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החוברות שיצאו לאור בסייעתא דשמיא  -בהלכה ובאגדה:
השבת:

הלכות שבת המעשיות,

בצרוף

דברי אגדה

להבנת

יקרתה

וחשיבותה של שבת

קודשנו.

הטהרה :הלכות בלשון ברורה ,אף למתחילים .שאלות אקטואליות ועוד .פורמט צבעוני מרהיב עין.

סדר

היום :השכמת

ציצית

הבוקר,

ותפילין,

תפילה

ועוד,

בצירוף

דברי

נעימים

אגדה

ומחזקים.

להיות את :חוברת נרחבת לאשה בנושאים :עוצמת נשים ,צניעות ,האשה במעגלי החיים ועוד .חובה לכל אשה!
הנישואין :גיל הנישואין ,שידוכים ,אירוסין ,חופה ,כתובה ,מהלך השמחה ,שבע ברכות ,הנהגות הבית ועוד.
האבלות :דיני ימי השבעה ,השלושים ,השנה ועוד .וכן ענייני עילוי נשמה ,דברי נחמה ,אגדה וחיזוק מרתקים.
כבוד אב ואם :ההלכות המעשיות דבר יום ביומו ,עם מדרשי חז"ל וסיפורים מרתקים ומחזקים.

ראש חודש ברכת הלבנה וברכת החמה:

בצרוף

חידושים

נפלאים

על

ופלאי

המאורות

הבריאה.

הסעודה :נטילת ידיים ,הפסק באכילה ,הנהגות הסעודה ,מאה ברכות ,ברכת המזון ועוד .ודברי אגדה מרתקים.
כשרות המטבח :בשר בחלב ,הכשרת כלים ,תולעים ,מליחה ,פת גויים ,טבילת כלים ועוד .ודברי אגדה מרתקים.
ראש השנה ויום הכיפורים :הלכות ודברי אגדה מחזקים לימים אלו .כולל סדר הסליחות והתרת נדרים.

חג הסוכות:

ניסי ישראל במדבר ,חג הסוכות בירושלים ,שמחת בית השואבה ,האושפיזין ,ועוד.

ימי החנוכה :הלכות חנוכה לפרטיהם ,עם סיפור נס חנוכה מדברי חז"ל וממקורות היסטוריים ,מרתק במיוחד.
ט"ו בשבט :מהות היום ומנהגיו ,שבח ארץ ישראל ופירותיה ,עניני ברכות ועוד .סדר לשלחן ט"ו בשבט צבעוני.
ימי הפורים :הלכות פורים ,וסיפור המגילה בהרחבה על פי מדרשי חז"ל ,מרתק במיוחד! כולל מגילת אסתר.

חג הפסח:

הלכות הפסח ,וסיפור יציאת מצרים וקריעת ים סוף ,ועוד .כולל הגדה של פסח עם פירוש קצר ומתוק.

ימי העומר :ספירת העומר ,ל"ג בעומר ,פסח שני ועוד .עם הרחבה מרתקת על מהות הימים בעבר ובהווה.
חג השבועות :דיני החג ויום טוב ,סיפור מרתק של מתן תורה .מגילת רות משולבת בסיפורי המגילה .שובה לב.
ארבע התעניות ובין המצרים :פרטי ההלכות ,וסיפורי החורבן בהרחבה ,הגאולה ,ביאת המשיח ועוד .נוגע ללב.
פרקי אבות :עם פירוש מאירת עיניים להבנת פשט המשנה ופירוש שמחת הלב מדרשים ,סיפורים וחיזוקים מרתקים.
מצוות הארץ :הלכות שמיטה ,חלה ,כלאים ,ערלה ,תרומות ומעשרות ,יישוב ארץ ישראל ,ודברי אגדה מרתקים.
הרפואה :הלכות שמירת הגוף והנפש ,מצות ביקור חולים ,סיעוד הורים זקנים ועוד ,ודברי אגדה מרתקים.
ברית מילה :דברי אגדה מרתקים ,ופרטי ההלכות ליולדת ,לברית ,בחירת שם ועוד .עם סדר הלימוד לברית יצחק.
מרן הרב עובדיה :הנהגות ,מעשים ,דרכי לימוד והשקפה על מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל ,מזווית אישית.

תבורך מנשים יעל :קוים לדמותה של הרבנית ,מזכה הרבים ,אצילת הנפש ורבת האמונה ,מרת יעל נקי ע"ה.
השבת \ סדר היום  -מחולק ללימוד יומי :מארז ג' חלקים פורמט כיס .בלימוד  3דקות מסיימים כל ההלכות בשנה.

מחירי החוברות:
שבת ,טהרה ,סדר היום ,להיות את ,נישואין ,אבלות ,פרקי אבות ,ברית מילה
יתר החוברות

-

4 \ 5.5

.₪

-

6 \ 5.5

.₪

מחיר כל הסדרה [ 52חוברות] .₪ 015 -

מארז השבת \ סדר היום  -לימוד יומי ג' חלקים .₪ 5.5 -
חוברות מקוצרות [טהרה ,שבת ,להיות את]  .₪ 3 -ברכישה מעל  011חוברות מקוצרות  ₪ 0 -לחוברת.
אפשרות להטבעת זהב על כל החוברות [עלות  01אגורות לחוברת  +מחיר המשלוח ,החל מ 011-חוברות זהות] .10-5510585 -



כל הזכויות שמורות לעמותת אפיקי מים ע.ר090050085 .
ניתן בשמחה לצלם קטעים לצורך לימוד בבתי הספר ,שיעורי תורה ,עלונים וכדומה .לא למטרות מסחר.

אפיקי מים מים של תורה לכל יהודי!

היה שותף בהשקיה  -קנה לך עכשיו מניה! להשתתפות בזיכוי הרבים ובחלוקת חוברות לאחינו בית ישראל

👈 קבלת טופס הו"ק 👈 .6410995@okmail.co.il :חשבון בבנק הדואר  9583148סניף  - 08עמותת אפיקי מים
👈 תרומה באשראי בקהילות  043-0404000 -שלוחה .81013
ניתן לשלוח מייל לקבלת העלון שבועי "ותתענג בדשן"  -משא ומתן הלכתי בדרכו של מרן.

נקודות מכירה לרכישת החוברות:
אופקים1210-042202 :
אור יהודה120-4034300 :
אור עקיבא1200-404400 :
אילת125-2520555 :
אלעד13-2533313* 120-4055440* :
אריאל125-3155105 :
אשדוד120-4000025* 125-0550104* :
אשקלון14-5055013 ,125-0544403 :
באר שבע120-4044304 * 120-4000531* :
בית שאן125-0043354 :
בית שמש15-4442105 ,1254-442224 :
ביתר עילית)A( 15-2410053* :
*)B( 15-2415344
בני ברק1210-000250* :
*120-4200540 ,120-4040450
*125-0505150* 120-4034300
בת ים120-2400055* 120-5040054* :
גדרה120-0054422 :
גן יבנה125-2020500 ,125-0302114 :
דימונה120-4050530 :
הרצליה125-4105330 :
זכרון יעקב125-0054550 :
חדרה125-0000554 :
חולון120-4044210* 125-2000105* :
[ ]04:11-51:11

[ק .הרצוג]

*1210-404504
חיפה125-0535054* 125-0520025* :
חצור120-4055510 :
חריש150-7060017 :
טבריה120-4045534* 1214-350055* :
טירת הכרמל1255-023301 :
יבנה14-5020500* 125-0054034* :
יד בנימין125-2500551 :
יהוד.125-0101055 ,123-0024032 :
יקנעם120-3351000 :
ירוחם125-0002444 :
ירושלים 121-5541145* :שמואל הנביא
* 125-0000353בית וגן *15-2450114
* 125-0005440 ,124-3520500
*  120-5055050הר חומה *1215-204210

סנהדריה

רמות

ארמון הנציב

* 1202-401354גילה *100-3345151
* 125-0000410פסגת זאב *123-5005024
כוכב יעקב124-0030505 :
כפר סבא121-0003140 :
כרמיאל125-2012004 :
לוד1210-010201 :
מגדל העמק1215-431040 :
מודיעין14-4052005 ,124-3504240 :
מצפה רמון125-0504000 :
נהריה123-0355435 :
נוף הגליל120-4050020 :
נתיבות12500-23434 ,100-2210412 :
נתניה1250-535411* 125-5003244* :
*1210-005523
עכו125-0300301 .122-5011204 :
עפולה120-2544040 :
עתלית1205-313455 ,120-4241154 :
פתח תקוה120-4034105 ,120-3305500* :
*1250513032
צפת1210-050045 :
קיסריה125-0500555 :
קריות10-4045003 ,1210-015154 :
קרית אתא120-5344444 :
קרית ארבע120-0000042 :
קרית גת1555-006851* 150-4551578 :
קרית מלאכי120-0054004 :
קרית ספר.1210-005005 :
קרית שמונה12500-45405 :
ראש העין120-5551045* 1202-521301* :
ראשל"צ122-5000050* .1213335543* :
*12040-44004* .1233-111143
רחובות120-0054422* 125-0023250* :
*125-5202254
רעננה120-0000013 :
רכסים.100-3112134 ,120-4014401 * :
*125-0500555
רמלה123-4501201* :
שדרות123-3030345 :
תל אביב.125-0550055 :

ניתן להזמין משלוח עד הבית בעלות  ₪ 51במייל6410995@okmail.co.il :

נהנית? זכה גם את חבריך!...

ק .יובל

גבעת מרדכי

 תוכן העניינים 
שער האגדה
הקדמה  -חשיבות סיפור יציאת מצרים 31 ..............................................................
אברהם העברי 31 ................................................................................................
ריבוי על טבעי במצרים 31 ....................................................................................
הולדת משה 31 ....................................................................................................
שיעבוד בני ישראל במצרים 32 ..............................................................................
משה  -מושיעם על ישראל 11 ................................................................................
עשר המכות 11 ....................................................................................................
יציאת מצרים 21 .................................................................................................
קריעת ים סוף 27 .................................................................................................
על הניסים [פפירוס איפואר] 301 ...........................................................................

שער ההלכה
חודש ניסן 301 ..................................

ההכנות לחג 311 ................................

ברכת האילנות 330 ............................

הכנת המצות 321 ...............................

הכשרת הכלים לפסח 331 ...................

ערב פסח 311 ....................................

כשרות המצרכים 333 .........................

ערב פסח שחל בשבת 311 ...................

מצה עשירה 331 .................................

תפילת ערבית של ליל פסח 303 ............

איסור השהיית חמץ 311 .....................

עריכת ליל הסדר 301 .........................

מכירת החמץ לגוי 312 .......................

הלכות יום טוב 310 ............................

אכילת חמץ שנמכר לאחר הפסח 311 ....

הלכות חול המועד 311 ........................

שבת הגדול 371 .................................

שביעי של פסח 311 ............................

בדיקת חמץ 371 ................................

מוצאי פסח 311 .................................

ביעור חמץ 317 ..................................

מענייני אבלות בחודש ניסן וחג הפסח 311 ..

תענית בכורות 312 .............................
הגדה של פסח עם באור נחמד מאיר עיניים 372 .....................................................

לתועלת המעיינים:
יש לציין שההלכות שבחוברת הן לכל הדעות ,גם לבני אשכנז וגם לבני ספרד .לבד מההלכות שבארנו
בהן במפורש ,שיש חילוק בין בני אשכנז לבני ספרד.
העמודים המסומנים בהלכות ב ,) ( -הם לפי הספר חזון עובדיה הלכות פסח.
דברי האגדה שנכתבו בס"ד ,הינם על פי דברי רבותינו במדרשים ובמפרשים ,ומהספר מעם לועז.
סיפור יציאת מצרים (עמ'  )91-57נלקח מתוך הספר מטעמי השולחן להרה"ג משה לואיס שליט"א וברשותו.
הרחבה ומראי מקומות ניתן לראות שם .אנו מברכים אותו על אהבתו לזיכוי הרבים  .יישר חילך לאורייתא.
ביאור ההגדה באדיבותו של הרה"ג בנימין סגרון שליט"א .יישר חילו לאורייתא.

ג' אדר ה'תש"פ
הסכמה
הובא לפני הקונטרס היקר "חג הפסח בהלכה ובאגדה" ,ערוך בטוב טעם ודעת ,בסדר נכון דבר דבור
על אופניו ,תפוחי זהב במשכיות כסף ,שאסף וקיבץ כעמיר גורנה ,הרב היקר מאוד ,שוקד באוהלה של תורה,
לילה כיום יאיר כחשכה כאורה ,יראת ה' היא אוצרו ,ועליו יציץ נזרו ,שמן תורק שמו ,טעמו ונימוקו עמו,
אשרי יולדתו ,צינה וסוחרה אמתו ,מרביץ תורה ברבים ומורה הוראה ,כבוד שם תפארתו הרב הגאון רבי דוד
שלום נקי שליט"א ,ההולך בדרכו ההלכתית של מרן אאמו"ר עטרת ראשנו פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף
זצוק"ל ,ולא זז מפסקיו ימין או שמאל ,בין להקל ובין להחמיר ,אשרי חלקו ומה נעים גורלו.
אני מכיר את הרה"ג המחבר שליט"א עוד לפני כ 30-שנה ,וראינו עליו שיש לו עתיד רבני להפיץ תורה ויראה,
אשריו שזוכה להימנות עם מזכי הרבים ,ולהרבות חיילים לתורה ,להגדיל תורה ולהאדירה ,ועליו יאות להמליץ
מה שאמרו חז"ל" :כל מי שיש בו יראת שמים ,דבריו מתקבלים".
בחיבוריו היקרים ,הוא מסכם בתמצית ובבירור את הדברים באופן נכון ,ובשפה ברורה השווה לכל נפש ,זריז
ונשכר ,לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ,להבין ולהורות לשעה ולדורות ,והביא הלכות מאשר עלה בספרי
"ילקוט יוסף" ,וכן מספריו של מרן אאמו"ר עטרת ראשנו רבן של כל בני הגולה רבנו עובדיה יוסף
זצוק"ל ,זיע"א ,והדבר הוא לתועלת מרובה לכל שכבות הציבור ,הן לאברכים ,והן לבעלי הבתים ,ולפעלא טבא
אמינא ,איישר חיליה לאורייתא.
כמו כן צירף דברי אגדה ממדרשי חז"ל ,מתוקים מדבש ונופת צופים ,ערוכים בטוב טעם ודעת לזיכוי הרבים,
מזהב ומפנינים יקרים ,והמחיש הדברים בפרטי הניסים הגדולים שעשה הקב"ה לאבותינו בעשר המכות,
יציאת מצרים וקריעת ים סוף ,בטוב טעם ודעת ,בלשון צחה וברורה ,למשוך הלבבות לתועלת הרבים .וראוי
לכל אדם לעבור על זה ,ובכך יוכל לקיים מצות "והגדת לבנך" בהידור רב עד מאוד.
משנה שמחה יש בליבי בשומעי כי אף אנשים ונשים הרחוקים מקיום התורה ומצוותיה ,קובעים סדר לימוד
בחוברות אלו הנכתבות בשפה קלה ונעימה ,ואט אט מתקרבים לצור מחצבתם ,וזכות הרבים גדולה היא עד
מאוד .וכבר כתב הגאון רבי חיים פלאג'י בהקדמה לספרו "מועד לכל חי" ,משם סבו הגאון הגדול רבי יוסף
רפאל חזן בעל שו"ת "חקרי לב" ,בשבח ספריו של הגאון החיד"א ז"ל ,ובעיקר בספריו הקטנים כמו "מורה
באצבע" וכדומה ,שהוא מוסר ודינים שיד כל אדם שווה בו ,אחד חכם ואחד תם קוראים בו ,ובעלי בתים
ישאוהו בחיקם ,והיתה עמו וקרא בו בלכתו בדרך ,בים וביבשה ,שאין בו טורח כלום .והיה משבח בתהילותיו
החיבורים הללו יותר ויותר מכל שאר החיבורים הנוראים ,יען כי נמצאים בתוכם מוסר מלכים ודינים המדריכים
לאדם ליראת ה' ולעובדו בלבב שלם .עי"ש.
מצוה רבה לתמוך ולסייע להוצאת חוברות אלו ,כי זיכוי הרבים גדול הוא ,ועל כל התומכים והעוזרים נאמר:
"ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד" ,ויבורכו מפי עליון בבני ,חיי אריכי ,ומזוני רויחי לעבודת השם יתברך.
ברכתי להרב המחבר שליט"א שיזכה לברך על המוגמר ולחבר עוד חיבורים יקרים טובים ומועילים ,לזכות
את הרבים בדבר ה' זו הלכה ,ועוד יפוצו מעיינותיו חוצה להגדיל תורה ולהאדירה ,ולהרבות חיילים לתורה
ולתעודה .ויהי רצון שזכות זיכוי הרבים תגן בעדם ובעד בניהם ,ולא תמוש התורה מפיהם ומפי זרעם ומפי
זרע זרעם עד עולם ,לאורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים" .והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן
בעתו ,ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח" .אמן.

הראשון לציון והרב הראשי לישראל

‡‚‰ון ‰רב מ˘ ‰מר„כי ˜‡רפ ˘ליט"‡
מחבר ס„ר˙ ‰ספרים "‰לכו˙ ח‚ בח‚" ועו„

דברי ברכה

הן ידידי היקר הרב הגאון המובהק רבי דוד שלום נקי שליט"א ,זכה להסתופף בצלו של גאון
ישראל ומגדולי מזכי הרבים ,ומקימי עולה של תורה ,הראשון לציון הגאון רבנו עובדיה יוסף
זצ"ל ,אשר כל רז לא אניס ליה ,וזיכה את הרבים באור תורתו ובספריו הרבים ובשיחות חיזוק
שהיה מכתת רגליו מעיר לעיר לדרוש לעם שבשדות ,וזכה להחזיר עטרה ליושנה ליהדות ספרד,
והגאון רבי דוד שלום נקי שליט"א אשר הוא מתלמידיו ,יצק מים אף על ידי בנו הראשון
לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א בעל ה"ילקוט יוסף" ,וזכה לחבר חיבורים רבים "בהלכה
ובאגדה" לחיזוק הרבים ,והכל בשפה קלה וברורה אך ורק על פי פסקי רבותיו הנ“ל ,ושילב
בהם הרבה דברי חכמה ומוסר והתעוררות לעבודת השם יתברך ,ותהילה להשם יתברך התקבלו
החוברות לאלפיהם ורבבותיהם בתפוצות ישראל.
והנני לברכו שימשיך לזכות את הרבים בחיבורים הקדושים של תורה ומוסר ,ולהשיב רבים
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‡ר‚ון
הנני בזה בשבח הסדרה יו"ר
"‰י„ברו˙" ידי"נ המאור הגדול ,גריס
שחוברה על ידי
הנפלאה
באורייתא תדירא ויראת ה' היא אוצרו ,מרביץ תורה ברבים בפה מפיק מרגליות,
שליט"א ,אשר בהן אסף איש טהור וכתב בלשון בהירה
הרה"ג הרב
ברכה
ישראל ,בדברים שכל יהודי צריך
מכתבומועדי
את ההלכות העוסקות בחיי היום יום
גריס באורייתא
הגדול,
המעשהנפשי
ידי ידיד
שחוברה
הנפלאה
הסדרה
הנני בזה בשבח
'לא עם
המאורשהרי
אשר יעשון,
על ואת
ילכו בה
את הדרך
היטב ,לדעת
ללומדם
הרב דוד שלום
הרה"ג
מרגליות,
מפיק
מרביץ
היא
תדירא ויראת ה'
כשהוא
כראוי ,גם
המצוות
בפה את
ברביםלקיים
תורהאי אפשר
ההלכה
אוצרו ,ידיעת
סיד' ,וללא
הארץ ח
רצונו בלב
החפץ
נקי שליט"א,ירא
שלם.העוסקות בחיי
ההלכות
ולעשות את
לבוראובהירה
להתקרבבלשון
ומאודו וכתב
נפשו טהור
בכל איש
אסף
שמיםבהן
אשר
היום יום ומועדי ישראל ,בדברים שכל יהודי צריך ללומדם היטב ,לדעת את הדרך ילכו בה
ומה גם שהוסיף הרב שליט"א דברי מוסר ומאמרי ומדרשי חז"ל בדברים
והחגים ,אפשר לקיים
ההלכה אי
ידיעת
חסיד",
עם הארץ
המצוות "לא
יעשון ,שהרי
ואת המעשה אשר
המצוות
וללאמהות
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ומעוררים
ומחזקים
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סדרה זו
פשטה
יראוכבר
נפש,
השווה לכל
את המצוות בשפה
ספור עותקים ,ורבים מעידים כי היא שעמדה להם לשמור מצוות כראוי לאחר
רצונו בלב שלם.
שקבעו לימודם בו בשבתם בביתם ובלכתם בדרך.
ומה גם שהוסיף הרב שליט"א דברי מוסר ומאמרי ומדרשי חז"ל בדברים המאירים את
השווהלמען
חשובה זו,
סדרה
המצוות והפצת
מהות להדפסת
את ולפעול
לסייע
מצוה רבה
ומחזקים על כן
אשר
לכל נפש ,וכבר
בשפה
והחגים,
להבין
ומעוררים
המצוות
נצרכא
ולהאדירה .ולא
להגדיל תורה
ישראל בארץ
כי היא שעמדה
מעידים
עותקים ,ורבים
ובעולם,ספור
היהודי באין
תפוצותהעולם
לכל רחבי
יגיעובכל
פשטה סדרה זו
אלא לברכה להרב המחבר שליט"א שיזכה להמשיך להרביץ תורה ברבים בתורה
בדרך.
ובלכתם
לימודם בו
שקבעו
ובתורה לאחר
שבכתב כראוי
להם לשמור מצוות
טובים
בביתם רבים
בשבתם חיבורים
הרבים בעוד
ויזכה את
שבעל פה,
ומועילים ,מתוך הרחבת הדעת ושפע רב ברוחניות ובגשמיות" ,והיה כעץ שתול
יגיעו לכל תפוצות
יעשהזו,
חשובה
והפצת
להדפסת
רבה
מצוה
למעןאמן.
יצליח",
סדרהאשר
יבול וכל
ועלהו לא
ולפעול בעתו
לסייע יתן פריו
מים אשר
פלגי
אשר על כן על
ישראל בארץ ובעולם ,להגדיל תורה ולהאדירה .ולא נצרכה אלא לברכה להרב המחבר שליט"א
שיזכה להמשיך להרביץ תורה ברבים בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה ,ויזכה את הרבים בעוד
חיבורים רבים טובים ומועילים ,מתוך הרחבת הדעת ושפע רב ברוחניות ובגשמיות.
ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח",
בעתו
הכו"חפריו
"והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר יתן
התורה.
בברכת
אמן.
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ּלו ִהי ָעלָי
תו ְך ַר ִ ּבים אֲ ַהלְ לֶנּ ּו (תהלים קט ל)ָ .מה ָא ִשיב לַה'ָּ ,כל ּ ַתגְ מו ֹ
או ֶדה ה' ְמאֹד ְ ּב ִפי ,ו ְּב ֹ
ֹ
(שם קטז יב)ַ .ח ְס ֵדי ה' ַאזְ ִ ּכיר ְּת ִהלּ ֹת ה'ּ ְ ,כ ַעל כּ ֹל אֲ ֶשר ְ ּג ָמלָ נ ּו ה' (ישעיה סג ז)ָ .האֱ ל ִֹהים ָהר ֶֹעה
עו ִדי ַעד ַהי ֹּום ַהזֶּה (בראשית מח טו) ,אשר גבר חסדו עלינו ,ובשפלנו זכר לנו,
א ִֹתיֵ ,מ ֹ
לזכותנו בזאת הסדרה היקרה והנפלאה "בהלכה ובאגדה" ,תשואות חן חן לה ,אשר
נתקבלה בשמחה וברננה ,בכל מדינה ומדינה ,בשפה קלה ונעימה ,אצל כל שוחרי
תושיה .ורבים אשר בסדרה זו הוגים ,וקובעים בהם שיעורים ,תמידין כסדרן לומדים,
זקנים עם נערים ,יגיעי כפיים ואברכים ,ומשתה הנשים כאנשים ,מידי יום ביומו ומידי
שבת בשבתו ,אשרי העם שככה לו.
ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו להוציא לאור עולם חיבור יקר זה" ,חג הפסח בהלכה
ובאגדה" ,אשר לבד מהלכות החג המלאים והגדושים בו בנושאים שונים ומגוונים,
כולו מלא גם בסיפורים מרתקים ומעניינים ,מלידת אברהם אבינו ועד יציאת מצרים
וקריעת ים סוף ,ממש כציווי התורה (שמות י ב)" :וּלְ ַמ ַען ְּת ַס ּ ֵפר ְ ּב ָאזְ נֵ י ִבנְ ָך וּבֶ ן ִ ּבנְ ָך ֵאת
יד ְע ּ ֶתם ִ ּכי אֲ נִ י ה'" .וכמו שהיה
את ַֹתי אֲ ֶשר ַש ְמ ִּתי בָ םִ ,ו ַ
אֲ ֶשר ִה ְת ַע ּלַלְ ִּתי ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם ְו ֶאת ֹ
ָ
רגיל מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל לפרש ,למה אמר " ְ ּב ָאזְ נֵ י ִבנְ ך" ,וכי חלילה הוא
חרש שצריך לצעוק לו באוזן? אלא תספר לו דברים הנכנסים לאוזן שיבין לפי שכלו,
כי זה עיקר ליל הסדר לספר את ניסיו ונפלאותיו של הבורא יתברך בשפה קלה
יד ְע ּ ֶתם ִ ּכי אֲ נִ י ה'" ,ולא אמר "וידעו כי אני ה'",
ונעימה השווה לכל נפש ,וממילא " ִו ַ
כי לא רק השומע מתחזק באמונה ,אלא גם המדבר בעצמו מתחזק.
אחי ורעי היקרים ,לצערנו הרב ,אנחנו נמצאים בתקופה קשה לעם ישראל ולעולם
כולו ,בעוונות הרבים כבר שנה שהנגיף הזה 'עודך משתולל בעמי' .ובעוונותָ ' ,עבַ ר ָק ִציר
נו ָש ְענ ּו' (ירמיה ח כ) ,פותחים את העיתון ורואים כל מיני מודעות
לוא ֹ
ָּכלָ ה ָקיִ ץ ,וַ אֲ נַ ְחנ ּו ֹ
של אבל ,תמונות של אנשים במבחר שנותיהם ,ופתאום נעלמו ,השם ירחם ויציל את
כל עמו ישראל .כמה בעוונות הרבים ,יהודים מורדמים ומונשמים .כמה שבעוונות עברו
את הנגיף ,עדיין לא מתפקדים כהוגן ,מדדים ובקושי הולכים ,אפילו להכניס את הכפית
לפה אינם יכולים ,מא כילים אותם כמו תינוקות ,השם ירחם ויציל.
אין ספק שכולנו חייבים לשתף את עצמנו בצער הציבור ,וכמו שהגמרא בתענית (יא
ע"א) אומרת ,בזמן שישראל שרויים בצער ופירש אחד מהם ,באים שני מלאכי השרת
שמלוים לו לאדם ,ומניחים ידיהם על ראשו ,ואומרים "פלוני זה שפירש מן הציבור -
אל יראה בנחמת ציבור " .לכן אין ספק שלכולנו כואב ואכפת על צערם של עם ישראל,
ועל כל אחד ואחד מאתנו להשתדל לראות במה הוא משתף את עצמו בצער הציבור,
אם בריבוי תפילה וזעקה להשם יתברך על המצב ,אם בקריאת עשרה פרקי תהילים
בכל יום [למשך שבוע] ,אם באמירת "תיקון חצו ת" בכאב ובכי [למשך שבוע] ,אם
בקבלות אחרות ,ואז נזכה למה שאמרו שם בגמרא" :כל המצער עצמו עם הציבור -
זוכה ורואה בנחמת ציבור".
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וכבר כתב הרמב"ם בתחילת הלכות תעניות :מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע
בחצוצרות על כל צרה ש[לא] תבוא על הציבור ,שנאמר (במדבר י ט)ַ " :על ַה ַ ּצר ַה ּצ ֵֹרר
נו ַש ְע ּ ֶתם ֵמאֹיְ בֵ יכֶ ם" ,כלומר כל
ֶא ְתכֶ ם ,וַ הֲ ֵרע ֶֹתם ַּבחֲ צ ְֹצרֹתְ ,ונִ זְ ַּכ ְר ּ ֶתם לִ ְפנֵ י ה' אֱ לֹ ֵקיכֶ םְ ,ו ֹ
דבר שייצר לכם ,כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהם ,זעקו עליהם והריעו .ודבר זה
מדרכי התשובה הוא ,שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ,ידעו הכל שבגלל מעשיהם
ֹאותיכֶ ם ָמנְ ע ּו ַה ּט ֹוב
נו ֵתיכֶ ם ִה ּט ּו ֵאלּ ֶה ְו ַח ּט ֵ
הרעים הורע להם ,ככתוב (ירמיה ה כה)" :עֲ ֹו ֹ
ִמ ֶּכם"  ,וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם .אבל אם לא יזעקו ולא יריעו,
אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו ,וצרה זו נקרה נקרית [באה בדרך מקרה],
הרי זו דרך אכזריות ,וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים ,ותוסיף הצרה צרות
אחרות .הוא שכתוב בתורה (ויקרא כו כז)ְ " :ו ִאם ְ ּבזֹאת לֹא ִת ְש ְמע ּו לִ י וַ הֲ ל ְַכ ּ ֶתם ִע ִּמי ְ ּב ֶק ִרי,
ְו ָהל ְַכ ִּתי ִע ּ ָמכֶ ם ַּבחֲ ַמת ֶק ִרי" ,כלומר כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו ,אם תאמרו
שהוא קרי [מקרה] ,אוסיף לכם חמת אותו קרי .ע"כ.
ומי לא צריך רחמי שמים ובפרט בתקופה זו ,וכבר אמרו בתוספתא
הלכה ל)" :זה סימן יהיה בידך ,כל זמן שאתה רחמן ,הרחמן מרחם עליך" .וכן דרשו חז"ל
בגמרא (שבת קנא ע"ב) על הפסוק (דברים יג יח)ְ " :ונָ ַתן לְ ָך ַרחֲ ִמים ְו ִר ַח ְמ ָך ְו ִה ְר ֶּב ָך" ,כל המרחם
על הבריות ,מרחמים עליו מן השמים ,וכל שאינו מרחם על הבריות ,אין מרחמים עליו
מן השמים .וכתב הרמב"ם (מתנות עניים פ"י ה"ב) :כל המרחם ,מרחמים עליו .וכל מי שהוא
אכזרי ואינו מרחם ,יש לחוש ליחוסו ,שאין האכזריות מצויה אלא בגויים ,שנאמר
(ירמיה נ מב)ַ " :א ְכז ִָרי ֵה ּ ָמה ְולֹא יְ ַר ֵחמ ּו" ,וכל ישראל והנלווה עליהם כאחים הם ,שנאמר
(דברים יד א)ָּ " :בנִ ים ַא ּ ֶתם ַלה' אֱ לֹ ֵקיכֶ ם" ,ואם לא ירחם האח על האח מי ירחם עליו?!
(בבא קמא פרק ט

על כן ,הסגולה הטובה ביותר לקבלת רחמים מן השמים ,בזה שאנחנו גם כן נשתדל
לרחם על אחרים ,ראשית כל בבית ,כל אחד ואחד עם בני ביתו להתייחס אליהם
בפיוס ובסלחנות ,גם אם נהגו שלא כהוגן .וכמו שכתב הגאון החיד"א בספרו "דבש
לפי" (מערכת ה אות טז) :כפי מה שמתנהג האדם עם משרתיו ועם בני ביתו ,כך מתנהגים
עמו בשמים על פי מידותיו .ואם מתנהג עמהם באהבה וחיבה ,בנועם וברוך ,כך יתנהגו
עמו בשמים .אבל אם מתנהג עמהם בדרכים קשות ,חס ושלום יתנהגו עמו כך .ע"כ.
הגמרא במסכת בבא מציעא (פה ע"א) מספרת לנו מעשה מבהיל על רבי יהודה הנשיא,
ערב שבת אחד ,רבי היה יושב ועוסק בתורה ,ומשרתיו לקחו עגל לשחוט אותו לכבוד
שבת ,אבל העגל ברח תחת כנפי המעיל של רבי ,ובכה לו שירחם עליו שלא ישחטו
אותו .אבל רבי אמר לעגל :לך ותמסור את עצמך לשחיטה ,כי לכך נוצרת! בשמים לא
אהבו את ההנהגה של רבי ,כי נכון שסוף בהמה לשחיטה ,אבל עכשיו הוא מבקש
ממך שתרחם עליו ,היה לך לרחם עליו ,וישחטו אותו פעם אחרת .לכן בשמים אמרו,
"הואיל והוא לא מרחם ,יבואו עליו יסורים" .וכך סבל רבי במשך שלוש עשרה שנה
יסורים קשים ומרים ,והיה צועק צעקות גדולות ונוראות מהכאבים ,עד שהיו נשמעות
צעקותיו למרחקים .ואפילו האנשים שהיו שטים בכנרת [שהרי רבי היה גר בטבריה
(מגילה ה ע"ב)] ,היו שומעים את צעקותיו הקשות.
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ונתבונן ,הרי ברור שאין לנו מושג והבנה כלשהי בגדלותו של רבי ,מי הוא היה ,הגמרא
במסכת שבת (קיח ע"ב) אומרת שרבי היה היחיד שזכה לתואר "רבנו הקדוש" ,ולמה? כי
לא הכניס ידו תחת האבנט ,רבי נהג בקדושה יתירה ,רבי חיבר לנו את "ששה סדרי
משנה" ,שהם היסוד לכל התורה שבעל פה ,הרי כל הפוסקים ,גאונים ,ראשונים
ואחרונים ,רמב"ם ,טור ובית יוסף וכו' וכו' ,הכל מבוסס על התלמוד ,והתלמוד כולו
בא על המשנה ,נמצא שכל התורה שבעל פה שיש לנו הכל מיסודותיו של רבי ,ועם
כל זה בשמים לא אהבו את ההנהגה הזאת ,ואמרו "הואיל והוא לא מרחם ,יבואו
עליו יסורי ם" .וככה סבל כל כך .ומתי סוף סוף עזבו אותו היסורים? מספרת הגמרא,
שיום אחד שפחתו של רבי היתה מטאטאת את החצר ,והיתה שם איזו חתולה שהמליטה
את הגורים שלה ,והשפחה רצתה לטאטא אותם ולזרוק אותם לאשפה ,אמר לה רבי,
תניחי להם ,שהרי כתוב "ורחמיו על כל מעשיו"! תרימי אותם ותניחי אותם במקום
מסוים שאמא שלהם תטפל בהם .ו רק אז ,לאחר שלש עשרה שנה של יסורים קשים
ומרים ,אמרו בשמים" :הואיל והוא מרחם ,נרחם עליו" ,והפסיקו לו את היסורים.
מבהיל ,עד כדי כך ,מה הכח והמעלה של הרחמנות.
רבי ישראל מסלנט מייסד תנועת המוסר ,כתב בסוף אגרת המוסר שלו" :ומה מאוד
תגדל מצוה זו בעיני האדם לשום לליבו ונפשו להדריך בני אדם ללימוד המוסר להציל
נפשם משאול תחתית ,וכמאמר חז"ל (שבת קנא ע"ב) ,כל המרחם על הבריות ,מרחמים עליו
מן השמים ,ואין לך רחמנות גדולה מלהזכיר ולעורר בני האדם ללימוד היראה ,כי אז
עיניהם יראו ,ואזניהם ישמעו ,ובלבבם יבינו גודל המכשלה אשר לפניהם ,וינהמו על
אחריתם לשוב אל השם יתברך ,להיות סר מרע ועושה טוב ,אם מעט ואם הרבה.
והאדם המעורר על זה ,יהיה לו חלק נכון בכל אשר יוולד מזה ,להתעדן בגן עדן נצחי אשר
עין לא ראתה .נלאה שכל אנושי להקיף ולהכיר היטב כמות ואיכות מצות הרבים אשר
תלוה לאדם מדבר הקל הזה .העמל מעט ,והשכר הרבה באין ערך ואין שיעור .לזאת ישים
האדם עינו וכח שכלו ,לדבר הגדול הזה אם בעל נפש הוא .ע"כ.
והנה לפי מה שהבאנו לעיל שהסגולה הטובה ביותר שאנחנו נשתדל לרחם על אחרים,
ובפרט בתקופה זו שכולנו צריכים רחמים ,ועל ידי כך גם משמים ישפיעו עלינו ועל
כל ישראל אחינו שפע גדול של רחמים ,אם כן ,לאור דברי רבי ישראל מסלנט ,בל
נשכח שעיקר הרחמים הם ברוחניות ,לדאוג לאחינו התועים מדרך האמת להשיבם
לצור מחצבתם ,אל אבינו שבשמים .ובעוונות ,רבים מאחינו בשרנו עדיין לא יודעים
מה היא שבת? מה היא טהרה? מה היא כשרות? מה הן תפילין? וחלילה שלא יתבעו
א ותנו ,למה לא דברנו על ליבם? למה לא עשינו מאמצים כדי להציל אותם? הגמרא
בשבועות (לט סע"א) דורשת מהפסוק (ויקרא כו לז)ְ " :וכָ ְשל ּו ִאיש ְ ּב ָא ִחיו" ,איש בעוון אחיו,
מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה! הוי אומר שחלילה בני אדם יכולים להיענש בעוון
של אחרים ,אם יש בידם למחות ולא מחו .הגמרא (שבת נד ע"ב) אומרת ,פרתו של רבי
אלעזר בן עזריה היתה יוצאת בשבת ברצועה שבין קרניה [קישוט] שלא ברצון חכמים
[שיש בזה איסור הוצאה בשבת] .ובאמת ,לא היתה הפרה שלו ,אלא של שכנתו ,רק
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מתוך שלא מיחה בה ,נקראת על שמו ,כי חלילה העוון תלוי בו .ואומר התלמוד
ירושלמי (מסכת שבת פרק ה הלכה ד) שרק פעם אחת יצאה פרתו ,ואפילו הכי השחירו שיניו
מן הצומות והתעניות שעשה כדי לכפר על עוון זה .עד כדי כך!!! כי הוא ידע שיום
הדין קשה עד מאוד ,וחלילה יכולים לדון אותו על זה ,וישאלו אותו בשמים ,למה לא
מחית בה ,למה לא הסברת לה שזה אסור?!
ואם ככה ,אוי לנו מיום הדין ,אוי לנו מיום התוכחה ,מה נענה ומה נאמר ,מה נדבר
מה נצטדק ,אם ישאלו אותנו למה לא עשיתם מספיק לדאוג לאחינו שישמרו גם הם?
אין לנו פה להשיב ולא מצח להרים ראש .הרי אומרת שם הגמרא ,כל מי שאפשר לו
למחות באנשי ביתו ולא מיחה ,נתפס בעוון אנשי ביתו .באנשי עירו ,נתפס בעוון אנשי
עירו .בכל העולם כולו ,נתפס בעוון העולם כולו .ואם ישאל אותך אדם ,אם כן מה
אעשה ,וכי אני הרב אלבז או הרב זמיר או הרב יגאל כהן שיודעים להחזיר אנשים
בתשובה? אף אתה אמור לו ,כל אשר בכוחך עשה ,אם יש באפשרותך לדבר על לב
השכנים או החברים בעבודה או עם מכרים שהם ,תדבר .ואם אינך יודע לדבר ,תהילות
לאל ישנן חוברות "בהלכה ובאגדה" על שבת ,טהרה ועוד ,שנכתבו בשפה קלה ונעימה
השווה לכל נפש ,ומזכים בהם את הרבים ,ומי כעמך ישראל שצמאים ורוצים לשמוע
ולקבל ,ובפרט עכשיו בתקופה הזאת שרבים ממעטים מלצאת בשווקים וברחובות,
ונשארים בביתם ,ורבים רבים שקיבלו את החוברות עלו והתעלו בשמירת התורה
והמצוות .זיכנו בורא עולם ,שכמעט בכל יום יוצאים אברכים ובנות בעלות תשובה,
ומכתתים רגליהם מבית לבית וממקום למקום ,אצל אותם שעדיין לא זכו לשמור תורה
ומצוות ,ונותנים להם מחוברות אלו "בהלכה ובאגדה"" ,שבת"" ,טהרה" ועוד ,ומספרים
לנו שהם רואים את הצימאון החזק שיש להם .ומקרוב סיפר לי יהודי יקר שקיבל
וסופרים
ֶּ
חוברות "ימי החנוכה בהלכה ובאגדה" לחלק בעיר "מודיעין" ,והניח בחנויות
שנכנסים בהם בעיקר מאחינו שעדיין לא זכו לשמור תורה ומצוות ,כדי שכל המעוניין
ללמוד יקח .והנה לאחר יומיים ,קיבל כמה טלפונים מבעלי החנויות ,שיש ביקוש לעוד
ועוד חוברות ,ומי כעמך ישראל.
סיפור נוסף בשתי בנות שחילקו חוברות "שבת" בתחנה מרכזית בירושלים ,והנה למולן
באו שתי נשים שאינן שומרות תורה ומצוות ,ואחת מהן היתה נראית רחוקה ביותר
לגמרי לגמרי ,וחשבו שאין טעם לתת לה חוברת ,כי בטח היא לא תרצה .אך תוך כדי
שהן מתדיינות ביניהן אם לתת לה או לא ,אמרה אחת אני אתן ,ומקסימום אם לא
תרצה ,תחזיר לי .הלכה והניחה בידה חוברת "שבת" .פתאום אותה אשה מסתכלת
עליה בתמיהה :מאין ידעת להביא לי את החוברת דוקא עכשיו? אמרה הבת ,למה את
שואלת? ענתה האשה :כי בדי וק הרגע הזה ,אמרתי לחברה שלי שאני רוצה להתחזק,
אבל אני לא יודעת איך! ובאותה שניה ,את הנחת לי את החוברת ביד .פלא פלאות.
על כן אני הקטן פונה לאחי ורעי היקרים בקריאה נרגשת ,בואו לעזרת ה' בגיבורים,
בואו להרים את תרומת ידכם ונדבותיכם ,כיד השם הטובה עליכם ,וביחד נקרב את
אחינו בית ישראל לתורה ולמצוות .הלוא מבואר בגמרא (שבת לא סע"א) בשעה שמכניסים
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את האדם לדין בעולם הבא ,אחת השאלות ששואלים אותו :ציפית לישועה? עי"ש.
ולכאורה מה השאלה הזו ,הרי ברור שכל יהודי מצפה למשיח ,מי לא רוצה שתבוא
כבר הגאולה ,הרי כולנו מתפללים כל יום "כי לישועתך קיווינו וציפינו כל היום"?!
אלא הביאור הוא ,אם אתה באמת מצפה לגאולה ,אם כן מה עשית בשביל לקרב
אותה?! הרי בגמרא אמרו (שם קיח ע"ב)" :אם משמרים ישראל שתי שבתות כהלכתן ,מיד
נגאלים" .האם הת אמצת שעוד יהודים יתאספו למעגל של שומרי השבת ,וככה נגאל?!
ישנם אנשים שמענגים את השבת במינים ממינים שונים של בשרים ודגים יקרים
מאוד .אדם קונה ק"ג בשר ב 011-שקל ,וק"ג דגים ב 011-שקל ,דגים יקרים ומיוחדים.
וכן קינוחים מיוחדים ,ובפיהם הם אומרים שהכל "לכבוד שבת קודש" ,אשריהם ישראל.
אך בואו ונשאל אותם שאלה מעניינת ,אם הם כל כך מוקירים ומעריכים את השבת
עד שהם מוכנים להשקיע מחירים כל כך גבוהים ,אם כן למה לא כואב להם על כך
שיהודים רבים עדיין לא שומרים את השבת? הלוא אם השבת יקרה וחשובה בעיניהם,
אם כן אדרבה ואדרבה שיבוזו את המחירים היקרים האלו גם לטובת אחינו בית
ישראל ,שישמרו את השבת הקדושה בפועל!!! שיבוזו מכספם כדי שאותם אברכים
ובעלות תשובה יחלקו לאחינו התועים חוברות "השבת בהלכה ובאגדה" ,כדי שעוד
יהודים ישמרו את השבת ,כדי שעוד יהודים יבינו ויפנימו לליבם מה היא מעלת השבת
הקדושה ,וממילא יצטרפו גם הם למעגל שומרי השבת.
ואני הקטן ,פונה גם אל ה אברכים היקרים השם עליהם יחיו ,שברוך השם כמעט
כולם נותנים "מעשר" מהכנסותיהם ,ואף רבים נותנים חומש [ ,]01%כמבואר בשלחן
ערוך בהלכות צדקה (יורה דעה סימן רמט סעיף א) ,שהנותן מעשר כספים ,זו היא מדה
בינונית ,אבל מצוה מן המובחר לתת "חומש" .והנותן פחות ממעשר ,הרי זו עין רעה.
עי"ש .אם כן כמה תגדל מעלתם אם יכוונו חלק מכספי המעשר לטובת "זיכוי הרבים"
שאין לך מעלה גדולה ממנה ,אפילו יותר ממצות תלמוד תורה ,כדלהלן .עד כדי כך!!!
ויתנו כפי יכולתם אפילו  011או  011שקל לחודש ,וכמה זכויותיהם יגדלו לאין שיעור,
כי בזכותם יחלקו מידי חודש בחודשו ,עשרות חוברות שבת וטהרה לעשרות משפחות.
וזו לשון מרן מלכא זצוק "ל בהקדמה לשו"ת יביע אומר חלק י' :למעלה בקודש הוא
"זיכוי הרבים" ,שאין לך מעלה גדולה כמו מי שמזכה את הרבים ,שנאמר

(דניאל יב

ג) :

עולָ ם וָ ֶעד" ,כשם ששבעת
יקי ָה ַר ִ ּבים ַּככּ ֹוכָ ִבים לְ ֹ
יע ,ו ַּמ ְצדִּ ֵ
"ו ַה ּ ַמ ְש ִ ּכלִ ים יַזְ ִהר ּו ְ ּכז ַֹהר ָה ָר ִק ַ
ְ
כוכבי לכת נראים לנו כניצוצות קטנים ,והאמת שהם פי כמה וכמה מיליונים מכל
כדור הארץ ,כך המזכים את הרבים ערכם גדול אצל השם יתברך ,שמושכים את אחינו
התועים מדרך השם בעבותות אהבה לתוך קדושת התורה ,שהרי כל ישראל ערבים זה
לזה .צא ולמד מה שכתב רבנו בחיי בספרו חובות הלבבות

(שער אהבת ה' פרק

י) :ודע,

שאפילו החסיד הגדול ביותר ,וגדול בתורה ,עד שיגיע לתכלית השלמות בתיקון נפשו אצל
השם יתברך ,ואפילו אם יגיע למדרגת מלאכי השרת במידותיהם הטובות ,ובמנהגיהם
הנחמדים ,ובהשתדלותם העצומה בעבודת הבורא ,ובאהבתם הזכה בהשם יתברך ,עדין
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לא יגיע לזכויות מי שמורה ומדריך את בני האדם אל הדרך הטובה והישרה בעבודת השם,
ומיישר אורחותיהם ,להטותם לעבודת השם ,ולקרבם לצור מחצבתם ,ולהחזירם בתשובה
שלימה .שזכויותיו של זה נכפלות שבעתיים ,בעבור זכויותיהם של אלו שבמשך כל הימים
והזמנים ,ובזכויות זרעם וזרע זרעם .כן הדבר ,אחי ,מי שאינו מתקן אלא נפשו בלבד,
תהיה זכותו מועטת ,אבל מי שמתקן נפשו ונפשות רבותִ ,תכפל זכותו כפי זכויות כל אותם
שתקנם ,ועליו אמרו חז"ל :כל המזכה את הרבים ,אין חטא בא על ידו ,משה זכה
וזיכה את הרבים ,זכות הרבים תלוי בו .וכן אמרו (בבא מציעא פה ע"א)" :כל המלמד את
בן עם הארץ תורה ,אפילו אם הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה ,מבטלה בשבילו ,שנאמר
"ו ִאם ּת ֹו ִציא י ָָקר ִמז ּ ֹולֵלּ ְ ,כ ִפי ִת ְהיֶה" ,וזוכה ויושב בישיבה של מעלה".
(ירמיה טו יט)ְ :
ובזוהר הקדוש אמרו ,אילו ידעו בני האדם כמה גדולה מעלת המזכה את הרבים ,ומחזירם
בתשובה ,היו רצים אחר זה כאדם הרץ אל חייו .והנה בדורנו זה בנקל יכולים להשיב
אנשים תמימים אל דרכי ה' ,מה טוב ומה נעים גורלם ,ומלאה הארץ דעה את ה'.
ויש עוד להאריך בכל זה .עד כאן מדבריו חוצבי להבות אש של מרן זצוק"ל.

(וראה עוד

בהקדמה לחוברת "הסעודה בהלכה ובאגדה")

ֹאמר ִ ּגבּ ֹור ָאנִ י'' ,ויעלה ויבוא ויגיע
על כן ,בואו לעזרת השם בגיבורים ,וגם ' ַה ַח ּלָש י ַ
ויראה' להיות שותף במפעל הגדול של זיכוי הרבים הגדול הזה[ .ניתן לתרום באשראי
בקהילות  170-0707111שלוחה  ,06060או בהעברה לעמותת אפיקי מים חשבון 1700670
סניף  10בבנק הדואר ,ולציין עבור חלוקת חוברות].
חיבור זה מוקדש לעילוי נשמתה הטהורה של מרת אמי מורתי המזוככת ביסורים
קשים ומרים ,וקבלתם באמונה ,יעל ז"ל בת רבקה תחי' ,אשר זכתה לקרב את בנות
ישראל לאבינו שבשמים ,בדרכי נועם ,באהבה ובחיבה ,ושמחה את לבבן ,והדריכתן
בעצה טובה וישרה .יהי רצון לפני השם יתברך ,שיגמול לה חסדים טובים ,לפתוח לה
שערי חן וחסד ורחמים ,ליהנות מזיו שכינתו ,לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו .וילווה
אליה השלום ,ועל משכבה יבוא שלום ,ותעמוד לגורלה לקץ הימין .אמן.
כצאתי את הקודש ,אפרוש את כפי אל השם יתברך ,שיזכנו להמשיך במלאכת הקודש
בהפצת תורה ,יראה ודעת ,בלבבות בניו היקרים .ובסייעתא דשמיא דברינו יתקבלו,
ומהם רק יתעלו .ואזכה יחד עם רעייתי מנב"ת ,לבנים ולבנות כשתילי הזית ,ונהיה
אנחנו וצאצאינו ,וצאצאי צאצאינו ,וצאצאי עמך בית ישראל ,כולנו יודעי שמך ולומדי
תורתך לשמה ,באושר ועושר ,ובריאות איתנה ,ושובע שמחות וכל טוב ,אמן.
הכותב וחותם לכבוד התורה ולומדיה
ראש חודש אדר
ָנות יְ ַהלֶּל ִּפי"
מו ֵחלֶב וָ ֶד ֶשן ִּת ְש ַּבע נַ ְפ ִשיְ ,ו ִש ְפ ֵתי ְרנ ֹ
שנתּ ְ " :כ ֹ
דוד שלום נקי

(תהלים סג ו)

תשפ"א לפ"ק
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 שער האגדה 
 הקדמה  -חשיבות סיפור יציאת מצרים 
יציאת מצרים  -יסוד האמונה
במצוות רבות מזכירים אנו "זכר ליציאת מצרים" :בקידוש ,בקריאת שמע ,בתפילין,
ועוד .אולם פעם אחת בשנה ,בליל הסדר ,מצוה עלינו לא רק לזכור את יציאת מצרים,
אלא לספר" .וכל המרבה לספר ביציאת מצרים ,הרי זה משובח".
אומר "ספר החינוך"

(מצוה

כא)" :משורשי מצוה זו ,כי הוא יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו

ואמונתנו  ,לפי שהוא לנו אות ומופת גמור בחידוש העולם ,וכי יש אלוה קדמון חפץ
ויכול ,פועל כל הנמצאות הוא ,ובידו לשנותם כפי שיחפוץ בכל זמן מן הזמנים ,כמו
שעשה במצרים ששינה טבעי העולם בשבילנו ,ועשה לנו אותות מחודשים גדולים
ועצומים .הלוא זה משתק כל כופר בחידוש העולם ,ומקיים האמונה בידיעת ה' ברוך הוא".

אופן הסיפור
כתב בספר יסוד ושורש העבודה" :מצות עשה של סיפור יציאת מצרים בלילה הזה,
הוא על כל איש מאישי ישראל עם קדוש ,אף אם הוא יחידי על שולחנו ...עיקר מצות
הסיפור היא לבניו ולבני ביתו ,להודיע להם גבורותיו יתברך ...לפרסם להם גודל הנסים
וגבורות ונפלאות של בוראנו ,יתברך שמו ויתעלה .ולא די לפרש להם כלליות הנסים
מה שכתוב בהגדה ,אלא לפרט ולבאר באר היטב כל נס ונס  ,על פי מה שנמצא כתוב
בגמרא ובמדרשים .וראוי לכל יודע ספר ,מקודם פסח לחפש בכל הספרים ...ולספר
פרטיהם לבני ביתו בליל שימור פסח ,כדי להגדיל בעיניהם הנס ,ויתנו בליבם יותר
שבח והודיה לבורא יתברך שמו ויתעלה".
ואומר הזוהר הקדוש :באותה שעה מכנס הקב"ה לכל הפמליא שלו .ואומר להם ,לכו
ושמעו סיפור השבח שלי שמספרים בני אדם ושמחים שהוצאתים ממצרים .אז
מתקבצים כולם ובאים ומתחברים עם ישראל ,ושומעים סיפור השבח ששמחים בשמחת
הגאולה של אדונם ,ובאים הם ומודים לה קב"ה על כל הנסים והנפלאות שעשה לעם
ישראל ,ומודים לו על העם הקדוש שיש לו כאן בארץ ששמחים בחדוה בכל זה .ובזה
מוסיפים כח וגבורה למעלה.

מתחיל בגנות ומסיים בשבח
בגמרא אמרו ,כי בסיפור יציאת מצרים ,יש להתחיל בגנות ולסיים בשבח .כיצד? "מתחילה
עובדי עבודה זרה היו אבותינו .ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו" .עלינו להבין שכל
שעבוד מצרים והג אולה שבאה לאחר מכן ,הכל כדי שנזדכך מן העבודה זרה שדבקה
בקודמים לאבות העולם ,תרח אביו של אברהם אבינו וכל בני דורו ,ונתקרב אל הקב"ה.
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 אברהם העברי 
מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו...
קודם שנולד אברהם אבינו ,היה נמרוד מולך על כל העולם ,והיה מכיר את ריבונו,
ומתכוון למרוד בו .וסחף עמו את כל אנשי הדור לעבוד עבודה זרה ולהאמין באלילים.
לנמרוד היה שר חשוב ,משנה למלך ,בשם תרח ,אשר דבק בנמרוד ובאליליו .והנה
נולד לתרח בן בשם אברם [לימים הוסיף ה' אות על שמו ונקרא שמו אברהם] .באותו לילה
שבו הוא נולד ,ראו חכמי נמרוד שכוכב גדול יוצא מן המזרח ובולע  4כוכבים מארבע
רוחות העולם .הם האמינו כי החלום מראה על ילד שנולד ,שעתיד להרוג מלכים
ולרשת את ארץ כנען .למחרת באו החכמים וספרו לנמרוד :בלילה היינו בביתו של
תרח ,שהזמין אותנו למשתה בנו הנולד לו .אחרי המשתה יצאנו לחצר לטייל ,והנה
אנו רואים כוכב אחד עולה ממזרח ובולע  4כוכבים .בודאי הכוונה לבנו הנולד של
תרח שעתיד לכבוש את העולם ולבטל את אמונתך .כדי להקדים תרופה למכה אנו
מייעצים לך לפצות את תרח בכסף ,ולהרוג את בנו ,טרם יהיה מאוחר.

סוס תמורת שעורים?!
שמח נמרוד בעצה שנתנו לו ,ומיד ק רא לתרח .אמר לו :בן נולד לך הלילה .תנהו לי
כי אני רוצה להורגו ,אולם אתן לך כפיצוי  -בית מלא כסף וזהב .השיב תרח ואמר:
כל מה שתאמר לי ,אדוני המלך ,אעשה .המשיכו המלך ומשנהו לדבר עוד שעה ארוכה
על עניני המלוכה ,ואחר כך אמר תרח לנמרוד :הלילה הגיע אלי אדם שהציע לי עסקה,
שאני אתן לו במתנה סוס יפה מאוד ,ובמקומו הוא יתן לי בית מלא שעורים .עניתי
לו כי איני יכול להשיב לו דבר לפני שאשאל אותך .שמע זאת נמרוד ותמה על תרח:
אם אתה מנהיג את מלכותי בשכל צר שכזה ,היא בודאי עתידה להחרב תוך זמן קצר.
איך עולה בדעתך להחליף סוס יקר תמורת שעורים .ולמי תתן את השעורים אם אין
לך סוס?!
נתן לו תרח לכלות בו את כעסו ,ואז אמר לו :אם כך אתה כועס על החלפת סוס
בשעורים ,אם כן מה צריכה להיות הרגשתי כשאתה מבקש ממני את בני היקר תמורת
כסף?! אם אתה הורגו ,לשם מה אני זקוק לכסף ,ומי יירש אותי?! לשמע הדברים כעס
נמרוד מאוד ,ובחמתו ציוה להרוג את תרח .כיצד אתה מעיז לבוא אלי בדברי תוכחות
ומשלים?! הזדעק נמרוד .נפל תרח לרגליו ואמר לו :בצחוק דברתי ,שהרי בודאי אני
מוכרח לעשות רצונך .אבל תן לי שהות של שלושה ימים כדי שאדבר עם אשתי ,אולי
אפייסה במתנות ובמילים טובות עד שתסכים.
נתן לו נמרוד שהות כאשר בקש ,וביום השלישי שלח אליו התראה :אם אינך ממלא
את בקשתי ,אשרוף את כל בני משפחתך! כשראה תרח כי אין מפלט ,חיבל תחבולה:
היתה לו שפחה אחת שילדה בן באותו לילה שבו נולד אברהם .לקח תרח את בן
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השפחה ,ומסרו לידי נמרוד .מיד הרג נמ רוד את התינוק בהתלהבות רבה ,ונתן לתרח
כסף רב כפי שהבטיח ,ובזה נחה דעתו ושכח מכל הענין( .ספר הישר פרשת נח)

מיהו בעל הבירה?
גדל אברהם התינוק הקטן ,ובהיותו בן  3שנים התחיל לחקור בדעתו כדי לדעת מי
ברא את השמים ואת הארץ .הסתכל בשמים וראה את השמש זורחת בעוז .חשב
אברהם כי בודאי השמש חזקה מכולם והיא בראה את הכל ,מיד ערך תפילתו אל
השמש .כשהחשיך היום ,שקעה החמה במערב ,ובמקומה באה הלבנה ,כשכל צבא
הכוכבים מלווה אותה .היה סבור אברהם כי הלבנה "ניצחה" את השמש ,והיא מולכת
על העולם ,וכל הכוכבים הם משמשיה .באותו לילה ערך תפילתו אל הירח .למחרת
ראה והנה שוב השמש זורחת והלבנה הסתלקה!! אמר בלבו :נראה כי לא זו ולא זו
בראו את השמים והארץ! הלך לתרח אביו ושאל אותו ,מי ברא את השמים והארץ?
הביא לו תרח עבודה זרה בידו ואמר לו :זהו האל שברא אותך ואותי ואת כל העולם.
הלך אברהם לאמו ובקש ממ נה להכין מאכלים טובים כקרבן עבור העבודה זרה.
כשהכינה אותם ,הלך אברהם והביא אותם לפני הפסל ,וראה כי באותה צורה שהניחם
לפניו ,כך מצא אותם אחר כך ,והבין שלא יתכן כי הפסל ברא את השמים והארץ.
לא מצא אברהם מנוח לנפשו ,וחיפש בכל כוחו את אדון העולם .ומפני שהיה עמל
רבות להכיר את ה' יתברך ,שרתה עליו שכינה ,ונתן הקב"ה בלבו להבין את מציאותו.
(רבנו בחיי בראשית טו ז .זוהר)

"שהם משתחווים להבל וריק"...
כשראה אברהם את אביו ואמו שהם אדוקים בעבודה זרה שלהם ,לא רצה להיות
עמהם עוד ,והלך לישיבת נח ושם ,שם למד תורה במשך שנים רבות .בהיותו לומד
שנים מרובות כל כך בחשק גדול ובמנוחת הנפש ,נעשה חכם גדול ,והשיג בדעתו שכל
הדור ההוא שקוע בטעות העבודה זרה ,שהם עובדים לצורות עץ ואבן ,וכשהגיע לגיל
 44כבר היתה לו הכרה ברורה ויסודית בידיעת ה'.
כיון שהכיר אברהם את האמת ,התחיל לערוך דין ודברים עם אנשי מדינתו ,שהדרך
שהם הולכים בה ,אינה דרך האמת ,ואין ראוי לעבוד לאלילים אלא רק לאלוהי העולם
האמיתי ,בורא שמים וארץ ,וראוי לאבד ולשבר את כל הצלמים .היה אברהם אבינו
לוקח שני צלמים ,קושר אותם בחבל ,ומוליך אותם ברחובות העיר כדרך הסוחרים,
והיה מכריז" :רוצה אני למכור אליל שאין בו מועיל .פה לו ולא ידבר ,עינים לו ולא
יראה ,אזנים לו ולא ישמע ,ולא יהלך ברגליו"( .שבט מוסר פרק נב דף נד)

בחנות הפסלים
לתרח ,אביו של אברהם ,היתה חנות לממכר פסלים .יום אחד ,הוצרך תרח לנסוע
לעיר רחוקה לרגל עסקיו ,והוא מינה את בנו אברהם למלא את מקומו במכירת
הפסלים .הגיע לחנות אדם לקנות פסל ,אמר לו אברהם :בן כמה אתה ,אדוני? אמר
לו :בן חמישים .אמר אברהם :הפסל הזה שאתה רוצה לקנות  -לפני יומיים עשה
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אותו אבא שלי .אוי לך שאתה בן חמישים ורוצה להשתחוות לפסל בן יומיים .התבייש
האיש למשמע הדברים ,ו הלך לו .כך היה אברהם אבינו משכנע את כל הלקוחות
באפסיותה של עבודת האלילים.
והנה ,הגיעה אל החנות אשה ישישה ובידה מגש מלא תקרובת לעבודה זרה ,מטעמים
חשובים ומשובחים לכבוד הפסלים .ניסה אברהם לשכנע אותה כדרך ששכנע את
כולם ,שהפסלים הם הבל וריק ,אולם הזקנה לא קבלה את דבריו .היא הניחה את
המגש והלכה לה .מה עשה אברהם? לקח את המגש והניחו לפני הפסל הגדול .לקח
פטיש וניפץ את כל הפסלים שהיו בחנות ,מקטן ועד גדול ,רק את הפסל הגדול השאיר
שלם ,וקשר את הפטיש לידו.
כשחזר אביו תרח לחנותו ,חשכו עיניו ,כל הפסלים שבורים לרסיסים! "מה עשית??!"
צעק על אברהם בנו בחימה שפוכה .התנצל אברהם ואמר :מצטער אבא ,לא היתה לי
שום כוונה רעה ,אינני אשם במה שקרה .באה לכאן סבתא זקנה אחת והביאה אוכל
לפסלים ,ואז רצו הפסלים לאכול לפני הפסל הגדול .הושיט הפסל הגדול את ידו בזעם
ושבר את כולם ,על שלא היה להם דרך ארץ לכבד אותו קודם .והנה הפטיש עדיין
נמצא ביד שלו ,ואם אינך מאמין לי ,בוא נלך ונשאל אותו מה בפיו.
התגבר כעסו של תרח יותר ,ואמר לו :שקרן!! הרי אלילים אלו ,אין רוח בהם ,ואינם
יכולים לדבר ,כי הם עשויים עץ ואבן .איך אתה מנסה 'למכור' לי כאלו 'סיפורי
סבתא'? אמר לו אברהם :אבא ,וכיצד אתה מאמין שהם אלה שבראו את השמים
והארץ ,בשעה שאינם יכולים לנוע ממקומם? מה טעם שאתה ממשיך לעובדם? אוי
לכל הדור הזה שהולכים אחר ההבל ,ואינם מטים אוזן לשמוע את האמת .דע כי רע
ומר יהיה סופם של עובדי העבודה זרה ,כמו שאירע לדורות שעברו  -דור אנוש ודור
המבול  -כי בגלל עבודה זרה אבדו מן העולם .לכן אבקשך אבי ,אנא ,שמע לקולי,
וחדל מלעבוד לאלילים! (בראשית רבה לח יג)

אברהם מתייצב לפני נמרוד
קצף תרח על 'חוצפתו' של אברהם ,הלך מיד לנמרוד ואמר לו :יש לי בן אחד שהוא
סורר ומורה .הוא יושב ולומד תורה זרה זה הרבה שנים ,ומספר שיש אל בעולם שהוא
אמת ,ואתה משקר ומכזב .קרא מיד נמרוד לאברהם ,ואמר לו :מדוע אתה מבלבל
ומטה את לב העם? דע כי אם תמשיך בדרך זו רע ומר יהיה סופך! אמר לו אברהם:
אני רואה שהשמש יוצאת כל יום במזרח ושוקעת במערב .אולי יש לך כח לשנות את
מהלכה  -שתזרח במערב ותשקע במזרח? אם תעשה כן אודה בך ואשתחווה לך .ואם
לא ,דע לך ,כי האל שנתן בי כח לשבור את אליליך ,הוא יתן לי כח להרוג אותך( .רבנו
בחיי בראשית טו ז)

נמרוד ,כששמע דברים נועזים אלו ,הזדעזע כולו ,ושלח את אברהם לבית הסוהר
כשהוא כפות .הוא ציוה לשומרים שלא יתנו לו לחם ולא מים .נשא אברהם עיניו
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לשמים ואמר" :אלוקי ,אתה יודע הנסתרות ,ואתה ידעת כי הגעתי עד הנה  -לא
לכבודי אלא לכבודך ולעבודתך" .שמע הקב"ה לתפילתו ופתח לו מעיין של מים ,ושלח
לו את המלאך גבריאל להביא לו כל מיני מאכל ,וכך שהה בבית הסוהר שנה תמימה.
(שבט מוסר דף נד)

הכנת כבשן האש
שמע נמרוד ,כי אברהם עודנו בחיים ,כינס את כל חכמי עירו ושאל אותם :מה משפטו
של אברהם שביזה את המלך ושבר את הצלמים? דנו בענין ,ויצא דינו להשרף .מיד
יצא כרוז בכל העיר :מי שהוא מאוהבי נמרוד ,צריך להביא מטען של עצים .כך הביאו
אנשי העיר מטענים של עצים במשך  44יום ,את כל העצים אספו בכפר אחד ,שנקרא
לאחר מכן "אור כשדים" .באותו כפר היה תנור ענק ממדים ,ולאחר שהצטברה בתוכו
כמות עצומה של עצים ,הבעירו אותו עד שהיה הולך ובוער במשך שלושה ימים ושלושה
לילות .מרוב החום הלוהט ,נעשה כל הכפר חם וכל תושביו מיהרו לצאת ממנו .נתכנסו
רבבות רבבות של אנשים ונשים מכל קצוות תבל אל אזור הכפר ,כדי לראות כיצד
שורפים את המורד במלך.
הובא אברהם לפני המלך ,ואחד השרים החשובים תפס את אברהם כדי לזורקו לכבשן
האש .כשהתקרב מעט אל האש ,מיד יצאו לשונות של אש מן התנור הבוער ושרפו
את השר .ניסו שרים אחרים לזרוק את אברהם ,אך כל מי שניסה היה נשרף ,עד
שנשרפו אנשים רבים ,ולא ידע נמרוד מה לעשות.
באותה שעה בא השטן בדמות אחד משרי המלך ,ואמר כי יש בכוחו לעשות תחבולה
ולזרוק את אברהם מרחוק אל תוך הכבשן .מיד ביקש להביא לוחות ,חבלים ומסמרים,
ועשו "טראבוקו"  -מין מכונת קליעה ,שפועלת על ידי הנעה מרחוק .בדקו את המכונה,
אם פועלת היא כראוי ,על ידי שהכניסו לתוכה שלוש פעמים אבן גדולה וקלעו אותה
לתוך הכבשן .כאשר הוכחה המכונה כיעילה ,קשרו את ידיו ורגליו של אברהם ,שמו
אותו בטראבוקו ,כדי לזורקו לכבשן האש( .אוצר המדרשים אייזנשטיין עמוד ו)

קידוש ה'
בא השטן לפני אברהם ואמר לו :אם אתה רוצה להנצל מן האש הזאת ,השתחווה
לנמרוד .השיב לו אברהם" :יגער ה' בך השטן" .אז באה אמו של אברהם אשר נקרא
שמה אמתלאי ,ואמרה לו :אנא ממך ,השתחוה לנמרוד ותנצל .אמר לה :דעי אימי ,כי
האש של נמרוד סופה להכבות ,ואילו האש בגהנם אינה נכבית לעולם! (שם)
אז הטילו את אברהם לתוך הכבשן פנימה .מיד נעשה רעש גדול בשמים ,וכל המלאכים
רצו לרדת להציל את אברהם אבינו .אמר להם הקב"ה :הוא יחיד בעולמו ,שעומד
יחידי מנגד לכל העולם הטועה ,ואני יחי ד בעולמי .נאה ליחיד להציל את היחיד .מיד
ירד הקב"ה בכבודו ובעצמו והציל את אברהם וצינן לו את האש .כך היה מהלך
אברהם אבינו ומטייל בתוך האש ,ולא קרה לו כלום( .פסחים קיח ע"א)
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כשראה נמרוד כך ,מיד ציוה להוציא אותו מן הכבשן .אבל שוב לא יכל אף אחד
להוציאו ,וכל מי שניסה להתקרב מעט אל האש ,היה נשרף מן החום הגדול .או אז
נכנע נמרוד וקרא לאברהם :אתה ,שהנך עבד נאמן לאלוהי השמים הגדול והמבורך
והאמיתי ,צא לחוץ!!! יצא אברהם והתייצב לפני נמרוד ,וכל המון האנשים שהיו שם
יחד עם נמרוד השתחוו לפני אברהם .אמר להם אברהם :אני איני כלום ,ולא אלי
תשתחוו ,אלא האמינו באלוהי האמת שבשמים .אז נתן נמרוד לאברהם הרבה מתנות,
וגם את שני העבדים המובחרים ביותר שהיו לו ,אחד מהם היה אליעזר .וכן גדולי
המלכות נתנו לו מתנות רבות וליוו אותו לביתו בכבוד גדול( .שבט מוסר פרק נב דף נד-נה)

ומלאה הארץ דעה את ה'
היה אברהם אבינו הולך מעיר לעיר ומממלכה לממלכה ,והיה קורא בקול גדול לכל
העולם להודיעם שיש אלוה לכל העולם ,ולו ראוי לעבוד .היו העם מתקבצים אליו
ושואלים אותו על דבריו ,והיה משיב לכל אחד ואחד כפי הבנתו ,עד שהחזירו לדרך
האמת .כך התאספו סביבו אלפים ורבבות ,ושתל בלבם את עיקרי האמונה ,וחיבר
ספרים בענין האמונה .אברהם אבינו העביר את דרך עבודת ה' ליצחק בנו ,יצחק
הודיע ליעקב ,ויעקב אבינו לימד את בניו כולם ,והבדיל את לוי ומינה אותו לראש
ישיבה ללמד דרך ה' ולשמור מצוות אברהם .כך התפשטה האמונה יותר ויותר ,בקרב
בני יעקב והנלוים אליו( .רמב"ם ע"ז א ג)
אולם עדיין לא היה די בכל זה כדי ליצור את עם ה' ,אשר יחזיק באמונתו לדורי
דורות .נסתרים דרכי ה' ומחשבותיו ,צופה ומביט עד סוף כל הדורות ,ומי יעמוד
בסודותיו וברעיונותיו? הכין הקב"ה לבני ישראל 'תכנית' מיוחדת ליצירתם כעם ,וצפה
במ חשבתו כי עליהם לעבור "כור היתוך" במצרים ,למען יתחשלו באמונת ה' צרופה,
ורק לאחר מכן יצאו ברכוש גדול ,היא התורה הקדושה ,האוצר הגנוז שקדם  474דורות
לבריאת העולם.
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 סיפור יציאת מצרים 
 ריבוי על טבעי 
מנין בני ישראל במצרים
בשבעים נפש ירדו אבותינו למצרים .בתקופה קצרה של  014שנה התרבו ישראל בצורה
על טבעית ,עד כדי שביציאתם ממצרים מנו הגברים מגיל עשרים ועד גיל שישים
 044,444איש .אם נצרף למנין זה אף את הנשים ,הילדים והילדות ,וכן האוכלוסייה
המבוגרת ,שלא נמנתה בחשבון ,הרי שעם ישראל ביציאת מצרים מנו לפחות למעלה
משלושה מיליון נפשות.
הדבר המעורר השתאות והמפליא יותר הוא ,שחז"ל מגלים לנו כי מספר עצום זה הינו
רק מספר חלקי מכלל עם ישראל ,משום שבמכת חושך מתו רבים מאוד מעם ישראל,
אשר לא היו זכאים לצאת ממצרים (כפי שיתואר להלן במכת חושך) ,ומספר המתים היה
גדול פי כמה וכמה מ מספר הנותרים בחיים .כמו שנאמר" :וחמושים עלו בני ישראל"
 רק אחד מתוך חמישה יצא ממצרים ,והשאר מתו במכת חושך .זאת אומרת שעםישראל לפני מכת חושך מנה פי  5ממנין יוצאי מצרים ,דהיינו למעלה מ15,444,444 -
נפשות!! דעה אחרת אומרת ,כי היוצאים ממצרים היו רק חלק אחד מתוך חמישים
שמתו במכת חושך ,ולפי זה עם ישראל מנה לפני מכת בכורות פי חמישים ממה שמנה
ביציאתו ,כלומר למעלה מ 154,444,444 -נפשות!!!
ריבוי כל כך גדול בפרק זמן של  014שנה ,הרי זה יוצא לגמרי מגדר הטבע ,וזאת
במיוחד לאור העובדה שעם ישראל ברובה של תקופה זו ,היה עובד עבודת פרך
המפרכת את הגוף ,אשר באופן טבעי אף ממעטת פריה ורביה .יותר מכך ,פרעה הרשע
בגזרותיו האכזריות הרג המונים המונים מעם ישראל :בגזרה של "כל הבן הילוד
היאורה תשליכוהו" ,וכן בזמן שהיו עובדים עבודת פרך ,מי שלא הספיק לעשות את
מכסת הלבנים באותו יום ,היו המצר יים הרשעים שמים במקום הלבנים החסרות
תינוקות מעם ישראל .כמו כן אומר המדרש ,כי פרעה מצורע היה ,ולצורך ריפויו היה
שוחט בכל יום  344תינוקות מעם ישראל ומתרחץ בדמם (כפי שיבואר כל זה בהרחבה
בהמשך) .ואחרי רצח המוני שכזה מנה עם ישראל מספר כה עצום ורב .כיצד יתכן
הדבר??

ריבוי ילודה
חז"ל מגלים לנו כי אכן אופן הריבוי של עם ישראל היה בצורה בלתי טבעית כלל,
שהיו הנשים יולדות מספר גדול של תינוקות בכל לידה .יש אומרים שנולדו שנים
שנים ,ויש אומרים שנולדו ששה ששה!! ויש אומרים שנולדו בכל לידה שנים עשר
תינוקות!! ויש אומרים שישים בכרס אחת!! והרי זה פלאי פלאים שאמא אחת תוכל
ללדת בפעם אחת תינוקות רבים כל כך ,ושכולם יחיו! וכל זאת בהיות האם שפחה
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למצרים .היא עבדה בשעת ההריון עבודת פרך מלבד עבודתה בביתה ,ולאחר הלידה
נוספה לה עבודת הטיפול בתינוקות ,כשבעלה אינו עומד לצידה בכל המהלך הזה,
מ שום שיצא לעבודה מפרכת חסרת טעם .היא אינה מקבלת איזו הטבה ,אפילו לא
חופשת לידה  -היא מיד צריכה לחזור לעבודת הפרך שלה.
למרות הקושי  -נשות ישראל במצרים היו צדקניות ,והתאוו לעוד ועוד ילדים .למרות
עבודתן המפרכת ולמרות הצרות שעשו להם המצריים אשר חפצו לצמצם את הילודה,
הם רצו לזכות בילדים נוספים ,והקב"ה שרחמיו על כל מעשיו עזר להן בגידול ילדיהן,
כפי שנראה בהמשך בס"ד.

פן ירבה  -כן ירבה
אתם :וַ ּי ָָקם ֶמל ְֶך
ָ
"ו ְּבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ּ ָפר ּו וַ ִּי ְש ְרצ ּו וַ ִּי ְרבּ ּו וַ ּי ַַע ְצמ ּו ִ ּב ְמאד ְמאד וַ ִּת ּ ָמלֵא ָה ָא ֶרץ
ּאמר ֶאל ַע ּמ ֹו ִה ֵּנה ַעם ְ ּבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ַרב ְו ָעצוּם
ָח ָדש ַעל ִמ ְצ ָריִ ם אֲ ֶשר לֹא ָי ַדע ֶאת ֹיו ֵסף :וַ י ֶ
בה( "...שמות א ז-י)
לו ֶּפן יִּ ְר ֶּ
ִמ ּ ֶמנּ וָּ :הבָ ה ִּנ ְת ַח ְכ ָמה ֹ
רואה פרעה כי עם ישראל פרה ורבה באופן לא רגיל ,והדבר כקוצים בעיניו .הוא
מנסה לחבל תחבולו ת היאך למנוע את עם ישראל מפריה ורביה .כשתחבולה אחת לא
עוזרת הוא מנסה תחבולה אחרת ,ומשאף היא אינה מוכחת כיעילה ,שוב מנסה הוא
דרכים אחרות .אך יושב בשמים ישחק ,ה' ילעג למו .אמר הקב"ה :אתם מתחכמים
להם שלא יתרבו ,נראה מה מתקיים ,האם הדברים שלי ,שהבטחתי לאברהם אביהם:
חול אֲ ֶּשר ַעל ְשפַ ת ַהיָם" ,או
כו ְכבֵ י ַה ָש ַמיִּ ם ְוכַ ֹ
" ִ ּכי בָ ֵר ְך אֲ בָ ֶר ְכ ָך ְו ַה ְר ָבה ַא ְר ֶּבה ֶּאת זַ ְרעֲ ָך ְכ ֹ
לו ֶּפן יִּ ְר ֶּבה ."...טפחה המציאות על
הדברים שלכם ,שאתם אומריםָ " :הבָ ה ִ ּנ ְת ַח ְ ּכ ָמה ֹ
אתו ֵכן יִּ ְר ֶּבה ְוכֵ ן יִ ְפרץ" .הם
ֹ
פניהם והוכיחה שאכן עצת ה' היא תקוםְ " :וכַ אֲ ֶשר יְ ַענּ ּו
אמרו "פן ירבה" ,אבל הקב"ה אמר" :כן ירבה"!!!
מה היו תחבולותיו של פרעה לצמצום הילודה בעם ישראל?

תחבולה ראשונה  -עבודת פרך
פרעה גזר על עם ישראל שיעבדו ללא הפסקה ,כדי שלא ילכו לישון בבתיהם ,ועל ידי
כך יתמעטו מפריה ורביה .דרש רבי עקיבא :בשכר נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו
ישראל ממצרים .שבשעה שהיו הולכות לשאוב מים ,היה הקב"ה מזמין להן דגים
קטנים בתוך כדיהן ,וכך היו ממלאות חצי כד בדגים וחצי במים ,והולכות לבתיהן
ומבשלות שתי קדרות  -אחת של מים ואחת של דגים ,ומוליכות אותן אל בעליהן
בשדה ,שירחצו במים החמים ו יאכלו את הדגים .כך עודדו וחיזקו אותם בגוף ובנפש,
ופרו ורבו .ראה פרעה כי תחבולה זו אינה יעילה ,וחיבל תחבולה נוספת.

תחבולה שניה  -הריגת התינוקות בעת הלידה
ּאמר
ּאמר ֶמל ְֶך ִמ ְצ ַריִ ם ל ְַמי ּ ְַלדת ָה ִע ְב ִריּת אֲ ֶשר ֵשם ָה ַא ַחת ִש ְפ ָרה ְו ֵשם ַה ּ ֵשנִ ית ּפו ָּעה :וַ י ֶ
"וַ י ֶ
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אתו ְו ִאם ַּבת ִהוא וָ ָחיָה".
ֹ
יתן ַעל ָה ָא ְבנָ יִ ם ִאם ֵּבן הוּא וַ הֲ ִמ ּ ֶתן
ְ ּביַלּ ְֶדכֶ ן ֶאת ָה ִע ְב ִרי ֹּות ו ְּר ִא ֶ
(שמות א טו-טז)

פרעה ,שלא רצה בתחילה לנהוג באכזריות גלויה ,כדי לא לעורר על עצמו את דעת
הקהל העולמית ,הלך בסתר אל המילדות  -יוכבד (המכונה "שפרה" משום שמשפרת את
הולד ומטפלת בו לאחר לידתו) ומרים (בתה של יוכבד ,המכונה "פועה" משום שהיתה פועה את פיה
ושרה לתינוקות) ואמר להן ,שכאשר באה אליהן אשה עבריה ללדת ,יבדקו מיד בזמן
יציאת התינוקות :אם בת היא  -יחיו אותה ויילדו אותה כרגיל ,אך אם בן הוא -
יהרגו אותו מיד עוד לפני שיספיק לצאת ממש לאויר העולם ,ותאמרנה ליולדת שהתינוק
מת בלידה.
אמר הקב"ה :דע לך רשע ,כי מי שנתן לך עצה זו להרוג את הזכרים ,הוא טפש .והלוא
טוב היה לך יותר אילו צווית להרוג את הנקבות ,שהרי בלי נקבות באה כליה לעולם,
כי הזכרים לבדם אינם יכולים ללדת .וכשיש הרבה נקבות בעולם ,יכול להיות ריבוי
גדול יותר .אך מה באמת גרם לטעותם של פרעה ויועציו? נגיעתם האישית .אמרו
המצריים ,נמית את הזכרים ונקח את הנקבות לנשים.
ֵיהן ֶמל ְֶך ִמ ְצ ָריִ ם וַ ְּת ַח ּיֶין ֶאת
דת ֶאת ָהאֱ ל ִֹהים ְולֹא ָעש ּו ַּכאֲ ֶשר דִּ ֶּבר אֲ ל ֶ
יראן ַה ְמי ּ ְַל ֹ
"וַ ִּת ֶ
ַהיְ לָ ִדים"  -המילדות הצדיקות ,אשר יראת שמים טהורה היתה בליבן ,לא רק שלא
שמעו לפקודתו של המלך ולא הרגו את התינוקות ,אלא שאף דאגו לצורכיהם של
התינוקות וסיפקו להם מים ומזון.
כאשר ר ואה פרעה כי ממשיכים להיוולד בנים לעם ישראל ,שואל הוא את המילדות
כיצד יתכן הדבר? והן משיבות לו :הנשים העבריות אינן זקוקות כלל למילדת ,מעדיפות
הן ללדת לבדן בביתן ,ולכן אין אנו יכולות לקיים את גזירתך .הפלא הוא שפרעה מקבל
את תשובתן ולא מענישן .כשכר על מסירות נ פשן ,נתן הקב"ה לצאצאיהן כהונה ,לוייה
ומלכות .כשרואה פרעה שאף תחבולה זו אינה מצליחה ,הוא מנסה תחבולה שלישית.

תחבולה שלישית  -זריקת הבנים ליאור
ארה ּ ַת ְשלִ יכֻ ה ּו ְוכָ ל ַה ַּבת ְּת ַח ּיוּן"  -מצווה
"וַ יְ צַ ו ּ ַפ ְרעה לְ כָ ל ַע ּמ ֹו לֵאמר ָּכל ַה ֵּבן ַה ִּילּ ֹוד ַהיְ ָ
פרעה להשליך את כל התינוקות הזכרים של בני ישראל אל היאור ,ולשם כך הוא
ממנה שומרים ושוטרים מיוחדים ,אשר תפקידם לערוך מעקב צמוד אחר התינוקות
הנולדים ,למצוא אותם ולהשליכם ליאור.
המצרים הרשעים היו נעזרים בילדיהם הקטנים ,אשר היו מסתובבים בין הבתים
ועוקבים אח ר לידת תינוקות .בני ישראל לא היו נשמרים מהם ,כיון שהם קטנים.
כאשר היו שומעים הילדים קול של אשה הצועקת בלידתה ,היו הולכים ואומרים
לאבותיהם ,ובאים האבות ונוטלים את התינוק ומשליכים אותו למים.
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היו בנות ישראל אשר רצו בכל כוחן להציל את ילדיהן מטביעה ,ובכוחות נפש אדירים
היו חושקות את שפתותיהן בשעת הלידה ולא צועקות .אחרי הלידה לקחו את
תינוקותיהן והטמינו אותם במחילות .אולם גם כנגד זה התחכמו המצרים .הם עקבו
אחר כל אשה הרה ,וכשראו שהיא כבר אחרי לידה ,הבינו שהיא מסתירה את התינוק,
ומיד היו מביאים ילד קטן מילדיהם ומכניסים אותו לבית היולדת ,שם היו מכים אותו
והוא בוכה .התינוק המוטמן במחילות שומע את קול הבכי ,ובוכה יחד עמו .הבכי
מגלה את מקום מסתורו ,והרשעים נוטלים אותו על אף צעקות האימה של האם,
שסבלה את כאבי הלידה בדומיה כדי שיחיה בנה .הם תופסים אותו בפניה ובפני כל
בני המשפחה האומללים ומשליכים אותו ליאור באדישות.

מדוע דווקא להשליך ליאור?
מדוע גזרו להשליכם ליאור? מפני שראו החוזים בכוכבים שמושיעם של ישראל ילקה
על ידי המים ,וחשבו שיטבע במים .אך באמת הסימן שראו שילקה במים ,לא היה
קשור לכאן ,אלא כשהנהיג משה את עם ישראל במדבר ,אמר לו הקב"ה שידבר אל
הסלע ויוציא מימיו ,ומשה הכה על הסלע במקום לדבר ,ועל כך נענש שלא נכנס
ישנִ י לְ ֵעינֵי
לארץ ישראל ,כמו שנאמר (במדבר פרק כ פסוקים יב יג)" :י ַַען לֹא ֶהאֱ ַמנְ ּ ֶתם ִ ּבי לְ ַה ְקדִּ ֵ
ְ ּבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ,לָ כֵ ן לֹא ָת ִביא ּו ֶאת ַה ָּק ָהל ַהזֶּה ֶאל ָה ָא ֶרץ אֲ ֶשר נָ ַת ִּתי לָ ֶהם".
סיבה נוספת לכך שבחרו המצרים להמית את התינוקות דווקא על ידי השלכתם ליאור,
כי העמיקו עצה  .אמרו :אין הקב"ה מעניש אלא באופן של "מידה כנגד מידה" .אם
נהרוג את התינוקות במים ,לא יוכל הקב"ה להעניש אותנו ,כי נשבע שלא יביא יותר
מבול לעולם .העלים הקב"ה ממחשבתם את העובדה הפשוטה ,שאפשר שיענישם במים
לא על ידי מבול ,כפי שאכן קרה ,שטבעו בים סוף .גזירה קשה ונוראה זו ,של השלכת
הבנים ליאור ,נמשכה כמעט שלוש וחצי שנים! היא הוחרפה יותר בתחילת השנה
השלישית ,בעקבות חלומו של פרעה.

חלום פרעה
בשנת מאה ושלושים לרדת ישראל מצרימה ,ופרעה חולם ,והנה הוא יושב על כסא
מלכותו .וישא עיניו וירא זקן אחד עומד כנגדו ובידו מאזנים .ויקח האיש הזקן את
המאזנים ויתלם לפני פרעה .ויקח את כל זקני מצרים ,שריה וגדוליה ,ויקשרם ויתנם
יחד בכף מאזנים האחת .ואחר כן לקח טלה קטן אחד ונתנו בכף המאזנים השניה,
והכריע הטלה הקטן את הכף! תמה פרעה על החזון הנורא הזה ,מדוע יכריע הטלה
את כולם? וייקץ פרעה והנה חלום .וישכם בבקר ויקרא לכל עבדיו ויספר להם את
החלום ,וייראו האנשים יראה גדולה .קם סריס אחד מסריסי המלך אשר שמו בלעם,
ואמר :אין זה כי א ם רעה גדולה אשר תצמח למצרים באחרית הימים ,כי יולד ילד
בישראל ויחריב את כל ארץ מצרים .אם על המלך טוב ,יצא דבר מלכות מלפניו
ויכתב בדתי מצרים ,אשר כל זכר הילוד בעברים יהרג ,למען תחדל הרעה הזאת מארץ
מצרים .ויעש המלך כן.
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הצלת התינוקות
על אף כל המאמצים של מצרים להרוג את הזכרים שנולדו ,על ידי הטבעתם ביאור,
שמר הקב"ה על תינוקות אלו ,ורובם ניצלו ולא מתו .כיצד? ציוה הקב"ה לגלים לפולטם
למדבר ,ובמדבר זימן להם ה' יתברך שני סלעים מיוחדים ,מסלע אחד ינקו דבש,
ומהסלע השני ינקו שמן.
היו תינוקות נוספים ,אשר נולדו בשדות מפחד המצריים ,וגם אותם שמר ה' בשמירה
מעולה .כפי שמספר המדרש ,בשעה שהיו האמהות צריכות ללדת ,היו הולכות ויולדות
עו ַר ְר ִּת ָ
יך" .והקב"ה שולח מלאך משמי מרום
בשדה תחת התפוח ,שנאמר " ּ ַת ַחת ַה ּ ַת ּפו ַּח ֹ
ומנקה אותם ומשפר אותם כיולדת שמשפרת את הולד ,ונותן להם שני עגולים אחד
של שמן ואחד של דבש ,שנאמר (דברים לב .יג)" :וַ ּיֵנִ ֵקה ּו ְדבַ ש ִמ ּ ֶסלַע ְו ֶש ֶמן ֵמ ַחלְ ִמיש צוּר".
וכיון שראו אותם המצרים ,רצו להורגם ,ונעשה להם נס ונבלעו בקרקע .מה עשו
המצרים? הביאו שוורים וחרשו בקרקע על גבי התינוקות .אבל הקב"ה העמיקן בקרקע
ושיקע אותם יותר .הלכו המצרים והביאו מחרשות ארוכות יותר ,שנאמר (תהלים קכט .ג):
יתם" .והקב"ה העמיקן עוד .ולאחר שהיו המצרים
ַבי ָח ְרש ּו ח ְֹר ִשיםֶ ,האֱ ִריכ ּו לְ ַמעֲ נִ ָ
" ַעל ּג ִ ּ
הולכים ,היו התינוקות מבצבצים ויוצאים כעשב השדה ,שנאמר (יחזקאל פרק טז ז)ְ " :רבָ בָ ה
ְ ּכצֶ ַמח ַה ּ ָש ֶדה נְ ַת ִּת ְ
יך" .וכאשר גדלו ,באו עדרים עדרים לבתיהם ,וכל אחד הכיר את
הוריו!

 הולדת משה 
למעלה משנתיים זורקים המצריים ליאור את תנוקות ישראל הזכרים כדי למעט אותם,
ומאחרי חלום פרעה ופתרונו ,שיוולד בן שיושיע את ישראל ,התחילו לעקוב ביתר שאת
ודקדוק .המעקב אחרי הילודים מחריף .ומנגד  -בשעה זו צריך להיוולד מושיעם של
ישראל .האם יוכל מושיעם של ישראל ,גם במצב קשה זה ,להוולד ולהשרד ,למרות
הרדיפות הקשות?? השתלשלות הדברים המדהימה ,רצופת השגחה פרטית מופלאה,
מלמדת אותנו בלי ספק כי "אין עצה ואין תבונה נגד ה'"!!! נפלא להתבונן ולראות,
איך וכיצד התרחשו הדברים...

גזירת עמרם ועצת מרים
עמרם גדול הדור היה ,ואשתו היתה יוכבד .ראה עמרם כי גזר פרעה לזרוק ליאור את
הזכרים הנולדים ,אמר' :לשוא אנו עמלים' ,לשוא אנו מביאים ילדים לעולם .מה עשה?
גרש את אשתו יוכבד .כשראו בני ישראל את גדול הדור עושה כך ,למדו ממנו וגרשו
כולם את נשותיהם .מרים ,בתו הקטנה בת ה  , 5 -אשר כבר מקטנות שרתה עליה רוח
נבואה ,וידעה כי עתיד מושיעם של ישראל להיוולד מהוריה ,באה לפני אביה ואמרה
לו :אבא! הגזרה שלך קשה יותר מהגזרה של פרעה .פרעה גזר רק על הזכרים ,ואילו
אתה גזרת גם על הזכרים וגם על הנקבות .מלבד זאת  -גזירתו של פרעה היא רק
לעולם הזה (שנולדים ומתים וחוזרים לחיות בעולם הבא) ,ואילו גזרתך היא לעולם הזה ולעולם
הבא (שאותן נשמות שלא באות כלל לעולם ,אינן יכולות לזכות בחיי העולם הבא) .יותר מכך -
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פרעה הרשע ,ספק גזירתו מתקיימת ספק אינה מתקיימת (שהרי אפשר לנסות להינצל
מגזירתו)  ,אבל אתה צדיק ,ובודאי גזירתך מתקיימת .שמע עמרם לעצת בתו ,והחזיר מיד
את אשתו .ראו בני ישראל כי גדול הדור החזיר את אשתו ,מיד החזירו כולם את
נשותיהם.

הצפנת משה
כעבור ששה חודשים ,ביום ז' באדר ,התמלא ביתם של עמרם ויוכבד באור מיוחד.
יוכבד ,שהיתה בת  134שנה (!!) ,ילדה את משה ,מושיעם של ישראל .אולם כמובן,
דאגה כבדה העיבה על השמחה הגדולה :מה לעשות כדי שהמצרים לא יתפסו את הרך
הנולד וישליכוהו ליאור? בשלושה החודשים הראשונים יכלו עמרם ויוכבד להצפינו
בביתם ,מפני שהמצרים מנו ליוכבד  4חודשים מזמן שעמרם החזיר אותה [והיא התעברה
כבר שלושה חודשים קודם לכן]  ,ולכן לא ידעו המצריים שיוכבד כבר ילדה .ואכן שלושה
חודשים הוסתר משה בבית הוריו.
באותם שלושה חודשים ,שוד ושבר היה במצרים .על מה ולמה? באותו יום שנולד משה
הודיעו החוזים בכוכבים לפרעה" :היום נולד מושיעם של ישראל ,ואין אנו יודעים אם
הוא נולד מבני ישראל או מן המצרים .עוד רואים אנו כי עתיד הוא ללקות במים".
כששמע זאת פרעה ,מיד ציוה ללא רחמים כי ביום זה יזרקו ליאור כל התינוקות
הנולדים ,גם מבני ישראל וגם מן המצרים .למחרת ,אמרו האצטגננים לפרעה כי
המושיע של ישראל עדיין לא הושלך ליאור ,ועדיין הם רואים את הסימן שלו  -שילקה
במים .הכריז פרעה כי הגזירה שגזר אתמול עדיין בתוקפה .וכך היה במשך שלושה
חודשים ,שכל עוד שלא הושלך משה ליאור ,עדיין ראו האצטגננים את הסימן שלו
בכוכבים ,ונמשכה הגזירה על כלל האוכלוסייה במצרים .ומה קורה בתום שלושה חודשים?
ביום ו' בסיון ,כתום שלושה חודשים מיום הולדת משה ,הבינו עמרם ויוכבד כי לא
יוכלו יותר להצפינו בביתם ,כי המצריים כבר יחפשו אחריו .בלית ברירה ,הם מנסים
להצילו בדרך אשר סיכויי הצלחתה נראים אבודים מראש .הם יוצרים לו תיבת גומא
קטנה ומכניסים אותו לתוכה .את התיבה שמים ביאור .האם אכן לא יגלו המצרים
את התיבה? וכיצד יתקיים הילד ללא מזון ושתיה? ואולי חס ושלום תטבע התיבה
הקטנה ביאור הגדול? אכן השלכתו של משה ליאור נעשתה בלב כבד מלא חששות.
מה נסתרות הן דרכי ה'!!! דווקא על ידי פעולה אבסורדית זו ,ניצל משה רבנו! כשהושלך
משה ליאור ,באו האצטגננים ואמרו לפרעה :הנה ,כעת אנו רואים בכוכבים כי מושיעם
של ישראל כבר לקה במים והושלך אל היאור .מששמע זאת פרעה ,ביטל מיד את
הגזרה של השלכת הבנים ליאור ,בחושבו שמטרתו כבר "הושגה".

בתיה 'מאמצת' את משה
באותו בוקר ,יצאה בתיה בת פרעה לרחוץ ביאור .לשם מה ירדה לטבול דווקא ביאור?
יש אומרים שרצתה להטהר מעבודה זרה של בית אביה ולהתגייר .ויש אומרים שהיתה
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מצורעת ,ורצתה לשכך את כאביה על ידי טבילה במימיו הקרירים והמבריאים של
היאור .והנה באותו רגע נראת ה תיבת משה לפניה .היא הושיטה את ידה כדי לתופסה.
כיון שראו שפחותיה שהיא רוצה להציל תינוק מן המים ,אמרו לה" :גבירתנו ,מנהגו
של עולם ,אם מלך גוזר גזרה ,גם אם כל העולם לא מקיימים אותה  -בניו ובני ביתו
מקיימים אותה .ואת ,בתו של פרעה ,עוברת על מצות אביך?!" בא גבריאל וחבט אותן
בקרקע .הושיטה בתיה את ידה ,והתארכה ידה לאורך של  10אמה  -ששה מטר (ויש
אומרים  10אמה ,ולדעה אחרת  04אמה) .וראה זה פלא! מיד כשנגעה ידה בתיבה ,נתרפא
גופה כליל מן הצרעת.
מרים אחות משה ,עומדת כל הזמן מן הצד ורואה את מה שנעשה .היא ממשיכה
לעקוב ור ואה כי בתיה מנסה לחפש למשה אשה שתניק אותו ,אך התינוק לא מוכן
לאכול בשום אופן מאף אשה .ואז היא ניגשת אל בתיה ומציעה לה שהיא תתן לה
אשה מניקה מן העבריות .בתיה הסכימה ומרים הביאה את יוכבד אם התינוק שתניק
את בנה .בתיה כמובן לא יודעת כי קיים קשר בין התינוק לבין האשה המניקה .כך
מיניקה יוכבד את משה במשך שנתיים תמימות עד היגמלו.
פלאי פלאים!!! למעלה משלוש שנים גזירת פרעה בתוקפה  -להשליך ליאור כל בן
ישראל שנולד .מעת לידת משה ,זורקים אפילו את התינוקות המצריים ליאור ,אלפי
תינוקות נזרקים בשביל תינוק אחד  -משה .והנה באותו יום שבו מודיעים אצטגנני
פרעה כי לקה מושיעם של ישראל במים ,חוזרת הביתה בתו של פרעה מאושרת ,נקיה
מן הצרעת ,ובחיקה מציאה  -ילד שברצונה לאמץ .הילד ,כך נראה ,נולד לפני מספר
חודשים .הוא מהול! קטן שאינו סר למשמעתם ,ואינו רוצה לינוק ממצריות ,רק מאשה
עברית!! ברו ר שהוא לא ילד רגיל .השם "משה" שניתן לו ,מזכיר שוב ושוב את העובדה
שהוא משוי מן המים .המסקנה המתבקשת היא שיתכן מאוד מאוד שהוא מושיעם של
ישראל!!! אבל הנסיכה מבקשת מפרעה להחיות את הילד .הוא מסכים לאמצו בביתו,
מכניסו לארמונו ,והוא בעצמו מחבקו ומנשקו! האיש המתקרא אויב מצרים ,המבוקש
מספר אחת ,גדל בתוך בית המלוכה! "עוצו עצה ותופר ,דברו דבר ולא יקום ,כי עמנו
אל"!!!
יותר מכך  -יוכבד אם הילד מקבלת את בנה אל חיקה למשך שנתיים תמימות ומניקה
אותו ,ואף מקבלת על כך משכורת נכבדה מאת המלך .כך יכלו עמרם ויוכבד לחנכו
בדרך ה' ,ואף כשגדל משה היה לו תרוץ טוב לבוא מפעם לפעם לביקורים בבית אביו,
ללמוד ולקבל ממנו תורה וידיעת ה'.

משה בארמון פרעה
ויהי בשנה השלישית להולדת משה ,ופרעה יושב על כסאו ,והגבירה יושבת מימינו,
ובתיה משמאלו ,ומשה הפעוט יושב בחיקה ,וכל שרי המלוכה יושבים סביב .ויהי
כאשר הם יושבים אל השלחן ,ויושט הנער את ידו ויקח את הכתר מעל ראש המלך
וישם אותו בראשו .ויבהלו המלך והשרים על זה ויתמהו תמיהה גדולה מאד .ויען
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בלעם הקוסם ,אחד מסריסי המלך ,ויאמר" :זכר נא אדוני המלך ,את החלום אשר
חלמת (שטלה קטן אחד הכריע את כל מצרים) ,ואת אשר פתר עבדך (שהטלה הוא מושיעם של
ישראל) .ועתה ,הלוא זה הילד  -מילדי העברים הוא ,ומתוך חכמה וכוונה עשה זאת,
מפני שרוצה ליטול ממך את מלכות מצרים .אם על המלך טוב ,נשפוך את דמו ארצה
בטרם יגדל ויקח את המלוכה מידך" .רצה המלך לקבל את עצתו של בלעם הרשע,
אלא שאז שלח ה' את המלאך גבריאל ,אשר נדמה כאחד מן השרים ,ואמר :אדוני
המלך ,אל נא נמהר להורגו ,שהלוא ילד פעוט הוא ,ואולי עשה זאת מתוך שעשוע
ומשחק ,כדרך התינוקות .אם על המלך טוב ,נבחן נא את תבונתו :יביאו אבן שוהם
יקרה ,וכן גחלת אש בוערת ,וישימו אותם לפני הילד .והיה אם ישלח ידו אל השוהם
 נדע כי מחכמה עשה זאת ונהרגהו ,אך אם על הגחלת ישים ידו  -נדע כי לאמחכמה עשה זאת ונחייהו .וייטב הדבר בעיני המלך והשרים ,ויעש המלך כדבר המלאך.
ויביאו לפני משה את השוהם ואת הגחלת ,ואז לקח המלאך את ידו של משה והוליך
אותה אל הגחלת; נגעה הגחלת באצבעו ,ומחמת עוצמת החום ,נתן משה את ידו אל
פיו ,ובערו קצת שפתיו ,ומאז נעשה כבד פה וכבד לשון .ויחדלו המלך והשרים מלהמית
את הילד.

וירא בסבלותם
גדל משה בבית המלך כשהוא לבוש בבגדי ארגמן ,וכל מנעמי ארמון המלוכה לפניו.
בכל זאת היה יוצא לראות בסבלות אחיו בני ישראל אשר עבדו בטיט ,והיה בוכה
ואומר" :חבל לי עליכם ,מי יתן מותי עליכם" .והיה נותן כתפיו ומסייע לבני ישראל.
אמר הקב"ה" :אתה הנחת את השררה והגדולה והלכת לראות בצערם של ישראל,
ונהגת בהם מנהג אחים ,חייך שאני מניח את העליונים והתחתונים ובא לדבר עמך"!
ראה משה ש אין מנוחה לעם ישראל ,הלך ואמר לפרעה :מי שיש לו עבד ,אם אינו נח
ואלו עבדיך ,אם אין אתה מניח להם יום אחד בשבוע -
יום אחד בשבוע  -הוא מת; ֵ
הם מתים .הסכים עמו פרעה ,ותיקן להם משה את יום השבת למנוחה.
כאשר היה משה בגיל  , 10יצא אל אחיו וראה איש מצרי מכה ומבקש להרוג איש
עברי מאחיו .אחרי שבדק ברוח קדשו וראה שלא יצא מהמצרי במשך הדורות איש
שעתיד להתגייר ,הרג אותו על ידי שם המפורש וטמן אותו בחול .הלך משה ושב לבית
המלך ,והאיש העברי שב לביתו .למחרת שוב יצא משה ,והפעם ראה שני אנשים
עבריים (דתן ואבירם) רבים ומתקוטטים .הרים האחד את ידו כדי להכות את רעהו .עמד
משה והוכיחו" :למה תכה רעך"? אולם הלה  -במקום לקבל את דברי התוכחה ,כעס
על משה והלך להלשין בפני פרעה על כך שאתמול הרג משה איש מצרי.
כששמע על כך פרעה ,החליט כי יש לשים קץ ל"תעלוליו" של משה .עד עכשו שתק
על סרבנותו ועל כל מ יני מעשים שעשה ,אך כעת כשהגיע לידי שפיכות דמים לא
ישתוק עוד ,אלא יעשה מעשה .מיד אמר לעבדיו :תפסו והרגו אותו .אולם כשתפסוהו
והכו בחרב על צוארו ,נעשה צוארו של שיש .כאשר ניסו שוב ושוב ,נהפכה החרב על
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ההורג והרגה אותו .רצו להורגו במיתה אחרת ,אבל אז נתן הקב"ה בלב משה שיברח.
צעק פרעה" :תפסוהו!!" והנה ברגע זה הפך ה' את הארמון למהומת מוות :חלק מהשרים
נעשו לפתע חרשים ,ולא שמעו כלל את קריאת המלך .לעומתם ,השרים ששמעו  -נעשו
עיוורים ולא ראוהו כשעבר לפניהם .שרים אחרים ,שהיו רחוקים יותר ממשה ,אומנם
לא התחרשו ולא התעוורו ,הם שמעו את קריאת פרעה ואף ראו את משה במנוסתו,
אך מכיון שלא היו די קרובים כדי לתפוס אותו ,רצו לצעוק בקול גדול לחבריהם
שיתפסו את משה ,אך הם נעשו לפתע אילמים .בתוך כל המהומה הזאת ,ברח משה
ונמלט לנפשו ,והגיע לארץ מדין.

 שעבוד בני ישראל במצרים 
"וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים"
בינתיים ממשיכים בני ישראל במצרים להשתעבד ולהתענות בעינויים קשים ובעבודה
מפרכת .מצבם הנורא ממש עובר על כל דמיון אנושי .מבט במדרשי חז"ל מגלה לעינינו
תמונת מצב מחרידה ,של אנשים הנטולים כל זיק של חירות מינימלית ,ומשועבדים
טוטאלית  -במאה אחוז  -לפרעה.
אומר הרמב"ם" :בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא
עתה משעבוד מצרים" .כדי לקיים מצוה זו ולקלוט באמת את ההרגשה במוחשיות,
עלינו לבחון את הדברים היטב ,לספר עליהם ולצייר אותם במחשבתנו ,עד שנרגיש
את תחושת העבדות ,ונודה לה' על גאולתנו כאילו אנחנו עכשיו יצאנו ממצרים ,כמו
ית ְ ּב ֶא ֶרץ
שממשיך הרמב"ם ואומר" :ועל דבר זה ציוה הקב"ה בתורה ' ְוזָכַ ְר ּ ָת ִ ּכי ֶעבֶ ד ָהיִ ָ
ִמ ְצ ַריִ ם ' ,כלומר כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדית".

תקופת השעבוד
בני ישראל היו במצרים  014שנה .בתחילה ,בחייו של יוסף הצדיק ,נהנו הם ממעמדם
המיוחד בשל היותם בני משפחתו של המשנה למלך .אולם משנפטר יוסף 71 ,שנה
לאחר שירדו למצרים ,הם ירדו מכבודם ,וניתן עליהם המשא של אנשי מצרים .במשך
הזמן ,שבו נפטרו בזה אחר זה  10השבטים ושאר יורדי מצרים ,נטו ישראל מן הדרך
הישרה ,ובמקביל הוכבד עליהם השעבוד יותר ויותר .עד שבמות האחרון ,שהוא לוי,
שנפטר  44שנה לאחר שירדו למצרים ,הפכו בני ישראל לעבדים מוחלטים .יוצא אם
כן שבפועל היו בני ישראל עבדים במשך  110שנה ( .)014 - 44 = 110כעבור  34שנה מזמן
עבדותם ,הוחמר מצבם ביותר על ידי עינויים קשים ומרים .מרים ,שנולדה בתחילת
תקופה קשה זו ,נקראה כך על שם המרירות והסבל הנורא שהיה מנת חלקם ,בבחינת
"וימררו את חייהם".

שעבוד הדרגתי
המצרים שעבדו את ישראל בהדרגה :בתחילה שמו ידם על ממונם .פרעה הטיל עליהם
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מס כבד ,והראה להם שאין זה משום איבה ,אלא שכן דרך מלכי הארץ להטיל מס
על אנשיהם .בתואנה זו אף לקחו מהם את כל הכרמים והשדות אשר נתן להם יוסף,
ואת כל הבתים הטובים אשר היו להם .אחר כך גזר עליהם שעבוד בגופם ,וכך הלך
והכביד ידו עליהם יותר ויותר ,עד אשר קצו בני ישראל בחייהם מפני מצרים .כל כך
קשים היו הסבל והעינויים עד ש בצאתם ממצרים היו רובם של ישראל עם מומים:
חרשים ,גדמים וחגרים .נס שנותרו בכלל בחיים.

כאשר ייסר איש את בנו
שעבוד ישראל במצרים הוא דבר מפליא ביותר :איך הצליחו המצריים להכניע ולהשפיל
עם חזק ורב כל כך ,כפי שאכן העידו עליהם המצריים" :הנה עם בני ישראל רב ועצום
מ מנו"?! כיצד יכלו תוך פחות מתשעים שנה להפוך אנשים חכמים וגיבורים לעבדים
מושפלים ומדוכאים?! אין זאת אלא כי יד ה' היתה בדבר הזה ,לטובתם הרוחנית
נו  -ה' אֱ ל ֶֹה ָ
ך" (דברים ח,
יך ְמי ְַּס ֶר ּ ָ
ַסר ִאיש ֶאת ְ ּב ֹ
האמיתית של בני ישראל " ִ ּכי ַּכאֲ ֶשר יְ י ּ ֵ
ה) .כפי שאומר ספר הישר" :ומאת ה' היתה זאת לבני ישראל ,להיטיב להם באחריתם,
למען דעת כל בני ישראל את ה' אלוהיהם ...לעבוד אותו וללכת בכל דרכיו הם וזרעם
אחריהם כל ימיהם" .ומי יעמוד בסוד ה'?!

בחומר ובלבנים
כשהחליטו המצריים לשעבד את ישראל ,קיבץ פרעה את כל ישראל ,ואמר להם בלשון
יפה ומנומסת (פרך = פה רך) :בבקשה מכם ,עשו עמי היום טובה ,והרי זה בשבילכם -
"בנו לכם ערים לשבת" .מה עשה פרעה כדי לשכנעם שיעבדו? שם על כתפיו מלבן (כלי
שבו עושים את הלבנים) ,וכל אחד מישראל שטען שעבודה זו קשה לו ,היו אומרים לו:
האם אתה איסטניס ועדין יותר מ פרעה?! נטל פרעה סל ומגרפה והתחיל לעבוד ,וכשראו
אותו ישראל עושה כך ,נמשכו אחריו כולם חוץ משבט לוי ,ומיד הלכו בזריזות ועבדו
כל היום בכל כוחם .מכיון שהיה כוחם גדול ועבדו במרץ רב ,הספיקו לעשות כמות
גדולה של לבנים .כשהחשיך היום ,מינה עליהם פרעה נוגשים ,ופקד עליהם לספור את
מספר הלבנים שעשו כדי לשלם להם .כאשר הובא מספר הלבנים לפני פרעה ,אמר
להם :כמות כזו של לבנים  -לא פחות  -עליכם לעשות כל יום! בתחילה אכן שילמו
להם על עבודתם ,אך לאחר ארבעה חודשים של עבודה ,נטלו מהם את כל כספם
בחזרה והכריחו אותם לעבוד ללא שכר .כאשר מאן איש ישראל לעשות במלאכה על
אשר לא ניתן לו שכרו ,אז נגשו אליו המצריים והכו אותו מכות נמרצות ,והשיבו אותו
בחוזקה לעבוד עם אחיו.
פרעה החליט לשעבד את בני ישראל דווקא על ידי עבודה "בחומר ובלבנים" ,כי עבודת
החמר היא עבודה מפרכת את כל רמ"ח האיברים .ואין מלאכה קשה ממלאכת הטיט,
במיוחד בארץ מצרים ,כי אדמת מצרים אי אפשר לגבל וללוש אותה יפה ,ומיד לאחר
שהיו עושים את הלבנים הם היו מתפוררים ,ושוב היו צריכים לחזור ולגבל את הלבנים
ולדוש ברגליהם בחוזקה ,עד שהיה העפר מתגבל מחדש.
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משעה מוקדמת בבוקר עד שעה מאוחרת בלילה ,עבדו ישראל בטיט הסמיך .תחילה
סחפו חול ,מים וקש ,ערבבו הכל יחד ורמסו את החמר ברגליהם ,לאחר מכן גבלו
ממנו לבנים .כדי להוסיף על השפלתם הובאו גם חמורים לרמוס את התבן יחד עמם,
כביכול להשוותם לחמורים .העבודה התנהלה ברציפות ,ללא הפסקות ביניים .לא ניתן
היה לעבוד בעצל תיים ,כיון שהיה על כל אחד לסיים את המכסה ליום זה .המצרים
לא התחשבו במצב הגופני ,חולה כבריא חויבו להשלים את מכסת יומם .יום יום ,שעה
שעה ,במשך שבועות ,חודשים ושנים .בכל מזג האויר :בקור ,ברוח ,בחום ובשמש
לוהטת לא בטלה העבודה .אין הפסקות ואין חופשות.
כדי להוס יף לענותם ולמעטם ,גזר פרעה שהגברים יישנו בשדות על הארץ ,והנשים
ישנו בבתים שבעיר .הנימוק היה שאם נותנים לגברים לישון בבית ,הרי שבבוקר ,עד
שישלחו לקרוא להם ועד שיגיעו מבתיהם ,יעברו ויתבזבזו כבר שעה או שעתיים עד
שמגיעים למקום העבודה .כך רצו המצריים לשבור את חיי המשפחה של עם ישראל,
להמעיטם ולשבור את רוחם.
המצריים לא הסתפקו בכך שהעבידו את הגברים בטיט בחומר ובלבנים ,אלא הכריחו
גם את הנשים לעסוק בזאת .נשים עדינות וענוגות הוכרחו לעבוד בחומר ובלבנים!!
וכדי להוסיף כאב על כאבם ,המצרים שמו קוצים בתוך החמר! הקש והקוצים פצעו
את רגליהן והן שתתו דם ,ואף על פי כן היה עליהן להמשיך לעבוד .ייסוריהן לא
הרשימו את לב המצרי הנוגש ,וגם הדם ששתת לא נגע ללבו חסר הרחמים .לא היו
הקלות בזמני חולי ,הריון ,חולשה וכו' .ואפילו בעת הלידה ,גם אז היתה האשה צריכה
לעבוד .בזמן של חבלי לידה עזים ,לא הניחו לה לשכב וללדת! והולד היה יוצא לתוך
הטיט ונרמס יחד אתו! אחרי כל קושי ההריון ,ואחרי צער הלידה העצום ,רמסו לעיניה
את פרי בטנה .צעקות ובכיות של הבעל והאשה ,נפלו על אזניים אטומות .לא היה
אכפת לנוגשים המצריים שהלבנים היו מעורבות בדם ,הם הכריחו את הנשים להמשיך
לעבוד.

בנים במקום לבנים!
אם העבד היהודי לא הצליח לגמור במשך היום את מכסת הלבנים ,ואפילו היתה
חסרה רק לבנה אחת ,היה הוא צריך לשלם את החסר בילדיו! שום סיבה ,מוצדקת
ככל שתהיה ,לא התקבלה .האכזריים הללו לקחו את הבן ,חנקו אותו ,והשלימו בגופתו
את הלבנים ה חסרות בקיר .בשלב הבא הם התעלו באכזריותם ולא חנקו את הילד
לפני הכנסתו לקיר ,אלא לקחו ילד חי ובריא והניחוהו במקום הלבנה החסרה!! מאוחר
יותר ,הוסיפו רשעות על רשעותם ,עד אז היו לוקחים ילד אחד על כל החסר היומי,
כעת הם לקחו ילד על כל לבנה ולבנה שהחסירו ישראל! הארורים לקחו בחוזקה ילדים
קטנים מבין ברכי אמותיהם ,ואבותיהם ואמותיהם צועקים עליהם ובוכים בשומעם
קול בכיית ילדיהם בקיר הבנין!!! אכזריות נוראה! אולם זה לא הכל .הם הרעו לעשות
יותר מזה .היו מצריים שהכריחו את האבות לתחוב בעצמם את בנם בקיר!! ולשים
עליו חומר! ועיני האב בוכות עליו ,ודמעותיו יורדות על בנו!!!
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כאשר העבד היהודי לא השלים את מתכונת הלבנים ,ולא נשארו לו בנים כי כבר
קברו את כולם בקירות ,היו המצריים תוחבים אותו בעצמו בבנין ,תחת שורה של
לבנים ,והיה מת וריחו מבאיש ,רחמנא ליצלן.

אל אמונה ואין עול
לאמיתו של דבר ,היו אלה נפשות של רשעים שהקב"ה רצה לסלקן מן העולם .כמו
שמספרים חז"ל ,כי בשעה שהיה רואה משה רבנו את התינוקות התחובים ,היה בוכה
ומצטער ,ומבקש מאת הקב"ה שיציל אותם .אמר לו הקב"ה :אל תדאג על אובדנם
של אלה ,כי קוצים אני מכלה מן הכרם! אם רצונך לבדוק זאת ,הוצא את אחד
התינוקות ותראה מה יהיה בסופו .אכן הוציא משה מבין האבנים תינוק אחד ,ותינוק
זה גדל והיה רשע גדול .שמו היה מיכה ,והוא עשה פסל ,וגרם לחורבן גדול לכלל
ישראל.

עבודת הילדים
הבנים והבנות הצעירים הרכים והעדינים ,הוכרחו גם הם לצאת לעבוד .רגליהם הרכות
והעדינות נ דקרו מהקש החד פעם אחר פעם ,ודמם התבוסס בחומר .המצרי האכזר
הכריח אותם לעבוד הלאה .הקטנים נפלו בתוך החומר ונפצעו ,כוסו בחמר ונכנס חמר
לפיהם ,ואף על פי כן הוכרחו להמשיך לעבוד .לא נתנו זמן לרפאות את הפצע ,וכל
שכן שלא נתנו להם להתנקות מדמם ולשטוף את פיהם מן החמר .אחרי כל זאת ,אם
קרה שאביהם לא מילא את מכסתו היומית ,היו קוברים אותם חיים בתוך הקירות!!

עבודה ללא תכלית
אדם עמל שואב סיפוק בגמר עבודתו הקשה .הוא נהנה ליישר גבו ,להצביע ולומר
"את זה אני בניתי" .המצרים האכזריים דאגו שגם הנאה זו תימנע מישראל ,כי עבודתם
הית ה רק למען שעבודם .המצרים הכריחו אותם לבנות על אדמה לחה וטובענית,
וכאשר המבנה היה כבד ,הוא שקע ונבלע ולא נותר ממנו מאומה .בלילה ,אחרי שגמרו
לבנות שתי קומות ,הלכו לישון .בבוקר ,כשחזרו להמשיך בבניה ,מצאו רק כמה שורות
של לבנים מעל החול ,השאר שקע .זהו שברון לב ממש! לראות את מעשי ידיהם
הולכים ונבלעים! המצריים הכריחו אותם לבנות עוד ועוד ללא תועלת ותכלית .כך
שברו המצרים את רוחם של ישראל שעבדו ועבדו ללא מטרה וסוף.
בני ישראל בנו "ערי מסכנות" ,שמכיון שנבנו על קרקע לחה ורכה ,היו מסכנות מאוד
את בוניהם .היו שנפלו מן הבנין ומתו ,והיו כאלה שהבנין נפל עליהם ומתו.
עיקר המטרה שהיתה למצרים להעביד את ישראל ,היא כדי למרר את חייהם .עבודה
ללא צורך ,בלי קצבה ,בלי גבול ,וללא מנוחה ,רק כדי לפרך את גופם .כאשר לא
היתה למצרי עבודה מסוימת לתת ליהודי ,הטיל עליו איזושהי עבודה שלא לצורך ,כגון:
תעדור תחת הגפן עד שאחזור .וזה היה יכול להמשך שעות רבות!!
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עבדות תמידית
גם בלילה ,לאחר יום מתיש ומייגע ,כשהיה היהודי מחלץ מעט את עצמותיו לשינה
מועטת ,גם אז עדיין לא היה הוא בן חורין .אף באמצע שנתו היה יכול המצרי לבוא
ולהעיר אותו ,לבקש ממנו כל בקשה שעלתה על דעתו :קטוף לי ירקות מן הגינה ,חמם
לי מים ,מלא לי את החבית.
נתאר לעצמנו :לפני אור הבוקר התחיל יומו של היהודי ,בקושי היה לו פנאי לחטוף
מאכל כל שהוא ,ומיד הריצו אותו למקום עבודתו .הכניסו אותו לטיט ,והוא התחיל
לעשות את מתכונת הלבנים היומית .אין הפסקה ואין מנוחה במהלך העבודה .הוא
עובד בקצב רצחני עד הלילה .בגמר העבודה הוא גורר את עצמותיו העייפות לשדה,
לשינה טרופה .כולו רעב ,מרוט ,כואב וממוטט .לפני שהספיק להתאושש ,בא מצרי
ומזמין אותו בחגיגיות לביתו לסעודה .המסכן אמנם רעב ,אך אין הוא מוזמן להשתתף
בסעודה ,הוא מ וזמן כדי להיות מעמד לנר שיושם על ראשו ויאיר להם כאשר הם
חוגגים בסעודתם! איזו השפלה!! הם מאיימים על העבד האומלל ,המותש והמורעב,
שאם יזוז יתיזו לו את ראשו .וכך הוא צריך לעמוד זקוף ,כאשר כל שריריו כואבים
וזועקים למנוחה .עליו להריח את ניחוח המאכלים ,לראות את נוגשיו יושבים במנוחה
על הכסאות ולהתענות בעייפות וברעב כשנר דלוק על ראשו! הסעודה שהסתיימה
מאוחר בלילה אינה מהווה צידוק לאיחורו לעבודה למחרת .השכם בבוקר המחר,
מריצים אותו שוב ליום של עבודת פרך.

החלפת העבודה
המצרים שאפו לשבור את רוחם של ישראל לגמרי ,ולכן החליפו עבודת הגבר בעבודת
האשה .לגברים נתנו עבודת הנשים ,ולנשים נתנו עבודת הגברים .אמרו לאיש ,קום
לוש ,אפה ,בשל ,תפור וטווה! ואמרו לאשה ,מלאי חבית זו ,בקעי עץ זה ,לכי לגינה
הביאי ירקות .לגבורים ולחזקים נתנו עבודות קלות כמו להיות שלוחים להביא מכתבים,
עבודה מתסכל ת ובזויה בשבילם .ואילו על החלשים הטילו עבודות קשות :לחפור בורות,
לסחוב לבנים ,עבודות שוברות גוף שהפכו אותם לבעלי מומים ,במקרה הטוב ,אם לא
מתו מרוב מאמץ .לזקנים נתנו עבודות של צעירים ,ולצעירים נתנו עבודת זקנים .שמו
משא של גדול על ילד קטן ,ומשא של קטן על גדול .משא איש על אשה ,ומשא אשה
על איש .משא זקן על בחור ומשא בחור על זקן .לא היתה למצרים כל הנאה ורווח
מחילופי התפקידים ,כי הרוצה בתפוקה טובה ומרובה ,נותן לכל אחד כפי יכולתו.
ואילו כאן היתה המטרה לענות ולצער את ישראל.

עבודות בזויות
המצרים רצו לדכא ולהשפיל את ישראל עד עפר ,ולכן נתנו להם לעבוד עבודות בזויות,
כגון :להיות רועי בהמות ,להביא שרצים ,ולצוד חיות טורפות מן היער .בעבודות אלו
רצו המצריים לא רק להשפיל את ישראל ,אלא אף להרחיקם מביתם ומסביבתם
למשך תקופה ארוכה .ימים ארוכים ואפילו חודשים היה היהודי מורחק מביתו כדי
לרעות את צאנו של המצרי .הוא נשלח דווקא למקום מרוחק ומבודד ,כדי להוסיף על
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צערו אף את צער הבדידות .היו שנשלחו ליערות לצוד חיות .נשלחו הם ללא הגנה
וללא הציוד הדרוש ,כשעליהם מוטלת משימה לצוד דוב ,אריה או נמר וכדומה .אם
לא יבצעו את משימתם ,ישלמו על כך בראשם .הם רועדים מפחד ,ובשומעם את
נהמות החיות דמם קופא .אבל אי אפשר לברוח בידים ריקות .מי יודע כמה מתו
משברון לב ,ממצבם הקשה והמייאש ,מי יודע כמה נקטעו רגליהם וידיהם מן החיות
הרעות ,וכמה שברו את עצמותיהם .לא רבים הם אלו שהצליחו למלא את המשימה
בשלום.
המצריים א ף חסו על ממונם וחששו שבהמותיהם תתעייפנה או תחלשנה על ידי העבודה
בשדה .ולכן ,כדי לחסוך עבודה מן הבהמות ,רתמו את בני ישראל אל העגלה או
המחרשה במקום הבהמה ,שהם יעבדו במקומה.

ישראל הפקר לכל
בני ישראל לא היו משועבדים רק לעבודת המלך ,אלא היו חייבים לעבוד לכל מצרי
שדרש זאת .כלומר ,הם היו עבדים של עבדים! כל איש מצרי שהיה צריך סיוע בעבודתו,
לקח לו איש מבני ישראל .כל מצרי שוטה ונער בזוי ,היה מתחצף אפילו לישראל זקן
ונשוא פנים ,והיה מקלל ומכה אותו ועושה בו כרצונו.

שחיטת הבנים
כשפרעה נעשה מצורע ,אמרו לו חרטומיו ,שרפואתו היחידה היא שישחט ילדים קטנים
מישראל 154 ,בבוקר ו  154 -בערב ,ויתרחץ בדמם .פרעה הרשע והאכזר עשה זאת
בלי להסס! שומו שמים! אכזריות נוראה שאי אפשר לתאר!

זביחת הבנים לעבודה זרה
ועדיין לא הסתפקו המצרים בזה .הם החשיבו את הצאן לאליל ,ולכן לא רצו להקריב
את הצאן לעבודה זרה שלהם .ומה בכ"ז יעשה המצרי שרוצה בכל ליבו לכבד את
האליל שלו בקרבן הגון? לא היתה כל בעיה .לקח ילד מילדי ישראל ,ושרפו באש
בעודו חי ,כזבח לאלוהיו .נורא נוראות! צעקות הילדים הנשרפים חיים ויללות ההורים
לא עשו כל רושם על המצרי ,שרצה לכבד את הע"ז שלו.

ותעל שועתם אל האלוקים
היה זה מעל כוחם של ישראל לשאת את הסבל הנורא .ואז ,לאחר מאתיים ותשע
שנים ,כאשר הקושי התגבר מיום ליום ,הם חזרו בתשובה והתפללו לה'" .ויאנחו בני
ישראל מן העבודה ויזעקו ,ותעל שועתם אל האלוהים" .כמו חשכת הלילה ,אשר דווקא
כשהחושך מתגבר ביותר ,אז מפציע השחר ועולה הבוקר  -כך ,כאשר הגיעו ישראל
למצב הקשה והנורא ביותר ,אז הפציע אור הגאולה ,ויצאו מעבדות לחרות עולם.
השליח שבחר ה' לתפקיד יקר ונעלה זה ,להיות גואלם של ישראל ,הוא משה .וכעת
הגיע הזמן להכינו לקראת תפקידו.
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 משה  -מושיעם של ישראל 
משה במדין
כאמור ,ברח משה לארץ מדין .שם ,ליד הבאר ,ראה את רועי הצאן של מדין מתנכלים
לבנותיו של יתרו .חילץ אותן משה מן הרועים ואף עזר להן לדלות מים מן הבאר.
הזמין יתרו את משה לביתו ,ונתן לו את בתו ציפורה לאשה .למשה נולד בן ,אשר
נקרא בשם "גרשום" ,כי אמר" :גר הייתי בארץ נכריה".
כל אותן שנים היה משה רועה את צאן יתרו .ברכת ה' ליותה אותו שהתרבה הצאן
מאוד ,ומעולם לא טרפה חית השדה מן הצאן .יום אחד ,כשהיה משה רועה את צאן
יתרו במדבר חורב ,ברח גדי אחד מן העדר .רדף משה אחריו ,והנה הגיע הגדי אל
בריכת מים ועמד לשתות .כשהגיע משה אליו ,אמר :לא ידעתי שרץ היית מפני הצמא.
כעת בודאי עייף הנך .הרכיבו על כתפו והיה מהלך .אמר הקב"ה" :יש לך רחמים לנהוג
את הצאן ,ראוי לך להיות רועה את צאני ישראל!"

התגלות ה' למשה מתוך הסנה
עוד באותו יום נגלה הקב"ה אל משה .הולך משה במדבר והנה הוא רואה סנה  -שיח
קוצני מאוד ,הגדל בתוך מים .הסנה היה בוער באש ,אך הפלא ופלא! הסנה אינו
נשרף! והמים שתחתיו אינם מכבים את האש!
משה ָא ֻס ָרה ָּנא ְו ֶא ְר ֶאה ֶאת ַה ּ ַמ ְר ֶאה ַה ּגָדל ַהזֶּה ַמדּ ו ַּע לֹא יִ ְב ַער ַה ְּסנֶ ה :וַ ּי ְַרא ה'
ֶ
ּאמר
"וַ י ֶ
ּאמר
ּאמר ִה ּנֵנִ י :וַ י ֶ
משה וַ י ֶ
ֶ
משה
ֶ
ּאמר
אות וַ ִּי ְק ָרא ֵאלָ יו אֱ ל ִֹהים ִמ ּת ֹו ְך ַה ְּסנֶ ה וַ י ֶ
ִ ּכי ָסר לִ ְר ֹ
ֶיך ֵמ ַעל ַרגְ ל ָ
ַאל ִּת ְק ַרב הֲ לֹם ַשל נְ ָעל ָ
קדש
ֶ
עו ֵמד ָעלָ יו ַא ְד ַמת
קום אֲ ֶשר ַא ּ ָתה ֹ
ֶיך ִ ּכי ַה ּ ָמ ֹ
משה ּ ָפנָ יו ִ ּכי י ֵָרא ֵמ ַה ִ ּביט ֶאל ָהאֱ ל ִֹהים".
ֶ
הוּא ...וַ ּי ְַס ּ ֵתר
בחר הקב"ה לדבר עם משה דוקא מתוך הסנה ,כדי לרמוז לו בכך:
א" .עמו אנוכי בצרה" ,שותף אני לצרתם של ישראל הנתונים במצרים בשעבוד קשה.
אף אני שרוי בצרה ,בתוך הקוצים.
ב .הקוצים של הסנה מופנים כלפי פנים ,כך שאם אדם מכניס את ידו לתוכו ,אינו
חש בדקירה כלל .או לם כאשר רוצה הוא להוציא את היד ,הקוצים תופסים ודוקרים
אותו .דומה ארץ מצרים לאותו סנה ,אשר נכנסו אליה בני ישראל בקלות והתקבלו
בהארת פנים על ידי פרעה ,אולם כאשר רוצים הם לצאת ,תופסים אותם המצריים
ואינם נותנים להם לצאת.
ג .הסנה הבוער באש הוא סימן לנצחיות עם ישראל! היה משה חושב בלבו שמא מרוב
קושי השעבוד יהיו המצריים מכלים את ישראל ח"ו .הראה לו הקב"ה סנה שבוער
באש ,אבל איננו נשרף ,ללמד אותו שאף אש המצריים לא תוכל לכלות את עם ישראל.
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מתוך הסנה אמר ה' למשה כי צעקת בני ישראל ,עוניים ומכאובם ,לא נעלמו ממנו,
וכעת הגי ע זמן הגאולה .בוחר הוא בו ,במשה ,שילך ויושיע את ישראל 7 .ימים מסרב
משה העניו מכל האדם ,שלא הוא יהיה השליח להוציא את בני ישראל ,אלא אהרון
אחיו הגדול .הרי אהרון מנהיג כעת את עם ישראל במצרים ,ואיך הוא משה יבוא
לתפוס את מקומו?! אולם הבטיח הקב"ה למשה שאהרון ישמח בכל לבו בראותו
בגדולתו .מלבד זאת גם הוא ישתתף עם משה בהצלת בני ישראל .אתה תדבר אליו
ותשים את הדברים בפיו ,ואני אהיה עם שניכם ויורה לכם מה תעשו .הקב"ה מורה
למשה ללכת למצרים כשמטה האלוקים בידו ,כדי לעשות בו אותות ומופתים לעיני
בני ישראל ולעיני פרעה.

מטה האלוקים
מטהו של משה היה מטה אלוקים מופלא ומיוחד .הוא נברא בששת ימי בראשית בין
השמשות ,ונמסר לאדם הראשון בגן עדן .אדם מסר אותו לחנוך .חנוך מסרו לנח ,נח
מסרו לשם ,שם מסרו לאברהם ,אברהם ליצחק ,יצחק ליעקב ,ויעקב הורידו למצרים
ומסרו ליוסף .כשמת יוסף הוחרם המטה והושם בארמונו של פרעה .יתרו ,שהיה בתחלה
אחד מחרטומי מצרים ,חמד את המטה בלבו ,וכשהלך למדין לקח את המטה עימו
ונטעו בתוך גנו ,בצורה שאף אחד לא יכול היה להוציאו .עד שבא משה ותלשו בקלות
ולקחו .היה מטה זה כבד מאוד מאוד ,ומשקלו  44סאה .היה חקוק עליו שם ה'
המפורש ,וכן ראשי התיבות של עשר המכות :דצ"ך עד"ש באח"ב.

משה חוזר למצרים
בשעה שאמר הקב"ה למשה במדין "לך שוב מצרימה" ,נחלק דיבורו של הקב"ה לשני
קולות .משה שומע "לך שוב מצרימה" ,ואהרון שומע "לך לקראת משה המדברה" .יצא
משה ממדין לכיוון מצרים ,ואהרון יצא לכיוון המדברֵ " .מה' ִמ ְצעֲ ֵדי גֶבֶ ר כּ ֹונָ נ ּו" -
למרות שלא קבעו שום סימן ביניהם ,הם נפגשו בתוך המדבר הגדול .ראה אהרון את
משה בגדולתו ושמח מאוד .בזכות השמחה ששמח בכל ליבו ,זכה בעתיד לבגד מיוחד
 -חושן  -על ליבו.

פקוד פקדתי

ַא ְספ ּו ֶאת ָּכל זִ ְקנֵ י ְ ּבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל :וַ יְ ַד ֵּבר ַאהֲ רן ֵאת ָּכל ַהדְּ בָ ִרים אֲ ֶשר
משה ְו ַאהֲ רן וַ ּי ַ
ֶ
"וַ ֵּיל ְֶך
משה וַ ּי ַַעש ָהאתֹת לְ ֵעינֵ י ָה ָעם :וַ ּיַאֲ ֵמן ָה ָעם וַ ִּי ְש ְמע ּו ִ ּכי פָ ַקד ה' ֶאת ְ ּבנֵי
ֶ
דִּ ֶּבר ה' ֶאל
יִ ְש ָר ֵאל ְו ִכי ָר ָאה ֶאת ָענְ יָם וַ ִּי ְ ּקד ּו וַ ִּי ְש ּ ַתחֲ ו ּו".
כאשר שמ עו בני ישראל כי משה אומר להם את המילים "פקוד פקדתי" ,מיד האמינו
לו כי הוא שליח מאת ה' ,שכן מסורת היתה בידם ,אשר עברה עוד מיעקב אבינו ,כי
אדם שיבוא ויאמר "פקוד פקדתי אתכם" הוא באמת הגואל האמיתי .בשכר שהאמינו
בני ישראל במשה ,זכו להגאל .כדי לחזק יותר את ליבם של ישראל ,עשה משה
לעיניהם  3אותות ,שציוה אותו ה' לעשות.
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האות הראשון  -זורק משה את מטהו על הארץ ,והנה נהפך המטה לנחש.
האות השני  -הכניס משה ידו אל חיקו ,והנה נעשתה היד מצורעת כשלג .כאשר הכניס
אותה שוב בחיקו  -שבה ידו ונרפאה .בכך הראה הקב"ה לעם ישראל שהוא הממית
והמחיה .בדברו נהפך המטה הדומם והמת ליצור חי ,ובדברו המית ה' את ידו של
משה ועשה אותה מצורעת.
האות השלישי  -משה שפך מים על הקרקע ,ונהפכו המים שבקרקע לדם.

הזקנים נמלטים
לאחר שהעבירו משה ואהרון לעם ישראל את בשורת הגאולה ,הם אוספים את 74
זקני העם ,והולכי ם כולם יחד אל ארמונו של פרעה .ארמונו של פרעה היה בעצם
מבצר ענק ומפחיד .כאשר התקרבו אל הארמון נגלה לעיניהם מחזה מזעזע :ערימה
גדולה של גויות בני אדם אשר נהרגו בגזירת פרעה .לצד הערימה היה מין 'מחנה' של
בני אדם קטועי ידים ורגלים ,לצידו 'מחנה' של בני אדם צלובים ,ולצידו 'מחנה' של
בני אדם אשר רמסו אותם בטיט .הזדעזעו הזקנים מן המחזה הנורא ונשמטו אחד
אחד .כשהגיעו אל פתח הארמון נותרו רק משה ואהרון ,כולם ברחו .אמר משה לאהרון:
הללו אינם מצווים מפי הקב"ה ,אנו מצווים מפי הגבורה ,נלך ונעשה שליחותנו אפילו
הורגים אותנו.

איש לא עמד בפניהם
כאשר ראו משה ואהרון את השמירה סביב ארמונו של פרעה ,הזדעזעו אף הם .גודלו
של הארמון היה ענק ,והיו לו  444פתחים!  144מכל כיוון .מרוב פחדו של פרעה שמא
יהרגוהו ,העמיד ליד כל פתח גדוד שלם של  04,444גיבורים .בנוסף לחיילים ,היו על
כל פתח ופתח אריות  ,דובים וחיות רעות ,המונעים את הכניסה לארמון .למרות השמירה
המעולה ,הצליחו משה ואהרון להכנס ללא בעיה! כאשר נכנסו ראו לפניהם שני כפירי
אריות אסורים בכבלי ברזל .כל מי שנכנס אל הארמון ,היו האריות פותחים את פיהם
ומנהמים ושואגים ,ונפשו יוצאת מפחד האריות .לקח משה את מטהו והניפו על האריות,
והנה השתחררו האריות מכבליהם ,ובאו לקראת משה ואהרון בשמחה .כמו שני כלבים
נאמנים ליוו אותם עד בואם לפני פרעה ,גם חיות נוספות התלוו אליהם .כאשר הגיעו
לפני פרעה ,כעס פרעה על השומרים ,כיצד נתנו להם להכנס??! מיד העניש אותם
פרעה :את חלק ם הרג ,חלקם הלקה ,וחלקם פיטר מתפקידם ושם אחרים תחתיהם.

תיפול עליהם אימתה ופחד
אותו יום היה יום שמחתו של פרעה .היה זה יום המלכתו ,והוא סבר שזהו בעצם יום
יצירתו כאלוהים .הוא לבש בגדי מלכות ,וישב על כסאו .הגיעו אליו מלכים מכל קצוות
תבל ,הביאו לו דורונות ,ועט רו אותו שיהיה השולט בכיפה על כל המלכים .נשלחו
משה ואהרון דווקא ביום זה ,כדי שיתקדש שמו של הקב"ה ברבים.
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נכנסו משה ואהרון לפני פרעה כשהם עטופים ,ומקלותיהם בידיהם .לא נתנו לו שלום
ולא כיבדוהו .באותה שעה היתה לו בושה גדולה .כראות פרעה את משה ואהרון ,נבהל
מאוד מפניהם ,כי היה תארם כתואר מלאכי השרת ,ורום קומתם כארזי הלבנון ,וגלגלי
עיניהם דומים לגלגלי החמה ,וזיו פניהם כזיו החמה ,ומטה האלוהים בידם ,ודיבור
פיהם כאש שלהבת .וכל מלכי מזרח ומערב כשראו אותם נפל פחדם עליהם .זיע ורתת
וחלחלה אחז את פרעה וכל היושבים לפניו ,והסירו כתריהם מעל ראשיהם והשתחוו
להם.
באותה שעה הוצרך פרעה לנקביו .איזה בושות!! הרי הוא עשה עצמו אלוה שאיננו
צריך לנקביו! והנה דווקא עכשיו בעת גאוותו והתנשאותו  -ראו כולם בחדלונו ובבושתו.
ביותר גדלה חרפתו ,מפני שכשעשה צרכיו הזדמנו לו  10עכברים ,והיו נושכים אותו
בכל צד מושבו ,וצעק צעקה גדולה ומרה ,עד ששמעו כל גדולי המלכות את צעקותיו.
אולם מיד לאחר מכן חיזק פרעה את לבו וישב על כסאו כאילו לא קרה כלום.

דין ודברים בין משה לפרעה
אמר פרעה למשה ואהרון :מה אתם רוצים? מי אתם? מנין באתם? מי שלח אתכם
אלי? אמרו לו" :ה' אלוקי העברים נקרא עלינו" .אמר להם :וכי יש אלוה לעבריים,
והלוא למעלה ממאה שנה הם מתענים תחת ידי ,ומפני מה לא הציל אותם עד היום?
שקרנים אתם! אם היה האלוהים שלהם מצטער על כך שהם נמצאים פה ,לא היה
מעכב אותם כל כך הרבה זמן ,שהרי בשביל לילה אחד שעיכב אבימלך את שרה ,מיד
נגלה אליו והוכיחו .כל שכן בעם שלם ,שהיה עליו להתגלות.
אמרו לו :דע לך שיש לעבריים אלוה ,אלא שהוא הניח לך עד עכשיו ,כדי להפרע ממך
על הכל בבת אחת.
אמר להם :וכי אלוהיכם  -יש לו כח וגבורה יותר ממני ,או גדולה ומלכות יותר ממני?
בכמה מדינות הוא שולט? בכמ ה עיירות הוא מולך? כמה מדינות לכד? כמה ארצות
כבש? כמה מלחמות עשה וניצח? כמה חיילות ופרשים יש עימו בצאתו למלחמה?
אמרו לו :אלוקינו אינו במושגים שאתה מדבר עליהם ,אלא כוחו וגבורתו מלא עולם,
קולו חוצב להבות אש ,דיבורו מפרק הרים ,קשתו אש ,חיציו שלהבת ,רמחיו לפיד,
מגיניו עננים ,חרבו ברק ,חניתותיו ניצוצי אש ,לוחם הוא בלי עשייה ,נוצח ולא ביגיעה.
הוא יצר את כל העולם כולו ,ברא שמים וארץ ,יוצר הרים וגבעות ,ימים וכל אשר
בהם .על פיו יחיו וימותו .צר את העובר במעי אימו ,ומוציאו לאויר העולם .והוא זן
ומפרנס את כל העולם כולו  ,הוא מסיר מלכים וממליך מלכים ,ומלכותו לא תיפסק
לעולם ולעולמי עולמים.
אמר להם :הואיל ואתם אומרים כך ,המתינו לי עד שאחקור בבית גנזי בספרים שלפני,
מפני שאין מלך בעולם שלא שיגר לי אגרת ודורון ,ואם אמת אתם אומרים עכשיו,
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אמצאנו באגרות שלי .מיד ציוה והוציאו לפניו כל אגרות וספרים שהיו בבית גנזיו,
ונתנם ל  74 -סופרים המבינים ב  74 -שפות .בדקו ופשפשו ,וכיון שלא מצאו שם
אמר להם :לכו לעמיכם .לא ידעתי את ה' ולא שמעתי עליו מעולם .אין אני צריך לו,
שאני בראתי את עצמי ,ויש לי נילוס נהר שמשקה את ארצי.
אמרו לו :שוטה ,אלוהות אלו שאתה אומר  -מתים הם ,אבל ה' אלוקים אמת הוא,
אלוקים חיים ומלך עולם .הוא היה עוד לפני שנברא העולם והוא יהיה בסוף כל
העולמים .הוא ברא אותך ברחם אמך ,נתן בך רוח חיים ,גידל אותך והושיב אותך על
כסא מלכות מצרים .והוא יקח את רוחך ונפשך ממך וישיב אותך אל האדמה שממנה
לוקחת!
כעס פרעה על דבריהם ,וגרש אותם מלפניו.

תכבד העבודה על האנשים
למחרת ,שוב נכנסו משה ואהרון לפני פרעה ללא רשות .מיד קרא לשומרים וצעק
עליהם :איך נכנסו אלו לארמון?? אמרו לו :איננו יודעים ,כנראה מכשפים הם ,ודרך
הפתח לא נכנסו .נשא פרעה עיניו וראה אותם עם המטה ,אמר :הכלב אני ,כי באו
אלי הללו במקל? ושוב הקשה את ליבו ולא רצה לשמוע לדבריהם.
החליט פרעה ,כי כנראה בני ישראל לא עובדים מספיק קשה ,ולכן יש להם זמן לחלום
חלומות ולתכנן תכנונים של חופש ודרור .לכן ציוה לנוגשיו מאותו יום להכביד את
העבודה על בני י שראל יותר .הוא גזר שלא לתת להם תבן לליבון הלבנים ,אלא הם
יצטרכו בעצמם ללקט את התבן ,ויחד עם זאת להגיע לאותה כמות של לבנים שהיו
עושים קודם .גזירה חדשה זאת ציערה והתישה מאוד מאוד את בני ישראל .הם נפוצו
בכל ארץ מצרים כדי למצוא להם תבן .תושבי מצרים התאכזרו אליהם מאוד ,ואם
היה מצרי רואה את ישראל בתוך שדהו ,היה מכה אותו ומתעלל בו ,ושובר את רגליו.
אולם עובדה זו הועילה ,שכאשר הכה הקב"ה את ארץ מצרים במכות ובעונשים קשים,
לא היה פתחון פה למצריים לומר' :איך יתכן שמלכנו ושרינו יחטאו ,ואנחנו נספוג את
המכות?' כאן הוכיחו תושבי מצרים שאף הם ראויים לעונשים קשים.

למה זה שלחתני?!
ע ָתה לָ ָעם ַהזֶּה,
כשראה משה את המצב הקשה ,חזר חזרה למדין ,ואמר" :אֲ דנָ י ,לָ ָמה הֲ ֵר ֹ
אתי ֶאל ּ ַפ ְרעה לְ ַד ֵּבר ִ ּב ְש ֶמ ָך ֵ -ה ַרע לָ ָעם ַהזֶּהְ ,ו ַה ֵ ּצל לֹא ִה ַ ּצלְ ּ ָת
לָ ּ ָמה זֶּה ְשל ְַח ּ ָתנִ י?! ו ֵּמ ָאז ָּב ִ
ֶאת ַע ּ ֶמך".
ענה לו ה' :לו יצויר שילחם חלש שבחלשים מלמעלה (מן השמים) בחזק שבחזקים
מלמטה ,מי ינצח? החלש ינצח ,כיון שהוא נלחם מלמעלה .עכשיו  -שגבור שבגבורים
נלחם מלמעלה ,והחלש מלמטה  -על אחת כמה וכמה!
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שלושה חודשים שהה משה במדין ,ואז חזר בציווי ה' חז רה מצרימה .הוא ניסה לעודד
את עם ישראל בהזכירו להם את הברית שכרת ה' עם האבות הקדושים .אולם עם
ישראל מרוב העבודה הקשה והלחץ הגדול ,לא היטו אוזן לדבריו.

הפיכת המטה לתנין
הלכו משה ואהרון שוב אל ארמונו של פרעה ושוב נכנסו אליו ללא רשות .אמרו לו:
ה' שלח אותנו לו מר לך שתוציא את בני ישראל ממצרים .אמר להם פרעה :תעשו לי
מופת ,שעל פיו אבחן את חוזקו ויכולתו של האלוקים שלכם .אהרון ,שקבל על כך
הכנה מוקדמת ,זרק מיד את מטהו ארצה .לאחר שהושלך המטה לארץ ,אמר משה
"יהי לתנין" ,ומיד נהפך המטה לתנין .כך ראו כולם שהתנין נוצר על ידי דיבורו של
משה.
באותה שעה התחיל פרעה מלגלג עליהם ומקרקר אחריהם כתרנגולת ,ואומר להם :כך
אותותיו של אלוהיכם?! האם באתם לצחוק עלי? בנוהג שבעולם  -אדם מביא סחורה
למקום שבו יש מחסור ,ולא למקום שיש בו שפע גדול מאותה הסחורה .הנה אתם
באים לעשות לי כאן כשפים ,וא רץ מצרים מלאה כשפים!!! האם אין אתם יודעים
שכל הכשפים ברשותי הם? מיד שלח פרעה והביא ילדים קטנים בני  4-5ולקחו אף
הם מקלות והפכו אותם לתנינים .קרא גם לאשתו ,ואף היא עשתה כך.
אמר משה :אדרבה ,אם רוצים לבחון סחורה אם היא משובחת או לא ,מביאים אותה
דווקא למקום ש בו היא מצויה ,ואז השבח שלה ניכר יותר שהיא טובה יותר מכל
האחרים .עכשיו תיווכח לראות כי מעשיו של האלוקים גדולים מכל כשפי מצרים.
מה עשה אהרון? לאחר שחזרו כל התנינים להיות מקלות ,לקח הוא את מטהו ,והנה
בלע מטה אהרון את מטותיהם של כל חרטומי מצרים .ואף על פי שבלע מטות רבים
מאוד ,נשארה צורתו כמקודם ולא השתנתה .ויותר מכך  -דרך הכישוף ,שלאחר שפג
הכישוף ,חוזר הכל להווייתו הראשונה כמו שהיה קודם ,כי אינו אלא "אחיזת עיניים",
ואילו כאן בליעת המטות היתה מציאות שגם לאחר מעשה נשארו מטות החרטומים
בלועים במטה אהרון .מיד נזדעז ע פרעה וכל גדולי המלכות ,ופרעה תמה והתיירא :מה
יקרה אם יאמר אהרון למטהו 'בלע את פרעה וכסאו' ,עכשיו הוא בולע אותי?!
אך שוב חיזק פרעה את ליבו ,ולא אבה לשמוע לדברי משה ואהרון .בכל פעם אחרי
שמשה יצא מאצל פרעה ,היה פרעה אומר :אם יבוא אלי בן עמרם אני הורגו ואני
שורפו .וכשהיה משה נכנס ,היה נעשה פרעה כמו בול עץ ולא יכל לפגוע במשה .חשב
פרעה כי הוא יכול לעשות כל מה שעולה בלבו ,הוכיח לו בורא עולם ,שאפילו על גופו
עצמו אינו שולט.
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 עשר המכות 
שלח ,לקה ושילם
כאשר סרב פרעה לשלוח את ישראל ,הביא הקב"ה עליו ועל כל מצרים עשר מכות -
יסורים קשים ומרים ,ובסופם הסכים פרעה לשלח את בני ישראל.
אומר הילקוט שמעוני :משל של פרעה ומצרים ,למה הדבר דומה? למלך שאמר לעבדו,
הבא לי דגים מן השוק .הלך העבד והביא דג מבאיש .כעס המלך ואמר לעבדו :בחר
לך עונש אחד משלושה :או תאכל את הדג ,או תלקה מאה מכות ,או תשלם קנס מאה
זהובים .בחר העבד לאכול את הדג .בקושי רב אכל העבד מן הדג חתיכה ועוד חתיכה,
כשהגיע לחצי אמר למלך ,איני יכול להמשיך יותר ,מעדיף אני ללקות .התחילו עבדי
המלך להכותו מכה אחר מכה ,לאחר שהכו אותו כבר יותר מחמישים מכות ,צווח
העבד ואמר :די ,אינני יכול יותר ,מעדיף אני לשלם מאה זהובים! נמצא שאותו עבד
אומלל נענש בשלושת העונשים :גם אכל ,גם לקה וגם שילם.
כך פרעה ,שיעבד את בני ישראל במצרים .אמר לו הקב"ה" :שלח את עמי ויעבדוני"
ואם לא ,או שתלקה או שתשלם את שכר עבודתם .אמר פרעה" :מי ה' אשר אשמע
בקול ו?! לא ידעתי את ה' וגם את ישראל לא אשלח" .אמר לו הקב"ה :חייך ,שתשלחם
ותלקה ותשלם להם את שכרם.

 מכת דם 
מדוע לקה הנילוס תחילה?
למעלה מאלפיים שנה זורם לו במצרים נהר הנילוס  -היאור ,כשהוא משמש כעורק
ראשי לחיי הכלכלה במצרים .שהלוא גשם אינו יורד בארץ הזאת ,והיאור הוא זה
שמספק מים לשתיה ,לבישול ,לכיבוס ,לרחצה ולהשקיית השדות .עליו השיטו סחורות
לצורכי מסחר ,ובאמצעותו פותח ענף כלכלי חשוב  -הדיג .דגי היאור היו למרכיב
חשוב בתפריטו של המטבח המצרי .כל חייהם תלויים ביאור ,ולכן  -לפי דעתם הכוזבת
 היאור הוא האלוהים הע ליון .כך חיו בטעותם שנים רבות .עד שבאה מכת דם וטפחהעל פניהם.

התראה חוזרת
יום אחד ,הופיעו משה ואהרון לפני פרעה .הם פלשו לתוך הארמון ללא רשות והתייצבו
לפני המלך .פותח משה ואומר :שלח את עם ישראל ,ואם לא תשלח ,מימי מצרים
יהפכו לדם .פרעה איננו מתרגש מהאיום והוא עונה :איומיך אינם מדאיגים אותי ,כיון
שאני הוא יוצר היאור ,והוא תחת בעלותי .חוזר משה ואומר :אם לא תשלחם ,תראה
בקרוב מיהו בעל היאור האמיתי .למחרת ,שוב חוזר משה ומתרה בפרעה ,אך פרעה
מסרב בעקשנותו .וכך חוזר הדבר על עצמו עוד יום ,ועוד יום ,במשך יותר משלושה
שבועות!
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קולו של משה נמוך היה ,אך למרות זאת ,בדרך ניסית ,שמעו כל מצרים את איומיו!!
נתאר לעצמנו ,מה חשב האזרח המצרי באותו רגע? הוא בודאי לא הבין מה פשר
האיום המוזר הזה .איך יתכן שיהפכו כל המים שביאור לדם? הלוא היאור הוא אלוהים
חזק ,וגם פרעה חזק! בודאי אין מקום לדאגה .אנחנו ,המצריים ,העם החכם והמתקדם
ביותר .בכשפים ,אנו עולים על העולם כולו .אין אף סיבה בעולם שיכולה להפריע לנו
להמשיך להעביד את ישראל.

הפך מימיהם לדם!
הם המשיכו לחיות את חייהם בשלוה ...עד אותו בוקר .באותו יום אמר ה' למשה
ללכת אל היאור בבוקר השכם ול דבר עם פרעה .כמו כל בוקר ,בשעה מוקדמת מאוד,
יוצא פרעה אל היאור כדי לעשות את צרכיו בסתר .ומדוע בסתר? משום שפרעה היה
משתבח ואומר שהוא אלוה ואינו צריך לנקביו .לפיכך היה יוצא אל היאור בהשכמה
שלא יראוהו בני אדם בקלונו .נשלחו משה ואהרון דווקא בשעה זו ,כדי להביכו .והנה
רואה פרעה את משה ואהרון .תופס משה את פרעה כדי לדבר עימו .אומר לו פרעה:
הנח לי עכשיו שאעשה צרכי ואחר כך אדבר עמך (בל נשכח שפרעה מתאפק כבר  04שעות)!
אמר לו משה :האם יש אלוה שצריך לנקביו?! דע לך כי הכל גלוי וידוע לפני הקב"ה.
הוא משגיח על כולם ,ואף על פ י שאתה מרמה את עצמך ואת כל מצרים ועושה עצמך
אלוה ,את ה' לא תוכל לרמות!
נכי ַמ ֶּכה ַּב ּ ַמ ּ ֶטה אֲ ֶשר
ממשיך משה ואומר" :כּ ה ָא ַמר ה' ְ ּבזאת ּ ֵת ַדע ִ ּכי אֲ נִ י ה'ִ ,ה ֵּנה ָא ִ
ְ ּבי ִָדי ַעל ַה ּ ַמיִ ם אֲ ֶשר ַּביְ אר ְונֶ ֶה ְפכ ּו לְ ָדם " .כשפרעה ממשיך לסרב ,מכה אהרון את
היאור (ולא משה ,מכיון שהיתה לו הכרת הטוב למים ,שעל ידם ניצל כשהיה תינוק בן שלושה
חודשים)  ,והנה כל מימי מצרים הופכים לדם!!! דם ממש! לא מים אדומים ,אחיזת
עיניים ,כפי שעשו החרטומים אחר כך ,אלא דם ממש :במראה ,בטעם ,בריח ,במגע.
אלוהיהם ,מקור חייהם ,מת וריחו מבאיש כנבלה .הוא לא רק מת אלא גם ממית .כל
הדגים ובעלי החיים שהיו בתוכו  -מתו.
פרעה! הוכח את בעלותך ואלהותך! הרי לדבריך היאור נוצר על ידך ,הפוך את היאור בחזרה
למים! כאן הוכיח ה' שהוא ברא את העולם יש מאין ,הוא ברא את המים ועושה בהם
כרצונו ,ואין שום כוח בעולם שיכול לעמוד נגד רצונו.
לא רק המים שהיו לנגד עיניהם של משה ואהרון בשעת ההכאה ,נהפכו לדם ,אלא
כל המים שבכל ארץ מצרים ,אפילו המים שבתוך הכלים נהפכו לדם אמיתי .ולא עוד
 -אלא שכל העצים והאבנים במצרים התחילו לנטוף דם!

חרטומי מצרים מראים את כוחם
פרעה אינו מש תכנע ואינו מתרכך .להפך ,הוא מקשה את ליבו ואומר :אין הדבר עושה
עלי רושם ,גם אנו יכולים לעשות זאת .מיד הוא קורא לחרטומים הגאוותנים שיעשו
גם הם כך .אלא שמתעוררת בעיה "קטנה" ,אין בנמצא מים ,כדי להופכם לדם! חשבו
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החכמים שרק המים שהיו גלויים לפני משה ואהרון נהפכו לדם ,ולכן חפרו בארות
חדשים להוציא מהם מים לשתיה .אולם תקוותם התנפצה במהירות  -גם מהבארות
החדשים נבע דם .מכת ה' היא מכה אמיתית ,אין מנוס ממנה.
ובכל זאת החרטומים רוצים להראות את יכולתם וכוחם .הם הולכים לגושן וקונים
מים מישראל ,ואז הם הופכים אותו לדם .זוהי גדלותם :להפוך מים שקנו מישראל
לדם .מי זקוק לכך עכשיו? הרי יש דם בשפע ,ואפילו יותר מידי! אילו היתה להם
שליטה אמיתית בטבע ,היו יכולים להפוך את הדם למים ,אך לא יכלו לעשות זאת
כי כל מעשיהם היו באחיזת עיניים בלבד.
הבדל גדול היה בין מעשה אהרון למעשה החרטומים .אהרון הפך לדם את כל מימי
היאור ,גם אלו שלא היו לפניו אלא בכלים שאינם מחוברים ליאור .ועוד ,אהרון הפך
מים שאינם עומדים אלא זורמים ,ומים אחרים באים תחתם .ועוד ,שעמדה המכה
שבעת ימים .ואילו החרטומים הפכו באחיזת עיניים רק מים מעטים עומדים בכלי,
וגם זה היה רק לזמן מועט עד ששב פרעה אל ביתו.

אבן מקיר תזעק
פרעה לא חשש ולא הרגיש שזו מכת ה' .לו אישית היו מים ,ולא היה צריך לקנותם
מישראל .הם הגיעו לו כזכות על כך שגידל את משה בביתו ,וכן כדי שיתגדל בעיני
המצריים ואחר כך ילקה .ובכל זאת גם הוא לא נמלט לגמרי מסבל מכת דם ,וכאשר
חזר לארמונו נטרפה דעתו למראה הדם הנוטף והמלכלך את קירות ארמונו המלכותי
והמפואר .הדם לא פסח על בית המלך .הדם היורד מן הקירות מזכיר את הדם ששתת
מבני ישראל שנפצעו בשעת עבודתם בבניית הבניינים ,ונתערב בתוך החומר והלבנים!

ארץ מצרים נבוכה
נתאר לעצמנו :בבוקר לפ ני שהולך המצרי להעביד את ישראל בפרך ,סועד הוא את
ליבו בארוחת בוקר .תוך כדי שתיית כוס משקה ,הוא שומע שוב את קולו של משה,
המתרה בפרעה שאם הוא לא ישלח את בני ישראל ,מימי מצרים יהפכו לדם .שלושה
שבועות כבר הוא שומע את האיום ,והדבר נהפך לו להרגל .אלא שהפעם ...הוא מרגיש
טעם דם בפיו .מיד הוא יורק כדי לנקות את פיו ,אך למרבה הזוועה הוא ממשיך
לירוק דם! אולי  -חושב המצרי  -השן מדממת .אבל אז הוא שם לב שכוסו מלאה
בדם! ולא מן השן .אחוז בהלה הוא רץ אל חבית המים כדי לשטוף את פיו ,ולתמהונו
הגדול החבית מלאה דם .אין לו אפילו ט יפת מים אחת בבית .מה קרה?? הוא משתומם.
ומחשבותיו מחזירות אותו אל הדבר הדחוף יותר :כיצד ישטוף את פיו מן הטעם
המבחיל של הדם? במצוקתו הוא רץ מיד לשכנו המצרי ,בתקווה שיש לו מים .שם
מתברר שגם החבית של שכנו מלאה דם .הבעיה קשה ולוחצת ,מה הם יעשו??
שכן אחד מספר מ בעד לדלת הסגורה ,שהוא היה באמצע להתקלח ופתאום מצא את
עצמו בתוך אמבטיית דם .הוא קפץ מיד מן האמבטיה ,כולו מלוכלך ומדיף ריח יותר
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מאשר בכניסתו .הוא ניסה לפתוח חבית נוספת של מים ,אך גם משם יוצא דם .הוא
שרוי במצב ביש ,אינו יודע איך להתנקות .מה יעשה? הוא ישאר בבית?? עד מתי? כעת
לכולם יש אפשרות לרחוץ את גופם בדם .ממש כמו המלך פרעה ,ששחט כל יום  033ילדי
ישראל והתרחץ בדמם!!
בעודו מספר את חוויותיו הטראומתיות ,צועקת אשתו ,כי הבגדים אשר השרתה במים
לצורכי כביסה שינו את צבעם והם אדומים .צעקותיה גברו מאוד בהביטה על המרק
ה עומד על האש ועל קערת הבצק המלאה ,שהפכו להיות אדומים! מה קורה כאן?
כמו מתוך חלום הם נזכרים באזהרותיו של משה ומבינים שידו עשתה זאת .אוי ואבוי,
הם סופקים כפים ,הוא אכן אמר שאם לא ישחררו את בני ישראל יהפכו כל מימי
מצרים לדם .מי חשב שיתאמתו דבריו? ובודאי שלא בהיקף כזה! איזו מציאות נוראה,
דם במקום מים .דם יוצא מהקירות ,קיר נוטף דם! המראה מפחיד ומעורר בחילה! זה
מזכיר למצריים את ילדי ישראל שנקברו חיים על ידם בקירות!
המצרי חש כאילו הוא במחזה בלהות ,הוא מביט ביאוש על הדם הנוזל מקירות ביתו,
וברקע ביתו נשמעות צרחות ה ילדים המפוחדים וההמומים מן המתרחש .אין זמן רב
למחשבה ,הצמא מכה בהם .המצרי מנסה להתחכם וחושב שאם אין מים ,ישתו מיץ
פירות .אולם כאשר נסחט הפרי יוצא דם ולא מיץ .חוסר האונים גובר ,מה עושים?
הרי גוף האדם זקוק לשתיה ,אי אפשר להתקיים זמן רב ללא מים! אפילו הרוק שיצא
מן הפה הפך לדם מבחיל .הוא חש תסכול ,כעס ,ויותר מכל פחד וחוסר אונים .מה
יעשו עכשיו??

האלילים מאכזבים
הילדים צועקים ומבקשים שתיה ,ופיו מתחיל להתייבש .מתוך לחץ הוא פונה אל
אליליו( .היו להם הרבה אלילים ,כי היו זקוקים להם למקרה שאליל אחד ישן או שאינו מרגיש טוב,
חולה או מת ,היו אחרים רזרבה) .הוא פונה לאלילי העץ והאבן ,ובמקום לענות לו ,להצילו
ולתת לו מים ,גם הם מוציאים דם!! גם הם מתו .במקום להצילו הם מעמיסים עליו
בעיות נוספות!! כמצרי מאמין הוא פונה אל אלילי הכסף והזהב ,אולי הם יוכלו
להושיעו ,אך הם לא מגיבים ,ו מן המזבחות שלפניהם זב דם רב .מה יהיה?? מה
עושים??
עולה המצרי על סוסו ודוהר במרץ לאלוהיו הגדול והחזק מכולם  -היאור .הוא בודאי
יוכל להצילו בכך שיתן לו מים חיים .כולו מלא תקוה ,אך ככל שהוא הולך וקרב
ליאור מתחילה תקותו להיסדק .הוא חש בריח מעט חשוד ,אבל מוכר ...הוא מגייס את
שארית תקוותו ,ובלב הולם הוא ממשיך להתקדם .ככל שממשיך הסוס בדהירתו ,מכה
ריח חזק וחריף באפו .ו ...לא ,לא יתכן!!! הרי היאור אלוהים חזק הוא ,לא יתכן שיהפך
לדם!! ליבו מסרב להאמין לאמת המרה ,אך האמת סופה להתגלות ,היאור אכן הפך
לדם ,והוא פולט דגים מתים ,המוסיפים ריח של נבלה לריח המבאיש של הדם .נראה
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כאילו היאור אדום מדם הילדים שהושלכו אליו .השלכתם ילדים למות ביאור ,כך הדגה
שביאור מתה!!
התופעה מפליאה מאוד ,כי הזרימה ביאור נמשכת ,ונכנסים אליו בלי הרף מים חיים.
אולם תמיד כשהמים מגיעים לגבול מצרים הם נהפכים לדם! ומה שמדהים עוד יותר
הוא ,שכאשר יוצא הדם מגבול מצרים ,מיד הוא נהפך שוב למים חיים .רק בגבול
מצרים מאכזב היאור את עובדיו המאמינים ,ומספק להם דם במקום מים.
היאור  -עורק החיים של מצרים ,שתמיד עולה ומשקה את כל השדות במים חיים
ומצמיח בהם יבול פורה ,הנה נהפך הוא עתה לחרדת מוות ,לא די שאינו מספק מים
לשתייה ,אלא את מרעיל אל השדות בדם מבאיש ,זורע בהם הרס ומקלקל את התבואה.
מעל ראשי המצרים מרחפת סכנת מוות ,לא מוות מהיר וקל כי אם מוות איטי בצמא.
אין מים לשתות ,רק המחשבה על כך קשה ומטריפה .אין על מי להישען ,כי כל
אלוהיהם הכזיבו.

חיפוש נואש אחר מים
הוא חוזר הביתה בידיים ריקות ורועדות .הילדים מבקשים לשתות  -הם צמאים .וככל
שעובר הזמן נשקפת סכנה לחייהם .צמאונם גובר והולך .ניסו המצרים למצוא מים
מתחת האדמה ,והיו חופרים בארות חדשים ,ומוצאים  -דם .בלית ברירה היו מצרים
ששתו מים מלוחים ,אשר הם לא נהפכו לדם .אבל מיד אחר כך נעשו צמאים עוד
יותר! אין מים לשתות .לא מים ולא מיץ .גם הרוק שירקו נהפך לדם .הם מתחילים
להתייבש וראשם כואב.
והנה המצרי שם לב כי ביד עבדו העברי יש כוס ובתוכה ...מים!! מהיכן המים?? הוא
שואל בשאגה" .מהגיגי ת" ,עונה העבד היהודי בשלוה" ,וכי אינך רואה שהיא מלאה
מים?" מביט המצרי ,ואכן כפי שאמר היהודי ,הגיגית מלאה מים" .ומהיכן מלאת את
הגיגית?" הוא מתעניין בשקיקה" .מהבאר" ,עונה היהודי בפשטות .במהירות רץ המצרי
עם הדלי אל הבאר ,גם היהודי משלשל את הדלי שלו ,והנה :זה ממלא דם וזה ממלא
מים! המצרי אינו מאבד את עשתונותיו ,הוא מביא מביתו כד גדול ,ורץ אל הגיגית
של היהודי לקחת משם מים .אך מה קורה כאן?? הכד מתמלא דם! ואילו לעבדו
היהודי ,שניגש למלא לעצמו כוס נוספת ,יש מים!! המצרי חוטף מידו של היהודי את
הכוס ,והנה ברגע שמגיעים המים לידיו של המצרי הם נהפכים לדם!
עולה בדעתו רעיון מצוין :הוא מבקש מהיהודי לשפוך לו מים לתוך פיו .העבד אכן
עושה כך ,מן הכוס נשפכים מים ,אך ברגע שהם מגיעים לפיו של המצרי  -הם הופכים
לדם! אומר המצרי ליהודי :בוא נשתה במשותף מכלי אחד ,כך יגיעו אל פי מים .אכן
הם שותים מכוס אחת ,אך ...ליהודי עולים מים ,ואילו למצרי עולה דם! המים נחלקו,
חלקם כלפי ישראל מים ,וחלקם כלפי המצרי דם! כתוצאה מנסיונותיו הרבים לשתות
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מים  -יש בפיו טעם רע של דם! אין לך מים?! תשתה דם! שפכת דם ישראל כמים -
תשתה דם כמים!!!
הצמא מתגבר ,והפחד עו ד יותר .הפה יבש ,הראש כואב ,הילדים צורחים ובוכים ,הם
רוצים לשתות! עיניהם יוצאות מחוריהם בראותם את השכן היהודי שותה מים בשפע,
וילדיו משתכשכים להם להנאתם בבריכה של מים!! המצרי מוכרח להשיג מים! בביתו
ישנן נפשות רבות המשוועות לטיפת מים .ולא עוד ,אלא שעליו להשקות גם את מקנהו
הרב ,את סוסיו ,את חמוריו ,את גמליו ,את בקרו וצאנו  -צאנו ה"קדוש" ,שהיה אף
הוא אליל מצרים .הוא פונה אל הצאן שלו ,בתקוה שיצילו אך הצאן מסתכל עליו
במבט אומלל ,ובעיניו המיוסרות תחינה למים .במקום שיצילו הם את מאמיניהם,
צריכים מאמיניהם להציל אותם.

המצרים מתרוששים
בלית ברירה ,מתוך יאוש ,הוא מנסה אפשרות נוספת :הוא מחליט לקנות מעבדו היהודי
כוס מים בכסף מלא .והנה ראה זה פלא  -סוף סוף יש לו אכן מים ,והם לא נהפכים
לדם ,הוא שותה ומרווה את צמאונו .בתור אב מסור הוא לא שוכח כמובן לדאוג אף
לאשתו ולילדיו המשו ועים למים .חשבון קצר מעלה כי עליו לקנות עוד לפחות 14
כוסות .המחיר שהיהודי דורש נראה לו מוגזם ביותר ,אולם אין לו ברירה ,הוא יודע
שנפשות ביתו תלויים בו .מיום ליום עולה המחיר ומכפיל את עצמו ,עקב הביקוש הרב.
אך מה אפשר לעשות? המצרי הולך ומתרושש מיום ליום ,ואילו כיסיהם של בני ישראל
הולכים ותופחים .שמתם אותם לשואבי מים חינם אין כסף ,כעת תשלמו מחיר מלא עבור
כל טיפת מים!!
ומה עם החמורים ,הסוסים ,הגמלים ,הבקר והצאן? גם הם זקוקים למים .בלית ברירה
הוא קונה מים אף להם ,כמובן בצמצום גדול .רבים מן הבהמות מתים בצמא ,כמות
המים המצומצמת לא הספיקה להם .הגדיל המצרי את קצבת המים  -עלה לו הון
תועפות!  -והנה ,שוד ושבר! רבים מן הבהמות ,אשר הוציא למענם סכומי כסף ענקיים
למען לא ימותו בצמא  -מתו! וזאת בעקבות מכת הדבר שהתלוותה לכל מכה ומכה.

רעבים ללחם
רוצה המצרי לאכול לפחות ארוחה טו בה ,ומתברר לו כי גם זה עסק לא פשוט .טרחה
האשה המצרית להכין תבשיל ,הדבר עלה לה ביוקר רב ,שכן היה עליה לקנות מים
לשטיפת הירקות ולהכנת התבשיל .היא עשתה את כל המאמצים לשם כך ,אולם כאשר
באה להניח את הסיר על האש היא נתקלת בבעיה בלתי צפויה! היא לא מצליחה
בשום אופ ן להבעיר אש ,העצים כולם נוטפים דם! כל נסיונות ההדלקה אינם מצליחים,
ואז מבינים המצרים כי בעצם אינם יכולים לאכול כל אוכל אפוי ומבושל .אין
אפשרות לאפות לחם  -המאכל הבסיסי ביותר!! מה יאכלו? האפשרויות מוגבלות מאוד,
ואכן מצרים רבים מתו מרעב.
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מתבוססים בדם
המצב דח וק ביותר ,הצמא הפך ל"ידיד קבע" ,הרעב אף הוא אינו נותן מנוח ,אך לא
די בכך!! הסביבה כולה מבאישה ודביקה מדם .דם נוזל מהעצים ומהאבנים ,כאשר
יושבים על כסא או אפילו על אבן ,מתלכלכים מדם ,כאשר שוכבים במיטה מתלכלכים
מדם ,איך אפשר בכלל להרדם? הבגדים מלאים דם ,הידים מלוכלכות ,והגרוע מכל
שאין אפשרות להתנקות מן הדם! קניית מים לשטיפה ולרחצה אינה באה בחשבון ,זה
יעלה הון תועפות ,וממילא מיד אח"כ הם יחזרו להתלכלך ,כך שזה לא משתלם .הלכלוך
והזוהמה הולכים ומצטברים מיום ליום .המצב בלתי נסבל! מנעתם את ישראל
מלהתרחץ ,עכשיו אתם מנועים מלהתרחץ!!

תוצאות המכה
 7ימים מתמשך הסיוט הנורא הזה!  7ימים הנראים כנצח 7 .ימים של פחד וחרדה מן
הבלתי ידוע ,של חוסר אונים ,של טירוף הדעת בלתי נסבל ,של צמא ורעב ,של אכזבה
עמוקה מהאלילים ,של תסכול וכעס על עבדיהם המתעשרים על חשבונם!
והנה סוף כל סוף תמה המכה .הדם ביאור הפך חזרה למים ,מצרים נושמת לרווחה.
כעת יש מים בשפע חינם אין כסף .אך האם בזאת אכן תם הסיפור? האם חוזר המצב
לקדמותו ,כאילו לא קרה כלום? כלל וכלל לא!! הבתים והכלים מזוהמים בדם .הבגדים
התקלקלו ונהרסו מספיגת הדם ,האויר מעופש ,גרעון גדול בתקציב .האיזון האוקולוגי
נהרס לגמרי .אין איש יודע מה תהיינה ההשלכות ממיתת היאור בשנים הבאות .שנים
רבות יעברו עד שהמצב יחזור לקדמותו ,אם בכלל .הכלכלה נהרסה  -ענף הדיג הושבת
כליל ,מי יודע מתי ישתקם מחדש?...

 מכת צפרדע 
התראה
זה עתה הסתיימה לה מכת דם ,ארץ מצרים כולה עדין שטופה מן הדם .לפני המצרים
עבודה רבה :לנקות את זוהמת הדם ,לשטוף את הקירות ואת הרהיטים ,לכבס את כל
הבגדים .והנה בעיצומן של העבודות ,נכנס משה אל ארמונו של פרעה ללא רשות,
עוקף את השמירה המעולה ,ומדבר אל פרעה בתקיפות" :כּ ה ָא ַמר ה' ַש ּלַח ֶאת ַע ִּמי
נכי נגֵף ֶאת ָּכל ְ ּגבוּלְ ָך ַּב ְצפַ ְרדְּ ִעים" .למרות הסבל
ְוי ַַע ְב ֻדנִ יְ :ו ִאם ָמ ֵאן ַא ּ ָתה לְ ַשלּ ֵח ִה ֵּנה ָא ִ
שהיה מנת חלקו במכת דם ,הקשה פרעה את ליבו והכריז שלא ישלח את בני ישראל.
שמע משה ויצא מן הארמון.
למחרת חוזר הסיפור על עצמו ,וכך גם ביום השלישי והרביעי ...יום יום ,במשך 03
ימים ,חוזר משה ומתרה בפרעה ,ופרעה מסרב .בפעם האחרונה נכנס משה בחצות
היום אל פרעה ,והתרה בו לעיני כל שריו ועבדיו .כאשר לא התייחס פרעה אף להתראה
זו ,הלך אהרון ונטה ידו על מימי מצרים ,והנה  -מן המים התחילו לעלות צפרדעים!

 | 11ח ג ה פ ס ח ב ה ל כ ה ו ב א ג ד ה
אט אט התחילו הצפרדעים להתפשט בכל מצרים .תחילה באו הם אל ארמונו של
פרעה ,ואחר כך התפשטו סביב עד שמילאו את כל מצרים.

צפרדעים ,צפרדעים ,צפרדעים....
מן היאור חסר החיים ,שהמית במכת דם את כל בעלי החיים שהיו בו ,כולל הצפרדעים,
יוצאים לפתע המוני צפרדעים מקרקרות!! ויש אומרים שצפרדע אחת עלתה מן היאור,
והמצרים היו מכים אותה ,ואז התיזה נחילים נחילים .קולות הקרקור העולים מן היאור
צועקים את צעקתם האילמת של כל אותם תינוקות שהושלכו אל היאור!
המצרים המומים .שוב מכה בהם אלוהיהם היאור! הוא מוציא צפרדעים בכמויות
אדירות! אתם השלכתם את אלו שביבשה אל הים  -יבואו אלו שבים אל היבשה כדי
להפרע מכם!
אך פרעה הקשה את ליבו ואמר למשה :בכשפים אתה בא אלי? אקרא לילדים קטנים
מבית הספר ויעשו גם הם צפרדעים! מיד קרא פרעה לחרטומיו ועשו גם הם כמשה
ואהרון .אולם לסלק את הצפרדעים לא היו מסוגלים ,ומה הועילו חכמים ב"חכמתם"?!
נתאר לעצמנו :פרעה הרשע יושב על כסא מלכותו בבגדי מלכות ,ושרי המלוכה לפניו.
לפתע מגיעות צפרדעים ירקות קרות וחלקלקות ,קופצות ישר אל פרעה ותוך כדי
קרקורים נכנסות לו בנקביו ויוצאות מפיו! פה מפיק צפרדעים! איזה בושות! ממנו
עוברות הצפרדעים אל שריו ו עבדיו .הן קופצות עליהם ,נכנסות לתוכם ומקרקרות
באוזניהם .כאשר מנסה המצרי להרוג צפרדע סוררת ,התבקעה הצפרדע ,ומקרבה יצאו
ששה צפרדעים נוספות!
מארמון פרעה מתפרסות הצפרדעים על פני כל מצרים .הן מקפצות בעליזות ובזריזות
דרך הדלתות והחלונות ונכנסות בהמוניהן אל בתי המצרים .ללא היסוס הן ניגשות
אל קערות הבצק ,אל הלחמים ,אל הסירים ,נדבקות אל האוכל ומכרסמות אותו .הן
מעיזות אפילו  -שלא כטבען  -להיכנס לתוך התנורים הבוערים! נכנסו לתנורים כמויות
כה גדולות של צפרדעים ,עד שהיה בכוחן לקרר את חום התנור! אוכל חם כבר לא
היה למצרים .פרעה! התכחשת למציאות ה' ואמרת "מי ה'?"  -למד מן הצפרדעים היודעות
את ה' ונכנסות להישרף בתנורים על קידוש שמו יתברך!
המצרי יושב לאכול והנה לארוחתו יש שותפים ,בצלחתו קופצות הצפרדעים .וכשבא
לשתות ,הוא מקבל נשיקה מהצפרדע שממתינה לו בתוך הכוס!! אין להמלט מהן! לאחר
שמצליח המצרי לשתות הופכת שמחתו לתוגה ,במים שבמעיו מתפתחים צפרדעים!
בקשתם מישראל להביא לכם שקצים ורמשים ,ונפשם היתה קצה מהם .עכשיו תגעלו אתם
מן השרצים!
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אין מפלט!
אין מקלט או איזה 'חדר בטחון' המוגן מפני הצפרדעים ,הצפרדעים נכנסו לבתים
המוגנים ביותר .גם העשירים מבין המצרים אשר נעלו את בתיהם על מסגר ובריח,
לא נמלטו מן המכה .הצפרדעים ירדו לתהום ועלו ממנו עד לבית העשירים .הן נקשו
על רצפות השיש ואמרו להן' :עשו לנו מקום שנעלה ונעשה רצון בוראנו' .רצפת השיש
אכן נבקעה ,ואל הבית פרצו הצפרדעים בהמוניהן.
אפילו אם ה יו המצרים מחביאים את עצמם תחת הקרקע ,היו באים לשם הצפרדעים
ומשחיתים בהם .כשנכנסו לבית הכסא ,היו נושכים ומסרסים אותם .בטלתם את ישראל
מפריה ורביה  -גם אתם תתבטלו מפריה ורביה.

רעש מחריש אוזנים
הצפרדעים נמצאות בכל מקום :על הכסאות ,במיטות ,בתנורים ,בתוך הכוסות והצלחות,
על המצרים ,והגרוע מכל  -בתוך הגוף פנימה! הן כמובן לא ישבו בשקט ,אלא קפצו
וקרקרו כל הזמן .איזו הרגשה נוראה" ,לארח" צפרדעים מקרקרות בבטן! רעש הקרקור
היה קשה למצרים יותר מהנזק של הצפרדעים עצמן! במיוחד קרקורן של אלו הנמצאות
בתוך גופם .הצער שסבלו מרע ש הצפרדעים היה כל כך גדול עד שכולם בכו .היו
מצרים שאפילו מתו מן הרעש! הייתם מבעיתים את בני ישראל בצעקותיכם  -כעת
תתייסרו מצעקות הצפרדעים!
צעקות הצפרדעים מזכירות את צעקתם של ההורים האומללים אשר צעקו ובכו והתחננו
כשלקחו את בניהם וזרקו אותם ליאור!

אין מנוח!
נתאר לעצמנו :מצרי רוצה לנוח בביתו ,אולם כל הכסאות רוחשים צפרדעים .הן קופצות
מהרצפה לכסא ,ומן הכסא לשולחן ,ומהשולחן ...הופס ,על ראשו של המצרי .לא צפרדע
אחת ,לא שתיים ,גם לא עשר ולא עשרים ,אלא אלפי אלפים של צפרדעים .המצרי
עייף והוא מוכרח לשבת ,על אף כל מאמ ציו לפנות לעצמו כסא לשבת עליו ,הצפרדעים
זריזות ממנו ומכסות את הכסא .המצרי מתחכם ומרים את הכסא וכך מפיל מעליו
את כל הצפרדעים ,אולם תוך כדי שהוא מנסה לייצב את הכסא בתוך ים הצפרדעים,
שוב קופצות הצפרדעים ומכסות את הכסא .אין ברירה ,צריך לשבת על הצפרדעים.
הצפרדע ים "מנצלות" את תנוחת הישיבה של המצרי כדי לקפץ גם על ברכיו.
הצפרדעים ממלאות גם את המיטות ,ולא מאפשרות למצרי לישון ,ואפילו לנוח .המצרי
בא למיטתו ומוצא אותה מלאה צפרדעים .אחרי שנוכח לראות כי אי אפשר לגרש
אותן כי רבות הן ,שוכב הוא עליהן ברוב עייפותו .אולם זו משימה לא פשוטה להרדם
כאשר מתחתיך ומעליך יצורים מקפצים ומקרקרים ,וכל שכן שיצורים אלו מחבלים
בגוף .חלקן של הצפרדעים גדולות וכבדות ,וכאשר הן עולות על הבטן הן גורמות לקשיי
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נשימה .הצפרדעים הקטנות גם הן עושות מלאכתן באמונה ומכניסות את פיהן לתוך
אוזנו של המצרי ,ה ן אף דוחקות את רגליהן הקטנות לתוך עיניו ונחיריו .איך אפשר
ככה לנוח?? אתם לא הנחתם לבני ישראל לנוח .לאחר יום עבודה מתיש הטלתם עליהם
עבודות נוספות ומנעתם אותם משינה ,בבוקר שוב הערתם אותם מוקדם לעבודה .עכשיו
תרגישו מה זה לא לישון כמה ימים.

זהירות ,צפרדעים בדרך!
צפרדעים קרות ,רטובות וחלקלקות קופצות על המצריים בהמוניהם ,בכל מקום שהלכו
דרכו עליהן .ומפני שהיו חלקלקות ולחות ,נפלו המצריים ארצה .ומיותר לציין כי הנופל,
צונח ומתגולל בתוך ים של צפרדעים .וכשהוא פותח את פיו לצעוק לעזרה ,קופצת
הצפרדע לתוך פיו! כדי לעמוד ע ל רגליו שוב ,עליו להניח את ידו על שכבת הצפרדעים
קרה רירית ודוחה!
כאשר רואה הצפרדע איש מישראל היא בורחת ממנו ,ואילו אחרי המצרי היא רודפת
ומקפצת עליו .הצפרדעים שרצו בכל גבול מצרים ,אך הפלא ופלא! הן לא יצאו מעבר
לגבולות המדינה .תועלת אחת צמחה מכך למצרים :סוף סוף השתרר שלום בין מדינת
כוש למדינת מצרים ,ששנים רבות היו ביניהן סכסוכים וחילוקי דעות על מקום הגבול
המדויק .כעת באו הצפרדעים והראו בדיוק את הגבולות.
כיצד ידעו הצפרדעים להבחין בין יהודי למצרי ,בין גבול מצרים לגבול כוש ושאר
המדינות? שוב נוכחו המצרים לדעת כי לטבע אין כח בפני עצמו ,הוא מונהג ומוכתב
על ידי בורא עולם ,אשר ביכולתו לשנות לגמרי את דרכי הטבע.
אולי היו מצרים שניסו להימלט לארצות הסמוכות .האם הצליחו בכך? נתאר לעצמנו
תמונת מצב :משפחה מצרית עולה למרכבה ומתחילה לנסוע ,אולם על אף ששני סוסים
אבירים מובילי ם את העגלה ,היא נוסעת בכבדות בגלל המון הצפרדעים הקופצות
בדרך .הצפרדעים גם עולות לתוך המרכבה ,ומציקות ליושבים בה .המצרים מתחילים
להצליף בסוסים ,והם אכן משתדלים לרוץ מהר יותר .אבל אז קורה אסון ,אחד
הסוסים נופל פתאום ומת  -על ידי הדבר (שהתלווה לכל מכה) .כעבור כמה דקות של
נסיונות התקדמות נואשים ,דורך לפתע הסוס השני על צפרדע אחת עסיסית במיוחד,
גדולה ורירית ,מחליק ונופל .העגלה מתהפכת ,יושביה מתגוללים על הארץ מנסים
להתרומם ולהתנער מן הצפרדעים .להמשיך בדרך הם כבר לא יוכלו ,הניידות קשה עד
מאוד בתוך ים רועש של צפרדעים.

לב עיקש ופתלתול
הסיוט הנורא הזה ממשיך יום ועוד יום ,כל יום כנצח! מצרים רבים נפלו מתים .היה
זה נס גדול שנותרו בכלל אנשים בחיים ,כאשר צפרדעים מקרקרות להן בתוך הבטן
שבוע שלם.
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כשמרגיש פרעה שאיננו יכול לסבול יותר ,הוא קורא למשה ואהרון ואומר להם:
ָסר ַה ְצפַ ְרדְּ ִעים ִמ ּ ֶמ ִ ּני ו ֵּמ ַע ִּמי וַ אֲ ַש ּ ְל ָחה ֶאת ָה ָעם ְויִ זְ ְ ּבח ּו ַלה'" .שאל
" ַה ְע ִּתיר ּו ֶאל ה' ְוי ֵ
אותו משה (צעק לו בתוך האוזן ,כדי שישמע)  :למתי אעתיר לך? מתי אתה רוצה שתסור
המכה? היינו מצפים שפרעה יגיד מיד :מה השאלה? היום ,עכשיו ,הרגע! אינני יכול
לסבול עוד רגע נוסף! אלא שפרעה הפוליטיקאי המדופלם חושב לעצמו :אם משה
שואל מתי להסיר את המכה ,כנראה שמכת הצפרדעים נגרמה על ידי המזלות ,ומשה
שיודע שהגיע עכשיו זמן סילוקה על ידי המזל ,מצפה שאגיד לו להסיר מיידית את
המכה ,ואז הוא יתפאר עלי שכאילו הוא הסיר את המכה .ולכן אתחכם עליו ,ואומר
לו להסיר את המכה מחר ,אבל למעשה היא כבר תסור מאליה היום על ידי המזלות,
וכך אוכיח למשה שאין לו שליטה על המצב ,הכל מתנהל על ידי כוחות הטבע .אמר
לו משהּ ִ :כ ְדבָ ְר ָך ,לְ ַמ ַען ּ ֵת ַדע ִ ּכי ֵאין ַּכה' אֱ ל ֵֹהינו"  -אתפלל לה' שרק מחר תסור המכה,
וכך תראה שהכל מתנהל בהשגחת ה'.

תם ולא נשלם ,שבח לאל בורא עולם!
הצפרדעים שהיו במעי פרעה ובמעי שריו היו מדברות ביניהן :אימתי נצא מכאן? וענו
זו לזו :עד שיבוא בן עמרם ויתפלל עלינו .ואכן בעקבות תפילתו של משה סרה המכה,
ובין רגע מתו כל הצפרדעים .נתאר לעצמנו :בבת אחת משתרר שקט! מליארדי צפרדעים
דוממות כאחת ,ולמצרים לוקח זמן להתרגל לשקט הרועם .רק אותם צפרדעים שנכנסו
לתוך התנורים הבוערים כדי לקדש שם שמים ,חזרו חיים לתוך היאור ,ולא מתו
ביבשה ,לפי שבטחו בה' ומסרו נפשן לקיים ציווי ה'.
תמה המכה ,אך לא נשלם הסיפור .כעת מצרים כולה מכוסה בשכבות של צפרדעים.
מחלקת התברואה של עיריית מצרים נחלצה למבצע פינוי מיוחד ,אולם עובדי העיריה
לא יכלו להשתלט על העבודה ,כל המצרים נרתמו לעבודה הקשה  -עבודת פינוי
הצפרדעים .כל מצרי צבר לפחות עשר ערמות ענקיות! לאן יפנו אותם? בעיה של ממש.
באין פתרון מעשי לכמויות כה אדירות ,הותירו אותם ברחובות מצרים ערמות ערמות.
באשה הארץ מן הריח הנורא .הצחנה הנוראה גרמה למחלות זיהומיות קשות ,לאורך
זמן רב ,ובמשך תקופה ארוכה עדיין המשיכו אנשים למות כתוצאה מן המכה.

 מכת כינים 
מנסים לחזור לשגרה
חלפו להן שלושה ש בועות מאז תום מכת הצפרדע .אפשר לומר כי מלאכת הפינוי של
הצפרדעים כבר הסתיימה ,הריח הנורא איכשהו עבר ,ועכשיו הם בשלב של התאוששות.
כעת יש סוף סוף שקט ,הצפרדעים שקרקרו כל הזמן מתו ,ולמרבה הרווחה משה לא
בא עם התראה על מכה נוספת (במכת הכינים לא היתה התראה כעונש על כך שפעמיים חיזק
פרעה את ליבו למרות שהיתה התראה).

 | 12ח ג ה פ ס ח ב ה ל כ ה ו ב א ג ד ה
החיים מתחילים לשוב למסלולם הרגיל .אמנם היו שתי מכות איומות שבאו לאחר
התראתו של משה ,אך אפשר לומר שבאופן כללי המצב חזר לקדמותו :פרעה המלך
עדיין שולט בחוזקה ,וישראל לא שוחררו מעבודתם .עול השעבוד התרופף מעט ,אך
עדיין ממשיכים בני ישראל לעבוד בחומר ובלבנים .אמת ,שהם מרוששים כבר בעקבות
מכת הדם ,ונכון שהאוויר עדיין מזוהם ,ולדייגים אין פרנסה ,נכון שמשפחות שלמות
עדיין שרויים באבל על יקיריהם ,ונכון גם שבתי החולים מלאים עד אפס מקום,
במיוחד במחלקה לטיפול במחלות זיהומיות .גם מחלקת האורטופדיה עובדת באופן
מתוגבר עקב נפגעי ההחלקות על הצפרדעים .אבל איך אומרים? החיים צריכים להמשיך
הלאה ,אסור לשקוע יותר מידי בעבר.

כינים בכל גבולם
והנה פתאום זה קרה  -יום אחד ,פתאום ללא כל התראה מוקדמת ,חשך עליהם
עולמם .כל עפר מצרים הפך לכינים! האדמה הדוממת הפכה פתאום לבעלי חיים!
כיצד זה קרה? הגיעו משה ואהרון לפני פרעה ו"חכמיו" ,אל חצר גינת המלך ,ולפתע,
ללא התראה ,הכה אהרון את האדמה במטהו ,וכהרף עין הפך כל עפר מצרים  -עד
לעומק של חצי מטר  -לכינים! קרקע שלא נגעה בה יד אדם מעולם ,נשארה כמו
שהיא גם עכשיו ,אולם כל עפר שנעשתה בו מלאכה ,הפך לכינים .זכרו! אתם שיעבדתם
את ישראל בעבודות עפר!!!
לא רק מין אחד ,אלא  14מיני כינים הביא הקב"ה על המצרים .אילו היו הכינים
בגודל סביר ,אולי עוד היה אפשר לסבול .אך גודלם של הכינים היה ממש זוועתי,
הוא נע בין גודל של ביצת תרנגול לגודל של ביצת אווז!
הכינים זחלו ועלו על פרעה ועל המלכה ,וגרמו להם בושה וחרפה  -המלך והמלכה
מכוסים כינים! חרטומי מצרים ,כמו כל המצרים ,כוסו מכף רגלם ועד קודקודם,
בכינים .למצרי החשוב ,המלומד ,האינטלגנט והנאור  -יש כינים!! בגדיהם לא הגנו
עליהם ,והכינים הגיעו לבשרם ועקצו אותם .ביקשתם לאבד אומה שנמשלה לעפר ,יבוא
דבר שנברא מן העפר ויפרע מכם!

מלחמה חזיתית
מצרי יושב בביתו ולפתע הוא מותקף מכל הכיוונים .הוא חש כאבים עזים ודקירות
כעין מחטים וחיצים הננעצים בגופו .כינים גדולות טיילו להן בחופשיות על גופו ,כשהן
עוקצות ומוצצות את דמו .הן מפחידות ,מעוררות גועל ,ובעיקר  -מכאיבות .הוא לא
מבין מה מתרחש ,וכמובן שאינו יודע כיצד להתגונן.
בנוסף לזאת ,הוא מרגיש שכסאו זז מתחתיו .הרצפה העשויה עפר הפכה לזוחלים נעים
ועוקצים שגרמו לכסאו אי יציבות .לנגד עיניו קירות ביתו שהיו מטויחים יפה בטיח
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לבן ,והנה הם רוחשים רמשים שחורים .הוא מתחיל לצעוק מבהלה ומכאבים ,וצעקותיו
מתערבות בקול צעקות אשתו וילדיו .הוא קופץ מן הכסא ,אך ללא הועיל ,כעת הוא
עצמו שוקע בתוך הכינים ,אשר מכסים אותו עד ירכו .הכאבים עצומים!
הוא לא יודע איך להתפטר מן ה כינים ,והיכן לגרד תחילה .הוא מנסה לתולשן מפניו
ומגופו הדואב ,אך ביכולתו לתפוס רק כינה אחת בכל פעם ,בגלל גודלה .הוא מוריד
כינה ומגרד ,מוריד ומגרד .ואף על פי ששתי ידיו עובדות במהירות ,אין הוא מצליח
להתגבר על הכמות הגדולה שהשתלטה עליו .וככל שהוא מגרד ומוריד ונלחם ,באים
עוד ועוד ,המלחמה אבודה מראש .איזה טרוף הדעת! גירודים ,כאבים ויאוש.
המצרים קופצים ומתנועעים ללא הרף בהשתדלם להיפטר מן הכינים המטרידות .כפות
רגליהם לא נוגעות בקרקע ,כי היא מלאה כינים .הם דורכים על שכבת כינים אשר
מוצצת את דמם .הדקירות התמידיות בכפ ות הרגלים גרמו להם להרים כל פעם רגל
אחת ,איזה ריקוד משעשע!

עייפות ,רעב וצמא
אחרי שעות של ריקודים ללא הפסקה ,הם התעייפו מאוד .אך היכן אפשר לשבת או
לשכב? תנוחות הישיבה והשכיבה רק מגבירות את הכאב .וככל שעובר הזמן  -מחריפה
הבעיה .העייפות 'קורעת' ,ובנוסף יש גם צורך לאכול ולשתות .פעולה זו איננה פשוטה
כלל וכלל ,שכן הכינים ממלאות את הפנים והידים .כיצד יאכלו? ברגע שיפתחו את
הפה ,יכנסו גם לתוכו הכינים הסוררות ויעקצו את הלשון והחיך .הצמא מעיק עוד
יותר ,מציצות הדם של הכינים גרמו למצרים לאבד דם רב ,מה שגרם לתחושת צמאון
מוגברת .אולם פעולת השתיה מסובכת מאוד וגורמת צער רב .קשה להחזיק כוס בידים
מלאות עקיצות וכינים ,כואב להגיש את הכוס אל השפתיים הנפוחות ,ודוחה לשתות
מים מעורבים בכינים .הצער והכאב ללא הפסקה .יום ולילה נלחמו המצרים בכינים
ובטלו ממלאכתם .אתם ביטלתם את ישראל ממלאכת שמים ,מעשיית מצוות  -כעת
תתבטלו ממלאכתכם!

סתימת פיות
נתאר לעצמנו מצב מציאותי :תוך כדי מאבק בכינים ,שומע המצרי צעקות כאב ופחד.
ילדיו הקטנים ששחקו בעפר שוקעים בתוך הכינים והם צורחים מכאב העקיצות ומפחד
שמא יטבעו בתוך הכינים .האב מגיע במאמצים רבים אל ילדיו לחלצם ,הוא מנסה
להתעלם מן הכאבים הגדולים והעצומים שפעולה זו גורמת לו ,כאשר הכינים שנמצאות
על כף ידו ועל זרוע הילד שהוא מרים מגבירות את עקיצתן תחת לחץ המשיכה .וכך
מושך הוא אותם ומניחם על משטח שולחן שרגליו שקועות באדמה השורצת כינים.
הילדים עדיין מכוסים כינ ים מכף רגל ועד ראש ,ועובדה זו גורמת להם להמשיך לצעוק
ולבכות מכאבי הדקירות התמידיות .כמה זמן אפשר לבכות? אט אט משתתקות הצרחות
שממילא אינן עוזרות ,ואף מכאיבות יותר בגלל הכינים העוקצות את הפה הפתוח .זה
מזכיר את צעקות הילדים שנדחפו לקירות במקום לבנים ,וסתמתם את פיהם בטיט!
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שביתה באתר הבניה
מה קורה באתר הבניה של העבדים היהודים? תוך כדי עבודה מפרכת ,כאשר הנוגשים
המצרים מאיצים בבני ישראל למלא את מכסת יומם ,והיהודי המסכן כמעט טובע
בתוך הטיט ,לפתע פתאום  ---כל שטח העבודה נהפך לשחור ,והשחור הזה נע! אין
טיט! הנוגשים גם הם התכסו בשכבה שחורה ,הם מתחילים לצעוק ולקרטע בידיהם
ורגליהם מרוב עקיצות .לעומתם ,היהודי שעמד בתוך הטיט כאשר נהפך לכינים ,לא
קיבל אפילו עקיצה אחת ,ולא דבקה בו אפילו כינה אחת!
הנוגש מגרד את גופו במרץ (מעין המרץ שבו הכריח את ישראל לעבוד) .לנגד עיניו הזועמות
יושבים עבדיו באפס מעשה .כל כך מרגיז לראות אותם יושבים בנחת ,כשהוא עצמו
מתפתל מכאבים ,והם עוד מעיזים לחייך וללגלג על תנועותיו המשונות .כמה חבל שאין
הוא יכול "לטפל" בהם עכשיו "כמו שצריך" .למורת רוחם של המצרים ,העיזו העבדים
לעזוב את הכל וללכת הביתה.

כבהמות נידמו
המכה הנוראה פגעה גם בבעלי החיים! החמורים ,הסוסים ,הגמלים ,הבקר ואפילו
הצאן ה"קדוש" ,התכסו בכינים עוקצות .כל הבהמות גועות בכאב ומשתוללות בהשתדלן
להתפטר מן המטרד הנורא ,ממש כמו המצריים עצמם .אתם ביזיתם את ישראל
והשוויתם אותם לבהמות  -השווה ה' אתכם לבהמותיכם!!

אצבע אלוקים היא!
פרעה השחצן עוד לא משוכנע שאין זה מעשה כשפים .הוא קורא לחרטומיו שייצרו
גם הם כינים .החרטומים מנסים להוציא כינים ,אך אינם מצליחים .מדוע? משום
שאין מעשה הכשפים יכול לשלוט בדבר שגודלו פחות משעורה ,והכינים בגודלם הטבעי
הן קטנות מאוד ו אין לחרטומים שליטה עליהן .ראו החרטומים כי אין ביכולתם
להוציא כינים ,הודו ואמרו" :אצבע אלוקים היא" .ממכה זו בטלה חכמתם ונתמעטה
מעלתם יותר ויותר .האומה המתקדמת ביותר והמפותחת ביותר בענייני כישוף ,הודתה
שאין כאן כישוף ,אלא הכל מהקב"ה!!

השלכות המכה
החל ממכת כ ינים בטלה העבודה מבני ישראל ,הם הפסיקו לטאטא את הרחובות,
לעבוד בשדות ולעבוד בטיט .אולם עדיין לא שוחררו לחופשי .כעת יש לפני המצרים
עבודה רבה וקשה .כל הבניינים שהיו מטויחים יפה בטיח ,נראים מוזנחים ועזובים.
עבדיהם שוחררו מעבודת הטיט ,ואין מי שיטייח הכל מחדש .ידיהם פצועות וכואבות,
והם אינם מסוגלים לעבוד ,בודאי שלא עבודה כה קשה בטיט.
במכה זו שוב הראה ה' במוחש את מציאותו ,ובזה תמה סדרת המכות הראשונה -
דצ"ך (דם ,צפרדע ,כינים) שהיא שלב א' בלימוד שה' רצה ללמד את פרעה ואת עמו :יש
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אלוקים והוא ברא את העולם יש מאין .אכן ידיעה זו הגיעה להכרתם השכלית של
המצרים .אולם עדיין סרב ליבם לשלוח את בני ישראל.

 מכת ערוב 
התראה
אמר הקב"ה למשה :הרשע הזה (פרעה) הקשה את ליבו בשלוש המכות הראשונות ,המכה
הרביעית קשה יותר מן הראשונות .לך והתרה בו ,כדי שישלח את עמי ולא תבוא עליו
המכה .ב נוהג שבעולם ,אדם הרוצה להביא רעה על שונאו ,מביא עליו בפתאומיות,
כדי שלא ירגיש בו וימלט .ואילו הקב"ה היה מתרה בפרעה הרשע ,אולי יחזור בתשובה.
עושה משה כדבר ה' ומתרה בפרעה :שלח את עמי או שתלקה במכת ערוב  -תערובת
של כל מיני חיות ,עופות ,נשרים ,שרצים ורמשים .פרעה הרשע מקשה את ליבו ,למרות
שגופו עדין מגרד וכואב מעקיצות הכינים ,ועל אף מליארדי הכינים המתות המצויות
בכל מקום .בוקר בוקר ,במשך שלושה שבועות ,נכנס משה לארמון המלך ללא רשות
ומתרה בו ,והמלך מסרב לשמוע .ביום האחרון כבר 'נשבר' לו לפרעה לשמוע את
התראותיו החוזרו ת ונשנות של משה .מה הוא עושה? הוא מקדים את יציאת הבוקר
היומית שלו אל היאור (כדי לעשות צרכיו) ,ויוצא מוקדם מאוד ,לפני שיספיק משה להגיע.
אך אין דבר הנסתר מעיני ה' .אמר ה' למשה כי ילך אל פרעה מוקדם יותר אל היאור,
להתרות בו בפעם האחרונה.

השגחה פרטית
מוקדם מבכ ל בוקר נפגשים משה ופרעה ,והפעם ליד היאור .פרעה נתפס שוב בקלונו
ובקלקלתו ,כשהוא ה"אלוה" הגדול צריך לצאת לנקביו .אמר לו משה" :כּ ה ָא ַמר ה'
יך ו ְּב ַע ְּמ ָך ו ְּבבָ ּ ֶת ָ
יח ְ ּב ָך וּבַ עֲ בָ ֶד ָ
יך
ַש ּלַח ַע ִּמי ְוי ַַע ְב ֻדנִ יּ ִ :כי ִאם ֵאינְ ָך ְמ ַשלּ ֵַח ֶאת ַע ִּמי ִהנְ נִ י ַמ ְשלִ ַ
רב " .משה מוסיף ואומר לפרעה :עד עכשיו בשלוש המכות הקודמות ראית כי
ֶאת ֶה ָע ֹ
ה' ברא את העולם .עכשיו תלמד לדעת שה' לא רק ברא את העולם ,אלא הוא משגיח
על ברואיו ,רואה את מעשיהם ,גומל לאיש חסיד כמפעלו ,נותן לרשע רע כרשעתו.
ההוכחה לכך היא שהערוב יבוא בכל מצרים ,ואילו אל ארץ גושן  -מקום מגורי בני
ישראל  -לא תכנס אפילו חיה אחת ,אפילו זבובון קטן לא יכנס לשם! יותר מכך ,גם
אם ילך איש יהודי מחוץ לתחומי גושן ,לא תפגענה בו החיות לרעה כלל .במכה זו,
אומר משה לפרעה ,יש לכם שהות של יום אחד כדי לברוח אל ארץ גושן המוגנת
מפני הערוב.

יש דובים ויש יער!
למחרת היום הגיעו לארץ מצרים כל מיני חיות רעות ואכזריות :דובים ,אריות ,נמרים,
זאבים ,זוחלים ונחשים ,עקרבים ,עכברים וחולדות .גם מיודעינו הצפרדעים והכינים,
חזרו! נוסף לאלה היו מעופפים באויר שרצים עוקצים ומציקים ,כמו זבובים ,יתושים,
דבורים ,צרעות ,פרעושים ,מקקים .גם ציפורים טורפות הגיעו!
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אולם יש בעיה :חיות רעות הן בעלות עוז ואומץ רק כשהן מצויות במקומן הטבעי .אך
כאשר הן נמצאות במקום ישוב בני אדם כוחן ואומץ לבן נחלש .אולי בשל כך לא
יעשו החיות במצרים עבודה מספיק טובה? גם לזאת דאג בורא עולם .כדי שהמכה
תהיה מושלמת ,הביא הקב"ה יחד עם החיות "גם את האדמה אשר הם עליה" ,כדי
שידמה להן שהן במקומן ,וכך יוכלו להתגרות ברשעי מצרים.
הגיעו החיות תחילה לארמונו של פרעה .מביתו התפשטו ובאו אל בית עבדיו ואחר כך
בכל ארץ מצרים ,עד שהשחיתו את הארץ .א ופן התפשטותם הוא בניגוד להגיון ,שכן
היה עליהם לבוא תחילה אל השדות אשר סביבות מצרים ,אט אט להכנס גם אל
אזורי המגורים ורק לבסוף אל ארמון המלך המבוצר .אולם הקב"ה שינה מדרך הטבע
כדי להוכיח למצרים במוחש את ענין ההשגחה הפרטית ,בזה שפורע הקב"ה תחילה מן
הרשעים ביותר.

התקפה חזיתית
נתאר לעצמנו :פרעה יושב על כסא מלכותו וכתר מלכות על ראשו ,שריו ועבדיו
עומדים לפניו .סביב ארמונו יש שמירה כבדה .לפתע מתחילה התקפה ישירה על פרעה.
נחילי דבורים מקיפים אותו ועוקצים אותו ואת שריו .יחד עימם באים יתושים ,זבובים
ועוד טרדנים למיניה ם .פרעה עדין יושב על כסאו ,והנה נכנס "חיל אויר" כבד -
נשרים ,עורבים ועוד .הם עושים בביתו כבתוך שלהם .עוד הנשר מפיל את הכתר מעל
ראש המלך ,ו"חיל פרשים" נכנס בשאגות ,נהמות וקולות מקפיאי דם  -אריות ,נמרים,
שועלים ,דובים ,זאבים ועוד .פרעה רועד מפחד בכסאו ,הוא מבין כי שומריו לא יצליחו
להגן עליו ,אולם אין לו לאן להמלט ,מה גם ש"חיל רגלים" הופיע אף הוא ,והוא כולל
 נחשים ,עקרבים ,עכברים ,וגם  ---אוי ,רק לא זה!  -צפרדעים וכינים!החיות הסתובבו בכל ארץ מצרים :מצרי הולך ברחוב ,ופתאום לנגד עיניו צמח יער
שופע עצים .הוא ע ומד מופתע ,איך נברא היער בין רגע? הוא לא מתעמק בענין יתר
על המידה ,כי אינו רואה כל רע בכך שחורשה תרענן את מרכז העיר .אולם האריות,
הנמרים ,הדובים והזאבים שהתחילו לפתע לצאת מן ה"חורשה" גרמו לו לשנות כליל
את דעתו ,הוא נס בצורה מטורפת ,כל עוד נפשו בו.

ושמתי פדות בין עמי ובין עמך
ברחוב אחר מטייל איש יהודי ,אשר הוכרח לעבוד כ"מטפלת" (הרי החליפו עבודות של
נשים וגברים) .הוא יצא מבית המצרי כשהוא טעון בחמשת ילדי אדונו המצרי ,שנים על
כתפיו ,עוד שנים על ידיו ,והגדול לצידו .לשמחתם של הילדים יש יער חדש במקום.
הם רצים אל עבר היער בשאגות שמחה .שמחתם נקטעת וחיוכם קופא על פניהם
בראותם לפתע אריה רץ לקראתם .צעקותיהם הופכות לצווחות אימה .הבהלה והפחד
משתקים את גופם ,והאריה מצליח ללא מאמץ לטרוף את אחד הילדים .המראה
המזעזע מוציא אותם מן ההלם המשתק שהיו שרויים בו ,והם מתחילים לברוח תוך
כדי צעקות אימים .הישראלי משתדל לברוח עם ארבעת הנותרים ,אך בדרך מנוסתם
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בא לקראתם זאב! מנסה המטפל לברוח ,אך הזאב משיג אותו וטורף ילד נוסף .העבד
היהודי ממשיך לברוח עם שלושת הנותרים ,כשלקראתו מגיע דוב .הוא מנסה לברוח
מהר יותר ,אולם הדוב מצליח להשיגו וטורף עוד ילד אחד .הוא ממשיך לרוץ עם שני
הילדים שנותרו ,אך כיון שכוחו הולך ואוזל ובין כה וכה איננו מסוגל לרוץ מהר יותר
מן החיות הטורפות ,הוא מנסה להתחכם ולעלות עם הילדים על עץ .תוך כדי טיפוס
בא נמר ,ותופס את הילד שנשאר עדיין למטה .העבד מתנחם בכך שלפחות אחד
הצליח להציל ,אבל תקוותו נכזבה כשבא נשר ועף עם הילד למרומים.
היהודי ממשיך בדרכו מפוחד ומבועת ,כרגע נתון הוא עצמו בסכנה! נמצא הוא בתוך
יער שורץ חיות רעות ,הוא כבר הספיק לומר כמה פעמים "שמע ישראל" ואפילו וידוי,
מצפה הוא בפחד אל מותו הנורא על ידי החיות הטורפות .והנה הנה זה מגיע ---
פיל ענק צועד לקראתו בצעדים שקולים ומדודים ,כאילו מתכנן מהיכן להתחיל לטרוף
אותו .והפיל מתקרב ומתקרב ומתקרב ו ...מגיע ממש קרוב אליו .היהודי עוצם את
עיניו מחכה לחוש את השיניים הננעצות בו ,אך כלום לא קורה .הוא פותח את עיניו
ורואה מולו את הפ יל מביט בו במבט ידידותי ,מצדיע לו עם החדק הצדעת כבוד,
והולך לו !...מה קורה כאן?? ממשיך היהודי בדרכו ,ועל פניו עוברות חיות נוספות ,אולם
שום חיה לא נוגעת בו לרעה!!! מבין היהודי כי יש לו "פרוטקציה" מיוחדת אצל בורא
עולם ,קומתו השחוחה מזדקפת ,אט אט במשך הזמן הוא לומד להכיר בערכו הרם,
טעם הבזיונות וההשפלות הרבות שספג במשך שנות עבדותו ,ואשר הפכו את כל
אישיותו לכנועה ועלובה ,מתחיל להתפוגג ,ובמקומו עולה תחושת הערך העצמי .אכן זו
היתה אחת המטרות החשובות של עשר המכות ,לרומם את רוחם של בני ישראל ,כדי
להכין את נפשם לקבלת התורה וליצירתם כעם הנבחר.

אבל כבד
כעת הוא שב לביתו של המצרי לבשר לו על מיתת ילדיו ,הוא עורך לו רשימה מסודרת
על נסיבות מותו של כל אחד ואחד מילדיו .יוצא העבד העברי מבית המצרי כשהוא
מותיר אחריו בית אפוף רגשות אבל ויגון .תחושו את תחושתם של בני ישראל בשעה
שתחבתם את ילדיהם אל קירות הבנין!
עוד הם אפופים ביגונם ,והנה הם שומעים מן החלון את השכנה זועקת בהיסטריה.
מה קרה? ליד ביתה ,סמוך לחלון חדר הילדים ,צמח לו פתאום עץ קוקוס גבוה .לפתע
הגיחה מן העץ גורילה ישר לתוך הבית ,ניגשה לעריסת התינוק ,תפסה אותו ונעלמה!
הצעקות והבכיות התגברו .גם משפחות בני ישראל צעקו בשעה שגזלתם מידיהם את
עולליהן הרכים כדי להשליכם ביאור!

אין מנוס!!
החיות הטורפות הסתובבו בחופשיות בכל מצרים .קולותיהן האימתניים ושאגותיהן
הנוראיות היו מקפיאות דם .צעקות הפחד של המצרים ויללותיהם הגיעו עד לב השמים.
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ש טחים רבים במצרים הפכו ליערות ומהם יצאו חיות שהתעללו במצרים .פילים מעכו
אנשים ,והעיפו אחרים למרחקים באמצעות החדק .קופים קפצו על המצרים והשתוללו,
חיות אחרות עשו מבשרם ארוחה דשנה .המצרים רצו אחוזי תזזית ממקום למקום,
מנסים למצוא מקום מפלט .תוך כדי מנוסתם מן החיות הטורפות ,הם מוצאים לפתע
אגמי מים .היו שהחליטו לקפוץ לתוכם כדי להינצל מן החיות שביבשה ,אך מהר מאוד
נוכחו לדעת שנפלו מן הפח אל הפחת .הם מצאו את עצמם שוחים לתוך לועם של
כרישי ענק ודגים טורפים אחרים.
היו מצרים שעלו לקומות עליונות במגדלים גבוהים ,כדי להנצל מן החיות ,אך מהר
מאוד גילו את טעותם כאשר מבעד לחלון נכנסו נשרים ועורבים והרגו בהם.

בחדרים אימה
המצרי היושב בביתו ,שומע את קול בהמותיו הגועות ברפת מפחד החיות הרעות .הוא
משער לפי הקולות שחלק מן הבהמות נטרפו .ואז הוא שומע את השה – אלוהיו -
מרים את קולו .המצ רי עוד מנסה להשתעשע בתקוה ,כי הנה סוף סוף מראה אלוהיו
את כוחו וגוער בחיות הרעות שיסתלקו .אך השתתקותו הפתאומית של השה לא מותירה
ספק בלב המצרי ,כי גם השה מצא את סופו בלוע החיות.
הוא מתנחם בעובדה שלפחות הוא ומשפחתו מוגנים בתוך הבית הסגור .אולם "אין
חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'" .אי אפשר לברוח מעונשי שמים .רק לארץ גושן
יכלו להמלט כדי לראות את הפדות שה' עשה בינם לבין ישראל .אולם אל הבתים
אשר בארץ מצרים שלח ה' מן הים חיה הנקראת "סילונית" .ידיה ארוכות כ0-5 -
מטרים ,והיא שולחת ידיה בתוך ארובות הגגות ,מגיעה אל הדלת מבפנים ופותחת
אותה לרווחה!
נתאר לעצמנו משפחה היושבת ספונה בביתה .נמצאים שם האבא ,האמא ,הילדים,
הסבא והסבתא ,וגם ה'סבתא רבה' הקשישה בת ה –  .44חיות רעות מקיפות את הבית,
קולותיהם האימתניים נשמעים בברור בתוך הבית .ההורים מנסים להרגיע את הילדים
שלא יקרה להם שום דבר ,שהרי הם מוגנים בתוך הבית.
אולם ,לפתע הם שומעים רשרושים מוזרים מאזור הגג .מתוך הארובה משתלשלת יד
ארוכה של החיה הסילונית ,וכבקיאה היא מגיעה אל מקום הדלת ,מושכת את הבריח,
ופותחת את הדלת לרווחה!! בפתח עומד לו אריה אימתני .בלי להסס ,הוא נכנס פנימה
בדהרה וטורף את התינוק הנמצא בחיק אמו .כשטרפו בין שיניו הוא פונה לצאת מן
הבית.
ההלם והזעזוע משתלטים על הנוכחים .האמא מתעלפת ,והאחים נתקפים בחרדה .גם
הסבתא שותפה להרגשת ההלם והאבדון .הסבתא רבה הקשישה מתעלפת ,בהיזכרה
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בתמונה דומה שהתרחשה לפני למעלה משמונים שנה כשהיא היתה ילדה קטנה .אז
שלחו אותה לרגל בין בתי בני ישראל ולהלשין על אמהות שילדו בנים .השוטרים היו
באים ,ולוקחים את התינוקות מידי אמותיהם ,ובאכזריות נוראה מול עיניהן זורקים
אותם ליאור! האמהות היו צורחות בדיוק כמו עכשיו .אולם ...אז חשו המצרים עונג
לשמוע ולראות את צערם הגדול של בני ישראל .כעת זאת היא זו שסובלת  -מידה
כנגד מידה!

שבוע של סיוטים
שבוע שלם השחית הערוב את מצרים ,אבל בישראל לא פגע .אחרי זמן קצר לא נראו
מצרים ברחוב ,חלקם נטרפו וחלקם נכנסו לבתים בתקוה שהם יהיו להם למחסה.
הלילות עברו עליהם ללא שינ ה .אף על פי שחיות טורפות רק ביום ,ובלילה היה שקט
יותר מבחינה זו ,בכל זאת לא יכל המצרי לעצום עין .הטראומה שעברה עליו במשך
היום החולף וכן הפחד מפני יום המחר הדיר שינה מעיניו .כאשר הכריעה העייפות את
הפחד וסוף סוף כמעט נעצמו עיניו ,הוא חש לפתע עקיצה מוכרת – כינה גדולה באה
ועקצה אותו .עקיצות הכינים וקרקורי הצפרדעים שברקע מחזירות אותו שוב לסיוטי
העבר .ליל בלהות ממש .והסיוט הזה נמשך  7לילות ו–  7ימים.
נכי אֲ ַשלּ ַח ֶא ְתכֶ ם וּזְ בַ ְח ּ ֶתם ַלה' אֱ ל ֵֹהיכֶ ם ַּב ִּמ ְד ָּברַ ,רק
לקראת סוף המכה אמר פרעהָ " :א ִ
ַה ְר ֵחק לֹא ַת ְר ִחיק ּו לָ לֶכֶ תַ ,ה ְע ִּתיר ּו ַּבעֲ ִדי!" .משה מתפלל שתסור המכה למחרת ,ואכן
המכה סרה ,אולם פרעה שוב הכביד את ליבו ומאן לשלוח את בני ישראל.
לאחר המכה ,יצאו כל החיות והבהמות ממצרים וחזרו למקומן הטבעי  -שלא כמו
במכת צפרדע ,שבה מתו הצפרדעים ונשארו במצרים .זאת ,מפני שאילו היו החיות
מתות במצרים ,היו המצרים נהנים מאוד מנבלותיהם  -מבשרם ,מעורם ,מפרוותיהם,
משיניהם ,מקרניהם ,ועוד .והמכות  -הרי לא להנאה ניתנו...

 מכת דבר 
התראה
טרם הספיקו המצרים להתאושש מן הטראומה הנוראה שהביא עליהם הערוב ,עדין
שקועים הם ביגון על יקיריהם שמתו במיתות משונות .והנה עוד באותו יום שבו סר
הערוב ,בצהרי היום ,מגיע משה לארמון פרעה ומתרה בו שאם לא ישלח את עם
ישראל ,ה' יכה אותו במכת דבר .הפעם אומר משה את דבריו ביתר תקיפות בדיבורים
קשים ,משום שפרעה כבר הכיר כי דבר ה' מתקיים במלואו ,ובכל זאת הוא מקשה
את ליבו .פרעה בכל זאת מסרב .וכך חוזרת ההתראה במשך שלושה שבועות .ביום
מרים
הויָה ְ ּב ִמ ְקנְ ָך אֲ ֶשר ַּב ּ ָש ֶדה ַּב ּסו ִּסים ַּבחֲ ִ
האחרון אומר משה לפרעהִ " :ה ֵּנה יַד ה' ֹ
ַּב ְ ּג ַמ ּ ִלים ַּב ָּב ָקר וּבַ צּאן  -דֶּ בֶ ר ָּכבֵ ד ְמאדְ :ו ִה ְפלָ ה ה' ֵּבין ִמ ְקנֵ ה יִ ְש ָר ֵאל וּבֵ ין ִמ ְקנֵ ה ִמ ְצ ָריִ ם
ְולֹא יָמוּת ִמ ָּכל לִ ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל דָּ בָ ר".
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מוות פתאומי
אכן למחרת מכה ה' את ארץ מצרים בדבר .דבר הוא מיתה פתאומית לבהמות .כל
הבהמות שהיו בחוץ מתו כולם בבת אחת ,לא ממחלה או מכל סיבה טבעית אחרת,
אלא פתאום ללא שום סיבה .נתאר לעצמנו מה קרה באותו רגע שבו התרחשה המכה:
מצרי אחד היה באותה שעה רוכב על סוסו האביר .פתאום צונח הסוס ,ורוכבו נופל
בחבטה ארצה .איכר שעמד ליד שורו נפגע מנבלתו הנופלת עליו כאשר מת מהדבר.
הח ָמר נמחץ למוות על ידי חמורו הצונח עליו .ילד שעמד ליד השה ,נדרס תחת
ַ
כך
אלילו המת.
מצרי אחר יושב בביתו ופתאום הוא שומע קול חבטות עזות בחצרו .הוא קם ומסתכל
מהחלון ,והנה כל הבהמות שבחצרו מתו! איזה נזק כספי עצום! הוא סוקר במבטו את
הרחוב ומגלה שעל הארץ שוכבות בהמות מתות רבות ,אין בהמה אחת שמסתובבת
חיה .הוא תמה ,מה גורם למוו ת הפתאומי הזה? ואז הוא נזכר שמשה התרה בהם
שיהיה דבר .גזלתם בקרם וצאנם ומקניהם של ישראל – בהמותיכם ילקחו מכם!
הוא נעשה מודאג מאוד :איך אחרוש מעכשיו את השדה? הרי עד לפני זמן קצר השתמש
בישראל כבהמה למשוך במחרשה בשדה כדי לא לעייף את הבהמות .לאחרונה חזר
שוב לה שתמש בבהמות ,ובמותן מי ישא בעול המחרשה במקומן? חסתם על הבהמות
ורתמתם את ישראל אל המחרשה  -כעת מתו בהמותיכם ואין לכם את מי לרתום!!
בתחילת מכת דבר מתו בשניה אחת כל הבהמות שהיו בחוץ .במשך שבעת ימי המכה
מתה כל בהמה שבעליה הוציא אותה החוצה בנסיון לראות אם עברה המגפה או לא.
כמו כן מתה כל בהמה שבעליה לא שמר עליה כראוי ויצאה החוצה.

ממקנה בני ישראל לא מת אחד
מבהמתן של ישראל לא מתה אפילו אחת ,גם אם עמדה בהמת ישראל סמוך ממש
לבהמת המצרי .אפילו בהמת ישראל חלשה ,רזה וחולה העומדת למות ,לא מתה .בהמה
שהיתה שייכת בשותפות למצרי וישראל ,לא מתה .אפילו בהמת מצרי המושכרת
לישראל ,שהיה לישראל הנאה בה מהגיזות והחלב ,לא מתה.

הכבדת לב פרעה
ראה פרעה כל זאת ,ובכל זאת הכביד את ליבו .אומנם הקל יותר את עול העבדות,
אך לא שחרר את בני ישראל .אמר הקב"ה :רשע! סבור אתה שלא אוכל להכחידך מן
העו לם? למד ממכת דבר ,בעת ששלחתי אותו הדבר ,אילו הייתי משלח עליך ועל עמך,
היית נכחד מן הארץ .אבל לא שלחתיו עליך ,כדי שאראך גדולתי ותספר כוחי בכל
הארץ .כיון שראה הקב"ה שלא חזר בו מחמש המכות הראשונות ,מכאן ואילך אמר
הקב"ה ,אפילו אם ירצה לשוב ,אני מחזק ליבו כדי שאפרע כל הדין ממנו.

ח ג ה פ ס ח ב ה ל כ ה ו ב א ג ד ה | 11
 מכת שחין 
מעט המכיל את המרובה
לאחר מכת דבר ,נהנו המצריים משלושה שבועות שקטים .משה ואהרון לא מאיימים
עליהם במכה נוספת .והנה יום אחד מופיעים משה ואהרון בחצר פרעה ,ללא רשות
כמובן .בעמדם לפני פרעה לקח כל אחד מהם מלוא חופניו פיח של כבשן .העביר
אהרון את הפיח שבחופניו אל חופני משה ,ומשה העביר את הכל ליד אחת ,קמץ
אותה וזרק את האפר כלפי מעלה .הגיע האפר עד כסא הכבוד! שם התחמם האפר,
ירד והתפזר על כל ארץ מצרים ,וגרם לשחין אבעבועות פורח באדם ובבהמה.
ניסים גדולים התרחשו פה :ידו של משה הכילה פי שמונה מהרגיל – הוא החזיק בחופן
אחד כמות של  4חופנים ,ואז קמץ את היד באופן שהצטמצם הנפח למחצית! שלא
כמידת בשר ודם מידת הקב"ה ,בשר ודם ממלא כלי מלא לתוך הריקן ואינו יכול
לפנות כלי מלא לתוך כלי מלא .אבל הקב"ה עשה מקום שמחזיק מעט  -שיחזיק
מלואו פעמים רבות .נס נוסף :אם אדם זורק חץ כלפי מעלה ,אינו מהלך מאה אמה,
וכאן זרק משה אפר קל שאין בו ממש  -השמימה ,עד כסא הכבוד .ועוד נס :הכמות
הקטנה של האפר התפזרה על פני כל ארץ מצרים ( 1,044ק"מ על  1,044ק"מ) .ועוד :סוג
אחד של אפר הביא  04מיני שחין.

מכף רגל ועד ראש אין בו מתום
 04מיני שחין הביא הקב"ה על המצרים ,ולא היתה רפואה למכתם ,כיון שהתרופה של
סוג שחין מסוים גורמת נזק לסוג שחין אחר ,והמצרים סבלו מכל מיני השחין גם יחד.
נתאר לעצמנו :לפתע ,ללא כל התראה יורד מן השמים אפר חם .בלתי אפשרי להמלט
מפגיעתו אפילו בתוך הבתים .האפר חודר דרך בגדיהם אל כל חלקי גופם ,והם
מתכסים בשחין מכף רגל ועד ראש .כל בשרם נעשה אבעבועות רבות ,וזב בשרם
מעליהם עד שנמקו ונבאשו .האפר החם פוגע רק במצרים ,ואילו ישראל שעומד ליד
המצרי לא נפגע כלל ,אפילו גרגר אחד קטן לא פוגע בו! השגחה פרטית מדויקת!
שעבדתם את ישראל בדוחק תחת השמש הקופחת ,והיה בשרם נכמר  -ילהט אף גופכם מן
השחין!
המצרי לא מצא מנוח לגופו ,על כפות רגליו היו אבעבועות מכאיבות ,אשר הכאיבו
לו יותר כאשר עמד עליהן .הוא ניסה להרים את רגליו לסרוגין ,פעם את רגל ימין
ופעם את רגל שמאל .כשהתעייף מן הריקוד המוזר ,ניסה לשבת .אך הפצעים שבגופו
הכאיבו לו יותר .לשכב על הפצעים המוגלתיים הוא אפילו לא ניסה ,שמא ילחצו
והמצב יחמיר .כך הוא יושב ונעמד ,יושב ונעמד ולא מוצא תנוחה מתאימה במשך
שבוע שלם ! גם אתם הכרחתם את ישראל להמשיך לעבוד כאשר נדקרו ברגליהם ובידיהם
מן התבן והקוצים שבטיט!
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מצרי שאיבד את שיווי משקלו תוך כדי "ריקוד" – נפל ,וכאב המכה על גוף פצוע
בלתי ניתן לתיאור .היה עליו לקום במהירות כי בלתי נסבל להשאר לשכב על הפצעים.
אולם לצורך הקימה היה מוכרח להניח את ידיו מלאות הפצעים על הרצפה וללחוץ
כדי להתרומם ולקום! כששני מצרים נ תקלו זה בזה ,היתוסף כאב על כאבם וצעקתם
הגיעה עד לב השמים .הם גידפו וקיללו ,כדרך הגויים ,את מצבם הביש .במקרה אחר
היו בודאי מכים זה את זה באגרוף .אך פצעי השחין מנעו מהם לקפל את כף היד
לאגרוף ,אפילו סטירת לחי גרמה כאבים עזים.
הגוף מכוסה במיני השחין הרבים .יש פצעים שמגרדים ,חלקם כואבים ,ואחרים שורפים.
המצרי לא מסוגל לגרד בידיו הפצועות והכואבות ,מה גם שפעולת הגרוד גורמת כאב
עז לפצעים שמסביב .התגרדות על קירות ועל פינות הארון ממש לא באה בחשבון כי
יש פצעים פתוחים ,אשר השפשוף מזיק להם ומכאיב יותר .על כן עושה המצרי תנועות
משונות בהשתדלו לגרד פצעים מגרדים בלי לפגוע בפתוחים.
המצרים בכו מכאב ,אך הדמעות המלוחות שנטפו על הפצעים צרבו אותם ,וגרמו להם
לקפץ על מקומם מכאבי תופת .הם נאלצו להאנק בליבם ,לחשוק את שפתותיהם
ולחנוק את הדמעות במאמץ אדיר .גם היולדות היהודיות חשקו את שפתותיהן שלא
לצעוק בשעת הלידה כדי שתינוקן לא יתגלה!
אבא ואמא רואים בצרת ילדיהם ובכאבם ,ואינם ניגשים להחזיקם ,ביודעם שפעולה
זו תכאיב לשניהם .הילדים נצמדים אל אבא ואמא שיעזרו להם ויטפלו בפצעיהם,
אולם ההורים נאלצים לעמוד מנגד .לא רק שאינם מרימים את ילדיהם ומטפלים בו,
אלא אף צועקים עליהם שלא יגעו בהם כי הכאב הוא נורא .גם אתם לא הנחתם
לילדים ולילדות שנדקרו מן התבן לחבוש את פצעיהם ולקבל תנחומים מהוריהם!
בא הלילה והמצרים עייפים וסחוטים ,כאובים ודואבים .כך הרגישו ישראל אחרי יום
של עבודת פרך ומכות אכזריות .הם סבלו כך במשך שנים!!
שבוע שלם סבלו מהגירודים ומן הכאבים .נוסף לכך סבלו מרעב ,ידיהם הפצועות
התקשו לגעת באוכל .הם סבלו גם מחוסר שינה ,כיון שלא העיזו לשכב במיטה ,שהרי
אז היו לוחצים על אזור גדול בגופם הפצוע .כאשר כואב לו לאדם ואין לו פתרון,
הוא מתוסכל .וכאשר הוא רעב הוא כועס ועצבני ,וכאשר הוא עייף הוא מאבד את
עשתונותיו .כאן הצטרף הכל ביחד לשבוע שלם של טרוף הדעת.
גם הבהמות לא נמלטו מן המכה .השחין פגע בחמורים ,בסוסים ,בגמלים ,בבקר ובצאן,
בכלבים ובחתולים .הם יללו ופרכסו מכאבים ,ובקושי נגעו באוכל .בניגוד להם ,בהמות
ישראל המשיכו ללעוס את מזונם בנחת ולהתפרקד במנוחה על הדשא בסיום הארוחה.
ההבדל הזה התרחש על אף שעמדו זו ליד זו ממש!
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קידוש ה'
חרטומי מצרים רצו אף הם לעשות כישוף מעין זה ,אך הם נמנעו מכך משום שבושו
ונכלמו במצבם המביש ,בהיותם מלאים שחין ואין ביכולתם לעזור אפילו לעצמם .על
כן לא באו להיכל המלך ולא נראו לפני משה בחוצות ,אלא נשארו בבתיהם המסוגרים.
בכל זאת לא שילח פרעה את בני ישראל ,כי בשלב זה כבר הכביד ה' את ליבו כדי
להרבות נסים ומופתים במצרים.
במכה זו תם שלב ב' של עשר המכות  -עד"ש (ערוב ,דבר ,שחין) ,שבו לימד הקב"ה את
האנושות כי הוא איננו רק בורא העולם ,אלא אף משגיח בהשגחה פרטית על כל
נברא " -כי אני ה' בקרב הארץ".

 מכת ברד 
ושמתי להם מקום לנוס שמה
מיד לאחר מכת שחין ,עוד בטרם התחילו פצעי המצרים להגליד ,הופיע משה לפני
פרעה והתרה בו ,שאם לא ישלח את בני ישראל ,יוכה במכת ברד ,שעוד לא היתה
כמוה .פרעה ,שכבר הכביד ה' את ליבו ,מאן לשמוע .כך חזרה ההתראה על עצמה
במשך שלושה שבועות .ביום האחרון כבר נמאס לפרעה מן ההתראות ,והוא החליט
ללכת ליאור מדרך אחרת ,כדי שמשה לא יפגוש אותו .אולם לפני צאתו מן הארמון
הוא נדהם לראות את משה שהקדים אותו ובא לביתו.
אמר לו משה :אם עדין ממאן אתה לשלוח את בני ישראל ,דע לך שמחר ,בדיוק בשעה
הזאת ,כאשר תגיע השמש לסימן שאני עושה לך פה על הקיר ,ימטיר ה' על מצרים
ברד אשר כמוהו לא היה מעולם .מוסיף משה ואומר :מי שברצונו להנצל מן הברד,
שיכנס הביתה ויכניס עמו אף את בהמותיו .כל מה שיהיה מחוץ לבית ,יהרס וימות
על ידי הברד .יתברך שמו של הקב"ה ,שאין מידותיו כמידות בשר ודם .אדם המבקש
להביא פורענות על חברו ,דואג הוא שלא ידע חברו ממנה ,ומתפלל שתצליח עצתו כדי
שיפול חברו .אבל הקב"ה אינו כן ,אלא מתרה ומייעץ איך להנצל.

ברד וגחלי אש!
למחרת ,בדיוק ברגע שבו הגיעה השמש אל הסימן שבקיר ,נטה משה את ידו השמימה
כשמטה האלוקים בידו ,וכך התחילו הברקים מבריקים והרעמים מרעימים ,והארץ
רועדת .אבני ברד כבדות ניתכו ארצה בחוזקה.
עד מכת הברד לא ידעו המצר ים גשם מהו ,וכעת יורד על ראשם ברד!! ולא ברד רגיל
מכדורים קטנטנים של קרח ,אלא כל גרגיר כגודל אבטיח!! ובתוך הקרח יש אש ,כדורי
אש מן השמים! התופעה לא נקלטת במוח :מים ואש מעורבים יחד?! והפלא הגדול
יותר הוא ,שאחד לא השפיע על השני – האש לא המיסה את הקרח ,והקרח לא כיבה
את האש! כל חוקי הטבע בוטלו לגמרי .האש בערה בתוך קרח סגור ללא חמצן ,ובכלל,
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ללא כל חומר בערה!
נתאר לעצמנו :המצרים רואים בשמים הבזקי אור ענקיים – ברק! חלחלה עוברת בהם,
מעולם לא ראו דבר כזה! לאחריו נשמע רעש גדול מתגלגל – רעם אדיר ,בחייהם לא
שמעו קול מב היל כזה .לבם נמס מפחד ובהלה .בטרם התאוששו מבהלתם ,הבריקו
ברקים נוספים והרעימו רעמים ,הארץ רעדה תחתם ,ואז הגיע  -ברד!
מה חשב המצרי באותו רגע? אולי חשבו שהעולם חוזר לתוהו ובוהו ,השמים והארץ
עומדים לפני התמוטטות .מי שיכול ,זחל אל מתחת למיטה ,אחרים התכווצו כמו כדור
רועד בפינת החדר .חלקם עצמו עיניהם בחוזקה ותחבו ידיהם עמוק באוזניהם .לשונם
נעתקה מרוב פחד וחלחלה .היו אחרים שפצחו בצווחות נוראות! יתכן ששערם סמר
ואולי אפילו הלבין מן הפחד .פחד מוות אפף את כולם ,ובאימה גדולה הם חיכו לקץ
העולם .הייתם מבעיתים את ישראל בקולכם בחרופים ובגידופים – עכשיו תבעתו אתם
מן הקולות!

מגורים משותפים עם בהמות
הבהמות שהוכנסו הביתה לשם הצלתן ,נבהלו גם הן מן המהומה בחוץ .הן יללו בחרדה,
השתוללו והתפרעו בבית המצרי .איך אפשר לחיות בצורה כזאת יחד עם בהמות
מתפרעות בבית אחד? בבתים התפשט ריח הבהמות .יתכן שלחלק מן המצרים נמאס
מן המגורים המשותפים הללו ,והם שילחו את בהמותיהם למות בחוץ על ידי הברד.
הכרחתם את בני ישראל לחיות יחד עם בהמותיהם בשדות חודשים ארוכים – תתענגו גם
אתם על ה"תענוג" הזה!
היו מצרים שרצו להתחכם .הם לא הכניסו את הבהמות לבית ,אולם הם טחו את
הרפת בטיט ,והכניסו לשם את עבדיהם ומקניהם .אך אי אפשר להתחכם נגד הקב"ה.
ה' אמר להכניס לבתים ,וכל תחבולה אחרת לא תועיל! האש האצורה בתוך הברד,
המסוגרת מכל הכיוונים ,שאפה לצאת החוצה ,וברגע שגבר החום מבפנים יותר ויותר,
נשמע פיצוץ עז ,והאש יצאה בכח גדול כמו תותח בעל עוצמה אדירה! כך נשברו גדרות
העץ לרסיסים ,ומתו כולם מאדם ועד בהמה ,כדבר ה' ביד משה עבדו .אולם מפליא
מאוד מאוד ,שבתוך כל המהומה הזאת בני ישראל וצאנם לא ניזוקו כלל .רק ששמעו
הם את קולות הרעמים ,כי רעמים באים ליישר עקמומיות שבלב ,וזה היה נדרש
לישראל מאוד בזמן ההוא.

הרס הצמחיה
ליבול והצמחיה נגרם נזק רב .הברד שניתך ארצה בחוזקה שבר את כל העצים והיבול
והרס אותם מן השורש .לאחר מכן יצאה האש ושרפה אותם .אולם דווקא היבול הרך,
כמו החיטה והכוסמת ,לא ניזוק  -לא נשבר ולא נשרף .הביא הקב"ה את הפורענות
על מצרי ם בצורה מחושבת ,כדי להותיר להם יכולת קיום ,למען הרבות מופתיו בארץ
מצרים.
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הברד פוסק
אחרי שבעה ימים ,נכנע פרעה מעוצמת המכה ,שלח לקרוא למשה ואהרון והודיעם:
"חטאתי הפעם ,ה' הצדיק ,ואני ועמי הרשעים!" הוא מבקש מהם שיתפללו אל ה'
שיסיר את המכה ברגע זה ,בלי עיכובים  ,ואז אשלח את בני ישראל .אמר לו משה:
כך אמרת במכות הקודמות ולא שילחתם .השיבו פרעה" :חטאתי הפעם ,חטאתי לה'
אלוקיכם ולכם .עכשיו אני משלחם! אמר לו משה :אומנם יודע אני שלא תעמוד
בדיבורך ,אולם בכל זאת אצא מיד מן העיר ואתפלל שיפסיק הברד ,למען תדע כי
אין כה' בכל הארץ.
יצא משה מעם פרעה ,ונעשתה לו קפיצת הדרך שהגיע מיד אל מחוץ לעיר .התפלל
משה אל ה' ,ומיד פסק הברד .אפילו הברד שכבר היה באויר ,לא המשיך לרדת .תלה
הקב"ה ברד זה באויר בין שמים לארץ במשך  41שנה עד זמן יהושע.
"וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקולות ,ויוסף לחטוא ,ויכבד לבו הוא ועבדיו".
חזר פרעה לרשעותו וסרובו ,אולם בכל זאת נשאר עליו רושם המכה ,ומכאן ואילך
פרעה התחיל להוקיר את ישראל ,והסיר מהם לגמרי את כל העבודה .למעשה לא היה
לו שום רווח בהשארת בני ישראל בארצו ,אולם הסיבה האמיתית שלא נתנה לו
לשלחם היא אי רצון להכנע ולהשפיל עצמו לפני הקב"ה.

 מכת ארבה 
בנערינו ובזקנינו נלך!
למחרת מכת ברד ,כשעדיין גושי קרח מכסים את הארץ ,ועשן עולה מן העצים ומן
הרפתות ,נכנסים שוב משה ואהרון אל ארמון פרעה ומתרים בו ,שאם לא ישלח את
בני ישראל ,יוכה על ידי ארבה .במשך שלושה שבועות חוזרת ההתראה על עצמה,
וביום האחרון אומר משה לפרעה" :כּ ֹ ה ָא ַמר ה' אֱ ל ֵֹהי ָה ִע ְב ִריםַ ,עד ָמ ַתי ֵמ ַאנְ ּ ָת ל ֵָע ֹנת
ִמ ּ ָפנָ יַ ,ש ּ ַלח ַע ִּמי וְ י ַַע ְב ֻדנִ יּ ִ .כי ִאם ָמ ֵאן ַא ּ ָתה לְ ַשלּ ֵַח ֶאת ַע ִּמיִ ,הנְ נִ י ֵמ ִביא ָמ ָחר ַא ְר ֶּבה
ִ ּבגְ בֻ ל ָ
ֶךְ ,ו ִכ ּ ָסה ֶאת ֵעין ָה ָא ֶרץ".
הפעם ,חששו עבדי פרעה מאזהרותיו של משה ,והתחילו לדון ביניהם בענין .כשראה
משה שהם מתדיינים ,יצא לזמן מה כדי לאפשר להם לשוב בתשובה .מיד בצאתו פנו
עבדי פרעה ואמרו למלכם :עד מתי יהיה לנו זה למוקש? שלח את האנשים ,ויעבדו
את ה' אלוקיהם .האם עוד לא ידעת כי אבדה מצרים?! שמע פרעה לדבריהם ,וביקש
להשיב את משה ואהרון ,אמר להם :הרשות נתונה לכם ללכת לעבוד את אלוקיכם.
מי ומי ההולכים? עונה לו משה :כולנו ,מנער ועד זקן ,בנים ובנות ,בצאננו ובבקרנו,
כי חג ה' לנו.
מיד מתחזק לב פרעה והוא משיב להם :דרך הבחורים והזקנים לזבוח ,אך אין דרך
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הטף לזבוח .מדבריכם מבין אני שכוונתכם לברוח! ועכשיו לכו מכאן מהר ,אינני רוצה
לשמוע אתכם ואת בקשותיכם! לא השכיל פרעה לדעת כי בעבודת ה' אצל עם ישראל
נוטלת חלק כל המשפחה היהודית ,ולא כאותן דתות אשר רק הכמרים עובדים לאליל
עבור כל בני עמם.

צבא של ארבה
בצאת משה מעם פרעה ,הוא נוטה את מטהו לשמים ,ואז השיב הקב"ה רוח מזרחית
כל היום וכל הלילה .בבוקר הגיע עם הרוח  -הארבה .להקות ארבה כה עצומות לא
נראו עדין בעולם .כל אויר מצרים התמלא ארבה כה רב עד שהם עמדו זה על גבי
זה בגובה של כמה מטרים .לא היו ביניהם מרווחי אויר ,ומתוך כך נתכסה אור השמש
וחשכה הארץ .שבעה מיני ארבה הגיעו למצרים.
נתאר לעצמנו את המצרי ההולך לתומו ברחוב בשעה זו .הוא שם לב שרוח מזרחית
חזקה נושבת ,אך לא מבין מה פשרה .והנה רואה הוא מרחוק ענן גדול וחשוך עולה
מצד מזרח .כנראה ,מהרהר המצרי בלבו ,ה רוח הביאה אותו .לא יורד ממנו גשם או
ברד ,הוא לא מתפזר ,אך מוזר! פתאום מחשיך היום .מדוע שקעה השמש באמצע
היום? מהר מאוד הוא עומד על טעותו .הענן הוא של ארבה ,ומיליארדי השרצים הם
שמסתירים את אור השמש .המצרי האומלל מנסה לרוץ לביתו למצוא מחסה ,אך עוד
הוא ממהר ונ חיל הארבה נוחת על העץ ומתחיל מיד לאכול בתאבון בלי הרף .המצרי
הטובע בארבה מבין ,שאין זו להקת ארבה רגילה ,שכן הארבה התחיל לכרסם בבגדיו
ולנגוס אפילו בו עצמו! רצונו להגיע הביתה כמה שיותר מהר ,אבל ההליכה נעשתה
קשה מאוד .עליו לפלס את דרכו בתוך הצבא הגדול הזה ,כשבדרך הוא מתכבד בניקורי
הארבה .מי יודע אם יצליח להגיע הביתה בשלום?

חיסול המלאי
המצרים הנמצאים בבתיהם ,רואים מבעד לחלון ענן של ארבה צונח מן השמים,
ומכסה את הארץ .בלי שהיות מתחיל לאכול מה שנותר לאחר הברד משדותיהם .שוד
ושבר! כל החיטה והכוסמת נאכלים! מה יאכלו מעכשיו?
המצרי מצטער מאוד על ההרס שזורע הארבה בכל ,אך מתנחם במזון המאוחסן בביתו
המוגן .שמחתו לא אורכת זמן רב .המכרסמים הקטנים לא מסתפקים בכרסום שרידי
היבול שהיה בשדות .לאחר שנגמר כל מה שיש לאכול בשדה ,אפילו שאריות של
ענפים וגזעי עצים ,הם חודרים למחסנים ואוכלים גם את האוכל המאוחסן שם .משם
הם מעיזים להכנס אפילו לבתים ,שלא כמו ארבה רגיל האוכל רק מה שבחוץ .נכנס
הארבה לחדרי חדרים ,מגיעים לכל מקום ולכל פינה ,אוכלים ונוגסים מבגדיהם,
תכשיטיהם וכל כלי חמדתם .הם מעיזים גם לנקר את עיני המצרים ואת פניהם .איזה
ארבה חצוף!
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שבוע קשה
שבוע קשה עבר על מצרים .שארית המזון הושמדה ,ואפילו שתיה כמעט אין ,כי ריבוי
הארבה סתם את המעיינות .האויר הזדהם מריח הצחנה ,וזמזום הכרסומים החריש
אוזנים .הרעש שהקים הארבה לא איפשר מנוחה ,קולות הכרסומים ממש מרופפים
את העצבים .שאריות המזון האחרונות כלו .אך יש במה להתנחם! הרי הארבה עצמו
ראוי לאכילה .נאסוף את הארבה ,חשבו המצרים בליבם ,נמלא בו כל כלי שיש לנו,
נמליח אותו ונאכל ממנו כתחליף למזון שהוכחד .אמרו ועשו .כל השבוע טרחו בני
המשפחה לאסוף חביות חביות ,והכינו מזון בשפע לחודשים הבאים .אולם הקב"ה חשב
א חרת" :רשעים ,במכה שהבאתי עליכם אתם הייתם שמחים?!" גם אלו יפרחו עם הרוח
בתום המכה!!

לא נשאר ארבה אחד!
פרעה ,שגרש את משה ואהרון מארמונו ימים ספורים קודם לכן ,קרא להם עכשיו
בתחנונים לבוא ,התוודה לפניהם וביקש מהם שיתפללו לה' "ויסר מעלי את המוות
הזה" .איזו אנוכיות! הוא לא מבקש בעבור כל עמו ,אלא רק בעבור עצמו!
יוצא משה מעם פרעה ומעתיר לה' בתפילה ,הביא ה' רוח ים חזקה מאוד ,וברגע אחד
נשאה הרוח את כל הארבה חזרה "ולא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים" .אפילו
הכבושים בקדרות ובחביות פרחו להם .אוי ,איזה מפח נפש! כל העמל של כל בני
המשפחה במשך שבוע שלם הלך לטמיון! גם אתם גרמתם לבני ישראל מפח נפש,
כשהכרחתם אותם לבנות על אדמה לחה ,וכל עבודתם ירדה לטמיון!

 מכת חושך 
חושך מוחלט
לאחר מכת הארבה ,היה מצב המצרים בכי רע .הארבה חיסל כל מה שנותר מן הברד,
החקלאות הושבתה לגמרי ,והבטן קרקרה מרעב .בנוסף לכך ,הארבה הותיר אחריו
זוהמה רבה שהבאישה את האויר וגרמה למחלות רבות .שלושת השבועות הבאים עברו
עליהם בחיפוש נואש אחר מזון .אולי קנו הם מזון מארצות אחרות ,אך בכל אופן
המחסור במזון היה חמור .ל"מזלם" לא הופיע משה בימים אלה בארמון פרעה
ל"איומי ם" נוספים ,ומבחינה זו היה להם קצת 'שקט על הראש' .לא ידעו כי עומדים
הם לפני מכה איומה מאוד ,אשר הסבל הנפשי בה עולה עשרת מונים על הסבל
הגופני.
והנה ,ביום בהיר אחד ,כשהשמש כבר זורחת במלוא עוזה ,בסביבות השעה  4:44בבוקר,
ירדה חשכה פתאומית על כל ארץ מצרים .חושך מוחלט! לא חושך של העדר אור
בלבד ,אלא חושך מוחשי ביותר שאפשר אפילו למששו בידים ,ושום מקור אור אינו
יכול לסלקו .הנרות הדולקים כבו בחושך הסמיך .איש לא ראה מאומה ,אפילו אם
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הסתכל על היד כשהיא ממש מול עיניו  -לא ראה אותה! העיניים פקוחות ולא רואים
כלום! מחשבות מ בהילות מתרוצצות בראש המצרי :אולי התעוורתי?

חרדת מוות
לאחר השקט של ההלם הראשוני ,נשמעות צעקות מכל כיוון .ילדים מבוהלים חיפשו
נואשות אחר אמותיהם ,הורים מודאגים שיצאו לטייל עם ילדיהם ,נכנסו לפאניקה
אמיתית :כיצד ימצאו את הילדים? איך יחזרו הביתה? אנשים שהתעשתו מן ההלם,
החליטו להשתדל להתקדם לעבר ביתם .מגשש המצרי באפילה ,אולם בדרכו הוא נתקל
באנשים אחרים שגם הם מגששים באפילה .הוא גם נתקל בעצים ובעגלות .אנשים
אחרים נתקלים בו ונופלים עליו .כשסוף סוף הוא קם ,הוא נוכח לדעת כי אין לו
מושג בכלל לאיזה כיוון לפנות ,ואיפה בדיוק הוא נמצא .אין מי שיראה לו את הדרך.
ובכלל ,מרוב צעקות אי אפשר לשמוע מה שאומרים .כולם מבולבלים ,נרגזים וצועקים
איש על רעהו ,אולי אפילו מכים אחד את השני.
מצבם של אלו שנמצאו בבית לא היה טוב בהרבה ,הם לא ראו מאומה .איך אפשר
לתפקד כך? איך יכינו מזון? איך ימצאו שתיה? צעקות הפחד וההיסטריה הרקיעו
שחקים .בני המשפחה שניסו לגשש ולחפש זה את זה ,נתקלו בחפצים שונים ,מעדו
ונפלו .יתכן שאף נפצעו מרסיסים של שברי כלים ,אך לא ניתן היה כלל לראות את
הפציעה ,ובודאי שלא לטפל בה .יבבות הפחד התמזגו בצעקות הכאב .הבלבול גדול.
מ ה קרה? מה השעה? כמה זמן עבר? עד מתי זה ימשך?

ולכל בני ישראל היה אור במושבותם
ומה מצבם של בני ישראל בימים אלו? לבני ישראל יש אור ,אשר מאיר יותר מן
הרגיל גם בלילות .האור מלווה את ישראל גם כאשר הוא נכנס לבית מצרי השרוי
בחשכה .אור וחושך – שני ניגודים – משמשים בערבוביא ומוכיחים כי הקב"ה "יוצר
אור ובורא חושך" ,הוא קבע אור מבהיק לזה ,וחושך מוחלט לזה ,באותו מקום ובאותו
זמן! הכרחתם את ישראל ללכת לפניכם בפנס להאיר לכם את האפילה ,כעת הם נהנים
מ"פנס צמוד" ,בעוד אתם שרויים בחושך!

וטהרתי את בני ישראל
אולם אף בני ישראל בזמן זה לקו במכה איומה 04% .מבני ישראל לא היו ראויים
לצאת ממצרים ולקבל את התורה ,היו אלה רשעי הדור וכן אנשים אשר לא היה בהם
רצון לצאת ממצרים .הם ראו בעיניהם  0מכות איומות שבהם הראה ה' את כוחו
המופלא ,ובכל זאת עדיין לא רצו ללכת אחרי ה' .רצה הקב"ה לאבדם מן העולם ,כדי
שהבסיס ליצירת עם ישראל יהיה קדוש ונקי מכל פסול .אולם לא רצה להורגם
בידיעתם של המצרים ,כדי שלא יהיה להם פתחון פה לומר :אנו לוקים ואף אלו
לוקים ,וממילא אין כאן ענישה מכוונת דווקא עבורנו .מכת חושך היתה ההזדמנות
לאבד אנשים אלו מן העולם .ואכן מיליוני אנשים –  04%מבני ישראל (ויש אומרים 40%
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ויש אומרים  - )44.0%מתו בשלושת ימי האפלה הראשונים! בכיות האבל של בני ישראל
נבלעו בתוך הרעש והמהומה ששררו במצרים באותם ימים ,כך שהמצרים לא חשו
במאומה .גם לאחר שהסתיימה המכה ,לא חשו המצריים בחסר הגדול בגלל הטראומה
העמוק ה ובגלל המאורעות הדרמאטים שהתרחשו לאחר מכן בזה אחר זה.

אי אפשר לזוז!
בינתיים המצריים במשך שלושה ימים מגששים באפילה הנוראה בפחד עצום ובבלבול.
רעבים ,צמאים ,עייפים ואבודים לגמרי ,כאשר כל רגע שעובר נראה כמו נצח .אך
בזה לא תמה המכה ,לפתע הם חשים כי האפילה נעשית סמיכה יותר ויותר ,עד שאי
אפשר לזוז כלל! כל אחד נשאר "קפוא" בתנוחה שהיה בה 70 .שעות נשארו באותה
תנוחה ,ללא תנועה! העומדים לא יכלו לשבת ,היושבים לא יכלו לעמוד ,השוכב לא
היה יכול לקום ,הזוחל לא יכול לזקוף ,מי שהושיט יד או רגל לא יכול לאוספם.
פיותיהם נסתמו ולא יכלו לדבר ולקרוא לעזרה .היו אלה שלושה ימים של חושך
מוחלט .כל אחד נמצא לבד לבד ,בלי שום אפשרות לקשר עם השני ,לא רואה ולא
מרגיש מאומה מסביבו ,בודד בתוך השקט האיום – במשך  70שעות! גם אתם בודדתם
את בני ישראל זה מזה ושלחתם אותם לרעות צאן במדבריות שוממים!
מ ה חשב המצרי בימים אלו? הרי הוא אינו רואה ,אינו מדבר ,אינו יכול לזוז .האם
אני עדין חי בכלל? כך הרגישו הילדים שנקברו חיים בתוך הקירות!

חטטנים עלומים
נתאר לעצמנו ,מתוך הדממה ,נשמע לפתע קול של צעדי אדם .צעדים בטוחים של
אדם שכנראה הולך ורואה כרגיל" .אני שומע" ,מהרהר המצרי" ,כלומר אני עדיין חי,
אבל מי זה פה נכנס לביתי ללא רשות?" הפסיעות ממשיכות לכיוון ארון הבגדים ,שם
הן פוסקות ונשמע קול חיטוט" .חוצפה!" ,זועם המצרי" ,גנב ניצל את חוסר האונים
שלי והחליט לפלוש לביתי!" אולם למעשה אין לאל ידו לעשות כלום .הוא שומע כיצד
נפתחת מגירת חפצי הערך ,ולאחר שההוא כנראה גמר לרוקן אותה ,הוא שומע את
קול הפסיעות המתרחקות מן הבית .איזו השפלה! מלבד הסבל הגופני היה כאן סבל
נפשי איום .אנוכיותו של המצרי הושפלה לגמרי .כל עצמיות האדם נלקחה ממנו .גם
אתם נטלתם את עצמיות בני ישראל כאשר הטלתם עליהם עבודות המנוגדות לרצונם!
מי אכן היה אותו 'חטטן' אלמוני? היו אלה בני ישראל ,אשר הסתובבו בין בתי
המצרים באופן חופשי בימים אלו .כך גילו את אוצרותיהם של המצרים ,כספם ,זהבם,
תכשיטיהם וכל כלי הערך שלהם .הם לא לקחו מאומה ,אך לאחר מכת בכורות ,לפני
צאתם ממצרים  ,הם ידעו מה בדיוק לבקש מן המצרים .ומצרי ששיקר ואמר שאין לו
חפץ מסוים ,אמר לו היהודי :הלוא ראיתי חפץ זה במגירה השלישית בארון הימני
בחדר השינה ,ויכול הייתי לקחת בזמן החושך ולא לקחתי .ועל ידי כן מצאו בני ישראל
חן בעיני מצרים ,ונתנו להם הכל.
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קץ שם לחושך
לאחר ששה ימים של סיוט מתמשך ,לפתע נהיה אור גדול! המצרים שפשפו את עיניהם,
זמן רב לקח להם להתרגל לאור .בכלל ,קשה היה להזיז את הגוף לאחר שלא הזיזו
אבר במשך  3ימים!
עם סיום המכה ,קורא פרעה למשה ואמר לו שילכו לעבוד את ה' .פלא גדול הוא
שפרעה קורא למשה מעצמו ,לאחר שכ בר סרה המכה .הרי במכות הקודמות הוא ביקש
לשלוח את בני ישראל רק כאשר היה עדיין סובל מן המכה ,אך מיד לאחר שסרה
המכה הכביד את ליבו .ואילו כאן למרות שסרה המכה הוא קורא למשה ומבקש
לשלוח את בני ישראל .מכאן ניתן להסיק שמכת חושך היתה קשה ונוראה ,והותירה
עליו רושם עצום.

אין תנאים עם הקב"ה!
אולם גם עכשיו חושב פרעה שהוא יכול להתנות תנאים עם משה .הוא מתנה את
יציאת בני ישראל מארצו בתנאי שכל אחד יקח רק שה או שור אחד ולא יותר ,שאר
הצאן והבקר ישארו במצרים .משה אינו מקבל תנאים ואומר לו :כל מקננו ילך עמנו,
כי איננו יודעים כמ ה קורבנות נצטרך להביא ,אולי ה' יאמר לנו להשלים קרבנות
עבור  014השנים שלא הקרבנו כלום?! ולכן לא רק שניקח את מקננו ,אלא שגם אתם
תתנו לנו משלכם צאן ובקר!
כשמוע פרעה דיבורים אלה ,מיד משנה הוא דעתו מן הקצה לקצה! הוא רותח מזעם
ומאיים על משה" :עד מתי אתה נכנס לכאן? לך מעלי! השמר לך ,אל תוסף ראות פני,
כי ביום ראותך פני תמות!" עונה לו משה :יפה דברת ,אני אינני בא עוד אליך ,אלא
אתה בא אלי ,וכל השרים שלך יבואו אתך ,ותשתחוו אלי ותבקשו ממני שנצא מכאן.
אך לפני צאתי אני רק רוצה להוסיף ולומר לך עוד דבר אחד" :כּ ֹ ה ָא ַמר ה'ַּ ,כחֲ צ ֹות
כור ּ ַפ ְרעה ַהי ֵּשב ַעל
כור ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םִ ,מ ְ ּב ֹ
תו ְך ִמ ְצ ָריִ ם ,ו ֵּמת ָּכל ְ ּב ֹ
ַהלּ ַיְ לָ ה אֲ נִ י ֹיוצֵ א ְ ּב ֹ
דלָ ה ְ ּבכָ ל ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם ,אֲ ֶשר ָּכמה ּו לֹא נִ ְהי ָָתה
כור ַה ּ ִש ְפ ָחהְ ...ו ָהיְ ָתה ְצ ָע ָקה גְ ֹ
אוַ ,עד ְ ּב ֹ
ִ ּכ ְס ֹ
ְוכָ מה ּו לֹא ת ֹו ִסיף !" .לפני יציאתו ,סטר משה לפרעה על לחיו!!! ופרעה ,שלפני מספר
דקות איים להרוג את משה ,לא מצווה להורגו כעת ,אף על פי שמשה התרה בו על
מכה איומה נוספת ,ועוד התחצף מאוד בסטירת לחי מצלצלת! נפלאות ה' יתברך!

 מכת בכורות 
קרבן פסח
מכת בכורות הינה למעשה המכה האחרונה ,שמיד לאחר התרחשותה צריכים בני
ישראל לצאת ממצרים .הגיעה העת לקיים את השבועה שנשבע הקב"ה לאברהם אבינו,
שהוא גואל את בניו .אך בני ישראל לא היו במצב שהיו ראויים לכך ,ולא היתה להם
שום מצוה שבזכותה יגאלו .לכן נתן להם הקב"ה לפני מכת בכורות שתי מצוות :מצות
קרבן פסח ומצות מילה.
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למצות קרבן פסח נבחר השה ,שנחשב אצל המצרים עבודה זרה .הם עבדו למזל טלה,
ועל כן לא היו שוחטים בהמה דקה ולא אוכלים מבשרה .בני ישראל ,שהשתקעו בתוך
מצרים ,דבקו אף הם בעבודה זרה זו והאמינו בה .אף על פי שראו ישראל נפלאות
גדולות במשך התקופה האחרונה ונוכחו בעליל לראות את אפסיות העבודה זרה ,מכל
מקום היו צריכים התחזקות נוספת על ידי מעשה שיעשו הם בעצמם ,שיקחו את אלוהי
מצרים וישחטו אותו בעצמם לעיני כולם ללא פחד ומורא.

ביטול מוחלט של העבודה זרה
לקחו בני ישראל את השה ביום י' בניסן 4 ,ימים לפני שחיטתו ,וקשרוהו אל המיטה,
כדי שיראו המצרים את אלילם קשור בבזיון בבית ישראל והוא צועק ,ואין לאל ידם
להושיע .בזה תתחזק יותר ויותר אמונתם של בני ישראל .בחרו ישראל ,על פי ציווי
ה' ,דווקא "אלוהים חזק" ,כלומר :שה תמים ללא מום ,בריא – זכר בן שנה ,שלם
וחזק ,כדי שלא י אמרו המצרים שבני ישראל הצליחו להתגבר על אלילם רק בשל
היותו בעל מום ,חולה ,שבור ,חלש ,זקן או נקבה.
אמונתם של המצרים היתה ,כי כוחו של השה חזק במיוחד בתקופת מזל "טלה" ,כלומר
בחודש ניסן .לכן לקחו בני ישראל את השה דווקא בחודש ניסן ,ודווקא באמצע החודש
 ביום יד' בניסן  -כשמזל הטלה בשיא זוהרו ,שלמותו וגבורתו .אחר הצהרים ,בשעהשיש אנשים רבים בחוצות ,הכינו בני ישראל את השה לשחיטה לעיני כולם .המצרים
חפצו לסקול את בני ישראל ,אך הקב"ה לא נתן להם להשמיע אפילו הגה של מחאה.
וכדי שידעו כולם בברור כי כאן נשחט שה ,ציוה הקב"ה לבני ישראל למרוח מדם
השה בפתח הבית על המשקוף ועל שתי המזוזות בצדן החיצוני.

צליית השה ואכילתו
אחר כך צלו ישראל את השה על האש .לא בישלו אותו ואפילו לא צלו אותו בכלי,
כדי להפיק מן הבשר את הריח החזק ביותר .מיד התפשט הריח בכל ארץ מצרים -
למרחק של  1,044ק"מ! כך ראו המצריים כיצד ישראל צולים את אלוהיהם ,הריחו את
ריחו הנעים בחוטמיהם ,וליבם נמק בקרבם .בטנם הומה מרעב כבר ממכת הארבה,
וכעת הם מריחים ריח נעים של בשר צלוי! ריר יצא מפיהם מרוב תאוותם לאכול אף
הם ,והיו מצרים שאכן התפתו לבקש מן היהודים חתיכת בשר (זוהי עבירה חמורה במצרים!).
אולם ה' אמר "כל בן נכר לא יאכל בו" .אתם הזמנתם את בני ישראל לסעודותיכם
לשרת אתכם ,ולא נתתם להם לטעום מאומה למרות שהיו רעבים  -עכשיו תרגישו את
התענוג הגדול הזה לראות ולהריח בלי לטעום!
כדי שיהיה ניכר שאכן זהו כבש ,צלו אותו בני ישראל כשהוא שלם על ראשו ועל
כרעיו .בעת האכילה נזהרו שלא לשבור עצם ,ובסיום האכילה השליכו את העצמות
בשלמותן ,כדי שהמצרים יבחינו שאלו הן עצמות השה אלוהיהם .כך הוכיחו בני ישראל
שוב ושוב את אפסיותה המוחלטת של העבודה זרה.
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מצות ברית מילה
בימים שלפני קרבן פסח ,מלו בני ישראל א ת עצמם .אך היו רבים שחששו לעשות
זאת .מה עשה הקב"ה? צוה את משה שיעשה קרבן פסח ,והדביק בו הקב"ה ריחות גן
עדן ,והיה הריח הולך בכל ארץ מצרים .נתכנסו כל ישראל אצל משה ואמרו לו:
בבקשה ממך ,האכילנו מפסחך .אמר להם :אם אין אתם נימולים ,אין אתם אוכלים,
משום שערל אסו ר לאכול מקרבן פסח .מיד נתרצו כולם למול ,ומשה מל ,אהרון פרע,
ויהושע בן נון מצץ .וכך מלו את כל עם ישראל בכמה שעות ספורות ,ונתנו את שני
הדמים על משקופי בתיהם .והקב"ה עבר ונשק כל אחד וברכו.

למכה מצרים בבכוריהם
ומה קורה בינתיים בקרב תושבי מצרים? שמעו התושבים על התראתו של משה לאחר
מכת החושך ,שעוד מעט ימותו כל בכורי מצרים .היו מצרים שלגלגו על ההתראה,
אולם מצרים רבים חרדו חרדה גדולה וחיפשו עצות להציל את בכוריהם .מה יוכלו
לעשות? היו שהחליטו לשלוח את בכורותיהם לישון בבתי בני ישראל ,כך קיוו שינצלו
מן המכה .היו אחרים שבטחו עדיין בעבודת הכוכבים שלהם ,ושמו את בכורם בבית
אלילם ,כדי שישמור עליהם .והיו שהבריחו את בכוריהם אל מחוץ לגבולות מצרים.
אולם בסך הכל האוירה הכללית במצרים היתה די שאננה .רק הבכורות היו חרדים
מאוד לגורלם .הם נכנסו לאבותיהם ואמרו :כל מה שהזהיר משה עד עכשיו שיקרה -
התקיים .כעת הוא אומר "ומת כל בכור בארץ מצרים" ,הבה נוציא את העברים האלו
מבינינו ,כי אם לא ,אנחנו נמות .ענו להם האבות :יש לנו עשרה בנים ,ימות אחד
מהם ולא נוציא את העברים האלו! אמרו הבכורות :נלך לפרעה ,שהוא בכור ,אולי
הוא יחוס על נפשו ויוציא כבר את בני ישראל .הלכו אל פרעה ושטחו לפניו את
בקשתם שימהר להוציא את בני ישראל .כעס פרעה על בקשתם ה"נועזת" ומיד נתן
פקודה שישברו את שוקיהם של אותם בכורים .אמר :אפילו אם אמות ,לא אוציא את
ישראל לחרות! מיד יצאו הבכורות וברוב פחדם וכעסם פתחו במלחמה נגד אבותיהם,
והרגו מהם  044,444איש!

מת כל בכור!!!
בליל טו' בניסן ,כאשר בני ישראל עושים בבתיהם את קורבן הפסח בשמחה גדולה,
ואילו בכורי מצרים מועדים לפורענות ,הולך פרעה לישון על מיטתו בשאננות .למרות
היותו בכור ,ולמרות שיש לו בנים בכורים ,הוא מצליח אפילו להרדם! לעומת זאת,
ב חוצות העיר מתנהלים קרבות עזים בין הבכורות לאבותיהם .בחצות בדיוק מסתיימת
מהומת המלחמה ,מתברר שהבכורות צדקו ,הם פחדו פחד מוות שימותו ,ואכן זה קרה
 הם מתים .צעקות המלחמה התחלפו בזעקות שוד ושבר! לשמע הזעקות הנוראיותהפורצות מכל כיוון ,קם פרעה בבהלה משנתו ,וצעק צעקה גדולה ומרה ,הלוא אף הוא
בכור!!! מה יהיה??
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הבכורות הוכו על ידי הקב"ה בכבודו ובעצמו ולא על ידי מלאך .כך הראה ה' את
גודל אהבתו לעם ישראל .אך יחד עימו באו ( 444,444,444תשע מאות מיליון) מלאכי
חבלה ,שפעלו גם אצל יתר המצריים והבהמות.
היקף המכה היה מעל ומ עבר למשוער .מתו הרבה יותר ממה שחשבו לפני כן .המצרים
חשבו שיהיה לכל היותר מת אחד בכל בית ,אולם למעשה הגיעה המכה לממדים
גדולים בהרבה ,עד לחמשה או עשרה הרוגים בכל בית .בנוסף לבכורות מאם ,מתו גם
הבכורות מאב (המצריות היו מולידות גם מרווקים פנויים ,וכך היו להן בכורות הרבה) .ובית שלא
היה בו בכור ,מת הגדול שבהם .גם אנשים חשובים רבים מתו .וכן מתו כל הבכורות
שישנו בבתי בני ישראל ,והבכורות שברחו מארץ מצרים ,וכמובן גם הבכורות שישנו
בבית אליליהם .רק שני בכורים נצלו :פרעה  -כדי שיראה את סופם של המצרים
בקריעת ים סוף ,ובתו בתיה  -בזכות תפילתו של משה רבנו.

יום צהלה לישראל ,יום צעקה לאויביהם!
נתאר לעצמנו :המצרי לתדהמתו מוצא שיש בביתו יותר ממת אחד .זכרים וגם נקבות,
ואף אשתו המעוברת (שעוברה היה בכור ,ללא ידיעתו כמובן) ,הפילה את וולדה .וכיון שניתנה
רשות למשחית להשחית ,מתה גם הא שה בעצמה .מה זאת? תוהה המצרי במר ליבו.
מדוע? זו טעות! הרי לא כל אלו שמתו היו בכורות (לדעתו)?!! מתוך בכיו הסוער ויללותיו,
הוא נזכר לפתע שבכורו האמיתי נמצא בעצם בבית ישראל .הוא רץ מיד לבית ישראל,
מנסה להתעודד בתקווה שאולי בכורו נותר בחיים .ככל שהוא מתקרב יותר אל הבית,
הוא שומע קולות של ניגונים עליזים .על מה השמחה הגדולה?? מי כאן חוגג בשעה
שאני שרוי באבל ובחרדה?? ואז הוא נזכר שבני ישראל השנואים מסיימים סעודתם
על אלילו השה לאחר ששחטוהו וצלוהו .כעת הם חוגגים בזמן אבלו! זורים מלח על
פצעיו ,ושמחים לאידו! הוא חורק שיניים ונוקש בדלת .אין קול ואין עונה ,שקועים הם
בשמחתם ושירתם ,ואין הם חפצים להפסיק באמצע .כאשר מגביר המצרי את עוצמת
הדפיקות ,ועדיין לא זוכה למענה ,הוא מתפרץ ונכנס לבית ללא רשות .בקול מתוח
הוא שואל את בני הבית" :היכן בני??" ,אך כשרואה ששאלתו שבה ריקם ,הוא ממהר
להכנס בעצמו לחדר השנה .אוי ,שוד ושבר! בכורו מוטל מת על המיטה! הוא נשבר
לגמרי .לעומת זאת הבכור של בני ישראל ,השוכב במיטה הסמוכה ,ישן בשלוה על
מיטתו כשהוא בריא ושלם! בדמעות זולגות על לחייו הוא מרים את בנו המת בידיו
הרועדות וחוזר לביתו מבולבל וכועס ,שבור ואבל.

מות האלילים
המצרי מתאבל על בנו בכורו ,על יתר ילדיו ,על אשתו ועל אביו ,שהיה אף הוא בכור.
אולם אבלו כפול .הצער הוא לא רק על מיתת הבן ,אלא אף על מיתת האליל .הבכור
היה אחד מאלילי מצרים  .כאשר היה בכור מת ,קברוהו בבית כדי שהשפעתו תישאר.
היו מצרים שחקקו א ת דמות בנם בכורם בקירות הבית .והנה במכת בכורות נסדקו
ונשחקו אותן הצורות ,והיו מתפוררות לפניהם .הדבר הזה היה קשה למצרים כאילו
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היום קברו את אותם בכורות .שלח הקב"ה את הכלבים שיחטטו אף בקברי הבכורות
המתים ,ויוציאו משם את עצמותיהם .וכך היו הכלבים מוליכים את העצמות בביזיון
לפני כל מצרים ,והצער על מותם התעורר מחדש .יוצא שבאותו הלילה בכו המצרים
על דורות של בכורות!!
שבור ורצוץ רוצה המצרי לפנות לאלוהיו ,אך אל מי יפנה? הבכורות מוטלים לפניו
מתים .היאור אכזב אותו כבר מזמן ,השה הוכח כחלש לאחר שנצלה ונאכל על ידי
בני ישרא ל רק לפני מספר שעות .ברוב יאושו הוא מחליט לפנות אל אלילי הזהב
והכסף ,אך אבוי! כולם נמסו .ואלילי האבן נימוחו .אלילי העץ הרקיבו והתליעו! אלו
אלוהים!! כך אבדו באותו הלילה כל אליליהם של מצרים ,חוץ מאליל אחד בשם "בעל
צפון" ,שנשאר כדי להטעותם.

פרעה בפיג'מה באמצע הלילה
בינתיים נמצא פרעה בארמונו .שרוי באבל כבד על מיתת בנו בכורו ,העומד להיות
יורשו ,ועל יתר בני המשפחה שניספו .פחד מוות אוחזו ביודעו שאף הוא בעצמו בכור!
רק כעת נוכח לדעת שטעה טעות מרה בכך שלא שלח את בני ישראל שנה קודם,
בטרם החלו המכות .החשש והפחד שמא ימ ות כל רגע ,מאלץ אותו ללכת בכבודו
ובעצמו לחפש את משה רבנו .באותו לילה נשמע קולו עד ארץ גושן ,הנמצאת באמצע
מצרים .פרעה מתחנן בקול עצוב על נפשו" :קומו צאו מתוך עמי" .לשעבר הייתם עבדי
פרעה ,מכאן ואילך אתם עבדי ה'.
כל עוד רוחו בו הוא מגיע לארץ גושן .אווירת השמחה השוררת שם כלל לא נוגעת
ללבו .היכן בכלל גר משה רבנו? זאת לא ידע ,הן מעולם לא ביקר בביתו .בפחד גדול
הוא נוקש על הדלת הראשונה הנקראת בדרכו ,אך קולות החגיגה הרמים גוברים על
קול דפיקותיו .אפילו אחרי שהוא מזדהה כפרעה  -מלך מצרים  -עדיין ,איש לא יוצא
לכבודו! (כי מלך מלכי המלכים ציוה שלא לצאת מפתח הבית עד בוקר) .לאחר שסוף סוף הוא
מקבל התייחסות ,צוחקים עליו ושולחים אותו מכתובת לכתובת ומטעים אותו.

תחיה ותראה
לאחר חיפושים מייגעים ,הוא מוצא את משה ונופל לרגליו .אומר לו משה :מה אתה
מבקש? מי בא אצל מי? אתה אצלי או אני אצלך?! עונה לו פרעה :בבקשה ממך ,קומו
צאו מתוך עמי ,גם הגברים גם הטף ,לכו עבדו את ה' כדברכם .הכל כפי שאתם
אמרתם ,ולא כפי שאמרתי אני .קחו גם את צאנכם ,וגם אני אתן לכם זבחים ועולות
כאשר דברתם .פרעה לא רק מבקש ,אלא אף מצווה במצוות המלך :צאו מיד ,אינני
נותן ל כם רשות לעמוד בתוך עמי ,אל תתעכבו כאן בשום פנים .משיב לו משה :הגנבים
אנחנו ,כי נצא בלילה?! ה' ציוה אותנו שלא לצאת החוצה בלילה הזה ,כי הוא רוצה
להוציאנו בגלוי ,ביום! אולם פרעה ,אין לך מקום לדאגה ,אתה לא תמות הלילה הזה.
ה' לא סיים להעניש את מצרים ,ואתה תחיה עד שתראה את אובדן מצרים לגמרי.
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חזר פרעה לארמונו כלעומת שבא .רגוע במקצת עקב הבטחת משה שלא ימות הלילה,
אך מתוח מהנבואה על העתיד להתרחש .באותו לילה לאחר חצות לא ישן אף אחד
במצרים .כל אותו הלילה היו ישראל אוכלים ושותים יין ושמחים ומהללים להקב"ה
בקול גדול ,והמצרים צועקים במר נפש על האסון שפקד אותם.

 יציאת מצרים 
ויצאו ברכוש גדול
ביום חמישי טו' בניסן ,לאחר לילה שכולו הלל והודאה לה' ,הגיע הזמן שקבע ה' לבני
ישראל לצאת ממצרים .והנה בבוקרו של אותו היום מקבלים בני ישראל הוראה מאת
ה' יתברך על ידי משה רבנו ,ללכת לבתי המצרים ולבקש מהם בהשאלה את כל חפצי
הערך שברשותם .לאמיתו של דבר היו מעדיפים בני ישראל לוותר מראש על השלל,
ולא להסתכן ללכת לבית המצרים ולעורר פרובוקציות בשעה שמתיהם עדיין מונחים
לפניהם .מה גם שנוספה כאן הדאגה שמא בסיבת הממון עלולים המצרים לרדוף
אחריהם .אול ם בני ישראל רוצים לעשות את רצון ה' .ואכן רצה ה' שיקבלו בני ישראל
את ממונם של המצרים דווקא באופן זה ,כדי שירדפו המשאילים אחר כך אחריהם,
ובזה תושלם ישועתם כשהרודפים יטבעו בים סוף .הזמן קצר והמלאכה מרובה ,אולם
הפועלים זריזים .עושים בני ישראל פשיטה בכל בתי המצרים ,ושואלים מהם כלי כסף
וזהב ובגדים.

וה' נתן את חן העם
נתאר לעצמנו :המצרי יושב בביתו שבור ואבל על קרוביו הרבים שמתים לנגד עיניו.
הוא מיואש ואובד עצות ,וכל אליליו מנופצים סביבו על הקרקע .בניגוד לאוירת היגון
השוררת בביתו ,נראה עבדו היהודי (סיבת צרותיו) שהגיע אליו  -עליז ושמח .הוא מודיע
בחגיגיות שהוא הולך לחגוג עם כל עמו לאלוקיו .בקשה נועזת בפיו :שהמצרי יממן לו
את החגיגה! מהי התגובה הצפויה מצד המצרי? הלם הבקשה עלול היה לגרום לו
להנחית על פניו של המחוצף מכה הגונה בתוספת קללות נמרצות .אך לא ,המצרי עוזב
את כל ק רוביו המתים ,עונה ליהודי בסבר פנים יפות ,ושואל למבוקשו!
היהודי מבקש כסף ,זהב וכלים יפים ,והמצרי משקר ואומר לו שאין לו דברים כאלו.
עונה לו היהודי :הרי בארון הימני במגרה השלישית יש לך זהב ,ובויטרינה שבסלון יש
לך כלי כסף יפים .מתפעל המצרי ואומר :ידעת את מקומם של הכסף והזהב ולא
לקחת? מיד אביא לך! לא רק אחד כפי בקשתך ,אלא שנים .ואוסיף לך עוד חפצים
שלא בקשת .כעת מבין המצרי מי היה בעל הפסיעות ששמע בעת שלא היה יכול לזוז
במכת חושך .במקום לכעוס על היהודי שחיטט לו בביתו ובחפציו  -הוא מחבב אותו
על כך ונותן לו מאוצרותיו עוד ועוד!
המצרי מזמינו להכנס הביתה ,תוך כדי אזהרות להמנע מלנגוע בגויות בניו ובנותיו
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המתים המפוזרים בבית ,ולנהוג כבוד בגויית אמו שמתה .הוא אפילו הזיז את גופות
בניו כדי לפלס דרך ליהודי" ,חברו הטוב ביותר" .המצרי מתנצל על אי הנוחות הזמנית,
ונותן את בגדי אשת ו ותכשיטיה בחפץ לב ,בהסבירו שאשתו מתה במכת הצפרדע,
והוא לא זקוק לתכשיטיה יותר .בנותיו גם הן אינן צריכות את הבגדים והתכשיטים
של אמן ,כיון שחלקן מתו על ידי חיות רעות ,לפני מספר חודשים ,לצערו הרב .וחלקן
מתו כעת פתאום ושוכבות כאן .ובעצם הוא מציע לו לקחת גם את בגדיהן ותכשיטיהן
של הבנות ,מכיון שהוא חבר טוב שלו .הוא מוסיף לתת לו גם את חליפות בניו ,כי
גם הם מתו בלילה ,עד שנתן לו גם את החליפה של עצמו ותכשיטיו ,כי ממילא מצב
רוחו גרוע בגלל כל המתרחש ,ובמיוחד בלילה הזה ,ולא נראה לו שהוא ישתפר אי
פעם...

רכוש גדול
היאומ ן כי יסופר? אולם כך היה .זוהי המשמעות של" :וה' נָ ַתן ֶאת ֵחן ָה ָעם ְ ּב ֵעינֵי
ִמ ְצ ַריִ ם " .כמות החפצים שקבלו מהמצרים היתה כל כך גדולה ,עד שלכל אחד ואחד
מישראל היו אוצרות שהטעינום על תשעים חמורים לפחות! וסך הכל היו מיליוני
חמורים ,וכל חמור היה טעון בערך  10ק" ג כסף וזהב ואבנים טובות ובגדים .ופלא
הוא שבתוך  0שעות הלכו ישראל לכל בתי מצרים ,והטעינו כל אחד מטען כה עצום.
כנראה "ידידיהם הטובים" המצרים עזרו להם...
היציאה ברכוש גדול הוכיחה לאומות העולם ,שישראל יצאו ממצרים אך ורק ברצון
ה' ,ולא שגרשו אותם המצרים מרצונם או מפני שהם עם בזוי ושפל.

איסוף בני ישראל
לפני היציאה ,נתן ה' כח בקולו של משה ,והיה קולו מהלך בכל ארץ מצרים .בשעה
קלה התקבצו כולם מכל קצווי מצרים לרעמסס .ביום אחד נעשה קיבוץ שלא היו
מספיקים אליו בדרך הטבע כמה ימים עם לילותיהם.
בני ישראל לא לקחו עמם מזון ביציאתם ממצרים ,מלבד המצות והמרור שנשארו
אחרי שסיימו לאכול את קורבן הפסח ,ובצק שלא הספיקו לאפותו .המצות והמרור
נישאו צרורים בבגדיהם על שכמם ,לא טעונים על בהמתם ,משום חיבוב מצוה .על
ראשם נשאו את הבצק ,ולא רק שלא החמיץ ,אלא שהתרחש בו נס ונאפה מחום
השמש .מלבד דברים אלו לא לקחו צידה נוספת לדרך ,אפילו מעט ממתקים ואגוזים
לילדים הקטנים לא לקחו .כה גדול היה בטחונם בקב"ה! אכן היתה להם ברכה בבצק
זה ,שאכלו ממנו במשך חודש שלם!

ובני ישראל יוצאים ביד רמה
בשנת  0,440לבריאת העולם ,ביום חמישי ,בחמשה עשר לחודש ניסן ,יצאו בני ישראל
ממצרים" .בעצם היום הזה"  -בחצות היום .לא בלילה ,כדרך הגנבים .אמר הקב"ה
הריני מוציאם בחצי היום ,וכל מי שיש בו כח למחות  -יבוא וימחה.
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ואומנם לא היה מי שעכב ואפילו לא מי שימחה .אפילו הכלבים כיבדו את בני ישראל,
ולא פערו את פיהם למחות ולא נבחו ,למרות שכ ל הלילה היו נובחים ומוציאים את
הבכורות מקבריהם .המצרים גם הם לא עיכבו בעדם ולא מחו אלא בקשו מהם שילכו.
ופרעה בעצמו ליוה אותם מעט ,וביקש שיתפללו עליו ויבקשו עליו רחמים.
מחנה ענק של למעלה מ  3,444,444 -אנשים ,כשאליהם מתלוים גם "ערב רב" וכן
צאן ובקר ,גמלים וסוסים ,בכמות שאינה ניתנת לתיאור  -כולם יוצאים יחד.
היה זה מחזה מרהיב עין .בני ישראל ,מיליוני אנשים ,יצאו על צבאותם ,כל שבט
ושבט מסודר לפי דגלו בסדר מופלא ,כאילו התאמנו בצורת עמידה זו חודשים ארוכים.
הסדר היה מופתי על אף עשרות מיליוני הבהמות שהיו עמוסות מכל טוב מצרים .עיני
המצרים התרחבו מהתפעלות כשראו את בני ישראל ,עבדיהם לשעבר ,שהיו משועבדים
בטיט ובלבנים ,חונים לדגליהם בטקסי המלכים ,כולם לבושים בבגדים מפוארים,
ומקושטים בתכשיטים יקרים שקבלו מהמצריים.

כך הוציא הקב"ה את בני ישראל ממצרים ,בזרוע נטויה וביד רמה!

 קריעת ים סוף 
להתרחק מכאן!
לאן מועדות פניו של העם היוצא זה עתה לחופשי ,מן הארץ הארורה אשר בה סבלו
כה רבות? מן הארץ הרוויה בדם יקיריהם? נתאר לעצמנו ,מה היתה הרגשתם של עם
ישראל באותה שעה? איזה מטען של זכרונות הם נושאים עמם מן הארץ שממנה הם
יוצאים זה ע תה? נכון אומנם שבתקופה האחרונה כבר לא סבלו כבעבר מן המצריים,
ועוד זכו להטבות ולכבוד גדול ,אך ודאי לא די בכך כדי להשכיח מן הלב את כל
הכאב והיגון ,הצער והסבל ,שהיו מנת חלקם בארץ הזאת.
ראובן עוד זוכר היטב את אותו יום מר ונמהר ,שבו לא הצליח לעבוד מהר ,כי כל
ה לילה לא ישן אלא שימש כמשרת אצל אדונו המצרי שהחליט לעשות סעודה כמעט
עד אור הבוקר .כאשר חזר לעבודתו בטיט ובלבנים אפסו כוחותיו ובקושי הצליח
לגרור את רגליו העייפות ,ידיו עבדו בכבדות נוראה ,וכך קרה שלעת ערב חסרו לו
ששה לבנים .ואז ...הוא לא יוכל לשכוח זאת לעולם ,אז בא המצרי האכזר ולקח את
השישייה של התינוקות הרכים והחמודים שלו בני השנה ,ותחב אותם בתוך הקיר
במקום הלבנים החסרות .התמונה המזעזעת הזאת ,בה צפה לנגד עיניו בילדיו הרכים
הצועקים באימה ,ואין לאל ידיו להושיעם ,עומדת חיה היטב מול עיניו .אי אפשר
לשכוח זאת .גם ש מעון זוכר היטב את אובדנם של עשרה מילדיו בצורה טראגית,
כאשר הגיעו שוטרי פרעה ,חטפו אותם בכח ,והודיעו לו כי הם מובלים לשחיטה ,כדי
שפרעה יוכל להתרחץ בדמם לריפוי הצרעת שלו .ואילו ליהודה יש מזכרת חיה מן
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השעבוד הנורא :עד היום הוא עוד צולע קשות מאותה נפילה שבה עמד על הבנין
הגבוה כדי לבנות לבנים נוספות ,ולפתע התחיל הבנין לשקוע באדמה הלחה ,והוא
איבד את שווי המשקל ונפל בחבטה עזה למטה על ערימת אבנים .רק בנס לא מת,
אולם מאז הוא צולע קשות וסובל מכאבים תמידיים בגב ובמתניים .יששכר לעומתו
נעשה עיור מפגיעה של אבנים חדות שיידו בו ילדים קטנים מצריים ל"הנאתם" בעוברו
ברחוב .זבולון איבד את אשתו ושמונה מילדיו ,דן איבד שנים עשר ילדים ונעשה חרש
באוזן אחת מסטירת לחי מצלצלת שחטף פעם ממצרי בעת שהעיז לעשות הפוגה קלה
מעבודתו ...וכך  -כל אחד וצערו ,כל אחד וזכרונותיו הקשים .עכשיו מגמתם להתרחק
מן המקום הזה  -וכמה שיותר מהר! ולאן? כמובן  -אל הארץ המובטחת ,אל ארץ
ישראל.
כיצד יגיעו אל הארץ הנכספת? הדרך הקצרה ביותר היא דרך ארץ פלשתים .זהו הכיוון
ההגיוני ביותר שעליהם לפנות לעברו ,גם מן הבחינה שזהו מקום מיושב שבו יוכלו
לדאוג לעצמם ולכל ילדיהם וב המותיהם לאוכל ושתיה .הרי מליל השימורים שהיה
אמש לא לקחו הם עמם שום קופסאות שימורים ...אלא רק מעט מצות ומרור .ברור
אם כן שהכיוון המתאים ביותר הוא דרך ארץ פלשתים.

"ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים"
והנה  -הפתעה ,מתקבלת מפי משה בשם ה' ההנחיה ללכת דווקא לכיוון המדבר.
למדבר?!?! זו הרי ממש התאבדות! המדבר שורץ חיות רעות ,ואין שם אוכל ושתיה,
החום קופח על הראש ביום ,והקור בלילה חודר לעצמות ,ובכלל  -הרי זה לא הכיוון?
אך לא עם כעם ישראל ישאל שאלות כאלו ואחרות .עם אשר ראה עין בעין את נסיו
וחסדיו של הקב"ה ,אין בליבו מקום לתהיות וספקות .ואם זה ציווי ה'  -אז כך עושים
ללא שאלות! וכך כולם  -מקטנם ועד גדולם שמים פעמיהם לכיוון המדבר .זהו שאומר
הנביא (ירמיהו ב ב)" :כּ ֹ ה ָא ַמר ה' זָכַ ְר ִּתי לָ ְך ֶח ֶסד נְ עו ַּריִ ְך ַאהֲ בַ ת ְ ּכל ּול ָֹתיִ ְך ,ל ְֶכ ּ ֵת ְך ַאחֲ ַרי
ַּב ִּמ ְד ָּבר ְ ּב ֶא ֶרץ לֹא זְ רו ָּעה".
ומדוע באמת לא רצה ה' שעם ישראל ילכו דרך ארץ פלשתים? זאת מבארת התורה
רוב הוּאּ ִ ,כי ָא ַמר אֱ לֹ ִהים ּ ֶפן יִ ָּנחֵ ם
(שמות יג יז)ְ " :ולא נָ ָחם אֱ לֹ ִהים דֶּ ֶר ְך ֶא ֶרץ ְּפלִ ְש ִּתים ִ ּכי ָק ֹ
א ָתם ִמלְ ָח ָמה ְו ָשב ּו ִמ ְצ ָריְ ָמה".
ָה ָעם ִ ּב ְר ֹ
אומר המדרש (שמות רבה כ יז)  :משל לסוחר אחד שקנה פרה ורצה לקחת אותה לביתו ,אלא
שבסמוך לביתו היה קיים בית מטבחיים .אמר הסוחר :אם אני מוליך אותה אל ביתי
בדרך הרגילה ,היא רואה את בית השחיטה ואת הדמים והיא בורחת ,לכן עלי להוליך
אותה בדרך אחרת ולהכניס אותה מן הדלת האחורית.
כך כשיצאו עם ישראל ממצרים ,היו בני עזה ואשקלון וכל ארץ פלשתים מתכוננים
למלחמה כנגדם .אמר הקדוש ברוך הוא ,שלא יראו ישראל את המלחמה ויחזרו להם
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למצרים ,לכן אוליכם דרך אחרת.
סיבה נוספת שבשלה לא רצה ה' להנחות את העם דרך ארץ פלשתים היתה בעקבות
מאורע שארע שלושים שנה לפני כן:
בני שבט אפרים שהיו בארץ מצרים תחת עול השעבוד ,עשו חישוב שהנה עברו חלפו
להם כבר  444שנה מאז ברית בין הבתרים ,ואם כן הגיעה שעת גאולתם .לאור
מסקנתם זו הם החליטו לעשות מעשה נועז  -לברוח ממצרים ,כשמגמת פניהם אל
ארץ ישראל .אולם חישובם היה מוטעה ,שכן מנין ה  444 -שנה התחיל מהולדת יצחק,
ולא מעת כריתת ברית בין הבתרים .אם כן לא היה זה העת המתאים לגאולה ,ולכן
בעוברם בארץ פלשתים ,קמו הפלשתים והרגו מהם  344,444איש .הם הניחו את
גויותיהם בשדה מבלי לקוברם ,וכך היו עצמותיהם מוטלות בערימות ערימות על פני
השדה בארץ פלשתים .אמר הקדוש ברוך הוא ,אם יראו ישראל עצמות בני אפרים
שטוחים בדרך יחזרו למצרים ,ולכן אנחה אותם בדרך עוקפת.
למה הדבר דומה? למלך שנשא אשה ורצה ללכת עמה למדינתו ,אולם  -שוד ושבר!
כאשר הגיע אל פתח מדינתו מתה אשתו .בצער רב קבר אותה המלך בפתח המדינה.
לאחר זמן קצר החליט המלך לשאת את אחותה .אמר המלך :אם אביא אותה אל
מדינתי בדרך הרגילה ,תראה האשה את קברה של אחותה ותרצה לחזור .ולכן עלי
להכניס אותה למדינה בדרך עוקפת( .שמות רבה כ יא)

כל עכבה לטובה
מלבד סיבות אלו ,מגלה לנו המדרש כי כוונת ה' היתה לעכב את עם ישראל במדבר
בכוונה תחילה.
אמר הקדוש ברוך הוא :אם אני מוליך את עם ישראל בדרך פשוטה ויגיעו מהר לארץ
ישראל ,מיד כל איש יחזיק בשדהו ובכרמו ,יעדור ,יחרוש ,יזרע ויקצור ,וכך יתבטלו
מן התורה .לכן אוליך אותם דרך המדבר ,ויאכלו את המן וישתו מי באר ,וכך תהא
התורה מתיישבת בגופן.
ועוד ,כששמעו הכנענים שישראל יצאו ממצרים ובכוונתם להיכנס לארץ ,עמדו ושרפו
את הזרעים  ,ועקרו את האילנות ,וקצצו את הנטיעות ,וסתרו את הבנינים ,וסתמו את
המעינות .אמר הקדוש ברוך הוא ,אני הבטחתי לאברהם אביהם להכניסם בארץ מלאה
כל טוב ,הריני מעכבם במדבר ארבעים שנה עד שיעמדו הכנעניים ויתקנו מה שקלקלו.
(מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי יג יז)

על כנפי נשרים
וכך ,על פי צווי ה' ,מבלי להבין מדוע ולמה ,פנה מחנה ישראל ,אנשים נשים וטף
לכיוון המדבר ,כשבתרמילם רק מעט מצות ומרור .ביום הראשון שהיה יום חמישי (טו'
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בניסן) נסעו בני ישראל מ"רעמסס" ל"סוכות"  -מרחק של כ 10-קילומטר! וביום שישי
המשיכו במסעם והגיעו עד ל"איתם" (רש"י שמות יג כ).
אולם לא היה זה מסע מעייף ומייגע ,כמו שהיה צריך להיות על פי דרך הטבע .הקב"ה
סובב את עם ישראל בניסים גדולים ,והוליכם במדבר בתנאים הנוחים והנעימים
ביותר .כיצד?
אומר המדרש :שבעה ענני כבוד היו מקיפים אותם :אחד מלמטה  -היה מוליך אותם,
כדי שלא יהיה להם טורח בהליכתם ,בדומה לאדם הנמצא בתוך ספינה שלא מרגיש
קושי בכך שהספינה מפליגה יומם ולילה בלי הפסק .אחד מלמעלה  -להגן עליהם מפני
השמש הקופחת ,ומפני חיצים שעלולים לזרוק לעברם .ארבע מארבע רוחות  -להגן
עליהם מפני חיות רעות ושודדי דרכים ,ואחד מהלך לפניהם  -להכות את כל הנחשים
והעקרבים והשרפים הנמצאים בדרכם ולשרוף את כל הקוצים .וכמו כן ,אם היה מקום
נמוך היה מגביהו ,ואם היה מקום גבוה היה משפילו ועושה אותם מישור.

(במדבר רבה יט

טז)

"וָ ֶא ּ ָשא ֶא ְתכֶ ם ַעל ַּכנְ פֵ י נְ ָש ִרים"  -מעיד הקב"ה .כך הלכו עם ישראל על מי מנוחות,
כשבמשך היום היה עמוד הענן הולך לפניהם ומראה להם את כיוון הליכתם ,ולעת
ערב היה מתחלף עמוד הענן בעמוד אש ,אשר היה הולך עמהם כל הלילה ומאיר להם
את ה חשיכה באור בהיר מאוד כאור היום( .שמות יג כא)
אמר רבי אנטונינוס :משל למלך ש היה נוטל את הפנס ומאיר לבניו .אמרו לו שריו
ועבדיו :ניטול אנו את הפנס במקומך ונאיר בו לבניך .אמר להם :אין אני מחזיק את
הפנס מפני שאין מישהו אחר שיחזיק ,אלא ברצוני להראות לכם את גודל חיבתי
לבני ,כדי שאתם תהיו נוהגים עמהם בכבוד.
כך הודיע הקב"ה את חיבתן של ישראל לאומות העולם ,ע"י שהוא בעצמו הלך לפניהם
והאיר להם את הדרך ,כדי שיהיו נוהגים עמהם בכבוד .וכדי שיתפרסם הדבר בעולם,
היה עמוד הענן מעלה עשן ,וכך ראו אותו למרחקים כל מלכי מזרח ומערב ,והיו
בונָ ה."...
מר וּלְ ֹ
רות ָע ָשןְ ,מ ֻק ּ ֶט ֶרת ֹ
עלָ ה ִמן ַה ִּמ ְד ָּברּ ְ ,כ ִתימֲ ֹ
אומות העולם אומריםִ " :מי זֹאת ֹ
(מכילתא בשלח מסכת דויהי פתיחתא)

המאבק עם שלוחי פרעה
הלכו בני ישראל במשך יום חמישי ויום שישי ,והתרחקו ממצרים מרחק גדול .כמובן
שעל פי דרך הטבע לא יתכן שעם שלם ,הכולל בתוכו נשים ,זקנים ,ילדים ותינוקות,
ואף נכים רבים (בעקבות עבודת הפרך)  -יעשה מרחקים כה גדולים במשך יומיים של
הליכה בלבד .אין ספק שהיה זה מסע על טבעי.
ביום שבת קודש חנו ושבתו בני ישראל באיתם .ולמחרת ,ביום ראשון בבוקר ,התחילו
להתכונן להמשיך במסע  -ארגנו וארזו חפצים והכינו את הבהמות .אולם אז קמו
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השליחים המצריים ששלח פרעה עם ישראל ,ואמרו :עד כאן! הגיע הזמן לחזור למצרים,
לשת י ִָמים נֵ ל ְֵך ַּב ִּמ ְד ָּבר ְוזָבַ ְחנ ּו ַלה' אֱ ל ֵֹהינ ּו" .אמרו להם בני
כפי שהבטחתם " -דֶּ ֶר ְך ְש ֶ
ישראל :על מה אתם מדב רים? האם אינכם מעודכנים בחדשות?! הרי זה שיצאנו
ממצרים לא היה על סמך בקשתנו הישנה מפרעה לצאת לשלושה ימים  -את הבקשה
ההיא כבר אז הוא דחה מכל וכל .אלא יצאנו בגלל שהוא ביקש מאתנו לצאת! שכחתם
שרק לפני שלושה ימים באתם אתם וחבריכם ואף פרעה בכבודו ובעצמו ,והתחננתם
לפנינו שנצא?! כמעט גרשתם אותנו בכח! ולכן אנו משוחררים לעולם!
אמרו השליחים :התירוצים שלכם לא מעניינים אותנו .לנו יש פקודה מאת פרעה
להחזיר אתכם למצרים לאחר שלושה ימים!
מיד התנפלו בני ישראל על השלוחים והרגו אותם ,אולם חלקם הצליחו להימלט,
וברחו חזרה למצרים( .מכילתא בשלח פרשה א)

תרגיל הטעיה
התיקים ארוזים ,הבהמות מוכנות לצאת לדרך ,שליחי פרעה נהדפו .כעת מחכים בני
ישראל להוראה ממשה רבנו  -להמשיך במסע ,כשהמטרה ,כמובן  -להמשיך להתרחק
ככל היותר ממצרים ,ומהר ככל האפשר ,בפרט לאור ההשערה המתבקשת ,שהשליחים
המצריים שבר חו ,בודאי לא ישבו בשקט ,אלא ירוצו לפרעה לספר לו על ההתרחשויות
האחרונות ,ויחזרו עם תגבורת מלאה! והנה  -תדהמה .תקיעת חצוצרה נשמעת ,אות כי
יש להמשיך במסע ,אולם לאן? לא פחות ולא יותר  -לחזור חזרה לכיוון מצרים ,לעבר
"פי החירות"! פי החירות היה למעשה שמה החדש של העיר "פי-תום" שבנו עם ישראל
בהיותם תחת שעבוד מצרים .עיר הזוועה ,שבה התענו בעבודות פרך אכזריות ,ואיבדו
כה רבים מילדיהם .לשם  -לחזור?!
הלוא אף מבחינה אסטרטגית זוהי עמדה גרועה ביותר ,שכן מקום זה שוכן בין "מגדול"
שהיא מצודה גדולה של המצריים ,לבין ים סוף ,בקרבת מקום ל"בעל צפון" שהוא
אליל גדול של מצרים .בנסיעה זאת  -מלבד שהם מתקרבים למצרים במקום להתרחק,
הרי הם מכניסים את עצמם למקום מסוכן ממש ,למלכודת נוראה! אם ירדפו אחריהם
המצריים  -לא תהיה להם אפשרות לסגת לשום כיוון!
ואכן היו אנשים מבני ישראל אשר בשומעם את קול החצוצרה התחילו למרוט
שערותיהם ,כי חשבו שמשה מחזיר אותם לאחוריהם מפחד פרעה ושלוחיו.
אמר להם משה :אל דאגה ,כך אמר לי הקב"ה לעשות ,ואף הבטיח שלא תחזרו עוד
לשעבוד מצרים ,אלא בני חורין אתם .ולפיכך נקרא המקום מעתה "פי החירות".
ועם ישראל ,מאמינים בני מאמינים ,קיבלו באמונה את דבריו של משה ,והחלו במסעם
לעבר פי החירות( .מכילתא בשלח מסכת דויהי א .רש"י שמות יד)
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נפלאות הן דרכי ה' .דווקא מסע מסוכן זה ,היה תרגיל הטעיה מיוחד במינו ,אשר גרם
לפרעה ולעמו לצאת לרדוף אחרי בני ישראל ,ובכך לנחול מפלה מוחצת .שהלוא מבלי
זאת ,לא היו מעיזים כלל וכלל לצאת ולרדוף אחרי בני ישראל  -הרי המכות שקיבלו
עוד כה טריות וכה כואבות ,הפחד והבהלה הנוראיים עדיין כה מוחשיים .אבל תפנית
בלתי צפויה זו במסעם של בני ישראל ,שינתה את מהלך הדברים באופן מפתיע
ומעניין...
לא זו בלבד ,אלא רווח נוסף הרוויחו בני ישראל בכך שחזרו אל פי החירות .בהגיעם,
נכונה להם הפתעה! שם ,ב"בעל צפון" היו מכונסים כל הכסף והזהב העצומים שאסף
יוסף במשך שבע שנות הרעב .עכשיו היתה להם הזדמנות פז לקחת את כל הרכוש
הזה ,והם התעשרו עושר רב! (ילקוט שמעוני בראשית פרק טו סימן עז)

חלום בלהות!
מה קורה בינתיים בארץ מצרים? כאשר יצאו בני ישראל ממצרים ,היו המצרים עדיין
מלקקים את הפצעים הטריים בעקבות מכת בכורות .עקב העומס הרב בבתי הקברות,
נותרו מתים רבים שעדיין לא הובאו לקבורה ,וריחם המבאיש מילא את הבתים.
המצרים שנותרו עדיין בחיים הסתובבו מבולבלים לגמרי.
נתאר לעצמנו :מסתובב המצרי בביתו סהרורי ומבולבל .מתיו עדיין מוטלים לפניו
ועליו לדאוג להם לקבורה נאותה .ריח הגופות כבר מדגדג באפו ,וגורם לו להסתחרר
יותר .בתי הקברות הודיעו רשמית כי אין באפשרותם לקבל מתים נוספים ,כל הקברים
בתפוסה מלאה .באין ברירה הוא יוצ א החוצה לחפש מקום מתאים לכריית קברים
ליקיריו ,אולם ביציאתו הוא נוכח לראות שאחרים כבר הקדימו אותו ,והוא לא מצליח
למצוא מקום מתאים .הוא מפעיל קצת את המרפקים ,ולאחר מכות פה ושם ,קללות
ודחיפות הוא מצליח במאמץ רב לשריין לעצמו מקום פנוי .הוא כורה "קבר אחים"
אחד גדול ושם שם את כל המתים שלו .זה כבר למעלה מכוחותיו ללכת לחפש קברים
נוספים.
עכשיו הוא כבר עייף ומותש ,אין לו כח אפילו להצטער על מות יקיריו .מילא אם היו
לו מהם זכרונות טובים ,אבל הוא זוכר היטב כי מותם התרחש דווקא באמצע מלחמה
חזיתית שערכו הבכורות עם אבותיהם ,בדיוק שתי דקות לאחר שה"ילד חמד" הבכור
שלו החטיף לו מכה הגונה .אז עכשיו הוא רוצה לשכוח מהכל ,פשוט לא לחשוב על
שום דבר .הוא רק ישקיט מעט את רעבונו וילך לישון שינה עמוקה עמוקה.
בטנו מקרקרת ודורשת את שלה .הוא חייב למצוא משהו לאכול .מה יאכל? ריח הבשר
הצלוי על האש של בני ישראל הכה באפו כל הלילה ועד עכשיו הוא מדגדג לו
בנחיריים ,אולי באמת יכין לו איזה קבב טוב או סטייק עסיסי ,פיצוי על כל הסיוט
שעבר עליו בלילה הזה? מאין יקח בשר? זו לא בעיה! הוא יגש אל אורוות הסוסים,
יקח לו משם סוס שמן ,יהרוג אותו במכה אחת ויצלה את בשרו על האש!
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במרץ מחודש הוא הולך אל אורוות הסוסים ,פותח את הדלת בתנופה עזה ,והנה -
מה קורה פה? איפה הסוסים שלי? והחמורים? והגמלים? נכון שרובם מתו במכת דבר,
ועוד כמה אחדים במכת ברד ,והבכורים שבהם מתו במכת בכורות ,אולם בכל זאת
הוא זוכר בבירור שנשארו לו עוד כמה! אך איפה הם?
ואז בבת אחת הוא נזכר בהכל .הכל נראה לו כמו חלום רחוק מאוד .מתי זה היה
שזבולון בא לביתו וביקש ממנו בהמות? אולי שנה שעברה? אולי לפני חודש? המוח
שלו כבר בקושי פועל ,הוא זוכר איזו תמונה מעורפלת ,שבא אליו זבולון עבדו לשעבר,
והתחיל לספר לו סיפור ים על איזה חגיגה שהם עומדים לערוך .הוא ביקש ממנו
בהמות ,ואז הוא נתן לו .מה עוד הוא בקש? אה ,הוא בקש גם תכשיטים ובגדים ,וכלי
כסף ומטבעות זהב .איזה חצוף! רגע רגע  -ואני נתתי לו את מבוקשו?! לא יכול להיות!
לא יכול להיות!! אחוז תזזית ובהלה הוא רץ אל ביתו ,פותח את המגירות ,את הארונות
והויטרינות  -הכל ריק ,אין כלום! זאת אומרת שאני נתתי לו! מה קרה לי? הייתי
מטורף? מה קורה כאן? מה קורה כאן??! זה בטח חלום רע ,אני עוד מעט אתעורר
ואראה שהכל בסדר ,והילדים שלי ישנים במיטותיהם בשלוה ,וכל חפצי נמצאים
במקומם ,הכל רק חלום בל הות .הוא מנסה לשפשף את העיניים שוב ושוב ,אך הוא
נוכח לראות שזה לא חלום ,זו מציאות איומה שהוא נקלע לתוכה .בעצם כל זה היה
רק היום בבוקר! לא יאומן ,ממש לא יאומן!
אז איפה הוא עכשיו זבולון הזה ,אני אתפוס אותו משתי האוזניים ואחייב אותו
להחזיר לי הכל! הוא לא מתבייש ככה לעשות  -לנצל את החולשה שלי בשעה שיקירי
מתים ,ולרושש אותי לגמרי? בחמת זעם הוא יוצא החוצה לחפש את זבולון .את זבולון
הוא לא מוצא ,אבל הוא רואה כמה מידידיו ושכניו שגם הם נראים כועסים .כנראה
גם אליהם הגיעו הנצלנים הללו וסחטו מהם כסף! חייבים להתנקם בהם! איפה הם
בעצם? הי ,הרי הם יצאו ממצרים! לקחו את הרכוש וברחו! גנבים שכמותם!
יחד עם כמה מחבריו הוא מחליט שיש להתארגן למרדף אחר הנמלטים  -עליו להחזיר
לעצמו את רכושו ויהי מה .הם כבר מתחילים להתארגן ,אלא שאז מגיעות שמועות
מרגיעות .השמועות אומרות שבני ישראל אמורים לחזור עוד שלושה ימים! כך הם
אמרו ,ופרעה שכמובן לא סמך על הבטחתם ,שלח עימהם שליחים מזויינים להחזירם
בכח למצרים בהגיע הזמן .המצרי וחבריו נרגעים מעט ,הם יחכו עוד שלושה ימים,
ואז  -הם כבר יראו לעבדים החצופים שלהם את נחת זרועם!

מן הפח אל הפחת
ומה קורה בימים אלו בדרג המדיני? בארמונו של פרעה? פרעה חוזר לארמונו מובס
ומושפל .כיצד העזתי להשפיל את עצמי כך בפני בני ישראל ובפני משה? הוא חושב
לעצמו .אולם עלי להתחזק! הוא מחליט נחושות .אסור לשקוע בעבר ,צריך ללכת עם
הפנים אל העתיד ,ולפתוח דף חדש .סוף סוף יצאו בני ישראל ממצרים ,זה הזמן לשקם
את ארץ מצרים מן הטראומות שפקדו אותה בשנה האחרונה ,צריך לכנס ועדת חירום
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ולהכין תוכנית שיקום כלכלית .צעד אחר צעד נוביל את מדינתנו חזרה אל ימי הזוהר
שלה!
אולם כבר מהתחלה הרגיש פרעה שמשהו כאן משתבש! הנתינים הרבים שנמצאים
אצלו מכל מדינות מלכותו  -מסין ,מיפן ,מהודו ומכוש ועוד ועוד ,הנתינים שעד כה
חרדו למוצא פיו ופחדו ממנו פחד מוות ,מתחילים פתאום לזלזל .נראה לו כי מתחילים
לבצבץ להם ניצני מרד .פרשניו המדיניים של פרעה אישרו את תחושתו .הם זימנו
אותו לפגישה דחופה ,והודיעו לו כי בתקופה הקרובה צפויים מרידות קשות מצד 'ארם
נהריים'' ,ארם צובה' ,ומדינות נוספות .את התרחיש הזה הם נימקו בהסבר פשוט -
כל המלכים עושים חשבון הגיוני' :אם בני ישראל שהיו בתוך מצרים הצליחו להימלט
ולהשתחרר מעול המצרים ,כנראה שמלכות מצרים מתחילה להתפורר ,ולמה שאנו
נמשיך להעלות מיסים ולהיות כנועים למצרים?!'( .מכילתא בשלח מסכת דויהי א)

ויהי...
זו היתה הפרשנות של המצריים ,אולם המדרש (שם) מגלה לנו שהיתה כאן סיבה נסתרת
מאת ה' :עד עכשיו היה פרעה שולט מסוף העולם ועד סופו ,ומצרים היתה אימפריה
של ממש ,אולם כל הכבוד הזה לא היה אלא בשביל כבודן של ישראל[ ,כדי שלא יהיו
ישראל נתונים תחת אומה שפלה ובזויה" ,וכן אתה מוצא בכל מלכות ששעבדה את ישראל ,ששלטה

על כל העולם כולו בשביל כבודן של ישראל"  -לשון המדרש] אולם עכשיו שבני ישראל יצאו
ממצרים ,כבר בטלה סיבה זו ומצרים החלה לרדת מגדולתה.
פרעה נאנח עמוקות .כשהוציא את ישראל ממצרים  -הוא לא חשב שתהיה לו נפילה
מכיוון כזה!
עה ֶאת ָה ָעם" (שמות פרק יג ,פס' יז) ' -ויהי' לשון צער .אוי ,ווי היא! פרעה
"וַ יְ ִהי ְ ּב ַשלּ ַח ּ ַפ ְר ֹ
צעק ווי! וכל מצרים צעקה ווי! ווי לנו שהוצאנו את ישראל ממצרים!
המדרש מביא סיבות נוספות לצערו של פרעה על יציאתם של ישראל:
משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה לו פרדס .אמר לו חברו :מכור לי את הפרדס
הזה ,הסכים ומכר לו במאה זוז .ולא היה יודע בעל הפרדס מה יש בתוכו .אמרו לו
חבריו :בכמה מכרת את הפרדס? אמר להם ,במאה זוז .אמרו לו :יש בו זיתים בשווי
אלף זוז ,גפנים בשווי אלף זוז ,וכן רמונים ומיני בשמים ועוד מינים ממינים שונים,
אשר כל אחד מהם שווה אלף זוז .ואתה לא ידעת מה מכרת!
כך היה פרעה  -כששלח את ישראל לא היו נחשבים בעיניו כלום .אמרו לו גדולי
המלכות :מה עשית?! אילו לא היה בידם אלא הביזה לבדה ,כבר נגרם לך מיציאתם
הפסד עצום .מה גם שהלכו עימם "ערב רב" (תערובת של אומות) ,וכמה עשירים היו בהם,
כמה חכמים ,כמה בעלי אומניות! באותה שעה התחיל פרעה קורא ווי ווי " -ויהי
בשלח".
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אמר רבי לוי ,משל לאחד שהיתה לו שדה מלאה אבנים וקוצים .הוא רצה להתפטר
ממנה ומכר אותה בזול לאחר .עמד אותו האיש שקנה את השדה ,וסילק את האבנים
מתוכה ,ומצא תחתיהם מים חיים .נטע האיש ערוגות ערוגות של פירות משובחים -
גפנים ,רימונים ,מיני בשמים .תקע יתדות במקומות הנצרכים ,בנה מגדל בתוך השדה
והושיב בתוכו שומר .כל מי שהיה עובר על יד השדה היה משבחו ומהללו .פעם אחת
הזדמן לשם אותו האיש שמכר את השדה ,וראה אותו מלא כל טוב ,אמר :אוי לי
שכך מכרתי! אוי לי שכך הוצאתי מידי!
כך היו ישראל במצרים כקוצים בעיני המצריים .אולם כאשר יצאו ממצרים ,נעשו
לפתע עם מיוחס ומפואר ,מסודרים לדגליהם לתפארה  -מטה ראובן ,מטה שמעון,
מטה לוי וכו' .כשהיו הבריות רואים את ישראל היו משבחים אותם .ומי היה בין
המשבחים? אפילו בלעם הרשע!  -שאמר (במדבר כד ה)" :מה טובו אהליך יעקב ,משכנותיך
ישראל" .ראה אותם פרעה בתפארתם ובגדולתם ,התחיל צווח ואומר :אוי לו לאותו
האיש שכך הוציא מתחת ידו! (שמות רבה כ ה)

פתח תקוה
נאנח לו פרעה בכאב ,כולו מבולבל ,מוקף בבעיות פנים וחוץ .אך ...לפתע הוא נזכר,
שבעצם המערכה אינה אבודה ,ישנו פתח לתקוה .בני ישראל אמרו במפורש שהם
יחזרו תוך שלושה ימים ,והוא פרעה שלח עימהם שליחים מזויינים כדי להחזירם .כמה
טוב שלא איבדתי את העשתונות ברגעי הלחץ והמהומה ,הוא חושב לעצמו ,אכן אין
כמוני! הנה בעוד שלושה ימים יחזרו בני ישראל ,אם לא מתוך רצון אז בכח ,ואז
אוכל להשתלט על העניינים ולהחזיר את המצב לקדמותו.
בינתיים באו אל פרעה חרטומיו ומכשפיו ואמרו לו :דע לך פרעה ,כי אנו רואים
בחוכמותינו ובכישופינו ,ש בני ישראל הולכים גם ביום וגם בלילה .כנראה שהם רוצים
לברוח ואין בכוונתם לשוב למצרים ,תקח זאת בחשבון.

מפנה!
מיטלטל לו פרעה בין יאוש לתקוה במשך שלושה ימים ,ונתון בהתלבטות קשה לגבי
נקיטת צעדיו הבאים .האומנם כדאי ונכון הדבר לרדוף אחרי בני ישראל ולהחזירם?!
הלוא כבר סבלנו מהם די והותר ,כל מערכות הכלכלה והביטחון נהרסו בגללם ,ומי
ערב לנו שהפעם נצליח להתגבר עליהם?! ומצד שני  -הלוא יציאתם הולכת וגורמת
להתפוררות מהירה של האימפריה ,ומי יודע לאן זה ימשיך להוביל?! ההכרעה קשה.
השיקולים לכאן ולכאן כבדי משקל.
אולם ביום הרביעי  -חל מפנה משמעותי לטובת פרעה! מכשפיו וחרטומיו הודיעו לו
כי בני ישראל מתחילים לחזור אחורה לכיוון מצרים! אהה! נבוכים הם! תועים
ומבולבלים ,ולא יודעים את דרכם במדבר הגדול  -וזו כבר נקודה טובה לטובתי.
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אבל זה לא הכל! הנקודה היותר משמעותית היא הכיוון שאליו פנו בני ישראל  -לא
פחות ולא יותר ,אל פי החירות!  -בין מגדול ובין הים ,לפני "בעל צפון" שהוא האליל
החזק והבלתי מנוצח .הידד! בני ישראל הסגירו את עצמם בידיים!
הידיעה המרעישה הזאת מתאמתת יותר כאשר לפתע מגיעים במרוצה חלק מן השליחים
המזויינים ששלח פרעה עם ישראל ,ומאשרים את הדברים .גם מן המצודה " -מגדול"
 הוא רואה איתותים .יש להם הסכם עם שומרי המצודה ,שברגע שיש תנועה חריגה,הם מדליקים מדורות הנראות עד מצרים .ואכן היום הם הדליקו מדורות! גם עמלק
הרשע שהבחין כי בני ישראל "תועים" במדבר מיהר במרוצה להודיע זאת לפרעה .וכך
התאמתה העובדה הזו ללא כל ספק( .מכילתא בשלח ויהי א .מע"ל שא)

משגיא לגויים
נס קרה פה! פשוט נס! רגע ,אבל מה פתאום שיתרחשו לי ניסים? חושב פרעה .ניסים
נוטים להתרחש דווקא עם בני ישראל ,לא איתי .זאת חשתי על בשרי היטב היטב
בשנה האחרונה! אז מה באמת קרה כאן?
אולם השאלה הזאת לא מטרידה אותו זמן רב .מהר מאוד הוא מוצא בעזרת פרשניו
לענייני דת תשובה פשוטה וברורה לשאלה זו :הרי ה' כעס על פרעה בגלל שני דברים:
האחד  -שזלזל בו ואמר "מי ה' אשר אשמע בקולו" ,והשני  -שלא הסכים לשלוח את
בני ישראל מארצו .על איזה דבר כעס עליו ה' יותר ,ובעבורו נתן לו את המכות? תמיד
חשב פרעה כי זה בגלל הסיבה השניה ,שלא רצה לשלוח את עם ישראל .כך במפורש
אמר לו משה רבנו .אולם עכשיו הוא מבין שלא! הסיבה האמיתית היתה שונה  -ה'
כעס עליו שהוא לא שלח את בני ישראל אך ורק משום שזו פגיעה בכבודו! אולם אין
לו לה' ענין מיוחד דווקא בטובתם של ישראל  -עובדה שעכשיו ,כשפרעה ציית בקולו
ושלח את בני ישראל ,ה' כבר לא משגיח יותר על בני ישראל .הוא עזב אותם לנפשם
במדבר ללא הדרכה כשהם טועים בדרך .אם כן אין פה שום שאלה! ה' חדל להשגיח
על בני ישראל ,וזוהי הזדמנות פז עבורנו להשתלט עליהם בחזרה! (הר"מ אלשיך .מע"ל שב)
השערה זו מקבלת חיזוק במיוחד לאור העובדה שבני ישראל לא סתם טעו בדרך,
אלא פנו דווקא לכיוון "בעל צפון" .זה הרי ברור ,שברגע שה' חדל להשגיח על ישראל,
מיד השתלט עליהם בעל צפון האליל החזק מכולם ,ומכוחו הם נסגרו במדבר!

בעל צפון
מ י היה "בעל צפון"? היה זה אליל ,עשוי שני עמודים גבוהים ,שהיו דומים לצורות של
אדם ,אשר עיניהם עגולות ופתוחות .אולם הם לא נעשו או נחרטו ביד אדם ,אלא
נוצרו כך מן ה"טבע" .על האליל היו חרותים כל שמות המזלות ,והמצרים בכח
כישופיהם ידעו על פי ההסתכלות בו כל מה שנעשה בעולם .המצרים ייחסו לאליל זה
כח רב " -שם גדולם של מצרים ,שם היתה תפארתם ,שם היתה מקום מיוחס שלהם".
(מע"ל רצז)
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למצרים היו אלילים רבים ,והם האמינו שבידי כל אליל מופקד כח מסוים :יש אליל
המופקד על הבריאות ,יש אליל לענייני בטחון ,בעל צפון היה "האליל לענייני כלכלה
וממון" ,הם האמינו שהוא ממונה על הממון ,כמו שכתוב" :זהב מצפון יאתה" ,ולכן
החליטו להטמין דווקא שם את כל הרכוש הרב שכנס יוסף בשבע שנות הרעב .היה
זה רכוש רב ועצום שהגיע למצרים מכל קצוות העולם ,והוא נשמר שם בתקוה ששם
תחול עליו ברכה ושמירה.
כזכור במכת בכו רות נכחדו ואבדו כל אלילי מצרים .אולם רק "בעל צפון" נשאר
קיים ,וזאת כדי להטעותם .שעיקר כעסם של המצריים על עם ישראל היה על כך
שרוששו אותם ונטלו מהם את רכושם .עתה חשו שיכולים הם להישען על בעל צפון
האליל החזק מכולם והבלתי מנוצח ,שהוא ינקום מישראל את נקמתם ,וישיב להם
את רכושם( .כלי יקר שמות יד ב)
ואכן עכשיו התקבלה אצל המצריים תמונה "ברורה" להפליא :בני ישראל ברחו עם הרכוש
הרב שלקחו עימם ,ניצלו את חולשתנו הזמנית כדי להתעשר על חשבוננו ,ובעל צפון
האליל לענייני ממון מתנקם בהם! הוא "מכשף" אותם שיבואו לכיוון שלו ,ובכך הוא
מסגיר אותם בידנו !...יחי בעל צפון אלילנו הגיבור!
זה שנאמר

(איוב פרק יב פס'

כג)ַ " :מ ְש ִ ּגיא ַלג ֹּויִ ם וַ יְ ַא ְ ּב ֵדם"  -אמרו חז"ל אל תקרא ' ַמ ְש ִ ּגיא'

אלא ' ַמ ְש ִ ּגיא' (לשון שגיאה) ,שהקב"ה נותן לגויים לשגות ולטעות כדי לאבדם.

קדימה למלחמה!
לאור המסקנות ה"ברורות" הללו ,החליט פרעה שאין מה לחכות .בו ביום הוא ארגן
עצרת המונית ,וקרא לכל העם לצאת למלחמה .בנאומו הנלהב אל האומה הוא אמר:
"בני עמי היקרים ,בואו עמי ,ולא אנהג עמכם כמו כל המלכים! כל המלכים  -אם
יש להם מלחמה הם נשארים מאחור ,ושולחים את עבדיהם לפניהם ,ואילו אני מבטיח
שאלך בראש כולם ,כי בטוח אני בנצחוננו! ויותר מכך  -כל המלכים לאחר המלחמה
מצווים להביא את השלל אל המלך ,והמלך נוטל חלק בראש ,ואילו אני אשווה אתכם
בביזה ,ולא אקח לעצמי שום יתרון בכמות ובאיכות! ולא עוד אלא שאפתח בפניכם
אוצרות כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות ואתן לכם!" (מכילתא בשלח מסכת דויהי א)
ואכן פתח פרעה את אוצרותיו ,ונתן להם כ"מקדמה" מתנות יקרות ערך ודברי מלכות.
ההמון המשולהב לא היה זקוק לשכנועים נוספים ,רגשות הנקם שהשתוללו בליבם
בימים האחרונים פרצו החוצה ,וכולם התארגנו יחד למרדף ולמלחמה נגד בני ישראל.

גיוס המוני
פרעה החליט לגייס צבא אדיר .הפעם הוא לא יקח שום צ'אנס! כבר מספיק בושות
הוא ספג בגלל העם הזה ,הפעם הוא יראה להם את נחת זרועו! "עלי לגייס צבא רב,
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באופן שכנגד כל גבר מישראל ,יהיו  344חיילים גבורים! כך לא יוכלו הם להימלט
ממני" .כך חש ב פרעה לעצמו ,וממחשבה למעשה הוא פנה לבצע זאת .אולם כיצד ידע
מהו מספרם המדויק של עם ישראל? זאת לא בעיה! בשביל מה קיים "משרד הפנים"?
עיון מדוקדק בפנקסים הראה לו כי בני ישראל מונים  3,444,444גברים .למעשה לא
היה זה מספרם האמיתי ,כי במכת חושך מתו רובם ונשארו רק  044,444גברים שיצאו
ממצרים .אולם בבהלה של התקופה האחרונה עוד לא הספיקו במשרד הפנים המצרי
להתעדכן בנתונים אלו .בהתאם לנתונים הרשומים בפנקסים ,יצא פרעה עם צבא של
-( 444,444,444תשע מאות מליון) חיילים! פי  1544יותר מבני ישראל!
ולמי שאומר שהנותרים ממכת חושך הם רק אחד מחמישים ,חשב פרעה לגייס פי שלושים מישראל,
ולמי שאומר שהנותרים ממכת חושך היו אחד מחמש מאות ,פרעה חשב לגייס פי שלוש מישראל.
אולם לכל הדעות הללו מנה צבא פרעה תשע מאות מליון חיילים( .ילקוט שמעוני שמות יד רל ובפירוש זית רענן.
רבנו בחיי שמות יג יח)

אל הצבא האדיר הזה התלוו שש מאות רכבים מובחרים במיוחד .לכל רכב היו אמורים
להצמיד שני סוסים ,אלא שפרעה בשנאתו הבוערת כלפי בני ישראל רתם סוס נוסף
לכל רכב ,כדי שירכבו מהר יותר .אלו היו המרכבות שהצטרפו למלחמה מטעם הצבא,
אולם אזרחי מצרים הוסיפו ונידבו את כל הסוסים והרכבים שלהם! ומאין היו להם
סוסים? הרי הסוסים שלהם מתו במכת דבר? אלא היו אלה הסוסים של "הירא את
דבר ה'" אשר הניס את הבהמות לתוך ביתו לפני מכת דבר ,ובכך הציל אותם .אותם
"יראים לדבר ה'" הם אלה שנידבו עכשיו את סוסיהם בהתלהבות ובתאוות נקם! מכאן
אמרו" :הטוב שבנחשים  -הרוג ,הטוב שבמצרים  -רצוץ את מוחו!" שאפילו ה"יראים"
שבהם ,מלאים שנאה לישראל היו .ופרעה הגדיל לעשות בכך שאסר את סוסו בידו,
מבלי להמתין שעבדיו יעשו זאת עבורו ,עד כדי כך שבשה שנאתו הגדולה לעם ישראל
את הכללים הבסיסיים( .מכילתא בשלח א)
ביום שני כ' בניס ן יצא המחנה הכבד של מצרים למרדף אחרי בני ישראל ,מלווה
במכשפים רבים שרצו בכח הכישוף לכלות ח"ו את עם ישראל( .זוהר)
המרדף ארך יומיים ,וביום שלישי (שהוא היום השישי של פסח) לעת ערב השיגו המצרים
את בני ישראל והגיעו אל בעל צפון .כשראה פרעה את בעל צפון עומד איתן ,שמח
שמחה גדולה .הוא חשב בלבו :אני חשבתי להטביע את ישראל בים ,ועכשיו אני רואה
שהוא מסכים לדעתי ,ולכן הוא עיכב את עם ישראל אצלו כדי להטביעם בים .ומתוך
שמחה התחיל פרעה לזבח ולהקטיר ולנסך ולהשתחוות לעבודה זרה ,והקריב הרבה
קורבנות לאליל הזה ,והודה לו על החסד שעשה לו שהסגיר את בני ישראל בידיו כדי
להתנקם בהם( .מכילתא בשלח מסכת דויהי ב)

חרדה!
אד וַ ִּי ְצעֲ ק ּו ְבנֵי
יהם ,וַ ִּי ְירא ּו ְמ ֹ
ינֵיהם ְו ִה ֵּנה ִמ ְצ ַריִ ם ֹנ ֵס ַע ַאחֲ ֵר ֶ
ֶ
"וַ ִּי ְשא ּו ְבנֵ י יִ ְש ָר ֵאל ֶאת ֵע
אל ה'"( .שמות יד י)
יִ ְש ָר ֵאל ֶ
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בני ישראל ראו את מחנה מצרים ,מחנה כבד מאוד בא לקראתם ,כשהוא מאוחד
כאיש אחד בלב אחד נגדם .אך לא זאת בלבד הם ראו ,אלא ראו הם אף את "עוזא"
שהוא מלאך הממונה על האומה המצרית ,והיה מרחף מעל המצריים כדי לעזור להם.
(שמות רבה כא ה)

פחד גדול נפל באותו רגע על בני ישראל .לא ,הם לא שכחו כל כך מהר את הניסים
שנעשו להם במצרים ,אולם בכל זאת ניקר בליבם הספק :שמא עד עכשיו היו לנו
ניסים במצרים כי ה' רצה להתנקם מפרעה אשר פגע בכבוד ה' ואמר" :מי ה' אשר
אשמע בקולו" ,ואילו עכשיו שיצאנו ממצרים אין ה' משגיח עלינו כבעבר ,והנה הסכנה
מול העיניים כה מוחשית ,נקלענו למצב שבו אנו סגורים מכל הכיוונים :מקדימה -
ים ,מאחור  -המצריים ,ומן הצדדים  -מדבר מלא חיות רעות ,ואף מצודה גדולה של
המצריים( .דברי שלום וכסף נבחר .מע"ל שז)

ארבע כיתות
כשראו בני ישראל כך ,ניסו לטכס עצה כיצד לפעול .דעותיהם היו חלוקות זה מזה:
שבטי רא ובן ,שמעון ויששכר אמרו :נקפוץ לתוך הים ,והעיקר שלא ניפול בידי המצריים!
שבטי זבולון ,בנימין ונפתלי אמרו :ניכנע ונחזור להשתעבד במצרים ,העיקר שלא נמות!
שבטי יהודה ,ויוסף אמרו :נילחם במצרים עד טיפת הדם האחרונה!
שבטי לוי ,גד ואשר אמרו :נפחיד את מצרים על ידי שנשמיע קולות של מלחמה ,ואז
הם יברחו.
היו שניסו לאותת למצרים שהם עומדים לצידם ומוכנים להכנע .והרשעים שביניהם
אמרו" :המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר?!" ,עד עכשיו היינו מצטערים
על מיתת אחינו במכת חושך ומרחמים עליהם ,אולם עכשיו אנו רואים שעלינו לרחם
ע ל עצמנו יותר מאשר עליהם ,כי מ יתתנו במדבר קשה לנו ממיתת אחינו באפלה,
שאחינו נספדו ונקברו ,ואנו  -תהא נבלתנו מושלכת לחורב ביום ולקרח בלילה.
בתוך כל המהומה קם משה רבנו והשקיט את הרוחות .הוא ענה בסבלנות לכל קבוצה
לפי המתאים לה:
ירא ּוִ ,ה ְת ַי ְּצב ּו ו ְּרא ּו ֶאת יְ שו ַּעת ה' אֲ ֶשר יַעֲ ֶשה לָ כֶ ם
לאלו שרצו לקפוץ לים ,אמרַ " :אל ִּת ָ
ַהי ֹּום"  -הראה להם צבאות של מעלה מלאכי מרום הבאים לעזרת ישראל ,ואמר:
הרימו עינכם וראו את המון המלאכים הבאים להושיעכם ואל תתייאשו!
יתם ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם ַהי ֹּום לֹא
לקבוצה שרצתה לחזור למצרים ,אמר משהּ ִ " :כי אֲ ֶשר ְר ִא ֶ
עולָ ם"  -לא תחזרו יותר להיות עבדים במצרים!
עוד ַעד ֹ
א ָתם ֹ
ת ִֹספ ּו לִ ְר ֹ
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לקבוצה השלישית שרצתה להלחם ,אמר משה" :ה' יִ ּ ָל ֵחם לָ כֶ ם"  -אתם אינכם צריכים
להילחם!
ולקבוצה הרביעית שרצתה להשמיע קולות ,אמר משה" :וְ ַא ּ ֶתם ּ ַתחֲ ִריש ּון"  -אין צורך
אפילו להשמיע קולות של מלחמה .התשועה תבוא בצורה אחרת מאת ה'( .מכילתא בשלח
דויהי ב .מע"ל שח)

ֹיונ ִָּתי ְב ַחגְ וֵ י ַה ֶּסלַע
בשומעם דברים אלו ,התחזקו בני ישראל והתאספו בבכיות ובתפילה לפני ה' ,וכך
התקרבו יותר אל אביהם שבשמים והתחזקו באמונה וביטחון.
אומר המדרש :לְ מה היו ישראל דומים באותה שעה? ליונה שברחה מפני בן הנץ,
ונכנסה לנקיק הסלע ,והיה הנחש נושף [שורק] בה מתוך הסלע .אם תכנס לפנים יכיש
אותה הנחש ,אם תצא לבחוץ הרי בא בן הנץ לתופסה .כך היו ישראל דומים באותה
שעה :הים סוגר ,ושונא רודף! מה עשו? נתנו עיניהם בתפלה לאביהם שבשמים! עליהם
קול ְֵךּ ִ ,כי
יענִ י ֶאת ֹ
הכתוב אומר (שיר השירים ב יד)ֹ " :יונָ ִתי ְ ּב ַחגְ וֵ י ַה ּ ֶסלַע ְ ּב ֵס ֶתר ַה ּ ַמ ְד ֵרגָהַ ...ה ְש ִמ ִ
קול ְֵך ָע ֵרב ו ַּמ ְר ֵ ְ
איך נָ אוֶ ה!" (מכילתא שם)
ֹ

תפילת משה
באותה שעה עמד משה רבנו בתפילה לה' ואמר לפניו :רבונו של עולם ,לְ מה אני דומה?
לרועה שמסר לו אדונו צאן ,ומחוסר זהירות ואחריות העלה הרועה את הצאן לראשי
צוקים ,ולא היה יודע איך להורידם .נתעטף בבגדו והתחיל יושב נבוך ותמה מה תהא
עליהם ,וכיצד יחלצם .כך אני  -אם אני בא להחזירם לכיוון מצרים ,הרי שם פרעה
ומצריים .ואם אני מוליכן לצד דרום  -שם בעל צפון .ואם אני מוליכן לצפון הרי שם
מגדול .ואם אני מוליכן למזרח הרי שם הים.
אמר לו הקדוש ברוךַ " :מה ִּת ְצ ַעק ֵאלָ י?!"  -בני נתונים בצרה ,והים סוגר ,ושונא רודף
 ואתה עומד ומרבה בתפלה?! יש שעה לקצר ויש שעה להאריך! ומלבד זאת ,כברצעקתם של בני ישראל קדמה לצעקתך ,ושמעתי לקולם.
אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא :ומה עלי לעשות? אמר לו :אתה מרומם ומפאר
ומשבח ונותן שיר ושבח ותהלה ותפארת הודיה והלל למי שהמלוכה שלו ,ואני מושיע
עלָה"
אתכם .בזכות אברהם אביכם שהלך לעקוד את בנו יחידו על המזבח "וַ יְ בַ ַקע עֲ צֵ י ֹ
 בזכותו אני אבקע לכם את הים ואצילכם ,ואילו מצרים יטבעו בתוך הים ,ובכךידעו כי אני ה'.

(ילקוט שמעוני שמות יד רלג)

רעש גדול בשמים
באותה שעה עמד "עוזא" שר של מצרים לפני הקב"ה ואמר לפניו" :רבונו של עולם!
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נקראת צדיק וישר ,ואין לפניך לא עו ולה ולא משוא פנים ולא מקח שחד ,למה אתה
רוצה להטביע את מצרים? הרי פרעה לבדו הוא זה שגזר להשליך את התינוקות של
בני ישראל למים ,ולמה יענש כל העם בגללו?! ואם אתה רוצה להענישם על כך
שהשתעבדו בישראל  -הרי כבר נטלו ישראל את שכר עבודתם ,כשלקחו את כל הכסף
ואת כל הזהב שלהם?!"
מיד כינס הקב"ה את כל פמליא של מעלה ואמר להם" :דונו ביני ובין עוזא שר של
מצרים! בתחלה הבאתי על מצרים רעב ,והעמדתי להם את יוסף אשר בחכמתו צבר
מזון והעשיר את מצרים ,ונעשו כולם עבדיו  .ואם כן כל רכוש מצרים שייך ליוסף
ולבניו! ולבסוף התייחסו המצריים אל בני כגרים ועבדים ,והשתעבדו בהם שעבוד קשה,
עד שעלתה צעקתם לפני .ושלחתי להם את משה ואהרן עבדי ואמרו למלך שלהם" :כה
אמר ה' אלהי העברים" ,ובאותה שעה היו יושבים לפניו כל מלכי מזרח ומערב והתחיל
מתגאה לפניהם ואמר" :מי ה' ,לא ידעתי את ה' ,אלא המתינו ואבדוק בספרים שלי
אם שמו כתוב אצלי" ,בדק ולא מצא .השיבו משה ואהרן ואמרו לו" :הוא ברא שמים
וארץ ,והוא צר את העובר במעי אמו ,והוא משיב רוחות ומוריד גשמים ,ומפריח
טללים ,ומצמיח אילנות ועשבים ,וממית ומחיה ,ונפש כל חי בידו!" השיב פרעה לשלוחי:
"אין אלוה בעולם שיעשה מעשים הללו! אלא אני בראתי את עצמי ואת נילוס נהרי".
וכיון שכפר בי ,שלחתי לו עשר מכות ולא הועיל לו ,והמשיך לכפור בי והוסיף לשעבד
את בני .ולאחר שהודעתי לו את כוחי וגבורתי שלח אותם בעל כרחו ,ועכשיו רדף
אחריהם להחזירם שוב לשעבוד! מי שעושה מעשים כאלו ולא מבין ,אינו ראוי לטבעו
בים הוא וכל חילו?!"
השיבו כל פמליא של מעלה" :הדין עמך רבונו של עולם ,ועשה כל מה שאתה חפץ".
באותה שעה ענה עוזא ואמר" :רבונו של עולם! יודע אני בעצמי שהם חייבים ,אלא
שבכל זאת תתנהג עמהם במדת הרחמים".
שמע מיכאל השר של ישראל ,כי עוזא מנסה לבקש רחמים על מצרים ,מיד נתן הוראה
לשר גבריאל שיטוס למצרים ויביא משם לבנה אחת מן הלבנים שעשו בני ישראל.
הביא גבריאל את הלבנה ,ומצאו בה תינוק אחד מישראל שהיה מעוך ונתון בתוך
הטיט .התייצב גבריאל ואמר :רבונו של עולם! מעשים כאלו עשו לבניך ,ואתה תרחם
עליהם?! מיד חזר הקב"ה וישב עליהן במדת הדין וגזר את דינם להטביעם בים( .ילקוט
שמעוני שמות יד רמא)

ע ָתיו
רו ֹ
ָק ָחם ַעל זְ ֹ
הערב ירד ,הגיע הזמן שבו עמוד הענן צריך להתחלף בעמוד האש ,כמידי לילה .אלא
שבלילה זה השתנו הדברים .עמוד האש ירד והלך כמידי לילה לפני מחנה בני ישראל,
אולם עמו ד הענן לא הסתלק ,כי בלילה זה הועיד לו ה' תפקידים גדולים וחשובים,
ניסים רבים התרחשו באמצעותו.
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הלך עמוד הענן מאחורי מחנה ישראל ,והפריד בינם לבין מחנה מצרים .וכך המצריים
לא יכלו להתקרב אל מחנה ישראל .כשניסו המצריים לזרוק לעבר מחנה ישראל
אבנים וחיצים ,קיבל עמו ד הענן את החיצים והאבנים ,והחזיר אותם כלפי מצרים.
משל למה הדבר דומה? לאחד שהיה מהלך בדרך ,והיה מוליך את בנו לפניו .באו
שודדים לשבותו מלפניו ,נטל האב את הבן מלפניו ונתנו לאחריו .בא הזאב מאחריו,
נטל האב את הבן מאחריו ונתנו מלפניו .באו שודדים מלפניו וזאבים מאחריו  -נטל
האב את בנו ונתנו על זרועותיו  .כך עשה הקדוש ברוך הוא ,שהחזיק את ישראל
והוליכם במדבר 'יד ביד' ,וסידר להם את העננים בכל עת לפי צרכם ,וזהו שנאמר
תיו"( .מכילתא בשלח ויהי ד .רש"י שמות יד יט-כ)
עָ
רו ֹ
(הושע יא ג)ְ " :ו ָא ֹנ ִכי ִת ְר ּגַלְ ִּתי לְ ֶא ְפ ַריִ ם ָק ָחם ַעל זְ ֹ

חושך מצרים!
בעוד עמוד האש הולך לפני בני ישראל ומאיר להם את דרכם  -הרי עמוד הענן
מחשיך את מחנה מצרים לגמרי! חושך גדול נפל פתאום על מצרים ,חושך עבה וסמיך,
ממש כמו במכת חושך!
חושך זה היה למעשה "חוב קטן" שנשאר למצרים ממכת חושך ,כי כל המכות ארכו
שב עה ימים ,ואילו מכת חושך ארכה רק ששה ימים .את היום הנוסף שמר להם הקדוש
ברוך הוא ללילה הזה ,כדי לעשות למצרים "הצגה מושלמת".
אולם התרחש כאן נס בתוך נס .למרות החושך הכבד שירד עליהם עד שלא יכלו
לראות זה את זה ,בכל זאת הם ראו היטב את מחנה ישראל שהיה מואר באור חזק
על ידי עמוד האש! (מע"ל שיד)

חרבם תבוא בלבם
נתאר לעצמנו את אותו מצרי שרודף בתאוות נקם אחרי זבולון עבדו לשעבר במטרה
להחזיר לעצמו את רכושו .הנה לאחר יומיים של מרדף מטורף הוא סוף סוף משיג
יחד עם כל חבריו את מחנה ישראל! עכשיו מחנה ישראל נמצא ממש במרחק קטן
מ מנו ,והנה הנה עוד מעט הוא יכנס לשם בחמת זעם ויראה לזבולון ולכל חבריו את
נחת זרועו! כמצרי הנאמן לדתו הוא לא שוכח להודות ל"בעל צפון" אשר נקם את
נקמתו והביא אותו עד הלום ,וכבר הוא מתכונן לזנק על בני ישראל ,להתנפל עליהם
כחיית טרף ,ולכלות בהם את כל זעמו ותסכוליו האחרונים.
הוא מכניס את היד לתרמילו להוציא כמה חיצים ,ולפתע פתאום בלי הודעה מוקדמת
 --הצילו! מה קורה כאן??! אני לא רואה כלום! אולי התעוורתי?? ואולי ...מה זה יכוללהיות? בבת אחת הוא חוזר אל הסיוט הנורא ההוא שהתרחש במצרים לפני זמן לא
רב במכת חושך .שוב צעקות בהלה ,דחיפות ,מכות ,אנחות של כאב ...הצילו!!!
טוב שיש לי קצת נסיון ,הוא חושב .לפחות הפעם אעמוד במקומי ולא אנסה ללכת
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לשום כיוון כדי לא להסתבך יותר .הוא עוד זוכר היטב איזה חבטות ספג במצרים
כשפתאום באמצע הדרך הביתה נהיה חושך מוחלט ,והוא בבהלתו ניסה לחפש את
דרכו בחושך ,ונתקל באנשים מבוהלים והיסטריים כמוהו .את הדחיפות ,החבטות,
הנפילות והמכות שהיו שם הוא זוכר היטב ,ובהחלט מעוניין לוותר על ה"תענוג" הגדול
הזה כרגע .לכן מוטב עכשיו לעמוד ולא לזוז!
אך רגע ,מה קורה פה? איך יתכן? מכיוון מחנה ישראל אני רואה אור גדול! את כף
ידי אינני יכול לראות ,אך את מחנה ישראל אני רואה היטב .איך יתכן? נו ,אז זו
חצי נחמה ,כך אוכל לפחות לזרוק לעברם כמה חיצים! איפה זבולון עבדי? הוא מנסה
לתור בעיניו אחר זבולון שלו ,והנה הוא מצליח לראות אותו .למרבה הפלא ,זבולון
אינו נראה מוטרד או מפוחד .ה וא יושב עם אשתו וילדיו ואוכל ושותה בשמחה .כנראה
אינו יודע מה מחכה לו עכשיו ,אני כבר אדאג להשבית את שמחתו!
הוא ממהר לחפש את החיצים שלו ,ולאחר גישושים ומישושים ארוכים ומייגעים הוא
כבר מחזיק בידו מספר חיצים .אתחיל מהקל אל הכבד ,הוא מגחך לעצמו בהנאה,
קודם אזר וק חץ לעבר הבן הקטן ,אחר כך על הגדול יותר ,וכך הלאה לפי הסדר...
זבולון יהיה אחרון חביב ,כדי שיהיה לו קצת "נחת" לפני מותו .זה בהחלט מגיע לו
בגלל כל מה שסבלתי בגללו.
המצרי מכוין את החץ אל המטרה ,עושה תנופה חזקה ,ו ...בעוצמה רבה הוא מיידה
את החץ .הוא אינו רו אה את החץ העושה את דרכו לכיוון מחנה ישראל ,כי החושך
מונע זאת ,אולם הוא מצפה בדריכות לראות את בהלתם הפתאומית של זבולון
ומשפחתו ,למראה דרישת השלום החמה והחדה ששיגר להם כעת...
ולפתע ...אאיייי!!! צרחת אימים פורצת מגרונו של המצרי .חפץ חד פוגע קשות בידו
הימנית ופוצע אותה .דם רב זב ממנה ,והוא אינו יכול אפילו לטפל בה .אין לו בהישג
ידו שום אמצעי טיפול .לנסות לחפש זה לא כדאי  -כי כל נסיון לזוז לכאן או לכאן
בחושך הנורא הזה עלול להזיק לו יותר ,הוא עלול להתקע בחבריו וליפול ,או שהוא
יפיל אותם בטעות ויספוג על כך בעיטות ו מכות נמרצות ,וכרגע אין לו שום חשק לא
לזה ולא לזה .חסר אונים הוא מנסה "לחבוש" את הפצע על ידי הבגד שלו .כאשר
הוא בא להוציא את החפץ החד שנתקע בו ,הוא נדהם לגלות במישושו כי החפץ הזה
מוכר לו ...מוכר לו מאוד ...רק לפני מספר שניות הוא החזיק אותו בידיו...
מוֶ :ח ֶרב ּ ָפ ְתח ּו ְר ָש ִעים
בא ֹיו ֹ
לו ִ ּכי ָר ָאה ִ ּכי ָי ֹ
" ֹז ֵמם ָר ָשע ַל ַ ּצדִּ יק ְוח ֵֹרק ָעלָ יו ִש ָּניו :ה' יִ ְש ַחק ֹ
שבַ ְרנָ ה" (תהלים לז ,יב  -טו)
תו ָתם ִּת ּ ָ
בוא ְבלִּ ָבם ְו ַק ּ ְש ֹ
ְו ָד ְרכ ּו ַק ְש ּ ָתםַ ...ח ְר ָבם ָת ֹ

באו מים עד נפש!
ובינתיים במחנה ישראל ,פונ ה משה רבנו בציווי ה' אל בני ישראל ואומר להם :עליכם
לנסוע לכיוון הים ,ומה' תבוא הישועה!

 | 10ח ג ה פ ס ח ב ה ל כ ה ו ב א ג ד ה
מבוכה נפלה בקרב המחנה .להכנס לתוך הים? לא להכנס? מי יכנס ראשון? עוד הם
מתלבטים וחוככים בדעתם מה לעשות ,והנה בא נחשון בן עמינדב משבט יהודה ובבת
אחת קפץ אל תוך המים! ראו ז את יתר השבטים ולבשו עוז ואף הם קפצו לים .אולם
הים לא נבקע מיד ,המים הגיעו עד חוטמם וכמעט הטביעו אותם .קרא נחשון ואמר:
יענִ י אֱ ל ִֹהים ִ ּכי בָ א ּו ַמיִ ם ַעד נָ פֶ ש"!
הו ִש ֵ
" ֹ
באותה שעה עמד משה בתפילה .אמר לו הקב"ה :בני עומדים בים ועומדים להטבע
ואתה מאריך בתפי לה? אמר לו משה :וכי מה אני יכול לעשות? אמר לו הקב"הְ " :ו ַא ּ ָתה
עה ּו"! (ילקוט שמעוני תהילים סח)
ָה ֵרם ֶאת ַמ ְּט ָך וּנְ ֵטה ֶאת י ְָד ָך ַעל ַה ּיָם ו ְּב ָק ֵ

השלכת המטה
תחילה ציוה ה' את משה שיסיר מידיו את המטה ,אין הוא חפץ שקריעת ים סוף
תתרחש באמצעות המטה .ומדוע?
אמר רבי סימון :משל לאדם שהיה אהוב מאוד על המלך ,והיה תמיד נושא בידיו
"זמורה" (אות של כבוד ושלטון) וכולם היו מכבדים אותו .אמרו אנשים :אם הזמורה לא
היתה בידו  -לא היה מתכבד .שמע המלך ואמר לו :עזוב מידך את הזמורה וצא לחוץ,
וכל מי שאינו שואל בשלומך ,אני נוטל את ראשו!
כך אמרו המצריים :לא היה יכול משה לעשות כלום אלא רק עם המטה! בו הכה את
היאור ,בו הביא את כל המכות! כיון שבאו ישראל לתוך הים והמצריים עומדים
מאחריהם ,אמר הקדוש ברוך הוא למשה :השלך את מטך ,שלא יאמרו אילולי המטה
לא היה יכול לקרוע את הים( .שמות רבה כא)

הים ראה וינס
השליך משה את מטהו ,ונטה את ידו כלפי מעלה ,והנה החלה לנשב רוח קדים עזה -
רוח מזרחית שהיא הרוח החזקה ביותר בכל הרוחות ,ובה הקב"ה נוקם את נקמתו מן
הרשעים .על ידי רוח זו רצה הקב"ה להטעות את המצריים שיחשבו כי הים נבקע
ונקפא בצורה טבעית ,ובכך יח ליטו לרדוף אחרי בני ישראל( .שמות יד כא רש"י ורמב"ן)
כשרצה משה לבקוע את הים ,לא רצה שרו של ים לחלק את מימיו ,כי היה טוען:
"אני גדול ממך ,שאני נוצרתי ביום השלישי ,ואתה נוצרת ביום השישי" .אומנם -
'תנאי התנה הקב"ה עם הים עוד מששת ימי בראשית ,שיקרע לפני בני ישראל' ,אולם
שרו של הים חשב כי כעת כשבני ישראל נמצאים בדרגה נמוכה מבחינה רוחנית
ושקועים עדיין בעבודה זרה של מצרים ,אין ראוי שייעשה להם נס במצב כזה .הראה
לו משה את המטה שבו היה חקוק השם המפורש ,וכן את ארונו של יוסף ,אולם שרו
של הים עמד בסירובו .כיון שראה משה כך אמר לקדוש ברוך הוא :אין הים רוצה
להקרע .מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן ימינו על ימינו של משה ,ואמר לשר הים ,כי
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עתידים בני ישראל לקבל את התורה ,ולכן הם ראויים שייעשה להם נס .משראה השר
של הים את הקב"ה בכבודו ובעצמו אחזו פחד גדול וברח ממקומו ,שנאמר" :הים ראה
וינס"( .שמות רבה כא ,ו .מע"ל שיב)

בתוך הים  -ביבשה
עומדים בני ישראל בתוך הים ,והמים מכסים את כל גופם ,ולפתע ,בבת אחת  -הכל
יבש! מי הים נבקעו ונעמדו בצדדים! קרקעית הים אפילו לא לחה ,אלא יבשה לגמרי!
ולפניהם נפתח מסלול הליכה פתוח באורך של כ 344 -קילומטר ,כשהמים עומדים
להם כחומה מימינם ומשמאלם! איזה פלא!!! ישתבח שמו לעד( .תרגום יונתן)
כשראה זאת השטן ,התחיל לקטרג ואמר :רבונו של עולם! מאחר שבני ישראל היו
עובדי עבודה זרה במצרים  -למה עשית להם את הנס הזה?! והיה השטן הולך וצועק
עד ששר של ים שמע את קולו ורצה ללכת בזעף ובחימה להטביע את בני ישראל.
מיד השיב לו הקב"ה :שוטה שבעולם ,וכי בכוונה וברצון עבדו ישראל עבודה זרה?!
והלוא לא עשו זאת אלא מתוך שעבוד וטרוף הדעת שהיו מנת חלקם במצרים! כיון
ששמע זאת שר של ים  -הסיר חמתו מבני ישראל ,והפנה את כל זעמו כלפי מצרים.
ירד גבריאל המלאך אל עם ישראל והקיפם ושמרם כחומה .והיה מכריז על הים ואומר
למים שבימינם :הזהרו בישראל שעתידים לקבל את התורה שניתנה בימינו של הקב"ה,
שנאמר" :מימינו אש דת למו" .חזר ואמר למים שבשמאלם :הזהרו בישראל ,שעתידים
להניח תפילין בשמאל! חזר ואמר למים שלאחוריהם :הזהרו בישראל שעתידים להתעטף
בציצית מאחוריהם! והמים שומעים דבריו ועומדים כחומות( .ילקוט שמעוני שמות יד)
ונחלק להם הים לשנים עשר קרעים כדי שיהא לכל שבט ושבט שביל לבדו ,וכך ילכו
בנחת ובצורה מסודרת .חומות הים שבין כל שבט ושבט היו מאירים ויפים מההשתקפות
של עמוד האש ,ונראו כיהלומים בורקים ושקופים ,כך שיכלו לשוחח ולדבר זה עם זה,
ובכך היו רגועים יותר והתיישבה דעתם( .שמות רבה כד .מכילתא בשלח ויהי ד .מע"ל שלד)
את הרוח החזקה הממשיכה להשתולל בעוז ,הם לא חשו ,כי ענני הכבוד המשיכו ללכת
עמם וסוככו עליהם( .מע"ל שלג)
דרש רבי נהוראי :היתה בת ישראל עוברת בים ובנה בידה ובוכה ,מושיטה ידה ונוטלת
תפוח או רימון מתוך הים ונותנת לו ,וזה שנאמר" :לא חסרת דבר"  -שלא היו חסרים
אלא להזכיר דבר והוא נברא לפניהם( .שמות רבה כא י)
גם רוח השיב ה' מגן עדן ,שנשאה והביאה עימה אל בני ישראל ריחות ערבים של
מיני בשמים.
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ומה שתו?  -מתוך מי הים עצמם ,יצאו מים מתוקים! בני ישראל היו נוקבים בקירות
המפרידים בין שבט לשבט ,ויצאו מהם זרמי מים מתוקים כאילו יצאו ממעיין( .שוחר טוב
קיד ז)

פרסום הנס
כאשר נבקע ים סוף ,נבקעו עימו כל המימות שבעולם ,כל המים שבכוסות השתיה,
בחביות ,בבורות ,בנהרות ובימים הגדולים  -כולם נבקעו לשניים ,כדי לפרסם את הנס
הגדול שנעשה לכבוד בני ישראל( .ילקוט שמעוני שמואל ב כב)
נתאר לעצמנו :יושב לו סיני ושותה להנאתו כוס תה ,ולפתע  -מה זה? התה נעמד לו
בצידי הכוס ,ובאמצע נעשה ריווח .מופתע והמום הוא הולך להראות את הפלא לאשתו.
הוא פוגש אותה במטבח כשהיא מחזיקה בידה כף גדולה ,ועל פניה ארשת פנים של
תדהמה .בוא תראה ,היא קוראת לו כמעט בהיסטריה ,תראה מה קורה פה! היא מראה
לו את סיר המרק סיני שבישלה זה עתה ומספרת בהתרגשות :באמצע שאני בוחשת
את המרק ,פתאום נע מדו להם מי המרק בצידי הסיר ,ובאמצע  -הכל יבש! שניהם
מתבוננים יחד בתדהמה בסיר ובכוס התה ,כשלפתע נשמעים צעקות מכיוון חדר
האמבטיה .בבהלת מה הם ניגשים אל בנם הקטן ,שבקש להשתכשך לו מעט במים,
ונדהמים לגלות גם שם מראה מוזר...
משהו קורה פה! אולי איזו תופעת טבע נדירה שהם לא שמעו עליה? הם מחליטים
לצאת לרחוב להראות לכולם את הפלא ,אך הם מגלים כי הם לא היחידים .אצל
השכנים כולם קרו דברים דומים .כל המים נבקעו! הדבר הפך לשיחת היום ,כולם ניסו
להעלות השערות שונות באשר לתופעה המוזרה .אולם ההלם הגדול יותר הגיע כאשר
התחילו להג יע שמועות כי גם המים שבים נבקעו! אנשים רבים אשר הפליגו באוניות
באותה עת ,העידו כי לפתע פתאום ניטלטלה אונייתם טלטלה עזה ,וכל מי הים
ניטלטלו לצדדים לגובה אדיר ,ובאמצע  -יבש הים.
הסיפורים המשיכו להתגלגל מפה לאוזן ,וההשערות התרבו מיום ליום .אולם כעבור
מספר ימ ים ,כאשר הגיעו החדשות המסעירות אודות נפילתה הפתאומית של האימפריה
העולמית  -מצרים ,אז התקבלה תמונה ברורה לגבי כל מאורעות התקופה האחרונה.
עדי ראיה שהיו בקרבת מקום האירוע סיפרו ,כי בני ישראל יצאו ממצרים ,וכאשר
רדפו אחריהם המצריים להחזירם ,נעשה להם לפתע נס גדול ,ונבקעו מי ים סוף
לכבודם .אותם מים הטביעו לאחר מכן את כל המצריים וכך נפלה בבת אחת
האימפריה האדירה.
הנה כי כן ,כך התפרסם בעולם כולו שמו של הקדוש ברוך הוא יתברך ויתעלה ,אשר
בגבורתו משנה את כל מערכות הטבע למען בניו חביביו  -עם ישראל.

מרדף בתוך הים
נחזור א ל מחנה מצרים ,אל המצרי האומלל המטפל בידו הפצועה .לא זמן רב הוא
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ישב 'ללקק את הפצע' ,זה בהחלט לא הזמן המתאים .עכשיו חשוב לו יותר להתנקם
בזבולון .אם פעם אחת זה לא הלך ,אין זה אומר כי צריך להתייאש ,מנסים שוב.
אולם הנסיון הזה עלה לו בפציעה חמורה נוספת ברגל השמאלית ,כאשר הענן החזיר
אליו את אותו חץ חזרה .כחיה פצועה הוא החליט לנסות את מזלו בזריקת אבנים,
ואז קיבל 'פנס' רציני במצח .לאחר עוד כמה נסיונות כושלים ששילם עליהם ביוקר,
הגיע המצרי למסקנה שהעסק הזה לא משתלם .אי אפשר להרוג את היהודונים הללו
מרחוק ,צריך פשוט לתפוס אותם בידיים ולגמור סיפור .קדימה ,יש למהר .אומנם
המשימה לא קלה בחושך השורר ,אך טוב שלפחות רואים את מחנה ישראל ויודעים
את כיוון ההליכה.
ולפתע ---המצרי חש טלטלה עזה! רוח עזה החלה פתאום לנשב ,והוא כמעט עף
ממקומו .מה קורה פה?? מה הרוח הזאת? חשבתי שכבר נגמר החורף ,אפילו מעיל לא
לקחתי אתי .חה ...כאילו שזה היה עוזר ,איזו רוח זאת? זאת לא רוח ,זו ממש סופה.
והנה  -לא יאומן! המצרי משפשף את עיניו בחוסר אמון .הרוח העמידה את מי הים
לצדדים והקפיאה אותם ,איזו תופעת טבע נדירה ומעניינית! המצרי מאמץ את עיניו
לראות ,מה עושים כרגע בני ישראל? הנה  -הם נכנסים לתוך הים! חושבים שיצליחו
להימלט ...שוטים שכמותם ,מה הם חושבים ,שרק הם ראו שהים התייבש? גם אנחנו
רואים זאת ,מיד נרדוף אחריהם ונשיג אותם!
מחבריו הוא שומע כי גם הם בדעה אחת עמו ,וכך  -בלי שהיות ,פונה מחנה מצרים
אל תוך הים ה בקוע ,למרדף אחר בני ישראל .המרדף מתיש ומייגע  -הרוח הנוראה
המשתוללת אינה מפסיקה אף לרגע ,והרכיבה קשה מאוד .מידי פעם מתנגשים הסוסים
אלו עם אלו בגלל החושך הנורא ,ומעוררים מחדש את כאב הפציעות והמכות שספגו
מן החיצים והאבנים ,אבל המטרה הגדולה העומדת למול עיניהם גוברת על כל קושי!
זהו כוחה של השנאה המקלקלת את השורה ,מעל לכל השערה.
המצרים מתפלאים לראות כי בני ישראל הולכים דווקא רגועים .הם לא נראים
מטולטלים מן הרוח הנוראה .ואם לא די בכך ,הם מבחינים גם שיש להם פירות
טעימים ,והם אוכלים אותם להנאתם בנחת ובשמחה.

מהומת מוות
כמעט כל הלילה נמשך המרדף  -בני ישראל עוברים בים ,והמצרים אחריהם.
כשהתקרב כבר הבוקר ,הספיקו כל בני ישראל עד האחרון שבהם ,לעבור את הים
ולצאת אל היבשה ,ואילו מחנה מצרים  -היה כולו עד האחרון שבהם בתוך שטח
הים .זו היתה השעה שבה חפץ ה' יתברך לעשות את הנקמה הסופית מן המצריים.
מ ֶרת ַהבּ ֹ ֶקר וַ ּי ְַש ֵקף ה' ֶאל ַמחֲ נֵ ה ִמ ְצ ַריִ ם ְ ּב ַע ּמוּד ֵאש ְו ָענָ ן ,וַ ּי ָָהם ֵאת ַמחֲ נֵ ה
"וַ יְ ִהי ְ ּב ַא ְש ֹ
ִמ ְצ ָריִ ם".
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לפתע החלו להשמע קולות אדירים של ברד ואש מתלקחת .עמוד הענן החל לרכך את
האדמה מתחת רגלי המצריים ,ועמוד האש הרתיח את האדמה ,וכך הפכה הקרקע
לטיט רותח! מעוצמת החום ,נשמטו פרסות הסוסים מרגליהם! גם גלגלי המרכבות
החלו להישרף .המרכבות נגררו ב"צליעה" ,ויושביהם היטלטלו בעוצמה רבה מצד לצד.
חומות המים הגדולות החלו להתפורר ,ועל ראשי המצריים נחתו אבני קרח כבדות
ששברו את ראשיהם.
ואם לא די בכך  -לפתע החלו כל מיני מחלות שונות ומשונות ,כמו שחין ,טחורים,
כאבי בטן ועוד ,לפקוד את המצרים( .שמות יד כד .רש"י .רשב"ם .ספורנו .מכילתא בשלח ויהי ה .מע"ל שלט)
נתאר לעצמנו מה התחולל שם .יושב המצרי על מרכבתו בעיצומו של מרדף מייגע
בתנאים קשים של חושך ורוח סערה .לפתע  -קופץ הסוס ממקומו כאחוז תזזית ,המצרי
נופל בחבטה על קרקעית המרכבה ,ושובר את הכתף .מה קרה לו ,לסוס הזה? חושב
המצרי בכעס .הוא עדיין לא מספיק להתרומם ,והנה  -טראח !...גלגל אחד מן המרכבה
נופל ,והמרכבה סופגת חבטה עזה ,היא נעשית מוטית בשיפוע חד לכיוון הגלגל החסר,
והמצרי היושב בתוכה מתגלגל בעוצמה רבה ב"מורד" התלול ...אגב הגלגול הוא מספיק
לשבור עוד כמה עצמות .אבל בכך לא די! הסוס כאילו השתגע! הוא קופץ ומשתולל,
וגורר עמו את המרכבה .המרכבה מיטלטלת מצד לצד ,כשכיוון השיפוע משתנה בהתאם,
והמצרי מתגלגל מצד לצד  -מימין לשמאל ,ומשמאל לימין ,ומשם  -לאחור ,ומאחור
 לפנים .ספק אם נשארה בגופו עצם שלימה מכל הטלטולים הללו...הוא מחליט שעליו לסיים את הסיוט הנורא הזה עכשיו! עליו לרדת מן המרכבה
הקפיצית הזו כמה שיותר מהר! אבל איך? כל גופו שבור וכמעט אין ביכולתו להניע
אבר .אולם הוא מתאמץ בכוחות על אנושיים ,תופס היטב במעקה כדי לא ליפול שוב
ומוציא את רגליו אל מחוץ למרכבה .עכשיו הוא ירד ממנה ויגמור את הסיוט! בבת
אחת הוא קופץ מן המרכבה ,ו ....מה זה? הנעליים נמסות! הוא עוד לא מספיק להבין
מה קורה ,וכבר הוא מוצא את עצמו יחף ,ואז  ---איייי !....זעקת כאב נמלטת מפיו.
הקרקע כולה מלאה בוץ רותח! כויות ענקיות ועמוקות צורבות את כפות רגליו .בתנועה
אינסטינקטיבית הוא מרים את הרגל האחת ,ולאחר מכן מניח אותה ומרים את השניה
 חבל שאי אפשר להרים את שתי הרגליים ביחד! וכך הוא מרים לסירוגין פעם אתרגל ימין ופעם את רגל שמאל ,כשכל כולו בוער מן הכויות האיומות .ה"ריקוד" המוזר
הזה מזכיר לו משהו ,גם במכת כינים הוא רקד ריקוד דומה...
נפלתי מן הפח אל הפחת ,הוא חושב לעצמו ,המצב בתוך הכרכרה היה יותר נסבל...
במאמצים מרובים הוא עולה שוב על הכרכרה .הוא ממשיך לספוג מכות ושברים,
אלא שעכשיו הוא מקבל את היסורים יותר באהבה ...זה עדיף על פני הכויות האיומות.
המצרי כבר התייאש מלנסות לקום ,הוא שוכב על קרקע המרכבה חסר ישע וממשיך
לספוג מכות .הכויות בכפות הרגליים צורבות כאש ,מה גם שנשאר דבוק בהן עדיין
טיט רותח שטרם הת קרר .כאשר ניסה לגרד אותו עם היד ,חטף כויות נוספות בידיו.
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אולם זה לא הכל ...לפתע החל כל גופו לפרוח בשחין .רק לא זה! אין לו כח לסיוט
הנורא הזה !...הוא מרגיש שהוא כמעט מאבד תחושה ...איך אפשר לסבול עד כדי כך?
שברים ,מחלות ,מכות ,כויות  -כך היה מחנה מצרים כולו בבהלת מוות! בשלב זה
הבינו סוף סוף המצריים ,כי ה' נלחם למען בני ישראל .הם הבינו שפרשני הדת של
פרעה טעו בפרשנותם ,במה שאמרו שלאחר שבני ישראל יצאו ממצרים ,ה' כבר עזב
אותם .הנה עכשיו ה' מתנקם בנו ,הבינו המצריים ,ולכן  -עלינו לברוח!
מיד  -החליטו כולם לעשות 'ר ברס' .בכוחות לא להם מנסים המצרים למשוך במושכות
הסוסים ולהפנות אותם חזרה לכיוון היבשה .אולם "פקקי תנועה" כבדים חסמו את
המעבר .עגלות תקועות ,בני אדם חולים השוכבים בחוסר אונים ,ארגזים שנפלו מן
העגלות  -כל אלו חסמו את הדרך ולא אפשרו מנוסה.

אין מנוס!
אולם כל זה היה רק "מקדמה"  -לפנות בוקר התרחשה המפלה הקשה ביותר:
ָשב ַה ּיָם
ָדו ַעל ַה ּיָם ,וַ ּי ָ
משה ֶאת י ֹ
ֶ
מ ֶשה נְ ֵטה ֶאת י ְָד ָך ַעל ַה ּיָם ...וַ ּיֵט
אמר ה' ֶאל ֹ
"וַ ֹּי ֶ
ְ
ה ּיָם" (שמות יד כו,
תוך ַ
אתו ,וַ יְ נַ ֵער ה' ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם ְ ּב ֹ
נו ,ו ִּמ ְצ ַריִ ם נָ ִסים לִ ְק ָר ֹ
ית ֹ
נות בּ ֶקר לְ ֵא ָ
לִ ְפ ֹ
כז)

לפתע ,בבת אחת ,עם הטיית ידו של משה ,נפלו חומות המים האדירות ,ושבו לשטוף
את הים .הגלים הסוערים שטפו בשצף קצף את המצרים המבוהלים.
המצרים שהיו קרובים לשפת הים ניסו לברוח ,אך הסוסים הכניסו אותם לתוך הים
בכח .היו שידעו לשחות וחשבו בכך להינצל ולהגיע לשפת הים ,אבל הים הגועש לא
נתן להם לעשות זאת .היו שניסו לברוח מן הים בכח הכישוף .אבל שרו של ים אמר:
האם אפשר שפקדון שנתן ה' בידי  -אתננו לצאת מידי?! ואז היו המים רצים אחרי
המצרים וסוחפים אותם אליהם שוב בכח.
שני מכשפים גדולים במיוחד היו במצרים  -יוחני וממרא שמם ,ועשו להם כנפיים
בכשפים ופרחו באויר ונתלו ברומו של עולם .אמר גבריאל" :ברוב גאונך תהרוס קמיך"!
מיד אמר הקב"ה למיכאל :לך ועשה בהם דין! תפסם מיכאל בשערות ראשם וקעקען
על פני הים( .ילקוט שמעוני שמות יד רלה)

"תרגילי מים"
אבל ה' לא נתן ל מצרים את ה"תענוג" לטבוע בקלות ,ולהתפטר מהצרות .ה' ניער את
גלי הים בעוצמה רבה ,והמצרים החלו להיזרק בכח רב מן הים לאויר ,ומן האויר
חזרה לים ,וכך שוב ושוב .ה"קפיצות לגובה" הללו לא היו חוויה נעימה במיוחד ,שכן
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בהיותם למעלה באויר ,ה' הפך אותם ועשה להם "גלגולי סלטה" ...נזרק המצרי עם
מרכבתו לאויר ,כשהמרכבה למטה והוא למעלה ,אולם באמצע הדרך הם התהפכו -
הסוס למעלה והמצרי עם ראש למטה .וכך ,כאשר נחתו חזרה לים ,קיבל ראשו של
המצרי חבטה עזה.
בדרך הטבע ,כבר היו כולם צריכים למות תוך מספר שניות ,אלא שנתן בהם הקב"ה
חיות ,כדי שירגישו את היסורים שוב ושוב.
עופֶ ֶרת ְ ּב ַמיִ ם ַאדִּ ִירים"  -שקעו כמו
ה"צדיקים" שבמצרים אכן מתו די מהר " -צָ לֲל ּו ַּכ ֹ
מו ָאבֶ ן"  -ה' נתן להם לעשות כמה
צולֹת ְ ּכ ֹ
עופרת ונטבעו .הבינונים שבהם "י ְָרד ּו ִב ְמ ֹ
"תרגילי מים" נחמדים ורק אחר כך הטביע אותם .ואילו הרשעים ,שהתאכזרו ביותר
רנְ ָך
לבני ישראל נעו ונדו בתוך הים זמן רב ,כמו קש הצף על פני המים ְּ " -ת ַש ּלַח חֲ ֹ
קש"( .מכילתא ורש"י)
ֵמו ַּכ ַּ
אכל ֹ
ֹי ְ
לעומת זאת העמים האחרים שהצטרפו למרדף ,לא טבעו בים .ה' חיזק את ליבם
שירדפו אחרי בני ישראל כדי שיראו במפלת המצרים ויכירו בגדולת ה' יתברך ,וילכו
מי הים הכירו ,מי מצרי ומי משאר האומות! (ש"ך וזוהר .מע"ל שדמ)
לספר זאת בכל העולםֵ .
נתאר לעצמנו :מיטלטל המצרי הרשע בתוך המים מצד לצד ,ולפתע  -נזרק לאויר בכח
רב ,עושה גלגול ,ונוחת חזרה בחבטה עזה אל תוך הים .העוצמה החזקה שבה הוא
נופל  ,גורמת לו להכנס עמוק עמוק בתוך הים ,והמים שוטפים אותו מכל כיוון .הוא
מנסה לשחות או להוציא את הראש מן המים כדי לנשום ,אך ללא הצלחה .כעבור
מספר שניות של סיוט נורא ,הוא מרגיש שהוא מתחיל לאבד את הנשימה' .עוד מעט
אני מת' הוא חושב לעצמו ,והמחשבה הזאת די מנחמת אותו .הנה הוא כבר כמעט
כמעט מת ,ו ---הופס! גל גדול ואדיר מעלה אותו בבת אחת ממעמקי הים ,וראשו
יוצא החוצה .באינסטינקט בלתי רצוני הוא עושה נשימה עמוקה וממלא את ראותיו
באויר .לאחר עוד כמה טלטולים קשים ,שוב  -קפיצה לגובה ,גלגול ונחיתה אל מעמקי
הים .שוב מאבק בגלים ,שוב איבוד נשימה ,כמעט מוות ,ו -חזרה החוצה לנשום אויר
נוסף ,להמשיך לחיות ,להמשיך לסבול .וכך חוזר הדבר על עצמו שוב ושוב!

" ֵשבֶּ ט  -לְ גֵו ְכ ִּסילִּ ים"
אומר המדרש :משל פרעה למה הדבר דומה? לרועה אחד שהיה רועה חזירים .מצא
רחל אחת [נקבת האיל] ,משך אותה לעדרו .שלח בעל הרחל לומר לרועה" :תן לי את
רחלי" .אמר לו" :אין לך אצלי רחל!" .אמר בעל הרחל לידידיו :הודיעו לי  -מהיכן הוא
משקה את בהמותיו? הלכו והודיעוהו ,וסתם לו את המעיינות .אמר לו" :שלח לי רחלי!"
אמר לו" :אין לך בידי רחל!" ,אמר בעל הרחל :הודיעו לי  -היכן הוא מושיב את
בהמותיו? הלכו והודיעוהו ,הלך והרס את הצריפים .אמר לו" :שלח לי רחלי!" אמר:
"אין לך בידי רחל!" אמר :הודיעו לי  -היכן הוא רועה? הלכו והודיעו לו ,ושרף את כל
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העשב שהיה לו .אמר לו" :שלח לי רחלי!" ,אמר" :אין לך בידי רחל!" .אמר :הודיעו לי
 היכן בנו הולך ללמוד? הלך ולקח את בנו ואסר אותו תחת ידו .אמר לו" :שלח לירחלי!" אמר לו" :הרי לך רחלך!" .היה הרועה ממשיך בעבודתו ,ולפתע תפס אותו בעל
הרחל ואסר אותו עם בנו .אמר הרועה" :עכשיו אין רחלך בידי ,למה אתה אוסר אותי?!
מה יש לך בידי עוד?!" ,אמר לו" :אני מבקש ממך כל מה שילדה ,והצמר שגזזת ממנה
 כל הימים שהיתה אצלך!" התחיל צווח ואומר :הלואי ולא הייתי מחזיר את הרחל,והיו בני אדם אומרים :הנה הרועה עמד בדבריו ,והוא [בעל הרחל] לחינם התנכל לו
ובקש להרגו  .אבל עכשיו שנתתי לו את רחלו ,הרי זה כאילו הודיתי באשמה ,ויש לו
פתחון פה לתבוע ממני דברים נוספים.
כך :המלך  -זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ,רחל  -אלו ישראל ,רועה חזירים
 זה פרעה .ירדו ישראל למצרים ונתן עליהם פרעה מסים ,וגזר "כל הבן הילוד היאורהתשליכוהו" .התחיל הקדוש ברוך הוא אומר למשה :אמור לפרעה "שלח עמי ויעבדוני".
הלך ואמר לו ,התחיל פרעה אומר" :מי ה' אשר אשמע בקולו?!" בא משה ואמר לקדוש
ברוך הוא " :הרי הוא אומר מי ה' ואינו רוצה לשלח!" אמר לו :היכן מצרים שותים?
אמר לו :מנילוס .אמר לו :הפוך אותו לדם .הלך אהרן והכהו ונהפך לדם .התחילו
המצרים מבקשים לשתות ,ולא היו מוצאים .חזר ואמר" :שלח עמי!" ולא רצה .אמר
לו :היכן בהמתו רועה? שלח עליהן ברד ושיבר כל עץ שלהם ושרף את הכל .ואחר כך
שלח להם ארבה ואכל כל ירק העץ .הביא עליו כל המכות ולא רצה לשלחם .ולבסוף
נטל בנו וחבשו ,שנאמר "וה' הכה כל בכור" .באותה שעה אמר פרעה" :קומו צאו!".
אולם לאחר מכן תפשו הקב"ה וחבשו בצד בנו שנאמר" :ונער פרעה וחילו בים סוף".
התחיל פרעה אומר" :הלואי לא שלחתים! והיו העולם אומרים :הנה פרעה עמד
מורְ ,ו ֵשבֶ ט  -לְ גֵו ְ ּכ ִסילִ ים" -
בדיבורו" .על כך נאמר (משלי כו ג(" :ש ֹוט ל ַּסוּסֶ ,מ ֶתג לַחֲ ֹ
הסוס צריך "שוט" כדי להטות אות ו לדרך הנכונה ,החמור צריך "מתג" כדי לרסן אותו,
כך הכסיל  -מבין רק ב"שבט" ובמכות .הכסיל זה פרעה ,שלא למד לקח מהתחלה,
וספג מכה אחר מכה ,עד המכה המוחצת בים סוף( .שמות רבה כ)

פליטת הגופות אל היבשה
ובמחנה ישראל  -יצאו כבר כולם מן הים .הם הגיעו חזרה למדבר איתם ,קרוב לנקודת
המוצא שבה הם היו לפני שנכנסו אל הים .למעשה הם לא חצו את הים לרוחבו ,כי
אין הים מפריד בין ארץ מצרים וארץ כנען ,ולא היה להם צורך לחצות אותו ,אלא
הכניסה לתוך הים היתה אך ורק כדי להטביע את המצרים בתוכו .ולכן הם הלכו בים
בחצי עיגול ,קשת  -נכנסו ,עש ו סיבוב ,ויצאו מאותו כיוון שממנו באו( .חזקוני שמות יד כב)
מסתכלים בני ישראל סביבם ,והנה הים חזר לאיתנו והם נמצאים ביבשה .המצרים
נעלמו מן האופק ,אבל איפה הם עכשיו? דאגה התחילה ליכנס לליבם :שמא כשם
שאנחנו עולים מצד זה ,כך מצרים עולים מצד אחר ,במרחק מה מאתנו ,ועוד מעט
הם יגלו את מקומנו וירדפו אחרינו שוב!
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מיד אמר הקב"ה לשרו של ים שיפלוט את כל המצרים ליבשה ,כדי שיראו אותם בני
ישראל מתים ויירגעו .אמר השר של הים לפני הקב"ה :רבונו של עולם ,יש עבד שנתן
לו אדונו מתנה ,וחוזר האדון ונוטל ממנו את המתנה?! אמר הקב"ה :אני אתן לך
בעתיד פיצוי הוגן על כך ,בתוספת ריבית רצינית :במלחמת סיסרא תקבל אליך את
אויבי ישראל ,במספר של פי אחד וחצי ממספר המצריים .אמר לפניו :רבונו של עולם,
יש עבד שתובע את אדונו?! כיצד אעיז בבוא הזמן לדרוש את הפיצוי המובטח לי?
אמר לו הקב"ה :נחל קישון יהיה ערב לכך שאקיים את הבטחתי! כששמע זאת שר
הים ,מיד פלט את המצרים אל היבשה( .ערכין טו ע"א)
אולם כאשר הגיעו המצרים אל היבשה ,ננטש ריב גדול בין השרים של מעלה :שרו
של הים אמר ליבשה" :קח את בניך" ,אבל שר היבשה חשש לקבל את גופות המצריים
אליו ,כי זכר היטב את ההקפדה שהקפיד עליו הקב"ה כאשר האדמה ספגה לתוכה
את דמו של הבל שנרצח בידי קין .אז קילל הקב"ה את האדמה ואמר" :ארורה האדמה
בעבורך!" עכשיו חשש השר שמא הקב"ה יתבע אותו גם על בליעת דם ההרוגים של
מצרים ,ולכן חזר שר היבשה והטיל את גופות המצריים חזרה לים ואמר לו" :קח מתיך
כי על ידך מתו" .וכך היו הגופות הולכים ונזרקים מים ליבשה ומיבשה לים ,ומיטלטלים
ברכבם ובפרשיהם כאילו היו כדור במישור .אז נשבע הקב"ה לאדמה שלא יתבע אותה
על דם ההרוגים ,ונתרצתה היבשה לקחתם( .שוחר טוב כב יז)

לעשות נקמה בגויים!
עומדים בני ישראל על שפת הים ,והנה  -גופות אדם ,גויות סוסים ,מרכבות ורכוש
רב  -מתחילים להיפלט מן הים אל היבשה! הם ניגשים אל גויות המצרים ,והנה -
עוד רוח חיים באפם! את מיתתם לא סיימו המצריים בתוך הים אלא נפלטו אל
היבשה כשהם מעולפים למחצה ,כדי שתכסם בושה על מפלתם המוחצת( .מכילתא בשלח ויהי
ו)

מה עשו בני ישראל? היה כל אחד ואחד מישראל נוטל את כלבו ,והולך ונותן את
רגלו על צוארו של מצרי ,והיה אומר לכלבו :אכול מן היד הזו שנשתעבדה בי! אכול
מן הזרועות הללו שהכו אותי! אכול מן הלב הזה שלא חס עלי!
והיה האחד אומר לחברו :הנה המצרי הרשע הזה שהשתעבד בי קשות ,והנה הרשע
הזה שנתן את בני בטיט! וכל אחד מישראל לקח את השוט שלו והיו מכים לנוגשים
על פניהם ,וחובטים בהם חבטות גדולות ונאמנות( .ילקוט שמעוני שמות יד רמ)
רק לאחר שעשו בהם בני ישראל נקמה גדולה ,נפחו המצרים את נשמתם .ופתחה
האדמה את פיה ובלעה את כולם" .אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה"  -המצרים זכו
לקבורה בגלל שלוש סיבות :האחת  -שכבדו את יעקב אבינו בפטירתו ,ועלו כל מצרים
עם יוסף להלוויתו .השניה  -שהודו ואמרו "ה' הצדיק" .והשלישית  -שעל ידם היה
קידוש ה' גדול בעולם כולו( .מע"ל שמח)
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בשעת מיתתם של המצרים ,ראו בני ישרא ל גם במיתתו של השר הממונה על מצרים.
אז חשו בני ישראל כי אכן הם ניצלו סופית מן המצרים ,ואינם בגדר "עבדים בורחים"
כי אם "בני חורין"( .ספורנו שמות יד ל)

ביזת הים
יחד עם המצריים נפלט אל הים כל הרכוש הגדול שהביאו עימם ,היה זה רכוש עצום
מאוד מאוד .מאין היה למצר ים רכוש זה ,והרי בני ישראל לפני צאתם לקחו מהם את
כל חפצי הערך שברשותם ,והשאירו את מצרים מרוקנת מכל "כמצולה שאין בה דגים"?
אלא שהרכוש שלקחו עימם בני ישראל היה מאת המון העם ,אבל אוצרות המלוכה
הרבים של המצריים עדיין נותרו .כזכור ,פרעה לפני צאתם למרדף פתח לפני המצריים
את כל אוצרות המלוכה וחילק להם כדי להמריץ אותם לבוא למלחמה .הוא קישט
את כל הסוסים באבנים טובות ומרגליות ,ומילא את המרכבות בכסף ובזהב לרוב .כל
אלו התלוו עם המצרים במרדפם ,ועכשיו פלט הים את הכל( .הרא"ם)
בזזו בני ישראל את השלל הרב והתעשרו עושר רב ,לקיים מה שהבטיח הקב"ה
בד ּו דָּ ן ָא ֹנ ִכי,
לאברהם אבינו בברית בין הבתרים (בראשית טו יד)" :וְ גַם ֶאת ַהג ֹּוי אֲ ֶשר יַעֲ ֹ
ָדול".
ְו ַאחֲ ֵרי כֵ ן י ְֵצא ּו ִ ּב ְרכֻ ש ּג ֹ
גדולה היתה ביזת הים  -הרבה יותר מביזת מצרים ,והדבר רמוז בפסוק (שיר השירים א יא):
" ּת ֹו ֵרי ז ָָהב נַ עֲ ֶשה ּ ָל ְך ִעם נְ ֻקדּ ֹות ַה ָּכ ֶסף" .דרשו חז"ל :נקודות הכסף  -זו ביזת מצרים,
ותורי זהב  -זוהי ביזת הים .ללמדנו שביזת הים היתה מול ביזת מצרים כ"תורי זהב"
לעומת "נקודות כסף"( .מכילתא בא פסחא יג)

אורח הכבוד
ומי היה נוכח בכל המעמד הגדול הזה? יעקב אבינו בכבודו ובעצמו! נס תחיית המתים
התרחש! על מה ולמה?
אומר המדרש :בשעה שהיה יעקב צריך לרדת למצרים ,ידע מברית בין הבתרים שאמר
הקב"ה לאברהם אבינו על בניו ,ועבדום ועינו אותם ,ולכן היה מתיירא שמא ייהרגו
ָדול
גוי ּג ֹ
ירא ֵמ ְר ָדה ִמ ְצ ַריְ ָמהּ ִ ,כי לְ ֹ
הוא ובניו בגלות הקשה .אמר לו הקב"הַ " :אל ִּת ָ
ימ ָך ָשם " .אמר יעקב :חוששני שמא לא אזכה להיקבר עם אבותי ולא אראה
אֲ ִש ְ
ָ
בגאולת בני ,ובנס שאתה עתיד לעשות להם .אמר לו ה'ָ " :א ֹנ ִכי ֵא ֵרד ִע ְּמך ִמ ְצ ַריְ ָמה
ְו ָא ֹנ ִכי ַא ַעלְ ָך גַם ָעלֹה"  -אני אעלה ואביא אותך אל קבר אברהם ויצחק ,וכן אעלה
אותך למעלה שתראה את הגאולה בעיניך .עכשיו עורר הקב"ה את יעקב אבינו ואמר
לו :קום וראה את בניך שיוצאים ממצרים ,וראה את הניסים שאני עושה עמהם.
(זוהר .מע"ל שמח).
והביאו על שפת הים וראה במו עיניו את כל הניסים!

שירת הים
בבוקרו של יום שביעי של פסח ,לאחר שח זו ישראל בעיניהם בידו הגדולה והחזקה
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של הקב"ה ,נכנסה בלבם יראת הרוממות והאמונה השלימה .אמרו :עשית לנו את כל
הניסים האלו ,אף אנו לא נהיה כפויי טובה .ומה יש לנו לומר? שירות ותשבחות לה'
יתברך! (ילקוט שמעוני שמות יד רמ)
אז זכו ישראל למעלה גדולה מאוד של נבואה ,והתחילו לומר שירה ברוח הקודש .כל
ישראל אמרו שירה עם משה רבנו יחד כאחד ,בלי שינוי זה מזה  -אות באות ותיבה
בתיבה .אפילו התינוקות הרכים שמטו את האוכל מפיהם והצטרפו לשירה ,ואף
העוברים במעי אימותיהם אמרו שירה!
והקב"ה הופיע שם עם כל המלאכים  -הפמליא של מעלה ,כדי שיראו אותו ויכירו מי
האל העושה להם נסים אלו .וכן ראו את בית המקדש ואת ירושלים של מעלה ,וכל
אחד ואחד ,גם המון העם והילדים הקטנים ,הכירו והשיגו מה שלא הכירו הנביאים
הגדולים ,ואפילו יחזקאל הנביא לא הגיע למעלה זו( .ילקו"ש שמות טו רמד .סוטה לא ע"ב .מע"ל שמט)
בתוך בני ישראל היו אנשים רבים ,אשר גדלו במצרים בצורה ניסית על ידי הקב"ה
בכבודו ובעצמו ,כפי שסופר לעיל ,שהיו האמהות יולדות במדבר ,וה' זן את הילדים
ונתן להם מאצבע אחת דבש ומאצבע אחת חלב ,וגדלו כמו עשבי השדה .עכשיו
כשנגלה אליהם הקב"ה על הים ,הכירוהו ואמרו" :זה אלי ואנוהו"( .סוטה יא ע"ב)

שירת מרים
יה ְ ּב ֻת ִּפים
רן ֶאת ַה ּתף ְ ּבי ָָד ּה ,וַ ּ ֵתצֶ אן כָ ל ַה ָּנ ִשים ַאחֲ ֶר ָ
חות ַאהֲ ֹ
יאה אֲ ֹ
"וַ ִּת ַּקח ִמ ְריָם ַה ְ ּנ ִב ָ
חלֹת"( .שמות טו כ)
ו ִּב ְמ ֹ
הנשים הצדקניות שכה בטוחות היו בגאולתן השלימה ,לקחו עמן תופים וכלי זמר
ממצרים [למרות החיפזון בו יצאו!]  ,וכעת יצאו אף הן בשירה ובהודיה לה' יתברך( .רש"י)
מרים הנביאה היא זו שפתחה בשירה ,ואחריה שרו כל הנשים .ומדוע דווקא מרים?
"מרים" נקראה כך על שם מרירות הגלות ,שכאשר נולדה התחיל עול השעבוד להיות
מר וקשה מאוד .בשל כך כינו אותה האנשים "ביש גדא" [מזל רע] ,אך היא ענתה
לעומתם :אדרבה ,צריכים אתם לקרוא לי "מזל טוב" ,כי ככל שהגלות קשה יותר ,אות
היא שהגאולה מתקרבת .שהרי הגאולה דומה ללידה :כל זמן שאין האשה מרגישה
צירי לידה חזקים ,סימן שהלידה עוד רחוקה ,אך ככל שמתחזקים הצירים ,כך מתקרבת
הלידה.
כך אמרה מרים הנביאה בזמן השעבוד הקשה ,ואף התנבאה שאמה תלד בן שיושיע
את ישראל .אולם בני ובנות ישראל שהיו כה שקועים בעבודת הפרך ובשעבוד המר,
התקשו לקבל את דברי הנחמה הללו .עכשיו ,שנבואתה ודבריה התקיימו ,הרי מן הראוי
שהיא זו שתצא בראש השירה ,להזכיר לכולם כי דווקא מתוך המרירות והקושי צומחת
הישועה! (מע"ל שס)
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שירת המלאכים
לאחר ששרו בני ישראל ,ואף הנשים שרו ,פתחו המלאכים בשירה .למעשה רצו
המלאכים להקדים את בני ישראל בשירתם .הם פנו ואמרו לקב"ה :הרי בלילה ,ליל
קריעת ים סוף ,כאשר בקשנו לאמר שירה ,אמרת לנו" :מעשי ידי טובעים בים ,ואתם
אומרים לפני שירה ?!" .ולכן במשך כל הלילה לא אמרנו לפניך שירה .עכשיו רוצים
אנו לומר לפניך שירה תחלה לפני בני ישראל .אמר להם הקב"ה :רצוני שבני יאמרו
שירה תחילה!
לאחר שאמרו האנשים שירה ,ביקשו המלאכים לומר שירה .אמר להם הקב"ה :המתינו
עד שהנשי ם יאמרו שירה תחילה .טענו המלאכים ואמרו :לא די שהאנשים קדמו לנו,
אלא גם הנשים? ענה להם הקב"ה :חייכם כן! שהצדיקים והצדיקות של עם ישראל -
מעלתם גדולה משלכם! (ילקוט שמעוני שמות טו רמא)
ואומנם לאחר ששרו הגברים והנשים ,פתחו אף המלאכים בשירה ,וכך היה יום שביעי
של פסח יום שכולו שירה והודיה לה' יתברך.

תו ֵתינו ֶּשבַ ח
מון גַלָיו ,וְ ִּש ְפ ֹ
ירה כַ יָם ,ולְ ש ֹונֵנו ִּרנָה ַכהֲ ֹ
"וְ ִּאלו ִּפינו ָמלֵא ִּש ָ
ירות ַכ ֶּש ֶּמש וְ כַ י ֵָר ַח ,וְ י ֵָדינו ְפרוש ֹות ְכנִּ ְש ֵרי
יע ,וְ ֵעינֵינו ְמ ִּא ֹ
ְכ ֶּמ ְרחֲ בֵ י ָר ִּק ַ
ָ
דות לְ ך ה'
הו ֹ
יקין לְ ֹ
ָלותֵ ,אין אֲ נ ְַחנו ַמ ְס ִּפ ִּ
ָש ָמיִּ ם ,וְ ַרגְ לֵינו ַקל ֹות ָכ ַאי ֹ
אֱ ל ֵֹהינו ,ולְ בָ ֵר ְך ֶּאת ִּש ְמ ָ
רוב
ך ַמלְ ֵכנוַ ,על ַא ַחת ֵמ ֶּאלֶּף ַאלְ פֵ י אֲ ל ִָּפים וְ ֹ
ית ִּע ָמנו וְ ִּעם
ָאות ֶּש ָע ִּש ָ
בות נִּ ִּסים וְ נִּ ְפל ֹ
בות ְפ ָע ִּמיםַ ,הט ֹו ֹ
ִּר ֵבי ְר ָב ֹ
בו ֵתינו"...
אֲ ֹ

אומר רבנו סעדיה גאון :אם בהבטחת שתי אותיות של "דן" אנוכי,
נתרחשו לאבותינו נסים ונפלאות כה רבים ,על הגאולה העתידה לבוא
במהרה בימינו ,שנכתבו עליה פרקים שלמים בנביאים ,על אחת כמה
וכמה ,כי נפלאים יהיו מעשי ה' יתברך ,ברוב ישועות ונחמות!
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 על הניסים ...
היאומן כי יסופר?!
ניסים גדולים ועצומים הקיפו את בני ישראל בתקופת גאולת מצרים ,ניסים שקשה
להבינם בשכלנו הקט .בורא העולם ,אשר יצר בתבונה בלתי נתפסת את העולם הנפלא
שבו אנו חיים ,מן הדברים הקטנים ביותר ,כמו האטומים הזעירים ,תאי גופינו
המופ לאים ,יצורים קטנטנים ומורכבים ,ועד הדברים הגדולים כמרחבי הקוסמוס
האדירים ,שכדור הארץ לעומתם הוא כגרגר אבק בתוך אולם ענק  -אותו בורא עולם
אשר קבע את חוקי הטבע ,הוא זה שאף קבע לשנות את חוקי הטבע בזמנים מסוימים,
כדי להוביל את העולם אל ייעודו ושלמותו .כמו שאומר המדרש (בראשית רבה ה ה):
אמר רבי יוחנן :תנאי התנה הקב"ה עם הים שיהא נקרע לפני ישראל ...אמר רבי
ירמיה בן אלעזר :לא עם הים בלבד התנה הקדוש ברוך הוא ,אלא עם כל מה שנברא
אתי ,אֲ נִּ י י ַָדי
ֶּיה ָב ָר ִּ
יתי ֶּא ֶּרץְ ,ו ָא ָדם ָעל ָ
בששת ימי בראשית! שנאמר( :ישעיה מה יב)ָ " :א ֹנ ִּכי ָע ִּש ִּ
יתי"  -צויתי את הים שיהיה נקרע לפני ישראל ,צויתי את
נָטו ָש ַמיִּ םְ ,וכָ ל ְצ ָב ָאם ִּצ ֵו ִּ
השמים ואת הארץ שישתקו לפני משה ,צויתי את השמש ואת הירח שיעמדו לפני
יהושע ,צ ויתי את העורבים שיכלכלו את אליהו הנביא ,צויתי את האש שלא תזיק
לחנניה מישאל ועזריה ,צויתי את האריות שלא יזיקו את דניאל ,צויתי את השמים
שיפתחו לקול יחזקאל ,צויתי את הדג שיקיא את יונה.
וכך כותב בילקוט "מעם לועז"

(שמות ח"א

שנ) :וברור הדבר שעלינו להאמין בכל הניסים

הללו שהם אמת .ולא כאותם הפילוסופים הארורים שאינם מאמינים אלא במה
שרואות עיניהם ומבינים בדעתם ,והם מכחישים בדברי רבותינו ז"ל .אבל אלו שהם
יראי שמים ובעלי נפש המאמינים כי הקב"ה ברא כל העולם יש מאין ,בודאי יש
בכוחו לעשות ניסים שהם נגד הטבע ,ואעפ"י שאין להבינם בדעת .ואם נתבונן היטב
נראה כי יש בעולם הרבה דברים שהם נפלאים מאוד ,אבל בהיותם דבר של כל יום
אנו מסתגלים לזה ולא משתוממים .למשל :בעיר שאין שם ים ,ובני אדם לא ראו
מעולם לא ים ולא דגים  -כשיבוא אדם ויספר להם ,שיש מקום שבו מקובצים מים
רבים ,ובתוכו בעלי חיים שהם רק במים ,הרי האנשים האלו בודאי לא יתנו אימון
בדבריו ,כי הם יודעים שכל בעל חיים הנופל במים מיד מת .ובפרט אם יספר להם
כי אותם הברואים כל זמן שהם בתוך המים הם חיים ,וכשמוציאים אותם מן המים
הם מתים ,בודאי יחשבוהו לשקרן ,כי הוא מספר דברים שהם נגד הטבע .וכן לכל
הנעשה בעולם ,כי בהיותנו רגילים להם ,שוב אין אנו תמהים ומשתוממים .אבל מי
שיש לו דעת רואה ומבין כי כל זה מעשי ידיו של הקב"ה שכוחו גדול ,יתברך שמו
ויתעלה הדרו".

"אמת  -מארץ תצמח"
בעשורים האחרונים התגלו תגליות ארכיאולוגיות רבות מאוד ,המאמתות ומוכיחות את
דיוקם ההיסטורי של המסורות הכתובות בתנ"ך ,ואת אלה שנמסרו לנו על ידי רבותינו
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בתורה שבעל פה .לארכיאולוגים בני זמנינו לא נותר אלא להודות בפה מלא על
אמיתות העובדות הכתובות בתורה [להלן נביא קטעים מתוך הספר "מסילות אל האמונה" עמ' 041
והלאה].

פרופסור נלסון גליק כותב" :ימים הרבה עסקתי בארכיאולוגיה מקראית ,ועד היום לא
הוצאתי ממעבה האדמה שום חפץ ,לא חשפתי עיר קדומה ,ולא נזדמן לי לראות דבר
ארכיאולוגי כלשהוא ,שיהיה בו סתירה כביכול לדברי המקרא".
ויל דורנט כותב בספרו..." :סיפור היהודים כפי שגולל בתנ"ך ,עמד במבחן הביקורת
והארכיאולוגיה .כל שנה מוסיפה אישורים מתעודות ,מונומנטים וחפירות .עלינו לקבל
את דיווח התנ"ך"...
ד"ר יוחנן אהרוני..." :התגליות החדשות שינו לחלוטין את גישת החוקרים למקרא .הם
רואים בו עתה מקור היסטורי ממדרגה ראשונה ...אין עוד חוקר רציני אשר יכול היום
לפקפק בעובדה שמסורות אלה אומנם נמסרו בנאמנות מפליאה מדור לדור".
הדברים פשוטים וב רורים ,שאין המסורת היהודית זקוקה לכל אישור של ארכיאולוגים
למיניהם כדי לדעת שכל המסופר בתורה הוא אמת לאמיתה .אולם יש לראות בגילויי
הארכיאולוגיה כאמצעי שההשגחה מסרה לידינו לחיזוק נוסף לאמונה ,להוציא אף מלב
הספקנים ,דברים הידועים משכבר.

עדויות מכל העולם
אחד החוקרים הרציניים בתחום זה הוא פרופסור עמנואל ויליקובסקי .את פרופסור
ויליקובסקי הטרידו שאלות קשות .על פי המסופר בתנ"ך היו בהיסטוריה העולמית
מאורעות כבירים שהיו חייבים להשאיר רושם רב על האנושות כולה .מאורעות כמו
יציאת מצרים ,קריעת ים סוף (שבו נבקעו כל המימות שבעולם!) ומעמד הר סיני (העולם נעצר
 עוף לא פרח ,צמחים לא נעו וכו' .וקול השופר נשמע בכל העולם) ,היו צריכים להיות מתועדיםגם אצל האומות שמסביב לאזורי המזרח התיכון .וכיצד זה שהם אינם מסופרים על
ידי אומות אחרות?
פרופסור ויליקובסקי לא טמן ידו בצלחת ,והחל לנבור בספריות בחיפוש אחר כתבי
יד עתיקים .במשך תשע שנים הוא חקר את הנושא ,ובסופם הוא יכל לברך על המוגמר.
בידיו היה אוסף עצום של עדויות רבות על תהפוכות טבע כלל עולמיות בזמנים
היסטוריים ממסורות עם ,וממצאים גיאולוגים סביב העולם כולו .לא נותר לו אלא
לשבץ את המאורעות ההם בצד אלו המסופרות בתנ"ך ,והנה הפלא ופלא  -אפשר
לראות כיצד חוו את מכות מצרים מן הצד המצרי ,איך הם עמדו מופתעים אל מול
עמוד האש האימתני שהלך כנגד "אויבי הארץ" ,כלשונם של המצריים .עדויות מכל
רחבי העולם על היבקעותם של המים ,תהפוכות הטבע האדירות שליוו את מעמד הר
סיני ,כולל קולו העצום של השופר ,ועצירת השמש בימי יהושוע בן נון.

 | 321ח ג ה פ ס ח ב ה ל כ ה ו ב א ג ד ה
פפירוס איפואר
אחד הממצאים המרשימים ,העוסק במכות מצרים ,הנו "פפירוס איפואר"  -כתב יד
מצרי ,המתעד את עשרת המכות שירדו על מצרים.

[הפפירוס נרכש בשנת ה'תקפ"ח ( 1000למניינם) על ידי

המוזיאון של ליידן בהולנד ומספרו הקטלוגי  . 344 -הוא כתוב על שני צדדיו .ומכיל שבעה עשר עמודים .ברוב העמודים ארבע עשרה
שורות ,מן העמוד הראשון נותר שלם רק שליש ,העמודים  4ו –  10הינם במצב גרוע ביותר ,וגם שאר העמודים כולם פגומים בשוליהם
העליונים והתחתונים].

פרופסור עמנ ואל וילקובסקי הוא שגילה את הדמיון הרב בין תאור ההרס והחורבן
שפוקד את מצרים ,כפי שמתאר אותן המצרי "איפואר" ,לבין התיאור של התורה על
מכות מצרים ,וזה לשונו..." :חקרתי ודרשתי בכתובים ,ואולם לא מצאתי איזכור כלשהו
לאסון כזה בספרים העוסקים בהסטוריה של מצרים ,עד אשר נתקלתי בהתייחסות
לחכם בשם "איפואר" ,המקונן על כך שים הנילוס הפך לדם .חיפשתי אחר המקור,
ומצאתיו במהדורה מאת אלן גרדנר ,אשר תרגם את הטקסט בשנת  ...1444עיון בכתוב
הביאני למסקנה ,שלא זו בלבד שהיה זה תיאור של שואת טבע ,אלא שהטקסט היה
תיאור מדויק של מכות מצרי ם ...כה רב הדמיון בין התיאורים ,עד כי  -שנים מועטות
לאחר מכן  -כאשר שלחתי את הטקסטים המקבילים לפרופסור גוהן גרסטנג,
האיג'פטולוג הבריטי וחוקר יריחו ,השיב לי הלה ,שהטקסט מתוך הפפירוס המצרי
נראה לו כהעתק מספר שמות( "!...פרופ' וילקובסקי" ,חוזים בכוכבים וחופרי קברים" עמ' )30
ממה התפעל פרופ' וילקובסקי? מה היה תוכנו של הפפירוס שכה הרשים אותו? הנה
לפנינו ציטוט חלקי מן הפפירוס ,בהשוואה לפסוקים מחומש שמות:

ספר שמות
ויהי הדם בכל ארץ מצרים
ויבאש היאור

תרגום פפירוס איפואר
מכות בכל הארץ ,דם בכל מקום

(ז,כ)

האנשים נרתעים מלטעום ,בני אנוש צמאים

(ז ,כא)

לדם
ויחפרו כל מצרים סביבות היאור מים

אלה הם מימינו ,זהו אושרנו! מה נעשה? הכל

לשתות ,כי לא יכלו לשתות מימי היאור

נחרב!

הנה יד ה' הויה במקנך אשר בשדה,

כל החיות לבם בוכה ,הבקר גועה.

(ז ,כה)

בסוסים,

בחמורים,

בגמלים,

ובצאן ,דבר כבד מאוד

בבקר

(ט,ג)

ויט משה את מטהו על השמים ,וה' נתן

עצים הושמדו.

קולות וברד ,ותהלך אש ארצה ...ויהי

אומנם כן ,שערים עמודים וקירות נאכלו על ידי

ברד ואש מתלקחת...

(ט ,כג  -כד)

האש...

ולא נותר כל ירק בעץ ובעשב השדה

מצרים בוכה ,ארמון המלוכה בלא רווחיו ,בלא

(י ,טו)

פירות בלא תבואה ,אשר לו שייכים החיטה,

בכל ארץ מצרים

השעורה ,האווזים והדגים.
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ויך הברד בכל ארץ מצרים את כל אשר

אמנם כן ,הושחת הכל אשר עוד אתמול נראה,

בשדה מאדם עד בהמה ,ואת כל עשב

האדמה הושארה ללאותה כמו אחרי קציר

השדה הכה הברד ,ואת כל עץ השדה

פשתה .אין למצוא פירות ולא ירק ...רעב.

שבר

(ט ,כה)

כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה

ראה הבקר הופקר ואין איש שיאספם יחד ,כל

ולא יאסף הביתה וירד עליהם הברד

אחד מחפש רק את אלו החתומים בשמו.

ומתו

(ט ,טו)

ויקם פרעה לילה הוא וכל עבדיו וכל

אמנם כן ,בני הנסיכים הושלכו לעבר הקירות.

מצרים ,ותהי צעקה גדולה במצרים ,כי

היתה צעקה גדולה במצרים.

ויהי בחצי הלילה ,וה' הכה כל בכור

הנהמה נשמעת בכל הארץ מעורבת בקינות.

בארץ מצרים ,מבכור פרעה היושב על

אומנם כן ,הגדול והקטן זעקו ,הלואי ואמות.

כסאו עד בכור השבי אשר בבית הבור,

האומנם זהו סוף האדם ,לא הריון ולא לידה!

אין בית אשר אין שם מת

וכל בכור בהמה

(יב ,ל)

אולי תפסיק נא האדמה מן הרעש ,ויפסק

(שמות יב כט)

השאון.
בתי הסוהר חרבו ,מצרים העילית הושחתה.
הכל נהרס ,מעונות האדם התהפכו ברגע.
וה' הולך לפניהם יומם בעמוד ענן

ראה ,האש עלתה גבוה גבוה ,ולהבתו הולכת

לנחותם הדרך ,ולילה בעמוד אש להאיר

נגד אויבי הארץ.

להם

(יג ,כא)

וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב
ושמלות

הנה השפחות לובשות תכשיטי הגברות.

(יב ,לה)

"אֱ ֶמת ֵ -מ ֶא ֶרץ ִּת ְצ ָמח"
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ַׁ ש ַׁער ַׁההֲ לָכָ ה 
יסן 
 ח ֶֹדש נִ ָ
כות ַׁה ּ ֶפ ַׁסח
לִ ּמ ּוד ִהלְ ֹ
כון לִ לְּ מֹד ֶּאת
כות ַה ֶּפ ַסח ק ֶֹּדם ַה ֶּפ ַסח ְּ ׁשלֹ ִ ׁשים ֹיוםְּ .ולָ כֵ ןָ ,ראוי ְּונָ ֹ
ׁש ֹואֲ לִ ים ְּב ִהלְּ ֹ
כות ַה ֶּפ ַסח ִמי ֹום פו ִרים [י"ד באדר]ֶּׁ ,שהוא ֹיום ַה ְּ ׁשל ִ ֹׁשים ֶּׁשק ֶֹּדם ַה ֶּפ ַסחְּ ,כ ֵדי
ִהלְּ ֹ
וות ְּכ ִהלְּ כָ ָתן( .תוספות והרא"ש .א)
רות ְּב ִפיוְּ ,ויַעֲ ֶּשה ֶּאת ָכל ַה ִמ ְּצ ֹ
כות ְּ ׁשגו ֹ
ֶּׁש ִת ְּהיֶּינָ ה ַההֲ לָ ֹ
יכים
יצים ת ֹו ָרה לִ ְּק ַהל ה'ְּ ,צ ִר ִ
ידי חֲ ָכ ִמים ַהמ ֹו ְּס ִרים ִ ׁשעו ִרים לָ ַר ִבים ו ַמ ְּר ִב ִ
ַתלְּ ִמ ֵ
כות ַה ֶּפ ַסחַ :ה ְּכ ָׁש ַרת ַה ֵכלִ ים
לְּ ִה ְּ ׁש ַת ֵדל ְּבי ִָמים ֵאלו לְּ ַל ֵמד ֶּאת ָה ָעם ְּב ִע ָקר ְּב ִהלְּ ֹ
עודְּ .כ ֵדי
יקת ָח ֵמץִ ,בעור ָח ֵמץ ,לֵיל ַה ֵס ֶּדר ְּו ֹ
ֵמ ָח ֵמץַ ,כ ְּ ׁשרות ַה ָמ ֹזון ,אֲ ִפ ַית ַה ַמצ ֹותְּ ,ב ִד ַ
מו ֶּׁש ִצ ָוה ַה ָק ָב"ה לְּ מ ֶֹּׁשה ַר ֵבנו (שמות יח כ):
כות ֵאלו ,ו ְּכ ֹ
יטב ַבהֲ לָ ֹ
יאים ֵה ֵ
ֶּׁש ִי ְּהיו ְּב ִק ִ
ְּ
הו ַד ְּע ָת לָ ֶּהם ֶּאת ַה ֶּד ֶּרך יֵלְּ כו בָ הְּ ,ו ֶּאת
"ו ִהזְּ ַה ְּר ָתה ֶּא ְּת ֶּהם ֶּאת ַהחֻ ִקים ְּו ֶּאת ַהת ֹורֹתְּ ,ו ֹ
ְּ
שר יַעֲ שון"( .א)
ַה ַמעֲ ֶּשה אֲ ֶּׁ

ָ ּ פ ָר ַׁשת ַׁהח ֶֹדש
ָק ְר ַּׁבן ּ ֶפ ַׁסח
יאת ַהת ֹו ָרה ֶּׁשל ָפ ָר ַׁשת
תו ֶּספֶּ ת לִ ְּק ִר ַ
יסןִ ,ת ְּקנו חֲ זַ"ל ְּכ ֹ
ֹאש ח ֶֹּד ׁש נִ ָ
ְּב ַׁש ָבת ֶּׁש ִל ְּפנֵ י ר ׁ
עוד ֵספֶּ ר ת ֹו ָרה ְּולִ ְּקרֹא ב ֹו " ָפ ָר ַׁשת ַהח ֶֹּד ׁש"ֶּׁ ,ש ִהיא
הו ִציא ֹ
ַה ָׁשבו ַע ֶּׁש ְּבכָ ל ַׁש ָבת ,לְּ ֹ
מות ָפ ָר ַׁשת בֹאִ ,כי ָׁשם ִצ ָוה ַה ָק ָב"ה ֶּאת יִ ְּש ָר ֵאל ַעל ַה ְּק ָרבַ ת ָק ְּר ַבן ַה ֶּפ ַסח,
ְּבחֻ ָמ ׁש ְּ ׁש ֹ
יאה ֹזו ַע ָתה,
קו ְּר ִאים ְּק ִר ָ
ַביִ ת"ְּ .ו ֹ
בות ֶּשה ל ָ
יש ֶּשה לְּ בֵ ית ָא ֹ
ֶּׁש ֶּנאֱ ָמרְּ " :ויִ ְּקחו לָ ֶּהם ִא ׁ
יסןֶּׁ ,שאו ַלי נִ זְּ ֶּכה ְּכבָ ר ְּב ָׁשנָ ה ֹזו לְּ ַה ְּק ִריב ָק ְּר ַבן
עו ֵרר ַעל ַה ָדבָ ר ִב ְּת ִח ַלת ח ֶֹּד ׁש נִ ָ
ְּכ ֵדי לְּ ֹ
ְּ
בן( .סימן תרפה סעיף ד)
יאך לְּ ִה ְּתכ ֹונֵן לַ ַחג ַבהֲ בָ ַאת ַה ָק ְּר ָ
יאה נדע ֵה ַ
ֶּפ ַסחְּ ,ו ַעל יְּ ֵדי ַה ְּק ִר ָ

ַׁה ְפ ָט ָרה
ש .וְּ ִאם ָט ָעה ַה ַמ ְּפ ִטיר וְּ ָק ָרא ֶּאת ַה ְּפ ָט ָרת
ְּב ַׁש ָבת ֹזו ַמ ְּפ ִט ִירים ֶּאת ַה ְּפ ָט ָרת ָפ ָר ַׁשת ַהח ֶֹּד ׁ
או ְּב ִסיו ָמה ,י ְַּפ ִסיק וְּ יַחֲ זֹר לִ ְּקרֹא ֶּאת ַה ְּפ ָט ָרת ַהח ֶֹּד ׁש ְּבלִ י
ָפ ָר ַׁשת ַה ָׁשבו ַע ,וְּ נִ זְּ ַכר ְּב ֶּא ְּמצַ ע ַה ַה ְּפ ָט ָרה ֹ
נות ֶּׁשל ַה ַה ְּפ ָט ָרה .וְּ ִאם נִ זְּ ַכר ַא ַחר ֶּׁש ִסיֵם ֶּאת ַה ַה ְּפ ָט ָרה ובֵ ֵר ְּך ֶּאת
אש ֹו ֹ
כות ָה ִר ׁ
לְּ בָ ֵר ְּך ׁשוב ֶּאת ַה ְּב ָר ֹ
ְּ
אך ְּבלִ י ְּב ָרכָ ה( .חזו"ע פורים כב)
נות ,יִ ְּק ָרא ַע ָתה ֶּאת ַה ְּפ ָט ָרת ַהח ֶֹּד ׁשַ ,
רו ֹ
כות ָה ַאחֲ ֹ
ַה ְּב ָר ֹ

ַׁש ָּבת וְ רֹאש ח ֶֹדש
קו ְּר ִאים
אש ֹון ֹ
יאים ְּ ׁשל ָֹׁשה ִס ְּפ ֵרי ת ֹו ָרהַ .ב ֵספֶּ ר ָה ִר ׁ
מו ִצ ִ
ֹאש ח ֶֹּד ׁש נִ י ָסן ֶּׁש ָחל ְּב ַׁש ָבתֹ ,
ר ׁ
ֹאש
יאת ר ׁ
יעי ִב ְּק ִר ַ
עולֶּה ַה ְּ ׁש ִב ִ
קו ֵרא ָה ֹ
עולִ ים ְּבפָ ָר ַׁשת ַה ָׁשבו ַעַ .ב ֵספֶּ ר ַה ֵׁשנִ י ֹ
ִ ׁש ָׁשה ֹ
יש.
או ֵמר ַק ִד ׁ
קו ֵרא ַה ַמ ְּפ ִטיר ְּבפָ ָר ַׁשת ַהח ֶֹּד ׁש ְּו ֹ
ישי ֹ
ישַ .ב ֵספֶּ ר ַה ְּ ׁשלִ ִ ׁ
או ֵמר ַק ִד ׁ
ח ֶֹּד ׁשְּ ,ו ֹ
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אש ֹוןִ ,מ ֵכיוָ ן ֶּׁשעֲ ַדיִ ן לֹא
יאה ְּב ֵספֶּ ר ת ֹו ָרה ָה ִר ׁ
יש ַא ַחר ְּג ַמר ַה ְּק ִר ָ
או ְּמ ִרים ַק ִד ׁ
ְּו ֵאין ֹ
ְּ
עולִ ים ֶּׁשל ַהי ֹוםַ .אך לְּ ַא ַחר ַה ֵספֶּ ר ַה ֵׁשנִ י,
חובַ ת ָה ֹ
עולִ ים ְּולֹא ִה ְּס ַת ְּי ָמה ֹ
ָעלו ִ ׁש ְּב ָעה ֹ
קוםִ ,אם ֶּהעֱ לו ִ ׁש ְּב ָעה ע ֹולִ ים
יש .ו ִמ ָכל ָמ ֹ
או ְּמ ִרים ַק ִד ׁ
ֹ
עולִ ים,
ֶּׁש ָעלו ְּכבָ ר ִ ׁש ְּב ָעה ֹ
אש ֹון,
יש גַם ַא ַחר ַה ֵספֶּ ר ָה ִר ׁ
ֹאמרו ַק ִד ׁ
חובַ ת ַהי ֹום ,י ְּ
אש ֹוןֵ ,כיוָ ן ֶּׁשהֻ ְּ ׁשלְּ ָמה ֹ
ַב ֵספֶּ ר ָה ִר ׁ
ישים( .ט)
ֹאמרו ְּ ׁשל ָֹׁשה ַק ִד ִ ׁ
ישיְּ ,ונִ ְּמצָ א ֶּׁשי ְּ
ְּו ַא ַחר ַה ֵספֶּ ר ַה ֵׁשנִ י ְּו ַה ְּ ׁשלִ ִ ׁ
גון ְּב ַחג ִש ְּמ ַחת
יאים ְּ ׁשל ָֹׁשה ִס ְּפ ֵרי ת ֹו ָרהְּ ,כ ֹ
בו ָד ּה ֶשל ּת ֹו ָרה ְּ -בכָ ל ַפ ַעם ֶּׁשמ ֹו ִצ ִ
ְ ּכ ֹ
ח ֶּד ׁש
או רֹא ׁש ֹ
ֹאש ח ֶֹּד ׁש אֲ ָדרֹ ,
או ר ׁ
ֹאש ח ֶֹּד ׁש ֵטבֵ תֹ ,
או ַׁש ָבת ֶּׁש ָחל ָבה :ר ׁ
ת ֹו ָרהֹ ,
יח ִצבור ִעם ַה ָק ָהלֶּ ,את ַה ְּפסו ִקים ִדלְּ ַה ָלן
לו ַמר ַה ָׁשלִ ַ
יסןִ ,מנְּ ָהג ָקדום ְּויָפֶּ ה ֹ
נִ ָ
יחת ַה ֵהיכָ ל ,לְּ ַא ַחר ֶּׁשה ֹו ִציאו ֶּאת ְּ ׁשל ֶֹּׁשת ִס ְּפ ֵרי ַהת ֹו ָרה ֵמ ַה ֵהיכָ ל:
ִב ְּפ ִת ַ
דול ִש ְמ ָך ִ ּבגְ ב ּו ָרה"ִ " .מי לֹא יִ ָראֲ ָך ֶמל ְֶך ַׁהג ֹּויִ ם ִ ּכי לְ ָך
דול ַׁא ּ ָתהְ ,וגָ ֹ
מו ָך ה'ּ ָ ,ג ֹ
" ֵמ ֵאין ָּכ ֹ
ָ
מוך"" .וַׁ ה' אֱ ל ִֹהים אֱ ֶמת ,ה ּוא
ָא ָתהּ ִ ,כי ְבכָ ל ַׁח ְכ ֵמי ַׁהג ֹּויִ ם ּו ְבכָ ל ַׁמלְ כ ּו ָתם ֵמ ֵאין ָּכ ֹ
י ָ
ְ
מו"( .ירמיה י פסוקים ו ,ז,
גויִ ם זַׁ ְע ֹ
עולָםִ ,מ ִ ּק ְצ ּפ ֹו ִּת ְר ַׁעש ָה ָא ֶרץְ ,ולֹא י ִָכל ּו ֹ
אֱ ל ִֹהים ַׁח ִּיים ּו ֶמלֶך ֹ
יעה ּנָאָ ,א ָ ּנא ה'
הו ִש ָ
י) .ואחר כך יאמרוְ " :ש ַׁמע יִ ְש ָר ֵאל ,ה' אֱ ל ֵֹהינ ּו ,ה' ֶא ָחד"ָ " .א ּנָא ה' ֹ
יחה ּנָא".
יחה ּנָאָ ,א ּנָא ה' ַׁה ְצלִ ָ
יעה ָ ּנאָ .א ָ ּנא ה' ַׁה ְצלִ ָ
הו ִש ָ
ֹ

(הגר"ח פלאג'י ,הלבוש ועוד)

יסןַ ,מ ְּפ ִט ִירים ַה ְּפ ָט ַרת ָפ ָר ַׁשת " ַהח ֶֹּד ׁש"ְּ ,ולֹא
ַׁה ְפ ָט ָרה ְּ -ב ַׁש ָבת ֹזו ֶּׁשל רֹא ׁש ח ֶֹּד ׁש נִ ָ
ֹאש ח ֶֹּד ׁש ֶּׁש ִהיא " ַה ָׁש ַמיִ ם ִכ ְּס ִאי"ְּ .ו ַרק ְּב ִסיום ַה ַה ְּפ ָט ָרה יִ ְּק ְּראו
ַה ְּפ ָט ַרת ַׁש ָבת ְּור ׁ
אי"( .חזו"ע פורים יט)
רון ֵמ ַה ְּפ ָט ַרת " ַה ָׁש ַמיִ ם ִכ ְּס ִ
אש ֹון ְּו ַאחֲ ֹ
ָפסוק ִר ׁ

יסן
גות ח ֶֹדש נִ ָ
ַׁ הנְ ָה ֹ
יְ ֵמי ִש ְמ ָחה לְ יִ ְש ָר ֵאל
יסןֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ַהח ֶֹּד ׁש ֻכל ֹו יְּ ֵמי ִש ְּמ ָחה לְּ ַעם יִ ְּש ָר ֵאל -
או ְּמ ִרים ִודוי ְּבכָ ל ח ֶֹּד ׁש נִ ָ
ֵאין ֹ
פות ֶּה ָעבָ רַ ,ההֹוֶּ ה ְּו ֶּה ָע ִתידֶּׁ .שהֲ ֵרי ַכחֲ ִצי ָׁשנָ ה לְּ ַא ַחר ֶּׁשי ְָּצאו יִ ְּש ָר ֵאל ִמ ִמ ְּצ ַריִ ם,
ִב ְּתקו ֹ
יאי
יסן .ו ְּ ׁשנֵים ָע ָשר נְּ ִש ֵ
ֹאש ח ֶֹּד ׁש נִ ָ
תו ְּבר ׁ
או ֹ
ֹ
נות ֶּאת ַה ִמ ְּ ׁש ָכןְּ ,ו ָחנְּ כו
נִ ְּצ ַטוו לִ ְּב ֹ
עו ֶּשה
יסן ַעד י"ב ב ֹוְּ ,וכָ ל נָ ִשיא ָהיָה ֹ
ֹאש ח ֶֹּד ׁש נִ ָ
נות ִמי ֹום ר ׁ
יִ ְּש ָר ֵאל ִה ְּק ִריבו ָק ְּר ָב ֹ
'א ְּסרו ַחג' ֶּׁשל
יסן ָה ָיה ִ
בו לַ חֲ ֻנ ַכת ַה ִמזְּ ֵב ַחֹ .יום י"ג ְּבנִ ָ
טוב ְּב ֹיום ַה ְּק ִרי ֹ
ֹ
ֹיום
יסן.
יסן הוא ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח ,ולְּ ַא ַחר ִמ ֵכן ִ ׁש ְּב ַעת יְּ ֵמי ַה ֶּפ ַסח ַעד כ"א נִ ָ
יאים .י"ד ְּבנִ ָ
ַה ְּנ ִש ִ
'א ְּסרו ַחג' ֶּׁשל ֶּפ ַסח .ו ִמי ֹום כ"ג ַעד כ"טֵ ,הם יְּ ֵמי ִש ְּמ ָחה ַעל ֵׁשם
ֹיום כ"ב הוא ִ
יסן,
נות ְּבט"ו ְּבנִ ָ
ָמינוָ ,ע ִתיד לְּ ִה ָב ֹ
ֶּה ָע ִתידִ ,כי ִבנְּ יַן ֵבית ַה ִמ ְּק ָד ׁשֶּׁ ,ש ִי ָב ֶּנה ִב ְּמ ֵה ָרה ְּבי ֵ
ידים לְּ ִה ָג ֵאל"ְּ ,ו ִ ׁש ְּב ַעת
יסן עֲ ִת ִ
יסן נִ גְּ אֲ לו ו ְּבנִ ָ
"בנִ ָ
מו ֶּׁש ָא ְּמרו חֲ ַז"ל (ראש השנה יא ע"א)ְּ :
ְּכ ֹ
יְּ ֵמי חֲ נ ַֻכת ֵבית ַה ִמ ְּק ָד ׁש יִ ָדחו לְּ ַא ַחר ַחג ַה ֶּפ ַסחְּ ,כ ֵדי ֶּׁשלֹא לְּ ָע ֵרב ֶּאת ִש ְּמ ַחת ֵבית
טו ִבים
ֹ
יסן ֵהם י ִָמים
ַה ִמ ְּק ָד ׁש ִעם ִש ְּמ ַחת ַחג ַה ֶּפ ַסח .נִ ְּמצָ א ֶּׁש ָכל יְּ ֵמי ח ֶֹּד ׁש נִ ָ
הם ִודוי ְּכלָ ל( .ב)
או ְּמ ִרים ָב ֶּ
ו ְּש ֵמ ִחים לְּ יִ ְּש ָר ֵאלְּ ,ולָ כֵ ן ֵאין ֹ
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ֹאש
לו ִדין ר ׁ
יסן ,י ֵׁש ֹ
ֹאש חֲ ָד ִ ׁשים"ְּ ,ד ַהיְּ נו ֶּׁש ָכל ח ֶֹּד ׁש נִ ָ
וְּ ָר ְּמזו ָבזֶּה ֶּאת ַה ָפסוקַ " :הח ֶֹּד ׁש ַהזֶּה לָכֶּ ם ר ׁ
או ְּמ ִרים ב ֹו וִ דוי וְּ ַתחֲ נונִ ים( .ח)
ח ֶֹּד ׁש ,לְּ ִענְּ יָן ֶּׁש ֵאין ֹ

יאים
ּ ָפ ָר ַׁשת ַׁה ְ ּנ ִש ִ
תו ֹיום ׁש ְּבפָ ָר ַׁשת
או ֹ
יסן ַעד י"ב ב ֹו ָפ ָר ַׁשת ַה ָנ ִשיא ֶּׁשל ֹ
טוב לִ ְּקרֹא ֵמר"ח נִ ָ
ִמנְּ ָהג ֹ
ָ
סדו ִרים( .ג)
נָ שֹא ,ו ְּבי"ג יִ ְּק ָרא ַא ְּר ָב ָעה ְּפסו ִקים ֶּׁש ִב ְּת ִח ַלת ָפ ָר ַׁשת ְּב ַהעֲ ל ְֹּתךַ ,כמובָ א ַב ִ

ּ ַׁתעֲ נִ ית
גון ַעל
ֹאש ח ֶֹּד ׁש וְּ ַחג ַה ֶּפ ַסח]ְּ ,כ ֹ
יסן [חוץ ֵמ ֹיום ר ׁ
ֻמ ָתר לְּ ִה ְּת ַענ ֹות ַתעֲ נִ ית י ִָחיד ְּבח ֶֹּד ׁש נִ ָ
או ִאמ ֹוֶּׁ ,ש ָפ ַסק ָמ ָרן ַב ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך (סימן תקסח סעיף ח) ֶּׁשט ֹוב לְּ ִה ְּת ַענ ֹות
ירת ָא ִביו ֹ
ְּפ ִט ַ
רות ֶּנ ְּחלְּ ׁשו ,וְּ ִאם יִ ְּת ַע ֶּנה י ֵׁש חֲ ָׁש ׁש ֶּׁש ְּי ַמ ֵעט ִמ ִלמוד ַהת ֹו ָרהָ ,ע ִדיף
יום זֶּה .אולָם ַכי ֹוםֶּׁ ,ש ַהד ֹו ֹ
ְּב ֹ
אד ְּמאֹד ֶּאת
הות ְּמ ֹ
בו ֹ
לות ְּג ֹ
ֵשב וְּ יַעֲ סֹק ַבת ֹו ָרה ,וזְּ כות ַהת ֹו ָרה ַתעֲ לֶּה ְּב ַמעֲ ֹ
ֶּׁשלֹא יִ ְּת ַע ֶּנה ְּכלָל ,וְּ י ֵׁ
הו ָריו ַה ִנ ְּפ ָט ִרים ֹיו ֵתר ֵמ ַה ַתעֲ נִ ית .ו ִב ְּפ ָרט ִאם ֹזו ִכים לְּ ַא ְּרגֵן ִ ׁשעור ת ֹו ָרה ָב ַר ִבים לְּ ִעלוי נִ ְּ ׁש ָמ ָתם ֶּׁשל
ֹ
לזֶּה( .סימן תכט ס"ב .ה)
הו ִריםֶּׁ ,ש ְּבוַ ַדאי ֵאין עֲ ר ְֹּך ָ
ַה ֹ

יסן ,אולָ ם לְּ ִמנְּ ַה ָגם ֶּׁש ֶּה ָח ָתן
ְּב ֵני ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז נָ הֲ גו ֶּׁשלֹא לְּ ִה ְּת ַענ ֹות ַתעֲ נִ ית י ִָחיד ְּבח ֶֹּד ׁש נִ ָ
נו ָתיו ,יִ ְּת ַע ֶּנה ַתעֲ נִ ית ֹזו
לו ָכל עֲ ֹוו ֹ
תו ֹיו ם נִ ְּמ ָחלִ ים ֹ
או ֹ
תוֵ ,מ ַא ַחר ו ְּב ֹ
ִמ ְּת ַע ֶּנה ְּב ֹיום חֻ ָפ ֹ
ֹאש
אש ח ֶֹּד ׁשְּ ,בכָ ל זֹאת ֵכיוָ ן ֶּׁש ְּבר ׁ
ר ׁ
ש[ .וְּ ַאף ֶּׁש ֵאין לְּ ִה ְּת ַענ ֹות ְּב ֹ
ֹאש ח ֶֹּד ׁ
יסן ,וַ אֲ ִפלו ְּבר ׁ
ְּבח ֶֹּד ׁש נִ ָ
יסן נִ ְּפ ְּטרו ב ֹו נָ ָדב וַ אֲ ִביהואֻ ,מ ָתר לְּ ִה ְּת ַענ ֹות]( .הרמ"א תכט ס"ב ,תקעג .ז) ו ַמה ֶּׁש ָא ְּמרו חֲ זַ"ל
ח ֶֹּד ׁש נִ ָ
פו ֵת ַח ַדף ָח ָד ׁש
ָשוב ִמ ַמעֲ ָשיו ָה ָר ִעים ו ֹ
נו ָתיו ,הוא ִב ְּתנַ אי ֶּׁש ַמ ְּחלִ יט ֶּבאֱ ֶּמת ל ׁ
ֶּׁש ָח ָתן נִ ְּמ ָחלִ ים ָכל עֲ ֹוו ֹ
ְּב ַחיָיו ְּב ֶּד ֶּר ְּך ַהת ֹו ָרה וְּ ַה ִמ ְּצ ֹוות .אֲ בָ ל ִאם ַמ ְּמ ִ ׁש ְּ
טו ִביםֵ ,אין
ֹ
גו ָתיו ו ְּב ַמעֲ ָשיו ַהלֹא
יך הוא ְּב ַהנְּ ָה ֹ
נו ָתיו נִ ְּמ ָחלִ ים.
עֲ ֹוו ֹ

ֶה ְס ּ ֵפד
יסן ,יְּ בֹאֲ רו לְּ ַה ָלן
לו ִ ׁשים ֹיום ֶּׁש ִל ְּפ ֵני ַחג ַה ֶּפ ַסח ו ְּבכָ ל ח ֶֹּד ׁש נִ ָ
ִדי ֵני ֶּה ְּס ֵפד ַב ְּ ׁש ֹ

(עמוד

.)942

צות
ּ ִת ּק ּון חֲ ֹ
קום ְּב ַחג
'תקון ֵל ָאה' .ו ִמ ָכל ָמ ֹ
או ְּמ ִרים ַרק ִ
'תקון ָר ֵחל' ְּו ֹ
יסן ְּמ ַד ְּלגִ ים ַעל ִ
ְּבח ֶֹּד ׁש נִ ָ
אה( .בן איש חי ,כף החיים ועוד)
או ְּמ ִרים ַאף ִתקון ֵל ָ
מו ֵאין ֹ
ַה ֶּפ ַסח ַע ְּצ ֹ

ָנות 
ּ ִ ב ְר ַּׁכת ָה ִאיל ֹ
ַׁט ַׁעם ַׁה ְ ּב ָרכָ ה
ֵיהם
יהםְּ ,מ ָב ֵר ְּך עֲ ל ֶּ
יאים ֶּאת ִפ ְּר ֵח ֶּ
נות ַמאֲ כָ ל ַהמ ֹו ִצ ִ
רו ֶּאה ִאילָ ֹ
יסן ְּו ֹ
ימי נִ ָ
ַהי ֹוצֵ א ִב ֵ
יחם( .י)
דות לַה' ַעל ִחדו ׁש ָה ֵע ִצים ַהיְּ בֵ ִ ׁשים ֶּׁש ִה ְּפ ִר ָ
הו ֹ
ַפ ַעם ַא ַחת ְּכ ִדלְּ ַה ָלןְּ ,כ ֵדי לְּ ֹ
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נ ּ ַׁסח ַׁה ְ ּב ָרכָ ה
בו ְּב ִרי ֹות
מו ְּכלום ,ובָ ָרא ֹ
עולָ ֹ
עולָ םֶּׁ ,שלא ִח ֵסר ְּב ֹ
"ברו ְּך ַא ָתה ה' ,אֱ ל ֵֹקינו ֶּמל ְֶּּך ָה ֹ
ָ
נות ָב ֶּהם ְּב ֵני ָא ָדם".
בות ,ל ֵָה ֹ
טו ֹ
נות ֹ
בות ְּו ִאילָ ֹ
טו ֹ
ֹ
יהי נ ַֹעם ,'...ולברך את
עובַ ְּדיָה ֹיו ֵסף זצוק"ל ָה ָיה לְּ ַה ְּת ִחיל ְּבפָ סוק 'וִ ִ
אש ֹון לְּ ִצי ֹון ַר ֵבנו ֹ
ִמנְּ ָהג ָמ ָרן ָה ִר ׁ
צוןֶּׁ ...ש ַתעֲ לֵנו ְּב ִש ְּמ ָחה וְּ כו' ,לְּ לֹא לְּ ֵׁשם יִ חוד ולְּ לֹא ַה ַב ָק ָׁשה לְּ ִעלוי
ַה ְּב ָרכָ ה ,ולומר אחר כך יְּ ִהי ָר ֹ
דור
יד"א (ברכי יוסף אורח חיים סימן א ס"ק ט) ֶּׁש ְּבכָ ל ד ֹור וָ ֹ
מות .וְּ זֹאת ַעל ִפי ָמה ֶּׁש ָכ ַתב ָמ ָרן ַה ִח ָ
נְּ ָׁש ֹ
מון
ִת ְּקנו ַהחֲ כָ ִמים ֵס ֶּדר לִ מו ִדים ׁש ֹונִ ים ו ְּק ִביעות ִע ִתים ,וְּ כַ ָונָ ָתם ָהיְּ ָתה לְּ זַכ ֹות ֶּאת ָה ַר ִבים ,הֲ ֹ
נות ְּב ֵטלִ ים ִמ ִלמוד ת ֹו ָרה ,וְּ ַעל יְּ ֵדי ֵס ֶּדר ַה ִלמו ִדים ַהלָלוֵ ,הם
יִ ְּש ָר ֵאלִ ,כי ְּבלָאו הֲ ִכי ֵהם ֶּב ָע ֹוו ֹ
ידי חֲ כָ ִמים אֲ ֶּׁשר ָל ֶּהם יָד וְּ ֵׁשם
ֶּא ְּמרו ָכל ַה ִ ׁשעו ִרים ַהלָלו לְּ ַתלְּ ִמ ֵ
עו ְּר ִרים .אולָם לֹא נ ֶּ
קו ְּר ִאים ו ִמ ְּת ֹ
ֹ
רות .וְּ כַ י ֹוצֵ א
טוב ,חֲ כָ ִמים וִ ידו ִעים לַעֲ סֹק ְּבגופֵ י ת ֹו ָרה וְּ לַעֲ מֹד ַעל ִע ָקר ִדינֵי ַהת ֹו ָרה ,לְּ ָה ִבין ולְּ ה ֹו ֹ
ֹ
ֹאש ח ֶֹּד ׁשֶּׁ ,ש ִנ ְּר ֶּאה ֶּׁש ָכל ֵס ֶּדר זֶּה
ָבזֶּה ָכ ַתב ְּבכַ ף ַה ַח ִיים (סי' תיז ס"ק יג) לְּ ִענְּ יָן ֵס ֶּדר ַה ִלמוד ְּב ֶּע ֶּרב ר ׁ
לו לֵב ֵמ ִבין ַב ְּג ָמ ָרא ובַ פ ֹו ְּס ִקיםֵ ,אין צָ ִר ְּ
יך לְּ בַ ֵטל
תו וְּ י ֵׁש ֹ
א ָמנו ֹ
תו ֻ
מון ָה ָעם ,אֲ בָ ל ִמי ֶּׁשת ֹו ָר ֹ
הוא לַהֲ ֹ
לו ַמר ֵס ֶּדר זֶּה .עי"ש.
ְּכ ֵדי ֹ

ַּׁכ ָ ּונַׁת ַׁה ְ ּב ָרכָ ה
ָלות ַבעֲ צֵ י ַה ָש ֶּדה
מות ַה ְּמגֻלְּ ג ֹ
דול לַ ְּנ ָׁש ֹ
יטבִ ,כי ֵי ׁש ָבה ִתקון ְּו ִעלוי ָג ֹ
יְּ כַ ֵון ַב ְּב ָר ָכה ֵה ֵ
ְּ
ֹאמרו
ֵיהם ַרחֲ ִמיםְּ .ויִ ְּ ׁש ַת ְּדלו לְּ ָב ֵרך ְּב ָר ָכה ֹזו ַבעֲ ָש ָרהְּ ,כ ֵדי ֶּׁשי ְּ
ובָ עֲ ָש ִביםִ ,ויבַ ֵק ׁש עֲ ל ֶּ
ט ִרים( .החיד"א .י ,יב)
יש לְּ ַא ַחר ִמ ֵכן לְּ ִעלוי נִ ְּ ׁש ַמת ַה ִנ ְּפ ָ
ַק ִד ׁ

ָנות
ְשנֵי ִאיל ֹ
לו ֶּא ָלא ִאילָ ן ֶּא ָחד,
קום ִאם ֵאין ֹ
נות .ו ִמ ָכל ָמ ֹ
רו ֶּאה ְּ ׁשנֵ י ִאילָ ֹ
לְּ כַ ְּת ִח ָלה יְּ בָ ֵר ְּך ְּכ ֶּׁש ֹ
מ ָרא (ברכות מג ע"ב)
יאה .ו ָמה ֶּׁש ָא ְּמרו ַב ְּג ָ
ַר ַׁשאי לְּ בָ ֵר ְּךִ ,כי ַה ְּב ָר ָכה ִהיא ַעל ְּכלָ לות ַה ְּב ִר ָ

'אי ָלנֵי' ִד ְּמל ְַּבלְּ בֵ י [ ִאילָ ֹנות ְּמל ְַּבלְּ ִבים] לְּ ׁש ֹון ַר ִבים ,לָאו ַדוְּ ָקא ֶּׁש ָצ ִר ְּ
יך ַכ ָמה
רו ֶּאה ִ
יסן וְּ ֹ
ימי נִ ָ
ַהי ֹוצֵ א ִב ֵ
רו ֶּאה ַמלְּ כֵ י
רו ֶּאה ַח ְּכ ֵמי יִ ְּש ָר ֵאל ְּמבָ ֵר ְּךָ ,...ה ֹ
מו ֶּׁש ָא ְּמרו ָה ֹ
ָנותֶּ ,א ָלא ַדי אֲ ִפלו ְּב ִאילָן ֶּא ָחד .ו ְּכ ֹ
ִאיל ֹ
או
או ֶּמל ְֶּּך ֶּא ָחדֹ ,
רו ֶּאה ְּב ָר ִקים ְּמבָ ֵר ְּך ,...וַ הֲ ֵרי ָפ ׁשוט ֶּׁשאֲ ִפלו ָר ָאה ָחכָ ם ֶּא ָחדֹ ,
יִ ְּש ָר ֵאל ְּמבָ ֵר ְּךָ ,...ה ֹ
בות ֶּא ְּפ ַריִ ם ֵה ִעיד ֶּׁש ָר ָאה
עוד .ו ְּב ׁשו"ת ִר ְּב ֹ
ָב ָרק ֶּא ָחד ְּמבָ ֵר ְּך .וְּ כֵ ן ְּמפֹ ָר ׁש ַב ָר ָא ִביָ"ה ,ובָ ָר ָא"ה וְּ ֹ
ָאון ַר ִבי מ ֶֹּׁשה פַ יינְּ ְּ ׁש ֵטיין ֶּׁש ֵב ֵר ְּך ַעל ִאילָן ֶּא ָחד ,וְּ ֶּׁש ֵכן ִמנְּ ָהג ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז ,וְּ כֵ ן ָע ָשה ַמעֲ ֶּשה ַהג ְַּר ָׁש"ז
לְּ ַהג ֹ
ָנות ,לְּ כַ ְּת ִח ָלה יְּ בָ ֵר ְּך
יכים ָׁשנִ י ִאיל ֹ
קום ֵכיוָ ן ֶּׁשי ֵׁש ַמ ְּצ ִר ִ
רונִ ים .ו ִמ ָכל ָמ ֹ
אוי ְֶּּר ָב ְּך ,וְּ כֵ ן ָכ ְּתבו ַכ ָמה ַאחֲ ֹ
ֹ
שנַ יִ ם( .יג .חזו"ע ברכות תנז)
ַעל ְּ ׁ

ָנות ַׁמאֲ כָ ל
ִאיל ֹ
צָ ִר ְּ
נות ְּס ָרקְּ .ו ִאם ָט ָעה ובֵ ַר ְּך ַעל ִאילָ נ ֹות ְּס ָרק,
נות ַמאֲ כָ ל ְּולֹא ִאילָ ֹ
יך ֶּׁש ִי ְּהיו ִאילָ ֹ
מאֲ כָ ל( .יג)
נות ַ
לֹא יְּ בָ ֵר ְּך ׁשוב ַעל ִאילָ ֹ

או ָע ְרלָה
ָנות מ ְר ָּכ ִבים ֹ
ִאיל ֹ
צון
או ָתם ְּב ִאסור ֶּנגֶּד ְּר ֹ
ֹ
הו ִאיל ְּונָ ְּטעו
נות ֻמ ְּר ָכ ִביםֹ ,
לְּ כַ ְּת ִח ָלה לֹא יְּ בָ ֵר ְּך ַעל ִאילָ ֹ
ֵיהםֶּׁ .שהֲ ֵרי לֹא נִ ְּטעו
כול לְּ בָ ֵר ְּך עֲ ל ֶּ
נות ָע ְּרלָ ה לְּ כַ ְּת ִח ָלה ָי ֹ
ַהב ֹו ֵרא יִ ְּת ָב ַר ְּך .אֲ בָ ל ִאילָ ֹ

נות.
אש ֹו ֹ
ָב ִאסורֶּ ,אלָא ַד ְּר ָכם ַב ָכ ְּך ֶּׁשאֲ ַס ְּר ָתם ַהת ֹו ָרה ַבהֲ נָ ָאה ָׁשל ֹׁש ַה ָׁשנִ ים ָה ִר ׁ

(טו ,יט)
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ְר ִא ָיּת ַׁה ְּפ ָר ִחים
נות לְּ בַ דֶּ ,א ָלא יִ ְּר ֶּאה ֶּאת ַה ְּפ ָר ִחים ק ֶֹּדםְּ ,ו ַא ַחר ָכ ְּך יְּ ָב ֵר ְּך.
ֵאין ַדי ִב ְּר ִאיַת ָה ִאילָ ֹ
ָדול ֶּׁשל אֲ נָ ִ ׁשיםֶּׁ ,ש ִי ְּראו ֻכ ָלם ֶּאת
ֵש ִקבוץ ג ֹ
ֵש לָ ִשים לֵב לָ זֶּה ַכאֲ ֶּׁשר י ׁ
ו ִב ְּפ ָרט י ׁ
ְּ
ש ִי ְּראו( .כח)
ַה ְּפ ָר ִחים ְּו ַרק ַא ַחר ָכך יְּ בָ ְּרכוְּ .ו ִאם ֵב ְּרכו ְּולֹא ָראו ,לֹא יְּ בָ ְּרכו ׁשוב ְּכ ֶּׁ

ִע ֵ ּור

רו ֶּאה,
ינו ֹ
נותֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ְּב ָר ָכה ֹזו ְּתלויָה ָב ְּר ִאיָה ְּוהוא ֵא ֹ
ָה ִע ֵור לֹא יְּ ָב ֵר ְּך ִב ְּר ַכת ָה ִאילָ ֹ
מן( .כח ,יד)
חו ָבהְּ ,ויַעֲ ֶּנה ָא ֵ
יאו יְּ ֵדי ֹ
טוב ֶּׁש ִי ְּ ׁש ַמע ֵמ ַא ֵחר ֶּׁשי ֹו ִצ ֹ
ַא ְּך ֹ

ח ּוץ ל ִָעיר

ֵש חֲ ַׁש ׁש ִבטול ת ֹו ָרה,
נות ַה ְּנטו ִעים מחוץ לָ ִעירְּ .ו ָא ְּמנָ םִ ,אם י ׁ
טוב לְּ בָ ֵר ְּך ַעל ִאילָ ֹ
ֹ
ְּ
ְּ
ה ִעיר( .יב)
תוך ָ
נות ֶּׁש ְּב ֹ
יְּ בָ ֵרך ַעל ִאילָ ֹ

יסן וְּ כו'ַ .מ ְּ ׁש ָמע ֶּׁש ְּמבָ ֵר ְּך גַם ַעל
או ל ִַגנ ֹות ְּב ֹיו ֵמי נִ ָ
דות ֹ
ַש ֹ
ָכ ַתב ָה ַר ְּמ ָב"ם (פ"י מברכות הי"ג)ַ :הי ֹוצֵ א ל ָ
ְּ
ָנות
רו וְּ ָר ָאה ָב ֶּהם ִאיל ֹ
תו ְּך ָה ִעיר .וְּ כֵ ן ִדיֵק ַב ֵספֶּ ר ְּפ ִרי ָהאֲ ָד ָמהֶּׁ ,שאֲ ִפלו ָהיו ַה ִגנ ֹות ת ֹוך חֲ צֵ ֹ
ִגנ ֹות ֶּׁש ְּב ֹ
נוהֲ גִ ים ַר ָבנֵי ַאלְּ ִפין ִבפְּ ִ ׁשיטות ָב ִעיר קו ְּ ׁש ָטאֶּׁ ,ש ְּמבָ ְּר ִכים
חותְּ ,מבָ ֵר ְּך .ו ַמהֲ ָר"ח פָ לָאגִ 'י ָכ ַתב ֶּׁש ֵכן ֹ
פ ֹו ְּר ֹ
עו ְּמ ִדים ו ְּמבָ ְּר ִכים ,וְּ ַאף ַעל ִפי ֶּׁש ֵהם גִ ב ֹו ֵרי
קו ָמם ,וְּ ֹ
יתם וְּ ֵאינָ ם זָזִ ים ִמ ְּמ ֹ
ְּב ַעד ַה ַחל ֹון ִב ְּה ֹיו ָתם ְּבבֵ ָ
רו
ָדול לְּ בָ ֵר ְּך ַבחֲ צֵ ֹ
מו ֵרנו ָה ַרב ַהיָ"ם ַהג ֹ
ֹאשנו ֹ
כ ַֹחֵ ,אינָ ם ֹיו ְּצ ִאים ַה ָש ֶּדה לְּ בָ ֵר ְּך .וְּ כֵ ן ִמנְּ ָהג עֲ ֶּט ֶּרת ר ֵׁ
רו ֵק ַחַ ,מהֲ ַר"ם ֶּאלְּ ָׁש ָקרֶּ ,פ ַתח ַה ְּד ִבירַ ,רב ְּפ ָעלִ ים .ובֶּ אֱ ֶּמת
ָנות .וְּ כֵ ן ַד ַעת ַמעֲ ֵשה ֹ
לו ָׁשם ִאיל ֹ
ֶּׁש ָהיו ֹ
ָנות ַבגַן ֶּׁש ָל ֶּהםְּ ,מבָ ֵר ְּך.
רו ֶּאה" ִאיל ֹ
אש ֹונִ ים לֹא ָכתוב ִב ְּכלָל לְּ ׁש ֹון " ַהי ֹוצֵ א"ֶּ ,אלָא " ָה ֹ
ֶּׁש ְּבכַ ָמה ִר ׁ

זְ ַׁמן ַׁה ְ ּב ָרכָ ה
ימים לְּ ִמ ְּצ ֹוות.
מוֶּׁ ,ש ְּז ִריזִ ים ַמ ְּק ִד ִ
ֹאש ח ֶֹּד ׁש ַע ְּצ ֹ
נות ְּב ֹיום ר ׁ
לְּ כַ ְּת ִח ָלה יְּ ָב ֵר ְּך ִב ְּר ַכת ָה ִאילָ ֹ
ָכול לְּ בָ ֵר ְּךָ ,כל ֶּׁשעֲ ַדיִ ן
ְּו ִאם לֹא ִה ְּס ִפיקַ ,ר ַׁשאי לְּ בָ ֵר ְּך ָכל ַהח ֶֹּד ׁש .וַ אֲ ִפלו ְּבח ֶֹּד ׁש ִאיָר י ֹ
רות( .כד ,כה ,כו)
ֵש ְּפ ָר ִחים ָב ִאילָ ןַ ,על ַאף ֶּׁשג ְָּדלו ב ֹו ֵחלֶּק ֵמ ַה ֵפ ֹ
י ׁ

ַׁש ָּבת ק ֶֹדש
ֹאש ח ֶֹּד ׁש ְּב ַׁש ָבת,
נות ְּב ַׁש ָבת ,ו ִב ְּפ ָרט ְּכ ֶּׁש ָחל ר ׁ
ֻמ ָתר לכתחילה לְּ בָ ֵר ְּך ִב ְּר ַכת ָה ִאילָ ֹ
שזריזים מקדימים למצוות .מה גם שציבור גדול מצוי בשבת יותר מבחול ,וברוב
אש ֹון לְּ ִצי ֹון רבנו עובדיה יוסף זְּ צו ָק"לְּ " :וכֵ ן
עם הדרת מלךְּ .וכָ ַתב ָמ ָרן מלכא ָה ִר ׁ
יסן ְּב ַׁש ָבת ,ובֵ ַר ְּכנו ִב ְּר ַכת
ֹאש ח ֶֹּד ׁש נִ ָ
יתי הֲ לָ כָ ה לְּ ַמעֲ ֶּשה ִב ְּ ׁשנַ ת ה'תשנ"ה ֶּׁש ָחל ר ׁ
הו ֵר ִ
ֹ
ְּ
און ָהאֲ ֶּד ֶּר"ת
נות ְּברֹב ַעם ְּכ ִמנְּ ָהגֵנו ָת ִמיד לְּ ָב ֵרך ְּב ֹיום רֹא ׁש ח ֶֹּד ׁש" .ע"כ .ו ַה ָג ֹ
ָה ִאילָ ֹ
ְּ
או ִמים] ָהיָה ְּמ ַה ֵדר לְּ ָב ֵרך ַד ְּו ָקא ְּב ַׁש ָבתְּ ,כ ֵדי לְּ ַה ְּ ׁשלִ ים ֵמ ָאה
ינו ִביץ ְּת ֹ
[ ָה ַרב ַא ְּב ָר ָהם ָד ִוד ַר ִב ֹ
גאון רבי יעקב ישראל קנייבסקי [הסטייפלר] (מועדי הגר"ח עמ' ג) ,והגאון
כות .גם ַה ֹ
ְּב ָר ֹ
ְּ
אוי ְֶּּר ָבך ברכו בשבת (הליכות שלמה עמ' רפט) .וכן פסקו הגאון הרב
מה זַלְּ ָמן ֹ
ַר ִבי ְּ ׁשלֹ ֹ
מות
קו ֹ
אלישיב (ישא יוסף ב עמ' ע) ,והגאון הרב שטיינמן (כאיל תערוג) ועודְּ .וכָ ל ֶּׁש ֵכן ִב ְּמ ֹ
ימי ַהחֹל לְּ ָב ֵר ְּך,
ֵש חֲ ָׁש ׁש ֶּׁש ִי ְּ ׁש ְּכחו ִב ֵ
ֶּׁשרֹב ַה ִצבור ָב ִאים לְּ בֵ ית ַה ְּכ ֶּנ ֶּסת ַרק ְּב ַׁש ָבת ְּוי ׁ
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ֶּׁש ְּבוַ ַדאי ִמ ְּצוָ ה ַר ָבה לְּ בָ ֵר ְּך ְּב ַׁש ָבת לְּ זַכ ֹו ָתם.

(כ ,כג)

וכתב עוד מרן בחזון עובדיה (שבת ד עט) :ולפי האמור שיכולים לברך על הדס המחובר בשבת,
אפילו במגע יד ,ולא גזרו חכמים שמא יתלוש את ההדס ,יש ללמוד במכל שכן שיכולים לברך
ברכת האילנות בשבת .ולא כמו שכתב בכף החיים סופר ,שאין לברך בשבת ,שמא יקח בידו את
פרחי האילן להריח בהם ,או שמא יתלוש .ע"כ .והלוא כיון שאף להריח בהדס המחובר ,מותר אף
בנגיעת יד ,אם כן מה טעם לגזור שמא יקח מפרחי האילנות בשבת ,אם אינו תולשם ,שהרי
מותר לעשות כן לכתחילה .וכל שכן שאין לגזור בברכת האילנות שאין צורך במגע יד כלל .גם
הגר"ח פלאג'י בשו"ת לב חיים פסק ,שמותר לברך ברכת האילנות בשבת ,כמו שמותר לברך על
ריח הדס המחובר ,ולא גזרו חכמים שמא יתלוש .ומוכח שאין כאן בית מיחוש כלל.
מו
יט"אֶּׁ ,שהוא ַע ְּצ ֹ
יאל ַה ָר ָה"ג ַר ִבי ֵאלִ יָהו ַמלְּ ָכא ְּ ׁשלִ ָ
אשי ֶּׁשל ַכ ְּר ִמ ֵ
טוב ָר ִאינו ֵאצֶּ ל ַר ָבה ָה ָר ִ ׁ
ִמנְּ ָהג ֹ
עו ֶּמ ֶּדת ַמעֲ לַת זִ כוי ָה ַר ִבים ,וְּ ֹיו ֵד ַע
ֹאש ַמעֲ יָנָ יו ֹ
ֹאש ח ֶֹּד ׁש ,אֲ בָ ל ֵמ ַא ַחר ו ְּבר ׁ
ָנות ְּבר ׁ
ְּמבָ ֵר ְּך ִב ְּר ַכת ָה ִאיל ֹ
הול ְֵּך ׁשוב ְּב ַׁש ָבת ִעם ָכל ַה ִמ ְּת ַפ ְּללִ ים,
ֶּסתַ ,על ֵכן ֹ
ֶּׁשי ְּ ֶּׁשנָ ם אֲ נָ ִ ׁשים ֶּׁש ָב ִאים ִמ ַׁש ָבת לְּ ַׁש ָבת לְּ בֵ ית ַה ְּכנ ֶּ
ָנותְּ ,כ ֵדי לְּ זַכ ֹו ָתם .וְּ כָ ל ַה ְּמז ֶַּכה ֶּאת ָה ַר ִבים ,זְּ כות ָה ַר ִבים ְּתלויָה ב ֹו.
ֶּׁש ְּיבָ ְּרכו ִב ְּר ַכת ָה ִאיל ֹ

נ ִָשים
נות.
גַם ַה ָנ ִ ׁשים ְּצ ִריכ ֹות לְּ ָב ֵר ְּך ִב ְּר ַכת ָה ִאילָ ֹ

(י)

רות ִמ ִמ ְּצ ֹות עֲ ֵשה ֶּׁש ַה ְּז ַמן ְּג ָר ָמא [ג ֹו ֵרם]ְּ .ד ַהיְּ נוָ ,כל ִמ ְּצוָ ה ֶּׁשי ֵׁש ָלה זְּ ַמן
וְּ ֵהן אֱ ֶּמתֶּׁ ,ש ַה ָנ ִ ׁשים ְּפטו ֹ
יצית ,שזְּ ַמ ָנה ָקבו ַע ַבי ֹום ְּולֹא
גון ִמ ְּצוַ ת ִצ ִ
בוא]ָ ,ה ִא ָׁשה ְּפטו ָרה ִמ ֶּמ ָנהְּ .כ ֹ
ָקבו ַעֶּׁ [ ,ש ַה ְּז ַמן ג ֹו ֵרם לָ ה לָ ֹ
ַבלַיְּ ָלה ,וְּ כֵ ן ְּת ִפ ִליןֶּׁ ,ש ְּז ַמ ָנן ָקבו ַע ַבחֹל וְּ לֹא ְּב ַׁש ָבת ,וְּ כֵ ן ׁש ֹופָ רֻ ,ס ָכה ,לו ָלב ,וְּ ַכי ֹוצֵ א ָב ֶּהן .וְּ כֵ יוָ ן ֶּׁשגַם
ָנותֵ ,כיוָ ן
רות ִמ ִב ְּר ַכת ָה ִאיל ֹ
ְּב ִמ ְּצ ֹוות ִמ ִד ְּב ֵרי חֲ כָ ִמים ַקיָם ְּכלָ ל זֶּהִ ,אם ֵכןִ ,ת ְּהיֶּינָ ה ַה ָנ ִ ׁשים ְּפטו ֹ
יסן?
ֶּׁש ְּז ַמ ָנה ָקבו ַע ְּבח ֶֹּד ׁש נִ ָ
רות ַדוְּ ָקא ִמ ִמ ְּצ ֹוות ֶּׁש ַה ִצווי לַעֲ ש ֹו ָתן לִ זְּ ַמן ְּמ ֻסיָם ִבלְּ בַ ד ,אֲ בָ ל ִמ ְּצ ֹוות
אולָםַ ,דע ִכי ַה ָנ ִ ׁשים ְּפטו ֹ
גון ִמ ְּצוַ ת ִבכו ִריםֶּׁ ,ש ָמה ֶּׁש ְּז ַמ ָנה ָקבו ַע ֵמ ַחג
ֶּׁש ַרק ַה ְּמ ִציאות ג ֹו ֶּר ֶּמת ֶּׁשלֹא לַעֲ ש ֹו ָתן ְּבכָ ל זְּ ַמןְּ ,כ ֹ
עות וְּ ַעד חֲ נ ָֻכה ,הוא ַרק ֵמחֲ ַמת ֶּׁש ֵאין ִ ׁש ְּב ַעת ַה ִמינִ ים ְּמצויִ ים ַעל ְּפ ֵני ַה ָש ֶּדה ִב ְּ ׁש ָאר ַה ָׁשנָ ה,
ַה ָׁשבו ֹ
ָבות .וְּ כֵ ן ְּב ִב ְּר ַכת
אֲ בָ ל ִאלו ָהיו ְּמצויִ יםָ ,היָה ָראוי לְּ ָה ִביא ִבכו ִרים ְּבכָ ל ַה ָׁשנָ הָ ,בזֶּה ַה ָנ ִ ׁשים ַחי ֹ
יסן ,אֲ בָ ל
ָנות ְּמל ְַּבלְּ ִבים ְּבח ֶֹּד ׁש נִ ָ
יסן ַדוְּ ָקאֶּ ,אלָא ַה ְּמ ִציאות ֶּׁש ָה ִאיל ֹ
ָנותֶּׁ ,ש ֵאין ַה ִצווי לְּ ח ֶֹּד ׁש נִ ָ
ָה ִאיל ֹ
ָא ֶּרץ
מות ְּבחוץ ל ָ
קו ֹ
ִאלו ָהיו ְּמ ַל ְּבלְּ ִבים ִבזְּ ַמן ַא ֵחרָ ,היו ְּמבָ ְּר ִכים ִבזְּ ַמן ַא ֵחר .ובֶּ אֱ ֶּמת ֶּׁשי ְּ ֶּׁשנָ ן ְּמ ֹ
ָנות
ָנות ְּמל ְַּבלְּ ִבים ָבחֳ ָד ִ ׁשים אֲ ֵח ִרים ,ו ְּמבָ ְּר ִכים ֶּבחֳ ָד ִ ׁשים ָההֵ ם ,לְּ כָ ְּך לֹא ֶּנ ְּח ֶּׁשבֶּ ת ִב ְּר ַכת ָה ִאיל ֹ
ֶּׁש ָה ִאיל ֹ
מ ָנה ָקבו ַע( .י ,כה)
ְּככָ ל ִמ ְּצוָ ה ֶּׁש ְּז ַ

ַׁ ה ְכ ָש ַׁרת ַׁה ֵּכלִ ים לְ פֶ ַׁסח 
ַׁט ַׁעם ַׁה ְכ ָש ַׁרת ַׁה ֵּכלִ ים
ַה ֵכלִ ים ֶּׁש ָאנו ִמ ְּ ׁש ַת ְּמ ִ ׁשים ָב ֶּהם ְּב ֶּמ ֶּׁש ְּך ַה ָׁשנָ ה לְּ ַמ ַא ְּכלֵי ָח ֵמץֵ ,מ ַא ַחר ְּו ֵהם ְּבלו ִעים
כולִ ים לְּ ִה ְּ ׁש ַת ֵמ ׁש ָב ֶּהם ְּב ַחג ַה ֶּפ ַסחֶּ ,א ָלא ִאם ֵכן נַ ְּפלִ יט ֶּאת
ֵמ ֶּה ָח ֵמץֵ ,אין ָאנו יְּ ֹ
ֶּה ָח ֵמץ ַה ָבלו ַע ָב ֶּהם .ולְּ ַה ָלן נִ ְּר ֶּאה ַכ ָמה ְּפ ָר ֵטי ִדינִ ים ְּב ֶּה ְּכ ֵׁשר ְּכלֵי ֶּה ָח ֵמץ.
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ַׁמעֲ ֶרכֶ ת ְמי ֶח ֶדת לְ פֶ ַׁסח
יע
בוא ָעלָ יו ְּב ָרכָ הְּ .וי ִָשים לֵב לְּ ַה ְּצנִ ַ
ָכול לְּ י ֵַחד ַמעֲ ֶּרכֶּ ת ֵכלִ ים ְּמי ֶֻּח ֶּדת לְּ פֶּ ַסחָ ,ת ֹ
ִמי ֶּׁשי ֹ
תו ְּויִ ְּכתֹב
או ֹ
רון ְּמי ָֻחדְּ ,ויִ ְּסגֹר ֹ
ֶּאת ָכל ְּכלֵי ֶּה ָח ֵמץ ֶּׁש ִה ְּ ׁש ַת ֵמ ׁש ָב ֶּהם ְּב ֶּמ ֶּׁש ְּך ַה ָׁשנָ ה ְּב ָא ֹ
ֶּשנָ ה
ָעלָ יו " ְּכלֵי ָח ֵמץ" ,לְּ בַ ל יִ ְּטעו לְּ ִה ְּ ׁש ַת ֵמ ׁש ָב ֶּהם ַב ֶּפ ַסחְּ .ו ָא ְּמנָ ם לֹא לְּ כָ ל ָא ָדם י ְּ ׁ
ֵש לָ ַד ַעת ֶּאת ְּפ ָר ֵטי ַה ִדינִ ים ְּכ ִדלְּ ַה ָלן.
נו ֶּספֶּ תְּ ,ולָ כֵ ן י ׁ
ֶּא ְּפ ָׁשרות לְּ י ֵַחד ַמעֲ ֶּרכֶּ ת ֵכלִ ים ֹ

קור ִמן ַׁה ּת ֹו ָרה
ַׁה ּ ָמ ֹ
דול ֶּׁשל ְּכלֵי ֶּכ ֶּסף ו ְּכלֵי
ְּכ ֶּׁש ָחזְּ רו ַעם יִ ְּש ָר ֵאל ִמ ִמלְּ ֶּח ֶּמת ִמ ְּדיָןֵ ,ה ִביאו ִע ָמם ָׁשלָ ל ָג ֹ
רות
לות ָהאֲ סו ֹ
יעת ַה ַמאֲ כָ ֹ
או ָתם ַה ָק ָב"ה לְּ ַה ְּכ ִ ׁשיר ֶּאת ָכל ַה ֵכלִ ים ִמ ְּבלִ ַ
ֹ
ז ָָהבְּ ,ו ִצ ָוה
ֹאר ַב ְּפסו ִקים ִדלְּ ַה ָלן (במדבר לא כא):
ֶּׁש ִנ ְּבלְּ עו ָב ֶּהםַ ,כ ְּמב ָ
ֹאמר ֶּאלְּ ָעזָר ַהכ ֵֹהן ֶּאל ַאנְּ ֵׁשי ַה ָצבָ א ַה ָב ִאים לַ ִמלְּ ָח ָמה ,זֹאת
"וַ י ֶּ
משהַ .א ְּך ֶּאת ַהז ָָהב ְּו ֶּאת ַה ָכ ֶּסף ֶּאת ַה ְּנח ֶֹּׁשת ֶּאת
ֶּׁ
ִצ ָוה ה' ֶּאת
ְּו ֶּאת ָהעֹפָ ֶּרתָּ .כל ָ ּד ָבר אֲ ֶשר ָיבֹא ָב ֵאש ּ ַׁתעֲ ִביר ּו ָב ֵאש ְּו ָט ֵהרַ ,א ְּך

חֻ ַקת ַהת ֹו ָרה אֲ ֶּׁשר
ַה ַב ְּרזֶּל ֶּאת ַה ְּב ִדיל
ְּב ֵמי נִ ָדה יִ ְּת ַח ָטא,

ְוכֹל אֲ ֶשר לֹא ָיבֹא ָּב ֵאש ּ ַׁתעֲ ִביר ּו בַׁ ּ ָמיִ ם".
ירו
ִמ ְּפסו ִקים ֵאלו ָאנו לְּ ֵמ ִדיםִ ,כי ָכל ְּכלִ י אֲ ֶּׁשר ָבלַ ע ִמ ַמאֲ כַ ל ִאסור ְּ -כ ֵדי לְּ ַה ְּכ ִ ׁש ֹ
רו ְ ּכ ֶד ֶר ְך ּ ַׁת ְש ִמיש ֹו ְּכ ִדלְּ ַה ָלןְּ .ו ֵאין ְּמ ָב ְּר ִכים ַעל
ֵטת ָה ִאסור ָכלִ ילֶ ,ה ְכ ֵש ֹ
יע לִ ְּפל ַ
ולְּ ַה ִג ַ
ֶּה ְּכ ֵׁשר ַה ֵכלִ ים.

(קכד)

לִ בּ ּון
גון ַׁשפו ִדים ֶּׁשצ ֹולִ ים ָב ֶּהם ַעל ָה ֵא ׁש ֵ -כיוָ ן
ֵכלִ ים ֶּׁש ַה ִ ׁשמו ׁש ָב ֶּהם הוא ְּב ֵא ׁשְּ ,כ ֹ
ְּ
תוך ָה ֵא ׁש
יסם ְּב ֹ
ֶּׁש ָבלְּ עו ִאסור ְּב ֶּא ְּמצָ עות ָה ֵא ׁשֶּ ,ה ְּכ ֵׁש ָרם ַעל יְּ ֵדי ָה ֵא ׁשְּ ,ד ַהיְּ נו לְּ ַה ְּכנִ ָ
ַעד ֶּׁש ִי ְּהיו נִ יצ ֹוצ ֹות ֵא ׁש נִ ָתזִ ים ֵמ ֶּהםְּ .ו ֶּה ְּכ ֵׁשר זֶּה נִ ְּק ָרא" :לִ בון".
כתב הפרי מגדים ,גם אם השתמש בכלי בחום שאין ניצוצות ניתזים ממנו ,צריך ללבנו עד
שיהיו ניצוצות ניתזים ממנו .ואף על פי שכבולעו כך פולטו ,ואם כן למה צריך כל כך הרבה
ללבנו? ויש לומר ,כי הגם שיוצא הבלוע אף שאין ניצוצות ניתזים ,בכל זאת אנו מקפידים
שיהיה נשרף החמץ והאיסור לגמרי ,וכל שאין ניצוצות ניתזים ממנו ,אינו נשרף( .שו"ת יחוה דעת
חלק ב סימן סג)

ַׁהגְ ָעלָה
או
ֹ
גון ִסיר ֶּׁש ֻב ַׁשל ב ֹו ָמ ָרק
ֵכלִ ים ֶּׁש ַה ִ ׁשמו ׁש ָב ֶּהם הוא ְּב ִב ׁשול ֶּׁשל ָדבָ ר לַחְּ ,כ ֹ
רו ֵת ַחֶּ ,ה ְּכ ֵׁש ָרם ַגם ֵכן ַעל יְּ ֵדי
יע ָתם ְּב ֶּא ְּמצָ עות ַלח ֹ
ַמאֲ כָ ל ִעם ר ֶֹּטב ֵ -כיוָ ן ֶּׁש ְּבלִ ָ
יח ַמיִ ם ִב ְּכלִ י ,וכ ֶּׁש ַה ַמיִ ם ְּמבַ ְּע ְּב ִעים ,י ְַּכנִ יס ֶּאת ַה ְּכלִ י
רו ְּת ִחיםְּ .ד ַהיְּ נו ,לְּ ַה ְּר ִת ַ
ַה ַמיִ ם ָה ֹ
"הגְּ ָעלָ ה"
ַ
ִעם ַהי ִָדי ֹות ְּו ַה ִמ ְּכ ֶּסה לַ ַמיִ םְּ ,ו ָאז יִ ָפ ֵלט ָה ִאסור ַה ָבלו ַעְּ .וזֶּהו הנִ ְּק ָרא:
ָטה]( .קלה ,קלו)
[ה ְּפל ָ
ַ
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נִ ְק ֹיון ַׁה ְ ּכלִ י
יטב ְּב ָח ְּמ ֵרי נִ קויְּ ,וי ִָסיר ִמ ֶּמנו ָכל לִ ְּכלו ְּך וַ חֲ ל ָֻדה,
ק ֶֹּדם ַה ַהגְּ ָעלָ ה יְּ נַ ֶּקה ֶּאת ַה ְּכלִ י ֵה ֵ
ב ָרגִ ים( .קלד)
ִוינַ ֶּקה גַם ִב ְּמק ֹום ַה ְּ

דול
ְ ּכלִ י ָ ּג ֹ
ָכול לִ ָכנֵ ס לְּ ת ֹו ְּך ְּכלִ י ַה ַהגְּ ָעלָ ה ,יְּ ַמ ְּל ֵאהו ַמיִ ם
ינו י ֹ
לו ֵא ֹ
ָדול ְּמאֹד ֶּׁש ֵמחֲ ַמת ָג ְּד ֹ
ְּכלִ י ג ֹ
בו ָהה ֹיו ֵתר
שי ִַגיעו ַה ַמיִ ם ַעל ָכל ְּשפַ ת ַה ְּכלִ י .וְּ יַעֲ ֶּשה ָשפָ ה ְּג ֹ
יחהו ְּבאֹפֶּ ן ֶּׁ
ַעד ַהס ֹוף ְּוי ְַּר ִת ֵ
תוֶּׁ ,שהֲ ֵרי ִאי ֶּא ְּפ ָׁשר ֶּׁשלֹא נִ ְּתזו ַפ ַעם
יטב וְּ י ִַגיעו ַה ַמיִ ם גַם ִב ְּשפָ ֹ
לְּ ִפיו ֶּׁשל ַה ְּכלִ יְּ ,כ ֵדי ֶּׁש ִי ְּת ַמלֵא ֵה ֵ
צות ֵמ ֶּה ָח ֵמץ ֶּׁש ִה ְּת ַב ֵׁשל ַב ְּכלִ י ַעל ַה ָשפָ ה .וְּ אולָם ָכל זֶּה ִב ְּכלִ י ָרגִ יל ֶּׁשנ ֹו ֵג ַע ֶּה ָח ֵמץ ַרק
יצו ֹ
ַא ַחת נִ ֹ
דו ָלה
גון ַקעֲ ַרת ַמ ֶּצ ֶּקת ְּג ֹ
תו ְּך ַת ְּב ִ ׁשיל ֶּה ָח ֵמץ ,ו ְּכ ֹ
תו לְּ ֹ
או ֹ
יסים ֹ
כו וְּ לֹא ִמ ַבחוץ ,אֲ בָ ל ְּכלִ י ֶּׁש ַמ ְּכנִ ִ
תו ֹ
ְּב ֹ
חותֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ָבלְּ ָעה ָח ֵמץ ִמ ַבחוץ ,צָ ִר ְּ
יך
ַצ ָל ֹ
תו ְּך ַה ִסיר ְּכ ֵדי לִ ְּ ׁש ֹפ ְּך ִמ ֶּמ ָנה ל ַ
או ָתה לְּ ֹ
ֹ
יסים
ֶּׁש ַמ ְּכנִ ִ
יסה ֻכ ָלה לְּ ֹ ְּ
תוך ְּכלִ י ַה ַהגְּ ָעלָ ה( .סימן תנב ס"ו ובמשנה ברורה)
לְּ ַה ְּכנִ ָ

ְש ִטיפָ ה ְ ּב ַׁמיִ ם ָק ִרים
א ַחר ַה ַהגְּ ָעלָ ה .וְּ ַה ַט ַעם ל ַָדבָ ר ,זֵכֶּ ר לְּ בֵ ית
נָ הֲ גו לִ ְּ ׁשטֹף ֶּאת ַה ְּכלִ י ְּב ַמיִ ם ָק ִרים ִמ ָיד לְּ ַ
ַה ִמ ְּק ָד ׁשֶּׁ ,ש ָהיו נ ֹו ְּתנִ ים ֶּאת ַה ֵכלִ ים לְּ ַא ַחר ַה ַהגְּ ָע ָלה ְּב ַמיִ ם ָק ִרים.

(סימן תנב סעיף ז .קמב ,קנז)

ַׁה ְב ָה ָרהָ :ראוי לְּ ַה ְּק ִדים ֶּאת ַה ַהגְּ ָע ָלה ק ֶֹּדם זְּ ַמן ִאסור אֲ ִכילַת ֶּה ָח ֵמץ ֶּׁש ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח

יסן
[שהוא ְּבי"ד ְּבנִ ָ
ֶּׁ

עוד
ָהר ְּב ֹ
רו ,י ֵׁש לְּ ִהז ֵ
עון ַקיִ ץ)ַ ,כ ְּמב ָֹאר לְּ ַה ָלן]ֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ִאם ַמגְּ ִעיל לְּ ַא ַחר זְּ ַמן ִאסו ֹ
ַבב ֶֹּקר (ְּ 01:91ב ֵע ֶּר ְּך ְּב ָׁש ֹ
ינו
ַכ ָמה ְּפ ָר ֵטי ִדינִ ים .ו ְּבלָאו ָה ִכי ְּב ַה ְּכ ָׁש ַרת ַה ֵכלִ ים י ְּ ֶּׁשנָ ם ְּפ ָר ִטים וְּ ִדינִ ים ַר ִבים ,וְּ לָכֵ ן ָכל ָא ָדם ֶּׁש ֵא ֹ
תו ֵכיצַ ד לִ נְּ הֹג .ובָ רו ְּך ה' ַכי ֹום י ֵׁש
או ֹ
הו ָר ָאה ֶּׁשיַנְּ ֶּחה ֹ
מו ֵרה ֹ
ָבטו ַח ְּב ַע ְּצמ ֹו ֶּׁש ָב ִקי ַבהֲ לָכָ ה ,יִ ְּפ ֶּנה לְּ ֹ
עו ְּס ִקים ְּב ַה ְּכ ָׁש ַרת
קו ִמית ק ֶֹּדם ַה ֶּפ ַסח .וְּ ַעל ָה ֹ
מות לְּ ַה ְּכ ָׁש ַרת ֵכלִ ים ִמ ַט ַעם ָה ַר ָבנות ַה ְּמ ֹ
קו ֹ
ְּבכָ ל ִעיר ְּמ ֹ
זו( .קסב)
יש ָתם לִ ְּמלָאכָ ה חֲ ׁשובָ ה וְּ ַאחֲ ָר ִאית ֶּׁש ָכ ֹ
ָכות ק ֶֹּדם ִג ָׁ
יטב ֶּאת ַההֲ ל ֹ
ַה ֵכלִ ים לְּ ַׁש ֵנן ֵה ֵ

יעת ֶה ּ ֵתר
ִחלּ ּוק ֵּבין ְ ּבלִ י ַׁעת ִא ּס ּור לִ ְבלִ ַׁ
ישם ָב ֵא ׁש ְּכ ַׁשפו ִדים ֶּ -ה ְּכ ֵׁש ָרם ָב ֵא ׁש,
י ֵׁש לְּ ַה ְּב ִהירִ ,כי ָכל ַמה ֶּׁש ִה ְּצ ִריכָ ה ַהת ֹו ָרה ֶּׁש ֵכלִ ים ֶּׁש ַת ְּ ׁש ִמ ָׁ
לות
רות ִכנְּ בֵ ֹ
לות אֲ סו ֹ
ינו ֶּאלָא ְּבכֵ לִ ים ֶּׁש ָבלְּ עו ִמ ַמאֲ כַ ל ִאסורִ ,כ ְּכלֵי ִמ ְּדיָן ַה ַנ"ל ֶּׁש ָבלְּ עו ִמ ַמאֲ כָ ֹ
ֵא ֹ
ירה ַהת ֹו ָרה ָב ֶּהם ֶּׁש ֵאין ֶּה ְּכ ֵׁש ָרם ֶּא ָלא ָב ֵא ׁש ,אֲ בָ ל ֵכלִ ים ֶּׁש ִה ְּ ׁש ַת ְּמ ׁשו
פות וַ חֲ זִ יר ,וְּ ַעל ֵכן ֶּה ְּח ִמ ָ
ו ְּט ֵר ֹ
רוצֶּ ה לְּ ִה ְּ ׁש ַת ֵמ ׁש ָב ֶּהם לְּ ַמ ַא ְּכלֵי
גון ֶּׁש ָצלו ָב ֶּהם ָב ָשר ָכ ֵׁשר ,וְּ ַע ָתה ֹ
ָב ֶּהם ָב ֵא ׁש ְּב ָדבָ ר ֶּׁשל ֶּה ֵתרְּ ,כ ֹ
ָח ָלבֵ ,אין צָ ִר ְּ
ירם ְּבלִ בון ָב ֵא ׁש ,וְּ ַדי לְּ ַה ְּכ ִ ׁשי ָרם ְּב ַהגְּ ָע ָלה ִבלְּ בַ דֶּׁ ,שלֹא ֶּה ְּח ִמי ָרה ַהת ֹו ָרה ָב ֶּהם
יך לְּ ַה ְּכ ִ ׁש ָ
ָכל ָכ ְּך ֵמ ַא ַחר ו ִמ ְּת ִח ָלה ָבלְּ עו ֶּה ֵתר.
או ָרה
ו ֵמ ַע ָתהְּ ,ב ַה ְּכ ָׁש ַרת ַה ֵכלִ ים לְּ פֶּ ַסחֵ ,מ ַא ַחר ו ְּב ֶּמ ֶּׁש ְּך ָכל ַה ָׁשנָ ה ֶּה ָח ֵמץ הוא ֶּה ֵתר גָמורִ ,אם ֵכן לִ ְּכ ֹ
אש ֹונִ ים
ַבן ֶּאת ַה ַׁשפו ִדים ָב ֵא ׁש וְּ ַדי יִ ְּהיֶּה ָל ֶּהם ְּב ַהגְּ ָע ָלה ,ובֶּ אֱ ֶּמת ֶּׁש ֵכן ַד ַעת רֹב ָה ִר ׁ
לֹא נִ ְּצ ָט ֵר ְּך לְּ ל ֵ
(הרמב"ם ,הראב"ד ,רבנו תם ,הסמ"ג ,המאורות ,ראבי"ה ,אור זרוע ,תוספות רי"ד ,הראב"ן ,הרז"ה ,הריבב"ן ,הגהות

מימוניות ,רבנו חיים בר שמואל תלמיד הרשב"א ,היראים ,התרומה)ֶּ ,אלָא ֶּׁש ָמ ָרן ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך ָח ַׁש ׁש
ַחולְּ ִקים (הרמב"ן ,מהר"ם חלאוה ,המאירי ,מחזור ויטרי ,ההשלמה ,הר"ן ,רבנו ירוחם) ֶּׁשא ֹו ְּמ ִרים ֶּׁש ֶּה ָח ֵמץ
ל ֹ
ְּ
מות
כות ְּמ ֻס ָי ֹ
קום ְּבכַ ָמה הֲ לָ ֹ
שפו ִדים ָבלְּ עו ִאסור ,וְּ לָכֵ ן ִה ְּצ ִריך לִ בון[ .ו ִמ ָכל ָמ ֹ
ֶּנ ְּח ָׁשב ִאסור ,וְּ נִ ְּמצָ א ֶּׁש ַה ַׁ
או ְּמ ִרים ֶּׁש ָח ֵמץ הוא ֶּה ֵתר].
ֵה ֵקל ָמ ָרןְּ ,וצֵ ֵרף ֶּאת ַד ַעת ָה ֹ
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יא ְּך ֶּא ְּפ ָׁשר
ַא ְּך י ֵׁש לְּ ָה ִביןִ ,כי ֵמ ַא ַחר וְּ ֶּה ָח ֵמץ נִ ְּב ָלע ַב ַׁשפוד ְּב ֶּמ ֶּׁש ְּך ַה ָׁשנָ ה ֶּׁש ָאז הוא הֶּ ֵתר גָמורֵ ,ה ַ
לו
מו ָעלָיו"ְּ ,ד ַהיְּ נו ֶּה ָח ֵמץ ָכל ַה ָׁשנָ ה י ֵׁש ֹ
"ח ֵמץ ְּ ׁש ֹ
או ֵמר ָה ַר ְּמ ַב"ןָ :
לו ַמר ֶּׁש ַה ֵכלִ ים ָבלְּ עו ִאסור? ֶּא ָלא ֹ
ֹ
ימי ַה ֶּפ ַסח ,וְּ ֵאין זֶּה ד ֹו ֶּמה לְּ בָ ָשר
'ח ֵמץ' ,עו ָגה ֹזו ָכל ַה ָׁשנָ ה ִהיא ְּבג ֶֶּּדר ִאסור ָח ֵמץ ְּבי ַַחס לִ ֵ
ֵׁשם ֶּׁשל ָ
כו לַחֲ ָל ִבי ,אבל ָח ֵמץ ַאף
ָכ ֵׁשר ֶּׁש ִנ ְּבלַע ַב ַׁשפוד ֶּׁשהוא ֶּה ֵתר ָגמור ָת ִמיד וְּ לָכֵ ן ַדי ְּב ַהגְּ ָע ָלה ְּכ ֵדי לְּ ָה ְּפ ֹ
קום ַאף ַע ָתה ֶּנ ְּח ָׁשב הוא ִאסור ְּבי ַַחס ל ֶַּפ ַסח ֶּׁש ָא ְּס ָרה
ֶּׁש ֻמ ָתר הוא ַע ָתה ַבאֲ ִכי ָלה לַחֲ לו ִטיןִ ,מ ָכל ָמ ֹ
רו ְּבלִ בון ַדוְּ ָקא.
ב ֹו ַהת ֹו ָרה לֶּאֱ כֹל ָח ֵמץ ,וְּ לָכֵ ן ִאם נִ ְּב ַלע ַב ַׁשפודֶּ ,ה ְּכ ֵׁש ֹ

יעת ִא ּס ּור לְ ֶה ּ ֵתר
קור ל ִַׁחלּ ּוק ֵּבין ְ ּבלִ ַׁ
ֵּבא ּור ּו ָמ ֹ
או ָבלַע ֶּה ֵתר ,הֲ לֹא ִאם ֵאין ַה ָבלו ַע
וְּ י ֵׁש לְּ ָה ִביןָ ,מה ַה ְּסבָ ָרא לְּ ַחלֵק ֵבין ִאם ַה ַׁשפוד ָבלַע ִאסור ֹ
לו ְּב ַהגְּ ָע ָלה ְּכ ֶּׁש ָבלַע ֶּה ֵתר? וְּ ַה ֵבאור ָבזֶּה הואִ ,כי ַאף
ֹיוצֵ א ֵמ ַה ַׁשפוד ֶּא ָלא ְּבלִ בוןַ ,מדו ַע ַדי ֹ
עולָם לֹא הֻ ַכר ָכאן
ֶּׁש ְּב ַהגְּ ָע ָלה נִ ְּ ׁש ָאר ְּמ ַעט ִמ ַט ַעם ַה ָב ָשר ַה ָכ ֵׁשר ַה ָבלו ַע ַב ַׁשפודְּ ,בכָ ל זֹאת ֵכיוָ ן ֶּׁש ֵמ ֹ
נוצַ ר
ִאסור ָב ָשר וְּ ָחלָב ָב ַעיִ ןֶּ ,אלָא ֶּׁש ַכאֲ ֶּׁשר יִ ְּ ׁש ַת ֵמ ׁש ָב ֶּהם ְּב ָח ָלב ,יִ ְּת ַה ֶּוה וְּ יִ ְּת ַח ֵד ׁש ָכאן ִאסור ֶּׁשלֹא ֹ
לות
יעה ִמ ְּנבֵ ֹ
ירה ַהת ֹו ָרה .לֹא כֵ ן ִב ְּבלִ ָ
ַעד ַע ָתה ,וְּ הוא יִ ְּת ַה ֶּוה ַב ָבלו ַע וְּ לֹא ָב ַעיִ ן ,לְּ כָ ְּך לֹא ֶּה ְּח ִמ ָ
רותֶּׁ ,שנ ֹוצַ ר ָה ִאסור ָב ַעיִ ן ק ֶֹּדם ֶּׁש ִנ ְּבלַע ,וְּ כֵ ן ֶּב ָח ֵמץֶּׁ ,ש ְּכבָ ר נַ עֲ ָשה ַה ַמאֲ כָ ל
פות ו ַמאֲ כָ ל ֹות אֲ סו ֹ
ו ְּט ֵר ֹ
ְּ
יכים ַדוְּ ָקא לִ בון.
ָח ֵמץ ק ֶֹּדם ֶּׁש ִנ ְּבלַע ַב ַׁשפוד ,לְּ כָ ך ְּצ ִר ִ
קור ַה ִדין ֵמ ַה ְּג ָמ ָרא ,נַ ְּק ִדים ַה ְּק ָד ָמה ְּק ַט ָנהַ .כיָדו ַע ְּבבֵ ית ַה ִמ ְּק ָד ׁש ִצ ְּו ָתה ַהת ֹו ָרה
ו ְּכ ֵדי לְּ ָה ִבין ֶּאת ְּמ ֹ
ַבי ַה ִמזְּ ֵב ַח ,ו ְּב ָש ָרם ָהיָה נֶּאֱ כָ ל ַעד זְּ ַמן ְּמ ֻסיָם ְּכ ִפי ֶּׁש ָק ְּב ָעה ַהת ֹו ָרה .לְּ ָמ ָׁשל:
נות ַעל ג ֵ
לְּ ַה ְּק ִריב ָק ְּר ָב ֹ
תו וְּ ַהלַיְּ ָלה ֶּׁש ְּל ַאחֲ ָריו וְּ לֹא ֹיו ֵתר ,וְּ ִאם נִ ְּ ׁש ַאר
או ֹ
תו י ֹום ֶּׁש ִה ְּק ִריבו ֹ
או ֹ
ָק ְּר ַבן ַח ָטאת נֶּאֱ כַ ל לַכֹהֲ נִ ים ְּב ֹ
לו ַחיָב ָכ ֵרת.
או ְּכ ֹ
"נו ָתר" ,וְּ ָה ֹ
ֵמ ַה ָב ָשר ַא ַחר זְּ ַמן ֶּזה ,הֲ ֵריהו נִ ְּק ָרא ִאסור ֹ
או צָ לו ֶּאת ְּב ַשר ַה ַח ָטאת ,וְּ ָעבַ ר ֹיום וָ לַיְּ ָלה ,נִ ְּמצָ א ֶּׁש ַט ַעם ְּב ַשר
וְּ ִה ֵנה לְּ ַא ַחר ֶּׁש ַהכֹהֲ נִ ים ִב ְּ ׁשלו ֹ
"נו ָתר" ,וְּ ֵא ְּ
או יִ ְּצלו ָב ֶּהם
יך יְּ בַ ְּ ׁשלו ֹ
ֹ
ַה ַח ָטאת ַה ָבלו ַע ַב ִס ִירים ובַ ַׁשפו ִדים הֲ ֵריהו ַט ַעם ֶּׁשל ִאסור
ְּ
שר ַהנ ֹו ָתר? לְּ כָ ך ִצ ְּו ָתה ַהת ֹו ָרה (ויקרא ו כא):
נות אֲ ֵח ִרים ,הֲ ֵרי ֵהם יִ ְּבלְּ עו ִמ ַט ַעם ֶּׁשל ַה ָב ָ
ׁשוב ָק ְּר ָב ֹ
רו ְּת ִחים ְּבבֵ ית ַה ִמ ְּק ָד ׁשֵ ,הן ַה ֵכלִ ים
לו ַמרֶּׁ ,ש ָהיו ַמגְּ ִעילִ ים ֶּאת ַה ֵכלִ ים ְּב ַמיִ ם ֹ
"ומ ַֹרק וְּ ׁ ֻש ַטף ַב ָמיִ ם"ְּ .כ ֹ
ֹאר ַב ִמ ְּ ׁשנָ ה (מסכת זבחים צז ע"א)ַ :ה ַׁשפוד וְּ ָה ַא ְּס ָכ ָלה ֶּׁשל
ֶּׁש ִב ְּ ׁשלו ָב ֶּהם וְּ ֵהן ַה ֵכלִ ים ֶּׁש ָצלו ָב ֶּהם ,וְּ כַ ְּמב ָ
נותֶּ ,ה ְּכ ֵׁש ָרם ְּב ַהגְּ ָע ָלה.
ְּב ַשר ַה ָק ְּר ָב ֹ
גויִ ם ֶּׁש ָבלְּ עו ְּב ֵא ׁש -
ובַ ְּג ָמ ָרא (מסכת עבודה זרה עו ע"א) ָׁש ַאל ַרב ַע ְּמ ָרם ֶּאת ַרב ֵׁש ַׁשתַ ,מדו ַע ְּכלֵי ֹ
לו
נות ֶּ -ה ְּכ ֵׁש ָרם ְּב ַהגְּ ָע ָלה? ֵה ִ ׁשיב ֹ
ֶּה ְּכ ֵׁש ָרם ְּבלִ בון ,וְּ ִאלו ְּכלֵי ַה ִמ ְּק ָד ׁש ֶּׁש ָבלְּ עו ְּב ֵא ׁש ִמ ְּב ַשר ַה ָק ְּר ָב ֹ
גויִ םִ .ב ְּכלֵי ַהג ֹויִ ם ִמ ְּת ִח ָלה ָהיָה ָכאן
יעת ְּכלֵי ֹ
יעת ְּכלֵי ָק ָד ִ ׁשים לִ ְּבלִ ַ
ַרב ֵׁש ַׁשתֶּׁ ,שי ֵׁש ֶּה ְּב ֵדל ֵבין ְּבלִ ַ
ירה ב ֹו ַהת ֹו ָרה ֹיו ֵתר ,לֹא כֵ ן ַב ַׁשפוד ֶּׁש ָצלו ב ֹו
ִאסור ָב ַעיִ ן ולְּ ַא ַחר ִמ ֵכן נִ ְּבלַע ַב ַׁשפוד ,לָכֵ ן ֶּה ְּח ִמ ָ
"נו ָתר" ַב ָבלו ַע
ֹ
נוצַ ר ִאסור
ְּב ַשר ק ֶֹּד ׁשִ ,מ ְּת ִח ָלה לֹא ָהיָה ָכאן ׁשום ִאסור ,וְּ ַרק לְּ ַא ַחר ֹיום וָ לַיְּ ָלה ֹ
וְּ לֹא ָב ַעיִ ן ,ו ְּכ ֶּׁשנ ֹוצַ ר ָה ִאסור ַב ָבלו ַע ,הֲ ֵריהו ַקל ֹיו ֵתר.
רוצֶּ ה ַע ָתה לְּ ָה ְּפכָ ם לְּ ַמ ַא ְּכלֵי ָח ָלב ִכגְּ ִבינַ ת חֲ לו ִמי
ָמ ְּדנו ַעל ַׁשפו ִדים ֶּׁש ָצלָ ה ָב ֶּהם ָב ָשר ,וְּ ֹ
ו ִמ ָכאן ל ַ
או ָתהֵ ,מ ַא ַחר וְּ ַה ַׁשפו ִדים ִמ ְּת ִח ָלה ָבלְּ עו ְּב ַשר ֶּה ֵתר גָמור ,וְּ ַרק לְּ ַא ַחר ִמ ֵכן ְּכ ֶּׁש ִי ְּ ׁש ַת ֵמ ׁש ָב ֶּהם
ֶּׁשצ ֹולִ ים ֹ
"ב ָשר וְּ ָח ָלב" ,וְּ ָאז ְּכבָ ר ַה ָב ָשר ָבלו ַע ,לְּ כָ ְּך ַדי ָל ֶּהם ְּב ַהגְּ ָע ָלה.
ִבגְּ ִבינָ ה יִ ָוצֵ ר ָכאן ִאסור ָח ָד ׁש ֶּׁשל ָ
רוצֶּ ה לְּ ָה ְּפכָ ה לַחֲ ָל ִביתַ ,די ָלה
לון ְּב ָש ִרית ֶּׁש ִמ ְּ ׁש ַת ֵמ ׁש ָבה ְּבלִ י ֶּׁש ֶּמן ְּכלָל ,וְּ ֹ
וְּ הוא ַה ִדין לְּ ַמחֲ בַ ת ֶּט ְּפ ֹ
נוצַ ר ב ֹו ָה ִאסור ק ֶֹּדם ֶּׁש ִנ ְּבלַע.
תו ֵׁשם ִאסור ָח ֵמץ ָעלָיו ,וְּ ֹ
ְּב ַהגְּ ָע ָלהַ .מה ֶּׁש ֵאין ֵכן ְּב ָח ֵמץ ֶּׁש ִמ ְּת ִח ָל ֹ
או
ֹ
או לְּ ֶּהפֶּ ְּך ,אֲ בָ ל ַׁשפוד
ֹ
או ְּב ַמחֲ בַ ת ְּב ָש ִרי ֶּׁשר ֹוצֶּ ה לְּ ָה ְּפכָ ם לַחֲ ָל ִבי
ֹ
ָכל ָה ָאמור ַדוְּ ָקא ְּב ַׁשפוד
רו
ַבי ֶּה ְּכ ֵׁש ֹ
ֶּא ְּסרו ְּב ִ ׁשמו ׁש ,ולְּ ג ֵ
ַמחֲ בַ ת ְּב ָש ִרי ֶּׁש ָט ָעה וְּ ִה ְּ ׁש ַת ֵמ ׁש ָב ֶּהם ְּב ַמאֲ כָ ל חֲ ָל ִבי ְּבלִ י ַהגְּ ָע ָלה ,נ ֶּ

ח ג ה פ ס ח ב ה ל כ ה ו ב א ג ד ה | 881
הו ָר ָאה.
מו ֵרה ֹ
יִ ְּ ׁש ַאל ָחכָ ם ֹ

(שולחן ערוך יורה דעה סימן קכא ס"ד ,וכמבואר ברבותינו הראשונים .וכן הוא

בגר"א ,ערך השלחן ,אבני צדק ,חק יעקב ,רבנו זלמן ,רעק"א ,החתם סופר ,חסד לאברהם אלקלעי ,זבחי צדק ,זהב
שבא לגאון רבי שמעון אגסי ועוד .קכו ,קלח .שו"ת יחוה דעת חלק ב סימן סג)

הולְ ִכים בּ ֹו ַׁא ַׁחר רֹב ּ ַׁת ְש ִמיש ֹו
ָּכל ְ ּכלִ י ֹ
לו ַמרֶּׁ ,ש ִאם ַעל ִפי רֹב ַה ִ ׁשמו ׁש ַב ְּכלִ י הוא
ֶּה ְּכ ֵׁשר ַה ְּכלִ י נִ ְּק ָבע ַעל ִפי רֹב ִ ׁשמו ׁש ֹוְּ .כ ֹ
או ָמ ָרקַ ,אף ַעל ִפי ֶּׁש ְּפ ָע ִמים ִמ ְּ ׁש ַת ְּמ ִ ׁשים ב ֹו
ֵש ָב ֶּהם לַ חותְּ ,כר ֶֹּטב ֹ
ְּב ַת ְּב ִ ׁשילִ ים ֶּׁשי ׁ
רו
גַם ְּב ַמאֲ כָ ל יָבֵ ׁש ֶּׁשלֹא ְּב ֶּא ְּמצָ עות ר ֶֹּטבֵ ,כיוָ ן ֶּׁשרֹב ִ ׁשמו ׁש ֹו הוא ְּב ַת ְּב ִ ׁשיל לַחֶּ ,ה ְּכ ֵׁש ֹ
ְּב ַהגְּ ָעלָ הְּ .ו ַעל ֶּד ֶּר ְּך ֹזו ֶּה ְּכ ֵׁשר ָכל ְּכלִ י ְּוכֶּ לִ י .ובני אשכנז חוששים גם למיעוט
השימוש בכלי( .סימן תנא סעי' ו ,כה)
רב ִ ׁשמו ׁש ֹו ֶּׁשל ַה ְּכלִ י ,הֲ ֵרי ִאם ִה ְּ ׁש ַת ַמ ְּ ׁשנו ַפ ַעם ַא ַחת
וְּ י ֵׁש לְּ ָה ִבין ָמה ַה ְּסבָ ָרא ָבזֶּה ֶּׁש ֵנ ֵל ְּך ַא ַחר ֹ
עוד ַכ ָמה ְּפ ָע ִמים
טו ,וְּ ִאלו ִאם נִ ְּ ׁש ַת ֵמ ׁש ַב ְּכלִ י ַהזֶּה ֹ
עו ָכ ְּך פ ֹולְּ ֹ
בולְּ ֹ
רו ְּבלִ בוןִ ,כי ְּכ ֹ
ַב ְּכלִ י ְּביָבֵ ׁשֶּ ,ה ְּכ ֵׁש ֹ
תו ְּביָבֵ ׁש לְּ ֵהיכָ ן ָהלְּ כָ ה?
יע ֹ
ירו ְּב ַהגְּ ָע ָלהִ ,כי נַ עֲ ָשה רֹב ִ ׁשמו ׁש ֹו ְּבלַח ,וַ הֲ לֹא ְּבלִ ָ
ְּבלַחַ ,די יִ ְּהיֶּה לְּ ַה ְּכ ִ ׁש ֹ
אנו .ו ְּת ִחלָה י ֵׁש ל ַָד ַעת ִכי ִמן ַהת ֹו ָרה ַדוְּ ָקא
וְּ ַה ְּדבָ ִרים ְּמי ָֻׁש ִבים ַעל ִפי ִד ְּב ֵרי ַר ֵבנו ְּמנַ ֵחם עֲ ז ְַּריָה ִמ ָפ ֹ
ְּ
רו ֹנות] צָ ִריך ֶּה ְּכ ֵׁשרִ ,מ ְּפ ֵני ֶּׁש ָה ִאסור ַה ָבלו ַע ב ֹו
עות ָה ַאחֲ ֹ
[ש ִב ְּ ׁשלו ב ֹו ִאסור ָבָׁ 94-ש ֹ
ֶּׁ
מו'
'בן ֹיו ֹ
ְּכלִ י ֶּׁשהוא ֶּ
נו
רו ֹנות]ֵ ,אי ֹ
עות ָה ַאחֲ ֹ
[של ֹא ִב ְּ ׁשלו ב ֹו ִאסור ָבָׁ 94-ש ֹ
מו ֶּׁ
ינו ֶּבן ֹיו ֹ
טוב ַב ַמאֲ כָ ל ,אֲ בָ ל ְּכלִ י ֶּׁש ֵא ֹ
פ ֹולֵט ַט ַע ם ֹ
צָ ִר ְּ
יך ׁשום ֶּה ְּכ ֵׁשרֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ַט ַעם ָה ִאסור ַה ָבלו ַע ב ֹו ְּכבָ ר נִ ְּפגַם ,וְּ ַט ַעם ָפגום ֵאינ ֹו ָאסור ִמן ַהת ֹו ָרה.
מוְּ ,כ ֵדי לְּ ַה ְּפלִ יט ִמ ֶּמנו ֶּאת ַה ַט ַעם ַה ָפגום.
ינו ֶּבן י ֹו ֹ
ו ְּבכָ ל זֹאת חֲ כָ ִמים ִה ְּצ ִריכו לְּ ַה ְּכ ִ ׁשיר ְּכלִ י ֶּׁש ֵא ֹ
עות
וְּ ַע ָתהְּ ,כלִ י ֶּׁש ָבלַע ְּפ ָע ִמים ַרב ֹות ְּבלַח ופַ ַעם ַא ַחת ְּביָבֵ ׁש ִ -אם ָאכֵ ן ָבלו ַע ְּביָבֵ ׁש ָבָׁ 94-ש ֹ
ינו ָפגום וְּ לֹא יִ ְּפלֹט ֶּאלָא ָב ֵא ׁש .ו ַמה ֶּׁש ָא ְּמרו
מו ֵא ֹ
יכו לִ בוןֵ ,מ ַא ַחר וְּ ַטעֲ ֹ
נות ,י ֵׁש לְּ ַה ְּצ ִר ֹ
רו ֹ
ָה ַאחֲ ֹ
תו ְּביָבֵ ׁשֶּׁ ,ש ִמן
יע ֹ
עות ִמ ְּבלִ ָ
הולְּ ִכים ַא ַחר רֹב ִ ׁשמו ׁש ֹו  -זֶּהו ַדוְּ ָקא ֶּׁש ְּכבָ ר ָע ְּברו ָׁ 94ש ֹ
חֲ כָ ִמים ֶּׁש ֹ
ינו צָ ִר ְּ
רונָ ה ְּבלַח ,וַ חֲ כָ ִמים ֵהם
ָאחֲ ֹ
יך לִ בון ,ולְּ כָ ל ַהי ֹו ֵתר יִ ְּצ ָט ֵר ְּך ַהגְּ ָע ָלהִ ,אם ִה ְּ ׁש ַת ֵמ ׁש ב ֹו ל ַ
ַהת ֹו ָרה ֵא ֹ
יכו
נות ְּכלָל .וְּ לֹא ֶּה ְּח ִמירו לְּ ַה ְּצ ִר ֹ
רו ֹ
עות ָה ַאחֲ ֹ
ירו ַאף ִאם לֹא ִה ְּ ׁש ַת ֵמ ׁש ב ֹו ָבָׁ 94-ש ֹ
ֶּׁש ִה ְּצ ִריכו לְּ ַה ְּכ ִ ׁש ֹ
ֶּאת ַה ֶּה ְּכ ֵׁשר ֶּה ָחמור ֹיו ֵתרֶּ ,אלָא ָק ְּבעו ָללֶּכֶּ ת ַא ַחר רֹב ִ ׁשמו ׁש ֹו שהוא העיקרִ ,מ ְּבלִ י ָלחו ׁש ל ִַמעוט.
(בית יוסף סימן תנא סעי' כה בשם הרשב"א .הרמ"ע מפאנו סי' צו .גינת ורדים ,עין יצחק אלחנן ,בית דוד ,רב
פעלים ,ועיין שלמת חיים זוננפלד .קמח)

ירים
ִס ִ
ַה ִס ִירים רֹב ִ ׁשמו ָׁשם הוא ְּב ָדבָ ר לַחְּ ,ו ַאף ֶּׁש ְּפ ָע ִמים ְּמבַ ֵׁשל ָב ֶּהם ַמאֲ כָ ל יָבֵ ׁש לְּ לֹא
הגְּ ָעלָ ה( .תנא סעי' ה ,יב ,יד)
יכים ַ
ר ֶֹּטבֶּ ,ה ְּכ ֵׁש ָרם ְּב ַהגְּ ָעלָ הְּ .ו ַגם ִמ ְּכ ֵסה ַה ִסיר ְּו ַהי ִָדית ְּצ ִר ִ
יטב ֶּאת ַה ַׁש ְּחרו ִרית ֶּׁש ְּב ַת ְּח ִתית ַה ְּכלִ יְּ ,ו ִאם ִאי ֶּא ְּפ ָׁשר
רר ֵה ֵ
ֵש לְּ ַה ְּק ִפיד לְּ נַ ק ֹות ְּולִ גְּ ֹ
י ׁ
שהוא( .קלו)
מו ֶּׁ
יאה ,יַגְּ ִעיל ֶּאת ַה ְּכלִ י ְּכ ֹ
הו ִצ ָ
לְּ ֹ

גות
ַּׁכ ּפ ֹותַּׁ ,כ ִּפי ֹּות ּו ַׁמזְ לְ ֹ
[ד ַהיְּ נו ִב ְּכלִ י ֶּׁשהו ַרק ֵאלָיו
שנִ י' ְּ
'כלִ י ֵׁ
גותֵ ,כיוָ ן ֶּׁשרֹב ִ ׁשמו ָׁשם הוא ִב ְּ
ַכפ ֹותַ ,כ ִפי ֹות ו ַמזְּ לְּ ֹ

כול לְּ ָׁש ְּפכָ ם
ַה ַמאֲ כָ ל ֵמ ַה ְּכלִ י ֶּׁש ֻב ַׁשל ב ֹו]ַ ,אף ֶּה ְּכ ֵׁש ָרם ִב ְּכלִ י ֵׁשנִ יְּ .ו ַהיְּ נו ֶּׁשי ְַּר ִתי ַח ַמיִ םְּ ,ו ָי ֹ
יח ֶּאת ַה ֵכלִ ים ַב ְּק ָע ָרהְּ .וכָ ל ֶּׁש ֵכן ֶּׁש ֶּא ְּפ ָׁשר
עוד ַה ַמיִ ם ַח ִמים ְּמאֹד ,י ִַנ ַ
תו ְּך ְּק ָע ָרה ,ו ְּב ֹ
לְּ ֹ
קום,
יע ֶּרה ַעל ַה ֵכלִ ים .ו ִמ ָכל ָמ ֹ
יח ַמיִ ם ִו ָ
אש ֹוןְּ ,ד ַהיְּ נו ֶּׁשי ְַּר ִת ַ
ירם ְּב ֵערוי ִמ ְּכלִ י ִר ׁ
לְּ ַה ְּכ ִ ׁש ָ
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אש ֹון.
ירם ַד ְּו ָקא ְּב ַהגְּ ָעלָ ה ִב ְּכלִ י ִר ׁ
ְּב ֵני ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז ַמ ְּח ִמ ִירים לְּ ַה ְּכ ִ ׁש ָ

(סימן תנא סעיף ה ,ו .קמד)

ַׁס ִ ּכין
קום ַה ִחבור לַי ִָדיתְּ .ו ַאף ֶּׁשרֹב ַה ִ ׁשמו ׁש ְּב ַס ִכין
יטב ֶּאת ַה ַס ִכין ,ו ִב ְּפ ָרט ִב ְּמ ֹ
יְּ נַ ֶּקה ֵה ֵ
קוםֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ִב ְּ ׁש ַעת ַה ִחתו ְּך ד ֹוחֲ ִקים ֶּאת ַה ַס ִכין ַב ַמאֲ כָ ל ,לְּ כָ ְּך
הוא ִב ְּכלִ י ֵׁשנִ יִ ,מ ָכל ָמ ֹ
אש ֹוןְּ .ואולָ ם ְּב ַהגְּ ָעלָ ה ֹזו ֵאין ִחיוב
ב ֹול ַַעת ִהיא ֹיו ֵתרְּ ,ו ֶּה ְּכ ֵׁש ָרה ְּב ַהגְּ ָעלָ ה ִב ְּכלִ י ִר ׁ
לְּ ַה ְּק ִפיד ֶּׁש ַה ַמיִ ם יִ ְּהיו ַעל ָה ֵא ׁש ִב ְּ ׁש ַעת ַה ַהגְּ ָעלָ הֶּ ,א ָלא ַדי ֶּׁש ַה ַמיִ ם יִ ְּהיו ַח ִמים ְּמאֹד.
(סימן תנא ס"ג .קלז)

ַׁמ ֶּצ ֶקת
אש ֹוןֶּ ,ה ְּכ ֵׁש ָרה ְּב ַהגְּ ָעלָ ה.
רב ִ ׁשמו ָׁשה הוא ִב ְּכלִ י ִר ׁ
ַה ַמ ֶּצ ֶּקתֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ֹ

(סימן תנא סעיף ה)

ֵמ ַׁחם ַׁמיִ ם
ידים ֶּׁשלֹא לְּ ַח ֵמם ָעלָ יו ִד ְּב ֵרי ַמאֲ כָ לֵ ,אין צָ ִר ְּ
יך ֶּה ְּכ ֵׁשר,
ֵמ ַחם ֶּׁש ְּב ֶּמ ֶּׁש ְּך ַה ָׁשנָ ה ַמ ְּק ִפ ִ
ְּ
או בו ֶּר ָקס
יטב ִמ ַבחוץַ .אך ִאם ִח ְּממו ָעלָ יו אֲ ִפלו ַפ ַעם ַא ַחת ִפ ָתה ֹ
יחהו ֵה ֵ
ְּו ַרק יְּ ִד ֵ
ְּ
שרֵ .כיוָ ן
או ְּמ ִרים ֶּׁש ֵאין צָ ִריך ֶּה ְּכ ֵ
ֵש ֹ
מו י ׁ
ְּוכַ ד ֹו ֶּמה ,יַגְּ ִעיל ֶּאת ַה ִמ ְּכ ֶּסה .אֲ בָ ל ַה ֵמ ַחם ַע ְּצ ֹ
נו ֵתן ַט ַעם ֶּׁשל ֶּה ֵתרִ ,כי ֶּה ָח ֵמץ נָ ַתן ַט ַעם ַב ִמ ְּכ ֶּסה ,וְּ ַה ִמ ְּכ ֶּסה ַב ֵמ ַחם ִבזְּ ָמן
נו ֵתן ַט ַעם ָבר ֹ
ֶּׁשזֶּה ֹ
ֶּׁש ֶּה ָח ֵמץ ָהיָה ָע ַדיִ ן מו ָתר .ו ְּכ ִד ְּל ַהלָן ְּב ִמ ְּר ַק ַחת ֶּׁשנ ֶֶּּע ְּש ָתה ִב ְּכלִ י ָח ֵמץ ֶּׁשמו ָתר לְּ ָא ְּכ ָלה.

(פסקי משה קב.

ועיין חזו"ע פסח קה)

ַׁמחֲ בַׁ ת
יצל] ,ובֵ ין ֶּׁש ִמ ְּ ׁש ַת ְּמ ִ ׁשים
'יפס ו ְּ ׁשנִ ְּ
[כ ִטגון ִצ ְּ
מן ְּ
ַמחֲ בַ תֵ ,בין ֶּׁש ִמ ְּ ׁש ַת ְּמ ִ ׁשים ָבה ִעם ַה ְּר ֵבה ֶּׁש ֶּ
הגְּ ָעלָ ה( .כן כתבו בתשובות הגאונים ,הראבי"ה,
[כ ִטגון ֵביצָ ה]ֶּ ,ה ְּכ ֵׁש ָרה ְּב ַ
מן ְּ
ָבה ִעם ְּמ ַעט ֶּׁש ֶּ
הרא" ש ,הרוקח ,טור ושו"ע סימן תנא סי"א ,ויורה דעה סימן קכא ס"ד .ערך השלחן ,אבני צדק ,רבנו זלמן ,חק
יעקב ,הש"ך ,תפארת אדם ,שלחן גבוה ,החיד"א ,זרע אמת ועוד .קלח)

ִסיר ע ּוגָ ה
ִסיר עו ָגה ֶּׁשמ ֹו ְּר ִחים ב ֹו ְּמ ַעט ֶּׁש ֶּמן ֶּׁשלֹא ִת ָש ֵרף ָהעוגָהֶּ ,א ְּפ ָׁשר ִמן ַה ִדין לְּ ַה ְּכ ִ ׁשיר ֹו
סח( .שלחן גבוה ,תפארת אדם ,מהר"י בכר שמואל
נות ִסיר עו ָגה ָח ָד ׁש לְּ פֶּ ַ
ְּב ַהגְּ ָעלָ הַ .א ְּך ָע ִדיף לִ ְּק ֹ
ועוד .קלב)

ּ ַׁת ּנ ּור אֲ ִפיָּה
יטב ִעם ָח ְּמ ֵרי נִ קוי ִמ ָכל ְּ ׁשי ֵָרי ַמאֲ כָ ל ְּוז ֵָעה ֶּׁש ִה ְּצ ַט ְּברו ַב ִפנ ֹות.
יְּ נַ ֶּקה ֶּאת ַה ַתנור ֵה ֵ
ְּ
יקהו לְּ ֶּמ ֶּׁשך ָׁש ָעה ַא ַחת
רון ַב ַתנורְּ ,וי ִַס ֵ
עות ֵמ ֵעת ַה ִ ׁשמו ׁש ָה ַאחֲ ֹ
טוב ֶּׁשי ְַּמ ִתין ָׁ 94ש ֹ
ְּו ֹ
קום,
לות ב ֹו ְּבפֶּ ַסח .ו ִמ ָכל ָמ ֹ
פות ְּולִ ְּצ ֹ
בו ָהה ְּב ֹיו ֵתרְּ ,ו ָאז ַר ַׁשאי לֶּאֱ ֹ
ְּב ִמ ַדת ַהחֹם ַה ְּג ֹ
לְּ ַת ְּבנִ י ֹות ָהאֲ ִפ ָיה לֹא י ֹו ִעיל ֶּה ְּכ ֵׁשר זֶּהְּ ,ולָ כֵ ן לֹא יִ ְּ ׁש ַת ֵמ ׁש ַב ַת ְּבנִ י ֹות ֶּׁשל ֶּה ָח ֵמץֶּ ,א ָלא
מי ֹות( .שו"ת יחוה דעת חלק ב סימן סג .קלב)
או ְּב ַת ְּבנִ י ֹות ַחד ַפעֲ ִ
דות לְּ פֶּ ַסח ֹ
ְּב ַת ְּבנִ י ֹות ְּמי ָֻח ֹ
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תבניות שהשתמשו בהם כשהמאכל על הנייר אפיה ולא על התבנית עצמה,
אפשר להכשירם בהגעלה ,ולא צריך ליבון( .אגרות הראשון לציון פסח תש"פ מכתב מג עמוד קע
בשם מרן זצוק"ל)

רוגָ ל לְ לֹא ּג ּופֵ י ַׁה ְש ָח ָמה
יק ֹ
ִמ ְ
כו ַקעֲ ַרת ַמיִ ם ִעם
תו ֹ
יח ְּב ֹ
יטב ִמ ָכל ְּ ׁשי ֵָרי ַמאֲ כָ ל ְּדבו ִקיםְּ .וי ִַנ ַ
רוגָל ֵה ֵ
יק ֹ
יְּ נַ ֶּקה ֶּאת ה ִמ ְּ
ְּמ ַעט ָח ְּמ ֵרי נִ קויְּ ,כ ֵדי לִ ְּפגֹם ֶּאת ַה ַמיִ ם ֶּׁשלֹא יִ ְּהיו ְּראויִ ים לִ ְּ ׁש ִת ָיה ְּכלָ לְּ ,ו ַי ְּפ ִעיל ָכךְּ
רו
ֵש ב ֹו גופֵ י ַה ְּ ׁש ָח ָמהֶּ ,ה ְּכ ֵׁש ֹ
או ֵׁש ׁש ַדק ֹותְּ .ו ִאם י ׁ
ֹ
רוגָל ְּב ֶּמ ֶּׁש ְּך ָח ֵמ ׁש
יק ֹ
ֶּאת ַה ִמ ְּ
כ ַנ"ל( .ילקו"י ח"ה שסא)
ְּכ ֶּה ְּכ ֵׁשר ַתנור אֲ ִפיָה ַ

חֲ צ ּובָ ה

יחים ֶּאת ַה ִסיר ַב ִב ׁשול]
[ה ַב ְּרזֶּל ֶּׁש ָעלָיו ַמ ִנ ִ
ַ

יריִ ם
ְו ִכ ַׁ

[ה ִמ ְּ ׁש ָטח ֶּׁשל ַהגַז]
ַ

יטב ְּב ָח ְּמ ֵרי נִ קויְּ ,וי ְַּח ִמיר לְּ ַהגְּ ִעילָ םַ .א ְּך ַאף ִאם ֵע ָרה
יְּ נַ ֶּקה ֶּאת ָכל ַהחֲ לָ ִקים ֵה ֵ
ֵש ַמ ְּח ִמ ִירים לְּ צַ פ ֹו ָתם ִבנְּ יַר ֶּכ ֶּסף.
רו ְּת ִחים ִמ ְּכלִ י ִרא ׁש ֹון ,הֻ ְּכ ְּ ׁשרו ְּבכָ ְּךְּ .וי ׁ
ֵיהם ַמיִ ם ֹ
עֲ ל ֶּ

יכים לִ בוןִ ,כי אֲ ִפלו ִאם נָ פַ ל ֵאיזֶּה ָח ֵמץ יָבֵ ׁש ַעל ַהחֲ צובָ ה וְּ נִ ְּצ ָלה ָׁשם ָב ֵא ׁש
ַה ַט ַעם ֶּׁש ֵאינָ ם ְּצ ִר ִ
יחים ְּבפֶּ ַסח ֶּאת
וְּ נִ ְּבלַעִ ,מן ַה ְּס ָתם הוא נִ ְּש ַרף .וַ אֲ ִפלו ִאם לֹא נִ ְּש ַרףְּ ,בכָ ל זֹאת ֵמ ַא ַחר וְּ לֹא ַמ ִנ ִ
ָדול ְּבי ֵָדינו
תו ַב ִסיר ,וְּ ַה ִסיר ַעל ַהחֲ צובָ ה ְּ -כלָ ל ג ֹ
נו ְּתנִ ים א ֹו ֹ
מו ַעל ַהחֲ צובָ הֶּ ,א ָלא ֹ
ַה ַמאֲ כָ ל ַע ְּצ ֹ
ר ֶּטב .ו ְּבלָ או ָה ִכי הֲ ֵרי רֹב ַה ִנ ְּבלַע ַבחֲ צובָ ה
ֶּׁש ֵאין ַה ָבלו ַע ַב ְּכלִ י ֹיוצֵ א לִ ְּכלִ י ַא ֵחר ֶּׁשלֹא ְּב ֶּא ְּמצָ עות ֹ
לו ָב ֵערוי ִבלְּ בַ ד( .קלז)
ינו ֶּאלָא ִמ ַמה ֶּׁש ִנ ְּ ׁש ַפ ְּך ָעלָיו ,וְּ ִאם ֵכן ֵמ ִע ַקר ַה ִדין ַדי ֹ
ֵא ֹ

ַׁה ֶה ְבדֵּ ל ֵּבין ָח ֵמץ לְ ָב ָשר ְו ָחלָב

מות ַה ָׁשנָ ה ֵאין צָ ִר ְּ
יריִ ם ֵבין ִ ׁשמו ׁש ְּבבָ ָשר
יך לְּ ַהגְּ ִעיל ֶּאת ַהחֲ צובָ ה וְּ ַה ִכ ַ
וְּ י ֵׁש לִ ְּ ׁשאֹל ,הֲ ֵרי ִב ְּ ׁש ָאר יְּ ֹ
אשית,
לְּ ִ ׁשמו ׁש ְּב ָחלָבַ ,אף ֶּׁש ְּפ ָע ִמים נִ ְּ ׁש ָפ ְּך ֵמ ַה ַמאֲ כָ ל ,ו ַמדו ַע ֶּב ָח ֵמץ ָאנו ַמ ְּח ִמ ִירים? ְּתשו ָּבהֵ :ר ִ ׁ
או ָב ָשר ַה ִנ ָכר ל ַָעיִ ן ,צָ ִר ְּ
תוֶּ .א ָלא
יך לְּ נַ ק ֹו ֹ
ֹ
מות ַה ָׁשנָ הְּ ,כ ֶּׁש ֵי ׁש לִ ְּכלו ְּך ֶּׁשל ָח ָלב
ְּבוַ ַדאי ֶּׁש ִב ְּ ׁש ָאר יְּ ֹ
יעה ֶּׁשל
יעה ִב ְּפנֵי ַע ְּצ ָמה ִהיא ְּבלִ ָ
יריִ םֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ָכל ְּבלִ ָ
ַבי ַה ָב ָשר וְּ ֶּה ָחלָב ַׁה ְ ּבלו ִּעים ַבחֲ צובָ ה ובַ ִכ ַ
ֶּׁש ְּלג ֵ
או ָב ָשר לְּ בַ ד]ָ ,ס ְּמכו ַעל ַה ְּמ ִציאות ַהמוכַ ַחת ֶּׁש ָה ֵא ׁש ש ֹו ֶּרפֶּ ת ֶּאת ַה ִנ ְּ ׁש ָפ ְּך ַעל ַהחֲ צובָ ה
[חלָ ב לְּ בַ ד ֹ
ה ֵתר ָ
ֶּ
דו ָלה ֶּׁשל ִאסור ָח ֵמץ.
ִמיָד .אולָם ְּבפֶּ ַסח ֶּה ְּח ִמירוִ ,מ ׁשום ַהחֻ ְּמ ָרה ַה ְּג ֹ

(קלז)

ְּפל ָָטה ֶשל ַׁש ָּבת
רו ְּת ִחים ִמ ְּכלִ י
ֶּיה ַמיִ ם ֹ
יע ֶּרה ָעל ָ
יטב ֶּאת ַה ְּפלָ ָטה ִמ ָכל חֲ ַׁש ׁש ָח ֵמץ ָדבוקִ ,ו ָ
יְּ נַ ֶּקה ֵה ֵ
ַבי ַה ְּפלָ ָטה ,יְּ צַ ֶּפה
ֶּשנָ ה ְּרגִ ילות לְּ ַח ֵמם ַחל ֹות ְּב ַׁש ָבת ַעל ג ֵ
אש ֹון (קלח)ְּ .ואולָ ם ִאם י ְּ ׁ
ִר ׁ
יטב ִבנְּ יַר ֶּכ ֶּסף ְּבאֹפֶּ ן ֶּׁשלֹא יִ ָק ַרעְּ ,ויִ ְּ ׁש ַת ֵמ ׁש ָבה ְּבפֶּ ַסח.
יטב ֵה ֵ
או ָתה ֵה ֵ
ֹ

תות
ַׁש ּפ ּו ִדים ּו ְר ָש ֹ
בות ְּבפֵ רו ֵרי ל ֶֶּּחם],
יצות ָב ָשר ַה ְּמע ָֹר ֹ
גון ְּק ִצ ֹ
[כ ֹ
ש ְּ
תות ֶּׁש ָצלו ָב ֶּהם ָח ֵמץ ַעל ָה ֵא ׁ
ַׁשפו ִדים ו ְּר ָׁש ֹ

ירם
צות ֵא ׁש נִ ָתזִ ים ֵמ ֶּהםְּ .ו ִאם ָט ָעה ְּו ִה ְּכ ִ ׁש ָ
יצו ֹ
ֶּה ְּכ ֵׁש ָרם ְּבלִ בון ָב ֵא ׁש ַעד ֶּׁש ִי ְּהיו נִ ֹ
ְּב ַהגְּ ָעלָ ה ִבלְּ בַ ד ְּוצָ לָ ה ָב ֶּהם ְּבפֶּ ַסחַ ,ר ַׁשאי לֶּאֱ כֹל ֶּאת ַה ַמאֲ כָ לְּ .ו ִאם צָ לָ ה ָב ֶּהם ָב ָשר
הגְּ ִעילָ ם( .קכו)
לו ֶּׁש ָהיָה ְּמע ָֹרב ָב ֶּהם ֵפרו ֵרי ל ֶֶּּחםַ ,די לְּ ַ
ְּולֹא יָדו ַע ֹ
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יח ֵּכלִ ים
ֵמ ִד ַׁ
ֹאמר ֶּׁש ֵמחֲ ַמת ַה ַמיִ ם ַה ַח ִמים ,ב ֹול ֵַע
יח ה ֵכלִ יםְּ ,ו ַדי ָבזֶּהִ .כי ַאף ִאם נ ַ
יטב את ֵמ ִד ַ
יְּ נַ ֵקה ֵה ֵ
יח ב ֹול ֵַע
יח ִמ ְּ ׁש ֵא ִרי ֹות ַה ַמאֲ כָ ל ,הֲ ֵרי ֶּׁש ֵמ ַא ַחר וְּ ַה ַמיִ ם ֵהם ְּפגו ִמים ֵמ ָח ְּמ ֵרי ַה ִנקוי ,נִ ְּמצָ א ֶּׁש ַה ֵמ ִד ַ
ַה ֵמ ִד ַ
ַט ַעם ָפגום ִמ ְּת ִח ָלה ,ובָ זֶּה לֹא ָא ְּסרו ַרב ֹו ֵתינו "נ ֹו ֵתן ַט ַעם לִ ְּפגָם" אֲ ִפלו לְּ כַ ְּת ִחי ָלה .ו ִמ ַט ַעם זֶּהֻ ,מ ָתר
ֹאר ַב ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך (סימן צה סעיף ד) ,וברשב"א,
ַחדַ .כ ְּמב ָ
גַם לְּ ִה ְּ ׁש ַת ֵמ ׁש ְּב ֵמ ִדי ַח ֵכלִ ים ִב ְּכלֵי ָב ָשר ו ְּכלֵי ָח ָלב י ַ
הר"ן ,המאירי .ובאחרונים רבים ,ומהם :צמח צדק ,חכם צבי ,כנסת יחזקאל ,שאגת אריה ,פרי תואר ,קול אליהו
ישראל ,מהר"י נבון רבו של החיד"א ,מהר"י עייאש ,הגאון החיד"א ,זבח י צדק ,שלחן גבוה ,בית דוד ,הגר"ח פלאג'י,
יד אפרים ועוד (שו"ת יביע אומר חלק י יורה דעה סימן ד) .חוברת "כשרות המטבח בהלכה ובאגדה".

ַׁשיִ ש ִמ ְט ָּבח
אש ֹון.
רו ְּת ִחים ִמ ְּכלִ י ִר ׁ
יע ֶּרה ָעלָ יו ַמיִ ם ֹ
יטב ְּבכָ ל ַה ִפנ ֹותִ ,ו ָ
יח ִוינַ ֶּקה ֶּאת ַה ַׁשיִ ׁש ֵה ֵ
י ִָד ַ
יטב( .קס)
רו ְּת ִחיםַ ,די ִב ְּ ׁש ִטיפָ ה וַ הֲ ָד ָחה ֵה ֵ
ֵש חֲ ָׁש ׁש ֶּׁש ִי ְּת ַקלְּ ֵקל ֵמ ַה ַמיִ ם ָה ֹ
ְּו ִאם י ׁ

ִ ּכי ֹּור ַׁח ְר ִסינָה
אש ֹון.
רו ְּת ִחים ִמ ְּכלִ י ִר ׁ
יע ֶּרה ָעלָ יו [ג' ְּפ ָע ִמים] ַמיִ ם ֹ
יטבִ ,ו ָ
יחהו ֵה ֵ
ִכי ֹור ַח ְּר ִסינָ ה ,יְּ ִד ֵ
אבל כיור נירוסטה ,די לנקותו היטב .ולבני אשכנז ,יערה עליו מים רותחים.

(קנא)

ברזים
אין צורך להחליף ברזים חדשים או לתת כיור חדש על גבי הכיור שבמטבח.
ועיין בית יוסף (ס"ס תסז) שכתב" :ודבר זה של ברזות חדשות ,חומרא יתירה היא".

ְ ּכלֵי זְ כ ּו ִכית
"כלֵי זְּ כו ִכית ֵאינָ ם ב ֹולְּ ִעים ְּו ֵאינָ ם פ ֹולְּ ִטים"ַ .על ֵכן
בות ְּד ַר ִבי נָ ָתןְּ :
ָׁשנִ ינו ְּב ַמ ֶּסכֶּ ת ָא ֹ
או ַקר לִ זְּ ַמן
יכים ׁשום ֶּה ְּכ ֵׁשר ,וַ אֲ ִפלו ִאם ִה ְּכנִ יסו ָב ֶּהם ַמ ְּ ׁש ֶּקה ָח ֵמץ ַחם ֹ
ֵאינָ ם ְּצ ִר ִ
יחם
יד ֵ
ירהֻ ,מ ָתר לְּ ִה ְּ ׁש ַת ֵמ ׁש ָב ֶּהם ְּבפֶּ ַסח ,ו ִבלְּ בַ ד ֶּׁש ִי ְּ ׁש ְּטפֵ ם ִו ִ
ְּמ ֻמ ָׁש ְּך ְּכבַ ְּקבו ֵקי ִב ָ
מות
יטבֵ .כן ָפ ַסק ָמ ָרן ַר ֵבנו ֹיו ֵסף ָקאר ֹו ַב ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך (סימן תנא סעיף כו) .וְּ הוא ַה ִדין לִ ְּ ׁש ָאר יְּ ֹ
ֵה ֵ
חות ֶּׁשל זְּ כו ִכית לְּ ַמ ַא ְּכלֵי ָב ָשר ולְּ ַמ ַא ְּכלֵי ָח ָלב.
סות וְּ צַ ָל ֹ
או ָתן כ ֹו ֹ
ַה ָׁשנָ ה ֶּׁש ֻמ ָתר לְּ ִה ְּ ׁש ַת ֵמ ׁש ְּב ֹ
כן דעת רוב הראשונים ,ומהם :רבנו תם ,הרשב"א ,הרא"ש ,הר"ן ,המאירי,
הרשב"ץ ,רבנו ירוחם ,אוהל מועד ועוד .וכן פסקו רבים מהאחרונים ,הכנסת
המפ קד ,הפרי מגדים ועוד ,והעידו שכן המנהג בארץ ישראל וגלילותיה .ואף
בין בשר לחלב מודה לרוב הראשונים שמותר ,כ ך כתבו הכנסת הגדולה,
מהר"ם מבריסק ,מהר"י אשכנזי ועוד.

המרדכי ,האשכול ,הראבי"ה ,המכתם,
הגדולה ,הפרי חדש ,שלחן גבוה ,שער
הרמ"א ל א החמיר אלא בפסח ,אבל
מנחת יעקב ,קהל יהודה ,זרע אמת,

יטא נָ הֲ גו לְּ ָה ֵקל ָבזֶּה ֵבין ָב ָשר לְּ ָח ָלב .ו ְּב ׁשו"ת
גות ל ְַּג ַר"מ ְּ ׁש ֶּט ְּרנְּ ב ֹו ְּך ָכ ַתבֶּׁ ,שגַם ְּבלִ ָ
בות וְּ ַהנְּ ָה ֹ
ו ִב ְּת ׁשו ֹ
ָכות (חלק ט סימן קסח) ָׁש ַאל ַה ׁש ֹו ֵאלַ ,על ַמה ָס ְּמכו ַר ִבים ִמ ְּבנֵי ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז לְּ ָה ֵקל ִב ְּכלֵי
ִמ ְּ ׁש ֵנה הֲ ל ֹ
לו ָה ַרבֶּׁ ,שלֹא ָר ִאינו ֵאינָ ה
קוםְּ .ו ֵה ִ ׁשיב ֹ
זְּ כו ִכית ְּבבָ ָשר וְּ ָחלָבֵ ,מ ַא ַחר וְּ לֹא ָמצָ א ָלזֶּה ֶּס ֶּמ ְּך ְּב ׁשום ָמ ֹ
רו
ַמ ְּח ִמ ִירים ִב ְּכלֵי זְּ כו ִכיתֶּ ,ה ְּח ִמירו ַדוְּ ָקא ְּבפֶּ ַסח ֶּׁש ִאסו ֹ
ְּר ָאיָהֶּׁ ,שהֲ ֵרי ָכ ְּתבו ַהפ ֹו ְּס ִקים ֶּׁש ַאף ל ַ
ָדול ֶּא ָחד
ָש ֹון" :וְּ ָׁש ַמ ְּע ִתי ִמג ֹ
עוד ,וְּ ִסיֵם ְּבזֶּה ַהל ׁ
ְּב ַמ ֶּׁשהו ,אֲ בָ ל ִב ְּ ׁש ָאר ִאסו ִרים לֹא ָח ְּ ׁש ׁשו .וְּ ַעיֵן ָׁשם ֹ
סות ֶּׁשל זְּ כו ִכית לְּ בָ ָשר לְּ בַ ד ולְּ ָח ָלב לְּ בַ ד ,ו ִמ ָחה
ְּבד ֹו ֵרנוֶּׁ ,ש ִא ְּ ׁשת ֹו ָה ַר ָבנִ ית ָר ְּצ ָתה לְּ ַה ְּח ִמיר וְּ ָל ַק ַחת כ ֹו ֹ
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יקי ַהד ֹור ַהק ֹו ֵדם ,וְּ כֵ ן
אונֵי וְּ צַ ִד ֵ
יתי ְּבבֵ ית ִא ִמי ַה ִצ ְּד ָקנִ ית ֶּׁש ָהיְּ ָתה ְּמ ֻק ֶּבלֶּת ִמ ְּג ֹ
ָבה וְּ ָא ַמרָ ,כ ְּך ָר ִא ִ
יתי ְּבבֵ ית ִא ִמי ,וְּ ַאל ִתט ֹׁש
רוצֶּ ה לְּ ַׁשנ ֹות ִמ ַמה ֶּׁש ָר ִא ִ
יקי ַהד ֹור ֶּה ָעבָ ר ,וְּ ֵאינִ י ֹ
יתי ֵאצֶּ ל ְּ ׁש ָאר צַ ִד ֵ
ָר ִא ִ
תו ֵבין
נו ֵהג ְּבבֵ י ֹ
רו ַבל ְַּו ָיןֶּׁ ,ש ֵכן ֹ
עובַ ְּדיָה ֹיו ֵסף זצוק"ל ְּב ִ ׁשעו ֹ
יע ָמ ָרן ַר ֵבנו ֹ
הו ִד ַ
ת ֹו ַרת ִא ֶּמ ָך" (קנב) .וְּ כֵ ן ֹ
או ָתם ְּכלֵי זְּ כו ִכית ְּכ ַד ַעת ָכל ַהפ ֹו ְּס ִקים הֲ נָ "ל.
מות ַה ָשנָ ה לְּ ִה ְּ ׁש ַת ֵמ ׁש ְּב ֹ
ַב ֶּפ ַסח ובֵ ין ִב ְּ ׁש ַאר יְּ ֹ

ִמנְּ ַהג ְּבנֵי ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז לְּ ַה ְּח ִמיר ִב ְּכלֵי זְּ כו ִכית ֶּׁש ִה ְּ ׁש ַת ְּמ ׁשו ָב ֶּהם ְּב ָח ֵמץ ַחםֶּׁ ,שלֹא
לְּ ִה ְּ ׁש ַת ֵמ ׁש ָב ֶּהם ְּבפֶּ ַסח( .הרמ"א סימן תנא סעיף כו) ְּואולָ םְּ ,כלֵי זְּ כו ִכית ֶּׁשל דו ָרל ְֶּּקס
כולִ ים ְּב ֵני ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז לְּ ַה ְּכ ִ ׁשי ָרם
ו ַפיְּ ֶּר ְּקסֶּׁ ,ש ִמ ְּ ׁש ַת ְּמ ִ ׁשים ָב ֶּהם לְּ ִב ׁשול ַעל ָה ֵא ׁש ַמ ָמ ׁש ,יְּ ֹ
ְּ
ְּ
ש ָב ֶּהם ְּבפֶּ ַסח .וְּ ֵאין צָ ִריך לְּ ָׁש ְּטפָ ם ַא ַחר ָכך ְּב ַמיִ ם
ַעל יְּ ֵדי ַהגְּ ָעלָ ה ָׁשל ֹׁש ְּפ ָע ִמים ולְּ ִה ְּ ׁש ַת ֵמ ׁ
יסים.
ָק ִרים ַכ ָנהוג לְּ ַא ַחר ַה ַהגְּ ָע ָלהֵ ,מחֲ ָׁש ׁש ֶּׁש ָמא יִ ְּתפ ֹו ְּצצו לִ ְּר ִס ִ

(קנה)

קו ָמם
דות ַה ִמזְּ ָרח ֶּׁש ָנהֲ גו ְּבחוץ לָ ָא ֶּרץ לְּ ַה ְּח ִמיר ִב ְּכ ֵלי זְּ כו ִכית ,ובָ או ְּו ָק ְּבעו ֶּאת ְּמ ֹ
עֲ ֹ
ְּ
ְּב ֶּא ֶּרץ יִ ְּש ָר ֵאלַ ,ר ָׁש ִאים לְּ ַׁשנ ֹות ִמ ִמנְּ ָה ָגם ְּכ ַד ַעת ָמ ָרן ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ָערוךַ ,אף ְּבלִ י ַה ָת ָרה.
(קנה ,קנז ,פו)

עונִ י] ֶּ -ה ְּכ ֵׁשר ֵכלִ ים ֵאלו,
ח ֶּמר ָלבָ ן א ֹו צִ ְּב ֹ
[פח ְּמצֻ ֶּפה ְּב ֹ
א ַׁמיְ ל ַ
ְ ּכלֵי ְּפל ְַׁס ִטיקֵ ,עץֶ ,אבֶ ןֶ ,
ֹאר לְּ ֵעיל.
כות ַה ְּמב ָ
ְּכ ֶּה ְּכ ֵׁשר ְּכלֵי ַמ ָת ֹ

(קנא ,קנז)

ְ ּכלֵי ֶח ֶרס
ֵיהם ֶּׁש ֵאינָ ם פ ֹולְּ ִטיםְּ .ולָ כֵ ן יְּ נַ ֶּקם
ידה עֲ ל ֶּ
מו ִעיל ֶּה ְּכ ֵׁשר לִ ְּכ ֵלי ֶּח ֶּרסִ ,כי ַהת ֹו ָרה ֵה ִע ָ
ֵאין ֹ
קום ְּמי ָֻחדְּ ,ולֹא יִ ְּ ׁש ַת ֵמ ׁש ָב ֶּהם ְּבפֶּ ַסח.
יטב ֶּׁשלֹא יִ ְּהיֶּה ָח ֵמץ נִ ָכר ָב ֶּהםְּ ,וי ְַּצנִ י ֵעם ְּב ָמ ֹ
ֵה ֵ
עות וָ ַמ ְּע ָלה,
תוכָ ם ָׁ 94ש ֹ
ירה ,וְּ ָׁש ָהה ַה ַמ ְּ ׁש ֶּקה ְּב ֹ
מו ִב ָ
צונֵן ְּכ ֹ
וְּ אולָם ִאם ַה ִ ׁשמו ׁש ָב ֶּהם ְּב ַמ ְּ ׁש ֶּקה ָח ֵמץ ֹ
ימ ֵלא ׁשוב ַמיִ ם אֲ ֵח ִרים
רו ֵקן ֶּאת ַה ַמיִ ם וִ ַ
עות יְּ ֹ
או ֶּׁש ְּי ַמ ְּל ֵאם ַמיִ ם ,ולְּ ַא ַחר ָׁ 94ש ֹ
ֶּה ְּכ ֵׁש ָרם ְּב ַהגְּ ָע ָלהֹ .
ס ֶּדר( .סימן
עות ,וְּ ָאז ַר ַׁשאי ָל ֵתת ָב ֶּהם ַייִ ן לְּ לֵיל ַה ֵ
ימ ֵלא ׁשוב לְּ ֶּמ ֶּׁש ְּך ָׁ 94ש ֹ
ירו ֵקן וִ ַ
עות ,וִ ֹ
לְּ ֶּמ ֶּׁש ְּך ָׁ 94ש ֹ
תנא ס"א ,סכ"א .קמט)

צונֵן
ִש ּמ ּוש ְ ּב ֹ
סות ֶּכ ֶּסף ְּוכַ ד ֹו ֶּמהֶּׁ ,ש ׁש ֹו ֶּתה ָב ֶּהם
כו ֹ
יע ֶּׁשל ִקדו ׁש ְּו ֹ
צונֵןְּ ,כג ִָב ַ
רב ִ ׁשמו ָׁשם ְּב ֹ
ֵכלִ ים ֶּׁש ֹ
נו ֵתן ָב ֶּהם ַמ ְּ ׁש ֶּקה
יס ִקיַ ,אף ַעל ִפי ֶּׁש ִמ ֵדי ַפ ַעם ֹ
או ִו ְּ
ירה ֹ
מו ִב ָ
ַמ ְּ ׁש ִקים ֶּׁשל ָח ֵמץ ְּכ ֹ
יטב .ו ְּבנֵי ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז ַמ ְּח ִמ ִירים
יחם ֵה ֵ
יס ְּק ִויטַ ,די לְּ ָׁש ְּטפָ ם ְּו ַלהֲ ִד ָ
ַחם ו ֻמ ְּט ָבל ב ֹו ִב ְּ
רו ְּת ִחים( .סימן תנא ס"ו .קמז)
לְּ ַהגְּ ִעילָ ם ְּב ֹ

ְמ ָק ֵרר
יצים.
תות ובַ חֲ ִר ִ
יטב ֶּאת ַה ְּמ ָק ֵרר ,ו ִב ְּפ ָרט ַבגו ִמי ֹות ֶּׁש ְּב ַדלְּ ֹ
יְּ נַ ֶּקה ֵה ֵ

(קמח)

שלְ ָחן
רו ְּת ִחיםַ .א ְּך ִאם
רות ָעלָ יו ַמיִ ם ֹ
ירות ַעל ַה ׁ ֻשלְּ ָחן לְּ לֹא ַמ ָפה ,נָ הֲ גו לְּ ָע ֹ
אוכֵ ל יְּ ִ ׁש ֹ
ִאם ֹ
ְּ
סח( .קנט)
ֵש חֲ ָׁש ׁש ֶּׁש ִי ְּת ַקלְּ ֵקלַ ,די ְּב ָכך ֶּׁש ְּיכַ ֶּסה ֶּאת ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ְּב ַמ ָפה ָכל יְּ ֵמי ַה ֶּפ ַ
י ׁ
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ִש ּנַׁיִ ם ּת ֹו ָת ֹ
ֵיהן ַמיִ ם ַח ִמים.
רות עֲ ל ֶּ
טוב לְּ ָע ֹ
בותְּ ,ו ֹ
יטב ֶּאת ַה ִ ׁש ַניִ ם ַהת ֹו ָת ֹ
יִ ְּ ׁשטֹף ִוינַ ֶּקה ֵה ֵ

(סג ,קמה)

צַׁ עֲ צ ּו ִעים
יטב ֶּאת ָכל צַ עֲ צו ֵעי ו ִמ ְּשחֲ ֵקי ַהיְּ לָ ִדים.
ֵש לִ ְּ ׁשטֹף ולְּ נַ ק ֹות ֵה ֵ
י ׁ

ַּׁ כ ְשר ּות ַׁה ִּמ ְצ ָר ִכים ְ ּבפֶ ַׁסח 
ַׁה ְש ָ ּג ָחה מ ְס ֶמכֶ ת
ָכל ִמ ְּצ ְּרכֵ י ַה ָמ ֹזון ֶּׁשק ֹונִ ים לְּ פֶּ ַסח ,צָ ִר ְּ
יך לְּ ַה ְּק ִפיד ֶּׁש ִי ְּהיו ְּכ ֵׁש ִרים לְּ פֶּ ַסח ְּב ַה ְּ ׁשג ָָחה
ֻמ ְּס ֶּמכֶּ תְּ .וי ְַּק ִפיד ָבזֶּה אֲ ִפלו ְּב ִמ ְּצ ָר ִכים ֶּׁש ֵאינָ ם ִמ ִמי ֵני ָדגָןִ ,כי יִ ָתכֵ ן ְּמאֹד ֶּׁש ְּב ֶּא ָחד
יבים ֶּי ְּ ׁשנָ ה ַתעֲ רֹבֶּ ת ָח ֵמץ ֶּׁש ֵאינָ ה יְּ דו ָעה לָ נו.
ִמן ָה ְּר ִכ ִ

 א ֶֹרז ו ִק ְטנִ יּ ֹות
לֹא ָח ֵמץ
מו חומוסׁ ְּ ,שעו ִעית ,אֲ פונָ ה ,עֲ ָד ִ ׁשים
יעִ ,כי ָהא ֶֹּרז ְּוכָ ל ַה ִק ְּטנִ י ֹותְּ ,כ ֹ
הו ִד ַ
ֵש לָ ַד ַעת ולְּ ֹ
י ׁ
ְּוע ֹודֵ ,אינָ ם ָח ֵמץ ְּכלָ ל ְּו ִע ָקרְּ ,ו ֵאין ׁשום ִאסור לְּ ָא ְּכלָ ם ְּבפֶּ ַסח.
ֹאר ְּב ִמ ְּ ׁשנָ ה ַמ ֶּסכֶּ ת ְּפ ָס ִחים (קיד ע"א) ֶּׁש ָצ ִר ְּ
יך לֶּאֱ כֹל ְּ ׁש ֵני ַת ְּב ִ ׁשילִ ין ְּבלֵיל ֶּפ ַסח .ו ַב ְּג ָמ ָראָ :א ַמר
ַכ ְּמב ָ
[ת ֶּרד] וְּ א ֶֹּרז .וְּ ָרבָ א ָה ָיה ְּמ ַה ֵדר ָכל ָׁשנָ ה לֶּאֱ כֹל ְּבלֵיל ֶּפ ַסח
גון ִסילְּ ָקא ֶּ
ַרב הונָ א ְּ ׁשנֵי ַת ְּב ִ ׁשילִ יןְּ ,כ ֹ
ַדוְּ ָקא ִסילְּ ָקא וְּ א ֶֹּרזֵ ,כיוָ ן ֶּׁשי ְָּצאו ְּ ׁש ֵני ְּדבָ ִרים ֵאלו ִמ ִפי ַרב הונָ א .וְּ ָא ַמר ַרב ָא ֵׁשיִ ,מ ָכאן ָל ַמ ְּדנו
חו ֵׁש ׁש לְּ ִד ְּב ֵרי ַר ִבי ֹיו ָחנָ ן ֶּבן נו ִרי ֶּׁש ָחלַק ַעל חֲ כָ ִמים וְּ ָא ַמר ֶּׁש ָהא ֶֹּרז הוא ִמין ָדגָן .ע"כ.
ֶּׁש ֵאין ִמי ֶּׁש ֹ

כות ֹזו לָ ֹזו,
דות ַה ִח ָטה ְּו ַה ִק ְּטנִ י ֹות ְּסמו ֹ
אות ָׁשנִ יםַ ,כאֲ ֶּׁשר ָהיו ְּש ֹ
ֶּא ָלא ֶּׁש ִל ְּפנֵי ַכ ָמה ְּמ ֹ
יאים
דות ַה ִק ְּטנִ י ֹות ו ִמ ְּת ָע ְּר ִבים ָב ֶּהםְּ ,ולֹא ֻכ ָלם ְּב ִק ִ
ָהיו ִמ ְּ ׁש ַתלְּ ְּ ׁשלִ ים ג ְַּר ִעינֵ י ִח ָטה לִ ְּש ֹ
יטב לְּ בַ ל ִת ָׁש ֵאר ָׁשם ׁשום ִח ָטה .לֹא ַפ ַעם ָק ָרה ֶּׁש ָהיו
ָהיו לִ ְּברֹר ֶּאת ַה ִק ְּטנִ י ֹות ֵה ֵ
ְּ
צות ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז
מו ְּצ ִאים ְּבפֶּ ַסח ג ְַּרגֵר ִח ָטה ַב ַת ְּב ִ ׁשילֶּׁ ,ש ָאז ֶּנאֱ ַסר ֻכל ֹוִ .אי לְּ כָ ךְּ ,ב ַא ְּר ֹ
ֹ
הגֶּן.
כל ִק ְּטנִ י ֹותֵ ,מחֲ ָׁש ׁש ֶּׁשלֹא יו ְּכלו לְּ בָ ְּר ָרם ַכ ֹ
ִהנְּ ִהיגו ַעל ַע ְּצ ָמם חֻ ְּמ ָרה זֹו ֶּׁשלֹא לֶּאֱ ֹ
ִמ ְּלבַ ד ֹזאתְּ ,פ ָע ִמים ִרב ֹות ָהיו ְּמי ְַּב ִאים א ֶֹּרז ְּו ִק ְּטנִ י ֹות ְּב ַש ֵקי ַה ֶּק ַמחְּ ,ו ָהיָה נִ ְּד ָבק
א ֶּרזֶּׁ ,ש ָדבָ ר ֶּזה ג ַָרם לְּ ָח ֵמץ ָגמורְּ .ו ַעל ֵכן ְּבוַ ַדאי ֶּׁש ַעל ְּב ֵני ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז לְּ ַה ְּמ ִ ׁשיך
ֶּק ַמח ָב ֹ
"ו ַאל ִתט ֹׁש ת ֹו ַרת ִא ֶּ ָ
מך"( .פב)
ְּב ִמנְּ ָה ָגםִ ,מ ׁשום ְּ
או ְּס ִרים לֶּאֱ כֹל א ֶֹּרז וְּ ָכל ִמינֵי ִק ְּטנִ י ֹות ַב ַת ְּב ִ ׁשיל ,לְּ ִפי ֶּׁש ִמי ֵני ִח ִטים
ֹ
ָכ ַתב ַהטור (סימן תנג) :י ֵׁש
ִמ ְּת ָע ְּר ִבים ָב ֶּהן ,וְּ חֻ ְּמ ָרה יְּ ֵת ָרה ִהיא ֹזו ,וְּ לֹא נָ הֲ גו ֵכן .וְּ כָ ַתב ַה ֵבית ֹיו ֵסף :גַם ַר ֵבנו יְּ רו ָחם ָכ ַתב,
כל א ֶֹּרז ו ִמינֵי ִק ְּטנִ י ֹות ְּמבֻ ָׁשל ְּבפֶּ ַסח ִ -מנְּ ַהג ְּ ׁשטות הוא ,זו ָל ִתי ִאם ֵהם
או ָתם ֶּׁש ָנהֲ גו ֶּׁשלֹא לֶּאֱ ֹ
ֹ
ָמה .וְּ אולַי לֹא ָר ָאה ַר ֵבנו יְּ רו ָחם ַמה ֶּׁש ָכ ַתב ַה ַס ַמ"ק,
עו ִשים לְּ ַה ְּח ִמיר ַעל ַע ְּצ ָמם ,וְּ לֹא י ַָד ְּע ִתי ל ָ
ֹ
מו
ֶּׁש ִנ ְּר ֶּאה ֶּׁשאֲ ָסרום ִמ ׁשום ְּד ָדגָן ַמעֲ ֵשה ְּק ֵד ָרה וְּ ִק ְּטנִ ית ַמעֲ ֵשה ְּק ֵד ָרה ,וְּ ָגזְּ רו ֶּׁש ָמא יְּ בַ ֵׁשל ָדגָן ְּכ ֹ
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עות וְּ יַעֲ שו ַפת ִמ ָדגָן ,אֲ בָ ל ִמינֵי יְּ ָר ֹ
בואו לִ ְּט ֹ
עו ִשים ַפת ִמ ִק ְּטנִ ית וְּ ָי ֹ
מות ֶּׁש ֹ
קו ֹ
ִק ְּטנִ ית .וְּ גַם י ֵׁש ְּמ ֹ
רו
עות .וְּ גַם ְּפ ָע ִמים ְּתבו ָאה ְּמע ֶֹּרבֶּ ת ָב ֶּהם ,וְּ ִאי ֶּא ְּפ ָׁשר לְּ בָ ְּר ֹ
ָבואו לִ ְּט ֹ
ֶּׁש ֵאינָ ם ד ֹו ִמים לְּ ָדגָן ְּכלָל ,לֹא י ֹ
גותִ ,מ ְּפ ֵני ֶּׁש ֵאין ֶּד ֶּר ְּך לֶּאֱ כֹל ִק ְּטנִ י ֹות ַבמ ֹו ֵעדֶּׁ ,שנֶּאֱ ַמר
נו ַח ָכ ַתב ַט ַעם ְּב ֵׁשם ֵספֶּ ר ַה ִמנְּ ָה ֹ
יָפֶּ ה .וְּ ַר ֵבנו ָמ ֹ
"וְּ ָש ַמ ְּח ָת ְּב ַחג ָ
ֶּך" ,וְּ ֵאין ִש ְּמ ָחה ַבאֲ ִכילַת ַת ְּב ִ ׁשיל ִק ְּטנִ י ֹות .וְּ ִסיֵם ַה ֵבית ֹיו ֵסף" :וְּ לֵית ְּד ָח ׁש ַל ְּדבָ ִרים
ָאון
ארי ַהג ֹ
ידנִ י ַעל ַא ָבא ָמ ִ
יעה" :ו ְּמ ִע ַ
רו מֹר ו ְּק ִצ ָ
און י ְַּע ֵב"ץ ְּב ִס ְּפ ֹ
ַהלָלו זו ָל ִתי ָה ַא ְּ ׁש ְּכנַ ִזים" .וְּ כָ ַתב ַה ָג ֹ
תו צַ ִדיק ַעל ִמנְּ ַהג ָה ַא ְּ ׁש ְּכנַ ִזים לְּ ִה ָמנַ ע ֵמאֲ ִכי ַלת א ֶֹּרז
או ֹ
ֹ
חֲ כַ ם ְּצ ִבי זַצַ "לֶּׁ ,ש ַכ ָמה צַ ַער נִ ְּצ ַט ֵער
יתי ְּמבַ ֵטל ל ִַמנְּ ָהג ַה ָגרו ַע ַה ָלזֶּׁ ,ש ִהיא חֻ ְּמ ָרה
או ֵמרִ ,אם ָהיָה לִ י כ ַֹח ָהיִ ִ
ֹ
וְּ ִק ְּטנִ י ֹות ְּבפֶּ ַסח ,וְּ ָהיָה
יאה ֻק ָלה ,וְּ ֹיוצֵ א ִמ ֶּמ ָנה ִמ ְּכ ׁש ֹול לְּ ִה ָכ ֵׁשל ְּב ִאסור ָח ֵמץ גָמורִ ,כי ִמת ֹו ְּך ֶּׁש ֵאין ִמי ֵני ִק ְּטנִ י ֹות
ֶּׁש ְּמ ִב ָ
פות ַמ ָצה ַה ְּר ֵבה ְּמאֹד ,וְּ ֵאין נִ זְּ ָה ִרים ָב ִע ָסה ָכ ָראוי
יכים לֶּאֱ ֹ
כל וְּ לִ ְּשב ַֹעְּ ,צ ִר ִ
מון ֶּלאֱ ֹ
וְּ א ֶֹּרז ְּמצויִ ים ל ֶָּה ֹ
אחז צַ ִדיק
יח ,וְּ ַא ְּ ׁש ֵרי ֶּׁשיֹ ֵ
טוב ִמ ִס ַבת חֻ ְּמ ָרה ֶּׁש ֵאין ָלה ַט ַעם וְּ לֹא ֵר ַ
וְּ כו' ,וְּ גַם נִ ְּמנָ ִעים ִמ ִש ְּמ ַחת ֹיום ֹ
רות ֵאלו ֶּאל ַה ָסלַע" .עי"ש.
ַד ְּרכ ֹו וְּ נִ ֵפץ חֻ ְּמ ֹ

ָא ֶרץ
ִמנְ ָהגֵי ח ּוץ ל ָ
עוד,
קו ְּו ֹ
רו ֹ
מו ְּב ֵחלֶּק ֵמ ָע ֵרי ָמ ֹ
ָמות ִמ ְּב ֵני ְּספָ ַרד ְּבחוץ לָ ָא ֶּרץְּ ,כ ֹ
ֶּשנָ ן ְּק ִהל ֹות ְּמ ֻסי ֹ
י ְּ ׁ
או ֵח ֶּלק ִמסוגֵי ַה ִק ְּטנִ י ֹותְּ .ו ָא ְּמנָ ם,
ֶּׁש ָנהֲ גו בחֻ ְּמ ָרה זֹו ֶּׁשלֹא ֶּלאֱ כֹל ְּבפֶּ ַסח ִק ְּטנִ י ֹות ֹ
לְּ ַא ַחר ֶּׁש ָעלו לְּ ֶּא ֶּרץ יִ ְּש ָר ֵאל ֶּׁש ַה ָמ ָרא ְּד ַא ְּת ָרא הוא ָמ ָרן ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך ַר ֵבנו ֹיו ֵסף
דות ַה ִמזְּ ָרח לְּ לֹא ֹיוצֵ א ִמן ַה ְּכלָ ל ִק ְּבלו
ָקאר ֹו זיע"א ,אֲ ֶּׁשר ָכל ַה ְּספָ ַר ִדים וַ עֲ ֹ
או ָתיוַ ,ר ָׁש ִאים ֵהם לְּ ַׁשנ ֹות ִמנְּ ָה ָגם ְּולֶּאֱ כֹל ִק ְּטנִ י ֹות לְּ לֹא ַה ָת ָרהְּ .ו ִאם ִה ְּמ ִ ׁשיכו
הו ָר ֹ
ֹ
רו ִצים לְּ ַׁשנ ֹות ֶּאת ִמנְּ ָה ָגם ,יַעֲ שו
ְּבחֻ ְּמ ָר ָתם לְּ ַא ַחר ֶּׁש ָעלו לְּ ֶּא ֶּרץ יִ ְּש ָר ֵאל ולְּ ַא ַחר ִמ ֵכן ֹ
ֹאש ַה ָׁשנָ ה א ֹו ְּב ֶּע ֶּרב ִכפורֵ ,אינָ ם
ַה ָת ָרהְּ .ו ִאם ָעשו ַה ָת ָרה ַכ ָנהוג לַעֲ ש ֹות ְּבכָ ל ֶּע ֶּרב ר ׁ
טוב
ַחי ִָבים לַעֲ ש ֹות ַה ָת ָרה ַעל ִמנְּ ָה ָגם זֶּהֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ָא ְּמרו ִב ְּמפֹ ָר ׁש ַב ַה ָת ָרהֶּׁ ,ש ָכל ִמנְּ ָהג ֹ
און
ֶּׁש ִננְּ ַהג ,הֲ ֵרי הוא ְּבלִ י נ ֶֶּּדר (קנד .ה"ע ח ס .חזו"ע ארבע תעניות רסו) .ו ְּכבָ ר ִה ְּת ַב ֵטא ַה ָג ֹ
"הלְּ וַ אי ְּו ַה ַמ ָצה
ַ
אות ָׁשנָ הְּ ,ו ָא ַמר:
ָחכָ ם ְּצ ִבי ֶּׁש ָהיָה ֵמ ַר ָב ֵני ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז לִ ְּפ ֵני ִכ ְּ ׁשל ֹׁש ֵמ ֹ
מו ָהא ֶֹּרז ְּו ַה ִק ְּטנִ י ֹות
ֶּׁשאֲ נִ י א ֹוכֵ ל ְּב ֵליל ַה ֵס ֶּדר ִת ְּהיֶּה ְּכ ֵׁש ָרה לְּ לֹא ׁשום חֲ ַׁש ׁש ִחמוץְּ ,כ ֹ
סח"( .פד ,פו)
או ְּכלִ ים ַא ֵחינו ַה ְּספָ ַר ִדים ְּבפֶּ ַ
ֶּׁש ֹ
ָא ֶּרץ ִב ְּק ִהל ֹות ְּבנֵי ְּספָ ַרד,
מות ְּמ ֻס ָי ִמים ְּבחוץ ל ָ
קו ֹ
יָדו ַעִ ,כי ַכ ָמה ִמ ִמנְּ ָהגֵי ְּבנֵי ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז הֻ נְּ הֲ גו ִב ְּמ ֹ
נו :וְּ נִ ְּת ַפ ֵׁשט ִמנְּ ָהג זֶּה
אש ,וְּ ֹזו לְּ ׁש ֹו ֹ
און ַר ִבי ֹיו ֵסף ַמ ָׁש ׁ
דולִ יםְּ ,כ ִדלְּ ַהלָןָ :כ ַתב ַה ָג ֹ
ידים ַכ ָמה ְּג ֹ
ו ְּכ ִפי ֶּׁש ְּמ ִע ִ
יש צַ ִדיק ַרב וְּ ָעצום כמוהר"ר
מול ְַּד ִתיִ ,עיר וָ ֵאם ְּביִ ְּש ָר ֵאל ַמ ְּקנֵסִ ,ב ְּ ׁשנַ ת תער"בַ ,על יְּ ֵדי ִא ׁ
ְּב ֶּא ֶּרץ ֹ
זְּ ֵאב ַהיילְּ ְּפ ִריןֶּׁ ,ש ָבא ֵמ ֶּא ֶּרץ ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז ,וְּ ִה ְּר ִביץ ת ֹו ָרה ַה ְּר ֵבה ְּב ָע ֵרי ַה ַמעֲ ָרב ,וְּ ָקבַ ע ִמנְּ ָהג זֶּה .ובַ ָׁשנָ ה
אש ֹונָ ה ָעשו ִכ ְּדבָ ַריו ַרק ַב ְּי ִ ׁשיבָ הַ ,א ְּך ְּ ׁש ָאר ַה ִצבור לֹא נָ הֲ גו כֵ ן ,אֲ בָ ל ַב ָׁשנִ ים לְּ ַא ַחר ִמ ֵכןֻ ,כ ָלם
ָה ִר ׁ
תו .ע"כ .ו ְּב ׁשו"ת חֲ מו ֵדי ָדנִ י ֵאל ָכ ַתבַ ,ח ְּכ ֵמי
מו ֹ
תו ַרב ֵמ ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז ,וְּ נָ הֲ גו ְּכ ֹ
או ֹ
נִ גְּ ְּררו ַא ַחר ָמה ֶּׁש ִהנְּ ִהיג ֹ
ָכות
עוד ,וְּ לִ ְּמדו הֲ ל ֹ
קו וְּ ֹ
רו ֹ
הדוָ ,בבֶּ לָ ,פ ַרסַ ,מ ֹ
מו ֹ
צות ֶּׁשל ְּבנֵי ְּספָ ַרדְּ ,כ ֹ
ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז ִב ְּקרו ְּבכַ ָמה אֲ ָר ֹ
וְּ ִהנְּ ִהיגו ְּכ ִפי ַה ִמנְּ ָהגִ ים ֶּׁש ָל ֶּהם ,וְּ ַעד ַהי ֹום ְּבהֹדו ֵאינָ ם זָזִ ים ִמ ֵספֶּ ר ִקצור ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך גַאנְּ ְּצ ְּפ ִריד,
או ָתם .וְּ ַד ְּר ָכם ֶּׁשל ְּבנֵי ְּספָ ַרד ֶּׁש ֵהם נִ ְּכנָ ִעים לְּ ַק ֵבל וְּ נִ ְּכפָ ִפים לִ ְּב ֵני
ֹ
ְּכ ִפי ֶּׁש ַר ָבנֵי ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז ִהנְּ ִהיגו
בו ֵתינו ָכ ַתב,
יבות .ע"כ .ובַ ַה ְּק ָד ָמה לְּ ִסדור אֲ ֹ
יש ֹ
ַא ְּ ׁש ְּכנַ זִ ,ב ְּפ ָרט ַא ַחר ֶּׁש ֵה ִקימו ָׁשם ַתלְּ מו ֵדי ת ֹו ָרה וִ ִ ׁ
קו וְּ ִה ִציעו ְּס ָד ִרים חֲ ָד ִ ׁשים
יחי ַח ָב"ד לְּ ַע ְּר ֵער ַעל ִמנְּ ָהג ְּמ ֻסיָם ְּב ַמר ֹו ֹ
ו ִב ְּ ׁשנ ֹות ַהחֲ ִמ ִ ׁשים ָרצו ְּ ׁשלִ ֵ
ָדול ֶּׁש ְּב ַקז ְַּב ַלנְּ ָקה .וְּ ָא ְּמרו ָל ֶּהם
ְּב ִענְּ יְּ נֵי ַה ַכ ְּ ׁשרו ֹיות ,ו ִמיָד נִ ְּק ְּראו לְּ ֵס ֶּדר ָדחוף ַעל יְּ ֵדי ֵבית ַה ִדין ַהג ֹ
מו"ר ָבזֶּה ,וַ אֲ נַ ְּחנו נַ עֲ ֹזר לָכֶּ ם ְּבכָ ל ָמה ֶּׁש ָק ׁשור ַלהֲ פָ צַ ת ת ֹו ָרה
נו ֶּׁשל ָה ַא ְּד ֹ
צו ֹ
אֲ נַ ְּחנו ְּמכַ ְּב ִדים ֶּאת ְּר ֹ
וְּ יִ ְּר ַאת ָׁש ַמיִ ם ,אֲ בָ ל ֵאינְּ כֶּ ם ַר ַׁש ִאים ְּב ׁשום ָפנִ ים וָ אֹפֶּ ן לְּ ִה ְּת ָע ֵרב ְּב ִמנְּ הֲ גֵי ָה ָא ֶּרץ ַהז ֹו .ע"כ .וְּ כַ י ֹוצֵ א

 | 811ח ג ה פ ס ח ב ה ל כ ה ו ב א ג ד ה
קו ַר ִבי ְּרפָ ֵאל ַעבו וְּ ע ֹוד.
רו ֹ
אונֵי ַמ ֹ
דולֵי וגְּ ֹ
עוד ִמ ְּג ֹ
ָבזֶּה ָכ ְּתבו ֹ

(ילקוט יוסף שבת א כרך ב תרפא)

רוק ֹו
רו ֶּׁש ְּב ַמ ֹ
הו ׁ ֻש ַע ָמא ָמאן זצ"ל ַעל ָחכָ ם ֶּא ָחדֶּׁ ,ש ָכ ַתב ִכי ְּבצַ ְּפ ֹ
און ַר ִבי יְּ ֹ
צֵ א ו ְּר ֵאה ָמה ָכ ַתב ַה ָג ֹ
נוְּ " :ולֹא ִהיא ִב ְּכלָלֶּ ,אלָא ַרק ַב ְּז ַמן
רות ַׁש ָבת וְּ ַא ַחר ָכ ְּך לְּ בָ ֵר ְּך .וְּ ֹזו לְּ ׁש ֹו ֹ
נָ הֲ גו ִאמ ֹו ֵתינו לְּ ַה ְּדלִ יק נֵ ֹ
או ְּב ַטאנְּ ִג'יר ְּבבֵ ית ַה ֵספֶּ ר ֶּׁשל
דות ְּבבֵ ית ַה ֵספֶּ ר ֶּׁשל ַח ָב"דֹ ,
לו ְּמ ֹ
ירות ֶּׁש ָהיו ֹ
נות ַה ְּצ ִע ֹ
רון ַה ָב ֹ
ָה ַאחֲ ֹ
נו ַתי לְּ בָ ֵר ְּך
או ָתן לְּ בָ ֵר ְּך ַא ַחר ַה ַה ְּד ָל ָקה ְּכ ִמנְּ ָהג ָה ַא ְּ ׁש ְּכנַ ִזיםַ ,א ְּך אֲ נִ י ַמ ְּק ִפיד ַעל ְּב ֹ
ַח ָב"דָׁ ,שם לִ ְּמדו ֹ
או ֵמר,
חוזֵר וְּ ֹ
ַרק לִ ְּפנֵי ַה ַה ְּד ָל ָקה ,ו ְּכ ַד ַעת ָמ ָרן ַמלְּ ָכא ע"ה ,וְּ כָ ְּך ָהיָה ִמנְּ ָהג ִאמ ֹו ֵתינו וְּ כו' ,וַ אֲ נִ י ֹ
מו
רו ָהיָה ַה ִמנְּ ָהג ָבזֶּה ְּכ ָה ַר ָמ"א ,וְּ לֹא ִהיא ִב ְּכלָלֶּ ,אלָא ָה ִע ָקר לַהֲ לָכָ ה ְּכ ֹ
ירנו צַ ְּפ ֹ
לו ַמר ֶּׁש ְּב ִע ֵ
ָאסור ֹ
סף" .ע"כ( .ילקוט יוסף שבת א כרך ב תרפד)
ֶּׁש ָכ ַתב ָמ ָרן ְּבבֵ ית ֹיו ֵ
ָאון ַר ִבי ְּרפָ ֵאל
ָדול ,עֲ נָ ק ֶּׁש ַבעֲ נָ ִקיםַ ,הג ֹ
לְּ ַהלָן ִמ ְּכ ָתב ְּמאֹד ְּמ ַענְּ ֵין ֶּׁש ָׁשלַח לִ ְּפנֵי כָׁ 01-שנָ הָ ,ה ַרב ַהג ֹ
אש ֹון לְּ ִצי ֹון ַר ֵבנו
קו ,לְּ ָמ ָרן ָה ִר ׁ
רו ֹ
בות ָב ֵתי ַה ִדין ְּב ַמ ֹ
ֹאש אֲ ֹ
אשי וְּ ר ׁ
אנו זַצַ "ל ָה ַרב ָה ָר ִ ׁ
יד ֹ
טו ֵל ָ
ָברו ְּך ֹ
נו:
עובַ ְּדיָה ֹיו ֵסף זצוק"ל .וְּ ז ֹו לְּ ׁש ֹו ֹ
ֹ
עובַ ְּדיָה ֹיו ֵסף
עו ֵקר ָה ִרים ַה ְּר ָה"ג כמהר"ר ֹ
און ַה ְּמפֻ ְּר ָסםִ ,סינַ י וְּ ֹ
אור ֵעינֵינו ַה ָג ֹ
בוד יְּ ִדי ֵדנו וְּ ֹ
לִ ְּכ ֹ
יט"א)
( ְּ ׁשלִ ָ

יענִ י ,ו ְּב ַע ְּינִ י ב ֹו ִה ְּת ַע ַנגְּ ִתי ֵמרֹב
א ֶּמר ֵח ֶּלק א' ִה ִג ַ
יע ֹ
רו ַי ִב ַ
נו ָתיוִ .ס ְּפ ֹ
ילו ַׁשלְּ וָ ה ְּב ַא ְּר ְּמ ֹ
לום ְּב ֵח ֹ
יְּ ִהי ָׁש ֹ
ירה.
נו ָתיו חוצָ ה לְּ ַהגְּ ִדיל ת ֹו ָרה ולְּ ַהאֲ ִד ָ
עוד יָפוצו ַמ ְּעיְּ ֹ
צון ֶּׁש ֹ
תו ,יְּ ִהי ָר ֹ
אונו ֹ
תו וגְּ ֹ
חֲ ִריפו ֹ
ידי חֲ כָ ִמים ֵמ ַא ֶּחינו ָה ַא ְּ ׁש ְּכנַ ִזים,
תוִ ,כי ְּכ ֶּׁש ָבאו לְּ ַמחֲ ֵננו ַתלְּ ִמ ֵ
בוד ת ֹו ָר ֹ
יע לְּ ַמעֲ לַת ְּכ ֹ
הו ִד ַ
וְּ זֹאת לְּ ֹ
מה גַאנְּ ְּצ ְּפ ִריד
ָאון ר' ְּ ׁשלֹ ֹ
ידים ֶּׁשלָנו ַב ֵספֶּ ר ִקצור ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך ֶּׁשל ַהג ֹ
ַמד ִדינִ ים ל ַַתלְּ ִמ ִ
ִה ְּת ִחילו לְּ ל ֵ
רו ֵני ַר ָב ֵני ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז ,וְּ לָכֵ ן ָע ָלה ְּב ַד ְּע ִתי לְּ ַח ֵבר ִקצור ׁ ֻשלְּ ָחן
אות ָה ַר ָמ"א וְּ ַאחֲ ֹ
הו ָר ֹ
זַצַ "לֶּׁ ,שהוא ַעל ִפי ֹ
יהם ,אֲ בָ ל לֹא ָהיו לִ י ַכ ָמה
רונִ ים ַה ְּספָ ַר ִדים ֶּׁשאֲ נַ ְּחנו נִ גְּ ָר ִרים ַאחֲ ֵר ֶּ
ָערו ְּך ַעל ִפי ָמ ָרן ְּו ַרב ֹו ֵתינו ָה ַאחֲ ֹ
ָאון ַה ְּמ ֻק ָבל ר' יַעֲ קֹב
דו ׁש ַכף ַה ַח ִיים ֶּׁש ִח ֵבר ָה ַרב ַהג ֹ
רונִ ים ,וְּ ִא ָנה ה' לְּ י ִָדי ֵספֶּ ר ַה ָק ֹ
ִמ ִס ְּפ ֵרי ָה ַאחֲ ֹ
סופֵ ר זַצַ "ל ,וְּ ָא ַמ ְּר ִתי ֵעת לַעֲ ש ֹות לַה' ,ו ְּב ֶּעזְּ ַרת ה' יִ ְּת ָב ַר ְּך לִ ַק ְּט ִתי ִמ ֶּמנו ִב ְּקצָ ָרה ָכל ִחדו ֵׁשי
ַח ִיים ֹ
דו ָׁשה
אתי לְּ ַא ְּרצֵ נו ַה ְּק ֹ
יש ִרים ,ו ְּכ ֶּׁש ָב ִ
תו ֶּתחֱ זֶּינָ ה ֵמ ָׁ
בוד ת ֹו ָר ֹ
ִדינִ ים ַה ְּנחו ִצים ,וְּ כַ אֲ ֶּׁשר ֵעינֵי ַמעֲ לַת ְּכ ֹ
עוד ַכ ָמה
רות ַעל ַה ֵספֶּ ר ַכף ַה ַח ִיים ַה ַנ"ל ,וְּ ֹ
גות וְּ ֶּה ָע ֹ
לו ַכ ָמה ַה ָש ֹ
ֵש ֹ
תו י ׁ
בוד ת ֹו ָר ֹ
נו ַדע לִ י ִכי ַמעֲ לַת ְּכ ֹ
ֹ
או ָתם
או ָתם לִ יְּ ,בלִ י נ ֶֶּּדר ַאעֲ לֶּה ֹ
תו לִ ְּ ׁשל ַֹח ֹ
ִחדו ֵׁשי ִדינִ ים אֲ ֵח ִרים ,ו ְּבכֵ ן ִאם ֹיו ִאיל ַמעֲ לַת ְּכב ֹוד ת ֹו ָר ֹ
צון.
לום ָא ֵמן ֵכן יְּ ִהי ָר ֹ
תו ַה ַח ִיים וְּ ַה ָׁש ֹ
בוד ת ֹו ָר ֹ
רותַ ,ב ַמהֲ דו ָרא ַה ָב ָאה .ולְּ רום ְּכ ֹ
מו ,וְּ ֶּא ְּע ְּד ֵנם עֲ ָט ֹ
ִב ְּ ׁש ֹ
ְּ
אשי וְּ ַראֲ בַ "ד ְּב ַמ ְּקנֵאס
[מ ְּלפָ נִ ים ָה ַרב ָה ָר ִ ׁ
אנו ס"ט ִ
יד ֹ
טו ֵל ָ
ֹ
חו ֵתם ְּב ִב ְּר ַכת ַהת ֹו ָרה ְּרפָ ֵאל ָברוך
ַה ֹ
קו] (שו"ת יביע אומר ח"ו סימן מח .ועיין עוד בזה בחוברת השבת בהלכה ובאגדה ,בענין מנהגי חוץ
רו ֹ
יהַ .מ ֹ
וַ אֲ ג ֶַּפ ָ
לארץ בברכת הדלקת נרות)

ֵּבן נָש ּוי
עו ֵמד
הו ָריו ֶּׁשלֹא לֶּאֱ כֹל ִק ְּטנִ י ֹותְּ ,וכַ י ֹום נָ ָשא ִא ָׁשה ְּו ֹ
ָבחור ְּספָ ַר ִדי ֶּׁש ָנ ַהג ְּבבֵ ית ֹ
ת ָרה ְּכלָ ל( .פה)
מוַ ,ר ַׁשאי לֶּאֱ כֹל ִק ְּטנִ י ֹות לְּ לֹא ׁשום ַה ָ
ִב ְּר ׁשות ַע ְּצ ֹ

ִמנְ ָהגֵי ָה ָאב
נו ַה ָנשוי ֶּׁשי ְַּמ ִ ׁש ְּ
כל א ֶֹּרז ְּו ִק ְּטנִ י ֹות ,ו ַה ֵבן
רו ָתיו ֶּׁשלֹא לֶּאֱ ֹ
יך ְּבחֻ ְּמ ֹ
ַא ָבא ַה ְּמצַ ֶּוה ֶּאת ְּב ֹ
ְּ
ָהר לְּ ַה ְּב ִהיר ֹזאת לְּ ָא ִביו ְּבנַ ַחת ונְּ ִעימות,
ינו ָחפֵ ץֵ ,אינ ֹו ַחיָב לִ ְּ ׁשמ ַֹע לְּ ָא ִביוַ ,אך יִ ז ֵ
ֵא ֹ
לום.
ָבוא ְּב ָׁש ֹ
מו י ֹ
קו ֹ
כל ַעל ְּמ ֹ
ְּו ַה ֹ
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ֶּמת ֶּׁש ֵאינָ ה
כות ְּכ ֵד ָעה ְּמ ֻסי ֶּ
כות ַה ֶּפ ַסח א ֹו ִב ְּ ׁש ַאר הֲ לָ ֹ
ַא ָבא ִמ ְּבנֵ י ְּספָ ַרד ֶּׁשנ ֹו ֵהג ְּב ִהלְּ ֹ
ְּכ ִפ ְּס ֵקי ָמ ָרן ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּךַ ,על ַה ֵבן לְּ ַׁשנ ֹות ֵמ ָא ִביו ְּולָ לֶּכֶּ ת ְּכ ִפ ְּס ֵקי ָמ ָרן .וַ אֲ ִפלו ִאם
תו ֶּׁשי ְַּמ ִ ׁש ְּ
בוד ו ְּב ֶּד ֶּר ְּך ֶּא ֶּרץ ֶּׁש ְּב ֵני
יך ְּכ ִמנְּ ָה ָגיו ,י ְַּב ִהיר ַה ֵבן לְּ ָא ִביו ְּבכָ ֹ
או ֹ
ָא ִביו ְּמצַ ֶּוה ֹ
ְּ
אות ָמ ָרן ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ָערוך ֵבין לְּ ָה ֵקל ֵבין לְּ ַה ְּח ִמיר .ו ִמ ָכל
הו ָר ֹ
ֵיהם ֶּאת ֹ
ְּספָ ַרד ִק ְּבלו עֲ ל ֶּ
נו לְּ ַה ְּח ִמיר ְּכ ִמנְּ הֲ גֵי ָא ִביוַ ,ר ַׁשאי .אֲ בָ ל לְּ ָה ֵקל ֶּנגֶּד ָמ ָרן
צו ֹ
קום ִאם ָחפֵ ץ ַה ֵבן ֵמ ְּר ֹ
ָמ ֹ
יד"אֶּׁ ,ש ְּספָ ַר ִדי
און ַה ִח ָ
ינו ַר ַׁשאי ְּב ׁשום ָפנִ ים וָ אֹפֶּ ן .ו ְּכבָ ר ָכ ַתב ַה ָג ֹ
ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּךֵ ,א ֹ
ֶּׁש ֵה ֵקל ְּכ ֵד ָעה ַא ֶּח ֶּרת ֶּנגֶּד ָמ ָרן ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך ,צָ ִר ְּ
יך ְּת ׁשו ָבה ְּוכַ ָפ ָרה ַעל זֶּה.
כות ְּק ַטנ ֹות ,מֲ הֲ ִרי"ףָ ,פ ַרח ַמ ֶּטה ַאהֲ רֹןַ ,מהֲ ָר"א
דולֵי ַהפ ֹו ְּס ִקים ,ו ֵמ ֵהםַ :מהֲ ָראנַ "חַ ,מהֲ ַר"ם גַלַאנְּ ִטי ,הֲ לָ ֹ
ֵכן ַד ַעת ָכל ְּג ֹ
אשלָ "צ ַר ִבי ָמ ְּר ְּדכַ י
לָעולָ םָ ,ה ַר ְּ ׁ
ֹ
מו ָד ִעי ְּב ׁשו"ת ַח ִיים
יד"אַ ,ר ִבי ַח ִיים ֹ
רוןִ ,ג ַנת ְּו ָר ִדים ,נֶּ ְּח ָפה ַב ֶּכ ֶּסףַ ,ה ִח ָ
יִ ְּצ ָח ִקי ַגאֲ בַ "ד ֶּח ְּב ֹ

ָכות
ֹיו ֵסף ְּמיו ָחס ְּב ׁשו"ת ַׁש ַער ַה ַמיִ ם .וְּ ַהי ְַּע ֵב"ץ ָכ ַתבֶ ,ש ֵאין לָנ ּו ָלזוּז ִמ ִּפ ְס ֵקי ַּׁבעֲ לֵי ַׁה ּשלְ ַׁחן ָערו ְּך ֶש ֵהם הֲ ל ֹ
פו ֵרש ִמן ַׁה ַׁח ִּיים .וְּ כָ ַתב ְּב ׁשו"ת ַמ ֶּטה לֵוִ י ,וְ ָאנ ּו ְמחיּ ִָבים ֶשלּ ֹא
ּעות לְ כָ ל יִ ְש ָר ֵאל ,וְ ַׁה ּפ ֹו ֵרש ֵמהֵ ם ְ ּכ ֹ
ְקבו ֹ

יהם ָּכל עֲ ַׁדת
עולָם ,וְ ִק ְ ּבל ּו ִדּ ְב ֵר ֶ
הו ָר ָא ָתם ְ ּבכָ ל ָה ֹ
טות ִמ ִדּ ְב ֵריהֶ ם י ִָמין ו ְּשמֹאלֵ ,מ ַׁא ַׁחר ֶש ְ ּכ ָבר ִה ְתפַׁ ּ ְש ָטה ֹ
לִ נְ ֹ
הו ׁ ֻש ַע ,וְּ ַה ַגאֲ בַ "ד
ָאון ָׁשב יַעֲ קֹבַ ,ה ְּפנֵי יְּ ֹ
ֹשה ִמ ִּסינַׁי ,כֹה ַד ְּר ֵכנו אֲ ֶּׁשר ִק ַבלְּ נו ֵמ ַהג ֹ
ְ ּבנֵי יִ ְש ָר ֵאל ַּׁכהֲ לָכָ ה לְ מ ֶ
בו ַה ָכ ַתב,
עוד .ובַ ֵספֶּ ר ׁ ֻשלְּ ָחן ָג ֹ
ש .ע"כ .וכ"כ ְּב ׁשו"ת ֵבית ֶּא ְּפ ַריִ ם ,ו ְּב ִד ְּב ֵרי ַח ִיים ִמ ַצאנְּ ז ְּו ֹ
ַר ִבי ַא ְּב ָר ָהם ַאבו ׁ
תו
מו ֹ
אות ָמ ָרן ַׁה ּשלְ ָחן ָערו ְּךָּ ,כ ְך ַׁההֲ לָכָ ה ,וַׁ אֲ ִפלּ ּו ְ ּכ ֶש ָה ַׁר ָמ"א וְ ֶאלֶף ּפ ֹו ְס ִקים ְ ּכ ֹ
הו ָר ֹ
ֵּכיוָ ן ֶש ְ ּבנֵי ְספָ ַׁרד ִק ְ ּבל ּו ֹ
ינו
בין לְ ָה ֵקל וּבֵ ין לְ ַׁה ְח ִמירְּ .וכֵ ן ָכ ְּתבו ְּב ׁשו"ת ִמ ְּ ׁש ָפט ו ְּצ ָד ָקה ְּביַעֲ קֹבֵ ,בית ִד ֹ
חולְ ִקים ָעלָיוָ ,אנ ּו ּפ ֹו ְס ִקים ְ ּכ ָמ ָרן ֵּ
ֹ
יָקים,
ֶּׁשל ְּ ׁשלֹמֹהַ ,מהֲ ִר"י ַאלְּ ַגאזִ יַ ,ר ִבי אֱ לִ יהו יִ ְּש ָר ֵאלַ ,ח ִיים ְּביָדַ ,ר ִבי יְּ ׁשו ָעה ָב ִסיסֵ ,ע ֶּר ְּך ַה ׁ ֻשלְּ ָחןִ ,ח ְּק ֵרי ֵלבַ ,מ ַה ִרי"ט ֶּאלְּ ִ
עוד ַר ִבים
ָשר ְּו ֹ
נות אֱ לִ יהו ָמ ִניַ ,ר ִבי ַיעֲ קֹב ָׁשאול ֶּאלְּ י ָׁ
רו ִמיַ ,ר ִבי ְּ ׁשלֹמֹה מ ֶֹּׁשה סוזִ ין ,זִ ְּכר ֹו ֹ
ֶּפ ַתח ַה ְּד ִבירְּ ,כ ַר ְּך ֶּׁשל ֹ
רוצֶּ ה לְּ ַה ְּח ִמיר ,י ְַּח ִמיר
אות ָמ ָרןְּ ,ו ֵאין לָ זוז ִמ ְּפ ָס ָקיו ְּכלָ לְּ .ו ָה ֹ
הו ָר ֹ
ֵיהם ֹ
ֵמ ַהפ ֹו ְּס ִקיםֻ ,כ ָלם ֶּפה ֶּא ָחדִ ,כי ְּבנֵ י ְּספָ ַרד ִק ְּבלו עֲ ל ֶּ

חולְ ִקים ַׁעל
רונִ ים ֹ
רות ֵכן ַלאֲ ֵח ִרים .וְּ גַם ְּב ׁשו"ת ַרב ְּפ ָעלִ ים ָכ ַתב ֶשאֲ ִפלּ ּו ֵמ ָאה ַׁאחֲ ֹ
הו ֹ
מו ,אֲ בָ ל ֵאין לְּ ֹ
לְּ ַע ְּצ ֹ
בלָה .ו ָמה ֶּׁש ָה ַרב זָצָ "ל
אות ָמ ָרן ִמכּ ַֹׁח ַׁה ַּׁק ָ ּ
הו ָר ֹ
ָמ ָרןֵ ,אין ָאנ ּו ש ֹו ְמ ִעים ָל ֶהםּ ִ ,כי ָאנ ּו ְמחיּ ִָבים ָללֶכֶ ת ַׁאחֲ ֵרי ֹ
או ִמ ֵכיוָ ן ֶּׁש ְּבחוץ לָ ָא ֶּרץ ִפ ְּס ֵקי ָמ ָרן
רונִ ים ֶּׁשהוא ִמ ְּפנֵ י ַה ִמנְּ ָהג ֶּׁש ָנהֲ גו ְּבבַ גְּ ָדאדֹ ,
מותְּ ,כבַ ר ֵבאֲ רו ָה ַאחֲ ֹ
קו ֹ
חולֵק ְּבכַ ָמה ְּמ ֹ
ֹ
רות נֶּ גֶּד ַד ַעת ָמ ָרן ַה ׁ ֻשלְּ ָחן
הו ֹ
'מ ָרא ְּד ַא ְּת ָרא'ֵ ,אין לְּ ֹ
אות ָמ ָרן' ,אֲ ָבל ְּב ֶּא ֶּרץ יִ ְּש ָר ֵאל ֶּׁש ָמ ָרן הוא ָ
הו ָר ֹ
'ק ָבלַת ֹ
ֵהם ְּבג ֶֶּּדר ַ
יע"א( .ה"ע א יז .ילקו"י כיבוד אב ואם א שעח .ועיין עוד בהרחבה בחוברת "חג השבועות בהלכה ובאגדה")
ָערו ְּך זִ ָ

ַׁא ְש ְ ּכ ַׁנ ִזּיָּה ַׁה ְ ּנש ּו ָאה לִ ְספָ ַׁר ִ ּדי
כולָ ה
א ֶּרז ְּו ִק ְּטנִ י ֹות ְּבפֶּ ַסחְּ ,וכֵ ן יְּ ֹ
ִא ָׁשה ַא ְּ ׁש ְּכנַ ִזיָה ַה ְּנשו ָאה לִ ְּספָ ַר ִדיַ ,ר ָׁש ִאית לֶּאֱ כֹל ֹ
ְּ
לְּ ָה ֵקל ְּבכָ ל ִמנְּ הֲ גֵי ַה ְּספָ ַר ִדים ֶּׁש ְּמ ִק ִלים ָב ֶּהםְּ .ו ָכ ְּתבו ַהפ ֹו ְּס ִקים ֶּׁש ָכך ָע ִדיף ֶּׁש ַתעֲ ֶּשה
יהִ ,כי ָבזֶּה
ְּככָ ל ִמנְּ הֲ גֵי ַה ְּספָ ַר ִדיםֵ ,מאֲ ֶּׁשר ַת ְּח ִמיר ַעל ַע ְּצ ָמה ְּכ ִמנְּ הֲ גֵי ֵבית ָא ִב ָ
לום ַב ַביִ תֶּׁ ,ש ָחמור הוא ְּמאֹד.
יעת ַה ָׁש ֹ
רות י ֶֶּּתר ַעל ַב ְּעלָ ה ,ג ֹו ֶּר ֶּמת לִ ְּמנִ ַ
ֶּׁש ִת ְּתנַ ֵהג ְּבחֻ ְּמ ֹ
"צוו חֲ כָ ִמים ַעל ָה ִא ָׁשה ֶּׁש ִת ְּהיֶּה ְּמכַ ֶּב ֶּדת ֶּאת
ו ְּכבָ ר ָכ ַתב ָה ַר ְּמ ַב"ם (הלכות אישות פרק טו הלכה כ)ִ :
או ֶּמל ְֶּּךְּ ,מ ַהלֶּכֶּ ת ְּב ַתאֲ וַ ת
מו ַׁשר ֹ
ֶּיה ְּכ ֹ
יה ַעל ִפיו ,וְּ יִ ְּהיֶּה ְּב ֵעינ ָ
ַב ְּע ָלה ְּב ֹיו ֵתר ִמ ַדאי ,וְּ ַתעֲ ֶּשה ָכל ַמעֲ ֶּש ָ
הו ִרים
דו ִ ׁשים ַה ְּט ֹ
נות יִ ְּש ָר ֵאל ו ְּבנֵי יִ ְּש ָר ֵאל ַה ְּק ֹ
לִ ב ֹו ,ו ַמ ְּר ֶּח ֶּקת ָכל ַמה ֶּׁש ִי ְּשנָ א ,וְּ זֶּה הוא ֶּד ֶּר ְּך ְּב ֹ
ש ָבח" .ע"כ( .פז)
ְּבזִ ווגָן ,ו ִב ְּד ָר ִכים ֵאלו יִ ְּהיֶּה יִ ׁשובָ ם נָ ֶּאה ו ְּמ ׁ ֻ

הֲ ִאם מ ּ ָתר לְ ַׁא ְש ְ ּכ ַׁנ ִ ּזי לְ בַׁ ּ ֵשל ִק ְטנִ י ֹּות לִ ְספָ ַׁר ִ ּדי?
מו כֵ ן
רו ַה ְּספָ ַר ִדי א ֶֹּרז ו ְּ ׁש ָאר ִמינֵי ִק ְּטנִ י ֹות ְּבפֶּ ַסח .ו ְּכ ֹ
ֻמ ָתר לְּ ַא ְּ ׁש ְּכנַ ִזי לְּ בַ ֵׁשל ַלחֲ בֵ ֹ
ֹאכלו ִמ ֶּמנו
יעי ֶּׁשל ֶּפ ַסח ֶּׁש ָחל ְּב ֹיום ִ ׁש ִ ׁשיְּ ,כ ֵדי ֶּׁשי ְּ
טוב ְּ ׁש ִב ִ
ַר ַׁשאי לְּ בַ ֵׁש ל א ֶֹּרז ְּב ֹיום ֹ
יתו ְּב ֵליל ַׁש ָבת ֶּׁשהוא ִא ְּסרו ַחג ֶּׁשל ֶּפ ַסחְּ ,ו ֵאין ָבזֶּה חֲ ָׁש ׁש ְּולֹא ְּכלום.
הוא ו ְּבנֵ י בֵ ֹ
(פו .רבי עקיבא איגר ,חת"ס ,שדי חמד ,מנחת יצחק ,הגרב"י זילבר ,הגרי"ש אלישיב ,מגילת ספר .חזו"ע שבת ג קי)
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ְספָ ַׁר ִ ּדיָּה ַׁה ְ ּנש ּו ָאה לְ ַׁא ְש ְ ּכ ַׁנ ִזּי

יתם א ֶֹּרז ְּו ִק ְּטנִ י ֹותַ ,א ְּך ַכאֲ ֶּׁשר
ִא ָׁשה ְּספָ ַר ִדיָה ַה ְּנשו ָאה לְּ ַא ְּ ׁש ְּכנַ ִזי ,לֹא ְּתבַ ֵׁשל ְּבבֵ ָ
טנִ י ֹות( .פח)
יה ֶּב ָחגַ ,ר ָׁש ִאית לֶּאֱ כֹל ָׁשם א ֶֹּרז ְּו ִק ְּ
יעה לְּ ִבקור ֵאצֶּ ל ה ֹו ֶּר ָ
ַמ ִג ָ

או ֵר ַׁח
ֹ
אוכֵ ל ִק ְּטנִ י ֹותַ ,ר ַׁשאי לֶּאֱ כֹל ֶּאת
ֹ
ינו
ַא ְּ ׁש ְּכנַ ִזי ַה ִמ ְּת ָא ֵר ַח ֵאצֶּ ל ְּספָ ַר ִדי ,הֲ ַגם ֶּׁש ֵא ֹ
ש( .פו)
ַה ַמאֲ כָ לִ ים ֶּׁש ִה ְּת ַב ְּ ׁשלו ַב ִס ִירים ֶּׁש ִב ְּ ׁשלו ָב ֶּהם א ֶֹּרז ְּו ִק ְּטנִ י ֹות לְּ לֹא ׁשום חֲ ָׁש ׁ

יקת ָהא ֶֹרז
ְ ּב ִד ַׁ
ִב ְּה ֹיות ְּו ַה ְּמ ִציאות ַכי ֹום ֶּׁש ָהא ֶֹּרז נָ ִקי ִמ ָכל חֲ ָׁש ׁש ִח ָטהַ ,על ֵכןַ ,די לִ ְּבדֹק ֶּאת ָהא ֶֹּרז
ַפ ַעם ַא ַחת ִב ְּתשו ֶּמת לֵב ַר ָבה לְּ בַ ל ִת ָמצֵ א ב ֹו ִח ָטהְּ .ויִ ָזהֲ רו ֶּׁשלֹא לִ ְּבדֹק לְּ יַד ַהיְּ לָ ִדים
פרו ִרים( .כן הורה מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל
ְּכ ֶּׁש ַהל ֶֶּּחם ְּבי ָָדםֶּׁ ,ש ָמא יִ ְּפלו ָחלִ ילָ ה ֵ
רבנו יצחק יוסף שליט"א)

אם לא בדק את האורז ,מותר לבדוק את האורז בפסח עצמו.

ירה
ַׁ מ ָּצה עֲ ִש ָ
רות
ֶק ַׁמח ּו ֵמי ּ ֵפ ֹ
גות ִמ ֶּק ַמח ִח ָטה ָכ ֵׁשר
ירהְּ ,ד ַהיְּ נו עו ֹ
גות ַמ ָצה עֲ ִ ׁש ָ
פות עו ֹ
ֻמ ָתר לְּ כַ ְּת ִח ָלה לָ לו ׁש ְּולֶּאֱ ֹ
יצים ְּוכַ י ֹוצֵ א ָב ֶּהםְּ ,בלִ י ַמיִ ם ְּכלָ ל.
רותֶּׁ ,ש ֶּמןְּ ,דבַ ׁשָ ,חלָ בֵ ,ב ִ
לְּ פֶּ ַסח ַה ִנל ֹו ׁש ְּב ִמיץ ֵפ ֹ
"מי
דול ָא ְּמרו חֲ ַז"ל (מסכת פסחים לה ע"ב)ֵ :
הות ִע ָסה ֹזו זְּ ַמן ַרבֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ְּכלָ ל ָג ֹ
ו ֻמ ָתר לְּ ַה ְּ ׁש ֹ
ְּ
יצים" .ופָ ׁשוט ֶּׁש ָצ ִריך ָבזֶּה זְּ ִהירות ְּמ ֻר ָבהְּ ,וי ְַּק ִפיד ַגם ֶּׁש ַה ֵכלִ ים יִ ְּהיו
רות ֵאין ַמ ְּח ִמ ִ
ֵפ ֹ
כולָ ה ָה ִע ָסה לְּ ַה ְּח ִמיץ.
יְּ בֵ ִ ׁשים ִמ ַמיִ םִ ,כי ִאם יִ ְּת ָע ֵרב ָב ִע ָסה אֲ ִפלו ְּמ ַעט ַמיִ ם ,יְּ ֹ
רות ִבלְּ בָ ד
או ָתם ְּב ֵמי ֵפ ֹ
ָש ֹ
ֵכן ָכ ַתב ַה ַר ְּמ ַב"ם (חמץ ומצה פרק ה הלכה ב)" :חֲ ֵמ ֶּׁשת ִמינֵי ָדגָןִ ,אם ל ׁ
יחם ָכל ַהי ֹום ַעד ֶּׁש ִנ ְּתפַ ח ַה ָבצֵ קָ ,ה ַרי
ידי ִחמוץ ,וַ אֲ ִפלו ִה ִנ ָ
עו ָלם ֵאינָ ם ָב ִאים לִ ֵ
ְּבלֹא ׁשום ַמיִ ם ,לְּ ֹ
גון :יַיִ ןָ ,ח ָלבְּ ,דבָ ׁש,
רות ֵהםְּ ,כ ֹ
יחים ,ו ֵמי ֵפ ֹ
יצים ֶּאלָא ַמ ְּס ִר ִ
רות ַמ ְּח ִמ ִ
ֶּזה ֻמ ָתר ַבאֲ ִכי ָלהֶּׁ ,ש ֵאין ֵמי ֵפ ֹ
ֵינות ו ְּ ׁש ָמנִ ים ו ַמ ְּ ׁש ִקים .וְּ הוא ֶּׁשלֹא יִ ְּת ָע ֵרב
זַיִ תֵ ,מי ַתפו ִחיםֵ ,מי ִרמ ֹונִ ים ,וְּ ָכל ַכי ֹוצֵ א ָב ֶּהם ִמ ְּ ׁש ָאר י ֹ
עולָם" .וכן דעת כל הגאונים ,הרי"ף ,רבנו תם ,רבנו יצחק ,העיטור ,הרשב"א ,הראב"ד,
ָב ֶּהם ׁשום ַמיִ ם ָב ֹ
הראבי"ה ,אור זרוע הגדול ,הרוקח ,הרא"ש ,נימוקי יוסף ,הרמב"ן ,רבנו ישעיה הראשון ,המאירי ,הר"ן ,הגהות

מיימוני ,רבנו שמחה ועוד .וְּ כָ ַתב ָה ַרב ַה ַמ ִגיד ,וַ אֲ ִפלו לְּ כַ ְּת ִח ָלה ֵאין ב ֹו ׁשום חֲ ָׁש ׁש ,וְּ כֵ ן נָ הֲ גו ,וְּ כֵ ן ִע ָקר.
רות ְּבלֹא
וְּ כָ ַתב ָמ ָרן ַה ֵבית ֹיו ֵסף (סימן תסב)" :ולְּ ִענְּ יַן הֲ לָכָ הַ ,ה ִמנְּ ָהג ַה ָפ ׁשוט הוא ,לָלו ׁש ְּב ֵמי ֵפ ֹ
יצים אֲ ִפלו
רות ְּבלֹא ַמיִ ם ֵאין ַמ ְּח ִמ ִ
חו ְּ ׁש ִ ׁשים ָב ֶּהם לְּ ִחמוץ ְּכלָלֶּׁ ,ש ֵמי ֵפ ֹ
ַתעֲ רֹבֶּ ת ַמיִ ם ְּכלָל ,וְּ ֵאין ֹ
ְּ
שלְּ ָחן ָערוך (תסב סעי'
יצים" .וְּ כֵ ן ָפ ַסק ַב ׁ ֻ
נוהֲ גִ ים ֵה ֶּתר אֲ ִפלו ְּב ֵמי ֵב ִ
רות ֹ
ָׁשהו ָכל ַהי ֹום ,ו ִב ְּכלָל ֵמי ֵפ ֹ
רות אֲ ִפלו
יצים ְּכלָל .ו ֻמ ָתר לֶּאֱ כֹל ְּבפֶּ ַסח ַמ ָצה ֶּׁש ִנל ֹו ָׁשה ְּב ֵמי ֵפ ֹ
רות ְּבלֹא ַמיִ םֵ ,אין ַמ ְּח ִמ ִ
א ,ד)ֵ :מי ֵפ ֹ
ירה ,ובַ ָפסוק
תו ְּבלֵיל ֶּפ ַסחִ ,מ ְּפנֵי ֶּׁש ִהיא ַמ ָצה עֲ ִ ׁש ָ
חובָ ֹ
ָׁשהֲ ָתה ָכל ַהי ֹום ,אֲ בָ ל ֵאין ֹיוצֵ א ָבה יְּ ֵדי ֹ
הן .ע"כְּ .וכֵ ן ַה ִמנְּ ָהג ְּכ ַד ַעת רֹב ְּככָ ל
רות ֵ
יצים ו ְּ ׁש ַאר ַמ ְּ ׁש ִקיםֻ ,כ ָלם ִב ְּכלָל ֵמי ֵפ ֹ
ָכתוב ל ֶֶּּחם עֹנִ י .ו ֵמי ֵב ִ
יד"א .ו ָמ ָרן
בון ַרב ֹו ֶּׁשל ַה ִח ָ
ָבו ַהַ ,הגָא ֹון ַר ִבי ֹיונָ ה נָ ֹ
מו ֶּׁש ָכ ְּתבו ַה ְּפ ִרי ָח ָד ׁשֻ ׁ ,שלְּ ָחן ג ֹ
ַהפ ֹו ְּס ִקים ו ָמ ָרן ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך .ו ְּכ ֹ
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און ַר ִבי ַא ְּב ָר ָהם אֲ זולַאי ָכ ַתבֶּׁ ,ש ְּכבָ ר ָפ ַׁשט ַה ִמנְּ ָהג ְּבכָ ל ְּב ֵני ְּספָ ַרד
נו ַה ָג ֹ
ַה ִחי ָד"א ְּב ֵׁשם ָמר זְּ ֵק ֹ
עוד .וְּ כָ ַתב ַהנ ֹו ָדע
רות ִבלְּ בַ דְּ .וכֵ ן ַד ַעת ִמ ְּ ׁש ָפט ו ְּצ ָד ָקה ְּביַעֲ קֹבׁ ,ש ֹו ֵאל ְּונִ ְּ ׁש ָאל ְּו ֹ
לְּ ַה ִתיר לְּ כַ ְּת ִחי ָלה לָלו ׁש ְּב ֵמי ֵפ ֹ
לו ָחבֵ ר.
יצים ִמ ְּד ַר ָבנָ ן ,הוא ָי ִחיד ַב ָדבָ ר ,וְּ לֹא ָמצָ אנו ֹ
רות ַמ ְּח ִמ ִ
ִביהו ָדהֶּׁ ,ש ָר ִ ׁש"י ֶּׁש ָכ ַתב ֶּׁש ֵמי ֵפ ֹ
כן לַהֲ לָכָ ה( .עיין שו"ת יחוה דעת חלק א סימן י ,יביע אומר
סובֵ ר ֵ
ינו ֹ
מו ֵא ֹ
וְּ ַה ְּפ ִרי ָח ָד ׁש ָכ ַתבֶּׁ ,ש ָר ִ ׁש"י ַע ְּצ ֹ
אש ֹון לְּ ִצי ֹון ַר ֵבנו
חלק ט סימן מב .שו"ת שמע שלמה חלק ד סימנים יב-טז) וְּ כֵ ן ָהיָה ִמנְּ ָהג ֹו ֶּׁשל ָמ ָרן ָה ִר ׁ
ירה ְּבפֶּ ַסח ,וכמובא להלן.
עובַ ְּדיָה ֹיו ֵסף זצוק"ל לֶּאֱ כֹל ַמ ָצה עֲ ִ ׁש ָ
ֹ

דו" ְו"גָ ֵטנְ ֹיו"
" ּ ַׁפ ּפו ָּש ֹ
עובַ ְּדיָה ֹיו ֵסף
אור יִ ְּש ָר ֵאל ַר ֵבנו ֹ
אש ֹון לְּ ִצי ֹון ְּמ ֹ
נות ו ְּמ ׁ ֻשנ ֹותְּ ,ב ַד ַעת ָמ ָרן ָה ִר ׁ
עות ׁש ֹו ֹ
ו ִב ְּה ֹיות וְּ י ְּ ֶּׁשנָ ן ְּ ׁשמו ֹ
ָטנְּ ֹיו"ַ ,אף ֶּׁש ַד ְּעת ֹו ָה ָר ָמ ָתה ְּכתובָ ה ָׁשחֹר ַעל
דו" וְּ "ג ֵ
ירה ֶּׁשל ַמאֲ ִפ ֹיות " ַפפו ָׁש ֹ
זַצַ "ל ְּב ִענְּ יַן ַה ַמ ָצה עֲ ִ ׁש ָ
עוד לְּ ִה ְּס ַת ֵפק
ימן מב ,וְּ ִאם ֵכן ָמה י ֵׁש ֹ
או ֵמר ֵחלֶּק ט' ִס ָ
יע ֹ
בות ַי ִב ַ
לות ו ְּת ׁשו ֹ
רו ְּ ׁש ֵא ֹ
ַבי לָבָ ן ְּב ִס ְּפ ֹ
ג ֵ
ְּב ִענְּ יָן?! גַם ִמי ֶּׁש ָהיָה ָמצוי ְּב ִ ׁשעו ָריו ֶּׁשל ָמ ָרן זַצַ "לָׁ ,ש ַמע ַכ ָמה וְּ כַ ָמה ְּפ ָע ִמים ֶּאת ְּדבָ ָריו ָבזֶּהִ ,אם
אור ַה ַח ִיים" ֶּׁש ִב ְּ ׁשכונַת
ישיבַ ת " ֹ
ֶּסת " ַהיַזְּ ִדים" ,וְּ ִאם ְּבלֵילֵי ִ ׁש ִ ׁשי ִב ִ ׁ
תות ְּבבֵ ית ַה ְּכנ ֶּ
מוצָ ֵאי ַׁש ָב ֹ
ְּב ֹ
עוד ְּב ִהזְּ ַד ְּמנֻי ֹות ַרב ֹותְּ .בכָ ל זֹאת ֶּה ְּע ַת ְּקנו לְּ ַהלָן ִמ ָלה ְּב ִמ ָלה ִמ ִ ׁשעור ֶּׁש ָמ ַסר
ַהבוכָ ִרים ִבירו ָׁשלַיִ ם וְּ ֹ
נות וְּ ַה ְּמ ׁ ֻשנ ֹות ְּב ַד ַעת ָמ ָרן זַצַ "ל.
אות ַה ׁש ֹו ֹ
רות וְּ ַה ַה ְּמצָ ֹ
ָמ ָרן זַצַ "ל ,ו ְּבכָ ְּך נְּ ַק ֶּוה ֶּׁש ִי ָפ ְּסקו ַה ַה ְּ ׁש ָע ֹ

מלל משיעורו של מרן זצוק"ל
יצים",
רות ֵאין ַמ ְּח ִמ ִ
ו ְּבכֵ ן ,לְּ ַא ַחר ֶּׁש ָמ ָרן ֵב ֵאר ַב ִ ׁשעור ְּבטוב ַט ַעם וָ ַד ַעת ֶּאת ַה ִדין ַה ַנ"ל ֶּׁש" ֵמי ֵפ ֹ
יצים ְּכלָל וְּ ִע ָקר ,חוץ ֵמ ָר ִ ׁש"י ֶּׁש ָכ ַתב ֶּׁשזֶּה ָח ֵמץ ִמ ְּד ַר ָבנָ ן ,ו ָמ ָרן
אש ֹונִ ים ֵאינָ ם ַמ ְּח ִמ ִ
ֶּׁש ְּל ַד ַעת ָכל ָה ִר ׁ
דו ָׁשה ִמ ָלה ְּב ִמ ָלה:
אש ֹונִ יםָ ,א ַמר ָמ ָרן ְּכ ִדלְּ ַהלָן ,וְּ ֹזו לְּ ׁש ֹונ ֹו ַה ְּק ֹ
ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך ָפ ַסק ְּכ ַד ַעת ָכל ָה ִר ׁ
ֵיהם
דו"ֵ ,אלֶּה י ֵׁש עֲ ל ֶּ
ָטנְּ ֹיו" " ַפפו ָׁש ֹ
או ָתה "ג ֵ
קו ְּר ִאים ֹ
עו ִשים ְּב ֵתל ָא ִביבֹ ,
ירה ֶּׁש ֹ
ַהי ֹום י ֵׁש ַמ ָצה עֲ ִ ׁש ָ
יסים ׁשום
רו ֶּאה ֶּׁשלֹא ַמ ְּכנִ ִ
עו ֵמד ַעל ַה ִמ ְּ ׁש ָמר וְּ ֹ
יח ִמ ַטעֲ ִמיַ ,תלְּ ִמיד ָחכָ ם יְּ ֵרא ָׁש ַמיִ ם ,וְּ הוא ֹ
ַמ ְּ ׁש ִג ַ
רו ִצים ַא ַחר ָכ ְּך
ָשו ֶּאת ָה ִע ָסה וְּ ֹ
רו ִצים לִ ְּרחֹץ לְּ ָמ ָׁשל ֶּאת ַה ְּק ָע ָרה ֶּׁש ָׁש ָמה ל ׁ
ִט ַפת ַמיִ ם ,אֲ ִפלו ְּכ ֶּׁש ֹ
או ָתה ְּביַיִ ן לֹא ְּב ַמיִ םְּ ,כ ֵדי ֶּׁשלֹא ִת ְּהיֶּה ׁשום
לָלו ׁש ִע ָסה ַא ֶּח ֶּרת ,וְּ י ֵׁש ְּקצָ ת לִ ְּכלו ְּך ַב ְּק ָע ָרהׁ ,ש ֹו ְּט ִפים ֹ
עו ִשים ַהכֹל ְּביַיִ ן,
רבֶּ ת ֶּׁשל ִט ַפת ַמיִ םִ ,כי אולַי לֹא נִ ְּגבו ַא ַחר ָכ ְּך וְּ נִ ְּ ׁש ַאר ִט ַפת ַמיִ ם ,לָכֵ ן ֹ
ַתעֲ ֹ
כל נַ עֲ ָשה ַכ ָדת וְּ כַ ִדין .לָכֵ ן ִ ּב ְש ִביל זֶ ה ַׁה ּ ַׁמ ָּצה ֶש ּ ָל ֶהםִ ,היא מ ּ ֶת ֶרת לָנ ּו
רו ֶּאה ֶּׁש ַה ֹ
עו ֵמד ַעל ַה ִמ ְּ ׁש ָמר וְּ ֹ
וְּ ֹ
אות ָמ ָרן ,ו ָּמ ָרן ָּפ ַׁסק ְ ּכ ַׁד ַׁעת ָה ִרי"ףָ ,ה ַׁר ְמ ָ ּב"ם וְ ָהרֹא"שִ .בזְּ ַמנ ֹו
הו ָר ֹ
ַׁה ְּספָ ַׁר ִדּ ים וַׁ עֲ ד ֹות ַׁה ִּמזְ ָרח ֶש ִ ּק ַּׁבלְ נוּ ֹ
יתי ָאז ַרב
דו"ֵ ,הם ָבאו ֵאלַיָ ,היִ ִ
ָטנְּ ֹיו" ו"פַ פו ָׁש ֹ
ירה ַהזֹאת ֶּׁשל "ג ֵ
ְּכ ֶּׁש ִה ְּת ַחלְּ נו לַעֲ ש ֹות ֶּאת ַה ַמ ָצה עֲ ִ ׁש ָ
יע ָל ֶּהם ,לֹא ָרצָ ה ָל ֵתת ָל ֶּהם ַכ ְּ ׁשרות,
לום ִה ְּפ ִר ַ
אשי ֶּׁשל ֵתל ָא ִביבִ ,כי ָה ַרב אונְּ ֶּט ְּר ָמן ָעלָיו ַה ָׁש ֹ
ָר ִ ׁ
ָא ַמרָ :מה ִפ ְּתאֹםָ ,כתוב ָב ַר ָמ"א ֶּׁשזֶּה ָאסורַ ,א ַחר ָכ ְּך יָב ֹואו ַא ְּ ׁש ְּכנָ זִ ים וְּ יִ ְּקנו ,וְּ ִכי ָא ֶּתם ְּתפַ ְּקחו
נו ֶּׁשל
ירה?! ָאז ַא ֶּתם ַמ ְּכ ִ ׁשילִ ים ֶּאת ָה ַא ְּ ׁש ְּכנָ זִ ים ֶּׁשלָנוִ .רב ֹו ֹ
נות ַמ ָצה עֲ ִ ׁש ָ
ָבואו ַא ְּ ׁש ְּכנָ זִ ים לִ ְּק ֹ
ֶּׁשלֹא י ֹ
ֵרות ָעלֵינו ֶּׁשגַם אֲ נַ ְּחנו ַה ְּספָ ַר ִדים לֹא נֹאכַ ל?!
עו ֶּשה ְּגז ֹ
ֹאכלוֹ ,
עולָםִ ,ב ְּ ׁש ִביל ָה ַא ְּ ׁש ְּכנָ זִ ים ֶּׁשלֹא י ְּ
ֹ
יכים
ֹאכלו ,אֲ בָ ל אֲ נַ ְּחנו ִב ְּ ׁש ִביל זֶּה ְּצ ִר ִ
עות ֶּׁש ַא ְּ ׁש ְּכנָ זִ ים לֹא י ְּ
מו ָד ֹ
ֵאי ֹפה נִ ְּ ׁש ַמע ָדבָ ר ָכ ֶּזה?! ֶּׁשיַעֲ ֶּשה ֹ
לוםָ ,א ַמר :אֲ נִ י ַמ ְּס ִכיםַ ,תעֲ ֶּשה ְּכ ִפי ָמה ֶּׁש ַא ָתה
יתי ֵא ָליו ָאז ָעלָיו ַה ָׁש ֹ
ילו?! וַ אֲ נִ י ָפנִ ִ
לְּ ִה ְּת ַענ ֹות ִב ְּ ׁש ִב ֹ
ֵרות
ָמה לִ גְּ זֹר ְּגז ֹ
עו ִשים ,ל ָ
לו ְּב ִמ ְּצ ַריִ ם ְּב ַאל ְֶּּכ ַסנְּ ְּד ִריָה ֻכ ָלם ָהיו ֹ
ֵמ ִביןְּ ,כ ִפי ַה ִמנְּ ָהג ֶּׁשלָכֶּ םָ .א ַמ ְּר ִתי ֹ
דו יִ ְּד ַאג ֶּׁש ִי ְּהיֶּה
בו ֹ
צו ֵדק ,וְּ ִק ֵבל ֶּאת ַה ְּדבָ ִריםַ .רק ְּכ ֹ
דו ֹ
בו ֹ
ָעלֵינו ָמה ֶּׁשלֹא ִק ַבלְּ נו ָעלֵינו?! ָא ַמרְּ :כ ֹ
יח יְּ ֵרא ָׁש ַמיִ ם ֶּׁשלֹא יְּ ָע ְּרבו ִט ַפת ַמיִ ם.
ַמ ְּ ׁש ִג ַ
או ְּמ ִרים ָאסור ֶּלאֱ כֹל ֶּאת ַה ַמצ ֹות ַהלָלו ֶּׁשל
ילות ְּב ֶּר ַׁשעֹ ,
אוהֲ ִבים לְּ ַח ֵפש ִמ ַת ַחת ָה ָא ֶּרץ עֲ לִ ֹ
י ְּ ֶּׁשנָ םֹ ...
ָמה יו ַמת ֶּמה ָע ָשהָ ,כתוב ַב ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך ֶּׁש ֻמ ָתרָ ,מה ַא ָתה
ָמה ָאסורִ ,ב ְּ ׁש ִביל ָמה ָאסור ,ל ָ
ָטנְּ ֹיו ,ל ָ
ג ֵ
ָמה ִב ְּ ׁש ִביל זֶּה
רוצֶּ ה ַא ָתה לֶּאֱ כֹלֶּׁ ,שלֹא תֹאכַ ל ,ל ָ
ר ֹוצֶּ ה לִ ְּה ֹיות ָח ִסיד ֹיו ֵתר ִמ ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך?! לֹא ֹ
נו ׁש
סר ָעלֵינו ְּדבָ ִרים ֶּׁשאֲ נַ ְּחנו לֹא ִק ַבלְּ נו ,עֲ ֹ
רו ִצים לֶּאֱ ֹ
לֶּאֱ סֹר ָע ֵלינו?! ֵאלֶּה ֶּׁשי ֵׁש ָל ֶּהם ֵדע ֹות ְּמ ׁ ֻשנ ֹותֹ ,
רוצֶּ ה לְּ ַה ְּח ִמיר ַעל ַעם יִ ְּש ָר ֵאל?! ָמה ֶּׁש ֻמ ָתר ֻמ ָתר ,אֲ נַ ְּחנו
יתן ֶּאת ַה ִדיןָ ,מה ַא ָתה ֹ
ידים לִ ֵ
י ֵָענְּ ׁשו ,עֲ ִת ִ
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ָמה לָנו לְּ ַה ְּח ִמיר,
אות ָה ִרי"ףָ ,ה ַר ְּמ ָב"ם וְּ ָהרֹא" ׁשָ .כל ֶּׁש ֵכן ֶּׁש ַאחֲ ֵרי ַר ִבים לְּ ַהט ֹות ,ל ָ
הו ָר ֹ
ִק ַבלְּ נו ֹ
ֹאכל ּו עֲ ָנוִ ים וְ יִ ְש ָ ּבע ּו .מ ּ ָתר
כולִ ים לִ ְסמֹך ַׁעל זֶ ה ,י ְ
מו ֶש ָא ַׁמ ְר ִּתי ,יְ ֹ
ִב ְּ ׁש ִביל ָמה לְּ ַה ְּח ִמיר .לָכֵ ן לְ ַׁמעֲ ֶשה ְ ּכ ֹ
נו
אות ָמ ָרןַ .עד ָכאן ִמ ָלה ְּב ִמ ָלה ִמ ְּל ׁש ֹו ֹ
הו ָר ֹ
ֹ
ירה ַׁה ּזֹאתֶּׁ ,שאֲ נַ ְּחנו ִק ַבלְּ נו
לֶאֱ כֹל ֶאת ַׁה ּ ַׁמ ָּצה עֲ ִש ָ
יע"א.
הו ָרה ֶּׁשל ָמ ָרן זִ ָ
ַה ְּט ֹ

מרן בעצמו אכל
אוכֵ ל ִמ ּ ַׁמ ָּצה
מו ָה ָיה ֹ
בוד ֹו ו ְּב ַׁע ְצ ֹ
יתו של ָמ ָרן זצוק"ל ,שמרן ִ ּב ְכ ֹ
והדברים ידועים ומפורסמים לְ כָ ל ָ ּב ֵאי ֵּב ֹ
או ְר ָחיו .וכן העיד הגאון רבי משה
דו" וְ "גָ ֵטנְ ֹיו" ְ ּבפֶ ַׁסח ,ו ְּמ ַׁחלּ ֵ ק ִמ ּ ֶמ ָ ּנה ַׁ ּגם לִ נְ כָ ָדיו וְ ֹ
זו ֶשל " ּ ַׁפ ּפו ָּש ֹ
ירה ֹ
עֲ ִש ָ
מאיה שליט"א במכתבו ,שראו עיניו ולא זר שמרן היה מגיש מעוגיות אלו בחול המועד פסח
לאורחים שבאו לבקרו לכבוד החג ,ולקיים מצות הקבלת פני רבו ברגל.
וזו לשון המכתב" :ומעידים אנו כי בעת שקיבל מורנו ורבנו ,פאר הדור והדרו ,ראש גולת אריאל
ורבן של כל בני הגולה מרן עט"ר רבי עובדיה יוסף זצוקללה"ה ,את פני הבאים "להקביל פני רבו
ברגל" בחול המועד פסח ,הכיבוד שהיה על שלחן היה עוגיות מצה עשירה של 'פפושדו' .וכן העיד
הרה"ג רבי אליהו שטרית שליט"א ,שזכה לשבת יום יום אצל מרן במשך עשרים שנה ,ותיעד את כל
אשר ראו עיניו בספר "רבנו" ,ושם (עמוד שמט) כתב ,שראה את מרן אוכל מעוגיות אלו של "פפושדו"
בחול המועד פסח תשס"ו.
ירה
חול ַהמ ֹו ֵעד ֶּפ ַסח תשס"ב ֶּנ ֶּגד ַה ַמ ָצה עֲ ִ ׁש ָ
ו ַמעֲ ֶּשה ְּב ַׁש ְּד ָרן ַר ְּד ֹיו ְּב ֶּא ָחד ֵמעֲ רוצֵ י ַהק ֶֹּד ׁש ֶּׁש ִד ֵבר ְּב ֹ
ית ָׁש ָמה? ִב ַק ְּר ָת
תוַ :א ָתה ָהיִ ָ
או ֹ
לו ָמ ָרן וְּ ָׁש ַאל ֹ
דו" וְּ " ָג ֵטנְּ ֹיו"ְּ .כ ֶּׁש ִס ְּפרו זֹאת לְּ ָמ ָרןָ ,ק ָרא ֹ
ֶּׁשל " ַפפו ָׁש ֹ
חות ֵמעוגִ י ֹות ֵאלו ַעל ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ֶּׁשל ָמ ָרן ,וְּ ָל ַקח ָמ ָרן עוגִ יָה
ָמה ַא ָתה ְּמ ַד ֵבר ְּס ָתם? ָהיו ֻמ ָנ ֹ
ָׁש ָמה? ל ָ
לו ִת ַקח עוגִ יָה
ַש ְּד ָרן וְּ ָא ַמר ֹ
נות" וְּ ָאכָ ָלה .לְּ ַא ַחר ִמ ֵכן ָפנָ ה ל ַׁ
ֶּיה "ב ֹו ֵרא ִמי ֵני ְּמ ֹזו ֹ
ַא ַחת ובֵ ֵר ְּך ָעל ָ
לו ָמ ָרןַ " :ע ָתה ל ְֵּך ו ְּת ַס ֵפר ָב ַר ְּד ֹיו ָכל ָמה ֶּׁש ָראו
ו ְּתבָ ֵר ְּךַ ,כמובָ ן ֶּׁש ֵכן ָע ָשה ִמ ָידֵ ,ב ֵר ְּך וְּ ָאכַ לָ .א ַמר ֹ
ֵעינ ָ
יקה.
ֵיך פֹה" .יִ ְּ ׁש ַמע ָחכָ ם וְּ ֹיו ֵסף ל ֶַּקחֶּׁ ,שלֹא יִ ְּפ ַתח ִפיו ְּב ִדבו ִרים ְּמי ָֻת ִרים ,ו ְּס ָיג ל ֶָּח ְּכ ָמה ְּ ׁש ִת ָ
רו ֶּׁשל ָמ ָרן זַצַ "ל ׁשו"ת
חות לְּ ִס ְּפ ֹ
ׁשוב ִס ֵפר לִ י ָי ִדיד ַתלְּ ִמיד ָחכָ ם הי"ו ֶּׁש ַכאֲ ֶּׁשר ָע ַר ְּך ֶּאת ַה ַמ ְּפ ְּת ֹ
תו,
יע ֵאצֶּ ל ָמ ָרן ְּבחֹל ַהמ ֹו ֵעד ֶּפ ַסח ְּכ ֵדי ֶּׁשיַעֲ מֹד ַעל ִה ְּת ַק ְּדמו ֹ
יע א ֶֹּמר"ְּ ,ב ַא ַחת ַה ְּפ ָע ִמים הוא ִה ִג ַ
"י ִַב ַ
דו" ַב ֵתה ,וְּ ש ֹו ַחח ִעמ ֹו.
או ָתה ָׁש ָעה ָמ ָרן ָהיָה ְּמ ַט ֵבל ֶּאת עוגִ י ֹות " ַפפו ָׁש ֹ
ו ְּב ֹ

 עדות נאמנה

ידה ָב ְּך' ,כי תהלות לאל יתברך ,זיכנו בורא עולם
ועתהׁ ִ ' ,ש ְּמ ָעה ַע ִמי וַ אֲ ַד ֵב ָרה ,יִ ְּש ָר ֵאל וְּ ָא ִע ָ
לשמוע את מרן מלכא זצוק"ל בשיעוריו ברבים למעלה משלושים שנה ,ואני הקטן בעניותי,
משתדל לפרסם את פסקיו של מרן ברבים ,כפי ששמעתי מפי קדשו ,וכדרכו בקודש שהיה
אומר את ההלכה הצרופה לציבור ,ללא 'עיגול פינות' בין להקל ובין להחמיר .ופעמים שהיה
רוצה להראות את חוזק ההלכה הברורה ,היה מתבטא בלשון שאף הוא עצמו נוהג כן ,ואחד
הדברים הוא עניין זה של מצה עשירה ,שהיה אומר שהוא עצמו אוכל ממנה .והדברים ידועים
ומפורסמים לכל באי ביתו של מרן זצוק"ל.

רות ַׁעל ַׁצ ִדּ יק ָע ָתק ְ ּבגַׁ אֲ וָ ה וָ בוּז".
"ת ָאל ְַׁמנָה ִש ְפ ֵתי ָש ֶקרַׁ ,הדּ ְֹב ֹ
ֵּ
ועם כל זה ,כידוע שעוד בחיי חיותו של מרן ,היו כאלו שלצערנו הרב ,העיזו להוציא לעז על
ָטנְּ ֹיו" ו" ַפפו ָׁשד ֹו" ,וכל שכן לאחר פטירתו ,לא מעטים הם המוציאים לעז ,אף
עוגיות אלו של "ג ֵ
שמעולם לא בקרו במקום ,ולא ראו ולא כלום ,וכל דיבורם רק מהשערות ודמיונות ושמועות
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ופטפוטי מילים שהן .וזכורני ,שעוד לפני כעשרים וחמש שנה ,אמר חכם אחד ,שלא כדאי
לאכול מעוגיות אלו ,כי איך אפשר להכשיר את המקום והכלים כהוגן .ואין ספק שטענות אלו
וכיוצא בהן ,נובעות מהשערות ודמיונות בלבד ,מבלי לחשוש היאך נוציא לעז על מפעל שלם,
ונפרסמו ברבים ,כאשר לא נבדקו הדברים כיאות?! ואף אם אתה בטוח בעצמך ,שאי אפשר
להכשיר את המפעל במאה אחוז ,למה לא תטריח את עצמך לנסוע לשם ולראות את הדברים
מקרוב ,וכי עד כדי כך חשוד בעיניך מרן זצוק"ל להכשיל את הרבים באיסור חמץ בפסח?!
הלוא אתה יודע שמרן מפרסם ברבים את ההיתר ,ומדבר על זה מידי שנה בשנה ,ואיך תוציא
לעז ,בלי לבדוק את הדברים מקרוב?! מפליא!!! ואדרבה ,אם דבריך נובעים מיראת שמים
הבוערת בקרבך ,תבוא למפעל ,תדרוש ותחקור ,ואם חלילה ,נראה לך שמשהו לא טוב ,תבוא
רות ַעל
"ת ָאל ְַּמנָ ה ִש ְּפ ֵתי ָׁש ֶּקרַ ,הדֹ ְּב ֹ
ותגיד ,ותפרסם ברבים לשם שמים .וכבר אמר דוד המלךֵ :
צַ ִדיק ָע ָתק ְּבגַאֲ וָ ה וָ בוז".

תו
מו ֹ
תו ֶשהֲ לָכָ ה ְ ּכ ֹ
אות ִח ָּב ֹ
לְ ַׁה ְר ֹ

ועתה ְּ ׁש ָמ ֶּע ָנה וְּ ַא ָתה ַדע ל ְָּך ,כי אף שפשוט וברור שאנחנו נאמנים לדברי מרן זצוק"ל ,וברוך
השם זוכים מידי שנה בשנה לאכול דוקא מעוגיות אלו בפסח ,ועושים זאת בשמחה ובכוונה
תחילה ,על פי דברי הגמרא במסכת פסחים (קיד ע"ב) ֶּׁש ָצ ִר ְּ
יך לֶּאֱ כֹל ְּבלֵיל ֶּפ ַסח ְּ ׁשנֵי ַת ְּב ִ ׁשילִ ין,
רוזָא
גון ִסילְּ ָקא [ ְּת ָר ִדין] וְּ ָא ֹ
זֵכֶּ ר לְּ ָק ְּר ַבן ֶּפ ַסח וְּ זֵכֶּ ר לְּ ָק ְּר ַבן חֲ גִ י ָגה .וְּ ָא ַמר ַרב הונָ אׁ ְּ :שנֵי ַת ְּב ִ ׁשילִ יןְּ ,כ ֹ
ַשלְּ ָחן ִסילְּ ָקא וְּ ָארוזָא,
מו ָרא ַרבָ א ָהיָה ְּמ ַח ֵזר ָכל ָׁשנָ ה לְּ ָה ִביא ל ׁ ֻ
[א ֶֹּרז] .ו ְּמ ַס ֶּפ ֶּרת ַה ְּג ָמ ָראֶּׁ ,ש ָה ָא ֹ
ַשלְּ ָחן ְּ ׁשנֵי ִמי ֵני
כול לְּ ָה ִביא ל ׁ ֻ
הו ִאיל וְּ יָצָ א כֵ ן ִמ ִפיו ֶּׁשל ַרב הונָ א .ופֵ ֵר ׁש ָה ַר ְּ ׁש ַב"ם :וְּ ָכל ֶּׁש ֵכן ֶּׁש ָי ֹ
ֹ
תו" .ולכן ,גם
מו ֹ
אות ֶשהֲ לָכָ ה ְ ּכ ֹ
תו לְ ַׁה ְר ֹ
ָב ָשר ,אֲ בָ ל ַרבָ א ֵה ִביא ְּב ַדוְּ ָקא ִסילְּ ָקא וְּ ָארוֹזָאּ ִ " ,ב ְש ִביל ִח ָ ּב ֹ
אנחנו אזובי הקיר ,כדי להראות את חיבתנו למרן מלכא שהלכה כמותו ,אוכלים עוגיות אלו
בדוקא מידי שנה בשנה ,וגם להוציא מאותם המוציאים לעז ושם רע ללא שום מקור אמיתי.
ובכל זאת ,אמרתי לעצמי ,מאחר ובסייעתא דשמיא זיכני השם יתברך לדבר בשיעורים ברחבי
הארץ ,וישנם תמיד את אותם המעטים שאוהבים לשאול :האם ראית בעיניך?! האם בקרת
במקום?! וכיוצא באלו מטענות שונות ומשונות .לכן הלכתי בעצמי לראות את הדברים מקרוב,
ובקרתי במפעל "פפושדו" בעיר חולון .ועתה אשיחה וירווח לי ,את אשר ראו עיני ולא זר:

משגיח ירא השם מרבים
ביום שלישי ט"ז בשבט ה'תש"פ ,הגעתי למפעל "פפושדו" ,והתקבלתי בשמחה רבה ובמאור
פנים ,על ידי המשגיח היקר ירא השם מרבים רבי יוסף ג'וליאן הי"ו ,שנאות להסתובב עמי
ולהראות לי את כל התהליך מתחילתו ועד סופו במשך שעה שלימה.

אפשר להפתיע מתי שרוצים
ואני מוכרח לציין ,שכאשר התקשרתי כשבועיים לפני כן שאני רוצה לבוא ולבקר ,נעניתי
בשמחה רבה ,בלי שהוא מכיר אותי ,ומעולם לא ראיתיו ,כי כך היא ההתייחסות לכל אחד
ואחד .ואמר לי המשגיח ,בבקשה ממך תפרסם שהמקום פתוח ואפשר להפתיע באיזו שעה
שרוצים .ואני הקטן ממליץ ללכת ולראות ,כי באמת זה מדהים ,איך הכל נעשה בחכמה
ובתבונה ,ובמחשבה תחילה ,לחשוב על כל דבר ודבר ובהידור רב.

איסור אכילה ושתיה במפעל
כמו כן ,אמר לי המשגיח ,כי אף על פי שבדרך כלל ,עובדי מפעל מביאים איתם אוכל מהבית
לשעות העבודה ,כאן הוא אסר עליהם לאכול כלום בשום פנים ואופן ,ואפילו לא ללעוס
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מסטיק בשטח המפעל ,כדי שלא יהיה חשש כלשהו .גם שתיית מים אסורה בשטח המפעל ,ורק
בכניסה למפעל בסמוך למשרד ,ישנה עמדה של מים ,שכל פועל יש לו בקבוק פרטי מסומן,
ושותה רק שם ,ולא בשטח המפעל כלל ועיקר.

נקיון יסודי
כידוע שמפעל זה עובד כל השנה על עוגיות חמץ בהשגחת הבד"ץ של העדה חרדית ,ובתחילת
חודש טבת ,הוא עובר תהליך נקיון יסודי מאין כמותו ,במשך שלשה ימים .את כל חלקי
החילוף ששייך להחליף ,ברור שמחליפים במיוחדים לפסח ,כמו :משטחי בד שעליהם מונחות
העוגיות קודם אפייתן ,ונכנסים בסרט נע לתנור .השבלונה  -תבנית גדולה עגולה העושה את
צורות העוגיות .הגלגלת של מריחת הביצים ,וכיוצא בהם .ואת החלקים שלא שייך להחליפם,
שוטפים וממרקים היטב היטב ,עם חומרי ניקוי פוגמים עד מאוד ,באופן שאף אם אולי היה
נשאר משהו מן המשהו של פירור חמץ ,הרי שהוא נפגם והיה כלא היה .ולמשל את המיקסר
הענק ,לאחר שניקוהו היטב היטב ,מלבנים אותו בברנר ,לתוספת ניקיון ,באופן שבמציאות לא
שייך שישאר שם משהו של משהו של חמץ .וכל שכן שכל זה מדובר לפני הפסח ,שעדיין
החמץ בטל בשישים.

אין מים בכל המפעל
דבר נוסף יש לציין ,שבתחילת תקופת הכנת העוגיות לפסח ,המשגיח סוגר את הברז הראשי,
באופן שאין מים בכל הברזים שבמפעל בכל תקופה זו .ומידי פעם בודק המשגיח שוב ושוב,
שהברזים פתוחים ולא יורד מהם מים.

קמח המיועד למצות
ועתה בא נבוא לעצם תעשיית העוגיות לפסח :ראשית ,המרכיב העיקרי הוא הקמח ,שמיוצר
במפעל " ֵאם החיטה" בירושלים ,מפעל המיוחד לפסח ,שבו טוחנים חיטים שאינן לתותות
במים ,וכמעט כל המאפיות של המצות לפסח בארץ ,קונים ממנו את הקמח .הקמח מגיע
ימ ִדים ,המחובר בקיר המפעל
בשקים ענקיים סגורים היטב היטב ,ומרוקנים אותו למיכל ענק ֵמ ַ
מבחוץ ,ומשם הוא עובר דרך צינורות אל תוך המפעל ,ומשם למערבל  -המיקסר ,והלאה.
באופן שאין מגע יד אדם כלל בכל התהליך עד לגמר המוצר לגמרי  -עד הכנסת העוגיות
בשקיות למכירה.

כניסה למיכל הענק
לאחר מכן ,הכניס אותי המשגיח פנימה ,בין המיכל הענק של הקמח לקיר ,והראה לי פתח
בצידו של המיכל ,בגודל כ 01-ס"מ על  01ס"מ ,סגור במנעול ,שמפתח זה ,בכל שנה ושנה,
משחיל את עצמו ,הגאון הרב אברהם יוסף שליט"א ,רבה של חולון ,ונכנס בכבודו ובעצמו אל
תוך המיכל הענק לפני תחילת הייצור ,לאחר שהמיכל עבר תהליך ניקוי יסודי בלחץ אויר חזק
עד מאוד מכל שיירי קמח שהוא ,ובודק את המיכל הענק ,שאין שם שיירי קמח שהוא.

רק לאחר שני קוי יצור
והנה הגם שהכשירו את כל המפעל כדת וכהלכה ,ובקפדנות מרובה ,והוא כשר לפסח למהדרין
מן המהדרין ,מפעילים שני קווי ייצור מתחילתם ועד סופם על פס "חמץ" ,ואף שבאמת
העוגיות כשרות לפסח למהדרין ,משווקים אותן כאילו הן "חמץ" ,כדי שאפילו אם חלילה היה
משהו מן המשהו של חמץ שאולי נשאר באיזה מכשיר שהוא ,הרי שיבלע בבצק החדש הכשר
ויעלם .ולאחר שני קווי יצור אלו ,מתחילים לייצר את העוגיות הנמכרות בכשרות לפסח.
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היין
עתה נעבור לתהליך היצור של היין שמערבים בקמח .היין הוא לבן ,יבש ומבושל .הוא מוזמן
מתחילת הבציר מ"יקבי ירושלים" ,בכמות מסוימת שהמפעל מזמין מראש ,באופן שאי אפשר
להזמין אחר כך שום יין נוסף ,כי יין זה מכינים אותו מראש לצורך העוגיות של פסח.
ימ ִדים .קודם לכן ,שוטפים את המיכל והצנרת
את היין מכינים ב"יקבי ירושלים" במיכל ענק ֵמ ַ
ביין משאריות היין הקודם ,ולאחר מכן מייבשים אותו ,ואז הגאון הרב אברהם יוסף נכנס
בכבודו ובעצמו אל תוך המיכל ,לבדוק שהוא יבש ,ואין בו שום יין ולא מים ולא כלום ,ורק
אחר כך מייצרים את היין לעוגיות אלו[ .ואגב ,שמעתי מהגאון הרב אברהם יוסף שליט"א,
שקרה פעם באחת השנים שהעבירו את היין למיכלים גדולים בשעת גשם ,ואף על פי שהכל
עבר דרך צינורות ,ולא היה חשש שנכנסו אפילו מעט מים ,כי הכל סגור ,בכל זאת פסל את
היין בשביל העוגיות לפסח .ללמדך ,עד כמה ההקפדה מרובה עד מאוד!!!]
לו ְּמ ָבה מיוחדת ,וככה הם
את היין מעבירים לתוך מיכלי פלסטיק גדולים ,וסוגרים אותם עם ְּפ ֹ
מגיעים למפעל סגורים ,ואף אחד לא רשאי לפותחם אלא המשגיח.
את היין מרוקנים לתוך מיכל גדול ,שממנו עובר היין דרך צינורות .מיכל זה סגור במנעול,
שאין מפתח אלא למשגיח ,ואך ורק הוא פותח ונותן את היין לתוכו .ממיכל זה ,יוצא צינור
שעובר בו היין ומשתלב בהמשך יחד עם הקמח .צינור זה הוא צינור מיוחד להעברת היין,
ואינו הצינור של כל השנה שמעבירים בו מים ,שהוא סגור במשך כל תקופה זו.

הסוכר .הקקאו.
הסוכר מגיע סגור בשק ענק מימדים ,ומונח בתוך עוד שק ענק סגור ,כדי שחלילה לא יהיה
פתח שהוא .ויש גם סוכר שמגיע בשקים בינוניים סגורים היטב .וכן הקקאו גם כן מגיע
בשקים סגורים היטב ,ללא שום חשש כלל ועיקר.

הביצים
הביצים שמערבים בבצק ,וכן הביצים הנמרחות על העוגיות קודם האפיה להבריקן ,אין בהן
תערובת מים כלל ועיקר .כי במפעל ליצור הביצים ,שוטפים בכל ערב את המכונות והצינורות
במים ,שלא יסריחו משאריות הביצים .ולצורך הביצים לעוגיות אלו ,מקפידים לייצר בבוקר
תחילה ביצים חדשות שהן שוטפות את המכונות והצנרת מכל שאריות המים ,ורק לאחר מכן
מייצרים את הביצים עבור העוגיות לפסח ,ומגיעות במיכלים עם חותמת עבור עוגיות לפסח.

המרגרינה
המרגרינה ,אינה מרגרינה רגילה שאנו מכירים כל השנה ,אלא היא סוג אחר המיוצרת משמן
דקלים ,ואינה מכילה מים כלל .ולכן עוגיות "פפושדו" ,מיועדות גם ללא אוכלי קטניות.

צורות מיוחדות
לאחר תערובת כל הרכיבים :קמח ,יין ,סוכר ,ביצים ומרגרינה ,הכל נילוש במערבל ענק .ועובר
לרידוד הבצק ,ומשם לשבלונה שעושה צורות מיוחדות לעוגיות ,שונות משאר העוגיות של כל
השנה ,כדי שהציבור יבדילו ביניהן.
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חומרי התפחה
ומה שמערבים חומרי התפחה ,במציאות רואים שהוא לא מתפיח ולא כלום ,כי חומר זה אינו
פועל אלא בתוך התנור ,ותפקידו רק לאוורר את הבצק בעת האפיה שלא יהיה דחוס מדאי,
אבל בפועל אינו מתפיח ככל שמרים שמתפיחים את הבצק עצמו ,וכמבואר בשו"ת יביע אומר
(חלק ט אורח חיים סימן מב אות ה) .עי"ש.

תנור אפיה
ולענין האפיה בתנור ,הנה בצקות העוגיות מונחות על רשת העוברת בתוך התנור הלוהט וכך
נאפות .וכאן יש לדון ,כי הרי כל השנה אופים על רשת זו חמץ ,ומרן בשלחן ערוך (סימן תנא
ס"ד) פסק ,כלים שמשתמשים בהם על ידי האור ,צריכים ליבון עד שיהיו ניצוצות ניתזים מהם.
וכאן אפילו בהיסק של זמן ממושך ,לא יהיו ניצוצות ניתזים .ואמנם הרמ"א סיים ,ויש מקילים
אם התלבן כל כך ,שקש נשרף עליו מבחוץ .ונוהגים כסברא ראשונה בכל דבר שדינו בליבון,
אבל דבר שדינו בהגעלה אלא שיש בו סדקים או שמחמירים ללבנו ,די בליבון קל כזה .ע"כ.
וכיון שהתנור צריך ליבון מן הדין ,אם כן לכאורה צריך ליבון גמור עד שיהיו ניצוצות ניתזים
ממנו .אמנם כתב הפרי מגדים שלדעת האומרים שחמץ 'היתרא בלע' [נחשב היתר כל השנה],
יש להתיר את התנור בליבון קל ,וכבולעו כך פולטו .וכבר הבאנו לעיל (עמוד  )000שלדעת רוב
הראשונים חמץ נחשב "היתרא בלע" .ולכן אף שמרן השלחן ערוך פסק שחמץ שמו עליו,
וכאילו איסורא בלע ,מכל מקום במקום שאי אפשר לעשות ליבון חמור עד שניצוצות ניתזים
ממנו ,כמו בנידון שלנו ,יש לסמוך על דעת רוב הראשונים .וכמו שמרן השלחן ערוך עצמו
(סימן תנא סי"א) פסק ,שמחבת די לה בהגעלה להכשירה לפסח ,ואף שביורה דעה (סימן קכא ס"ד)
פסק ,שמחבת של גוי צריכה ליבון להכשירה? היינו משום שצירף דעת האומרים שחמץ היתרא
בלע .וכמו שכתבו כמה וכמה אחרונים .ולכן גם בנידון שלנו שאי אפשר בענין אחר ,ישהה את
התנור מעת לעת ,מעת אפית החמץ ,ויסיקהו במידת החום הגבוהה ביותר ,ויוכשר לפסח.
ובצירוף דעת התוספות והר"ן ,שכל שאי אפשר בענין אחר ,נחשב כדיעבד ,ובפרט שאינו בן
יומו ,שאין כאן איסור תורה כלל[ .וכל שכן אם נאמר שמה שפסק מרן שחמץ איסורא בלע ,בגלל
שהביא בבית יוסף (סימן תנא אות ד) בשם רבנו ירוחם שכן דעת רוב הפוסקים ,אבל מאחר ונגלו
לעינינו דעת רוב הראשונים שמפורש בדבריהם שחמץ היתרא בלע ,אילו מרן היה רואה אותם ,אולי

היה מיקל ].ובצירוף סברת הכל בו בדין רחת ,שאם ינקה אותה היטב ויחממנה הרבה בתוך
התנור ,די בזה ,כי כבולעו כך פולטו .והוא הדין כאן שמסיקים את התנור היטב היטב ,יש
לומר שכבולעו כך פולטו( .שו"ת יחוה דעת חלק ב סימן סג ,חזו"ע עמוד קלב)
והנה כאן במפעל משהים את התנור לא  94שעות ,אלא  79שעות ,ואחר שמנקים וממרקים
אותו היטב היטב ,מסיקים אותו במשך שעה וחצי על חום אדיר של  001מעלות ,שיש אומרים
שדינו כליבון חמור .ובנוסף לזה שורפים גם בברנר בחלקים שאפשר .וכל שכן אם נצרף את
הסברא של "נותן טעם בר נותן טעם של היתר"ְּ ,ד ַהיְּ נו ֶּׁש ֶּה ָח ֵמץ נָ ַתן ַט ַעם בתנור ,וְּ התנור נָ ַתן
ַט ַעם בעוגיות של פסח ,וַ עֲ ַדיִ ן ֶּזה ֶּה ֵתרֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ַנעֲ ָשה ק ֶֹּדם ֶּפ ַסח.

שוקולד
המפעל מייצר שוקולד ,מרכיבים של :סוכר ,שומן דקלים ,וקקאו בלבד .ובסיום האפיה חלק
מהעוגיות ממשיכים לעבור בסרט נע תחת מכונה המזלפת עליהן שוקולד.

שטיפה ביין
בסיום האפיה של כל יום ,אותם כלים שצריכים שטיפה ,שוטפים אותם ביין ולא במים כלל,
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וכן כלים הטעונים שרייה במשך הלילה שלא יהיו דביקים ,כמו הגלגלת שמורחים על הביצים,
משרים אותם ביין ולא במים ,כדי שחלילה לא ישאר מעט מים ויתערב בבצק.

ברכת הדרך ממרן
בצאתי מהמפעל ,נכנסתי למשרד כדי לחזק ידי עושי מצוה  -מנהלי המפעל  -השומעים לקול
מורים ,וראיתי את תמונתו של מרן מלכא זצוק"ל מתנוססת לה לתפארה עם מנהל המפעל מר
יעקב פפושדו הי"ו .או אז סיפר לי המשגיח ,שבכל שנה הוא ובעלי המפעל היו נכנסים אצל
מרן מלכא ,לקבל את ברכתו ,לפני תחילת הכנת העוגיות לפסח .ומרן היה מקבל אותם
באהבה וחיבה גדולים עד מאוד ,והיה אומר לו למשגיח" :אתה יודע שיש לנו הרבה מלעיגים,
תשמור טוב ...קהל עדתנו עליך יסמוכו ."...והוא אומר שאף פעם הוא לא לקח מצלמה עמו,
ודוקא כשהלכו בחודש טבת תשע"ג  -שנה האחרונה לפטירתו של מרן ,הביאו מצלמה ,וזו
התמונה שצילמו את מרן עם מנהל המפעל.

או ָתם"
" ִּת ְז ֵרם ְורו ַּׁח ִּת ּ ָש ֵאם ו ְּס ָע ָרה ּ ָת ִפיץ ֹ
ומעתה ִבין ָת ִבין על אותם הממציאים טענות שונות ומשונות שמרן בשנותיו האחרונות חזר בו,
ובאמת אין צורך לענות על חלומותיהם ועל דבריהם ,כי כל דבריהם הבל ורעות רוח ,שקר
או ָתם" .והנה ראית עדות מהשנה האחרונה לפטירתו של
וכזבִ " ,תזְּ ֵרם וְּ רו ַח ִת ָש ֵאם ו ְּס ָע ָרה ָת ִפיץ ֹ
מרן כנ"ל.

"יאכלו ענוים וישבעו"
לאור כל האמור ,הרוצה לאוכל מע וגיות אלו בפסח ,יאכל וישמח ותבוא עליו ברכה .וכבר
כתבנו לעיל שאדרבה אנחנו מהדרים לאכול מעוגיות אלו בפסח דוקא ,כדי להראות שכך היא
ההלכה כדברי מרן מלכא רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל ,ולא חוששים לאותם מסכנים המוציאים
לעז בטענות שהן .ודי בזה למבין ,ישמע חכם ויוסף לקח ,ויקבל את האמת ממי שאמרה.

ההלכה הצרופה

ועתה ְּ ׁש ָמ ֶּע ָנה וְּ ַא ָתה ַדע ל ְָּך ,כי אף על פי שידוע לכולם שאין דרכנו להאריך בחיבורים אלו כל
כך ,אך הפעם יצאנו מגדרנו ,כי מטרתנו מטרה קדושה וטהורה להעמיד הדת על תילה -
תורתו של מרן מלכא גאון עוזנו ותפארתנו רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל ,שמסר נפשו כ 21-שנה
למען עם ישראל .ותהלות לאל יתברך ,זכינו שהקב"ה ריחם עלינו ושתל אותו בדור יתום זה,
ועשה סדר מופתי בכל התחומים והעניינים ,אם בהלכה ,ואם בהשקפה ובדרך חיים שהנחה
אותנו את תורתו תורת אמת .אך מאחר וישנם שלצערנו הרב ,מחמת חוסר ידיעה והבנה טובה
ֵיהם" ,ואינם מודים באמת ,ובאים חלילה להפוך קערה על
בתורתו של מרןַ " ,טח ֵמ ְּרא ֹות ֵעינ ֶּ
פיה ,ולחבל בדרך שהנחה מרן את עם ישראל ,ומנסים לשנות כיוונים ולהעמיס שיטות שונות
בהלכה ,עם חומרות שונות ומשונות שאינן תואמות את ההלכה הצרופה ,שקבלנו תלמיד מפי
רבו ורבו מרבו ,עד למרן רבנו יוסף קארו זצ"ל שהנחה את קו הפסיקה האמיתי לכלל ישראל.
על כן ,מחובתנו להתריע על הדברים ולפרסמם ברבים ככל היותר ,למען יכירו וידעו כל יושבי
תבל ,מה היא ההלכה הצרופה אשר הנחנו אלוקים בדורנו זה בדרך אמת.

מי החסיד האמיתי?
ועיין בספר מסילת ישרים (פרק כ) שכתב :נמצאת למד ,שהבא להתחסד חסידות אמיתית ,צריך
שישקול כל מעשיו לפי התולדות הנמשכות מהם ,ולפי התנאים המתלוים להם ,לפי העת ,לפי
החברה ,לפי הנושא ,ולפי המקום ,ואם הפרישה תוליד יותר קידוש שם שמים ונחת רוח לפניו
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מן המעשה  -יפרוש ולא יעשה .או אם מעשה אחד במראיתו הוא טוב ,ובתולדותיו או בתנאיו
הוא רע ,הכל הולך אחר החיתום והתולדה שהיא פרי המעשים באמת ...ומעשה של רבי טרפון
יוכיח (ברכות י ע"ב) שהחמיר להטות בקריאת שמע כבית שמאי ,ואמרו לו כדאי היית לחוב
בעצמך שעברת על דברי בית הלל .ואף על פי שמחמיר היה? אלא זה שענין מחלוקת בית
שמאי ובית הלל היה ענין כבד לישראל ,מפני המחלוקת הגדולה שרבתה ביניהם ,וסוף סוף
נגמר שהלכה כבית הלל לעולם .והנה קיומה של תורה ,שגמר דין זה ישאר בכל תוקף ,לעד
ולעולמי עולמים ,ולא יחלש בשום פנים ,שלא תעשה תורה חס ושלום כשני תורות ,ועל כן יותר
חסידות הוא להחזיק כבית הלל אפילו לקולא ,מלהחמיר כבית שמאי .וזה לנו לעינים לראות ,אי
זה דרך ישכון אור באמת ובאמונה ,לעשות הישר בעיני ה' .עי"ש.

"לֹא ָי ְדע ּו ְולֹא ָי ִבינ ּוַּׁ ,בחֲ ֵשכָ ה יִ ְת ַׁהלּ ָכ ּו"
והנה בעניינינו זה של אפיית העוגיות של מצה עשירה ,צא וראה כמה המציאו טענות ותואנות
שונות ומשונות להטיל דופי במצה עשירה ,עד שמרוב התלהבותם וחשקם לפסלה ,כתבו דברים
שאין להם שחר ,ואין בהם מן האמת.
ואפרש שיחתי ,רב אחד פרסם ברדיו שאסור לאכול עוגיות אלו ,מפני שהן עשויות מקמח
שאינו שמור משעת קצירה ,וכבר קיבלו עליהם כל ישראל לאכול אך ורק מצה שמורה .ע"כ.
ואחר המחילה מכבוד תורתו ,ראשית ,עיין להלן (עמוד  )072מה שהבאנו דעת רבותינו הראשונים
שכל הענין להשתדל לאכול מצה שמורה ,הוא דוקא לְּ צ ֶֹּר ְּך " ַמצ ֹות ִמ ְּצוָ ה" ֶּׁשי ֹו ְּצ ִאים ָב ֶּהן יְּ ֵדי
או ְּכלִ ים ְּב ֶּמ ֶּׁש ְּך יְּ ֵמי הֶּ ָחגַ ,ר ַׁשאי לֶּאֱ כֹל לְּ כַ ְּת ִח ָלה ַמצ ֹות
חובָ ה ְּבלֵיל ַה ֵס ֶּדר ,אֲ בָ ל ְּ ׁש ַאר ַה ַמצ ֹות ֶּׁש ֹ
ֹ
ירה ,וכמבואר בבית יוסף ובשלחן ערוך וברבים מן האחרונים .וכבר
רות ִמ ְּ ׁש ַעת ְּק ִצ ָ
ֶּׁש ֵאינָ ן ְּ ׁשמו ֹ
ש ׁש לֶּאֱ כֹל ְּ ׁשמו ָרה ִמ ְּ ׁש ַעת
כָ ַתב ַהנ ֹו ָדע ִביהו ָדה" ,ו ִמנְּ ָה ָגן ֶּׁשל יִ ְּש ָר ֵאל ְּבכָ ל פ ֹולִ ין וְּ ַא ְּ ׁש ְּכנַ זֶּׁ ,שלֹא לַחֲ ׁ ֹ
רא"ש וְּ ַה ְּר ֶּבה
אש ֹון ֶּא ָלא ַה ְּמ ַה ְּד ִרים ִמן ַה ְּמ ַה ְּד ִרים ,וְּ כֵ ן ַד ַעת ָה ַר ְּמ ָב"ם וְּ ָה ֹ
ירה אֲ ִפלו ַבלַיְּ ָלה ָה ִר ׁ
ְּק ִצ ָ
דולִ ים ְּמ ִק ִלים ,ו ִב ְּד ַר ָבנָ ן ׁש ֹו ְּמ ִעים לְּ ָה ֵקל" .ע"כ .רק שהיום מצוי ברוך השם ,ורבים רבים אוכלים
ְּג ֹ
יכים ְּבכָ ל יְּ ֵמי ַה ֶּפ ַסח לֶּאֱ כֹל ְּ ׁשמו ָרה
"מצות מצוה" שמורות .אבל מכאן ועד ללמד ָב ַר ִבים ֶּׁש ְּצ ִר ִ
רונִ ים .וכבר ָכ ַתב
אש ֹונִ ים וְּ ַאחֲ ֹ
הו ָר ָאה ֶּׁש ִהיא ֶּנגֶּד ַה ַתלְּ מוד וְּ כָ ל ַרב ֹו ֵתינו ַהפ ֹו ְּס ִקים ִר ׁ
דוקא ,הֲ ֵרי ֹזו ֹ
כות ַה ֶּפ ַסח ַכאֲ ֶּׁשר ְּת ַא ֶּוה נַ ְּפ ׁש ֹוֶּ ,את ְּצנו ִעים
מו ְּב ִהלְּ ֹ
"אף ֶּׁש ָכל ֶּא ָחד ַמ ְּח ִמיר לְּ ַע ְּצ ֹ
ַ
ָמ ָרן ַה ִחי ָד"א:
און ַר ִבי
הו ָר ָאהֹ ,יו ֶרה ַׁעל ִּפי ַׁה ִדּ ין דַּׁ וְ ָקא" .וְּ כָ ַתב ַה ָג ֹ
יע לְ ֹ
מו ָתיו .וְ ִאם ִה ִּג ַׁ
חו ֹ
ָח ְּכ ָמה לְּ ַה ְּח ִמיר ְּבבֵ ית ֹו ו ְּב ֹ
מו ָנם ֶשל יִ ְש ָר ֵאל.
ידי ָש ַׁמיִ םֶ ,ש ְּמ ַׁא ֵּבד ָמ ֹ
ַח ִיים פָ לָאגִ 'יַׁ :ה ּ ַׁמ ְח ִמיר לַׁאֲ ֵח ִרים ֶנגֶד ְּפ ַׁסק ָמ ָרןָ ,ע ֹנוש י ֵָענֵש ִ ּב ֵ
זאת ועוד ,לא ידעתי מנין לו העוז לומר "וכבר קיבלו עליהם כל ישראל לאכול אך ורק מצה
שמורה" ,הלוא כל בר דעת מבין שדברים אלו אינם נכונים ,צא וראה מציאות פשוטה ,כי רוב
המצות המיוצרות היום במפעלים של מצות יהודה ועוד ועוד מפעלים אחרים ,אינן מצות
שמורה ,ורוב עם ישראל אוכלים ממצות אלו .וכי למי הם מייצרים ,למוסלמים?! לנוצרים?! וכי
לא עם ישראל אוכלים את המצות האלו?! אם כן מאיפה הבטחון הזה לומר" :כבר קיבלו
עליהם כל ישראל לאכול אך ורק מצה שמורה"?! פלא והפלא.
וכמה פלא היה בעיני מה שראיתי בספר הליכות מועד (פ"ד ה"ג עמוד קט) שכתב :כיום מצוי
עוגיות פפושדו או גטניו ,אולם זה לא מהדרין ,ואין מן הראוי לאוכלם בפסח ,אף לא לילדים
קטנים ,ואפילו לא בערב פסח ,כיון שיש בזה בעיות רבות ,ונפרט את הדברים :א .עוגיות אלו
אינן נעשות מקמח שמורה אלא מקמח רגיל שאינו שמור משעת קצירה .אנשים רבים טורחים
לקנות מצות שמורה משעת קצירה שעולות יקר ,ואילו עוגיות אלו הן מקמח של מצות רגילות,
ואם אוכל אותן בפסח ,אין תועלת בזה שמחמיר לאכול מצות שמורה .ודומה לאדם שאוכל
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בבוקר שמורה ,ובערב מצה רגילה .ב .בד"ץ בית יוסף ניסו לתת הכשר ולא נתנו ,כי גילו
שהשרוולים המפזרים חום לייבש את השוקולד מלאים בפירורי חמץ .ג .פעמים שהעובדים
נמצאים לבד ליד חביות היין ,ושותים מהיין ,ויש בזה חשש יין נסך .ד .הרשת של התנור ,לא
ניתן ללבנה ליבון חמור .והוסיף :ששמע מרב גדול שעיקר ההיתר היה לאנשים רחוקים ותושבי
חו"ל ,שאם לא היה להם את זה ,היו אוכלים חמץ ,אבל בני תורה המקפידים קלה כבחמורה
כל השנה ,ונזהרים שלא לאכול אלא ממוצרים שיש להם כשרות מהדרין ,אין מן הראוי
שיאכלו עוגיות אלו בפסח .ולכן מסכם :שמותר לאוכלן רק עד סוף זמן אכילת חמץ .עכת"ד.
ולפני שנענה על דבריו :אני הקטן עומד ומשתומם ,האם ככה ראוי שנתייחס לפסק של מרן
מלכא זצוק"ל ,שכל כך דיבר עליו ופרסם אותו ברבים שוב ושוב ,וכתב עליו בספרו יביע
אומר?! האם לא ראוי להתייחס יותר בכובד ראש ,ולחשוב הלוא זהו המוצר היחיד שמרן נתן
עליו הכשר במשך שנים רבות ,וככה נכתוב?! ולדבריו ,שכל ההיתר היה רק כדי להציל אנשים
שלא יכשלו בחמץ בפסח ,אם כן מדוע מרן אכל מעוגיות אלו ,וכי מרן לא היה מספיק בן
תורה וחרד לדבר השם?! וכי לא ידע מרן שאם הוא יתן הכשר ,יאכלו מזה אנשים רבים יראי
שמים ,ולא רק אותם רחוקים שלא יכשלו?! ומדוע אפוא היה מרן כותב בהכשר" :יאכלו ענוים
וישבעו" ,הלוא חלילה הוא מכשיל את הרבים במוצר שיש בו בעיות רבות ,כלשונו הנ"ל?! ועל
הכל ,האם זהו כבוד התורה להתייחס לדברי מרן בצורה כזו ,ולהשוות אותו חלילה למכשיל
את עם ישראל ,ונותן הכשר למוצר כל כך מפוקפק?! מפליא ביותר ,וקשה מאוד לעיכול!!!
והאמת אומר ,כי עם היות שהרב המחבר הליכות מועד הוא ידידנו ואהובנו ,ומכבדים אנו
אותו באמת ,אבל מאחר והאמת אהובה יותר ,וכבר אמרה תורה "לא תהדר פני גדול" ,וכן
דרשו רבותינו (סנהדרין ו ע"ב) ופסקה הרמב"ם (סנהדרין פרק כב ה"ב) :תלמיד שהיה יושב לפני רבו
וראה זכות לעני וחובה לעשיר ,אם שתק ,הרי זה עובר משום "לא תגורו מפני איש" .ועל זה
נאמר" :מדבר שקר תרחק" .עי"ש .ועל אחת כמה וכמה ,שמדובר פה בפסק של מרן מלכא
זצוק"ל ,שאין ספק שדברים שנכתבו כנ"ל אינם עונים על כבוד התורה כיאות למרן זצוק"ל,
ואף כי ברור בלי שום ספק ,שלא היתה למחבר שום כוונה רעה ,אבל בהיות וספר שמודפס
לרבים ,רבים קוראים בו ,ובעיניהם מצטייר כאילו חלילה ,מרן היה כאדם שאינו אחראי כל
כך למעשיו .ולעניות דעתי ,אף חילול השם יש בדבר ,כי בעיני הדור הצעיר ,ובעיני אותם
שעדיין לא נפקחו עיניהם להכיר בגדלותו ובתורתו של מרן ,ומתלהבים מכל דבר המודפס עלי
ספר ,יכולים חלילה להגיע לידי זלזול ופקפוק בפסקיו של מרן ,וחוששני לו מחטאת שמינה.
ועל כרחנו לטובתו ולטובת עם ישראל ,להעמיד את האמת לאמיתה של תורה על תילה ,לבל
יטעו חלילה בדברים אלו ,שבודאי נכתבו כשגגה היוצאת ,ומבלי משים כיאות ,כדת וכהלכה.
ועתה לעצם הטענות :מה שטען שאין זה מקמח של שמורה ,הנה ברור שאין זו טענה ולא
כלום ,וכבר בארנו זאת לעיל בטוב טעם ודעת ,למבין מה זו פסיקת הלכה לאמיתה של תורה.
ומה שכתב ,שהרי זה דומה לאוכל בבוקר שמורה ובערב מצה רגילה .הנה מעיד אני עלי שמים
וארץ ,ששמעתי אני הקטן ממרן זצוק"ל שכך אמר ,שאפילו האוכל שמורה ,יכול לאכול
מעוגיות אלו .ואמנם באמת היה הדבר צריך באור ,ויש שניסו להסביר את מרן שרצה לחזק
את ההיתר ביתר שאת ,מאחר ויצאו הרבה עוררים .אבל ידיד נפשי הגאון הרב יצחק לוי
שליט"א הרב הראשי לנשר ,שלח לי בזה באור יפה ,וזה תוכן דבריו :אפילו המהדר לאכול
מצה שמורה בכל הפסח ,רשאי לאכול מעוגיות אלו בפסח ,כפי שמצאנו כעין זה ברשב"א
לענין פת גויים ,שלא הותר לאוכלה מאופה גוי ,אלא כשאין פת ישראל ,או כשיש פת ישראל
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אבל הפת של הגוי יפה וערבה לו יותר ,או שהיא ממין אחר שאין לישראל[ ,כגון לחם של
ישראל ופיתה של גוי] ,שכיון שדעתו נוחה יותר בפת זו מפני חשיבותה בעיניו ,הרי זה כפת
דחוקה לו ,שמותר לאוכלה .וכתב שכן נהגו ,ושכן דעת רבנו יונה .וכן פסק מרן בשלחן ערוך
(יו"ד סימן קיב ס"ה) .אמור מעתה ,כל שכן כאן שאין זו אלא חומרה בעלמא לאכול רק שמורה,
ולכן חומרה זו שייכת דוקא במצות ממש ,שיש לו גם שמורה וגם לא שמורה ,ומעדיף לאכול
את השמורה .אבל בעוגיות אלו שאין לו כמ ֹותן מקמח שמור משעת קצירה ,לא גרע מפת גויים
שאף על פי שיש אוסרים אותה ממש ,בכל זאת מותר במקום שהפת יפה וערבה יותר .ע"כ.
ודברי פי חכם חן ,שפתים ישק ,משיב דברים נכוחים.

גם מה שכתב שם בהליכות מועד ,ששמע ממישהו בשם מרן הראשון לציון רבנו יצחק יוסף
שליט"א שהעיד ,כי ב 91-שנה האחרונות לחייו של אביו מרן זצוק"ל ,לא נכנסו עוגיות אלו
לביתו בפסח ,מטעם שאינן מקמח מצה שמורה .הנה ברור ששמועה זו אינה נכונה כלל ועיקר,
וכבר הבאנו לעיל עדות מהרה"ג רבי אליהו שטרית שליט"א שזכה לשבת יום יום אצל מרן
במשך עשרים שנה ,ותיעד את כל אשר ראו עיניו ,והעיד בספרו "רבנו" ,שראה את מרן אוכל
מעוגיות אלו בחול המועד פסח תשס"ו 7 ,שנים לפני פטירתו .גם ידידי הנ"ל הרב יצחק לוי
כתב לי" :והעידו לי בני ביתו של מרן זיע"א ,שממש בשנים האחרונות לחייו ,העוגיות הללו היו
בביתו .ושוב ביררתי אצל מרן הראש"ל שליט"א על זה ,ואמר לי ששמועה זו היא שקר
מוחלט ,ומעולם לא אמר כדבר הזה שמרן לא הכניס לביתו עוגיות אלו בשנים האחרונות.
ומכאן יש ללמוד שאין להתפעל כל כך מדברים המודפסים .עכ"ד.
ומה שטען שהשרוולים המפזרים חום מלאים בפירורי חמץ .כבר מלתי אמורה ,שחבל שלפני
הדפסת ספר לרבים ,לא בודקים את המציאות בשטח .וידוע הדבר ומפורסם הענין עד היום,
שכל מי שביקר במפעל יצא רק מתפעל מכל ההקפדות והדקדוקים שבכל דבר ודבר ,ואיך
אפשר לכתוב דברים כאלו אשר לא היו ולא נבראו ,ואינני חלילה חושד בהרב הכותב שסילף
האמת ,אלא כנראה ששמע ממאן דהו .רק 'על אלה אני בוכיה' ,כי לפני שמפרסמים דבר כזה,
וכי לא היה שווה לטרוח ולבקר במקום ,או לפחות להרים טלפון לגאון הרב אברהם יוסף או
למשגיח שנמצא יום יום במקום ולשאול אותו על זאת?! ואני הקטן ,שאלתי את המשגיח על
זה ,ואמרתי לו שכך כתוב בספר הנ"ל ,והמשגיח שהוא ירא שמים מרבים ,אמר לי ששמועה זו
הינה שקר וכזב ,ולא היה ולא נברא .אם כן למי אני אמור להאמין ,למאן דהו שלא נמצא
בשטח ,או למי שנמצא יום יום ומשגיח כבר  07שנה במקום?!
ומה שטען שיש חשש יין נסך ,הנה גם זה לא נכון כלל ועיקר ,שכבר כתבנו לעיל שעינינו ראו
ולא זר את שמירת היין ,והכל סגור ומסוגר ,ואין אפשרות בשום פנים ואופן לקחת ממנו חוץ
מהמשגיח .וזאת לבד ממה שהיין מבושל ,והמשגיח נותן בו סוכר ,שאז לדעת רבים ,אין בזה
חשש יין נסך כלל( .וכמו שבאר מרן זצוק"ל בהרחבה בטוב טעם ודעת בהליכות עולם ח"ז עמוד קמו)
ומה שטען שהרשת של התנור ,לא ניתן ללבנה ליבון חמור ,כבר בארנו לעיל ממה שכתב מרן
מלכא בשו"ת יחוה דעת בטוב טעם ודעת ,ומי יבוא אחר המלך.
סוף דבר הכל נשמע ,שאנחנו קטני קטנים ואזובי הקיר ,מתאבקים בעפר רגליו של מרן מלכא
זצוק"ל ,ומשתדלים להכיר במיעוט ערכנו ,כי מה אנחנו מה חיינו ,ועל אחת וכמה וכמה כלפי
מרן גאון עוזנו ותפארתנו ,שהיה מבחינת "אין דבר נעלם ממך ,ואין נסתר מנגד עיניך" ,ועליו
כבר אמרו" :לכו אל יוסף ,אשר יאמר לכם יוסף תעשו" ,והולכים באורחותיו ובהוראותיו ,בעוז
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ותעצומות ,בגאון ועוז ,ללא פחד וללא מורא ,ואדרבה גאים ושמחים בזה ,מבחינת "ויגבה לבו
בדרכי ה'" .ולכן אוכלים בשמחה רבה מעוגיות אלו בפסח עצמו .וכבר אמרו (יבמות צט ע"ב):
"ומה בהמתם של צדיקים ,אין הקב"ה מביא תקלה על ידם ,צדיקים עצמם לא כל שכן?!".
ואשרי חלקם ומה נעים גורלם ,של הזוכים לפרסם דברים אלו ברבים ,לזכות את אחרים ,כדי
שיכירו וידעו כל יושבי תבל ,פשר הוראתו של מרן מלכא זצוק"ל ,ופשר הדבר שהיה חוזר על
דבריו אלו ברבים שוב ושוב ,ותבוא עליהם ברכת מרן זיע"א להם ולכל בני ביתם ,אמן ואמן.

ְ ּבנֵי ַׁא ְש ְ ּכנַׁז
יכולִ ים
חו ֶּלה א ֹו לְּ ז ֵָקןִ ,ו ֹ
ירה ֶּא ָלא ַרק לְּ ֹ
פות ַמ ָצה עֲ ִ ׁש ָ
ִמנְּ ַהג ְּב ֵני ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז ֶּׁשלֹא ֶּלאֱ ֹ
ינות ֵאלו ֵאין
ט ִנים (קיח)ֵ .כן ָכ ַתב ָה ָר ָמ"א (סימן תסב סעיף ד)" :ו ִב ְּמ ִד ֹ
לְּ ָה ֵקל ַגם לִ ילָ ִדים ְּק ַ
או ָז ֵקן ַה ָצ ִר ְּ
יך ָלזֶּה".
חולֶּה ֹ
רות ,וְּ ֵאין לְּ ַׁשנ ֹותִ ,אם לֹא ִב ְּ ׁש ַעת ַה ְּד ָחק לְּ צָ ְּרכֵ י ֹ
נוהֲ גִ ים לָלו ׁש ְּב ֵמי ֵפ ֹ
ֹ

מו.
ירהֶּׁ ,שלֹא ֶּה ְּח ִמירו ֶּא ָלא ַב ֶּפ ַסח ַע ְּצ ֹ
כל ַמ ָצה עֲ ִ ׁש ָ
ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח ֻמ ָתר לִ ְּב ֵני ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז לֶּאֱ ֹ
(סימן תעא סעיף ב ,נודע ביהודה ,ערוך השלחן ס ימן תמד סק"ה .רסה)

חֲ ני ֹּות
מו ָד ָעה ֶּׁש ְּב ֵני ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז ֵאינָ ם
ֹ
לות
לו לִ ְּת ֹ
ֵש ֹ
ירה' ,י ׁ
'מ ָצה עֲ ִ ׁש ָ
גות ַ
ַהמ ֹוכֵ ר ַבחֲ נות ֹו עו ֹ
ט ִנים( .קיח)
חולִ ים ,לִ זְּ ֵקנִ ים ְּולִ ילָ ִדים ְּק ַ
גות ֵאלו ְּבפֶּ ַסח ,זולַת לְּ ֹ
או ְּכלִ ים עו ֹ
ֹ
מו ְּכ ֵרי ָב ָשר " ָכ ֵׁשר"ִ ,כי ֵמ ַא ַחר וְּ יָדו ַע ֶּׁש ַה ָב ָשר ַה" ָכ ֵׁשר" ִהנ ֹו
נו ֶּׁשל ַקל וָ ח ֶֹּמר ,לְּ ִענְּ יָן ֹ
וְּ ַקל וָ ח ֶֹּמר ֶּבן ְּב ֹ
ְּ
ָט ֵרף לִ ְּב ֵני ְּספָ ַרדֶּׁ ,ש ֵכן ַד ַעת ָמ ָרן ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ָערוך [כמבואר בחוברת "כשרות המטבח"] ,וְּ ֵאין לִ ְּב ֵני ְּספָ ַרד
מו ָד ָעה ֶּׁש ְּבנֵי ְּספָ ַרד לֹא יִ ְּקנו
לות ֹ
לֶּאֱ כֹל ֶּאלָא ָב ָשר " ָח ָלק" ִבלְּ בַ דַ ,על ֵכןַ ,על ַהמ ֹוכֵ ר ָב ָשר לִ ְּת ֹ
אש ֹון לְּ ִצי ֹון
ָאון ָה ִר ׁ
"כ ֵׁשר" ְּכלָל וְּ ִע ָקר .וְּ כֵ ן ָהיָה ִמ ְּת ִח ָלה [לִ ְּפנֵ י כָׁ 001-שנָ ה] ַכאֲ ֶּׁשר ִת ֵקן ַהג ֹ
ֵמ ַה ָב ָשר ַה ָ
ַר ִבי יַעֲ קֹב ָׁשאול ֶּאלְּ ָי ָׁשר זְּ צו ָק"לַ ,ת ָקנָ ה ֹזו ֶּׁשל ָב ָשר " ָכ ֵׁשר" ובָ ָשר " ָח ָלק" .וְּ י ֵׁש ל ִָשים לֵב ָל ֶּזהִ ,כי
או ְּכלִ ים ָב ָשר " ָכ ֵׁשר" ֶּׁש ִב ְּ ׁש ִבילָם הוא ָט ֵרף .וְּ ַדע,
ַר ִבים ִמ ְּב ֵני ְּספָ ַרד ֵאינָ ם מו ָד ִעים לְּ זֶּה ,וְּ נִ ְּכ ָׁשלִ ים וְּ ֹ
כר ָב ָשר
מו ְּב ֵח ֶּלק ֵמ ָע ֵרי ַה ֶּפ ִריפֶּ ְּריָהֵ ,אין לַמ ֹוכֵ ר לִ ְּמ ֹ
מות ֶּׁש ְּמצויִ ים ְּב ִע ָקר ְּב ֵני ְּספָ ַרדְּ ,כ ֹ
קו ֹ
ִכי ִב ְּמ ֹ
יעה
" ָכ ֵׁשר" ְּכ ָללֶּ ,אלָא ַרק " ָח ָלק"ִ ,כי הוא ַמ ְּח ִטיא ו ַמ ְּכ ִ ׁשיל ֶּאת ָה ַר ִבים ַהט ֹו ִעים ֵמחֲ ַמת ח ֶֹּסר יְּ ִד ָ
וְּ ח ֶֹּסר הֲ בָ נָ ה ְּבחֻ ְּמ ַרת ָה ִענְּ ָין .ו ְּכבָ ר ָכ ַתב ָה ַר ְּמ ָב"ם (הלכות רוצח פי"ב הי"ד ,וספר המצוות לא תעשה רצט):
עובֵ ר עֲ בֵ ָרהֶּׁ ,שהֲ ֵרי הוא ִע ֵור ְּב ָדבָ ר זֶּה
או ֶּׁש ִחזֵק יְּ ֵדי ֹ
ָכל ַה ַמ ְּכ ִ ׁשיל ָא ָדם ֶּׁשהוא ִע ֵור ְּב ָדבָ ר ְּמ ֻסיָםֹ ,
לו
או י ִָכין ֹ
תוֹ ,
יר ֹ
או ֶּׁש ְּיפַ ֵתהו וְּ י ַַעזְּ ֵרהו לְּ ַה ְּ ׁשלִ ים עֲ בַ ָ
רו ֶּאה ֶּאת ֶּד ֶּר ְּך ָהאֱ ֶּמת ִמ ְּפנֵי ַתאֲ וַ ת לִ ב ֹוֹ ,
ינו ֹ
ֶּׁש ֵא ֹ
עובֵ ר ַעל לֹא ַתעֲ ֶּשה" :וְּ לִ ְּפנֵי ִע ֵור לֹא ִת ֵתן ִמ ְּכ ׁש ֹול" .ע"כ.
ירה ,הֲ ֵרי זֶּה ֹ
ִס ַבת ַהעֲ בֵ ָ

גות ִמ ֶּק ַׁמח ַׁמ ָּצה
ע ּו ֹ
'ק ַמח ַמ ָצה' ִעם ַמיִ םֶּׁ ,ש ֵמ ַא ַחר ְּו ַה ַמ ָצה
גות ִמ ֶּ
פות עו ֹ
ֻמ ָתר גַם לִ ְּבנֵי ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז ֶּלאֱ ֹ
עולָ ם( .פרי חדש ,שערי תשובה ,חק יעקב .קיח)
ֶּנ ֶּא ְּפ ָתהׁ ,שוב ֵאינָ ה ַמ ְּח ִמיצָ ה לְּ ֹ

 שאר מצרכים
ִּפ ּ
צ ּו ִחים
יסטו ִקים ְּוכַ י ֹוצֵ א ְּקלויִ ים ַה ִנ ְּמ ָכ ִרים ַב ׁשוקִ ,אם
נות ְּ ׁש ֵק ִדיםִ ,פ ְּ
ָהר ֶּׁשלֹא לִ ְּק ֹ
ֵש לְּ ִהז ֵ
י ׁ
הם( .קיז)
ֵיהם ַה ְּ ׁשג ָָחה ַכ ָדתֵ ,מ ַא ַחר ו ְּפ ָע ִמים ְּמ ָע ְּר ִבים ָב ֶּהם ֶּק ַמח ַב ֶּמ ַלח ֶּׁשעֲ לֵי ֶּ
ֵאין עֲ ל ֶּ
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רות יְ בֵ ִשים
ּ ֵפ ֹ
יפיםִ ,מ ְּ ׁש ְּמ ִ ׁשים ְּוכַ י ֹוצֵ אַ ,ה ִנ ְּמ ָכ ִרים ַב ׁשוק
רות יְּ בֵ ִ ׁשים ִכ ְּת ֵאנִ יםִ ,צמו ִקיםׁ ְּ ,שזִ ִ
ֵפ ֹ
ַב ַה ְּ ׁש ָג ָחה ַכ ָדתֶּׁ ,ש ִי ְּב ׁשום ְּבאֹפֶּ ן ֶּׁש ֵאין ָב ֶּהם חֲ ַׁש ׁש ָח ֵמץ ְּכלָ לֻ ,מ ָתר לְּ כַ ְּת ִח ָלה לְּ ָא ְּכלָ ם
ש ְּכנַ ז( .הרמ"א סימן תסז סעיף ח)
ֵבין לִ ְּב ֵני ְּספָ ַרד ובֵ ין לִ ְּב ֵני ַא ְּ ׁ

ּ ַׁת ְמר ּו ִקיםִ .מ ְש ַׁחת נַׁעֲ לַׁיִ םָ .ח ְמ ֵרי נִ ּק ּוי.
נות ִמ ֶּמנו ַב ֶּפ ַסח (סימן תמב ס"ט).
ָח ֵמץ ֶּׁש ִנ ְּפ ָסל ֵמאֲ ִכילַ ת ַה ֶּכ ֶּלב ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסחֻ ,מ ָתר ל ֵָה ֹ
יקהִ ,מ ְּ ׁש ַחת נַ עֲ לַיִ ם ְּו ָח ְּמ ֵרי נִ קויַ ,אף
קו ְּס ֶּמ ִט ָ
ֹשם ומו ְּצ ֵרי ֹ
אֲ ֶּׁשר ַעל ֵכןַ ,ת ְּמרו ִקים ,ב ֶּ
ַכלֶּב.
ִאם נַ עֲ שו לְּ לֹא ַה ְּ ׁש ָג ָחה לְּ פֶּ ַסחֻ ,מ ָת ִריםֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ַטעֲ ָמם ָפגום ְּו ֵאינָ ם ְּראויִ ים ל ֶּ
(קיט .ילקו"י מועדים שס)

ִמ ְש ַׁחת ִש ּנַׁיִ ם
יכה ֶּה ְּכ ֵׁשרְּ .ו ַאף ִאם ְּב ָטעות יִ ְּבלַע,
ִמ ְּ ׁש ַחת ִ ׁש ַניִ ם ֶּׁש ִנ ְּפ ְּסלָ ה ֵמאֲ ִכילַת ַה ֶּכ ֶּלב ֵאינָ ה ְּצ ִר ָ
לו .אֲ בָ ל ִמ ְּ ׁש ַחת ִ ׁש ַניִ ם ֶּׁשל ַהיְּ לָ ִדים ְּב ַט ַעם
ֵאין זֶּה נִ ְּק ָרא ֶּׁש ַמחֲ ִ ׁשיב ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ ְּו ָא ְּכ ֹ
יכה ֶּה ְּכ ֵׁשרֶּׁ ,שהֲ ֵרי לֹא נִ ְּפ ְּסלָ ה ֵמאֲ ִכי ַלת ַה ֶּכ ֶּלב.
תות ָש ֶּדה ְּוכַ ד ֹו ֶּמהְּ ,צ ִר ָ

פות
ְּתר ּו ֹ
מו
ֵש חֲ ָׁש ׁש ֶּׁש ְּמע ָֹרב ָב ֶּהן ָח ֵמץ ֶּׁש ַטעֲ ֹ
פות ֶּׁש ָנעֲ שו לְּ לֹא ַה ְּ ׁש ָג ָחה ְּמ ֻי ֶּח ֶּדת לְּ פֶּ ַסח ְּוי ׁ
ְּתרו ֹ
ְּ
חו ֶּלה ֶּׁש ָנפַ ל לְּ ִמ ְּ ׁש ָכב ַאף ֶּׁש ֵאין ב ֹו ַס ָכנָ ה ,ו ִבלְּ בַ ד
ָפגוםֻ ,מ ָתר לְּ ִה ְּ ׁש ַת ֵמ ׁש ָב ֶּהן לְּ צ ֶֹּרך ֹ
מו
יעה .אֲ בָ ל ִאם ַה ֵח ְּך ֶּנהֱ ֶּנה ֵמ ֶּהןְּ ,כ ֹ
גון ַכדו ֵרי ְּבלִ ָ
ֶּׁש ֵאין ַה ֵח ְּך נֶּ הֱ נֶּ ה ֵמ ֶּהן ְּכלָ לְּ ,כ ֹ
רופֵ א
תוקָ ,אסור לְּ ִה ְּ ׁש ַת ֵמ ׁש ָב ֶּהן .ו ַמה ט ֹוב לְּ בַ ֵק ׁש ֵמ ָה ֹ
או ִסיר ֹופ ָמ ֹ
ַכדו ֵרי ְּמ ִציצָ ה ֹ
פות[ .ובֵ ֵאר ָה ַר ְּמ ַב"ם
מו ֶּׁש ָמצוי ַהי ֹום ְּברֹב ַה ְּתרו ֹ
רות לְּ פֶּ ַסחְּ ,כ ֹ
פות ַה ְּכ ֵׁש ֹ
לו ְּתרו ֹ
ֶּׁש ִי ְּר ׁשֹם ֹ
ַח ְּךֻ ,מ ָתר
ֶּׁש ִדין ָח ֵמץ ְּכ ָכל ַמאֲ כַ ל ִאסורֶּׁ ,ש ִאם ֵאין ב ֹו הֲ נָ ָאה ל ֵ
קום ִאם
ַאף ַעל ִפי ֶּׁש ְּמע ָֹרב ָהעֲ ִמי ָלן ַב ַמיִ ם ו ַמ ְּח ִמיץִ ,מ ָכל ָמ ֹ
לְּ ַמאֲ כַ ל ָא ָדם ,וְּ ִאי ֶּא ְּפ ָׁשר לְּ ַה ְּפ ִריד ָהעֲ ִמילָן לְּ בַ ד ֹוֻ ,מ ָתר לְּ בָ לְּ ָען,
ֶּׁשהוא ַמ ְּח ִ ׁשיב ֶּאת ַה ָח ֵמץ [' ַא ְּח ְּ ׁשבֵ יה']ִ ,כי ַד ְּעת ֹו ַרק ַעל ַה ַס ִמים
ִאם ָהיו ְּראויִ ים לַאֲ ִכילַת ָא ָדםָ ,היו אֲ סו ִרים ַבאֲ ִכי ָלה וְּ ָהיָה ַחיָב

יש,
לְּ ִה ְּת ַרפֹאת ב ֹו .וְּ כָ ַתב ַהחֲ ֹזון ִא ׁ
ינו ָראוי
ע ָרב ְּב ָדבָ ר ֶּׁש ֵא ֹ
הוא ְּמ ֹ
לו ַמר
ִכי ְּב ַתעֲ רֹבֶּ ת ָכ ֹזו לֹא ַׁשי ְָּך ֹ
ַהמ ֹו ִעילִ ים לִ ְּרפו ָאהַ ,מה ֶּׁש ֵאין ֵכן
לְּ בַ ֵער( ].קכ)

סיגריות
הרגיל בעישון כל השנה ,מותר לו לעשן בפסח ,ואין צריך לחפש אחר סיגריות
עם הכשר לפסח( .שו"ת יחוה דעת חלק ב סימן סא)
ועל כל פנים ברור ש על כל אדם להימנע מעישון סיגריות לגמרי ,אחר שרבים מגדולי
הרופאים קבעו בהחלט שהעישון מזיק ומסוכן מאוד לבריאות ,ומביא לידי מחלות קשות,
ומקצר את ימיו של האדם חס ושלום ,ואף גורם סיכון לנמצאים בסביבתו של המעשן .ויש
מקום לאסור לעשן על פי דין תורה ,כפי שהזהירה התורה" :ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" .וכמו
שאנו סומכים על חוות דעת הרופאים בענייני פיקוח נפש בשבת וביום הכיפורים ובשאר
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דינים ,כן אנחנו צריכים לשמוע להם להרחיק את עצמנו מדברים הגורמים סכנה לבריאותו
של האדם .וכתב הגאון החפץ חיים בספרו ליקוטי אמרים :המרגיל עצמו בעישון סיגריות ,עובר
על "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" ,ועתיד ליתן את הדין ,כי הרופאים גזרו אומר שהעישון
מחליש את כוחותיו של האדם ,ולפעמים נוגע הדבר גם בנפשו .על כן ,שומר נפשו ירחק מכל
עישון .ואף מי שהורגל בעישון ,חובה עליו לצמצם ולהפחית לאט לאט עד שיפסיק לגמרי( .חזו"ע
ארבע תעניות עמוד לז .ברכות עמוד שלב .הליכות עולם חלק א רסו .ועיין חוברת "הרפואה בהלכה ובאגדה")

ִ א ּס ּור ַׁה ְש ָהיַׁת ָח ֵמץ 
ִא ּס ּו ֵרי ַׁה ּת ֹו ָרה
ֶּנאֱ ַמר ַבת ֹו ָרה

(שמות יב

"ש ְּב ַעת ָי ִמים ְּשאֹר לֹא יִ ּ ָמצֵ א ְּבבָ ֵתיכֶּ םִ ,כי ָכל אֹכֵ ל
ִׁ
יט):

ַמ ְּח ֶּמצֶּ ת ְּונִ ְּכ ְּר ָתה ַהנֶּפֶּ ׁש ַה ִהוא ֵמעֲ ַדת יִ ְּש ָר ֵאל ַבגֵר ו ְּב ֶּאזְּ ַרח ָה ָא ֶּרץ" .ולְּ ַה ָלן ֶּנאֱ ַמר
אר ְּבכָ ל
ֵאכֵ ל ֵאת ִ ׁש ְּב ַעת ַה ָי ִמים ְולֹא ֵי ָר ֶאה לְּ ָך ָח ֵמץ ְולֹא י ֵָר ֶאה לְּ ָך ְּש ֹ
"מצ ֹות י ָ
ז)ַ :
ְּגבֻ ל ָ
"ת ְש ִ ּבית ּו ְּשאֹר ִמ ָב ֵתיכֶּ ם".
עוד (שמות יב טו)ַׁ ּ :
ֶּך"ְּ .ו ֶּנאֱ ַמר ֹ
(יג

תוִ ,ב ֵטל ִמ ְּצוַ ת
הות ָח ֵמץ ֶּׁש ָלנו ִב ְּר ׁשו ֵתנו ַב ֶּפ ַסחְּ .ו ַה ַמ ְּ ׁש ֶּהה ָח ֵמץ ִב ְּר ׁשו ֹ
ָאסור לְּ ַה ְּ ׁש ֹ
מץ"( .סט)
"ת ְּ ׁש ִביתו ְּשאֹר ִמ ָב ֵתיכֶּ ם"ְּ ,ו ָעבַ ר גַם ַעל ִאסור "לֹא י ֵָר ֶּאה לְּ ָך ָח ֵ
עֲ ֵשה ֶּׁשל ַ

ָח ֵמץ ֶש ָעבַׁ ר ָע ָליו ַׁה ּ ֶפ ַׁסח
תו ְּבפֶּ ַסחֵ ,מ ַא ַחר ְּו ָעבַ ר ַעל ָה ִאסו ִרים ַה ַנ"לָ ,א ְּסרו
ָא ָדם ֶּׁש ָעבַ ר ְּו ִה ְּ ׁש ִאיר ָח ֵמץ ִב ְּר ׁשו ֹ
ילו
חֲ כָ ִמים ָח ֵמץ זֶּה ַבהֲ נָ ָאה ֵבין לְּ בַ ַעל ֶּה ָח ֵמץ ובֵ ין ַלאֲ ֵח ִריםְּ ,ו ַעל ֵכן ָאסור לְּ ַהאֲ ִכ ֹ
גוי( .סימן תמח סעיף ג ,ו .סט ,עה)
עוף ֶּׁשל ֶּה ְּפ ֵקר א ֹו לְּ ֹ
אֲ ִפלו לִ ְּב ֵה ָמהַ ,חיָה וָ ֹ

נִ ְק ֹיון ַׁה ַּׁביִ ת
סו ִדי לְּ בַ ל יִ ָׁש ֵאר ָׁשם
ֵש לְּ נַ ק ֹות ֶּאת ָכל ַח ְּד ֵרי ַה ַביִ ת נִ קוי יְּ ֹ
יסן י ׁ
ק ֶֹּדם לֵיל י"ד ְּבנִ ָ
נות ַה ִמ ְּט ָבח,
רו ֹ
יסי ַה ְּבג ִָדים ו ְּביַלְּ קו ֵטי ֵבית ַה ֵספֶּ רַ ,באֲ ֹ
ׁשום חֲ ַׁש ׁש ָח ֵמץְּ .וכֵ ן ְּב ִכ ֵ
מות ֶּׁש ֶּא ְּפ ָׁשר ֶּׁש ִה ְּכנִ יסו ָׁשם ָח ֵמץ ְּב ֶּמ ֶּׁש ְּך ַה ָׁשנָ ה .ו ְּכ ָבר
ַב ְּמ ָק ֵררָ ,ב ֶּרכֶּ ב ,ו ְּבכָ ל ַה ְּמק ֹו ֹ
לו ֶּׁשלֹא יֶּחֱ ָטא
ָא ַמר ַר ֵבנו ָהאֲ ִר"י ַז"לָ " :כל ַה ִנזְּ ָהר ִמ ַמ ֶּׁשהו ֶּׁשל ָח ֵמץ ְּבפֶּ ַסחֻ ,מ ְּב ָטח ֹ
שנָ ה"( .לב)
ָכל ַה ָׁ
מו ֶּׁש ָא ְּמרו ִבגְּ ָמ ָרא ַמ ֶּסכֶּ ת ַׁש ָבת (יב ע"א) ַחיָב ָא ָדם
יסי ַה ְּבג ִָדיםְּ ,כ ֹ
יטב ֶּאת ִכ ֵ
וְּ י ְַּק ִפיד לְּ נַ ק ֹות ֵה ֵ
יסו ְּב ֶּע ֶּרב ַׁש ָבתְּ ,כ ֵדי ֶּׁשלֹא יִ ְּהיֶּה ב ֹו ָדבָ ר ֶּׁש ָאסור לָ צֵ את ב ֹו ְּב ַׁש ָבת .וְּ כֵ ן ָפ ַסק ָמ ָרן
לְּ ַמ ְּ ׁש ֵמ ׁש ְּב ִכ ֹ
מות סג
(מ ֶּסכֶּ ת יְּ בָ ֹ
מ ָרא ַ
ֹאר ִבגְּ ָ
סו ַמ ַא ְּכלֵי ָח ֵמץְּ ,וכַ ְּמב ָ
נו ֵתן ָא ָדם ְּב ִכי ֹ
(סימן רנב ס"ז) .ו ֵמ ַא ַחר ו ְּפ ָע ִמים ֹ
רו ֶּאה ְּדבַ ר ַמאֲ כָ ל ֶּׁש ָראוי
יזו ִש ְּמ ָחה וְּ ֹ
או לְּ ֵא ֹ
ַשוק ֹ
הול ְֵּך ל ׁ
ָדול ַר ִבי ִח ָייא ֶּׁש ְּכ ֶּׁש ָהיָה ֹ
ע"א) ַעל ַה ַת ָנא ַהג ֹ
יסי ַה ְּבג ִָדים ק ֶֹּדם ַה ֶּפ ַסח לְּ בַ ל
יסו ו ֵמ ִביא ָלה לֶּאֱ כֹלַ .על ֵכן י ֵׁש לִ ְּבדֹק ֶּאת ִכ ֵ
לְּ ִא ְּ ׁשת ֹוָ ,היָה ָשם ְּב ִכ ֹ
יִ ָׁשאֲ רו ָׁשם ֵפרו ֵרי ָח ֵמץ.
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ְ ּב ַׁנ ַׁחת ּו ְב ִש ְמ ָחה
ֵש לָ ַד ַעת ִכי
חות ִט ְּר ָחה ְּמ ֻר ָבה ְּמאֹד ְּבנִ ְּק ֹיון ַה ַביִ ת לְּ פֶּ ַסח ,י ׁ
טו ְּר ֹ
ַאף ַעל ִפי ֶּׁש ַה ָנ ִ ׁשים ֹ
טו ַר ַחת ִמ ַדאי ֵמ ֵעבֶּ ר
יקה ִהיא ֵמ ָח ֵמץ ְּולֹא ֵמ ָאבָ קִ ,כי ְּפ ָע ִמים ָה ִא ָׁשה ֹ
ִמ ְּצוַ ת ַה ְּב ִד ָ
ְּ
ְּ
רגֶּז ְּו ִאי ַס ְּבלָ נות ְּכ ַל ֵפי ַב ְּעלָ ה
יעה לְּ כַ ַעס ְּו ֹ
ל ִַנ ְּד ָר ׁש ַעל ִפי ַההֲ לָ ָכה ,ו ִמת ֹוך ָכך ַמ ִג ָ
רס ֶּאת
דולִ ים ְּב ֹיו ֵתר ֶּׁשל ַהיֵצֶּ ר ָה ַרע  -לַ הֲ ֹ
ִוילָ ֶּדי ָהְּ ,ו ָדבָ ר ֶּזה הוא ִמ ְּכלֵי ַה ֶּנ ֶּׁשק ַה ְּג ֹ
לוםַ ,ה ַׁשלְּ וָ ה ְּו ַה ִש ְּמ ָחה ַב ַביִ תְּ ,ונִ ְּמצָ א ֶּׁשי ֹוצֵ א ְּשכָ ָרה ְּב ֶּה ְּפ ֵס ָדה .לְּ כָ ְּך ַת ְּק ִפיד ְּב ִע ָקר
ַה ָׁש ֹ
רגַעְּ ,בנַ ַחת ו ַׁשלְּ וָ ה.
לְּ נַ ק ֹות ֶּאת ַה ַביִ ת ֵמ ָח ֵמץְּ ,ו ִת ְּ ׁש ַת ֵדל ֶּׁש ַהכֹל יִ ְּתנַ ֵהל ב ֹ

ְ ּכב ֹוד ָה ִא ּ ָשה
עו ֵדד ּולְ ַׁס ֵיּ ַׁע ֶּאת ִא ְּ ׁשת ֹו ֶּׁש ִת ְּח ֶּיה ַבעֲ ב ֹו ָד ָתה ְּבנִ ְּק ֹיון
ַעל ַה ַב ַעל לָ ִשים לֵב לְּ ַח ֵזק ולְּ ֹ
"צוו חֲ ָכ ִמים
ַה ַביִ ת לִ ְּק ַראת יְּ ֵמי ַה ֶּפ ַסח .ו ְּכבָ ר ָכ ַתב ָה ַר ְּמ ַב"ם (אישות פרק טו הלכה יט)ִ :
מון,
לו ָמ ֹ
ֵש ֹ
פוְּ .ו ִאם י ׁ
אוהֲ ָבה ְּכגו ֹ
פוְּ ,ו ֹ
ֶּׁש ִי ְּהיֶּה ָא ָדם ְּמכַ ֵבד ֶּאת ִא ְּ ׁשת ֹו ֹיו ֵתר ִמגו ֹ
רו ִע ָמה ְּבנַ ַחת,
ימה יְּ ֵת ָרהְּ .ויִ ְּהיֶּה ִדבו ֹ
ֶּיה ֵא ָ
מוןְּ .ולֹא ַי ִטיל ָעל ָ
טובָ ָתה ְּכ ִפי ַה ָמ ֹ
ַמ ְּר ֶּבה ְּב ֹ
רוגֵז"ַ .עד ָכאן.
ְּולֹא יִ ְּהיֶּה ָעצֵ ב ְּולֹא ֹ

"עזֹב ּ ַׁתעֲ זֹב ִע ּמ ֹו"
ָ
לו ֶּא ְּפ ָׁשרות ַכ ְּס ִפית לְּ ָה ִביא
נִ ְּפ ַסק ָב ַר ְּמ ַב"ם ובַ ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך (אבן העזר סימן פ)ַ :ב ַעל ֶּׁש ֵי ׁש ֹ
ָתו חֲ פֵ צָ ה ָבזֶּה ֶּׁשי ִָביא
יסה ְּוכַ י ֹוצֵ אְּ ,ו ַר ְּעי ֹ
כות ַה ַביִ ת ְּכנִ ָק ֹיון ו ְּכ ִב ָ
עוז ֶֶּּרת לְּ ַמלְּ אֲ ֹ
ָתו ֹ
לְּ ַר ְּעי ֹ
נוְּ ,ו ַדי ֶּׁש ִהיא ַתעֲ ֶּשה ַרק ֵחלֶּק
מו ֹ
עוז ֶֶּּרת ְּכ ִפי ָמ ֹ
ֹ
עוז ֶֶּּרתַ ,חיָב לְּ ָה ִביא לָ ה
ֹ
לָ ה
כות ַה ַביִ ת.
ִמ ַמלְּ אֲ ֹ

מו ָך"
"וְ ָא ַׁה ְב ּ ָת לְ ֵרעֲ ָך ָּכ ֹ
כות ַה ַביִ תְּ ,כגִ הוץִ ,קפול ְּבג ִָדים,
ְּב ִמ ְּק ֶּרה ֶּׁש ָה ִא ָׁשה ַח ָל ָׁשה ְּו ָק ֶּׁשה לָ ה לַעֲ ש ֹות ֶּאת ַמלְּ אֲ ֹ
חו ָבה ַעל ַה ַב ַעל
נות ַה ִמ ְּט ָבח לְּ פֶּ ַסח ְּוכַ י ֹוצֵ אֹ ,
רו ֹ
ְּ ׁש ִטיפַ ת ִר ְּצ ָפה ,נִ ְּק ֹיון ַה ְּמ ָק ֵרר וַ אֲ ֹ
דות ֵאלוֶּׁ ,שזֶּה ִב ְּכ ַלל ִמ ְּצ ֹוות
בו ֹ
מו יַעֲ ֶּשה עֲ ֹ
או ֶּׁשהוא ַע ְּצ ֹ
ֹ
עוז ֶֶּּרת לְּ ִא ְּ ׁשת ֹו,
לְּ ָה ִביא ֹ
ָ
ָ
מוך" וגְּ ִמילות חֲ ָס ִדיםְּ .ו ַא ְּד ַר ָבהִ ,ע ַקר עֲ ִשיַת ַה ֶּח ֶּסד הוא
ַהת ֹו ָרהְּ " :ו ָא ַה ְּב ָת לְּ ֵרעֲ ך ָכ ֹ
פוְּ ,ו ַא ַחר ָכ ְּך יַעֲ ֶּשה ֶּח ֶּסד ִעם ְּ ׁש ָאר ְּב ֵני ָא ָדם.
ִעם ִא ְּ ׁשת ֹו ֶּׁש ַח ָיב לְּ כַ ְּב ָדה ֹיו ֵתר ִמגו ֹ
עוזְּ ִרים ַרב ֹות לִ ְּב ֵני ָא ָדם ַבחוץ ,ובַ ַביִ ת ֵאינָ ם
ֶּשנָ ם ֶּׁשט ֹו ִעים ָבזֶּהְּ ,ו ֹ
ולְּ צַ עֲ ֵרנו ,י ְּ ׁ
ֶּקח .ועיין עוד בשלחן ערוך
יהם .יִ ְּ ׁש ַמע ָחכָ ם ְּו ֹיו ֶּסף ל ַ
נופֵ ל ַעל נְּ ׁש ֹו ֵת ֶּ
ׁש ֹו ְּט ִפים צַ ַל ַחתְּ ,ו ַהכֹל ֹ
המדות (אהבת הבריות עמודים נח ,שפג).

ָתו
בוד ַׁה ַּׁב ַׁעל לְ ַׁר ְעי ֹ
ְ ּכ ֹ
בוד חֲ בֶּ ְּרכֶּ ם" ָכ ַתב ַעל ַה ַס ָבא ִמ ְּסלַב ֹו ְּד ָקא ַר ִבי נָ ַתן ְּצ ִבי ִפינְּ ֵקלֶּׁ ,ש ָהיָה
"ה ָזהֲ רו ִב ְּכ ֹ
ַב ֵספֶּ ר ִ
'את' לְּ ַרב ֹות ִא ְּ ׁשת ֹוְּ .ו ָהיָה ד ֹו ֵר ׁש
ֶּ
יש ֶּאת עֲ ִמית ֹו",
תונו ִא ׁ
ֹ
"ולֹא
ד ֹו ֵר ׁש ַעל ַה ָפסוק ְּ
בוד ַרב ֶּאל נְּ ׁש ֹו ֵתי ֶּהם ,ו ִמ ַדת ַה ֶּח ֶּסד ֶּׁש ִנ ְּד ֶּר ֶּׁשת ִמ ָכל ָא ָדם
ידיו ָת ִמיד ֶּׁש ִי ְּתיַחֲ סו ְּבכָ ֹ
ִמ ַתלְּ ִמ ָ
אשית כֹל צָ ִר ְּ
יך לְּ בַ ֵצ ַע א ֹו ָתה ִעם ִא ְּ ׁשת ֹו ִוילָ ָדיוֶּׁ ,ש ֶּנאֱ ַמר "ו ִמ ְּב ָש ְּר ָך
יטיב ִעם חֲ בֵ ָריוֵ ,ר ִ ׁ
לְּ ֵה ִ
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לָאות ַעל יַחֲ ֹ
ידיו ו ְּמק ָֹרבָ יו ִס ְּפרו נִ ְּפ ֹ
לֹא ִת ְּת ַע ָלם"ְּ .ו ָהיָה נָ ֶּאה ד ֹו ֵר ׁש ְּונָ ֶּאה ְּמ ַקיֵםַ .תלְּ ִמ ָ
ֹחו ָתיו .ו ְּבכָ ל זֹאת ָת ִמיד ָה ָיה
עוזְּ ָרה לְּ ַמ ְּעלָ ה ִמכ ֹ
לְּ ִא ְּ ׁשת ֹו ָה ַר ָבנִ יתַ ,כ ָמה ָהיָה ְּמכַ ְּב ָדה ְּו ֹ
יחהְּ .מזַעֲ ז ַַעת
יהְּ ,ו ָהיָה ְּמבַ ֵק ׁש ִמ ֶּמ ָנה ְּמ ִחילָ ה ו ְּסלִ ָ
תו ְּכל ֶַּפ ָ
חובָ ֹ
חו ֵׁש ׁש ֶּׁש ָמא לֹא יָצָ א יְּ ֵדי ֹ
ֹ
בו ֶּאת ַה ַביִ ת לִ ְּת ִפלַת ַע ְּר ִביתֶּׁ ,ש ִעם
תו ִמ ֶּמ ָנה ְּב ֶּע ֶּרב ֹיום ַה ִכפו ִרים לִ ְּפנֵ י ע ֹוזְּ ֹ
ָהיְּ ָתה ְּפ ֵר ָד ֹ
יה ְּב ֶּמ ֶּׁש ְּך ָכל ַה ָׁשנָ הָ ,ח ַׁש ׁש ֶּׁש ָמא עֲ ַדיִ ן לֹא נָ ַהג ַכ ׁשו ָרה ִע ָמה לְּ ִפי
סו ַה ִנ ְּפ ָלא ְּכ ַל ֶּפ ָ
ָכל ַיחֲ ֹ
הלֵב( .ענף עץ אבות קצח)
לו ִמ ָכל ַ
ֶּיה ֶּׁש ִת ְּסלַח ֹ
עות ָהיָה ִמ ְּת ַחנֵן ֵאל ָ
בו ָדה .ו ְּב ֵעינַ יִ ם ֹזולְּ ג ֹות ְּד ָמ ֹ
ְּכ ֹ

ַׁה ַׁיּ ַׁחס ל ְַׁמ ָש ְר ִתים
בוד ְּולֹא
או ע ֹו ֶּז ֶּרת לַ ַביִ ת ,יִ זָהֲ רו לְּ ִה ְּתנַ ֵהג ולְּ ַד ֵבר ִע ָמ ֶּהם ְּבכָ ֹ
ֹ
יאים ְּמ ָׁש ֵרת
ְּכ ֶּׁש ְּמ ִב ִ
יכים
יא ְּך ְּצ ִר ִ
נו ַהז ָָהב ֶּׁשל ָה ַר ְּמ ַב"ם (סוף הלכות עבדים) ֵה ַ
לום .ולְּ ַה ָלן לְּ ׁש ֹו ֹ
לְּ בַ ְּי ָׁשם ַחס ְּו ָׁש ֹ
רו ֵדף
"מ ַדת חֲ ִסידות ְּו ַד ְּרכֵ י ָח ְּכ ָמה ֶּׁש ִי ְּהיֶּה ָא ָדם ַרחֲ ָמן ְּו ֹ
לְּ ִה ְּתנַ ֵהג אֲ ִפלו ִעם ֶּעבֶּ ד ג ֹויִ :
ַש ֵקהו ִמ ָכל ַמאֲ כָ ל ו ִמ ָכל
לוְּ ,ויַאֲ ִכילֵהו ְּוי ְּ ׁ
צֶּ ֶּדק ְּולֹא י ְַּכ ִביד עֻ ל ֹו ַעל ַע ְּבד ֹו ְּולֹא יֵצֵ ר ֹ
או ְּכלִ ים,
נו ְּתנִ ים לָ ֶּעבֶּ ד ִמ ָכל ַת ְּב ִ ׁשיל ְּו ַת ְּב ִ ׁשיל ֶּׁש ָהיו ֹ
אש ֹונִ ים ָהיו ֹ
ִמ ְּ ׁש ֶּתה .חֲ כָ ִמים ָה ִר ׁ
או ֵמר (תהלים קכג ב):
מות ְּו ָהעֲ בָ ִדים לִ ְּסעו ַדת ַע ְּצ ָמם ,הֲ ֵרי הוא ֹ
ימים ְּמ ֹזון ַה ְּב ֵה ֹ
ו ַמ ְּק ִד ִ
יהםְּ ,כ ֵעינֵי ִ ׁש ְּפ ָחה ֶּאל ַיד ְּג ִב ְּר ָתה"ְּ .וכֵ ן לֹא יְּ בַ זֵהו ַביָד
דונֵ ֶּ
"כ ֵע ינֵי עֲ בָ ִדים ֶּאל יַד אֲ ֹ
ְּ
ְּולֹא ִב ְּד ָב ִרים ,לְּ ַע ְּבדות ְּמ ָס ָרם ַה ָכתוב ְּולֹא לְּ בו ָׁשהְּ .ולֹא י ְַּר ֶּבה ָעלָ יו ְּצ ָע ָקה ְּוכַ ַעס,
נו ָתיוְּ .וכֵ ן ְּמפ ָֹר ׁש ְּב ַד ְּרכֵ י ִאי ֹוב ַהט ֹו ִבים ֶּׁש ִה ְּ ׁש ַת ַבח
ֶּא ָלא יְּ ַד ֵבר ִעמ ֹו ְּבנַ ַחת ְּויִ ְּ ׁש ַמע ַטעֲ ֹ
"אם ֶּא ְּמ ַאס ִמ ְּ ׁש ַפט ַע ְּב ִדי וַ אֲ ָמ ִתי ְּב ִרבָ ם ִע ָמ ִדי .ו ָמה ֶּאעֱ ֶּשה
ָב ֶּהם ְּו ָא ַמר (איוב לא יג)ִ :
ִכי יָקום ֵאל ְּו ִכי יִ ְּפקֹדָ ,מה אֲ ִ ׁשיבֶּ נו .הֲ לֹא בַ ֶּב ֶּטן ע ֵֹשנִ י ָע ָשהו ,וַ יְּ כֻ ֶּננו ָב ֶּר ֶּחם ֶּא ָחד".
עו ֶּׁשל ַא ְּב ָר ָהם ָא ִבינו,
ְּו ֵאין ָה ַא ְּכז ִָריות ְּו ָה ַעזות ְּמצויָה ֶּא ָלא ַבג ֹויִ ם ָהעֲ ֵרלִ ים ,אֲ ָבל ז ְַּר ֹ
טובַ ת ַהת ֹו ָרה ְּו ִצ ָום ְּבחֻ ִקים ו ִמ ְּ ׁש ָפ ִטים צַ ִדי ִקים,
יע לָ ֶּהם ַה ָק ָב"ה ֹ
ְּו ֵהם יִ ְּש ָר ֵאל ֶּׁש ִה ְּ ׁש ִפ ַ
או ֵמר
מות ָב ֶּהם ,הוא ֹ
כלְּ .וכֵ ן ְּב ִמד ֹו ָתיו ֶּׁשל ַה ָק ָב"ה ֶּׁש ִצ ָונו לְּ ִה ָד ֹ
ַרחֲ ָמנִ ים ֵהם ַעל ַה ֹ
"ונָ ַתן לְּ ָך ַרחֲ ִמים
"ו ַרחֲ ָמיו ַעל ָכל ַמעֲ ָשיו"ְּ .וכָ ל ַה ְּמ ַר ֵחם ְּמ ַרחֲ ִמים ָעלָ יוֶּׁ ,ש ֶּנאֱ ַמר ְּ
ְּ
ָ
ָ
ְּו ִר ַח ְּמך ְּו ִה ְּר ֶּבך"ַ .עד ָכאן.
ו ֵמ ַע ָתה צֵ א ולְּ ַמד ַקל וָ ח ֶֹּמרִ ,אם ִד ְּב ֵרי ָה ַר ְּמ ַב"ם ֶּנ ֶּא ְּמרו ַעל ֶּעבֶּ ד ג ֹויַ ,על ַא ַחת ַכ ָמה
או ָתנו.
או יְּ הו ִדיָה ַה ְּמ ָׁש ְּר ִתים ֹ
בוד ְּכ ַל ֵפי יְּ הו ִדי ֹ
יכים ָאנו לְּ ִה ְּת ַי ֵחס ְּבכָ ֹ
ְּוכַ ָמה ְּצ ִר ִ

ַׁה ְמכַׁ ֵּבד ֶאת ַׁה ְ ּב ִריּ ֹות
"דבַ ׁש לְּ ִפי" (מערכת ה אות טז)ְּ :כ ִפי ַמה ֶּׁש ִמ ְּתנַ ֵהג ָה ָא ָדם ִעם
רו ְּ
יד"א ְּב ִס ְּפ ֹ
ָאון ַה ִח ָ
ָכ ַתב ַהג ֹ
ְּ
יתוָ ,כך ִמ ְּתנַ הֲ גִ ים ִעמ ֹו ַב ָׁש ַמיִ ם ַעל ִפי ִמד ֹו ָתיוְּ .ו ִאם ִמ ְּתנַ ֵהג ִע ָמ ֶּהם
ְּמ ָׁש ְּר ָתיו ְּו ִעם ְּבנֵ י בֵ ֹ
ר ְּךָ ,כ ְּך יִ ְּתנַ הֲ גו ִעמ ֹו ַב ָׁש ַמיִ ם .אֲ בָ ל ִאם ִמ ְּתנַ ֵהג ִע ָמ ֶּהם ִב ְּד ָר ִכים
ְּב ַאהֲ בָ ה ְּו ִח ָבהְּ ,ב ֹנ ַעם ו ְּב ֹ
ָתו
לום יִ ְּתנַ הֲ גו ִעמ ֹו ָכ ְּךְּ .ו ַדי ְּב ִמ ִלים ֵאלו ְּכ ֵדי ֶּׁש ְּי ַׁש ֶּנה ָה ָא ָדם ֶּאת ַהנְּ ָהג ֹ
ָק ׁש ֹותַ ,חס ְּו ָׁש ֹ
חות.
נו ֹ
טוב ֹות ְּו ֹ
רותֹ ,
טובָ ה ַב ַביִ תְּ ,ויִ נְּ ַהג ִב ְּד ָר ִכים יְּ ָׁש ֹ
ַהלֹא ֹ
ַלה לִ י ְּב ֶּחזְּ י ֹון
נו ָרא ֶּׁש ִנ ְּתג ָ
רו "ת ֹוכַ ַחת ַח ִיים"ַ ,מעֲ ֶּשה ֹ
ְּוכָ ַתב ַהגָא ֹון ַר ִבי ַח ִיים פָ לָאגִ 'י ְּב ִס ְּפ ֹ
אות ֹו
יתי ֹ
ָשר ְּונִ ְּפ ַטר ,ולְּ ַא ַחר ח ֶֹּד ׁש י ִָמים ָר ִא ִ
ירנו ֶּׁש ָהיָה ָתם ְּוי ָׁ
ירי ִע ֵ
לַיְּ לָ ה ְּב ֶּא ָחד ֵמעֲ ִ ׁש ֵ
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תו ַעל ַמה זָכָ ה לְּ כָ ל ַה ָכ ֹ
או ֹ
לום ֶּׁש ָהיָה לָ בו ׁש ְּבג ִָדים נָ ִאים ְּו ָשש ְּו ָש ֵמ ַחְּ .ו ָׁש ַאלְּ ִתי ֹ
ַבחֲ ֹ
ַה ֶּזהְּ ,ו ָא ַמר לִ י ֶּׁש ָזכָ ה לְּ ַחיֵי ָהע ֹולָ ם ַה ָבא ַעל אֲ ֶּׁשר לֹא ִה ְּ ׁש ַת ְּע ֵבד ִב ְּמ ָׁש ְּר ָתיו ְּב ַא ְּכז ִָריות
לוםְּ .ו ׁשוב ָח ַק ְּר ִתי ַב ָדבָ ר
ֵיהם ,וַ יְּ ִהי חֲ ֹ
ו ְּבק ִ ֹׁשיִ ,כי ִאם ְּב ַרחֲ ָמנות ֶּׁשלֹא ָהיָה ַמ ְּכ ִביד ֻעל ֹו עֲ ל ֶּ
תו ַהט ֹובָ הֶּׁ ,שלֹא לְּ צַ ֵער ל ְַּמ ָׁש ְּר ִתים ֶּׁשל ֹו ְּב ׁשום ֵׁשרות ָכבֵ ד,
ְּוי ַָד ְּע ִתי נֶּאֱ ָמנָ ה ֶּׁש ָכ ְּך ָהיְּ ָתה ִמ ָד ֹ
קוַ .עד ָכאן.
ֵיהם ְּבכָ ל ַמה ֶּׁש ֶּא ְּפ ָׁשרַ ,א ְּ ׁש ָריו ְּו ַא ְּ ׁש ֵרי ֶּחלְּ ֹ
ולְּ ַר ֵחם עֲ ל ֶּ
ָאון ַר ִבי
נו ַהג ֹ
מו ָהיָה נָ ֶּאה ד ֹו ֵר ׁש ְּונָ ֶּאה ְּמ ַקיֵםְּ ,כ ִפי ֶּׁש ֵה ִעיד ָעלָ יו ְּב ֹ
ובֶּ אֱ ֶּמת ֶּׁש ָה ַרב ַע ְּצ ֹ
תות
תוק ל ִַפי ֹות ִעם ָכל ָא ָדםְּ ,ול ְַּמ ָׁש ְּר ֹ
"מ ֹ
רו "צַ ָו ָאה ֵמ ַח ִיים"ְּ ,וכָ ַתבָ :
ַא ְּב ָר ָהם פָ לָאגִ 'י ְּב ִס ְּפ ֹ
או ְּק ָע ָרה
ִב ְּ ׁש ַעת אֲ ִכילָ ָתםִ ,מי הוא ִמ ְּבנֵ י ַה ַביִ ת ֶּׁשיוכַ ל לְּ בַ ֵק ׁש אֲ ִפלו ְּכלִ י ַמיִ ם לִ ְּ ׁשת ֹות ֹ
תות
עו ֵרר ל ְַּמ ָׁש ְּר ֹ
יח לָ נו לְּ ֹ
או ַמזְּ לֵג ֵמ ַה ְּמ ָׁש ֶּר ֶּתת ְּכ ֶּׁש ִהיא ֹיו ֶּׁשבֶּ ת לֶּאֱ כֹל .גַם לֹא ָהיָה ֵמנִ ַ
ֹ
עוד ְּמ ַעט"( .שלחן ערוך
יעי כ ַֹח ֹ
ֵעותְּ ,ו ָׁשם יָנוחו יְּ גִ ֵ
פות ִויג ֹ
ַבב ֶֹּקר ַאף ֶּׁש ֵה ִאיר ַהי ֹוםִ ,כי ֵהן עֲ ֵי ֹ
המדות ,אהבת הבריות עמוד שצה)

ְ ּב ִדי ַׁקת ַׁה ְּספָ ִרים
ֵאין צ ֶֹּר ְּך לִ ְּבדֹק ֶּאת ַה ְּספָ ִרים ֵמחֲ ָׁש ׁש ֶּׁש ָמא נָ ְּפלו ָב ֶּהם ֵפרו ֵרי ָח ֵמץְּ .ו ַאף ֶּׁש ִי ָתכֵ ן ִכי
ינו צָ ִר ְּ
יך לָ חו ׁש לְּ כָ ְּך ,ו ֻמ ָתר לִ לְּ מֹד ָב ֶּהם
ְּב ֵעת ַה ִלמוד ָב ֶּהם נָ ְּפלו ְּמ ַעט ֵפרו ֵרי ָח ֵמץֵ ,א ֹ
כונִ ים ֶּׁש ָמצוי ֶּׁש ָדבוק ָב ֶּהם ְּ ׁשי ֵָרי ַמאֲ כָ לֵ ,אין לְּ ִה ְּ ׁש ַת ֵמ ׁש ָב ֶּהם
ְּבפֶּ ַסחְּ .ואולָ םִ ,ב ְּר ֹ
יטב .כן דעת רבנו ישעיה מטראני ,המאירי ,ומהר"ם חלאווה שדוקא שישנם כמה
ֶּא ָלא לְּ ַא ַחר נִ קוי ֵה ֵ
חצאי זיתים של עיסה הכלי מצרפם ולא בפירורים של פת .והסכימו לזה רוב גדולי האחרונים ,המהרי"ל ,מטה
משה ,מ גן אברהם ,שיירי כנה"ג ,פרי חדש ,אליה רבה ,הגר"ז ,שלחן גבוה ועודְּ .וכָ ל ֶּׁש ֵכן ִאם ֵאין ֶּא ָלא ֵח ִצי ַכזַיִ ת
ִבלְּ בַ ד ֶּׁש ֵאין צָ ִר ְּ
יך ִבעור ְּכלָל ,וכדעת מרן השו"ע שפסק כרבנו יחיאל מפאריש והטור והגמ"י והמרדכי והסמ"ק

והרשב"ץ .וכמבואר בפני יהושע ,בגדי שש ,חמד משה ,מגן האלף ,מאמר מרדכי ועוד .וְּ ֵאין ָלחו ׁש לְּ פֵ רו ִרים ֵאלו
ש ׁש ָלזֶּה ֶּאלָא ְּב ִ ׁשעור ַכזַיִ ת ֶּׁשי ֵׁש בוֹ
אש ֹונִ ים ֶּׁש ֵאין לַחֲ ׁ ֹ
ֶּׁש ָמא ָיבֹא לְּ ָא ְּכלָםֵ ,הן ִמ ַט ַעם ֶּׁש ָכ ְּתבו ָה ִר ׁ
קות .וְּ ֵהן ִמ ַט ַעם ֶּׁש ִנ ְּמ ָא ִסים ִמיַד ְּכ ֶּׁשנ ֹו ְּפלִ ים ִמ ֶּמנו (מגן האלף) .ו ָמה ֶּׁש ָכ ַתב ְּב ַמעֲ ֶּשה ַרב
ָכ ֵרת ו ַמלְּ ֹ
ֶּׁש ָצ ִר ְּ
יך לִ ְּבדֹק גַם ַב ְּספָ ִרים ,חו ְּמ ָרא ְּב ַעלְּ ָמא ִהיא וְּ לֹא ִמן ַה ִדין .וְּ לֹא ָר ִאינו לַחֲ כָ ִמים ַה ְּז ֵקנִ ים
לל ו ְּכלָל .וכ"פ בשו"ת אור לציון( .שו"ת יביע אומר ח"ז סימן מג .לה)
ַה ִמ ְּת ַח ְּס ִדים ִעם ק ֹונָ ם ֶּׁשיָחו ׁשו לְּ כָ ְּך ְּכ ָ

ִ מ ִ ּדי ֵני ּ ַׁתעֲ רֹבֶ ת ָח ֵמץ
ַׁמ ַׁא ְכלֵי ַּׁבעֲ לֵי ַׁח ִּיים
רבֶּ ת ָח ֵמץִ ,אם ֵהם ְּראויִ ים לְּ ַמאֲ כָ ל ָא ָדםָ ,ברור ֶּׁש ָאסור
ֵש ָב ֶּהם ַתעֲ ֹ
מוצָ ִרים ֶּׁשי ׁ
ירם ַב ֶּפ ַסחְּ ,ו ַחיָב לְּ בַ עֲ ָרם .אֲ בָ ל ִאם ֵהם לֹא ְּראויִ ים לְּ ַמאֲ כָ ל ָא ָדם ֶּא ָלא
לְּ ַה ְּ ׁש ִא ָ
או לְּ ָמ ְּכ ָרם
גון :לְּ ַהאֲ ִכילָ ם לְּ בַ עֲ לֵי ַח ִיים ֹ
נות ֵמ ֵהם ְּבפֶּ ַסח ,ו ְּכ ֹ
לְּ ַמאֲ כָ ל ְּב ֵה ָמהֻ ,מ ָתר ל ֵָה ֹ
ינו ָראוי לְּ ַמאֲ כָ ל
רבֶּ ת ָח ֵמץְּ ,ו ֵא ֹ
גויַ .על ֵכןַ ,מאֲ כָ ל ַה ְּמי ָֻחד לְּ בַ עֲ ֵלי ַח ִיים ֶּׁש ֵי ׁש ב ֹו ַתעֲ ֹ
לְּ ֹ
נו לְּ בַ עֲ לֵי ַה ַח ִיים.
ָא ָדםֻ ,מ ָתר ַבהֲ נָ ָאה ְּו ַר ַׁשאי לִ ְּת ֹ
גון
ֶּיה ִמ ׁשום ַבל י ֵָר ֶּאה ובַ ל יִ ָמצֵ א ,ו ְּכ ֹ
עו ְּב ִרים ָעל ָ
ָכ ַתב ָמ ָרן ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך (סימן תמב)ַ :תעֲ רֹבֶּ ת ָח ֵמץֹ ,
ינו ַמאֲ כָ ל
ֵׁשכָ ר ַה ָמ ִדי וְּ כָ ל ַכי ֹוצֵ א ָב ֵאלו ִמ ְּדבָ ִרים ַהנֶּאֱ כָ לִ ים (סעיף א)ָ .דבָ ר ֶּׁש ִנ ְּת ָע ֵרב ב ֹו ָח ֵמץ וְּ ֵא ֹ
גון התריאק"ה [ ְּתרופָ ה] וְּ כַ י ֹוצֵ א ב ֹוַ ,אף ַעל ִפי ֶּׁש ֻמ ָתר
ינו ַמאֲ כָ ל ָכל ָא ָדםְּ ,כ ֹ
או ֶּׁש ֵא ֹ
ָא ָדם ְּכ ָלל ֹ
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לו ַעד לְּ ַא ַחר ַה ֶּפ ַסח .וְּ ַאף ַעל ִפי ֶּׁש ֵאין ב ֹו ִמן ֶּה ָח ֵמץ ֶּאלָא ָכל ֶּׁשהוא,
מו ְּבפֶּ ַסחָ ,אסור לְּ ָא ְּכ ֹ
לְּ ַק ְּי ֹ
או ֶּׁש ְּש ָרפ ֹו
רו וְּ נִ ְּפ ַסל ֵמאֲ ִכילַת ַה ֶּכלֶּבֹ ,
לו (סעיף ד)ָ .ח ֵמץ ֶּׁש ִה ְּת ַע ֵפ ׁש ק ֶֹּדם זְּ ַמן ִאסו ֹ
הֲ ֵרי זֶּה ָאסור לְּ ָא ְּכ ֹ
מו ְּבפֶּ ַסח (סעיף ט)ַ .על ֵכןְּ ,ד ֹיו ֶּׁש ְּמבֻ ָׁשל
נו ָראוי ל ֶַּכלֶּבֻ ,מ ָתר לְּ ַק ְּי ֹ
ָב ֵא ׁש ק ֶֹּדם זְּ ַמנ ֹו וְּ ֶּנ ְּח ַר ְּך ַעד ֶּׁש ֵאי ֹ
עו ִריםֻ ,מ ָתר לִ ְּכתֹב ב ֹו ְּבפֶּ ַסחֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ִנ ְּפ ַסל ֵמאֲ ִכילַת ַה ֶּכלֶּב (סעיף י) .ע"כ .ובאור הדברים,
ְּב ֵׁשכַ ר ְּש ֹ
שדוקא חמץ בעין ממש ללא תערובת ,אסור להשהותו בפסח אף שנפסל מאכילת אדם ,כל
שראוי לאכילת כלב ,וכמבואר בסעי' ט' י' ,אבל תערובת חמץ ,כל שנפסלה מאכילת אדם,
מותרת בשהייה ,אף שראויה לכלב ,וכמבואר בסעיף ד' .על כן ,המטפל בדגי נוי ומאכילם מזון
שיש בו תערובת חמץ ,כיון שאין החמץ בעין ,וגם נפסל מאכילת אדם ,מותר לו להאכילם מזון
זה ,כי אין איסור הנאה בתערובת חמץ שנפסלה מאכילת אדם( .שו"ת אור לציון ח"ג פ"ח ה"ה)

ַׁמאֲ כָ ל ֶש ִה ְת ָע ֵרב בּ ֹו ָח ֵמץ
גון ֶּׁש ָמצָ א ַג ְּרגֵר
תו ְּך ַמאֲ כָ לִ ים ַה ְּכ ֵׁש ִרים לְּ פֶּ ַסחְּ ,כ ֹ
לו ְּב ָטעות ָח ֵמץ ְּב ֹ
ָא ָדם ֶּׁש ִה ְּת ָע ֵרב ֹ
ְּ
ְּ
תוך ַה ַת ְּב ִ ׁשיל ְּב ָטעות ִמ ְּצ ָרך ֶּׁש ֵאינ ֹו ָכ ֵׁשר לְּ פֶּ ַסח,
או ֶּׁש ִה ְּכנִ יס לְּ ֹ
תו ְּך ַת ְּב ִ ׁשילֹ ,
ִח ָטה ְּב ֹ
הו ָר ָאה
מו ֵרה ֹ
או ֶּׁש ִה ְּ ׁש ַת ֵמ ׁש ְּב ָטעות ְּבכֵ לִ ים ֶּׁשל ָח ֵמץ ְּוכָ ל ַכי ֹוצֵ א ָב ֶּזה  -יִ ְּפ ֶּנה לְּ ַרב ֹ
ֹ
לום ְּב ִאסור ָכלְּ ֶּׁשהו ֶּׁשל ָח ֵמץִ ,כי ַרבו
לו ֵכיצַ ד לִ נְּ הֹג ,לְּ בַ ל יִ ָכ ֵׁשל ַחס ְּו ָׁש ֹ
ֶּׁשי ֹו ֶּרה ֹ
ַה ְּפ ָר ִטים ָבזֶּה[ .ולְּ ַהלָן ָכ ַת ְּבנו ִב ְּכ ָתב ָק ָטןְּ ,מ ַעט ִמ ְּפ ָר ֵטי הֲ לָכ ֹות ֵאלו לַהֲ בָ נַ ת ַה ֻמ ָשגִ ים].

מו ֵרה צֶ ֶדק
ֹ
יטב
כות ַה ֶּפ ַסח ֵה ֵ
ַתלְּ ִמיד ָחכָ ם ָה ָרגִ יל לְּ ִה ָׁש ֵאל ְּב ִענְּ יְּ ֵני הֲ לָ כָ הָ ,עלָ יו לְּ ַׁש ֵנן ֶּאת ִהלְּ ֹ
נות לַ ׁש ֹו ֵאל ַכ ָדת ְּוכַ ִדיןְּ .ו ַאף ִאם
כותְּ ,ויוכַ ל לַעֲ ֹ
יטבְּ ,כ ֵדי ֶּׁש ִי ְּהיֶּה ָב ִקי ִב ְּפ ָר ֵטי ַההֲ לָ ֹ
ֵה ֵ
ָמות,
רות ְּמ ֻסי ֹ
בו ָתיו נָ הֲ גו לְּ ַה ְּח ִמיר ִב ְּד ָב ִרים ְּמ ֻסי ִָמים א ֹו ֶּׁשהוא ִהנְּ ִהיג לְּ ַע ְּצמ ֹו חֻ ְּמ ֹ
אֲ ֹ
רות ַל ׁש ֹואֲ לִ ים ֶּאת ַה ִדין  -לִ ְּב ֵני ְּספָ ַרד
הו ֹ
רות ֵכן ַלאֲ ֵח ִריםֶּ ,א ָלא ָעלָ יו לְּ ֹ
הו ֹ
לו לְּ ֹ
ֵאין ֹ
ְּ
יד"א:
מו ֶּׁש ָכ ַתב ָמ ָרן ַה ִח ָ
ְּכ ַד ַעת ָמ ָרן ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ָערוךְּ ,ולִ ְּב ֵני ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז ְּכ ַד ַעת ָה ָר ָמ"א .ו ְּכ ֹ
כות ַה ֶּפ ַסח ַכאֲ ֶּׁשר ְּת ַא ֶּוה נַ ְּפ ׁש ֹוֶּ ,את ְּצנו ִעים
מו ְּב ִהלְּ ֹ
"אף ֶּׁש ָכל ֶּא ָחד ַמ ְּח ִמיר לְּ ַע ְּצ ֹ
ַ
מו ָתיוְּ .וכָ ל ַמה ֶּׁשיוכַ ל ,יִ ְּת ַח ֵמק ִמ ְּלגַל ֹות ִמ ְּסת ֹו ָריו לִ ְּב ֵני
יתו ו ְּבח ֹו ֹ
ָח ְּכ ָמה לְּ ַה ְּח ִמיר ְּבבֵ ֹ
הו ָר ָאהֹ ,יו ֶּרה ַעל ִפי ַה ִדין ַד ְּו ָקא".
יע לְּ ֹ
ָא ָדםְּ .ו ִאם ִה ִג ַ

ּת ֹו ַׁרת אֱ ֶמת ָהיְ ָתה ְ ּב ִפיה ּו
דוק,
יכל ִמנ ֹובַ ְּר ֹ
יאל ִמ ְּ
ָאון ַר ִבי יְּ ִח ֵ
ְּבלֵיל ֶּפ ַסח לִ ְּפנֵ י ַה ֵס ֶּדר ,נִ ְּכנְּ ָסה ִא ָׁשה ַא ַחת ֵאצֶּ ל ַהג ֹ
אד.
כות ַתעֲ רֹבֶּ ת ָח ֵמץ ,וְּ ָהיְּ ָתה ַה ְּ ׁש ֵאלָ ה חֲ מו ָרה ְּמ ֹ
יה ְּ ׁש ֵאלָ ה ְּב ִהלְּ ֹ
(בעל "ערוך השלחן") ,ו ְּב ִפ ָ
ָתוְּ ,ו ִה ְּת ִחיל לְּ ַעיֵן ְּב ִס ְּפ ֵרי ַהפ ֹו ְּס ִקים ,לִ ְּמצֹא ְּצ ָד ֵדי ֶּה ֵתר.
יאל ֶּאל חֲ ַדר ִס ְּפ ִרי ֹ
נִ ְּכנַ ס ַר ִבי יְּ ִח ֵ
ַס ֶּדרְּ ,ו ַר ִבי
יתוֶּׁ ,ש ָהיו מוכָ נִ ים ו ְּמז ָֻמנִ ים ל ֵ
יצון ָהיו ֹיו ְּ ׁש ִבים ו ְּמ ַח ִכים ְּבנֵ י ֵב ֹ
ַב ֶּח ֶּדר ַה ִח ֹ
רו ְּמ ַעיֵן
יאל ָסגור ְּב ַח ְּד ֹ
עובֶּ ֶּרת ָׁש ָעהְּ ,ו ַר ִבי יְּ ִח ֵ
נו ֹיוצֵ א ֵמחֲ ַדר ַה ְּספָ ִריםֵ ,בינְּ ַתיִ ם ֹ
יאל ֵאי ֹ
יְּ ִח ֵ
ַב ְּ ׁש ֵאלָ ה.
לֹא י ְָּכלו ֹיו ֵתר ְּבנֵ י ַה ַביִ ת לְּ ִה ְּת ַא ֵפק ,נִ ְּכנַ ס ֵאלָ יו נֶּ ְּכד ֹו ְּו ָא ַמרְּ " :סלַח נָ א ַס ָבאַ ,עד ָמ ָתי
או ְּס ִרים!" ָענָ הו
נֵ ֵׁשב ונְּ ַח ֶּכה ,הֲ ֵרי ֵליל ֶּפ ַסח ַהלַיְּ לָ הְּ ,ו ָׁשבַ ת ְּמש ֹוש ַה ַחגִ ,אם ֵאין צַ ד ֶּה ֵתר ֹ
בוָ :מה ַא ָתה ָסחְּ ,בנִ יֵ ,א ְּ
יתי ,לִ ְּשמ ַֹח ְּב ִש ְּמ ַחת
יך אוכַ ל לָ ֶּׁשבֶּ ת ַעל ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ִעם ְּבנֵ י ֵב ִ
ָס ֹ

 | 811ח ג ה פ ס ח ב ה ל כ ה ו ב א ג ד ה
ַה ַחגְּ ,ולַעֲ ר ְֹּך ַה ֵס ֶּדרְּ ,ב ָׁש ָעה ֶּׁש ִא ָׁשה עֲ נִ ָיה ֹזו ְּת ֵהא ְּ ׁשרו ָיה ְּבצַ ַערְּ ,ולֹא ֵת ַדע ִש ְּמ ָחה ַב ַחג?
הו ָרה לָ ִא ָׁשהֻ :מ ָתר.
לות ְּו ֹ
צוהֲ ֹ
רו ְּבפָ נִ ים ֹ
ְּו ָחזַר ׁשוב לְּ ַד ְּפ ֵדף ַב ְּספָ ִרים .לְּ ַא ַחר ָׁש ָעה יָצָ א ֵמ ַח ְּד ֹ
תו"( .חזון עובדיה" הגדה של פסח עמוד ט)
ָשב ַעל ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ,לְּ ֵס ֶּדר ֶּפ ַסח ְּכ ִהלְּ כָ ֹ
ְּו ַרק ָאז י ַׁ
לו,
יש אֲ ֶּׁשר ֵאלֶּה ֹ
יתו ִה ֵנה ַמה ט ֹוב ,וְּ ָא ְּמנָ ם לְּ ִא ׁ
תו ְּך ֵב ֹ
רוצֶּ ה לְּ ַה ְּח ִמיר ְּב ֹ
יד"אָ :ה ֹ
עוד ָמ ָרן ַה ִח ָ
וְּ כָ ַתב ֹ
טוב ִאם י ִָשים ֶּאל לִ ב ֹו לְּ ַד ְּק ֵדק ִב ְּדבָ ִרים חֲ מו ִרים ֵמ ֵאלֶּה ֶּׁש ֵהם ִע ְּק ֵרי ַה ָדת וְּ ָׁש ְּר ָׁשןֶּׁ ,ש ִי ְּהיֶּה
ֹיו ֵתר ֹ
רות ָב ַר ִבים לְּ ַה ְּח ִמיר ְּב ָדבָ ר ֶּׁש ָפ ַׁשט ַה ִמנְּ ָהג לְּ ָה ֵקל ופָ ְּסקו
הו ֹ
עות ֵאין לְּ ֹ
ַב ַעל ִמד ֹות ְּתרו ִמי ֹות .ולְּ כָ ל ַה ֵד ֹ
כולִ ים
יקים ְּגמו ִרים יְּ ֹ
עו ְּמ ִדים ֵאין צַ ִד ִ
ֹ
'ת ׁשובָ ה'
קום ֶּׁש ַבעֲ לֵי ְּ
יהם ,ו ְּב ָמ ֹ
בו ֵת ֶּ
ֵכן ַהפ ֹו ְּס ִקים ִב ְּת ׁשו ֹ
לְּ ַה ְּח ִמיר ל ַָר ִבים .וְּ ֹיו ֵתר ֵמ ֵה ָמה ְּבנִ י ִה ָז ֵהר ְּב ִמ ְּ ׁש ַקל ַהחֲ ִסידותַ .עד ָכאן .וְּ כָ ַתב ַה ַׁש" ְּךָ ,אסור לֶּאֱ סֹר
ֶּאת ַה ֻמ ָתר אֲ ִפלו ְּב ֶּׁשל ג ֹוי וַ אֲ ִפלו ֶּׁש ֵאין ֶּה ְּפ ֵסד ַב ָדבָ ר ,וְּ ִאם הֻ ְּצ ַר ְּך לֶּאֱ סֹר ֵמחֲ ַמת ַה ָספֵ קָ ,כל ֶּׁש ֵאין
ָה ִאסור ָברור ַכ ֶּׁש ֶּמ ׁש ,צָ ִר ְּ
ַש ֹו ֵאל ֶּׁש ֵאין ָה ִאסור ָברור .וְּ כָ ַתב ַמהֲ ִר"י ִש ְּתרוגַ ,ק ָב ָלה
לו ַמר ל ׁ
יך ַהמ ֹו ֶּרה ֹ
ְּ
רב
רו ֵע ֶּרך ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ֶּה ְּח ִמיר ֶּנגֶּד ַד ַעת ָמ ָרן ַעל ִפי ֹ
יב ְּב ִס ְּפ ֹ
ָאון ַר ִבי יִ ְּצ ָחק ַט ֵי ְּ
קום ֶּׁש ַהג ֹ
ְּבי ֵָדינו ֶּׁש ְּבכָ ל ָמ ֹ
ּ
און ַׁר ִ ּבי ַׁח ִּיים פָ לָאגִ 'י
מו ֶּרה ְּכ ַד ַעת ָמ ָרן .וְ ַׁה ָג ֹ
מו ָהיָה ַמ ְּח ִמיר ,אֲ בָ ל ַלאֲ ֵח ִרים ָהיָה ֹ
ַהפ ֹו ְּס ִקיםַ ,רק לְּ ַע ְּצ ֹ
ידי ָש ַׁמיִ םֶ ,ש ְּמ ַׁא ֵּבד ָממ ֹו ָנם ֶשל יִ ְש ָר ֵאל .וּלְ ַׁד ַׁעת
ָּכ ַׁתבֶ ,ש ַׁה ּ ַׁמ ְח ִמיר לַׁאֲ ֵח ִרים ֶנגֶד ְּפ ַׁסק ָמ ָרןָ ,ע ֹנוש י ֵָענֵש ִ ּב ֵ
לום ,וְּ ִ ׁשגְּ גַת
רו ֶש ֵאין ֹיום ַׁה ִ ּכ ּפו ִּרים ְמכַׁ ּ ֵפר ַׁחס וְ ָש ֹ
רות ֶש ֵּבין ָא ָדם לַׁחֲ בֵ ֹ
עובֵ ר ַׁעל עֲ בֵ ֹ
ינו ְ ּכ ֹ
דולִ ים ִדּ ֹ
ַּׁכ ּ ָמה ְּג ֹ
ָאון
ָאון ַר ִבי ַא ְּב ָר ָהם ָאבוש גאב"ד ְּפ ַרנְּ ְּקפו ְּרט ,וְּ ַהג ֹ
ָדון .וְּ כֵ ן ָכ ְּתבו ַהג ֹ
עו ָלה ז ֹ
ַתלְּ מוד ָכזֹאת ְּבוַ ַדאי ֶּׁש ֹ
ֹא"ש,
ׁ
רו ְּת ׁשובָ ה ֵמ ַאהֲ בָ ה .וְּ כָ ַתב ָהר
ידו ַה ֻמ ְּב ָהק ֶּׁשל ַהנ ֹו ָדע ִביהו ָדה ְּב ִס ְּפ ֹ
ַר ִבי ֶּאלְּ ָעזָר פלקלס ַתלְּ ִמ ֹ
מונָ ם ֶּׁשל יִ ְּש ָר ֵאל" .ו ְּכבָ ר ָד ְּר ׁשו
או ֵסר לְּ ָה ִביא ְּר ָאיָה ְּברו ָרה וַ חֲ ז ָָקהִ ,כי ַהת ֹו ָרה ָח ָסה ַעל ָמ ֹ
"וְּ ַעל ָה ֹ
חֲ זַ"ל (ספרא שמיני פרשה א ועוד) ַעל ַאהֲ רֹן ַהכ ֵֹהן ֶּאת ַה ָפסוק (מלאכי ב ו)" :ת ֹו ַרת אֱ ֶּמת ָהיְּ ָתה ְּב ִפיהו,
הור וְּ לֹא ִט ֵהר ֶּאת
וְּ ַעוְּ ָלה לֹא נִ ְּמצָ א ִב ְּשפָ ָתיו"  -ת ֹו ַרת אֱ ֶּמת ָהיְּ ָתה ְּב ִפיהוֶ ,שלּ ֹא ִט ּ ֵמא ֶאת ַׁה ּ ָט ֹ
ַה ָט ֵמא .ו ַעוְּ ָלה לֹא נִ ְּמצָ א ִב ְּשפָ ָתיוֶ ,שלּ ֹא ָא ַׁסר ֶאת ַׁה ּמ ּ ָתר וְּ לֹא ִה ִתיר ֶּאת ָה ָאסור .וְּ ָא ְּמרו ַביְּ רו ַׁשלְּ ִמי
הור .וְּ ַעל ָכל ָפנִ ים
(תרומות סופ"ה)ְּ :כ ֵׁשם ֶּׁש ָאסור לְּ ַט ֵהר ֶּאת ַה ָט ֵמאָ ,כ ְּך ָאסור לְּ ַט ֵמא ֶּאת ַה ָט ֹ
יע ֶּאת ַה ׁש ֹו ֵאל אולַי יִ ְּרצֶּ ה לִ ְּה ֹיות ַב ַעל נֶּפֶּ ׁש
הו ִד ַ
מו ,י ֵׁש לְּ ֹ
ְּב ָמק ֹום ֶּׁש ָכ ַתב ָמ ָרן ֶּׁש ַב ַעל נֶּפֶּ ׁש יָחו ׁש לְּ ַע ְּצ ֹ
רונִ ים .וְּ ַעיֵן ַבקונְּ ְּט ֵרס ַה ִנ ְּפ ָלא " ֵׁשם
עוד ַר ִבים ֵמ ָה ַאחֲ ֹ
מו .וְּ כַ ְּדבָ ִרים ָה ֵאלו ָכ ְּתבו ֹ
ולְּ ַה ְּח ִמיר לְּ ַע ְּצ ֹ
ְּ
האֱ ִריך ָב ֶּזה( .א ,קי)
ָׁשאול" ָמה ֶּׁש ֶּ

ָח ֵמץ אֲ ִפלּ ּו ְ ּב ֶאלֶף לֹא ָּב ֵטל
ַכיָדו ַעָ ,כל ַמאֲ כַ ל ִאסור ֶּׁש ִה ְּת ָע ֵרב ְּב ַמאֲ כָ ל ָכ ֵׁשרִ ,אם י ֵׁש ַכמות ֶּׁשל ִפי ִ ׁש ִ ׁשים ַב ַמאֲ כָ ל ַה ָכ ֵׁשר ְּכנֶּ גֶּד
ַמאֲ כַ ל ָה ִאסורָ ,ב ֵטל ָה ִאסור ו ֻמ ָתר ַה ַת ְּב ִ ׁשיל ַבאֲ ִכי ָלה .לְ ָמ ָשלִ :אם נִ ְּ ׁש ַפ ְּך ְּמ ַעט ָח ָלב לְּ ַת ְּב ִ ׁשיל ֶּׁשל
ָב ָשר ,וְּ י ֵׁש ְּב ַת ְּב ִ ׁשיל ַה ָב ָשר ַכמות ֶּׁשל ִפי ִ ׁש ִ ׁשים ְּכ ֶּנגֶּד ֶּה ָח ָלב ַה ִנ ְּ ׁש ָפ ְּךֻ ,מ ָתר ַה ַת ְּב ִ ׁשיל ַבאֲ ִכי ָלה .וְּ הוא
ַה ִדין ִב ְּ ׁש ָאר ִאסו ִרים ִכנְּ בֵ ָלה וַ חֲ זִ יר וְּ כַ י ֹוצֵ א.
תוךְּ
ָח ֵמץ ֶה ְח ִמיר ּו חֲ כָ ִמיםֶּׁ ,שאֲ ִפלו נָ פַ ל ְּמ ַעט ָח ֵמץ לְּ ֹ
ֶּׁשל ִפי  0111וְּ ֹיו ֵתר ְּכ ֶּנגֶּד ֶּה ָח ֵמץ ,נֶּאֱ ָסר ַה ַת ְּב ִ ׁשיל ֻכל ֹו
כמבואר

בהרחבה בחוברת 'כשרות המטבח' .או ָלם ְּב ִאסור
ַה ַת ְּב ִ ׁשיל ְ ּבפֶ ַׁסחַ ,על ַאף ֶּׁשי ֵׁש ַב ַת ְּב ִ ׁשיל ַכמות
"ח ֵמץ ְ ּבפֶ ַׁסח
קובַ ַעתָ :
ַבאֲ ִכי ָלהֵ .כיוָ ן ֶּׁש ַההֲ לָכָ ה ֹ

ּ ְ -ב ַׁמ ּ ֶשהוּ"ְּ .ד ַהיְּ נו ,אֲ ִפלו ַרק ַמ ֶּׁשהו ֶּׁשל ָח ֵמץ ְּמע ָֹרב ַב ַת ְּב ִ ׁשיל ,נֶּאֱ ָסר ָכל ַה ַת ְּב ִ ׁשיל.

(סימן תמז ס"א)

[א ָלא ִאם ֵכן ְּמ ַעט
אלָא ֶּׁשעֲ ַדיִ ן לֹא נֶּאֱ ָסר ַה ַת ְּב ִ ׁשיל ַגם ַבהֲ נָ ָאהְּ ,כ ִדין ָח ֵמץ ַמ ָמ ׁש ֶּׁש ָאסור ַבהֲ נָ ָאהֶּ ,
ֶּ

נות ֵמ ַה ֶּכ ֶּסףֶּׁ ,ש ֵכיוָ ן ֶּׁש ֵאין ַהג ֹוי
גוי וְּ ל ֵָה ֹ
יח ֶּאת ַה ַתעֲ רֹבֶּ ת ].וְּ לָכֵ ן ֻמ ָתר לִ ְּמכֹר ֶּאת ַה ַת ְּב ִ ׁשיל לְּ ֹ
ֶּה ָח ֵמץ ַמ ְּ ׁש ִב ַ
ינו ֶּנהֱ ֶּנה ֵמ ֶּה ָח ֵמץ ְּכלָל.
ְּמ ַׁשלֵם ֹיו ֵתר עֲ בור הֲ נָ ַאת ַט ַעם ֶּה ָח ֵמץ ֶּׁש ַב ַת ְּב ִ ׁשיל ,נִ ְּמצָ א ֶּׁש ֵא ֹ
י .פט) וְּ אולָם ְּבנֵי ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז ַמ ְּח ִמ ִירים ָבזֶּה וְּ ש ֹו ְּר ִפים ֶּאת ָכל ַה ַת ְּב ִ ׁשיל ,וְּ ַרק ְּב ֶּה ְּפ ֵסד ְּמ ֻר ֶּבה ְּמ ִק ִלים
גוי( .הרמ"א סימן תסז סעיף י ובמשנה ברורה)
לִ ְּמכֹר לְּ ֹ

(סימן תסז סעיף

ַׁט ַׁעם ח ְמ ַׁרת ֶה ָח ֵמץַ :א ַחד ַה ְּט ָע ִמים ֶּׁש ֶּה ְּח ִמירו חֲ כָ ִמים ֶּב ָח ֵמץ ֹיו ֵתר ִמ ְּ ׁש ָאר ִאסו ִריםֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ַהת ֹו ָרה
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תו ַהת ֹו ָרה ִב ְּ ׁשנֵי ִאסו ֵרי לֹא ַתעֲ ֶּשה " -לֹא
או ֹ
ירה ב ֹו ְּמאֹדֶּׁ ,ש ְּלבַ ד ֵמ ִאסור ָכ ֵרת ֶּׁשב ֹוָ ,א ְּס ָרה ֹ
ֶּה ְּח ִמ ָ
"ת ְּ ׁש ִביתו ְּשאֹר ִמ ָב ֵתיכֶּ ם"ֶּׁ ,ש ֵאין ַכי ֹוצֵ א ָבזֶּה ְּב ׁשום ִאסור
ֵי ָר ֶּאה" וְּ "לֹא יִ ָמצֵ א" ,ו ְּב ִאסור עֲ ֵשה ֶּׁשל ַ
מו ִמ ְּ ׁש ָאר
ָהר ִמ ֶּמנו ְּכ ֹ
עודִ ,מ ׁשום ֶּׁש ֶּה ָח ֵמץ ָמצוי ְּבכָ ל ַה ָׁשנָ ה ְּבהֶּ ֵתר ,וְּ לֹא ְּרגִ ילִ ים לְּ ִהז ֵ
ַא ֵחר .וְּ ֹ
שנָ ה( .רש"י ,תוספות והרא"ש)
נו ֵהג ָכל ַה ָׁ
ִאסו ִרים ֶּׁש ִאסו ָרם ֹ

ּ ַׁתעֲ רֹבֶ ת ָח ֵמץ ק ֶֹדם ַׁה ּ ֶפ ַׁסח
ָכל ַהחֻ ְּמ ָרה ֶּׁש ֶּה ְּח ִמירו חֲ כָ ִמים ֶּב ָח ֵמץ ֶּׁשאֲ ִפלו ְּב ֶּאלֶּף לֹא ָב ֵטל ,הוא ַדוְּ ָקא ְּכ ֶּׁש ִה ְּת ָע ֵרב ֶּה ָח ֵמץ ְ ּבפֶ ַׁסח
מוַ ,א ְּך ִאם ִה ְּת ָע ֵרב ֶּה ָח ֵמץ ַב ַת ְּב ִ ׁשיל ק ֶֹּדם ַה ֶּפ ַסח
ַע ְּצ ֹ

צות ַהי ֹוםֶּׁ ,ש ְּכבָ ר ָא ְּס ָרה
[וַ אֲ ִפלו ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח ַא ַחר חֲ ֹ

ַהת ֹו ָרה לֶּאֱ ֹכל ָח ֵמץ] ,עֲ ַדיִ ן ְּמ ִק ִלים ָאנו ְּככָ ל י ֶֶּּתר ָה ִאסו ִרים ,ובָ ֵטל הֶּ ָח ֵמץ ְּב ִ ׁש ִ ׁשים .וְּ ַה ַט ַעם ָבזֶּהִ ,מ ֵכיוָ ן
'ת ְּ ׁש ִביתו' ,הוא
עובֵ ר ְּבכָ ֵרת ו ְּב ִאסו ֵרי 'לֹא י ֵָר ֶּאה' וְּ 'לֹא יִ ָמצֵ א' וְּ ַ
ירה ַהת ֹו ָרה ֶּב ָח ֵמץ ֶּׁש ֹ
ֶּׁש ָכל ַמה ֶּׁש ֶּה ְּח ִמ ָ
ֶּתר ָה ִאסו ִרים( .סימן תמז סעיף ב .צח)
מו ,אֲ בָ ל ק ֶֹּדם ַה ֶּפ ַסח הֲ ֵריהו ְּכי ֶּ
ַדוְּ ָקא ְּבפֶּ ַסח ַע ְּצ ֹ
ירהֻ ,מ ָתר
לְ ָמ ָשל :נִ ְּ ׁש ְּפכָ ה ְּמ ַעט ִבי ָרה לְּ ת ֹו ְּך ַהיַיִ ן ק ֶֹּדם ַה ֶּפ ַסח ,וְּ ָהיָה ִפי ִ ׁש ִ ׁשים ַביַיִ ן ְּכ ֶּנגֶּד ַה ִב ָ
מו ,נֶּאֱ ַסר ָכל ַהיַיִ ןַ ,אף ִאם י ֵׁש
לִ ְּ ׁשת ֹות ֶּאת ַהיַיִ ן ַב ֶּפ ַסח .אֲ בָ ל ִאם נִ ְּ ׁש ְּפכָ ה ַה ִבי ָרה ְּבפֶּ ַסח ַע ְּצ ֹ
ירה( .סימן תמז סעיף ד .קג)
ֶּב ָח ִבית ִפי ִמילְּ ֹיון ַייִ ן ְּכ ֶּנ ֶּגד ַה ִב ָ
או ָב ָשר ,וְּ ָהיָה ִפי ִ ׁש ִ ׁשים
ֹ
תו ְּך ַת ְּב ִ ׁשיל ָמ ָרק
ירה לְּ ֹ
מו כֵ ןִ ,אם ק ֶֹּדם ַה ֶּפ ַסח נִ ְּ ׁש ְּפכָ ה ְּמ ַעט ִב ָ
ו ְּכ ֹ
ירה ְּבפֶּ ַסח
לו ַב ֶּפ ַסח .אֲ בָ ל ִאם נִ ְּ ׁש ְּפכָ ה ַה ִב ָ
ירהֻ ,מ ָתר לְּ ַח ֵמם ֶּאת ַה ַת ְּב ִ ׁשיל ולְּ ָא ְּכ ֹ
ַב ַת ְּב ִ ׁשיל ְּכ ֶּנגֶּד ַה ִב ָ
מ ַה ִבי ָרה( .סימן תמז סעיף ד .באה"ל ד"ה בלח)
מו ,נֶּאֱ ַסר ַה ַת ְּב ִ ׁשילַ ,אף ִאם י ֵׁש ַב ַת ְּב ִ ׁשיל ִפי ִמילְּ ֹיון ֵ
ַע ְּצ ֹ
נו ַדע לָנו ק ֶֹּדם ַה ֶּפ ַסח ֶּׁש ִה ְּת ָע ֵרב ֶּה ָח ֵמץֶּ ,א ָלא
ק ֶּדם ַה ֶּפ ַסח ,הוא אֲ ִפלו לֹא ֹ
ִדין ַה ַנ"ל ֶּׁש ָב ֵטל ְּב ִ ׁש ִ ׁשים ֹ
מ ָתר( .משנה ברורה סימן תמז ס"ק לב .ק)
נו ַדע לָנו ,הֲ ֵרי זֶּה ֻ
מו ֹ
תו ְּך ַה ֶּפ ַסח ַע ְּצ ֹ
ְּב ֹ
הו ִציאו ֶּאת
ִח ָטה ְּבקו ָעה ֶּׁש ִהיא ָח ֵמץֶּׁ ,ש ָנ ְּפלָ ה לְּ ַת ְּב ִ ׁשיל ק ֶֹּדם ַה ֶּפ ַסח ,וְּ ָה ָיה ִפי ִ ׁש ִ ׁשים ַב ַת ְּב ִ ׁשיל ,וְּ ֹ
הו ִציאו ֶּאת ַה ִח ָטה וְּ ָחזְּ רו וְּ ִח ְּממוהו
ַה ִח ָטהֻ ,מ ָתר לְּ ַח ֵמם ֶּאת ַה ַת ְּב ִ ׁשיל ׁשוב ַב ֶּפ ַסח .אֲ בָ ל ִאם לֹא ֹ
ׁשוב ַב ֶּפ ַסחֶּ ,נאֱ ַסר ָכל ַה ַת ְּב ִ ׁשילְּ ,כ ִדין ָח ֵמץ ֶּׁש ִה ְּת ָע ֵרב ְּבפֶּ ַסח ֶּׁשאֲ ִפלו ְּב ֶּאלֶּף לֹא ָב ֵטלִ ,מ ֵכיוָ ן
מו ,וַ הֲ ֵרי ָח ֵמץ ְּבפֶּ ַסח לֹא ָב ֵטל.
ֶּׁש ַה ִח ָטה ֶּה ָח ֵמץ נָ ְּתנָ ה ַט ַעם ׁשוב ְּב ֵעת ִחמום ַה ַת ְּב ִ ׁש יל ְּבפֶּ ַסח ַע ְּצ ֹ
(סימן תמז סעיף ג .צח)

ֵעור
חוזֵ ר ְונ ֹ
ִ ּדין ֹ
גון ֶּׁש ִה ְּת ָע ְּרבָ ה ַמ ַצת ָח ֵמץ ַא ַחת
ִאם ִה ְּת ָע ֵרב ק ֶֹּדם ַה ֶּפ ַסח ַמאֲ כָ ל יָבֵ ׁש ָח ֵמץ ְּב ַמאֲ כָ ל יָבֵ ׁש ָכ ֵׁשרְּ ,כ ֹ
ש [ ֶּׁש ָא ְּמ ָרה ַהת ֹו ָרהֶּׁ ,ש ִאם ִה ְּת ָע ְּר ָבה
רות לְּ פֶּ ַסחִ ,ה ְּת ַב ֵטל ֶּה ָח ֵמץ ָברֹב ְּככָ ל ִדין יָבֵ ׁש ְּב ָיבֵ ׁ
ִב ְּ ׁש ֵתי ַמצ ֹות ְּכ ֵׁש ֹ
רות ַבאֲ ִכילָ ה .לְּ ָמ ָׁשל:
יכות ֻמ ָת ֹ
יכות יְּ בֵ ׁש ֹות ֶּׁשל ָכ ֵׁשרָ ,ה ִאסור ָב ֵטל ָברֹבְּ ,וכָ ל ַהחֲ ִת ֹ
חֲ ִתיכָ ה ֶּׁשל ִאסור יְּ בֵ ָׁשה ְּברֹב חֲ ִת ֹ
טוב ֶּׁשל ֹא ָא ָדם
יכות ֻמ ָתר ֹות ַבאֲ ִכילָ הַ ,רק ֹ
יכות ֶּׁשל ָב ָשר ָכ ֵׁשרׁ ְּ ,של ֶֹּׁשת ַהחֲ ִת ֹ
ִה ְּת ָע ְּר ָבה חֲ ִתיכַ ת ְּב ַשר נְּ בֵ לָ ה ִב ְּ ׁש ֵתי חֲ ִת ֹ

חוזֵר
ינו ֹ
ֶּא ָחד יֹאכַ ל ֶּאת ְּ ׁשלָ ְּ ׁש ָתן( .שו"ע יורה דעה סימן קט ס"א)] .ו ֵמ ַא ַחר וְּ ִה ְּת ַב ֵטל ֶּה ָח ֵמץ ק ֶֹּדם ַה ֶּפ ַסחֵ ,א ֹ
עו ֵרר ׁשוב ַב ֶּפ ַסחֶּׁ ,ש ֵכיוָ ן ֶּׁש ִה ְּת ַב ֵטל וְּ ֵאין ָה ִאסור נִ ָכר ,לֹא ֶּה ְּח ִמירו חֲ כָ ִמים ֶּׁשאֲ ִפלו ְּב ֶּאלֶּף לֹא
ו ִמ ְּת ֹ
טל .כן פסק ו רוב הראשונים ,רש"י ,רבנו תם ,רבנו יצחק מבעלי התוספות ,האור זרוע ,הראבי"ה ,רבנו שמחה,
יִ ְּת ַב ֵ
רבנו יעקב מקורביל ,הרא"ה ,הראב"ד ,הר"ן ,הסמ"ג ,התרומה ,אורחות חיים ,רבנו פרץ ,הריטב"א ,הרא"ש ,העיטור,
הסמ"ק ,הגהות מימוניות ,המכתם ,המאירי ,הרשב"ץ ,וכן פסק בסתם מרן בשו"ע (סימן תמז סעיף ד) ,וכן פסקו
מהרי"ט ,מהר"ח מודעי ,גינת ורדים ,בית יהודה עייאש ,ויאמר יצחק ,מהר"א בן שמעון ועוד רבים מן האחרונים,

ָאון ַמהֲ ַר"ם ֶּבן ָח ִביב ֶּׁש ַה ַמ ְּח ִמ ִירים ְּב ֶּׁש ֶּמן ׁשו ְּמ ׁ ֻש ִמין ֶּׁש ָמא נִ ְּ ׁש ָרה
ושכן הוא מנהג בני ספרד .וְּ כָ ַתב ַהג ֹ
ִעם ִח ִטים ,חֻ ְּמ ָרה יְּ ֵת ָרה ִהיא.
או ָלם ָה ָר ָמ"א (סימן תמז ס"ד) ָכ ַתבֶּׁ ,ש ִמנְּ ַהג ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז לְּ ָה ֵקל ֵכן ַרק ְּב ַתעֲ רֹבֶּ ת לַח ְּבלַח
ינו ָב ֵטל.
ֵעור ֶּה ָח ֵמץ וְּ ֵא ֹ
חוזֵר וְּ נ ֹ
לו ַמר ֶּׁש ֹ
או ְּב ַת ְּב ִ ׁשיל ָב ָשר ַכ ַנ"ל] ,אֲ בָ ל ְּב ַתעֲ רֹבֶּ ת יָבֵ ׁש ְּביָבֵ ׁשַ ,מ ְּח ִמ ִירים ֹ
ֹ

ירה ְּביַיִ ן
מו ִב ָ
[כ ֹ
ְּ
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ָאוןָ ,ה ַר ְּמ ַב"םָ ,ה ַר ְּ ׁש ָב"א וְּ ָה ִרי"ץ גֵאותֶּׁ ,ש ַאף ַעל ִפי ֶּׁש ִה ְּת ַב ֵטל
רונַ אי ג ֹ
וְּ ַה ַט ַעםְּ ,כ ֵדי ָלחו ׁש לְּ ַרב נַ ְּט ֹ
קום ִמנְּ ַהג
ֵעור ׁשוב ְּבפֶּ ַסח .וְּ ַאף ֶּׁשהֵ ם ֶּה ְּח ִמירו ַגם ְּבלַח ְּבלַחִ ,מ ָכל ָמ ֹ
חוזֵר וְּ נ ֹ
ֶּה ָח ֵמץ ק ֶֹּדם ַה ֶּפ ַסחֹ ,
ְּבנֵי ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז לְּ ַה ְּח ִמיר ַרק ֶּב ָח ֵמץ ֶּׁשהוא ָב ַעיִ ןְּ ,כ ַתעֲ רֹבֶּ ת יָבֵ ׁש ְּביָבֵ ׁש .אֲ בָ ל ְּב ַתעֲ רֹבֶּ ת לַח ְּבלַחֵ ,כיוָ ן
ה ְּח ִמירו( .משנ"ב ס"ק לג .קג)
תו ְּך ַהיַיִ ן לְּ ַג ְּמ ֵרי ,לֹא ֶּ
ירה ֶּׁשנ ְֶּּעלְּ ָמה ְּב ֹ
מו ַה ִב ָ
ֶּׁש ֵאין ֶּה ָח ֵמץ נִ ָכר ָב ַעיִ ןְּ ,כ ֹ

ֹנו ֵתן ַׁט ַׁעם לִ ְפגָ ם
ַבי ְּ ׁש ָאר ִאסו ִריםִ ,אם ִב ֵׁשל ָא ָדם ְּב ָטעות ְּב ִסיר ֶּׁשל ִאסור ,נֶּאֱ ַסר ַה ַמאֲ כָ ל .לְ ָמ ָשלִ :ב ֵׁשל
ַכ ָידו ַע ,לְּ ג ֵ
ָב ָשר ְּב ָטעות ְּב ִסיר ֶּׁשל ָחלָב ,נֶּאֱ ַסר ַה ָב ָשר ַבאֲ ִכי ָלה ֵמחֲ ַמת ֶּה ָח ָלב ַה ָבלו ַע ַב ִסיר ֶּׁש ִנ ְּפלַט ל ַַת ְּב ִ ׁשיל.
עות לְּ ִב ׁשול ֶּה ָח ָלב ַב ִסיר ,אֲ בָ ל ִאם ְּכבָ ר ָע ְּברו
תו ְּך ָׁ 94ש ֹ
או ָלם ָכל זֶּה ַדוְּ ָקא ְּכ ֶּׁש ִב ֵׁשל ֶּאת ַה ָב ָשר ְּב ֹ
עות ִמ ָׁש ָעה ֶּׁש ִב ֵׁשל ָח ָלב ַב ִסיר וְּ ַא ַחר ָכ ְּך ִב ֵׁשל ְּב ָטעות ָב ָשר ֻ -מ ָתר ַה ָב ָשר ַבאֲ ִכי ָלהִ ,מ ֵכיוָ ן
ָׁ 94ש ֹ
טוב ֶּׁשל
טוב ,וְּ נִ ְּמצָ א ֶּׁש ִנ ְּפלַט ַל ָב ָשר ַט ַעם ֹ
תו ְּך ָׁ 94שע ֹות ַה ַט ַעם ַה ָבלו ַע ַב ִסיר הוא ַט ַעם ֹ
ֶּׁש ַדוְּ ָקא ְּב ֹ
טוב ַב ָב ָשר,
נו ֵתן ַט ַעם ֹ
ינו ֹ
עותַ ,ט ַעם ֶּה ָח ָלב ַה ָבלו ַע ַב ִסיר נִ ְּפגַם וְּ ֵא ֹ
רו ,אֲ בָ ל לְּ ַא ַחר ָׁ 94ש ֹ
או ְּס ֹ
ָחלָב וְּ ֹ
"נו ֵתן ַט ַעם לִ ְּפגָםֻ ,מ ָתר"ְּ .ד ַהיְּ נוָ ,כל ֶּׁש ְּבלִ י ַעת
ֹ
רו .וְּ זֶּה ַה ִנ ְּק ָרא ִבלְּ ׁש ֹון ַרב ֹו ֵתינו:
ינו א ֹו ְּס ֹ
וְּ ָלכֵ ן ֵא ֹ
מ ָתר .כמבואר בהרחבה בחוברת "כשרות המטבח".
ָה ִאסור נָ ְּתנָ ה ַט ַעם ָפגום ַב ַמאֲ כָ ל ,הֲ ֵריהו ֻ
עות
ַבי ִאסור ָח ֵמץִ ,אם ָט ָעה ו ִב ֵׁשל ְּבפֶּ ַסח ְּב ִסיר ֶּׁשל ָח ֵמץ  -לְּ ַא ַחר ֶּׁש ְּכבָ ר ָע ְּברו ָׁ 94ש ֹ
ו ֵמ ַע ָתה ,לְּ ג ֵ
מו ֶּׁשל ֶּה ָח ֵמץ
ִמ ָׁש ָעה ֶּׁש ִב ֵׁשל ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ ַב ִסירֻ ,מ ָתר ַה ַת ְּב ִ ׁשיל ַבאֲ ִכי ָלהֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ְּכבָ ר נִ ְּפגַם ַטעֲ ֹ
או ֵסר .ואף על פי שחמץ בפסח אפילו באלף לא
ינו ֹ
ַה ָבלו ַע ,וְּ נִ ְּפ ַלט ַט ַעם ָפגום ֶּׁשל ָח ֵמץ ֶּׁש ֵא ֹ
בטל ,והרי באלף אין טעם כלל ובכל זאת נאסר ,מכל מקום ,כאן שנפגם החמץ ,פקע איסורו
לגמרי ואינו אוסר כלל .כן פסקו הגאונים ורוב הראשונים ,רש"י ,רבנו תם ,רבנו יצחק מבעלי התוספות ,רבנו
שמואל ,רבנו יהודה בר יצחק ,אור זרוע ,הרמב"ן ,אורחות חיים ,הריטב"א ,מהר"ם מרוטנבורג ,הרא"ש ,האגור,
הרשב"ץ ,יכין ובועז ,ועוד .וכן הוא בבית יוסף ובשלחן ערוך (סימן תמז סעיף י)( .קיד ,קה)

ָא ְּמנָ ם ָה ָר ָמ"א
היראים וריב"א,

ַה ַת ְּב ִ ׁשיל לִ ְּבנֵי
בוַ ,אף
ו ִב ְּ ׁשלו ֹ

נו ֵתן ַט ַעם לִ ְּפגָם ְּבפֶּ ַסח,
(תמז סעיף י) ָכ ַתבֶּׁ ,ש ִמנְּ ַהג ְּב ֵני ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז לְּ ַה ְּח ִמיר ְּב ֹ
מפאת חומרת איסור חמץ) ְּו ָלכֵ ן ֶּנאֱ ָסר ַה ַת ְּב ִ ׁשיל ַבאֲ ִכי ָלה .וְּ אולָם ַר ַׁשאי לִ ֵתן ֶּאת
קום ִאם ָע ְּברו י"ב ח ֶֹּד ׁש ַעל ַה ְּכלִ י אֲ ִפלו ְּכלִ י ֶּח ֶּרס ,וְּ ָטעו
לו .ו ִמ ָכל ָמ ֹ
ְּספָ ַרד לְּ ָא ְּכ ֹ
לה( .חכם צבי ,הגר"ז ,מהר"ש אנגיל ועוד .קיד ,קסא)
לִ ְּבנֵי ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז ֻמ ָתר ַה ַת ְּב ִ ׁשיל ַבאֲ ִכי ָ

(כהרשב"א,

ָח ַׁשב ֶש ַׁא ְּת ַׁא ְש ְ ּכ ַׁנ ִ ּזיָּה...
ימי ח ֹול ַהמ ֹו ֵעד
תו ִב ֵ
אש ֹון לְּ ִצי ֹון זְּ צו ָק"ל לְּ ַס ֵפר ְּב ִ ׁשעו ָריו ֶּׁש ַפ ַעם ְּבבַ חֲ רו ֹ
ָרגִ יל ָהיָה ָמ ָרן ָה ִר ׁ
יתו ְּב ֵעת ַה ָצהֳ ַריִ ם ְּו ָר ָאה ֶּאת ְּ ׁשכֵ נָ ת ֹו ב ֹוכָ ה וְּ ִסיר ְּבי ָָדהׁ ְּ ,ש ַאלָה ָמ ָרן לָ ָמה
ֶּפ ַסחָ ,חזַר לְּ בֵ ֹ
לוִ ,ב ִתי ְּב ָטעות לָ ְּק ָחה ִסיר ָח ֵמץ ו ִב ְּ ׁשלָ ה ב ֹוָ ,הל ְַּכ ִתי
לָמה י ֵַרע לְּ בָ בֵ ְּך? ָא ְּמ ָרה ֹ
ִת ְּב ִכי ְּו ָ
ָאון ִמ ֶּט ְּפלִ יק)ְּ ,ו ָא ַמר
ס ִקי ַזצַ "ל ( ַהנ ֹו ָדע ְּב ֵׁשם ַהג ֹ
לִ ְּ ׁשאֹל ֶּאת ַרב ַה ְּ ׁשכונָ ה ַר ִבי ִ ׁש ְּמ ׁש ֹון ַאהֲ רֹן פ ֹולַנְּ ְּ
לִ י ֶּׁש ָהאֹכֶּ ל נֶּ אֱ ַסרְּ ,ו ֵאינֶּ ִני ֹיו ַד ַעת ָמה לַעֲ ש ֹות.
יאי
ָא ַמר לָ ה ָמ ָרן" ,לֹא ִת ְּדאֲ גִ יָ ,האֹכֶּ ל ָכ ֵׁשר לְּ לֹא חֲ ָׁש ׁשְּ ,ו ִאם ַא ְּת לֹא ַמאֲ ִמינָ ה לִ יָ ,ת ִב ִ
ַחת אֲ נִ י גַם אֹכַ ל"ַ .כ ִנ ְּר ֶּאה ֶּׁש ָה ַרב ָח ַׁשב ֶּׁש ַא ְּת ַא ְּ ׁש ְּכנַ ִזיָה לָ כֵ ן ָפ ַסק לָ ְּך ָככָ ה ,אֲ בָ ל
לִ י צַ ל ַ
ְּ
ש( .עי' עמוד קי)
אֲ נִ י ֹיו ֵד ַע ֶּׁש ַא ְּת ַפ ְּר ִס ָיהֻ ,מ ָתר לָ ך ָהאֹכֶּ ל לְּ לֹא חֲ ָׁש ׁ

ִמ ְר ַׁק ַׁחת ִ -ר ָּבה
מות ַה ָׁשנָ ה ִב ְּכלִ י ָח ֵמץֻ ,מ ָתר לְּ ָא ְּכלָ ה ְּבפֶּ ַסח לְּ כַ ְּת ִח ָלה.
ִמ ְּר ַק ַחת ֶּׁש ִה ְּת ַב ְּ ׁשלָ ה ִב ְּ ׁש ָאר יְּ ֹ
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ֵש ָכאן צֵ רוף ֶּׁשל ְּ ׁש ֵני ְּט ָע ִמים
כולִ ים לְּ ָה ֵקל ָבזֶּהֵ .מ ַא ַחר וְּ י ׁ
ו ִמן ַה ִדין גַם ְּב ֵני ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז יְּ ֹ
'נו ֵתן ַט ַעם ַבר
לְּ ָה ֵקל ,גַם ֶּׁש ְּס ַתם ֵכלִ ים ֵאינָ ם ְּבנֵי ֹיו ָמם ו ִמ ֵמילָא נַ עֲ ָשה ַט ַעם לִ ְּפגָם ,וְּ גַם ִמ ׁשום ֹ
נו ֵתן ַט ַעם ֶּׁשל ֶּה ֵתר'ְּ ,ד ַהיְּ נו ֶּׁש ֶּה ָח ֵמץ נָ ַתן ַט ַעם ַב ְּכלִ י ,וְּ ַה ְּכלִ י נָ ַתן ַט ַעם ַב ִמ ְּר ַק ַחת ,וַ עֲ ַדיִ ן ֶּזה הֶּ ֵתר,
ֹ
מ"א לְּ ָה ֵקל( .מג"א וחק יעקב .קה)
מו ֶּדה ָה ָר ָ
ֵיהם ֹ
ֵכיוָ ן ֶּׁש ַנעֲ ָשה ק ֶֹּדם ֶּפ ַסח .ו ְּבצֵ רוף ְּ ׁשנ ֶּ

גוי 
ְ מ ִכי ַׁרת ֶה ָח ֵמץ לְ ֹ
ָח ֵמץ מ ְצנָע
עובֵ ר ִאסור ֵמ ַהת ֹו ָרה
ינו ֹ
לוֶּׁ ,ש ָאז ֵא ֹ
שו ֵתנו[ ,וַ אֲ ִפלו ִאם ִב ְּט ֹ
ָכ ָאמורֵ ,אין לְּ ַה ְּ ׁש ִאיר ָח ֵמץ ִב ְּר ׁ

גוי,
מוכֵ ר ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ לְּ ֹ
ַכ ְּמב ָֹאר לְּ ַהלָן ,עֲ ַדיִ ן ָא ְּסרו חֲ כָ ִמים לְּ ַה ְּ ׁש ִאיר ָח ֵמץ ָב ַעיִ ן ].אולָ םִ ,אם ֹ
לו .ו ִבלְּ בַ ד
יתו ,הֲ ֵרי ֶּז ה ֻמ ָתרֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ֵאין ֶּה ָח ֵמץ ַׁשי ְָּך ֹ
ַאף ַעל ִפי ֶּׁש ֶּה ָח ֵמץ נִ ְּ ׁש ָאר ְּבבֵ ֹ
א ָדם( .תוספתא ,תמח ג ,ה ובאחרונים .ע)
קום ֻמ ְּצנָ ע ְּו ָסגור ,לְּ בַ ל ִת ַגע ָׁשם ַיד ָ
תו ְּב ָמ ֹ
יח א ֹו ֹ
ֶּׁש ַי ִנ ַ

ֵא ְ
מו ְכ ִרים
יך ֹ
קו ִמית ֶּׁש ְּבכָ ל ִעיר.
או ָה ַר ָבנות ַה ְּמ ֹ
ירת ֶּה ָח ֵמץ ִמ ְּת ַב ַצ ַעת ַעל יְּ ֵדי ֵבית ִדין צֶּ ֶּדק ֹ
ְּמ ִכ ַ
או ָתם ִכ ְּ ׁשלו ִחים
ירהֶּׁ ,ש ָבזֶּה הוא ְּמ ַמ ֶּנה ֹ
ְּו ַעל ָכל ָא ָדם לִ ְּר ׁשֹם ֶּאת ְּ ׁשמ ֹו ְּב ָט ְּפ ֵסי ַה ְּמ ִכ ָ
גוי[ .נִ ָתן לִ ְּמכֹר ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ גַם ְּב ֶּא ְּמצָ עות אֲ ַתר " ִה ַד ְּברות"]ְּ .ו ֵאין
צו לְּ ֹ
רו לִ ְּמכֹר ֶּאת חֲ ֵמ ֹ
עֲ בו ֹ
ְּ
ירה ַר ִבים ֵהם
ינו לְּ בֵ ין ַהג ֹויִ ,כי ְּפ ָר ֵטי ְּו ִדי ֵני ַה ְּמ ִכ ָ
כר ֵב ֹ
מו ְּולִ ְּמ ֹ
לְּ ָא ָדם לִ ְּסמֹך ַעל ַע ְּצ ֹ
מאֹד( .ע)
ַעד ְּ

קום ִא ְחס ּון
ְמ ֹ
קום
'מ ֹ
ָמות לִ ְּכתֹב ְּ
ירת ָח ֵמץ ֶּׁשל ַר ָבנֻי ֹות ְּמ ֻסי ֹ
נות ִה ְּת ִחילו ְּב ָט ְּפ ֵסי ְּמ ִכ ַ
ַב ָׁשנִ ים ָה ַאחֲ ר ֹו ֹ
יתו,
צו ְּבבֵ ֹ
ִא ְּחסון'ְּ ,ד ַהיְּ נו ֶּׁש ַעל ָכל ָא ָדם לְּ ַס ֵמן ָׁשם ֵהיכָ ן הוא ְּמ ַא ְּח ֵסן ֶּאת ֶּח ְּמ ֹ
ירה
כון ֶּׁשלֹא לִ ְּכתֹב ְּבטֹפֶּ ס ַה ְּמ ִכ ָ
רון א ֹו ַמ ְּח ָסן ְּוכַ י ֹוצֵ א ָבזֶּה ,אֲ בָ ל ַהי ֹו ֵתר נָ ֹ
ְּב ֵאיזֶּה ָא ֹ
ְּ
קום ֶּׁשהוא.
מוכֵ ר ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ ְּבכָ ל ָמ ֹ
קום ִא ְּחסון' ְּכלָ ל ,ו ְּבכָ ך ֹ
'מ ֹ
ְּ
ירה הוא ְּר ִצינִ י וְּ ָחזָק ֹיו ֵתר,
טובָ הְּ ,כ ֵדי ֶּׁש ִי ְּהיֶּה נִ ָכר ֶּׁש ַמעֲ ֶּשה ַה ְּמ ִכ ָ
ַאף ֶּׁש ְּבוַ ַדאי ַכ ָונָ ָתם לְּ ֹ
מו,
ירת ָח ֵמץ ְּב ַדף ִב ְּפנֵ י ַע ְּצ ֹ
מות ְּמ ֻסי ִָמים לִ ְּר ׁשֹם ָכל ֶּא ָחד לִ ְּמ ִכ ַ
קו ֹ
[ו ֵמחֲ ַמת ֵכן ֵה ֵחלו ַגם ִב ְּמ ֹ
רו ְּ ׁש ִמים ַרק ֶּאת ְּ ׁש ָמם
ְּולֹא ְּכ ִפי ֶּׁשנ ֹוהֲ גִ ים ֻר ָבם ְּככֻ ָלם ֶּׁש ִנ ְּר ָׁש ִמים אֲ נָ ִ ׁשים ַר ִבים ְּב ַדף ֶּא ָחד וְּ ֹ
'בכָ ל
כון ֶּׁשלֹא לְּ ַס ֵמן ְּמק ֹומ ֹות ְּמ ֻסי ִָמים ֶּא ָלא לִ ְּמכֹר ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ ְּ
ְּו ַה ְּכתֹבֶּ ת]ַ ,א ְּך עֲ ַדיִ ן ַהי ֹו ֵתר נָ ֹ
רו ֵׁשם לְּ ָמ ָׁשל ֶּׁש ֶּה ָח ֵמץ נִ ְּמצָ א ְּב ָאר ֹון ְּצ ָד ִדי ַב ִמ ְּט ָבח ,וְּ ָׁשכַ ח
קום ֶּׁשהוא'ִ ,כי ְּפ ָע ִמים ֶּׁשהוא ֹ
ָמ ֹ
צו ֶּׁש ַב ַמ ְּח ָסןְּ .ו ַרב ֹות נִ ְּ ׁש ַאלְּ נו לְּ ַא ַחר ַה ֶּפ ַסח,
ֶּׁש ִנ ְּמצָ א ַגם ַב ַמ ְּח ָסןְּ ,ונִ ְּמצָ א ֶּׁשלֹא ָמכַ ר ֶּאת ֶּח ְּמ ֹ
מותְּ .ו ַאף ֶּׁש ִמן ַה ְּס ָתם ֵהם ְּמבַ ְּטלִ ים ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ,
ֵמאֲ נָ ִ ׁשים ֶּׁש ָׁש ְּכחו לִ ְּר ׁשֹם ְּב ִדיוק ֶּאת ָכל ַה ְּמק ֹו ֹ
פו ַבפ ַֹעלֶּׁ ,ש ָמא לֹא יְּ בַ ֵטל ְּבלֵב ָׁשלֵם,
קום עֲ ַדיִ ן ִת ְּקנו חֲ זַ"ל לִ ְּבדֹק ַגם ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ ולְּ ָש ְּר ֹ
ִמ ָכל ָמ ֹ
ְּ
פו וְּ לֹא ְּכלום .וְּ זֹאת
ינו ֶּׁשל ֹו ֶּאלָא ֶּׁשל ַהג ֹויְּ ,ולֹא צָ ִריך לְּ ָׁש ְּר ֹ
רו ֶּׁש ָאז ְּכבָ ר ֵא ֹ
מו ְּכ ֹ
ֶּא ָלא ִאם ֵכן ֹ
מו ְּכ ִרים
חו ִקים ִמת ֹו ָרה ו ִמ ְּצ ֹוות ֶּׁשלֹא ְּמבַ ְּטלִ ים ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ ְּכלָל ,וְּ ַרק ֹ
ֶּשנָ ם ַר ִבים ָה ְּר ֹ
ִמ ְּלבַ ד ֶּׁשי ְּ ׁ
'ה ַד ְּברות' ְּוכַ י ֹוצֵ א ָב ֶּהם.
תו ֶּד ֶּר ְּך אֲ ָתר ִ
או ֹ
ֹ
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ירה
קור ַׁה ְּמ ִכ ָ
ָ מ ֹ
גוי ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח ,הוא ֵמ ַרב ֹו ֵתינו ַה ַת ָנ ִאים ַבת ֹו ֶּספְּ ָתא ,וְּ כֵ ן ָפ ַסק
ירת ֶּה ָח ֵמץ לְּ ֹ
קור ְּמ ִכ ַ
י ֵׁש ל ַָד ַעתִ ,כי ְּמ ֹ
גוי ֶּׁש ָהיו ָב ִאים ִב ְּס ִפינָ ה וְּ ָהיָה ָח ֵמץ ְּביַד יִ ְּש ָר ֵאל
ָה ַר ְּמ ָב"ם (הלכות חמץ ומצה פ"ד ה"ו) :יִ ְּש ָר ֵאל וְּ ֹ
חו ִמ ֶּמנו ַא ַחר ַה ֶּפ ַסח,
לו ְּק ֹ
חוזֵר וְּ ֹ
לו ְּב ַמ ָתנָ ה ,וְּ ֹ
נו ֹ
נו ְּת ֹ
או ֹ
מו ְּכר ֹו ַלג ֹוי ֹ
ישית ,הֲ ֵרי זֶּה ֹ
יעה ָׁש ָעה חֲ ִמ ִ ׁ
וְּ ִה ִג ָ
לו ֵק ַח ִמג ֹוי בֹא וְּ ַקח ִמ ִי ְּש ָר ֵאל,
או ֵמר ַה ִיש ָר ֵאל לַג ֹוי ַעד ֶּׁש ַא ָתה ֹ
לו ְּב ַמ ָתנָ ה ְּגמו ָרה .וְּ ֹ
ו ִבלְּ בַ ד ֶּׁש ִי ְּתנֶּנו ֹ
לו ַעל ְּתנַ אי .וְּ כָ ַתב ִב ְּתרו ַמת
לו וְּ לֹא יִ ֵתן ֹ
ֶּׁש ָמא ֶּא ְּצ ָט ֵר ְּך וְּ ֶּא ַקח ִמ ְּמ ָך ַא ַחר ַה ֶּפ ַסח ,אֲ בָ ל לֹא יִ ְּמכֹר ֹ
גוי ְּב ַמ ָתנָ ה ְּגמו ָרה ,וְּ ַה ִיש ָר ֵאל
נו לְּ ֹ
נו ְּת ֹ
רו ְּו ֹ
לו לְּ בַ עֲ ֹ
ָדו ָח ֵמץ ָסמו ְּך ל ֶַּפ ַסח וְּ ָק ֶּׁשה ֹ
ַה ֶּד ֶּׁשןִ ,מי ֶּׁשי ֵׁש ְּבי ֹ
לו,
ירהו ֹ
לו ַעד לְּ ַא ַחר ַה ֶּפ ַסח וְּ יַחֲ זִ ֵ
ירו לְּ א ֹות ֹו ג ֹוי וְּ ֹיו ֵד ַע ב ֹו ֶּׁשלֹא יִ גַע ֶּב ָח ֵמץ ְּכלָלֶּ ,א ָלא יִ ְּ ׁש ְּמ ֵרהו ֹ
ַמ ִכ ֹ
דו ָלה
י ֵָר ֶּאה ֶּׁש ֻמ ָתרַ ,רק ֶּׁש ִי ְּת ֵנהו ַלג ֹוי לְּ לֹא ׁשום ְּתנַ אי .וְּ כָ ַתב ַה ֵבית ֹיו ֵסףַ ,אף ֶּׁש ֵאין לְּ ָך ָהעֲ ָר ָמה ְּג ֹ
ירה ֹזו ִהיא הֶּ ֵתר
סופֵ ר ,וְּ ַהעֲ ָר ַמת ְּמ ִכ ָ
סוף נַ עֲ ָשה ַה ִקנְּ יָן ַכ ִדין .וְּ כָ ַתב ַהחֲ ַתם ֹ
ִמז ֹוִ ,ה ִתירו חֲ ַז"לֶּׁ ,שס ֹוף ֹ
קו ֶּנה ָב ֶּהם.
ירה ְּגמו ָרה ֵמ ַה ִקנְּ יָנִ ים ֶּׁש ַהג ֹוי ֹ
מוכֵ ר ְּמ ִכ ָ
גָמור ִמן ַהת ֹו ָרה ְּבלִ י ׁשום ִפ ְּקפוקֵ ,כיוָ ן ֶּׁשהוא ֹ
ירה
קום ַה ְּמ ִכ ָ
ֵיהם ֹיו ְּד ִעים ְּבלִ ָבם ֶּׁש ֶּה ָח ֵמץ ֻי ְּחזַר ל ִַי ְּש ָר ֵאל לְּ ַא ַחר ַה ֶּפ ַסחִ ,מ ָכל ָמ ֹ
וְּ ַאף ַעל ִפי ֶּׁש ְּ ׁשנ ֶּ
עו ֶּשה כֵ ן
ינו ֹ
או ֵהב ל ִַי ְּש ָר ֵאל וְּ ֵא ֹ
צוֶּ ,אלָא ֶּׁשהוא ֹ
ָכול ַהק ֹו ֶּנה לַעֲ ש ֹות ב ֹו ֶּח ְּפ ֹ
ירה ְּגמו ָרה ִהיא ,וְּ י ֹ
ְּמ ִכ ָ
רו ל ִַי ְּש ָר ֵאל ,וְּ זֶּהו ֶּה ֵתר ָגמור ְּבלִ י ִפ ְּקפוק .וְּ ַר ַׁשאי ַה ִי ְּש ָר ֵאל
מו ְּכ ֹ
חוזֵר ו ֹ
רו ל ֹו ַעד לְּ ַא ַחר ַה ֶּפ ַסח וְּ ֹ
ו ְּמ ַׁש ְּמ ֹ
רוב לְּ וַ ַדאי ֶּׁש ֶּא ַק ֵחהו ִמ ְּמ ָך
רו לִ י לְּ ַא ַחר ַה ֶּפ ַסחָ ,ק ֹ
מו ְּכ ֹ
לו ַמר לַג ֹוי ְּבפֵ רו ׁשִ ,אם ִת ְּרצֶּ ה לַחֲ זֹר ולְּ ֹ
ֹ
קום ְּדבָ ִרים ֶּׁש ַבלֵב ֵאינָ ם ְּדבָ ִרים .וְּ ַעל ִפי
תו ַמ ָמ ׁשִ ,מ ָכל ָמ ֹ
נו ֹ
רו .וְּ ַגם ִאם ֵאין ְּב ַד ַעת ַהג ֹוי לִ ְּק ֹ
ִב ְּמ ִחי ֹ
ירו לְּ ַא ַחר ַה ֶּפ ַסח .וְּ כֻ לָם
ירו ו ַמחֲ זִ ֹ
צות יִ ְּש ָר ֵאל לִ ְּמכֹר ֶּה ָח ֵמץ לְּ נָ ְּכ ִרי ַה ַמ ִכ ֹ
זֶּה ָפ ַׁשט ַה ִמנְּ ָהג ְּבכָ ל ְּתפו ֹ
ירה ְּגמו ָרה ִהיא ,וְּ ַה ְּמ ַע ְּר ֵער ַעל ֶּזה ָראוי לִ גְּ ָע ָרהֵ ,כן נִ ְּר ֶּאה לִ י ָברור ְּב ֶּעזְּ ַרת ה' יִ ְּת ָב ַר ְּך.
מו ִדים ֶּׁש ְּמ ִכ ָ
ֹ
סופֵ ר.
ַעד ָכאן ִד ְּב ֵרי ַהחֲ ַתם ֹ
הו ָרה ֶּׁש ָאסור ַבהֲ נָ ָאה ֵמ ַהת ֹו ָרהַ ,על יְּ ֵדי
כור ְּב ֵה ָמה ְּט ֹ
יעים ְּקדו ַׁשת ְּב ֹ
ו ַמעֲ ִשים ְּבכָ ל ֹיום ֶּׁש ַמ ְּפ ִק ִ
עולָםֵ .כיוָ ן ֶּׁש ִמן
רות (ג ע"א) ,וְּ כַ ָנהוג ְּבכָ ל ָה ֹ
כו ֹ
גויַ ,כ ְּמ ֹפ ָר ׁש ַב ְּג ָמ ָרא ַמ ֶּסכֶּ ת ְּב ֹ
אזֶּן ַה ְּב ֵה ָמה לְּ ֹ
ירת ֹ
ְּמ ִכ ַ
עוד .וְּ כֵ ן ָכ ְּתבו
ֹאר ָב ַר ְּמ ַב"ם ְּב ִענְּ יַן ַמעֲ ֵׁשר ֵׁשנִ י וְּ ֹ
ַה ִדין ֻמ ָתר לְּ ַהעֲ ִרים אֲ ִפלו ְּב ִאסור ת ֹו ָרה ,וְּ כַ ְּמב ָ
פות (מסכת
רונִ ים .וְּ כָ ְּתבו ַהת ֹו ָס ֹ
עוד ַר ִבים ֵמ ָה ַאחֲ ֹ
יסאַ ,ה ְּפ ִרי ְּמג ִָדים ,צֶּ ַמח צֶּ ֶּדקַ ,מ ַה ְּר ַׁש"ם וְּ ֹ
ָאון ִמ ִל ָ
ַהג ֹ
ֹאש,
גון ָה ֵר ָאה וְּ ָהר ׁ
או ָתה ְּט ֵריפָ הְּ ,כ ֹ
עו ֶּשה ֹ
עבודה זרה עא ע"א) ,וְּ נִ ְּר ֶּאה לְּ ַה ְּח ִמיר ולְּ ַה ְּקנ ֹות לַג ֹוי ֵאיבָ ר ֶּׁש ֹ
ָא ְּמנָ ם ֵאין צָ ִר ְּ
ֹאש וְּ ָה ֵר ָאהֶּ ,אלָא ַדי ֶּׁשי ְַּקנֵם ִב ְּפרו ָטה ,וְּ ַאף ַעל ִפי
יך ֶּׁש ִי ֵתן ַהג ֹוי ָמע ֹות ְּב ׁשֹוִ י ָהר ׁ
ֶּׁש ָׁשוֶּ ה ֹיו ֵתר ִכ ְּפלַיִ םֵ ,אין ָלחו ׁש ִמ ׁשום ִבטול ִמ ָקחִ ,כי ַה ִי ְּש ָר ֵאל ָג ַמר לְּ ַה ְּקנ ֹות לַג ֹוי ְּכ ֵדי לְּ ִה ָפ ֵטר
פון ֶּׁש ָהיָה כ ֵֹהן וְּ ִק ֵד ׁש
כור ַב ְּב ֵה ָמה .ע"כ .ופַ ַעם ַא ַחת ָהיָה ָר ָעב ְּב ֶּא ֶּרץ יִ ְּש ָר ֵאל ,וְּ ָהל ְַּך ַר ִבי ַט ְּר ֹ
ִמ ִדין ְּב ֹ
מה (תוספתא כתובות פ"ה ה"א ,ופסיקתא זוטרתא שיר השירים פרק
אות נָ ִ ׁשים ְּכ ֵדי לְּ ַהאֲ ִכילָן ִב ְּתרו ָ
ְּ ׁשל ֹׁש ֵמ ֹ
א) ,וְּ ַאף ַעל ִפי ֶּׁשז ֹו ָהעֲ ָר ָמהִ ,כי ְּבוַ ַדאי לֹא ָע ָשה כֵ ן ֶּא ָלא ִב ְּ ׁש ִביל לְּ ַהאֲ ִכילָן ִב ְּתרו ָמה .וְּ כָ ַתב ְּב ׁשו"ת
מות לְּ ג ֹוי ק ֶֹּדם ֶּפ ַסחְּ ,כ ֵדי לְּ ַהאֲ ִכי ָלם
עו ָלםִ ,הלְּ ָכ ְּך ַה ִמנְּ ָהג ֶּׁש ָנהֲ גו ִב ְּק ִהל ֹות יִ ְּש ָר ֵאל לִ ְּמכֹר ַה ְּב ֵה ֹ
ִבנְּ יַן ֹ
ְּ
ָ
רופֶּ פֶּ ת ְּבי ְָּדך ,הֲ לַך ַא ַחר ַה ִמנְּ ָהג .גַם ַהנ ֹו ָדע
קום ֶּׁשהֲ לָכָ ה ֹ
ָח ֵמץ ַב ֶּפ ַסחֵ ,אין ב ֹו חֲ ָׁש ׁש ִאסור ,וְּ כָ ל ָמ ֹ
מו ֶּרה לְּ ַה ִתיר ָבזֶּה .וְּ כֵ ן ָכ ַתב ְּב ׁשו"ת עֲ ֶּט ֶּרת חֲ כָ ִמיםֶּׁ ,ש ֵכן ַה ִמנְּ ָהג
ִביהו ָדה ָכ ַתב ,וַ אֲ נִ י ֵמ ָאז ו ֵמע ֹו ָלם ֹ
נות .וַ אֲ ִפלו ִאם לֵב ַהמ ֹוכֵ ר
חו ְּ ׁש ִ ׁשים לְּ ָהעֲ ָר ָמהֵ ,מ ַא ַחר ֶּׁש ֵמחֲ ַמת ָה ִאסור ָג ַמר ְּב ַד ְּעת ֹו לְּ ַה ְּק ֹ
ָפ ׁשוט וְּ לֹא ֹ
ירה
כונָ הֵ ,אין זֶּה ֶּאלָא ְּדבָ ִרים ֶּׁש ַבלֵב ֶּׁש ֵאינָ ם ְּדבָ ִרים לְּ בַ ֵטל ַה ַמעֲ ֶּשה ֶּׁשל ַה ְּמ ִכ ָ
פ ֹו ֶּנה לְּ ַמ ְּח ָׁשבָ ה לֹא נְּ ֹ
אתיִ ם
אות ֶּׁש ְּכבָ ר ָפ ַׁשט ַה ֶּה ֵתר ְּבכָ ל ְּמ ִדינַ ת פ ֹולִ ין ,זֶּה ֹיו ֵתר ִמ ָמ ַ
רו ֹ
ַעל יְּ ֵדי ַה ִקנְּ יָנִ ים ַכ ָדתְּ .ו ֵעינֵינו ָה ֹ
יהם ָאנו ׁש ֹו ִתים ֹיום ֹיום ,וְּ ֵאין ָכאן נִ ְּדנוד ִאסור ְּכ ָלל
ימ ֶּ
עולָ ם ֶּׁש ֵמ ֵ
הו ָר ַאת ְּגא ֹו ֵני ֹ
ָׁשנָ הַ ,על ִפי ֹ
וְּ ִע ָקר .עכ"ד.
וכתב בשערי תשובה (סימן תמח אות ח) :פעם אחת אירע שהנכרי שקנה לפני פסח מרתף של
משקאות חריפים ,היה הולך בימי הפסח בכל פעם למרתף ושותה ומשתכר ,והמשקים היו
יקרים עד שהיה עולה להפסד גדול ,וגם חששו שמא ירבה ריעים וחברים שישתו וישכרו עמו.
ויעצתי ,שבעת שהנכרי נופל ומשתקע בשינה ,יקח המשרת שלו את המפתח מכיסו ,וכשיתעורר
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ידמה בנפשו שנאבד ממנו ,ובודאי שלא יעשה לעצמו מפתח אחר ,וכן עשה ,ועלה כהוגן .והוא
הדין שמותר לומר למשרת שיבקש את המפתח מהנכרי שצריך לאיזה חפצים שלו ,ואחר כך
ישמיט עצמו או שיאמר שאבד המפתח ,ואין בזה חשש איסור והמכירה קיימת .ע"כ.
דות חֲ ז ִָקים וְּ נֶּאֱ ָמנִ ים.
סו ֹ
גוי ,י ֵׁש ָלה יְּ ֹ
ירת ֶּה ָח ֵמץ לְּ ֹ
רו ֶּאה ִכי ְּמ ִכ ַ
מו ֶּדה ַעל ָהאֱ ֶּמתֹ ,
וְּ כָ ל יְּ ֵרא ָׁש ַמיִ ם ו ֹ
ירה
רות וְּ ַעד ַהי ֹום ,לְּ בַ ֵצ ַע ֶּאת ַה ְּמ ִכ ָ
עולָםַ ,כ ָמה וְּ כַ ָמה ד ֹו ֹ
וְּ ַעל ֵכן נָ הֲ גו ְּבכָ ל ְּק ִהל ֹות יִ ְּש ָר ֵאל ְּבכָ ל ָה ֹ
סופֵ ר:
קו ִמי ֹות .וְּ כָ ַתב ַהחֲ ַתם ֹ
דו ֵלי יִ ְּש ָר ֵאל ְּבכָ ל ָב ֵתי ַה ִדין צֶּ ֶּדק וְּ ָה ַר ָבנו ֹיות ַה ְּמ ֹ
ְּבכָ ל ָׁשנָ ה ַעל יְּ ֵדי ְּג ֹ
אל ,וְּ ַה ְּמ ַע ְּר ֵער ַעל זֶּהָ ,ראוי לִ גְּ ָע ָרה" .ע"כ( .שו"ת יביע אומר חלק
צות יִ ְּש ָר ֵ
"וְּ כֵ ן ָפ ַׁשט ַה ִמנְּ ָהג ְּבכָ ל ְּתפו ֹ
י יורה דעה סימן לח)

 אכילת חמץ שנמכר לאחר הפסח
גדולי עולם וענקי הרוח נהגו בעצמם לאכול לאחר הפסח מחמץ הנמכר לגוי
כהלכה ,ומהם :הצדיק רבי צדוק הכהן מלובלין ,הגאון בעל צמח צדק ,רבה של
ירושלים רבי שמואל מסלנט ,הגאון רבי חיים יהודה ליב מסאסניצא בעל שו"ת
שערי דעה ,הגאון רבי יואל אב בית דין צעהלים ואונסדורף בעל שו"ת אמרי
נועם ,הגאון החזון איש ,הגאון רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל [הסטייפלר],
מרן מלכא הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף ,הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך,
מורנו ורבנו הגאון רבי בן ציון אבא שאול ,הגאון רבי יעקב קמינצקי ועוד.
ובספר תשובות והנהגות הביא עדות מפי אחד האדמורי"ם זצ"ל שהיה מקפיד
לאכול לאחר הפסח חמץ הנמכר בדוקא ,להורות שכך היא ההלכה.
על כן ,ברור שאין טעם וענין להחמיר בחומרה זו כלל ,אחר שרואים את
הנהגתם של גדולי עולם אלו .ויש אומרים שהנוהגים כן ,יש לחשוש להם משום
יוהרא .גם יש שערערו על זה ,כי במקום שיש ריכוז גדול של ציבור מסויים
החפצים לנהוג כן ולהחמיר ,עליהם לחשוש יותר לאיבוד אוכלים ,כי מאחר והם
רבים שאינם קונים ,הרי שמוצרים אלו יזרקו לאחר זמן לאשפה ,כי יפוג
תוקפם .ואף מקפחים הם את פרנסתו של המוכר ,ומי התיר להם כן?!
להלן נביא בקצרה ,האם יש ענין במה שיש מעטים שמקפידים שלא לאכול מחמץ שנמכר
רות מ ֶֹּׁשה ,וְּ ֵאין ְּסבָ ָרא לְּ ַה ְּח ִמיר ַא ַחר ַה ֶּפ ַסח ֶּׁשלֹא
כהלכה לאחר הפסח .וְּ כבר כָ ַתב ְּב ׁשו"ת ִא ְּג ֹ
ירת ָח ֵמץ
צו לְּ נָ ְּכ ִרי ק ֶֹּדם ַה ֶּפ ַסח ִב ְּמ ִכ ַ
ינו ׁש ֹו ֵמר ִמ ְּצ ֹוותֶּׁ ,ש ָמכַ ר ֶּח ְּמ ֹ
נות ָח ֵמץ ֵמ ֶּחנְּ וָ נִ י יִ ְּש ָר ֵאל ֶּׁש ֵא ֹ
לִ ְּק ֹ
ירה ְּבלֵב גָמורִ ,כי ַאף ִאם לֹא ָהיָה ְּבלֵב גָמור ,הוא ְּדבָ ִרים
ַכ ָנהוגֵ ,מחֲ ָׁש ׁש ֶּׁש ָמא לֹא ָהיְּ ָתה ַה ְּמ ִכ ָ
ירה .ע"כ .וכן כתב מרן מלכא הראשון לציון רבנו
ינו ְּכלום לְּ בַ ֵטל ַה ְּמ ִכ ָ
ֶּׁש ַבלֵב ֶּׁש ֵאינָ ם ְּדבָ ִרים ,וְּ ֵא ֹ
עובדיה יוסף זצוק"ל (ע) שאין להחמיר בזה.
והנה בקובץ שערי מנהג (ספר צהר חלק יד ,עמוד תיד) אחר שפלפל בזה בארוכה והוכיח בראיות
ברורות וחלוטות ,בדברים נכוחים למבין וישרים למוצאי דעת ,שאין ענין בחומרא זו שלא
לאכול לאחר הפסח מחמץ שנמכר כהלכה .כתב כדלהלן :ומה שהובאת חומרה זו במעשה רב
לגר"א ,מבואר שם בדבריו ,כי חששו היה שמא לא עשו את המכירה כדת ,כי בזמנו היתה
המכירה ביד כל אחד ואחד ,וכפי שהדגיש טעמו" :שאין כל אדם יכול לעשות כדין" .אבל היום
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שהמכירה נעשית על ידי תלמידי חכמים מובהקים בכמה וכמה קניינים ,והידורי הידורים
וחומרות ,בודאי שאין לחוש שמא המכירה לא חלה .וכן הדבר ברור בדעת הגאון רבי עקיבא
איגר ,שמה שהובא בשמו בספר אגרת סופרים שהיה נזהר מחמץ הנמכר ,היינו בחמץ
שמכרוהו המון העם ,כל אחד ואחד לעצמו ,אבל במכירה הנעשית כהלכה ,לא חשש ולא כלום.
והוכחה ברורה לכך ,הרי בספר הנ"ל הביא שטר מכירת חמץ מכתב יד קדשו של הגאון רבי
עקיבא איגר שמכר את החמץ שלו עצמו לגוי  ,ופירט שם את כל סוגי החמץ שלו ,וסוגי יי"ש
שונים שהחזיק בביתו במשך ימי הפסח ,ואת המקומות שהניחן .ומבואר שכל שנעשית המכירה
כדת וכדין ,אין לחשוש יותר .גם נכדו הגאון רבי שלמה סופר זצ"ל אבדק"ק בערעגסאס ,קיבץ
בספרו חוט המשולש מכל ההידורים ומעשי חסידויות שנהג בהם סבו הגאון רבי עקיבא איגר,
ואילו חומרא זו של פרישות מאכילת חמץ הנמכר ,לא הזכירה כלל ועיקר.
והן אמת שמצאנו לכמה אדמו"רים שנהגו לעצמם שלא לאכול חמץ שנמכר לאחר הפסח עד
חג השבועות ,אבל לאחר שבועות אכלוהו .והדבר תמוה ,כי למה לאחר שבועות הקלו בזה,
ביודעם שהוא חמץ שנמכר? והוברר טעמם בזה ,כי דימו את ימי העומר שהם ימי דין לעשרת
ימי תשובה ,שנוהגים בהם חומרות מסוימות ,לכן החמירו בימי העומר דוקא ולא לאחר מכן.
ועל כיוצא בזה אומר לך ,שמי שפרוש ומופלג בחסידות כל כך כאדמו"רים ,שיבושם לו ,אבל
לכל הציבור יהיה מי שיהיה ,אין לחוש לחומרא יתירה זו כלל ועיקר .וכל יודע ומבין מעט
בענייני ההוראה וההלכה ,יודע שאין בהנהגת אדמו"רים קדושי עליון ,כדי לשנות כי הוא זה
בהלכה ,ואפילו שלא לנהוג לעצמו בלבד כהנהגתם ,וכל שכן שלא להנהיג לאחרים ,ועל אחת
כמה וכמה שלא לכותבן על ספר.
ולהלן נצטט כמה עובדות מגדולי עולם וענקי הרוח זיע"א שנהגו בעצמם לאכול מחמץ הנמכר:
בספר תולדות על הגאון הצדיק רבי צדוק הכהן מלובלין כתב ,שגער באחד מתלמידיו על אשר
חיפש עבורו יי"ש חדש שלא נמכר בפסח ,באמרו שכיון שהותר ליהודים כשרים לסמוך על
המכירה לענין איסור תורה של בל יראה ובל ימצא ,אינו יכול לנהוג סלסול בעצמו כל כך
ולהמנע מאכילתו לאחר הפסח .ומבואר מדבריו שם ,שהמחמיר בזה יש בו משום סרך גאוה
ויוהרא ,שרואה עצמו מרומם על שאר עמו יתר על המידה.
בספר לשמוע אוזן כתב על הגאון בעל צמח צדק ,שהיה מוכר חמצו בפסח ,כדי שיהיה לו
מזומן תיכף למוצאי הפסח ,כי נהג לאכול חמץ במוצאי הפסח להיכר ,שעד עכשיו אכל מצה
לשם מצות בוראו.
בקובץ הר המור הובא על רבה של ירושלים רבי שמואל מסלנט ,שאחר הפסח היה אומר
לאשתו לקנות דוקא מהחמץ שנמכר בפסח ,כדי להוציא מליבן של המהרהרים אחר המכירה.
הגאון רבי חיים יהוד ה ליב מסאסניצא בשו"ת שערי דעה כתב ,שאין לנו לחפש חומרות בענין
חמץ שעבר עליו הפסח.
הגאון רבי יואל אב"ד צעהלים ואונסדורף בשו"ת אמרי נועם :אודות חמץ שנמכר בפסח" :ואין
להמציא כלל חומרה יתירה באיסור הקל משאר איסורי דרבנן בלא ראיה וסברא ברורה".
ובספר הזכרון זכור לדוד העיד בשם הגאון חזון איש שגם מי שנוהג להחמיר שלא לסמוך על
המכירה ,ולכן לא משאיר חמץ בביתו במשך ימי הפסח ,יכול להקל לאחר הפסח לאכול
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מהחמץ שנמכר ,וזו לשונו" :שכיון שהחנוני מכר את חמצו אצל הרב כנהוג ,מאי הוי ליה תו
למיעבד [מה היה לו עוד לעשות] ,ומהיכי תיתי למיקנסיה [ומהיכן תבוא לקונסו]".
צא וראה מה כתב בספר ארחות רבנו על הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי זצ"ל הסטייפלר,
ביום חתונת נכדו שהיתה שלוש שבועות לאחר הפסח ,שתה הרב בירה שחורה ,ומזג גם ליושב
אצלו .והיושב התפלא ,שהרי ידוע לו שהרב לא סמך ידו כל כך על המכירה ,ולכן המציא
מדעתו שאולי הבירה היתה חדשה שנעשתה לאחר הפסח .והנה ,כל מבין מעט מאוד בבירה,
יודע בבירור שאין זה נכון ,והמציאות היא שכמעט כל השנה כולה ,הבירה הנמצאת בחנויות
היא מיצור שלפני הפסח ,וכל שכן בשלש שבועות שלאחר הפסח .אלא הבאור בזה הוא ,שמה
שהרב לא היה סומך כל כך על המכירה ,היינו דוקא כדי להשהות חמץ בביתו ,מחשש איסור
של בל יראה ובל ימצא מהתורה ,לא כן לענין אכילה מהנמכר היה אוכל כדברי הגאון החזון
איש הנ"ל .וזכר לזה ממה שכתב עוד שם" :בנוגע למכירת החנונים ,אמר לי רבנו ,שהם בודאי
מוכרים את החמץ בלב שלם ,ואין לחושדם שהם מערימים ויכשילו על ידי כן את אחרים ,כי
לא מפסידים כלום על ידי המכירה ,כי כשהגוי לא ישלם להם ,יקחו את החמץ בחזרה בתורת
גביה ,ולא שמתבטלת המכירה למפרע ,רק לוקחים החמץ ממנו עבור החוב שחייב להם הגוי".
ע"כ .ובמכתב שנשלח על זאת לגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א ,הציע הכותב את האמור
אודות הנהגת החזון איש ואביו הסטייפלר ,והשיב הרב כדרכו בשתי מילים" :יפה כתבת".
ומבואר שעל אף שהיו מחמירים שלא להשאיר חמץ בביתם במשך ימי הפסח ,מכל מקום היו
אוכלים לאחר הפסח חמץ גמור ממה שמכר בעל המכולת לגוי.
וכן נראה מספר חוט שני מפסקי הגאון הרב קרליץ ,שהזכיר שהגר"א היה מפקפק על מכירת
החמץ ,וכתב ,ולכן טוב לדקדק שלא להשהות חמץ בבית במשך הפסח .אך לא הזכיר מילה
אחת שאולי יש ענין שלא לאכול מחמץ הנמכר.
הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך ,כתב בשמו בספר ועלהו לא יבול" :לכתחילה כדאי לגמור את
החמץ שיש בבית לפני הפסח ,כי למה להכנס לספק דאורייתא של בל יראה ובלי ימצא .אבל
לקנות חמץ לאחר הפסח ממכולת שמכרו את החמץ ,מותר לכתחילה ,מכיון שאיסור חמץ
שעבר עליו הפסח הוא רק מדרבנן .וכן כתב בשמו גם בספר מעדני שלמה .וכן העיד תלמידו
הרה"ג ר' יצחק אייזק הלוי פרג ,שרבו הגרש"ז היה אוכל לאחר הפסח ,חמץ גמור הנמכר
בפסח .וכן כתב בספר שלמי מועד .והוסיף שדעת הגרש"ז היתה ,כי ההסתמכות על המכירה
היא בגדר "מנהג ישראל" ,ואף איננה בגדר "הערמה" כלל.
הגאון מורנו ורבנו רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל היה נוהג לתת חמצו לבעל המכולת במתנה
גמורה ובנפש חפצה[ ,כי בעל המכולת מוכר חמצו יותר בשופי מפני הפסד מרובה] ,ולאחר הפסח
היה מקבל את חמצו מהמוכר במתנה ואוכלו .וכן העיד בנו הגאון רבי אליהו שליט"א ,שכן
נהג אביו מידי שנה בשנה.
הגאון רבי יעקב קמינצקי ,העיד עליו בנו שהיה קונה חמץ גמור לאחר הפסח מהמכולת שמכר
לגוי בפסח ואוכל.
ובתשובות והנהגות (ח"א סימן שט) כתב ,ושמעתי מפי אחד האדמורי"ם זצ"ל שמקפיד לאכול
לאחר הפסח חמץ הנמכר ,כדי להוכיח שאפילו אם יש חשש שהוא על המכירה ,אבל לא עד
כדי כך לומר שהמכירה לא חלה ,ודינו כחמץ שעבר עליו הפסח ,וחלילה בית ישראל המוכרים,
עברו חס ושלום באיסור חמץ שעבר עליו הפסח.
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ובשו"ת ציץ אליעזר (חלק כ סימן נא אות ב) כתב :ויודע אני בתלמידי חכמים וגדולי תורה עוד
מהדור הקודם שמכרו גם חמץ בעין ,ובמוצאי חג הפסח האחרון ,היו מכבדים בהם בני תורה
שבאו לכבדם ולאחלם ,עם צאת החג.
ובספר אלה הם מועדי להרה"ג ר' אליהו שלזינגר דן בזה ,וכתב ,חומרה זאת חדשה היא ביותר
לא שערוה אבותינו ,וכששאלנו אצל זקני הדור הקודם ,האם נשמע מדבר זה מימים ימימה,
התברר כי לא היו דברים מעולם .ובסוף דבריו כתב :ומי שיודע את האמת על בוריה ,ויודע
את שורשה של המכירה וכל תקנותיה כפי שתיקנוה גדולי ישראל ,ויודע אל נכון כי המכירה
היא אמיתית על פי דין ,בודאי שלא ימצא שום טעם להחמיר בזה ,והדבר ברור ופשוט .ע"כ.
ודע ,כי אף הרואה שני מוצרים העומדים לפניו בחנות ,אחד מחמץ הנמכר ,ואחד מחמץ
שנאפה לאחר הפסח ,לא פשוט בכלל לומר לו שיקח דוקא מהחמץ שנאפה לאחר הפסח ,בגלל
הטעם שמהיות טוב אל תקרי רע .שהרי מאחר ויש מקומות שריבוי האוכלוסין נוהגים כן ,הרי
שחומרא זאת גורמת שחמץ רב יהיה מונח בקרן זוית במדפי הצרכניות עד כי יעבור זמנו,
ויפוג ה"תאריך האחרון לשיווק" ,ואז יזרק הכל לאשפה .ואף שיש אומרים שלא שייך איסור
בל תשחית אם משליך מחמת חומרה ,מכל מקום כמו כאן שברור שהיא חומרא יתירה מאוד
מאוד ,הרי בודאי שיותר יש לחוש ולהחמיר באיסור בל תשחית של איבוד אוכלים .ומה גם
שבחומרתו זו ,הוא מקפח פרנסתו של בעל המכולת.
ואינני מדבר כלל על אותם שמצריכים גם שיהיה הקמח "נטחן לאחר הפסח מחיטה בלתי
לתותה" ,וכל דבריהם אין להם שחר ,כי הרי קמח מחיטה לתותה מותר מדין הגמרא אפילו
לאפות בו מצות ,ורק הגאונים החמירו שלא לאכלו בפסח ,כי אין אנו בקיאים בלתיתה ,ואולי
יהיה חשש חימוץ ,אבל לא שודאי הוא חמץ ,ובשעת הדחק אף מותר לאפות מצות מקמח זה.
כמבואר כל זה בבית יוסף ובשלחן ערוך (סימן תנג).
ובספר ארחות רבנו מובא על הגאון החזון איש שהיה מחזיק בביתו קמח מחיטין לתותים בתוך
הפסח על סמך המכירה ,ואופה מהם לאחר הפסח .והובא שם שכן היה דעת הסטייפלר.
והוסיף שם עדות שהביאו קמח שנטחן לאחר הפסח לכבד בו את הסטייפלר ,ולא הסכים
לקבלו .וכתב בתשובות והנהגות ,אפילו אם לותתים את החיטים זמן רב עד שודאי מתבקעות,
בכל זאת אין להדר בזה כלל ,כיון שעיקר החומרא מחמץ שנמכר חומרא רחוקה ,ואין להוסיף
עליה יותר .וכן כתב בעטרת יהושע פריינד ,ובהלכות חג בחג פסח .עכת"ד קובץ שערי מנהג.
ועתה ,ידעתי בני ידעתי ,כי בלבך עלי לאמר ,ומה אכפת לך ,אם אינם אוכלים מחמץ הנמכר?!
אך שמענה ידידי ,ואתה דע לך ,כי דבריך נכונים היו ,אילו באמת לא היה חשש בזה לבעיה
שהיא ,אבל בהגלות נגלות שפעמים יש בזה איבוד אוכלים ,והפסד לבעלי החנויות ,בודאי
שאין נכון לנהוג כן .זאת ועוד ,אילו היו נוהגים כן רק לעצמם ,שיבושם להם ,ויעשו מה שנוח
להם ,ולא אכפת לנו ולא כלום .אך לצערנו הרב ,המציאות היא ,כי רבים מהם הפכו חומרה
יתירה זו לעיקר הדין ,ומפרסמים אותה ברבים כאילו היא הלכה למשה מסיני ,וכשפוגשים
במי שאוכל חמץ הנמכר ,מודדים אותו לגובה קומתו ,ומביטים בו בשבע עינים ,כאילו חטא
באיזה עוון חמור .וכל זה נובע ,מחמת חוסר ידיעה אמיתית בהלכה הצרופה .וברור שאילו היו
יודעים רק את הנהגתם של גדולי עולם כנ"ל ,לא היו נוהגים כן ,כי מאין ישאבו כח להחמיר
נגד כל אותם גדולים וענקי הרוח ,הלוא בודאי יחשב זה להם ליוהרא ,ולחוכא ואיטלולא.
ועיין לרבנו אברהם בן הרמב"ם שכתב בספרו "המספיק לעובדי ה'" ,וזו לשונו :אדם שהוא
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שלם בדתו ,ואין תאוותיו מתגברות עליו ,ומלומד בתורה ובכללי ההלכה ,ושלם בהגיונו ומעיין
כראוי ,אינו צריך שכנוע ,וזאת משום שהאמת והשקר נוגדים זה את זה ,ועל ידי גילוי האמת
יתעלם ה שקר ממנו ,אבל מי שיצרו גובר עליו ומעדיף הניצחון בגלל פחיתותו ,ומגן על מנהגו
ומה שנתחנך עליו ,ובפרט אם נמצאים אצלו הגאוה וכשרון בהלכה ,כמעט ברור שלא יחזור
בו אפילו על ידי הוכחה ברורה ומאה ראיות .ע"כ .וכיוצא בזה כתב הריב"ש בשם הר"ן :כי
בענייני התורה והמצוה ,אין לנו להניח הדרך שדרכו בה רבותינו הפוסקים ,ונכניס עצמנו
במשעול הכרמים על פי איזה מנהג ,שלא מדוחק כלל .גם בספר משא חיים כתב ,מנהג שהוא
נגד רוב הפוסקים ,אין להחזיקו ולכותבו בספר ,אפילו אם אין יכולת בידינו לבטלו .וכאן
בנידון זה של אכילת חמץ שנמכר לאחר הפסח ,מאחר ולא מצאנו שום טענה וסיבה טובה
בדברי המחזיקים בכח במנהגם נגד כל הפוסקים ,בודאי שהמודה על האמת ,יחדל ממנהגו
הלז .ועל אחת כמה וכמה שאין להורות כן לאחרים כלל ועיקר .והמתעקש להורות כן לרבים,
צריך לגעור בו בנזיפה "ומחינן ליה במרזפתא דנפחא" [נכה אותו בפטיש של נפחים (ברכות לד
ע"א)] עד שיודה על האמת ,ויחדל מלהכשיל ולהטעות תמימים שאינם מבחינים בין הוראה
לשיבוש( .עיין ה"ע ג לז .שו"ת יביע אומר חלק ט סימן כד ,חלק י סימן כא .חזו"ע אבלות ב שטו .ועיין עוד
להלן (עמוד  )072בענין מצות שמורה)

ירה
זְ ַׁמן ַׁה ְּמ ִכ ָ
ירת ֶּה ָח ֵמץְּ ,ולֹא י ְַּמ ִתין ַלי ֹום ָה ַאחֲ ר ֹוןֶּׁ ,ש ָמא יִ ְּ ׁש ַכחְּ .ו ַעל
יִ זְּ ָד ֵרז ָכל ָא ָדם לְּ ֵה ָר ֵׁשם לִ ְּמ ִכ ַ
[ד ַהיְּ נו ְּב ֶּע ֶּרב ֶּה ָחג,
אה ְּ
ֵא ֵסר ַבהֲ נָ ָ
גויַ ,עד ָׁש ָעה ֶּׁשי ָ
כר ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ לְּ ֹ
ָכל ָפנִ יםַ ,ר ַׁש ִאים לִ ְּמ ֹ
רו ַעד ָׁש ָעה
עון ַקיִ ץ] .ו ְּב ֵדיעֲ בַ ד ָיכֹל לְּ ָמ ְּכ ֹ
ישית לְּ ִפי ָׁש ָעה זְּ ַמ ִנית ְּכ ִדלְּ ַהלָןְּ ,ב ֵע ֶּר ְּךְּ 00:91 :ב ָׁש ֹ
ְּג ַמר ָׁש ָעה חֲ ִמ ִ ׁ
עון ַקיִ ץ]( .ס)
[ב ֵע ֶּר ְּךְּ 09:41 :ב ָׁש ֹ
צות ַהי ֹום ְּ
ְּרגִ י ָלה לִ ְּפנֵי חֲ ֹ

מו ְכ ִרים
כּ לּ ָם ֹ
גויִ ,כי לִ ְּפ ָע ִמים נִ ְּ ׁש ָאר
כ ר ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ לְּ ֹ
יתו ְּכלָ ל ,יִ ְּמ ֹ
גַם ָא ָדם ֶּׁשלֹא ִה ְּ ׁש ִאיר ָח ֵמץ ְּבבֵ ֹ
יו ֵד ַע ָעלָ יוְּ ,ו ִאם לֹא יִ ְּמ ְּכ ֵרהו [הֲ גַם
ינו ֹ
או ַתעֲ רֹבֶּ ת ָח ֵמץ ֶּׁש ֵא ֹ
ְּב ָטעות ֵאי ֶּז ֶּׁשהו ָח ֵמץ ֹ
אה( .ע)
ֵא ֵסר ֶּה ָח ֵמץ ַבהֲ נָ ָ
ֶּש ִב ְּטל ֹו]ֶּׁ ,ש ָמא י ָ

ְ ּכלֵי ָח ֵמץ
יִ ְּמכֹר ַרק ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ ְּבלֹא ַה ֵכלִ יםְּ .ו ִאם ָט ָעה ו ָמכַ ר גַם ֶּאת ַה ֵכלִ ים ,צָ ִר ְּ
יך
לְּ ַה ְּט ִבילָ ם ְּב ִמ ְּקוֶּ ה לְּ ַא ַחר ֶּפ ַסחְּ ,כ ִדין ַהק ֹו ֶּנה ֵכלִ ים ִמג ֹויַ ,א ְּך לֹא יְּ ָב ֵר ְּך ַעל ַה ְּט ִבילָ ה.
(הגאון החזון איש בספרו אמונה ובטחון פרק ג אות ח .שו"ת יביע אומר חלק ו יורה דעה סימן יא .פא)

ומרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל בהיותו רב ראשי לתל אביב יפו כתב :ואני
עכשיו כאן במכירת החמץ לעכו"ם במשרד הרבנות תל אביב  -יפו ,מחקתי משטר המכירה
את הנוסח הישן שמוכר כל כלי החמץ .וכן ראוי לעשות זה( .שו"ת יביע אומר שם הערה )0

ָח ֵמץ ֶשל אֲ ֵח ִרים
מו ְּכ ִרים ְּב ַע ְּצ ָמם.
או ֶּׁשל חֲ בֵ ָריוְּ ,כ ֶּׁשי ֹו ֵד ַע ֶּׁש ֵאינָ ם ֹ
הו ָריו ֹ
ֻמ ָתר לִ ְּמכֹר ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ ֶּׁשל ֹ
ְּ
כר עֲ בו ָרםַ .אך ַגם ִאם לֹא
יח לִ ְּמ ֹ
תו ָׁשלִ ַ
או ֹ
יעם ק ֶֹּדם לָ כֵ ןְּ ,כ ֵדי ֶּׁש ְּי ַמנו ֹ
כון ֶּׁשי ֹו ִד ֵ
ְּו ַה ָנ ֹ
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כר עֲ בו ָרםֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ֶּא ְּפ ָׁשר לְּ זַכ ֹות לְּ ָא ָדם ֶּׁשלֹא ִמ ַד ְּעת ֹו.
יע לָ ֶּהםַ ,ר ַׁשאי לִ ְּמ ֹ
הו ִד ַ
ֹ
ֵש לָ ה
נות ָח ֵמץ לְּ ַא ַחר ַה ֶּפ ַסח ֶּא ָלא ֵמחֲ נות ֶּׁשי ׁ
ֵש לְּ ִה ָז ֵהר ֶּׁשלֹא לִ ְּק ֹ
לִ ְתש ּו ֶמת לֵב :י ׁ
קו ִמיתַ ,ה ְּת ֵקפָ ה לְּ ָׁשנָ ה ֹזוֶּׁ ,ש ִאם לֹא ֵכןָ ,עלול
ירת ָח ֵמץ ֵמ ָה ַר ָבנות ַה ְּמ ֹ
ְּתעו ַדת ְּמ ִכ ַ
סח"( .ע)
לְּ ִה ָכ ֵׁשל ַבאֲ ִכי ַלת ִאסור ֶּׁשל " ָח ֵמץ ֶּׁש ָעבַ ר ָעלָ יו ַה ֶּפ ַ

ִמלְ ָתא ִד ְב ִדיח ּו ָתא
עובַ ְּדיָה ֹיו ֵסף זצוק"ל לְּ ַס ֵפר ק ֶֹּדם ַחג ַה ֶּפ ַסח ֶּאת
אש ֹון לְּ ִצי ֹון ַר ֵבנו ֹ
ָרגִ יל ָהיָה ָמ ָרן ָה ִר ׁ
ַה ַמעֲ ֵשה ִדלְּ ַה ָלןְּ ,כ ֵדי לְּ ַׁשעֲ ֵׁש ַע ולְּ בַ ֵד ַח ֶּאת ַה ִצבור ִב ְּד ָר ׁש ֹו ָתיו ְּכ ַד ְּרכ ֹו ַבק ֶֹּד ׁש.
ַבר
רו ָה ַרע ִמ ְּתג ֵ
ַמעֲ ֶּשה ְּב ֶּא ָחד ֶּׁש ָהיָה ַחי ִעם ִא ְּ ׁשת ֹו ְּב ַאהֲ בָ ה ְּו ִח ָבהַ ,א ְּך ִמ ֵדי ַפ ַעם ָהיָה יִ ְּצ ֹ
ָעלָ יו ְּו ָהיָה ְּמ ַקנְּ ְּט ָרה ִב ְּדבָ ִריםְּ .ו ִה ֵנה ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח ַכאֲ ֶּׁשר ָהיְּ ָתה ִא ְּ ׁשת ֹו ְּמנַ ָקה ו ְּמ ַק ְּרצֶּ פֶּ ת ֶּאת
יקת ו ְּש ֵריפַ ת ֶּה ָח ֵמץָ ,א ַמר לָ ה ִב ְּב ִדיחות
תו לִ ְּק ַראת ְּב ִד ַ
או ֹ
ַה ַביִ ת ִמ ָכל חֲ ָׁש ׁש ָח ֵמץ ,ו ְּמ ִכינָ ה ֹ
יא ְּך ְּמבַ עֲ ִרים ִמן ַה ַביִ ת?!"ְּ ,ב ָר ְּמ ֹזו ַעל
תו ֵה ָ
או ֹ
ָדולֹ ,
ַה ַד ַעת" :אֲ בָ ל ָמה ִעם ֶּה ָח ֵמץ ָה ִע ָק ִרי ַהג ֹ
יקה לְּ ַה ִכיר ֶּאת ַבעֲ לָה
ָדולָ ...ה ִא ָׁשה אֲ ֶּׁשר ְּכבָ ר ִה ְּס ִפ ָ
ִא ְּ ׁשת ֹו ֶּׁש ִהיא חֲ לִ ילָ ה ֶּה ָח ֵמץ ַהג ֹ
ָ
אג ַבעֲ לִ י ַהי ָָקרְּ ,כבָ ר
ה ֶּגןַ " :אל לְּ ך לִ ְּד ֹ
לו ְּב ַחדות ַכ ֹ
יצו ָתיוָ ,ענְּ ָתה ֹ
ולְּ ָה ִבין ֶּאת ְּר ָמזָיו וַ עֲ ִק ֹ
מו ָך."...
גוי ָכ ֹ
או ִתי לְּ ֹ
ִה ְּק ִדים ָא ִבי ו ָמכַ ר ֹ

דול 
ַׁ ש ַּׁבת ַׁה ָ ּג ֹ
דול
ַׁה ּ ַׁט ַׁעם לְ ַׁש ַּׁבת ַׁה ָ ּג ֹ
דול ֶּׁש ַנעֲ ָשה ָבה.
ָדול"ִ ,מ ְּפנֵ י ַׁה ּנֵס ַׁה ָ ּג ֹ
ַׁש ָבת ֶּׁש ִל ְּפ ֵני ַחג ַה ֶּפ ַסח נִ ְּק ֵראתַׁ " :ש ַבת ַהג ֹ
ישי ,ובַ ַׁש ָבת ֶּׁש ְּלפָ נָ יו
או ָתה ָׁשנָ ה ֶּׁשי ְָּצאו יִ ְּש ָר ֵאל ִמ ִמ ְּצ ַריִ םָ ,חל ֶּפ ַסח ְּב ֹיום חֲ ִמ ִ ׁ
ֶּׁש ְּב ֹ
ֶּׁש ָה ָיה עֲ ִש ִירי ְּבנִ י ָסןִ ,צ ָוה ַה ָק ָב"ה ֶּאת ַעם יִ ְּש ָר ֵאל לָ ַק ַחת ֶּשה לְּ ָק ְּר ַבן ֶּפ ַסח .ו ְּכ ֶּׁש ָעשו
ישי
יִ ְּש ָר ֵאל ֵכן ,נִ ְּ ׁשאֲ לו ֵמ ַה ִמ ְּצ ִרים לְּ פֵ ֶּׁשר ַה ָדבָ רְּ ,ו ָענו לָ ֶּהםָ :ע ִתיד ַה ָק ָב"ה ְּבלֵיל חֲ ִמ ִ ׁ
קוף ְּו ַעל ְּ ׁש ֵתי
כו ֵרי ִמ ְּצ ַריִ םְּ ,ו ָאנו נִ ֵתן ֶּאת ַה ָדם ַעל ַה ַמ ְּ ׁש ֹ
[לֵיל ֶּפ ַסח] ַלהֲ רֹג ֶּאת ָכל ְּב ֹ
כור ֹותָ ,הלְּ כו ִמ ָיד
ָבוא ַה ַמ ְּ ׁש ִחית ֶּאל ָב ֵתינו לִ נְּ גֹףְּ .כ ֶּׁש ָׁש ְּמעו זֹאת ַה ְּב ֹ
ַה ְּמזו ֹזות ,לְּ בַ ל י ֹ
ְּ
יהם ְּו ֵאצֶּ ל ַפ ְּרעֹה ְּו ָד ְּר ׁשו לִ ְּ ׁשל ַֹח ֶּאת יִ ְּש ָר ֵאל ְּכ ֵדי ֶּׁשלֹא יָמותוַ ,אך נִ ְּת ְּקלו
בו ֵת ֶּ
ֵאצֶּ ל אֲ ֹ
מו
ְּב ֵסרוב ֻמ ְּחלָ ט ְּו ֵה ֵחלו ְּב ִמלְּ ָח ָמה  -זֶּה לְּ עֻ ַמת זֶּהְּ ,ונֶּ ֶּה ְּרגו ַר ִבים ֵמ ַה ִמ ְּצ ִריםְּ ,כ ֹ
לו ַמרִ ,מ ְּצ ַריִ ם הֻ כו ַעל יְּ ֵדי
יהם"ְּ ,כ ֹ
כו ֵר ֶּ
ֶּׁש ֶּנאֱ ַמר (תהלים קלו י)" :לְּ ַמ ֵכה ִמ ְּצ ַריִ ם ִב ְּב ֹ
ְּ
ְּ
יש ַח ְּרב ֹו לִ נְּ קֹם ְּביִ ְּש ָר ֵאלַ ,אך ה' יִ ְּת ָב ַרך ֵהגֵן
יהםְּ .כ ֶּׁש ָראו ַה ִמ ְּצ ִרים ָכ ְּךָ ,חגְּ רו ִא ׁ
כו ֵר ֶּ
ְּב ֹ
לות ְּויִ סו ִרים ַר ִבים ו ְּמ ׁ ֻש ִניםַ ,עד ֶּׁש ָהיו
ֵיהם ְּברֹב ַרחֲ ָמיוְּ ,ו ֵה ִביא ַעל ַה ִמ ְּצ ִרים ַמחֲ ֹ
עֲ ל ֶּ
חורְּ ,ו ַעל יְּ ֵדי ָכ ְּך נִ ְּצלו ַעם
יהם ִמ ְּת ַח ְּת ִכיםְּ ,ו ֶּנ ֶּאלְּ צו לָ ֶּסגֶּת ָא ֹ
הות ו ְּמ ֵע ֶּ
ֵיהם ֵק ֹ
ִ ׁשנ ֶּ
אויְּ ִבים ַה ָללוַ .על ֵכן נִ ְּק ֵראת ַׁש ָבת ֹזו " ַׁש ַבת ַה ָגד ֹול"ֶּׁ ,ש ָהיָה זֶּה ֹיום
ידי ָה ֹ
יִ ְּש ָר ֵאל ִמ ֵ
הם נֵ ס( .כט)
ָדול לְּ ַעם יִ ְּש ָר ֵאלֶּׁ ,ש ַנעֲ ָשה לָ ֶּ
ג ֹ
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דו ָׁשה לְּ ִה ְּת ַא ֵסף ְ ּב ַׁש ָּבת ֹזו
חו ָבה ְּק ֹ
דול"ִ ,כי ֹ
"ש ַבת ַה ָג ֹ
ַׁ
יאת ַה ַׁש ָבת
ַט ַעם נ ֹו ָסף לִ ְּק ִר ַ
כות ַה ֶּפ ַסח
דולֵי ַהת ֹו ָרה ד ֹו ְּר ִ ׁשים ְּב ִהלְּ ֹ
ְּברֹב ַעם ְּבבָ ֵתי ְּכנֵ ִסי ֹותְּ ,ו ַח ְּכ ֵמי יִ ְּש ָר ֵאל ְּג ֹ
טוב לְּ ַה ְּר ִחיב ֶּאת ַה ִדבור גַם ְּב ִד ְּב ֵרי ַא ָג ָדה ְּו ִספור
טוְּ .ו ֹ
וַ עֲ ִריכַ ת לֵיל ַה ֵס ֶּדר ְּכ ִמ ְּ ׁש ָפ ֹ
או ָתיוְּ .וכָ ל
רות ה' ְּונִ ְּפלְּ ֹ
יאת ִמ ְּצ ַריִ ם ופֵ רו ֵׁשי ַה ַה ָג ָדה ֶּׁשל לֵיל ֶּפ ַסח ,לְּ ַהזְּ ִכיר ְּגבו ֹ
יְּ ִצ ַ
בא( .ל ,לא)
עולָ ם ַה ָ
לו לָ ֹ
טוב ֹ
ַה ְּמז ֶַּכה ֶּאת ָה ַר ִביםַ ,א ְּ ׁש ָריו ָבע ֹולָ ם ַהזֶּה ְּו ֹ
עובַ ְּדיָה ֹיו ֵסף זְּ צו ָק"לֶּׁ ,ש ָה ָיה ד ֹו ֵר ׁש ְּבכָ ל ַׁש ַבת
אש ֹון לְּ ִצי ֹון ַר ֵבנו ֹ
גו ֶּׁשל ָמ ָרן ַמלְּ ָכא ָה ִר ׁ
וְּ כָ ְּך ָהיָה ִמנְּ ָה ֹ
תו ֶּׁשל
אשו ֹ
אור ַה ַח ִיים" ֶּׁש ִב ְּ ׁשכונַ ת ַהבוכָ ִרים ְּב ָר ׁ
ַהגָד ֹול ִבירו ָׁשלַיִ ם ִעיר ַהק ֶֹּד ׁש ְּב ֵהיכַ ל יְּ ִ ׁשיבַ ת " ֹ
ישַ ,א ְּ ׁש ֵרי ִמי ֶּׁש ָר ָאה ָפנָ יוַ ,א ְּך ֻכ ָלם ָהיו
יט"א ,וְּ ָהיו ָב ִאים ְּכ ַאלְּ ַפיִ ם ִא ׁ
ָאון ַר ִבי ְּראובֵ ן ֶּאלְּ ָבז ְּ ׁשלִ ָ
ַהג ֹ
לו ַבק ֶֹּד ׁש,
ֵש ְּמאֹדָ .היָה ָה ַרבְּ ,כ ֶּה ְּר ֵג ֹ
ָדול ָהיָה ַה ַמחֲ זֶּה ו ְּמ ַרג ׁ
מוצָ א ִפיו ֶּׁשל ָמ ָרןְּ ,וג ֹ
ֹזו ִכים לִ ְּ ׁשמ ַֹע ֶּאת ֹ
ְּמ ַת ֵבל ֶּאת ְּד ָר ָׁשת ֹו ְּב ִד ְּב ֵרי ַאג ָָדהְּ ,מ ָׁשלִ ים ו ַמעֲ ִשי ֹות ַהמ ֹו ְּ ׁש ִכים ֶּאת ַה ֵלב ,י ַַחד ִעם ִד ְּב ֵרי ִחזוק
חון ַבב ֹו ֵרא יִ ְּת ָב ַר ְּך ,וְּ ָהיָה ַמאֲ ִר ְּ
יעה ,וְּ כֻ לָם ָהיו
תו ַעד ַכ ָמה ַדק ֹות לִ ְּפנֵי ַה ְּ ׁש ִק ָ
יך ִב ְּד ָר ָׁש ֹ
וֶּ אֱ מונָ ה ו ִב ָט ֹ
יתםְּ ,כ ֵדי לְּ ַה ְּס ִפיק לֶּאֱ כֹל ְּסעו ָדה ְּ ׁשלִ י ִ ׁשית ִבזְּ ַמ ָנהַ .א ְּ ׁש ֵרי ַעיִ ן ָראֲ ָתה ָכל ֵא ֶּלה.
ְּמ ַמהֲ ִרים ָללֶּכֶּ ת לְּ בֵ ָ

ֶע ֶרב ּ ֶפ ַׁסח ֶש ָחל ְ ּב ַׁש ָּבת
ָדול ַל ַׁש ָבת ַהק ֹו ֶּד ֶּמתְּ ,כ ֵדי
ֵש לְּ ַה ְּק ִדים ֶּאת ְּד ָר ַׁשת ַׁש ַבת ַהג ֹ
ְּכ ֶּׁש ָחל ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח ְּב ַׁש ָבת ,י ׁ
ֵש
קוםַ ,גם ְּב ַׁש ָבת ֶּׁשל ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח ַמ ָמ ׁש ,י ׁ
כות ַה ֶּפ ַסח .ו ִמ ָכל ָמ ֹ
רות לָ ָעם ֶּאת ִהלְּ ֹ
הו ֹ
לְּ ֹ
ְּ
ֵש לְּ ַה ְּר ִחיב ֶּאת
יאת ִמ ְּצ ַריִ ם ו ְּב ִחזוק ָהאֱ מונָ ה ַבב ֹו ֵרא יִ ְּת ָב ַרךְּ .וי ׁ
לִ ְּדר ֹׁש ְּב ִספור יְּ ִצ ַ
עות ַה ְּמ ׁ ֻש ָב ׁש ֹותְּ ,ו ַעל
[היֵצֶּ ר ָה ַרע]ְּ ,ו ַעל ַמ ְּח ֶּמצֶּ ת ַה ֵד ֹ
ש ָב ִע ָסה ַ
אור ֶּׁ
ַה ִדבור ַעל ִבעור ַה ְּש ֹ
טב( .לב ,רנא)
לותְּ ,כ ֵדי ֶּׁש ַנחֲ זֹר לַ מו ָ
יחת ַה ִמד ֹות ַה ְּמ ֻקלְּ ָק ֹ
נְּ ִפ ַ

ַׁה ְפ ָט ָרה
"ו ָע ְּרבָ ה לַ ה' ִמנְּ ַחת יְּ הו ָדה ִוירו ָׁשלָ יִ ם" (מלאכי ג ,ד) .ו ְּב ָׁשנָ ה
דול ִהיאְּ :
ַה ְּפ ָט ַרת ַׁש ַבת ַה ָג ֹ
דול ,י ְַּפ ִטירו ַה ְּפ ָט ָרה ֹזו ַב ַׁש ָבת ֶּׁשל ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח ַמ ָמ ׁש,
ימים ֶּאת ְּד ָר ַׁשת ַׁש ַבת ַה ָג ֹ
ֶּׁש ַמ ְּק ִד ִ
קום ֶּׁשי ֵׁש ִמנְּ ָהג ָברור לְּ ַה ְּפ ִטיר ְּב ַה ְּפ ָט ַרת ָפ ָר ַׁשת ַה ָׁשבו ַע ,יַעֲ שו
שוט .וְּ ַרק ְּב ָמ ֹ
ְּוכֵ ן ַה ִמנְּ ָהג ַה ָפ ׁ
ְּכ ִמנְּ ָהגָם.

(ל)

לום
דול ָש ֹ
ַׁש ַּׁבת ַׁה ָ ּג ֹ
לום"ְּ ,כ ֵדי לִ זְּ כֹר ולְּ ַהזְּ ִכיר ַלאֲ ֵח ִרים ֶּאת נִ ָסיו
דול ָׁש ֹ
"ש ַבת ַה ָג ֹ
ֹאמרַׁ :
דול י ַ
ְּב ַׁש ַבת ַה ָג ֹ
ְּ
טוב ו ָמה נָ ִעים
ֹ
אש ֹון לְּ ִצי ֹון זְּ צו ָק"ל" :ו ָמה
של ַהב ֹו ֵרא יִ ְּת ָב ַרך .וְּ ִסיֵם ָמ ָרן ָה ִר ׁ
או ָתיו ֶּׁ
ְּונִ ְּפלְּ ֹ

לְּ ַה ְּמ ִ ׁש ְּ
יך ְּב ִמנְּ ָהג יָפֶּ ה זֶּה ,אֲ ֶּׁשר ַמחֲ זֶּה ַׁש ַדי יֶּחֱ ֶּזה".

(הגאון החיד"א ועוד .ל)

עות
דול ְמס ָ ּגל לְ נִ ִּסים וִ יש ּו ֹ
ַׁש ָ ּבת ַׁה ָ ּג ֹ
יע"א ִה ְּת ַק ְּב ָלה
ַמעֲ ֶּשה ֶּׁש ָהיָה ְּב ֹיום כ"ז ְּ ׁשבָ ט ְּ ׁשנַ ת תש"מְּ ,בבֵ ית ֹו ֶּׁשל ַה ַב ָבא ָסאלִ י זִ ָ
הון ַד ַבאח
נו ֶּׁשל ָׁשאול ִס ְּת ֹ
ֶּפון ְּבהולָ ה ֵמ ַא ְּרגֶּנְּ ִטינָ הָ ,בה ִס ְּפרו לָ ַרב ֶּׁש ֶּנ ְּח ַטף ְּב ֹ
יחת ֶּטל ֹ
ִש ַ
חו ְּט ִפים
ירי ַה ְּיהו ִדים ַהת ֹו ְּמ ִכים ַבת ֹו ָרהָׁ .ש ַמע ַה ַצ ִדיקִ ,ה ְּר ֵהר ָׁש ָעה ַק ָלה ְּו ָא ַמרַ " :ה ֹ
ֵמעֲ ִ ׁש ֵ
עותָ ,עבַ ר ָכל ח ֶֹּד ׁש אֲ ָדר,
לוםִ ,ח ָנם ֵאין ֶּכ ֶּסף"ָ .חלְּ פו י ִָמים וְּ ָׁשבו ֹ
יִ ָת ְּפשו ְּוהוא יְּ ׁ ֻש ְּח ַרר לְּ ָׁש ֹ
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לו ַה ַצ ִדיק,
יסןָ ,טס ָה ָאב ִב ְּמי ָֻחד לְּ ֶּא ֶּרץ ַהק ֶֹּד ׁשָ ,א ַמר ֹ
ְּולֹא נִ ְּ ׁש ַמע ְּכלום .ב-ו' לְּ ח ֶֹּד ׁש נִ ָ
רות ֶּאת ַה ַמעֲ ֶּשה אֲ ֶּׁשר נַ עֲ ֶּשהְּ ,וכָ תוב ב ֹו (סימן תל):
הו ֹ
ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך הוא ֵספֶּ ר הֲ לָכָ ה ,לְּ ֹ
תו ַׁש ָּבת ַׁה ָ ּגד ֹול ִמ ְּפנֵי ַׁה ֵּנס ֶש ּנַׁעֲ ָשה בּ ֹו" ,נִ ְּמצָ א ֶּׁשי ֵׁש ָכאן
או ֹ
קו ְר ִאים ֹ
" ַׁש ָּבת ֶש ּ ִל ְפנֵי ַׁה ּ ֶפ ַׁסח ֹ
ָדול יְּ ׁ ֻש ְּח ַרר ַה ֵבן
יחְּ ,ב ַׁש ָבת ַהג ֹ
עותְּ .ו ִה ְּב ִט ַ
ישו ֹ
רות ֶּׁשי ֹום זֶּה ְּמ ֻס ָגל לְּ נִ ִסים ִו ׁ
דו ֹ
הו ָר ָאה לְּ ֹ
ֹ
יסןְּ ,מצַ לְּ צֵ ל
ָדול י"ב נִ ָ
עו ָדד ומחֻ זָקְּ .ו ִהנֵה ֶּע ֶּרב ַׁש ָבת ַהג ֹ
ִח ָנם ֵאין ֶּכ ֶּסףָ .ח ַזר ָה ָאב ְּמ ֹ
חו ְּט ִפים ֶּׁש ַה ֵבן ְּבי ָָדם ְּונָ ְּקבו ִב ְּסכום ֶּכ ֶּסף ָע ָתקִ ,אם
הו ִדיעו ַה ֹ
ֶּפון ְּבבֵ ית ֶּה ָע ִ ׁשירֹ ,
ַה ֶּטל ֹ
ָבוא ֶּא ָחד ִמ ֶּכם
ימים ַא ֶּתם? נִ ְּתנָ ה ַה ְּס ָכ ָמהִ .אם ֵכןָ ,מ ָחר י ֹ
יְּ ַׁש ְּלמו יְּ ׁ ֻש ְּח ַרר ַה ֵבןַ ,ה ַמ ְּס ִכ ִ
ָדו ִמזְּ וֶּ ֶּדת ַה ֶּכ ֶּסף ,לְּ ַא ַחר ִמ ֵכן יְּ ׁ ֻש ְּח ַרר ַה ֵבן,
לונִ י לָ בו ׁש חֻ לְּ צָ ה ְּבצֶּ בַ ע ְּפל ֹונִ י ו ְּבי ֹ
קום ְּפ ֹ
לְּ ָמ ֹ
יח ִח ָנם ,אֲ בָ ל ִפקו ַח נֶּפֶּ ׁש
מות יו ַמתֵ .הם ז ְָּכרו ֶּׁש ַה ַצ ִדיק ִה ְּב ִט ַ
ַא ְּך ִאם ת ֹו ִדיעו ל ִַמ ְּ ׁש ָט ָרהֹ ,
הו ִדיעו ל ִַמ ְּ ׁש ָט ָרהָ .אח ֶּׁשל ֶּה ָחטוף ִה ִשיג חֻ לְּ צָ ה ַכאֲ ֶּׁשר ִב ְּק ׁשוָ ,הלַךְּ
ד ֹו ֶּחה ַהכֹל ,לָ כֵ ן לֹא ֹ
ֶּפוןְּ ,ו ֵה ִכינָ ה
יחות ַה ֶּטל ֹ
ִעם ַה ִמזְּ וָ ָדהְּ ,ו ִה ְּמ ִתיןֵ .הם לֹא ָי ְּדעו ֶּׁש ַה ִמ ְּ ׁש ָט ָרה ָע ְּקבָ ה ַא ַחר ִש ֹ
ַמאֲ ָרבַ .ה ׁש ֹו ְּט ִרים ִה ְּב ִחינו ַב ְּ ׁשנַ יִ ם ַה ִמ ְּת ָק ְּר ִבים לָ ָאחְּ ,ו ַה ְּ ׁשנַ יִ ם ִה ְּב ִחינו ַב ׁש ֹו ְּט ִרים ְּונִ ְּמלְּ טו.
ָה ָאח ָח ְּ ׁשכו ֵעינָ יוֶּׁ ,של ֹא יְּ ַמ ְּמ ׁשו ֶּאת ִאיו ָמם ,לָ כֵ ן לֹא ִס ֵפר ְּכלוםְּ ,ו ִה ְּמ ִתיןֶּ .א ָחד
חו ְּט ִפים נִ ְּמלַט ֵבין ָהאֲ נָ ִ ׁשיםַ ,ה ֵׁשנִ י נִ ְּכנַ ס לְּ בֵ ית ָקפֶּ ה ֶּהחֱ לִ יף ֶּאת ְּבג ָָדיו ַב ְּ ׁשרו ִתים ,יָצָ א
ַה ֹ
טו ֵר ַח
טובוס ְּו ֹ
או ֹ
עולֶּה לָ ֹ
טובוס .לְּ פֶּ ַתע ִה ְּב ִחין ַה ׁש ֹו ֵטר ֶּׁש ִמ ֶּׁשהו ֹ
או ֹ
ְּו ִה ְּמ ִתין ְּב ַתחֲ נַ ת ָה ֹ
חו ֵטף ְּו ֶּהחֱ לִ יף ֶּאת
עו ֵרר ב ֹו ַהחֲ ָׁשד ֶּׁש ָמא הוא ַה ֹ
תו ַב ִמ ְּכנָ ַסיִ םִ ,ה ְּת ֹ
לְּ ַה ְּכנִ יס ֶּאת חֻ לְּ צָ ֹ
הו ִריד ֶּאת ַהנ ֹו ֵס ַע לְּ ַתחֲ נַ ת ִמ ְּ ׁש ָט ָרהַ ,א ַחר
טובוסֹ ,
או ֹ
יסהִ .מ ָיד ָעצַ ר ֶּאת ָה ֹ
תו ְּולֹא ִה ְּכנִ ָ
חֻ לְּ צָ ֹ
תו
ירותִ ,ה ְּס ִגיר ֶּאת חֲ בֵ ָריוְּ .ו ָה ָאח עֲ ַדיִ ן ִה ְּמ ִתין ִעם ַה ִמזְּ וָ ָדה ְּבא ֹו ֹ
ָׁש ָעה וָ ֵח ִצי ֶּׁשל חֲ ִק ֹ
רו ֶּאה הוא ֶּאת ָא ִחיו ֶּׁש ׁ ֻש ְּח ַרר
נות לְּ ַתחֲ נַ ת ִמ ְּ ׁש ָט ָרה ְּו ִהנֵה ָׁשם ֹ
קוםַ .בס ֹוף ֶּה ְּחלִ יט לִ ְּפ ֹ
ָמ ֹ
צ ִדיק( ...מעיין השבוע ט נד)
מו ֶּׁש ָא ַמר ַה ַ
ָדול ְּב ִח ָנם ֵאין ֶּכ ֶּסףְּ ,כ ֹ
ְּב ַׁש ָבת ַהג ֹ

יקת ָח ֵמץ 
ּ ְ ב ִד ַׁ
יקה
זְ ַׁמן ַׁה ְ ּב ִד ָ
ְּבלֵיל ַא ְּר ָב ָעה ָע ָשר ְּבנִ י ָסן ֵתכֶּ ף ְּבצֵ את ַהכ ֹוכָ ִבים [ְּ 02:91ב ֵע ֶּר ְּך] ,ב ֹו ְּד ִקים ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ
לְּ א ֹור ַהנֵר.

(לג)

ּ ְת ִפלּ ַׁת ַׁע ְר ִבית ק ֶֹדם
יע זְּ ַמן צֵ את ַהכ ֹוכָ ִבים ,יִ ְּת ַפלֵל ַע ְּר ִבית ק ֶֹּדם ְּו ַא ַחר
ִאם עֲ ַדיִ ן לֹא ִה ְּת ַפלֵל ַע ְּר ִבית ְּו ִה ִג ַ
[ע ְּר ִבית] ,ק ֶֹּדם ַה ִמ ְּצוָ ה ֶּׁש ֵאינָ ה
ידית ַ
ֵש לְּ ַה ְּק ִדים ַלעֲ ש ֹות ֶּאת ַה ִמ ְּצוָ ה ַה ְּת ִמ ִ
ָכ ְּך יִ ְּבדֹקֶּׁ ,שי ׁ
מץ]( .מאור ישראל חלק ב פסחים ד ע"א .מד)
יקת ָח ֵ
[ב ִד ַ
ידית ְּ
ְּת ִמ ִ

יאת ְש ַׁמע ק ֶֹדם
ְק ִר ַׁ
יאת ְּ ׁש ַמע ְּו ַא ַחר ָכ ְּך יִ ְּבדֹק ֶּאת
ִאם ִה ְּת ַפלֵל ַע ְּר ִבית ק ֶֹּדם צֵ את ַהכ ֹוכָ ִבים ,יִ ְּק ָרא ְּק ִר ַ
הת ֹו ָרה( .מאור ישראל שם .חזו"ע חנוכה
ידיתְּ ,וגם ִמן ַ
יאת ְּ ׁש ַמע היא ְּת ִמ ִ
ֶּה ָח ֵמץֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ְּק ִר ַ
עא)
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ַּׁבעֲ לֵי חֲ ניּ ֹות
יצות
מו ְּכ ֵרי פָ לָ פֶּ לִ ,פ ֹ
גון ַס ָפ ִריםֹ ,
יקת ָח ֵמץ ,ו ְּכ ֹ
ַבעֲ לֵי ַהחֲ נֻי ֹות ָהעֲ סו ִקים ְּמאֹד ְּבלֵיל ְּב ִד ַ
יתם ְּבצֵ את ַהכ ֹו ָכ ִבים לִ ְּבדֹק ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ ְּב ַמעֲ ַמד ָכל
יע לְּ בֵ ָ
ְּוכַ י ֹוצֵ א ָב ֶּהם ,יִ ְּ ׁש ַת ְּדלו לְּ ַה ִג ַ
ישֹןִ .כי
יתם לִ ׁ
הולְּ ִכים ְּב ֵני בֵ ָ
א ֶּח ֶּרת ֶּׁש ְּכבָ ר ֹ
בו ָד ָתם ְּב ָׁש ָעה ְּמ ֻ
ְּב ֵני ַה ַביִ תְּ ,ולֹא ִבגְּ ַמר עֲ ֹ
יא ְּך הוא ִמ ְּת ַא ֵמץ ְּב ַמעֲ ֵשה
ַכאֲ ֶּׁשר ר ֹו ִאים ַהיְּ לָ ִדים ֶּׁש ָה ַא ָבא ב ֹו ֵדק ֶּאת ֶּה ָח ֵמץְּ ,ו ֵה ַ
הול ְֵּך ֵמ ֶּח ֶּדר לְּ ֶּח ֶּדר,
נות ְּו ַה ְּמ ָק ֵררְּ ,ו ֹ
רו ֹ
פו ֵת ַח ֶּאת ָהאֲ ֹ
ַה ִמ ְּצוָ ה ו ִמ ְּתכ ֹופֵ ף ַת ַחת ַה ִמט ֹות ו ֹ
ֹחות
רוצֶּ ה ַרק לִ גְּ מֹר ,נֶּ ְּח ָק ִקים ַה ְּד ָב ִרים ְּבלִ ָבם ָחזָק ְּב ֹיו ֵתרְּ ,ו ׁש ֹואֲ ִבים כ ֹ
ְּולֹא ְּמ ַמ ֵהר ְּו ֹ
כ ַח,
רו ָחנִ ִיים נַ עֲ לִ יםַ .ה ִש ְּמ ָחה ְּו ַה ִה ְּתלַ הֲ בות ְּב ִקיום ַה ִמ ְּצו ֹות ַמ ְּקנָ ה לַיְּ לָ ִדים ַה ְּר ֵבה ֹ
נות
חוקַ .בעֲ ֹוו ֹ
רובְּ ,וגַם ֶּב ָע ִתיד ָה ָר ֹ
צון ְּו ֵח ֶּׁשק לְּ ַה ְּת ִמיד ַב ִמ ְּצ ֹוות ַ -בהֹוֶּ הֶּ ,ב ָע ִתיד ַה ָק ֹ
ָר ֹ
ְּ
חוב ַהי ֹום ָכל ָכך ָפרוץְּ ,מ ֻקלְּ ָקל ו ַמ ְּ ׁש ִחית ֶּאת ַהיְּ לָ ִדיםְּ ,וכַ ָמה יְּ לָ ִדים
ָה ַר ִביםָ ,ה ְּר ֹ
ימי ַה ַק ְּטנות
נות ַהי ִָפים ִמ ֵ
רו ֹ
ונְּ ָע ִרים ֶּׁש ָסטו ִמן ַה ֶּד ֶּר ְּך לְּ בַ ס ֹוף ָחזְּ רו ֵמחֲ ַמת ַה ִז ְּכ ֹ
ִמ ַמעֲ ֵשי ַה ִמ ְּצ ֹוות ֶּׁשל ָה ַא ָבא ְּב ִה ְּתלַ הֲ בות ו ְּב ִש ְּמ ָחה לְּ כָ ל ִמ ְּצוָ ה.
יקה,
אכה לְּ פַ נ ֹות ֶּאת ַע ְּצ ָמם ֵמ ַהחֲ נֻי ֹות ִבזְּ ַמן ַה ְּב ִד ָ
אֲ ֶּׁשר ַעל ֵכן ,יִ ְּ ׁש ַת ְּדלו ַבעֲ לֵי ַה ְּמלָ ָ
מו ְּצ ִאים ַמחֲ לִ יף לְּ ָׁש ָעה ֹזוַ ,אל לָ ֶּהם לְּ זַלְּ זֵל
ימנו ַמחֲ לִ יף ָכלְּ ֶּׁשהו ,וַ אֲ ִפלו ִאם ֵאינָ ם ֹ
ִו ַ
יהם ַהיְּ ָק ִריםְּ .ו ַא ְּד ַר ָבה ,זְּ כות ִמ ְּצוָ ה ֹזו ֶּׁשל ִחנו ְּך ַה ָבנִ ים
ַבחֲ ִ ׁשיבות ִחנו ְּך יַלְּ ֵד ֶּ
בודְּ ,בנַ ַחת ו ְּב ִש ְּמ ָחהְּ ,ויִ זְּ כו הוא
טובָ ה ְּב ָכ ֹ
תו ֶּׁשל ָה ָאב ַתעֲ מֹד לָ ֶּהם לְּ פַ ְּרנָ ָסה ֹ
ְּו ִה ְּתג ְַּברו ֹ
הו ָרה
עו ְּס ִקים ַבת ֹו ָרה ובַ ִמ ְּצו ֹותְּ ,ביִ ְּר ַאת ָׁש ַמיִ ם ְּט ֹ
ְּו ִא ְּ ׁשת ֹו לִ ְּרא ֹות ָבנִ ים ו ְּב ֵני בָ נִ ים ֹ
בותָ ,א ֵמן.
טו ֹ
ו ִמד ֹות ֹ

נ ִָשים
יכה
רוְּ .ולָ כֵ ןִ ,א ָׁשה ֶּׁש ָג ָרה לְּ בַ ָדה ְּצ ִר ָ
יקת ָח ֵמץ ו ִבעו ֹ
ָבות ְּב ִמ ְּצוַ ת ְּב ִד ַ
גַם ַה ָנ ִ ׁשים ַחי ֹ
מו כֵ ן ִא ָׁשה ֶּׁש ַב ְּעלָ ה לֹא ַב ַביִ תַ ,תעֲ ֶּשה ֵכן
רו ולְּ בַ ְּטל ֹו .ו ְּכ ֹ
לִ ְּבדֹק ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ ולְּ בַ עֲ ֹ
ב ְּעלִ י( ...נו ,נח)
תא ַמרָ :כל ָח ֵמץ ֶּׁשי ֵׁש ִב ְּר ׁשות ַ
מו .ו ְּבנ ַֻסח ַה ִבטול ֹ
קו ֹ
ִב ְּמ ֹ

ֶע ֶרב ּ ֶפ ַׁסח ֶש ָחל ְ ּב ַׁש ָּבת
אור ַה ֵנר ִמ ְּפ ַאת
ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח ֶּׁש ָחל ְּב ַׁש ָבתִ ,מ ֵכיוָ ן ֶּׁש ִאי ֶּא ְּפ ָׁשר לִ ְּבדֹק ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ לְּ ֹ
ישי
לו ַמרֹ ,יום חֲ ִמ ִ ׁ
יסןְּ ,כ ֹ
יקה לְּ לֵיל ִ ׁש ִ ׁשי י"ג ְּבנִ ָ
ימים ֶּאת ַה ְּב ִד ָ
ִחלול ַה ַׁש ָבת ,לְּ ָכ ְּך ַמ ְּק ִד ִ
בים( .סו)
ָב ֶּע ֶּרב ְּבצֵ את ַהכ ֹוכָ ִ

יקה
ִ ע ּס ּו ִקים ש ֹונִ ים לִ ְפנֵי ַׁה ְ ּב ִד ָ
אֲ ִכילָה
"כ ֵביצָ ה" [בלי קליפתה  01.4 -גרם]ָ ,ה ֵחל ֵמחֲ ִצי ַה ָׁש ָעה
ַ
ָאסור לֶּאֱ כֹל ַפת ֹיו ֵתר ִמ ִ ׁשעור
יקהַ ,עד ֶּׁש ִי ְּבדֹק .וכן לא יאכל עוגה ושאר מיני דגן כקוסקוס,
ֶּׁשק ֶֹּדם זְּ ַמן ַה ְּב ִד ָ
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סיגרים וכיוצא בהם ,בשיעור קביעות סעודה [ 900גרם] ,אבל פחות מכמות זו,
א ֶּרז ְּוכַ ד ֹו ֶּמה,
או ַת ְּב ִ ׁשיל ֶּׁשל ֹ
קות ֹ
יר ֹ
רות ִו ָ
מותר לאכול .ומשאר מאכלים ,כמו ֵפ ֹ
ת ֶּרת( .עיין שו"ע סימן רלב ס"ג .כף החיים
או ָקפֶּ ה ֻמ ֶּ
ֻמ ָתר לֶּאֱ כֹל אֲ ִפלו ַה ְּר ֵבהְּ ,וכֵ ן ְּ ׁש ִתיַת ֵתה ֹ
סימן תלא ס"ק טו .הלכה ברורה חי"ב עמוד קלד .מא)

בגמרא (ברכות ד ע"ב) אמרו ,לא יאמר אדם אוכל מעט ואשתה מעט ,ואחר כך אקרא קריאת
שמע ואתפלל .וכתבו התוספות ועוד ,מכאן משמע שמשעה שהגיע זמן קריאת שמע של הלילה,
אין לאכול "סעודה" עד שיקרא קריאת שמע ויתפלל ערבית .ומבואר שטעימה בלבד ,מותרת.
וכן מבואר מהטור ושלחן ערוך (סימן רלב ס"ג ,וסימן רלה ס"ב) לענין קריאת שמע ,שכל האיסור
דוקא כשקובע סעודה ,אבל טעימה כשיעור כביצה פת ,מותר ,וכדין אכילת פירות שמותרת.
וכיון שבקריאת שמע שהיא מהתורה ,מותר לטעום ,כל שכן בבדיקת חמץ שהיא מדרבנן.

ְמ ָלאכָ ה
יקהֶּׁ ,ש ָמא יִ ָמ ֵׁש ְּך ַא ַחר
ָאסור לְּ ַה ְּת ִחיל ַבעֲ ִשיַת ְּמלָ אכָ ה חֲ ִצי ָׁש ָעה ק ֶֹּדם זְּ ַמן ַה ְּב ִד ָ
ְּ
או ַבאֲ ִכילָ ה ,צָ ִריך לְּ ַה ְּפ ִסיק
ֹ
אכת ֹו ְּויִ ְּ ׁש ַכח לִ ְּבדֹקְּ .ו ִאם ָעבַ ר ְּו ִה ְּת ִחיל ִב ְּמלָ אכָ ה
ְּמ ַל ְּ
או ַבאֲ ִכילָ ה ְּב ֶּה ֵתר לִ ְּפנֵ י ַה ְּז ַמן ָה ָאמור,
ְּולִ ְּבדֹקְּ .ו ָא ְּמנָ ם ,גַם ִאם ִה ְּת ִחיל ִב ְּמלָ אכָ ה ֹ
מן כנ"ל( .מב)
טוב ֶּׁש ַי ְּפ ִסיק ְּכ ֵדי לִ ְּבדֹק לְּ כַ ְּת ִח ָלה ַב ְּז ַ
ֹ

ֵשנָה
תו
יקהֶּׁ ,ש ָמא יִ ָמ ֵׁש ְּך ִב ְּ ׁשנָ ֹ
ק ֶּדם זְּ ַמן ַה ְּב ִד ָ
ישֹן אֲ ִפלו ְּמ ַעטֵ ,מחֲ ִצי ַה ָׁש ָעה ֶּׁש ֹ
ָאסור לִ ׁ
מץ( .ת"ה חנוכה קלז)
ְּויִ ְּ ׁש ַכח לִ ְּבדֹק ֶּאת ֶּה ָח ֵ

ש ֹו ֵמר
או עו ָגה ַבחֲ ִצי ַה ָׁש ָעה ֶּׁשק ֶֹּדם זְּ ַמן
ֹ
"כ ֵביצָ ה" ַפת
ַ
רוצֶּ ה לֶּאֱ כֹל י ֹו ֵתר ִמ ִ ׁשעור
ָה ֹ
יקה לִ ְּבדֹקְּ .והוא ַה ִדין
יע זְּ ַמן ַה ְּב ִד ָ
יקהַ ,ר ַׁשאי לְּ ַמנ ֹות ָא ָדם ַא ֵחר ֶּׁש ַיזְּ ִכי ֵרהו ְּב ַה ִג ַ
ַה ְּב ִד ָ
ירהוְּ .וכֵ ן ַר ַׁשאי לָ נו ַח ְּמ ַעט ַעל
ֶּׁש ַר ַׁשאי לְּ ַה ְּת ִחיל ִב ְּמלָ אכָ ה ְּכ ֶּׁש ְּמ ַמ ֶּנה ָא ָדם ַא ֵחר ֶּׁשיַזְּ ִכ ֵ
מץ( .מב)
רו לִ ְּבדֹק ֶּאת ֶּה ָח ֵ
לו ׁש ֹו ֵמר ֶּׁש ַאחֲ ָר ִאי ַלהֲ ִעי ֹ
ֵש ֹ
תוְּ ,כ ֶּׁשי ׁ
ִמ ָט ֹ
כתב בספר אור לפארו ,מי שהיה בדרך לצורך פרנסתו ,והגיע לביתו בליל י"ד ,והוא עיף ויגע,
וחושש שאם יבדוק את החמץ מיד ,לא יוכל לתת דעתו כראוי לבדיקת החמץ היטב ,מרוב
עייפותו ,מותר לו לישון מעט ולנוח בשינת עראי ,ובלבד שיזהיר לאחד מבני ביתו שיעיר אותו
לאחר כחצי שעה לבדוק את החמץ ,וגם יוכל לשתות כוס קפה וכיוצא בזה להתעורר כראוי,
ולקיים המצוה כהלכה .במה דברים אמורים? בתחילת הלילה ,אבל אם הגיע לביתו לאחר
שתים ושלש שעות מהלילה ,בזמן שדרך בני אדם ללכת לישון ,לא מועיל במה שיזהיר את בני
ביתו שיעירו אותו ,כי יש חשש שהם עצמם יהיו עייפים וילכו לישון.

לִ ּמ ּוד ּת ֹו ָרה
יקה ,אֲ בָ ל ק ֶֹּדם לָ כֵ ן ֻמ ָתר ,אֲ ִפלו ַבחֲ ִצי ַה ָׁש ָעה
יע זְּ ַמן ַה ְּב ִד ָ
ֵאין לְּ ַה ְּת ִחיל לִ לְּ מֹד ִמ ֶּׁש ִה ִג ַ
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מו ַבאֲ ִכילָ הְּ ,מלָ אכָ ה ְּו ֵׁשנָ הִ ,מג ֶֹּדל חֲ ִ ׁשיבות
יקהְּ ,ולֹא ָגזְּ רו חֲ כָ ִמים ָבזֶּה ְּכ ֹ
ֶּׁשק ֶֹּדם ַה ְּב ִד ָ
ְּ
ַה ְּז ַמן ְּוחֻ ְּמ ַרת ֶּה ָע ֹוון ֶּׁשל ִבטול ת ֹו ָרה .ו ְּכ ֶּׁש ִה ְּת ִחיל לִ לְּ מֹד לִ ְּפ ֵני כֵ ןֵ ,אין צָ ִריך לְּ ַה ְּפ ִסיק
יקה( .מב)
יע זְּ ַמן ַה ְּב ִד ָ
דו ,הֲ ַגם ֶּׁש ִה ִג ַ
ִמ ִלמו ֹ

ִשע ּור ּת ֹו ָרה
טוב
ֹ
ָב ֵתי ְּכנֶּ ֶּסת ֶּׁש ִמ ְּת ַק ְּי ִמים ָב ֶּהם ִ ׁשעו ֵרי ת ֹו ָרה ִמ ֵדי ֶּע ֶּרב לְּ ַא ַחר ְּת ִפ ַלת ַע ְּר ִבית,
א ֶּח ֶּרת ֹיו ֵתרָ ,כ ְּך ֶּׁש ַי ְּס ִפיקו ַה ִצבור לִ ְּבדֹק ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ
ֶּׁש ִי ְּדחו ֶּאת ַה ִ ׁשעור לְּ ָׁש ָעה ְּמ ֻ
יתם ִב ְּת ִח ַלת ַהלַיְּ לָ ה ,ולְּ ַא ַחר ִמ ֵכן י ְַּחזְּ רו ַל ִ ׁשעור ְּויִ לְּ ְּמדו ְּכ ִמ ֵדי ֹיום .אולָ םִ ,אם
ְּבבֵ ָ
חות אֲ נָ ִ ׁשים
או ֶּׁשי ְַּחזְּ רו ָפ ֹ
יתם לֹא י ְַּחזְּ רו ַל ִ ׁשעורֹ ,
ֹיו ֵד ַע ַמ ִגיד ַה ִ ׁשעור ֶּׁש ִאם יֵלְּ כו לְּ בֵ ָ
לוםֶּ ,א ָלא יִ ְּמסֹר ֶּאת ַה ִ ׁשעור
ִמ ָכל ֹיום ,לֹא יְּ בַ ֵטל ֶּאת ָה ַר ִבים ִמ ִלמוד ת ֹו ָרהַ ,חס ְּו ָׁש ֹ
יתם ְּויִ ְּב ְּדקו ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ ְּב ִש ְּמ ָחה וָ גִ יל.
ַב ָׁש ָעה ַה ְּקבו ָעה ְּכ ִמ ֵדי ֹיוםְּ ,ו ַא ַחר ָכ ְּך יֵלְּ כו לְּ בֵ ָ
קוםָ ,כל זֶּה
טוב ֶּׁשי ְַּכ ִריזו ַא ַחר ָכ ְּך ַב ִצבור ֶּׁשלֹא לִ ְּ ׁשכ ַֹח לִ ְּבדֹק ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ .ו ִמ ָכל ָמ ֹ
ְּו ֹ
או ִפ ְּס ֵקי הֲ לָ כָ ה ִבלְּ בַ ד ְּבלֹא ִפלְּ פול ,אֲ בָ ל ִפלְּ פול ַה ִנ ְּמ ָסר
ְּב ִ ׁשעור ֶּׁשל ' ַדף ַהי ֹו ִמי' ֹ
בדֹק( .מג)
יקהֶּׁ ,ש ָמא יִ ָמ ְּ ׁשכו ְּויִ ְּ ׁש ְּכחו לִ ְּ
לָ ַר ִבים ,יִ ְּדחו ֶּאת ַה ִ ׁשעור לְּ ַא ַחר ַה ְּב ִד ָ

ְש ָאר ְ ּבנֵי ַׁה ַּׁביִ ת
ְּבכָ ל ָה ָאמור [אֲ ִכי ָלהְּ ,מלָאכָ הֵׁ ,שנָ ה וְּ לִ מוד ת ֹו ָרה]ֵ ,אין ָה ִאסור ֶּא ָלא ַעל ַב ַעל ַה ַביִ ת
בכָ ל זֶּה( .חזו"ע חנוכה סח)
מו ב ֹו ֵדק ,אֲ בָ ל לִ ְּ ׁש ָאר ְּבנֵ י ַה ַביִ ת ֻמ ָתר ְּ
ֶּׁשהוא ַע ְּצ ֹ

יקה
ַׁ ההֲ כָ ֹנות ַׁל ְ ּב ִד ָ
יכות
ֶע ֶשר חֲ ִת ֹ
פות
יכות ַפת ְּק ַטנ ֹות ְּמאֹד עֲ טו ֹ
יקה ֶּע ֶּשר חֲ ִת ֹ
דו ִ ׁשים לְּ ָה ִכין ק ֶֹּדם ַה ְּב ִד ָ
ִמנְּ ַהג יִ ְּש ָר ֵאל ְּק ֹ
טוב
או ָתןְּ .ו ֹ
מוצֵ א ַגם ֹ
רו ְּבכָ ל ַה ַביִ ת ֹ
יטב ִבנְּ יָר ,ולְּ פַ ְּז ָרן ְּב ִפנ ֹות ַה ַביִ תְּ ,ו ַהב ֹו ֵדקְּ ,ב ָע ְּב ֹ
ֵה ֵ
הב ֹו ֵדק( .לו)
יכותְּ ,ולֹא ַב ַעל ַה ַביִ ת ַ
ֶּׁש ְּבנֵי ַה ַביִ ת יְּ פַ ְּזרו ֶּאת ַהחֲ ִת ֹ
קום,
יכותֵ ,מחֲ ָׁש ׁש ֶּׁש ִי ְּ ׁש ְּכחו ֵהיכָ ן ִה ִניחון .ו ִמ ָכל ָמ ֹ
קום ַה ָנ ַחת ַהחֲ ִת ֹ
טוב לִ ְּר ׁשֹם ֶּאת ְּמ ֹ
ֹ
מץ( .לז ,לח)
ִאם ִח ֵפש ְּולֹא ָמצָ א ,יִ ְּסמ ְֹּך ַעל ַה ִבטול ֶּׁש ְּמבַ ֵטל ַא ַחר ָכ ְּך ֶּאת ֶּה ָח ֵ

ַׁס ִ ּכין ,ל ֶֶחם ּו ֶמלַׁח
נוהֲ גִ ים ֶּׁש ַהב ֹו ֵדק
ֹ
נוהֲ גִ יםֶּׁ ,שמ ֹולִ יךְּ
ֹ
ש ֹו ֵרף ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ

חו ִרים ובַ ְּס ָד ִקיםְּ .וכֵ ן
לו ֵק ַח ִעמ ֹו ַס ִכין ְּכ ֵדי לְּ ַח ֵטט ַא ַחר ֶּה ָח ֵמץ ֶּׁש ַב ֹ
ֹ
יע זְּ ַמן ַה ִבעור לַ ָמחֳ ָרת,
ִעמ ֹו ְּק ָע ָרה ֶּׁש ֵי ׁש ָבה ְּפרו ַסת ֶּל ֶּחם ,ו ְּכ ֶּׁש ַמ ִג ַ
ב ְּק ָע ָרה( .בן איש חי .נא)
טוב ,יִ ֶּתן ְּמ ַעט ֶּמלַ ח ַ
ימן ֹ
ֶּׁש ַב ְּק ָע ָרה .ולְּ ִס ָ

נֵר
סו ל ִַפנ ֹות ,וְּ גַם
ָכול לְּ ַה ְּכנִ י ֹ
ינו י ֹ
דול וְּ ֵא ֹ
רו ָג ֹ
או ֹ
[מ ְּפ ֵני ֶּׁש ֹ
אור אֲ בו ָקהִ .
אור ַה ֵנר ַא ְּך לֹא לְּ ֹ
יִ ְּבדֹק לְּ ֹ
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ינו ְּמכַ ֵון לִ ְּבדֹק ֵהי ֵטב]ְּ .ו ִאם ָעבַ ר
רץ ְּדל ֵָקה ַב ַביִ ת ,וְּ ִאם ֵכן לִ ב ֹו ָטרוד וְּ ֵא ֹ
ִמ ׁשום ֶּׁשי ֵָרא ֶּפן ִת ְּפ ֹ
ב ָרכָ ה( .לח)
לו נֵר ,יִ ְּבדֹק ְּבפָ נָ ס ִב ְּ
בו ֵדק ְּבלִ י ְּב ָרכָ הְּ .ו ִאם ֵאין ֹ
חוזֵר ו ֹ
ובָ ַדק ַבאֲ בו ָקהֹ ,

או ָרה
ַׁל ְּיה ּו ִדים ָהיְ ָתה ֹ
אור
יקהְּ ,ו ַא ְּד ַר ָבהָ ,ע ִדיף ֹיו ֵתר לִ ְּבדֹק ִעם ַה ֵנר לְּ ֹ
אור ַה ַח ְּ ׁש ַמל ַב ְּב ִד ָ
לֹא יְּ כַ ֶּבה ֶּאת ֹ
ְּ
שם( .מ)
חו ִרים ְּולַ ְּס ָד ִקים ֶּׁש ָח ׁשוך ָׁ
ַה ַח ְּ ׁש ַמלֶּׁ ,שהוא ֵמ ִאיר ֹיו ֵתרְּ ,ויִ ְּ ׁש ַת ֵמ ׁש ַב ֵנר ְּב ִע ָקר ַל ֹ

ַׁ ה ְ ּב ִדי ָקה
ַׁה ְ ּב ָרכָ ה

עולָם ,אֲ ֶשר ִק ְ ּד ָשנ ּו ְ ּב ִמ ְצ ֹו ָתיוְ ,ו ִצ ָ ּונ ּו
"בר ּו ְך ַׁא ּ ָתה ה' ,אֱ ל ֵֹהינ ּו ֶמל ְֶך ָה ֹ
ק ֶֹּדם ֶּׁש ִי ְּבדֹק ,יְּ בָ ֵר ְּךָּ :
ַׁעל ִ ּבע ּור ָח ֵמץ".
יקת ָח ֵמץ" ֶּׁשהוא ַמ ְּת ִחיל ָבה ִמיָד ,וְּ ַרק
או ָרה ֹיו ֵתר ָהיָה ָראוי לְּ בָ ֵר ְּך " ַעל ְּב ִד ַ
י ֵׁש לִ ְּ ׁשאֹל ,הֲ לֹא לִ ְּכ ֹ
יקה ַת ְּכלִ ית וְּ ִע ָקר ַה ִמ ְּצוָ הֶּׁ ,שהֲ ֵרי ִמי ֶּׁש ָב ַדק וְּ לֹא ִב ֵער וְּ לֹא
לו ַמר ֶּׁש ֵאין ַה ְּב ִד ָ
לְּ ָמחֳ ָרת ְּמבַ ֵער? וְּ י ֵׁש ֹ
ַבעור( .בית יוסף סימן תלב)
יע ל ִ
יקה ִהיא ַרק ֶּה ְּכ ֵׁשר ְּכ ֵדי לְּ ַה ִג ַ
ִב ֵטל לֹא ָע ָשה ְּכלום ,נִ ְּמצָ א ֶּׁש ַה ְּב ִד ָ

ִ ּדבּ ּור
יקהְּ ,כג ֹון ֶּׁש ָכ ָבה ַה ֵנר ו ְּמבַ ֵק ׁש
יקה אֲ ִפלו ֵמ ִענְּ ַין ַה ְּב ִד ָ
ָאסור לְּ ַד ֵבר ֵבין ַה ְּב ָר ָכה לַ ְּב ִד ָ
ינו ח ֹוזֵר לְּ בָ ֵר ְּךַ .א ְּך ִאם ִד ֵבר ֶּׁשלֹא ֵמ ִענְּ יַן
יקוְּ .ו ִאם ִד ֵברֵ ,א ֹ
לו ֵא ׁש לְּ ַה ְּדלִ ֹ
ֶּׁשי ִָביאו ֹ
ְּ
ְּ
ָהר ֶּׁשלֹא יְּ ַד ֵבר ָכל
יקה ,צָ ִריך ַלחֲ זֹר ולְּ ָב ֵרך .ולְּ ַא ַחר ֶּׁש ִה ְּת ִחיל לִ ְּבדֹק ַ -גם ָאז יִ ז ֵ
ַה ְּב ִד ָ
חו ֵזר לְּ בָ ֵר ְּךְּ .ו ִאם הֻ ְּצ ַר ְּך לְּ בָ ֵרךְּ
ְּ
ינו ֹ
יקהַ .אך ִאם ִד ֵברֵ ,א ֹ
נו ֵמ ִענְּ יַן ַה ְּב ִד ָ
ִדבור ֶּׁש ֵאי ֹ
יקה( .מד)
יקהַ ,ר ַׁשאי לְּ בָ ֵר ְּךֶּׁ ,ש ָמא יִ ְּ ׁש ַכח לְּ בָ ֵר ְּך ַא ַחר ַה ְּב ִד ָ
'אֲ ֶּׁשר ָיצַ ר' ְּב ֶּמ ֶּׁש ְּך ַה ְּב ִד ָ

ִ ּב ְר ַּׁכת ֶש ֶהחֱ יָנ ּו
יקת ָח ֵמץ.
ֵאין ְּמבָ ְּר ִכים ִב ְּר ַכת " ֶּׁש ֶּהחֱ ָינו" ַעל ִמ ְּצוַ ת ְּב ִד ַ
יקת ָח ֵמץ ,הֲ לֹא ָכל ִמ ְּצוָ ה ֶּׁש ָב ָאה ִמ ְּז ַמן
ְש ֵאלָהִ :מ ְּפ ֵני ָמה ֵאין ָאנו ְּמבָ ְּר ִכים " ֶּׁשהֱ ֶּחיָנו" ַעל ִמ ְּצוַ ת ְּב ִד ַ
יאת ַה ְּמגִ ָלה ְּבפו ִרים וְּ כַ י ֹוצֵ א ָב ֶּהן?
מו ִבנְּ ִטי ַלת לו ָלב ְּב ַחג ַה ֻסכ ֹות ,ו ְּק ִר ַ
ֶּיהְּ ,כ ֹ
לִ זְּ ַמן ְּמבָ ְּר ִכים ָעל ָ
ָא ֶּרץ
ֶּא ְּמרו ָבזֶּה :אֵ .כיוָ ן ֶּׁש ֵאין זְּ ַמן ָקבו ַע לְּ ִמ ְּצוָ ה ז ֹוֶּׁ ,שהֲ ֵרי ַהי ֹוצֵ א לְּ חוץ ל ָ
ְּתשו ָּבהׁ ְּ :שלֹ ָׁשה ְּט ָע ִמים נ ֶּ
יתו ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח ,צָ ִרי ְּך לִ ְּבדֹק ולְּ בַ ֵער ק ֶֹּדם ֶּׁשיֵצֵ אֶּׁ ,ש ָמא יְּ ַא ֵחר
אֲ ִפלו ִמ ְּת ִחלַת ַה ָׁשנָ ה וְּ ַד ְּעת ֹו לַחֲ ֹזר לְּ בֵ ֹ
תו ָח ֵמץ ְּבפֶּ ַסח .נִ ְּמצָ א ֶּׁש ֵאין ִמ ְּצוָ ה ֹזו ד ֹו ָמה לִ ְּ ׁש ָאר ִמ ְּצ ֹוות ֶּׁש ְּז ַמ ָנן ָקבו ַע ִבזְּ ַמן
וְּ נִ ְּמצָ א ֶּׁשי ֵׁש ְּבבֵ י ֹ
ְּמ ֻסיָם ַדוְּ ָקא (העיטור) .בֵ .כיוָ ן ֶּׁש ְּמבָ ֵר ְּך " ֶּׁשהֱ ֶּחיָנו" ַב ִקדו ׁש ֶּׁשל לֵיל ַה ֵס ֶּדר ,פ ֹו ֵטר ָבזֶּה ֶּאת ְּ ׁש ָאר
יקת ָח ֵמץ הֲ לֹא ִהיא ַא ַחת ֵמ ַה ִמ ְּצ ֹוות ֶּׁשל ַההֲ כָ נָ ה ל ֶָּחג (הרא"ש) .גֵ .אין
ַה ִמ ְּצו ֹות ֶּׁשל הֶּ ָחג ,ו ְּב ִד ַ
עולָם (הגאונים).
מונ ֹו ִמן ָה ֹ
ְּמבָ ְּר ִכים ַעל ָדבָ ר ֶּׁש ִמ ְּצ ַט ֵער ב ֹו ֶּׁשהֲ ֵרי ְּמ ַא ֵבד ו ְּמכַ לֶּה ֶּאת ָמ ֹ

או לָ ַק ַחת ְּפ ִרי ָח ָד ׁש ,ולְּ בָ ֵר ְּך " ֶּׁש ֶּהחֱ יָנו"
ֹ
טוב לִ לְּ ב ֹו ׁש ֶּבגֶּד ָח ָד ׁש,
ֹ
ִמ ִמ ַדת חֲ ִסידות
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יקה ,ולְּ ַא ַחר
תו ַגם ַעל ִמ ְּצוַ ת ַה ְּב ִד ָ
יקהִ ,ויכַ ֵון ְּב ִב ְּרכָ ֹ
לְּ ַא ַחר ֶּׁש ַי ְּת ִחיל ְּקצָ ת ַב ְּב ִד ָ
ה ְּפ ִרי ְּויֹאכַ ל( .מה)
יקה יְּ בָ ֵר ְּך ַעל ַ
ַה ְּב ִד ָ

ֵהיכָ ן בּ ֹו ְד ִקים
סות ,חֲ ַדר
נוןַ ,ב ִמ ְּר ָפ ֹ
רונ ֹות ַה ִמ ְּט ָבחַ ,ב ְּמ ָק ֵררַ ,ב ִמזְּ ֹ
יִ ְּבדֹק ְּבכָ ל ִפנ ֹות ַה ַביִ תַ ,באֲ ֹ
יסים ָׁשם ָח ֵמץְּ .ויִ ְּבדֹק ְּבכָ ל ַח ְּד ֵרי ַה ַביִ תַ ,אף
קום ֶּׁש ַמ ְּכנִ ִ
גותַ ,ב ִגנ ֹות ,ו ְּבכָ ל ָמ ֹ
ַה ַמ ְּד ֵר ֹ
לו יְּ לָ ִדים ְּק ַט ִנים ,יִ ְּבדֹק גַם ַת ַחת
עולָ ם לֹא ָאכַ ל ָׁשם ָח ֵמץ .ו ְּכ ֶּׁש ֵי ׁש ֹ
לו ֶּׁש ֵמ ֹ
ִאם ָברור ֹ
תו.
יק ֹ
לו ,לֹא יָקוץ ִב ְּב ִד ָ
נות ְּו ַה ִמט ֹות ֶּׁש ָמא ִה ְּכנִ יסו ָׁשם ָח ֵמץ ,וַ אֲ ִפלו ִאם ָק ֶּׁשה ֹ
רו ֹ
ָהאֲ ֹ
שכָ ר( .לה)
ְּו ָא ְּמרו חֲ זַ"ל (אבות פ"ה מכ"ג)ִ :כי ְּכג ֶֹּדל ַהט ַֹרח ְּו ַה ַצ ַער לְּ ִקיום ַה ִמ ְּצוָ הֵ ,כן ֹג ֶּדל ַה ָ
סופֵ ר ֶּׁש ִה ְּר ָבה לִ ְּבדֹק ְּבכָ ל ַה ַביִ ת ְּו ָהעֲ לִ יָה ְּבכָ ל ַא ְּר ָגז
ֹ
און ַהחֲ ַתם
ו ְּמ ֻס ָפר ַעל ַה ָג ֹ
עולָ ם לְּ ַה ְּכנִ יס ָׁשם
יזו ְּמ ִציאות ֶּׁש ָב ֹ
קום ֶּׁש ֶּא ְּפ ָׁשר ְּב ֵא ֹ
ְּו ַא ְּרגָז ,ובֶּ ָחצֵ ר ובַ גָן ,ו ְּבכָ ל ָמ ֹ
ידים
נות ְּו ַתלְּ ִמ ִ
לו ָבנִ ים ו ָב ֹ
מוַ ,אף ַעל ִפי ֶּׁש ָהיו ֹ
דו ו ְּב ַע ְּצ ֹ
בו ֹ
ָח ֵמץְּ .ו ָהיָה ב ֹו ֵדק ִב ְּכ ֹ
ְּ
ינו לְּ ִפי
יח ֶּאת ַע ְּצמ ֹו ַגם ְּב ַמה ֶּׁש ֵא ֹ
ֵיהםְּ ,וכֵ ן ָהיָה ַמ ְּט ִר ַ
ַבחו ֵרי ֶּח ֶּמד ֶּׁש ֶּא ְּפ ָׁשר לִ ְּסמֹך עֲ ל ֶּ
יטבַ .גם ְּב ַמעֲ ֵשה ַרב ָכ ַתב ַעל
גולִ ים לִ ְּבדֹק ֵה ֵ
ֹאש ֹו ֶּאל לול ַה ַת ְּרנְּ ֹ
דו  -לְּ ַה ְּכנִ יס ר ׁ
ְּכב ֹו ֹ
עולָ ם ֵאלו לֹא
דולֵי ֹ
יקה זְּ ַמן ַרבְּ .ו ִאם ְּג ֹ
לו ַה ְּב ִד ָ
און ִמ ִוילְּ נָ א ֶּׁש ָהיְּ ָתה נִ ְּמ ֶּׁשכֶּ ת ֶּא ְּצ ֹ
ַה ָג ֹ
יכים לְּ ִה ְּ ׁש ַת ֵדל לְּ ִה ְּת ַא ֵמץ ְּולִ ְּבדֹק
ָחסו ַעל זְּ ַמ ָנם ַה ָי ָקר ְּמאֹדַ ,קל וָ ח ֶֹּמר אֲ נַ ְּחנו ֶּׁש ְּצ ִר ִ
בה( .לו ,מט)
ְּב ַס ְּבלָ נות ְּמ ֻר ָ

ֶרכֶ ב
אור ַה ֵנר
יקה ַב ַביִ ת ,יִ ְּבדֹק ֶּאת ִר ְּכב ֹו לְּ ֹ
לו ֶּרכֶּ ב ,לְּ ַא ַחר ֶּׁש ִיגְּ מֹר ֶּאת ַה ְּב ִד ָ
ֵש ֹ
ִמי ֶּׁשי ׁ
או ְּבפָ נָ סְּ .ואֲ ִפלו ִאם ֵאין ְּב ַד ְּעת ֹו לִ נְּ ס ַֹע ָב ֶּרכֶּ ב ְּבכָ ל יְּ ֵמי ַה ֶּפ ַסחָ ,עלָ יו
ֹ
ִבזְּ ִהירות,
לו
או ֵמר ֶּׁש ָברור ֹ
חו ְּ ׁש ִ ׁשים ֶּׁש ָמא יִ ָכ ֵנס ָׁשם ַב ֶּפ ַסחַ ,על ַאף ֶּׁש ֹ
לִ ְּבדֹק את ָה ֶּרכֶּ בִ .מ ׁשום ֶּׁשעֲ ַדיִ ן ֹ
ֶּׁשלֹא יִ ָכנֵס .וְּ ַאף ֶּׁש ָמכַ ר ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ ,צָ ִר ְּ
יך לִ ְּבדֹק ֶּׁשלֹא יִ ָׁש ֵאר ָח ֵמץ ָב ַעיִ ן.

(נב)

דול
ַּׁביִ ת ָ ּג ֹ
לו
רו ֶּא ְּצ ֹ
או ֶּאת חֲ בֵ ֹ
נו ֹ
לו לִ ְּבדֹק ֶּאת ָכל ַה ַביִ תַ ,ר ַׁשאי לְּ ַהעֲ ִמיד ֶּאת ְּב ֹ
ִמי ֶּׁש ָק ֶּׁשה ֹ
יאם
הו ִצ ָ
יקה ִויכַ ֵון לְּ ֹ
ָדוִ ,ויבָ ֵר ְּך ַב ַעל ַה ַביִ ת ַעל ַה ְּב ִד ָ
רו ְּבי ֹ
ִב ְּ ׁש ַעת ַה ְּב ָרכָ הְּ ,וכָ ל ֶּא ָחד נֵ ֹ
מות
חו ָבהְּ ,ויִ ְּבדֹק ְּמ ַעטְּ ,ו ֵהם יֵלְּ כו ִמ ָיד לְּ ַא ַחר ַה ְּב ָר ָכה לִ ְּבדֹק ֶּאת י ֶֶּּתר ַה ְּמק ֹו ֹ
יְּ ֵדי ֹ
ילוֶּׁ ,ש ִנ ְּמצָ א
ַב ַביִ ת .אולָ םִ ,אם לֹא ָׁש ְּמעו ֶּאת ַה ְּב ָר ָכהֵ ,אין ָראוי ֶּׁש ִי ְּב ְּדקו ִב ְּ ׁש ִב ֹ
לו לְּ ַה ְּמ ִ ׁש ְּ
יך לִ ְּבדֹקַ ,ר ָׁש ִאים
ֶּׁשע ֹו ִשים ֶּאת ַה ִמ ְּצוָ ה ְּבלִ י ְּב ָרכָ הְּ .ו ִאם ְּבכָ ל זֹאת ָק ֶּׁשה ֹ
דקְּ ַ ,
אך לֹא יְּ בָ ְּרכו( .מח)
ֵהם לִ ְּב ֹ

תו
מו ֹ
חו ְ ּכ ֹ
ְשל ּו ֹ

מוְּ ,ולֹא יְּ ָב ֵר ְּך ַב ַעל
קו ֹ
יח ֶּׁש ִי ְּבדֹק ִב ְּמ ֹ
ָכול לִ ְּבדֹק ְּכלָ ל ,יְּ ַמ ֶּנה ָׁשלִ ַ
ינו י ֹ
ַב ַעל ַה ַביִ ת ֶּׁש ֵא ֹ
ְּ
יח יְּ ָב ֵרךֵ ,כיוָ ן ֶּׁשהוא ע ֹו ֶּשה ֶּאת ַמעֲ ֵשה ַה ִמ ְּצוָ הְּ .ו ֶּאת
יקהֶּ ,א ָלא ַה ָׁשלִ ַ
ַה ַביִ ת ַעל ַה ְּב ִד ָ
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ֵש ִב ְּר ׁשות
"כל ָח ֵמץ ֶּׁשי ׁ
יח ְּו ָא ַמרָ :
ֹאמר ַב ַעל ַה ַביִ תְּ ,ו ִאם ִב ֵטל ַה ָׁשלִ ַ
נ ַֻסח ַה ִבטול י ַ
כולָ ה לְּ בַ ֵטל ֶּאת
מו ִעיל ַה ִבטול .ו ְּב ִמ ְּק ֶּרה ֶּזהַ ,גם ֵא ֶּׁש ת ַב ַעל ַה ַביִ ת יְּ ֹ
לונִ י ְּוכו"ֹ ,
ְּפ ֹ
ב ְּעלִ י ְּוכו'"( .מהרש"ל ,בית דוד ,נהר שלום ,הגר"ש קלוגר
ֵש ִב ְּר ׁשות ַ
"כל ָח ֵמץ ֶּׁשי ׁ
ֹאמרָ :
ֶּה ָח ֵמץְּ ,ות ַ
ועוד .מט ,נו ,נז)

יקה
ַׁ ה ַׁחיּ ִָבים ְו ַׁה ְּפט ּו ִרים ַּׁב ְ ּב ִד ָ
ָּב ּ ֵתי ְ ּכנ ִֵסי ֹּות ּובָ ּ ֵתי ִמ ְד ָרש ֹות
יקה
יכים ַגם ְּב ִד ָ
ַאף ֶּׁש ְּמנַ ִקים ֶּאת ָב ֵתי ַה ְּכנֶּ ֶּסת ו ָב ֵתי ַה ִמ ְּד ָר ׁש ק ֶֹּדם לֵיל י"דְּ ,צ ִר ִ
אור ַה ֵנר ְּב ֵליל י"ד ַעל יְּ ֵדי ַהג ַָב ִאים ׁש ֹו ְּמ ֵרי ִמ ְּ ׁש ֶּמ ֶּרת ַהק ֶֹּד ׁשִ ,מ ֵכיוָ ן ֶּׁש ְּפ ָע ִמים ַרב ֹות
לְּ ֹ
יקה ֹזוֶּ ,א ָלא
יסים ָׁשם ָח ֵמץ ְּבב ֹו ָאם לְּ ִה ְּת ַפלֵלְּ .ואולָ ם לֹא יְּ בָ ְּרכו ַעל ְּב ִד ָ
ַהיְּ לָ ִדים ַמ ְּכנִ ִ
יקה ֹזו .ו ָברור ֶּׁש ַר ַׁש ִאים לְּ ַמנ ֹות ַכ ָמה
טר ְּב ִד ָ
יתם יְּ כַ ְּונו לִ ְּפ ֹ
ַב ְּב ָרכָ ה ֶּׁש ְּמ ָב ְּר ִכים ְּבבֵ ָ
טוב( .סימן תלג סעיף י .ערוך
יהם ִב ְּר ַכת ֹ
בוא עֲ ֵל ֶּ
יק ָתם ַב ַביִ תְּ ,ו ָת ֹ
ָבואו ִבגְּ ַמר ְּב ִד ַ
אֲ נָ ִ ׁשים ֶּׁשי ֹ
השלחן ,מהרש"ם .מט)

יטב
ֶּשנָ ם ַׁש ָמ ִ ׁשים ֶּׁש ֵאינָ ם נִ זְּ ָה ִרים לִ ְּבדֹק ַבלַיְּ ָלהֶּ ,אלָא ְּמנַ ִקים ֵה ֵ
ָכ ַתב ַה ִמ ְּ ׁשנָ ה ְּברו ָרה (ס"ק מג) :י ְּ ׁ
ַבי ֹום ,וְּ לֹא יָפֶּ ה ֵהם ע ֹו ִשים ,וְּ צָ ִר ְּ
ירם ַעל ָכ ְּך ֶּׁש ְּי ַק ְּימו ִמ ְּצוַ ת חֲ כָ ִמים ְּכ ִתקונָ ה.
יך לְּ ַהזְּ ִה ָ
עו ְּס ִקים ִב ְּמלֶּאכֶּ ת ָׁש ַמיִ ם ֶּבאֱ מונָ ה ,ה'
הו ִקיר ֶּאת ַהג ַָב ִאים ַהיְּ ָק ִרים ָה ֹ
קום לְּ ֹ
יעקב) ובֶּ אֱ ֶּמת ָכאן ַה ָמ ֹ
ב ְּג ָמ ָרא (הוריות י
דו ָלה ֶּׁש ָנ ְּפ ָלה ְּב ֶּחלְּ ָקם לְּ ָׁש ֵרת ֶּאת ַה ִצבור ,ו ְּכבָ ר ָא ְּמרו ַ
ֵיהם יִ ְּחיוַ ,על ַה ְּזכות ַה ְּג ֹ
עֲ ל ֶּ
נו ֵתן ָלכֶּ ם!" ופֵ ַר ׁש ַר ִ ׁש"יֶּׁ ,ש ַה ְּש ָר ָרה ַע ְּבדות ִהיא
נו ֵתן ָלכֶּ ם? ַע ְּבדות אֲ נִ י ֹ
"כ ְּסבו ִרים ְּש ָר ָרה אֲ נִ י ֹ
ע"ב)ִ :
עו ִשים זֹאת ְּבי ֶֹּׁשר ו ְּב ִש ְּמ ָחה
יהם ַה ַג ָב ִאים ָה ֹ
על ָה ַר ִביםַ .עד ָכאן .וְּ ַא ְּ ׁש ֵר ֶּ
ָא ָדם ,לְּ ִפי ֶּׁש ֻמ ָטל ָעלָיו ֹ
ל ָ
עו ִשים ֶּׁשלֹא ְּב ִש ְּמ ָחהֶּׁ ,ש ָחלִ י ָלה ֵהם
ֵמ ַאהֲ בָ ָתם לַת ֹו ָרה ולְּ ַעם יִ ְּש ָר ֵאלֶּׁ ,ש ְּשכָ ָרם ִפי ֶּאלֶּף ֹיו ֵתר ֵמ ָה ֹ
רות ה' .וְּ כָ ל ַה ְּמ ַז ֶּכה ֶּאת ָה ַר ִבים ,זְּ כות ָה ַר ִבים ְּתלויָה ב ֹוַ ,א ְּ ׁש ָריו
בוא לְּ ַח ְּצ ֹ
יקים ֶּאת ַה ִצבור ִמ ָל ֹ
ַמ ְּר ִח ִ
ָעו ָלם ַה ָבא.
לו ל ֹ
טוב ֹ
עולָם ַהזֶּה וְּ ֹ
ָב ֹ
(פרי חדש ,חק

דות ִצבּ ּו ִר ִּיים
מו ָס ֹ
ֹ
עות
[כ ַה ָס ֹ
ְּ
עו ְּמ ִדים ִב ְּר ׁשו ָתם
יכים לִ ְּבדֹק ֶּאת ָכל ָה ְּרכָ ִבים ָה ֹ
דות ִצבו ִר ִיים ְּצ ִר ִ
מו ָס ֹ
ֹ

נו ְּס ִעים ִב ְּרכָ ִבים ֵאלו
או ַה ָפנָ ס ְּבלֵיל י"דַ ,אף ִאם ֵאינָ ם ֹ
ֹ
אור ַהנֵר
ַה ַתלְּ ִמ ִידים] לְּ ֹ
ב ְּדקו( .נב)
יחים ֶּׁש ִי ְּ
ימי ַה ֶּפ ַסחְּ .ו ִאם ָק ָׁשה ַה ְּב ִדי ָקה ַעל ַה ְּמנַ ֵהל ,יְּ ַמ ֶּנה ְּ ׁשלִ ִ
ִב ֵ
אור ַהנֵרֶּ ,א ָלא ֶּׁש ְּב ִמ ְּק ֶּרה זֶּה,
דות לְּ ֹ
ֵש לִ ְּבדֹק ֶּאת ָכל ִ ׁש ְּט ֵחי ְּו ַח ְּד ֵרי ַהמ ֹו ָס ֹ
מו כֵ ן ,י ׁ
ְּכ ֹ
קום לְּ ג ְַּמ ֵרי ְּולֹא יִ ְּפ ְּתחוהו ְּכלָ ל
יקהֶּ ,א ְּפ ָׁשר לִ ְּסגֹר ֶּאת ַה ָמ ֹ
ֵיהם ַה ְּב ִד ָ
ִאם ָק ָׁשה עֲ ל ֶּ
ירה.
ַב ֶּפ ַסחְּ ,ויִ ְּתנו ֶּאת ַה ַמ ְּפ ֵת ַח ְּביַד ַא ֵחרְּ ,ו ָאז לֹא יִ ְּצ ָט ְּרכו לִ ְּבדֹקְּ ,ויִ ְּס ְּמכו ַעל ַה ְּמ ִכ ָ
קו( .נא)
קום ַב ֶּפ ַסחְּ ,בוַ ַדאי ֶּׁש ַח ָי ִבים לְּ בָ ְּד ֹ
ְּואולָ ם ָפ ׁשוטֶּׁ ,ש ִאם ִמ ְּ ׁש ַת ְּמ ִ ׁשים ַב ָמ ֹ

חֲ ני ֹּות
לו חֲ נות ,צָ ִר ְּ
קוםַ ,ב ְּב ָר ָכה ֶּׁש ְּמבָ ֵר ְּך
יך לִ ְּבדֹק גַם ֶּאת ַהחֲ נות ֵמ ָח ֵמץ .ו ִמ ָכל ָמ ֹ
ֵש ֹ
ִמי ֶּׁשי ׁ
מר
יקה ֶּׁשל ָה ֶּרכֶּ ב ְּו ַהחֲ נותְּ ,ולֹא יְּ ַד ֵבר ַעד ֶּׁש ִיגְּ ֹ
יקה ,פ ֹו ֵטר ַגם ֶּאת ַה ְּב ִד ָ
ַב ַביִ ת ַעל ַה ְּב ִד ָ
יתו
חו ָקה ַמ ָמ ׁש ִמ ֵב ֹ
מות ֶּׁש ַחיָב לְּ ָב ְּד ָקםְּ .ואולָ םִ ,אם ַהחֲ נות ְּר ֹ
קו ֹ
לִ ְּבדֹק ֶּאת ָכל ַה ְּמ ֹ

ח ג ה פ ס ח ב ה ל כ ה ו ב א ג ד ה | 811
יתו לִ ְּפטֹר ַרק ֶּאת ַה ְּב ִדי ָקה
ֵש ֶּה ַסח ַה ַד ַעת ֵבינְּ ַתיִ ם ,יְּ כַ ֵון ַב ְּב ָרכָ ה ֶּׁש ְּמ ָב ֵר ְּך ְּבבֵ ֹ
ְּוי ׁ
ְּ
יקה ֶּׁש ַבחֲ נות.
ֶּׁש ַב ַביִ תְּ ,ו ָאז יוכַ ל לְּ בָ ֵרך ֵׁשנִ ית ַעל ַה ְּב ִד ָ
חו ָקה ָכל ָכ ְּך ,לֹא יְּ בָ ֵר ְּך ַפעֲ ַמיִ םֵ ,מ ַא ַחר וְּ ֵאין ַההֲ לִ יכָ ה לְּ בַ ָדה נ ְֶּּח ֶּׁשבֶּ ת
אֲ בָ ל ִאם ַהחֲ נות ֵאינָ ה ְּר ֹ
פוא ֶּׁשלֹא ִסיֵם ֶּאת ַה ִמ ְּצוָ ה ַעד
מות ָה ֵאלו ,וְּ נִ ְּמצָ א ֵא ֹ
קו ֹ
חובָ ה ָעלָיו לִ ְּבדֹק ֶּאת ַה ְּמ ֹ
ֶּה ְּפ ֵסקֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ֹ
שה ַכ ָנ"ל( .הגר"ש קלוגר ,מקראי קודש.
ֵיהם ַרב ,יַעֲ ֶּ
ֶּׁש ִיגְּ מֹר לִ ְּבדֹק גַם ֶּאת ַהחֲ נות .וְּ ַרק ְּכ ֶּׁש ַה ֶּמ ְּר ָחק ֵבינ ֶּ
מז)

ֶח ֶדר ָסג ּור
יטב ְּויִ ְּכתֹב
גוי ְּב ֹיום י"ד ַבב ֶֹּקר ,יִ ְּס ְּג ֵרהו ֵה ֵ
ֶּח ֶּדר ֶּׁש ֻמ ָנח ָׁשם ָח ֵמץְּ ,ו ַד ְּעת ֹו לְּ ָמ ְּכר ֹו לְּ ֹ
ְּ
קו ְּבלֵיל
"ח ֵמץ" ,לְּ בַ ל יִ ְּט ֶּעה ִמי ֶּׁשהו לְּ ִה ְּ ׁש ַת ֵמ ׁש ב ֹו ַב ֶּפ ַסחְּ ,ו ָאז ֵאין צָ ִריך לְּ בָ ְּד ֹ
ָעלָ יו ָ
יקה ַעל ַה ֶּח ֶּדר ְּכ ָלל .וְּ הוא
ינו ַח ָיב ַב ִמ ְּצ ֹוות ,לֹא ָחל ִחיוב ְּב ִד ָ
גוי ֶּׁש ֵא ֹ
רו לְּ ֹ
י"דֶּׁ .ש ֵכיוָ ן ֶּׁש ַד ְּעת ֹו לְּ ָמ ְּכ ֹ
גוי.
רון ָסגור ֶּׁשמ ֹוכֵ ר ֶּאת ֻכל ֹו לְּ ֹ
ַה ִדין ְּב ָא ֹ

(אשל אברהם ,חתם סופר ,צמח צדק ,בנין עולם .נא .ועיין יביע

אומר ח"י יו"ד סימן לח אות ה)

ַׁה ִּמ ְת ָא ֵר ַׁח ָּכל יְ ֵמי ַׁה ּ ֶפ ַׁסח
יתו ַב ֶּפ ַסח ,צָ ִר ְּ
יך לִ ְּבדֹק
יע לְּ בֵ ֹ
ינו ַמ ִג ַ
ִמי ֶּׁש ִמ ְּת ָא ֵר ַח ָכל יְּ ֵמי ַה ֶּפ ַסחַ ,אף ַעל ִפי ֶּׁש ֵא ֹ
יתו ק ֶֹּדם לֵיל י"ד ,לְּ כַ ְּת ִח ָלה
ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ ְּבלֵיל י"ד ִעם ְּב ָרכָ הְּ .ואולָ םִ ,אם ֹיוצֵ א ִמ ֵב ֹ
ֹאמר
יתו ִעם ְּב ָר ָכה ְּב ֵליל י"דְּ ,ו ֶּאת נ ַֻסח ַה ִבטול י ַ
יח ֶּׁש ִי ְּבדֹק ְּבבֵ ֹ
רו ָׁשלִ ַ
יְּ ַמ ֶּנה ֶּאת חֲ בֵ ֹ
מו ְּבנֵר ,לַיְּ לָ ה
יתו ,יִ ְּבדֹק הוא ְּב ַע ְּצ ֹ
לו ְּבבֵ ֹ
ינו ָחפֵ ץ ֶּׁש ַא ֵחר יִ ְּבדֹק ֹ
ַב ַעל ַה ַביִ תְּ .ו ִאם ֵא ֹ
ְּ
יקה ְּ ׁשל ִ ֹׁשים ֹיום
חובַ ת ְּב ִד ָ
שלֹא יְּ בָ ֵרך[ .וְּ ַאף ֶּׁש ָח ָלה ָעלָיו ֹ
כון ֶּׁ
יתוַ ,א ְּך ַה ָנ ֹ
ק ֶֹּדם ֶּׁש ֵיצֵ א ִמ ֵב ֹ

או ְּמ ִרים ֶּׁשלֹא ְּמבָ ֵר ְּך ַעל
ֹ
כות ַה ֶּפ ַסחְּ ,בכָ ל ֹזאת ֵכיוָ ן ֶּׁשי ֵׁש
לִ ְּפ ֵני ַה ֶּפ ַסחִ ,כי ֵמ ָאז ׁש ֹואֲ לִ ים ְּב ִהלְּ ֹ
כות לְּ ָה ֵקל( ].הרא"ה ,הריטב"א ,הראב"ן ,הר"ן ,הב"ח ופרי חדש .תלו ס"א
יקה ֶּׁשק ֶֹּדם י"דָ ,ספֵ ק ְּב ָר ֹ
ְּב ִד ָ
באה"ל ד"ה ולא יברך ושעה"צ .תפילה למשה ב סי' ג .מ ,נו)

ירה
ְש ִכיר ּות ִ ּד ָ
ירה ְּולֹא ַעל
יקה ֻמ ֶּט ֶּלת ַעל ַהש ֹוכֵ ר ַה ָגר ַב ִד ָ
חובַ ת ַה ְּב ִד ָ
רוֹ ,
ירה לַחֲ בֵ ֹ
ַה ַמ ְּש ִכיר ִד ָ
ירה ְּפנויָה ַע ָתה ְּו ֵאינָ ה ֻמ ְּש ֶּכ ֶּרת ָ -כאן ָתלוי ַה ָד ָברִ :אם
ַה ַמ ְּש ִכיר .אולָ םִ ,אם ַה ִד ָ
חובַ ת
[מי"ד ַבאֲ ָדר וָ ָהלְּ ָאהֶּׁ ,ש ָאז ַמ ְּת ִחי ָלה ֹ
יום לִ ְּפ ֵני ַה ֶּפ ַסח ִ
תו ְּך ְּ ׁשל ִ ֹׁשים ֹ
ירה ְּב ֹ
ִה ְּת ַפ ְּנ ָתה ַה ִד ָ
ְּ
קום
ינו ְּככָ ל ָמ ֹ
ַה ְּב ִדי ָקה] ,צָ ִריך ַה ַמ ְּש ִכיר לִ ְּבדֹקֶּׁ ,ש ֵמ ַא ַחר ְּו ָהיו ג ִָרים ָׁשם ֶּב ָעבָ רִ ,ד ֹ
ירה ק ֶֹּדם לָ כֵ ןִ ,בזְּ ַמן ֶּׁשעֲ ַדיִ ן לֹא ָחלָ ה
יסים ב ֹו ָח ֵמץ .אֲ בָ ל ִאם ִה ְּת ַפ ְּנ ָתה ַה ִד ָ
ֶּׁש ַמ ְּכנִ ִ
ְּ
בדֹק( .עיין סימן תלו סעיפים
ינו צָ ִריך לִ ְּ
הו ִאיל ְּולֹא נִ ְּכנָ ִסים ָׁשם ַב ֶּפ ַסחֵ ,א ֹ
יקהֹ ,
חובַ ת ַה ְּב ִד ָ
ֹ
א ,ב .תלז סעיף א .ומשנ"ב ושער הציון שם)

ּ ִ ב ּט ּול ֶה ָח ֵמץ
לֹא נ ְֶח ָשב לִ ְכל ּום

יקה צָ ִר ְּ
תו ָח ֵמץ ֶּׁשלֹא
נו ַתר עֲ ַדיִ ן ִב ְּר ׁשו ֹ
יך לְּ בַ ֵטל ֶּאת ֶּה ָח ֵמץֶּׁ ,ש ָמא ֹ
ַא ַחר ְּג ַמר ַה ְּב ִד ָ

 | 811ח ג ה פ ס ח ב ה ל כ ה ו ב א ג ד ה
א ֶּרץ.
יבו לִ ְּכלום וַ הֲ ֵריהו ַכעֲ פַ ר ָה ָ
ינו ַמחֲ ִ ׁש ֹ
תו .ו ִבטולַ ,היְּ נו לְּ גַל ֹות ַד ְּעת ֹו ֶּׁש ֵא ֹ
או ֹ
ָר ָאה ֹ

או
או ֵמר ֵאיז ֹו ְּת ִח ָנה ֹ
חו ֵׁשב ֶּׁש ֹ
תו ֵכן .אֲ בָ ל ִאם ֹ
ירת ַה ִבטול ֶּׁש ַכ ָונָ ֹ
ְּו ַח ָיב לְּ ָה ִבין ַבאֲ ִמ ַ
חובַ ת ַה ִבטולְּ ,וצָ ִר ְּ
לו.
רו ְּב ָשפָ ה ַהמובֶּ ֶּנת ֹ
יך ַלחֲ ֹזר ולְּ ָא ְּמ ֹ
ַב ָק ָׁשה ,לֹא יָצָ א יְּ ֵדי ֹ

(סימן תלד

ס"ב ומשנ"ב ס"ק ו .נב)

ק ֶּדם זְּ ַמן
ָכ ַתב ָה ַר ְּמ ַב"ם (פרק ב מהלכות חמץ ומצה הלכה א)ִ :מ ְּצוַ ת עֲ ֵשה ִמן ַהת ֹו ָרה לְּ ַה ְּ ׁש ִבית ֶּה ָח ֵמץ ֹ
אש ֹון ַת ְּ ׁש ִביתו ְּשאֹר ִמ ָב ֵתיכֶּ ם" .ו ַמה ִהיא ַה ְּ ׁש ָב ָתה ֹזו? ֶּׁש ְּיבַ ֵטל ֶּה ָח ֵמץ
רוֶּׁ ,ש ֶּנאֱ ַמרַ " :בי ֹום ָה ִר ׁ
ִאסו ֹ
תו הֲ ֵרי הוא
תו ָח ֵמץ ְּכלָ ל ,וְּ ֶּׁש ָכל ָח ֵמץ ֶּׁש ִב ְּר ׁשו ֹ
תו ְּכ ָעפָ ר וְּ י ִָשים ְּבלִ ב ֹו ֶּׁש ֵאין ִב ְּר ׁשו ֹ
ְּבלִ ב ֹו וְּ י ְַּח ׁשֹב א ֹו ֹ
עוד.
לותָ ,ה ַר ְּמ ַב"ןַ ,ר ֵבנו י ֹו ֵאל וְּ ֹ
דו ֹ
ָכות ְּג ֹ
צ ֶּר ְּך ְּכלָל .וְּ כֵ ן ַד ַעת ַר ִ ׁש"יָ ,ה ִרי"ף ,הֲ ל ֹ
ְּכ ָעפָ ר ו ְּכ ָדבָ ר ֶּׁש ֵאין ב ֹו ֹ
ֹאר ֶּׁש ֵאין
תו ָרה " ְּתבַ עֲ רו ְּשאֹר ִמ ָב ֵתיכֶּ ם"ֶּ ,אלָא " ַת ְּ ׁש ִביתו"ְּ ,מב ָ
ובֵ אור ַה ְּדבָ ִריםֵ ,מ ַא ַחר וְּ לֹא נֶּאֱ ָמר ְּב ֹ
יתו
עולָםֶּׁ ,ש ָבזֶּה וַ ַדאי ְּמ ַקיֵם ֶּאת ַה ִמ ְּצוָ הֶּׁ ,שהֲ ֵרי ַה ְּ ׁש ִב ֹ
צ ֶֹּר ְּך לְּ בַ ֵער ַדוְּ ָקא ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ ִב ְּמ ִציאות ֵמ ָה ֹ
יבו ְּכ ָח ֵמץִ ,קיֵם ִמ ְּצוַ ת
ינו ֵמחֲ ִ ׁש ֹ
יתו ְּבלִ ב ֹוְּ ,ד ַהיְּ נו ֶּׁש ִב ְּטלו ְּב ַמ ְּח ַׁש ְּבת ֹו ֶּׁש ֵא ֹ
ימוֶּ ,אלָא ַגם ִאם ַה ְּ ׁש ִב ֹ
וְּ ֶּהעֱ לִ ֹ
ַה ְּ ׁש ָב ָתהְּ .כמ ֹו ֶּׁש ָמצָ אנו ְּכ ֵעין זֶּה ַבת ֹו ָרה (ויקרא כו ו)" :וְּ ִה ְּ ׁש ַב ִתי ַחיָה ָר ָעה ִמן ָה ָא ֶּרץ" ,וְּ ַהיְּ נו לֹא
מו
עות ַא ְּך לֹא י ִַזיקו .ו ְּכ ֹ
עולָםֶּ ,א ָלא יִ ְּהיו ַחי ֹות ָר ֹ
עות ֵמ ָה ֹ
ַדוְּ ָקא ֶּׁש ַיעֲ לִ ים ַה ַק ָב"ה ֶּאת ַה ַחי ֹות ָה ָר ֹ
קום ִבזְּ ַמן ֶּׁש ֵאין
חו ֶּׁשל ָמ ֹ
ימ ַתי הוא ִ ׁש ְּב ֹ
עון ַבר ֹיו ַחאיֵ ,א ָ
תו ַרת כֹהֲ נִ יםָ ,א ַמר ַר ִבי ִ ׁש ְּמ ֹ
ֶּׁש ָא ְּמרו ְּב ֹ
יקים .וְּ כֵ ן הוא
יקים? אֱ מֹר ִבזְּ ַמן ֶּׁשי ֵׁש ַמ ִזי ִקים וְּ ֵאינָ ם ַמ ִז ִ
יקים וְּ ֵאינָ ם ַמ ִז ִ
או ִבזְּ ַמן ֶּׁש ֵי ׁש ַמ ִז ִ
יקיםֹ ,
ַמ ִז ִ
או ֵמר
יתן ֶּׁשלֹא י ִַזיקו .וְּ כֵ ן הוא ֹ
עולָםַ ,מ ְּ ׁש ִב ָ
יקים ִמן ָה ֹ
מור ִ ׁשיר לְּ ֹיום ַה ַׁש ָבתַ ,ל ַמ ְּ ׁש ִבית ַמ ִז ִ
או ֵמרִ :מזְּ ֹ
ֹ
יח (ישעיה יא ו)ְּ " :ו ָגר זְּ ֵאב ִעם ֶּכבֶּ שְּ ,ונָ ֵמר ִעם ְּג ִדי יִ ְּר ָבץ ,וְּ ֵעגֶּל ו ְּכ ִפיר ו ְּמ ִריא י ְַּח ָדו,
ימות ַה ָמ ִ ׁש ַ
ִב ֹ
ַש ִחיתו ְּבכָ ל ַהר
עונִ י ...לֹא י ֵָרעו ְּולֹא י ְּ ׁ
וְּ נַ ַער ָקטֹן ֹנ ֵהג ָבם :וְּ ִ ׁשעֲ ַׁשע ֹיו ֵנק ַעל חֻ ר ָפ ֶּתן וְּ ַעל ְּמאו ַרת ִצ ְּפ ֹ
מו ִציא
עונִ י ו ֹ
ינו ֶּׁשל ִצ ְּפ ֹ
תו ְּך ַגלְּ גַל ֵע ֹ
ָדו לְּ ֹ
הו ִ ׁשיט ֶּאת י ֹ
ינוק ִמ ִי ְּש ָר ֵאל ָע ִתיד לְּ ֹ
ָק ְּד ִ ׁשי" וכו'ְּ .מ ַל ֵמד ֶּׁש ִת ֹ
עות וְּ יִ ְּהיֶּה ָל ֶּהן כ ַֹח לְּ ַה ִזיק ,אֲ בָ ל ַה ַק ָב"ה יְּ בַ ֵטל ֵמ ֶּהם ֶּאת
ָמ ָרה ִמת ֹו ְּך ִפיו .ע"כ .וְּ ַהיְּ נו ֶּׁש ִי ְּהיו ַחי ֹות ָר ֹ
עותֵ .כן ַה ָדבָ ר גַם
הו ָר ָאה ֶּׁשלֹא לְּ ַה ִזיק ,ו ִמ ֵמילָא נִ ְּמצָ א ְּכ ִאלו ֵאין ָכאן ַחי ֹות ָר ֹ
ָהר ַֹע ,יִ ֵתן ָל ֶּהם ֹ
יבו ְּכ ָעפָ רִ ,מ ֵמי ָלא נִ ְּמצָ א ְּכ ִאלו ֵאין ָכאן
ְּב ָח ֵמץַ ,ב ְּמ ִציאות י ֵׁש ָכאן וָ פֶּ ל ,אֲ בָ ל ֵמחֲ ַמת ֶּׁשאֲ נִ י ַמחֲ ִ ׁש ֹ
ָח ֵמץ .וְּ ָא ְּמנָ ם חֲ ַז"ל ִת ְּקנו גַם לִ ְּבדֹק ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ ולְּ ָש ְּרפ ֹו ַבפ ַֹעלֵ ,מחֲ ָׁש ׁש :אֶּׁ .ש ָמא לֹא יְּ בַ ֵטל ְּבלֵב
ֶּיה וְּ יַחֲ ִ ׁשיב א ֹו ָתה לְּ ַמאֲ כָ ל וְּ לֹא
ָׁשלֵם .בֶּׁ .ש ָמא יִ ְּמצָ א עו ָגה יָפָ ה ַב ֶּפ ַסח ,וְּ ֵתכֶּ ף ְּכ ֶּׁש ִי ֵתן ַד ְּעת ֹו ָעל ָ
עודֵ ,פ ְּר ׁשו ֶּאת
ֹאכ ָלה ,יַעֲ בֹר ַעל "לֹא י ֵָר ֶּאה לְּ ָך ָח ֵמץ" .וְּ ָא ְּמנָ ם ַר ֵבנו ָתם וְּ ֹ
לְּ ָעפָ רַ ,אף ֶּׁש ֶּבאֱ ֶּמת לֹא י ְּ
עובֵ ר ַעל
ינו ֹ
ינו ֶּׁשל ֹו .ו ָמה ֶּׁש ֵא ֹ
ִענְּ יַן ַה ִבטול ְּבאֹפֶּ ן ַא ֵחרִ ,מ ִדין ֶּה ְּפ ֵקרְּ ,ד ַהיְּ נו ֶּׁש ַמ ְּפ ִקיר ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ וְּ ֵא ֹ
ינו ֶּׁשל ֹו ֶּאלָא ֶּׁשל ֶּה ְּפ ֵקר.
רו ֶּאה ,וְּ זֶּה ֵא ֹ
זֶּהִ ,כי ָא ְּמ ָרה ת ֹו ָרה "לֹא י ֵָר ֶּאה לְּ ָך"ֶּׁ ,ש ְּל ָך ִאי ַא ָתה ֹ

נ ּ ַׁסח ה ִ ּב ּט ּול
יה ּו ְדלָא
ירא ְד ִא ָּ
או ֵמר ַבלַיְּ לָ הָּ " :כל חֲ ִמ ָ
נ ַֻסח ִבטול ֶּה ָח ֵמץ ֶּׁש ֹ
יכא ִ ּב ְרש ּו ִתיּ ְ ,דלָא חֲ ִז ּ ֵת ּ
ֹאמר ִבלְּ ׁש ֹון
ינו ֵמ ִבין ְּשפַ ת אֲ ָר ִמית ,י ַ
יה ,לִ ְב ִטיל ְולֶהֱ וֵ י ְ ּכ ַׁע ְפ ָרא ְד ַׁא ְר ָעא"ְּ .ו ִאם ֵא ֹ
ִ ּב ַׁע ְר ּ ֵת ּ
יתיו ְו ֶשלּ ֹא ִ ּב ַׁע ְר ִּתיו ,יִ ְת ַּׁב ּ ֵטל ְויִ ְהיֶה
אור ֶש ֶיּ ְשנ ֹו ִ ּב ְרש ּו ִתיֶ ,שלּ ֹא ְר ִא ִ
"כל ָח ֵמץ ּו ְש ֹ
ַהק ֶֹּד ׁשָּ :
כון ֶּׁש ַב ַפ ַעם
ֹאמר ֶּאת ֻנ ַסח ַה ִבטול ָׁשל ֹׁש ְּפ ָע ִמים לְּ י ֶֶּּתר ִחזוקְּ .ונָ ֹ
ַּׁכעֲ פַׁ ר ָה ָא ֶרץ"ְּ .וי ַ
ֹאמר :לִ ְב ִטיל ְולֶהֱ וֵ י " ֶה ְפ ֵקר" ְ ּכ ַׁע ְפ ָרא ְד ַׁא ְר ָעא.
ישית ֹיו ִסיף ְּוי ַ
ַה ְּ ׁשלִ ִ ׁ

(נד)

ב ֶּקר ְּב ִפ ָנה ְּמ ֻי ֶּח ֶּדת
יקה יִ תן ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ ַהנ ֹו ָתר ַלאֲ רו ַחת ָה ֶּע ֶּרב ְּו ַה ֹ
ַׁא ְז ָה ָרהִ :בגְּ ַמר ַה ְּב ִד ָ
ֶּׁשלֹא יִ ְּת ַפזֵר ,ו ִב ְּפ ָרט ישגיחו ַעל ַהיְּ לָ ִדים ַה ְּק ַט ִנים ֶּׁשלֹא יְּ ַט ְּילו ְּב ֵעת אֲ ִכילָ ָתם.

(נז)
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ּ ִ בע ּור ָח ֵמץ 
ָאה
סוף זְ ַׁמן אֲ ִכי ַׁלה וַׁ הֲ נ ָ
ֹ
[סוף ָׁש ָעה
ֹ
צות ַהי ֹום
יסן ֵמחֲ ֹ
נות ֵמ ֶּה ָח ֵמץ ְּב ֹיום י"ד ְּבנִ ָ
או ל ֵָה ֹ
ִמן ַהת ֹו ָרה ָאסור לֶּאֱ כֹל ֹ

עות זְּ ַמ ִני ֹות] .וַ חֲ ָכ ִמים ָעשו ְּסיָג ֶּׁשלֹא ֶּלאֱ כֹל ָח ֵמץ ְּ ׁש ָע ַתיִ ם
ִ ׁש ִ ׁשית ִמ ְּת ִחלַת ַהב ֶֹּקר לְּ ִפי ָׁש ֹ
כר
גון לִ ְּמ ֹ
[כ ֹ
מץ ְּ
נות ֵמ ֶּה ָח ֵ
יעית ֵמ ַהב ֶֹּקרְּ .וכֵ ן ֶּׁשלֹא ל ֵָה ֹ
ק ֶּדם לָ כֵ ןְּ ,ד ַהיְּ נו ִמס ֹוף ָׁש ָעה ְּר ִב ִ
ֹ

ֹאכלו]ִ ,מס ֹוף ָׁש ָעה חֲ ִמי ִ ׁשית ֵמ ַהב ֶֹּקר.
פות ֶּׁשי ְּ
עו ֹ
גוי א ֹו ָל ֵתת לִ ְּפ ֵני ָה ֹ
לְּ ֹ

(נט)

עות ַׁה ְזּ ַׁמ ִּני ֹּות
ִח ּש ּוב ַׁה ּ ָש ֹ
עות ַה ְּז ַמ ִני ֹות ֵמ ַעמוד ַה ַׁש ַחר ַעד צֵ את ַהכ ֹוכָ ִבים,
ָה ִע ָקר לַהֲ ָלכָ ה לְּ ַח ֵׁשב ֶּאת ַה ָׁש ֹ

[וזְּ ַמן ַעמוד ַה ַׁש ַחר הוא

ִ 4מיל לִ ְּפנֵ י ָהנֵ ץ ַה ַח ָמה ,ו ִמיל הוא ַ 01דק ֹותִ ,אם ֵכן ִ 4מיל ֵהם ַ 79דק ֹות ק ֶֹּדם ָהנֵ ץ ,כמבואר בסידור רב סעדיה
גאון ,הראבי"ה ,הרא"ה ,המאירי ,התרומת הדשן ,מהרי"ו ,וכן פסקו מרן השלחן ערוך (סימן תנט ס"ב) ,הרמ"א
(סימן רסא ס"א) ,הלבוש ,הב"ח ,הש"ך ,אליה רבה ,בית דוד ,בן איש חי ,החזון איש ועודְּ .ול ֹא ַכ ְּמפֻ ְּר ָסם ְּב ֵאיזֶּה

יעית
סוף ָׁש ָעה ְּר ִב ִ
חות ֶּׁש ַעמוד ַה ַׁש ַחר הוא ַ 21דק ֹות ק ֶֹּדם ָהנֵ ץֶּׁ ,שזֶּה נֶּ גֶּד ַד ַעת ָמ ָרן ְּו ָה ָר ָמ"א ].ולְּ ִפי זֶּה ֹ
לו ֹ
קום צ ֶֹּר ְּך ,י ֵׁש לְּ ָה ֵקל ְּכ ִפי ַה ִח ׁשוב
עון ַקיִ ץ .או ָלם ִב ְּמ ֹ
ב ֶּקר ְּב ָׁש ֹ
אֲ ִכילַת ֶּה ָח ֵמץ] ְּב ֵע ֶּר ְּך ְּבַ 01:11-ב ֹ
ש ָנה( .יחוה דעת
אות ְ ּבלו ַּׁח ַׁה ּ ָ
יעהְּ ,ד ַהיְּ ינו ַעד ְּ 01:91ב ֵע ֶּר ְּך .זְ ַׁמ ִּנים ְמדיּ ִָקים יֵש לִ ְר ֹ
יחה ַעד ַה ְּ ׁש ִק ָ
ֶּׁש ֵמ ַה ְּז ִר ָ
[סוף זְּ ַמן
ֹ

ח"ב סימן ח .נט)

נִ ְק ֹיון ַׁה ּ ֶפה וְ ַׁה ּ ִש ּנַׁיִ ם
לו
יְּ נַ ֶּקה ֶּאת ַה ֶּפה ִויצַ ְּחצַ ח ֶּאת ַה ִ ׁש ַניִ ם ֵהי ֵטב ִבגְּ ַמר אֲ ִכילַת ֶּה ָח ֵמץֶּׁ ,ש ָמא יִ ָׁש ֵאר ֹ
תו( .סג)
או ֹ
רו ְּו ֹיאכַ ל ֹ
ַמ ֶּׁשהו ֵבין ַה ִ ׁש ַניִ םְּ ,ויֵצֵ א לְּ ַא ַחר זְּ ַמן ִאסו ֹ
ישה
ירת ַה ַמ ָצה ְּבלִ ָׁ
יש ַחי (צו אות ח) ָכ ַתבַ ,מעֲ ֶּשה ְּב ֶּא ָחד ֶּׁש ָהיָה נִ זְּ ָהר ַה ְּר ֵבה ִב ְּ ׁש ִמ ַ
ַב ֵספֶּ ר ֶּבן ִא ׁ
אוכֵ ל ַמ ֶּׁשהו ֶּׁשל
לו ֶּׁש ֹ
אוי ֹ
לו ָא ָדם ֶּא ָחד ֹ
כות ַה ֶּפ ַסח ,וְּ ִה ֵנה ְּבלֵיל ֶּפ ַסח ָח ַלם ֶּׁש ָא ַמר ֹ
וַ אֲ ִפיָה ו ְּבכָ ל ִהלְּ ֹ
יש ְּמ ַד ֵבר ִעמ ֹו
תו ,וַ יַחֲ לֹם וְּ ִה ֵנה ִא ׁ
ָשן ִמת ֹו ְּך ְּב ִכ ָי ֹ
ָדול וְּ ָחזַר וְּ י ַׁ
יקץ וַ ִי ְּת ַמ ְּר ֵמר ְּמאֹד וַ ֵי ְּב ְּך ְּב ִכי ג ֹ
ָח ֵמץ ,וַ ִי ַ
לו ,זֶּה ֶּה ָח ֵמץ ֶּׁש ָאכַ לְּ ָת הוא ֶּׁש ִנ ְּ ׁש ַאר ֵבין ַה ִ ׁש ַניִ ם ֵפרור ָק ָטן ָח ֵמץ ֵמאֲ ִכי ָלה ֶּׁש ָאכַ ל ַבב ֶֹּקר,
וְּ ָא ַמר ֹ
לו ִעם
תו ֵפרור ִמ ֵבין ַה ִ ׁש ַניִ ם וְּ נִ ְּד ַבק ַב ַמ ָצה וַ אֲ כָ ֹ
או ֹ
לו ֵעס ַה ַמ ָצה ַבלַיְּ ָלה ,נִ ְּפ ַרד ֹ
אוכֵ ל וְּ ֹ
ו ְּב ֵעת ֶּׁש ָה ָיה ֹ
מות לֹא ַמעֲ לִ ים ְּולֹא
לו ֹ
"ד ְּב ֵרי חֲ ֹ
ַה ַמ ָצה .ע"כ .וְּ ִה ֵנה ְּכבָ ר ָא ְּמרו חֲ ַז"ל (מסכת סנהדרין ל ע"א) ִ
ֹאר ְּב ִד ְּב ֵרי
ידים" ,ובֶּ אֱ ֶּמת ֶּׁש ַאף לַהֲ לָכָ ה ֵאין חֲ ַׁש ׁש ִאסור ַב ֵפרור ֶּׁש ִנ ְּ ׁש ַאר ַעד ַה ַליְּ ָלהַ ,כ ְּמב ָ
מו ִר ִ
ֹ
מו ,וְּ ֵאין ָעלָיו ֵׁשם
עות הוא נִ ְּס ָרח ,וְּ נִ ְּפגָם ַטעֲ ֹ
אש ֹונִ ים ֶּׁש ָב ָשר ֶּׁש ִנ ְּ ׁש ָאר ֵבין ַה ִ ׁש ַניִ ם לְּ ַא ַחר ֵׁש ׁש ָׁש ֹ
ָה ִר ׁ
מו ִדים ְּבל ֶֶּּחם וְּ כַ י ֹוצֵ א ֶּׁש ַמ ֵהר ְּמאֹד הוא נִ ְּמ ָאס וְּ נִ ְּס ָרח ,וְּ כָ ל ֶּׁש ֵכן ֶּׁש ַעד
חולְּ ִקים ֹ
ָב ָשר ְּכלָל ,וְּ ַאף ַה ֹ
עותֶּׁ ,ש ְּבוַ ַדאי נִ ְּס ָרחֶּ .א ָלא ֶּׁשעֲ ַדיִ ן צָ ִר ְּ
יטב
ָהר לְּ נַ ק ֹות ֶּאת ַה ִ ׁש ַניִ ם ֵה ֵ
יך לְּ ִהז ֵ
ַהלַיְּ ָלה ָע ְּברו ְּכ ֶּע ֶּשר ָׁש ֹ
לו( .סג)
יעית ֶּׁש ָא ְּסרו חֲ כָ ִמים לְּ ָא ְּכ ֹ
ֵמחֲ ָׁש ׁש ֶּׁשיֹאכַ ל ֶּאת ַה ֵפרור ַא ַחר ָׁש ָעה ְּר ִב ִ

ֵּכיצַׁ ד ְמבַׁ ֵער?
ַא ַחר ֶּׁש ָג ַמר לֶּאֱ כֹל ,יְּ ַר ֵכז ֶּאת ָכל ֶּה ָח ֵמץ ַה ִנ ְּ ׁש ָארְּ ,ויִ ְּש ְּרפֵ הו ָב ֵא ׁש לְּ ַקיֵם ִמ ְּצוַ ת
טוב ֶּׁשק ֶֹּדם ַה ְּש ֵרפָ ה ַי ְּח ְּתכֵ הו לִ ְּפרוס ֹות ַדק ֹותְּ ,כ ֵדי
"ת ְּ ׁש ִביתו ְּשאֹר ִמ ָב ֵתיכֶּ ם"ְּ .ו ֹ
ַ
יטב ַעד ֶש ִּי ּ ָש ֵרף לְ גַׁ ְמ ֵרי ְ ּכפֶ ָח ִמיםְּ .ו ִאם לֹא ָע ָשה ֵכן ,יִ ְּ ׁש ֹפ ְּך ָעלָ יו
ֶּׁש ִת ְּ ׁשלֹט ב ֹו ָה ֵא ׁש ֵה ֵ
ַה ְּר ֵבה נֵ ְּפ ְּטְּ ,כ ֵדי ֶּׁש ִי ָמ ֵאס ַלאֲ ִכילָ ה.

(נז ,סד)
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זְ ַׁמן ה ִ ּבע ּור

ֵא ֵסר
ִמ ָׁש ָעה ֶּׁש ֶּנאֱ ָסר ֶּה ָח ֵמץ ַבאֲ ִכילָ הֵ ,י ֵל ְּך ְּויִ ְּש ְּרפֵ הו ,וזְּ ַמן ַה ְּש ֵרפָ ה ַעד ָׁש ָעה ֶּׁשי ָ
יע זְּ ַמן ַה ִבעור ,לֹא יַעֲ ֶּשה
ישית ְּ 00:91 -ב ֵע ֶּר ְּך ְּב ָׁש ֹעון ַקיִ ץ] .ו ְּב ַה ִג ַ
אה [ ְּד ַהיְּ נו ְּג ַמר ָׁש ָעה חֲ ִמ ִ ׁ
ַבהֲ נָ ָ
יקת ָח ֵמץ וְּ ֵנר חֲ נ ָֻכה
אכה ק ֶֹּדם ְּב ִד ַ
מו ֶּׁשלֹא ע ֹו ִשים ְּמ ָל ָ
מץְּ .כ ֹ
ְּמלָ אכָ ה ַעד ֶּׁש ְּיבַ ֵער ֶּאת ֶּה ָח ֵ
וְּ כַ י ֹוצֵ א ָב ֶּהם.

(סה)

ִ ּב ּט ּול ֶה ָח ֵמץ
תו ְּב ִפיו ַב ֻנ ָסח ִדלְּ ַה ָלן
או ֹ
לְּ ַא ַחר ֶּׁשש ֹו ֵרף ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ ,יְּ בַ ֵטל ֹ

ְּ[ול ֹא ק ֶֹּדם ַה ִבעורְּ ,כ ֵדי לְּ ַקיֵם ֶּאת

ישיתִ ,כי ָאז ְּכבָ ר ֵי ָא ֵסר
ַה ִבעור ֶּב ָח ֵמץ ֶשלּ ֹוְּ ].ויִ ז ֵָהר לְּ ַס ֵים לִ ְּשרֹף ולְּ בַ ֵטל לִ ְּפ ֵני ְּג ַמר ָׁש ָעה חֲ ִמ ִ ׁ
ינו ֶּׁשל ֹו ,וְּ לֹא ֹיו ִעיל לְּ בַ ְּטל ֹו.
ֶּה ָח ֵמץ ַבהֲ נָ ָאה ִמ ִד ְּב ֵרי חֲ כָ ִמים ,וְּ י ֵָח ֵׁשב ֶּׁש ֵא ֹ

(ס)

יה,
ירא ְד ִא ָּ
נ ַֻסח ִבטול ֶּה ָח ֵמץ ַבי ֹוםָּ " :כל חֲ ִמ ָ
יה ּו ְדלָא חֲ ִז ּ ֵת ּ
יכא ִ ּב ְרש ּו ִתיּ ַׁ ,דחֲ ִז ּ ֵת ּ
ינו ֵמ ִבין ְּשפַ ת
יה ,לִ ְב ִטיל ְולֶהֱ וֵ י ְ ּכ ַׁע ְפ ָרא ְד ַׁא ְר ָעא"ְּ .ו ִאם ֵא ֹ
יה ּו ְדלָא ִב ַׁע ְר ּ ֵת ּ
ְ ּד ִב ַׁע ְר ּ ֵת ּ
יתיו ְו ֶשלּ ֹא
אור ֶש ּי ְֶש ֹנו ִ ּב ְרש ּו ִתיֶ ,ש ְר ִא ִ
"כל ָח ֵמץ ּו ְש ֹ
ָּ
ק ֶּד ׁש:
ֹאמר ִבלְּ ׁש ֹון ַה ֹ
אֲ ָר ִמית ,י ַ
יתיוֶ ,ש ִ ּב ַׁע ְר ִּתיו ְו ֶשלּ ֹא ִ ּב ַׁע ְר ִּתיו ,יִ ְת ַּׁב ּ ֵטל ְויִ ְהיֶה [ ֶה ְפ ֵקר] ַּׁכעֲ פַׁ ר ָה ָא ֶרץ".
ְר ִא ִ
ֵּבאוּר ַׁה ֶה ְבדֵּ ל ֵּבין נ ּ ַׁסח ַׁה ִ ּב ּטוּל ַּׁבלּ ַׁ יְ ָלה לְ נ ּ ַׁסח ַׁה ִ ּב ּטוּל ַּׁבי ֹּוםִ :אם נִ ְּתב ֹונֵ ן ,נִ ְּר ֶּאה ִכי ׁש ֹונֶּ ה נ ַֻסח
'שלֹא ְּר ִאי ִתיו' ,וְּ ִאלו ַבי ֹום
ַה ִבטול ַבב ֶֹּקר ֵמ ַהנ ָֻסח ַב ַליְּ לָהֶּׁ ,ש ַב ַליְּ ָלה ַהנ ָֻסח לְּ בַ ֵטל ָכל ָח ֵמץ ֶּׁ
יתיו'ְּ .ו ַה ַט ַעם הואִ ,מ ֵכיוָ ן ֶּׁש ַב ַליְּ לָ ה ָה ָא ָדם ׁש ֹו ֵמר
יתיו ְּו ֶּׁשלֹא ְּר ִא ִ
'ש ְּר ִא ִ
ַהנ ָֻסח לְּ בַ ֵטל ָכל ָח ֵמץ ֶּׁ
ב ֶּקר ,נִ ְּמצָ א ֶּׁש ְּבוַ ַדאי ֵאין ַד ְּעת ֹו לְּ בַ ֵטל ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ ֶּׁשהוא
לו ַב ֹ
ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ ַהנ ֹו ָתר ְּכ ֵדי לְּ ָא ְּכ ֹ
רו ֶּאה
לו ַמר ֶּׁש ְּמבַ ֵטל ַגם ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ ֶּׁש ֹ
מו ׁשום ָח ֵמץַׁ ,שי ְָּך ֹ
ינו ְּמ ַׁש ֵיר לְּ ַע ְּצ ֹ
רו ֶּאה ,אֲ בָ ל ַבי ֹוםֶּׁ ,ש ֵא ֹ
ֹ
'ש ִב ַע ְּר ִתי' ,וַ הֲ ֵרי ָח ֵמץ
או ֵמר ֶּׁ
ֵש לְּ ָה ִביןַ ,מדו ַע ְּבנ ַֻסח ַה ִבטול ַבי ֹום ֹ
עוד י ׁ
(בית יוסף סימן תלד)ְּ .ו ֹ
עו ָלם ,לֹא צָ ִר ְּ
ֶּחם ָעבָ ה
יח ְּפרו ַסת ל ֶּ
לו? ֶּא ָלא ַה ַכ ָונָ ה ִהיא ַעל ַמ ָצב ֶּׁש ִה ִנ ַ
יך לְּ ַב ְּט ֹ
ֶּׁש ִב ֵער ֵמ ָה ֹ
ימי
ֶּחם ָראוי עֲ ַדיִ ן ַלאֲ ִכי ָלהֶּ .את ַה ֵחלֶּק ַה ְּפנִ ִ
צון ,ו ְּפנִ ים ַהל ֶּ
ָב ֵא ׁשְּ ,ונִ ְּש ַרף ִמ ֶּמ ָנה ַרק ַה ַצד ַה ִחי ֹ
'ש ִב ַע ְּר ִתי'( .נט)
או ֵמר ֶּׁ
ַהזֶּה ִמ ְּת ַכ ֵון לְּ בַ ֵטל ְּכ ֶּׁש ֹ

ֶע ֶרב ּ ֶפ ַׁסח ֶש ָחל ְ ּב ַׁש ָּבת
מו ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ ַה ָצ ִר ְּ
דות ַׁש ָבת
לו לִ ְּ ׁש ֵתי ְּסעו ֹ
יך ֹ
ְּכ ֶּׁש ָחל ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח ְּב ַׁש ָבת ,יְּ ַׁשיֵר לְּ ַע ְּצ ֹ
יסן] .וְּ ַעיֵן ְּב ִדינִ ים ֵאלו לְּ ַהלָן (עמוד ְּ )021ב ַה ְּר ָחבָ ה.
שי [י"ג נִ ָ
רף ְּב ֹיום ִ ׁש ִ ׁ
ְּו ֶּאת ְּ ׁש ָאר ֶּה ָח ֵמץ יִ ְּש ֹ

ַׁה ּמ ֹוצֵ א ל ֶֶחם ַׁעל ָה ָא ֶרץ
תו
או ֹ
יהים ֹ
ַאף ַעל ִפי ֶּׁש ְּב ֶּמ ֶּׁש ְּך ַה ָׁשנָ הְּ ,כ ֶּׁשמ ֹו ְּצ ִאים ל ֶֶּּחם זָרוק ַעל ָה ָא ֶּרץ ַמגְּ ִב ִ
מו ,לֹא
קום ִמ ְּז ַמן ֶּׁש ָחל ִאסור ֶּה ָח ֵמץְּ ,וכָ ל ֶּׁש ֵכן ְּב ַחג ַה ֶּפ ַסח ַע ְּצ ֹ
סימן קעא סקי"א)ִ ,מ ָכל ָמ ֹ
עובֵ ר [ ַב ֶּפ ַסח] ַעל ִאסור ִמן
יהו נִ ְּמצָ א ֶּׁשז ֹוכֶּ ה ב ֹוְּ ,ו ֹ
יִ גַע ב ֹו ְּולֹא יַגְּ ִביהוִ ,כי ִאם יַגְּ ִב ֹ
ַהת ֹו ָרה ֶּׁשל "לֹא י ֵָר ֶּאה לְּ ָך ָח ֵמץ" .וַ אֲ ִפלו ִאם ִמ ְּת ַכ ֵון ֶּׁשלֹא לִ זְּ כ ֹות ב ֹו ,עֲ ַדיִ ן ָאסור
מנו( .הריב"ש .קכב)
יהו ֵמחֲ ָׁש ׁש ֶּׁש ָמא יִ ְּ ׁש ַכח ְּויֹאכַ ל ִמ ֶּ
לְּ ַהגְּ ִב ֹ
(משנ"ב
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רות 
כו ֹ
ַׁ ּ תעֲ נִ ית ְ ּב ֹ
זֵ כֶ ר ַׁל ּנֵס
כו ֵרי
רות ַה ְּזכָ ִרים לְּ ִה ְּת ַענ ֹות ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח ,זֵכֶּ ר לַ ֵנס ֶּׁש ִה ִציל ַה ָק ָב"ה ֶּאת ְּב ֹ
כו ֹ
נָ הֲ גו ַה ְּב ֹ
רות( .רו ,רטו)
כו ֹ
כו ֵרי ִמ ְּצ ַריִ ם ְּב ַמ ַכת ְּב ֹ
יִ ְּש ָר ֵאל ְּב ָׁש ָעה ֶּׁש ָנגַף ֶּאת ְּב ֹ

ח ֹו ֶלה
או ְּכ ֵאבֵ י ֵעינַ יִ םָ ,פטור ִמ ְּל ִה ְּת ַענ ֹותֶּׁ ,ש ִב ְּמק ֹום חֹלִ י
לו ֵאיזֶּה חֹלִ י ֶּׁשהוא ֹ
ֵש ֹ
כור ֶּׁשי ׁ
ְּב ֹ
תינו לְּ ִה ְּת ַענ ֹות( .רח)
ְּוצַ ַער לֹא ָגזְּ רו ַרב ֹו ֵ

ְסע ּו ַׁדת ִמ ְצוָ ה
עולָ ם ,נָ הֲ גו לְּ ַה ְּפ ִסיק ֶּאת ַה ַתעֲ נִ ית ַעל יְּ ֵדי ִה ְּ ׁש ַת ְּתפות
רות ֵאלו ֶּׁשי ְָּר ָדה חֻ לְּ ָׁשה לָ ֹ
דו ֹ
ְּב ֹ
ִב ְּסעו ַדת ִמ ְּצוָ ה ְּכ ִסיום ַמ ֶּסכֶּ תְּ ,ב ִרית ִמילָ הִ ,פ ְּד ֹיון ַה ֵבןַ ,בר ִמ ְּצוָ ה ֶּׁש ָחל זְּ ַמנ ֹו ְּב ֶּע ֶּרב
רות י ְַּת ִחילו לְּ ִה ְּת ַענ ֹות ֵמ ַהב ֶֹּקר ,ולְּ ַא ַחר ֶּׁש ִי ְּ ׁש ַת ְּתפו
כו ֹ
ֶּפ ַסחְּ ,וכַ ד ֹו ֶּמהַ .על ֵכן ַה ְּב ֹ
הי ֹום( .רח ,ריב)
יהם ְּפטו ִרים ִמן ַה ַתעֲ נִ ית ְּו ַר ָׁש ִאים יִ ְּהיו לֶּאֱ כֹל ָכל ַ
ִב ְּסעו ַדת ִמ ְּצוָ ה הֲ ֵר ֶּ

אֲ ִכילַׁת ַּׁכ ַׁ ּזיִ ת

ְּכ ֵדי לְּ ִה ָפ ֵטר ֵמ ַה ַתעֲ נִ ית צָ ִר ְּ
"כזַיִ ת" [ְּ 97ג ָרם]
ַ
חות
כור לְּ פָ ֹ
יך לְּ כַ ְּת ִח ָלה ֶּׁש ִי ְּט ַעם ַה ְּב ֹ
רות
ִמ ְּסעו ַדת ַה ִמ ְּצוָ הִ .אי לְּ כָ ְּךַ ,על ָה ַאחֲ ָר ִאים לָ ִשים לֵב לְּ ָה ִביא ִכבודְּ ,כ ִמי ֵני ֵפ ֹ
כורְּ ,ולֹא יִ ְּס ַת ְּפקו ַבאֲ ִכי ַלת ְּת ָמ ָרה
'כ ַזיִ ת' לְּ כָ ל ְּב ֹ
חות ִ ׁשעור ַ
נותֶּׁ ,שי ְַּס ִפיק לְּ פָ ֹ
ו ִמגְּ ָד ֹ
רות ָׁשם ְּכלום ,לֹא נִ ְּפ ְּטרו
כו ֹ
ַא ַחת ְּוכַ י ֹוצֵ א ָבזֶּהְּ .ו ַעל ָכל ָפנִ ים ִאם לֹא ָא ְּכלו ַה ְּב ֹ
תעֲ נִ ית( .מנחת יצחק וויס ,שו"ת ויברך דוד .ריב)
ֵמ ַה ַ

יעת ַׁה ִּסיּ ּום
ְש ִמ ַׁ

מו ִמ ַתעֲ נִ ית ַעל יְּ ֵדי ִה ְּ ׁש ַת ְּתפות ִב ְּסעו ַדת ִסיום ַמ ֶּסכֶּ ת ,צָ ִר ְּ
יך
כור ַהפ ֹו ֵטר ֶּאת ַע ְּצ ֹ
ְּב ֹ
ינוְּ .ו ָא ְּמנָ ם ִאם לֹא ָׁש ַמע ֶּאת ַה ִסיום ַמ ָמ ׁשַ ,א ְּך
ֶּׁש ִי ְּ ׁש ַמע ֶּאת ַה ִסיום ְּויִ ְּ ׁש ַת ֵדל לַהֲ ִב ֹ
ִה ְּ ׁש ַת ֵתף ְּב ֵח ֶּלק ִמ ְּד ָר ַׁשת ַה ְּמ ַסיֵם ֶּׁש ֶּהאֱ ִר ְּ
רוצֶּ ה לִ ְּפטֹר
יך ְּמ ַעט ְּב ִד ְּב ֵרי ַאג ָָדה ומו ָסרְּ ,ו ֹ
ָאון ַר ִבי
חות ב ֹו ְּב ָחזְּ ָקה .וְּ כָ ַתב ַב ֵספֶּ ר נְּ ַהר ִמ ְּצ ַריִ ם לַג ֹ
מו ָבזֶּה ֵמ ַה ַתעֲ נִ יתֵ ,אין לִ ְּמ ֹ
ֶּאת ַע ְּצ ֹ
כור,
יתם ַמאֲ כָ ל ִמ ְּסעו ַדת ִמצְּ וָ ה ְּכ ֵדי לְּ ַהאֲ ִכיל לִ ְּבנָ ם ַה ְּב ֹ
או ָתם ַהל ֹו ְּק ִחים לְּ בֵ ָ
עוןֶּׁ ,ש ֹ
רן ֶּבן ִ ׁש ְּמ ֹ
ַאהֲ ֹ
יתם
או ְּכלִ ים ְּב ֹיום ַתעֲ נִ ָ
יהם ְּכ ֹ
עו ִשים ֶּאת ַה ִמ ְּצוָ ה לַל ַַעג וָ ֶּקלֶּס ,וַ הֲ ֵר ֶּ
ָראוי לִ גְּ עֹר ָב ֶּהם ִבנְּ זִ יפָ ה ֶּׁש ֹ
ש( .ריב)
ִב ְּ ׁש ָאט נֶּפֶּ ׁ

ָיות
ַׁמ ּ ֶסכֶ ת ִמ ְשנ ֹ
ִסיום ַמ ֶּסכֶּ ת ִמ ְּ ׁשנָ ֹיות
מו ְּולֹא ַל ׁש ֹו ְּמ ִעים.
רות ַרק ל ְַּמ ַסיֵם ַע ְּצ ֹ
כו ֹ
פו ֵטר ִמ ַתעֲ נִ ית ְּב ֹ
ו ֹ

טוב]
ֹ
פות ֹיום
[עם ֵפרו ׁש ַב ְּר ְּטנו ָרא ו ְּקצָ ת ִע ַקר ת ֹו ְּס ֹ
ִ
(רי)

נֶּ ְּח ָׁשב ִכ ְּסעו ַדת ִמ ְּצוָ ה,
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ַׁמ ּ ֶס ְכ ּת ֹות ְק ַׁטנ ֹּות .ח ּ ָמש .נ ִָביא.
מו ִעיל לִ ְּפטֹר ֵמ ַה ַתעֲ נִ ית
או ַׁמ ּ ֶסכֶ ת ַּׁכלּ ָהֹ ,
סו ְפ ִרים ֹ
מו ַׁמ ּ ֶסכֶ ת ֹ
ִסיום ַמ ֶּס ְּכת ֹות ְּק ַטנ ֹותְּ ,כ ֹ
חד (מהר"ש קלוגר)( .יבי"א ח"א סימן כו אות י)
או נָ ִביא ֶּא ָ
(פמ"ג)ְּ .וכֵ ן ח ּ ָמש ֶּא ָחד (אגרות משה) ֹ

הֲ בָ ָנת ָה ִענְ יָן
יאה
רותֶּ ,א ָלא ַד ְּו ָקא ִאם לָ ַמד ַבהֲ ָבנָ ה ,אֲ בָ ל ִב ְּק ִר ָ
כו ֹ
ֵאין ַה ִסיום פ ֹו ֵטר ִמ ַתעֲ נִ ית ְּב ֹ
ינו ְּמ ַקיֵם ִמ ְּצוַ ת ַתלְּ מוד ת ֹו ָרה( .מגן
יאת ִד ְּב ֵרי ת ֹו ָרה ְּבלִ י הֲ בָ נָ הֵ ,א ֹ
מו ִעילִ .כי ִב ְּק ִר ַ
ִבלְּ בַ ד לֹא ֹ
אברהם סימן נ סק"ב .ריא)

לו
לו ֵמד ְּבגִ ְּר ָסא ִבלְּ בַ ד ,נִ ְּר ֶּאה וַ ַדאי ֶּׁשלֹא ֶּנ ְּח ָׁשב ֹ
ָכ ַתב ָמ ָרן זצוק"ל (יבי"א ח"א סימן כו אות ט)ִ :אם ֹ
יאת ִד ְּב ֵרי ת ֹו ָרה ְּבלִ י הֲ בָ נָ ה,
מו ֶּׁש ָכ ַתב ַה ָמגֵן ַא ְּב ָר ָהם ֶּׁש ִב ְּק ִר ַ
לִ מודְּ ,כ ֵדי לְּ ַסיֵם ַבאֲ ִכי ָלה ו ְּ ׁש ִתיָה ,ו ְּכ ֹ
עוד .ו ִמ ָכאן
יד"א ְּו ֹ
אשַ ,ה ִח ָ
לֹא ְּמ ַקיֵם ִמ ְּצוַ ת ַתלְּ מוד ת ֹו ָרהְּ ,וכֵ ן ָכ ְּתבו ְּב ׁשו"ת ֵע ֶּמק הֲ לָ כָ הְּ ,פנֵ י ֵמ ִביןֶּׁ ,ש ֶּמן רֹ ׁ
ְּת ׁשובָ ה לִ ְּקצָ ת אֲ נָ ִ ׁשים ֶּׁשי ֵׁש ָל ֶּהם ְּס ֻג ָלה לִ גְּ מֹר ֶּאת ָכל ַה ַׁש"ס ְּבת ֹו ְּך ְּתקופָ ה ְּקצָ ָרה ְּבלִ י הֲ בָ נָ ה ְּכלָל,
יאל
ָאון ַר ִבי ג ְַּב ִר ֵ
דול ִמ ֶּזהְּ .וכֵ ן ָכ ַתב ַהג ֹ
ינו ֶּנ ְּח ָׁשב לָהֶּ ם לִ מוד ,וְּ ֵאין לְּ ָך ִבטול ת ֹו ָרה ָג ֹ
וְּ הוא ִאבוד זְּ ַמן ,וְּ ֵא ֹ
ידי חֲ כָ ִמים ִמ ִלמו ָדם
טוב ְּמ ַעט ְּבכַ ָונָ ה ֵמ ַה ְּרב ֹות ְּבלִ י ַכ ָונָ ה .וְּ ַעל ָכל ָפנִ ים לְּ בַ ֵטל ַתלְּ ִמ ֵ
יס ְּפ ָראנְּ ָסה .וְּ ֹ
ִא ְּ
יו ֵעץ (מערכת
ְּכ ֵדי ֶּׁש ִיגְּ ְּמרו ֶּאת ַה ַׁש"ס ִג ְּר ָסא ְּבלִ י הֲ בָ נָ ה ,הוא ִאסור ָגמור .וְּ כַ י ֹוצֵ א ָבזֶּה ָכ ַתב ְּב ֶּפלֶּא ֹ
מו ִציא ַה ְּז ַמן ְּבלִ מוד ְּת ִה ִלים וְּ ז ַֹהר ,הֲ ֵרי
יעה חֲ ָד ָׁשה ,ו ֹ
נות יְּ ִד ָ
ידיעה)ִ :מי ֶּׁשיָכ ֹול לְּ פַ לְּ ֵפל ְּב ָח ְּכ ָמה ,וְּ לִ ְּק ֹ
יש ְּסכום
לו ִבטול ת ֹו ָרה .ו ְּב ׁשו"ת ְּצלַ"ח ְּב ֵׁשם ֵספֶּ ר ַׁשעֲ ֵרי ַח ִיים נִ ְּ ׁש ַאל ַעל ִמי ֶּׁש ִה ְּק ִד ׁ
ֶּזה ֶּנ ְּח ָׁשב ֹ
לְּ ַתלְּ ִמיד ָחכָ ם ִב ְּתנַ אי ֶּׁש ִילְּ ַמד ְּב ָכל ֹיום י"ח ִפ ְּר ֵקי ִמ ְּ ׁשנָ ה ,וְּ ַה ַתלְּ ִמיד ָחכָ ם ֶּׁש ִה ְּת ִחיל לְּ ַקיֵם ַה ְּתנַ אי,
לו לִ לְּ מֹד ח' ְּפ ָר ִקים ִעם ַה ַב ְּר ָטנו ָרא
לו ֵמד י"ח ְּפ ָר ִקים ְּבלִ י הֲ בָ נָ ה ,וְּ ֹנ ַח ֹ
ָחזַר ב ֹו ְּב ַטעֲ נָ ה ֶּׁשהוא ֹ
נו ֹיו ֵתר ֶּׁש ִילְּ ַמד י"ח ְּפ ָר ִקיםְּ ,כ ֵדי ֶּׁש ְּי ַסיֵם ַה ִמ ְּ ׁשנָ ֹיות ְּבכָ ל
צו ֹ
טו ֵען ֶּׁש ְּר ֹ
ֹ
יש
פות יו"ט ,וְּ ַה ַמ ְּק ִד ׁ
וְּ ַהת ֹו ְּס ֹ
טוב ֶּׁש ִי ְּק ָרא ח' ְּפ ָר ִקים
ח ֶֹּד ׁש .וְּ ֵה ִ ׁשיבֶּׁ ,ש ִמ ֵכיוָ ן ֶּׁש ִלמוד ִמ ְּ ׁשנָ ה ְּבלִ י הֲ בָ נָ ה לֹא ֶּנ ְּח ַׁשב לִ מודֹ ,יו ֵתר ֹ
תוַ ,א ְּך ֵאין
יא ֹ
לו ָשכָ ר ַעל ְּק ִר ָ
ָכול לְּ ָה ִבין ,י ֵׁש ֹ
ינו י ֹ
ירה ִבלְּ בַ ד .וְּ ַרק ִמי ֶּׁש ֶּפ ִתי וְּ ֵא ֹ
ַבהֲ בָ נָ ה וְּ לֹא ַבאֲ ִמ ָ
עו ֶּשה ֵכן ,הֲ ֵריהו ְּכ ִמ ְּת ַר ֶּפה ִב ְּמלֶּאכֶּ ת ָׁש ַמיִ ם .ע"כ.
ינו ֹ
כול לְּ ָה ִבין וְּ ֵא ֹ
זֶּה ֶּנ ְּח ָׁשב ְּסעֻ ַדת ִמ ְּצוָ ה ,ו ִמי ֶּׁש ָי ֹ
גון
וְּ ַעיֵן ְּב ֵספֶּ ר "נֶּ פֶּ ׁש ַה ַח ִיים" ֶּׁש ָכ ַתבִ ,כי י ְּ ֶּׁשנָ ם ְּ ׁש ֵני סוגֵי ִבטול ת ֹו ָרה ְּ -בכַ מות ו ְּב ֵאיכותְּ .בכַ מותְּ ,כ ֹ
ָכול
נו ָא ָדם ֶּׁשי ֹ
לו ֵמד ָׁשלֹ ׁש ָׁשע ֹות ,הֲ ֵרי זֶּה ִבטול ת ֹו ָרה ,אֲ בָ ל י ְּ ֶּׁש ֹ
כול לִ לְּ מֹד ָח ֵמ ׁש ָׁשע ֹות ְּבי ֹום וְּ ֹ
ֶּׁש ָי ֹ
ָכול
גון ֶּׁשי ֹ
עות ,ו ְּבכָ ל זֹאת הוא ֶּנ ְּח ָׁשב ְּמבַ ֵטל ת ֹו ָרהָ ,הא ֵכיצַ ד? ְּכ ֹ
לו ֵמד ָח ֵמ ׁש ָׁש ֹ
לִ לְּ מֹד ָח ֵמ ׁש ָׁשע ֹות וְּ ֹ
לו ֵמד ְּב ִ ׁש ְּט ִחיות .ו ְּר ָא ָיה ָלזֶּה ִמ ַמ ֶּסכֶּ ת ְּמגִ ָלה (ג ע"א) ֶּׁש ָא ְּמרו ָׁשם:
טובָ ה ָלע ֶֹּמק ,וְּ ֹ
ֹ
מד ַבהֲ בָ נָ ה
לִ לְּ ֹ
" ְּמבַ ְּטלִ ים ַתלְּ מוד ת ֹו ָרהִ ,מ ְּפנֵי ִמ ְּק ָרא ְּמגִ ָלה" .וְּ ֵי ׁש לְּ ָה ִבין ,וְּ ִכי ִמ ְּק ָרא ְּמגִ ָלה ֵאין זֶּה לִ מוד ת ֹו ָרה,
ק ֶּד ׁש? ֶּאלָא ֵכיוָ ן ֶּׁש ָיכֹל לַעֲ סֹק ַבת ֹו ָרה
ַהלֹא ְּמגִ ַלת ֶּא ְּס ֵתר ִהיא ַא ַחת ֵמ ֶּע ְּש ִרים וְּ ַא ְּר ָב ָעה ִכ ְּתבֵ י ַה ֹ
קו ְּר ָאה
דו לִ ְּקרֹא ְּמגִ ָלה ,י ֵׁש ָכאן ִבטול ת ֹו ָרה ְּב ֵאיכותֶּׁ ,שהֲ ֵרי הוא ַרק ֹ
עוזֵב ֶּאת לִ מו ֹ
ַבהֲ בָ נָ ה ֹיו ֵתר וְּ ֹ
לו ְּמ ָדה ִכ ְּ ׁש ָאר לִ מו ַדיו ֶּׁש ָרגִ יל ָב ֶּהם ְּבבֵ ית ַה ִמ ְּד ָר ׁשַ ,א ְּך ְּבכָ ל זֹאת ִח ְּד ׁשו חֲ ַז"ל ֶּׁש ְּמבַ ְּטלִ ים
וְּ לֹא ֹ
ַתלְּ מוד ת ֹו ָרה ִב ְּ ׁש ִביל ִמ ְּק ָרא ְּמגִ ָלהִ ,כי ֹזו ִהי ַע ָתה ִמ ְּצוַ ת ַהי ֹום לְּ פַ ְּר ֵסם ֶּאת נִ ֵסי ה' ָב ַר ִבים.

דוש
ז ַֹׁהר ַׁה ָּק ֹ
ינו ֵמ ִבין ַמה ֶּׁשק ֹו ֵרא ,נֶּ ְּח ָׁשב ִכ ְּסעו ַדת
ִסיום ֵספֶּ ר ֶּא ָחד ֵמ ַהז ַֹהר ַה ָקד ֹו ׁשַ ,על ַאף ֶּׁש ֵא ֹ
דו ׁש ְּמ ֻס ֶּג ֶּלת לְּ ָה ִאיר ֶּאת
יאה ַבז ַֹהר ַה ָק ֹ
יד"אֶּׁ ,ש ַה ְּק ִר ָ
און ַה ִח ָ
ִמ ְּצוָ ה .ו ְּכבָ ר ָכ ַתב ַה ָג ֹ
דול לַ ְּנ ָׁש ָמהְּ .וכֵ ן ָא ַמר ַר ֵבנו ָהאֲ ִר"י
תוְּ ,והוא ִתקון ָג ֹ
ַהנֶּפֶּ ׁש וַ אֲ ִפלו ִאם יִ ְּט ֶּעה ִב ְּק ִרי ָא ֹ
ינו ֵמ ִבין ַמה
ַז"ל לְּ בַ ַעל ְּת ׁשובָ ה ֶּא ָחד לִ לְּ מֹד ְּבכָ ל ֹיום חֲ ִמ ָׁשה ַד ִפים ַבז ַֹהרַ ,אף ֶּׁש ֵא ֹ
מ ָרא( .ריא)
ָאון ַר ִבי ֶּבן ִצי ֹון ַא ָבא ָׁשאול זַצַ "ל לְּ ִמי ֶּׁש ָהיָה ָק ֶּׁשה לְּ ָה ִבין ְּג ָ
הו ָרה ַהג ֹ
מר .וְּ כֵ ן ֹ
או ֵ
ֶּׁש ֹ
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כור ָק ָטן
ְ ּב ֹ
נוהֲ גִ ים ֶּׁש ָה ַא ָבא
ֵש ֹ
י ׁ
טוב
ֹ
ֶּׁשלֹא נָ הֲ גו כֵ ן,
אפֶּ ן ֶּׁש ַגם ָה ַא ָבא
ו ְּב ֹ
טוב ֶּׁש ִת ְּ ׁש ַת ֵדל
ְּבנָ הְּ .ו ֹ

מות
קו ֹ
רו ְּכ ֶּׁשהוא ָק ָטןְּ .ו ָא ְּמנָ םַ ,גם ִב ְּמ ֹ
כו ֹ
נו ְּב ֹ
ִמ ְּת ַע ֶּנה עֲ בור ְּב ֹ
נו לְּ גִ יל ִמ ְּצ ֹוות.
ֶּׁש ָה ַא ָבא יִ ְּ ׁש ַת ֵתף ְּב ִסיום ַמ ֶּסכֶּ ת ַעד ֶּׁשי ִַגי ַע ְּב ֹ
מו ְּבכ ֹורַ ,ה ִמנְּ ָהג ְּב ַה ְּר ֵבה ְּק ִהל ֹות ֶּׁש ָה ִא ָמא ִמ ְּת ַע ָנה עֲ בור
ְּב ַע ְּצ ֹ
תעֲ נִ ית( .ריד)
לְּ ִה ְּ ׁש ַת ֵתף ְּב ִסיום ַמ ֶּסכֶּ ת ,ובָ זֶּה ִת ָפ ֵטר ֵמ ַה ַ

תוֵ ,אין ָא ִביו צָ ִר ְּ
רוְּ .ו ִאם
יך לְּ ִה ְּת ַענ ֹות עֲ בו ֹ
לו ְּ ׁשל ִ ֹׁשים י ֹום לְּ ל ֵָד ֹ
כור ֶּׁש ֶּט ֶּרם ָמלְּ או ֹ
ְּב ֹ
סכֶּ ת( .ריד)
טוב ֶּׁשיִ ְּ ׁש ַת ֵתף ְּב ִסיום ַמ ֶּ
ִמ ְּת ַא ְּפ ֵׁשר לָ ַא ָבא ְּב ַקלותֹ ,

ָאבֵ ל
תו ְּך ַה ִ ׁש ְּב ָעה ,לְּ ִה ְּ ׁש ַת ֵתף ִב ְּסעו ַדת ִסיום ַמ ֶּסכֶּ תְּ ,כ ֵדי
כור ֶּׁשהוא ָאבֵ ל ְּב ֹ
ֻמ ָתר לִ ְּב ֹ
לו
לו לְּ ִה ְּ ׁש ַת ֵתף ְּב ִסיום ַמ ֶּסכֶּ תְּ ,ו ָק ָׁשה ֹ
רותְּ .ו ִאם לֹא ִה ְּת ַא ְּפ ֵׁשר ֹ
כו ֹ
לְּ ִה ָפ ֵטר ִמ ַתעֲ נִ ית ְּב ֹ
ַה ַתעֲ נִ ית ,יִ ְּפ ֶּדה ֶּאת ַה ַתעֲ נִ ית ִב ְּצ ָד ָקהְּ ,ד ַהיְּ נו ֶּׁש ִי ֵתן ְּמ ִחיר ְּסעו ָדה ַא ַחת ַלעֲ נִ ִיים,
שאי לֶּאֱ כֹל( .חזו"ע אבלות ג קטז .ב שנה .ריג)
ְּו ַר ַׁ
יח ַד ְּעת ֹו
טוב ֶּׁש ַי ִס ַ
וְּ ָא ְּמנָ םֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ָה ָאבֵ ל ָאסור ְּב ִד ְּב ֵרי ת ֹו ָרהַ ,על ֵכן ְּב ֵעת ֶּׁש ְּמבָ אֲ ִרים ֶּאת ַה ִסיוםֹ ,
תו ַב ִסיום,
ֹאמר ְּבל ַַח ׁש ְּדבָ ִרים ֶּׁשהוא ֻמ ָתר ָב ֶּהםִ ,כ ְּפסו ֵקי ְּת ִפ ָלה וְּ כַ ד ֹו ֶּמהִ .כי ְּב ֶּעצֶּ ם ִה ְּ ׁש ַת ְּתפו ֹ
וְּ י ַ
נוהֲ גִ ים ֶּׁשגַם ִאם ַה ׁש ֹו ְּמ ִעים ֵאינָ ם ְּמ ִבינִ ים
הֲ ֵריהו נִ ְּפ ָטר ֵמ ַה ַתעֲ נִ ית .ו ְּב ֵספֶּ ר ָאז נִ ְּד ְּברו ָכ ַתבָ ,אנו ֹ
צו ֵר ְּך ַה ְּסעו ָדה ֶּׁש ְּבזֶּה
טוב ֶּׁש ִי ְּתרֹם ָה ָאבֵ ל לְּ ֹ
פו ְּט ָרם ִמן ַה ַתעֲ נִ ית .וְּ אולָם ֹ
ְּכלָל ֶּאת ַה ִסיוםְּ ,מ ִק ִלים לְּ ֹ
ָכ ַתב ַהיַעֲ בֵ "ץ ֶּׁש ַר ָׁש ִאים ַהת ֹו ְּר ִמים לְּ ִה ְּ ׁש ַת ֵתף ִב ְּסעו ַדת ַה ִסיום ְּבח ֶֹּד ׁש ָאב וְּ לֶּאֱ כֹל ָב ָשר ַאף ֶּׁש ֵאינָ ם
ְּמ ִבינִ ים .וכמבואר בחוברת "האבלות בהלכה ובאגדה".

ֶע ֶרב ּ ֶפ ַׁסח ֶש ָחל ְ ּב ַׁש ָּבת
יסן.
ישי י"ב ְּבנִ ָ
ְּכ ֶּׁש ָחל ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח ְּב ַׁש ָבתַ ,ה ִמנְּ ָהג לְּ ַה ְּק ִדים ֶּאת ַה ַתעֲ נִ ית לְּ ֹיום חֲ ִמ ִ ׁ
כולִ ים
אפֶּ ן יְּ ֹ
לו ַעל ַמה ִל ְּסמ ְֹּך .ו ְּבכָ ל ֹ
ֵש ֹ
קום צ ֶֹּר ְּך ֶּׁשלֹא לְּ ִה ְּת ַענ ֹות ,י ׁ
ְּו ַה ֵמ ֵקל ִב ְּמ ֹ
שנָ ה .וְּ ַה ִמ ְּת ַע ֶּנה ִב ְּ ׁש ִביל ְּבנ ֹו ָק ָטןַ ,ר ַׁשאי ֶּׁשלֹא לְּ ִה ְּת ַענ ֹות.
לְּ ִה ְּ ׁש ַת ֵתף ִב ְּסעו ַדת ִמ ְּצוָ ה ִכ ְּבכָ ל ָׁ
(רטו)

ַׁ ההֲ כָ ֹנות ל ֶָחג 
אות ֶה ָחג
הוצָ ֹ
ֹ
בוד ֶּה ָחג ,הֲ ֵרי ֶּזה ְּמ ׁ ֻש ָבחְּ .ולֹא יִ ְּד ַאג ַעל ַה ְּכ ָס ִפים ֶּׁשמ ֹו ִציא,
אות לִ ְּכ ֹ
הוצָ ֹ
ָכל ַה ַמ ְּר ֶּבה ְּב ֹ
לו ִמ ִת ְּ ׁש ֵרי
נו ָתיו ֶּׁשל ָא ָדם ְּקצו ִבים ֹ
מו ֶּׁש ָא ְּמרו חֲ ַז"לָ " :כל ְּמ ֹזו ֹ
לוְּ ,כ ֹ
ִכי ַהכֹל י ְֻּח ַזר ֹ
קוצֵ ב לָ ָא ָדם ב-א' לְּ ח ֶֹּד ׁש ִת ְּ ׁש ֵרי ֶּׁשהוא
ְּו ַעד ִת ְּ ׁש ֵרי ,חוץ ִמ ִת ְּ ׁש ֵר"י"ְּ .ד ַהיְּ נו ֶּׁש ַה ַק ָב"ה ֹ
ֹאש ַה ָׁשנָ ה ַה ָבא ,חוץ
יח ְּב ֶּמ ֶּׁש ְּך ַה ָׁשנָ ה ַעד ר ׁ
ֹאש ַה ָׁשנָ הַ ,כ ָמה ַפ ְּרנָ ָסה י ְַּר ִו ַ
ר ׁ
טו ִביםֶּׁ ,ש ְּב ֵאלו
אשי חֳ ָד ִ ׁשים ,י ִָמים ֹ
תותָ ,ר ֵ
אות ֶּׁשל ִּת ְש ִר"יֶּׁ ,ש ֵהםּ :ת ֹו ָרהַׁ ,ש ָּב ֹ
הוצָ ֹ
ֵמ ַה ֹ
חות.
חות ,יְּ ַק ֵבל ָפ ֹ
ִאם יְּ בַ זְּ ֵבז ֹיו ֵתר ,יְּ ַק ֵבל ֹיו ֵתרְּ ,ו ִאם יְּ בַ זְּ ֵבז ָפ ֹ
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אות הֶ ָחג ְ ּב ֶשפַׁ ע וְ ָה ְרוָ ָחה
הו ָצ ֹ
ָאה לְ ֹ
ג' ַׁמעֲ ִשי ֹּות ֶש ֵהן ְסג ּלָה נִ ְפל ָ
יע"א הוא הגאון רבי ישראל הופשטיין
ַה ַמ ִגיד ִמק ֹוזְּ 'נִ יץ זִ ָ
ממזריטש ,רבי שמעלקא מניקלשבורג ,ורבי אלימלך מליז'נסק) נָ ַהג לְּ ַס ֵפר ֶּאת ג' ַה ִספו ִרים ִדלְּ ַה ָלן
דולָ ה ֶּׁש ִי ְּהיֶּה לָ ָא ָדם ֶּׁשפַ ע
או ְּמר ֹו ֶּׁשז ֹו ְּסגֻלָה ְּג ֹ
יסןְּ ,ב ֹ
ח ֶּד ׁש נִ ָ
ְּב" ַׁש ָבת ְּמבָ ְּר ִכים" ֶּׁשל ֹ
יתו וַ חֲ בֵ ָריו,
אות ֶּה ָחג ְּב ַה ְּרוָ ָחהַ .על ֵכן ,יִ ְּ ׁש ַת ֵדל ָכל ָא ָדם לְּ ַס ֵפר ִספו ִרים ֵאלו לִ ְּבנֵ י ֵב ֹ
הוצָ ֹ
לְּ ֹ
טובָ ה ו ְּב ָרכָ ה.
ְּויִ זְּ כו ְּב ֶּעזְּ ַרת ַה ֵׁשם לְּ ֶּׁשפַ ע ֹ

(תלמידם של הנודע ביהודה ,המגיד

רו
מו ְּכ ֹ
עו ֶּשה יַיִ ן ָש ַרף ו ֹ
יע"אָ ,היָה יְּ הו ִדי ֹ
ימל ְֶּּך ִמ ִליזֶּ'נְּ ְּסק זִ ָ
אִ .בזְּ ַמנ ֹו ֶּׁשל ַה ַצ ִדיק ַר ִבי אֱ לִ ֶּ
רות .אֲ בָ ל ֵכיוָ ן ֶּׁש ַה ַמס ֶּׁש ָהיָה נִ ְּד ָר ׁש לְּ ַׁשלֵם ַב ְּגבול ֹות ָהיָה י ָָקר ְּמאֹד ,הוא
ַבעֲ יָר ֹות אֲ ֵח ֹ
ָהיָה ַמ ְּח ִביא ֶּאת ָח ִבי ֹות ַהיַי" ׁשַ .פ ַעם ַא ַחת לִ ְּפנֵ י ֶּפ ַסחְּ ,כ ֶּׁש ַהיְּ הו ִדי ָעבַ ר ֶּאת ַה ְּגבולָ ,ת ְּפסו
ָדול
לו ֶּׁשהוא ָע ִתיד לְּ עֹנֶּ ׁש ג ֹ
או ְּמ ִרים ֹ
תו ַהמ ֹו ְּכ ִסים ְּולָ ְּקחו ִמ ֶּמנו ֶּאת ַה ַיי" ׁשְּ ,כ ֶּׁש ֵהם ֹ
או ֹ
ֹ
אד ַה ְּר ֵבה ֶּכ ֶּסףְּ ,ו ִעם ַה ֶּכ ֶּסף הוא
עֲ בור זֶּהַ .היְּ הו ִדי נִ ְּ ׁש ַבר ְּב ִק ְּרב ֹוִ ,כי ַהיַי" ׁש ָהיָה ָׁשוֶּ ה ְּמ ֹ
ימל ְֶּּך ו ִב ְּב ִכי ֹות
טוב ֶּפ ַסח ,אֲ זַי הוא נָ ַסע לְּ ַרב ֹו ַר ִבי אֱ לִ ֶּ
בוד ֹיום ֹ
נות ַהכֹל לִ ְּכ ֹ
ִת ְּכנֵ ן לִ ְּק ֹ
ְּ
תוַ .ה ַצ ִדיק ִה ְּר ִגיעו ְּו ָא ַמר ל ֹו ֶּׁש ֵי ֵלך לַמ ֹו ְּכ ִסים ֶּׁשי ֹו ְּ ׁש ִבים ַב ְּגבול
לו ֶּאת צָ ָר ֹ
לות ִס ֵפר ֹ
דו ֹ
ְּג ֹ
אמר לָ ֶּהם ֶּׁש ִי ְּטעֲ מו ֵמ ַה ַמ ְּ ׁש ֶּקה ֶּׁש ֶּב ָח ִבי ֹות ְּויִ ְּראו ֶּׁשהֵ ם ַמיִ ם ְּפ ׁשו ִטים ְּולֹא יַי" ׁשְּ ,ו ָאכֵ ן
ְּו ֹי ַ
לו ַה ַצ ִדיק ְּו ָהל ְַּך לַמ ֹו ְּכ ִסים ו ִב ְּק ָׁשם ֶּׁש ִי ְּטעֲ מו ֵמ ֶּה ָח ִבי ֹותְּ ,ו ָאכֵ ן
ָע ָשה ַהיְּ הו ִדי ַכאֲ ֶּׁשר ָא ַמר ֹ
לו ֶּאת ֶּה ָח ִבי ֹותַ .היְּ הו ִדי ָרץ לָ ַר ִבי
ַהמ ֹו ְּכ ִסים ָטעֲ מו ְּו ָראו ֶּׁש ֵהם ַמיִ ם ְּפ ׁשו ִטים וְּ ֶּהחֱ זִ ירו ֹ
ְּו ָא ַמר ִב ְּב ִכי ֹות" :הייליגער ַר ִביָ ,אכֵ ן נִ ַצלְּ ִתי ֵמ ָהעֹנֶּ ׁש ֶּׁשל ַהעֲ בָ ַרת יַי" ׁש ,אֲ בָ ל ַע ְּכ ָׁשו ֵמ ֵהיכָ ן
יח ,אֲ בָ ל ַע ְּכ ָׁשו
יתי ַמ ְּר ִו ַ
טוב ֶּפ ַסח? ִכי ִאם זֶּה ָהיָה יַי" ׁש ָהיִ ִ
הוצָ א ֹות ֹיום ֹ
יִ ְּה ֶּיה לִ י ֶּכ ֶּסף לְּ ֹ
לו ֶּׁש ִי ְּט ַעם ׁשוב ֵמ ַה ַמ ְּ ׁש ֶּקה ֶּׁש ֶּב ָח ִבי ֹות,
נות זֹאת?"ַ .ה ַצ ִדיק ָא ַמר ֹ
ֶּׁש ֶּזה ַמיִ םִ ,מי יִ ְּרצֶּ ה לִ ְּק ֹ
בוד ֹיום
דולָה לִ ְק ֹנות ִמ ָּכל ט ּוב לִ ְכ ֹ
ְּוהוא ָט ַעםְּ ,ו ָאכֵ ן זֶּה ָהיָה יַי" ׁשְ .ו ַׁל ְּיה ּו ִדי ָהיְ ָתה ָה ְרוָ ָחה ְּג ֹ
לו ּ ֶפ ַׁסח ָש ֵמ ַׁח.
טובְ ,ו ָהיָה ֹ
ֹ

בו ָדה ֵאצֶּ ל ַה ָפ ִריץַ ,פ ַעם ַא ַחת ַה ָפ ִריץ ָק ָרא
תו ָהיְּ ָתה ַעל יְּ ֵדי עֲ ֹ
בָ .היָה יְּ הו ִדי ֶּׁש ַפ ְּרנָ ָס ֹ
נו ֵתן לְּ ךָ
ָ
יתי ֹ
כון ֶּׁש ִבלְּ ָע ַדי ֵאין לְּ ך ַפ ְּרנָ ָסה? אֱ ֶּמת ֶּׁש ִאם אֲ נִ י לֹא ָהיִ ִ
לו :נָ ֹ
ל ְַּיהו ִדי ְּו ָא ַמר ֹ
ָשר ,הוא ָענָ ה ל ַָפ ִריץָ :מה?! ַפ ְּרנָ ָס ִתי ִהיא
ית ֵמת ֵמ ָר ָעב? ַהיְּ הו ִדי ָהיָה ָתם ְּוי ָׁ
ֶּכ ֶּסףָ ,היִ ָ
עולָ ם,
ִמ ְּמ ָך?! לֹא! ַפ ְּרנָ ָס ִתי לֹא ִמ ְּמ ָך! ַה ַק ָב"ה ֶּׁש ָב ָרא ֶּאת ָהע ֹולָ ם הוא ַה ְּמפַ ְּרנֵ ס ֶּאת ָה ֹ
או ִתיְּ ,והוא ַהנ ֹו ֵתן לִ י ָמה ֶּׁשאֲ נִ י צָ ִר ְּ
לָתת לִ יְּ ,ו ִאם
ֵ
יח ִמ ָׁש ַמיִ ם
יךְּ ,ו ַא ָתה ַה ָׁשלִ ַ
ו ִב ְּכלָ לָ ם ֹ
לֹא ַא ָתה ,אֲ זַי י ֵׁש לַה' ַה ְּר ֵבה ְּ ׁשלו ִחים אֲ ֵח ִרים לָ ֵתת לִ י ַפ ְּרנָ ָס ִתי ְּו ִה ְּצ ָט ְּרכו ִתיְּ .כ ֶּׁש ַה ָפ ִריץ
יתוְּ ,ו ָא ַמר ל ֹו ֶּׁשי ֹו ֵתר
ָׁש ַמע ֶּאת ְּת ׁשובַ ת ַהיְּ הו ִדי ִה ְּת ַמלֵא ַכ ַעס ְּו ִצ ָוה לִ זְּ רֹק ֶּאת ַהיְּ הו ִדי ִמ ֵב ֹ
תוֶּ .זה ָהיָה ַב ְּז ַמן ֶּׁש ִל ְּפנֵ י ֶּפ ַסח,
לו ַפ ְּרנָ ָס ֹ
לוְּ ,וכָ ְּך הוא יִ ְּר ֶּאה ִמי ַהנ ֹו ֵתן ֹ
בוא לַעֲ בֹד ֶּא ְּצ ֹ
לֹא ָי ֹ
נות ֶּאת צָ ְּרכֵ י ֶּה ָחג ַה ָק ֵרב ובָ א,
לו ִעם ָמה לִ ְּק ֹ
דו ָלהְּ ,ולֹא ָהיָה ֹ
ַהיְּ הו ִדי נִ ְּהיָה ַבעֲ נִ י ֹות ְּג ֹ
אֹכֶּ לׁ ְּ ,ש ִתיָה ו ַמלְּ בו ִ ׁשים.
עות ז ָָהבַ .ד ְּרכ ֹו ָהיָה לִ ְּבדֹק ולְּ נַ ק ֹות ֶּאת
אוצָ ר ִעם ַמ ְּט ֵב ֹ
לו ֹ
ָדול ְּו ָהיָה ֹ
ַה ָפ ִריץ ָה ָיה ְּג ִביר ג ֹ
קוף ֶּׁש ַד ְּרכ ֹו לְּ ַחק ֹות ַא ַחר ְּבנֵ י ָא ָדם ,ו ְּכ ֶּׁש ַה ָפ ִריץ ָהיָה
לו ֹ
רוק ַה ֶּפהָ .ה ָיה ֹ
עות ִעם ֹ
ַה ַמ ְּט ֵב ֹ
אוכֵ ל ֶּאת זֶּהְּ ,וכָ ְּך ַהק ֹוף ִח ָקה
עות ל ֶַּפהֶּ ,זה ָה ָיה נִ ְּר ֶּאה ֶּׁש ְּכ ִאלו הוא ֹ
ַמ ְּכנִ יס ֶּאת ַה ַמ ְּט ֵב ֹ
עות ו ֵמתְּ .כ ֶּׁש ָר ָאה ַה ָפ ִריץ
עות ַרב ֹותַ ,עד ֶּׁש ֶּנחֱ נַ ק ִמ ִמלוי ַה ַמ ְּט ֵב ֹ
ֶּאת ַה ָפ ִריץ ובָ לַע ַמ ְּט ֵב ֹ
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קו ְּבבֵ ית ַהיְּ הו ִדיְּ ,כ ֵדי
תו לָ ַק ַחת ֶּאת ַהק ֹוף ַ -ה ֶּפגֶּר ולְּ ָז ְּר ֹ
ֶּׁש ַהק ֹוף ֵמתִ ,צ ָוה ַעל ְּמ ָׁש ְּר ֹ
יתוְּ ,ו ָר ָאה ֶּאת ַה ַשק ִעם ַהק ֹוף ַ -ה ֶּפגֶּר
קול נְּ ִפילָ ה ְּבבֵ ֹ
רוְּ .כ ֶּׁש ַהיְּ הו ִדי ָׁש ַמע ֹ
ידו ולְּ צַ עֲ ֹ
לְּ ַה ְּפ ִח ֹ
רות
נוהֲ גִ ים ְּבכָ ל ַהד ֹו ֹ
כו ,הוא ָפ ַחד ֶּׁשחֲ לִ ילָ ה ֹזו לֹא ִת ְּהיֶּה עֲ לִ ילָ ה ְּכמ ֹו ֶּׁש ַהג ֹויִ ים ָהיו ֹ
ְּבת ֹו ֹ
ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח לְּ ַהעֲ לִ יל ַעל ַה ְּיהו ִדים עֲ לִ ילַת ָדםְּ ,ולָכֵ ן הוא ִמיָד ָרצָ ה לִ זְּ רֹק ֶּאת ַה ְּנבֵ לָה
נופֵ לִ ,ה ְּתב ֹונֵן
קול ֶּׁשל ַב ְּרזֶּל ֹ
יתו .לְּ פֶּ ַתע ְּכ ֶּׁשהוא ֵמ ִרים ֶּאת ַשק ַה ְּנבֵ לָה ,הוא ׁש ֹו ֵמ ַע ֹ
ִמ ֵב ֹ
עוד ַמ ְּט ֵבע ֹותַ .היְּ הו ִדי
לותְּ ,וע ֹוד וָ ֹ
נו ְּפ ֹ
עות ז ָָהב ֹ
ַהיְּ הו ִדי ,ולתדהמתו הרבהִ ,ה ֵנה ַמ ְּט ֵב ֹ
הו ָדה ְּו ִהלֵל לַה'
לוְּ ,ו ֹ
עוד יִ ָׁש ֵאר ֹ
הוצָ א ֹות ַחג ַה ֶּפ ַסח ְּו ֹ
ִה ְּת ַמלֵא ִש ְּמ ָחה ֶּׁש ִי ְּהיֶּה ל ֹו ְּב ֶּרוַ ח ַעל ֹ
יִ ְּת ָב ַר ְּך.
תו ֶּׁש ִי ְּר ֶּאה ,הֲ ִאם י ֵׁש ַמ ֶּׁשהו לֶּאֱ כֹל ְּבבֵ ית
יע לֵיל ַה ֵס ֶּדרַׁ ,ש ַלח ַה ָפ ִריץ ֶּאת ְּמ ָׁש ְּר ֹ
ְּכ ֶּׁש ִה ִג ַ
בו ָדה ֵ -אין ַפ ְּרנָ ָסהַ .ה ְּמ ָׁש ֵרת הלך לְּ בֵ ית ַהיְּ הו ִדי ,ולהפתעתו
עו ֶּׁש ִאם ֵאין עֲ ֹ
ַהיְּ הו ִדיְּ ,ב ֹיו ְּד ֹ
חוזֵר
רו ֶּאהַ ,ביִ ת מו ָאר ִעם ָכל טוב ַעל ַה ׁ ֻשלְּ ָחןַ ,מלְּ בו ִ ׁשים ְּמי ָֻח ִדים ְּוכו' ,הוא ֹ
הוא ֹ
לו ָמה ֶּׁשעיניו ראוַ .ה ָפ ִריץ ִה ְּס ַת ְּק ֵרן לָ ַד ַעתֵ ,מ ֵהיכָ ן ָהיָה ַל ְּיהו ִדי ָכל ָכךְּ
ל ַָפ ִריץ ו ְּמ ַס ֵפר ֹ
נות ָכל ַה ְּי ָקר
מון לִ ְּק ֹ
לוֵ " :מ ֵהיכָ ן ָהיָה לְּ ָך ָמ ֹ
נות ַהכֹל ,הוא ָק ָרא ל ְַּיהו ִדי ו ְּ ׁש ָא ֹ
ֶּכ ֶּסף לִ ְּק ֹ
יתו ִעם
לו ֶּאת ָכל ַה ִספור ִעם ַהק ֹוף ַ -ה ֶּפגֶּרֶּׁ ,ש ִנזְּ ַרק לְּ בֵ ֹ
ְּו ַה ִת ְּפ ֶּא ֶּרת?"ַ ,היְּ הו ִדי ִס ֵפר ֹ
תו ֶּׁשל ַהק ֹוף,
מו ֹ
ֹ
עותְּ .כ ֶּׁש ַה ָפ ִריץ ָׁש ַמע ֹזאת הוא נֶּ חֱ ַרדִ ,כי ָאכֵ ן נִ ְּתוַ ַדע ִס ַבת
ַמ ְּט ֵב ֹ
עו ָתיו שלו בעצמוְּ ,ו ָא ַמרָ ,אכֵ ן ָכ ֵעת אֲ נִ י ֹיו ֵד ַע
עות ֶּׁש ָהיו לִ ְּרוָ ַחת ַהיְּ הו ִדי ֵהן ִמ ַט ְּב ֹ
ְּו ַה ַמ ְּט ֵב ֹ
לו
טובְ ,ו ָהיָה ֹ
בוד ֹיום ֹ
דולָה לִ ְק ֹנות ִמ ָּכל ט ּוב לִ ְכ ֹ
ֶּׁשה' הוא ַה ְּמפַ ְּרנֵ סְ .ו ַׁל ְּיה ּו ִדי ָהיְ ָתה ָה ְרוָ ָחה ְּג ֹ
ּ ֶפ ַׁסח ָש ֵמ ַׁח.
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ישי יובָ א לְּ ַהלָן ַבעֲ ִריכַ ת לֵיל ַה ֵ
[ ַה ִספור ַה ְּ ׁשלִ ִ ׁ

לִ ְשמ ַֹׁח ּולְ ַׁש ּ ֵמ ַׁח

ֶּנאֱ ַמר ַבת ֹו ָרה (דברים טז יד-טו)ְ " :ו ָש ַׁמ ְח ּ ָת ְ ּב ַׁח ּג ָ
ֶך ַא ָתה ו ִבנְּ ָך ו ִב ֶּת ָך ְּו ַע ְּב ְּד ָך וַ אֲ ָמ ֶּת ָךְּ ,ו ַהל ִֵוי
ָ
ָתום ְּו ָה ַאלְּ ָמנָ ה אֲ ֶּׁשר ִב ְּ ׁש ָע ֶּר ָ
קום אֲ ֶּׁשר
חג לַ ה' אֱ ל ֶֹּהיך ַב ָמ ֹ
יךׁ ִ :ש ְּב ַעת י ִָמים ָת ֹ
ְּו ַהגֵר ְּו ַהי ֹ
ָ
ָ
ָ
ָ
ְ
ית ַׁאך ָש ֵמ ַׁח".
יִ ְּב ַחר ה'ִ ,כי יְּ בָ ֶּר ְּכך ה' אֱ ל ֶֹּהיך ְּבכֹל ְּתבו ָא ְּתך ו ְּבכֹל ַמעֲ ֵשה י ֶָּדיךְ ,ו ָהיִ ָ
טוב לֵב ַבמ ֹו ֵעד,
ְּוכָ ַתב ָה ַר ְּמ ַב"ם (פ"ו מהלכות יום טוב הלכה יז)ַ :חיָב ָא ָדם לִ ְּה ֹיות ָש ֵמ ַח ְּו ֹ
יתו ְּוכָ ל ַה ִנלְּ ִוים ֵאלָ יו .ו ִמ ְּצוָ ה ֶּׁש ְּי ַש ַמח לְּ כָ ל ֶּא ָחד ְּכ ִפי ָה ָראוי ל ֹו,
הוא ְּו ִא ְּ ׁשת ֹו ו ְּבנֵ י בֵ ֹ
קו ֶּנה לָ ֶּהן ְּבג ִָדים
גוזִ ים ו ַמ ְּמ ַת ִקים; ְּו ַה ָנ ִ ׁשים ֹ
ֵכיצַ ד? ַה ְּק ַט ִנים נ ֹו ֵתן לָ ֶּהם ְּקלִ י ֹות וֶּ אֱ ֹ
ש ֹו ִתים יַיִ ן .ע"כ( .החינוך מצוה
או ְּכלִ ים ָב ָשר ְּו ׁ
נו; ְּו ָהאֲ נָ ִ ׁשים ֹ
מו ֹ
יטים נָ ִאים ְּכ ִפי ָמ ֹ
ְּו ַת ְּכ ִ ׁש ִ
תפח)

נוְּ :ב ִענְּ יַן ִמ ַדת
יטאל ַעל ַר ֵבנו ָהאֲ ִר"י (שער המצוות לז ע"ב)ְּ ,ו ֹזו לְּ ׁש ֹו ֹ
ְּו ֵה ִעיד ַר ִבי ַח ִיים ִו ָ
מו לְּ ִה ְּת ַכ ֵבד ְּב ַמלְּ בו ִ ׁשים
חו ֵׁש ׁש ְּב ַע ְּצ ֹ
מו ִרי זַ"לֶּׁ ,שלֹא ָה ָיה ֹ
יתי לְּ ֹ
ַה ְּנ ִדיבות ְּו ַה ַו ְּת ָרנות ָר ִא ִ
אוכֵ ל ָד ָבר מו ָעט ְּמאֹד ,אֲ בָ ל ְּב ַמלְּ בו ֵׁשי ִא ְּ ׁשת ֹו
לו ָה ָיה ֹ
נָ ִאים י ֹו ֵתר ִמ ַדי ,גַם ְּב ַמאֲ ָכ ֹ
דו
צונָ הַ ,אף ִאם לֹא ָהיְּ ָתה ָי ֹ
ישהְּ ,ו ָהיָה ֵמ ִפיק ָכל ְּר ֹ
ָהיָה ז ִָהיר ְּמאֹד לְּ כַ ְּב ָדה ולְּ ַהלְּ ִב ָׁ
ְּ
צון
ַמ ֶּשגֶּת ָכל ָכ ְּך .עכ"ל .ופָ ׁשוט ובָ רורֶּׁ ,ש ָכל ַמה ֶּׁש ָצ ִריך לְּ ִה ְּ ׁש ַת ֵדל לְּ ָה ִפיק ֶּאת ְּר ֹ
לום ִב ְּבג ִָדים
הולְּ ִמים ֶּאת ַההֲ לָ כָ הְּ ,ולֹא ַחס ְּו ָׁש ֹ
ָה ִא ָׁשה ,הוא ְּב ַמלְּ בו ִ ׁשים ְּצנו ִעים ַה ֹ
עובֶּ ֶּרת ַעל ִאסו ֵרי ת ֹו ָרה ָחמו ִרים,
או ָתם ֹ
ְּצמו ִדים ו ְּקצָ ִרים ְּוכַ י ֹוצֵ א בהםֶּׁ ,ש ַהל ֹובֶּ ֶּׁשת ֹ
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"ולֹא ָתתורו ַאחֲ ֵרי לְּ בַ ְּבכֶּ ם ְּו ַאחֲ ֵרי ֵעינֵיכֶּ ם".
ו ַמ ְּכ ִ ׁשילָ ה ֶּאת ָה ַר ִבים ְּב ִאסור ַהת ֹו ָרה ְּ
רות " ַבהֲ לָכָ ה ובָ ַאג ָָדה",
חו ְּב ֹ
ָאה "לִ ְּה ֹיות ַא ְּת" ִמ ִס ְּד ַרת ַה ֹ
חובֶּ ֶּרת ַה ִנ ְּפל ָ
מ ִבין[ .וְּ ַעיֵן ַב ֹ
ְּו ַדי ָב ֶּזה לַ ֵ

ֹאר ָמה ֵהם ְּכ ָללֵי ַההֲ לָכָ ה ְּב ִבגְּ ֵדי ַה ָנ ִ ׁשים .ו ְּב ַח ְּס ֵדי ַה ֵׁשם יִ ְּת ָב ַר ְּך ,נָ ִ ׁשים ַרב ֹות ַא ַחר ֶּׁשל ְָּמדו
ֶּׁש ָׁשם ְּמב ָ
ידות ֶּׁש ִש ְּמ ָחה
יהן ֶּׁש ֵאינָ ם ַכהֲ לָכָ ה ,וְּ ֵה ֵחלו לִ לְּ ב ֹׁש ַכ ָדת וְּ כַ הֲ לָכָ ה ,וְּ כֻ לָן ְּמ ִע ֹ
חובֶּ ֶּרת ,ז ְָּרקו ֶּאת ִבגְּ ֵד ֶּ
ַב ֹ
ָשה נַ עֲ ָלה וְּ רו ָחנִ יתְּ ,כבַ ת ֶּמל ְֶּּך אֲ ִמ ִתית].
יש ֹות ִספוק וְּ ַה ְּרג ָׁ
או ָתן ְּבכָ ל ֹיום ,ו ַמ ְּר ִג ׁ
ַר ָבה א ֹופֶּ פֶּ ת ֹ

ָשים ָ ּב ָרא ּוי ל ֶָהם"
"וְ ַׁה ּנ ִ
אש ֹון לְּ ִצי ֹון ַר ֵבנו
רוס ַחג ַה ֶּפ ַסחִ ,ב ְּק ָׁשה ָה ַר ָבנִ ית ַמ ְּר ָגלִ ית ֹיו ֵסף ז"ל ֵא ֶּׁשת ָמ ָרן ָה ִר ׁ
ִב ְּפ ֹ
דולָה
יטים ְּג ֹ
עובַ ְּדיָה ֹיו ֵסף זְּ צו ָק"ל ,לִ ְּרכ ֹׁש לְּ ַע ְּצ ָמה ַת ְּכ ִ ׁשיט יָפֶּ ה ַל ַחגֵ ,מחֲ נות ַת ְּכ ִ ׁש ִ
ֹ
נות ַה ִ ׁש ְּב ִעיםְּ .כ ֶּׁש ִב ְּק ָׁשה ִמ ָמ ָרן ֶּכ ֶּסףׁ ְּ ,ש ַאלָהַ " :כ ָמה זֶּה
סוף ְּ ׁש ֹ
ֶּׁש ִנ ְּפ ְּת ָחה ִבירו ָׁשלַיִ ם ְּב ֹ
דולָ ר"ֶּ ,העֱ ִריכָ הִ .מיָד ָׁשלַף ָמ ָרן 011
דולָ ר ,אולַי ְּקצָ ת ֹיו ֵתרֹ 011 ,
יַעֲ לֶּה?" ֵה ִ ׁשיבָ ה "ֹ 011
יטים.
יה לַחֲ נות ַה ַת ְּכ ִ ׁש ִ
דולָ ר ְּונָ ַתן לָ הְּ ,ו ִהיא י ְָּצ ָאה ִעם יְּ לָ ֶּד ָ
ֹ
לו ִמיםַ ,א ְּך ִה ְּת ָב ֵרר לָה
לְּ ַא ַחר ֶּׁש ָס ְּק ָרה ֶּאת ַה ֻמ ָצעָ ,בחֲ ָרה ְּבזוג עֲ גִ ילִ ים ְּמ ׁ ֻש ָב ִצים ְּביַהֲ ֹ
דולָ ר" .חֲ בָ ל" ָא ְּמ ָרה "זֶּה ָי ָקר ִמ ַדיְּ ,ו ַא ָבא יִ ְּר ֶּאה ָבזֶּה ִבזְּ בוז
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לְּ ַא ְּכזָבָ ָתה ֶּׁש ְּמ ִח ָ
ְּמי ָֻתר".
יט"אָׁ ,ש ַמע ֹזאת ו ִמיָד ָח ַמק ֵמ ַהחֲ נותְּ ,ו ִס ֵפר זֹאת לְּ ָא ִביו.
ָדול ַר ִבי ָד ִוד ְּ ׁשלִ ָ
ָאון ַהג ֹ
ַה ֵבן ַהג ֹ
לו "ל ְֵּך
נו ַר ִבי ָד ִוד וְּ ָא ַמר ֹ
ידי ְּב ֹ
דולָ ר ו ְּמ ָס ָרם לִ ֵ
רות ֶּׁשל ֵמ ָאה ֹ
ָמ ָרן ָׁש ַלף ִמיָד עֲ ָש ָרה ְּ ׁש ָט ֹ
סוד"ְּ .ו ָאכֵ ן ְּב ֶּע ֶּרב ַה ַחג
ִת ְּקנֶּ ה זֹאת לְּ ִא ָמא ו ִב ְּתנַ אי ֶּׁשזֶּה יִ ְּהיֶּה ַה ְּפ ָת ָעהְּ ,ו ֶּׁשזֶּה יִ ְּה ֶּיה ְּב ֹ
ָמ ַסר לָ ה ָמ ָרן ֶּאת ַה ַה ְּפ ָת ָעה ,זוג ָהעֲ גִ ילִ ים ֶּׁש ָבחֲ ָרהְּ ,ו ָש ַמח ֶּׁש ִקיֵם ֶּאת ַההֲ לָ כָ ה ְּב ִהדור,
או ִב ְּבג ִָדים חֲ ׁשו ִבים.
יטים ֹ
ָתו ְּב ַת ְּכ ִ ׁש ִ
ֶּׁש ַה ַב ַעל ַחיָב לְּ ַש ֵמ ַח ֶּאת ַרעֲ י ֹ

ָתום ְּולָ ַאלְּ ָמנָ ה ִעם
אוכֵ ל ְּו ׁש ֹו ֶּתה ַבמ ֹו ֵעדַ ,חיָב לְּ ַהאֲ ִכיל לַגֵר ,לַי ֹ
ָכ ַתב ָה ַר ְּמ ַב"ם" :ו ְּכ ֶּׁש ֹ
אוכֵ ל ְּו ׁש ֹו ֶּתה ִעם ָבנָ יו
יתו ְּו ֹ
תות ֵב ֹ
א ְּמלָ לִ ים ,אֲ בָ ל ִמי ֶּׁשנ ֹו ֵעל ַדלְּ ֹ
ְּ ׁש ָאר ָהעֲ נִ ִיים ָה ֻ
ינו ַמאֲ ִכיל ו ַמ ְּ ׁש ֶּקה לָ עֲ נִ ִיים ולְּ ָמ ֵרי נֶּ פֶּ ׁשֵ ,אין ז ֹו ִש ְּמ ַחת ִמ ְּצוָ הֶּ ,א ָלא
ְּו ִא ְּ ׁשת ֹו ְּו ֵא ֹ
סו".
ִש ְּמ ַחת ְּכ ֵר ֹ
דו ׁש ָברו ְּך הוא ֶּא ָלא לְּ ַש ֵמ ַח ֵלב עֲ נִ ִיים
דולָ ה ו ְּמ ֹפ ָא ָרה ֵאצֶּ ל ַה ָק ֹ
ֵאין ִש ְּמ ָחה ְּג ֹ
א ְּמלָ לִ ים ָה ֵאלו ,ד ֹו ֶּמה ַל ְּ ׁש ִכינָ הֶּׁ ,ש ֶּנאֱ ַמר:
נו ת ְּוג ִֵריםֶּׁ ,ש ַה ְּמ ַש ֵמ ַח לֵב ָה ֻ
יתו ִמים ְּו ַאלְּ ָמ ֹ
ִו ֹ
'לְּ ַהחֲ ֹיות רו ַח ְּ ׁשפָ לִ ים ולְּ ַהחֲ ֹיות לֵב נִ ְּד ָכ ִאים' (רמב"ם הלכות מגילה פרק ב הלכה יז)ְּ .ו ָכ ַתב
יתו ְו ָהעֲ נִ ִּיים ְ ּכ ִפי
מו ּו ְבנֵי ֵּב ֹ
ינו ְמ ַׁש ּ ֵמ ַׁח ֶאת ַׁע ְצ ֹ
עובֵ ר ַׁעל זֶ ה ְו ֵא ֹ
ְּב ֵספֶּ ר ַה ִחנו ְּך (מצוה תפח)ָ " :ה ֹ
יְ כָ לְ ּת ֹו לְ ֵשם ִמ ְצוַׁ ת ָה ֶר ֶגלּ ִ ,ב ּ ֵטל ִמ ְצוַׁ ת עֲ ֵשה ִמן ַׁה ּת ֹו ָרה".

ַׁא ְש ֵרי ַׁמ ְש ִ ּכיל ֶאל ַׁ ּדל
או ָתה
יתי לִ ירו ָׁשלַיִ ם ִב ְּ ׁשנַ ת תרפ"גַ ,ד ְּר ִתי ְּב ֹ
ִס ֵפר ַר ִבי ֵמ ִאיר ְּרפָ ֵאל זַצַ "ל ִמיַזְּ דְּ :כ ֶּׁש ָעלִ ִ
ָחצֵ ר י ַַחד ִעם ָה ַרב ַא ְּב ָר ָהם ַע ֶּדס זַצַ "לָ ,ה ַרב ָהיָה ָגר לְּ ַמ ְּעלָ ה  -וַ אֲ נִ י לְּ ַמ ָטהְּ .פ ָע ִמים
יתי
יתוְּ ,ו ָה ָיה ְּמ ַׁש ֵלם לִ י ָשכָ ר ִכ ְּפ ַליִ םְּ .ו ָהיִ ִ
יזו עֲ ב ֹו ָדה ְּבבֵ ֹ
לו ֵא ֹ
קו ֵרא לִ י לַעֲ ש ֹות ֹ
ָהיָה ֹ
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דונִ י ָה ַרב ,זֶּה ֹיו ֵתר ִמ ַדיַ ,ה ָשכָ ר ֶּׁש ָנ ַת ָת לִ יְּ .ו ָהיָה ֵמ ִ ׁשיב לִ יָ :כתוב ַבת ֹו ָרה,
לו :אֲ ֹ
או ֵמר ֹ
ֹ
ילו ָכל ָכ ְּך צָ ִר ְּ
בו  -אֲ נַ ְּחנו,
אוהֲ ֹ
יך לְּ ֹ
"וַ אֲ ַה ְּב ֶּתם ֶּאת ַהגֵר" ,ו ָמה ַהגֵר ֶּׁש ָבא ְּב ַמ ְּקל ֹו ו ְּב ַת ְּר ִמ ֹ
ְּבנֵ י ַא ְּב ָר ָהם יִ ְּצ ָחק ְּויַעֲ קֹבְּ ,ו ַא ָתהֶּׁ ,ש ַש ְּמ ָת נַ ְּפ ְּ ׁש ָך ְּבכַ ְּפ ָך ובָ א ָת ִמחוץ לָ ָא ֶּרץ לְּ ֶּא ֶּרץ יִ ְּש ָר ֵאל
בו ָדה ֶּׁשלֹא ָׁשוָ ה אֲ ִפלו ְּ ׁשנֵי
יזו עֲ ֹ
ְּולִ ירו ָׁש ַליִ ם ,לֹא ָכל ֶּׁש ֵכן?! ְּו ָת ִמיד ָהיָה ַמ ְּמ ִציא לִ י ֵא ֹ
ְּגרו ׁשְּ ,ו ָהיָה ְּמ ַׁשלֵם חֲ ִמ ָׁשה ְּגרו ׁש.
עו ֵמד
יתי ֹ
נות י ָָרקְּ ,ו ָהיִ ִ
ַפ ַעםְּ ,ב ֶּע ֶּרב ֶּה ָחג ,לֹא ָהיְּ ָתה לִ י ְּפרו ָטה ַב ִכיס אֲ ִפלו ְּכ ֵדי לִ ְּק ֹ
עות ַב ֵס ֶּתרָ .ה ַרב ָעבַ ר ַב ֶּד ֶּר ְּך ְּו ָק ָרא
מוכֵ רְּ ,וזָלְּ גו ֵעינַ י ְּד ָמ ֹ
קונֶּ ה ְּוזֶּה ֹ
בות נָ ע וָ נָ ד ,זֶּה ֹ
חו ֹ
ָב ְּר ֹ
יתי ְּונַ עֲ ֶּשה ֶּח ְּ ׁשב ֹון ַכ ָמה ֶּכ ֶּסף
"מ ִאירֵ ,מ ִאיר ,בֹא" .נִ ַג ְּ ׁש ִתי ֵאלָ יוְּ ,ו ָא ַמר לִ י" :בֹא לְּ בֵ ִ
או ִתיֵ :
ֹ
דונִ י ָה ַרבֵ ,אין לִ י ׁשום ֶּח ְּ ׁשב ֹון ,י ַַען ַמה ֶּׁש ָעבַ ְּד ִתי לְּ ָך ִ ׁשל ְַּמ ָת
לו" :אֲ ֹ
אֲ נִ י ַח ָיב לְּ ָך"ֵ .ה ַׁש ְּב ִתי ֹ
ַביִ ת"ָ .הל ְַּכ ִתי ִאת ֹו ְּונָ ַתן לִ י ֶּע ְּש ִרים
לִ י ִכ ְּפלַיִ ם!" ָא ַמר לִ י" :לֹא ,י ֵׁש לָ נו ֶּח ְּ ׁשב ֹון ,בֹא ֵאלַי ל ַ
דונִ י,
לו" :אֲ ֹ
דו ׁש"ָ .א ַמ ְּר ִתי ֹ
טוב ַה ָק ֹ
ֹ
אות ֹיום
הוצָ ֹ
וַ חֲ ִמ ָׁשה ְּגרו ׁש ,וְּ ָא ַמר לִ י" :ל ְֵּך ַתעֲ ֶּשה ֹ
ְּ
ַמדו ַע ִת ֵתן לִ י? הֲ לֹא ֵאינְּ ָך ַחיָב לִ י ְּכלום!" ֵה ִ ׁשיב לִ י" :לֵך ִת ְּקנֶּ ה ִמ ְּצ ָר ִכים לִ ְּכב ֹוד ֹיום
טוב!"
ֹ
לו רו ַח ַהק ֶֹּד ׁשְּ ,ו ָהיו ְּב ֵעינַ י ֶּע ְּש ִרים וַ חֲ ִמ ָׁשה ְּגרו ׁש ֵאלו
ַש ִתי ְּבוַ ַדאי ֶּׁש ָה ַרב י ֵׁש ֹ
ָאז ִה ְּרג ְּ ׁ
לל ַרב( .מעיין המועד סוכות שכא)
מוצֵ א ָׁש ָ
[פי ֵמ ָאה]ְּ ,ו ָש ַמ ְּח ִתי ְּכ ֹ
ירות ִ
ְּכ ֶּע ְּש ִרים ְּו ָח ֵמ ׁש לִ ֹ

ַּׁבל נִ ּ ָש ֵאר ַׁע ְב ֵדי ּ ַׁפ ְרעֹה

עובַ ְּד ָיה ֹיו ֵסף זְּ צו ָק"ל לְּ בָ ֵאר ְּב ֶּד ֶּר ְּך הֲ לָ צָ ה ֶּאת ַה ֶּק ֶּׁשר
אש ֹון לְּ ִצי ֹון ַר ֵבנו ֹ
ָרגִ יל ָהיָה ָמ ָרן ָה ִר ׁ
ירת ַה ַהג ָָדהָ :הא ַל ְּח ָמא ַענְּ ָיאָ ,מה נִ ְּ ׁש ַת ָנה ,עֲ בָ ִדים ָהיִ ינו.
אות ֵאלו ַבאֲ ִמ ַ
לו ׁש ִפ ְּס ָק ֹ
ֶּׁש ֵבין ָׁש ֹ
ֵיתי ִויכול",
או ֵמרָ " :הא ַל ְּח ָמא ַענְּ ָיאָ ...כל ִד ְּכ ִפין י ֵ
ִכי ִה ֵנה ַה ֵבן ִמ ְּת ַפלֵא ַעל ָא ִביו ֶּׁש ֹ
או ְּר ִחיםָ ,מה ֶּׁשלֹא נִ ְּ ׁש ַמע ִמ ֶּמנו ְּבכָ ל
ֹ
אום נְּ ִדיב לֵב ובַ ַעל ַה ְּכנָ ַסת
ֶּׁש ַנעֲ ָשה ְּבפֶּ ַתע ִפ ְּת ֹ
חוב ַא ֵחר ִמ ְּפנֵי ָהעֲ נִ ִיים לְּ בַ ל יִ ְּפ ְּגעו ב ֹו ִויבַ ְּק ׁשו ִמ ֶּמנו
מות ַה ָׁשנָ הֶּׁ ,שהוא ָרגִ יל לִ ְּבר ַֹח לִ ְּר ֹ
יְּ ֹ
ית נָ ִדיב
ֵילות" ֶּׁש ַנעֲ ֵש ָ
נְּ ָדבָ הְּ ,ולָ כֵ ן ׁש ֹו ֵאל לְּ ָא ִביוָ " :מה נִ ְּ ׁש ַת ָנה ַהלַיְּ לָ ה ַהזֶּה ִמ ָכל ַהל ֹ
תו" :עֲ בָ ִדים ָהיִ ינו לְּ פַ ְּרעֹה ְּב ִמ ְּצ ַריִ ם" ,ו ִמ ֶּמנו לָ ַמ ְּדנו,
או ֹ
יהי ְּכ ֵמ ִ ׁשיב ֹ
ְּו"לָ ארג'" ָכל ָכ ְּך? ִו ִ
עו ֶּשה...
או ֵמר ַב ֶּפה ְּו ֵאינִ י ֹ
ינו ְּמ ַקיֵםַ ,אף אֲ נִ י ֹ
עו ֶּשה ,ג ֹוזֵר ְּו ֵא ֹ
ינו ֹ
או ֵמר ְּו ֵא ֹ
ָמה ַפ ְּרעֹה ֹ
חובָ ָתם ֶּבאֱ ֶּמת וָ צֶּ ֶּדקְּ ,ונִ ְּמנָ ִעים
או ָתם ֶּׁש ֵאינָ ם ְּמ ַמ ְּל ִאים ֶּאת ֹ
ֹ
ו ִמ ָכאן מו ָסר ַה ְּש ֵכל ַעל
דות ַהת ֹו ְּמ ִכים ַבעֲ נִ ִיים ,לִ ְּק ַראת ַחג ֶּה ָחרותְּ .ו ַה ַחי יִ ֵתן ֶּאל
מו ָס ֹ
ִמ ָל ֵתת " ִק ְּמ ָחא ְּד ִפ ְּס ָחא" לְּ ֹ
ימים
עו ֶּשה .ובָ ֶּזה ֵי ׁש לְּ בָ ֵאר ָמה ֶּׁש ַמ ְּק ִד ִ
או ֵמר ְּו ֵאינ ֹו ֹ
לִ ב ֹו לְּ בַ ל יַעֲ ֶּשה ְּכ ַמעֲ ֵשה ַפ ְּרעֹה ֶּׁש ֹ
לו ַמר לִ ְּפנֵ י ְּסעו ַדת לֵיל ֶּפ ַסחַ " :הלְּ לויָה ַה ְּללו ַע ְּב ֵדי ה'" ְּולֹא ַע ְּב ֵדי ַפ ְּרעֹה ,לְּ בַ ל נִ ְּתנַ הֵ ג
ֹ
אחֲ ָריו( .חזו"ע הגדה של פסח
ֵיתי ִויכול" ְּכ ַע ְּב ֵדי ַפ ְּרעֹה ,לִ ְּסגֹר ַה ֶּדלֶּת ַ
ירת " ָכל ִד ְּכ ִפין י ֵ
ַבאֲ ִמ ַ
עמוד יב)

[שנֶּאֱ ַמר:
ֶּׁ
ִבזְּ ַמן ֵבית ַה ִמ ְּק ָד ׁש ָהיְּ ָתה ִמ ְּצוָ ה ַעל יִ ְּש ָר ֵאל לְּ ַש ֵמ ַח ֶּאת ַהכֹהֲ נִ ים ַהלְּ ִו ִים
אות
הו ָר ֹ
ֹ
מו ִרים
עו ְּב ִדים ְּבבֵ ית ַה ִמ ְּק ָד ׁש ו ֹ
"וְּ ָש ַמ ְּח ָת ְּב ַחג ֶָּך ַא ָתה ...וְּ ַהלֵוִ י"]ִ ,מ ְּפנֵי ֶּׁש ָהיו ֹ

"יורו ִמ ְּ ׁש ָפ ֶּט ָ
בו ַדת
תו ָר ְּת ָך לְּ יִ ְּש ָר ֵאל" .ו ִבזְּ ַמ ֵננוֶּׁ ,ש ֵאין עֲ ֹ
יך לְּ יַעֲ קֹב ְּו ֹ
ְּביִ ְּש ָר ֵאלֶּׁ ,ש ֶּנאֱ ַמרֹ :
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מו ִרים
ֵבית ַה ִמ ְּק ָד ׁשִ ,מ ְצוָ ה לְ ַׁש ּ ֵמ ַׁח ֶאת ָה ַׁא ְב ֵר ִכים ֶשלּ ֹו ְמ ִדים ּת ֹו ָרה י ֹו ָמם וָ לַׁיְ לָה ,ו ֹ
מרו חֲ זַ"ל (מסכת מנחות קי
מו ֶּׁש ָא ְּ
כהֲ נִ ים ַהלְּ ִו ִיםְּ ,כ ֹ
קום ַה ֹ
אות ְּביִ ְּש ָר ֵאלֶּׁ ,ש ֵהם ִב ְּמ ֹ
הו ָר ֹ
ֹ
בו ַדת ֵבית
עו ְּס ִקים ַבעֲ ֹ
יהם ְּכ ִאלו ֹ
עו ְּס ִקים ַבת ֹו ָרהַ ,מעֲ לֶּה עֲ ֵל ֶּ
ידי חֲ ָכ ִמים ֶּׁש ֹ
ע"א)ַ :תלְּ ִמ ֵ
ש( .בנין שלמה להגר"ש הכהן מוילנא .חזו"ע יו"ט צט)
ַה ִמ ְּק ָד ׁ

ִ ּבזְ כ ּות ִמ ְצוַׁ ת ַׁה ְּצ ָד ָקה זָ כָ ה לִ ְפ ִרי ֶּב ֶטן
עובַ ְּדיָה ֹיו ֵסף זצוק"ל לְּ ַס ֵפר ֶּאת ַה ַמעֲ ֵשה ִדלְּ ַה ָלן,
אש ֹון לְּ ִצי ֹון ַר ֵבנו ֹ
ָרגִ יל ָהיָה ָמ ָרן ָה ִר ׁ
בוד ַחג ַה ֶּפ ַסח:
ולְּ ַחזֵק ֶּאת ַה ִצבור ְּב ַמעֲ לַת ַה ְּצ ָד ָקה לִ ְּכ ֹ
ישא ַר ִבי ַא ְּריֵה לֵיב ִמ ִ ׁשפ ֹולִ יֶּׁ ,ש ָהיָה חֲ שו ְּך ָבנִ יםְּ ,ו ָהיָה
ַמעֲ ֶּשה ְּב ָח ִסיד ֶּׁשל ַה ַס ָבא ַק ִד ָׁ
נו ֵס ַע לְּ ַרב ֹו ַה ַצ ִדיקָ ,היָה ִמ ְּת ַח ֵנן לְּ פָ נָ יו ֶּׁש ִי ְּת ַפ ֵלל
ֵמיצֶּ ר ְּמאֹד ַעל ָכ ְּך ,ו ְּבכָ ל ַפ ַעם ֶּׁש ָהיָה ֹ
רו ֶּׁש ְּכבָ ר ָא ְּמרו
או ְּמ ֹ
ָעלָ יו לְּ ַה ֵׁשם יִ ְּת ָב ַר ְּך ֶּׁשיִ ְּפ ְּק ֵדהו ְּב ֶּז ַרע ֶּׁשל ַקי ָָמאְּ ,ו ָה ַרב ָהיָה ד ֹו ֵחהו ְּב ֹ
חֲ זַ"ל (ברכות סד ע"א) " ַהד ֹו ֵחק ֶּאת ַה ָׁש ָעה ָׁש ָעה ד ֹוחֲ ָקת ֹוְּ ,ו ַה ִנ ְּד ָחה ִמ ְּפנֵ י ַה ָׁש ָעהָׁ ,ש ָעה נִ ְּד ֵחית
או ִתי לְּ בַ ִדי
טו ֶּענֶּ ת ְּכל ַָפיוָ ,מה ת ֹו ֶּעלֶּת י ֵׁש ְּב ָמה ֶּׁש ַא ָתה ע ֹוזֵב ֹ
ִמ ָפנָ יו"ֶּ .א ֶּׁשת ֶּה ָח ִסיד ָהיְּ ָתה ֹ
ָ
יח לְּ ך ֶּׁש ִנזְּ ֶּכה לִ ְּפ ִרי ֶּב ֶּטןְּ .וכַ אֲ ֶּׁשר
נו ַמ ְּב ִט ַ
נו ֵס ַע ֶּאל ָה ַר ִביִ ,אם הוא ֵאי ֹ
ַבי ִָמים ַהנ ֹו ָר ִאיםְּ ,ו ֹ
נו ֵס ַע לָ ַרב ֹו לֹא יָנו ַח ְּולֹא
ִה ְּר ְּב ָתה לִ ְּבכ ֹות ְּבפָ נָ יוִ ,ה ְּס ִכים ְּב ַד ְּעת ֹו ִכי ַה ַפ ַעם ְּכ ֶּׁשהוא ֹ
יחו לְּ ִה ָפ ֵקד ְּבז ֶַּרע ֶּׁשל ַק ָי ָמא.
בו ְּמאֹד ֶּׁשי ְַּב ִט ֹ
קט ִמ ְּל ַה ְּפ ִציר ֹ
יִ ְּ ׁש ֹ
יקו ולְּ ַה ְּפ ִציר
נו ָתיו ְּביִ חוד ַה ֵׁשםְּ ,ו ִה ְּת ִחיל לְּ ַה ְּפ ִס ֹ
או ָדבוק ְּב ַר ְּע ֹיו ֹ
או ֶּאל ָה ַר ִבי ְּמצָ ֹ
בו ֹ
ְּו ִה ֵנה ְּב ֹ
רוַ :ע ְּכ ָׁשו אֲ נִ י
תו ְּבבֵ ן זָכָ רְּ ,ו ָה ַר ִבי ָהיָה ד ֹו ֵחהו ְּכ ַד ְּרכ ֹוְּ ,ב ָא ְּמ ֹ
או ֹ
ָחון ֹ
ב ֹו ֶּׁש ִי ְּת ַפלֵל לַה' ֶּׁשי ֹ
ע ֹו ֵסק ִב ְּכלָ לות יִ ְּש ָר ֵאלְּ ,ולֹא אוכַ ל לְּ פַ נ ֹות ַע ְּצ ִמי ֶּאל ַה ְּפ ָרטְּ .ו ֶּה ָח ִסיד ִה ְּמ ִ ׁש ְּ
רו ָתיו,
יך ְּב ַה ְּפצָ ֹ
ְּו ָא ַמר ,לֹא ָאזוז ִמ ָכאן ַעד ֶּׁש ָה ַר ִבי יִ גְּ זֹר א ֶֹּמר ֶּׁש ֶּא ָפ ֵקד ְּבבֵ ן זָכָ ר .וַ ִי ַחר ַאפ ֹו ֶּׁשל ַה ַס ָבא
ידו ַה ְּר ֵבהָ ,א ַמרִ :ה ְּננִ י נִ ְּ ׁש ַבע ֶּׁשלֹא יִ ְּהיו לְּ ָך ָבנִ יםִ ,מ ְּפנֵי
ִמ ִ ׁשפ ֹולִ י ,ו ְּב ִק ְּצפ ֹו ָעלָ יו ֶּׁש ִה ְּט ִר ֹ
ָגון וַ אֲ נָ ָחהְּ ,ו ִכ ְּמ ַעט
יתו ָׁשבור ְּו ָרצוץ ָמ ֵלא י ֹ
יש ֶּאל ֵב ֹ
ֶּׁש ַא ָתה ד ֹו ֵחק ֶּאת ַה ָׁש ָעה .וָ ֵיל ְֵּך ָה ִא ׁ
ישִ ,כי
עות ָׁשלִ ׁ
לו ְּפ ִרי ֶּב ֶּטן .וַ יְּ ַס ֵפר לְּ ִא ְּ ׁשת ֹו ֶּאת ַה ַנעֲ ָשה וַ ִי ְּב ֶּכה ִב ְּד ָמ ֹ
נו ָא ׁש ֶּׁש ִי ְּהיֶּה ֹ
ָא ַמר ֹ
דו ׁש ָברו ְּך הוא
ָדול ַב ָׁש ַמיִ םְּ ,ולֹא נִ ְּ ׁשאֲ ָרה ִת ְּקוָ ה ֶּׁש ַה ָק ֹ
ְּבוַ ַדאי ֶּׁש ִד ְּב ֵרי ָה ַר ִבי יַעֲ שו ר ֶֹּׁשם ג ֹ
יִ ְּפ ְּק ֵדם ִב ְּפ ִרי ֶּב ֶּטן.
יחְּ ,ו ִה ְּת ַע ֵׁשר ְּמאֹדְּ ,ו ָה ַרב
יש ַמ ְּצלִ ַ
קו ִריץ ,וַ יְּ ִהי ִא ׁ
רו ,לָ ִעיר ֹ
לְּ י ִָמים ָפנָ ה ֶּה ָח ִסיד לְּ ֶּר ֶּגל ִמ ְּס ָח ֹ
טובָ ,היָה ַחי ָבעֲ נִ יותִ ,כי ָהיָה ַׁש ְּק ָדן
ֹ
דו ׁש ַר ִבי ִפנְּ ָחס ִמק ֹו ִריץ ַתלְּ ִמיד ַה ַב ַעל ֵׁשם
ַה ָק ֹ
יסןַ ,חג ַה ֶּפ ַסח ְּמ ַמ ְּ ׁש ֵמ ׁש ובָ א,
יקם ִמכֹלְּ ,ו ַה ָי ִמים ָהיו יְּ ֵמי נִ ָ
יתו ֵר ָ
ַבת ֹו ָרה ֹיו ָמם וָ לַיְּ לָ ה ,ובֵ ֹ
מו ֵעינָ יו
יתו ֶּׁשל ַר ִבי ִפנְּ ָחס ,וַ ִי ְּר ֶּאה ְּב ֹ
ְּולָ ָר ׁש ֵאין כֹל .וַ ִי ָו ַדע ַה ָדבָ ר ֶּל ָח ִסיד ,וַ ֵי ֵל ְּך ֶּאל ֵב ֹ
יתי אֲ ִפלו ְּפרו ָטה ַא ַחת,
לוֵ ,אין ְּבבֵ ִ
ֹאמר ֹ
ֶּׁש ַה ַביִ ת ֵריק ִמכֹל .וַ ִי ְּ ׁש ַאל ֶּאת ָה ַר ָבנִ ית ,וַ ַת ַען וַ ת ַ
לָר ִבי ׁשום
יעי ַ
סו ְּרכֶּ םַ ,רק לֹא ת ֹו ִד ִ
ֹאמר לָ הַ ,אל ִת ְּדאֲ גִ יָ ,עלַי ָכל ַמ ְּח ֹ
ו ֵמ ַאיִ ן ָיבֹא ֶּעזְּ ִרי? וַ י ַ
יתכֶּ ם ְּב ֵליל ַה ֵס ֶּדר .וַ יְּ ִהי
סוד ,וַ אֲ נִ י ְּמבַ ֵק ׁש ְּר ׁשות לְּ ִה ְּת ָא ֵר ַח ְּבבֵ ְּ
ָדבָ רְּ ,ו ַת ְּ ׁש ִאי ִרי ַה ְּדבָ ִרים ְּב ֹ
לו ׁשום ָדבָ ר
תו ֶּׁש ֵאין ֹ
או ֹ
ָדולִ ,ב ְּר ֹ
יע ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסחְּ ,ו ָהיָה ָה ַר ִבי ַה ַצ ִדיק ְּבצַ ַער ג ֹ
ַכאֲ ֶּׁשר ִה ִג ַ
ִמ ָצ ְּרכֵ י ַה ַחג ,וַ ֵיל ְֵּך ְּב ַמר נַ ְּפ ׁש ֹו לְּ בֵ ית ַה ִמ ְּד ָר ׁשְּ ,ו ָׁשם ָשם ָכל ַמעֲ יָנָ יו ַבת ֹו ָרה ,ובָ ַטח ְּב ַה ֵׁשם
ידיוְּ .ו ָה ָיה ָת ֵמ ַה ֶּׁש ֵא ְּ
תו
או ֹ
ירה ֹ
לו ְּמנו ָחה ,ו ַמ ְּ ׁש ִא ָ
נו ֶּתנֶּת ֹ
יך ָה ַר ָבנִ ית ֹ
ֶּׁשלֹא יַעֲ זֹב ֶּאת חֲ ִס ָ
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צו.
תו ַרת ַה ֵׁשם ֶּח ְּפ ֹ
או ָתה ְּמאו ָמהִ ,כי ְּב ֹ
ְּב ַאהֲ בַ ת ַהת ֹו ָרהַ .א ְּך לֹא ָׁש ַאל ֹ
ָתו
לו ולְּ ַרעֲ י ֹ
סות ֹ
רור ְּויַיִ ן ַרב לְּ ַא ְּר ַבע כ ֹו ֹ
ְּו ִה ֵנה ֶּה ָח ִסיד ֶּׁש ָהיָה ֻמ ְּפלָ ג ְּבע ֶֹּׁשרֵ ,ה ִכין ַמ ָצה ו ָמ ֹ
ְּולִ ְּבנֵ י ַה ַביִ ת ,וַ י ֹו ִבי ֵלם ֶּאל ֵבית ָה ַר ִבי ְּב ֶּע ֶּרב ֶּה ָחגְּ .ו ַאף ֵה ִביא ִעמ ֹו ַמלְּ בו ִ ׁשים נָ ִאים לָ ַר ִבי
עות ֶּמ ִ ׁשי ְּו ִר ְּק ָמה,
אות ו ַמ ָצ ֹ
תוְּ ,ו ֶּהחֱ לִ יף ֶּאת ָכל ְּכלֵי ַה ַביִ ת ו ְּכלֵי ַה ִמ ָטה ,לְּ ִמט ֹות נָ ֹ
ולְּ ַרעֲ ָי ֹ
יתו ֶּׁשל ָה ַר ִבי ,וַ יְּ ִהי ַב ַליְּ לָ ה ,הוא לֵיל
ָפות לְּ ַה ְּרב ֹות א ֹו ָרה ְּבבֵ ֹ
לות וְּ י ֹ
דו ֹ
רות ְּג ֹ
ְּו ִה ְּדלִ יק נֵ ֹ
או ָרהְּ ,ו ַעל
ֹ
אות ֶּׁש ָכל ַה ַביִ ת נִ ְּת ַמלֵא
יתו ,הֻ ְּפ ַתע לִ ְּר ֹ
ַה ֵס ֶּדרְּ ,כ ֶּׁש ָבא ַר ִבי ִפנְּ ָחס ֶּאל ֵב ֹ
ַה ׁ ֻשלְּ ָחן יַיִ ן ו ַמ ָצה ְּ ׁשמו ָרה ְּוכָ ל צָ ְּרכֵ י ַה ֶּפ ַסח ,אֲ ֶּׁשר לֹא ִפלֵל ,וַ ִי ְּת ַמלֵא ִש ְּמ ָחה ְּו ֶּח ְּדוָ ה,
לו גַם ֶּאת
לו ֶּאת אֲ ֶּׁשר ָע ָשה ֶּה ָח ִסידְּ ,ו ֶּה ְּראֲ ָתה ֹ
לָר ָבנִ יתֵ ,מ ֵהיכָ ן ָכל ֵא ֶּלה ,וַ ְּת ַס ֵפר ֹ
וַ ִי ְּ ׁש ַאל ַ
בוד ַה ַחג.
ַה ִמט ֹות ְּו ַה ַמלְּ בו ִ ׁשים ַהחֲ ׁשו ִבים ְּו ַה ָנ ִאים ,אֲ ֶּׁשר ֵה ִביא לִ ְּכ ֹ
בהֲ ִס ָבה ַכ ָדתַ ,על
לו ַמר ַה ִקדו ׁשְּ ,ו ָׁשתו ַהיַיִ ן ֲ
ְּב ֵאין א ֶֹּמר ְּו ֵאין ְּדבָ ִריםִ ,ה ְּת ִחיל ִמיָד ָה ַר ִבי ֹ
יאת ִמ ְּצ ַריִ םְּ ,ו ָה ַר ִבי ִס ֵפר ְּב ִה ְּתלַהֲ בות
ַהג ָָדה ,ולְּ ִספור יְּ ִצ ַ
עות ֶּמ ִ ׁשי ְּו ִר ְּק ָמהְּ ,ו ִה ִגיעו ל ַ
ַמ ָצ ֹ
יש ְּולֹא ִד ֵבר ְּמאו ָמהַ ,רק ָהיָה ַמ ְּק ִ ׁשיב
יאת ִמ ְּצ ַריִ םְּ ,ו ֶּה ָח ִסיד ֶּה ְּח ִר ׁ
ו ְּברֹב ִש ְּמ ָחהִ ,ספור יְּ ִצ ַ
ְּו ׁש ֹו ֵמ ַע ֵא ְּ
יאת ִמ ְּצ ַריִ ם ְּו ַה ִנ ִסים ֶּׁש ַנעֲ שו לְּ יִ ְּש ָר ֵאל.
יצ ַ
טוב לֵבְּ ,מ ַס ֵפר ִב ִ
יך ָה ַר ִבי ָש ֵמ ַח ְּו ֹ
רור ,וַ ַת ִגי ׁש ָה ַר ָבנִ ית ַמ ַא ְּכ ֵלי ָב ָשר
וַ יְּ ִהי ַא ְּך ַכאֲ ֶּׁשר ִה ִגיעו ל ְַּסעו ָדה ַא ַחר אֲ ִכילַת ַמ ָצה ו ָמ ֹ
לו ֶּל ָח ִסיד,
טוב לִ ב ֹו ֶּׁשל ַר ִבי ִפנְּ ָחסִ ,מת ֹו ְּך ַה ְּר ָחבַ ת ַה ַד ַעתָ ,א ַמר ֹ
ָכ ָראוי לְּ ִש ְּמ ַחת ַה ַחג .ו ְּכ ֹ
ִה ֵנה ָח ַר ְּד ָת ָעלֵינו ֶּאת ָכל ַהחֲ ָר ָדה ַהזֹאת ,אֱ מֹר לִ י ָמה ְּ ׁש ֵאלָ ְּת ָך ִמ ֶּמנִ י ְּו ֵת ָעש .וַ יְּ ַס ֵפר לָ ַרב
ישא ִמ ִ ׁשפ ֹולִ יְּ ,ו ִה ְּפ ִציר ב ֹו
תו ֶּאל ַה ַס ָבא ַק ִד ָׁ
נו ֹ
רו ִב ְּפ ֹ
תו ֶּׁשהוא חֲ שו ְּך ָבנִ ים ,ולְּ צַ עֲ ֹ
ַעל ְּמצו ָק ֹ
לו ָבנִ ים .וַ ִי ְּת ַח ֵנן לְּ פָ נָ יו לְּ ָה ִ ׁשיב ִס ְּפ ֵרי ָה ַאף
ְּמאֹדָ ,ח ָרה ַאפ ֹו ָעלָ יוְּ ,ונִ ְּ ׁש ַבע ֶּׁשלֹא יִ ְּהיו ֹ
ְּו ַה ֵח ָמה ,אֲ ֶּׁשר ָקצַ ף ַה ַס ָבא ִמ ִ ׁשפ ֹולִ י ,ולְּ ִה ְּת ַפלֵל ָעלָ יו ֶּׁשיִ ְּפ ְּק ֵדהו ה' ִב ְּפ ִרי ֶּב ֶּטן.
מו ַע ַר ִבי ִפנְּ ָחס ֶּאת ַה ָדבָ ר ַהזֶּה ,וַ יָקום וַ ִי ָׁשבַ ע לֵאמֹרִ " :אם י ֵׁש לִ י זְּ כות ַב ָׁש ַמיִ ם ,אֲ נִ י
ִכ ְּ ׁש ֹ
עוד ַה ָׁשנָ ה ִתזְּ ֶּכה לְּ ִה ָפ ֵקד ֵמ ִא ְּ ׁש ְּת ָך ְּבבֵ ן ָזכָ ר"ְּ .ונַ עֲ ָשה ַר ַע ׁש ָגד ֹול ַב ָׁש ַמיִ ם ,ולְּ בַ ס ֹוף
נִ ְּ ׁש ַבע ֶּׁש ֹ
עולָ ם לֹא נִ ְּ ׁש ַבע אֲ ִפלו ַעל
יקים ,וַ ִי ְּמ ְּצאו ִכי ַר ִבי ִפנְּ ָחס ִמק ֹו ִריץֵ ,מ ֹ
ָב ְּדקו ְּב ִס ְּפ ָרם ֶּׁשל צַ ִד ִ
ְּ
או ָתה ָׁשנָ ה נִ ְּפ ַקד ָה ַא ְּב ֵרך ְּבבֵ ן זָכָ רִ .מ ָכאן
אֱ ֶּמתְּ ,ולָ כֵ ן ָפ ְּסקו לְּ ַק ֵים ֶּאת ְּ ׁשבו ָעת ֹו ,ו ְּב ֹ
נִ לְּ ַמד ָמה ְּגד ֹולָ ה ִמ ְּצוַ ת ַה ְּצ ָד ָקה ְּבר ַֹחב לֵב ו ְּב ַעיִ ן יָפָ הְּ ,כ ַמעֲ ֶּשה ֶּה ָח ִסיד ַה ַנ"לֶּׁ ,שזָכָ ה
או ָתה ָׁשנָ הֶּׁ ,ש ִש ַמח ָבה ְּב ֵליל ַה ֶּפ ַסח ֶּאת ָה ַרב ַה ַצ ִדיק,
דו ְּבבֵ ן ז ָָכר ְּב ֹ
טובְּ ,ב ִה ָפ ְּק ֹ
לְּ ָשכָ ר ֹ
פיו( .ענף עץ אבות עמוד קיא)
ָדו ,ו ִב ְּתבונ ֹות ַכ ָ
תו ו ִב ְּתרו ַמת י ֹ
ְּב ִצ ְּד ָק ֹ

" ִאם ַׁא ּ ָתה ְמ ַׁש ּ ֵמ ַׁח ֶאת ֶש ּ ִלי ,אֲ נִ י ְמ ַׁש ּ ֵמ ַׁח ֶאת ֶש ּ ְל ָך"

נֶּ אֱ ַמר ַבת ֹו ָרה (דברים טז יא)ְ " :ו ָש ַׁמ ְח ּ ָת לִ ְּפנֵ י ה' אֱ ל ֶֹּה ָ
יךַ ,א ָתה ו ִבנְּ ָך ו ִב ֶּת ָך ְּו ַע ְּב ְּד ָך וַ אֲ ָמ ֶּת ָך,
ָתום ְו ָה ַׁאלְ ָמנָה"ְּ .ו ָא ְּמרו ַב ִמ ְּד ָר ׁש (מדרש אגדה) " ָא ַמר
ְו ַׁהלּ ֵ ִוי אֲ ֶּׁשר ִב ְּ ׁש ָע ֶּרי ָך ְו ַׁה ֵ ּגר ְו ַׁהיּ ֹ
תום ְּו ָה ַאלְּ ָמנָ ה .ולְּ ָך י ֵׁש ַא ְּר ָב ָעה
ַה ָק ָב"ה :לִ י ֵי ׁש ַא ְּר ָב ָעה ְּבנֵ י ַביִ תֶּׁ ,ש ֵהםַ :הל ִֵויַ ,הגֵרַ ,ה ָי ֹ
ְּבנֵ י ַביִ תֶּׁ ,ש ֵהםִ :בנְּ ָך ,ו ִב ְּת ָךְּ ,ו ַע ְּב ְּד ָך וַ אֲ ָמ ְּת ָךִ ,אם ַא ָתה ְּמ ַׁש ֵמ ַח ֶּאת ֶּׁש ִלי ,אֲ נִ י ְּמ ַׁש ֵמ ַח ֶּאת
ֶּׁש ְּל ָך".
עובַ ְּדיָה ֹיו ֵסף
אש ֹון לְּ ִצי ֹון ַר ֵבנו ֹ
ו ַמעֲ ֶּשה ֶּׁש ָה ָיה לִ ְּפנֵ י ַכחֲ ִמ ִ ׁשים ָׁשנָ הִ ,ב ְּה ֹיות ָמ ָרן ָה ִר ׁ
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ירי ָה ִעיר לִ ְּפנֵ י ַחג ַה ֶּפ ַסח,
אשי לָ ִעיר ֵתל ָא ִביבָ ,ק ָרא לְּ ֶּא ָחד ֵמעֲ ִש ֵ
זצוק"ל ָה ַרב ָה ָר ִ ׁ
ֶּׁש ִי ְּתרֹם ִמ ַכ ְּספ ֹו עֲ בור ָה ַא ְּב ֵר ִכים ֶּׁש ָב ִעיר ָהע ֹו ְּס ִקים ַבת ֹו ָרה ֹיו ָמם וָ לַיְּ לָ הְּ ,ו ִה ְּר ִחיב ִעמ ֹו
לו ַגם ֶּאת ִד ְּב ֵרי חֲ ַז"ל ַה ַנ"לָ " :א ַמר
דולָ ה ֶּׁש ַב ָדבָ ר ,וְּ ִהזְּ ִכיר ֹ
יח ַעל ַה ַמעֲ לָ ה ַה ְּג ֹ
ִדבור ְּו ִש ַ
ַה ָק ָב"הִ :אם ַא ָתה ְּמ ַׁש ֵמ ַח ֶּאת ֶּׁש ִלי ,אֲ נִ י ְּמ ַׁש ֵמ ַח ֶּאת ֶּׁש ְּל ָך"ַ .א ְּך ַה ָלה לֹא ָהיָה ָחפֵ ץ
יח ָכל ָכ ְּך,
נות ָׁש ְּוא ֶּׁש ֵאין הוא ַמ ְּר ִו ַ
ִב ְּב ָרכָ ה וָ ִת ְּר ַחק ִמ ֶּמנוְּ ,ולֹא ָת ַרם ִמ ַכ ְּספ ֹו ְּכלָ לִ ,ב ְּט ָע ֹ
תו לִ ְּתרֹםַ ,עד ֶּׁש ִמ ְּדבָ ַריו ָהיָה נִ ְּר ֶּאה ֶּׁש ִכ ְּמ ַעט צָ ִר ְּ
יך לְּ ַר ֵחם ָעלָ יו ְּולַעֲ ש ֹות
ְּו ֵאין ְּב ֶּא ְּפ ָׁשרו ֹ
ַבו לְּ נַ ְּפ ׁש ֹו ופָ נָ ה לַעֲ ִ ׁש ִירים אֲ ֵח ִרים ַהחֲ פֵ ִצים ַב ְּב ָרכָ ה
רוְּ .כ ֶּׁש ָר ָאה כֵ ן ָה ַרבָ ,עז ֹ
ַמגְּ ִבית עֲ בו ֹ
או ָתם ַא ְּב ֵר ִכיםְּ ,ו ָת ְּרמו
עולָ ם עֲ בור ֹ
יחים ט ֹו ִבים ֶּׁשל ב ֹו ֵרא ֹ
ובַ ְּזכות ַה ְּגד ֹולָ ה לִ ְּה ֹיות ְּ ׁשלִ ִ
ֵיהם.
ְּב ַעיִ ן יָפָ הְּ ,כ ָיד ה' ַהט ֹובָ ה עֲ ל ֶּ
רו ֶּׁשל ַה ַחגָ ,ר ָאה ָה ַרב ְּבבֵ ית ַה ְּכנֶּ ֶּסת ֶּאת ְּמיו ָד ֵענו ַה ַנ"ל
ְּו ִה ֵנה לְּ ָמחֳ ָרת לֵיל ַה ֵס ֶּדר ְּבבָ ְּק ֹ
ָ
לו:
לוַ " ,מדו ַע ָפנֶּ יך ָר ִעים ַהי ֹום"? ָא ַמר ֹ
ַש ֵאלָ יו ָה ַרב ו ְּ ׁש ַא ֹ
לות .נִ ג ׁ
ְּבצַ ַער ָגד ֹול ופָ נָ יו נְּ פו ֹ
ַביִ ת לְּ ַא ַחר ֶּׁש ִה ְּת ַפ ַללְּ ִתי ַע ְּר ִבית ְּבבֵ ית ַה ְּכנֶּ ֶּסתְּ ,ו ָה ָיה
בוד ָה ַרבֶּ ,א ֶּמ ׁש ִהג ְַּע ִתי ל ַ
ַדע לְּ ָך ְּכ ֹ
יתי
ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך לְּ לֵיל ַה ֵס ֶּדרִ ,עם ַה ַמצ ֹות ְּו ַה ַייִ ן ְּו ַהחֲ ר ֶֹּסת ִכ ְּבכָ ל ַביִ ת ְּביִ ְּש ָר ֵאלְּ .ו ִה ֵנה ָפנִ ִ
אתם לְּ ִה ְּת ַפלֵל ְּבבֵ ית ַה ְּכנֶּ ֶּסת ְּת ִפלַת ַה ַחג? ַא ְּך ֵהם ְּבכַ עֲ ָסם,
לִ ְּבנִ י ִב ְּ ׁש ֵאלָהַ ,מדו ַע לֹא ָב ֶּ
הו ִציאונִ י ַהחוצָ ה לַחֲ צַ ר
או ִתי ְּו ֹ
ֹאמר לָ נו לָ ב ֹוא לְּ ִה ְּת ַפלֵלְּ ,ול ְָּקחו ֹ
צָ עֲ קו ָעלַיִ ,מי ַא ָתה ִכי ת ַ
ַה ַביִ תְּ ,ונָ עֲ לו ֶּאת ַה ֶּדלֶּתְּ ,ו ָׁשם נִ ְּ ׁש ַא ְּר ִתי ָכל ַהלַיְּ לָ ה ,לְּ לֹא עֲ ִריכַ ת ַה ֵס ֶּדר ,לֹא ַא ְּר ַבע
סות ,לֹא ַמצ ֹות ְּולֹא ְּכלוםְּ .ו ֵהם ָי ְּ ׁשבו ְּו ָא ְּכלו ְּו ָׁשתו ְּו ָזלְּ לו.
כ ֹו ֹ
לו ָה ַרבָ ,מה א ַֹמר לְּ ָך ,צַ ר לִ י ְּמאֹד ָעל ָ
לוא זֶּה ַה ָדבָ ר ֶּׁש ָא ַמ ְּר ִתי לְּ ָךָ " ,א ַמר
ֶּיך ,הֲ ֹ
ָא ַמר ֹ
ַה ָק ָב"הִ :אם ַא ָת ה ְּמ ַׁש ֵמ ַח ֶּאת ֶּׁש ִלי ,אֲ נִ י ְּמ ַׁש ֵמ ַח ֶּאת ֶּׁש ְּל ָך"ַ .א ָתה לֹא ָחפַ ְּצ ָת לְּ ַׁש ֵמ ַח ֶּאת
או ְּת ָך לֹא ִ ׁש ַמח ַה ָק ָב"הַ ,בלַיְּ לָ ה הֲ ִכי י ָָקר ְּו ָש ֵמ ַח לְּ ַעם יִ ְּש ָר ֵאל.
ָה ַא ְּר ָב ָעה ֶּׁשל ַה ָק ָב"הַ ,אף ֹ

הנשמע כדבר הזה?!
ועתה אשיחה גם אני וירווח לי :מעשה שהיה ,כאשר פנו אלינו מטעם ארגון ענק
המקרב את בנות ישראל לאבינו שבשמים ,ומסתופפות שם בנות מבתים שרבות מהן
לא זכו עדיין שהוריהן ישמרו תורה ומצוות כראוי ,והם מזכים אותן ומפריחים את
נשמתן לגדלן ולחנכן ברוח ישראל סבא ,אשריהם ישראל .וביקשו מאיתנו כמות
גדולה כ 9,111-חוברות "חג הפסח בהלכה ובאגדה" ,כדי לתת לבנות שתלמדנה
ותבאנה לביתן לחג כשהן מוכנות כיאות ,גם בהלכה וגם באגדה .או אז פניתי
ליהודי יקר שברוך השם משכורתו יפה מאוד מאוד ,ואף אשתו עובדת בעבודה
מכובדת מאוד ,באופן שמשכורתם יחד עולה לערך  01,111שקל לחודש .ובקשתי ממנו
אם יואיל בטובו להשתתף איתנו במצוה הגדולה והחשובה הזאת .לצערי מיד הוא
התחיל בסיפורים הידועים שהמצב לא פשוט וכו' וכו' ,ואף שהצעתי בפניו שיפרוס
לתשלומים ,הוא אמר שכבר יש לו הוראות קבע .בסיכומם של דברים ,הוא אמר
שישאל את אשתו ,ויתן לי תשובה .משראיתי שהתשובה אחרה לבוא ,התקשרתי
אליו ,מה שלומך ידידי ...ואז הוא אמר ,שאשתו אמרה שיש להם כבר מספיק
הוראות קבע ,והם לא יכולים .לשאלתי בעדינות ,כמה הוראות קבע יש לכם? היה
המענה  0הוראות קבע ,שכל אחת  011שקלים לחודש!!!
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השמעתם!? נתינת צדקה של  033שקל לחודש  -כנגד  03,333שקל לחודש.
אמרתי בבדיחותא ,אתה זוכה לתת תרומה שקדושתה יותר ממעשר .והבהרתי דברי:
הלוא מעשר זה אחד מתוך עשר ,ואין המעשר קדוש .ואילו התרומה היא אחד
ממאה ,והתרומה היא קדושה .אם כן אתה זוכה לתת תרומה שהיא אחד ממאה של
 ,01,111דהיינו  011שקלים.
כן רבותי ,לצערנו הרב אלו הם פני הדברים אצל אנשים רבים .ואין כוונתי חלילה
ללעוג להם ,רק מרחמנותי עליהם ,אני כותב את הדברים ,כדי שלפחות ,אחרים אל
יתנהגו כך .כי כל הקורא כן מהצד באמת מתפלא ,וכי עד כדי כך? ולפעמים גם
אנחנו מתנהגים כך או בערך כך ,מבלי לתת את הדעת כיאות למעשינו .וכבר אמר
ק ֶּרב חֲ כָ ִמים ָתלִ ין"( .ועיין עוד
אזֶּן ׁש ַֹמ ַעת ת ֹוכַ ַחת ַח ִייםְּ ,ב ֶּ
החכם מכל האדם (משלי טו לא)ֹ " :
בפתיחה לחוברת "הסעודה בהלכה ובאגדה")

ַׁ ההֲ כָ ֹנות לְ לֵיל ַׁה ּ ֵס ֶדר
לא ברגע האחרון
טו :יַיִ ן
מו ֵעד ֶּאת ָכל ַה ִנ ְּצ ָרך ַלעֲ ִריכַ ת ַה ֵס ֶּדר ְּכ ִמ ְּ ׁש ָפ ֹ
ֹ
עוד
על ָכל ָא ָדם לה ִכין ִמ ְּב ֹ
[כְּ 011-ג ָרם לְּ כָ ל ֶּא ָחד] .עֲ לֵי ַכ ְּר ַפס -
בו ַדת יָד ְּ
רות עֲ ֹ
סות לְּ כָ ל ֶּא ָחד]ַ .מצ ֹות ְּ ׁשמו ֹ
[א ְּר ַבע כ ֹו ֹ
ַ
או ח ֶֹּמץ לְּ ִטבול ַה ַכ ְּר ַפס.
או ֵמי ֶּמ ַלחֹ ,
ימוןֹ ,
[קצָ ת לְּ כָ ל ֶּא ָחד]ַ .מיִ ם ִעם ִמיץ לִ ֹ
סל ִֶּרי ְּ
ֶּ
או ְּמבֻ ָׁשל לְּ ַקעֲ ַרת לֵיל
עוף ,צָ לוי ֹ
או ֹ
[ב ָשר ֹ
רו ַע ָ
רור ַ -ח ָסה [ְּ 04ג ָרם לְּ כָ ל ֶּא ָחד] .חֲ ר ֶֹּסת .זְּ ֹ
ָמ ֹ
רו ַעַ ,על ֵׁשם ַה ָפסוק (דברים כו ח)" :וַ י ֹו ִצ ֵאנו ה' ִמ ִמ ְּצ ַריִ ם ְּביָד חֲ ז ָָקה
נוהֲ גִ ים ָל ַק ַחת זְּ ֹ
ַה ֵס ֶּדר .וְּ י ֵׁש ֹ
עוףַ ,על ֵׁשם ַה ָפסוק (שמות יט ד)" :וָ ֶּא ָשא ֶּא ְּתכֶּ ם ַעל
רו ַע ,יִ ַקח ָכנָ ף ֹ
ו ִּבזְ ר ַֹׁע נְּ טויָה" .וְּ ִאם לֹא ָמצָ א זְּ ֹ

קולָ ד
ַּׁכנְ פֵ י נְּ ָׁש ִרים וָ ָא ִבא ֶּא ְּתכֶּ ם ֵאלָי"]ֵ .ביצָ ה ְּמבֻ ֶּׁשלֶּתְּ .סעו ַדה ְּמ ׁ ֻש ַב ַחתְּ .קצָ ת ׁש ֹו ֹ
עו ֵרר ֶּאת ַהיְּ לָ ִדיםְּ ,ו ַה ָג ָדה ֶּׁשל ֶּפ ַסח לְּ כָ ל ֶּא ָחד ְּו ַא ַחת ֵמ ַה ִמ ְּ ׁש ַת ְּת ִפים.
ו ַמ ְּמ ַת ִקים לְּ ֹ

ָה ִסיר ּו ִמ ְכש ֹול
ַמר ֹורִ ,מ ִגדול ְּמי ָֻחד ֶּׁש ֵאין ב ֹו חֲ ַׁש ׁש ת ֹולָ ִעיםִ .כי אֲ ִכי ַלת
נות כַ ְּר ַפס ְּו ַח ָסה ל ָ
י ְַּק ִפיד לִ ְּק ֹ
רות ,וַ אֲ ִכילַת ת ֹול ַַעת ַא ַחת חֲ מו ָרה
לות אֲ סו ֹ
ת ֹולָ ִעים חֲ מו ָרה ְּמאֹד ֹיו ֵתר ִמ ָכל ַמאֲ כָ ֹ
קוםִ ,אם לֹא ִה ִשיג
יכות ֶּׁשל חֲ זִ יר! (כמבואר בחוברת 'כשרות המטבח') ו ִמ ָכל ָמ ֹ
ְּכ ָח ֵמ ׁש חֲ ִת ֹ
ִמ ִגדול ְּמי ָֻחד ,יִ ְּתל ֹׁש ֶּאת ָכל עֲ לֵי ַה ַח ָסה ַהיְּ ֻר ִקים ְּויִ זְּ ְּר ֵקםְּ ,ויֹאכַ ל ַרק ֶּאת ַה ֶּק ַלח
יקה( .צה)
יסו ִדיתֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ַה ֶּקלַ ח ַקל ֹיו ֵתר לִ ְּב ִד ָ
יקה ַק ְּפ ָדנִ ית ִו ֹ
ַה ָלבָ ן לְּ ַא ַחר ְּב ִד ָ

ַׁה ּת ֹול ִַׁעים ֶשל ַׁה ַׁח ּ ָסה...
קונָ ה ַכמות ְּגד ֹולָ ה ֶּׁשל ַח ָסה לִ ְּבנֵ י ֵבי ָתה
ַמעֲ ֶּשה ְּב ַר ֵבנו ֹיו ֵסף ַח ִייםֶּׁ ,ש ָר ָאה ִא ָׁשה ַא ַחת ֹ
ירה ֶּאת ַה ַח ָסה? ֵה ִ ׁשיבָ ה ָה ִא ָׁשהׁ :ש ֹו ֶּטפֶּ ת אֲ נִ י
לְּ ַחג ַה ֶּפ ַסחׁ ְּ .ש ַאלָ ה ָה ַרבֵ :כיצַ ד ַא ְּת ַמ ְּכ ִ ׁש ָ
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ֹאש ְּך? נִ ְּדהֲ ָמה
רות י ֵׁש ְּבר ֵׁ
יטב ְּב ַמיִ םׁ ְּ .ש ַאלָ ה ָה ַרב :הֲ ֵת ְּד ִעי ַכ ָמה ְּש ָע ֹ
יטב ֵה ֵ
ֶּאת ַה ַח ָסה ֵה ֵ
ָה ִא ָׁשה ִמן ַה ְּ ׁש ֵאלָ ה ַהמוז ָָרהְּ ,וכַ מובָ ן לֹא י ְָּד ָעה לְּ ָה ִ ׁשיבָ .א ַמר לָ ה ָה ַרבְּ :ד ִעי לָ ְּך ִב ִתי,
ית ְּך ַבאֲ ִכילַת ָעלֵי ַה ַח ָסה ַה ָללוַ ,ר ִבים ַה ְּר ֵבה ֹיו ֵתר
יאה ֶּאת ְּבנֵ י ֵב ֵ
נות ֶּׁש ַא ְּת ַמ ְּח ִט ָ
ֶּה ָע ֹוו ֹ
יכי ֶּאת ֶּה ָעלִ ים ַהיְּ ֻר ִקים ֶּׁש ָק ֶּׁשה
רות ֶּׁש ְּברֹא ֵׁש ְּךַ !...על ֵכןׁ ִ ,ש ְּמ ִעי נָ א לַעֲ צָ ִתיַ ,ת ְּ ׁשלִ ִ
ֵמ ַה ְּש ָע ֹ
ְּמאֹד לְּ בָ ְּד ָקםְּ ,ו ַת ְּ ׁש ִא ִירי ַרק ֶּאת ַה ְּקל ִַחים ַה ְּלבָ נִ יםִ ,כי ָבהֶּ ם נִ ְּר ִאים ַהת ֹול ִַעיםְּ ,ו ַה ְּב ִדי ָקה
תר( .בן איש חי שנה ראשונה פרשת צו)
ַק ָלה ֹיו ֵ
חוב ֶּאלְּ ָקנָ ה ִבירו ָׁשלַיִ ם,
עובַ ְּד ָיה ֹיו ֵסף זצוק"לִ :ב ְּה ֹיו ִתי גָר ִב ְּר ֹ
ַכי ֹוצֵ א ָבזֶּה ִס ֵפר ָמ ָרן ַר ֵבנו ֹ
יתי ֶּאת ְּ ׁשכֵ נִ י ֵמ ִכין ַח ָסה לְּ לֵיל ֶּפ ַסחׁ ְּ .ש ַאלְּ ִתיוֵ ,כיצַ ד הוא ְּמנַ ֶּקה ֶּאת ַה ַח ָסה
ָר ִא ִ
או ָתם ַת ַחת ַה ֶּב ֶּרז ְּבז ֶֶּּרם ָחזָק ְּמאֹדְּ ,וכָ ל ַהת ֹול ִַעים
ֵמ ַהת ֹול ִַעים? הֱ ִ ׁשיבַ נִ יִ ,כי הוא ׁש ֹו ֵטף ֹ
ב ֹו ְּר ִחים! ִב ַק ְּ ׁש ִתי ִמ ֶּמנו ֶּׁשי ִָביא לִ י ֶּאת ַה ַח ָסה ַה ְּבדו ָקהְּ ,וכֵ ן י ִָביא לִ י ָס ִדין לָ בָ ןַ .ש ְּמ ִתי
תו ְּך ַה ָס ִדין ַת ַחת ַק ְּרנֵ י ַה ֶּׁש ֶּמ ׁשְּ ,ו ַא ַחר ָׁש ָעה ָר ִאינו ַעל ַה ָס ִדין ַה ְּר ֵבה ת ֹול ִַעים
ֶּאת ַה ַח ָסה ְּב ֹ
תו! ְּו ַעל ֵכן יְּ ַע ְּצ ִתיו לִ ְּתל ֹׁש
ָכול לְּ ִה ָכ ֵׁשל ָב ֶּהן חֲ לִ ילָ ה ַבאֲ ִכילָ ֹ
כות ב ֹוְּ ,ו ָהיָה י ֹ
יְּ ֻרק ֹות ִמ ְּת ַה ְּל ֹ
יטבְּ ,וכָ ְּך יִ ָנצֵ ל ֵמחֲ ָׁש ׁש ִאסור.
ֶּאת ָעלֵי ַה ַח ָסה ,ולְּ ַה ְּ ׁש ִאיר ֶּאת ַה ְּקל ִַחים ִבלְּ בַ ד ולְּ בָ ְּד ָקם ֵה ֵ
(חוברת "כשרות המטבח בהלכה ובאגדה")

ָּב ָשר לְ פֶ ַׁסח
תו לְּ ָק ְּר ַבן ֶּפ ַסח ,וַ הֲ ֵריהו
רו ַע זֶּה 'לְּ פֶּ ַסח'ֶּׁ ,ש ִנ ְּר ֶּאה ֶּׁש ַכ ָונָ ֹ
או זְּ ֹ
לו ַמרָ :ב ָשר זֶּה ֹ
ָאסור ֹ
טוב'ְּ .ונָ הֲ גו
אמרָ :ב ָשר זֶּה 'לְּ ֹיום ֹ
ְּכא ֹוכֵ ל ְּב ַשר ָק ָד ִ ׁשים חוץ לְּ בֵ ית ַה ִמ ְּק ָד ׁשֶּ ,א ָלא ֹי ַ
פות ְּו ָדגִ ים( .ריז)
עו ֹ
לְּ ִהז ֵָהר ָבזֶּה ַגם ְּב ֹ

ּגלּ ַׁ ת ַׁהכּ ֹו ֶת ֶרת
ֶּשנָ ה הֲ ָכנָ ה ִע ָק ִרית וַ חֲ ׁשו ָבה ְּמאֹדֶּׁ ,ש ִהיא ג ַֻלת ַהכ ֹו ֶּת ֶּרת
נות ַה ַנ"ל ,י ְּ ׁ
לְּ בַ ד ִמ ָכל ַההֲ ָכ ֹ
"ו ִהג ְַּד ָת
דו ׁש ַה ֶּזה ,הֲ לֹא ִהיא ִמ ְּצוַ ת " ַמ ִגיד"ֶּׁ ,ש ֶּנאֱ ָמר (שמות יג ח)ְּ :
ֶּׁשל ָכל ַהלַיְּ לָ ה ַה ָק ֹ
ֵש לְּ ַק ְּי ָמה ַכהֲ לָ כָ ה ְּב ִהדור ַרב ולְּ ַס ֵפר לִ ְּב ֵני ַה ַביִ ת ַעל
לְּ ִבנְּ ָך ַבי ֹום ַההוא ֵלאמֹר"ְּ .וי ׁ
יאם ִמ ִמ ְּצ ַריִ םַ .על ֵכןַ ,על ָכל
הו ִצ ָ
יא ְּך ַה ַק ָב"ה ִה ִצילָ ם ְּו ֹ
בו ֵתינו ְּב ִמ ְּצ ַריִ םְּ ,ו ֵה ַ
ִ ׁש ְּעבוד אֲ ֹ
מו ַכ ָמה י ִָמים ק ֶֹּדם ֶּה ָחג ְּב ִספור ֶּע ֶּשר
עו ֵר ְּך ַה ֵס ֶּדר לְּ ָה ִכין ֶּאת ַע ְּצ ֹ
ָאב ִמ ְּ ׁש ָפ ָחה ְּו ֹ
יאת " ַה ָג ָדה ֶּׁשל ֶּפ ַסח"
ֹאר לְּ ֵעיל ְּב" ַׁש ַער ָה ַאג ָָדה"ְּ ,ולֹא יִ ְּס ַת ֵפק ִב ְּק ִר ַ
ַה ַמכ ֹותַ ,כ ְּמב ָ
ִבלְּ בַ ד.

לֵיל ַׁה ּ ֵס ֶדר ֶשל ַׁע ּ ֵמי ָה ָא ֶרץ
ק ֶּדם ַחג
עובַ ְּד ָיה ֹיו ֵסף זצוק"ל לְּ ַס ֵפר ִמ ֵדי ָׁשנָ ה ֹ
אש ֹון לְּ ִצי ֹון ַר ֵבנו ֹ
ָרגִ יל ָהיָה ָמ ָרן ָה ִר ׁ
ַה ֶּפ ַסח ֶּאת ַה ַמעֲ ֵשה ִדלְּ ַה ָלןְּ ,כ ֵדי לְּ ַׁש ֵמ ַח ֶּאת ַה ִצבור ִב ְּד ָר ׁש ֹו ָתיו ְּכ ַד ְּרכ ֹו ַבק ֶֹּד ׁש.
עו ְּר ִכים ֶּאת לֵיל ַה ֵס ֶּדרָ ,פנָ ה ֶּאל ִא ְּ ׁשת ֹו ְּו ָא ַמר לָ ה:
יא ְּך ֹ
ַמעֲ ֶּשה ְּב ַעם ָה ָא ֶּרץ ֶּׁשלֹא י ַָדע ֵה ַ
ְּ
ְּ
עו ֵרך ֶּאת ַה ֵס ֶּדרְּ ,וכָ ך נַ עֲ ֶּשה אֲ נַ ְּחנו.
לְּ ִכי ְּבבַ ָק ָׁשה ֶּאל חֲ בֵ ִרי ַה ָׁשכֵ ן ְּו ִת ְּר ִאי ֵכיצַ ד הוא ֹ
תו ֶּרגַעַ ,ה ָׁשכֵ ןֶּׁ ,ש ַאף הוא ָהיָה
או ֹ
ַחל ֹוןְּ ,ו ִה ֵנה ְּ -ב ִדיוק ְּב ֹ
ָהלְּ כָ ה ָה ִא ָׁשה ְּו ֵה ִציצָ ה ִמ ַב ַעד ל ַ
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או ָתה
מו ְּו ִה ָכה ֹ
ֶּיהַ ,עד ְּכ ֵדי ֶּׁש ָעלָ ה זַעֲ ֹ
עק ָעל ָ
רוַ ,כ ַעס ַעל ִא ְּ ׁשת ֹוְּ ,ו ֵה ֵחל לִ ְּצ ֹ
ַעם ָה ָא ֶּרץ ַכחֲ בֵ ֹ
ְּב ַמ ְּטאֲ ֵטא .נִ ְּבהֲ לָ ה ָה ִא ָׁשה ְּמאֹדְּ ,ב ָח ְּ ׁשבָ ה ֶּׁש ָכ ְּך ַה ִמ ְּצוָ ה ְּבלֵיל ַה ֵס ֶּדר לְּ ַהכ ֹות ֶּאת ָה ִא ָׁשה.
יקה
ַביִ ת ְּו ָע ְּמ ָדה ַב ַצד ִב ְּ ׁש ִת ָ
יתהַ ,א ְּך ְּבלֵית ְּב ֵר ָרה נִ ְּכנְּ ָסה ל ַ
ֵמחֲ ַמת ֵכןָ ,ח ְּ ׁש ָׁשה לַחֲ זֹר לְּ בֵ ָ
לוׁ .שוב
עונָ ה ֹ
ידי ָמה ָר ִאית?"ְּ ,ו ִהיא ֵאינָ ה ֹ
או ָתה ַבעֲ לָ הַ " :ת ִג ִ
ְּולֹא ִד ְּב ָרה ְּמאו ָמהָׁ .ש ַאל ֹ
ֶּיה" :נו,
סו ֵה ֵחל לִ ְּצעֹק ָעל ָ
לוֵ .מחֲ ַמת ַכעֲ ֹ
עונָ ה ֹ
ידי ָמה ָר ִאית?" ,וְּ ִהיא ֵאינָ ה ֹ
ְּ ׁש ַאלָ הַ " :ת ִג ִ
לו ,לָ ַקח ֶּאת ַה ַמ ְּטאֲ ֵטא ְּו ֵה ֵחל
עונָ ה ֹ
ידי ָמה ָר ִאית?!" ְּכ ֶּׁש ָר ָאה ֶּׁש ִהיא ֵאינָ ה ֹ
ְּכבַ ר ַת ִג ִ
ְּ
עו ִשים לֵיל
יאך ֹ
רו ָאה ֶּׁש ַא ָתה ֹיו ֵד ַע ֵה ַ
לו ִא ְּ ׁשת ֹו" :הֲ לֹא אֲ נִ י ֹ
או ָאז ָא ְּמ ָרה ֹ
ֹ
לְּ ַהכ ֹו ָתה.
או ִתי ַלחֲ בֶּ ְּר ָך?!"
ַה ֵס ֶּדרִ ,אם ֵכן לָ ָמה ָׁשל ְַּח ָת ֹ

 הֲ כָ נַׁת ַׁה ּ ַׁמצ ֹּות
ַׁמצ ֹּות ְשמ ּו ָרה
אות " ַמצ ֹות ִמ ְּצוָ ה"ְּ .ו ָח ׁשוב ְּמאֹד ְּמאֹד
או ְּכלִ ים ְּבלֵיל ַה ֵס ֶּדר נִ ְּק ָר ֹ
חו ָבה ֶּׁש ֹ
ַמצ ֹות ַה ֹ
בו ַדת יָד ְּבכַ ָונָ ה "לְּ ֵׁשם
ירהְּ ,ו ֶּׁש ֵת ָע ֶּשינָ ה ַבעֲ ֹ
ֶּׁש ִת ְּהיֶּינָ ה ִמ ַמצ ֹות " ְּ ׁשמו ָרה" ִמ ְּ ׁש ַעת ְּק ִצ ָ
חו ָבה
בו ַדת יָדֹ ,יוצֵ א יְּ ֵדי ֹ
ַמ ַצת ִמ ְּצוָ ה" .ו ִב ְּ ׁש ַעת ַה ְּד ָחקְּ ,כ ֶּׁשלֹא ִה ִשיג ַמ ָצה ְּ ׁשמו ָרה עֲ ֹ
ירה( .ריח ,עו ,עח)
רות ִמ ְּ ׁש ַעת ְּק ִצ ָ
ילות ֶּׁש ֵאינָ ן ְּ ׁשמו ֹ
כונָ ה ְּרגִ ֹ
ְּב ַמצ ֹות ְּמ ֹ

ַׁמצ ֹּות ִמ ְצוָ ה ְ -שמ ּו ָרה

חו ָבה ְּבלֵיל
כל זֶּה ְּמ ֻד ָבר לְּ צ ֶֹּר ְּך " ַמצ ֹות ִמ ְּצוָ ה" ֶּׁשי ֹו ְּצ ִאים ָב ֶּהן יְּ ֵדי ֹ
ֵש לְּ ַה ְּב ִהיר ֶּׁש ֹ
י ׁ
או ְּכלִ ים ְּב ֶּמ ֶּׁש ְּך יְּ ֵמי ֶּה ָחגַ ,ר ַׁשאי לֶּאֱ כֹל לְּ כַ ְּת ִח ָלה ֶּאת
ַה ֵס ֶּדר ,אֲ בָ ל ְּ ׁש ַאר ַה ַמצ ֹות ֶּׁש ֹ
ירהְּ .ו ַה ְּמלַ ֵמד ָב ַר ִבים
רות ִמ ְּ ׁש ַעת ְּק ִצ ָ
כונָ ה ַה ְּמצו ֹיות ַכי ֹום ֶּׁש ֵאינָ ן ְּ ׁשמו ֹ
ַמצ ֹות ַה ְּמ ֹ
הו ָר ָאה ֶּׁש ִהיא נֶּ ֶּגד
יכים לֶּאֱ כֹל ְּבכָ ל יְּ ֵמי ַה ֶּפ ַסח ַרק ַמצ ֹות ְּ ׁשמו ָרה ,הֲ ֵרי ֹזו ֹ
ֶּׁש ְּצ ִר ִ
רונִ יםְּ ,ו ָע ִתיד לִ ֵתן ֶּאת ַה ִדין.
אש ֹונִ ים ְּו ַאחֲ ֹ
ַה ַתלְּ מוד ְּוכָ ל ַרב ֹו ֵתינו ַהפ ֹו ְּס ִקים ִר ׁ
אש ֹון
ָכ ַתב ַהטור (סימן תנג)ָ :כ ַתב ָה ִרי"ף ,צָ ִרי ְּך לִ ְּ ׁשמֹר ִח ִטים ֶּׁשי ֹו ְּצ ִאים ָב ֶּהן יְּ ֵדי ַמ ָצה ַבלַיְּ ָלה ָה ִר ׁ
ֹא"ש ָכ ַתב ֶּׁש ֵאין צָ ִר ְּ
נו,
יך ֶּא ָלא ִמ ְּ ׁש ַעת ְט ִחי ָנה ,וְּ ֹזו לְּ ׁש ֹו ֹ
ׁ
ָבוא עֲ לֵי ֶּהן ַמיִ ם .וְּ ָהר
ירה ֶּׁשלֹא י ֹ
ִמ ְּ ׁש ַעת ְק ִצ ָ
או ָתן ֶּאל ַה ַמיִ ם ֶּׁשט ֹוחֲ נִ ים
נוהֲ גִ ים ְּב ַא ְּ ׁש ְּכנָ ז ו ְּבצָ ְּרפַ ת לְּ ָׁש ְּמ ָרן ִמ ְּ ׁש ַעת ְּט ִחינָ ה ,לְּ ִפי ֶּׁש ָאז ְּמ ָק ְּר ִבים ֹ
ֹ
יחיִ ים ֶּׁשל ַמיִ ם[ ,ולכן כשטוחנים בריחיים של רוח או יד ,אין צריך גם אז שמירה ,כי אם
ְּב ֵר ַ
מלישה והלאה ,אם לא שרגילים לרחוץ שם את החיטים (משנ"ב שער הציון ס"ק לג)] .וְּ כֵ ן ָכ ַתב
או ָרה נִ ְּר ֶּאה ִמ ַד ַעת ָה ִרי"ף וְּ ָה ַר ְּמ ָב"ם ֶּׁש ִ ׁשמור ַה ַמצ ֹות ִמ ְּ ׁש ַעת
תות .וְּ כָ ַתב ָמ ָרן ַה ֵבית ֹיו ֵסף ,וְּ לִ ְּכ ֹ
ַב ְּ ׁש ִאילְּ ֹ
ירה הוא ְּמ ַע ֵכבֶּ .אלָא ֶּׁש ָה ָר"ן ָכ ַתב ַעל ִד ְּב ֵרי ָה ִרי"ף ,וַ ַדאי ֶּׁש ְּל ִמ ְּצוָ ה ִמן ַה ֻמ ְּב ָחר ָע ִדיף ֵכן י ֹו ֵתר,
ְּק ִצ ָ
אולָם ֶּא ְּפ ָׁשר ֶּׁש ַאף ַעל ִפי ֶּׁשלֹא ָע ָשה ֵכן ֶּאלָא ֶּׁש ָל ַקח ֶּק ַמח ִמן ַה ׁשוק ו ְּ ׁש ָמ ָרה לְּ ֵׁשם ַמ ָצהָ ,יצָ א יְּ ֵדי
חובַ ת
ָאון ֶּא ָחד ֶּׁש ִב ְּ ׁש ַעת ַה ְּד ָחק ֻמ ָתר ָל ַק ַחת ֶּק ַמח ִמן ַה ׁשוק ,וְּ י ֹו ְּצ ִאים ב ֹו יְּ ֵדי ֹ
מו ֶּׁש ָכ ַתב ג ֹ
תו .ו ְּכ ֹ
חובָ ֹ
ֹ
אש ֹון ,אך לְּ כַ ְּת ִח ָלה צָ ִר ְּ
יך ִ ׁשמור משעת טחינה[ .וכן כתב רש"י (חולין ז ע"א):
ַמ ָצה ַבלַיְּ ָלה ָה ִר ׁ
"שָ ,רבָ א
רא ׁ
ושמרתם את המצות ,מתחילת טחינה והרקדה ,צריך שימור לשם מצה ].וְּ כָ ַתב ָה ֹ
ירה .וְּ נִ ְּר ֶּאה ֶּׁשחֻ ְּמ ָרה ְּב ַעלְּ ָמא ִהיאִ ,מ ָמה
מו לִ ְּ ׁשמֹר ַמ ָצה ֶּׁשל ִמ ְּצוָ ה ִמ ְּ ׁש ַעת ְּק ִצ ָ
ָהיָה ַמ ְּח ִמיר ַעל ַע ְּצ ֹ
לו ִח ִטים ִמ ְּת ִחלַת ַה ָק ִציר,
או ֶּספֶּ ת ֹ
נו ֶּׁשל ָר ִבינָ א ֶּׁש ִאמ ֹו ָהיְּ ָתה ֹ
ֶּׁש ָא ְּמרו ַב ְּג ָמ ָרא (פסחים מ סע"א) ַעל ְּב ֹ
צ ֶּר ְּך ַה ֶּפ ַסח .ו ַמ ְּ ׁש ָמע ֶּׁשהוא לְּ בַ ד ֹו ָה ָיה ַמ ְּח ִמיר ָבזֶּה ,וְּ כָ ל ְּ ׁש ַאר
או ָתן לְּ ֹ
יעה ֹ
עו ָשה ָל ֶּהן ִ ׁשמור ,ו ַמ ְּצנִ ָ
וְּ ֹ

 | 810ח ג ה פ ס ח ב ה ל כ ה ו ב א ג ד ה
קות ֶּׁשל נָ ְּכ ִרים ָא ָדם ְּמ ַמלֵא
ַהחֲ כָ ִמים לֹא נָ הֲ גו ֵכן .וְּ כֵ ן ִמ ָמה ֶּׁש ָא ַמר ַרב הונָ א ַב ְּג ָמ ָרא (שם)ְּ :בצֵ ֹ
ישהַ .מ ְּ ׁש ָמע
רונָ הִ ,מ ׁשום ֶּׁשלֹא ָע ָשה ָלה ִ ׁשמור ִמ ְּ ׁש ַעת לִ ָׁ
ֶּכ ְּרס ֹו ֵמ ֶּהן ,ו ִבלְּ בַ ד ֶּׁשיֹאכַ ל ַכזַיִ ת ַמ ָצה ָב ַאחֲ ֹ
תוֵ ,אין צָ ִר ְּ
רונָ ה .וְּ נָ הֲ גו ְּב ַא ְּ ׁש ְּכנָ ז
כל ַכזַיִ ת ַמ ָצה ָב ַאחֲ ֹ
יך ֶּלאֱ ֹ
או ֹ
ֹ
ָש
ֶּׁש ִאם ָל ַקח ֶּק ַמח ִמן ַהג ֹוי וְּ ל ׁ
ו ְּבצָ ְּרפַ ת לְּ ָׁש ְּמ ָרן ִמ ְּ ׁש ַעת ְּט ִחינָ ה .ע"כ .וְ ִס ֵיּם ַׁה ֵּבית ֹיו ֵסף :וְ כָ ל ָמה ֶש ָא ְמר ּו ֶש ָּצ ִר ְ
יך ִש ּמוּר ,הוּא דַּׁ וְ ָקא
אוכֵ ל ַּׁב ּ ֶפ ַׁסח ,לֹא צָ ִר ְ
יך ִש ּמוּר לְ ֵשם ַׁמ ָּצה ְ ּכלָל .וְּ כֵ ן ָכ ְּתבו
ְ ּב ַׁמ ָּצה ֶשל ִמ ְצוָ ה ,אֲ ָבל ְש ַׁאר ַׁמ ָּצה ֶש ָא ָדם ֹ
ְּ
ָה ָר"ן וְּ ָה ַרב ַה ַמ ִגיד ,וְּ כֵ ן ְּמ ֻדיָק ִמ ְּל ׁש ֹון ַהטור ֶּׁש ָכ ַתב ְּב ֵׁשם ָה ִרי"ף ֶּׁש ָצ ִריך לִ ְּ ׁשמֹר ַה ִח ִטים ֶּׁשי ֹו ְּצ ִאים
ָב ֶּהן יְּ ֵדי ַמ ָצה .ע"כ.
ובֶּ אֱ ֶּמתֶּׁ ,שאֲ ִפלו לְּ ַמצ ֹות ִמ ְּצוָ ה ֶּׁשל לֵיל ַה ֵס ֶּדרַ ,רבו ַהפ ֹו ְּס ִקים ֶּׁש ָכ ְּתבו ֶּׁש ַמ ָצה ְּ ׁשמו ָרה ִהיא לְּ ִהדור
ירה ,וְּ ֹזו ַרק
חובָ ה ַלעֲ ש ֹות ִ ׁשמור לְּ ֵׁשם ִמ ְּצוָ ה ִמ ְּ ׁש ַעת ְּק ִצ ָ
מו ֶּׁש ָכ ַתב ַה ֵמ ִא ִירי ֶּׁש ֵאין ֶּס ֶּר ְּך ֹ
ִבלְּ בַ ד ,ו ְּכ ֹ
ְּ
'מ ַצת ִמ ְּצוָ ה',
לְּ ִמ ְּצוָ ה ִמן ַה ֻמ ְּב ָחר .וְּ זו לְּ ׁש ֹון ָמ ָרן ַב ׁ ֻשלְּ ָחן ָערוך (סימן תנג ס"ד)ַ :ה ִח ִטים ֶּׁשע ֹו ִשים ָב ֶּהן ַ
חות ִמ ְּ ׁש ַעת ְּט ִחינָ ה ,ו ִב ְּ ׁש ַעת ַה ְּד ָחק ֻמ ָתר
ֵיהן ַמיִ ם ִמ ְּ ׁש ַעת ְּק ִצי ָרה ,ולְּ פָ ֹ
טוב לְּ ָׁש ְּמ ָרן ֶּׁשלֹא יִ ְּפלו עֲ ל ֶּ
ֹ
יטבַׁ " :מ ְש ַׁמע דַּׁ וְ ָקא ַׁמ ַּׁצת ִמ ְצוָ ה ָצ ִר ְ
יך ִש ּמוּר ,אֲ ָבל ְש ַׁאר
יקח ֶּק ַמח ִמן ַה ׁשוק .ע"כ .וְּ כָ ַתב ַה ָב ֵאר ֵה ֵ
לִ ַ
ַׁמצ ֹּות ֵאין ָצ ִר ְ
ישה
יך ִש ּמ ּור ְ ּכלָל ,ו ֻמ ָתר ָל ַק ַחת ֶּק ַמח ֵמ ַה ׁשוק אֲ ִפלו ְּבלֹא ד ַֹחק ,וַ אֲ ִפלו ִ ׁשמור ֶּׁשל לִ ָׁ
ְּ
דו ִשים נָ הֲ גו
ֹאר ַב ָׁש"ס ובַ פ ֹו ְּס ִקיםִ .מיהו ָכל זֶּה ִמן ַה ִדיןָ ,אכֵ ן יִ ְּש ָר ֵאל ְק ֹ
וַ אֲ ִפ ָיה לֹא צָ ִריךַ ,כ ְּמב ָ
ימן תע"ז (ס"ב) ָכ ַתב ָמ ָרן:
ישה"ַ .גם ְּב ִס ָ
חות ִמ ְּ ׁש ַעת לִ ָ
לַעֲ ש ֹות ִ ׁשמור ְּבכָ ל ַה ַמצ ֹות ִמ ְּ ׁש ַעת ְט ִחי ָנה ולְּ פָ ֹ
ֹאר ֶּׁש ָחלוק ָה ָיה ַה ָדבָ ר ְּב ִמנְּ ָהג
ירה ...ו ְּמב ָ
" ְּב ָמק ֹום ֶּׁש ָנהֲ גו" לַעֲ ש ֹות ִ ׁשמור ַל ַמ ַצת ִמ ְּצוָ ה ִמ ְּ ׁש ַעת ְּק ִצ ָ
מות .וְּ כָ ַתב ַהנ ֹו ָדע ִביהו ָדה" ,ו ִמנְּ ָה ָגן ֶּׁשל יִ ְּש ָר ֵאל ְּבכָ ל פ ֹולִ ין וְּ ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז ֶּׁשלֹא לַחֲ ׁש ֹׁש לֶּאֱ כֹל
קו ֹ
ַה ְּמ ֹ
אש ֹון ֶּאלָא ַה ְּמ ַה ְּד ִרים ִמן ַה ְּמ ַה ְּד ִרים ,וְּ כֵ ן ַד ַעת ָה ַר ְּמ ָב"ם
ירה אֲ ִפלו ַב ַליְּ ָלה ָה ִר ׁ
ְּ ׁשמו ָרה ִמ ְּ ׁש ַעת ְּק ִצ ָ
דולִ ים ְּמ ִק ִלים ,ו ִב ְּד ַר ָבנָ ן ׁש ֹו ְּמ ִעים לְּ ָה ֵקל" .ע"כ.
וְּ ָהרֹא"ש וְּ ַה ְּר ֶּבה ְּג ֹ
רות ,וְּ כֻ לָם נִ זְּ ָה ִרים ְּבלֵיל ַה ֵס ֶּדר לְּ כַ ְּת ִחי ָלה לֶּאֱ כֹל
וְּ ָא ְּמנָ םָ ,ברו ְּך ה' ַהי ֹום ְּמצו ֹיות ְּב ֶּׁשפַ ע ַמצ ֹות ְּ ׁשמו ֹ
כל
בו ַדת יָדַ ,א ְּך לְּ בַ ד ִמ ַמצ ֹות ִמ ְּצוָ ה ֵאלוַ ,ר ַׁשאי ָכל ָא ָדם לְּ כַ ְּת ִחי ָלה לֶּאֱ ֹ
" ַמצ ֹות ִמ ְּצוָ ה" ְּ ׁשמו ָרה עֲ ֹ
ילות לְּ לֹא חֲ ָׁש ׁש ְּכ ָלל וְּ ִע ָקר ,וְּ ֵאין ָב ֶּזה ׁשום זִ לְּ זול ַב ִמ ְּצ ֹוותְּ .ו ַע ֵיין ְּב ַׁשעֲ ֵרי ְּת ׁשובָ ה
כונָ ה ָה ְּרגִ ֹ
ִמ ַמצ ֹות ְּמ ֹ
ירה ,וְּ ֵאין ָבזֶּה לֹא ִמ ׁשום
אוכֵ ל ַב ֶּפ ַסח ִת ְּהיֶּה ְּ ׁשמו ָרה ִמ ְּ ׁש ַעת ְּק ִצ ָ
נוהֲ גִ ים ֶּׁש ָכל ַה ַמ ָצה ֶּׁש ֹ
ֶּׁש ָכ ַתב" ,י ֵׁש ֹ
כול ַמ ָצה ָכל
נו ֵהג לֶּאֱ ֹ
"ה ֹ
יוהֲ ָרה ,וְּ לֹא ִמ ׁשום ַמחֲ ל ֶֹּקת ,וְּ לֹא ִמ ׁשום לֹא ִת ְּתג ֹו ְּדדו" .וְּ ַה ְּפ ִרי ָח ָד ׁש ָכ ַתבַ :
כול
עו ֶּשה] ,וְּ ִאם ר ֹוצֶּ ה ֶּלאֱ ֹ
ירה ִמ ְּל ָתא יְּ ִת ְּיר ָתא הוא ְּד ָע ִביד [ ָדבָ ר ְּמי ָֻתר הוא ֹ
ַה ֶּפ ַסח ִמ ְּ ׁש ַעת ְּק ִצ ָ
אש ֹונָ הֵ ,אין צָ ִר ְּ
יך הֲ ָת ָרה".
ירה ְּבכָ ל יְּ ֵמי ַה ֶּפ ַסח חוץ ִמלַילָ ה ָה ִר ׁ
ִמ ַמ ָצה ֶּׁש ֵאינָ ה ְּ ׁשמו ָרה ִמ ְּ ׁש ַעת ְּק ִצ ָ
קום לְּ ַה ְּצ ִר ְּ
ינו ַח ָיב לַ עֲ ש ֹות
ֹאש ַה ָׁשנָ הֵ ,א ֹ
יך ַה ָת ָרהַ ,א ְּך ִאם ָע ָשה ַה ָת ָרה ְּב ֶּע ֶּרב ר ׁ
[וְּ ָא ְּמנָ ם לַ הֲ ָלכָ ה ָה ָיה ָמ ֹ
גו זֶּה].
ַה ָת ָרה ַעל ִמנְּ ָה ֹ

וזו לשון הרב משנה ברורה (סימן תנג ס"ד באור הלכה ד"ה טוב) :ובשם הגר"א הביאו שהחמיר
מאוד שלא לאכול רק מה ששמור משעת קצירה ,והוא היה נזהר בזה כל ימי הפסח ,ומטעם
שמא ירד עליהם מים במחובר לאחר שנתייבש התבואה .ע"כ .ומבואר מלשונו הברורה ,שהגאון
מוילנא היה נזהר בזה לעצמו ,ולא הזכיר מילה אחת ,שגם אחרים יעשו כן ,ואם כן מנין לנו
לחייב את כולם להדר בזה?!
או ָתן
מו ְּכ ִרים ֹ
רות ,וְּ ָהיו ֹ
כונָ ה ְּ ׁשמו ֹ
ובֶּ אֱ ֶּמת ִכי ַעד לִ ְּפנֵי ַכ ָמה ָׁשנִ ים ,לֹא ָהיו ְּמצו ֹיות ָכל ָכ ְּך ַמצ ֹות ְּמ ֹ
רות.
כונָ ה לֹא ְּ ׁשמו ֹ
יזות ְּק ַטנ ֹות ֶּׁשל ק"ג ִ 0בלְּ בַ ד ,וְּ רֹב ְּככָ ל ַה ִצבור ו ְּב ֵני ַהת ֹו ָרה ָא ְּכלו ַמצ ֹות ְּמ ֹ
ַבאֲ ִר ֹ
צֵ א ו ְּר ֵאה ָמה ֶּׁש ִס ְּפרו ַב ְּג ָמ ָרא (מסכת יומא עט ע"ב ,ומסכת סוכה כו ע"ב) ַעל ַה ַת ָנ ִאים ַר ִבי ֶּאלְּ ָעזָר ֶּבן
ַס ָכה .וְּ כָ ַתב ָה ָר"ןַ :מעֲ ֶּשה זֶּה ָבא לְּ ל ְַּמ ֵדנו ֶּׁש ִאם ָרצָ ה ַתלְּ ִמיד
דוק ֶּׁש ָא ְּכלו ַמ ֶּׁשהו חוץ ל ֻ
ָׁשמו ַע וְּ ַר ִבי צָ ֹ
נו ֶּנ ְּח ָׁשב ְּכ ִמי ֶּׁשלֹא ְּמ ַד ְּק ֵדק ַב ִמ ְּצ ֹוות (בית יוסף תרלט).
מו ְּבכָ ְּךַ ,ר ַׁשאי ,וְּ ֵאי ֹ
ָחכָ ם ֶּׁשלֹא לְּ ַה ְּח ִמיר ַעל ַע ְּצ ֹ
מו,
רוצֶּ ה לְּ ַה ְּח ִמיר ַעל ַע ְּצ ֹ
ַמד ֶּׁש ִמי ֶּׁש ֹ
עוד ָה ָר"ן ,ו ָמה ֶּׁש ָכ ַתב ָה ִרי"ף ַה ַמעֲ ֶּשה ֶּׁשל ְּ ׁשמו ֵאל ,לְּ ל ֵ
וְּ ָכ ַתב ֹ
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לו ,וְּ לֹא תֹא ַמר ֶּׁשחֲ ִסידות ֶּׁשל ְּ ׁשטות ִהיאֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ָמצָ אנו ֶּׁש ְּ ׁשמו ֵאל ֶּה ְּח ִמיר ַעל
ִמ ָדת חֲ ִסידות ִהיא ֹ
מו (בית יוסף יורה דעה סימן קפה).
ַע ְּצ ֹ
לו,
ֵא ֵמר ֹ
דו ׁש י ָ
מו ִ ּבלְ בַׁ ד וְּ לֶּאֱ כֹל ַמצ ֹות ְּ ׁשמו ָרה ָכל יְּ ֵמי ַה ַחגַ ,ר ַׁשאי וְּ ָק ֹ
רוצֶּ ה לְּ ַה ְּח ִמיר לְ ַׁע ְצ ֹ
ַעל ֵכןָ ,ה ֹ
יכים לֶּאֱ כֹל ְּבכָ ל יְּ ֵמי ַה ֶּפ ַסח ַרק ַמצ ֹות ְּ ׁשמו ָרה ,הֲ ֵרי ז ֹו ה ֹו ָר ָאה ֶּׁש ִהיא ֶּנגֶּד
ַמד ָב ַר ִבים ֶּׁש ְּצ ִר ִ
אֲ בָ ל לְּ ל ֵ
"אף ֶּׁש ָכל ֶּא ָחד
יד"אַ :
מו ֶּׁש ָכ ַתב ָמ ָרן ַה ִח ָ
רונִ ים .ו ְּכ ֹ
אש ֹונִ ים וְּ ַאחֲ ֹ
ַה ַתלְּ מוד וְּ כָ ל ַרב ֹו ֵתינו ַהפ ֹו ְּס ִקים ִר ׁ
מו ָתיו.
חו ֹ
תו ו ְּב ֹ
כות ַה ֶּפ ַסח ַכאֲ ֶּׁשר ְּת ַא ֶּוה נַ ְּפ ׁש ֹוֶּ ,את ְּצנו ִעים ָח ְּכ ָמה לְּ ַה ְּח ִמיר ְּבבֵ י ֹ
מו ְּב ִהלְּ ֹ
ַמ ְּח ִמיר לְּ ַע ְּצ ֹ
הו ָר ָאהֹ ,יו ֶרה ַׁעל ִּפי ַׁה ִדּ ין דַּׁ וְ ָקא".
יע ְל ֹ
וְּ כָ ל ַמה ֶּׁשיוכַ ל ,יִ ְּת ַח ֵמק ִמ ְּל ַגל ֹות ִמ ְּסת ֹו ָריו לִ ְּבנֵי ָא ָדם .וְ ִאם ִה ִּג ַׁ
ידי ָש ַׁמיִ םֶ ,ש ְּמ ַׁא ֵּבד
ָאון ַר ִבי ַח ִיים פָ ָלאגִ 'יַׁ :ה ּ ַׁמ ְח ִמיר לַׁאֲ ֵח ִרים ֶנגֶד ְּפ ַׁסק ָמ ָרןָ ,ע ֹנוש י ֵָענֵש ִ ּב ֵ
וְּ כָ ַתב ַהג ֹ
הו ִציאו ֵׁשם ַרע ַעל ַא ַחת ַה ַמאֲ ִפ ֹיות ֶּׁשל ַמצ ֹות
מו ָנם ֶשל יִ ְש ָר ֵאל .ו ְּכבָ ר לִ ְּפנֵי ָׁ 41שנָ הָ ,היו ַכ ָמה ֶּׁש ֹ
ָמ ֹ
עובַ ְּד ָיה ֹיו ֵסף זצוק"ל י ַַחד ִעם
אש ֹון לְּ ִצי ֹון ַר ֵבנו ֹ
רות ,וְּ ָה ַל ְּך לְּ בַ ֵקר ָׁשם ָמ ָרן ָה ִר ׁ
כונָ ה לֹא ְּ ׁשמו ֹ
ְּמ ֹ
ָאון ַר ִבי ֶּבן ִצי ֹון ַא ָבא ָׁשאול זצוק"ל ,ו ְּכ ֶּׁשי ְָּצאו ֵמ ַה ַמאֲ ִפיָה ִ ׁש ְּבחו ו ִפ ְּר ְּסמו ָב ַר ִבים
יתו ַהג ֹ
עֲ ִמ ֹ
אש ֹון
רות לְּ לֹא חֲ ָׁש ׁש ,וְּ ָס ְּתמו ֶּאת ִפי ֹות ַה ְּמ ַק ְּט ְּרגִ ים .וְּ כֵ ן ָהיָה ִמנְּ ָה ָגם ֶּׁשל ָמ ָרן ָה ִר ׁ
ֶּׁש ַה ַמצ ֹות ְּמהֻ ָד ֹ
רות ָׁשנִ ים לֶּאֱ כֹל " ַמצ ֹות יְּ הו ָדה"
דולֵי יִ ְּש ָר ֵאל ְּב ֶּמ ֶּׁש ְּך ֶּע ְּש ֹ
עוד ְּג ֹ
עובַ ְּדיָה ֹיו ֵסף זצוק"ל וְּ ֹ
לְּ ִצי ֹון ַר ֵבנו ֹ
ַה ְּמפֻ ְּר ָסמ ֹות ַאף ֶּׁש ֵאינָ ן " ַמ ָצה ְּ ׁשמו ָרה" .ואף שמרן זצוק"ל נהג בשנותיו האחרונות לאכול מצות
שמורה ,זאת משום שהיה אוכל רק מצות של בד"ץ "בית יוסף" ,והמצות שלהן שמורות ,אך גם
בשנים אלו ,מעולם לא אמר לציבור להחמיר בזה ,ולא הזכיר אפילו שיש מנהג כזה.
ובאמת ִמי ֶּׁש ָה ָיה ָמצוי ְּב ִ ׁשעו ָריו ֶּׁשל ָמ ָרן ַר ֵבנו ע ֹובַ ְּדיָה ֹיו ֵסף זַצַ "לָׁ ,ש ַמע ַכ ָמה וְּ כַ ָמה ְּפ ָע ִמים ֶּאת
ְּדבָ ָריו ָבזֶּה ,ולְּ ַהלָן ִמ ָלה ְּב ִמ ָלה ִמ ִ ׁשעור ֶּׁש ָמ ַסר ָמ ָרן זַצַ "ל ,לאחר שביאר ְּבטוב ַט ַעם וָ ַד ַעת את
דו ָשה ִמ ּלָה ְ ּב ִמ ּ ָלה:
זו לְ ש ֹונ ֹו ַׁה ְ ּק ֹ
ההלכה אם חמץ בפסח חוזר וניעור או לאָ ,א ַמר ָמ ָרן ְּכ ִדלְּ ַהלָן ,וְ ֹ
"לכן ,חבל ללכת לבזבז כספים ללא טעם ללא ריח ,במקום זה שיתן את זה לצדקה ,זה הרבה
יותר טוב .מי שרוצה לעשות חומרות על עצמו ,בבקשה ,יבושם לו .אנחנו מדברים מצד
ההלכה ,אין לנו שום יסוד להחמיר במצות מסוימות נגד מצות אחרות .כל המצות כולן הן
בסדר ,כולן בחזקת כשרות ,הכל כשרים ,ואין בהן שום חשש ,ואין להם שום נפתל ועיקש".
ובשיעור אחר אמר כדלהלן:
"כל המצות הן בהחלט הן כשרות ,רק שיש עליהן פיקוח ,יש עליהם השגחה מצד הרבנות ,זה
לא משנה מאיזה רבנות ,עד אחד נאמן באיסורים ,רק אם אדם כשר מעיד ,זה גם כן נאמן.
לא צריך שיהיה דוקא רבנות רשמית ,זה לא משנה כלל איזה רבנות .כל שיש פיקוח ,אז זה
בחזקה שזה בסדר .יש על כל פנים ,כשיש רבנות משגיחה על הדבר הזה ,זה ודאי שזה בסדר.
מפני שיש אנשים מפקפקים ,אולי מצות יהודה לא בסדר ,אולי מצות ראשון לציון לא בסדר,
אולי מצות אביב לא בסדר ,אולי מצות ישראל לא בסדר .לוקחים ,מהדרים ולוקחים להם
מצות של הלפרין שזה אולי פי ארבע או פי חמש ,אני לא יודע פי כמה וכמה זה ,ואני לא
יודע אם זה כל כך ,זה דבר שהוא באמת חיוני ודבר שהוא נחוץ .זה לא נחוץ ולא חיוני ,ולא
שום דבר .כל המצות הן כשרות" ,יאכלו ענבים וישבעו" ולא יחושו לשום דבר".

לום
ָאכַׁ ל ַׁמ ָּצה ל ֹא ְשמ ּו ָרה ְ ּבלֵיל ַׁה ּ ֵס ֶדר לְ ַׁמ ַׁען ַׁה ּ ָש ֹ
רוצֶּ ה לְּ ַה ֵדר ,וַ חֲ בָ ל ַעל ָכל
ידי ַכ ַעס ְּו ַה ְּק ָפ ָדה ִב ְּ ׁש ִביל ֶּׁש ֹ
ָבוא לִ ֵ
ַעל ָכל ָא ָדם לְּ ִה ָז ֵהר ֶּׁשלֹא י ֹ
עובַ ְּדיָה ֹיו ֵסף
אש ֹון לְּ ִצי ֹון ַר ֵבנו ֹ
ִהדו ָריו ִאם ָבא ַעל יְּ ֵדי ָכ ְּך לְּ כַ ַעס ְּו ִריב .וְּ כָ ַתב ָמ ָרן ָה ִר ׁ
ָמינו ֵאלֶּה לְּ ִש ְּמ ָח ֵתנו ַרבו ַבעֲ לֵי ְּת ׁשובָ ה
בות" (עמוד מה)ְּ :בי ֵ
רו " ָענָ ף ֵעץ ָא ֹ
זצוק"ל ְּב ִס ְּפ ֹ
ְּ
אדִ ,מן ַה ָקצֶּ ה ֶּאל ַה ָקצֶּ ה,
ַה ָׁש ִבים ְּבכָ ל לִ ָבם לַת ֹו ָרה ְּול ִַמ ְּצ ֹוותַ ,אך י ֵׁש ָכ ֵאלו ֶּׁש ִה ְּק ִצינו ְּמ ֹ
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לום ַב ַביִ ת,
יצונִ יות ַר ָבה ,ג ֹו ְּר ִמים ַלהֲ פָ ַרת ַה ָׁש ֹ
יע ָתם ַבת ֹו ָרהְּ ,ו ִה ְּתנַ הֲ גו ָתם ְּב ִק ֹ
ו ִמ ְּפנֵ י ח ֶֹּסר יְּ ִד ָ
ירותְּ .ולֹא ֹזו ַה ֶּד ֶּר ְּך
רות יְּ ֵת ֹ
כות ַכ ָדת ,ו ִמ ְּתנַ הֲ גִ ים ְּבחו ְּמ ֹ
לו ְּמ ִדים הֲ לָ ֹ
ו ִב ְּפ ָרט ֵאלו ֶּׁש ֵאינָ ם ֹ
תו ָר ְּת ָךְּ ,ו ָק ְּרבֵ נו
או ְּמ ִרים ַב ְּת ִפ ָלה" :הֲ ִ ׁשיבֵ נו ָא ִבינו לְּ ֹ
ֹ
ְּולֹא ֹזו ָה ִעיר .אֲ ֶּׁשר ַעל ֵכן ָאנו
ירנו ִב ְּת ׁשובָ ה ְּ ׁשל ֵָמה לְּ פָ נֶּ ָ
יך"ֶּׁ ,ש ַרק ַעל יְּ ֵדי לִ מוד ַהת ֹו ָרה ְּו ַההֲ לָכָ ה
בו ָד ְּת ָךְּ ,ו ַהחֲ זִ ֵ
ַמלְּ ֵכנו לַעֲ ֹ
יש ֹור.
לום ו ְּב ִמ ׁ
יו ְּכלו לְּ כַ לְּ ֵכל ִד ְּב ֵרי ֶּהם ְּב ִמ ְּ ׁש ָפטְּ ,ויִ ְּחיו ְּב ָׁש ֹ
ינו ֶּׁשל ָה ַרב
יש ֶּא ָחד ֶּׁש ָבא ַא ַחר יְּ ֵמי ַה ֶּפ ַסח לְּ ג ֵָר ׁש ֶּאת ִא ְּ ׁשת ֹוְּ ,בבֵ ית ִד ֹ
ו ַמעֲ ֶּשה ְּב ִא ׁ
תו ָה ַרבָ " :מה לְּ ָך ִכי ִת ְּרצֶּ ה
או ֹ
ֹ
עשיל ֵמ ַא ְּפ ָטאָׁ .ש ַאל
הו ׁ ֻש ַע ֶּה ִ ׁ
ַר ִבי ַא ְּב ָר ָהם יְּ ֹ
דו ׁש
ַה ָק ֹ
ָ
או ִתי ַב ֶּפ ַסח ַמ ָצה ְּ ׁשרויָה
ֹ
לְּ ג ֵָר ׁש ֶּאת ִא ְּ ׁש ְּתך?" ֵה ִ ׁשיב ַה ַב ַעלָ " :ה ִא ָׁשה ַהזֹאת ֶּהאֱ ִכילָה
תו ַמעֲ ָמד לִ ְּקרֹא לְּ ִא ְּ ׁשת ֹו ָה ַר ָבנִ ית,
או ֹ
בו ַתי!" ִצ ָוה ָה ַרב ְּב ֹ
ְּב ַמיִ םְּ ,בנִ גוד לְּ ָמס ֶֹּרת אֲ ֹ
ידי נָ א לִ יֵ ,אלו ַמצ ֹות ִה ַנ ְּח ְּת לְּ פָ נַ י ְּב ֵליל ַה ֵס ֶּדר?" ָה ַר ָבנִ ית
או ָתהַ " :ה ִג ִ
ֹ
ו ְּכ ֶּׁש ָב ָאהָׁ ,ש ַאל
ידי לִ י ֶּאת ָהאֱ ֶּמת"ָ .ענְּ ָתה
ישהִ ,כי י ְָּר ָאה לְּ ַס ֵפרָ ,א ַמר לָ ה ָה ַרבַ " :אל ִת ְּיר ִאיַ ,ה ִג ִ
ֶּהחֱ ִר ָׁ
ָה ַר ָבנִ יתַ " :ש ְּמ ִתי לְּ פָ נֶּ ָ
יך ַמצ ֹות ְּפ ׁשוט ֹות ִבלְּ ִתי ְּ ׁשמור ֹות ,ו ַמעֲ ֶּשה ֶּׁש ָהיָה ָכ ְּך ָהיָהֶּ :את
רון ֶּׁש ַב ֶּח ֶּדר,
ַה ַמ ָצה ַה ְּ ׁשמו ָרה ֶּׁש ֶּנ ֶּא ְּפ ָתה ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח לְּ ֵׁשם ִמ ְּצוָ הִ ,ה ַנ ְּח ִתי ְּב ַמ ָפה ְּמי ֶֻּח ֶּדת ָב ָא ֹ
לו ַמ ָצה ְּ ׁשמו ָרה
יש ָענִ י ֶּא ָחד ְּו ָא ַמר לִ י ֶּׁש ֵאין ֹ
ו ִב ְּה ֹיו ִתי ְּטרו ָדה ַבהֲ כָ נַ ת ַה ֵס ֶּדרָ ,בא ִא ׁ
לְּ לֵיל ַה ֵס ֶּדרֶּ ,א ָחד ִמ ְּבנֵ י ַה ַביִ ת ֶּׁשלֹא י ַָדע ֶּׁש ַה ַמ ָצה ַהזֹאת הֻ ְּכנָ ה לְּ ַר ֵבנו לְּ לֵיל ַה ֵס ֶּדר ,נָ ַטל
או ִתי ֶּׁש ִנלְּ ְּק ָחה ִמן
ֶּאת ַה ַמ ָצה ְּונָ ַתן א ֹו ָתה ל ֶָּענִ י ,ו ְּבב ֹו ִאי לָ ַק ַחת ֶּאת ַה ַמ ָצה ,נִ ְּד ַה ְּמ ִתי ִב ְּר ֹ
דו ׁש .נִ ְּמל ְַּכ ִתי ְּולָ ַק ְּח ִתי ַמ ָצה
אתי לְּ ַס ֵפר לְּ בַ עֲ לִ י ַה ָק ֹ
ָה ָאר ֹוןְּ ,ולֹא י ַָד ְּע ִתי ָמה לַעֲ ש ֹותְּ ,וי ֵָר ִ
יתי ַע ְּצ ִמי ְּכלֹא ֹיו ַד ַעת ָדבָ ר ִמ ָכל ַה ַנעֲ ֶּשהְּ ,ו ָה ַרב
תו ְּך ַה ַמ ָפהְּ ,ו ָע ִש ִ
יה ְּב ֹ
ְּפ ׁשו ָטה ְּו ִהנַ ְּח ִת ָ
דו ׁש לְּ זֶּה ֶּׁש ָבא לְּ ג ֵָר ׁש
ַה ָקד ֹו ׁש ָע ַר ְּך ֶּאת ַה ֵס ֶּדר ַעל ַמ ָצה ְּפ ׁשו ָטה ֹזו"ָ .אז ָא ַמר ָה ַרב ַה ָק ֹ
יתי ֶּאת ַע ְּצ ִמי ְּכלֹא
ֶּאת ִא ְּ ׁשת ֹוְּ " :ר ֵאה ְּבנִ י ,אֲ נִ י ָאכַ לְּ ִתי ַמ ָצה ְּפ ׁשו ָטה ְּבלֵיל ַה ֵס ֶּדרְּ ,ו ָע ִש ִ
לוםְּ ,ו ַא ָתה ָבא
ידי ַכ ַעס ְּו ַה ְּק ָפ ָדהְּ ,ו ַהכֹל לְּ ַמ ַען ַה ָׁש ֹ
בוא לִ ֵ
יש ,לְּ ַמ ַען לֹא ָא ֹ
ֹיו ֵד ַע ְּולֹא ַמ ְּר ִג ׁ
ָ
לְּ ג ֵָר ׁש ֶּאת ִא ְּ ׁש ְּתך ִב ְּ ׁש ִביל ִמנְּ ָהג ֶּׁשל ַמ ָצה ְּ ׁשרויָה ,הֲ ֵרי ֵאין זֶּה ִמן ַה ִדין ְּכלָ ל!" ָע ָשה ָה ַרב
לום.
יתם ְּב ָׁש ֹ
לוםְּ ,ונִ ְּת ַפ ְּיסוְּ ,ו ָהלְּ כו לְּ בֵ ָ
יהם ָׁש ֹ
ֵבינֵ ֶּ

צות
ַׁמצ ֹּות ִמ ְצוָ ה  -לְ ַׁא ַׁחר חֲ ֹ
צות ַהי ֹום
פות ַמצ ֹות ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח לְּ ַא ַחר חֲ ֹ
דולָ ה וַ חֲ ׁשו ָבה ְּמאֹד ְּמאֹד ֶּלאֱ ֹ
ַמעֲ לָ ה ְּג ֹ
יבה ִמ ְּצוָ ה ִב ְּ ׁש ָע ָתה.
או ְּכלִ ים ְּבלֵיל ַה ֵס ֶּדרִ ,כי חֲ ִב ָ
ְּב ָׁש ֹעון ַקיִ ץ] לְּ צ ֶֹּר ְּך ַמצ ֹות ַה ִמ ְּצוָ ה ֶּׁש ֹ
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יסן ַעד ַא ַחר ֵׁש ׁש
ָכ ַתב ַר ֵבנו ַהטור (סימן תנח) ֵאין ַמ ְּת ִחילִ ים לְּ ִה ְּת ַע ֵסק ַב ַמצ ֹות ְּב ַא ְּר ָב ָעה ָע ָשר ְּבנִ ָ
צו ,וְּ ָא ְּסרו
עות ,ו ְּכבָ ר ִב ֵער ֶּאת ֶּח ְּמ ֹ
צות ַהי ֹום] .ו ַמעֲ ֶּשה ְּב ֶּא ָחד ֶּׁש ָאפָ ה ַמצ ֹות ק ֶֹּדם ַא ְּר ַבע ָׁש ֹ
עות [חֲ ֹ
ָׁש ֹ
ישה ַמ ָצה לְּ ָק ְּר ַבן ֶּפ ַסחֶּׁ [ ,שנֶּאֱ ָמר (שמות יב ח)" :וְּ ָא ְּכלו ֶּאת ַׁה ָּב ָשר
ַרב ֹו ֵתינו ַה ַמ ָצהֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ַהת ֹו ָרה ִה ִק ָׁ
ֹאכלֻהו" ,וְּ כֵ ן נֶּאֱ ָמר (דברים טז)" :וְּ ָזבַ ְּח ָת ּ ֶפ ַׁסח לַה' אֱ לֹהֶּ ָ
יך...
ַב ַליְּ לָ ה ַהזֶּה ְּצלִ י ֵא ׁש ו ַּׁמצ ֹּות ַעל ְּמר ִֹרים י ְּ

עות
ינו נִ ְּ ׁש ָחט ֶּא ָלא ִמ ֵׁש ׁש ָׁש ֹ
ִ ׁש ְּב ַעת י ִָמים תֹאכַ ל ָעלָיו ַׁמצ ֹּות ל ֶֶּּחם ֹענִ י"] ,וְּ כֵ יוָ ן ֶּׁש ָק ְּר ָבן ַה ֶּפ ַסח ֵא ֹ
ָדול ְּו ַר ִבי
יעזֶּר ַהג ֹ
עות ולְּ ַמ ְּע ָלה .אֲ בָ ל ַר ֵבנו אֱ לִ ֶּ
ולְּ ַמ ְּע ָלהַ ,אף ַה ַמ ָצה ֵאינָ ה ֶּנאֱ פֵ ית ֶּאלָא ִמ ֵׁש ׁש ָׁש ֹ
ָהרִ ,מ ׁשום ֶּׁשחֲ ִביבָ ה ִמ ְּצוָ ה ִב ְּ ׁש ָע ָתה .וְּ ַא ַחר
ְּ ׁשמו ֵאל ַהכ ֵֹהן ִה ִתירו לְּ ָא ְּכ ָלהַ ,א ְּך לְּ כַ ְּת ִח ָלה י ֵׁש לְּ ִהז ֵ
ֶּׁש ֶּהאֱ ִר ְּ
או ְּכלִ ים ְּבלֵיל
עות ַהפ ֹו ְּס ִקים ִאם ַרק ַמצ ֹות ִמ ְּצוָ ה ֶּׁש ֹ
יך וְּ ִה ְּר ִחיב ָמ ָרן ַה ֵבית ֹיו ֵסף לָדון ְּב ֵד ֹ
או ְּכלִ ים ִב ְּ ׁש ַאר יְּ ֵמי ַה ֶּפ ַסח,
או ַגם ְּ ׁש ַאר ַה ַמצ ֹות ֶּׁש ֹ
צותֹ ,
פו ָתן ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח ַא ַחר חֲ ֹ
ַה ֵס ֶּדר ,י ֵׁש לֶּאֱ ֹ
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עות ,וְ ֵאין לְ ַׁשנ ֹּות ַׁה ִּמנְ ָהג" .ע"כ .גַם
עולָם ֶשלּ ֹא לְ ַׁה ְת ִחיל לָלוּש ַׁעד ַׁא ַׁחר ֵשש ָש ֹ
ִסיֵם וְּ כָ ַתב" :וְ ָנהֲ ג ּו ָּכל ָה ֹ
צות ַהי ֹום ֶּׁשל
ינות ֵאלו לָלו ׁש ַמצ ֹות ֶּׁשל ִמ ְּצוָ ה ַא ַחר חֲ ֹ
ָה ַר ָמ"א ְּב ַד ְּרכֵ י מ ֶֹּׁשה ָכ ַתב" :וְּ כֵ ן ַה ִמנְּ ָהג ִב ְּמ ִד ֹ
יתי ׁשום חֲ ָׁש ׁש ְּב ָדבָ ר זֶּה" .ע"כ .וְּ כֵ ן
ק ֶּדם ָלזֶּהְּ ,ולֹא ָר ִא ִ
ַא ְּר ָב ָעה ָע ָשר ,אֲ בָ ל ְּ ׁש ַאר ַמצ ֹות א ֹו ִפים ֹ
עותֶּׁ ,שהוא זְּ ַמן ַה ְּק ָרבַ ת
נוהֲ גִ ים לָ לו ׁש ַמ ַצת ִמ ְּצוָ ה ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח ַא ַחר ֵׁש ׁש ָׁש ֹ
ָכ ַתב ָמ ָרן ַב ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּךֹ ,
אור ָה ָאמור,
עות .ע"כ .לְּ ֹ
ָק ְּר ַבן ֶּפ ַסח .ו ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח ֶּׁש ָחל ְּב ַׁש ָבת ,יָלו ׁש ְּב ֶּע ֶּרב ַׁש ָבת ַא ַחר ֵׁש ׁש ָׁש ֹ
עות
צותִ ,כי לְּ כָ ל ַה ֵד ֹ
יטב יְּ כָ לְּ ת ֹו לְּ ַה ִשיג ַמצ ֹות ֶּׁש ֶּנאֱ פו לְּ ַא ַחר חֲ ֹ
ְּבוַ ַדאי ֶּׁש ַעל ָכל ָא ָדם לְּ ִה ְּת ַא ֵמץ ְּכ ֵמ ָ
מ ְּב ָחר( .עי' קסז)
חות ִמ ְּצוָ ה ִמן ַה ֻ
י ֵׁש ְּבזֶּה לְּ פָ ֹ

לְ ִה ְש ּ ַׁת ּ ֵתף ַּׁב ִּמ ְצוָ ה
ָראוי לְּ כָ ל ָא ָדם לְּ ִה ְּת ַא ֵמץ ְּב ַע ְּצמ ֹו ַב"אֲ ִפיַת ַה ַמצ ֹות" ,ולְּ ִה ְּ ׁש ַת ֵתף י ַַחד ִעם חֲ בו ַרת
ֵש לָ ֶּהם ֶּאת ָכל ַה ֵכלִ ים ַה ְּדרו ִ ׁשים לְּ כָ ְּךְּ ,ו ֹיו ְּד ִעים ְּבאֹפֶּ ן ַמעֲ ִשי
אֲ נָ ִ ׁשים יִ ְּר ֵאי ָׁש ַמיִ ם ֶּׁשי ׁ
ֶּאת ָכל ַתהֲ לִ ְּ
כות ֵאלוׁ ְּ :ש ִאיבַ ת ַה ַמיִ ם,
יטב ַבהֲ לָ ֹ
יטב ֵה ֵ
יאים ֵה ֵ
יך הֲ ָכנַ ת ַה ַמצ ֹות ,ו ְּב ִק ִ
קום ָהאֲ ִפיָהַ ,ה ְּפ ָר ַׁשת
ישה ,זְּ ַמן ו ְּמ ֹ
קום ַה ִל ָׁ
לִ ינַ ת ַה ַמיִ םַ ,כמות ַה ַמיִ םַ ,כמות ַה ֶּק ַמחְּ ,מ ֹ
ימן תסא.
ימן תנג ַעד ִס ָ
ֹאר ַב ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך ִמ ִס ָ
עודַ ,כ ְּמב ָ
ַה ַח ָלה ְּו ֹ
ָשים
אונִ ים ַה ַמ ְּח ִמ ִירים וְּ ל ִ ׁ
ידיםַ ,מ ְּח ִמי ִרים ַעל ַע ְּצ ָמם ַכ ְּג ֹ
ָכ ַתב ַהטור (סימן תס)ַ :בעֲ לֵי ַמעֲ ֶּשה וַ חֲ ִס ִ
מו ֶּׁש ָד ְּר ׁשו ַב ְּג ָמ ָרא (פסחים קטז ע"א) "ל ֶֶּּחם עֹנִ י"ָ ,מה ַד ְּרכ ֹו ֶּׁשל ָענִ י הוא ַמ ִסיק
או ִפיםְּ ,כ ֹ
ְּב ַע ְּצ ָמם וְּ ֹ
אופָ הַ .על ֵכןִ ,מ ְּצוָ ה ַעל ָכל
אופָ הַ ,אף ָכאן הוא ַמ ִסיק ֶּאת ַה ַתנור וְּ ִא ְּ ׁשת ֹו ֹ
ֶּאת ַה ַתנור וְּ ִא ְּ ׁשת ֹו ֹ
ֹא"ש זַ"ל ,וְּ ָה ָיה ִמ ְּ ׁש ַת ֵדל
ׁ
דונִ י ָא ִבי ָהר
נו ֵהג אֲ ֹ
ָא ָדם לְּ ִה ְּ ׁש ַת ֵדל ַבעֲ ִש ַיית ַה ַמצ ֹות ובַ אֲ ִפי ָָתן ,וְּ כֵ ן ָהיָה ֹ
עו ְּס ִקים ָב ֶּהן ,וְּ ָהיָה ְּמ ַס ֵי ַע ַבעֲ ִריכָ ָתן .ע"כ .וְּ ֹזו לְּ ׁש ֹון ָמ ָרן
ָיתן ,ו ְּמז ֵָרז ֶּאת ָה ֹ
עו ֵמד ַעל עֲ ִשי ָ
ָב ֶּהן וְּ ֹ
ָיתה ו ְּמ ָז ֵרז ֶּאת
ֹא"ש ָהיָה ִמ ְּ ׁש ַת ֵדל ְּב ַמ ָצת ִמ ְּצוָ ה ,וְּ ע ֹו ֵמד ַעל עֲ ִשי ָ
ׁ
ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך (סימן תס ס"ב)ָ :הר
מו ַב ִמ ְּצוָ ה" .ע"כ.
עו ְּס ִקים ָב ֶּהם ו ְּמ ַסי ֵַע ַבעֲ ִריכָ ָתן .וְּ כֵ ן ָראוי לְּ כָ ל ָא ָדם לַעֲ ש ֹות לְּ ִה ָטפֵ ל הוא ְּב ַע ְּצ ֹ
ָה ֹ
טו ֵר ַח ָללֶּכֶּ ת לְּ ַמאֲ ִפ ָיה
ֹ
עובַ ְּד ָיה ֹיו ֵסף זצוק"לַ ,כ ָמה וְּ כַ ָמה ָׁשנִ ים ָהיָה
אש ֹון לְּ ִצי ֹון ַר ֵבנו ֹ
ו ָמ ָרן ָה ִר ׁ
צות ַהי ֹוםְּ ,כ ֵדי לִ ְּה ֹיות ׁ ֻש ָתף ַבעֲ ִשיַת ַה ִמ ְּצוָ ה.
פות ַמצ ֹות ִמ ְּצוָ ה לְּ ַא ַחר חֲ ֹ
ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח וְּ לֶּאֱ ֹ

נחלק הנהר למי שנשא חיטים שמורים לפסח ,כי הוא עוסק במצוה
מעשה בתנא הקדוש רבי פנחס בן יאיר ,שהיה הולך לבית המדרש ,ובדרכו היה נהר
אשר גברו בו המים ועלה על כל גדותיו ,ולא היה יכול לעבור בו .אמר לו רבי פנחס
לשרו של הנהר :למה אתה מונע ממני ללכת לבית המדרש? חלוק לי את מימיך
לשנים ,כדי שאוכל לעבור! סירב שרו של הנהר לחלוק לו .אמר לו רבי פנחס :אם
אין אתה חולק לי ,גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם! מיד נחלק הנהר לשנים,
ועבר רבי פנחס .היה עמו אדם שהיה נושא חיטים שמורים לפסח ,אמר לו רבי
פנחס לשרו של הנהר :חלוק גם לאיש זה ,כיון שהוא עוסק במצוה ,שנאמר
"ושמרתם את המצות" ,וחלק לו .שאלוהו תלמידיו ,האם גם הם יכולים לעבור בנהר
ולא יסתכנו ,השיב להם רבי פנחס :כל מי שיודע בעצמו שלא ביזה ולא העליב לבן
ישראל מימיו ,יעבור ,ולא יאונה לו כל אוון ,ואם לאו ,לא יעבור! (מסכת חולין ז ע"א,
ירושלמי דמאי פרק א הלכה ג)
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ַׁמצ ֹּות ִשבּ ֹ לֶת ש ּו ָעל
בלֶּת ׁשו ָעל.
יש לְּ ֶּק ַמח ִח ָטה ,יֹאכַ ל ַמ ָצה ִמ ֶּק ַמח ִ ׁש ֹ
ָא ָדם ָה ָרגִ ׁ

(עו)

 אפיית מצות עם גברים ונשים
ראיתי לנכון להציג שאלות שנשאלתי ,ופורסמו בעיתון "המביט" כמידי שבוע בשבוע בס"ד.

שאלה :בלכתי השבוע ברחוב ,ראיתי מודעה של אפיית מצות למשפחות ,וישנה
תמונה במודעה ,ובה רואים שלחן שכולו גברים מרדדים את הבצק ,ושלחן על ידו
שכולו נשים מרדדות את הבצק ,ברצונ י לדעת ,האם דבר זה נכון על פי ההלכה ,כי
מעולם לא ראינו שגברים ונשים אופים מצות יחד ,אלו בצד אלו? (א .א)
תשובה :ידידי היקר ,אף אני השבוע לצערי ראיתי את המודעה על אפיית המצות,
וכאב לי מאוד היאך טועים ומחטיאים את הרבים בחוסר שמירת העיניים .כי גם
אם נניח שכל הנשים תבאנה לשם בצניעות עם שמלה וכיסוי ראש כיאות[ ,מה שאין

מדויק כלל ,לפי התמונה שבמודעה] ,וכי מותר להסתכל על נשים צנועות?! הלוא כל
בוקר אנחנו מתפללים "ואל תביאני לידי ניסיון ולא לידי בזיון" ,והיאך יעמידו שלחן
גברים על יד שלחן נשים ,שברור שרואים אלו את אלו ונכשלים.
ואמרו חז"ל (מסכת בבא בתרא נז ע"ב .ילקוט שמעוני ישעיה תלט) על מי נאמר הפסוק" ,עוצם
עיניו מראות ברע" ,"...מלך ביופיו תחזינה עיניך"? על זה שאין מסתכל בנשים בשעה
שעומדות על הכביסה ,שאז שרווליהן מתרוממים ומתגלות ידיהן .ואם יש לו דרך
אחרת ללכת ,ודוקא הוא עובר משם ,הרי הוא נקרא "רשע" אף שעוצם את עיניו ולא
מסתכל ,כי לא היה לו לקרב עצמו אלא להרחיק עצמו מן העבירה

(רשב"ם).

וכל שכן כאן

שברור שבעת רידוד הבצק שרווליהם מתרוממים ,ואף בעת חדוה שכולם נמצאים
יחד ,יצר הרע מתגבר יותר ויותר ,וגדל הניסיון ,וה' הטוב יכפר בעד.
וחבל שלוקחים מצוה כזו חשובה של אפיית מצות ,ובמקום לשמור עליה בקדושה
ובטהרה ,מערבים בה טעם לפגם ,טעם מאוס ,ומקלקלים את האווירה הקדושה
בתערובת גברים ו נשים .ומעולם לא נשמע כדבר הזה אצל ציבור יראי שמים
אמיתיים ,שיאפו מצות גברים ונשים יחד.
ואשרי אותם יראי שמים שיזכו לעמוד על המשמר "לבלתי היות שם ערוב" ,וידברו
על ליבם של אותם אחראים ,ואולי יצליחו לשכנעם שיעשו שעות אפיה לגברים לבד,
ושעות אפיה לנשים לבד ,וכג ודל טרחתם כך גודל שכרם ,ואין ספק שיזכו לבנים
תלמידי חכמים ,קדושים וטהורים ,כי הדוגמא האישית שרואים הילדים את הוריהם
כמה כואב להם על הפרצה הנוראה בחומת הצניעות ,משפיעה על בניהם ואט אט
הדברים יפעלו בהם בעזרת השם.
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בשבוע שאחריו פרסמנו בעיתון :בהקשר לתשובה שכתבנו בשבוע שעבר .שמחנו
לשמוע כי ברוך ה' השבוע אפו מצות הגברים בשעות נפרדות ,והנשים בשעות
נפרדות .וברו ר שכל כוונתנו לשם שמים ,וכפי שמרן הראשון לציון גדול הדור רבנו
עובדיה יוסף זצוק"ל היה מנחה אותנו במשך כל השנים על פי המשנה במסכת
אבות "אוהב את הבריות ומקרבם לתורה" ,לקרב אותם באהבה וחיבה ושלום
לתורה ,אבל לא לקרב את התורה לבריות ,דהיינו לפי דעתם של הבריות ,חס ושלום.
בשנה הבאה :בעקבות הפרסום בעיתון בשנה שעברה ,זכינו שבשנה זו כבר הוחלפו
התמונות במודעות לגברים האופים מצות ולא פורסמו תמונות של נשים .ואף כתבו
במודעה למטה ,שניתן לנשים להירשם לאפיית מצות לנשים בלבד.

 אפיית מצות לנשים בלבד
שאלה :אשתי זוכה למסור שי עור לנשים מידי שבוע בשבוע ,ועתה פנו אליה
מתלמידותיה ,ורוצות להתארגן קבוצת נשים לאפיית מצות .האם נכון דבר זה
לעשותו על פי ההלכה או לא ,כי מעולם לא ראינו נשים שאופות מצות? (י .נ)
תשובה :במשנה מסכת פסחים

(מח ע"ב)

מובא :רבן גמליאל אומר :שלש נשים לשות

כאחת ,וא ופות בתנור אחד ,זו אחר זו .וחכמים אומרים :שלש נשים עוסקות בבצק
כאחת ,אחת לשה ,ואחת עורכת ,ואחת אופה .רבי עקיבא אומר :לא כל הנשים ולא
כל העצים ולא כל התנורים שוין .זה הכלל :תפח  -תלטוש בצונן .עי"ש.
אולם יש לדעת ולהבין ,כי לא דומה זמנינו לזמנן ,כי בזמנן היו רגילות הנשים
באפית המצות ,ובקיאות בפרטי ההלכה כיאות ,ואף אם לא כולן היו בקיאות כל
כך ,אך לפחות היתה אחת שבקיאה כהלכה ומפקחת על כולן שהכל יתנהל כהלכה.
לכן היה מצוי שבנות המשפחה היו מתאספות ואופות לעצמן מצות בבית .לא כן
היום ,המציאות אינה כן ,ורובם ככולם קונים מצות מוכנות שהכינו אנשים יראי
שמים עם השגחה צמודה כיאות ,לבל יהיה חשש של חימוץ חלילה.
על כן ,בודאי שלא מומלץ כלל שיתארגנו נשים לאפיית מצות ,כי מן הסתם אינן
בקיאות בכל פרטי ההלכות שבזה ,כמו שרוב ככל הגברים לא בקיאים .וכבר כתב
המשנה ברורה (סימן תס סק"ו) בשם הפרי חדש שיש לעמוד על העוסקים בהכנת המצות,
כי רבו המכשולים בזה .וכתב בחק יעקב בשם שבולי הלקט ,שאין להאמין לנשים
בענין לישה ואפיה ,כי כמה דברים יעלו על לב נשים שהן מותרות ,או שמא שוכחות
ועושות דבר שלא כהוגן ,ואינן יודעות שכר מצוה והפסד עבירה .ע"כ .על כן ,רק
אולי אם מתארגנות בנות משפחה ,שאביהן בקי בהכנת המצות כדת וכהלכה ,וילמד
אותן את כל פרטי ההלכה ודקדוקיה ,והוא עצמו יבוא וישגיח עליהן ,שהכל נעשה
כדת ,אז אין חשש בזה ,אבל בלאו הכי ,אין לארגן קבוצת נשים לבדן שיכינו מצות.
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ומכאן למדנו ,שלא נכון מה שיש מפרסמים מודעות מטעם איזה "רב" ,שמתארגנות
נשים לאפיית מצות ,והכל יעשה בהשגחת "הרב" שהוא יעמוד עליהן וישגיח שהכל
נעשה כהלכה .ולא הבנתי ,היאך יעמוד הרב וישגיח על קבוצת נשים ,וכי הרב לא
מצווה על שמירת העיניים?! ועל אחת כמה וכמה שבעת רידוד הבצק שרווליהן
מתרוממים ,ובעת חדוה שכולן יחד ,יצר הרע מתגבר יותר ויותר ,וגדל הניסיון .וכבר
אמרו בגמרא (בבא בתרא נז ע"ב) שאם אדם יש לו דרך אחרת ללכת ,ודוקא עובר
ממקום שנמצאות נשים ,הוא נקרא "רשע" אף שעוצם עיניו ולא מסתכל ,כי לא היה
לו לקרב את עצמו אלא להרחיק עצמו מן העבירה.
ואל תאמר לי ,ומי ישגיח עליהן ,שלא יכשילו את אחרים במצות שאינן כשרות? כי
אם אין אשה הבקיאה בכל ההלכות כיאות שיכולה לראות ולהשגיח עליהן שהכל
נעשה כדת וכהלכה ללא חשש ח ימוץ ,אז שלא יעשו ולא כלום .והדברים פשוטים
וברורים ,ושומע לנו ישכון בטח.
וכל זה לבד ממה שהתארגנות זו של נשים ,נובעת כיום לצערנו הרב ,מתוך מגמה
שגויה של "שויון זכויות" כביכול ,להשוות את הנשים לאנשים בכל ענייני המצוות,
וכמה קלקולים רבים והרס רב יצאו מזה ,וזה משך דרכם של אותם חוגים
מסויימים שהגיעו עד כדי כך להכניס ספר תורה לעזרת הנשים שירקדו עימו הנשים,
ומפעם לפעם הולכים עוד ועוד מדחי אל דחי ברעיונות משונים שלא שיערום
אבותינו .לכן ברור שאין לחדש רעיונות פסולים כאלו וכיוצא בהן.

ֶ ע ֶרב ּ ֶפ ַׁסח 
אֲ ִכי ַׁלת ַׁמ ָּצה
יקת ָח ֵמץ.
ֻמ ָתר לֶּאֱ כֹל ַמ ָצה ְּבלֵיל ְּב ִד ַ

(כן דעת הרי"ף ,הרמב"ם ,נימוקי יוסף ,הר"ן ,הריטב"א ,הרא"ש,

רבנו ירוחם ,הרמב"ן ,הרשב"ץ ,המגיד ,המאירי ,הרז"ה ,ר' יצחק בן גיאת ,תוספות רי"ד ,רבנו יהודה רבו של השבלי

הלקט .חק יעקב ,אליה רבה ,רבנו זלמן ,חיי אדם ,לב חיים פלאג'י ועוד .קצו ,רנט) ְּואולָ םָ ,אסור ֶּלאֱ כֹל
ליְּ לָ ה [ ֵליל ַה ֵס ֶּדר]
ַמ ָצה למחרת ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח ָכל ַהי ֹוםְּ ,כ ֵדי ֶּׁש ִי ְּהיֶּה ֶּה ֵכר ַבאֲ ִכילָ ָתה ַב ַ
יאת ִמ ְּצ ַריִ ם ֶּׁש ְּמ ַס ְּפ ִרים ְּבלֵיל
ינו ֵמ ִבין ְּב ִספור יְּ ִצ ַ
לְּ ֵׁשם ִמ ְּצוָ הְּ .ואולָ ם ָק ָטן ֶּׁש ֵא ֹ
צה( .קצו ,ר)
ילו ַמ ָ
ַה ֵס ֶּדרֻ ,מ ָתר לְּ ַהאֲ ִכ ֹ

ירה
ַׁמ ָּצה עֲ ִש ָ
הו ִאיל וְּ ֵאין ֹיו ְּצ ִאים ָבה יְּ ֵדי
דולִ יםֹ .
ירהֻ ,מ ָתר ֶּלאֱ כֹל ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח אף לִ גְּ ֹ
גות ַמ ָצה עֲ ִ ׁש ָ
עו ֹ
מו
חובָ ה ְּב ֵליל ַה ֵס ֶּדרֶּׁ ,שנֶּאֱ ָמרֶּ " :ל ֶּחם עֹנִ י"ְּ ,ד ַהיְּ נו ֶּל ֶּחם ֶּׁשל עֲ נִ ִיים ֶּׁש ָעשוי ִמ ֶּק ַמח ו ַמיִ ם ִבלְּ בַ דְּ ,כ ֹ
ֹ
ירהִ ,היא ל ֶֶּּחם ֶּׁשל עֲ ִ ׁש ִירים ֶּׁשעֲ שויָה
ַה ַמ ָצה ֶּׁש ָלנו ֶּׁש ֵאין ָבה ֶּאלָא ֶּק ַמח ו ַמיִ ם ,אֲ בָ ל ַמ ָצה עֲ ִ ׁש ָ

ירה ְּב ֶּע ֶּרב
רות( .רנט) ְּו ַאף לִ ְּבנֵי ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז ֻמ ָתר לֶּאֱ כֹל ַמ ָצה עֲ ִ ׁש ָ
ִמ ֶּק ַמחֻ ,ס ָכר ,יַיִ ן ו ְּ ׁש ָאר ֵמי ֵפ ֹ
מו( .תעא ס"ב ,נודע ביהודה ,ערוך השלחן סי' תמד סק"ה .רסה)
ֶּפ ַסחֶּׁ ,שלֹא ֶּה ְּח ִמירו ֶּא ָלא ַב ֶּפ ַסח ַע ְּצ ֹ
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תו ָדה
מור לְ ֹ
ִמזְ ֹ
תו ָדה" ִב ְּת ִפ ַלת ַׁשחֲ ִרית ֶּׁשל ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח ְּוחֹל
מור לְּ ֹ
"מזְּ ֹ
ִ
לו ַמר
ִמנְּ ַהג ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז ֶּׁשלֹא ֹ
ַהמ ֹו ֵעדִ .מ ֵכיוָ ן ֶּׁש ִבזְּ ַמן ֶּׁש ֵבית ַה ִמ ְּק ָד ׁש ָהיָה ַק ָים לֹא ִה ְּק ִריבו ָק ְּר ַבן 'ת ֹו ָדה' ְּבי ִָמים ֵאלוִ ,מ ְּפנֵי ֶּׁש ָהיָה
צָ ִר ְּ
יך לְּ ָה ִביא ִעם ַה ָק ְּר ָבן ַחל ֹות ָח ֵמץ [ַ 41חל ֹותָ 01 ,ח ֵמץ וַ 01-מ ָצה] .ו ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח ָח ְּ ׁש ׁשו ֶּׁש ָמא לֹא

י ְַּס ִפיקו לִ גְּ מֹר לֶּאֱ כֹל ֶּאת ֶּע ֶּשר ַחל ֹות ֶּה ָח ֵמץ ,ק ֶֹּדם זְּ ַמן ִאסור אֲ ִכילַת ָח ֵמץ .אולָ ם ִמנְּ ַהג ְּב ֵני
אה( .טור ובית יוסף
מור זֶּה נִ ְּת ַקן לְּ ֵׁשם ָק ְּר ַבן 'ת ֹו ָדה' ֶּאלָא לְּ ֵׁשם ה ֹו ָד ָ
רוֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ֵאין ִמזְּ ֹ
ְּספָ ַרד לְּ ָא ְּמ ֹ
סימן רפא .ח)

ִ א ּס ּור ְמלָאכָ ה
צות ַׁהי ֹּום
חֲ ֹ
צות ַהי ֹום [ְּ 09:41ב ֵע ֶּר ְּך] .ו ְּ ׁש ֵני ְּט ָע ִמים לָ זֶּה :א.
אכה ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח ֵמחֲ ֹ
ָאסור ַלעֲ ש ֹות ְּמלָ ָ
ְּכ ֵדי ֶּׁש ְּיפַ ֶּנה זְּ ַמנ ֹו לַהֲ ָכנַ ת צָ ְּרכֵ י ֶּה ָחגַ ,כאֲ ִפיַת ַה ַמצ ֹות ו ְּ ׁש ָאר ִענְּ יְּ ֵני ֵליל ַה ֵס ֶּדר (רש"י).
צות ַהי ֹום .ובַ י ֹום
תו ֵמחֲ ֹ
יבים ָק ְּר ַבן ֶּפ ַסח ,וזְּ ַמן ַה ְּק ָר ָב ֹ
בִ .בזְּ ַמן ֵבית ַה ִמ ְּק ָד ׁשָ ,היו ַמ ְּק ִר ִ
לוְּ .ולָ כֵ ןַ ,אף
טוב הוא ֹ
ֹ
אכהִ ,כי ֹיום
ֶּׁש ָא ָדם ַמ ְּק ִריב ָק ְּר ָבןֶּ ,נאֱ ָסר ַבעֲ ִש ַית ְּמלָ ָ
נות ָה ַר ִביםָ ,ח ֵרב ֵבית ַה ִמ ְּק ָד ׁש ְּו ֵאין לָ נו ָק ְּר ַבן ֶּפ ַסחְּ ,בכָ ל זֹאתֵ ,כיוָ ן
ֶּׁש ַהי ֹוםַ ,בעֲ ֹוו ֹ
ירו (ירושלמי).
ֶּׁש ֶּנ ֶּא ְּס ָרה ִבזְּ ַמנ ֹו עֲ ִשיַת ְּמלָ אכָ ה ,נִ ְּ ׁש ָאר ָה ִאסור ְּב ָת ְּקפ ֹוְּ ,ו ֵאין ְּבכ ֵֹחנו לְּ ַה ִת ֹ
(קפא)

ּ ִת ּק ּונֵי ְ ּבגָ ִדים
גון לִ ְּתפֹר חֲ לִ יפָ ה חֲ ָד ָׁשה ,אֲ ִפלו ְּב ִח ָנם .אֲ בָ ל
לֹא ָא ְּסרו ֶּא ָלא ְּמלָ אכָ ה ְּגמו ָרהְּ ,כ ֹ
ִתקונִ ים לְּ צ ֶֹּר ְּך ֶּה ָחג ,אֲ ִפלו ַמעֲ ֵשה ָא ָמן ֻ -מ ָתר ,ו ִבלְּ בַ ד ֶּׁש ִי ְּהיו ְּב ִח ָנם .ו ְּב ַמעֲ ֶּשה
ירת ַכ ְּפת ֹור ְּוכַ י ֹוצֵ אָ ,כל ֶּׁשהוא לְּ צ ֶֹּר ְּך ַהמ ֹו ֵעדֻ ,מ ָתרְּ .ו ַר ַׁשאי ָה ָא ָמן ַאף
ֶּה ְּד ֹיוט ִכ ְּת ִפ ַ
שכָ ר( .קפח ,קפט)
לִ טֹל ָ

ִ ּכבּ ּוס

יסה ְּב ֶּע ֶּרב ַה ַחגְּ ,ככָ ל
כונַ ת ְּכ ִב ָ
צ ֶּר ְּך ָב ֶּהם לַמ ֹו ֵעדֻ ,מ ָתר לְּ כַ ְּב ָסם ִב ְּמ ֹ
לו ֹ
ֵש ֹ
ְּב ָג ִדים ֶּׁשי ׁ
שאֲ סו ָרה( .עיין
ַמעֲ ֵשי ֶּה ְּדי ֹוט ֶּׁש ֻמ ָת ִרים לְּ צ ֶֹּר ְּך ַהמ ֹו ֵעדֶּׁ ,ש ֵאין ֶּזה ִב ְּכ ַלל ְּמלָ אכָ ה ְּגמו ָרה ֶּׁ

עמוד קפט ,וחזו"ע שבת א כד) מאחר והיום מכבסים במכונת כביסה שאין בה טורח של כיבוס
ממש כמו שהיה מצוי בזמנם ,ודי בלחיצת כפתור ,ולכן גם מקילים היום מטעם זה לכבס
בערב שבת ,על כן משפחות ברוכות ילדים וכל מי שיש לו צורך בבגדים אלו למועד ,מותרים
לכבס בערב החג ככל מלאכת הדיוט שמותרת לצורך המועד .שוב יצא לאור ספר "ילקוט
יוסף" פסח (כרך ב עמוד תשלא) וזכיתי לכוון לדעתו הרמה שמותר לכבס בערב פסח.

ִצ ּ ָפ ְר ַׁניִ ם ,נַׁעֲ לַׁיִ םִּ ,גה ּוץ
ֻמ ָתר לִ גְּ זֹז ִצ ָפ ְּרנַ יִ ם ,לְּ צַ ְּחצֵ ַח נַ עֲ ַליִ ם ,ולְּ ג ֵַהץ ְּבגָ ִדים ָכל ַהי ֹום ֻכל ֹו.

(קצג)

 | 811ח ג ה פ ס ח ב ה ל כ ה ו ב א ג ד ה
ּ ִת ְס ּפ ֶֹרת
צות ַהי ֹוםִ ,כי לְּ ַא ַחר
ִמ ְּצוָ ה ֶּׁש ִי ָכנֵ ס ל ֶָּחג ְּכ ֶּׁשהוא ְּמ ֻס ָפרְּ .וי ִָשים לֵב לְּ ִה ְּס ַת ֵפר לִ ְּפנֵי חֲ ֹ
צות
צותַ ,ר ַׁשאי לְּ ִה ְּס ַת ֵפר ַא ַחר חֲ ֹ
ִמ ֵכן ָאסור לְּ ִה ְּס ַת ֵפרְּ .ו ִאם ָׁשכַ ח לְּ ִה ְּס ַת ֵפר לִ ְּפנֵי חֲ ֹ
טובַ ,ר ַׁשאי
ֹ
לו ְּכ ֵדי צָ ְּרכ ֹו לַי ֹום
מו ִבלְּ בַ דְּ .ו ִאם יֵש ַס ָפר ָענִ י ֶּׁש ֵאין ֹ
ַעל יְּ ֵדי ַע ְּצ ֹ
הי ֹום( .קצא)
ֵש לְּ ַה ִתיר ָכל ַ
לְּ ִה ְּס ַת ֵפר ֶּא ְּצל ֹו ְּב ָשכָ ר .ולְּ ִענְּ יָן ִגלו ַח ְּו ִסדור ַהז ָָקן ,י ׁ
רון .וְּ ִע ָקר ַה ַט ַעם ָבזֶּהְּ ,כ ֵדי
כון לְּ ִה ְּס ַת ֵפר ק ֶֹּדם ֹיום י"דְּ ,ולֹא לְּ ַה ְּמ ִתין ַלי ֹום ָה ַאחֲ ֹ
ָע ִדיף ְּונָ ֹ
נות צָ ְּרכֵ י ֶּה ָחג ,ולְּ ַק ֵבל ֶּאת ֶּה ָחג ְּבנַ ַחת
לִ ְּה ֹיות ָפנוי ומוכָ ן לְּ ִמ ְּצ ֹוות ַהי ֹום ִכ ְּש ֵריפַ ת ָח ֵמץ ו ְּ ׁש ָאר הֲ כָ ֹ
מות ֶּׁש ָנהֲ גו ֶּׁשלֹא לַעֲ ש ֹות ְּמלָאכָ ה
קו ֹ
קום .גַם ִכי י ֵׁש ְּמ ֹ
קום לְּ ָמ ֹ
רוצֵ ץ ִמ ָמ ֹ
רגַע וְּ לֹא ְּבל ַַחץְּ ,כ ֶּׁש ִמ ְּת ֹ
וְּ ֹ
עולָם (ח"ג נט):
יכות ֹ
רו הֲ לִ ֹ
צות ַהי ֹום .וְּ כָ ַתב ָמ ָרן זצוק"ל ְּב ִס ְּפ ֹ
ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח ָכל ַהי ֹום וְּ לֹא ַרק ֵמחֲ ֹ
תו ָׁשבֵ י ִעיר ָק ְּד ֵׁשנו יְּ רו ָׁשלַיִ ם ֶּׁשל ז ָָהב ִת ָב ֶּנה וְּ ִתכ ֹונֵןֶּׁ ,ש ָע ִדיף לְּ ִה ְּס ַת ֵפר
הור ֹות לְּ ֹ
ימי ָח ְּר ִפי נָ ַהגְּ ִתי לְּ ֹ
"ו ִב ֵ
קום ֶּׁש ָנהֲ גו
ְּבלֵיל ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח [לֵיל י"ד] ְּולֹא לְּ ָמחֳ ָרת ַהי ֹוםְּ ,כ ֵדי ָלחו ׁש לְּ ַד ַעת ָמ ָרן ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך ֶּׁש ְּב ָמ ֹ
עוד,
צות ַהי ֹום ,ולְּ ִד ְּב ֵרי ַה ְּפ ִרי ָח ָד ׁש וְּ ֹ
ֶּׁשלֹא לַעֲ ש ֹות ְּמ ָלאכָ ה ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסחֵ ,אין לְּ ִה ְּס ַת ֵפר אֲ ִפלו ק ֶֹּדם חֲ ֹ
טוב לְּ ַה ְּק ִדים".
קום ֶּׁש ָנהֲ גו ֶּׁשלֹא לַעֲ ש ֹות ָבה ְּמלָאכָ ה ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח ,וְּ לָכֵ ן ֹ
יְּ רו ָׁשלַיִ ם ִהיא ָמ ֹ

ְמלָאכָ ה ַׁעל יְ ֵדי ג ֹּוי
או לְּ ִה ְּס ַת ֵפר
ֹ
גון לִ ְּתפֹר חֲ לִ יפָ ה
א ָמן ַעל יְּ ֵדי ג ֹוי ְּב ָשכָ רְּ ,כ ֹ
ֻמ ָתר ַלעֲ ש ֹות ְּמלֶּאכֶּ ת ֻ
שה( .קפח ,קצא)
גוי' ֶּאלָא ְּב ַׁש ָבת וְּ ֹיום ט ֹוב וְּ חֹל ַהמ ֹו ֵעד ֶּׁשי ֵׁש ָב ֶּהם ְּק ֻד ָׁ
ירה לְּ ֹ
א ְּצל ֹוֶּׁ .שלֹא ָא ְּסרו 'אֲ ִמ ָ
ֶּ

יחת חֲ נ ּו ֹיות
ְּפ ִת ַׁ
כ ֶּלת ְּוכַ י ֹוצֵ א.
או ַמ ֹ
ִמן ַה ִדין ֻמ ָתר לִ ְּסחֹר ָכל ַהי ֹוםְּ .ולָ כֵ ן ֻמ ָתר לִ ְּפת ַֹח חֲ נות ְּבגָ ִדים ֹ
תו.
יכים ֶּאת ֶּעזְּ ָר ֹ
יתו ְּמ ִכינִ ים ֶּאת ָכל צָ ְּרכֵ י ֶּה ָחג ,וְּ ֵאינָ ם ְּצ ִר ִ
ו ִבלְּ בַ ד ֶּׁש ְּבבֵ ֹ

(קפח .חזו"ע שבת א מב)

אכה ְּב ֹיום ִ ׁש ִ ׁשי [י"ג בניסן] ַא ַחר
ֶע ֶרב ּ ֶפ ַׁסח [י"ד בניסן] ֶש ָחל ְ ּב ַׁש ָּבת ֻ -מ ָתר ַלעֲ ש ֹות ְּמלָ ָ
ש ָבתֵ .כיוָ ן ֶּׁש ִע ַקר ַה ַט ַעם לְּ ִאסור עֲ ִשיַת ְּמלָאכָ ה
צות ,אֲ ִפלו ַמעֲ ֵשה ָא ָמןִ ,כ ְּבכָ ל ֶּע ֶּרב ַׁ
חֲ ֹ
תו ְּב ֹיום ַׁש ָבת וְּ לֹא ְּב ֹיום
ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח הוא ַה ַט ַעם ַה ֵׁשנִ י ֶּׁשל ַה ְּק ָרבַ ת ָק ְּר ַבן ֶּפ ַסח .וְּ כֵ יוָ ן ֶּׁש ְּז ַמן ַה ְּק ָרבָ ֹ
ִ ׁש ִ ׁשי ,לָכֵ ן לֹא נֶּאֱ ָסר י ֹום ִ ׁש ִ ׁשי ַבעֲ ִש ַית ְּמלָאכָ ה ֶּאלָא ִכ ְּבכָ ל ָׁשבו ַע ִ -מ ְּז ַמן ִמנְּ ָחה ְּק ַט ָנה

[ש ָע ַתיִ ם וָ ֵח ִצי
ְּ ׁ

חובֶּ ֶּרת ַה ַׁש ָבת ַבהֲ לָ כָ ה ובָ ַא ָג ָדה( .קפג ,רנה)
ֹאר ְּב ֹ
עון ַקיִ ץ]ַ .כ ְּמב ָ
עות זְּ ַמ ִני ֹותְּ .ב ֵע ֶּר ְּךְּ 00:91 :ב ָׁש ֹ
לִ ְּפנֵ י צֵ את ַהכ ֹוכָ ִבים לְּ ִפי ָׁש ֹ

"יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך ,ואל תהי נוח לכעוס"
סיפר הגאון רבנו יוסף חיים זצ"ל (חסדי אבות פרק ה משנה כב) :מעשה באחד מעשירי
בגדאד שהיה לו משרת נאמן בשם ברוך הירש ,אשר אהבו עד מאוד .ערב פסח
הגיע ,וביקש מהמשרת לקנות לו פירות לצורך הכנת החרוסת ,אגוזים ,תפוחים,
תמרים וכו' .הלך המשרת ,אך משום מה התעכב בשוק ,וחזר רק לאחר שעתיים.
העשיר היה בלחץ גדול ,ומרוב כעסו ,כשהגיע המשרת ,קרא לו" :בהמה" .המשרת
נפגע מאוד וענה לו" :אתה" .הבין העשיר שטעה בדיבורו ורצה לפייסו ,אמר לו "למה
נפגעת ממני ,לא התכוונתי שאתה בהמה חלילה ,אלא כוונתי היתה לראשי תיבות
'בהמה' :ברוך הירש מה הבאת .אמר לו המשרת אף אני התכוונתי לראשי תיבות
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'אתה' :אגוזים תפוחים הבאתי .ויצחקו ויתפייסו ביניהם .ע"כ .זו חכמתו של העשיר,
אשר גרמה לו מיד להתפייס עם משרתו ולחזור בו מטעותו.
ובזה ניתן לפרש את המשנה "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך ,ואל תהי נוח
לכעוס" .כי אף אם טעית ופגעת בחברך ,ודברת עמו שלא כהוגן ,מיד כשנתת דעתך
על זה ,השתדל לפייסו מהר ולהחזיר את השלום ,כשם שהיית מצפה ממי שפגע בך.
ואל תתמהמה להמשיך בכעסך ,כי אז יש לחשוש פן יתפתח הריב ,ויקשה עליכם
להחזיר את השלום[ .השווה מסכת סנהדרין ז ע"א] ובזה פירשו גם מה שנאמר (בראשית יג ז):
לוט ַאל נָ א
ֹאמר ַא ְּב ָרם ֶּאל ֹ
לוט .וַ י ֶּ
"וַ יְּ ִהי ִריב ֵבין ר ֵֹעי ִמ ְּקנֵ ה ַא ְּב ָרם ובֵ ין ר ֵֹעי ִמ ְּקנֵ ה ֹ
יבה ֵבינִ י ובֵ ינֶּ ָך ובֵ ין ר ַֹעי ובֵ ין ר ֶֹּע ָ
ְּת ִהי ְמ ִר ָ
יך" .למה בתחילה אמר 'ריב' לשון זכר ,ואחר
כך אמר 'מריבה' לשון נקבה? אלא בתחילה הריב הוא בגדר זכר שאינו פרה ורבה,
אבל אם חלילה לא עוצרים אותו מיד ,הוא מתפתח והופך להיות מריבה פרה ורבה,
ואז אחריתה מי ישורנו .על כן מיד בעת התחלת הריב יש להפסיקו ,והכל על מקומו
יבוא בשלום .ישמע חכם ויוסף לקח.

רו ֹנות ל ַַׁׁחג
ַׁ ההֲ כָ ֹנות ָה ַׁאחֲ ֹ
אֲ ִכילָה ְ ּב ֶע ֶרב ּ ֶפ ַׁסח
ירה.
[ב ֵע ֶּר ְּךְּ 00:01 :ב ָׁש ֹעון ַקיִ ץ]ָ ,אסור לֶּאֱ כֹל גַם ַמ ָצה עֲ ִ ׁש ָ
ְּ
ִמ ָׁש ָעה עֲ ִש ִירית ֶּׁשל ַהי ֹום
ירק ֹותָ ,ב ָשר,
רות ִו ָ
ֵש לְּ ָה ֵקל ֶּלאֱ כֹל ַעד ְּ 01ג ָרם ְּולֹא ֹיו ֵתרְּ .ו ָא ְּמנָ ם ֵפ ֹ
קום צ ֶֹּר ְּך י ׁ
ו ִב ְּמ ֹ
סוְּ ,כ ֵדי ֶּׁשיֹאכַ ל ֶּאת
צונ ֹו ,ו ִבלְּ בַ ד ֶּׁשלֹא יְּ ַמ ֵלא ְּכ ֵר ֹ
ָדגִ ים ְּוכַ ד ֹו ֶּמהַ ,ר ַׁשאי לֶּאֱ כֹל ִכ ְּר ֹ
מו ֶּׁשאֲ ִכילָ ה ֹזו
טוב לֶּאֱ כֹל ַכמות ָכ ֹזו ֶּׁש ְּי ַׁש ֵער ְּב ַע ְּצ ֹ
בוןְּ .ואולָ םֹ ,
ַה ַמ ָצה ַבלַיְּ לָ ה לְּ ֵת ָא ֹ
מר ֶּאת ַה ַה ָג ָדה ְּו ֶּאת ִספור
ָבוא לְּ ַמ ֵהר לִ גְּ ֹ
לו ֶּׁשלֹא יִ ְּר ַעב ַבלַיְּ לָ הְּ ,כ ֵדי ֶּׁשלֹא י ֹ
ַת ְּס ִפיק ֹ
ֵשבו ֻכ ָלם
יתו ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח ָכ ָראוי ,י ְּ ׁ
ֹאכלו הוא ו ְּב ֵני ֵב ֹ
יאת ִמ ְּצ ַריִ םְּ .ו ַא ְּד ַר ָבהְּ ,כ ֶּׁשי ְּ
יְּ ִצ ַ
חה( .קצט)
יס ֵפר לָ ֶּהם ְּבנַ ַחתְּ ,ב ַס ְּבלָ נות ו ְּב ִש ְּמ ָ
ְּרגו ִעים ו ְּ ׁשל ִֵוים ַב ַליְּ לָ הִ ,ו ַ

ִמ ְקוֵ ה ָטהֳ ָרה
ָכול גַם ְּב ֶּמ ֶּׁש ְּך ַה ָׁשנָ ה לִ ְּטבֹל
ִמנְּ ָהג ָח ׁשוב לִ ְּטבֹל ְּב ִמ ְּקוֵ ה ָטהֳ ָרה ְּב ֶּע ֶּרב ֶּה ָחג .ו ִמי ֶּׁשי ֹ
בו ָתיו( .חזו"ע יו"ט קב)
ְּבכָ ל ֶּע ֶּרב ַׁש ָבתָ ,תבֹא ָעלָ יו ְּב ָרכָ הְּ ,ו ֹזוכֶּ ה ָב ֶּזה לְּ ַט ֵהר נַ ְּפ ׁש ֹו ו ַמ ְּח ְּ ׁש ֹ

ְסגלּ ָה חֲ ש ּובָ ה
רופ ֹולְּ ָיא ז"ל הי"דֶּׁ ,ש ָכל ִמי ֶּׁשא ֹו ֵמר
ֶּשנָ ה ְּסג ָֻלה חֲ ׁשובָ ה ֵמ ַר ֵבנו ִ ׁש ְּמ ׁש ֹון ֵמ ַא ְּס ְּט ֹ
י ְּ ׁ
לו ֶּׁש ִי ָנצֵ ל ְּבא ֹו ָתה ָׁשנָ ה
או ָתה אֲ ִפלו ַפ ַעם ַא ַחת ַב ָׁשנָ ה ,ו ְּב ִע ָקר ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסחֻ ,מ ְּב ָטח ֹ
ֹ
אויְּ בָ יו יִ ְּפלו ַת ְּח ָתיו,
יתה ְּמ ׁ ֻש ָנהְּ ,ו ׁשום ָא ָדם לֹא יִ ְּמ ׁש ֹול ב ֹוְּ ,וכָ ל ֹ
ִמ ָכל ִמ ְּכ ׁש ֹול ו ִמ ִמ ָ
יאת
יחַ ,עד ִב ַ
יח ,ו ְּבכָ ל עֲ ָס ָקיו י ְַּר ִו ַ
ימו יִ ְּדרֹך ,ו ְּבכָ ל אֲ ֶּׁשר יִ ְּפ ֶּנה י ְַּצלִ ַ
מו ֵת ֹ
ְּוהוא ַעל ָב ֹ
ַהג ֹו ֵאל ָא ֵמן ֶּסלָ הַ .על ֵכן ,יִ ְּ ׁש ַת ֵדל ָכל ָא ָדם לִ ְּקרֹא ְּסג ָֻלה ֹזו ַהמובֵ את ְּב ַמ ְּח ֹזו ִרים
ָדות ֶּׁשל ֶּפ ַסח.
ַר ִבים ֶּׁשל ֶּפ ַסח ,ו ְּב ַהג ֹ
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ֵס ֶדר ָק ְר ָּבן ּ ֶפ ַׁסח
עו ְּס ִקים ְּב ַה ְּק ָרבַ ת ָק ְּר ָבן ֶּפ ַסחְּ ,ו ַלעֲ סֹק
ִמנְּ ָהג ט ֹוב לִ ְּקרֹא ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח ֶּאת ַה ְּפסו ִקים ָה ֹ
ָמינו.
ְּב ֵס ֶּדר ַה ְּק ָרבַ ת ַה ָק ְּר ָבן ֶּׁש ָהיו ַמ ְּק ִרי ִבים ִבזְּ ַמן ֵבית ַה ִמ ְּק ָד ׁשֶּׁ ,ש ִי ָב ֶּנה ִב ְּמ ֵה ָרה ְּבי ֵ
עולָ םֶּׁ ,ש ֶּנאֱ ָמר
ְּו ָא ְּמרו חֲ ַז"ל (סנהדרין קא ע"א)ָ :כל ַהק ֹו ֵרא ָפסוק ִבזְּ ַמנ ֹו ֵ -מ ִביא ט ֹו ָבה לָ ֹ
ָדות ֶּׁשל ֶּפ ַסח.
(משלי טו כג)ְּ " :ו ָד ָבר ְּב ִעת ֹו ַמה ט ֹוב" .ו ְּכבָ ר ִס ְּדרו ֵכן ְּב ַמ ְּח ֹזו ִרים ַר ִבים ו ְּב ַהג ֹ

ֵשנָה ְ ּב ֶע ֶרב ֶה ָחג
שן ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסחְּ ,כ ֵדי ֶּׁש ִי ְּהיו ֵע ָרנִ ִיים ָכל ַה ֵס ֶּדר
דו ָׁשה לְּ ַה ְּ ׁש ִכיב ֶּאת ַהיְּ לָ ִדים לִ י ׁ ֹ
חובָ ה ְּק ֹ
ֹ
ָ
טוב
מו כֵ ןֹ ,
יק ֵים ָב ֶּהם ִמ ְּצוַ ת " ְּו ִהג ְַּד ָת לְּ ִבנְּ ך"ֶּׁ ,שזֶּהו ִע ַקר ַמ ְּט ַרת ֵליל ַה ֵס ֶּדר( .ה) ו ְּכ ֹ
ִו ַ
ישֹן ְּב ֶּע ֶּרב ֶּה ָחגְּ ,כ ֵדי ֶּׁש ִי ְּהיֶּה ָרגו ַע ו ְּמ ֻי ָׁשב לָ ֶּׁשבֶּ ת ְּבנַ ַחת ְּבלֵיל
כון לְּ כָ ל ָא ָדם לִ ׁ
ְּונָ ֹ
תו.
יאת ִמ ְּצ ַריִ םְּ ,ולֹא יְּ ָז ֵרז ֶּאת ַה ִמ ְּ ׁש ַת ְּת ִפים ֵמחֲ ַמת עֲ יֵפו ֹ
ַה ֵס ֶּדר ולְּ ַה ְּר ִחיב ְּב ִספור יְּ ִצ ַ
יע ֵעת לַעֲ מֹד [לְּ ַה ְּפ ִסיק ֶּאת ַה ִלמוד] ְּבבֵ ית ַה ִמ ְּד ָר ׁש ,חוץ
ָא ְּמרו ַעל ַר ִבי עֲ ִקיבָ אִ :מ ָי ָמיו לֹא ָא ַמרִ ,ה ִג ַ
ישנו
קותְּ ,כ ֵדי ֶּׁשלֹא יִ ְּ ׁ
נו ֹ
ֵמ ַע ְּרבֵ י ְּפ ָס ִחים ְּו ֶּע ֶּרב ֹיום ַה ִכפו ִריםְּ .ב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח ִ -ב ְּ ׁש ִביל ַה ִתי ֹ
יאת ִמ ְּצ ַריִ ם ו ְּבכָ ל עֲ ִשיַית ַה ִמ ְּצ ֹוות] .ו ְּב ֶּע ֶּרב ֹיום
ירנִ ִיים ַב ַליְּ לָ ה ִב ְּ ׁש ַעת ַה ַהג ָָדהִ ,ספור יְּ ִצ ַ
או ָתם ַבי ֹוםְּ ,כ ֵדי ֶּׁש ִי ְּהיו ֵע ָ
ַשן ֹ
לְּ י ֵׁ
דולִ יםֶּׁ ,ש ִי ְּה ֶּיה לָ ֶּהם כ ַֹח לְּ ִה ְּת ַענ ֹות]( .מסכת פסחים קט ע"א)
ֵיהם [ ַה ְּג ֹ
ַה ִכפו ִרים ְּ -כ ֵדי ֶּׁש ַיאֲ ִכילו ֶּאת ְּבנ ֶּ

[ ְּד ַהיְּ נוֶּׁ ,שיֵלְּ כו

רגַׁע
לְ צַׁ ּפ ֹות ּולְ י ֵַׁחל ל ַַׁׁחג ְ ּבנ ַַׁׁחת ּו ְב ֹ
דו ׁש
ֹאש ,לִ ְּק ַראת ַה ַליְּ לָ ה ַה ָק ֹ
יתו ֵמר ׁ
מו ְּו ֶּאת ְּב ֵני ֵב ֹ
ָמה ט ֹוב ו ָמה נָ ִעים ֶּׁשי ִָכין ֶּאת ַע ְּצ ֹ
רו ְּצצֻ י ֹות
יסו ְּב ִה ְּת ֹ
ָאה לְּ ַה ְּכנִ ֹ
לו ְּבנַ ַחת ְּולֹא ְּב ַל ַחץ ובֶּ ָהלָ הִ ,כי לֹא נָ ֶּאה ְּולֹא י ֶּ
ַהזֶּה ,לְּ ַק ְּב ֹ
עוד
טוב ו ָמה נָ ִעים ַלעֲ ר ְֹּך ֶּאת ׁ ֻשלְּ ַחן לֵיל ַה ֵס ֶּדר ִמ ְּב ֹ
רון .ו ָמה ֹ
ְּול ַַחץ ַעד ָה ֶּרגַע ָה ַאחֲ ֹ
דו ׁש ַהזֶּה.
ָדות ְּוכָ ל ַה ָדרו ׁש לַלַיְּ לָ ה ַה ָק ֹ
רותַ ,ה ַהג ֹ
סותַ ,ה ְּק ָע ֹ
מו ֵעד ִעם ַהיַיִ ןַ ,הכ ֹו ֹ
ֹ
ֵשב ִוי ַׁש ֵנן
דות ,י ֵׁ
טובָ ה לְּ כָ ל ָא ָדםֶּׁ ,ש ַא ַחר ֶּׁש ָנח ְּו ָר ַחץ ְּולָ בַ ׁש ִבגְּ ֵדי ֶּה ָחג ַהחֲ מו ֹ
ְּו ֵעצָ ה ֹ
ָבוא לַ ֵס ֶּדר יִ ְּהיֶּה ָב ִקי
כות ַה ֵס ֶּדר ִב ְּקצָ ָרה ְּכ ִדלְּ ַה ָלןְּ ,כ ֵדי ֶּׁש ְּכ ֶּׁשי ֹ
מו ֶּאת ִהלְּ ֹ
לְּ ַע ְּצ ֹ
נו ָס ִפים
מוצָ ֵאי ַׁש ָבתֶּׁ ,שי ֵׁש ְּפ ָר ֵטי ִדינִ ים ֹ
ָיתו ַכ ָדת ְּוכַ הֲ לָ כָ ה[ .ו ִב ְּפ ָרט ְּכ ֶּׁש ָחל לֵיל ַה ֵס ֶּדר ְּב ֹ
ַבעֲ ִשי ֹ
ֶּׁש ָצ ִר ְּ
ימה ִעם
יאת ִמ ְּצ ַריִ ם ְּבנַ ַחת ונְּ ִע ָ
יך לְּ ַׁש ְּננָ ם ק ֶֹּדם ].לְּ ַא ַחר ִמ ֵכן ,יִ ְּק ָרא ֶּאת ִספור יְּ ִצ ַ
ְּ
יאך נִ ְּכ ְּספָ ה ְּוכָ לְּ ָתה
יש ֵה ַ
ענֶּגְּ ,וי ְַּר ִג ׁ
כ ֹוס ֵתה ַחם ,ו ְּבוַ ַדאי ֶּׁש ָכל ֻכל ֹו יִ ְּת ַמ ֵלא ִש ְּמ ָחה וָ ֹ
רון,
או ָתם ָה ְּמ ִכינִ ים ֶּאת צָ ְּרכֵ י ֶּה ָחג ַעד ָה ֶּרגַע ָה ַאחֲ ֹ
נַ ְּפ ׁש ֹו לִ ְּק ַראת ב ֹוא ֶּה ָחגְּ .ולֹא ְּכ ֹ
כונָ ה ִהיאָ ,מה ֶּׁש ִס ֵפר לִ י יְּ הו ִדי
ְּונִ ְּכנָ ִסים ֶּל ָחג ְּבל ַַחץ ובֶּ ָהלָ הְּ .וכַ ָמה ַהנְּ ָה ָגה לֹא נְּ ֹ
דות
בו ֹ
יתם נַ עֲ ֶּשה ַבעֲ יֵפות ו ִב ְּמ ִהירותֵ ,מ ַא ַחר ֶּׁש ֻכ ָלם עֲ ֵי ִפים ֵמעֲ ֹ
ֶּא ָחדֶּׁ ,שלֵיל ַה ֵס ֶּדר ְּבבֵ ָ
עו ִשים
נו" :אֲ נַ ְּחנו ֹ
דות ַה ַביִ תְּ ,ו ַה ְּגבָ ִרים ֵמאֲ ִפיַת ַה ַמצ ֹותְּ ,ו ִכלְּ ׁש ֹו ֹ
בו ֹ
ַהי ֹוםַ ,ה ָנ ִ ׁשים ֵמעֲ ֹ
ְּ
רו ִאים
ֻק ָפה ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח"ָ .מה ָׁשוָ ה " ֻק ָפה" ָכ ֹזוַ ,ה ָב ָאה ַעל ֶּח ְּ ׁשב ֹון ִחנוך ַהיְּ לָ ִדיםֶּׁ ,ש ֹ
יא ְּך ִמ ְּת ַק ֶּי ֶּמת ִמ ְּצוַ ת עֲ ֵשה ִמן ַהת ֹו ָרה " ְּו ִהג ְַּד ְּת לְּ ִבנְּ ָך"?! .ו ְּכבָ ר ָא ְּמרו חֲ ַז"לָ " :כל
ֵה ַ
יאת ִמ ְּצ ַריִ ם ,הֲ ֵרי זֶּה ְּמ ׁ ֻש ָבח" ,ו ִמ ְּכלָ ל ֵהןַ ,א ָתה ׁש ֹו ֵמ ַע לָ או.
יצ ַ
ַה ַמ ְּר ֶּבה לְּ ַס ֵפר ִב ִ
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לְ ַׁה ְק ִ ּדים ּ ְת ִפלּ ָה
יתו ְּב ִש ְּמ ָחה
דו ׁש ַהזֶּה יַעֲ בֹר ָעלָ יו ְּו ַעל ְּבנֵי ֵב ֹ
ַעל ַהכֹל ,יִ ְּת ַפלֵל לְּ ַה ָק ָב"ה ֶּׁש ַהלַיְּ לָ ה ַה ָק ֹ
ו ְּב ַׁשלְּ וָ ה ,ו ְּב ִה ְּת ַלהֲ בות ֶּׁשל ְּק ֻד ָׁשהְּ ,כ ֵדי ֶּׁש ִת ְּהיֶּה נַ ַחת רו ַח לְּ ַה ֵׁשם יִ ְּת ָב ַר ְּךְּ ,ו ֶּׁש ַחס
או ַה ְּק ָפ ָדה ָכלְּ ֶּׁש ִהיאִ ,כי ַהיֵצֶּ ר ָה ַרע ֹיו ֵד ַע לְּ כַ ָמה
ֹ
לום לֹא יִ ָכ ֵׁשל ֶּב ָע ֹוון ַה ַכ ַעס
ְּו ָׁש ֹ
בות יְּ כ ֹולִ ים לִ זְּ כ ֹות ַב ַליְּ לָ ה ַהזֶּהְּ ,ולָ כֵ ן ְּמנַ ֶּסה ו ְּמ ַח ֵפש ֵהי ַא ְּך
טו ֹ
לות ְּו ֹ
דו ֹ
לות ְּג ֹ
ַמעֲ ֹ
או ָתן
תו ו ַמ ִ ׁשיל ִמ ֶּמנו ֶּאת ָכל ֹ
או ֹ
'מ ַכיֵס' ֹ
לו ִב ְּפ ָרט ְּב ָע ֹוון ַה ַכ ַעס ,ובָ זֶּה הוא ְּ
לְּ ַה ִפי ֹ
ֹאמר גִ ב ֹור אֲ נִ יִ ,ויבַ ֵק ׁש ֵמ ַה ֵׁשם
בוא ָעלָ יו .לַזֹאתַ ,ה ַח ָל ׁש י ַ
ידות לָ ֹ
בות ָהעֲ ִת ֹ
ַההֲ ָט ֹ
בות
עות ְּו ַההֲ ָט ֹ
או ָאז יִ זְּ ֶּכה לְּ כָ ל ַה ְּי ׁשו ֹ
כל ַכ ָדת ְּוכַ הֲ לָ כָ ה ְּב ִש ְּמ ָחהֹ ,
ֶּׁש ְּיז ֵַכהו לַעֲ ש ֹות ַה ֹ
ַכמובָ א ַבז ַֹהר ַה ָקד ֹו ׁש.

דוקא בלילה זו שמאירה כשמש ,יצר הרע מחפש להיכנס
אומר הרב אלימלך בידרמן שליט"א :כאשר מאמין האדם ,כי אין דבר בעולם אשר
יארע אם לא ציווהו השם ,אינו בא לעולם לידי כעס או גאוה ,שהרי גם הדבר שיש
בו כדי להכעיסו לא נעשה מאליו אלא במאמר השם ,והדברים נוגעים למעשה
בפרט בלילה הקדוש הזה ליל הסדר ,כמו שכתב רבנו החיד"א (מורה באצבע סימן ז):
"יראה לי ,שהלילה הזו מאירה כשמש בתוקף באורות עליונים ,ועל כן היצר הרע
עושה לו פתחים ,ומבקש עילה להיכנס באחד מבני הבית (על ידי המחלוקת והכעס) ,והחכם
עיניו בראשו ...יעביר הכל 'מוציא מצה' [מצה מלשון מריבה  -שיגרש מאתו כל מיני
מריבות] ומכניס אהבה ,ואשריו".

הסדר של רבי בערצ'י עלית על כולנה
מעשה באיש חסיד ושמו רבי בערצ'י .בכל ענייני הפסח היה ר' בערצ'י מחמיר
בחומרות שונות ,בפרט באפיית המצות ,שהיה הוא עצמו שומר על החיטים משעת
קצירה ,וכן בהכנת היין ,היה משגיח על הענבים משעת בצירה ,לבל יגע בהם שום
חשש כלשהו של חמץ .אחר כל היגיעות ,הצליח לאפות כמה מצות שמורה כדי
צורכו ,ויין לארבע כוסות ,וכך יצא מביתו בערב פסח שמח וטוב לב ,כאשר היין
והמצות ערוכים היו על שלחנו .באותה שעה שרבי בערצ'י היה בבית המדרש ,עברה
אשתו (שהיתה קשת רוח) ליד השולחן ,ונתפס הסינר שלה במפה ,ומבלי משים גררה
אחריה את המפה שעל השלחן ,ונפלו המצות ונשברו ,היין נשפך ,ואף הכלים
נשברו ....כאשר חזר מבית הכנסת שפכה עליו את זעמה ,והחלה לצעוק בכעסה שהוא
אשם בכל התקלה הזאת ,שלא הניח את המצות והיין על מקומם הנכון ,ואיך עשה
כדבר הזה?! שמע ר' בערצ'י את חרפתו ולא השיב מאומה ,ואדרבה פייסה בדברים
באומרו" :מה משנה מי אשם ,הרי הכל מאיתו יתברך!" ובנחת הרים את המצות
והיין[ ,והגם שתמיד היה נוהג שלא לאכול בפסח ממה שנפל לארץ ,לא שת לבו
לזאת ,ביודעו שלא עת עתה להרבות בחומרות ,ועליו למנוע מריבה וכעס בכל מחיר].
וכך התחיל לערוך את הסדר בשמחה ובדיצה.
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למחרת נכנס הרבי הקדוש מקרלין לבית המדרש ,ומנה בפני התלמידים :סדר של
צדיק פלוני ,האיר ופעל בכל העולמות ,ומעשיו של צדיק פלוני ,האירו בעולמות
אחרים" ,אבל הסדר של רבי בערצ'י עלית על כולנה ,איש לא זכה להשיג שפע רב
בכל העולמות ,כמו שהוא השיג במעשיו אמש ,שלא בא לידי כעס".

מה לך כי תבכי ,וכי אין בבית מצות אחרות!? ...
הגאון רבי משולם איגרא זצ"ל היה מחמיר שלא לאכול מצות זולת הכמות שחייבים
לאכול בליל הסדר ,והיה משגיח מאד על אותן מצות ,כשהוא עצמו עומד על עושי
המלאכה .משעת קצירה עד אחר אפיה ,היה בוחן ובודק שיהיה הכל בתכלית
השלימות בכל פרטיה ודקדוקיה .באחת השנים בערב פסח לאחר חצות היום ,רעבו
ילדיו לאכול ,ולא מצאה המשרתת מאכל כדי שביעה להשקיט בו רעבונם .לפי תומה
ראתה את המצות היקרות של הרב ,ונתנה אותן לילדים ,משהבחינה בכך הרבנית,
נבהלה מאד ,שהרי ידעה כמה יגיעות טרח הרב לאפות את המצות כהלכתן ,ומהיכן
ישיגו כעת מצות מהודרות כאלו .אך מאחר וחששה שבעלה יקפיד על זאת ,החליטה
לצאת מן הבית לאיזו שכנה ,ולשוב רק לאחר שבעלה ישוב מבית הכנסת .כאשר
חזרה הביתה ,קיבלה בעלה הרב במאור פנים ,היא הבינה שאינו יודע מאומה מן
המאורע ,או אז פרצה בבכי וסיפרה על המצות שאכלו בטעות הילדים .מששמע כן
הרב ,השיב בפשטות ובנחת :מה לך כי תבכי ,וכי אין בבית מצות אחרות!? ...
הרבי בעל דברי יואל מסאטמאר זיע"א ,היה מספר מעשה זה בהתפעלות ,והיה
מוסיף ואומר ,שעיקר החידוש הוא ה'פשטות' שהיתה בתשובתו של הרב .ברוב
אמונתו בהשם יתברך בתכלית השלימות ,לא עלה בדעתו כלל לכעוס ולהתרעם ,לא
על הילדים ,ולא על המשרתת ,ואף לא על זוגתו ,שאולי לא הצניעה את המצות
בשמירה מעולה ,שהרי על האדם לעשות רצון קונו ,ואם בסופו של דבר האכילו את
הילדים במצות אלו ,הרי כך היה רצון השם ,שיקיים את מצוות הלילה במצות
אחרות ,וממילא לא הקפיד כלל.

הנני מודה לך שנתת לי נכדים מתוקים כאלו ,אף כשהם שוברים את המצות
פעם אחת בליל הסדר נכנסו בניו של רבי זלמן בריזל זצ"ל לברך ולהתברך בברכת
החג .בין הבאים הגיע גם נכדו ,ילד קטן ,שבמעשה ילדות קפץ ומשך את המפה של
שלחן ה'סדר' וגרם לשבור את מצות השמורה .כאשר הבחין בכך רבי זלמן ,נשא את
עיניו כלפי מעלה ואמר בשמחה" :אה ,רבונו של עולם ,הנני מודה לך ומשבחך על
שנתת לי נכדים מתוקים כאלו אף כאשר הם שוברים את המצות...

קריעת ים סוף בליל הסדר
מספר הרב שלום הרוש שליט"א (בספרו הנפלא ביותר" ,הגדה של פסח  -הסדר של החיים" עמוד :)00
מסרתי שיעור בישיבה ,והכנתי את התלמידים שעיקר של ליל הסדר הוא אמונה .את
השיעור תיבלתי בדוגמאות מעשיות מהחיים ובסיפורים שקרו .התלמידים התעוררו עד
מאד ,והכינו את עצמם כראוי ,ובתפילה על זה לפני החג.
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אחד התלמידים סיפר לי מכלי רא שון ,למה זכה בזכות ההכנה והתפילה ללילה
הקדוש הזה :בליל הסדר הלך להתפלל ערבית ,אשתו שהיתה עייפה מכל ההכנות
הרבות ,החליטה לנצל את הזמן לנוח .לאחר זמן מה ,התעוררה ונבהלה מאד לראות
שכל הבית מוצף במים .היא חששה מתגובת בעלה שיכעס עליה ,והמחשבה הראשונה
שעלתה לה בראש היתה' :הנה בעלי עומד להגיע מהתפילה ,וכשיראה מה קורה פה,
הולך להיות "שמח" .ליל הסדר הזה "הלך"'...
התפילה של ליל הסדר הסתיימה ,המתפללים יצאו איש לביתו .והבעל היקר יצא
לדרכו כשדיבורי האמונה מהדהדים במוחו ,ובשפתיו תהילה לה' שיהיה בעזרם
בעריכת הסדר .כאשר פתח את הדלת ,לא שיער איזה מחזה עומדות עיניו לראות:
כל הבית הוצף במים .הבית היה שטוף בנחלי מים בכל מקום ,ואשתו עומדת אובדת
עצות ולא מצליחה לטפל בבעיה .השם עזר לו והוא הבין שזה הניסיון שלו ,השם
רוצה שליל הסדר הזה יתחיל עם מגבים ועם בית מוצף ,והוא התחיל את הסדר
מהאמונה ,כפי שלמד.
אשתו הופתעה עד מאד ,כאשר ראתה כשפני בעלה נותרות שלוות ומחויכות ,והוא
לוקח מגב ,ומתחיל לגרוף את המים החוצה תוך כדי שהוא שר ,ומודה להשם בלי
שום כעס והקפדות .ניסים של פורים בליל הסדר .האם זה בעלה !?...והבעל בשמחה,
גורף ומנסה להבין מה מק ור הבעיה .לאחר מספר דקות גילה שאחד הילדים פתח
את הברז של מכונת הכביסה בזמן שאשתו ישנה ,וגרם להצפה .הוא סגר את הברז
ואמר לאשתו" :היום הסדר שלנו מתחיל בלגרוף את המים מהבית" ,ובמשך שעה
ארוכה גרפו את כל המים מהבית ,שמחים ורגועים .ומה היה לאחר מכן? איזה ליל
סדר היה להם? לא הייתי שם ,אבל התלמיד סיפר לי שלא היה לו כזה ליל סדר כל
החיים .ואני מאמין לו ,כי זה ברור :לפי גודל הנסיון כך גודל האור .לאחר עמידה
בנסיון כזה ,זה פשוט שמקבלים מתנות מיוחדות.

השלמות של ליל הסדר
נסביר את העומק שבדבר .האמונה היא השלמות של כל הדברים ,ובעיקר של ליל
הסדר ,שכל המהות שלו היא לימוד האמונה והנחלת האמונה לדורות .אמנם נכון
שיש חלקים רבים בליל הסדר :ההגדה ,הסעודה ,ההלל ,השירים .אבל היסוד של
הכל ,הלב של הכל  -זה האמונה .ליל הסדר שבו האמונה היא לפני הכל  -זה ליל
הסדר מושלם ,האור שלו בשיא השלמות.
כמה עלוב הוא ליל הסדר שבו מקיימים את כל החלקים ונכשלים במבחן האמונה...
אתה מספר לילדים על האמונה ומהלל את השם ,תוך כדי שאתה חי בניתוק גמור
מהשם .זו בדיחה .העי קר חסר מן הספר .זהו ליל סדר חסר חיות ,חסר לב .כי על
האמונה לא מוותרים בשום מצב! כי בלי אמונה אין כלום.
לכן כמעט שאין אדם שאין לו נסיון של אמונה בליל הסדר .אתה חושב שזה
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"שיבוש בתיכנון" ,אבל באמת הנסיון הזה הוא השלמות של ליל הסדר שלך .זה לא
חייב להיות דב ר גדול כמו איחור רציני ,או בית מוצף .זה יכול להיות מריבה בין
הילדים 'מי יושב היכן' ,תינוק בוכה ,או כל דבר אחר שמצוי בכל משפחה .וכאשר
יודעים שזו השלמות של ליל הסדר ומתכוננים על כך בתפילות ,אפשר לזכות לעמוד
בנסיון ולקבל את האור של ליל הסדר בשלמות.
והחכם עינ יו בראשו .אחי היקר ,תגיע לליל הסדר עם הרבה מאד תפילות ,ואז תזכה
לקבל את האור הגדול של הלילה גם בלי הנסיונות .כי הנסיונות באים כדי להשלים
את האמונה ,וכשתרבה בתפילות תזכה להשלים את האמונה על ידי תפילות .אבל
גם בריבוי תפילה ,לא מחייב שתקבל את האור של ליל הסדר בלי נסיונות ,כי יש
הארות נפלאות ומיוחדות שאי אפשר לקבלן אלא על ידי נסיונות ,אלא שבזכות
התפילות תהיה לך סייעתא דשמיא לעמוד בנסיונות ולקבל את המתנות.

אל תדאג ,הכל מסודר
יום לפני ליל הסדר קיבל אביו של אחד מתלמידי אירוע מוחי ל"ע ,ולקחו אותו
לבית החולים .הבן ובני ביתו היו מבולבלים ולא ידעו מה לעשות .אם אביהם ישהה
בבית החולים עם הסבא ,מה יהיה עם כל הילדי ם וכו'? בסוף החליטו שכל המשפחה
ילכו ויעבירו את ליל הסדר עם אביהם בבית החולים  -יהיה איך שיהיה.
כשהתקרב ליל הסדר ,הודיעו להם מהנהלת בית החולים שיש ארגון חסד שמארגן
ליל סדר למשפחות החולים ,ואין צורך להביא שום דבר ,הכל מוכן ומסודר .זה
הרגיע אותם מאד ,והם שמחו וסמכו על זה ,ולא הביאו איתם כלום.
הם חשבו לתומם שיגיעו למקום מסודר עם שולחן ערוך .אבל כשהגיעו בלילה
לאולם ששם התקיים הסדר ,חשכו עיניהם .הם הופתעו למצוא מקום קטן ,עמוס
בעגלות של חולים .היתה שם צפיפות נוראית .לא היה באולם מקום לזוז .כולם
חיפשו מקום לשבת ו היו שם צעקות ודחיפות .כולם התנפלו ולקחו את כל המנות.
ולא רק שבני המשפחה לא מצאו מקום לשבת עם האב החולה ,אלא גם אוכל לא
מצאו .הם כבר ויתרו על האוכל ,העיקר שיהיו מצות ויין ,אבל התברר להם שלא
נשאר להם אפילו מצות ויין לארבע כוסות.
המציאות הזאת היתה ההזדמנות ה אידאלית לאפשר ליצר הרע "לחגוג" ,ומיד היצר
הרע התחיל "להפציץ" אותו במחשבות רעות' :תראה מה קרה לך ,בליל הסדר ,שזה
הלילה הכי חשוב בשנה! תראה ,הילדים בצער ,והאשה בלחץ' וכו'.

ההכנה עשתה פירות
אבל התלמיד הזה הספיק לשמוע הרבה את הדיסק 'תפסיק להתבכיין' ,ובעיקר זכה
לשמוע שיעור הכנה לליל הסדר .בשיעור הזה שאלתי ,מהיכן מתחיל ליל הסדר
בפסח? ועניתי שליל הסדר לא מתחיל מ'קדש' ,אלא מהאמונה .כך מתחיל הסדר
האמיתי :להאמין שככה השם רוצה ,ושזה הטוב ביותר .לבטל את רצוננו לרצון השם,
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ולא להתבלבל משום תקלה או נסיון שעוברים עליו ,ולקבל את זה בשמחה .ויאמר:
"נכון שרציתי שליל הסדר יתחיל מ'קדש' ו'רחץ' מיד ובמהירות ,אבל השם רוצה
אחרת" .ואז לנהוג על פי האמונה ,כגון :להמתין בסבלנות ,או לעזור לערוך את
השולחן ,וכן על זה הדרך .בכל מצב ומצב ,ההתחלה היא האמונה .וכמו שאומר רבי
נחמן זיע"א ,שלפעמים דוקא כשהולך לאדם לא כסדר שהוא רוצה  -זהו הסדר
האמיתי ,בבחינת "תכלית הידיעה שלא נדע".
התלמיד הזה החליט לקיים את מה שלמד .במקום להתבכיין ,התחיל לומר תודה:
"תודה לך השם  ,על שאין לנו מקום לעשות את ליל הסדר .תודה השם ,אתה יודע
מה אתה עושה .בטח הכל לטובה" .כך הוא הודה והודה ,ואמר לאשתו ולילדים:
"היום הסדר שלנו מתחיל בלעזור לכולם למצוא מקום ,לחולים ולאורחים ,לעזור מה
שאפשר ,לסדר את השולחנות ,לפנות וכו' .זה מה שהשם רוצה מאיתנו .בעצם ,מה
כבר קרה כאן? השם שם אותנו כאן ,כדי שנעזור לחולים! תעזבו את הסדר שלנו,
בואו נע זור ,נגיש ,נשמח את החולים .זה יהיה הסדר שלנו :שלא נאכל ,אלא נעזור
לחולים" .ואף שראה שגם לא נשאר להם מצות ויין אמר" :ככה השם רוצה".

המתקת דינים מושלמת
ההודאה של ו באמת המתיקה את הדינים ,ואשתו והילדים קיבלו בשמחה את דבריו,
ו"נדבקו" בהתלהבות שלו ,והתחילו לעזור בסידור המקום ובהגשה ,עברו מחולה
לחולה לעזור לו ולשמח אותו במה שאפשר .בני המשפחה שכחו מה'צרה' שלהם,
והתרכזו בחסד ובנתינה .החולים ,לא האריכו ב'סדר' .בגלל מצבם ,הם ערכו את
הסדר בזריזות ושבו למחלקות שלהם .כעת ,ברוך השם ,התפנה להם מקום מרווח
לעשות את ליל הסדר .הם רצו לגשת ולהתחיל בעריכת הסדר ,אך כאמור לא היה
להם במה לערוך את הסדר ,כי הם לא הביאו כלום ,ולא נשאר להם כלום .בדיוק
באותו רגע ,בהשגחה פרטית גלויה ומופלאה ,הגיע למקום באופן לא טבעי ולא מובן,
יהודי ובידו שפע של אוכל ,מצות ויין ,ובזה הם ערכו סדר בהרחבה ובשמחה.
סיפר בעל המעשה ,שכאלו "אורות" וכזו שמחה שהיתה להם  -לו ,לאשתו ולילדים -
אי אפשר לתאר .הם זכו לחויה חד פעמית שנחרתה עמוק בלב הילדים ובני
המשפחה .כזאת שמחה מיוחדת ,כזו תחושה של גילוי אמונה ,התעוררות והתרוממות
רוחנית ושפע של אור ,מלא באושר שאי אפשר לתאר .כל המשפחה ,הילדים וכו' -
כולם הודו שכזה סדר פסח ,לא היה להם מעולם .כי סדר כזה מקבלים רק אחרי
שעומדים בנסיון ומתחילים את הסדר באמונה ,אז יש לסדר טעם אחר לגמרי.
ו כל מי שזכה לעמוד בנסיונות בליל הסדר  -החל מנסיונות קטנים ,שהילדים שפכו
את היין או רבו על שטויות ,ועד לנסיונות מורכבים וקשים יותר  -מעיד ,שדוקא
באותה שנה זכה לאור נפלא ,הרבה יותר מבכל שנה רגילה ,שבה הכל הלך לו
כסדר ,כי כשהסדר מתחיל מאמונה ,זה הסדר הנכון .אי אפשר לזכות לאור כזה ,בלי
לעמוד תחילה בנסיון גדול .וככה זה בכל החיים.
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את העיקרון הזה יש לזכ ור כל השנה .לא רק בליל הסדר .בכל ארוע ,בכל סעודה,
בשבת ,בחגים ,בשמחות ,בנסיעות  -הכל מתחיל מהאמונה .ובכל מקרה האדם צריך
לבטל את רצונו מפני השם ,ולא להתבלבל מכל נסיון או תקלה שעוברים עליו .וזה
מה שהשם יתברך מבקש מאיתנו ,שנעבוד אותו ונעשה את רצונו כרצונו ,לפי
התוכניות שלו ולא לפי התוכניות שלנו ,ושנקבל את כל מה שיקרה איתנו באמונה
ונעשה את שלנו בתמימות.

עומדים בנסיון
צריכים לקבל את כל מה שהשם עושה בשמחה גדולה ,ולהגיד תודה ,רק זה נקרא
לקבל את הנסיון באמונה .לא רק ב'שיבושים' גשמיים בתוכניות ,צריכים לקבל
באמונה ,אלא גם ב'שיבושים' רוחניים ,כגון שאין לך שום התעוררות פנימית ,או אם
נפלת בנסיון הכעס  -גם אז חייבים להתחזק מחדש באמונה ולומר" :ככה השם
רוצה" ,שבמצב הזה אגיד תודה על הבעיה ,ואתנהג כאילו לא קרה כלום.
הנסיון העיקרי באמונה ,הוא בשלום בית .בדוגמאות שהבאנו לעיל ,הנסיון היה
מגורם חיצוני שלא בשליטת האדם ,טעות מהילדים ,מהנהלת בית החולים  -שם לא
היו הרבה בררות ,אם היו כועסים ומתעצבנים ,צועקים ומשתוללים ,זה לא היה
עוזר ,ולא היו מועילים בזה כלום .אבל בנסיונות והתמודדויות מול האשה ,היצר
הרע יכול להכניס לאדם מחשבות ,שזה כן בשליטתו והוא יכול לעמוד על שלו,
להתווכח ,לצעוק" ,לכופף" את האשה ,וכדומה .כאן עיקר מבחן האמונה ,אם אדם
יודע לשתוק ולוותר ,ולא לעשות שום דבר בכח או על חשבון האשה .וכאשר זוכים
לעמוד בנסיון כזה ,אז זוכים לאור הנפלא והגדול ביותר.

ֵרות
ַׁ ה ְדל ַָׁקת נ ֹ
הֲ כָ ַׁנת נֵר ָ ּדל ּוק
מו ִמ ֻק ְּפ ַסת ג ְַּפרו ִרים א ֹו ִמ ַמ ִצית
טובְּ ,כ ֹ
ָא ְּסרו חֲ ָכ ִמים לְּ ַה ְּדלִ יק ֵא ׁש חֲ ָד ָׁשה ְּבי ֹום ֹ
ֵש לָ ִשים לֵב
טובִ .אי לְּ כָ ְּך ,י ׁ
ְּוכַ ד ֹו ֶּמהְּ ,ו ִה ִתירו לְּ ַה ְּדלִ יק ֵמ ֵא ׁש ַה ְּדלו ָקה ֵמ ֶּע ֶּרב ֹיום ֹ
עותְּ ,כ ֵדי ֶּׁש ִאם יִ ְּצ ָט ֵר ְּך לְּ בַ ֵׁשל
יסת ֶּה ָחג לְּ ַה ְּדלִ יק " ֵנר נְּ ָׁש ָמה" ַהד ֹו ֵלק ָׁ 94ש ֹ
ק ֶֹּדם ְּכנִ ַ
לו ֵמ ֵהיכָ ן לָ ַק ַחת ֶּאת ָה ֵא ׁשְּ .וזֶּהו ַה ִנ ְּק ָרא
טוב ,יִ ְּהיֶּה ֹ
ֹ
ולְּ ַה ְּדלִ יק ֶּאת ַהגַז ְּב ֹיום
" ַה ְּדלָ ָקה ֵמ ֵא ׁש לְּ ֵא ׁש"ְּ ,ד ַהיְּ נו ֶּׁש ַמ ְּדלִ יק ֵא ׁש חֲ ָד ָׁשה ֵמ ֵא ׁש ֶּׁש ָהיְּ ָתה ְּדלו ָקה ִמ ִל ְּפ ֵני ֹיום
תו ַמעֲ ִביר ֶּאת ָה ֵא ׁש,
טוב .וְּ ָא ְּמנָ ם ,י ֵׁש לְּ ִה ָז ֵהר ְּב ֹיום ט ֹוב ֶּׁשלֹא לְּ כַ ב ֹות ֶּאת ַהג ְַּפרור ֶּׁש ְּב ֶּא ְּמצָ עו ֹ
ֹ
טוב.
רות ְּב ֹיום ֹ
רות וְּ ָהאֲ סו ֹ
ָאכות ַה ֻמ ָת ֹ
תו ֶּׁש ִי ְּכ ֶּבה לְּ בַ ד .וְּ ַעיֵן לְּ ַהלָן ְּפ ָר ֵטי ַה ְּמל ֹ
או ֹ
יח ֹ
ֶּאלָא י ִַנ ַ

טוב
ֵרות ֶשל ֹיום ֹ
ְז ַׁמן ַׁה ְדל ַָׁקת נ ֹ
גות
נוהֲ ֹ
ֵש ה ֹ
יעה ִכ ְּב ָכל ֶּע ֶּרב ַׁש ָבתְּ .וי ׁ
רות לִ ְּפ ֵני ַה ְּ ׁש ִק ָ
טוב ֶּׁש ַה ָנ ִ ׁשים ַת ְּדל ְֵּקנָ ה ֶּאת ַה ֵנ ֹ
ֹ
ש ְּדלו ָקה( .חזו"ע סוכות רי)
טוב ק ֶֹּדם ַה ִקדו ׁש .ופָ ׁשוט ֶּׁש ַת ְּדל ְֵּקנָ ה ֵמ ֵא ׁ
לְּ ַה ְּדלִ יק ְּבלֵיל ֹיום ֹ
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ְּפ ִתיל צָ ף
תו ְּך
מו ִב ְּפ ִתיל צָ ףֻ ,מ ָתר לְּ ַה ְּכנִ יס ֶּאת ַה ְּפ ִתיל לְּ ֹ
טוב ַע ְּצ ֹ
ֵרות ְּב ֹיום ֹ
יקים נ ֹ
ַכאֲ ֶּׁשר ַמ ְּדלִ ִ
קן ְּכלִ י( .תשובה בכתב יד למרן זצוק"ל .הובא בקצור
ַה ֶּנ ֶּקב ֶּׁש ַב ְּפ ַקק ַׁש ַעםְּ ,ו ֵאין זֶּה נ ְֶּּח ָׁשב ְּמ ַת ֵ
שלחן ערוך חזון עובדיה שבת ב קצט)

ַׁה ְ ּב ָרכָ ה

עולָם ,אֲ ֶשר ִק ְ ּד ָשנ ּו
"בר ּו ְך ַׁא ּ ָתה ה' ,אֱ לֹ ֵקינ ּו ֶמל ְֶך ָה ֹ
ָּ
ק ֶֹּדם ַה ַה ְּדלָ ָקה ְּת ָב ֵר ְּך ָה ִא ָׁשה:
טוב"ְּ ,ו ַא ַחר ָכ ְּך ַת ְּדלִ יק.
ְ ּב ִמ ְצ ֹו ָתיוְ ,ו ִצ ָ ּונ ּו לְ ַׁה ְדלִ יק נֵר ֶשל [בשבתַׁ :ש ָּבת ְו] ֹיום ֹ
יקות
נות ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז לְּ ָב ֵר ְּך לְּ ַא ַחר ֶּׁש ַמ ְּדלִ ֹ
גות רֹב ְּב ֹ
ְ ּב ֹנות ַׁא ְש ְ ּכנַׁז  -הֲ ַגם ֶּׁש ְּב ֶּע ֶּרב ַׁש ָבת נ ֹוהֲ ֹ
ְּ
ֵרות ְּו ַא ַחר ָכך י ְַּדלִ יקו.
טוב ַאף ֵהן יְּ בָ ְּרכו ַעל ַהנ ֹ
קוםְּ ,ב ֶּע ֶּרב ֹיום ֹ
ֵרותִ ,מ ָכל ָמ ֹ
ֶּאת ַהנ ֹ

לות ַׁש ָבת ַב ְּב ָרכָ ה ,וְּ ֵהי ַא ְּך
גות לְּ ַה ְּדלִ יק וְּ ַא ַחר ָכ ְּך לְּ בָ ֵר ְּך ,הוא ֵמחֲ ָׁש ׁש ֶּׁש ְּמ ַק ְּב ֹ
ִמ ֵכיוָ ן ֶּׁש ָכל ַמה ֶּׁשנ ֹוהֲ ֹ
את
לות ֶּ
יטה ֶּׁש ְּמ ַק ְּב ֹ
ַש ָ
טוב ֶּׁש ֻמ ָתר לְּ ַה ְּדלִ יק ֵמ ֵא ׁש לְּ ֵא ׁש ,נִ ְּמצָ א ֶּׁש ַאף ל ִ ׁ
י ְַּדלִ יקו לְּ ַא ַחר ִמ ֵכן? ַא ְּך ְּב ֹיום ֹ
ְּ
יקות( .מ"ב רסג כז.
ֶּה ָחג ַב ְּב ָרכָ הַ ,ר ָׁש ִאי ֹות לְּ ַה ְּדלִ יקַ ,אך יִ זָהֲ רו ֶּׁשלֹא לְּ כַ ב ֹות ֶּאת ַה ֵנר ֶּׁשב ֹו ֵהן ַמ ְּדלִ ֹ
חזו"ע סוכות רט)

טובַ ,ע ָתה
ֵרות ֶּׁשל ֹיום ֹ
ימן ֶּׁ -ש ָנהֲ גו ְּבחוץ לָ ָא ֶּרץ ֶּׁשלֹא לְּ ָב ֵר ְּך ַעל ַה ְּדלָ ַקת ַהנ ֹ
ְ ּב ֹנות ּ ֵת ָ
ְּ
רות.
הג ְּכ ִמנְּ ַהג ֶּא ֶּרץ יִ ְּש ָר ֵאל ,ולְּ בָ ֵרך ַעל ַה ְּדלָ ַקת ַה ֵנ ֹ
ֵיהן לִ נְּ ֹ
ֶּׁש ָעלו לְּ ֶּא ֶּרץ יִ ְּש ָר ֵאל ,עֲ ל ֶּ
כן מבואר בתלמוד ירושלמי ,וכן פסקו :רוב הגאונים ,הרא"ש ,ארחות חיים ,הר"י מקורביל ,כל בו ,ראבי"ה ,אור
זרוע ,הגהות מיימוני ,המרדכי ,הרוקח ,אבודרהם ,לקט יושר .וכן פסק מרן השלחן ערוך ,ורבים מהאחרונים :הלבוש,
הדרישה ,מגן אברהם ,דגול מרבבה ,רבנו זלמן ,החיד"א ,פני יהושע ,שערי ת שובה ,שואל ומשיב ,ערוך השלחן ועוד.
טובְּ ,כבָ ר ָכ ַתב ְּב ׁשו"ת וָ יִ ְּצבֹר ֹיו ֵסף ָבר,
ימן נָ הֲ גו ֶּׁשל ֹא לְּ בָ ֵר ְּך ְּב ֹיום ֹ
מות ְּב ֵת ָ
קו ֹ
ו ָמה ֶּׁש ָכ ַתב ְּב ׁשו"ת ְּפ ֻעלַת צַ ִדיקֶּׁ ,שרֹב ַה ְּמ ֹ
ֵש לְּ פַ ְּר ֵסם ָב ַר ִבים ולְּ ַהנְּ ִהיג ֶּׁש ֻכ ָלם יְּ בָ ְּרכו ַעל
רו ֵעץ ַח ִייםְּ ,וכָ ַתב ֶּׁש ַא ְּד ַר ָבה י ׁ
מו ָחזַר ב ֹו ְּב ִס ְּפ ֹ
ֶּׁש ָה ַרב ְּפ ֻעלַת צַ ִדיק ַע ְּצ ֹ
טו ִבים.
ֹ
נו ֶּהגֶּת ַגם ְּבי ִָמים
טובְּ ,ו ֶּׁש ֵכן ַד ַעת ָה ַר ְּמ ָב"ם ֶּׁש ָכ ַתב ֶּׁש ִמ ְּצוַ ת ִכבוד ְּועֹנֶּ ג ֶּׁש ֶּנ ֶּא ְּמ ָרה ַב ַׁש ָבתֹ ,
ֹ
נֵרות י ֹום
ֹ
ַה ְּדלָ ַקת
לום ַח ְּב ׁשו ׁש
ָאון ַר ִבי ָׁש ֹ
טובְּ .וכֵ ן ָכ ַתב ַהג ֹ
ַבי ֹיום ֹ
נֵרות ַׁש ָבת ִהיא ִמ ְּכלָ ל עֹנֶּ ג ַׁש ָבת ,הוא ַה ִדין לְּ ג ֵ
ֹ
ו ִמ ֵכיוָ ן ֶּׁש ִמ ְּצוַ ת ַה ְּדלָ ַקת
עודְּ .וכָ ַתב ַמהֲ ִר"י ַב ִ ׁש ִירי ֶּׁש ֵכן ִבזְּ ַמ ָנם
ֵיתים ְּו ֹ
ימן לְּ ָב ֵר ְּךַ ,מהֲ ִר"י ונהׁ ְּ ,ש ִתי ֵלי ז ִ
עוד ֵמ ַר ָבנֵ י ֵת ָ
ְּב ׁש ֹו ַׁשנַת ַה ֶּמלֶּ ְּךְּ .וכֵ ן ָכ ְּתבו ֹ
ָש ֹון :ו ְּבוַ ַדאי
עובַ ְּד ָיה ֹיו ֵסף זצוק"ל ְּב ֹזו ַהל ׁ
אש ֹון לְּ ִצי ֹון ַר ֵבנו ֹ
ָהיָה ַה ִמנְּ ָהג ָפ ׁשוט לְּ ָב ֵר ְּך .וְּ ִסיֵם ָמ ָרן ָה ִר ׁ

יח ְּב ִד ְּב ֵרי ָהא ֹו ֵמר לְּ ַׁשנ ֹות ִמן ַה ִמנְּ ָהג
ַש ִג ַ
בון וִ י ֵרא ָׁש ַמיִ םֶּ ,ה ָח ֵרד לִ ְּדבַ ר ה' ,לֹא י ְּ ׁ
ֶּׁש ָכל ָמ ְּש ִכיל נָ ֹ
אונֵי
עולָם ו ְּבכָ ל ֶּא ֶּרץ יִ ְּש ָר ֵאל ַא ְּת ָרא ְּד ָמ ָרן ַה ָקד ֹו ׁש ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך וְּ ַרב ֹו ֵתינו ְּג ֹ
פוץ ְּבכָ ל ָה ֹ
ַה ָנ ֹ
אש ֹונִ ים ְּכ ַמלְּ ָא ִכים ָאנו ִכ ְּבנֵי
יבו ֵתינוֶּׁ ,ש ִאם ִר ׁ
אור לִ נְּ ִת ֹ
יהם ָת ִמיד נֵר לְּ ַרגְּ לֵינו וְּ ֹ
יְּ רו ָׁשלַיִ ם ,אֲ ֶּׁשר ִד ְּב ֵר ֶּ
מו ,וַ הֲ ֵרי ְּכבַ ר ָא ְּמרו חֲ ַז"ל ַאל יְּ ַׁש ֶּנה ָא ָדם ִמ ְּפ ֵני ַה ַמחֲ ל ֶֹּקת .לָכֵ ן
קו ֹ
ָא ָדם .וְּ ֵאיזֶּהו ָחכָ ם ַה ַמ ִכיר ֶּאת ְּמ ֹ
ְּ
ֵיהם לְּ ַׁשנ ֹות ִמנְּ ָהגָם ,ו ִמ ָכאן ולְּ ַה ָבא לְּ בָ ֵרך ַעל
ימן ֶּׁשעֲ ַדיִ ן לֹא ְּמבָ ְּר ִכים ,עֲ ל ֶּ
או ָתם ִמי ֹו ְּצ ֵאי ֵת ָ
ֹ
יהם ָבזֶּה,
או ָתם ולְּ ַחזֵק ֶּאת יְּ ֵד ֶּ
עו ֵדד ֹ
טוב .וְּ ָראוי לְּ ֹ
בוא ִב ְּרכַ ת ֹ
ֵיהם ָת ֹ
טוב ,וַ עֲ ל ֶּ
ַה ַה ְּד ָל ָקה ֶּׁשל ֹיום ֹ
מה' יִ ְּשאו ְּב ָרכָ ה( .חזו"ע שבת א ריז)
ו ֵ

"ש ֶהחֱ יָנ ּו"
ִ ּב ְר ַּׁכת ֶ
לֹא ְּת ָב ֵר ְּכנָ ה ַה ָנ ִ ׁשים ֶּׁש ֶּהחֱ יָנו ַב ַה ְּדלָ ָקהֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ְּמבָ ְּר ִכים ְּב ָרכָ ה ֹזו לְּ ַא ַחר ִמ ֵכן ַב ִקדו ׁש.
סות לַחֲ ַׁש ׁש ֶּה ְּפ ֵסק ֵבין ַה ְּב ָרכָ ה
כות נִ ְּכנָ ֹ
(ירושלמי ,אור זרוע ,תרומת הדשן ועוד) ְּו ַה ְּמבָ ְּר ֹ
ָאון י ְַּע ֵב"ץ ,יָפֶּ ה ַללֵב,
שי ְַּפ ִסיקו ִמ ִמנְּ ָה ָגן .וְּ כָ ְּתבו ַהג ֹ
טוב לְּ ָה ִעיר לָ ֶּהן ְּבנַ ַחת ֶּׁ
ל ַַה ְּדלָ ָקהְּ ,ולָ כֵ ן ֹ
סוד ַבהֲ לָכָ ה ,ו ְּ ׁש ָג ָגה הוא.
ְּפ ַתח ַה ְּד ִביר ,וְּ ֶּח ֶּסד לָאֲ ל ִָפיםֶּׁ ,ש ִמנְּ ַהג נָ ִ ׁשים זֶּה ֵאין ל ֹו יְּ ֹ

 | 811ח ג ה פ ס ח ב ה ל כ ה ו ב א ג ד ה
'ש ֶּהחֱ יָנו'
ֶּׁ
'א ֵמן' ַעל ִב ְּר ַכת
ָ
כות ' ֶּׁש ֶּהחֱ יָנו' ַב ַה ְּדלָ ָקהַ ,תעֲ ֶּנינָ ה
נָ ִ ׁשים ֶּׁשעֲ ַדיִ ן ְּמ ָב ְּר ֹ
ימת ַהיַיִ ן.
'הגֶּפֶּ ן' לִ ְּט ִע ַ
עות ַב ִקדו ׁשְּ ,ו ֵאין ָב ֶּזה ֶּה ְּפ ֵסק ֵבין ִב ְּר ַכת ַ
ֶּׁש ׁש ֹו ְּמ ֹ
'שהֶּ חֱ יָנו' ֶּׁש ַב ִקדו ׁש ַׁש ֶּיכֶּ ת גַם ַעל ְּ ׁש ָאר
י ֵׁש לְּ ַה ְּב ִהיר ִכי ִדין זֶּה הוא ַרק ְּב ַחג ַה ֶּפ ַסחֵ ,מ ַא ַחר ו ִב ְּר ַכת ֶּׁ
רור ,וְּ ָה ִא ָׁשה ֶּׁש ֵב ְּרכָ ה ֶּׁש ֶּהחֱ יָנו ַב ַה ְּד ָל ָקה לֹא ִכ ְּונָ ה ַעל ִמ ְּצ ֹוות
ִמ ְּצ ֹוות ַה ֵס ֶּדר ַכאֲ ִכילַת ַה ַמ ָצה ְּו ַה ָמ ֹ
נות ָא ֵמן ַא ַחר
ֵאלוֶּ ,אלָא ַעל ֶּעצֶּ ם ֶּה ָחג .וְּ לָכֵ ן ְּב ֻסכ ֹות ֶּׁש ְּפטו ָרה ִהיא ִמ ִמ ְּצוַ ת ֻס ָכהֵ ,אין ָלה לַעֲ ֹ
'א ֵמן'ֵ ,מ ַא ַחר
נות ָ
נות ַא ְּ ׁש ְּכנַ זַ ,ר ָׁש ִאית ַלעֲ ֹ
'ש ֶּהחֱ יָנו' ֶּׁש ַב ִקדוש ֵמחֲ ַׁש ׁש ֶּה ְּפ ֵסק .וְּ אולָםִ ,אם ִהיא ִמ ְּב ֹ
ֶּׁ
עות לֹא ַתעֲ נֶּינָ ה( .שבט הלוי ח"ג סימן סט.
גות לְּ בָ ֵר ְּך אֲ ִפלו ַעל ַהיְּ ִ ׁשיבָ ה ַב ֻס ָכהַ ,א ְּך ְּב ַחג ַה ָׁשבו ֹ
נוהֲ ֹ
וְּ י ֵׁש ֹ
כה .סוכות קנא ,ריג)

ּ ִ דינֵי ֶע ֶרב ּ ֶפ ַׁסח ֶש ָחל ְ ּב ַׁש ָּבת 

ֵש לְּ ֵה ָע ֵר ְּך לְּ כָ ְּך
מוצָ ֵאי ַׁש ָבתְּ ,ו ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח הוא ְּב ֹיום ַה ַׁש ָבת ,י ׁ
ַכאֲ ֶּׁשר ָחל לֵיל ַה ֵס ֶּדר ְּב ֹ
ַב ֶּה ְּת ֵאםְּ ,כ ִדלְּ ַה ָלן:

הֲ כָ נַׁת נֵר ָ ּדל ּוק
לו ֵא ׁש מו ָכנָ ה לְּ ַה ְּדלִ יק ִמ ֶּמ ָנה
דולְּ ,כ ֵדי ֶּׁש ִת ְּהיֶּה ֹ
י ְַּדלִ יק ֵמ ֶּע ֶּרב ַׁש ָבת ֵנר נְּ ָׁש ָמה ָג ֹ
טוב.
טוב ,לְּ ִחימום ַה ַת ְּב ִ ׁשילִ יםְּ ,ו ַה ְּדלָ ַקת ֵנר ֹיום ֹ
מוצָ ֵאי ַׁש ָבת ֶּׁשהוא ֹיום ֹ
ְּב ֹ

דות ַׁה ּ ַׁש ָ ּבת?
ַּׁב ּ ֶמה ְמ ַׁקיֵּם ְסע ּו ֹ
דות ַבאֲ ִכילַ ת ַפתְּ ,ו ִאלו ְּב ַׁש ָבת ֹזו ֶּׁש ָחלָ ה
ֶּשנָ ה ִמ ְּצוָ ה לְּ ַקיֵם ָׁשל ֹׁש ְּסעו ֹ
ְּבכָ ל ַׁש ָבת י ְּ ׁ
כל
ב ֶּקרְּ ,וכֵ ן ֵאין ֶּלאֱ ֹ
יעית ֵמ ַה ֹ
ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסחָ ,אסור לֶּאֱ כֹל ָח ֵמץ ָה ֵחל ֵמ ַה ָׁש ָעה ָה ְּר ִב ִ
ֹאר לְּ ֵעילְּ ,וכֵ יצַ ד ִאם ֵכן יְּ ַקיֵם ִמ ְּצוַ ת ְּסעוד ֹות ַׁש ָבת?
ַמצ ֹות ְּב ֶּמ ֶּׁש ְּך ָכל ַהי ֹום ֻכל ֹו ַכ ְּמב ָ
נות ְּב ַׁש ָבת
אש ֹו ֹ
דות ָה ִר ׁ
לְּ ַה ָלן נְּ בָ ֵאר ְּ ׁש ֵתי ֶּא ְּפ ָׁש ֻרי ֹות ֵכיצַ ד לִ נְּ הֹג ַבאֲ ִכילַ ת ְּ ׁש ֵתי ַה ְּסעו ֹ
ו ְּב ִבעור ֶּה ָח ֵמץ.

ָה ֵע ָצה ַׁה ַּׁק ּלָה ָה ִראש ֹונָה:
ַש ִאיר ִמ ֶּמנו ְּכלָ ל,
יסן ַבב ֶֹּקר ֹיו ִציא ֶּאת ָכל ֶּה ָח ֵמץ ֵמ ַה ַביִ ת ְּולֹא י ְּ ׁ
ְּב ֹיום ִ ׁש ִ ׁשי י"ג ְּבנִ ָ
ְּ
[עד ְּ 00:91ב ֵע ֶּרך ְּב ָׁש ֹעון ַקיִ ץ]ְּ .וכֵ ן
ישית ַ
סוף ַה ָׁש ָעה ַהחֲ ִמ ִ ׁ
ְּויִ ְּשרֹף ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ ִכ ְּבכָ ל ָׁשנָ ה ַעד ֹ
שנָ ה( .רסב ,רסג)
יְּ בַ ֵטל ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ ְּב ֶּע ֶּרב ַׁש ָבת לְּ ַא ַחר ַה ִבעור ְּכ ִמ ֵדי ָׁ
דות ְּב ַׁש ָבת?
יתוַ ,ב ֶּמה יְּ ַקיֵם ָׁשל ֹׁש ְּסעו ֹ
ו ֵמ ַא ַחר ְּו ֵאין ע ֹוד ָח ֵמץ ְּבבֵ ֹ
ֵיהן:
צ ֶּר ְּך ל ֶֶּּחם ִמ ְּ ׁש ֶּנהִ ,ויבָ ֵר ְּך עֲ ל ֶּ
ֵמות לְּ ֹ
לִ ְסע ּו ַׁדת לֵיל ַׁש ָּבת :יִ ַקח ְּ ׁש ֵתי ַמצ ֹות ְּ ׁשל ֹ
"כ ֵביצָ ה" [ְּ 04ג ָרם] .ופָ ׁשוט
יחלֵק לְּ כָ ל ְּב ֵני ַה ַביִ ת ַכמות ַ
"המ ֹו ִציא ל ֶֶּּחם ִמן ָה ָא ֶּרץ"ִ .ו ַ
ַ
חות ֶּׁשל ֶּפ ַסחֶּׁ ,ש ְּכבָ ר הֻ ְּכ ַׁשר ָכל ַה ַביִ ת ְּו ֵאין ׁשום ָח ֵמץ.
ֹאכלו ַב ַצ ָל ֹ
ֶּׁשי ְּ
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כל ַמ ָצה ,לְּ כָ ְּך לֹא יֹאכַ ל
יסן לֶּאֱ ֹ
לִ ְסע ּו ַׁדת ַׁהבּ ֶֹקרִ :מ ֵכיוָ ן ֶּׁש ַרב ֹו ֵתינו ָא ְּסרו ְּב ֹיום י"ד ְּבנִ ָ
חובָ ה ְּבלֵיל
ַמ ָצה ְּרגִ ילָ ה ִכ ְּבלֵיל ַׁש ָבתֶּ ,א ָלא ַמ ָצה ְּמבֻ ֶּׁשלֶּת ֶּׁשלֹא ֹיו ְּצ ִאים ָבה יְּ ֵדי ֹ
ַה ֵס ֶּדרְּ .וכֵ יצַ ד י ִָכין ַמ ָצה ְּמבֻ ֶּׁשלֶּת? יְּ בַ ֵׁשל ָמ ָרק ְּב ֹיום ִ ׁש ִ ׁשי ,ו ְּכ ֶּׁשהוא ַחם ְּמאֹד ,יִ ֵתן
או ָתן ְּמ ַעט זְּ ַמן ְּכ ֵדי
ֹ
ַש ֶּהה
יתו]ְּ ,וי ְּ ׁ
ֹאכלו ְּב ֵני ֵב ֹ
[בכַ מות ֶּׁשי ְּ
ֵמות ְּ
כו ַכ ָמה ַמצ ֹות ְּ ׁשל ֹ
תו ֹ
ְּב ֹ
ֶּשנָ ה ֶּא ְּפ ָׁשרות
מו כֵ ן י ְּ ׁ
ֶּׁש ְּי ַק ְּבלו ֶּאת ַט ַעם ַה ָמ ָרק ְּולֹא יִ ְּהיֶּה ָב ֶּהן ַט ַעם ַמ ָצה ְּרגִ ילָ ה .ו ְּכ ֹ
ֵמות.
דולָ הְּ .וי ְַּק ִפיד ֶּׁש ִת ָׁש ַא ְּרנָ ה ַה ַמצ ֹות ְּ ׁשל ֹ
לְּ ַטגֵן ֶּאת ַה ַמצ ֹות ְּב ֶּׁש ֶּמן ְּב ַמחֲ בַ ת ְּג ֹ
ְּ
ֶּחם ִמן
"המ ֹו ִציא ל ֶּ
ַ
ֵיהן:
ו ִב ְּסעו ַדת ַׁש ָבת ַבב ֶֹּקר יִ ַקח ְּ ׁש ֵתי ַמצ ֹות ָכ ֵאלוִ ,ויבָ ֵרך עֲ ל ֶּ
בת( .רסב)
יחלֵק לִ ְּב ֵני ַה ַביִ ת [ְּ 04ג ָרם] ִכ ְּבכָ ל ַׁש ָ
ָה ָא ֶּרץ"ִ .ו ַ

ָה ֵע ָצה ַׁה ּ ְשנִ ָיּה:

יתו
ַש ִאיר ַכ ָמה ִפת ֹות ְּכ ִפי ַה ִנ ְּצ ָר ְּך לִ ְּב ֵני ֵב ֹ
ש ֹו ֵרף ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ ְּב ֹיום ִ ׁש ִ ׁשי ַבב ֶֹּקרְּ .וי ְּ ׁ
מות לְּ פֵ רו ִרים( .רנה)
ַש ִאיר ַחל ֹותֶּׁ ,ש ֵהן ג ֹו ְּר ֹ
דות לֵיל ַׁש ָבת ְּו ַהב ֶֹּקרַ ,א ְּך לֹא י ְּ ׁ
לִ ְּסעו ֹ
ָהר ֶּׁש ַה ַת ְּב ִ ׁשילִ ים יִ ְּהיו ְּכ ֵׁש ִרים לְּ פֶּ ַסחִ ,ויבַ ְּ ׁשלֵם ַב ִס ִירים ֶּׁשל ֶּפ ַסחַ ,א ְּך י ִָשים
טוב לְּ ִהז ֵ
ֹ
חות ְּו ַסכו"ם ַחד
ֹאכלו ְּבצַ ָל ֹ
טוב ֶּׁשי ְּ
יטב ֶּׁשלֹא יִ ַגע ָב ֶּהם ׁשום ֵפרור ָח ֵמץְּ .ו ֹ
לֵב ֵה ֵ
טף ֶּאת ַה ֵכלִ ים ְּב ַׁש ָבת,
ַפעֲ ִמי יָפֶּ הְּ .ו ִאם ִה ְּ ׁש ַת ְּמ ׁשו ְּבכֵ לִ ים ֶּׁשל ָח ֵמץֵ ,אין ֶּה ֵתר לִ ְּ ׁש ֹ
או ָתם ַעד לְּ ַא ַחר ַה ֶּפ ַסחְּ .ואולָ ם
ֹ
יע
ִמ ׁשום ֶּׁש ִנ ְּמצָ א ֶּׁש ֵמ ִכין ִמ ַׁש ָבת לְּ חֹלֶּ ,א ָלא י ְַּצנִ ַ
ְּ
ל ְּכלוך( .סז ,רנח)
ֻמ ָתר לָ ֵתת ָב ֶּהם ַמיִ םְּ ,כ ֵדי ֶּׁשלֹא יִ ְּד ַבק ַה ִ
יחלֵק לִ ְּב ֵני
צ ֶּר ְּך ל ֶֶּּחם ִמ ְּ ׁשנֶּהִ ,ו ַ
ֵמות לְּ ֹ
לִ ְסע ּו ַׁדת לֵיל ַׁש ָּבת :יִ ְּבצַ ע ַעל ְּ ׁש ֵתי ִפת ֹות ְּ ׁשל ֹ
ַה ַביִ ת כְּ 01-ג ָרםְּ .ויִ ָזהֲ רו ְּמאֹד ֶּׁשלֹא יִ ְּת ַפ ְּזרו ֵפרו ֵרי ַה ֶּל ֶּחם .ו ִבגְּ ַמר ָהאֲ ִכילָ ה י ְַּק ִפיד
חוב( .סה)
יק ֵפל ַהכֹל ַב ַמ ָפה ְּויִ זְּ רֹק ְּבפַ ח ָה ַא ְּ ׁש ָפה ֶּׁש ָב ְּר ֹ
ֶּׁשלֹא יִ ָׁשאֲ רו ֵפרו ִריםִ ,ו ַ
גות לְּ ָה ִכין ֶּאת ָכל ַה ַת ְּב ִ ׁשילִ ים ְּכ ֵׁש ִרים ל ֶַּפ ַסח ְּבכֵ לִ ים ֶּׁשל ֶּפ ַסח,
חות ַרב ֹות ַהנ ֹוהֲ ֹ
י ְּ ֶּׁשנָ ן ִמ ְּ ׁש ָפ ֹ
אש ֹונָ ה ,וְּ ָאז
או ָמנָ ה ִר ׁ
יאים ִפת ֹות וְּ ָס ָל ִטים ֹ
חות וְּ ַסכו"ם ַחד ַפעֲ ִמי ,ו ִמ ְּת ִח ָלה ְּמ ִב ִ
ו ִמ ְּ ׁש ַת ְּמ ִ ׁשים ְּבצַ ָל ֹ
יהם ִמ ֵפרו ֵרי ַהל ֶֶּּחם,
ְּמ ַס ְּל ִקים ֶּאת ַה ַמ ָפה ַה ַחד ַפעֲ ִמיתׁ ,ש ֹו ְּט ִפים ֶּאת ִפיהֶּ ם ו ְּמנַ ִקים ֶּאת ִבגְּ ֵד ֶּ
פותָ ,ב ָשר וְּ א ֶֹּרז ְּבלִ י ל ֶֶּּחםַ ,כאֲ ֶּׁשר ַע ָתה
עו ֹ
או ְּכלִ ים ָמנָ ה ְּ ׁשנִ יָהֹ :
חות וְּ ַסכו"ם ֶּׁשל ֶּפ ַסח ,וְּ ֹ
יאים צַ ָל ֹ
ו ְּמ ִב ִ
ְּ
שלְּ ָחן ָערוך (סימן
כון לַעֲ ש ֹות ֵכןִ ,כי לְּ ַד ַעת ָמ ָרן ַה ׁ ֻ
ַפ ַסח .וְּ י ֵׁש לְּ ַה ְּב ִהיר ֶּׁש ְּלכַ ְּת ִח ָלה לֹא נָ ֹ
ַהכֹל ָכ ֵׁשר ל ֶּ
ֵיהם לְּ בָ ֵר ְּך ַע ָתה ַעל
קעז ס"ב)ֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ָג ְּמרו ְּב ַד ְּע ָתם ֶּׁשלֹא ֶּלאֱ כֹל ֹיו ֵתר ַפת ְּוגַם ִס ְּלקו ֶּאת ַה ַמ ָפה ,עֲ ל ֶּ
רונָ ה ,וְּ ֵאינָ ם נִ ְּפ ָט ִרים ְּב ִב ְּר ַכת ַהמ ֹו ִציא ו ְּב ִב ְּר ַכת ַה ָמ ֹזון,
אש ֹונָ ה ו ְּב ָרכָ ה ַאחֲ ֹ
ַה ַת ְּב ִ ׁשילִ ים ְּב ָרכָ ה ִר ׁ
חולְּ ִקים
אש ֹונִ ים ֹ
יהם ִמן ַה ַפתַ .א ְּך ִמ ֵכיוָ ן ֶּׁש ַר ִבים ֵמ ָה ִר ׁ
ֵמ ַא ַחר וְּ ֵאינָ ם ַׁשי ִָכים ַל ְּסעו ָדהִ ,כי ִס ְּלקו יְּ ֵד ֶּ
ַעל ֶּזה ,ולְּ ַד ְּע ָתם ֵכיוָ ן ֶּׁש ַמאֲ כָ לִ ים ַה ָללו ֵהם ַע ְּצ ָמם ָמ ֹזון ,וְּ ֵאינָ ם ָב ִאים לְּ ִקנו ַח ְּסעו ָדה ֶּא ָלא
יעַ .על ֵכן,
יע ,הֲ ֵרי ֵהם ְּב ַע ְּצ ָמם ְּכ ֵחלֶּק ִמן ַה ְּסעו ָדה ,וְּ ַה ַפת פ ֹו ֶּט ֶּרת ָכל ָמה ֶּׁש ָבא לְּ ָמ ֹזון ולְּ ַה ְּש ִב ַ
לְּ ַה ְּש ִב ַ
כות לְּ ָה ֵקל אֲ ִפלו ֶּנגֶּד ָמ ָרן ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך ,וְּ לֹא יְּ בָ ֵר ְּך לֹא
דול ֶּׁש ָספֵ ק ְּב ָר ֹ
חוזְּ ִרים ָאנו ל ְַּכלָל ַה ָג ֹ
ֹ
ֹאכלו ַגם ֶּאת
כון לְּ כַ ְּת ִח ָלה לַעֲ ש ֹות ֵכןֶּ ,א ָלא י ְּ
יהםַ .א ְּך ָכ ָאמורְּ ,בוַ ַדאי ֶּׁשלֹא נָ ֹ
ֵיהם וְּ לֹא לְּ ַאחֲ ֵר ֶּ
לִ ְּפנ ֶּ
או ָתה ַמ ָפה ְּבכֵ לִ ים ַחד ַפעֲ ִמ ִיים ,וְּ ַא ַחר ָכ ְּך יִ זְּ ְּרקו ֶּאת ַה ַמ ָפה ,וְּ לֹא יִ ָכנְּ סו לְּ ָספֵ ק
ַה ָמנָ ה ַה ְּ ׁשנִ יָה ַעל ֹ
ֵיהם יִ ְּצ ָט ְּרכו לְּ בָ ֵר ְּך ְּב ָרכָ ה
רות וְּ ִקנו ִחים ,עֲ ל ֶּ
יקת ַה ַמ ָפה י ִָביאו ֵפ ֹ
כות .ובָ רור ֶּׁש ִאם ַא ַחר זְּ ִר ַ
ְּב ָר ֹ
רונָ ה( .עיין הליכות עולם ח"ב עמוד לו .חוברת "הסעודה בהלכה ובאגדה")
אש ֹונָ ה וְּ ַאחֲ ֹ
ִר ׁ
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יעית
לִ ְסע ּו ַׁדת ַׁהבּ ֶֹקרֵ :מ ַא ַחר ְּו ָאסור לֶּאֱ כֹל ָח ֵמץ ְּכ ָבר ֵמ ַה ָׁש ָעה ָה ְּר ִב ִ
ַקיִ ץ]ִ ,אם ֵכן ,צָ ִרי ְּך לְּ ִהזְּ ָד ֵרז לָ קום ֻמ ְּק ָדם ולְּ ִה ְּת ַפלֵל ְּב ֵנץ ַה ַח ָמהְּ ,כ ֵדי ֶּׁש ַי ְּס ִפיק לַ חֲ זֹר
יעית( .רנז)
סוף ַה ָׁש ָעה ָה ְּר ִב ִ
יתו לֶּאֱ כֹל ֶּאת ַה ְּסעו ָדה ִעם ִפת ֹותְּ ,ולִ גְּ מֹר ַעד ֹ
לְּ בֵ ֹ

עון
[ב ֵע ֶּר ְּך ְּ 01:11ב ָׁש ֹ
ְּ

יק ֵפל
או ֵפרו ִריםִ ,ו ַ
יכות ִפת ֹות ֹ
ִ ּב ּט ּול ֶה ָח ֵמץִ :בגְּ ַמר ָהאֲ ִכילָ ה י ְַּק ִפיד ֶּׁשלֹא יִ ָׁשאֲ רו חֲ ִת ֹ
כמובָ א לְּ ֵעיל( .סה ,סו)
ֹאמר ֶּאת ֻנ ַסח ַה ִבטולַ ,
חובְּ .וי ַ
ַהכֹל ַב ַמ ָפה ְּויִ זְּ רֹק ָב ַא ְּ ׁש ָפה ֶּׁש ָב ְּר ֹ

ישית
ְסע ּו ָדה ְשלִ ִ
נות ִבלְּ בַ ד.
ישית ְּבפַ תְּ ,ולֹא ַדי ִב ְּמ ֹזו ֹ
ח ֹובָ ה ְּבכָ ל ַׁש ָבת ֶּלאֱ כֹל ְּסעו ָדה ְּ ׁשלִ ִ ׁ
חות
נותְּ ,ויִ ַקח לְּ פָ ֹ
או ְּמ ֻט ָג ֹ
ֹ
לות
ִב ְּסעו ָדה ֹזו יִ ְּ ׁש ַת ֵדל לֶּאֱ כֹל ַמצ ֹות ְּמבֻ ָׁש ֹ
לו ַמ ָצה ְּמבֻ ֶּׁשלֶּת,
יתוַ .א ְּך ִאם ֵאין ֹ
יחלֵק לְּ כָ ל ְּב ֵני ֵב ֹ
לְּ ל ֶֶּּחם ִמ ְּ ׁשנֶּ הִ ,ו ַ
ְּ
או ַת ְּב ִ ׁשיל ְּכבָ ָשר
ירה ְּמ ַעט ֹיו ֵתר ִמ ַכ ֵביצָ ה [וִ יבָ ֵרך ְּמ ֹזו ֹנות וְּ ַעל ַה ִמ ְּחיָה]ֹ ,
עֲ ִ ׁש ָ

ַעל ֵכןַ ,גם
ְּ ׁש ֵתי ַמצ ֹות
יֹאכַ ל ַמ ָצה
ְּו ָדגִ ים( .סימן

תמד ס"א .רסג ,סח)

ישית ֵ -מ ַא ַחר ובַ לַיְּ לָ ה צָ ִר ְּ
בון ,לְּ כָ ְּך יִ זְּ ָד ֵרז
יך לֶּאֱ כֹל ֶּאת ַה ַמ ָצה לְּ ֵת ָא ֹ
ְז ַׁמן ְסע ּו ָדה ְשלִ ִ
ְּ
ישית ַעד ַה ָׁש ָעה ָהעֲ ִש ִירית ֵמ ַהב ֶֹּקר ְּ[ב ֵע ֶּרך ְּ 00:01ב ָׁש ֹעון ַקיִ ץ]ְּ .ו ִאם ָׁשכַ ח,
לְּ ַק ֵים ְּסעו ָדה ְּ ׁשלִ ִ ׁ
"כזַיִ ת" [ְּ 97ג ָרם] ַעד ְּ 01ג ָרם ְּולֹא
יְּ ַמ ֵהר ִמיָד לַעֲ ש ֹו ָתה ְּב ַמ ָצה ְּמבֻ ֶּׁשלֶּתֶּ ,א ָלא ֶּׁשיֹאכַ ל ַ
ביצָ ה" [04
"כ ֵ
ירה ,יֹאכַ ל ְּמ ַעט ֹיו ֵתר ִמ ַ
אוכֵ ל ַמ ָצה עֲ ִ ׁש ָ
ֹיו ֵתר [וְּ לֹא יְּ בָ ֵר ְּך ַעל ַה ְּנ ִטי ָלה]ְּ .ו ִאם ֹ
יעה( .רסד)
קות ְּוכַ ד ֹו ֶּמהֻ ,מ ָתר לֶּאֱ כֹל ַעד ַה ְּ ׁש ִק ָ
יר ֹ
או א ֶֹּרז ִו ָ
רות ֹ
ְּג ָרם] .ופֵ ֹ

ִטלְ ט ּול ַׁה ּ ַׁמ ָּצה
[כיוָ ן ֶּׁש ְּראויָה ִהיא ַלאֲ ִכי ָלה ְּבלֵיל ַׁש ָבת,
מ ְּקצֶּ הֵ ,
ֻמ ָתר לְּ ַטלְּ ֵטל ַמ ָצה ְּרגִ ילָ ה ַב ַׁש ָבת ְּו ֵאינָ ה ֻ
וְּ כֵ ן ֻמ ָתר לִ ְּתנָ ה ַבי ֹום לְּ ָק ָטן ֶּׁשלֹא ֵמ ִבין

יהן ֻמ ְּקצֶּ ה
דות לְּ לֵיל ַה ֵס ֶּדר ,הֲ ֵר ֶּ
ַה ְּמי ָֻח ֹ
ֵש
יטלְּ ֵטל] ֶּא ָלא ֶּׁש ִאם י ׁ
ַמאֲ כָ ל ֶּׁשהוא וִ ַ
ַמ ְּק ִפיד ֶּׁשלֹא לֶּאֱ כֹל ֵמ ֶּהן ק ֶֹּדם ַה ֶּפ ַסח,

רות
ְּב ִספור יְּ ִצי ַאת ִמ ְּצ ַריִ ם ].אולָ ם ַמצ ֹות ְּ ׁשמו ֹ
ֵיהן
טלְּ ְּטלָ ן[ .וְּ ִאם הֻ ְּצ ַר ְּך לְּ ַטלְּ ְּטלָן ,יִ ֵתן עֲ ל ֶּ
ְּו ָאסור לְּ ַ
נו
רותְּ ,ו ֵאי ֹ
דולָ ה ֶּׁשל ַמצ ֹות ְּ ׁשמו ֹ
לו ַכמות ְּג ֹ
ֹ
בת( .רו ,רסו .השבת בהלכה ובאגדה)
ֻמ ָתר לְּ ַטלְּ ְּטלָ ן ַב ַׁש ָ

ַׁההֲ כָ ֹנות לְ לֵיל ַׁה ּ ֵס ֶדר
טוב ֶּׁש ָה ִא ָׁשה ְּתבַ ֵׁשל ֶּאת ָכל ַה ַמאֲ כָ לִ ים ֶּׁשל לֵיל ַה ֵס ֶּדר ְּב ֹיום ִ ׁש ִ ׁשיֵ ,כדי ֶּׁשתוכַ ל
ֹ
יאת ִמ ְּצ ַריִ ם ,ו ְּבלֵיל ֶּה ָחג
ר ַגע לִ ְּקרֹא ֶּאת ַה ַהג ָָדה ולִ ְּ ׁשמ ַֹע ֶּאת ִספור יְּ ִצ ַ
לָ ֶּׁשבֶּ ת ְּבנַ ַחת וָ ֹ
ַת ְּדלִ יק ֶּאת ַה ַגז ֵמ ֵא ׁש ַה ְּדלו ָקה ֵמ ֶּע ֶּרב ַׁש ָבת ,ו ְּת ַח ֵמם ֶּאת ַה ַת ְּב ִ ׁשילִ יםְּ .ולֹא י ְַּת ִחילו
נות ֶּא ָלא ַא ַחר צֵ את ַה ַׁש ָבתֶּׁ ,שהֲ ֵרי ָאסור לְּ ָה ִכין ִמ ַׁש ָבת
ְּב ִסדור ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ו ְּ ׁש ָאר ַההֲ ָכ ֹ
ש'( .רסח)
ֹאמרָ ' :ברו ְּך ַה ַמ ְּב ִדיל ֵבין ק ֶֹּד ׁש לְּ ק ֶֹּד ׁ
נות ,ת ַ
ק ֶּדם ַההֲ ָכ ֹ
טובְּ .ו ֹ
לְּ ֹיום ֹ
כולִ ים לְּ ַה ְּת ִחיל ְּב ִסדור ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ִבלְּ בַ ד ִמיָד
ִאם ְּב ֵני ַה ַביִ ת ְּמ ֻר ִבים ְּו ַה ְּז ַמן ָדחוק ,יְּ ֹ
או ַהגַז ,לֹא י ְַּת ִחילו
ֹ
אכותְּ ,כ ַה ְּדלָ ַקת ַהנֵר ֹות
ֹ
יעה ,אֲ בָ ל ֶּאת ְּ ׁש ָאר ַה ְּמלָ
ַא ַחר ַה ְּ ׁש ִק ָ
בת( .רסח)
ְּב ׁשום אֹפֶּ ן ֶּא ָלא לְּ ַא ַחר צֵ את ַה ַׁש ָ
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ההכנות משבת ליום טוב
מותר להוציא מאכלים קפואים מהמקפיא כדי להפשירם לסעודת הלילה .ואין
בזה איסור מכין משבת ליום טוב ,כיון שההפשרה נעשית מאליה .מה גם שאין בזה טרחה ,וזה
לצורך מצוה( .חזו"ע שבת ב תמז)

הרגיל להוציא את השבת כזמן רבנו תם[ ,כמבואר בהרחבה בחוברת "השבת בהלכה

ובאגדה" שכך ראוי לכל ירא שמים] ,ישים לב שלא להדליק אפילו מאש לאש
קודם זמן זה ,ורק בשאר ההכנות שאין בהן איסור מלאכה מן התורה בשבת,
כשטיפת כלים וסידור שולחן ,רשאי לעשות קודם זמן זה .ומכל מקום רשאי
לומר לחברו שלא מוציא את השבת כזמן רבנו תם או לילדו הקטן ,שידליק
עבורו את האש והגז ,ואז יהיה רשאי בעצמו לתת את התבשילים המבושלים
כבר מיום שישי על האש כדי לחממם ,ואפילו תבשילים לחים כמרק וכיוצא
בזה שבשבת אסור לחממם ,עתה מותר לחממם ולהרתיחם .וכמו כן ,רשאי
לכתחילה לתת בעצמו מרק קר על פלאטה דלוקה אף שהמרק ירתח.
והטעם לדבר ,כי בגמרא (שבת קמה ע"ב) מבואר ,שאין בישול אחר בישול ,כלומר דבר שהתבשל
לגמרי ,אין איסור לחזור לחממו ולבשלו בשבת .ונחלקו רבותינו הראשונים ,האם כלל זה הוא
רק בתבשיל יבש או גם בתבשיל לח כמו מרק ,שיש אומרים [הרמב"ם ,הרמב"ן ,הרשב"א ,הרא"ה,
הר"ן ,הריטב"א ,ארחות חיים ,מהר"ם ,התשב"ץ ועוד] ,שאף בדבר לח אין בישול אחר בישול ,ולדבריהם
מותר לקחת מרק מבושל מהמקרר ,ולהניחו על הפלאטה בשבת עד שירתח .ויש אומרים [רש"י,
רבנו יונה ,הרא"ש ,הטור ורבנו ירוחם] ,שאין בישול אחר בישול רק בתבשיל יבש ,כי היבש אינו
מתבשל שוב אלא מתחמם בלבד ,אבל התבשיל הלח חוזר ומתחמם ,והרי הוא מוסיף טעם
וכמתבשל מחדש .ולדבריהם ,המחמם מרק בשבת עד שיגיע לחום שהיד סולדת בו ,עובר על
איסור בישול מן התורה .ולהלכה ,כיון שזה ספק באיסור מהתורה ,החמיר מרן השלחן ערוך
(סימן שיח ס"ד) ופסק שיש בישול אחר בישול בלח ,ואסור לחממו .אולם ,מאחר שמרן פסק כן
מחמת ספק ,על כן אם יצטרפו סברות או ספיקות אחרים ,אנו סומכים על הפוסקים
המתירים לחמם .ובנידון שלנו שאדם זה מחמיר חומרה חשובה ביותר להוציא את השבת כזמן
רבנו תם ,מאחר וזו מחלוקת ,הרי שיש לנו ספק ספיקא להתיר לחמם מרק ,כי שמא הלכה
שאין בישול אחר בישול אפילו בלח ,ושמא הלכה כהגאונים ולא כרבנו תם .מה גם שכן
המנהג גם כן כזמן צאת השבת היותר מוקדם של הגאונים ,רק שהוא מחמיר.

עצה טובה וקלה  -תבשילים המבושלים כל צרכם ,מותר להוציאם מהמקפיא
בשבת וליתנם על גבי הפלאטה כשהיא כבויה ותדלק מאליה לאחר זמן על ידי
'שעון שבת' שכוון מערב שבת[ ,ולמשל יניח את התבשילים בשעה  4אחר הצהריים,
והפלאטה תדלק בשעה  ,]0ובכך יתחממו התבשילים היטב היטב עד הלילה .ואף
מותר להניח מרק קר מבושל על הפלאטה שיתחמם ,שכיון שעתה הפלאטה היא
כבויה ורק תד לק לאחר זמן ,הרי זה 'גרמא' שמותר( .חוברת "השבת בהלכה ובאגדה" .ועיין
חזו"ע שבת ד שמח)
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יענ ּו"
"וַׁ ּת ֹו ִד ֵ
יענו'
ידה 'וַ ת ֹו ִד ֵ
מו ִסיף ָבעֲ ִמ ָ
מוצָ ֵאי ַׁש ָבתֹ ,
טוב ְּב ֹ
ִב ְּת ִפ ַלת ַע ְּר ִבית ֶּׁש ל ֹיום ֹ
רו ִ -אם נִ זְּ ַכר ְּכ ֶּׁש ָא ַמר
מוצָ ֵאי ַׁש ָבת] ַכמובָ א ַב ִסדו ִריםְּ .ו ִאם ָׁשכַ ח ְּולֹא אֲ ָמ ֹ
חונַ נְּ ָתנו' ֶּׁש ְּבכָ ל ֹ
ֹ
יענו',
או ֵמר 'וַ ת ֹו ִד ֵ
חוזֵר ְּו ֹ
'ברו ְּך ַא ָתה' ק ֶֹּדם ֶּׁש ִה ְּמ ִ ׁשי ְּך 'ה' ְּמ ַק ֵד ׁש יִ ְּש ָר ֵאל ְּו ַה ְּז ַמ ִנים'ֹ ,
ָ
חוזֵר( .רסח)
ינו ֹ
'ברו ְּך ַא ָתה ה'' ֵ -כיוָ ן ֶּׁש ִהזְּ ִכיר ֵׁשם ה'ֵ ,א ֹ
אֲ בָ ל ִאם ְּכ ָבר ָא ַמר ָ
'א ָתה
[ב ְּמק ֹום ַ
ִ

רות
ַׁה ְדל ַָׁקת ַׁה ֵ ּנ ֹ

טוב ֶּׁשל ֶּפ ַסח ֵת ָע ֶּשה ַא ְּך ְּו ַרק לְּ ַא ַחר צֵ את ַה ַׁש ָבתְּ ,ו ַעל יְּ ֵדי ַה ְּב ָע ָרה
בוד ֹיום ֹ
לִ ְּכ ֹ
ֵש לְּ ִה ְּ ׁש ַת ֵדל ֶּׁש ָה ִא ָׁשה לֹא
מו ' ֵנר נְּ ָׁש ָמה'ְּ .וי ׁ
ֵמ ֵא ׁש ֶּׁש ָהיְּ ָתה ְּדלו ָקה לִ ְּפנֵ י ַה ַׁש ָבתְּ ,כ ֹ
ְּ
תם [ְּ 91:01ב ֵע ֶּרך]( .רסח)
בוד ֶּה ָחג ֶּא ָלא ַעד צֵ את ַה ַׁש ָבת לְּ ַר ֵבנו ָ
ַת ְּדלִ יק ֶּאת ַהנֵר ֹות לִ ְּכ ֹ
טוב ְּב ֶּׁש ֶּמן זַיִ תֶּׁ ,ש ִבזְּ כות ֶּׁש ְּמ ַה ְּד ִרים
רות ַׁש ָבת ְּו ֹיום ֹ
ַהט ֹוב ְּב ֹיו ֵתר לְּ ַה ְּדלִ יק ֵנ ֹ
יקה
ידי חֲ כָ ִמים (מסכת שבת כג ע"ב)ָ .א ְּמנָ ם ִא ָׁשה ַה ַמ ְּדלִ ָ
ֹזוֹ ,זו ִכים לְּ בָ נִ ים ַתלְּ ִמ ֵ
מוט ֹות ַעל יְּ ֵדי ִחמום
ֵרות ַל ָפ ֹ
טוב ֶּאת ַהנ ֹ
ָהר ֶּׁשלֹא ַת ְּד ִביק ְּבי ֹום ֹ
שעוהִ ,תז ֵ
[ ִמ ׁשום ִאסור ְּמ ָמ ֵר ַחֶּׁ ,שהוא ת ֹולְּ ַדת ְּמלֶּאכֶּ ת ְּמ ַמ ֵחק]ֶּ ,א ָלא ַת ְּד ִביק ְּב ֹיום ִ ׁש ִ ׁשי ֶּאת
הם( .חזו"ע יו"ט סא)
טות ַא ֵחר ,ו ְּבלֵיל ֶּה ָחג ַת ְּדלִ יק ָב ֶּ
ְּבזוג ָפמ ֹו ֹ

ְּב ִמ ְּצוָ ה
ְּבנֵ ר ֹות
ַה ַׁשעֲ וָ ה
רות
ַה ֵנ ֹ

ַׁ עד ָּכאן ִמ ִ ּדינֵי ֶע ֶרב ּ ֶפ ַׁסח ֶש ָחל ְ ּב ַׁש ָ ּבת 

ְּ ת ִפלּ ַׁ ת ַׁע ְר ִבית ֶשל ֵליל ּ ֶפ ַׁסח 
ּ ֶפ ַׁסח ֶש ָחל ְ ּב ַׁש ָּבת ּ ִ -ב ְר ַּׁכת ֵמ ֵעין ֶשבַׁ ע
יח ִצבור
או ֵמר ִב ְּר ַכת ֵמ ֵעין ֶּׁשבַ ע .ו ְּ ׁשלִ ַ
ֹ
יח ִצבור
ֵליל ֶּפ ַסח ֶּׁש ָחל ְּב ַׁש ָבתֵ ,אין ַה ָׁשלִ ַ
מן' ְּכלָ ל( .רלא)
'א ֵ
ֶּׁשאֲ ָמ ָרהֵ ,אין לַ ָק ָהל לַעֲ נ ֹות ַאחֲ ָריו ָ
ֶּסת
לו ַמר ִב ְּר ַכת ֵמ ֵעין ֶּׁשבַ עִ ,בגְּ לַל ֶּׁש ִבזְּ ַמ ָנם ָהיו ָב ֵתי ַה ְּכנ ֶּ
וְּ ַה ַט ַעם ָבזֶּהֶּׁ ,ש ָכל ַמה ֶּׁש ִת ְּקנו חֲ זַ"ל ֹ
גו ְּמ ִרים ֶּאת ַה ְּת ִפ ָלה ַא ַחר ֶּׁש ַה ִצבור י ְָּצאו ִמ ֵבית
ִמחוץ ל ִָעיר ,ו ְּפ ָע ִמים ָהיו יְּ ִחי ִדים ֶּׁש ִמ ְּת ַאחֲ ִרים וְּ ֹ
יתם ַבלַיְּ ָלה ,וְּ ָהיו נִ ז ֹו ִקים ִמ ֵׁש ִדים ֶּׁש ָהיו ְּמצויִ ים ְּמאֹד ִבזְּ ַמ ָנם ,לְּ ָכ ְּך
חוזְּ ִרים לְּ בַ ָדם לְּ בֵ ָ
ֶּסת ,וְּ ָהיו ֹ
ַה ְּכנ ֶּ
ידה ִב ְּר ַכת ֵמ ֵעין ֶּׁשבַ ע ,וְּ ַעל יְּ ֵדי זֶּה ִת ְּת ָא ֵר ְּך ַה ְּת ִפ ָלה ְּקצָ ת,
ֹאמר ַה ַח ָזן לְּ ַא ַחר ָהעֲ ִמ ָ
ִת ְּקנו חֲ כָ ִמים ֶּׁשי ַ
יתם .ו ֵמ ַע ָתהֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ַהת ֹו ָרה ָא ְּמ ָרה ַעל לֵיל
ָכ ְּך ֶּׁש ֻכלָם י ְַּס ִפיקו לְּ ַסיֵם ֶּאת ַה ְּת ִפ ָלה וְּ י ְַּחזְּ רו י ַַחד לְּ בֵ ָ
יקיםִ ,אם
ֶּפ ַסח" :לֵיל ִ ׁש ֻמ ִרים הוא לַה'" ,וְּ ָד ְּר ׁשו חֲ זַ"ל (מסכת פסחים קט ע"ב) לַיְּ ָלה ַה ְּמ ׁ ֻש ָמר ִמן ַה ַמ ִז ִ
יקים ְּכלָל ,וְּ ֵאין צ ֶֹּר ְּך ְּב ִב ְּר ַכת ֵמ ֵעין ֶּׁשבַ עֶּׁ ,ש ַאף ִאם יְּ ַא ֵחר ִמי ֵמ ַה ִמ ְּת ַפלְּ לִ ים,
ֵכןֵ ,אין חֲ ָׁש ׁש ֶּׁשל ַמ ִז ִ
של ֹא יִ ָנזֵק .כך פסקו :רב ניסים גאון ,מחזור ויטרי ,הריטב"א ,התוספות ,המאירי ,הראב"ן ,ארחות חיים,
ְּבוַ ַדאי ֶּׁ
כל בו ,המכתם ,הטור ,הריב"ש ,הרשב"ש ,שלטי הגיבורים .ומרן הבית יוסף העיד שכן המנהג .וְּ ָה ַר ְּד ַב"ז ָכ ַתב:
לו" .וכן פסקו
תו ַמחֲ ל ֶֹּקת ְּכלָל ,וְּ לֹא ָלחו ׁש ֹ
רו ֹ
יצונִ י הוא ,וְּ ֵאין ָראוי לִ ְּק ֹ
רוצֶּ ה לְּ ָא ְּמ ָרה ַ -ד ַעת ִח ֹ
"כל ָה ֹ
ָ
רבים מהאחרונים ומהם :הרמ"ע מפאנו ,הלבוש ,המגן אברהם ,באר היטב ,שלחן גבוה ,שלמי צבור ,רבנו זלמן,

משנה ברורה ועוד .ומרן החיד"א ועוד כתבו ,שגם לפי האר"י ז"ל אין לאומרה .וְּ כֵ ן ָפ ַסק ָמ ָרן ַב ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך
לו ַמר ִב ְּר ַכת ֵמ ֵעין ֶּׁשבַ עַ .על ֵכן ,י ֵׁש לְּ ָה ִעיר לְּ ִמ ְּ ׁש ַמע ָאזְּ נָ ם ֶּׁשל ַחזָנִ ים ְּמ ֻסי ִָמים
(סימן תפז ס"א) ֶּׁש ֵאין ֹ
יסים ַע ְּצ ָמם לַחֲ ַׁש ׁש ְּב ָרכָ ה לְּ בַ ָט ָלהֶּׁ ,שאֲ ִפלו ִאם ָהיָה ָספֵ ק ַמ ָמ ׁש,
ֶּׁשלֹא ִה ְּש ִכילו לְּ ָה ִבין זֹאת ,ו ַמ ְּכנִ ִ
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ינו ַמחֲ ל ֶֹּקת ְּכלָל,
כות לְּ ָה ֵקל וְּ לֹא ְּמבָ ֵר ְּךָ ,כל ֶּׁש ֵכן ְּב ִדין זֶּה ֶּׁש ָכ ַתב ָה ַר ְּד ַב"ז ֶּׁש ֵא ֹ
הֲ ֵרי ָספֵ ק ְּב ָר ֹ
מן( .רלא .חזו"ע שבת א שמ)
נות ַאחֲ ָריו ָא ֵ
יח ִצבור ֶּׁשאֲ ָמ ָרהֵ ,אין ל ַָק ָהל ַלעֲ ֹ
ֶּׁש ְּבוַ ַדאי ֵאין לְּ ָא ְּמ ָרה ,ו ְּ ׁשלִ ַ

יאת ַׁה ַׁהלּ ֵל ִ ּב ְב ָרכָ ה
ְק ִר ַׁ
טוב ְּבבֵ ית ַה ְּכנֶּ ֶּסת
ֹ
דו ִ ׁשים לִ גְּ מֹר ֶּאת ַה ַהלֵל ִב ְּב ָרכָ ה ְּבלֵיל ֹיום
ִמנְּ ַהג יִ ְּש ָר ֵאל ְּק ֹ
טר ֶּאת ַה ַהלֵל ֶּׁשק ֹו ְּר ִאים
אש ֹונָ ה לִ ְּפ ֹ
דולָ הִ .ויכַ ֵון ַב ְּב ָר ָכה ָה ִר ׁ
ימה ְּג ֹ
ִב ְּת ִפ ַלת ַע ְּר ִבית ִבנְּ ִע ָ
יעי( .רכז)
סוף ַה ֵס ֶּדר ַעל ַהכ ֹוס ָה ְּר ִב ִ
ַב ַביִ ת ְּב ֹ
ֶּסת
מות ֶּׁשק ֹו ְּר ִאים ֶּאת ַה ַהלֵל ְּבבֵ ית ַה ְּכנ ֶּ
טוב ו ָמה נָ ִעים ִמנְּ ָהג ַה ְּמק ֹו ֹ
ָכ ַתב ַהטור (סימן תעג)ָ :מה ֹ
ְּ
ימה,
או ְּמר ֹו ִבנְּ ִע ָ
תו ולְּ בָ ֵרך ָעלָיו ולְּ ֹ
רו ֹ
סו ְּפ ִרים .ו ִמ ְּצוָ ה ִמן ַה ֻמ ְּב ָחר לִ ְּק ֹ
לו ֶּס ֶּמ ְּך ְּב ַמ ֶּסכֶּ ת ֹ
ַב ִצבור ,וְּ ֵי ׁש ֹ
יך לְּ בָ ֵר ְּךֶּׁ ,ש ְּכבָ ר ֵב ֵרךְּ
יתו ַב ַה ָג ָדהֵ ,אין צָ ִר ְּ
מו י ְַּח ָדו" .ו ְּכ ֶּׁשק ֹו ֵרא ְּבבֵ ֹ
רו ְּמ ָמה ְּ ׁש ֹ
לְּ ַקיֵם ָמה ֶּׁשנֶּאֱ ַמר" :ונְּ ֹ
גו,
אונִ ים ַר ִבי ִבנְּ י ִָמין ַהכ ֵֹהן ,וְּ ַר ִבי יִ ְּש ָר ֵאל ְּ ׁשלֹמֹה לִ ינְּ ֹ
יד"אֶּׁ ,ש ֵכן ִהנְּ ִהיגו ַה ְּג ֹ
ָעלָיו ָב ַר ִבים .וְּ כָ ַתב ַה ִח ָ
עוד .וַ אֲ ִפלו
אט ׁש וְּ ֹ
ָאון ִממונְּ ַק ְּ
ָאון ַמהֲ ַר"ם א"ש ,וְּ ַהג ֹ
יהם .וְּ כֵ ן ָעשו ַמעֲ ֵשה ַרב ַהג ֹ
עוד ַר ָבנִ ים ְּב ָע ֵר ֶּ
וְּ ֹ
אנו,
מו ֶּׁש ָע ָשה כֵ ן ַה ְּמ ֻק ָבל ָה ַר ַמ"ע ִמ ָפ ֹ
מוְּ ,כ ֹ
ֹאמר ְּב ַע ְּצ ֹ
רו י ַ
י ִָחיד ַה ִמ ְּת ַפלֵל ְּב ָמק ֹום ֶּׁשלֹא נָ הֲ גו לְּ ָא ְּמ ֹ
טות ֶּׁשעֲ ַדיִ ן
או ָתן ְּק ִהל ֹות מו ָע ֹ
טוב ו ָמה נָ ִעים ֶּׁש ֹ
ו ַמהֲ ַר"ן פו ָאה ,וְּ ַהנ ֹו ָדע ִביהו ָדה .אֱ מֹר ֵמ ַע ָתהָ ,מה ֹ
ימה
כון ֶּׁש ְּי ַׁשנו ִמנְּ ָהגָם וְּ יֹא ְּמרו ַה ַהלֵל ִב ְּב ָרכָ ה ו ִבנְּ ִע ָ
לֹא נָ הֲ גו ָבזֶּהְּ ,כ ֵחלֶּק ֵמעֲ ַדת ַה ֵת ַמנִ יםֶּׁ ,ש ָראוי וְּ נָ ֹ
לם[ ,כמבואר בתלמוד ירושלמי ,תוספתא ,מסכת סופרים,
עו ָ
דולֵי ֹ
קור לְּ ַהלֵל ֶּזה הוא ִמ ְּג ֹ
דו ָׁשהֶּׁ ,שהֲ ֵרי ַה ָמ ֹ
ְּק ֹ
תוספות ,הרשב"א ,רבי יהודה החסיד ,ראבי"ה ,הרוקח ,אור זרוע ,המאירי ,צדה לדרך ,רבנו האר"י ועוד ].וְּ כֵ ן ָפ ַסק
ימה ִב ְּב ָרכָ ה
אש ֹון ֶּׁשל ֶּפ ַסח ,ג ֹו ְּמ ִרים ַה ַהלֵל ַב ִצבור ִבנְּ ִע ָ
ָמ ָרן ַב ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך (סימן תפז ס"ד)ְּ " :בלֵיל ִר ׁ
טח( .רכז)
סוף" .וְּ ׁש ֹו ֵמ ַע לָנו יִ ְּ ׁשכֹן ֶּב ַ
ְּת ִח ָלה וָ ֹ

נ ִָשים
מד ק ֶֹּדם
ָבות ְּב ַהלֵל זֶּהְּ .ו ַאף ִא ָׁשה ֶּׁש ֵאינָ ה ְּרגִ ילָ ה לְּ ִה ְּת ַפלֵל ַע ְּר ִביתַ ,תעֲ ֹ
גַם ַה ָנ ִ ׁשים ַחי ֹ
ָ
פו ְּב ִב ְּר ַכת 'יְּ ַהלְּ לוך'ְּ .ו ִא ָׁשה ֶּׁש ֵאינָ ה
סו ֹ
ְּת ִח ַלת ַה ֵס ֶּדר ְּו ִת ְּק ָרא ֶּאת ַה ַהלֵל ִב ְּב ָר ָכה ַעד ֹ
חובָ ָתה( .רל)
ֹיו ַד ַעת לִ ְּקרֹאִ ,ת ְּ ׁש ַמע ֵמחֲ בֶּ ְּר ָתה ְּו ֵתצֵ א יְּ ֵדי ֹ

ַׁס ְבלָנ ּות ָשוָ ה זָ ָהב
רו ֶּאה ֶּׁש ִא ְּ ׁשת ֹו ו ְּבנ ֹו ָתיו עֲ ַד ִין לֹא ָק ְּראו ֶּאת ַה ַהלֵל,
יתו ִמ ֵבית ַה ְּכנֶּ ֶּסתְּ ,ו ֹ
ִמי ֶּׁש ָבא לְּ בֵ ֹ
ֹאמר
תו לְּ ַה ְּת ִחיל ֶּאת ַה ֵס ֶּדר ִמ ָידֶּ ,א ָלא י ַ
או ֹ
לֹא י ְַּק ִפיד ְּולֹא יִ ְּכ ַעס ִבגְּ ַלל ֶּׁש ְּמ ַע ְּכ ִבים ֹ
ימה ֶּׁש ִי ְּק ְּראו ֶּאת ַה ַה ֵללְּ ,וי ְַּמ ִתין לָ ֶּהן ְּב ַס ְּבלָ נות ַעד ֶּׁש ְּי ַס ְּימוהו,
לָ ֶּהם ְּבנַ ַחת ו ִבנְּ ִע ָ
לום.
מו יָב ֹוא ְּב ָׁש ֹ
קו ֹ
ְּו ַהכֹל ַעל ְּמ ֹ

ֵאין ְ ּבכָ ל ַׁהיּ ִָמים ֹיום ִש ְמ ָחה ָ ּגד ֹול ְ ּכ ֹיום זֶ ה
ר ֶּגז לְּ ֻע ַמת
או ֹ
ֹ
אור לְּ ִצי ֹון (חלק ג פרק טו הערה י) :י ְַּר ִחיק ְּמאֹד ָכל ַע ְּצבות
ֹ
ָכ ַתב ְּב ׁשו"ת
נות ֶּׁשל ַכ ַעס ְּוכַ ד ֹו ֶּמה,
לו נִ ְּס ֹיו ֹ
ָבואו ֹ
לו לִ ְּשמ ַֹח ְּב ֹיום זֶּה .וְּ ַאף ִאם י ֹ
דולָ ה ֶּׁש ֵי ׁש ֹ
ַה ִש ְּמ ָחה ַה ְּג ֹ
ש ֶּר ׁש הֱ ֹיו ֵתנו
דו ׁש ְּו ַהנ ֹו ָרא ַהזֶּהְּ .וכֵ יוָ ן ֶּׁש ׁ ֹ
י ְַּק ִטינֵ ם ְּב ֵעינָ יו ְּכ ֶּׁש ִי ְּתב ֹונֵ ן ְּבג ְַּדלות ַהי ֹום ַה ָק ֹ
ְּ
א ָמה ֶּׁש ָב ַחר ָבנו ַה ֵׁשם הוא ַבלַיְּ לָ ה ַהזֶּה ,הֲ ֵרי ֶּׁש ִע ָקר ַה ִחנוך ַל ָבנִ ים הוא ַב ַליְּ לָ ה ַהזֶּה,
לְּ ֻ
תו ָרה ו ִמ ְּצ ֹוות ִב ְּהי ֹו ָתם ַע ְּב ֵדי ַה ֵׁשם נֶּ אֱ ָמנִ ים.
ֶּׁש ְּי ַח ְּנכֵ ם לְּ ַעם ַה ֵׁשםְּ ,ויִ זְּ כו ִמת ֹו ְּך ָכ ְּך לְּ ֹ
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 עֲ ִריכַׁ ת לֵיל ַׁה ּ ֵס ֶדר 
רור .כּ ֹו ֵר ְך.
מו ִציא ַׁמ ָּצהָ .מ ֹ
ַׁק ֵ ּדשּ .ו ְר ַׁחץַּׁ .כ ְר ּ ַׁפס .י ַַׁׁחץַׁ .מ ִּגידָ .ר ְחצָ הֹ .
עו ֵר ְך .צָ פ ּוןָּ .ב ֵר ְךַׁ .הלּ ֵל .נִ ְרצָ ה.
שלְ ָחן ֹ
תו ָכה:
י ִָכינו ְּק ָע ָרה ִב ְּת ִח ַלת ַה ֵס ֶּדר ְּו ַי ִניחו ְּב ֹ
רור (חסה) .חֲ ר ֶֹסתַּׁ .כ ְר ּ ַׁפס .חֲ זֶ ֶרת
יצהָ .מ ֹ
רו ַׁעֵּ .ב ָ
ָשלֹש ַׁמצ ֹּותְ .ז ֹ

(חסה).

ַׁ ק ֵ ּדש
עֲ ִריכַׁ ת ַׁה ּשלְ ָחן
יס ֵדר
יתו ִמ ֵבית ַה ְּכנֶּ ֶּסת יְּ ַק ֵד ׁש ִמיָדִ .ו ַ
ָבוא לְּ בֵ ֹ
עוד ֹיוםְּ ,כ ֵדי ֶּׁש ְּכ ֶּׁשי ֹ
נו ִמ ְּב ֹ
יַעֲ ר ְֹּך ׁ ֻשלְּ ָח ֹ
קום
אות ֶּד ֶּר ְּך ֵחרות ו ְּב ֵני ְּמלָ ִכיםְּ .וי ִָכין ְּמ ֹ
ׁ ֻשלְּ ָחנ ֹו ְּבכֵ לִ ים נָ ִאים ְּכ ִפי יְּ כָ לְּ ת ֹו ,לְּ ַה ְּר ֹ
ֵשב ַבהֲ ִס ָבהֶּ ,ד ֶּר ְּך ֵחרות ְּבנַ ַחת( .א ,ו) ְּו ִאם ָבא לְּ בֵ ית ֹו ְּו ָר ָאה ֶּׁש ַה ׁ ֻשלְּ ָחן
בוְּ ,כ ֵדי ֶּׁשי ֵׁ
מו ָׁש ֹ
ֹ
ְּ
ְּ
כו ְּבא ֶֹּרך רו ַח ו ְּב ַס ְּבלָ נותְּ ,כ ֵדי ֶּׁשלֹא יִ ָכ ֵׁשל ְּב ָע ֹוון ַה ַכ ַעס,
ינו ָערוך ָכ ָראוי ,יַעֲ זֹר לְּ ָע ְּר ֹ
ֵא ֹ
דולָ ה ְּכ ֹיום זֶּה.
לום ,ו ִב ְּפ ָרט ָב ֵעת ַהזֹאתֶּׁ ,ש ֵאין ְּבכָ ל ַהי ִָמים ִש ְּמ ָחה ְּג ֹ
ַחס ְּו ָׁש ֹ
לום עֲ לֵיכֶּ ם'
'ש ֹ
לו ַמר ָׁ
נוהֲ גִ ים ֶּׁשלֹא ֹ
ֵש ֹ
לום עֲ לֵיכֶ ם  -לֵיל ַה ֵס ֶּדר ֶּׁש ָחל ְּב ַׁש ָבת ,י ׁ
ָש ֹ
קות.
ינו ֹ
ישנו ַה ִת ֹ
יכים לְּ ִהזְּ ָד ֵרז ְּבלַיְּ לָ ה זֶּהֶּׁ ,שלֹא יִ ְּ ׁ
'א ֶּׁשת ַחיִ ל' ִכ ְּבכָ ל ַׁש ָבתִ ,מ ְּפנֵי ֶּׁש ְּצ ִר ִ
ְּו ֶּ
(שו"ת רב פעלים .חזו"ע שבת ב יג) וכן נהג מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל בביתו.

ּג ֶֹדל ַׁהכּ ֹוס
צָ ִר ְּ
טוב ֶּׁש ָת ִכיל ְּקצָ ת ֹיו ֵתרְּ ,כ ֵדי
יעית יַיִ ן [ְּ 11ג ַרם]ְּ .ו ֹ
יך ֶּׁש ַהכ ֹוס ָת ִכיל ַכמות ֶּׁשל ְּר ִב ִ
כה( .טז)
יעית ַכהֲ לָ ָ
ֶּׁש ִאם יִ ָׁשפֵ ְּך ְּמ ַעט ,עֲ ַדיִ ן ִת ָׁש ֵאר ַכמות ָה ְּר ִב ִ
נו ֶּה ְּב ֵדל ֵבין ִמ ְּ ׁש ַקל ַה ַמיִ ם לְּ ִמ ְּ ׁש ַקל
מו ְּד ִדים זֹאת ִב ְּ ׁש ִקי ָלה ,י ְּ ֶּׁש ֹ
יעית ִהנ ֹו  10מ"ל .וְּ ִאם ֹ
ִשעוּר ְר ִב ִ
ַה ַייִ ןֶּׁ ,ש ְּב ַמיִ ם ׁ ִ -שעור  10מ"ל ִהנ ֹו ְּ 10ג ַרם ,וְּ ִאלו ְּביַיִ ן [ ֶּׁשהוא ַקל י ֹו ֵתר] ׁ ִ -שעור  10מ"ל ִהנ ֹו ְּכ-
כון לְּ ַד ְּק ֵדק ָכל ָכ ְּךְּ ,וגַם ַה ִמ ְּ ׁש ָקל ֵבין סוגֵי ַהיַיִ ן ִמ ְּ ׁש ַת ֶּנה  -לָכֵ ן יִ ֵתן ְּ 11ג ַרם.
ְּ 71ג ַרםַ .רק ֶּׁש ֵאין נָ ֹ
עובַ ְּד ָיה ֹיו ֵסף זְּ צו ָק"ל (חזו"ע שבת ב נג)ָ :כ ַתב ָה ַר ְּמ ָב"ם ְּבפֵ רו ׁש
אש ֹון לְּ ִצי ֹון ַר ֵבנו ֹ
וְּ ז ֹו לְּ ׁש ֹון ָמ ָרן ָה ִר ׁ
רוב לכ"ז ִד ְּר ְּהם.
יעית ִמן ַהיַיִ ן ָת ִכיל כ"ו ִד ְּר ְּהם ,ו ִמן ַה ַמיִ ם ָק ֹ
ַה ִמ ְּ ׁשנָ ה (מסכת עדיות פ"א מ"ב)ָ ,ה ְּר ִב ִ
מונִ ים ְּג ַרם ִמן ַהיַיִ ן .ע"כ .וְּ ַהיְּ נו ֶּׁש ְּכ ֵדי לְּ ַה ִגי ַע לְּ 10-
הו ִאיל וְּ כָ ל ִד ְּר ְּהם הוא ְּ ׁשל ֹו ָׁשה ְּג ַרםַ ,די ִב ְּ ׁש ֹ
וְּ ֹ
מ"ל ַמיִ ם ,י ֵׁש ָל ֵתת ְּ 10ג ַרם ַמיִ ם ,לֹא כֵ ן ְּב ַייִ ן ֶּׁשהוא ַקל ֹיו ֵתרַ ,די ָל ֵתת ְּ 71ג ַרם ,ובָ זֶּה נְּ ַק ֵבל 10
חות מְּ 71-ג ַרם ְּכ ֵדי לְּ ַק ֵבל  10מ"ל ֶּׁש ֶּמן.
מו כֵ ןְּ ,ב ֶּׁש ֶּמן ֶּׁשהוא ַקל ֹיו ֵתר ִמיַיִ ן ַדי ְּבפָ ֹ
מ"ל יַיִ ן .ו ְּכ ֹ

ְמזִ י ַׁגת ַׁהכּ ֹוס
אש ֹון לְּ כָ ל ֶּא ָחד ִמ ְּב ֵני ַה ַביִ תְּ ,וק ֶֹּדם לָ כֵ ן יִ ְּ ׁש ְּטפו ֶּאת ַהכ ֹוס ִמ ַבחוץ,
מוזְּ גִ ים כ ֹוס ִר ׁ
ֹ
ְּ
חרות( .טו)
טוב ֶּׁש ַא ֵחר יִ ְּמזֹג לְּ בַ ַעל ַה ַביִ תֶּ ,ד ֶּרך ֵ
יש ְּפ ְּ ׁשפוהו ִמ ִב ְּפנִ יםְּ .ו ֹ
ִו ַׁ
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מו ֶּק ֶּׁשת לְּ ַמ ְּעלָ הְּ ,ו ֹזוכֶּ ה ָב ֶּזה לְּ נַ חֲ לָ ה
דו ָתיו ַעד ֶּׁש ֵת ָר ֶּאה ְּכ ֹ
יְּ ַמ ֵלא ֶּאת ַהכ ֹוס יַיִ ן ַעל ְּג ֹ
ְּ
ְּ
לו ִחית ַת ַחת ַהכ ֹוסֶּׁ ,ש ָמא יִ ָׁשפֵ ךְּ .ו ַאף ִאם יִ ָׁשפֵ ך ֵמ ַהיַיִ ן
ְּבלִ י ְּמצָ ִרים [ ְּבלִ י ְּגבול]ְּ .ויִ ֵתן ְּצ ֹ
כה (עירובין סה סע"א)( .שבת א רנח)
ימן ְּב ָר ָ
לַחוץ ,הֲ ֵרי זֶּה ִס ָ

ִמ ְצוַׁ ת ִח ּנ ּו ְך
יאת ִמ ְּצ ַריִ ם,
ִמ ְּצוָ ה לָ ֵתת ְּמ ַעט יַיִ ן ַגם לִ ְּפ ֵני ַהיְּ לָ ִדים ַה ְּק ַט ִנים ֶּׁש ְּמ ִבינִ ים ְּב ִספור יְּ ִצ ַ
סות( .ה)
ְּכ ֵדי לְּ ַח ְּנכָ ם ְּב ִמ ְּצוַ ת ַא ְּר ַבע כ ֹו ֹ

יַׁיִ ן
אדֹם[ .גַם י ֵׁש ָבזֶּה זֵכֶּ ר לְּ ַדם ֶּפ ַסח וְּ ַדם ִמי ָלהֶּׁ ,ש ִבזְּ כות ְּ ׁש ֵתי ִמ ְּצ ֹוות ֵאלו
ִמ ְּצוָ ה לְּ ַק ֵד ׁש ַעל ַייִ ן ָ

ָכול לִ ְּ ׁשת ֹות יַיִ ן ַמ ָמ ׁש
נִ גְּ אֲ לו יִ ְּש ָר ֵאל ִמ ִמ ְּצ ַריִ ם .וְּ ֵזכֶּ ר לְּ ַמ ַכת ָדם ֶּׁש ִה ָכה ה' ֶּאת ִמ ְּצ ַריִ ם]ְּ .ו ִאם י ֹ
לו ָבזֶּה,
בוא ָעלָ יו ְּב ָרכָ ה .אֲ בָ ל ִאם לֹא ֹנ ַח ֹ
ְּבאֹפֶּ ן ֶּׁש ֵאין חֲ ָׁש ׁש ֶּׁש ִי ְּ ׁש ַת ֵכר ִמזֶּהָ ,ת ֹ
שוט( .יא ,יג)
יִ ְּ ׁש ֶּתה לְּ כַ ְּת ִחילָ ה ִמיץ עֲ נָ ִביםְּ .וכֵ ן ַה ִמנְּ ָהג ַה ָפ ׁ

סות ֶשל ָחלָב
ַׁא ְר ַּׁבע כּ ֹו ֹ
יסק ,ו ְּ ׁש ֵאלָ ה ְּב ִפיוַ :ר ִבי,
ָאון ַר ִבי ֹיו ֵסף ֶּבער ִמ ְּב ִר ְּ
רוס ַה ֶּפ ַסח נִ ְּכנַ ס ָא ָדם ֶּא ָחד ֵאצֶּ ל ַהג ֹ
ִב ְּפ ֹ
יסי? ָק ָרא
ינו לְּ ִפי ִכ ִ
סות ְּב ָחלָ ב ,הֱ ֹיות ְּו ַהיַיִ ן ְּב ֹי ֶּקרְּ ,ו ֵא ֹ
חובַ ת ַא ְּר ַבע כ ֹו ֹ
ַמהו לָ צֵ את יְּ ֵדי ֹ
נות יַיִ ן
יש  90רו ָבל ֶּכ ֶּסףְּ ,כ ֵדי ֶּׁשיוכַ ל לִ ְּק ֹ
ָח ׁש לָ ה לָ ֵתת לָ ִא ׁ
ַהגָא ֹון ֶּאת ִא ְּ ׁשת ֹו ָה ַר ָבנִ יתְּ ,ול ַ
אתי,
רו :לִ ְּ ׁשאֹל ְּ ׁש ֵאלָ ה ָב ִ
או ְּמ ֹ
יש ְּולֹא ִק ֵבלְּ ,ב ֹ
לו ֵס ֵרב ָה ִא ׁ
סותִ ,מ ֶּׁש ִנ ְּג ָׁשה לָ ֵתת ֹ
לְּ ַא ְּר ַבע כ ֹו ֹ
לו
נות ֹ
עות נְּ תו ֹ
לו ִב ְּדבָ ִריםֶּׁ ,ש ַה ָמ ֹ
לום לִ ְּפ ׁשֹט יָד ,אולָ ם ַר ִבי ֹיו ֵסף ֶּבער ִ ׁש ְּד ֹ
ְּולֹא ַחס ְּו ָׁש ֹ
לו.
ְּב ַהלְּ וָ ָאהַ ,עד ֶּׁשי ְַּר ִחיב ה' ְּגבו ֹ
לו  90רו ָבל,
ית לָ ֵתת ֹ
עותָׁ ,שאֲ לָ ה ָה ַר ָבנִ ית לְּ ַר ִבי ֹיו ֵסףָ ,מה ָר ִא ָ
יש ִעם ַה ָמ ֹ
ִמ ֶּׁשיָצָ א ָה ִא ׁ
לו ָׁשה רו ָבל? וַ י ַַען ָה ַרבְּ :דבָ ִרים ִכ ְּפ ׁשו ָטם,
עולֶּה ַעל ְּ ׁשנַ יִ ם ְּ ׁש ֹ
נו ֹ
סות ֵאי ֹ
הֲ ֵרי יַיִ ן לְּ ַא ְּר ַבע כ ֹו ֹ
לו לֵיל ֶּפ ַסח
סות ְּב ָחלָ ב?" ְּו ִאלו ָה ָיה ֹ
תוַ " ,מהו לָ צֵ את יְּ ֵדי ַא ְּר ַבע כ ֹו ֹ
הֲ ֵרי ָׁש ַמ ַע ְּת ֶּאת ְּ ׁש ֵאלָ ֹ
יא ְּך יְּ ַקיֵם ִמ ְּצוַ ת
פות ,הֲ ֵרי ָאסור ָהיָה לִ ְּ ׁשת ֹות ָחלָב ַאחֲ ֵרי ַה ְּסעו ָדהְּ ,והֵ ַ
עו ֹ
תוָ ,ב ָשר ְּו ֹ
ְּכ ִהלְּ כָ ֹ
רו( ...חזו"ע
סו ֹ
לו ֵדי ַמ ְּח ֹ
לָמ ְּד ְּת ֶּׁש ֵאין ל ֹו לְּ צָ ְּרכֵ י ֶּפ ַסח ,לָ כֵ ן נָ ַת ִתי ֹ
ַ
סות ְּב ָחלָ ב? ָהא
ַא ְּר ַבע כ ֹו ֹ
הגדה של פסח עמוד ט)

ִק ּד ּוש

ַה ְּמ ַק ֵד ׁש צָ ִר ְּ
חובַ ת ַה ִקדו ׁש ֶּאת ָכל ַה ׁש ֹו ְּמ ִעיםְּ ,וכֵ ן ַה ׁש ֹו ְּמ ִעים
הו ִציא יְּ ֵדי ֹ
יך לְּ כַ ֵון לְּ ֹ
'א ֵמן'.
נות ַאחֲ ָריו ָ
חובָ הְּ ,ו ַלעֲ ֹ
יכים לְּ ַה ְּק ִ ׁשיב לַ ִקדו ׁש ִמ ָלה ְּב ִמ ָלה ,ולְּ כַ ֵון לָ צֵ את יְּ ֵד י ֹ
ְּצ ִר ִ
ְּ
ְּ
סק( .יז ,יט)
מו"ֵ ,מחֲ ָׁש ׁש ֶּה ְּפ ֵ
ְּולֹא יַעֲ נו " ָברוך הוא ובָ רוך ְּ ׁש ֹ
ינו ְּמבַ ֵטא
או ִתי ֹותְּ .ו ִאם ֵא ֹ
ֹ
הגֶּןְּ ,ולֹא יִ ְּב ַלע
י ְַּק ִפיד ַה ְּמ ַק ֵד ׁש לְּ בַ ֵטא ֶּאת ַה ִקדו ׁש ַכ ֹ
ש( .יז)
'א ֵמן' ַא ַחר ַה ְּמ ַק ֵד ׁ
מו ְּבל ַַח ׁש ֶּאת ַה ִקדו ׁשְּ ,ולֹא יַעֲ נֶּ ה ָ
הגֶּןֹ ,יא ַמר ַה ׁש ֹו ֵמ ַע ְּב ַע ְּצ ֹ
ַכ ֹ
רור.
ְּב ִב ְּרכַ ת ֶּׁשהֱ ֶּחיָנו ,יְּ כַ ֵון לִ ְּפטֹר ַגם ֶּאת ִמ ְּצוַ ת אֲ ִכי ַלת ַה ַמ ָצה ְּו ַה ָמ ֹ

( ְּכג)
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הֲ ִס ָּבה
סות צָ ִר ְּ
נו ַעל צַ ד ְּשמֹאל.
פו ְּב ִה ָׁשעֲ ֹ
ַטה ֶּאת גו ֹ
יך לִ ְּ ׁשת ֹו ָתם ַבהֲ ִס ָבהְּ ,ו ַהיְּ נו ֶּׁשי ֶּ
ַא ְּר ַבע כ ֹו ֹ
מאל.
ְּו ִאם ֵה ֵסב ַעל צַ ד י ִָמין ְּכ ִאלו לֹא ֵה ֵסבְּ ,וצָ ִרי ְּך לַחֲ זֹר ְּולִ ְּ ׁשת ֹות ַבהֲ ִס ָבה לְּ צַ ד ְּש ֹ
קום ֶּׁש ָצ ִר ְּ
לחֲ זֹר( .ו ,ט)
יך לְּ ָה ֵסב]ֵ ,אינָ ה ְּצ ִריכָ ה ַ
[בכָ ל ָמ ֹ
ס ָבה ְּ
ְּואולָ םִ ,א ָׁשה ֶּׁשלֹא ֵה ֵ
ָסב לְּ צַ ד ְּשמֹאלַ .א ְּך ִאם ָט ָעה ְּו ֵה ֵסב לְּ צַ ד י ִָמין ,יָצָ א.
גַם ָא ָדם ְּש ָמאלִ י י ֵ

(ט)

יתו לְּ ָה ֵסבֵ ,מ ַא ַחר ְּו ֵאין ְּרגִ ילִ ים ָבזֶּה ְּב ֶּמ ֶּׁש ְּך ַה ָׁשנָ ה.
קו ֵדם ַה ִקדו ׁש ,יַזְּ ִכיר לִ ְּב ֵני ֵב ֹ
ֹ

(ט)

ְש ִתיַּׁת ַׁהיַּׁיִ ן
יעית [ְּ 40ג ָרם] ,יָצָ א.
רב ְּר ִב ִ
יעית יַיִ ן [ְּ 11ג ָרם] ְּ ׁשל ֵָמהְּ .ו ִאם ָׁש ָתה ֹ
לְּ כַ ְּת ִח ָלה יִ ְּ ׁש ֶּתה ְּר ִב ִ
הכ ֹוס( .טז)
יעית ,יִ ְּ ׁש ַת ֵדל לִ ְּ ׁשת ֹות ֶּאת רֹב ַ
דולָ ה ֹיו ֵתר ִמ ְּר ִב ִ
ו ְּכ ֶּׁש ַהכ ֹוס ְּג ֹ
יעית ְּבבַ ת ַא ַחתְּ ,ולֹא יִ ְּ ׁש ֶּהה ְּב ֶּא ְּמצַ ע ַה ְּ ׁש ִתיָה ְּכלָ ל.
יִ ְּ ׁש ֶּתה ֶּאת ָה ְּר ִב ִ

(טז)

יעיתִ ,מ ׁשום ֶּׁשי ְּ ֶּׁשנָ ה הֲ לָכָ ה ֶּׁש ַה ִקדו ׁש צָ ִר ְּ
יך לִ ְּה ֹיות
חות ְּר ִב ִ
אש ֹון לִ ְּ ׁשת ֹות לְּ פָ ֹ
כוס ִר ׁ
י ֵׁש לְּ ַד ְּק ֵדק ְּב ֹ
יעית
יאת ִמ ְּצ ַריִ ם נִ ְּמ ָׁש ְּך זְּ ַמן ַרב ַעד ַה ְּסעו ָדה ,אֲ בָ ל ָבזֶּה ֶּׁש ִי ְּ ׁש ֶּתה ְּר ִב ִ
ָסמו ְּך ל ְַּסעו ָדה ,וַ הֲ ֵרי ִספור יְּ ִצ ַ
לו ִכ ְּסעו ָדה לְּ ַג ֵבי ִדי ֵני ִקדו ׁש( .כמבואר בחוברת "השבת בהלכה ובאגדה") וְּ או ָלם ֵאין
יַיִ ן ַב ִקדו ׁש ֶּנ ְּח ָׁשב ֹ
ְּ
שהוא צ ֶֹּרך ַה ְּסעו ָדה( .יז)
יאת ִמ ְּצ ַריִ ם לֹא ֶּנ ְּח ָׁשב ֶּה ְּפ ֵסקֵ ,מחֲ ַמת ֶּׁ
זֶּה ְּמ ַע ֵכבֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ִספור יְּ ִצ ַ

מוצָ ֵאי ַׁש ָּבת
לֵיל ַׁה ּ ֵס ֶדר ֶש ָחל ְ ּב ֹ
אשי
כותֶּׁ ,ש ֵי ׁש ָב ֶּהן ִקדו ׁש ְּוגַם ַה ְּב ָדלָ הְּ ,ו ִסי ָמנָ ן יקנה"זָ ,ר ֵׁ
ְּמבָ ְּר ִכים ַב ִקדו ׁש ָח ֵמ ׁש ְּב ָר ֹ
[מ ַק ֵד ׁש יִ ְּש ָר ֵאל וְּ ַה ְּז ַמ ִנים] ,נֵר [ב ֹו ֵרא ְּמא ֹו ֵרי ָה ֵא ׁש],
ְּ
בות :יַׁיִ ן [ב ֹו ֵרא ְּפ ִרי ַהגֶּפֶּ ן]ִ ,ק ּד ּוש
ֵת ֹ

קום
[ש ֶּהחֱ יָנו]ְּ .ו ִאם ָט ָעה ְּב ִב ְּר ַכת ַה ַה ְּב ָדלָ ה ו ִב ְּמ ֹ
[ה ַמ ְּב ִדיל ֵבין ק ֶֹּד ׁש לְּ ק ֶֹּד ׁש]ְ ,ז ַׁמן ֶּׁ
דלָה ַ
ַׁה ְב ָ ּ
ְּ
ְּ
ק ֶּד ׁש
'ברוך ַא ָתה ה' ַה ַמ ְּב ִדיל ֵבין ֹ
'ברוך ַא ָתה ה' ַה ַמ ְּב ִדיל ֵבין ק ֶֹּד ׁש לְּ ק ֶֹּד ׁש' ָח ַתםָ :
ָ
חוזֵר( .רעא ,רעב)
ינו ֹ
לְּ חֹל'ֵ ,א ֹ
ָׁשכַ ח וְּ לֹא ִה ְּב ִדיל ַב ִקדו ׁשִ :אם נִ זְּ ַכר ק ֶֹּדם ֶּׁש ָאכַ ל ַכ ְּר ַפס ,י ְַּב ִדיל ִמיָד ַעל כ ֹוס ַא ֵחרֶּׁ ,שהֲ ֵרי ָאסור
'הגֶּפֶּ ן' .נִ זְּ ַכר ק ֶֹּדם ַה ַהג ָָדה ,י ְַּב ִדיל ִמיָד .נִ זְּ ַכר ְּב ֶּא ְּמצַ ע ַה ַהג ָָדה ,יְּ בָ ֵר ְּך
עם ק ֶֹּדם ַה ְּב ָד ָלה ,וְּ לֹא יְּ בָ ֵר ְּך ַ
לִ ְּט ֹ
או ֵרי ָה ֵא ׁש' ִמיָדְּ ,ולֹא י ְַּב ִדיל ֶּא ָלא ַעל ַהכ ֹוס ַה ֵׁשנִ י ַא ַחר ִב ְּר ַכת 'אֲ ֶּׁשר ְּג ָאלָנו' .וְּ ִאם לֹא
'ב ֹו ֵרא ְּמ ֹ
או ֵרי ָה ֵא ׁש' ו ִב ְּר ַכת ַה ַה ְּב ָד ָלה .נִ זְּ ַכר ְּב ֶּא ְּמצַ ע ַה ְּסעו ָדה,
'מ ֹ
ֵב ַר ְּך ַעל ַה ֵנר ק ֶֹּדם ,יְּ בָ ֵר ְּך 'אֲ ֶּׁשר ְּג ָאלָנו'ְּ ,
ְּ
ישי .נִ זְּ ַכר ַא ַחר ָכך ,י ְַּב ִדיל ַעל כ ֹוס
י ְַּפ ִסיק וְּ י ְַּב ִדיל ִמיָד .נִ זְּ ַכר ַא ַחר ַה ְּסעו ָדה ,י ְַּב ִדיל ַעל כ ֹוס ְּ ׁשלִ ִ ׁ
לה( .רעב)
או ֵרי ָה ֵא ׁש' ,וְּ ַה ְּב ָד ָ
'מ ֹ
'הגֶּפֶּ ן'ְּ ,
יעי .נִ זְּ ַכר ְּב ֶּמ ֶּׁש ְּך ַהלַיְּ ָלה ,י ְַּב ִדיל ַעל כ ֹוס ַא ֵחר וִ יבָ ֵר ְּך ַ
ְּר ִב ִ

ֵּביצָ ה
ש ֹות".
יה "נְּ פָ ׁ
טוב ֶּלאֱ כֹל ֵביצָ ה ַא ַחר ַה ִקדו ׁשֵ ,זכֶּ ר לְּ ָק ְּר ַבן חֲ גִ יגָהִ ,ויבָ ֵר ְּך ַאחֲ ֶּר ָ
ֹ

(לא) וְּ ַאף

ב ָאר לְּ ָהלָן ֶּׁש ִאם ָט ָעה וְּ ָאכַ ל ַכ ַזיִ ת ֵמ ַה ַכ ְּר ָפס לֹא יְּ בָ ֵרך ַאחֲ ָריו נְּ פָ ׁש ֹותׁ ,ש ֹו ֶּנה ַה ִדין ְּבכַ ְּר ָפסֵ ,כיוָ ן
ֶּׁש ְּמ ֹ
יעית יַיִ ן ,לֹא ְּמבָ ֵר ְּך
כוס ַה ִקדו ׁש ֶּׁש ַאף ַעל ִפי ֶּׁש ָׁש ָתה ְּר ִב ִ
דו ֶּמה לְּ ֹ
ֶּׁשהוא ֶּחלֶּק ִמ ִמ ְּצ ֹוות ַה ֵס ֶּדר ,וְּ ֹ
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'על ַהגֶּפֶּ ן'ֶּׁ ,ש ֵכיוָ ן ֶּׁשהוא ֵחלֶּק ֵמ ַה ֵס ֶּדרִ ,ב ְּר ַכת ַה ָמ ֹזון פ ֹו ַט ְּרת ֹו ,לֹא כֵ ן ַה ֵביצָ ה
רונָ ה ַ
ַאחֲ ָריו ְּב ָרכָ ה ַאחֲ ֹ
'האֲ ָד ָמה' ַעל
ֵש א ֹו ְּמ ִרים ֶּׁש ִב ְּר ַכת ָ
יה נְּ פָ ׁש ֹות .גַם ִכי י ׁ
ֶּׁש ֵאינָ ה ְּכ ֵח ֶּלק ִמ ִמ ְּצ ֹוות ַה ֵס ֶּדרָ ,לכֵ ן ְּמבָ ֵר ְּך ַאחֲ ֶּר ָ
אש ֹונָ ה פ ֹו ֶּט ֶּרת ֶּאת ַהכ ֹוס ַה ְּ ׁשנִ יָה ,ולְּ ַד ַעת
'הגֶּפֶּ ן' ֶּׁש ַעל ַהכ ֹוס ָה ִר ׁ
רור ,ו ִב ְּר ַכת ַ
ַה ַכ ְּר ַפס פ ֹו ֶּט ֶּרת ֶּאת ַה ָמ ֹ
אש ֹונָ ה ,נִ ְּמצָ א ֶּׁש ִי ְּצ ָט ֵר ְּך לְּ בָ ֵר ְּך
מו ֵמ ַה ְּב ָרכָ ה ָה ִר ׁ
רונָ הָ ,א ָדם ְּמ ַסלֵק ֶּאת ַע ְּצ ֹ
או ְּמ ִרים ֶּׁש ַב ְּב ָרכָ ה ָה ַאחֲ ֹ
ָה ֹ
רונָ ה ַעל
רורַ ,על ֵכן ֵׁשב וְּ ַאל ַתעֲ ֶּשה ָע ִדיף ,וְּ לֹא יְּ בָ ֵר ְּך ְּב ָרכָ ה ַאחֲ ֹ
ׁשוב ַעל ַהכ ֹוס ַה ְּ ׁשנִ יָה וְּ ַעל ַה ָמ ֹ
יה נְּ פָ ׁש ֹות.
ַה ַכ ְּר ַפס וְּ ַעל ַהיַיִ ן ,לֹא כֵ ן ְּבבֵ יצָ ה ֶּׁש ֵאין ִב ְּרכָ ָתה ָב ָאה לִ ְּפטֹר ְּכלוםַ ,על ֵכן יְּ בָ ֵר ְּך ַאחֲ ֶּר ָ
(עיין שו"ת חזו"ע סי' יח .ילקוט יוסף פסח כרך ג עמ' רמ ,שי .קובץ משנת יוסף גליון ד עמ' סו ,וגליון כב עמ' קח)

ַׁמ ְמ ּ ַׁת ִ ּקים
יקהְּ ,כ ֵדי ֶּׁש ִי ְּראו ִ ׁשנוי [ ֶּׁש ְּמ ַח ְּל ִקים ק ֶֹּדם ַה ְּסעֻ ָדה] ְּויִ ְּ ׁשאֲ לו,
ְּמ ַח ְּל ִקים לַיְּ לָ ִדים ִמינֵ י ְּמ ִת ָ
צ ַריִ ם( .רמב"ם הלכות חמץ ומצה פ"ז ה"ג)
בו ֵתינו ,ו ַמה ָע ָשה ה' לְּ ִמ ְּ
ָשיב לָ ֶּהם ַמה ֵא ַרע ַלאֲ ֹ
ְּוי ִ ׁ

ּ ו ְר ַׁחץ
לו ְ ּב ַׁמ ְש ֶקה
ִטבּ ּו ֹ
לו ְּב ַמ ְּ ׁש ֶּקה ו ְּכ ִדלְּ ַה ָלן,
ִת ְּקנו חֲ זַ"ל לִ טֹל י ַָדיִ ם ק ֶֹּדם אֲ ִכי ַלת ַה ַכ ְּר ַפסְּ ,כ ִדין ָדבָ ר ֶּׁש ִטבו ֹ
פס( .לב)
טוב ֶּׁשלֹא יְּ ַד ֵבר ֵמ ַה ְּנ ִטילָ ה ַעד אֲ ִכילַת ַה ַכ ְּר ַ
ְּולֹא יְּ בָ ֵר ְּך ַעל נְּ ִטילָ ה ֹזוְּ .ו ֹ
לו ְּב ַמ ְּ ׁש ֶּקה צָ ִר ְּ
לו ַמר,
טל י ַָדיִ םְּ .כ ֹ
יך לִ ֹ
ֶּשנָ ה הֲ לָ ָכה ְּבכָ ל ַה ָׁשנָ ה ֻכ ָלה ,ש ָכל ָדבָ ר ֶּׁש ִטבו ֹ
י ְּ ׁ
בו ִריםֶּׁ ,ש ֶּמן
ֵש ָעלָ יו ְּר ִטיבות ֵמ ֶּא ָחד ֵמ ַה ַמ ְּ ׁש ִקים ִדלְּ ַה ָלן :יַיִ ןְּ ,דבַ ׁש ְּד ֹ
אוכֵ ל ַמאֲ כָ ל ֶּׁשי ׁ
ָה ֹ
ְּ
ֶּשנָ ם ג' אֳ פָ נִ ים
זַיִ תָ ,חלָ בַ ,מיִ ם  -צָ ִריך לִ טֹל ֶּאת י ָָדיו לְּ לֹא ְּב ָרכָ הְּ .ו ָא ְּמנָ ם י ְּ ׁ
ֶּׁש ְּב ִה ְּצ ָט ֵרף ְּ ׁשנַ יִ ם ֵמ ֶּהםֵ ,אין צָ ִר ְּ
נוגְּ ע ֹות ַב ַמ ְּ ׁש ֶּקה .ב.
יך לִ טֹל י ָָדיו :אְּ .כ ֶּׁשי ָָדיו ֵאינָ ן ֹ
"כזַיִ ת" [ְּ 97ג ָרם] .גְּ .כ ֶּׁש ַה ַמ ְּ ׁש ֶּקה ְּמבֻ ָׁשל .נִ ְּמצָ א ֶּׁש ַה ַמ ְּט ִביל עוגִ יָה
חות ִמ ַ
ְּכ ֶּׁש ַה ַמאֲ כָ ל ָפ ֹ
"כזַיִ ת" ְּוגַם
חות ִמ ַ
ְּק ַט ָנה ַב ֵתהָ ,פטור ֵמ ַה ְּנ ִטילָ ה ַאף ֶּׁשנ ֹוג ֵַע ַב ַמ ְּ ׁש ֶּקהֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ִהיא ָפ ֹ
קום
נוג ֵַע ִב ְּמ ֹ
ינו ֹ
"כזַיִ ת"ַ ,א ְּך ַה ַמ ְּ ׁש ֶּקה ְּמבֻ ָׁשל ְּו ֵא ֹ
ַ
אוכֵ ל
ֹ
ַה ַמ ְּ ׁש ֶּקה ְּמבֻ ָׁשלְּ .וכֵ ן ִאם
נו ֵג ַע ַב ַמ ְּ ׁש ֶּקהַ ,אף ַעל ִפי ֶּׁש ַה ַמ ְּ ׁש ֶּקה
ינו ֹ
"כזַיִ ת" ְּו ֵא ֹ
חות ִמ ַ
אוכֵ ל ָפ ֹ
או ִאם ֹ
ָה ְּר ִטיבותֹ .
טילָ ה .כמבואר בהרחבה בחוברת "הסעודה בהלכה ובאגדה".
לֹא ְּמבֻ ָׁשלָ ,פטור ֵמ ַה ְּנ ִ

ַּׁ כ ְר ּ ַׁפס
ִטבּ ּול ַׁה ַּׁכ ְר ּ ַׁפס
רונָ ה .וְּ יִ ַקח ַכ00-
[כ ֵדי ֶּׁשלֹא יִ ָכנֵס לְּ ָספֵ ק ִאם לְּ ָב ֵר ְּך ְּב ָרכָ ה ַאחֲ ֹ
"כזַיִ ת" ְּ
חות ִמ ַ
יִ ַקח ַכ ְּר ַפס ָפ ֹ

או
תו ְּב ַמיִ ם ִעם ִמיץ לִ ימ ֹון ֹ
או ֹ
בל ֹ
לרי"ף וְּ ָה ַר ְּמ ַב"ם ֶּׁש ַה ַכזַיִ ת הואְּ 01 :ג ָרם]ְּ ,ויִ ְּט ֹ
ְּג ָרם ,ל ְַּח ׁש ֹׁש ִ
ְּ
רור
תו לִ ְּפטֹר ֶּאת ַה ָמ ֹ
או ְּב ֵמי ֶּמלַ חִ ,ויבָ ֵרך "ב ֹו ֵרא ְּפ ִרי ָהאֲ ָד ָמה"ִ ,ויכַ ֵון ְּב ִב ְּר ָכ ֹ
ְּבח ֶֹּמץ ֹ
ֶּׁשיֹאכַ ל ַא ַחר ָ ְּ
כך( .לג ,מא)

ימון
רֹב ַׁמיִ ם ַּׁב ּ ִל ֹ
ימון ,י ִָשימו לֵב ֶּׁש ַכמות ַה ַמיִ ם ִת ְּהיֶּה
ַהנ ֹוהֲ גִ ים לִ ְּטבֹל ֶּאת ַה ַכ ְּר ַפס ְּב ַמיִ ם ִעם ִמיץ לִ ֹ
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ֵיהם ָי ַדיִ ם.
מ ַה ִמיץ לִ ימ ֹוןְּ ,כ ֵדי ֶּׁשי ֵָח ֵׁשב לְּ ֶּא ָחד ִמ ִ ׁש ְּב ָעה ַמ ְּ ׁש ִקים ֶּׁש ַח ָיב לִ טֹל עֲ ל ֶּ
ְּמ ֻר ָבה ֹיו ֵתר ֵ

(לה)

הֲ כָ נַׁת ֵמי ֶמלַׁח
ַהנ ֹוהֲ גִ ים לִ ְּטבֹל ֶּאת ַה ַכ ְּר ַפס ְּב ֵמי ֶּמלַ חָ ,י ִשימו ֵלב ְּבפֶּ ַסח ֶּׁש ָחל ְּב ַׁש ָבתֶּׁ ,ש ָאסור
ישה .אֲ בָ ל ַמיִ ם מו ָע ִטים ִעם
עו ֶּשה ֵכן לִ ְּכ ִב ָׁ
לְּ ָה ִכין ֵמי ֶּמ ַלח ְּמ ֻר ִביםִ ,מ ׁשום ֶּׁש ִנ ְּר ֶּאה ֶּׁש ֹ
ְּ
ֵש צ ֶֹּרך ְּב ֵמי ֶּמלַ ח ְּמ ֻר ִבים ,י ִָכין
ֶּשנָ ם ַה ְּר ֵבה ְּמ ֻס ִבים ְּוי ׁ
ֶּמ ַלח ֻמ ָתרַ .על ֵכןִ ,אם י ְּ ׁ
ְּ
ֵמ ֶּע ֶּרב ַׁש ָבת ֶּאת ֵמי ַה ֶּמלַ חְּ .ו ִאם לֹא ֵה ִכין ,יִ ֵתן ֶּׁש ֶּמן ְּת ִח ָלה ַב ַמיִ םְּ ,ו ַא ַחר ָכך יִ ֵתן
מלַ ח( .חזו"ע שבת ד תנב)
יש ֶּאת כ ַֹח ַה ֶּ
ֶּאת ַה ֶּמלַחִ ,כי ַה ֶּׁש ֶּמן ֵמ ִת ׁ

יעה ַּׁב ּ ַׁמ ְש ֶקה
נְ גִ ָ
י ִָשים לֵב ְּב ִטבול ַה ַכ ְּר ַפס ֶּׁש ִי ְּגעו ָי ָדיו ֶּב ָעלִ ים ָה ְּר ֻט ִביםְּ ,כ ֵדי ֶּׁש ִי ְּת ַחיֵב ִבנְּ ִטילָ הֶּׁ ,שהֲ ֵרי
ינו ַח ָיב ִבנְּ ִטילָ ה.
עות ָב ְּר ִטיבותֵ ,א ֹ
נוגְּ ֹ
"כזַיִ ת"ְּ ,ו ִאם י ָָדיו ֵאינָ ן ֹ
חות ִמ ַ
ַה ַכ ְּר ַפס הוא ָפ ֹ
ואל תאמר ,ומה איכפת לי אם לא יגעו ידיו ברטיבות ,ויטול ידיו אף שאינו חייב
כבר אמרו חז"ל (חגיגיה יח ע"ב) "הנוטל ידיו לפירות ,הרי זה מגסי הרוח" ,וכן פסק
ערוך (קנח ס"ה) ,ובאר המשנה ברורה ,שמראה בעצמו שהוא מדקדק במצוות במה
כי לא תקנו נטילה לפירות ,ולכן אסור ליטול בתורת חיוב ומצוה ,אף שאינו מברך

בנטילה? כי
מרן בשלחן
שאין צריך,
עליה.

ובדרך אגב ,שמעתי משם מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל ,שבכל השנה עדיף לנגב את הפירות
הרטובים במים ,מאשר ליטול ידים כדין דבר שטיבולו במשקה ,כי מכיון שיש בזה מחלוקת,
ומספק אנחנו נוטלים בלי ברכה ,לכן עדיף לנגב את הפרי ,כדי שלא להיכנס לספק.

ַׁ י ַׁחץ
יעת ַׁה ּ ַׁמ ָּצה ָה ֶא ְמצָ ִעית
ְ ּב ִצ ַׁ
אות ַב ְּק ָע ָרה ,יִ ַקח ֶּאת ַה ַמ ָצה ָה ֶּא ְּמצָ ִעית ְּויִ ְּבצָ ֶּע ָנה לִ ְּ ׁש ַתיִ ם.
ִמת ֹו ְּך ְּ ׁשל ֹׁש ַה ַמצ ֹות ַה ִנ ְּמצָ ֹ
יקו ֶּמןְּ .וי ַַע ְּטפֵ הו
ָדול יִ ְּ ׁש ְּמ ֵרהו לָ אֲ ִפ ֹ
יח ֶּאת ַה ֵחלֶּק ַה ָק ָטן ֵבין ְּ ׁש ֵתי ַה ַמצ ֹותְּ ,ו ַה ֵחלֶּק ַהג ֹ
י ִַנ ַ
יעהו( .מג)
ְּב ַמ ָפה ,זֵכֶּ ר לְּ ַמה ֶּׁש ֶּנאֱ ַמרִ " :מ ְּ ׁשאֲ ר ָֹתם ְּצ ֻררֹת ְּב ִש ְּמל ָֹתם ַעל ִ ׁש ְּכ ָמם"ְּ ,וי ְַּצנִ ֵ
או ְּמ ִרים "הֵ א
ֹ
ַה ַט ַעם ֶּׁשב ֹו ְּצ ִעים ֶּאת ַה ַמ ָצה לִ ְּ ׁשנַ יִ ם ק ֶֹּדם ַה ַהג ָָדהֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ִב ְּת ִחלַת ַה ַהג ָָדה אֲ נַ ְּחנו
מו ֶּׁש ָענִ י ְּב ֶּד ֶּר ְּך ְּכ ָלל ֵאין ל ֹו ל ֶֶּּחם ָׁשלֵם ֶּאלָא ְּפרו ָסהָ ,כ ְּך אֲ נַ ְּחנו
ל ְַּח ָמא ַענְּ ָיא" [ ֹזו ַה ַמ ָצה ל ֶֶּּחם עֹנִ י] ,ו ְּכ ֹ
יקו ֶּמן,
יעים ֶּאת חֲ ִתיכַ ת ַה ַמ ָצה ֶּׁשל ָהאֲ ִפ ֹ
ַמ ְּר ִאים ֶּׁשל ֶֶּּחם זֶּה הוא ֶּׁשל עֲ נִ ִיים ְּ -פרו ָסה .ו ָמה ֶּׁש ַמ ְּצנִ ִ
מן( .מד)
יקו ֶּ
סוף ַה ְּסעֻ ָדה לָאֲ ִפ ֹ
לו לְּ ֹ
הוא ְּכ ֵדי ֶּׁשלֹא יִ ְּט ֶּעה לֶּאֱ כֹל ֶּאת ָכל ַה ַמצ ֹות ַב ְּסעֻ ָדה ,וְּ לֹא יִ ָׁש ֵאר ֹ

קו ֶמן
ִח ּפ ּוש ָהאֲ ִפי ֹ
קו ֶּמן ,ולְּ ַא ַחר ִסיום ַה ַה ָג ָדה ו ְּ ׁש ִתיַת כ ֹוס
יע ֶּאת ַה ַמ ָצה ַה ְּ ׁשמו ָרה לָ אֲ ִפי ֹ
נוהֲ גִ ים לְּ ַה ְּצנִ ַ
ֹ
תו ְּמ ַק ֵבל ְּפ ָרסְּ .ו ַט ַעם ִמנְּ ָהג
או ֹ
יקו ֶּמן ,ו ִמי ֶּׁשמ ֹוצֵ א ֹ
ֵׁשנִ יְּ ,מ ַח ְּפ ִשים ַהיְּ לָ ִדים ֶּאת ָהאֲ ִפ ֹ
אות.
ש ְּך ֶּאת ַהיְּ לָ ִדים ֶּׁש ִי ָׁשאֲ רו ֵע ָרנִ ִיים ְּב ֵעת ַה ַה ָג ָדה ְּב ֹיו ְּד ָעם ֶּאת ַה ָב ֹ
זֶּה ְּכ ֵדי לִ ְּמ ׁ ֹ
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יח לִ י חֲ לִ יפָ ה חֲ ָד ָשה
יקו ֶמן ַׁעד ֶש ַׁא ָ ּבא י ְַׁב ִט ַׁ
ל ֹא ַׁאחֲ זִ יר ֶאת ָהאֲ ִפ ֹ
עובַ ְּדיָה ֹיו ֵסף זְּ צו ָק"ל לְּ ַש ֵמ ַח ֶּאת ַה ָק ָהל ְּב ִ ׁשעו ָריו
ָרגִ יל ָהיָה ָמ ָרן ָה ִרא ׁש ֹון לְּ ִצי ֹון ַר ֵבנו ֹ
תו,
הונָ ָתן ַאיְּ ְּב ִ ׁשיץ ְּב ַילְּ דו ֹ
און ַר ִבי יְּ ֹ
ָה ַר ִבים ק ֶֹּדם ַה ֶּפ ַסח ַב ַמעֲ ֶּשה ִדלְּ ַה ָלןְּ :מ ַס ְּפ ִרים ַעל ַה ָג ֹ
יקו ֶּמןָ ,ר ָאה ָא ִביו
יעה ְּ ׁש ַעת אֲ ִכילַת ָהאֲ ִפ ֹ
ִכי ַפ ַעם ַא ַחת ְּב ֵליל ֶּפ ַסח ְּב ֵעת ַה ֵס ֶּדרְּ ,כ ֶּׁש ִה ִג ָ
הונָ ָתן ָהיְּ ָתה ַב ַמ ַעל.
ָדו ֶּׁשל יְּ ֹ
יקו ֶּמן ֵאינֶּ נו .הוא ֵה ִבין ִכי י ֹ
ָה ַרב נָ ָתן נֶּ ַטעְּ ,ו ִה ֵנה ָהאֲ ִפ ֹ
יע:
הו ִד ַ
יקו ֶּמןְּ ,ו ֹ
הו ָדה ְּולֹא ִכ ֵחד ִכי ָא ְּמנָ ם הוא לָ ַקח ֶּאת ָהאֲ ִפ ֹ
הונָ ָתן ַעל ָכ ְּךֹ ,
ְּכ ֶּׁש ִנ ְּ ׁש ַאל יְּ ֹ
לו לְּ ַא ַחר ֶּה ָחג חֲ לִ יפָ ה חֲ ָד ָׁשה ִכ ְּ ׁש ַאר חֲ בֵ ָריו.
לו ָא ִביו ֶּׁש ִי ְּקנֶּ ה ֹ
יח ֹ
ירהו ַעד ֶּׁש ַי ְּב ִט ַ
ֶּׁשלֹא יַחֲ זִ ֵ
לו ָא ִביו ְּבלֵית ְּב ֵר ָרה ֶּׁש ִי ְּקנֶּה
יח ֹ
צותִ ,ה ְּב ִט ַ
הֱ ֹיות ְּו ַה ְּז ַמן ָהיָה ָדחוק ִכי ִה ְּת ָק ְּרבָ ה ְּ ׁש ַעת חֲ ֹ
תו
יעה ְּ ׁש ַעת חֲ לו ָק ֹ
יקו ֶּמןְּ ,ו ִה ִג ָ
לו חֲ לִ יפָ ה חֲ ָד ָׁשה .אֲ בָ ל ֵתכֶּ ף ְּכ ֶּׁש ֶּהחֱ זִ יר ַה ֶּילֶּד ֶּאת ָהאֲ ִפ ֹ
ֹ
יקו ֶּמןַ ,עד
עם ולְּ ַקיֵם ִמ ְּצוַ ת אֲ ִפ ֹ
יהונָ ָתן לִ ְּט ֹ
ל ְַּמ ֻס ִביםִ ,ה ְּת ַח ֵכם ָא ִביו ְּו ָא ַמרִ ,כי לֹא יִ ֵתן לִ ֹ
יקו ֶּמן ְּו ָק ָרא ִמת ֹו ְּך ֶּח ְּדוָ ה:
יסו ְּפרו ַסת אֲ ִפ ֹ
הונָ ָתן ִמ ִכ ֹ
הו ִציא יְּ ֹ
תוֹ .
תו ֵמ ַה ְּב ָט ָח ֹ
או ֹ
ֶּׁש ְּי ַׁש ְּח ֵרר ֹ
יקו ֶּמן"ְּ .ונִ ֵמק ֶּאת ַמעֲ ָשיוׁ ִ " :ש ַע ְּר ִתי ַא ָבא ִכי
"הֲ ֵרינִ י מוכָ ן ו ְּמז ָֻמן לְּ ַקיֵם ִמ ְּצוַ ת אֲ ִכילַת אֲ ִפ ֹ
יקו ֶּמןְּ ,ת ָס ֵרב ל ֵָתת לִ י ִמ ֶּמנו ַעד ֶּׁש ַא ְּס ִכים ֶּׁשאֲ וַ ֵתר לְּ ָך ַעל
ַא ַחר ֶּׁש ַאחֲ זִ יר לְּ ָך ֶּאת ָהאֲ ִפ ֹ
עוד ֶּט ֶּרם ֶּׁש ֶּהחֱ ז ְַּר ִתיו לְּ ךָ,
רו ֶּאה ֶּאת ַהנ ֹולָ ד ,לָ ַק ְּח ִתי לִ י ֶּאת ֶּחלְּ ִקי ֹ
ַה ְּב ָט ָח ְּת ָך ,ו ְּכ ָחכָ ם ָה ֹ
פה( ."...חזון עובדיה הגדה של פסח עמוד לא)
ְּו ַה ְּב ָט ָח ְּת ָך נִ ְּ ׁשאֲ ָרה ְּב ָת ְּק ָ

ַׁ מ ִּגיד
"הא ל ְַׁח ָמא ַׁענְ יָא"
ֵ
"הא לַ ְּח ָמא ַענְּ ָיא ְּוכו'" .ולְּ ַא ַחר ִמ ֵכן י ִַניחו ֶּאת
ֵ
או ְּמ ִרים:
יהים ֶּאת ַה ְּק ָע ָרה ְּו ֹ
ַמגְּ ִב ִ
סוף ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ְּכ ִאלו ְּכ ָבר ָא ְּכלוְּ ,כ ֵדי לְּ ע ֹו ֵרר ֶּאת ַהיְּ לָ ִדים ֶּׁש ִי ְּראו ִ ׁשנוי
ַה ְּק ָע ָרה ְּב ֹ
צ ַריִ ם( .מז .ועיין
יאת ִמ ְּ
או ְּכלִ ים ַעד ֶּׁש ְּמ ַס ְּפ ִרים ִבי ִצ ַ
ְּויִ ְּ ׁשאֲ לו ַעל ֶּזהְּ ,ו ָאז יַעֲ נו לָ ֶּהם ֶּׁשלֹא ֹ
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כּ ֹוס ֵשנִ י
או ְּמ ִרים " ַמה ִנ ְּ ׁש ַת ָנה" .ו ַמחֲ זִ ִירים ֶּאת ַה ְּק ָע ָרה ,ו ְּמג ִַלים ֶּאת ַה ַמ ָצה
מוזְּ גִ ים כ ֹוס ֵׁשנִ י ְּו ֹ
ֹ
ה ָג ָדה( .נד ,נה)
לו ַמר "עֲ בָ ִדים ָהיִ ינו לְּ פַ ְּרעֹה ְּב ִמ ְּצ ַריִ ם" ו ְּ ׁש ַאר ַה ַ
ֶּׁש ַב ְּק ָע ָרה ,ו ַמ ְּת ִחילִ ים ֹ
תו ַע ְּכ ָׁשוְּ ,כ ֵדי
או ֹ
מוזְּ גִ ים ֹ
סוף ַה ַהג ָָדהְּ ,בכָ ל זֹאת ֹ
ַאף ַעל ִפי ֶּׁשלֹא ׁש ֹו ִתים ֶּאת ַהכ ֹוס ַה ֵׁשנִ י ֶּאלָא ְּב ֹ
עוד כ ֹוס ַא ַחר ַה ִקדו ׁש ק ֶֹּדם ַה ְּסעֻ ָדה .וְּ ַעל יְּ ֵדי
יהות ו ְּב ִ ׁשנויִ יםֶּׁ ,שהֲ ֵרי ִמ ָמ ַתי ׁש ֹו ִתים ֹ
לְּ ַה ְּרב ֹות ִב ְּת ִמ ֹ
יהים ַהלָלו( .סימן תעג ס"ז)
עו ְּררו ַהיְּ ל ִָדים לִ ְּ ׁשאֹל ולְּ ִה ְּת ַענְּ יֵןָ ,מה ֵפ ֶּׁשר ַה ִ ׁשנויִ ים ַה ַמ ְּת ִמ ִ
זֶּה יִ ְּת ֹ

ֵילות
ָמה נִ ְש ּ ַׁת ָ ּנה ַׁהלּ ַׁיְ לָה ַׁה ֶזּה ִמ ָּכל ַׁהלּ ֹ
י ֵׁש לְּ ָה ִביןִ ,מ ְּפנֵ י ָמה ׁש ֹואֲ לִ ים " ָמה נִ ְּ ׁש ַת ָנה" ְּב ֵליל ֶּפ ַסחְּ ,ו ֵאין ׁש ֹואֲ לִ ים " ָמה נִ ְּ ׁש ַת ָנה"
ירת עֲ ַראי ֶּׁשל
ֵאה ָכל טוב ,לָ דור ַב ֻס ָכה ִד ַ
ירת ֶּקבַ ע ַה ְּמל ָ
עוזְּ ִבים ִד ַ
ְּבלֵיל ַחג ַה ֻסכ ֹותֶּׁ ,ש ֹ
אל " ָמה נִ ְּ ׁש ַת ָנה"ִ ,כי ַה ְּס ֶּכן
נְּ ָס ִרים ו ְּק ָר ִ ׁשים? אולָ ם נִ ְּר ֶּאהֶּׁ ,ש ַעל ַחג ַה ֻסכ ֹות ֵאין ָמה לִ ְּ ׁש ֹ
יתו ו ְּרכו ׁש ֹו
קום ,לַעֲ זֹב ֶּאת ֵב ֹ
קום לְּ ָמ ֹ
ימי גָלות ֹו לִ נְּ דֹד ִמ ָמ ֹ
ִה ְּס ִכין ַעם יִ ְּש ָר ֵאל ְּו ִה ְּת ַרגֵל ִב ֵ
קום ִמ ְּקלָ ט ,אֲ בָ ל לָ ֶּׁשבֶּ ת
ילו ְּב ַמ ֵקל נְּ דו ִדים לִ ְּמצֹא ְּמ ֹ
לו ו ְּב ַת ְּר ִמ ֹ
ירת ֶּקבַ ע ְּולָ ֶּלכֶּ ת ְּב ַמ ְּק ֹ
ִמ ִד ַ
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עוד .וְּ לָ כֵ ן ַה ֵבן
לְּ יָד ׁ ֻשלְּ ָחן ָמלֵא ִב ְּר ַכת ה' ְּכ ֶּמל ְֶּּך ִב ְּמ ִסב ֹוַ ,על זֶּה לֹא הֻ ְּרגַל ַעם יִ ְּש ָר ֵאל ֹ
ֵילות"( .חזו"ע הגדה של פסח עמוד י)
ׁש ֹו ֵאל " ָמה נִ ְּ ׁש ַת ָנה ַהלַיְּ לָ ה ַהזֶּה ִמ ָכל ַהל ֹ

ַׁס ָּבא
יאת ִמ ְּצ ַריִ םֵ ,אין צָ ִר ְּ
יך ש ַה ֵבן
ֵבן נָ שוי ַה ִמ ְּת ָא ֵר ַח ֵאצֶּ ל ָא ִביוְּ ,ו ָא ִביו ְּמ ַס ֵפר ִספור יְּ ִצ ַ
יעת ֹו ֵמ ַה ַס ָבא
חו ָבה לְּ כַ ְּת ִח ָלה ִב ְּ ׁש ִמ ָ
מו ַגם י ַס ֵפר לְּ בָ נָ יו [ ַה ְּנ ָכ ִדים]ֶּ ,א ָלא ֹיוצֵ א יְּ ֵדי ֹ
ְּב ַע ְּצ ֹ
לם .כמבואר ברשב"ם ,תוספות ,רבי אליה ו מלונדריש ,הרמב"ן ,הריטב"א ,המאירי ,הרא"ם ,אור
ֶּׁש ְּמ ַס ֵפר לְּ כֻ ָ
זרוע ,רבנו ישעיה ,מחזור ויטרי ,הראבי"ה ,הרא"ש ,רבנו ירוחם ,ארחות חיים ,כל בו ,אגור ,העיטור ,בית יוסף,

מהר"ם אלשקר ,כנסת הגדולה ,מהר"ם מלובלין ,החיד"א ,חקרי לב ,ישרי לב ,מהר"י נג'אר ,ימי יוסף ועוד .וְּ כֵ ן
או ֵמר ֶּאת ַה ַהג ָָדה ְּב ֵליל ֶּפ ַסח ַבעֲ לִ יצות וְּ ִש ְּמ ָחה ,וְּ ָהיָה
ֹ
ָאון ִמ ִוילְּ נָ א ָהיָה
ָכ ַתב ְּב ַמעֲ ֶּשה ַרבֶּׁ ,ש ַהג ֹ
ש ֹו ְּמ ִעים( .מז)
יאת ִמ ְּצ ַריִ ם וְּ כֻ ָלם ׁ
יצ ַ
ְּמ ַס ֵפר ִב ִ

נ ִָשים
יאת ַה ַה ָג ָדה ו ְּב ִספור יְּ ִצי ַאת ִמ ְּצ ַריִ םְּ .ו ִא ָׁשה ֶּׁש ֵאינָ ה ֹיו ַד ַעת לִ ְּקרֹא,
ָבות ִב ְּק ִר ַ
נָ ִ ׁשים ַחי ֹ
יע ָתה ִמ ִפי אֲ ֵח ִריםְּ .ו ִאם ֵאינָ ה ְּמ ִבינָ ה לְּ ׁש ֹון ַהק ֶֹּד ׁש ,צָ ִר ְּ
יך
ֵתצֵ א יְּ ֵדי ח ֹובָ ה ִב ְּ ׁש ִמ ָ
צ ַריִ ם( .נב)
יאת ִמ ְּ
ֶּׁש ְּי ַת ְּר ְּגמו לָ ה ֶּאת ַה ַהג ָָדה ְּו ִספור יְּ ִצ ַ

דות וְ ַׁהח ִ ּקים?
או ֵמרָ :מה ָה ֵע ֹ
ָחכָ ם ָמה ה ּוא ֹ
בו ָדה ַׁהזֹּאת לָכֶ ם?!
או ֵמרָ :מה ָהעֲ ֹ
ָר ָשע ָמה ה ּוא ֹ
עובַ ְּדיָה ֹיו ֵסף זְּ צו ָק"ל לְּ בָ ֵאר ְּב ִ ׁשעו ָריו ָב ַר ִבים ְּב ַׁש ָבת
אש ֹון לְּ ִצי ֹון ַר ֵבנו ֹ
ָרגִ יל ָה ָיה ָמ ָרן ָה ִר ׁ
קו ְּר ִאים
ָדול" ְּק ַט ִעים נִ ְּב ָח ִרים ִמת ֹו ְּך ַה ַהג ָָדה ֶּׁשל ֶּפ ַסח ֶּׁשאֲ נַ ְּחנו ֹ
ֶּׁש ִל ְּפנֵ י ַה ֶּפ ַסח " ַׁש ָבת ַהג ֹ
או
בו ֹ
ְּבלֵיל ַה ֵס ֶּדר ,ופַ ַעם ֵב ֵאר ֶּאת ְּ ׁש ֵאלַת ֶּה ָחכָ ם ְּו ָה ָר ָׁשע ְּב ֶּד ֶּר ְּך ֶּר ֶּמזִ ,כי ִה ֵנה ֶּה ָחכָ ם ְּב ֹ
לו ָתיו ְּב ִענְּ יְּ נֵ י ַהיַהֲ דותֵ ,היכָ ן נִ ְּמצָ א ֵבית ַה ְּכנֶּ ֶּסת? ֵהיכָ ן ֵבית
אשית ְּ ׁש ֵא ֹ
לָ דור ָב ִעירֵ ,ר ִ ׁ
תו ָסמוךְּ
יר ֹ
בוד ַה ַתלְּ מוד ת ֹו ָרה לְּ בָ נָ יו? ְּוכַ י ֹוצֵ א ָבזֶּהְּ ,כ ֵדי לִ ְּקב ַֹע ִד ָ
קום ְּכ ֹ
ַה ִמ ְּד ָר ׁש? ְּו ַא ֵיה ְּמ ֹ
לו ָתיו ַעל
אשית ְּ ׁש ֵא ֹ
דו ִ ׁשים ֵאלו .אֲ בָ ל ְּכ ֶּׁשיָב ֹוא ֶּא ָחד ֵמ ַע ֵמי ָה ָא ֶּרץ לָ ִעירֵ ,ר ִ ׁ
מות ְּק ֹ
קו ֹ
לִ ְּמ ֹ
פוא ַתחֲ נַ ת "לִ ְּ ׁש ַכת
בו ָדה ָב ִעיר? ְּו ַאיֵה ֵא ֹ
ִע ְּס ֵקי ֶּמ ַקח ו ִמ ְּמ ָכר ִ -ביזְּ נֵס ,הֲ ִאם ֵי ׁש עֲ ֹ
דות ַהחֻ ִקים ְּו ַה ִמ ְּ ׁש ָפ ִטים"ֵ ,איפֹה
או ֵמרָ " :מה ָה ֵע ֹ
בו ָדה"? ְּוזֶּה ֶּׁש ָא ַמרָ :חכָ ם ָמה הוא ֹ
ָהעֲ ֹ
קות ֶּׁשל ֵבית ַר ָבןְּ ,כ ֵדי ֶּׁש ִילְּ ְּמדו ְּוי ַַע ְּסקו ַבת ֹו ָרה ובַ ִמ ְּצ ֹוות.
ינו ֹ
ֵבית ַה ִמ ְּד ָר ׁש ובֵ ית ַה ֵספֶּ ר לְּ ִת ֹ
בו ָדה.
בו ָדה" ֵ -היכָ ן לִ ְּ ׁש ַכת ָהעֲ ֹ
או ֵמרָ :מה " ָהעֲ ֹ
ְּו ִאלו ָה ָר ָׁשע ָמה הוא ֹ
או ֵמרְּ .וכֵ ן " ָר ָׁשע ָמה
או ֵמר"ְּ ,ד ַהיְּ נו ָמה ֶּׁשהואֵ ,כן הוא ֹ
הוא ֶּׁש ָא ַמר " ָחכָ ם ָמה הוא ֹ -
יש לְּ ִפי
מו ֶּׁשנֶּאֱ ָמר (משלי כז כא)ְּ " :ו ִא ׁ
או ֵמרְּ ,כ ֹ
מוֵ ,כן הוא ֹ
או ֵמר"ָ ,מה ֶּׁשהוא ַע ְּצ ֹ
הוא ֹ -
יש ִריםִ ,מ ְּת ַענְּ ֵין ְּב ִד ְּב ֵרי ת ֹו ָרה ו ִמ ְּצ ֹוות,
יקים ִו ָׁ
ַמהֲ לָ ל ֹו"ְּ .ד ַהיְּ נוִ ,אם ִת ְּר ֶּאה ָא ָדם ַה ְּמ ַהלֵל צַ ִד ִ
לום ְּמ ַׁש ֵב ַח ו ִמ ְּת ַפ ֵעל ֵמ ַאנְּ ֵׁשי ְּבלִ י ַַעל
ָשר ,אֲ בָ ל ִאם ַחס ְּו ָׁש ֹ
ִמ ְּדבָ ָריו נִ ָכר ֶּׁשהוא ָחכָ ם ְּוי ָׁ
בו ָדה ַהזֹאת לָ כֶּ ם?! ְּבוַ ַדאי ֶּׁש ֶּמץ ִמינות
יקו ְּר ִסים ,ו ֵמ ִטיל דֹ ִפי ְּב ִמ ְּצ ֹוות ַהת ֹו ָרהָ ,מה ָהעֲ ֹ
ְּו ֶּא ִפ ֹ
נִ זְּ ְּר ָקה ב ֹו( .חזו"ע הגדה של פסח עמוד כד)

ח ג ה פ ס ח ב ה ל כ ה ו ב א ג ד ה | 188
ִע ַּׁקר ַׁה ִּמ ְצוָ ה ַּׁבלּ ַׁ יְ לָה ַׁה ֶזּה
יאת ִמ ְּצ ַריִ ם ְּכ ִפי הֲ בָ נַ ת ַה ׁש ֹו ְּמ ִעיםֶּׁ ,ש ֶּנאֱ ַמר
ִמ ְּצוַ ת עֲ ֵשה ִמן ַהת ֹו ָרה לְּ ַס ֵפר ִספור יְּ ִצ ַ
(שמות י ב)" :ולְּ ַמ ַען ְּת ַס ֵפר ְ ּב ָא ְזנֵי ִבנְּ ָך ובֶּ ן ִבנְּ ָך ֶּאת אֲ ֶּׁשר ִה ְּת ַעלַלְּ ִתי ְּב ִמ ְּצ ַריִ ם ְּו ֶּאת
יד ְּע ֶּתם ִכי אֲ נִ י ה'" .ו ִמ ְּצוָ ה לְּ ַס ֵפר לְּ כָ ל ָא ָדםֶּ ,א ָלא
את ַֹתי אֲ ֶּׁשר ַש ְּמ ִתי בָ םִ ,ו ַ
ֹ
נו ו ִבת ֹו ַה ְּק ַט ִנים ֶּׁשלֹא ִה ִגיעו לְּ גִ יל ִמ ְּצ ֹוותְּ ,ו ַא ַחר ָכךְּ
ימה ְּו ָהעֲ ִדיפות לִ ְּב ֹ
ֶּׁש ַה ְּק ִד ָ
א ָדם( .נה)
לִ נְּ כָ ָדיו ַה ְּק ַט ִניםְּ ,ו ַא ַחר ָכ ְּך לִ ְּ ׁש ָאר ָכל ָ
ְּוכָ ַתב ָה ַר ְּמ ָב"ם (חמץ ומצה פ"ז הל' א ,ב ,ד ,ו)ָ :כל ַה ַמאֲ ִר ְּ
יך ִב ְּד ָב ִרים ֶּׁש ֵא ְּרעו ְּו ֶּׁש ָהיו הֲ ֵרי ֶּזה
"ו ִהג ְַּד ָת לְּ ִבנְּ ךָ
ַבנִ ים וַ אֲ ִפלו לֹא ָׁשאֲ לוֶּׁ ,ש ֶּנאֱ ָמר (שם יג ח)ְּ :
יע ל ָ
הו ִד ַ
ְּמ ׁ ֻש ָבח .ו ִמ ְּצוָ ה לְּ ֹ
אתי ִמ ִמ ְּצ ָריִ ם" ,ולְּ ִפי ַד ְּעת ֹו ֶּׁשל ֵבן,
ַבי ֹום ַההוא לֵאמֹרַ ,בעֲ בור זֶּה ָע ָשה ה' לִ י ְּבצֵ ִ
מו
לוְּ :בנִ יֻ ,כ ָלנו ָהיִ ינו עֲ בָ ִדים ְּכ ֹ
או ֵמר ֹ
או ִט ֵפ ׁשֹ ,
דוֵ .כיצַ ד? ִאם ָהיָה ָק ָטן ֹ
ָא ִביו ְּמלַ ְּמ ֹ
דו ׁש ָברו ְּך הוא
מו ֶּעבֶּ ד זֶּה ְּב ִמ ְּצ ַריִ ם ,ובַ לַיְּ לָ ה ַהזֶּה ָפ ָדה א ֹו ָתנו ַה ָק ֹ
או ְּכ ֹ
ִ ׁש ְּפ ָחה ֹזו ֹ
מו ִדיע ֹו ָמה ֶּׁש ֵא ַרע לָ נו ְּב ִמ ְּצ ַריִ ם ְּונִ ִסים
ָדול ְּו ָחכָ םֹ ,
יאנו לְּ ֵחרותְּ .ו ִאם ָהיָה ַה ֵבן ג ֹ
וַ ֹיו ִצ ֵ
ֶּׁש ַנעֲ שו לָ נו ַעל יְּ ֵדי מ ֶֹּׁשה ַר ֵבנוַ ,הכֹל לְּ ִפי ַד ְּעת ֹו ֶּׁשל ֵבן.
לו ֶּׁש ָהיו ֻכ ָלם כ ֹו ְּפ ִרים ְּב ַה ָק ָב"ה
אשיתְּ ,ב ִספור ֶּת ַרח ְּו ַהק ֹו ְּד ִמים ֹ
ְּוי ְַּר ִחיב ַה ִדבורֵ ,ר ִ ׁ
יא ְּך ַא ְּב ָר ָהם ָא ִבינו יָצָ א נֶּ גֶּד
בו ָדה ז ָָרהְּ ,ו ֵה ַ
רו ְּד ִפים ַא ַחר עֲ ֹ
טו ִעים ַא ַחר ַה ֶּהבֶּ ל ְּו ֹ
ְּו ֹ
בו ָדה ז ָָרהְּ .וכָ ל ַהמ ֹו ִסיף
מו לְּ ִכ ְּב ַׁשן ָה ֵא ׁשׁ ְּ ,שלֹא לְּ ִה ְּ ׁש ַתחֲ ו ֹות לַעֲ ֹ
ֻכ ָלם ו ָמ ַסר ַע ְּצ ֹ
ו ַמאֲ ִר ְּ
יך ִב ְּד ַר ׁש ָפ ָר ָׁשה ֹזו ,הֲ ֵרי זֶּה ְּמ ׁ ֻש ָבח .ע"כ.
מו כֵ ן ,יְּ ַס ֵפר ְּב ִש ְּמ ָחה ו ְּב ִה ְּתלַהֲ בות ִמ ִמ ְּד ְּר ֵׁשי ַאג ָָדה ַהמ ֹו ְּ ׁש ִכים ֶּאת לִ ב ֹות ַה ׁש ֹו ְּמ ִעים
ְּכ ֹ
יאת ִמ ְּצ ַריִ םְּ .וכָ ל ַה ַמאֲ ִריךְּ
ְּ
יצ ַ
או ָתיו ֶּׁשל ַהב ֹו ֵרא יִ ְּת ָב ַרך ְּב ֶּע ֶּשר ַה ַמכ ֹות ִו ִ
ַעל נִ ָסיו ְּונִ ְּפלְּ ֹ
ש (פרשת בא מ
דו ׁ
ְּבלַיְּ לָ ה זֶּה ַב ְּד ָב ִרים ֶּׁש ֵא ְּרעו ְּו ֶּׁש ָהיו ,הֲ ֵרי זֶּה ְּמ ׁ ֻש ָבחְּ .ו ָכתוב ַבזֹ ַהר ַה ָק ֹ
מ ַח ִעם ַה ְּ ׁש ִכינָ ה
יאת ִמ ְּצ ַריִ ם ְּב ִש ְּמ ָחהְּ ,מז ָֻמן הוא לִ ְּש ֹ
ע"ב)ָ :כל ָא ָדם ֶּׁש ְּמ ַס ֵפר ִספור יְּ ִצ ַ
או ָתה ָׁש ָעה ְּמכַ ֵנס ַה ָק ָב"ה לְּ כָ ל ָפ ַמלְּ ָיא ֶּׁשל
רו ,ו ְּב ֹ
עולָ ם ַה ָבאְּ .ו ַה ָק ָב"ה ָש ֵמ ַח ְּב ִספו ֹ
לָ ֹ
או ֵמר לָ ֶּהם :לְּ כו ְּו ִ ׁש ְּמעו ֶּאת ִספור ַה ֶּׁשבַ ח ֶּׁש ִלי ֶּׁש ְּמ ַס ְּפ ִרים ָבנַ י ,ו ְּש ֵמ ִחים
ַמ ְּעלָ הְּ ,ו ֹ
אתים ִמ ִמ ְּצ ַריִ םְּ .ו ָאז ָכל ַמלְּ אֲ כֵ י ַה ָׁש ֵרת ִמ ְּת ַק ְּב ִצים ובָ ִאים ו ִמ ְּת ַח ְּב ִרים ִעם
הוצֵ ִ
ֶּׁש ֹ
מו ִדים
עולָ ם .ובָ ִאים ו ֹ
דון ָה ֹ
א ָלה ֶּׁשל אֲ ֹ
יִ ְּש ָר ֵאלְּ ,ו ׁש ֹו ְּמ ִעים ֶּׁש ְּמ ַס ְּפ ִרים ְּב ִש ְּמ ַחת ַה ְּג ֻ
לו ַעל ָה ָעם
מו ִדי ם ֹ
אות ֶּׁש ָע ָשה לְּ ַעם יִ ְּש ָר ֵאל ,ו ֹ
לְּ ַה ָק ָב"ה ַעל ָכל ַה ִנ ִסים ְּו ַה ִנ ְּפלָ ֹ
יפים כ ַֹח וגְּ בו ָרה לְּ ַמ ְּעלָ ה ְּוכו'.
מו ִס ִ
תו .ובָ זֶּה ֹ
לו ָב ָא ֶּרץ ֶּׁש ְּש ֵמ ִחים ִבי ׁשו ָע ֹ
ֵש ֹ
דו ׁש ֶּׁשי ׁ
ַה ָק ֹ
ֹאמר ִגב ֹור ָאנִ יְּ ,ויַאֲ ִר ְּ
יך לְּ ַס ֵפר ְּכיַד ה' ַהט ֹו ָבה ָעלָ יו ְּולֹא
ַעד ָכאןְּ .ולָ זֹאת ַה ַח ָל ׁש י ַ
רגַעְּ ,ב ַׁשלְּ וָ ה ְּונַ ַחת.
יְּ ַמ ֵהרֶּ ,א ָלא ַי ְּר ִחיב ַה ִדבור ִבנְּ ִעימותְּ ,ב ַס ְּבלָ נותְּ ,ב ֹ
מו ֵעד ִמת ֹו ְּך " ַׁש ַער ָה ַאג ָָדה" ַהמובָ א
עוד ֹ
מו ִמ ְּב ֹ
כון ֶּׁש ָי ִכין ֶּאת ַע ְּצ ֹ
טוב ְּונָ ֹ
ֹ
ַעל ֵכן,
לְּ ֵעילְּ ,כ ֵדי ֶּׁש ְּבלֵיל ַה ֵס ֶּדר יְּ ַס ֵפר לְּ כָ ל ַה ִמ ְּ ׁש ַת ְּת ִפים ְּבצו ָרה ְּמ ַענְּ ֶּינֶּתְּ ,מ ַר ֶּת ֶּקת ומו ָח ִ ׁשית,
דור ַׁח ָיּב
מו ֶּׁשכ ֹו ֵתב ָה ַר ְּמ ַב"םּ ְ " :בכָ ל ּד ֹור וָ ֹ
מו ָהיָה ָׁשם ְּויָצָ א ַל ֵחרות .ו ְּכ ֹ
ְּכ ִאלו הוא ַע ְּצ ֹ
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"ו ֹ
מו י ָָצא ַׁע ּ ָתה ִמ ּ ִש ְעבּ ּוד ִמ ְצ ַׁריִ םֶּׁ ,ש ֶּנאֱ ַמרְּ :
מו ְ ּכ ִאלּ ּו ה ּוא ְ ּב ַׁע ְצ ֹ
אות ֶאת ַׁע ְצ ֹ
ָא ָדם לִ ְר ֹ
ית ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַׁריִ ם
הו ִציא ִמ ָׁשם"ְּ .ו ַעל ָדבָ ר זֶּה ִצ ָוה ַה ָק ָב"ה ַבת ֹו ָרהְ " :וזָ כַׁ ְר ּ ָת ִ ּכי ֶעבֶ ד ָהיִ ָ
ֹ
ָ
ָ
ית ֶּעבֶּ ד,
לו ַמרְּ ,כ ִאלו ַׁא ּ ָתה ְ ּב ַׁע ְצ ְמך ָהיִ ָ
וַ י ִֹצאֲ ך ה' ִמ ָׁשם ְּביָד חֲ ז ָָקה ו ִבזְּ ר ַֹע נְּ טו ָיה"ְּ ,כ ֹ
ְּויָצָ א ָת לַ ֵחרות ְּונִ ְּפ ֵדי ָת".

יאת ִמ ְצ ַׁריִ ם ,הֲ ֵרי זֶ ה ְמש ָ ּבח"
יצ ַׁ
" ָּכל ַׁה ּ ַׁמ ְר ֶּבה לְ ַׁס ּ ֵפר ִ ּב ִ
יאת ִמ ְּצ ַריִ ם
יצ ַ
ָאון ַר ִבי יִ ְּצ ָחק ֶּאלְּ ָחנָ ן זַצַ "ל ִד ְּק ֵדק ְּב ָמה ֶּׁש ָא ְּמרוָ :כל ַה ַמ ְּר ֶּבה לְּ ַס ֵפר ִב ִ
ַהג ֹ
ֹארְּ .ו ִה ְּס ִביר זֹאת
הֲ ֵרי זֶּה " ְּמ ׁ ֻש ָבח"ְּ ,ולֹא ָא ְּמרו "יְּ ׁ ֻש ַבח" ,ו ַמ ְּ ׁש ָמע ֶּׁשהוא ְּכבָ ר ְּמ ׁ ֻש ָבח ו ְּמפ ָ
נו ְּס ִעים ְּבלֵב יָם ַעל יְּ ֵדי ְּס ָע ָרה ַעזָהְּ ,ו ָהיְּ ָתה נְּ תונָ ה
ְּב ֶּד ֶּר ְּך ָמ ָׁשלַ :פ ַעם ַא ַחת נִ ְּט ְּרפָ ה אֳ נִ יַת ֹ
ינונִ ִייםְּ ,וכֻ לָם ִצפו
דולָ הַ .על ַה ִספון ָהיו אֲ נָ ִ ׁשים ׁש ֹונִ ים ,עֲ נִ ִיים וַ עֲ ִ ׁש ִירים ובֵ ֹ
ְּב ַס ָכנָ ה ְּג ֹ
לְּ ַרחֲ ַמי ָׁש ַמיִ ם לְּ בַ ל י ְֵּרדו לְּ ַׁש ַחתְּ ,ו ִה ֵנה לְּ פֶּ ַתע ו ְּב ֶּד ֶּר ְּך נֵ ס נִ ְּצלָ ה ַה ְּס ִפינָ ה ִמן ַה ַס ָכנָ ה
תו ָדה ְּו ַה ֵלל לְּ ַה ֵׁשם יִ ְּת ָב ַר ְּך,
חוף ִמ ְּב ַט ִחיםָ .כל ֶּא ָחד ִמן ַהנִ צ ֹולִ ים נָ ָשא ִד ְּב ֵרי ֹ
ְּו ִה ִגי ָעה לְּ ֹ
פואֶּׁ ,ש ָהעֲ נִ ִיים ֶּׁש ַחיֵיהֶּ ם
לו נַ ְּפ ׁש ֹו לְּ ָׁשלָ ל .הֲ ֵרי ָברורֵ ,א ֹ
אֲ ֶּׁשר ִהגְּ ִדיל ֶּח ֶּסד ִעמ ֹוְּ ,ו ָהיְּ ָתה ֹ
מו
יהם כֹה נִ לְּ ָהב ְּו ָעמֹקְּ ,כ ֹ
כול לִ ְּה ֹיות ַה ַהלֵל וְּ ַה ֶּׁשבַ ח ֶּׁש ְּב ִפ ֶּ
ְּמל ִֵאים צַ ַער ְּויִ סו ִריםֵ ,אין ָי ֹ
יהם ְּמל ִֵאים ָכל טוב.
גות ְּבנֵ י ָא ָדם ,ובָ ֵת ֶּ
ֵיהם א ֶֹּׁשר ְּונַ ַחת ְּו ַתעֲ נו ֹ
ַה ַה ֵלל ֶּׁשל ָהעֲ ִ ׁש ִיריםֶּׁ ,ש ַחי ֶּ
יאת ִמ ְּצ ַריִ ם ָהיְּ ָתה ַה ְּי ׁשו ָעה ִב ְּ ׁשנֵ י אֳ פָ נִ יםָ :ה ֶּא ָחד ָפ ׁשוט ֹיו ֵתרֶּׁ ,ש ִנגְּ ַאלו ְּבנֵי
יצ ַ
ְּו ִה ֵנהִ ,ב ִ
יִ ְּש ָר ֵאל ֵמ ַע ְּבדות ו ִמ ֵסבֶּ ל גופָ נִ יְּ .ו ַה ֵׁשנִ יַ ,הנַ עֲ לֶּה י ֹו ֵתרֶּׁ ,ש ִנגְּ אֲ לו ִמ ִ ׁש ְּעבוד ָהרו ַחִ ,מ ֻט ְּמ ַאת
דו ׁש ַעל
גוי ָק ֹ
ִמ ְּצ ַריִ םְּ ,וזָכו לְּ ִה ְּת ַק ֵד ׁש ִב ְּק ֻד ָׁשה רו ָחנִ ית אֲ ִצילָ הְּ ,ולִ ְּהי ֹות ַמ ְּמלֶּכֶּ ת כֹהֲ נִ ים ְּו ֹ
דות
הו ֹ
תו ֵאינָ ה ַמ ֶּשגֶּת ֶּאלָא ְּכ ֵדי לְּ ֹ
יְּ ֵדי ַק ָבלַת ַהת ֹו ָרה .ו ֵמ ַע ָתהָ ,א ָדם ָפ ׁשוט ֶּׁש ָכל הֲ בָ נָ ֹ
ְּ
יאת
לו ִמ ֵמילָ א ָמה לְּ ַהאֲ ִריך ולְּ ַה ְּרב ֹות ְּב ִספור יְּ ִצ ַ
ולְּ ַה ֵלל ַעל ַה ֵחרות ַהגופָ נִ יתֵ ,אין ֹ
מו ֶּׁש ָא ְּמרו ַב ְּג ָמ ָרא (פסחים קטז ע"א) ַעל ָדרו ַע ְּבד ֹו ֶּׁשל ַרב נַ ְּח ָמן,
לו ַמר ְּכ ֹ
ִמ ְּצ ַריִ םְּ ,ו ַדי ֹו ֹ
לו ֶּכ ֶּסף ְּוז ָָהבָ ,מה ָעלָ יו לַעֲ ש ֹות?
הו ִציאו ַרב ֹו לְּ ֵחרות ְּו ֶּהעֱ נִ יק ֹ
לו ַרב נַ ְּח ָמןֶּ :עבֶּ ד ֶּׁש ֹ
ְּכ ֶּׁש ְּ ׁש ָא ֹ
תו ֶּׁשל ֶּעבֶּ דְּ ,ותו לֹא .אֲ בָ ל ַה ַמ ְּר ֶּבה
דות ולְּ ַׁש ֵב ַח ַעל ָכ ְּך! ֹזו ִהי ַה ָש ָג ֹ
הו ֹ
ָענָ הו ָה ֶּעבֶּ דָ :ע ָליו לְּ ֹ
יאת ִמ ְּצ ַריִ ם ולְּ ַהעֲ ִר ְּ
יך ְּב ֹיו ֵתר ֶּאת ַה ַצד ָהרו ָחנִ י ֶּׁש ַב ָדבָ ר ,הֲ ֵרי הוא ֵמ ִעיד ַעל
יצ ַ
לְּ ַס ֵפר ִב ִ
תו ָרה
יח ִב ְּדבָ ָריו ֶּׁש ִהנ ֹו ָא ָדם נַ עֲ לֶּה ובַ ַעל הֲ בָ נָ ה עֲ ֻמ ָקה ְּב ֹ
הו ִכ ַ
מו ֶּׁשהוא " ְּמ ׁ ֻש ָבח"ִ ,כי ֹ
ַע ְּצ ֹ
יאת
דות ולְּ ַהלֵל ִב ְּמי ָֻחד ַעל ַה ְּת ׁשו ָעה ָהרו ָחנִ ית ֶּׁשל יְּ ִצ ַ
הו ֹ
תו ַמ ֶּשגֶּת לְּ ֹ
ו ְּב ָח ְּכ ָמהַ ,עד ֶּׁשהֲ בָ נָ ֹ
בח"( .חזון עובדיה הגדה של פסח עמוד יד)
ִמ ְּצ ַריִ םְּ .ולָ כֵ ן נֶּ אֱ ַמר ָעלָ יו הֲ ֵרי זֶּה " ְּמ ׁ ֻש ָ

ֹאש ֹו לְּ בַ ל יְּ צַ ֵער ַע ְּצמ ֹו ְּבלֵיל ַה ֵס ֶּדרְּ ,ו ֵעינָ יו ְּולִ ב ֹו
אור ָכל ָה ָאמורֶּ ,ה ָחכָ ם ֵעינָ יו ְּבר ׁ
לְּ ֹ
ְּ
עו ֵרך' ,ו ִבגְּ ַלל זֶּה יְּ ַמ ֵהר ַב ַה ָג ָדה ְּולֹא יְּ ַס ֵפר
'שלְּ ָחן ֹ
יִ ְּהיו נִ ְּמ ָׁש ִכים ַא ַחר ַהחֲ ר ֶֹּסת ְּו ַה ׁ ֻ
מו ֵמ ֶּע ֶּרב ֶּה ָחג ְּויֹאכַ ל ַמאֲ כָ לִ ים
ָכ ָראוי ְּכ ִפי ֶּׁש ִצ ָונו ה' יִ ְּת ָב ַר ְּךֶּ .א ָלא י ִָכין ֶּאת ַע ְּצ ֹ
לום ַב ִמ ְּצוָ ה
יעים ֶּאת נַ ְּפ ׁש ֹוְּ ,כ ַתפו ֵחי אֲ ָד ָמה ְּוכַ ד ֹו ֶּמהְּ ,כ ֵדי ֶּׁשלֹא יָקוץ ַחס ְּו ָׁש ֹ
ַה ַמ ְּר ִג ִ
יתו יָנוחו ָכ ָראוי ְּב ֶּע ֶּרב ֶּה ָחג ,ו ְּבכָ ךְּ
מו כֵ ןַ ,י ְּק ִפיד ֶּׁשהוא ו ְּב ֵני ֵב ֹ
ַהחֲ ׁשובָ ה ַהזֹאת .ו ְּכ ֹ
ְּ
יח ֵזק
יאת ִמ ְּצ ַריִ ם ְּכיַד ה' ַהט ֹובָ ה ָעלָ יוִ ,ו ַ
ֶּׁש ֶּהם ְּמ ֻי ָׁש ִבים ְּו ְּרגו ִעים ,יַאֲ ִריך ְּב ִספור יְּ ִצ ַ
תו ַה ְּפ ָר ִטית ָע ֵלינו ְּבכָ ל צַ ַעד
עולָ ם ו ְּב ַה ְּ ׁש ָג ָח ֹ
בו ֵרא ָה ֹ
חון ְּב ֹ
ֶּאת ַה ׁש ֹו ְּמ ִעים ֶּבאֱ מונָ ה ו ִב ָט ֹ
ְּ
קוםִ ,אם לֹא ֵה ִכינו ְּבנֵי ַה ַביִ ת ֶּאת ַע ְּצ ָמם ְּכ ֵדי ַהצֹ ֶּרך לְּ לֵיל ַה ֵס ֶּדר ִב ְּמ ַעט אֲ ִכי ָלה
ש ַעל[ .ו ִמ ָכל ָמ ֹ
ְּו ַׁ
יס ֵפר ָל ֶּהם ְּב ַה ְּר ָחבָ ה לְּ ַא ַחר ַה ְּסעו ָדה].
וְּ ֵׁשנָ ה ,וְּ ָק ֶּׁשה ָל ֶּהם לְּ ִה ְּת ַר ֵכז ָכל ָכ ְּך ,יִ זְּ ָד ֵרז ַע ָתה וִ ַ

(נו)

ח ג ה פ ס ח ב ה ל כ ה ו ב א ג ד ה | 181
ֶה ְפ ֵסק ְ ּב ִדבּ ּור

דולְּ .וי ִָשימו ֵלב לִ ְּה ֹיות ֻכ ָלם
לֹא ַי ְּפ ִסיקו ְּב ִדבור ְּב ֶּא ְּמצַ ע ַה ַה ָג ָדה ֶּא ָלא לְּ צ ֶֹּר ְּך ָג ֹ
מן ַהזֶּה]( .נז)
יאת ִמ ְּצ ַריִ ם[ .וְּ לֹא ָראוי לְּ ַע ֵׁשן ַב ְּז ַ
ְּק ׁשו ִבים ו ְּמ ֻר ָת ִקים ַל ַה ָג ָדה ולְּ ִספור יְּ ִצ ַ
דו ׁש (מסכת פסחים פרק נר מצוה אות לז) :וְּ יִ ְּתנַ הֲ גו הוא וְּ ִא ְּ ׁשת ֹו ְּכ ֶּמל ְֶּּך ו ְּכ ַמלְּ ָכה ,ו ְּבנֵי
ָכ ַתב ַה ְּ ׁשלָ"ה ַה ָק ֹ
יתו ִכ ְּבנֵי ְּמל ִָכים .וְּ י ִָכינו ְּכלֵי ֶּכ ֶּסף וְּ ז ָָהב ו ִבגְּ ֵדי ֶּמ ִ ׁשי וְּ ִר ְּק ָמה ִמ ָכל ָמה ֶּׁשחֲ נָ נָ ם ַה ֵׁשם יִ ְּת ָב ַר ְּך ,וְּ ַהכֹל
ֵב ֹ
קום .ו ְּק ֻד ַׁשת ַהלַיְּ ָלה ַהזֶּה וְּ כָ ל ַה ִדינִ ים ַהנ ֹוהֲ גִ ים ,הוא
דו ֶּׁשל ָמ ֹ
אות לַכֹל ִש ְּמ ַחת לִ ב ֹו ְּב ַח ְּס ֹ
ְּכ ֵדי לְּ ַה ְּר ֹ
ְּק ֻד ָׁשה ַר ָבה ִב ְּמאֹדִ ,כי ָאז ָב ַחר ָבנו ַה ֵׁשם יִ ְּת ָב ַר ְּך ִמ ָכל ָה ַע ִמים וְּ ִק ְּד ָׁשנו ְּב ִמ ְּצ ֹו ָתיוַׁ .על ֵּכן ָראוּי
יחת ח ּ ִלין ,וְ יַׁזְ ִהיר ְ ּבנֵי ֵּב ֹ
יחה ִמ ּ ִש ַׁ
תו נִ זְ ָהר ֶשלּ ֹא יְ ַׁד ֵּבר ַּׁבלּ ַׁיְ לָה ַׁה ֶזּה ש ּום ִש ָ
ָא ָדם לִ ְה ֹיו ֹ
ל ָ
יתו ַׁעל זֶ ה ,וְ לֹא יִ ְהיוּ
נִ ְפ ָר ִדים ִמ ְדּ בֵ קוּת ַׁה ּ ֵשם יִ ְת ָ ּב ַׁר ְך ֶרגַׁע ַׁא ַׁחתַ ,רק יִ ְּת ַע ְּסקו ַהכֹל ְּב ִמ ְּצ ֹוות ַה ַליְּ ָלה ַהזֶּה ו ְּב ִספו ֵרי נִ ֵסי
יתו .עי"ש.
ִמ ְּצ ַריִ ם ולְּ פַ ְּר ְּס ָמם לִ ְּב ֵני ֵב ֹ

ַׁאף ַׁא ּ ָתה ַׁה ְקהֵ ה ֶאת ִש ּנָיו
לו .ולְּ ִפי
בו ָדה ַהזֹאת לָ כֶּ ם?! לָ כֶּ ם ְּ -ולֹא ֹ
או ֵמרָ :מה ָהעֲ ֹ
או ְּמ ִריםָ " :ר ָׁשע ַמהו ֹ
ַב ַה ָג ָדה ָאנו ֹ
לוַ :בעֲ בור זֶּה
מו ִמן ַה ְּכלָ לָ ,כפַ ר ַב ִע ָקרַ ,אף ַא ָתה ַה ְּק ֵהה ֶּאת ִ ׁש ָניו ,וֶּ אֱ מֹר ֹ
הו ִציא ַע ְּצ ֹ
ֶּׁש ֹ
לוְּ ,ו ִאלו ָהיָה ָׁשם לֹא ָהיָה נִ גְּ ָאל".
אתי ִמ ִמ ְּצ ַריִ ם ,לִ י ְּ -ולֹא ֹ
ָע ָשה ה' לִ י ְּבצֵ ִ
עובַ ְּד ָיה ֹיו ֵסף זְּ צו ָק"ל לְּ בָ ֵארַ ,מהו ֶּׁש ָתפַ ס לְּ ׁש ֹון
אש ֹון לְּ ִצי ֹון ַר ֵבנו ֹ
ָרגִ יל ָהיָה ָמ ָרן ָה ִר ׁ
ֶּחם
מו ל ֶּ
" ַה ְּק ֵהה ֶּאת ִ ׁש ָניו" ַד ְּו ָקא? ִכי ִה ֵנה ַה ִ ׁש ַניִ ם ֵהן ְּכ ֵדי לִ לְּ עֹס ָב ֶּהן ָדבָ ר ָק ֶּׁשהְּ ,כ ֹ
אוכֵ ל,
ֹ
ֶּחם ֶּׁש ָא ָדם
ימיָהִ ,כי לְּ ָמ ָׁשל ַכמות ֶּׁשל ִכ ָכר ֶּא ָחד ל ֶּ
ובָ ָשרְּ .ויָדו ַע ֵמ ַח ְּכ ֵמי ַה ִכ ְּ
ַה ַת ְּמ ִצית ִמזֶּה ֶּׁשנ ֹו ֵתן כ ַֹח לָ ָא ָדם ,הוא ַרק ְּכ ִמ ַדת ַכ ִפית ְּק ַט ָנהְּ ,ו ַה ְּ ׁש ָאר נִ ְּד ָחה ִעם
ֶּחם ִב ְּמ ֻר ָכז לִ ְּמ ֹזון
הו ִציא ֶּאת ַה ַת ְּמ ִצית ִמן ַהל ֶּ
כולִ ים לְּ ֹ
ימיָה יְּ ֹ
סלֶּת .ו ֵמ ַא ֵחר ֶּׁש ַח ְּכ ֵמי ַה ִכ ְּ
ַה ְּפ ֹ
ָה ָא ָדםִ ,אם ֵכן לָ ָמה צָ ִר ְּ
בו ַדת" ָהאֲ ִכילָ ה? ֶּא ָלא לְּ ִפי ֶּׁש ִאם יֹאכַ ל
יך ָה ָא ָדם ֶּאת ָכל "עֲ ֹ
ֶּחם יִ ְּחיֶּה ָה ָא ָדם
ֶּחם ,יָמות ִבזְּ ַמן יָדו ַעִ ,כי גַם ַעל ַהל ֶּ
ָה ָא ָדם ַרק ֶּאת ַה ַת ְּמ ִצית ִמן ַהל ֶּ
ילָתוְּ ,ולֹא ַעל ַה ַת ְּמ ִצית לְּ בַ דְּ .ו ִאם ֵכן ,עֲ נֵ ה ְּכ ִסיל ְּכ ִא ַולְּ ת ֹו ְּו ַה ְּק ֵהה ֶּאת ִ ׁש ֵני ָה ָר ָׁשע
ֹ
ַבאֲ ִכ
ְּ
ימת ְּשפָ ַתיִ ם,
בו ַדת ָק ְּר ַבן ֶּפ ַסח ְּו ַה ַמ ָצה ְּוכו'ְּ ,ו ַדי ַבעֲ ִק ַ
ַהזֶּהִ ,כי ִאם ִכ ְּדבָ ָריוֶּׁ ,ש ֵאין צ ֶֹּרך לַעֲ ֹ
בד
לו ִ ׁש ַניִ ם ֶּלאֱ כֹל ל ֶֶּּחם ְּו ַלעֲ ֹ
יאת ִמ ְּצ ַריִ ם"ֶּׁ ,שזֶּה ַה ַת ְּמ ִציתִ ,אם ֵכן לָ ָמה ֹ
יצ ַ
לו ַמר" :זֵכֶּ ר לִ ִ
ֹ
ְּ
לו ֶּׁש ִי ְּט ַעם ַת ְּמ ִצית ִרכוז ַה ָמ ֹזון ַה ַנ"לְּ ,ו ֵאין ָכל צ ֶֹּרך ְּב ִ ׁש ַניִ ם?!
לוא ַדי ֹ
בו ַדת ָהאֲ ִכילָה ,הֲ ֹ
עֲ ֹ
מוֵ ,כן אֲ נַ ְּחנו
יה ָימות ְּו ָאבַ ד ְּ ׁש ֹ
חו זָקוק הוא לַעֲ ב ֹו ַדת ָהאֲ ִכילָ ה ,ו ִבלְּ ָע ֶּד ָ
ֶּא ָלא ַעל ָכ ְּר ֹ
בו ַדת ַה ֶּפ ַסח ְּו ַה ַמ ָצה ,ולְּ כָ ל ַה ִמ ְּצ ֹוות ֶּׁשל לֵיל ַה ֵס ֶּדרֶּׁ ,ש ָת ִמיד נִ זְּ כֹר ֶּאת ֵליל
יכים לַעֲ ֹ
ְּצ ִר ִ
יכים גַם ֶּאת ַה ַמעֲ ֶּשה ַבפ ַֹעלְּ ,ולֹא ַדי
ַה ִ ׁשמו ִרים ַה ֶּזה ְּב ֶּח ְּדוַ ת נֶּ פֶּ ׁשְּ .וכֵ ן ְּבכָ ל ַה ִמ ְּצ ֹוות ְּצ ִר ִ
אשית"( .חזו"ע הגדה של פסח לו)
או "זֵכֶּ ר לְּ ַמעֲ ֵשה ְּב ֵר ִ ׁ
יאת ִמ ְּצ ַריִ ם" ֹ
יצ ַ
ְּב ַמ ְּח ָׁשבָ ה ִבלְּ בַ דֵ " ,זכֶּ ר לִ ִ

ְדצָ " ְך ,עֲ ַׁד"שּ ְ ,ב ָא ָח"ב
דו ֶּאת כ ֹוס ַהיַיִ ןְּ ,וי ִָביאו
ֹאמר ֶּאת ֶּע ֶּשר ַה ַמכ ֹותֶּ ,יאֱ חֹז ְּב ָי ֹ
ְּב ֵעת ַה ַה ָג ָדה ק ֶֹּדם ֶּׁשי ַ
בות:
ירת ַה ֵת ֹ
תו ְּך ַה ְּכלִ י ָׁשל ֹׁש ְּפ ָע ִמים ְּב ֵעת אֲ ִמ ַ
לְּ פָ נָ יו ְּכלִ יְּ ,ויִ ְּ ׁשפ ְֹּך ִמן ַה ַייִ ן ֶּׁש ַבכ ֹוס לְּ ֹ
בותּ ָ :דםְ ,צפַׁ ְר ֵ ּד ַׁע,
ירת ַה ֵת ֹ
עוד יִ ְּ ׁש ֹפ ְּך ֶּע ֶּשר ְּפ ָע ִמים ְּב ֵעת אֲ ִמ ַ
רות ָע ָשןְּ .ו ֹ
ָ ּדם ,וָ ֵאשְ ,ו ִת ְמ ֹ
ְ
רותְּ .וע ֹוד ָׁשלֹש ְּפ ָע ִמים ְּב ֵעת
כו ֹ
רובֶ ,דבֶ רְ ,ש ִחיןָּ ,ב ָרדַׁ ,א ְר ֶּבה ,ח ֶֹשךַׁ ,מ ַּׁכת ְ ּב ֹ
ִ ּכנִ ים ,עֲ ֹ
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או ֵמרְ :ד ָצ" ְך ,עֲ ַׁד"שּ ְ ,ב ָא ָח"ב .נִ ְּמצָ א ֶּׁש ְּב ַס ְּך ַהכֹל ׁש ֹופֵ ְּך ֵׁש ׁש ֶּע ְּש ֵרה ְּפ ָע ִמיםְּ .ו ֶּאת
ֶּׁש ֹ
ְּ
ְּ
ְּ
תוך ַה ִכי ֹורְּ .ו ַיחֲ זֹר ְּויִ ְּמזֹג כ ֹוס יַיִ ן לְּ כ ֹוס ֵׁשנִ י ְּוי ְַּמ ִ ׁשיכו
ַהיַיִ ן ֶּׁש ָׁשפַ ך ַב ְּכלִ י ,יִ ְּ ׁש ֹפך ְּב ֹ
ה ָג ָדה( .סח)
יאת ַה ַ
ִב ְּק ִר ַ

קום ַׁה ּג ָָדה ֶשל ּ ֶפ ַׁסח
חות ִ ּב ְמ ֹ
ְסלִ י ֹ
עובַ ְּדיָה ֹיו ֵסף זצוק"ל לְּ ַס ֵפר ִמ ֵדי ָׁשנָ ה ק ֶֹּדם ַחג
אש ֹון לְּ ִצי ֹון ַר ֵבנו ֹ
ָרגִ יל ָה ָיה ָמ ָרן ָה ִר ׁ
ַה ֶּפ ַסח ֶּאת ַה ַמעֲ ֵשה ִדלְּ ַה ָלןְּ ,כ ֵדי לְּ ַׁש ֵמ ַח ֶּאת ַה ִצבור ִב ְּד ָר ׁש ֹו ָתיו ְּכ ַד ְּרכ ֹו ַבק ֶֹּד ׁש.
לו לַעֲ ִריכַ ת
יש ָפ ׁשוט ְּמאֹד ֶּׁש ָהיָה ָרגִ יל ְּבכָ ל ָׁשנָ ה לְּ ַהזְּ ִמין ֶּאת ָבנָ יו ונְּ כָ ָדיו ֶּא ְּצ ֹ
ַמעֲ ֶּשה ְּב ִא ׁ
דול ֶּׁשהוא
יהם ַב ֵבן ַה ָג ֹ
יש ,נָ ְּתנו ְּבנֵי ַה ִמ ְּ ׁש ָפ ָחה ֶּאת ֵעינֵ ֶּ
לֵיל ַה ֵס ֶּדר .לְּ י ִָמים ְּכ ֶּׁש ִנ ְּפ ַטר ָה ִא ׁ
יַעֲ ר ְֹּך ֶּאת ַה ֵס ֶּדר ְּכ ִמנְּ ַהג ַה ַס ָבאַ .א ְּך זֶּה ַה ֵבן ָהיָה בור ְּו ַעם ָה ָא ֶּרץ ֹיו ֵתר ֵמ ָא ִביו ְּולֹא ָה ָיה
רון לְּ ַמ ְּעלָ ה,
נוַ :תעֲ לֶּה ְּבבַ ָק ָׁשהְּ ,בנִ י ,לָ ָא ֹ
ֵמ ִבין ָמה ֶּׁשק ֹו ֵראְּ .ב ַה ִגי ַע ֵעת ַה ֵס ֶּדרִ ,ב ֵק ׁש ִמ ְּב ֹ
עור אֲ ֻד ָמהָ ,ת ִביא ְּונִ ְּק ָרא ב ֹו.
מו ִציא ַס ָבא ְּבכָ ל ָׁשנָ ה ֵספֶּ ר ַדק ָכרו ְּך ִב ְּכ ִריכַ ת ֹ
ִמ ָׁשם ָהיָה ֹ
קום לְּ ָה ִביא " ַהג ָָדה ֶּׁשל ֶּפ ַסח"ָ ,ט ָעה ְּוהֵ ִביא ֵספֶּ ר
ָעלָ ה ַה ֵבן ְּכ ִמ ְּצוַ ת ָא ִביוַ ,א ְּך ִב ְּמ ֹ
עור אֲ ֻד ָמה .לָ ַקח ָה ָאב ֶּאת ַה ֵספֶּ ר ְּו ֵה ֵחל לִ ְּקרֹא:
יחות" ֶּׁשגַם הוא ָה ָיה ַדק ִב ְּכ ִריכַ ת ֹ
" ְּסלִ ֹ
תו.
יא ֹ
" ֶּבן ָא ָדם ָמה לְּ ָך נִ ְּר ָדם"ֵׁ " ,שבֶּ ט יְּ הו ָדה ְּבד ַֹחק ו ְּבצַ ַער" ְּו ֵאינֶּנו ֵמ ִבין ְּכלום ִמ ְּק ִר ָ
לות
דו ֹ
או ִתי ֹות ְּג ֹ
יע ַב ֵספֶּ ר לְּ ֹ
ִפ ְּתאֹם נִ זְּ ַכר ָה ָאב ִכי ָא ִביו ְּבכָ ל ָׁשנָ הַ ,כאֲ ֶּׁשר ָה ָיה ַמ ִג ַ
לות ַה ָללו?
דו ֹ
או ִתי ֹות ַה ְּג ֹ
ָש ֹותָ ,היָה ׁש ֹופֵ ְּך ֵמ ַהיַיִ ן ַל ְּכלִ יִ ,אם ֵכןָ ,ת ַמהֵ ,היכָ ן ֵהן ָה ֹ
ֻמ ְּדג ׁ
לות ְּמאֹדָ " :א ַׁש ְמנ ּו",
דו ֹ
או ִתי ֹות ְּג ֹ
ֹ
יע לַאֲ ִמי ַרת ַה ִודויֶּׁ ,שגַם ָׁשם ֶּי ְּ ׁשנָ ן
ְּב ִד ְּפדוף ַקל ִה ִג ַ
או ָאז ֵה ֵחל לִ ְּ ׁשפ ְֹּך ֵמ ַהיַיִ ן ֶּאל ת ֹו ְּך ַה ְּכלִ יָ " :א ַׁש ְמנ ּו" [ ְּו ׁש ֹופֵ ְּך]ָּ " ,בגַׁ ְדנ ּו"
" ָּבגַׁ ְדנ ּו"ּ ָ " ,גזַׁ לְ נ ּו"ֹ ....
[ ְּו ׁש ֹופֵ ְּך]ּ ָ " ,גזַׁ לְ נ ּו"
ְּ
ְּבכָ ל ָׁשנָ ה ָהיָה ׁש ֹופֵ ך ַרק ֶּע ֶּשר ְּפ ָע ִמים ְּכנֶּ גֶּד ֶּע ֶּשר ַמכ ֹותְּ ,ו ִאלו ַא ָתה ְּכבָ ר ָׁשפַ ְּכ ָת ֶּע ְּש ִרים
מו ָךֵ ,אינְּ ָך ֹיו ֵד ַע ֶּׁש ַה ָׁשנָ ה ִהיא ָׁשנָ ה ְּמ ֻע ֶּב ֶּרת?!"
לו ָא ִביוִ " :ט ֵפ ׁש ֶּׁש ָכ ֹ
ַפ ַעם?!" ָא ַמר ֹ
[ ְּו ׁש ֹופֵ ְּך]

לוַ " :א ָבאֹ ,זוכֵ ר אֲ נִ י ִכי ַס ָבא
ַש ַה ֵבן לְּ ָא ִביו ְּו ָא ַמר ֹ
וכו'ַ .ע ָתה נִ ג ׁ

ימה ְ ּב ֶא ְמצַׁ ע ַׁה ַׁה ָ ּג ָדה
ְט ִע ָ
אות ַק ִלים ְּוכַ י ֹוצֵ א ָב ֶּהםַ ,א ְּך יִ ְּ ׁש ַת ֵדל
תות ְּב ֶּא ְּמצַ ע ַה ַה ָג ָדה ִמיץ עֲ נָ ִבים ו ַמ ְּ ׁש ָק ֹ
ֻמ ָתר לִ ְּ ׁש ֹ
ה ָג ָדה .כמבואר בשלחן
יאת ַה ַ
תות ַייִ ןֶּׁ ,ש ָמא יִ ְּ ׁש ַת ֵכר ְּויִ ָמנַ ע ֵמעֲ ִשיַית ַה ֵס ֶּדר ו ְּק ִר ַ
ֶּׁשלֹא לִ ְּ ׁש ֹ
עם ְּמ ַעט
ערוך (סימן תעג ס"ג) ,חק יעקב ,אליה רבה ,שלחן גבוה ,רבנו זלמן ועוד .ו ְּכמ ֹו כֵ ןַ ,ר ַׁש ִאים לִ ְּט ֹ
עו ֵרר ולְּ ַחזֵק ֶּאת ַה ְּמ ֻס ִבים ,ובכך יו ְּכלו לְּ ַה ְּר ִחיב
קולָ ד ְּוכַ י ֹוצֵ א ָבזֶּהְּ ,כ ֵדי לְּ ֹ
גוזִ יםׁ ,ש ֹו ֹ
אֱ ֹ
ֹיו ֵתר ְּב ִספו ֵרי ַה ַה ָג ָדהְּ ,ולֹא יְּ צַ עֲ רו ְּו ֵי ָענו ֶּאת ַע ְּצ ָמם ֶּב ָחג ֶּׁש ִמ ְּצוָ ה לִ ְּה ֹיות ְּב ִש ְּמ ָחה
יש
יכים לְּ ַה ְּר ִג ׁ
ָדול ַהזֶּה ֶּׁש ְּצ ִר ִ
ְּבכָ ל ֶּרגַעֶּׁ ,ש ֶּנאֱ ַמרְּ " :ו ָש ַמ ְּח ָת ְּב ַח ֶּג ָך"ְּ ,וכָ ל ֶּׁש ֵכן ַבלַיְּ לָ ה ַהג ֹ
עובַ ְּדיָה ֹיו ֵסף זצ"ל ָהיָה לְּ ַחלֵק ְּ ׁש ֵק ִדים ובָ ְּטנִ ים ל ְַּמ ֻס ִבים.
אש"ל ַר ֵבנו ֹ
ְּבנֵי ח ֹו ִרין[ .ו ִמנְּ ַהג ָמ ָרן ָה ִר ׁ
ֶּיה "ב ֹו ֵרא ְּפ ִרי ָהאֲ ָד ָמה"].
נות ְּ ׁש ֵק ִדים ובָ ְּטנִ יםִ ,חלֵק ל ְַּמ ֻס ִבים " ַב ְּמ ָבה" ,ובֵ ֵר ְּך ָעל ָ
ופַ ַעם ְּכ ֶּׁש ָׁש ְּכחו לִ ְּק ֹ

מו
ָדוְּ ,כ ֹ
תו ְּך ַה ַהג ָָדה ָה ְּר ׁשות ְּבי ֹ
או ְּמ ִרים ִאם ָרצָ ה לִ ְּ ׁשת ֹות ְּב ֹ
ֹ
ָכ ַתב ָה ָרזָ"ה (פסחים כג ע"ב)ָ ,אנו
סות ַה ָללו ִאם ָרצָ ה לִ ְּ ׁשת ֹות יִ ְּ ׁש ֶּתה" ,וְּ ֵאין ֶּה ְּפ ֵר ׁש ֵבין ׁש ֹו ֶּתה לִ ְּפ ֵני ַה ַהג ָָדה ַל ׁש ֹו ֶּתה
ֶּׁש ָׁשנִ ינו " ֵבין ַהכ ֹו ֹ
תו ְּך ַה ַהג ָָדה .ו ִמ ַט ַעם זֶּהֵ ,אין ָאנו ְּמבָ ְּר ִכים "ב ֹו ֵרא ְּפ ִרי ַהגֶּפֶּ ן" ַעל כ ֹוס ֵׁשנִ יִ ,כי לֹא ָהיָה ֶּה ְּפ ֵסק.
ְּב ֹ
ָאון זַ"ל ֶּׁש ָכ ַתב,
ארי ג ֹ
יאת ַז"ל ִמ ׁשום ָמר ַרב ֹיו ֵסף ֵבן ַרב ָמ ִ
אתי ְּב ִהלְּ כ ֹות ַר ֵבנו יִ ְּצ ָחק ֵבן גִ ַ
ו ָמצָ ִ
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קו ֵרא ָעלָיו
כוס ֶּׁשל ִב ְּר ַכת ַה ָמז ֹון .וַ אֲ נִ י ֹ
ינו ְּמבָ ֵר ְּך ב ֹו ֵרא ְּפ ִרי ַהגֶּפֶּ ן ֶּאלָא ַעל כ ֹוס ֶּׁשל ִקדו ׁש וְּ ֹ
ֶּׁש ֵא ֹ
ְּ
ֹא"ש
ׁ
כו ִחים" ,וְּ ַעל זֶּה ָראוי לִ ְּסמֹך .ע"כ .וְּ כֵ ן ָפ ַסק ָהר
(משלי כד כו)ְּ " :שפָ ַתיִ ם יִ ַׁשקֵ ,מ ִ ׁשיב ְּדבָ ִרים נְּ ֹ
ירת ַה ַהג ָָדה .וְּ כֵ ן נִ ְּר ֶּאה ַד ַעת ָמ ָרן ַה ׁ ֻשלְּ ָחן
(פסחים פרק י סימן כד)ֶּׁ ,ש ֻמ ָתר לֶּאֱ כֹל וְּ לִ ְּ ׁשת ֹות ְּב ֵעת אֲ ִמ ַ
ָהר
קום ָראוי לִ יז ֵ
ָדו .ו ִמ ָכל ָמ ֹ
סותָ ,ה ְּר ׁשות ְּבי ֹ
ָערו ְּךֶּׁ ,ש ָכ ַתב (סימן תעג ס"ג)ִ :אם יִ ְּרצֶּ ה לִ ְּ ׁשת ֹות ַכ ָמה כ ֹו ֹ
דולְּ ,כ ֵדי ֶּׁשלֹא יִ ְּ ׁש ַת ֵכר וְּ יִ ָמנַ ע ִמלַעֲ ש ֹות ַה ֵס ֶּדר
ַשנִ יִ ,אם לֹא לְּ צ ֶֹּר ְּך ָג ֹ
אש ֹון ל ֵׁ
ֶּׁשלֹא לִ ְּ ׁשת ֹות ֵבין ִר ׁ
ֹאר ְּב ַד ַעת ָמ ָרןֶּׁ ,ש ִמן ַה ִדין ֻמ ָתר לִ ְּ ׁשת ֹות אֲ ִפלו יַיִ ן ֵבין כ ֹוס ִרא ׁש ֹון לְּ ֵׁשנִ יַ ,רק
יאת ַה ַהג ָָדה .ו ְּמב ָ
ו ְּק ִר ַ
ָהר ֶּׁשלֹא יִ ְּ ׁש ַת ֵכר .ולְּ ִפי ֶּזה ִב ְּ ׁש ָאר ַמ ְּ ׁש ִקים ֶּׁש ֵאין חֲ ָׁש ׁש ֶּׁש ִי ְּ ׁש ַת ֵכר ,הֲ ֵרי זֶּה ֻמ ָתר לְּ כַ ְּת ִחלָה.
ָראוי לְּ ִהז ֵ
וְּ כֵ ן ִדיֵק ַהחֹק ַיעֲ קֹב (ס"ק יא) ִמ ָמ ָרןֶּׁ ,ש ָכ ַתב :ולְּ ִפי זֶּה ְּ ׁש ָאר ַמ ְּ ׁש ִקים ֶּׁש ֵאינָ ם ְּמ ַׁש ְּכ ִריםֻ ,מ ָתר לִ ְּ ׁשת ֹות.
ירוִ ,כי ָהיָה נִ ְּר ֶּאה
וְּ ה ֹו ִסיף :וְּ ָאכֵ ן לֹא ָמצָ אנו ְּב ׁשום פ ֹו ֵסק חֲ ָׁש ׁש ִאסור ָבזֶּה ,וְּ ַרק ַביַיִ ן הֻ ְּצ ַר ְּך לְּ ַה ִת ֹ
יע ,לָכֵ ן ָא ַמר
ֹאמר ֶּׁש ַהיַיִ ן ַמ ְּש ִב ַ
סות ,וְּ גַם ֶּׁשלֹא ת ַ
מו ִסיף ַעל ַהכ ֹו ֹ
סר ִמ ַט ַעם ֶּׁשלֹא יִ ְּה ֶּיה נִ ְּר ֶּאה ְּכ ֹ
לֶּאֱ ֹ
ֶּׁש ַהיַיִ ן ֻמ ָתר .ע"כ .ו ִמ ָכל ָמק ֹום ָמה ֶּׁש ָכ ַתב ֶּׁשלֹא ָמצָ אנו ְּב ׁשום פ ֹו ֵסקִ ,ה ֵנה ָה ַר ְּמ ַב"ן ֶּבאֱ ֶּמת ָכ ַתב
פות (פסחים קג
ֶּׁש ָאסור לִ ְּ ׁשת ֹות ַא ַחר ֶּׁש ִה ְּת ִחיל ַה ַהג ָָדה ,וְּ ִה ְּס ִכים ִעמ ֹו ָה ָר"ן .אֲ בָ ל ְּמפ ָֹר ׁש ְּב ִד ְּב ֵרי ַהת ֹו ָס ֹ
ֹא"ש .וְּ כֵ ן ָפ ַסק ַר ֵבנו זַלְּ ָמן
ׁ
ע"ב ד"ה רב אשי) ֶּׁש ֻמ ָתר לִ ְּ ׁשת ֹות ְּב ֶּא ְּמצַ ע ַה ַהג ָָדה ,ו ְּכ ַד ַעת ָה ָר ָז"ה וְּ ָהר
סות ֵבין ִמיָד לְּ ַא ַחר ַה ִקדו ׁשֵ ,בין
רוצֶּ ה לִ ְּ ׁשת ֹות ַכ ָמה כ ֹו ֹ
ְּב ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך ָה ַרב (סימן תעג אות יא)ִ :אם ֹ
ָדו ֵמ ִע ָקר ַה ִדין .וְּ ַאף ַעל ִפי כֵ ן ָראוי
ְּב ֶּא ְּמצַ ע ַה ַה ָג ָדה ק ֶֹּדם ֶּׁש ִה ְּת ִחיל ִב ְּר ַכת אֲ ֶּׁשר ְּג ָאלָנוָ ,ה ְּר ׁשות ְּבי ֹ
ָהר ֶּׁשלֹא לִ ְּ ׁשת ֹות יַיִ ן וְּ לֹא ׁשום ַמ ְּ ׁש ֶּקה ַה ְּמ ַׁש ֵכר ,ק ֶֹּדם ֶּׁש ִס ֵים ַה ַהג ָָדה וְּ ָׁש ָתה כ ֹוס ֵׁשנִ י ִאם לֹא
לְּ ִהז ֵ
אלְּ יָה ַר ָבה (סימן תעג אות ט)
יאת ַה ַהג ָָדה .וְּ כֵ ן ָכ ַתב ָה ַ
לְּ צ ֶֹּר ְּך ַה ְּר ֵבהְּ ,כ ֵדי ֶּׁשלֹא יִ ְּ ׁש ַת ֵכר וְּ יִ ָמנַ ע ִמ ְּק ִר ַ
שנָ ה ְּברו ָרה (ס"ק טז)
בו ַה .וְּ כֵ ן ִדיֵק ַה ִמ ְּ ׁ
ֶּׁש ְּ ׁש ָאר ַמ ְּ ׁש ִקים ֶּׁש ֵאין ְּמ ַׁש ְּכ ִרים ֻמ ָתר .וְּ כֵ ן ָכ ַתב ְּב ׁ ֻשלְּ ָחן ָג ֹ
ֹאר ִמ ָמה ֶּׁש ָפ ַסק ָמ ָרן (סימן תעד) ֶּׁשלֹא ְּמבָ ֵר ְּך ַעל כ ֹוס
ב ָאר ְּבכַ ף ַה ַח ִיים (סימן תעג סק"מ) .וְּ כֵ ן ְּמב ָ
וְּ כַ ְּמ ֹ
כוס .וְּ כָ ַתב ַה ִמ ְּ ׁשנָ ה ְּברו ָרה (ס"ק ד) ְּב ֵׁשם ַה ְּג ָר"א,
ֵׁשנִ י ,וְּ ִאלו ָה ַר ָמ"א ָפ ַסק לְּ בָ ֵר ְּך ַעל ָכל כ ֹוס וְּ ֹ
ַה ַט ַעם ֶּׁש ְּמבָ ֵר ְּך ַעל כ ֹוס ֵׁשנִ יֶּׁ ,ש ֵכיוָ ן ֶּׁש ִה ְּת ִחיל ַב ַהג ָָדה ָאסור לִ ְּ ׁשת ֹות ו ְּכ ַד ַעת ָה ַר ְּמ ַב"ן ,וְּ לָכֵ ן הֲ ֵרי זֶּה
ֶּה ְּפ ֵסק לְּ ַה ְּצ ִר ְּ
ֹאר ֶּׁש ָל ַד ַעת ָמ ָרן ֶּׁשלֹא ְּמבָ ֵר ְּך ַעל ָכל כ ֹוסֵ ,אין זֶּה ֶּה ְּפ ֵסק .ו ְּבלָאו הֲ ִכי,
יך ְּב ָרכָ ה .ו ְּמב ָ
מו ֶּׁשל ָה ִרי"ף ֶּׁש ַמ ְּצ ִר ְּ
יך לְּ בָ ֵר ְּך
מו ַה ְּג ָר"אֶּ ,אלָא ָכ ַתב ֶּׁש ַטעֲ ֹ
ָמ ָרן ְּבבֵ ית ֹיו ֵסף לֹא ֵב ֵאר ֶּאת ַה ַמחֲ ל ֶֹּקת ְּכ ֹ
ֹא"ש ָחלַק
ׁ
מו .אֲ בָ ל ָהר
סות ָכל ֶּא ָחד וְּ ֶּא ָחד הוא ִמ ְּצוָ ה ִב ְּפנֵי ַע ְּצ ֹ
כוסֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ַא ְּר ַבע כ ֹו ֹ
ַעל ָכל כ ֹוס וְּ ֹ
ָמה
ֵיהם ,וְּ ל ָ
לוא ְּב ַס ְּך ַהכֹל ֵאין ׁשום ֶּה ֵס ַח ַה ָד ַעת ֵבינ ֶּ
מו ,הֲ ֹ
ָעלָיוִ ,כי ָמה לִ י ֶּׁשהוא ִמ ְּצוָ ה ִב ְּפנֵי ַע ְּצ ֹ
פוא ֶּׁשלַהֲ בָ נַ ת
יְּ בָ ֵר ְּך ׁשוב ,וְּ כֵ ן נָ הֲ גו ֶּׁשלֹא לְּ בָ ֵר ְּך ַה ֶּגפֶּ ן ֶּאלָא ַעל כ ֹוס ִקדו ׁש ו ִב ְּר ַכת ַה ָמ ֹזון .נִ ְּמצָ א ֵא ֹ
עם וְּ לִ ְּ ׁשת ֹות ְּב ֶּא ְּמצַ ע ַה ַה ָג ָדה.
יטת ָה ִרי"ף יִ ְּהיֶּה ֻמ ָתר לִ ְּט ֹ
ַה ֵבית י ֹו ֵסףַ ,אף לְּ ִ ׁש ַ
עם ַמ ֶּׁשהו ְּב ֵעת ִמ ְּצוַ ת ַמ ִגיד .ובָ רו ְּך ַה ֵׁשם ְּב ַה ְּר ֵבה ָב ִתים
או לִ ְּט ֹ
ַעל ֵכןַ ,ר ַׁשאי ִמן ַה ִדין לִ ְּ ׁשת ֹות ֹ
ֵיהם ,ו ְּכבָ ר ָא ְּמרו חֲ זַ"ל " ָכל ַה ַמ ְּר ֶּבה
יאת ִמ ְּצ ַריִ ם ְּכיָד ה' ַהט ֹובָ ה עֲ ל ֶּ
יכים ָב ַאג ָָדה ו ְּב ִספור יְּ ִצ ַ
ַמאֲ ִר ִ
יצי ַאת ִמ ְּצ ַריִ ם ,הֲ ֵרי זֶּה ְּמ ׁ ֻש ָבח" .וְּ כֵ ן ָכ ַתב ָה ַר ְּמ ָב"םָ " ,כל ַה ַמאֲ ִר ְּ
יך ִב ְּדבָ ִרים ֶּׁש ֵא ְּרעו וְּ ֶּׁש ָהיו,
לְּ ַס ֵפר ִב ִ
הֲ ֵרי זֶּה ְּמ ׁ ֻש ָבח" .ו ֵמ ַא ַחר ו ְּמצֻ ִוים ָאנו לְּ ַהאֲ ִר ְּ
רון נִ ָחר לְּ ַד ֵבר זְּ ַמן ַרב ִמ ְּבלִ י
לוא ַה ָג ֹ
יך ָכל ָכ ְּך ,וַ הֲ ֹ
דו ׁש ַהזֶּה
יתו ,ו ִב ְּפ ָרט ַבלַיְּ ָלה ַה ָק ֹ
מו ו ְּב ֵני בֵ ֹ
לִ ְּ ׁשת ֹות ,וְּ נַ ְּפ ֵׁשנו יְּ בֵ ָׁשה ֵאין ָכלַ ,על ֵכן לֹא יְּ צַ ֵער ֶּאת ַע ְּצ ֹ
ֹחו
רוצֶּ ה לִ ְּטעֹם ַמ ֶּׁשהו ,לְּ ַמ ַען יֶּחֱ זָק כ ֹ
אד ֶּׁש ִאם ֹ
ָהר ְּמ ֹ
חו ִריןְּ ,ו ָלכֵ ן ַר ַׁשאי לִ ְּ ׁשת ֹות ,וְּ ַרק יִ ז ֵ
ֶּׁש ֻכלָנו ְּב ֵני ֹ
לְּ ַה ְּמ ִ ׁש ְּ
שבֶּ ט ַהלֵוִ י (חלק ט
בון .וְּ ַעיֵן ְּב ׁשו"ת ֵׁ
יך ולְּ ַס ֵפר ,יִ ְּט ַעם ַרק ְּמ ַעט ְּכ ֵדי ֶּׁשיֹאכַ ל ֶּאת ַה ַמ ָצה לְּ ֵת ָא ֹ
ְּ
דולֵי ַהפ ֹו ְּס ִקים
ירת ַה ַהג ָָדהְּ ,כ ָד ִאים ְּג ֹ
לו ַבאֲ ִמ ַ
יע ֹ
בון ַמ ְּפ ִר ַ
סימן קיח) ֶּׁש ָכ ַתבִ ,אם לְּ צ ֶֹּרך ַה ְּר ֵבה וְּ ָה ֵר ָע ֹ
ֵיהם לְּ ָה ֵקל.
ַה ַמ ִת ִירים לִ ְּסמ ְֹּך עֲ ל ֶּ
או ְּס ִרים ֵכן ַעל ָה ַר ִבים ְּבעֹז וְּ ַתעֲ צומ ֹות ,ו ְּמצַ עֲ ִרים
ו ִמ ְּצוָ ה לְּ פַ ְּר ֵסם ֵכן ָב ַר ִביםִ ,כי לְּ צַ עֲ ֵרנו י ְּ ֶּׁשנָ ם ָה ֹ
יהם.
ָשבֶּ ת ְּ ׁש ָע ַתיִ ם ְּבלִ י ׁשום ל ְַּחלו ִחית ֶּׁשל ַמ ְּ ׁש ֶּקה ְּב ִפ ֶּ
דו ׁש ַהזֶּה ,ל ֶּׁ
דו ִ ׁשים ַב ַליְּ ָלה ַה ָק ֹ
ֶּאת יִ ְּש ָר ֵאל ְּק ֹ
רו ֶּׁשל לַיְּ ָלה זֶּה .וְּ ָחכָ ם ֵעינָ יו
יאת ִמ ְּצ ַריִ ם וְּ י ְַּפ ִסידו ֶּאת ִע ָק ֹ
וְּ ג ֹו ְּר ִמים ֶּׁש ַרק יְּ ַמהֲ רו ֹיו ֵתר ְּב ִספור יְּ ִצ ַ
מור
או ְּר ִחים ֶּׁשלֹא זָכו לִ ְּ ׁש ֹ
חות ַר ִבים ֶּׁשי ְּ ֶּׁשנָ ם ַגם ֹ
דוִ ,ב ְּפ ָרט ְּב ִמ ְּ ׁש ָפ ֹ
רו ְּב ֶּה ְּפ ֵס ֹ
ֹאש ֹו ֶּׁשלֹא יֵצֵ א ְּשכָ ֹ
ְּבר ׁ
ימה.
יאת ִמ ְּצ ַריִ ם ְּבנַ ַחת ו ִבנְּ ִע ָ
רו ִצים לְּ ָק ְּרבָ ם ולְּ ַח ְּז ָקם ֶּבאֱ מונָ ה ַעל יְּ ֵדי ִספור יְּ ִצ ַ
ת ֹו ָרה ו ִמ ְּצ ֹוות ,וְּ ֹ
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קו ְּר ִאים ֻכ ָלם ֶּק ַטע זֶּה י ַַחד,
'דיֵינו' ַב ַה ָג ָדהֹ ,
ירת ַ
יעים ַלאֲ ִמ ַ
נוהֲ גִ ים ֶּׁש ַכאֲ ֶּׁשר ַמ ִג ִ
ֵש ֹ
י ׁ
'ד ֵיינו',
או ֵמר ֵתבַ ת ַ
ָדו ָבצָ ל ָירֹק ֶּׁשהוכַ ן ִמק ֶֹּדם לָ כֵ ן ,ו ְּבכָ ל ַפ ַעם ֶּׁש ֹ
לו ֵק ַח ְּבי ֹ
ְּוכָ ל ֶּא ָחד ֹ
ָדו ְּוכַ י ֹוצֵ א ָבזֶּה .וְּ ַה ַט ַעם ָלזֶּהְּ ,כ ֵדי לְּ ַׁש ֵמ ַח
או ַעל י ֹ
רו ֹ
פו ֶּׁשל חֲ בֵ ֹ
ַמ ֶּכה ַבעֲ ִדינות ַעל ְּכ ֵת ֹ
דו ׁש ַה ֶּזה.
ַליְּ לָ ה ַה ָק ֹ
עו ֵרר ֶּאת ַה ִצבור ֵמעֲ יֵפו ָתם ֶּׁש ָט ְּרחו וְּ ָע ְּמלו ְּב ֶּמ ֶּׁש ְּך ָכל ַהי ֹום ל ַ
ולְּ ֹ

מונָםּ ַׁ ...ד ֵיּינ ּו"
" ִאלּ ּו נ ַָׁתן ָלנ ּו ֶאת ָמ ֹ

לו ַט ַב ַעת חֲ ׁשובָ ה ויקרה עד ְּמאֹדַ .ה ֶּמ ֶּל ְּך ָא ַמרֶּׁ ,ש ָכל ִמי
ַמעֲ ֶּשה ב ֶּמל ְֶּּך ֶּא ָחד ש ָא ְּב ָדה ֹ
ֶּׁש ִי ְּהיֶּה מוכָ ן לְּ ַח ֵפש ֶּאת ַה ַט ַב ַעת ,הוא י ִָביא ל ֹו ְּסכום ֶּכ ֶּסףְּ ,כ ֵדי ֶּׁשיוכַ ל לְּ ַח ֵפש ֶּאת
נות
לו ֶּכ ֶּסף לִ ְּק ֹ
דול ְּמאֹדֶּׁ ,שלֹא ָהיָה ֹ
ַה ַט ַב ַעתֶּ .זה ָהיָה לִ ְּפנֵ י ֶּפ ַסחָ ,היָה ָׁשם יְּ הו ִדי ָענִ י ָג ֹ
ְּ
נו ֵתן ְּסכום ָהגון לְּ כָ ל ִמי ֶּׁשמוכָ ן
לו ,הֱ ֹיות ְּו ַה ֶּמלֶּך ֹ
יעה ֹ
ֶּאת צָ ְּרכֵ י ה ַחג ,אֲ זַי ִא ְּ ׁשת ֹו ִה ִצ ָ
מון
לו ֶּׁשהוא ְּמ ֻענְּ יָן לְּ ַח ֵפש ֶּאת ַה ַט ַב ַעתְּ ,והוא יְּ ַק ֵבל ָמ ֹ
לְּ ַח ֵפש ֶּאת ַה ַט ַב ַעת ,שיאמר ֹ
אות ֶּה ָחגָ .מ ְּצ ָאה ָה ֵעצָ ה ֵחן ְּב ֵעינֵ י ַהיְּ הו ִדיְּ ,ו ָאכֵ ן ָכ ְּך ָע ָשהִ .עם ַה ֶּכ ֶּסף
הוצָ ֹ
ְּויִ ְּהיֶּה לָ ֶּהם ַעל ֹ
ָדולְּ ,ו ִהזְּ ִמין לְּ לֵיל ַה ֵס ֶּדר
או ְּר ִחים ג ֹ
אות הֶּ ָחג .הוא ָהיָה גַם ַמ ְּכנִ יס ֹ
הוצָ ֹ
ֶּׁש ִק ֵבלָ ,קנָ ה עֲ בור ֹ
או ְּר ִחים ַר ִביםֵ ,ה ִכין ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּךַ ,מצ ֹות ,יַיִ ןָ ,ב ָשר ְּו ָדגִ ים ְּוכָ ל ַמ ְּט ַע ִמים.
ֹ
אות
לו " ַדיֵינו" ,הוא ָהיָה ש ֹונֵא יִ ְּש ָר ֵאל גָד ֹולְּ ,ולֹא יכל לִ ְּר ֹ
ַל ֶּמ ֶּל ְּך ָהיָה ֹיו ֵעץ ֶּׁש ָק ְּראו ֹ
אות ֶּה ָחג .הוא
הוצָ ֹ
ֹ
ֶּׁש ַהיְּ הו ִדי ִק ֵבל ֶּכ ֶּסף ִמ ֵבית ַה ֶּמל ְֶּּך ,ו ַע ְּכ ָׁשו יהיה ל ֹו ְּב ַה ְּרוָ ָחה ַעל
יתו ֶּׁשל ַהיְּ הו ִדי ,והנה הוא רואה ֵאיךְּ
הציץ לְּ ַחל ֹון ֵב ֹ
החליט ללכת ְּבלֵיל ַה ֵס ֶּדר ול ִ
ְּ
ְּ
או ְּר ִחים רבים ו ִמת ֹוך ָכל טוב לפניהם על
ֹ
היהודי ַמנְּ ִהיג ֶּאת ַה ֵס ֶּדר ִעם ָכל ָכך
ַמל ְֶּּך ְּו ָא ַמר
השלחןְּ ,והוא ְּכלָ ל וכלל לֹא ִמ ְּת ַע ֵסק ְּס ִביב ִחפו ׁש ַה ַט ַב ַעתִ .מיָד ָרץ ַהי ֹו ֵעץ ל ֶּ
ָבוא ְּבבַ ָק ָׁשה
חו ֵׁשב ֶּׁש ַהיְּ הו ִדי ָטרוד ְּב ִחפו ׁש ַה ַט ַב ַעת?! לֹא וָ לֹא! ֶּׁש ַה ֶּמ ֶּל ְּך י ֹ
לוַ " :א ָתה וַ ַדאי ֹ
ֹ
יתו".
יתו ֶּׁשל ַהיְּ הו ִדיְּ ,ויִ ְּר ֶּאה ֶּׁשהוא ָקנָ ה ִעם ַה ֶּכ ֶּסף אֹכֶּ ל ו ְּ ׁש ִתיָהְּ ,ו ֵה ִביא א ֹו ְּר ִחים לְּ בֵ ֹ
לְּ בֵ ֹ
תו ֹיו ֵׁשב ְּב ִש ְּמ ָחה ְּכ ֶּמ ֶּל ְּך
רו ִאים א ֹו ֹ
יתו ֶּׁשל ַהיְּ הו ִדיְּ ,ו ָאכֵ ן ֹ
ָהל ְַּך ַה ֶּמ ֶּל ְּך ִעם ַהי ֹו ֵעץ ַד ֵיינו לְּ בֵ ֹ
או ְּר ִחים.
ִבגְּ דוד ִעם ִמ ְּ ׁש ַפ ְּחת ֹו ְּו ָה ֹ
קום
בות ַל ָמ ֹ
טו ֹ
ֹ
לות
יע לְּ "כַ ָמה ַמעֲ ֹ
ל ְַּיהו ִדי ָהיָה ִמנְּ ָהגְּ ,ב ֵעת אֲ ִמי ַרת ַה ַה ָג ָדהֶּׁ ,שהוא ַמ ִג ַ
עונִ ים בקול רם:
או ֵמר ָכל ִמ ְּ ׁש ָפט לְּ בַ ד ֹוְּ ,וכָ ל ַהי ֹו ְּ ׁש ִבים ַב ֵס ֶּדר ֹ
ֹ
ָעלֵינו" ,הוא היה
ְּ
צועֲ ִקים
או ֵמר " ִאלו ְּ ,"...וכֻ לָם ָהיו ֹ
ֹ
יע ַב ְּז ַמן ַהזֶּה ֶּׁש ַהיְּ הו ִדי
" ַׁ ּדיֵּינ ּו"ְּ .ב ִדיוק ַה ֶּמלֶּך ִה ִג ַ
ירהִ :מי גָנַ ב ֶּאת ַה ַט ַב ַעת?
עו ֶּשה חֲ ִק ָ
" ַׁ ּדיֵּינ ּו"ָ .א ַמר ַה ֶּמל ְֶּּך בלבוַ ,כ ִנ ְּר ֶּאה ַע ְּכ ָׁשו ַהיְּ הו ִדי ֹ
צועֲ ִקים:
עוד ַפ ַעם ַהיְּ הו ִדי ׁש ֹו ֵאלִ ,מי גָנַ ב ֶּאת ַה ַט ַב ַעת? ְּוכֻ ָלם ֹ
או ְּמ ִריםּ ַׁ :דיֵּינ ּו! ְּוכָ ְּך ֹ
ְּוכֻ ָלם ֹ
ְּ
ַׁ ּדיֵּינ ּו! כנראה ש ַהי ֹו ֵעץ ַׁ ּדיֵּינ ּו העומד על ידוָ ,גנַ ב ֶּאת ַה ַט ַב ַעתִ .מיָד ַה ֶּמלֶּך ָא ַמר לָ ִשים
הו ָדה ֶּׁש ָאכֵ ן הוא גָנַ ב ֶּאת ַה ַט ַב ַעתְ .ו ַׁל ְּיה ּו ִדי ָהיְ ָתה ָה ְרוָ ָחה
צו ַדיֵינו ְּב ַמאֲ ָסר ַעד ֶּׁש ֹ
ֶּאת ֹיועֲ ֹ
לו ּ ֶפ ַׁסח ָש ֵמ ַׁח.
טובְ ,ו ָה ָיה ֹ
בוד ֹיום ֹ
דו ָלה ִמ ָּכל ט ּוב לִ ְכ ֹ
ְּג ֹ

ְּ

מו ֶּׁש ְּמכַ ִסים ֶּאת ַה ַפת
את ַה ַמ ָצהְּ [ .כ ֹ
לו ַמר" :לְּ ִפיכָ ך אֲ נַ ְּחנו ַחי ִָבים ,"...יְּ כַ ֶּסה ֶּ
יע ֹ
ְּכ ֶּׁש ַי ִג ַ
ִב ְּ ׁש ַעת ַה ִקדו ׁשְּ ,כ ֵדי ֶּׁשלֹא ִת ְּת ַבי ֵׁש ֶּׁש ְּמבָ ְּר ִכים ק ֶֹּדם ַעל ַהיַיִ ןַ ,אף ֶּׁש ִהיא חֲ ׁשובָ ה ֹיו ֵתר.

(בית יוסף סימן

תו
או ֹ
סוף ִב ְּר ַכת "אֲ ֶּׁשר ְּג ָאלָ נו" ,ו ִבגְּ ַמר ַה ְּב ָרכָ ה יִ ְּ ׁש ֶּתה ֹ
יה ֶּאת ַהכ ֹוס ַעד ֹ
תעג)] ְּויַגְּ ִב ַ
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ַבהֲ ִס ָבהְּ ,ולֹא יְּ בָ ֵר ְּך "ב ֹו ֵרא ְּפ ִרי ַהגֶּפֶּ ן".
"ה ֶּגפֶּ ן" ַעל כ ֹוס ֵׁשנִ י.
"הגֶּפֶּ ן" ].ו ִמנְּ ַהג ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז לְּ בָ ֵר ְּך ַ
ַ

ְּ[ו ִאם ָׁשכַ ח לְּ ָה ֵסבַ ,יחֲ זֹר ְּויִ ְּ ׁש ֶּתה ַבהֲ ִס ָבהְּ ,ול ֹא יְּ בָ ֵר ְּך ׁשוב
(נט)

"וְ ֹנו ֶדה לְ ָך ִשיר ָח ָדש ַׁעל ְּגא ּל ֵָתנ ּו"
ירה"ְּ ,ו ִאלו ָכאן
ירות נֶּ ֶּא ְּמרו ִבלְּ ׁש ֹון נְּ ֵקבָ ה " ִ ׁש ָ
ָא ְּמרו ַב ִמ ְּד ָר ׁש (שמות רבה כג) :לָ ָמה ָכל ַה ִ ׁש ֹ
חוז ֶֶּּרת
לו ַמר לְּ ָךָ :מה ַה ְּנ ֵקבָ ה ַהזֹא ת ִמ ְּת ַע ֶּב ֶּרת ְּו ֹיול ֶֶּּדת ְּו ֹ
נֶּ אֱ ַמר ִבלְּ ׁש ֹון זָכָ ר " ִ ׁשיר"? ֹ
חוזְּ ִרים ו ִמ ְּ ׁש ַת ְּע ְּב ִדים
ֵיהןִ ,מ ְּ ׁש ַת ְּע ְּב ִדים ְּונִ גְּ ָאלִ ים ְּו ֹ
אות עֲ ל ֶּ
רות ַה ָב ֹ
ו ִמ ְּת ַע ֶּב ֶּרת ְּו ֹיול ֶֶּּדתָ ,כ ְּך ַה ָצ ֹ
בוא ֵאין
דום ְּו ִ ׁש ְּע ְּבדו ֶּאת יִ ְּש ָר ֵאל .אֲ בָ ל ל ֶָּע ִתיד לָ ֹ
ְּונִ גְּ ָאלִ יםֶּׁ ,ש ָכ ְּך ָע ְּמדו ָבבֶּ לַ ,מ ָדי ,יָוָ ן וֶּ אֱ ֹ
מר (שם
נות"ְּ ,ונֶּ אֱ ָ
אש ֹו ֹ
רות ָה ִר ׁ
א ָלהֶּׁ ,ש ֶּנאֱ ַמר (ישעיה סה טז)ִ " :כי נִ ְּ ׁש ְּכחו ַה ָצ ֹ
רות ַא ַחר ַה ְּג ֻ
עוד צָ ֹ
ֹ
או ְּמ ִרים " ִ ׁשיר" לְּ ׁש ֹון זָכָ ר,
או ָתה ָׁש ָעה ֹ
ָגון וַ אֲ נָ ָחה .ו ְּב ֹ
לה י)ָ :שש ֹון ְּו ִש ְּמ ָחה י ִַשיגו ,וְּ נָ סו י ֹ
ֶּׁש ֶּנאֱ ָמר (תהלים צח א)ׁ ִ " :שירו לַה' ִ ׁשיר ָח ָד ׁש"ְּ .וכֵ ן ָא ְּמרו ַב ַתלְּ מוד יְּ רו ַׁשלְּ ִמי (שביעית פ"ו ה"א):
עוד ֵאין ַא ֶּתם ִמ ְּ ׁש ַת ְּע ְּב ִדיםָ .מה ַט ַעם? ַׁשאֲ לו נָ א ו ְּראו ִאם ֹילֵד זָכָ ר,
ִמ ֶּׁש ַא ֶּתם נִ גְּ ָאלִ יםֹ ,
ת ְּע ְּב ִדים( .סא)
עוד ֵאין ַא ֶּתם ִמ ְּ ׁש ַ
ְּכ ֵׁשם ֶּׁש ֵאין ַהזָכָ ר ֹיו ֵלדָ ,כ ְּך ַא ֶּתם ִמ ֶּׁש ַא ֶּתם נִ גְּ ָאלִ יםֹ ,

ָ ר ְחצָ ה
נְ ִטילַׁת י ָָדיִ ם
ְּב ִש ְּמ ָחה ו ְּב ִה ְּת ַלהֲ בות יִ טֹל ָי ָדיו ִעם ְּב ָרכָ הְּ ,ככָ ל נְּ ִטילַ ת י ַָדיִ ם לִ ְּסעו ָדה ,לִ ְּק ַראת
תה לְּ ַקיֵם( .סב)
ַה ִמ ְּצ ֹוות ֶּׁש ָבא ַע ָ

מו ִציא ַׁמ ָּצה
ֹ 
יעת ַׁה ּ ַׁמ ּ
צ ֹות
ְ ּב ִצ ַׁ
ָדו,
ֵמות ,יֹאחֲ זֵן ְּבי ֹ
יחןַ ,ה ְּפרו ָסה ָה ֶּא ְּמצָ ִעית ֵבין ְּ ׁש ֵתי ַה ְּ ׁשל ֹ
יִ ַקח ֶּאת ַה ַמצ ֹות ַכ ֵס ֶּדר ֶּׁש ִה ִנ ָ
בו ֵתינו
ֹאמר ַל ְּמ ֻס ִבים לְּ כַ ֵון לְּ ַקיֵם ִמ ְּצוַ ת עֲ ֵשה ֵמ ַהת ֹו ָרה ַבאֲ ִכי ַלת ַה ַמ ָצה ,זֵכֶּ ר ַלאֲ ֹ
ְּוי ַ
ֶּׁשי ְָּצאו ִמ ִמ ְּצ ַריִ ם ְּב ִח ָפ ֹזון ְּולֹא ִה ְּס ִפיק ְּבצֵ ָקם לְּ ַה ְּח ִמיץ[ .וְּ ִאם לֹא ִכ ְּונו ,י ְָּצאוִ ].ויכַ ֵון
"המ ֹו ִציא
ַ
חו ָבהִ .ויבָ ֵר ְּך:
כותִ ,ויכַ ְּונו ַגם ֵהם לָ צֵ את יְּ ֵדי ֹ
חו ָבה ַב ְּב ָר ֹ
יאם יְּ ֵדי ֹ
הו ִצ ָ
לְּ ֹ
ְּ
ְּ
"על אֲ ִכילַת
דו ,ו ְּמבָ ֵרךַ :
ֶּל ֶּחם ִמן ָה ָא ֶּרץ"ַ .א ַחר ָכך ׁש ֹו ֵמט ֶּאת ַה ַמ ָצה ַה ַת ְּחת ֹונָ ה ִמ ָי ֹ
[ס ְּך ַהכֹל ְּ 04ג ָרם],
חת ַ
"כזַיִ ת" [ְּ 97ג ָרם] ִמ ָכל ַא ַ
בוצֵ ַע ֵמ ָה ֶּעלְּ ֹיונָ ה ו ֵמ ַה ְּפרו ָסה י ַַחדַ ,
ַמ ָצה" ,ו ֹ
בה( .סה ,סח)
ֹאכלֵן ַבהֲ ִס ָ
ְּויִ ְּטבֹל ְּב ֶּמ ַלח ְּוי ְּ
יחלֵק לִ ְּבנֵ י
ק ֶּדם ֶּׁשיֹאכַ ל ַבהֲ ִס ָבה ,יִ ְּט ַעם ְּת ִח ָלה ֵמ ַה ַמ ָצה ָה ֶּע לְּ ֹיונָ ה ְּבלִ י הֲ ִס ָבהְּ ,ו ָאז ַ
ֹ
בה( .סז)
אכלו ִמיָד ַבהֲ ִס ָבהְּ ,ו ַא ַחר ָכ ְּך יֹאכַ ל הוא ַבהֲ ִס ָ
יתו ֶּׁשיֹ ְּ
ֵב ֹ

ַׁ ּדי ְ ּבכַׁ ַׁזּיִ ת ֶא ָחד
"כ ַזיִ ת" ִמ ָכל
ַ
ֵש ִב ְּ ׁש ֵתי ַה ַמצ ֹות ֶּׁש ְּלפָ נָ יו ְּכ ֵדי לָ ֵתת
יתוִ ,אם י ׁ
ַכאֲ ֶּׁשר ְּמ ַח ֵלק לִ ְּב ֵני ֵב ֹ
ַמ ָצה לְּ כָ ל ֶּא ָחד ,יִ ֵתן לָ ֶּהםַ .א ְּך ֵמ ַא ַחר ו ִמן ַה ְּס ָתם ֵאין ִב ְּ ׁש ֵתי ַה ַמצ ֹות ֶּׁש ְּלפָ נָ יו ְּכ ֵדי

 | 181ח ג ה פ ס ח ב ה ל כ ה ו ב א ג ד ה
לו ִמק ֶֹּדםְּ ,ו ַאז
נות ֹ
"כזַיִ ת" ִמ ָכל ַמ ָצה לְּ ָכל ֶּא ָחדַ ,על ֵכן ,יִ ַקח ֵמ ַה ַמצ ֹות ַהמו ָכ ֹ
לָ ֵתת ַ
"כזַיִ ת"
ֹאש לְּ כָ ל ֶּא ָחד ַ
טוב ֶּׁש ָי ִכין ֵמר ׁ
ַדי לָ ֵתת " ַכזַיִ ת" ַא ַחת לְּ כָ ל ֶּא ָחד לְּ כַ ְּת ִח ָלה .ו ֹ
כות לַ אֲ ִכילָ ה .ולְּ ַא ַחר ֶּׁש ְּיבָ ֵר ְּך ,יִ ֵתן
ק ֶֹּדם ַה ְּנ ִטילָ הְּ ,כ ֵדי ֶּׁשלֹא יִ ְּ ׁשהו זְּ ַמן ַרב ֵבין ַה ְּב ָר ֹ
ֶּחם ִמ ְּ ׁש ֶּנה.
חובַ ת ל ֶּ
ֵיהןְּ ,כ ֵדי ֶּׁשי ְֵּצאו יְּ ֵדי ֹ
לָ ֶּהם גַם ְּמ ַעט ֵמ ַה ַמצ ֹות ֶּׁש ְּלפָ נָ יו ֶּׁש ֵב ַר ְּך עֲ ל ֶּ
(סה ,סז .הגר"ז סימן קסז סעיף כ .חזו"ע שבת ב קעג)

ָכ ַתב ָמ ָרן ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך (סימן תעה ס"א) "וִ יבָ ֵר ְּך ַהמ ֹו ִציא וְּ ַעל אֲ ִכילַת ַמ ָצה ,וְּ ַא ַחר ָכ ְּך יִ ְּבצַ ע
ֹאכלֵם ַבהֲ ִס ָבה ְּבי ַַחד ַכ ַזיִ ת ִמ ָכל ֶּא ָחד" .וְּ ִה ֵנה
יהן ְּב ַי ַחד ,וְּ י ְּ
ֵימה ָה ֶּעלְּ ֹיונָ ה ו ֵמ ַה ְּפרו ָסה ִמ ְּ ׁש ֵת ֶּ
ֵמ ַה ְּ ׁשל ָ
ַה ַט ַעם ֶּׁש ָצ ִר ְּ
יך לֶּאֱ כֹל ַכזַיִ ת ֵמ ַה ַמ ָצה ָה ֶּעלְּ ֹיונָ ה וְּ כַ זַיִ ת ֵמ ַה ַמ ָצה ַה ְּפרו ָסהִ ,מ ֵכיוָ ן ֶּׁשי ְּ ֶּׁשנָ ה ַמחֲ ל ֶֹּקת
אוכֵ ל
או ַעל ַה ְּפרו ָסה ,לָכֵ ן ֹ
'על אֲ ִכי ַלת ַמ ָצה'ַ ,ה ִאם ַעל ַה ֶּעלְּ ֹיונָ ה ֹ
ַבפ ֹו ְּס ִקיםַ ,על ָמה ָב ָאה ִב ְּר ַכת ַ
יהם .ובֶּ אֱ ֶּמת ֶּׁש ַב ִמ ְּ ׁשנָ ה ְּברו ָרה (ביאור הלכה ד"ה כזית) ָת ַמה ַעל זֶּה וְּ כָ ַתבָ ,אכֵ ן ְּב ִע ָקר ַה ָדבָ ר
ִמ ְּ ׁש ֵנ ֶּ
קום .וְּ כָ ל
ָתמו ַה ְּמאֹד ֶּׁש ִי ְּצ ָט ֵר ְּך ַהב ֹוצֵ ַע ֶּלאֱ כֹל ְּ ׁש ֵתי ַכזֵית ֹות ,וְּ זֶּה ָדבָ ר ָח ָד ׁש וְּ לֹא ָמ ִצינו ְּב ׁשום ָמ ֹ
ַס ֶּדר ,לֹא ִהזְּ ִכירו זֶּה זולַת ָהרֹא" ׁש וְּ ַה ָמ ְּר ְּד ִכי ,ובַ ְּג ָמ ָרא לֹא נִ זְּ ָכר
ַהפ ֹו ְּס ִקים ֶּׁש ִה ְּצ ִריכו ָׁשל ֹׁש ַמצ ֹות ל ֵ
ֶּאלָא ַכזַיִ ת .וְּ צָ ִר ְּ
יש זְּ צו ָק"ל לֶּאֱ כֹל ַכזַיִ ת ֶּא ָחד,
ָאון ֶּה ָח ֹזון ִא ׁ
מופֵ ת ַהד ֹור ַהג ֹ
יך ִעיון .ע"כ .וְּ כֵ ן נָ ַהג ֹ
עו ֶּשה ֵכןֶּ ,א ָלא ֶּׁש ְּל ַד ְּעת ֹו ֵמ ִע ָקר
לו ָהאֲ ִכי ָלה ֹ
יט"אֶּׁ ,שלֹא ִמ ׁשום ֶּׁש ָק ָׁשה ֹ
וְּ ָא ַמר לְּ ַהג ָָר"ח ַקנְּ י ְֶּּב ְּס ִקי ְּ ׁשלִ ָ
עו ִשים ְּכ ַד ַעת
עובַ ְּד ָיה ֹיו ֵסף זְּ צו ָק"לֶּׁ ,ש ָאנו ֹ
ַה ִדין ַדי ְּבכַ ַזיִ ת ֶּא ָחד .וְּ ַעל ָכל ָפנִ יםָ ,כ ַתב ָמ ָרן ַר ֵבנו ֹ
ָמ ָרן ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּךֶּׁ ,ש ַהב ֹוצֵ ַע א ֹוכֵ ל ַכזַיִ ת ִמזֶּה וְּ כַ זַיִ ת ִמזֶּה ,וְּ ִאם י ֵׁש ַמ ְּס ִפיק ֵמ ַה ַמצ ֹות ַהלָלו ל ְַּמ ֻס ִבים,
אכלו
רותֵ ,אין ֶּה ְּכ ֵר ַח ְּכלָל ֶּׁשיֹ ְּ
יִ ֵתן גַם ָל ֶּהם ַכזַיִ ת ִמ ָכל ַמ ָצה ,אֲ בָ ל ְּכ ֶּׁשנ ֹו ֵתן ל ְַּמ ֻס ִבים ֵמ ַה ַמצ ֹות ָהאֲ ֵח ֹ
ְּ ׁש ַתיִ ם ,וְּ ַדי ְּבכַ זַיִ ת ַא ַחתָ .מה גַם ֶּׁשי ְּ ֶּׁשנָ ם אֲ נָ ִ ׁשים ו ִב ְּפ ָרט נָ ִ ׁשים ֶּׁש ִמ ְּצ ַטעֲ ִרים ְּב ִרבוי אֲ ִכילַת ַמ ָצה,
צ ֶּר ְּך ְּכ ָלל וְּ ִע ָקר.
ֵיהם ְּב ִח ָנם לְּ לֹא ׁשום ֹ
וְּ ֵאין לְּ ַה ְּח ִמיר עֲ ל ֶּ

"כזַיִ ת" ַמ ָצה ,חוץ ֵמ ַה ִנ ְּ ׁש ָאר ַב ִ ׁש ַניִ ם
ַ
יִ ֵתן לְּ כָ ל ֶּא ָחד ַכ ַזיִ ת ְּב ֶּרוַ חְּ ,כ ֵדי ֶּׁש ִי ְּבלַע
"כזַיִ ת" הואְּ 97 :ג ָרם .וְּ יִ ֵתן ָל ֶּהם ְּ 01ג ָרם].
ובַ חֲ נִ יכַ יִ םַ [ .ה ַ
ֹאכלו ַרק ְּ 01ג ָרם
ֵש לְּ ָה ֵקל לָ ֶּהם ֶּׁשי ְּ
או ז ֵָקן ֶּׁש ָק ֶּׁשה לָ ֶּהם לֶּאֱ כֹל ַכמות ֹזו ,י ׁ
חו ֶּלה ֹ
ֹ
חר( .עג)
ֹא"ש]ַ ,א ְּך לֹא יְּ בָ ְּרכו ֵהםֶּ ,א ָלא יִ ְּ ׁש ְּמעו ֵמ ַא ֵ
ׁ
[כדעת ָה ִרי"ףָ ,ה ַר ְּמ ַב"ם ְּו ָהר
ְּ

ְש ִקילַׁת ַׁה ּ ַׁמצ ֹּות
ֻמ ָתר לִ ְּ ׁשקֹל ֶּאת ַה ַמ ָצה ְּו ַה ָמר ֹור ְּב ִמ ְּ ׁש ָקל ֶּמכָ נִ יֵ ,כיוָ ן ֶּׁשז ֹו ְּ ׁש ִקילָ ה ֶּׁשל ִמ ְּצוָ ה ַה ֻמ ֶּת ֶּרת
טוב( .עג)
ְּב ַׁש ָבת ְּו ֹיום ֹ

ֶמ ֶש ְך זְ ַׁמן ָהאֲ ִכילָה
לו לֶּאֱ כֹל ת ֹו ְּך זְּ ַמן זֶּהַ ,י ְּק ִפיד
לְּ כַ ְּת ִח ָלה יֹאכַ ל ֶּאת ַה ַמ ָצה ת ֹו ְּך ַ 4דק ֹותְּ .ו ִאם ָק ֶּׁשה ֹ
ח ִצי ַדק ֹות( .חזו"ע סוכות קיב .סו)
ֶּׁשלֹא יִ ְּ ׁש ֶּהה י ֹו ֵתר ִמ ֶּׁשבַ ע וָ ֵ

ְ ּבלִ י ַׁעת ַׁה ּ ַׁמ ָּצה
יש ַט ַעם ַמ ָצה ְּב ִפיוְּ ,ויִ ְּבלַ ע ְּמ ַעט ְּמ ַעט ְּככָ ל
יטבְּ ,כ ֵדי ֶּׁשי ְַּר ִג ׁ
יִ לְּ ַעס ֶּאת ַה ַמ ָצה ֵה ֵ
צוָ הֵ ( .כן ָפ ְּסקו
"כ ַזיִ ת" י ַַחדֶּׁ ,שז ֹו ַס ָכנָ ה ְּו ֵאין ָבה ִמ ְּ
אֲ ִכילָ ה ְּרגִ ילָ הְּ .ולֹא יִ ְּבלַע ֶּאת ָכל ַה ַ
יש
און ַהחֲ ֹזון ִא ׁ
עוד) וְּ כֵ ן נָ ַהג ַה ָג ֹ
ָבו ַהָ ,מגֵן ָה ֶּא ֶּלף ְּו ֹ
ַמהֲ ִרי"לֵ ,אלִ יָה ַר ָבה ,ז ֶַּרע אֱ ֶּמתְּ ,ו ֶּׁש ֵכן ַד ַעת ָמ ָרן ְּו ָה ָר ָמ"אֻ ׁ .שלְּ ָחן ג ֹ
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בו ֵל ַע ְּמ ַעט ְּמ ַעט.
אוכֵ ל ו ֹ
ֶּׁשלֹא לְּ ַה ְּכנִ יס ֶּאת ָכל ַה ַכ ַזיִ ת ְּב ִפיו ְּבבַ ת ַא ַחתֶּ ,אלָא ֹ
עוד.
ייפלֶּר ְּו ֹ
אונִ ים ַר ִבי מ ֶֹּׁשה פַ יינְּ ְּ ׁש ֵטיין וְּ ַה ְּס ַט ְּ
איש .סו ,סט) וְּ כֵ ן נָ הֲ גו ַה ְּג ֹ

(תשובות והנהגות לחזון

(ילקו"י כרך ג תנד)

אור יִ ְּש ָר ֵאל ַ -ט ַב ַעת ַה ֶּמל ְֶּּך
רו ָמ ֹ
עובַ ְּדיָה ֹיו ֵסף זְּ צו ָק"ל ְּב ִס ְּפ ֹ
אש ֹון לְּ ִצי ֹון ַר ֵבנו ֹ
וְּ ֹזו לְּ ׁש ֹון ָמ ָרן ָה ִר ׁ
ָאור ִס ְּפ ִרי " ָח ֹזון
דו ִתי נֶּאֱ ָמנָ הֶּׁ ,ש ַכאֲ ֶּׁשר יָצָ א ל ֹ
(הרמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ו סוף הלכה א)" :וְּ ֵע ֹ
שנַ ת התשנ"א( ,וַ אֲ ֶּׁשר ָׁשם נִ ְּד ְּפ ָסה ְּת ׁשובָ ִתי ֹזו ְּב ִמלו ָאה ִב ְּכ ַר ְּך א'
רוס ַה ֶּפ ַסח ִב ְּ ׁ
עובַ ְּדיָה" ַמהֲ דו ָרא ִתנְּ יָנָ א ִב ְּפ ֹ
ֹ
ַש ִתי ִעמ ֹו ַא ַחר ַה ֶּפ ַסח,
ידי ַהגָא ֹון ַה ַצ ִדיק ַר ִבי יְּ הו ָדה צַ ְּד ָקה זַצַ "ל ,נִ ְּפג ְּ ׁ
ימן כה) ,וְּ ִכ ַב ְּד ִתי ב ֹו ֶּאת יְּ ִד ִ
ִס ָ
לו ִסיוט ְּב ֵליל ֶּפ ַסח ַעל ְּדבַ ר
עודֶּׁ ,ש ָכל י ָָמיו ָהיָה ֹ
כות ,וְּ ָא ַמר ֹ
טומוס ֶּׁשל ְּב ָר ֹ
או ִתי ְּב ֹ
וְּ ִה ְּת ִחיל לְּ בָ ֵר ְּך ֹ
רונִ ים
אֲ ִכילַת ַה ַמ ָצה ְּבבַ ת ַא ַחתֶּׁ ,ש ָהיָה ִכ ְּמ ַעט ֶּנ ְּחנָ ק ֵמאֲ ִכי ָלה ֹזוִ ,בגְּ לַל ֶּׁש ֵכן ָכ ְּתבו ַכ ָמה ַאחֲ ֹ
עובַ ְּדיָה" ַה ִנזְּ ָכר,
ָמד ְּב ִעיון ְּת ׁשובָ ִתי ָב ִענְּ יָן זֶּה ַב ֵספֶּ ר " ָח ֹזון ֹ
יש ַחי) ,וְּ ַרק ְּכ ֶּׁשל ַ
לְּ ַה ְּח ִמיר (ו ֵמ ֵהם ָה ַרב ֶּבן ִא ׁ
רונִ ים ֶּׁש ָדחו חו ְּמ ָרא ֹזו ִב ְּ ׁש ֵתי י ָָדיִ ם ,וְּ ִה ִשיגו ַעל ַה ָמגֵן ַא ְּב ָר ָהם ָבזֶּה ,נָ ָחה
אתי ַכ ָמה ַאחֲ ֹ
וְּ ָר ָאה ֶּׁש ֵהבֵ ִ
ַד ְּעת ֹו ,וְּ ַה ֶּפ ַסח ַהזֶּה ֶּׁש ָעבַ ר ָעלָיוָ ,עבַ ר ְּב ִש ְּמ ָחה וְּ ֶּח ְּדוָ ה ַכ ָדת וְּ כַ הֲ לָכָ ה .תנצב"ה".

ַׁט ַׁעם ַׁמ ָּצה
חולֶּה
יש ֶּאת ַט ַעם ַה ַמ ָצה .אולָ ם ֹ
יֹאכַ ל ֶּאת ַה ַמ ָצה לְּ בַ ָדה לְּ לֹא ׁשום לִ ְּפ ָתןְּ ,כ ֵדי ֶּׁשי ְַּר ִג ׁ
או ְּב ָמ ָרק ְּמ ַעט
לו לֶּאֱ כֹל ֶּאת ַה ַמ ָצה לְּ בַ ָדהַ ,ר ַׁשאי לְּ ָט ְּבלָ ה ְּב ַמ ְּ ׁש ֶּקה ֹ
או ז ֵָקן ֶּׁש ָק ֶּׁשה ֹ
ֹ
אכלָ ה( .עא ,עב ,עג)
פו ֵרר ֶּאת ַה ַמ ָצה לְּ פֵ רו ִרים ַד ִקים ְּו ֹי ְּ
לו ,יְּ ֹ
ַחםְּ .ו ִאם עֲ ַדיִ ן ָק ֶּׁשה ֹ

יקה
יָפָ ה ְש ִת ָ
חוזֵר לְּ בָ ֵר ְּךְּ .ו ָראוי ֶּׁשלֹא
ינו ֹ
"כ ַזיִ ת" ַמ ָצהְּ .ו ִאם ִד ֵברֵ ,א ֹ
לֹא יְּ ַד ֵבר ַעד ֶּׁש ִיגְּ מֹר לֶּאֱ כֹל ַ
רור ְּב"כ ֹו ֵר ְּך"ְּ .ואולָ ם
לְּ ַד ֵבר ִמ ָׁש ָעה ֶּׁש ֵב ַר ְּך ַעל ַה ַמ ָצה ַעד ַא ַחר אֲ ִכי ַלת ַה ַמ ָצה ְּו ַה ָמ ֹ
לה( .סח ,קא)
ִדבו ִרים ֶּׁש ֵהם ֵמ ַה ִענְּ יָן ,מו ָת ִרים לְּ כַ ְּת ִח ָ

ָשכַׁ ח לְ ָה ֵסב
חוזֵר לֶּאֱ כֹל ׁשוב ַבהֲ ִס ָבהַ ,א ְּך לֹא יְּ בָ ֵר ְּך ֵׁשנִ ית.
ָאכַ ל ַמ ָצה ְּו ָׁשכַ ח לְּ ָה ֵסבֹ ,

(סח)

צות לַׁיְ לָה
חֲ ֹ
צות
ֵא ַחר ְּולֹא ָאכַ ל ַמ ָצה ַעד חֲ ֹ
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"על אֲ ִכילַ ת ַמ ָצה".
ֹיאכַ לַ ,א ְּך לֹא יְּ בָ ֵר ְּך ַ

(פא)

אתה עדיין חי ,נצל את ההזדמנות שיש לך ,לחטוף עוד מצוה ועוד מצוה...
בהגיע ראש חודש ניסן באחד ממחנות העבודה אצל הנצים ימח שמם וזכרם ,פנה
רב גדול אל יהודי אחד ושאלו :מה עם מצות לחג הפסח? חשב היהודי בלבו ,איזה
מצות ,מי חושב על מצות בזמן נורא שכזה?! לא שייך בכלל! מאיפה נשיג כאן קמח
ותנור?! סכנת נפשות .אך למחרת שוב שואל אותו הרב ,מה עם המצות לפסח? ואותו
יהודי תמה .כאשר ביום השלישי חזרה השאלה על עצמה ,הבין היהודי שהרב מתכוון
ברצינות לדבריו .שאל :מה כוונתך רבי? אמר לו :הצלחתי לשמור מעט קמח ,וצריכים
ללוש ולאפות מצות לליל הסדר .אבל רבי היאך נעשה זאת ,הרי השמירה כאן
קפדנית ביותר ואינה פוסקת לרגע?! אמר לו הרב :השלך על ה' יהבך ,נצא בלילה
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בהיחבא ,במרחק מה מהמחנה נבנה תנור ,וכל יום נתקדם מעט .ככה עשו בפחד
וחלחלה ,עד שכעבור שבוע הסתיימה המלאכה .בלילה שלמחרת ,הביאו את הקמח,
לשו ואפו מצות .שמחה גדולה אחזה בהם בשעה זו ,החביאו את המצות בתוך
בגדיהם ,וחזרו למקומם בהחבא.
הנורא מכל לא איחר להגיע .לאחר כחצי שעה ,הגיעו הגרמנים ימח שמם וזכרם
וצעקו בצעקות נוראיות" :וכי אתם חושבים שלא ראינו אתכם ,מהר איפה המצות?!"
בלב כבד הוציאו את המצות ,והגרמנים דרכו עליהם ברגליהם ובנעליהם הגסות
ורמסום .הרב לקח את הפירורים ,ניקה מה שיכל ,עד שבקושי הצליח להציל כמות
של כזית אחת .כעת פנה ליהודי ואמר לו :אם שנינו נאכל ,הרי לא נקיים את
המצוה בשלימות ,לכן אתה שטרחת על המצה כל כך ,בנית את התנור במסירות
נפש ,מגיע לך שאתה תאכל את המצה.
אולם בהגיע ערב פסח ,אמר לו הרב :עלה במוחי רעיון ,אני יכול לכוון באכילת
המצה יותר ממך ,לכן אני אוכַ ל ,אבל שכר המצוה בעולם הבא יהיה לך .בליל
הסדר לקח הרב את המצה ,ולפני שברך עליה ,אמר לו היהודי :כיון שהרב הוא זה
שאוכל את המצה ,הרב גם יזכה בשכר.
עברו ימים ,אותו רב נהרג בשואה הי"ד ,והיהודי בחסדי ה' ניצל ,עלה לארץ ישראל
והתחבר לאדמו"ר גדול פה בארץ .בהגיע ראש חודש ניסן ,היהודי ישן על מיטתו
והנה חלום ,הוא רואה את הרב שאפה אתו את המצות ,בא ומתחנן אליו :תמחל לי
על שכר המצוה של אכילת המצה ,ואף שכבר מחלת לי אז ,אך המחילה לא היתה
בלב שלם כל כך ,לכך לא רוצים לתת לי בשמים את השכר העצום .משהתעורר
היהודי משנתו ,אמר בלבו ' -חלומות שווא ידברו' .למחרת שוב בא אליו הרב
בחלומו ואמר לו :בבקשה ממך ,תמחל לי בלב שלם ,איני בא להתל בך ,תדע
שהשכר על מצוה זו לבדה עצום מאוד מאוד ,בן אנוש אינו יכול להבין זאת.
הלך היהודי בבוקר אצל האדמו"ר וסיפר לו את כל המעשה מתחילתו ועד סופו .ענה
לו האדמו"ר :כדי שהמחילה שלך תהיה בלב שלם ,תלך לבית הכנסת ,תפתח את
ההיכל ,תכניס ראשך בין ספרי התורה ,ותתחיל לשחזר את כל המעשה ,איך שהרב
אמר לך ,עוד מעט פסח ,וביקש ממך לבנות תנור ...את כל התהליך של הבניה ...איך
הגרמנים צועקים ...ואיך הוא אוסף את הפירורים ...ואיך אתה אומר לו שיקבל הוא
את השכר ,ואז תאמר זאת שוב בלב שלם .עשה היהודי כדברי הרב ,הלך לבית
הכנסת ,פתח את ארון הקודש ,ובכל קטע ששחזר לעצמו ,נזכר בכל הקושי שהיה אז
מנת חלקו ,ובכה ...ובכה ...ולבסוף אמר שהוא מוותר לו בלב שלם על שכר המצוה.
באותו לילה בא אליו הרב בחלום ,שמח ולבוש בגדים לבנים ויפים ,אמר לו :אתה
לא יכול לתאר איזה שכר עצום מקבלים בעולם הבא רק עבור אכילת מצה בלבד!
והוסיף :דע לך ,אני כבר איני יכול לעשות עוד מצוות ,ואילו אתה עדיין חי ,חטוף
ואכול חטוף ושתה ...נצל את ההזדמנות שיש לך ,וחטוף עוד מצוה ,עוד חסד ,עוד
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שיעור תורה...
הגאון רבי דוד לוריא סיפר על הגאון מוילנא ,שכמה רגעים קודם צאת נפשו
הקדושה לישיבה של מעלה ,אחז בציציותיו ובכה ואמר :כמה קשה להיפרד מן
העולם הזה ,עולם המעשה ,שעל ידי מצוה קלה של ציצית ,זוכה אדם לראות פני
שכינה ,ואיה איפה אפשר למצוא מצוה כזאת בעולם הבא?! (תולדות הפוסקים עמוד כו)

רור
ָ מ ֹ
ִטבּ ּול ַּׁבחֲ ר ֶֹסת

תו ָכהֶּׁ ,שלֹא
[ח ָסה]ְּ ,ויִ ְּט ְּבלֶּנו ַבחֲ ר ֶֹּסתַ ,א ְּך לֹא ַי ְּ ׁש ֶּהנו ְּב ֹ
רור ַ
יִ ַקח " ַכזַיִ ת" [ְּ 97ג ָרם] ָמ ֹ
רור ִעם ַה ְּר ֵבה
או ָתם ָהא ֹו ְּכלִ ים ֶּאת ַה ָמ ֹ
מ ָעלָ יוְּ [ .ולֹא ְּכ ֹ
ר ֶּסת ֵ
מוִ ,וינַ ֵער ֶּאת ַהחֲ ֹ
יִ ְּת ַב ֵטל ַטעֲ ֹ
חובַ ת
מוִ ].ויכַ ֵון לָ צֵ את יְּ ֵדי ֹ
ישים ֶּאת ַטעֲ ֹ
רורֶּׁ ,שהֲ ֵרי ֵאינָ ם ַמ ְּר ִג ִ ׁ
חֲ ר ֶֹּסת ,ו ְּמבַ ְּטלִ ים לְּ ג ְַּמ ֵרי ִמ ְּצוַ ת ָמ ֹ
בה( .פט)
אכלֶּנו ְּבלֹא הֲ ִס ָ
רור"ְּ ,ו ֹי ְּ
"על אֲ ִכילַ ת ָמ ֹ
רורִ ,ויבָ ֵר ְּך ַ
ִמ ְּצוַ ת אֲ ִכילַ ת ָמ ֹ
רור "ב ֹו ֵרא ְּפ ִרי ָהאֲ ָד ָמה"ֵ ,מ ַא ַחר ו ֵב ַר ְּכנו ַעל ַה ַכ ְּר ַפס
בּ ֹו ֵרא ְּפ ִרי ָהאֲ ָד ָמה ֵ -אין ְּמבָ ְּר ִכים ַעל ַה ָמ ֹ
יאה ֶּנ ְּח ֶּׁשבֶּ ת ְּכ ֶּה ַסח ַה ַד ַעת
כותַ ,היְּ ִצ ָ
רור .וְּ ַאף ִאם יָצָ א ֵבינְּ ַתיִ ם לַחוץֶּׁ ,ש ֵב ִדינֵי ְּב ָר ֹ
ופָ ַט ְּרנו ֶּאת ַה ָמ ֹ
ו ַמ ְּצ ִריכָ ה ְּב ָרכָ ה ׁשובָ ,כאן ֵאין צָ ִר ְּ
רור ,הֲ ֵרי זֶּה ְּכ ַמאֲ כָ ל
יך לְּ בָ ֵר ְּךֶּׁ .ש ֵכיוָ ן ֶּׁש ַח ָי ִבים ִמן ַה ִדין לֶּאֱ כֹל ָמ ֹ
"המ ֹו ִציא"( .צט)
ַה ָבא ֵמחֲ ַמת ַה ְּסעו ָדה ֶּׁש ֵאין ְּמבָ ְּר ִכים ָעלָיוִ ,כי נִ ְּפ ָטר ְּב ִב ְּר ַכת ַ

חֲ ר ֶֹסת
ִת ְּקנו חֲ זַ"ל לַעֲ ש ֹות חֲ ר ֶֹּסת זֵכֶּ ר ַל ִטיט ֶּׁש ִה ְּ ׁש ַת ְּע ְּבדו ב ֹו יִ ְּש ָר ֵאל לְּ ִמ ְּצ ַריִ םְּ ,ולָ כֵ ן ִמנְּ ַהג
מו ֶּׁש ָכ ַתב ָה ָר ָמ"א (סימן תעג ס"ה):
דו ִ ׁשים לַעֲ ש ֹות ַהחֲ ר ֶֹּסת ָעבָ ה ַכ ִטיטְּ ,כ ֹ
יִ ְּש ָר ֵאל ְּק ֹ
רות ֶּׁש ִנ ְּמ ְּ ׁשלו ָב ֶּהם יִ ְּש ָר ֵאלְּ :ת ָמ ִריםִ ,רמ ֹונִ יםְּ ,ת ֵאנִ יםַ ,תפו ִחים,
ַה ִמנְּ ָהג לַעֲ ש ֹו ָתה ִמ ֵפ ֹ
יטבְּ ,כ ֵדי ֶּׁש ְּי ֵהא ָבה ַגם זֵכֶּ ר
יע ֵרב ָב ֶּהם ַת ְּבלִ ין ֶּׁשלֹא נִ ְּט ַחן ֵה ֵ
עודִ .ו ָ
גוזִ יםׁ ְּ ,ש ֵק ִדים ְּו ֹ
אֱ ֹ
ְּ
ֹסת ,זֵכֶּ ר לַ ָדם( .טור ועוד)
תוק ָסמוך ַל ִטבול ַבחֲ ר ֶּ
ל ֶַּתבֶּ ן( .רמב"ם) ְּויִ ֵתן ְּמ ַעט יַיִ ן ָאדֹם ָמ ֹ

דול
זֵ כֶ ר לִ ְרכ ּוש ָ ּג ֹ
תוִ ,ב ְּ ׁש ַעת
ָאון ַר ִבי ַח ִייםְּ ,ביַלְּ דו ֹ
נו ַהג ֹ
יסק ֶּאת ְּב ֹ
ָאון ַר ִבי ֹיו ֵסף ֶּבער ִמ ְּב ִר ְּ
ָׁש ַאל ַפ ַעם ַהג ֹ
עו ִשים ְּב ֵס ֶּדר לֵיל ֶּפ ַסח זֵכֶּ ר לְּ ָמה ֶּׁש ֵמ ְּררו ַה ִמ ְּצ ִרים ֶּאת
הֲ ִס ָבה ֶּׁשל ֶּפ ַסחָ ,מה ַט ַעם ָאנו ֹ
עו ִשים זֵכֶּ ר ל ִַטיט ַבאֲ ִכי ַלת ַהחֲ ר ֶֹּסתְּ ,ו ִאלו זֵכֶּ ר לָ ְּרכו ׁש
בו ֵתינו ַבאֲ ִכילַת ָמר ֹורְּ ,וכֵ ן ֹ
ַחיֵי אֲ ֹ
רור לֹא
עו ִשים? וַ י ַַען ַר ִבי ַח ִייםַ :ה ִטיט ְּו ַה ָמ ֹ
הו ִציאו יִ ְּש ָר ֵאל ִמ ִמ ְּצ ַריִ ם ֵאין ָאנו ֹ
ָדול ֶּׁש ֹ
ַהג ֹ
דול לֹא נִ ְּ ׁש ַתיֵיר
ָפ ְּסקו עֲ ַדיִ ן ֵמ ִא ָתנו ,לָ כֵ ן ְּב ֶּא ְּפ ָׁשרו ֵתנו לַעֲ ש ֹות לָ ֶּהם זֵכֶּ רְּ .ו ִאלו ָה ְּרכו ׁש ַה ָג ֹ
ִמ ֶּמנו ְּמאו ָמהִ ,כי ָחלַף ָהל ְַּך ל ֹוְּ [ .ו ָא ְּמנָ ם ַעיֵן ְּב ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך (סימן תעב) ֶּׁש ָכ ַתבֶּׁ ,ש ְּי ַס ֵדר
נו ְּבכֵ לִ ים נָ ִאים ְּכ ָיד ה' ַהט ֹובָ ה ָעלָ יו .ו ִב ְּד ָר ׁש ֹות ַמהֲ ִרי"ל ָכ ַתבֶּׁ ,שי ֵׁש ָל ֵתת ַעל
ׁ ֻשלְּ ָח ֹ
לו ִמן ַהג ֹויִ ים ,לִ ְּשמ ַֹח ַעל ָכל ָפנִ ים ִב ְּר ִאי ָָתם.
ַה ׁ ֻשלְּ ָחן גַם ְּכלֵי ֶּכ ֶּסף ְּוז ָָהב ַה ְּמ ֻמ ְּ ׁש ָכנִ ים ֶּא ְּצ ֹ
טלו ִמ ִמ ְּצ ַריִ ם]( .חזו"ע הגדה של פסח עמוד יא)
ָדול ֶּׁש ָנ ְּ
ְּו ֶּא ְּפ ָׁשר ֶּׁשזֶּה זֵכֶּ ר לָ ְּרכו ׁש ַהג ֹ
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חֲ ר ֶֹסת ִ -סילָן
יחים ו ְּמ ַס ְּננִ ים א ֹו ָתם ַעד
ִמנְּ ַהג ְּבנֵי ָבבֶּ ל לַ עֲ ש ֹות חֲ ר ֶֹּסת ִמ ְּת ָמ ִרים לְּ בַ ד ,ו ַמ ְּר ִת ִ
גוזִ ים ו ְּ ׁש ֵק ִדים ְּטחונִ ים .וגם ְּכ ֶּׁש ָחל ֶּפ ַסח
מו ְּדבַ ׁש ,ו ְּמ ָע ְּר ִבים ָב ֶּהם אֱ ֹ
ֶּׁש ַנעֲ ֶּשה ְּכ ֹ
ְּ
בת( .סימן שיט סי"ז ,שכא סט"ז .חזו"ע שבת
תוך ַה ִסילָ ן ְּב ַׁש ָ
גוזִ ים לְּ ֹ
ְּב ַׁש ָבת ,מותר לָ ֵתת ֶּאת ָהאֱ ֹ
ד רלז .ועיין עמ' צז)

צות לַׁיְ לָה
חֲ ֹ
צות
ֵא ַחר ְּולֹא ָאכַ ל ָמר ֹור ַעד חֲ ֹ
רור"( .ק)
ָמ ֹ

[ְּ 94:41ב ֵע ֶּר ְּך]

"על אֲ ִכילַ ת
 -יֹאכַ לַ ,א ְּך לֹא יְּ ָב ֵר ְּך ַ

 כּ ֹו ֵר ְך
רור וַׁ חֲ ר ֶֹסת
ַׁמ ָּצהָ ,מ ֹ
"כזַיִ ת" ָמר ֹור,
כו ְּרכָ ה ִעם ַ
"כזַיִ ת" [ 97גרם] ֵמ ַה ַמ ָצה ַה ַת ְּחת ֹונָ ה ֶּׁש ִנ ְּ ׁשאֲ ָרה ַב ְּק ָע ָרהְּ ,ו ֹ
יִ ַקח ַ
ְּ
או ֵמרֵ " :זכֶּ ר
תוכָ הְּ ,ו ֵאין צָ ִריך לְּ נַ ֵער ַהחֲ ר ֶֹּסתְּ .ו ֹ
ַש ֵהם ְּב ֹ
ְּויִ ְּט ְּבלֵם ַבחֲ ר ֶֹּסת ְּולֹא י ְּ ׁ
שוב ,יָצָ א( .ק ,קא)
כל ׁ
ֹאכלֵם ַבהֲ ִס ָבהְּ .ו ִאם ָׁשכַ ח לְּ ָה ֵסב ְּו ָק ֶּׁשה ל ֹו לֶּאֱ ֹ
ל ִַמ ְּק ָד ׁשְּ ,"...וי ְּ
'כו ֵר ְּך' ֵאין צָ ִר ְּ
ינו ַמ ְּ ׁש ֶּהה ֶּאלָא ְּמ ַט ֵבל ִבלְּ בַ דֶּ ,באֱ ֶּמת
יך לְּ נַ ֵער ֵמ ַהחֲ ר ֶֹּסתִ ,כי ֵמ ַא ַחר וְּ ֵא ֹ
ַה ַט ַעם ֶּׁש ְּב ֹ
ְּ
רור' צָ ִריך לְּ נַ ֵערִ ,מ ׁשום ֶּׁש ָׁשם ֶּה ְּח ִמירו ִכי אֲ ִכילַת
'מ ֹ
רור .ו ַמה ֶּׁש ַבאֲ ִכילַת ַה ָ
לֹא נֶּאֱ בָ ד ַט ַעם ַה ָמ ֹ
ה ְּח ִמירו( .קא)
רור ִהיא ֵמ ַה ִדין ,אֲ בָ ל 'כ ֹו ֵר ְּך' הוא ַרק לְּ זֵכֶּ ר ִבלְּ בַ ד ,וְּ לֹא ֶּ
ַה ָמ ֹ

זֵ כֶ ר ל ִַּׁמ ְק ָ ּדש

רור,
לו ְּמ ַעט לֶּאֱ כֹל כ ֹו ֵר ְּך ַכ ַנ"לַ ,די ֶּׁש ִי ַקח ְּ 01ג ָרם ַמ ָצה וְּ 01-ג ָרם ָמ ֹ
ִאם ָק ֶּׁשה ֹ
לוַ ,די ֶּׁש ִי ַקח חֲ ִתיכָ ה ְּק ַט ָנה ְּמאֹד ֶּׁשל ַמ ָצה
בל ַבחֲ ר ֶֹּסת ְּו ֹיאכַ לְּ .ו ִאם גַם זֶּה ָק ֶּׁשה ֹ
ְּויִ ְּט ֹ
ְּ
אדַ ,ר ַׁשאי לְּ וַ ֵתר ַעל ַהכ ֹו ֵרךְּ ,ולֹא
לו ְּמ ֹ
רורְּ ,ויִ ְּטבֹל ַבחֲ ר ֶֹּסת ְּויֹאכַ לְּ .ו ִאם ָק ֶּׁשה ֹ
ו ָמ ֹ
בלְּ בַ ד( .קב)
מוִ ,כי ֵאין זֶּה ֶּא ָלא לְּ זֵכֶּ ר ִ
יְּ צַ ֵער ַע ְּצ ֹ
נות
ָפ ׁשוט ֶּׁש ִאם לֹא ַמ ְּס ִפיק לְּ ָכל ַה ְּמסו ִבים ֵמ ַה ַמ ָצה ַה ַת ְּחת ֹונָ ה ,יִ ַקח ֵמ ַה ַמצ ֹות ַהמו ָכ ֹ
לןַ ( .קח)
לו ִמק ֶֹּדםְּ ,וכַ ִנזְּ ָכר לְּ ֵעיל ְּב'מ ֹו ִציא ַמ ָצה'ְּ .וכֵ ן יַעֲ ֶּשה ַב'אֲ ִפיק ֹו ֶּמן' ְּכ ִדלְּ ַה ָ
ֹ

עו ֵר ְך
 שלְ ָחן ֹ
ִמ ְש ּ ֶתה וְ ִש ְמ ָחה
ֹאש ֹו לְּ בַ ל
נו ְּויִ ְּס ַעד לִ ב ֹו ְּב ִש ְּמ ָחהְּ ,כיַד ה' ַהט ֹובָ ה ָעלָ יוְּ .ו ֶּה ָחכָ ם ֵעינָ יו ְּבר ׁ
ר ְּך ׁ ֻשלְּ ָח ֹ
יַעֲ ֹ
ַסה( .קג)
בוןְּ ,ולֹא ַבאֲ ִכילָ ה ג ָ
יקו ֶּמן ְּב ֵת ָא ֹ
סוְּ ,כ ֵדי ֶּׁשיֹאכַ ל לְּ בַ ס ֹוף ֶּאת ָהאֲ ִפ ֹ
יְּ ַמ ֵלא ְּכ ֵר ֹ
יד ְּך ,י ֵׁש ָל ִשים ֵלב ֶּׁש ַבעֲ לַת ַה ַביִ ת ָט ְּר ָחה ָכל ָכ ְּך ,וְּ ֵה ִכינָ ה ַמ ְּט ַע ִמים חֲ ׁשו ִבים וְּ ַת ְּב ִ ׁשילִ ים
ו ֵמ ִא ָ
דו ׁש ְּו ַה ָש ֵמ ַח ַה ֶּזה ,וְּ י ְּ ֶּׁשנָ ם ֶּׁש ְּמ ַמ ְּל ִאים
ָדולַ ,ה ָק ֹ
בוד ַהלַיְּ ָלה ַהג ֹ
ְּמי ָֻח ִדיםִ ,מינִ ים ִמ ִמ ִנים ׁש ֹונִ ים ,לִ ְּכ ֹ
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קום ,ו ְּבק ִ ֹׁשי
עו ֵר ְּך"ְּ ,כבָ ר ֵאין ָל ֶּהם ָמ ֹ
"שלְּ ָחן ֹ
יעים לְּ ׁ ֻ
עוד ַמצ ֹות ,כ ֹו ֵרך וַ חֲ ר ֶֹּסת ,ו ְּכ ֶּׁש ַמ ִג ִ
עוד וָ ֹ
ֶּכ ְּר ָסם ְּב ֹ
כון ְּבכָ ל ַה ִמ ְּצ ֹוות
טועֲ ִמים ַמ ֶּׁשהוִ ,אם ֵכן לְּ ִמי ָט ְּר ָחה ָה ִא ָׁשה ָכל ָכ ְּך? ו ִמי ִה ִתיר לְּ צַ עֲ ָרה? ַעל ֵכןַ ,ה ָנ ֹ
ֹ
קום לִ ְּסעו ַדת ַה ַחג ְּב ִש ְּמ ָחה ו ְּבטוב לֵבָ ב.
לו ָמ ֹ
ַה ַנ"ל ֶּלאֱ כֹל ַכ ִ ׁשעור ֶּׁש ָק ְּבעו חֲ זַ"ל ,ו ְּבכָ ְּך יִ ָׁש ֵאר ֹ

לְ ִה ְת ַׁע ּנֵג ּולְ ִה ְת ּ ַׁפ ֵ ּנק
לו
ארו זַצַ "ל ָמה ֶּׁש ָא ַמר ֹ
ַב ֵספֶּ ר " ַמ ִגיד ֵמי ָׁש ִרים" (פרשת ויקהל) ָכ ַתב ָמ ָרן ַר ֵבנו ֹיו ֵסף ָק ֹ
ימי ַהפו ִרים ו ְּבלֵיל
אור י"ג לַאֲ ָדר ַה ֵׁשנִ י ,הֲ לֹא לְּ ָך ל ַָד ַעתִ ,כי ִב ֵ
ַה ַמלְּ ָא ְּך ַה ַמ ִגידְּ ,כ ִדלְּ ַה ָלןֹ " :
ה ַרע [סמאל
ֶּפ ַסח ֻמ ָתר לִ ְּ ׁשת ֹות ָכל יַיִ ן ֶּׁש ִי ְּרצֶּ ה ָה ָא ָדם ולְּ ִה ְּת ַע ֵנג ולְּ ִה ְּת ַפנֵק .ו ִמ ְּפנֵ י ֶּׁש ַהיֵצֶּ ר ָ
וחוייא בישא] ַד ְּרכ ֹו לְּ ַה ְּכנִ יס ִש ְּמ ָחה ְּבלִ ב ֹות ְּבנֵ י ָא ָדם ְּולָ ֵתת ְּבלִ ָבם לֶּאֱ כֹל ְּולִ ְּ ׁשת ֹותְּ ,ו ַא ַחר
ֹחו
יע כ ֹ
סוד ַה ַתעֲ נִ ית ֶּׁש ִמ ְּת ַע ִנים ְּבי"ג ַבאֲ ָדרְּ ,והוא לְּ ַה ְּכנִ ַ
ֹ
ָכ ְּך ע ֹו ֶּלה ו ַמ ְּס ִטיןְּ ,וזֶּהו
יסים ו ְּקצָ ת ְּבנֵ י ָא ָדם אֲ חֵ ִרים
יס ְּטנִ ִ
רות ְּו ָה ִא ְּ
כו ֹ
סוד גַם ֵכן ֶּׁש ִמ ְּת ַע ִנים ַה ְּב ֹ
ִמ ְּל ַה ְּש ִטיןְּ ,וזֶּהו ֹ
סות ְּבלֵיל ֶּפ ַסח ,ו ְּכ ֵדי ֶּׁשלֹא
ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסחְּ ,ו ַה ַט ַעם ִמ ְּפנֵ י ֶּׁש ִי ְּש ָר ֵאל ַחי ִָבים לִ ְּ ׁשת ֹות ַא ְּר ַבע כ ֹו ֹ
רות ְּכ ֶּׁש ִי ְּש ָר ֵאל ְּש ֵמ ִחים
יע כ ָֹחם .ולְּ ה ֹו ֹ
נוהֲ גִ ים לְּ ִה ְּת ַענ ֹות ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח לְּ ַה ְּכנִ ַ
ֵיהםֹ ,
ַי ְּש ִטינו עֲ ל ֶּ
קונְּ נו,
בו ַדת ֹ
לום לְּ ַה ְּ ׁשלִ ים ַתאֲ וַ ת ַהיֵצֶּ ר ָה ַרעֶּ ,א ָלא לַעֲ ֹ
נו ַחס ְּו ָׁש ֹ
ְּו ׁש ֹו ִתים ְּבי ִָמים ֵאלוֵ ,אי ֹ
יע ַתאֲ וַ ת ַהיֵצֶּ ר ָה ַרע .ע"כ.
ק ֶּדם לָ כֵ ן לְּ ַה ְּכנִ ַ
ֶּׁשהֲ ֵרי ֵהם ַמ ְּק ִדי ִמים לְּ ִה ְּת ַענ ֹות ֹ

עו ֵר ְך
רור ,כּ ֹו ֵרך ,שלְ ָחן ֹ
ָמ ֹ
תו
ַה ַצ ִדיק ַר ִבי נַ ְּח ָמן ִמ ְּב ֶּר ְּס ַלב ַזצַ "ל ָהיָה ֶּא ָחד ֵמעֲ נָ ֵקי ַה ַמ ְּח ָׁשבָ ה ַבחֲ ִסידותִ .ד ְּב ֵרי ת ֹו ָר ֹ
סוף ַד ְּעת ֹוֹ .יום ֶּא ָחד
עֲ ֻמ ִקים ְּונִ ְּשג ִָביםְּ ,מ ֻי ָס ִדים ַעל ַא ְּדנֵ י ת ֹו ַרת ַה ַק ָבלָ הְּ .מ ַע ִטים י ְָּרדו לְּ ֹ
יחאֵ ,מ ַהי ֹום ַא ְּת ִחיל לְּ ַס ֵפר
ידיוֵ " :אינְּ כֶּ ם ְּמ ִבינִ ים ֶּאת ִד ְּב ֵרי ת ֹו ָר ִתי  -נִ ָ
ָפנָ ה ְּו ָא ַמר לַחֲ ִס ָ
ַמעֲ ִשי ֹות"ְּ ...ו ִספו ָריו ָהיו לְּ ֵׁשם ָדבָ רְּ .ו ִה ֵנה ֶּא ָחד ֵמ ֵהם.
אותָ .ה ֶּא ָחד
אות נִ ִסים ְּונִ ְּפלָ ֹ
צות ְּולִ ְּר ֹ
עולָ ם ,לָ תור אֲ ָר ֹ
ַפ ַעם יָצָ א צֶּ ֶּמד ֵר ִעים לְּ ַמ ָסע ָב ֹ
ַמ ָסע ,נִ ָתן
עולָ ם' ְּוהוא ב ֹו ֵחר ְּבנָ ְּכ ִרי ְּכ ָחבֵ ר ל ַ
יְּ הו ִדיְּ ,ו ָה ַא ֵחר ג ֹויִ .ויהו ִדי ֶּׁש ַמ ַעיְּ נָ יו ִב ְּר ִאיַת ֹ
חוזֵ ,מ ֶּא ֶּרץ לְּ ֶּא ֶּרץ,
חוז לְּ ָמ ֹ
תו ַב ִמ ְּצ ֹוותָ ...ע ְּברו ֵמ ִעיר לְּ ִעירִ ,מ ָמ ֹ
תו ,ו ְּדבֵ קו ֹ
לְּ ַׁש ֵער ִמ ַדת יַהֲ דו ֹ
נותָ ,חיו ִמן ַהיָד ֶּאל ַה ֶּפה ְּו ִה ְּמ ִ ׁשיכו ְּב ַמ ָס ָעם.
דות ִמזְּ ַד ְּמ ֹ
בו ֹ
ְּוכַ ְּספָ ם ָא ַזלִ .ה ְּש ִכירו ַע ְּצ ָמם לַעֲ ֹ
פות,
יחו ַח ַמצ ֹות נֶּ אֱ ֹ
יח נִ ְּפלָ א ָעלָה ְּב ַא ָפם .נִ ֹ
חוב ַה ְּיהו ִדיםְּ ,ו ֵר ַ
ִה ִגיעו לְּ ִעיר ַא ַחתָ ,ע ְּברו ִב ְּר ֹ
יחו ַח ָדגִ ים ו ִמינֵ י ַמעֲ ַד ִנים .נִ זְּ ַכר ַה ְּיהו ִדי ְּו ָא ַמר" :הֵ ן ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח
יחו ַח ָב ָשר ִמ ְּת ַב ֵׁשל ,נִ ֹ
נִ ֹ
רונִ י? ַהי ֹום נֹאכַ ל ְּסעו ָדה ְּכ ִהלְּ כָ ָתה!"
ַהי ֹום! ֶּה ָאחֵ ,כיצַ ד ָפ ַרח ַה ָדבָ ר ִמ ִז ְּכ ֹ
לוְּ " .ב ַליְּ לָה
ָדול הוא לָ נוַ ,ה ְּיהו ִדים"ִ ,ה ְּס ִביר ֹ
" ֶּפ ַסח?" ָת ַמה ַהג ֹויֶּ " .פ ַסח זֶּהַ ,מהו?" " ַחג ג ֹ
ֵיתי ִויכ ּולָ ,כל ִמי
או ְּכלִ ים ַמעֲ ַד ִנים ו ַמ ְּצ ִה ִיריםָּ :כל ִ ּד ְכ ִפין י ֵ
לָכיםֹ ,
זֶּה ְּמ ֻס ִבים ָאנו ִכ ְּבנֵ י ְּמ ִ
יהם ְּסעו ָדה
ָבוא ְּויֹאכַ ל!" ָב ְּרקו ֵעינֵ י ַהג ֹויִ .מ ֶּזה י ִָמים ַר ִבים לֹא ָב ָאה ֶּאל ִפ ֶּ
ֶּׁש ָר ֵעב ,י ֹ
ְּכ ִהלְּ כָ ָתה!
ַמ ְּד ָך ְּמ ַעט ִמ ִמנְּ ָהגֵי ַה ְּיהו ִדים ְּבפֶּ ַסח ,ובָ ֶּע ֶּרב נִ ָכנֵ ס י ְַּח ָדו
רו ַה ְּיהו ִדיִ " :ה ְּננִ י וַ אֲ ל ֶּ
לו חֲ בֵ ֹ
ָא ַמר ֹ
ָ
ָ
לְּ בֵ ית ַה ְּכנֶּ ֶּסתֵ .אין ָעלֶּיך ֶּאלָא לְּ ַה ִביט ַב ִסדור ולְּ ַמלְּ ֵמל ִב ְּשפָ ֶּתיך .קום ְּכ ֶּׁש ֻכלָם יָקומו,
תו
או ֹ
ֹ
או ֵר ַח לְּ לֵיל ַה ֵס ֶּדר!" לִ ֵמד
ֵׁשב ְּכ ֶּׁש ֻכ ָלם ֵי ְּ ׁשבוַ .ה ְּיהו ִדים ַר ְּח ָמנִ ים ֵהםְּ ,ויַזְּ ִמינו ָך ְּכ ֹ
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לו ַמ ִהי "הֲ ָסבָ ה ַעל צַ ד ְּשמֹאל".
נו ְּטלִ ים י ַָדיִ םְּ ,ו ִה ְּס ִביר ֹ
'קדו ׁש' ְּו ֹ
עו ִשים ִ
ֵכיצַ ד ֹ
רוָ .קמו
ָב ֶּע ֶּרב נִ ְּכנְּ סו לְּ בֵ ית ַה ְּכנֶּ ֶּסתַ .ה ַטיָל ַה ְּיהו ִדי ָפ ַתח ֶּאת ַה ִסדור לְּ פָ נָ יו ְּולִ ְּפנֵ י חֲ בֵ ֹ
ַשבו ְּכ ֶּׁש ֻכ ָלם ָי ְּ ׁשבו ,ו ְּב ִסיום ַה ְּת ִפ ָלה ִהזְּ ִמין ֶּא ָחד ֶּאת ַה ַטיָל ַה ְּיהו ִדי
ְּכ ֶּׁש ֻכ ָלם ָע ְּמדוִ ,ה ְּתי ְּ ׁ
חו לְּ ֵליל ַה ֵס ֶּדרְּ ,ו ָא ָדם ַא ֵחר ִהזְּ ִמין ֶּאת ַהג ֹויִ ,ב ְּה ֹיות ֹו ָבטו ַח ֶּׁש ַגם הוא יְּ הו ִדי.
או ְּר ֹ
לִ ְּה ֹיות ֹ
ַהג ֹויֶּׁ ,ש ָנ ָשא ֵעינָ יו ֶּאל ַה ְּסעו ָדה ַה ְּד ֵׁשנָ ה ,לֹא ָאכַ ל ָכל ַהי ֹום ֻכל ֹוָ .ש ַמח ְּכ ֶּׁש ַה ְּת ִפלָה
רונֵ ן ִמ ִש ְּמ ָחהִ .ב ְּת ִחלָה ָׁשתו כ ֹוס יַיִ ןָ .זכַ רֶּׁ ,שזֶּהו
חו ְּבלֵב ִמ ְּת ֹ
ִה ְּס ַת ְּי ָמה ְּו ָה ַל ְּך ִעם ְּמ ָא ְּר ֹ
לו ַק ְּמצוץ ַכ ְּר ַפס
הו ִ ׁשיטו ֹ
קום ְּסעו ָדה ֹ
ַה ִקדו ׁש ֶּׁש ִל ְּמדוהו .לְּ ַאחֲ ָריו נָ ְּטלו י ַָדיִ ם ,אֲ בָ ל ִב ְּמ ֹ
רונֵן ,ו ְּק ָרבָ יו
קול ִמ ְּת ֹ
לו ַמר ֶּאת ַה ַהג ָָדה ְּב ֹ
ָטבול ְּבח ֶֹּמץָ ...אכַ לְּ ,ו ִה ְּמ ִתיןְּ .ו ָאז ִה ְּת ִחילו ֹ
כל ָא ְּמרו "עֲ בָ ִדים ָהיִ ינו"ָׁ ,שרו
לָדים ָׁשרו " ָמה נִ ְּ ׁש ַת ָנה"ַ ,ה ֹ
רונְּ נו ְּב ֶּה ְּמיַת ָר ָעבַ ...ה ְּי ִ
ִה ְּת ֹ
ָדו ַלעֲ ש ֹות?
תו ָע ְּמ ָדה לִ ְּפק ַֹע ,אֲ בָ ל ָמה ְּבי ֹ
" ְּו ִהיא ֶּׁש ָע ְּמ ָדה"ָ ,א ְּמרו וְּ ָא ְּמרו ְּו ָא ְּמרוַ ...ס ְּבלָנו ֹ
חוב? ָׁשם ,וַ ַדאי יִ ָׁש ֵאר ָר ֵעבִ ...ה ְּת ַאזֵר
ְּכלום יָקום ְּויֵצֵ א  -לְּ ָאןֶּ ,אל ַהח ֶֹּׁש ְּךֶּ ,אל ָה ְּר ֹ
יע ָה ֶּרגַע ַה ְּמי ָֹחלֵ .ה ִרימו ֶּאת
סוףִ ,ה ִג ַ
ֹ
סוף
ֹ
או ֵמר י ַַחד ִעם ֻכ ָלם.
ְּב ַס ְּבלָנות ְּו ִה ְּת ַח ָזה ְּכ ֹ
לו ַמר ַמ ֶּׁשהוְּ ,ו ָׁשתו ֶּאת ַהכ ֹוס ַה ְּ ׁשנִ יָה ַבהֲ ִס ָבה .נָ ְּטלו י ַָדיִ ם ַב ֵׁשנִ ית
סותִ ,ה ְּמ ִ ׁשיכו ֹ
ַהכ ֹו ֹ
או ָתה ְּב ִ ׁש ָניו וְּ ָח ַׁשב ְּבלִ ב ֹו:
לו ִמין ַמאֲ פֶּ ה ַד ִקיק ְּו ֻנ ְּק ֶּׁשה  -חֲ ִתיכַ ת ַמ ָצהָ ...כ ַסס ֹ
הו ִ ׁשיטו ֹ
ְּו ֹ
בוא ַה ִפצוי ַעל ָכל ַה ֵסבֶּ ל
עוד ְּמ ַעט ָי ֹ
יע ת ֹור ַה ַמעֲ ַד ִניםֹ .
" ֶּאעֱ בֹר גַם ֶּאת זֶּה"ִ .ה ֵנה ַמ ִג ַ
ָה ַרבַ ,על ַה ִצ ִפיָה ַה ְּמ ֻמ ֶּׁשכֶּ ת!"
לו ְּב ַר ַע ְּב ָתנות ו ִמלֵא ב ֹו ֶּאת ִפיו ְּ -ו ָח ׁש
לוא ַה ַכף י ֶֶּּרק לָ בָ ן ְּמג ָֹרר .נְּ ַט ֹ
לו ְּמ ֹ
ישו ֹ
ְּו ָאז ִה ִג ׁ
עות ֵה ִציפו ֶּאת ֵעינָ יוָ ,היְּ ָתה ֹזו חֲ ֶּז ֶּרת חֲ ִריפָ ה
לו ֵהטְּ .ד ָמ ֹ
נו ֹ
רו ֹ
ימת ֹו ִמ ְּ ׁש ַת ֶּנ ֶּקתְּ ,ג ֹ
ֵכיצַ ד נְּ ִ ׁש ָ
רור" .זֶּה ְּכבָ ר ָעבַ ר ָכל ְּגבולִ .מיָד ָפלַ ט ַהכֹלָ ,קם ִמ ְּתנ ֹו ֵדד ְּוצָ ַעק:
ְּמאֹד [ ְּכ ֵריין] ָ " -מ ֹ
יטים ַא ֶּתם ְּב ַמאֲ כָ לִ ים כֹה ָמ ִרים!"
עוד ַמלְּ ִע ִ
"יְּ הו ִדים אֲ רו ִרים! לְּ ַא ַחר ָכל ִענְּ יְּ נֵ י ַה ֵס ֶּדר ֹ
אות ֶּׁשל ַה ְּמ ֻס ִביםָ .פנָ ה
יקת ֶּד ֶּלת לְּ נֹכַ ח ֵעינֵ יהֶּ ם ַה ִמ ְּ ׁש ָת ֹ
ִקלֵל ְּוגִ ֵדף ְּויָצָ א ֶּאת ַה ַביִ ת ִב ְּט ִר ַ
תו ָה ָר ָעה.
יחו ַעל עֲ צָ ֹ
הו ִכ ֹ
רו ,לִ ְּקבֹל ְּבפָ נָ יו ולְּ ֹ
נֶּסת ֶּה ָח ׁשו ְּך ְּו ִה ְּמ ִתין לַחֲ בֵ ֹ
לְּ בֵ ית ַה ְּכ ֶּ
ענֶּ ג ֵמ ָהאֲ ִכילָה ְּו ַה ְּ ׁש ִתיָהְּ ,ו ָׁש ַאל ֶּאת ַה ַטיָל
יע לְּ ַא ַחר ָׁש ָעה אֲ ֻר ָכהָ ,שבֵ ַע ו ְּמ ֻד ָׁשן ֹ
ֶּה ָחבֵ ר ִה ִג ַ
ית!
ַהג ֹוי ֵכיצַ ד ָעבַ ר ָעלָ יו לֵיל ַה ֵס ֶּדרֵ " .כיצַ ד ָעבַ ר?! ַה ֵמ ֵעז ַא ָתה לִ ְּ ׁשאֹל?! הֲ ל ֹוא ְּב ַע ְּצ ְּמ ָך ָח ִו ָ
או ְּמ ִרים ,ולְּ בַ ס ֹוף ג ֹו ְּד ִ ׁשים
או ְּמ ִרים ְּו ֹ
ֹ
רו ִריםִ ,ה ְּרוונִ י לַעֲ נָ ה! ָׁש ָעה ְּ ׁשל ֵָמה
ִה ְּש ִביעונִ י ַב ְּמ ֹ
יקת ֶּד ֶּלת!"
רור! ַק ְּמ ִתי ְּו ָעז ְַּב ִתי ִב ְּט ִר ַ
או ְּת ָך ָמ ֹ
ֹ
יעה ָהאֲ רו ָחה
אוי לְּ ָךׁ ,ש ֹו ֶּטה ֶּׁש ָכמ ֹו ָך! ָכל זֹאת ָעבַ ְּר ָת ,ו ְּכ ֶּׁש ִה ִג ָ
לו ַה ְּיהו ִדיְּ ,ו ָא ַמרֹ " :
נָ ד ֹ
יעים ָכל
ית ַס ְּבלָ ן ֹיו ֵתר ,לו ִה ְּמ ַתנְּ ָת ע ֹוד ֶּרגַע ָקטָ ,היו ַמ ִג ִ
יעה  -נָ ַט ְּ ׁש ָת?! לו ָהיִ ָ
ַה ַמ ְּ ׁש ִב ָ
או ְּת ָך ְּב ַמאֲ כָ לִ ים עֲ ֵר ִבים!"...
ַה ַמעֲ ַד ִנים ְּו ָהיו ְּמפַ ִצים ֹ
אות,
או ְּמ ִרים"ׁ ,ש ֹו ְּמ ִעים ַה ְּרצָ ֹ
או ְּמ ִרים ְּו ֹ
ָכ ְּך ַה ָדבָ ר ַגם ַב ִה ְּת ָק ְּרבות לַיַהֲ דותַ .ב ְּת ִח ָלה " ֹ
או ִמ ְּת ִפל ֹות
ֹ
חו ִוים ֶּאת ַה ֶּס ִמינָ רִ ,מ ְּת ַב ְּש ִמים ִמ"כ ֹוס יַיִ ן" ַא ַחת ו ְּ ׁשנִ יָהִ ,מ ַׁש ָבת נַ עֲ לָ ה
ֹ
מו עֹל ת ֹו ָרה ו ִמ ְּצ ֹוות ,לְּ ִה ָכנֵ ס ֶּאל
ַהי ִָמים ַהנ ֹו ָר ִאים .וְּ ָאז ְּמבַ ֵק ׁש ָה ָא ָדם לְּ ַק ֵבל ַעל ַע ְּצ ֹ
או ְּמ ִרים חֲ זַ"ל.
לות ָק ׁש ֹות"ֹ ,
רורָ ...ק ָׁשה ִהיא ַה ַה ְּת ָחלָ הָ " .כל ַה ַה ְּת ָח ֹ
" ַה ְּסעו ָדה" ,ולְּ פֶּ ַתע ָ -מ ֹ
קו ֵדר ונְּ ִסיגָהִ .אם יָקום ַע ָתה " ְּויִ ְּ ׁשבֹר ֶּאת ַה ֵכלִ ים"  -ד ֹו ֶּמה יִ ְּהיֶּה
ָבא ַמ ְּ ׁש ֵברַ ,מ ַצב רו ַח ֹ
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תו ַט ָיל נָ ְּכ ִרי...
לְּ א ֹו ֹ
יַאֲ ִר ְּ
אור ְּו ַהז ַֹהרַ ,ה ַׁשלְּ וָ ה
ענֶּ גָ ,ה ֹ
בוא " ְּסעו ַדת ַה ַחג"ָ ,כל ָה ֹ
יך ַאף ,יִ ְּת ַאזֵר ְּב ַס ְּבלָ נותְּ ,ו ָאז ָת ֹ
ָאית! ("מעיין המועד"  -הגדה של פסח עמוד שיז)
ְּו ַה ְּ ׁשלֵמות ָהרו ָחנִ ית ָה ִעל ִ

אֲ ִכי ַׁלת צָ לִ י
קום ֶּׁש ָנהֲ גו
או ְּכלִ יםָ .מ ֹ
עוף צָ לִ י ְּבלֵיל ֶּפ ַסחֹ ,
או ֹ
קום ֶּׁש ָנהֲ גו לֶּאֱ כֹל ְּב ַשר ְּב ֵה ָמה ֹ
ָמ ֹ
לו ְּבכָ ל
רו ַע ֶּׁש ֻמ ָנח ַב ְּק ָע ָרה הוא צָ לִ יָ ,אסור לְּ ָא ְּכ ֹ
ֶּׁשלֹא לֶּאֱ כֹלֵ ,אין א ֹו ְּכלִ ים .ו ְּכ ֶּׁש ַה ְּז ֹ
לוְּ ,ויִ זָהֲ רו ֶּׁשלֹא לְּ ַהזְּ ִכיר ָעלָ יו ֵׁשם ֶּפ ַסח
קום .אֲ בָ ל ִאם הוא ְּמבֻ ָׁשלֻ ,מ ָתר לְּ ָא ְּכ ֹ
ָמ ֹ
ְּכלָ ל( .קג)
כל צָ לִ י ְּבלֵיל ֶּפ ַסחֻ ,מ ָת ִרים לֶּאֱ כֹל צָ לִ י ֶּׁש ַא ַחר ָכ ְּך ִב ְּ ׁשלוהו,
קום ֶּׁש ָנהֲ גו ֶּׁשלֹא ֶּלאֱ ֹ
ָמ ֹ
ֵיהםְּ .והוא ַה ִדין
ְּוכֵ ן ֻמ ָת ִרים ְּבבָ ָשר ֶּׁש ִט ְּגנוהו ְּב ֶּׁש ֶּמןֶּׁ ,ש ָכל ֵאלו ֵאין ֵׁשם צָ לִ י עֲ ל ֶּ
לְּ בָ ָשר ֶּׁש ָצלוהו ְּב ַת ְּבנִ ית ַב ַתנור ִעם ַעגְּ בָ נִ י ֹות ו ָבצָ ל ,הֲ ֵריהו ֻמ ָתר ַבאֲ ִכילָ הֶּׁ ,ש ֵכיוָ ן
ישים ַמיִ םֵ ,אין ֵׁשם צָ לִ י ָעלָ יו .אולָ ם ִאם ִה ִניחו ֶּאת ַה ָב ָשר לְּ בַ ד ֹו
קות ַמ ְּפ ִר ִ ׁ
ֶּׁש ַה ְּי ָר ֹ
ֹאכלוהו( .קג)
או ְּב ַת ְּבנִ ית ,הֲ ֵרי זֶּה נֶּ ְּח ָׁשב ְּצלִ י ֵק ָדרְּ ,ולֹא י ְּ
ְּב ִסיר ֹ

זָ ִריז וְ נִ ְש ָּכר
[ְּ 94:41ב ֵע ֶּר ְּך]

צות
לו ַמר ֶּאת ַה ַה ֵלל ק ֶֹּדם חֲ ֹ
יִ זְּ ָד ֵרז ְּמ ַעט ַב ְּסעו ָדה ְּכ ֵדי לְּ ַה ְּס ִפיק ֹ
עולָ ם ָעלֵינו ְּבכָ ל צַ ַעד ְּו ַׁש ַעל.
תו ֶּׁשל ב ֹו ֵרא ֹ
תו יִ ְּתב ֹו ֵנן ְּב ַה ְּ ׁשג ָָח ֹ
יר ֹ
ו ַבאֲ ִמ ָ

ְּבנַ ַחת.

(קיד ,קכד)

 צָ פ ּון
יקו ֶמן
אֲ ִפ ֹ
יחה ְּב ַמ ָפהְּ ,והוא
או ָתה ְּב'י ַַחץ' ְּו ִה ִנ ָ
ֹ
או ְּכלִ ים ַכזַיִ ת ֵמ ַה ַמ ָצה ֶּׁש ָחצָ ה
ֹ
ִבגְּ ַמר ַה ְּסעו ָדה
ֹאמר" :זֵכֶּ ר לְּ ָק ְּר ַבן ֶּפ ַסח ַה ֶּנאֱ כַ ל ַעל ַה ָשבָ ע",
קו ֶּמן"ְּ .וק ֶֹּדם ֶּׁשיֹאכַ ל ,י ַ
ַה ִנ ְּק ָרא" :אֲ ִפי ֹ
שנִ ית ,יָצָ א( .קו ,קח)
כל ֵׁ
לו ֶּלאֱ ֹ
ְּויֹאכַ ל ַבהֲ ִס ָבהְּ .ו ִאם ָׁשכַ ח לְּ ָה ֵסבְּ ,ו ָק ֶּׁשה ֹ
ֵיתים"ַ ,א ַחת ֵזכֶּ ר לְּ ָק ְּר ָבן ֶּפ ַסחְּ ,וכַ זַיִ ת ְּ ׁשנִ ָיה זֵכֶּ ר ַל ַמ ָצה ַה ֶּנאֱ כֶּ לֶּת
"שנֵ י ְּכז ִ
ֵש ַמ ְּח ִמ ִירים לֶּאֱ כֹל ְּ ׁ
י ׁ
ֹא"שַ ,ה ַכזַיִ ת הוא01 :
ׁ
יטת ָה ִרי"ףָ ,ה ַר ְּמ ָב"ם ְּו ָהר
ִעמ ֹוְּ .ו ַדי ֶּלאֱ כֹל ְּ 00ג ָרםִ ,כי ְּבלָאו הֲ ִכי לְּ ִ ׁש ַ
ְּג ַרם( .קו)
יקו ֶּמן" .ופֵ ְּר ׁשו
יקו ֶמן" ַ -ב ִמ ְּ ׁשנָ ה (פסחים קיט ע"ב) ָא ְּמרוֵ " :אין ַמ ְּפ ִט ִירים ַא ַחר ַה ֶּפ ַסח אֲ ִפ ֹ
ֵּבאוּר "אֲ ִפ ֹ
יקהְּ ,כ ֶּד ֶּר ְּך ֶּׁש ְּרגִ ילִ ים
הו ִציאו וְּ ָה ִביאו ִמינֵי ְּמ ִת ָ
או ְּמ ִרים ֹ
ֹ
ַב ְּג ָמ ָראֶּׁ ,ש ְּכ ֶּׁש ְּמ ַס ְּי ִמים ֶּאת ַה ְּסעֻ ָדהֵ ,אין
מות ַה ָׁשנָ ה לְּ ָה ִביא ִקנו ִחים לְּ ַא ַחר ַה ְּסעֻ ָדה.
ִב ְּ ׁש ַאר יְּ ֹ

יקו ֶּמן לְּ בַ ד ֹו לְּ לֹא ׁשום לִ ְּפ ָתןְּ .ו ִאם ָהיָה ָשבֵ ַע ָכל ָכ ְּך ַעד ֶּׁש ָקץ
אוכֵ ל ֶּאת ָהאֲ ִפ ֹ
ֹ
אינָ ה אֲ ִכילָ ה( .קז)
ַסה ֵ
חו ָבהֶּׁ ,שאֲ ִכילָ ה ג ָ
תו ,לֹא יָצָ א יְּ ֵדי ֹ
ַבאֲ ִכילָ ֹ
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זְ ַׁמן ָהאֲ ִכילָה
צות
יקו ֶּמן ק ֶֹּדם חֲ ֹ
יֹאכַ ל ֶּאת ָהאֲ ִפ ֹ

[ְּ 94:41ב ֵע ֶּר ְּך].

צות ,יָצָ א.
ְּו ִאם ָאכַ ל ַא ַחר חֲ ֹ

(קט)

יקו ֶמן
ָשכַׁ ח לֶאֱ כֹל אֲ ִפ ֹ
ֹאכלֵהו ִמיָד ְּבלִ י ִב ְּר ַכת
או ֶּׁש ָא ַמר 'ב ֹואו ונְּ בָ ֵר ְּך' ,י ְּ
רונִ ים ֹ
יקו ֶּמן ,וְּ נִ זְּ ַכר ַא ַחר ַמיִ ם ַאחֲ ֹ
כל אֲ ִפ ֹ
ָׁשכַ ח לֶּאֱ ֹ
ישיֶּ ,אלָא יִ טֹל י ָָדיו
"המ ֹו ִציא" .וְּ ִאם ִה ְּת ִחיל ִב ְּר ַכת ַה ָמ ֹזון ,יְּ ַסיֵם ֶּאת ַה ְּב ָרכָ ה ,וְּ לֹא יִ ְּ ׁש ֶּתה כ ֹוס ְּ ׁשלִ ִ ׁ
ַ
"המ ֹו ִציא" וְּ יֹאכַ לִ ,ויבָ ֵר ְּך ׁשוב ִב ְּר ַכת ַה ָמ ֹזון ,וְּ יִ ְּ ׁש ֶּתה
אוכֵ ל ַרק ַכזַיִ ת] ,יְּ בָ ֵר ְּך ַ
ֹ
ְּ[ול ֹא יְּ בָ ֵר ְּך ַעל ַה ְּנ ִטילָ ה ִאם
עוד ֵמ ַה ַמ ָצה
לה [ ִאם ל ֹא ָאכַ ל ֹ
ישי ,אֲ ִפלו נִ זְּ ַכר ְּב ֶּמ ֶּׁש ְּך ַהלַיְּ ָ
ישי .וְּ ִאם נִ זְּ ַכר ַא ַחר ֶּׁש ָׁש ָתה כ ֹוס ְּ ׁשלִ ִ ׁ
כ ֹוס ְּ ׁשלִ ִ ׁ
זון ְּבלִ י כ ֹוס( .קי)
יב ֵר ְּך ִב ְּר ַכת ַה ָמ ֹ
טל י ָָדיו ,יֹאכַ ל ,וִ ָ
יקו ֶּמן] ,יִ ֹ
לו ָכאֲ ִפ ֹ
נֶּח ָׁשב ֹ
תו ְּך ַה ְּסעו ָדהֶּׁ ,שאז זֶּה ְּ
ַה ְּ ׁשמו ָרה ְּב ֹ

קו ֶמן
אֲ ִכילָה ּו ְש ִתיָּה ַׁא ַׁחר ָהאֲ ִפי ֹ
יקו ֶּמן ְּכלוםְּ ,כ ֵדי ֶּׁש ִי ָׁש ֵאר ַט ַעם ַה ַמ ָצה ְּב ִפיוְּ .ו ִאם ָט ָעה
ָאסור לֶּאֱ כֹל ַא ַחר ָהאֲ ִפ ֹ
יקו ֶּמן .ו ֻמ ָתר לִ ְּ ׁשת ֹות ַא ַחר
אוכֵ ל אֲ ִפ ֹ
חוזֵר ְּו ֹ
ֹ
ְּו ָאכַ ל ְּועֲ ַדיִ ן לֹא ֵב ַר ְּך ִב ְּר ַכת ַה ָמ ֹזון,
יעי,
ישי לִ ְּר ִב ִ
ינו ְּמ ַׁש ֵכרְּ ,וכֵ ן ֵבין כ ֹוס ְּ ׁשלִ ִ ׁ
יקו ֶּמןֵ ,תה א ֹו ָקפֶּ ה ְּו ָכל ַמ ְּ ׁש ֶּקה ֶּׁש ֵא ֹ
ָהאֲ ִפ ֹ
ֻמ ָתרְּ ,וכָ ל ֶּׁש ֵכן לְּ ַא ַחר ַה ֵס ֶּדר .ו ְּב ֵני ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז ַמ ְּח ִמ ִירים ָבזֶּהֶּ ,א ָלא ִאם ֵכן נִ ְּ ׁש ָאר ַא ַחר
דו( .קיב)
יאת ִמ ְּצ ַריִ םֶּׁ ,ש ַר ַׁשאי לִ ְּ ׁשת ֹות לְּ צ ֶֹּר ְּך לִ מו ֹ
יצ ַ
ַה ֵס ֶּדר לִ לְּ מֹד ולְּ ַס ֵפר ִב ִ

ָּ ב ֵר ְך
כּ ֹוס ִ ּב ְר ַּׁכת ַׁה ּ ָמ ֹזון
יש ְּפ ֵׁשף ִמ ִב ְּפנִ ים ,יִ ֵתן ב ֹו יַיִ ן,
רונִ ים .יִ ְּ ׁשטֹף ֶּאת ַהכ ֹוס ִמ ַבחוץ ִו ַׁ
יִ טֹל ָי ָדיו לְּ ַמיִ ם ַאחֲ ֹ
טפַ ח [1
יהנו ֵמ ַעל ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ֶּ
יב ֵר ְּך ָעלָ יו ִב ְּר ַכת ַה ָמ ֹזוןְּ .ו ְּט ֹוב ֶּׁש ַיגְּ ִב ֶּ
ְּויֹאחֲ זֵהו ְּביַד י ִָמיןִ ,ו ָ
חן( .קיד .שו"ת
ֹאחז ב ֹו ְּכ ֶּׁשהוא ַעל ַה ׁ ֻשלְּ ָ
אש ֹונָ ה ,ולְּ ַא ַחר ִמ ֵכן י ֵ
חות ַב ְּב ָרכָ ה ָה ִר ׁ
ס"מ]ְּ ,ולְּ פָ ֹ
שיבת ציון להגאון רבי בן ציון מוצפי שליט"א חלק א עמוד רצג)

בוא
יַׁעֲ לֶה וְ ָי ֹ
ָבוא" ְּב ִב ְּר ַכת ַה ָמ ֹזוןְּ .ו ִאם ָט ָעה ְּולֹא ָא ַמרִ ,אם נִ זְּ ַכר
לו ַמר "יַעֲ ֶּלה ְּוי ֹ
י ִָשים לֵב ֹ
ָ
ְּ
ֹאמר 'לַ ְּמ ֵדנִ י חֻ ֶּקיך'ֶּׁ ,שי ֵָר ֶּאה
'ברוך ַא ָתה ה'' ,ק ֶֹּדם ֶּׁש ִסיֵם 'ב ֹונֵה יְּ רו ָׁש ַליִ ם' ,י ַ
ְּכ ֶּׁש ָא ַמר ָ
ָבוא'ְּ .ו ִאם נִ זְּ ַכר ַא ַחר ֶּׁש ָח ַתם 'ב ֹו ֵנה יְּ רו ָׁשלַיִ ם',
לו ַמר 'יַעֲ לֶּה ְּוי ֹ
או ֵמר ָפסוקְּ ,ויַחֲ זֹר ֹ
ְּכ ֹ
ְ
ְ
תות לִ ְמנ ּו ָחה
ָתן [בשבתַׁ :ש ָ ּב ֹ
עולָם ,אֲ ֶשר נ ַׁ
"בר ּוך ַׁא ּ ָתה ה' ,אֱ ל ֵֹקינ ּו ֶמלֶך ָה ֹ
ֹאמר ְּב ֵׁשם ו ַמלְּ כותָּ :
י ַ
אות ְולִ ְב ִרית ְו] י ִָמים ט ֹו ִבים לְ ַׁע ּמ ֹו יִ ְש ָר ֵאל לְ ָשש ֹון ּולְ ִש ְמ ָחהֶ ,את ֹיום ַׁחג
לְ ַׁע ּמ ֹו יִ ְש ָר ֵאל ְ ּב ַׁאהֲ ָבה לְ ֹ
דש [בשבתַׁ :ה ּ ַׁש ָ ּבת ְו]
ק ֶדש ַׁה ֶ ּזהָּ ,בר ּו ְך ַׁא ּ ָתה ה'ְ ,מ ַׁק ֵּ
טוב ִמ ְק ָרא ֹ
ַׁה ּ ַׁמצ ֹּות ַׁה ֶ ּזהֶ ,את י ֹום ֹ
'ברו ְּך ַא ָתה ה' ,אֱ ל ֵֹקינו
ְו ַׁה ְזּ ַׁמ ִּנים"ְּ .והוא ַה ִדין ִאם ִה ְּת ִחיל ְּב ָר ָכה ְּר ִבי ִעית ְּו ָא ַמר ָ
אמר ָׁשם ֶּאת ַהנ ָֻסח ַהק ֹו ֵדם
ֶּמל ְֶּּך ָהע ֹולָ ם' ְּונִ זְּ ַכר ק ֶֹּדם ֶּׁש ָא ַמר 'לָ ַעד ָה ֵאל ָא ִבינוֶּׁ ,'...ש ֹי ַ
חוזֵר לִ ְּת ִח ַלת ִב ְּר ַכת
'אֲ ֶּׁשר נָ ַתןַ .'...א ְּך ִאם נִ זְּ ַכר ַא ַחר ֶּׁש ָא ַמר ֵתבַ ת 'לָ ַעד' ִבלְּ בַ דֹ ,
חה( .סימן קפח ס"ו .קטז)
ַה ָמ ֹזוןְּ .והוא ַה ִדין ְּבכָ ל זֶּה ְּב ִא ָׁשה ֶּׁש ָׁש ְּכ ָ

יִ ְש ָר ֵאל

חו ֵזר ְּו ׁש ֹו ֶּתה.
'ה ֶּגפֶּ ן' ְּו ׁש ֹו ֶּתה ַבהֲ ִס ָבהְּ .ו ִאם לֹא ֵה ֵסבֹ ,
ִבגְּ ַמר ִב ְּר ַכת ַה ָמ ֹזוןְּ ,מ ָב ֵר ְּך ַ

(קטז)
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ַׁ הלּ ֵ ל
ְ ּב ִש ְמ ָחה ּו ְב ִה ְתלַׁהֲ ב ּות
יהו ְּבכָ ל
לו לְּ ַהגְּ ִב ֹ
לו ַמר ָעלָ יו ֶּאת ַה ַה ֵלל .ו ִאם ָק ֶּׁשה ֹ
יהנו ְּכ ֵדי ֹ
יעיְּ ,ויַגְּ ִב ֶּ
מוזֵג כ ֹוס ְּר ִב ִ
ֹ
ָ
פו ְּב ִב ְּר ַכת 'יְּ ַהלְּ לוך'.
סו ֹ
חות ְּב ֹ
יהו לְּ פָ ֹ
ַה ַה ֵלל ,יִ ְּ ׁש ַת ֵדל לְּ ַהגְּ ִב ֹ
לו ַמר ֶּאת ַה ַהלֵל ְּבנַ ַחתְּ ,ב ִש ְּמ ָחה ו ְּב ִה ְּתלַ הֲ בותְּ ,ולֹא ְּכ ֶּׁש ֵהם
עו ֵרר ֶּאת ַה ְּמ ֻס ִבים ֹ
ֵיש ל ֹ
ְּ
דות לַ ה' יִ ְּת ָב ַרך ַעל נִ ָסיו
הו ֹ
חו ְּט ִפים ַה ִמ ִלים ו ְּמ ַמהֲ ִרים ֵמחֲ ַמת עֲ יֵפו ָתםִ .ויכַ ֵון ַב ַה ֵלל לְּ ֹ
ֹ
מו כֵ ן ֹיו ֶּדה ְּויִ ְּש ַמח
עו ֶּשה ִע ָמנו ְּבכָ ל ֵעת ְּבכָ ל ַה ָׁשנָ ה ֻכ ָלה ,ו ְּכ ֹ
בו ָתיו ֶּׁש ֹ
טו ֹ
ְּונִ ְּפלְּ א ֹו ָתיו ְּו ֹ
רוב ְּב ֶּעזְּ ַרת ַה ֵׁשם יִ ְּת ָ ְּ
ב ַרך( .קיז)
רוב ָק ֹ
ידה לִ ְּהי ֹות ַמ ָמ ׁש ְּב ָק ֹ
א ָלה ָהעֲ ִת ָ
ַעל ַה ְּג ֻ

יקים ַּׁב ֶ ּנגֶב"
יתנ ּו ַּׁכאֲ ִפ ִ
"ש ּו ָבה ה' ֶאת ְש ִב ֵ
דון אֲ ֶּׁשר ַא ֶּתם ְּמבַ ְּק ִ ׁשים",
לו ָה ָא ֹ
בוא ֶּאל ֵהיכָ ֹ
אום ָי ֹ
או ִמי ֹות" ,ו ִפ ְּת ֹ
בוא ְּב ִפ ְּת ֹ
א ָלה ָת ֹ
ַה ְּג ֻ
או ִמי ַבעֲ רוצֵ י ַה ֶּנגֶּב .אֲ בָ ל
פון ִפ ְּת ֹ
ָבוא ,לֹא יְּ ַא ֵחר"ְּ .כ ִ ׁש ָט ֹ
לוִ ,כי ב ֹוא י ֹ
" ִאם יִ ְּת ַמהֲ ֵמ ַה ַח ֵכה ֹ
יע הוא ֶּאת ֹיו ְּ ׁשבֵ י ַה ֶּנגֶּב ,אֲ בָ ל
או ִמיָ .א ְּמנָ ם ַמ ְּפ ִת ַ
פון זֶּה ִפ ְּת ֹ
תו ֶּׁשל ָדבָ רֵ ,אין ִ ׁש ָט ֹ
לַאֲ ִמ ֹ
ידת ְּג ָׁש ִמים ְּב ָה ֵרי ַה ִמ ְּד ָברְּ ,ו ַה ַמיִ ם נִ ְּקוו ְּוז ְָּרמו ַעד ֶּׁש ִה ִגיעו ל ֶַּנגֶּב
הוא ת ֹוצָ ָאה ֶּׁשל יְּ ִר ַ
אלָהָ ,א ַמר ֶּה ָחפֵ ץ ַח ִיים זַצַ "לָ .מ ָׁשל לְּ ָמה ַה ָדבָ ר ד ֹו ֶּמה ,לְּ ֶּמל ְֶּּך
ו ְּ ׁש ָטפוהוָ .כ ְּך ַאף ְּב ִענְּ ַין ַה ְּג ֻ
יעה ֵאלָיו ָא ְּרכָ ה חֳ ָד ִ ׁשים
חוז ְּמ ֻר ָחקֶּׁ ,ש ַה ְּנ ִס ָ
נות גָלות ְּב ָמ ֹ
נו ְּו ָגזַר ָעלָ יו חֲ ֵמ ׁש ְּ ׁש ֹ
ֶּׁש ָקצַ ף ַעל ְּב ֹ
ְּ
דותָׁ .שנָ ה ַא ַחר ָׁשנָ ה ָחלְּ פָ הַ ,ה ֶּמ ֶּלך נִ ַחם
מו ָר ֹ
פות עֲ לִ י ֹות ו ֹ
אֲ ָח ִדים ִב ְּד ָר ִכים ְּמ ׁ ֻש ָב ׁש ֹותְּ ,רצו ֹ
נוַ ,א ְּך ְּדבַ ר ַה ֶּמל ְֶּּך ֵאין לְּ ָה ִ ׁשיבְּ .ב ָרםַ ,ה ֶּמל ְֶּּך ִה ְּתב ֹונֵ ן ְּו ָר ָאה ֶּׁשגַם
תו ְּו ִה ְּתג ְַּעג ֵַע לִ ְּב ֹ
ַעל ְּגז ֵָר ֹ
ְּ
או לְּ ִעיר ַה ְּמלוכָ ה.
נו חֳ ָד ִ ׁשים אֲ ֻר ִכים ְּב ֶּד ֶּרך ְּמפָ ֶּרכֶּ ת ַעד ב ֹו ֹ
לות חֲ ֵמ ׁש ַה ָׁשנִ ים יִ ַטלְּ ֵטל ְּב ֹ
ִכ ְּכ ֹ
ָמה ָע ָשהִ ,צ ָוה ְּו ָסלְּ לו ְּמ ִס ָלה ְּר ָחבָ ה ו ְּכבו ָׁשהִ ,ס ְּתתו ָה ִרים ו ִמ ְּלאו ֵג ָא ֹיות ְּו ֵה ִכינו ֶּמ ְּר ָכבָ ה
יע
נות ַב ֶּד ֶּר ְּךָ ,בהֶּ ם יַחֲ לִ יפו סו ִסים יְּ ג ִֵעים ְּבסו ִסים ַרעֲ נָ נִ יםְּ ,כ ֵדי ֶּׁש ְּב ַה ִג ַ
ְּמ ֻר ֶּפ ֶּדתְּ ,ו ַתחֲ ֹ
עוד ֶּבן
ירה נֶּ ֶּע ְּש ָתה ְּב ֹ
נוחות ְּמ ֻר ָבהָ .כל ַה ְּמלָ אכָ ה ַה ַכ ִב ָ
בוא ִבזְּ ַמן ָקצָ ר ו ְּב ֹ
ַהמ ֹו ֵעד יוכַ ל לָ ֹ
דות ַה ְּתכונָ ה ַה ַק ַד ְּח ָתנִ ית ַה ַנעֲ ֵשית ְּבגִ נ ֹו.
או ֹ
ַה ֶּמל ְֶּּך ַב ָגלות ,ו ְּבלֹא ֶּׁשי ַָדע ְּמאו ָמה ֹ
יע ָה ֵעת "ב ֹוא
מות ְּכ ֵדי ֶּׁש ְּב ַה ִג ַ
נות נִ ְּר ָק ֹ
א ָלהֵ .אין לָ נו ֻמ ָשג ֵאלו הֲ כָ ֹ
ָכ ְּך הוא גַם ְּב ִענְּ יַן ַה ְּג ֻ
נות נַ עֲ ש ֹות
יקים ַב ֶּנ ֶּגב! ֵאין לָנו ֻמ ָשג ֵאלו הֲ כָ ֹ
ָבואַ ,כאֲ ִפ ִ
אום י ֹ
ָבוא ,לֹא יְּ ַא ֵחר" ,ו ִפ ְּת ֹ
י ֹ
נות ַאלְּ ַפיִ ם ָהיְּ ָתה ָה ָא ֶּרץ ׁש ֹו ֶּמ ֶּמתְּ ,בנֵ סִ " :כי לֹא ִת ְּמצָ א
ַב ָמר ֹוםַ .א ְּך זֹאת י ַָד ְּענוֶּ :מ ֶּׁש ְּך ְּ ׁש ֹ
עולָ םְּ ,ו ִהיא חֲ ֵרבָ ה
ְּבכָ ל ַה ִי ׁשוב ֶּא ֶּרץ אֲ ֶּׁשר ִהיא ט ֹובָ ה ו ְּר ָחבָ ה ,וַ אֲ ֶּׁשר ָהיְּ ָתה נ ֹו ֶּׁשבֶּ ת ֵמ ֹ
ַשבָ הְּ ,ו ֵאין לְּ ֵאל
א ָמה ְּולָ ׁש ֹוןְּ .וכֻ ָלם ִמ ְּ ׁש ַת ְּדלִ ים לְּ י ְּ ׁ
מו ָהִ .כי ֵמ ָאז יָצָ אנו ִמ ֶּמ ָנה לֹא ִק ְּבלָ ה ֻ
ָכ ֹ
י ָָדם" (רמב"ן ויקרא כו טז) .ולְּ פֶּ ַתע ,לִ ְּפנֵ י ְּכ ֵמ ָאה ָׁשנָ ה ֵה ֵחל ַהכֹל פ ֹו ֵר ַחְּ " :ו ַא ֶּתם הֲ ֵרי יִ ְּש ָר ֵאל
ָבוא" (יחזקאל לו ח) ֵ -אין לְּ ָך ֵקץ
עֲ נָ פֵ יכֶּ ם ִת ְּתנו ופֶּ ְּריְּ כֶּ ם ִת ְּשאו לְּ ַעם יִ ְּש ָר ֵאלִ ,כי ָק ְּרבו ל ֹ
רוב ַה ֵקץִ ,ה ְּת ַק ְּבצות ַה ָגלֻי ֹות לְּ ֶּא ֶּרץ
נו ָסף ִב ְּק ֹ
ְּמגֻלֶּה ִמזֶּה! ְּו ָאז ,נִ ְּת ַב ַש ְּרנו ֶּׁש ִי ְּהיֶּה ָׁשלָ ב ֹ
יִ ְּש ָר ֵאל ,ולְּ ִפיכָ ְּך ָק ְּבעו ִב ְּר ַכת ִקבוץ ָגלֻי ֹות לְּ ַא ַחר ִב ְּר ַכת ַה ָׁשנִ ים .ו ְּכ ֶּׁש ָסלְּ לו ֶּאת ְּמ ִסלַת
יסק זַצַ "לְּ ,ב ֵׁשם ַה ִמ ְּד ָר ׁש,
ַה ַב ְּרזֶּל לִ ירו ָׁשלַיִ ם ,לִ ְּפנֵ י ְּכ ֵמ ָאה ָׁשנָ הָ ,א ַמר ַה ָש ָרף ִמ ְּב ִר ְּ
א ָלה ַ -ה ִביטו ו ְּראו ֶּאת ַק ַד ַחת
ֶּׁש ְּסלִ ילַת ְּד ָר ִכים ְּב ֶּא ֶּרץ יִ ְּש ָר ֵאל ְּמבַ ֶּש ֶּרת ִה ְּת ָק ְּרבות ַה ְּג ֻ
לה! ("מעיין המועד"  -הגדה של
א ָ
ישים ְּו ֶּר ֶּׁשת ַה ֶּמ ְּחלָ ִפיםְּ ,ו ַת ְּב ִחינו ַכ ָמה ְּקר ֹובָ ה ַה ְּג ֻ
ְּסלִ ילַת ַה ְּכ ִב ִ ׁ
פסח עמוד שלב)
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ִמ ְצוָ ה ִ ּב ְשל ָֹשה
טוב',
הודו לַה' ִכי ֹ
ֹאמרֹ ' :
ָדול ֶּׁש ָב ֶּהם י ַ
ִמ ְּצוָ ה ֶּׁש ִי ְּהיו ַב ַה ֵלל ְּ ׁשל ָֹׁשה אֲ נָ ִ ׁשיםְּ ,כ ֵדי ֶּׁש ַהג ֹ
עולָ ם ַח ְּסד ֹו'.
עולָ ם ַח ְּסד ֹו'ְּ ,וכֵ ן יַעֲ שו ִב ְּ ׁש ַאר ַה ְּפסו ִקים ֶּׁשל ' ִכי לְּ ֹ
ְּו ַה ְּ ׁשנַ יִ ם יַעֲ נוִ ' :כי לְּ ֹ
הם יַעֲ נו ל ֹו( .קכג)
ֹאמר לְּ ִא ְּ ׁשת ֹו ובָ נָ יו ַה ְּק ַט ִניםְּ ,ו ֵ
לו ְּ ׁשל ָֹׁשה אֲ נָ ִ ׁשים ,י ַ
ְּו ִאם ֵאין ֹ

ְ ּב ָרכָ ה ַׁאחֲ ר ֹונָה
יעי ַבהֲ ִס ָבהְּ ,ולֹא ְּמבָ ֵר ְּך ָעלָ יו 'ב ֹו ֵרא ְּפ ִרי ַה ֶּגפֶּ ן'ְּ ,ולִ ְּב ֵני ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז ְּמבָ ֵר ְּך.
ׁש ֹו ֶּתה כ ֹוס ְּר ִב ִ
'על ַה ֶּגפֶּ ן ְּו ַעל
רונָ ה ַ
יעית [ְּ 11ג ָרם] ְּבבַ ת ַא ַחתְּ ,כ ֵדי לְּ בָ ֵר ְּך ְּב ָרכָ ה ַאחֲ ֹ
ְּויִ ְּ ׁש ַת ֵדל לִ ְּ ׁשת ֹות ְּר ִב ִ
ישי ֶּׁש ַעל ִב ְּר ַכת ַה ָמ ֹזוןַ ,די
יעית יַיִ ן ַבכ ֹוס ַה ְּ ׁשלִ ִ ׁ
ְּפ ִרי ַהגֶּפֶּ ן'ְּ .ואולָ םִ ,אם ְּכבָ ר ָׁש ָתה ְּר ִב ִ
לו ִחיוב לְּ בָ ֵר ְּך ְּב ָרכָ ה ַאחֲ ר ֹונָ ה
ֵש ֹ
יעית [ְּ 40ג ַרם]ִ ,כי ְּבלָ או הֲ ִכי י ׁ
ֶּׁש ִי ְּ ׁש ֶּתה ַע ָתה רֹב ְּר ִב ִ
ישי.
ַעל ַהכ ֹוס ַה ְּ ׁשלִ ִ ׁ
רונָ ה ,י ֵׁש ָספֵ ק ִאם ַדי
ֹאר ַב ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך (סימן קצ ס"ג)ׁ ִ " :שעור ְּ ׁש ִתיַת יַיִ ן לְּ ִה ְּת ַחיֵב ִב ְּב ָרכָ ה ַאחֲ ֹ
ֵכן ְּמב ָ
יעית ְּכ ֵדי לְּ ִה ְּס ַתלֵק
או ְּר ִב ִ
חות ִמ ַכזַיִ ת ֹ
או ָפ ֹ
ָהר ָת ִמיד לִ ְּ ׁשת ֹות ֹ
יעית ,לְּ ָכ ְּך יִ ז ֵ
ְּבכַ זַיִ ת [ְּ 97ג ַרם] א ֹו ִב ְּר ִב ִ
יך כ ֹוס ,צָ ִר ְּ
חות ִמ ַכזַיִ תִ ,כי ָכל ָדבָ ר ֶּׁש ָצ ִר ְּ
יך לִ ְּ ׁשת ֹות ִמ ֶּמנו
ִמן ַה ָספֵ ק ,וְּ כָ אן ִאי ֶּא ְּפ ָׁשר לִ ְּ ׁשת ֹות ָפ ֹ
יעית ָׁשלֵם" .עכ"ל.
יעית [ְּ 40ג ַרם] ,לְּ כָ ְּך יִ ְּ ׁש ֶּתה ְּר ִב ִ
לוגְּ ָמיו ֶּׁשהוא רֹב ְּר ִב ִ
חות ִכ ְּמלֹא ֹ
לְּ פָ ֹ
לו ְּמ ַעט יַיִ ן ַבכ ֹוס ,יְּ ַמ ְּל ֶּאנו וְּ יִ ְּ ׁש ֶּתה וְּ לֹא יְּ בָ ֵר ְּך
חו ֵזר לִ ְּ ׁשת ֹות ַבהֲ ִס ָבה .וְּ ִאם נִ ְּ ׁש ָאר ֹ
ִאם ָׁשכַ ח לְּ ָה ֵסבֹ ,
בהֲ ִס ָבה( .קכה)
לו יַיִ ן ַבכ ֹוס ,יְּ ַמ ְּל ֶּאנו וִ יבָ ֵר ְּך ְּויִ ְּ ׁש ֶּתה ַ
'ב ֹו ֵרא ְּפ ִרי ַהגֶּפֶּ ן'ַ ,א ְּך ִאם לֹא נִ ְּ ׁש ָאר ֹ

צות לַׁיְ לָה
חֲ ֹ
צות
יעי ק ֶֹּדם זמן חֲ ֹ
יאת ַה ַה ֵלל ִעם ְּ ׁש ִתיַת ַהכ ֹוס ָה ְּר ִב ִ
לְּ כַ ְּת ִח ָלה יְּ ַסיֵם ֶּאת ְּק ִר ַ
צותַ ,ר ַׁשאי ל ְַּחתֹם ִב ְּר ַכת 'יְּ ַהלְּ לו ָך'
ְּב ֵע ֶּר ְּך] .ו ִמ ָכל ָמק ֹום גַם ִאם ִה ְּת ַא ֵחר ַעד ַא ַחר חֲ ֹ
צות ,לֹא
יע חֲ ֹ
יעיִ ,אם ִה ִג ַ
'הגֶּפֶּ ן' ַעל כ ֹוס ְּר ִב ִ
ְּב ֵׁשם ה' .ולְּ ִמנְּ ַהג ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז ֶּׁש ְּמבָ ְּר ִכים ַ
יְּ בָ ְּרכו( .פרי מגדים ,דרך החיים .קכד)
[94:41

 נִ ְרצָ ה
הו ָד ָיה
ירה וְ ֹ
ִש ָ
דו ׁש
עולָ ם ,לְּ ַק ֵים ֶּאת ִמ ְּצו ֹות ַהלַיְּ לָ ה ַה ָק ֹ
דולָ ה ֶּׁש ִז ָכהו ב ֹו ֵרא ֹ
יָגִ יל ְּויִ ְּש ַמח ַב ְּזכות ַה ְּג ֹ
נו ְּב ִש ְּמ ָחה ְּו ֶּח ְּדוָ ה ֶּאת ַה ִ ׁש ִירים,
יתו ַה ְּמ ֻס ִבים ַעל ׁ ֻשלְּ ָח ֹ
טוב לָ ִ ׁשיר ִעם ְּב ֵני ֵב ֹ
ַהזֶּהְּ .ו ֹ
מ ִעם ה'( .קכו)
לו ,ו ְּת ִהי ַמ ְּש ֻכ ְּרת ֹו ְּ ׁשל ֵָמה ֵ
"א ָחד ִמי ֹיו ֵד ַע" .ויִ ְּרצֶּ ה ה' ָפעֳ ֹ
" ַחד ג ְַּדיָא"ְּ ,ו ֶּ

ירים
ִשיר ַׁה ּ ִש ִ
לו ַמר " ִ ׁשיר ַה ִ ׁש ִירים" ֶּׁשהוא ק ֶֹּד ׁש ָק ָד ִ ׁשים,
טוב ְּו ָח ׁשוב ֹ
ְּב ִסיום לֵיל ַה ֵס ֶּדרִ ,מנְּ ָהג ֹ
ֹאמרו ְּבנִ גון ו ִבנְּ ִעי ָמה ִמ ָלה ְּב ִמ ָלה ְּבנַ ַחת.
ְּוי ְּ
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או ֶּי ְּר ָב ְּך זַצַ "ל :לְּ ַא ַחר ְּג ַמר
ֹ
ָאון ַר ִבי ְּ ׁשלֹמֹה זַלְּ ָמן
מה (עמוד שיז) ְּמ ֻס ָפר ַעל ַהג ֹ
יכות ְּ ׁשלֹ ֹ
ְּב ֵספֶּ ר הֲ לִ ֹ
ירת "חֲ ַסל ִסדור ֶּפ ַסח ,ולְּ ָׁשנָ ה ַה ָב ָאה ִבירו ָׁשלַיִ ם ַה ְּבנויָה" ,וְּ ַא ַחר ָכ ְּך
עֲ ִריכַ ת ַה ֵס ֶּדר ָׁשרו ְּמ ַעט ִ ׁש ַ
יתו ֶּׁשל
ירת " ִ ׁשיר ַה ִ ׁש ִירים"[ .ובַ ֶּד ֶּר ְּך ַאגַבָ ,כ ְּך ִס ֵפר לִ י גַם ֶּא ָחד ִמ ָב ֵאי ֵב ֹ
רו ַלאֲ ִמ ַ
ָפ ַר ׁש ַר ֵבנו לְּ ַח ְּד ֹ
תו ֶּׁשל ָמ ָרן ְּבלֵיל ַה ֵס ֶּדר,
הות ִב ְּמ ִחיצָ ֹ
עובַ ְּדיָה ֹיו ֵסף זְּ צו ָק"ל ֶּׁש ַכאֲ ֶּׁשר זָכָ ה ָׁשנָ ה ַא ַחת לִ ְּ ׁש ֹ
ָמ ָרן ַר ֵבנו ֹ
דו ָׁשה ].וִ יצֻ יָן ֶּׁש ָהיָה
ימה ְּק ֹ
דו וְּ ָק ָרא ָׁשם " ִ ׁשיר ַה ִ ׁש ִירים" ִבנְּ ִע ָ
אֲ זַי ִבגְּ ָמר ַה ֵס ֶּדרָ ,פ ַר ׁש ָמ ָרן לַחֲ ַדר לִ מו ֹ
עו ֵרר ִכסופֵ י
רו ֵמם ֶּאת ַהנֶּפֶּ ׁש ו ְּמ ֹ
ָח ִביב ַעל ַר ֵבנו לִ מוד ֵספֶּ ר ִ ׁשיר ַה ִ ׁשי ִרים ִעם ֵפרו ׁש ַר ִ ׁש"י ַה ְּמ ֹ
נות
ק ֶּד ׁש .וְּ ֵא ַרע ַפ ַעם ִב ְּ ׁש ֹ
א ָלה ,ו ְּתקופָ ה ְּמ ֻסי ֶֶּּמת ַאף ָקבַ ע ב ֹו לִ מוד ְּב ַח ְּברו ָתא ִמ ֵדי ֵליל ַׁש ָבת ֹ
ַה ְּג ֻ
רו ִאם ִכי ָהיָה ׁש ֹו ֵמר ת ֹו ָרה
תו ֶּׁשנ ֹו ַדע לְּ ַר ֵבנו ֶּׁש ִנ ְּד ַפס ֵבאור ַעל ֵספֶּ ר ִ ׁשיר ַה ִ ׁש ִיריםֶּׁ ,ש ְּמ ַח ְּב ֹ
ַא ְּב ְּרכו ֹ
תו ֶּׁשל ִ ׁשיר ַה ִ ׁש ִירים ,וְּ כַ מובָ ן ָהיָה
תו ו ְּק ֻד ָׁש ֹ
ירא ָׁש ַמיִ םָׁ ,ש ָגה וְּ לֹא ִה ְּש ִכיל לַעֲ מֹד ַעל ְּתכונָ ֹ
ו ִמ ְּצ ֹוות וִ ֵ
יתו
לו לְּ פו ָקה ולְּ ִמ ְּכ ׁש ֹול .וְּ ֶּנחֱ ַרד ַר ֵבנו ְּב ֹיו ֵתר ,וְּ ַעל ַאף ֶּׁשלֹא ָהיָה ִעמ ֹו ְּב ִק ְּ ׁש ֵרי ֶּה ֵכרותָ ,ע ָלה לְּ בֵ ֹ
ֶּזה ֹ
תכֶּ ן ֵספֶּ ר ק ֶֹּד ׁש ָק ָד ִ ׁשים זֶּה ַעל ִפי
תו ֹ
תו צ ַֹהר לְּ ָה ִבין לְּ ִפי ַה ָש ָג ֹ
יחה אֲ ֻר ָכה ָפ ַתח לְּ פָ נָ יו ְּב ָח ְּכ ָמ ֹ
ו ְּב ִש ָ
תו ְּמ ַח ֵבר ֶּאת ַה ֻמ ָטל ָעלָיו ,וְּ ִקיֵם וְּ ִק ֵבל ְּב ֵלב
או ֹ
ַה ָמסור לָנו ֵמחֲ ַז"לְּ ,ולֹא זָז ַר ֵבנו ִמ ָׁשם ַעד ֶּׁש ֵה ִבין ֹ
עולָם .ע"כ.
רו ְּגנִ יזַת ֹ
ָׁשלֵם ו ְּב ִש ְּמ ָחה לִ ְּ ׁשמ ַֹע ִד ְּב ֵרי חֲ כָ ִמים וְּ גָנַ ז ֶּאת ִס ְּפ ֹ

ַׁעד ֶש ּ ַׁת ְח ְטפֶ ּנ ּו ֵשנָה

ָכ ַתב ָמ ָרן ַב ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך

יאת
יצ ַ
כות ַה ֶּפ ַסח ו ִב ִ
(סימן תפא ס"ב)ַׁ " :ח ָיּב ָא ָדם ַלעֲ סֹק ְּב ִהלְּ ֹ
דו ׁש ָברו ְּך הוא ַלאֲ ב ֹו ֵתינוַׁ ,עד
אות ֶּׁש ָע ָשה ַה ָק ֹ
ִמ ְּצ ַריִ ם ,ולְּ ַס ֵפר ַב ִנ ִסים ובַ ִנ ְּפלָ ֹ
יש ְּב ַע ְּצמ ֹו ֶּׁש ִנ ְּ ׁש ָאר ֵע ָרנִ י
קום ָכל זֶּה ִב ְּתנַ אי ֶּׁשהוא ַמ ְּר ִג ׁ
ֶש ּ ַׁת ְח ְטפֶ ּנ ּו ֵשנָ ה" .ו ִמ ָכל ָמ ֹ
ינו ַר ַׁשאי
עו ֵסק ַבת ֹו ָרה ְּב ִש ְּמ ָחה ,אֲ בָ ל ִאם הוא ָעיֵף ו ִמ ְּצ ַט ֵער ִמ ֶּזהְּ ,בוַ ַדאי ֶּׁש ֵא ֹ
ְּו ֹ
מו ַב ַחגְּ ,ו ַהת ֹו ָרה ָא ְּמ ָרהְּ " :ו ָש ַמ ְּח ָת ְּב ַחג ָ
ֶּך"ַ .על ֵכן,
לַעֲ ש ֹות ֵכןֶּׁ ,שהֲ ֵרי ְּמצַ ֵער ֶּאת ַע ְּצ ֹ
ַהולְּ ִכים ְּב ָת ִמים.
טוב ל ֹ
יַעֲ ֶּשה ָכל ָא ָדם ְּכ ִפי יְּ כָ לְּ ת ֹוְּ ,וה' לֹא יִ ְּמנַ ע ֹ
תו
או ֹ
יאת ִמ ְּצ ַריִ ם ָכל ֹ
עו ָלם ֶּׁש ָהיו ְּמ ַס ְּפ ִרים ִבי ִצ ַ
דולֵי ֹ
ַב ַהג ָָדה ֶּׁשל ֶּפ ַסח מובָ א ַה ַמעֲ ֶּשה ַב ַת ָנ ִאים ְּג ֹ
רות ה' ,ו ְּכ ֵדי
יאת ְּ ׁש ַמע ֶּׁשל ַׁשחֲ ִרית ,וְּ כָ ַתב ַה ַמ ַה ַר"ל ִמ ְּפ ַרג ְּב ֵספֶּ ר ְּגבו ֹ
יע זְּ ַמן ְּק ִר ַ
ַה ַליְּ ָלהַ ,עד ֶּׁש ִה ִג ַ
טובַ ,דע ֶּׁשלֹא ָה ָיה ָל ֶּהם ׁשום צַ ַער,
ֵיהם ְּבלֵיל ֹיום ֹ
מונְּ ִעים ֵׁשנָ ה ֵמ ֵעינ ֶּ
יא ְּך ָהיו ֹ
ֶּׁשלֹא יִ ְּק ֶּׁשה לְּ ָך ֵה ָ
ישו ַעד ֶּׁש ָע ָלה ַעמוד ַה ַׁש ַחרִ ,כי ָהיָה ַה ְּז ַמן ָקצָ ר
יאת ִמ ְּצ ַריִ ם לֹא ִה ְּר ִג ׁ
ִכי ֵמרֹב ִחבוב ִמ ְּצוַ ת ִספור יְּ ִצ ַ
יאת ְּ ׁש ַמע ֶּׁשל ַׁשחֲ ִרית .עי"ש .ולְּ ִפי
יע זְּ ַמן ְּק ִר ַ
יהם וְּ ָא ְּמרו ָל ֶּהם ַרב ֹו ֵתינו ִה ִג ַ
יד ֶּ
ָל ֶּהם ַעד ֶּׁש ָבאו ַתלְּ ִמ ֵ
הו ׁ ֻשעְּ ,כ ֶּׁש ָהיִ ינו ְּש ֵמ ִחים ְּב ִש ְּמ ַחת ֵבית
זֶּה מובָ ן ָמה ֶּׁש ָא ְּמרו (מסכת סוכה נג ע"א)ָ :א ַמר ַר ִבי יְּ ֹ
ֵילות ַה ַחג זֶּה ַעל ִכ ְּתפֵ י זֶּהִ ,כי
ַה ׁש ֹו ֵאבָ ה ,לֹא ָר ִאינו ֵׁשנָ ה ְּב ֵעינֵינו .ובֵ אֲ רו ָׁשם ֶּׁש ָהיו ְּמנַ ְּמנְּ ִמים ְּבל ֹ
ישים ׁשום צַ ַער ֶּׁשל נְּ דו ֵדי ֵׁשנָ ה.
ענֶּג ֶּׁש ְּב ִש ְּמ ַחת ֵבית ַה ׁש ֹו ֵאבָ הִ ,כ ְּמ ַעט וְּ לֹא ָהיו ַמ ְּר ִג ִ ׁ
ֵמרֹב ַה ִש ְּמ ָחה וְּ ָה ֹ
עותְּ ,כ ֶּׁשי ֹו ְּד ִעים ֶּאת ֹג ֶּדל ַה ִתקון ֶּׁש ַנעֲ ָשה ְּבלִ מוד ַהת ֹו ָרה ְּבלַיְּ ָלה ז ֹו,
וְּ כֵ ן ַב ִלמוד ֶּׁשל לֵיל ַחג ַה ָׁשבו ֹ
שום צַ ַער( .חזו"ע שבת ב ריז)
ישים ׁ
ִכ ְּמ ַעט לֹא ַמ ְּר ִג ִ ׁ

יאת ְש ַׁמע ּו ִ ּב ְר ַּׁכת ַׁה ּ ַׁמ ִּפיל
ְק ִר ַׁ

ִאם ָח ַט ְּפת ֹו ֵׁשנָ ה ,יִ ְּק ָרא ְּק ִרי ַאת ְּ ׁש ַמע ַעל ַה ִמ ָטהִ ,ויבָ ֵר ְּך ִב ְּר ַכת " ַה ַמ ִפיל" ְּב ֵׁשם
אש ֹון לְּ ִצי ֹון זצוק"ל (ה"ב חי"ב רסד .קכו)
הו ָרה ָמ ָרן ָה ִר ׁ
בכָ ל לַיְּ לָ הֵ .כן ֹ
צות ִכ ְּ
ו ַמלְּ כות ַאף לְּ ַא ַחר חֲ ֹ
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טוב 
כות ֹיום ֹ
ִ הלְ ֹ
טוב
ְּ ת ִפלּ ֹות ֹיום ֹ
ָטע ּות ַּׁב ּ ְת ִפלּ ָה
'א ָתה ְּב ַח ְּר ָתנו' ,יְּ ַסיֵם ֶּאת ַה ְּב ָרכָ הְּ ,ויַחֲ זֹר
קום ַ
חונֵן' ִב ְּמ ֹ
'א ָתה ֹ
ָט ָעה ַב ְּת ִפ ָלה ְּו ָא ַמר ַ
חול ְּו ָהיָה
'א ָתה'ַ ,אף ֶּׁש ָח ַׁשב ֶּׁש ַהי ֹום ֹ
'א ָתה ְּב ַח ְּר ָתנו' .אֲ בָ ל ִאם ָא ַמר ַרק ֵתבַ ת ַ
לְּ ַ
'חונֵן' ,י ְַּמ ִ ׁש ְּ
טוב
ֹ
'א ָתה ְּב ַח ְּר ָתנו'ְּ [ ,כ ִדין ַהט ֹו ֶּעה ְּב ַׁש ָבת] .ו ְּכ ֶּׁש ָחל ֹיום
יך ַ
ֹ
לו ַמר
ְּב ַד ְּעת ֹו ֹ
'א ָתה ח ֹונֵן'ֵ ,כיוָ ן
חונַ נְּ ָתנו' ְּב ֶּא ְּמצַ ע ַ
ֹ
'א ָתה
אמר ַ
ְּבמ ֹוצָ ֵאי ַׁש ָבתְּ ,ו ָט ָעה כֵ ן ,לֹא ֹי ַ
'א ָתה
חו ֵנןְּ ,ויַחֲ זֹר לְּ ַ
יענו"ֶּ ,א ָלא יְּ ַסיֵם ִב ְּר ַכת ַא ָתה ֹ
ֹאמר "וַ ת ֹו ִד ֵ
ֶּׁש ְּבלָ או הֲ ִכי ֵתכֶּ ף י ַ
ח ְּר ָתנו( .חזו"ע שבת א שמו .שבת ב שעט)
ְּב ַ
'מו ִדים'ְּ ,ו ִה ְּס ַת ֵפק ִאם ַא ַחר
ֹ
מו ְּב ִב ְּר ַכת
אום ָמצָ א ֶּאת ַע ְּצ ֹ
טוב ,ו ִפ ְּת ֹ
ַה ִמ ְּת ַפלֵל ְּב ֹיום ֹ
ָ
ְּ
מיך' ['וְּ ֶּתחֱ זֶּינָ ה
או ֶּׁש ִה ְּמ ִ ׁשיך ְּ'ו ַא ָתה ְּב ַרחֲ ֶּ
ֹ
ָבוא' ִסיֵם ַעל ַה ֵס ֶּדר ְּ'ו ַה ִשי ֵאנו',
'יַעֲ לֶּה ְּוי ֹ
ְּ
יאנו'
לו ַמר ְּ'ו ַה ִש ֵ
חל ַהמ ֹו ֵעד ,צָ ִריך לַ חֲ זֹר ֹ
ֹאש ח ֶֹּד ׁש ְּו ֹ
מו ְּבר ׁ
ֵעינֵינו'  -לבני אשכנז] ְּכ ֹ
ולְּ ַה ְּמ ִ ׁש ְּ
ֹאש ו ִמ ְּת ַפלֵל
חו ֵזר לָ ר ׁ
תו ְּו ִה ְּס ַת ֵפק ֵכןֹ ,
יך ִמ ָׁשם ַעל ַה ֵס ֶּדרְּ .ו ִאם ִס ֵים ְּת ִפ ָל ֹ
שוב( .רכו .חזו"ע סוכות תנד)
ׁ
'מ ַק ֵד ׁש
קום לְּ ַסיֵם ְּ
ידה ,ו ִב ְּמ ֹ
טוב ֶש ָחל ְ ּב ַׁש ָּבת ִ -אם ָט ָעה ַבחֲ ִתי ַמת ַה ְּב ָר ָכה ָבעֲ ִמ ָ
י ֹום ֹ
חוזֵרֵ ,מ ַא ַחר ו ְּכבָ ר
ינו ֹ
'מ ַק ֵד ׁש יִ ְּש ָר ֵאל ְּו ַה ְּז ַמ ִנים' ֵ -א ֹ
ַה ַׁש ָבת ְּויִ ְּש ָר ֵאל ְּו ַה ְּז ַמ ִנים'ָ ,ח ַתם ְּ
'מ ַק ֵד ׁש ַה ַׁש ָבת' ִבלְּ בַ דְּ .וכֵ ן
ִהזְּ ִכיר ַׁש ָבת ְּב ֶּא ְּמצַ ע ַה ְּב ָרכָ הְּ .והוא ַה ִדין ִאם ָט ָעה ְּו ָח ַתם ְּ
ב' ְּרצֵ ה' ,יָצָ א( .רכג)
ָבוא' ִ
ִאם ָט ָעה ְּו ִה ְּת ַפ ֵלל ְּת ִפ ַלת ַׁש ָבת ְּרגִ ילָ ה ְּו ִהזְּ ִכיר 'יַעֲ ֶּלה ְּוי ֹ

ַׁהלּ ֵל
יש
או חֲ ִצי ַה ַק ִד ׁ
ֹ
ָאסור לְּ ַה ְּפ ִסיק ְּב ִדבור ְּב ֶּא ְּמצַ ע ַה ַהלֵלְּ .ואולָ םַ ,ה ׁש ֹו ֵמ ַע ְּב ָר ָכה
ָ
ש לְּ ִב ְּר ַכת 'יְּ ַהלְּ לוך' ,יַעֲ נֶּ ה .ובַ ַהלֵל ֶּׁשל
'ב ְּרכו' ,אֲ ִפלו ָסמו ְּך ַמ ָמ ׁ
או ָ
או ְּק ֻד ָׁשה ֹ
ָה ִרא ׁש ֹון ֹ
סוף
נות גַם ֶּאת ְּ ׁש ָאר ָהאֲ ֵמנִ ים ֶּׁש ַעד ֹ
חֹל ַהמ ֹו ֵעד ,לְּ ִמנְּ ַהג ְּבנֵי ְּספָ ַרד ֶּׁש ֵאין ְּמבָ ְּר ִכים ָעלָיוַ ,ר ַׁשאי לַעֲ ֹ
יש( .רלט .חזו"ע חנוכה רכד)
ַה ַק ִד ׁ

י"ג ִמ ּד ֹות
תו.
יחת ַה ֵהיכָ לִ ,מ ְּק ֻד ַׁשת ַהמ ֹו ֵעד ְּו ִש ְּמ ָח ֹ
ֵאין ל ֹו ַמר י"ג ִמד ֹות ִב ְּפ ִת ַ

(רמה)

מ ֹו ִריד ַׁה ּ ַׁטל
'מו ִריד
ֹ
אש ֹוןְּ .ו ִא ם ָט ָעה ְּו ָא ַמר
טוב ִר ׁ
'מו ִריד ַה ַטל' ִממו ָסף ֶּׁשל י ֹו ם ֹ
ֹ
לו ַמר
ַמ ְּת ִחילִ ים ֹ
ֹאמר 'ל ְַּמ ֵדנִ י חֻ ֶּק ָ
'א ָתה
יך'ְּ ,ויַחֲ ֹזר לְּ ַ
'ברו ְּך ַא ָתה ה'' ,י ַ
ֶּשם' ִ -אם נִ זְּ ַכר ְּכ ֶּׁש ָא ַמר ָ
ַהג ֶּׁ
לה( .ילקו"י א רמג .רמז)
ֹאש ַה ְּת ִפ ָ
חוזֵר לְּ ר ׁ
'מ ַחיֵה ַה ֵמ ִתים' ֹ -
ִגב ֹור' .אֲ בָ ל ִאם ִס ֵים ְּ
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ירת
תו ְּך ְּ ׁשל ִ ֹׁשים ֹיום ַלאֲ ִמ ַ
ֶּשם'ְּ :ב ֹ
'מו ִריד ַהג ֶּׁ
ֹ
או
'מו ִריד ַה ַטל' ֹ
ֹ
ִמי ֶּׁש ִה ְּס ַת ֵפק ִאם ָא ַמר
ְּ
'מו ִריד ַה ֶּג ֶּׁשם',
ֹ
נו ָא ַמר
חוזֵרִ ,כי ִמן ַה ְּס ָתם ִמת ֹוך הֶּ ְּר ֵגל לְּ ׁש ֹו ֹ
[עד ט"ו ְּב ִאיָר] ֹ -
'מו ִריד ַה ַטל' ַ
ֹ
חוזֵרֶּׁ ,ש ִמן ַה ְּס ָתם ,לְּ ַא ַחר ִת ְּ ׁש ִעים ְּת ִפל ֹות
ינו ֹ
אֲ בָ ל לְּ ַא ַחר ְּ ׁשל ִ ֹׁשים ֹיוםִ ,אם ִה ְּס ַת ֵפק ֵ -א ֹ
טוב
ֹ
טו ָבהֶּׁ ,ש ְּב ֹיום
ֹ
'מו ִריד ַה ַטל'ְּ .ו ֵעצָ ה
ֹ
לו ַמר
ֶּׁשי ְּ ֶּׁשנָ ן ְּב ֶּמ ֶּׁש ְּך ְּ ׁשל ִ ֹׁשים ֹיוםִ ,ה ְּת ַר ְּג ָלה לְּ ׁש ֹונ ֹו ֹ
ְּ
מו ִריד ַה ַטל" ,ו ִמ ָכאן ְּו ֵאילָ ך ִ -אם
יע ֹ
"רב לְּ ה ֹו ִ ׁש ַ
אש ֹון ֶּׁשל ֶּפ ַסח יַחֲ זֹר ַ 21פ ַעם ַ
ִר ׁ
נו ו ִמן ַה ְּס ָתם
חוזֵרֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ִה ְּת ַר ְּגלָ ה לְּ ׁש ֹו ֹ
ינו ֹ
או ַטלֵ ,א ֹ
ֹ
ֶּשם
ִה ְּס ַת ֵפק ִאם ָא ַמר ג ֶּׁ
גו ֶּׁשל ָמ ָרן
אמר ֵכן ַ 010פ ַעם( .סימן קיד סעיף ט .רמח) וְּ כֵ ן ָהיָה ִמנְּ ָה ֹ
'טל'ְּ .וט ֹוב ֶּׁשיֹ ַ
ִהזְּ ִכיר ַ
טוב ֶּׁשל ֶּפ ַסחַ ,עד
לו ַמר ַכ ָנ"ל לְּ ַא ַחר ְּת ִפ ַלת מו ָסף ְּב ֹיום ֹ
עובַ ְּדיָה ֹיו ֵסף זְּ צו ָק"ל ֹ
אש ֹון לְּ ִצי ֹון ַר ֵבנו ֹ
ָה ִר ׁ
ֶּׁש ָהיו ְּב ֵני ֵבית ֹו ִמ ְּת ַא ְּר ְּגנִ ים ל ִַקדו ׁש.

ָּב ְרכֵ נ ּו
לת ַע ְּר ִבית " ָב ְּרכֵ נו" [וְּ ֵתן ְּב ָרכָ ה]ְּ .ו ֵעצָ ה
לו ַמר ִב ְּת ִפ ַ
אש ֹוןַ ,מ ְּת ִחילִ ים ֹ
טוב ִר ׁ
מוצָ ֵאי ֹיום ֹ
ְּב ֹ
חולֵי ַעמ ֹו יִ ְּש ָר ֵאל ָב ְּרכֵ נו" ,ו ִמ ָכאן ְּו ֵאיל ְָּך ִ -אם ִה ְּס ַת ֵפק ִאם ָא ַמר
טובָ הֶּׁ ,שיַחֲ ֹזר ַ 21פ ַעם "ר ֹופֵ א ֹ
ֹ
חוזֵר.
ינו ֹ
או ברך עלינוֵ ,א ֹ
ָב ְּרכֵ נו ֹ

ירת ָהע ֶֹמר
ְס ִפ ַׁ
ע ֶּמרְּ .ונָ הֲ גו
אש ֹוןַ ,מ ְּת ִחילִ ים לִ ְּס ֹפר ֶּאת ָה ֹ
טוב ִר ׁ
מוצָ ֵאי ֹיום ֹ
לְּ ַא ַחר ְּת ִפ ַלת ַע ְּר ִבית ֶּׁש ְּב ֹ
ירת ָהע ֶֹּמר ַכמובָ א ַב ַמחֲ ֹזו ִרים.
לִ ְּקרֹא ק ֶֹּדם לָ כֵ ן ֶּאת ֵס ֶּדר ְּק ִצ ַ

ְ מלָאכָ ה ְ ּב ֹיום ט ֹוב
כות ַׁחג ֶּב ָחג
ִהלְ ֹ
כות ֶּה ָחג ְּבכָ ל יְּ ֵמי ֶּה ָחג ,לְּ בַ ד ִמ ַמה
מ ֶֹּׁשה ַר ֵבנו ִת ֵקן לְּ יִ ְּש ָר ֵאל ֶּׁש ִי ְּהיו ד ֹו ְּר ִ ׁשים ֶּאת ִהלְּ ֹ
יט"א ,ולְּ ַח ֵזק
ֵש לְּ ַא ְּרגֵן ִ ׁשעו ִרים ַבהֲ לָ כָ ה ִמ ִפי ָה ַר ָבנִ ים ְּ ׁשלִ ָ
ֶּׁש ָד ְּר ׁשו ק ֶֹּדם ֶּל ָחג .לְּ כָ ְּך י ׁ
ב ֶּעזְּ ַרת ה'( .מגילה ד ע"א.
רובָ ה ְּ
א ָלה ַה ְּק ֹ
יח ובַ ְּג ֻ
יאת ַה ָמ ִ ׁש ַ
ֶּאת ֵלב יִ ְּש ָר ֵאל ֶּבאֱ מונָ ה ְּב ִב ַ
חזו"ע יו"ט רנג)

אֹכֶ ל נֶפֶ ש
אכות ֶּׁש ֵהן "אֹכֶּ ל
ֹ
טוב ,חוץ ִמ ְּמלָ
ֹ
רות ְּב ֹיום
רות ְּב ַׁש ָבת ,אֲ סו ֹ
אכות ָהאֲ סו ֹ
ֹ
ָכל ַה ְּמלָ
אכות ְּמצו ֹיות
ֹ
או ָתן ַה ְּמלָ
ֹ
לו ַמר ,לְּ צָ ְּרכ ֹו ֶּׁשל ָה ָא ָדם ,ו ִבלְּ בַ ד ֶּׁש ִי ְּהיו
[צ ֶֹּר ְּך] נֶּפֶּ ׁש"ְּ ,כ ֹ
אכות
ֹ
ְּו ָׁש ֹוות ֵאצֶּ ל ָכל ָא ָדםְּ ,כ ִב ׁשולְּ ,ו ַה ְּדלָ ַקת ַה ֵנר ְּכ ֵדי לְּ ָה ִאיר ֶּאת ַהחֲ ֵׁש ָכה .אֲ בָ ל ְּמלָ
ַה ְּמ ַׁש ְּמ ׁש ֹות ְּב ִע ָקר ַלאֲ נָ ִ ׁשים ְּמ ֻסי ִָמים ִבלְּ בַ דִ ,כ ְּמפֻ ָנ ִקים ו ְּמעֻ ָנגִ יםֵ ,אין ֶּה ֵתר לַעֲ ש ֹו ָתן
טוב.
ְּב ֹיום ֹ

ַׁה ְדל ַָׁקת ָה ֵאש ּו ִב ּש ּול
טובְּ ,כ ֵא ׁש ַהי ֹוצֵ את ִמ ַמ ִצית ְּו ַג ְּפרו ִרים ,אֲ בָ ל
ָא ְּסרו חֲ כָ ִמים לְּ ַה ְּדלִ יק ֵא ׁש חֲ ָד ָׁשה ְּב ֹיום ֹ
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טוב ' ֵנר נְּ ָׁש ָמה'
ִה ִתירו לְּ ַה ְּדלִ יק ֵמ ֵא ׁש ֶּׁש ְּכבָ ר נִ ְּמצֵ אתְּ .ולָ כֵ ן ָכל ָא ָדם י ִָכין ֵמ ֶּע ֶּרב ֹיום ֹ
או ָרה ולְּ כָ ל ְּצ ָרכָ יו( .מט)
ָדלוק ְּכ ֵדי ֶּׁשיוכַ ל לְּ ַה ְּדלִ יק ִמ ֶּמנו לְּ ִב ׁשול ,לְּ ֹ

ִ ּכי ַׁריִ ם ֶשל ַׁ ּגז
יריִ ם ֶּׁש ֵי ׁש
ֶּמתְּ .ו ַאף ִכ ַ
ירו ֵמ ֵא ׁש ַקי ֶּ
טוב לִ ְּפת ַֹח ֶּאת ַכ ְּפת ֹור ַהגַז ולְּ ַה ְּב ִע ֹ
ֻמ ָתר ְּב ֹיום ֹ
ָב ֶּהם ַחיְּ ָׁש ֵני ְּב ִטיחות [ ֶּׁשי ְָּצאו ַב ָׁשנִ ים ָה ַאחֲ ר ֹו ֹנות]ֻ ,מ ָתר לְּ ִה ְּ ׁש ַת ֵמ ׁש ָב ֶּהם לְּ כַ ְּת ִחילָ ה לְּ לֹא
ש( .כן פסקו מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף ,הגר"ש וואזנר והגר"י נויברט זצוק"ל)
חֲ ָׁש ׁ
הו ִציא ֶּאת ַה ֶּת ַקע ֵמ ַה ַח ְּ ׁש ַמל
יריִ ם ֶּׁש ְּב ִסיבוב ַה ַכ ְּפת ֹור ,ד ֹולֵק ַה ַמ ִצית ,י ִָשימו לֵב לְּ ֹ
ִכ ַ
ֶּמת ְּולֹא ֵמ ֵא ׁש חֲ ָד ָׁשה ֵ -מ ַה ַמ ִצית.
טובְּ ,כ ֵדי ֶּׁש ַה ְּדלָ ַקת ַהגַז ִת ְּהיֶּה ֵמ ֵא ׁש ַקי ֶּ
לִ ְּפ ֵני ֹיום ֹ

ַׁח ְש ַׁמל
ֵש לְּ ָה ִעיר ְּבנַ ַחת
ֵאין לְּ ַה ְּדלִ יק ַח ְּ ׁש ַמל ְּב ֹיום ט ֹובֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ַמ ְּדלִ יק ֵא ׁש חֲ ָד ָׁשהְּ .ולָ כֵ ן י ׁ
טוב( .נג)
ֵיהם ִב ְּר ַכת ֹ
בא עֲ ל ֶּ
או ָתם ַה ְּמ ִק ִלים ָבזֶּהְּ ,ו ָת ֹ
ימה לְּ ֹ
ו ִבנְּ ִע ָ

ּ ַׁת ּנ ּור
פות ְּו ַתפו ֵחי אֲ ָד ָמה ְּוכַ י ֹוצֵ א ,י ְַּפ ִעיל ֶּאת ַה ַתנור ֵמ ֶּע ֶּרב ֶּה ָחג
עו ֹ
פות ְּב ַתנור ֹ
רוצֶּ ה ֶּלאֱ ֹ
ָה ֹ
אלָ יו( .עב)
עון ַׁש ָבתְּ ,ויִ ֵתן ֶּאת ַה ַמאֲ כָ לִ ים ֶּב ָחג ַב ַתנורְּ ,ו ַה ַתנור יִ ָד ֵלק ְּויִ ָכבֶּ ה ֵמ ֵ
ַעל ְּ ׁש ֹ

ִמלּ ּוי ַׁה ִּסיר
או ְּב ָדגִ ים ְּכ ֵדי לְּ בַ ְּ ׁשלָ םְּ ,ו ַאף ַעל ִפי
ֹ
טוב ְּבבָ ָשר
ֹ
אות ֶּאת ַה ִסיר ְּב ֹיום
ֻמ ָתר לְּ ַמ ְּל ֹ
ינו צָ ִר ְּ
ימה ֹיו ֵתר ֶּאת
יכות ַמ ְּט ִע ָ
כל ֶּא ָלא חֲ ִתיכָ ה ַא ַחתִ ,מ ְּפנֵי ֶּׁשת ֹו ֶּספֶּ ת ַהחֲ ִת ֹ
יך לֶּאֱ ֹ
ֶּׁש ֵא ֹ
טוב( .לח)
בוד ֹיום ֹ
ַה ַת ְּב ִ ׁשילְּ ,ונִ ְּמצָ א ֶּׁש ַה ַת ְּב ִ ׁשיל ֻכל ֹו נַ עֲ ֶּשה ְּמ ׁ ֻש ָבח ֹיו ֵתר לִ ְּכ ֹ

ִ ּב ּש ּול לְ צ ֶֹר ְך ְמ ַׁחלּ ֵל ַׁש ָּבת
ְּ

ש ָבת ְּבפַ ְּר ֶּה ְּסיָא [ ְּד ַהיְּ נו ֶּׁש ְּמ ַחלֵל ַׁש ָבת ִב ְּפ ֵני
טוב לְּ צ ֶֹּרך יְּ הו ִדי ַה ְּמ ַח ֵלל ַׁ
ָאסור לְּ בַ ֵׁשל ְּב ֹיום ֹ

טוב,
חוב א ֹו ֹנו ֵס ַע ְּב ֶּרכֶּ ב]ְּ ,ו ַעל ֵכן לֹא ַיזְּ ִמינ ֹו ֵאלָ יו לְּ ֹיום ֹ
גון ֶּׁש ְּמ ַע ֵׁשן ִסיג ִָרי ֹות ָב ְּר ֹ
עֲ ָש ָרהְּ ,כ ֹ
בו לַ ת ֹו ָרה ,יְּ בַ ֵׁשל ֶּאת ָכל
תו לְּ ָק ְּר ֹ
ילו .אולָ ם ִאם ַמ ְּט ָר ֹ
ֶּׁש ָמא יְּ בַ ֵׁשל ִב ְּמי ָֻחד ִב ְּ ׁש ִב ֹ
ַה ַת ְּב ִ ׁשילִ ים ֵמ ֶּע ֶּרב ֶּה ָחגְּ ,כ ֵדי ֶּׁשלֹא יִ ְּצ ָט ֵר ְּך לְּ בַ ֵׁשל ֶּב ָחג ְּכלָ לְּ .ו ִאם לֹא ִב ֵׁשל ק ֶֹּדם לָ כֵ ן,
רוֶּׁ ,שהֲ ֵרי ֻמ ָתר
הו ִסיף ִב ְּ ׁש ִביל חֲ בֵ ֹ
יתוַ ,ר ַׁשאי יִ ְּהיֶּה לְּ ֹ
מו ְּולִ ְּב ֵני בֵ ֹ
אֲ זַי ַאגַב ֶּׁש ְּמבַ ֵׁשל לְּ ַע ְּצ ֹ

אות ֶּאת ַה ִסיר ֹיו ֵתר ִמ ָמה ֶּׁש ָצ ִרי ְּךִ ,כי ָאז ַה ַת ְּב ִ ׁשיל ִמ ְּ ׁש ַת ֵב ַח.
לְּ ַמ ְּל ֹ

(לח)

ִע ּש ּון
טובֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ֵאין ֹזו הֲ נָ ָאה ַה ָׁשוָ ה לְּ כָ ל ָא ָדם.
ֹ
או ְּס ִרים לְּ ַע ֵׁשן ִסי ָג ִרי ֹות ְּב ֹיום
ֹ
ֵש
י ׁ
חו ְּב ִבים
או ָתם ַה ֹ
לו .אֲ בָ ל ֹ
ֵש לְּ ָה ֵקל ֹ
לו צַ ַער ,י ׁ
ְּולַהֲ לָ כָ ה ָ -א ָדם ֶּׁש ִאם לֹא יְּ ַע ֵׁשן יִ ג ֵָרם ֹ
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ִסיגָ ִרי ֹות ִמ ֵדי ַפ ַעם ,יִ ָמנְּ עו ִמ ְּל ַע ֵׁשןְּ .וצָ ִר ְּ
אד ְּמאֹד
יך לָ ַד ַעת ִכי ָה ִע ׁשון ַמ ִזיק ְּמ ֹ
ֹתיכֶּ ם"( .מד .ועיין
אד לְּ נַ ְּפ ׁש ֵ
עובֵ ר ַעל ִצווי ַהת ֹו ָרה " ְּונִ ְּ ׁש ַמ ְּר ֶּתם ְּמ ֹ
תו ֶּׁשל ָה ָא ָדםְּ ,ו ֹ
לִ ְּב ִריאו ֹ
בחוברת "הרפואה בהלכה ובאגדה")

ִ ּכבּ ּוי ָה ֵאש

אכֶּ ל נֶּפֶּ ׁשְּ .ולָ כֵ ןַ ,ה ַמ ְּדלִ יק ג ְַּפרור
טובָ ,כל ֶּׁש ֵאין ָב ִכבוי צ ֶֹּר ְּך ֹ
ָאסור לְּ כַ ב ֹות ֵא ׁש ְּב ֹיום ֹ
אלָ יו( .נב)
יח ֶּאת ַהג ְַּפרור ַבעֲ ִדינות ֶּׁש ִי ָכבֶּ ה ֵמ ֵ
או גַזַ ,י ִנ ַ
לְּ ַה ְּדלָ ַקת ֵנר ֹ

ִ ּכבּ ּוי ּגַׁז
גון ֶּׁש ְּי ַמלֵא
תו ַעל יְּ ֵדי ג ֹו ֵרם ַא ֵחרְּ ,כ ֹ
ָאסור לְּ כַ ב ֹות ֶּאת ַה ַגז ,אולָ ם ֻמ ָתר לְּ כַ ב ֹו ֹ
יחהו ַעל ָה ֵא ׁש ֶּׁש ִי ְּר ַתחְּ ,ויִ גְּ לְּ ׁשו ַה ַמיִ ם ְּויִ ָׁש ְּפכו ַעל
דו ָתיו ְּוי ִַנ ֵ
קו ְּמקום ָק ָטן ְּב ַמיִ ם ַעל ְּג ֹ
ַהגַז ְּו ִת ָכבֶּ ה ָה ֵא ׁשְּ ,ו ָאז יִ ְּסגֹר ֶּאת ַכ ְּפת ֹור ַה ַגזְּ .וי ְַּק ִפיד לִ ְּ ׁשת ֹות ֶּאת ַה ַמיִ ם ֶּׁש ָר ְּתחוִ ,כי
ְּ
פוא ֶּׁש ֵאינ ֹו צָ ִרי ְּך ֶּאת ה ַמיִ ם
לו ֵמ ַחם ַמיִ ם ,נִ ְּמצָ א ֵא ֹ
שלֹא לְּ צ ֶֹּרך( .נח) ִאם ֵי ׁש ֹ
ָאסור לְּ בַ ֵׁשל ֶּׁ
יח ֵביצָ ה וְּ י ְַּמ ִתין ֶּׁש ִיגְּ לְּ ׁשו ַה ַמיִ ם וְּ יֹאכַ ל ֶּאת ַה ֵביצָ ה.
יח ,לָכֵ ן יִ ְּ ׁש ַת ֵדל לְּ ַה ְּר ִת ַ
ֶּׁש ַמ ְּר ִת ַ

ַׁח ַׁ ּגז
תו ֶּב ָחג
או ֹ
עון ַה ְּמחֻ ָבר לַ ַגז ,ו ְּמכַ ֵון ֹ
יתו " ַחגַז"ֶּׁ ,שהוא ָׁש ֹ
לו ְּבבֵ ֹ
כון ֶּׁש ָכל ֶּא ָחד יִ ְּהיֶּה ֹ
ַה ָנ ֹ
ְּ
רוצֶּ ה ֶּׁש ִי ָׁש ֵאר ָדלוק ,ולְּ ַא ַחר ִמ ֵכן הוא ָכבֶּ ה ֵמ ֵאלָ יו.
לְּ ֶּמ ֶּׁשך ַה ְּז ַמן ֶּׁש ֹ

ַׁהנְ ָמכַׁ ת ָה ֵאש
בו ָהה ,ולְּ ַא ַחר ִמ ֵכן צָ ִר ְּ
לו ַעל ֵא ׁש
יך לְּ בַ ְּ ׁש ֹ
לו הוא ַעל ֵא ׁש ְּג ֹ
ַת ְּב ִ ׁשיל ֶּׁש ְּת ִחלַת ִב ׁשו ֹ
ְּ
הגֶּן ְּולֹא
מו ַת ְּב ִ ׁשיל א ֶֹּרז ְּוכַ י ֹוצֵ אֻ ,מ ָתר לְּ ַהנְּ ִמיך ֶּאת ַהגַז כדי ֶּׁש ִי ְּת ַב ֵׁשל ַכ ֹ
נְּ מוכָ הְּ ,כ ֹ
יִ ָש ֵרףֶּׁ ,ש ֵכיוָ ן ֶּׁש ִה ִתירו חֲ ָכ ִמים ְּמלָ אכָ ה ֶּׁש ִהיא לְּ צ ֶֹּר ְּך אֹכֶּ ל נֶּפֶּ ׁש ,הֻ ַתר גַם לְּ ַהנְּ ִמ ְּ
יך,
רות מ ֶֹּׁשה
רו ִא ְּג ֹ
און ַר ִבי מ ֶֹּׁשה פַ יְּ ינְּ ְּ ׁש ֵטיין ְּב ִס ְּפ ֹ
שה נְּ מוכָ הֵ .כן ָפ ַסק ַה ָג ֹ
ְּולֹא ִה ְּצ ִריכו לְּ ַה ְּדלִ יק ֵא ׁש חֲ ָד ָׁ
ָאון ַר ִבי
אש ֹונִ יםְּ .וכֵ ן ִה ִתיר ַהג ֹ
(ח"א ס' קטו ,וח"ד ס' קג) ְּו ִחזֵק ֶּאת ַה ֶּה ֵתר ְּבטוב ַט ַעם וָ ַד ַעת ַעל ִפי ַרב ֹו ֵתינו ָה ִר ׁ
עוד פ ֹו ְּס ִקים ַר ִבים( .נח)
עובַ ְּדיָה הֲ ָדאיָה ְּב ׁשו"ת י ְַּש ִכיל ַע ְּב ִדיְּ ,וכֵ ן ָכ ַתב ְּב ׁשו"ת ִקנְּ ַין ת ֹו ָרהְּ ,ו ֹ
ֹ

ָחת נֵר ְ ּב ַׁמיִ ם
ַׁה ּנ ַׁ
[כיוָ ן ֶּׁש ֶּזה
עוד זְּ ַמן לַ ַמיִ ם יִ ָכבֶּ ה ֵ
יע ְּב ֹ
נֵר ַׁשעֲ וָ ה ָדלוקֵ ,אין לְּ ַה ִניח ֹו ְּב ַמיִ ם ְּכ ֵדי ֶּׁש ְּכ ֶּׁשי ִַג ַ

ינו ָדלוק ,ולְּ ַא ַחר
יחו ְּב ַמיִ ם ְּכ ֶּׁשעֲ ַדיִ ן ֵא ֹ
עו ֶּשה ֶּפ ָחם] .אֲ בָ ל ֻמ ָתר לְּ ַה ִנ ֹ
ְּג ַרם ִכבוי ֶּׁשל ת ֹו ָרהֶּׁ ,ש ֹ
טן]( .סימן תקיד סעיף ג .נז)
ינו ֶּא ָלא ְּכ ַמ ְּדלִ יק נֵ ר ָק ָ
[ש ֵא ֹ
א ֶּח ֶּרת ֶּׁ
יקהו ֵמ ֵא ׁש ַ
ִמ ֵכן י ְַּדלִ ֵ

בּ ֹו ֵרר
סלֶּת
ֵש אֹכֶּ ל ו ְּפ ֹ
גון ֶּׁשי ׁ
טובְּ ,מ ִק ִלים ָבה ֹיו ֵתר ִמ ַׁש ָבת ,ו ְּכ ֹ
ֹ
ְּמלֶּאכֶּ ת ב ֹו ֵרר ְּבי ֹום
ְּ
סלֶּת',
'האֹכֶּ ל ִמת ֹוך ַה ְּפ ֹ
'ביָד' ַרק ֶּאת ָ
הו ִציא ַ
ְּמע ָֹר ִביםַ ,אף ַעל ִפי ֶּׁש ְּב ַׁש ָבת ֻמ ָתר לְּ ֹ
הו ִציא
טוב ֵה ֵקלוֶּׁ ,ש ִאם ַקל ֹיו ֵתר לְּ ֹ
[מיָד] ְּ -ב ֹיום ֹ
אלְּ ַתר' ִ
תו 'לְּ ַ
או ֹ
ו ִב ְּתנַ אי ֶּׁשיֹאכַ ל ֹ
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ינו
טובְּ ,ו ַאף ִאם ֵא ֹ
ס ֶּלת ,ו ִב ְּתנַ אי ֶּׁש ִי ְּברֹר לְּ צ ֶֹּר ְּך ֹיום ֹ
סלֶּתֹ ,יו ִציא ֶּאת ַה ְּפ ֹ
ֶּאת ַה ְּפ ֹ
תר( .עו)
אוכֵ ל לְּ ַאלְּ ַ
ֹ

טו ֵחן
ֹ
אלְּ ַתר .לֹא כֵ ן ְּב ַׁש ָבת
לו לְּ ַ
או ְּכ ֹ
ינו ֹ
ת ְּך י ָָרק ַדק ַדק לַ הֲ כָ נַ ת ָסלָ טַ ,אף ִאם ֵא ֹ
ֻמ ָתר ַל ְּח ֹ
לו לְּ ַאלְּ ַתר.
ֶּׁש ָאסור ל ְַּחת ְֹּך ֶּאת ַהי ָָרק ַדק ַדקֶּ ,אלָא ִאם א ֹו ְּכ ֹ
ובָ ַא ָג ָדה"( .עא)

חובֶּ ֶּרת " ַה ַׁש ָבת ַבהֲ לָ כָ ה
ֹאר ְּב ַה ְּר ָחבָ ה ְּב ֹ
ַכ ְּמב ָ

ּפ ְמ ִּפיָּה ֻ -מ ָתר לְּ ג ֵָרר ְּבפֻ ְּמ ִפ ָיה ֶּגזֶּרַ ,תפו ַחַ ,תפו ַח אֲ ָד ָמה ְּוכַ י ֹוצֵ א ָב ֶּהם.

(עא)

ס ֹו ֵחט
ֵיתים ,עֲ נָ ִביםַ ,תפוזִ יםֶּ ,א ְּ ׁשכ ֹולִ י ֹות,
עו ְּמ ִדים לְּ ַמ ְּ ׁש ֶּקה ְּכז ִ
רות ָה ֹ
ָאסור לִ ְּסחֹט ֶּאת ַה ֵפ ֹ
מ ָתר לִ ְּסחֹט ְּבכָ ל אֹפֶּ ןֶּׁ ,שהֲ ֵרי אֲ ִפלו ְּב ַׁש ָבת מֻ ָתר
ימונִ ים ֻ
ְּוכָ ל ַכי ֹוצֵ א ָב ֶּהם ,אֲ בָ ל לִ ֹ
סוחֲ ָטם.
לְּ ֹ

חובֶּ ֶּרת " ַה ַׁש ָבת ַבהֲ לָ כָ ה ובָ ַאג ָָדה"( .עג)
ב ָאר ַה ֶּה ֵתר ְּבטוב ַט ַעם וָ ַד ַעת ַב ֹ
ַכ ְּמ ֹ

מ ְקצֶ ה
טוב ְּב ַׁש ָבת,
טוב ֶּה ְּח ִמירו ב ֹו ֹיו ֵתר ִמ ַׁש ָבתְּ ,כ ִדלְּ ַה ָלן .אֲ בָ ל ְּכ ֶּׁש ָחל ֹיום ֹ
ֻמ ְּקצֶּ ה ְּב ֹיום ֹ
ש ָבת .וְּ ַה ַט ַעם ָבזֶּהִ ,מ ֵכיוָ ן ֶּׁשי ֹום ט ֹוב ַקל ְּב ֵעינֵי ָהאֲ נָ ִ ׁשיםֶּׁ ,שהֲ ֵרי ֻמ ָתר לְּ ַה ְּדלִ יק ֵמ ֵא ׁש
ִדינָ יו ְּכמ ֹו ְּב ַׁ

לְּ ֵא ׁש ,ו ֻמ ָתר לְּ בַ ֵׁשל ,לְּ כָ ְּך ָח ְּ ׁש ׁשו חֲ כָ ִמים ֶּׁש ָמא יְּ ַזלְּ זְּ לו ִב ְּק ֻד ַׁשת ַהי ֹום ,וְּ ֶּה ְּח ִמירו ַב ֻמ ְּקצֶּ ה ֶּׁשל ֹו ֹיו ֵתר
טוב
ִמ ַׁש ָבת .אֲ בָ ל ְּכ ֶּׁש ָחל ְּב ַׁש ָבתֶּׁ ,שי ְּ ֶּׁשנָ ה חֻ ְּמ ַרת ַׁש ָבת ,לֹא הֻ ְּצ ְּרכו לְּ ַה ְּח ִמיר ָבמו ְּקצֶּ ה ִמ ַצד ַהי ֹום ֹ
מו( .כו ,כז)
ַע ְּצ ֹ

לון ְּוכַ י ֹוצֵ א ,הֲ גַם ֶּׁש ְּב ַׁש ָבת ֵאינָ ן
יחֵ ,מ ֹ
ְקלִ ּפ ֹות ָה ְּראו ֹיות לְּ ַמאֲ כַ ל ְּב ֵה ָמה ִכ ְּקלִ פ ֹות אֲ בַ ִט ַ
או ַס ִכין
ֹ
טוב ֵהן ֻמ ְּקצֶּ הְּ ,ו ָאסור לְּ ַטלְּ ְּטלָ ן ַביָד ֶּא ָלא ַעל יְּ ֵדי ַמגֵב
ֹ
ֻמ ְּקצֶּ הְּ ,ב ֹיום
ְּוכַ ד ֹו ֶּמה.
טוב ,גַם
ירה ַהת ֹו ָרה ְּמ ֶּלאכֶּ ת אֹכֶּ ל נֶּפֶּ ׁש ְּב ֹיום ֹ
מ ְקצֶ ה לְ צ ֶֹר ְך אֹכֶ ל נֶפֶ ש ִ -מ ֵכיוָ ן ֶּׁש ִה ִת ָ
ְּ
חות אֲ בָ נִ ים
גון ִאם ֻמ ָנ ֹ
חֲ כָ ִמים ִה ִתירו לְּ ַטלְּ ֵטל ֻמ ְּקצֶּ ה ְּב ֹיום ט ֹוב לְּ צ ֶֹּרך אֹכֶּ ל ֶּנפֶּ ׁשְּ ,כ ֹ
'מ ְּקצֶּ ה
הו ִציא ֶּאת ָהאֲ בָ נִ ים ֵכיוָ ן ֶּׁש ָהאֲ ָבנִ ים ֵהן ֻ
ַעל ִד ְּב ֵרי ַמאֲ כָ לֶּׁ ,ש ְּב ַׁש ָבת ָאסור לְּ ֹ
טוב ,לְּ צ ֶֹּרךְּ
ְּ
קום ְּב ֹיום ֹ
קו ָמן ִ -מ ָכל ָמ ֹ
ֵמחֲ ַמת גופָ ן'ְּ ,ו ָאסור לְּ ַטלְּ ְּטלָ ן אֲ ִפלו לְּ צ ֶֹּרך ְּמ ֹ
חובֶּ ֶּרת " ַה ַׁש ָבת ַבהֲ לָ כָ ה ובָ ַא ָג ָדה".
ֹאר ְּב ַה ְּר ָחבָ ה ְּב ֹ
יאןַ .כ ְּמב ָ
הו ִצ ָ
אֹכֶּ ל נֶּפֶּ ׁש ִה ִתירו חֲ כָ ִמים לְּ ֹ
קום ַהג ְַּפרו ִרים
ַאף ַעל ִפי ֶּׁש ֵב ַא ְּרנו לְּ ֵעיל ֶּׁש ָאסור לְּ ַה ְּדלִ יק ֵא ׁש ִמג ְַּפרו ִריםִ ,מ ָכל ָמ ֹ
מצו ָיה( .נא)
טוב ,ו ֻמ ָתר לְּ ִה ְּ ׁש ַת ֵמ ׁש ָב ֶּהם ְּכ ֵדי לְּ ַה ְּדלִ יק ֵמ ֵא ׁש ְּ
ֵאינָ ם ֻמ ְּקצֶּ ה ְּב ֹיום ֹ

ִטלְ ט ּול ְקלִ ּפ ֹות ְ ּבצַׁ לּ ַׁ ַׁחת
יקה אֲ ִפלו ְּקלִ פ ֹות ֶּׁש ֵאינָ ן ְּראו ֹיות לְּ ַמאֲ כָ ל ְּב ֵה ָמהֶּ .א ָלא
יח ְּבצַ ַל ַחת ֵר ָ
ֻמ ָתר לְּ ַה ִנ ַ
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ֶּשנָ ן
או ָתן ֵמ ַה ַצל ַַחת? י ְּ ׁ
יא ְּך יְּ פַ ֶּנה ֹ
ֶּשנָ ן ַע ָתה ְּקלִ פ ֹות ֶּׁש ֵהן ֻמ ְּקצֶּ הֵ ,ה ַ
ֶּׁש ֵמ ַא ַחר ובַ ַצ ַל ַחת י ְּ ׁ
ַכ ָמה ֶּא ְּפ ָׁש ֻרי ֹות :א .י ִָרים ֶּאת ַה ַצל ַַחת ְּמ ַעט ִמ ִצ ָדה אֲ בָ ל לֹא לְּ ג ְַּמ ֵריִ ,וינַ ֵער ֶּאת
ְּתכו ַלת ַה ַצ ַל ַחת ֶּאל ַה ַמ ָפה [ ְּכ ֹגון ְּב ַמ ָפה ַחד ַפעֲ ִמית ֶּׁשז ֹו ֵרק א ֹו ָתה] .ב .יִ ֵתן ַמאֲ כָ ל ָכל
ֶּׁשהוא ַב ַצ ַל ַחתְּ ,ו ָאז ֻמ ָתר יִ ְּהיֶּה לְּ ָה ִרים ֶּאת ַה ַצ ַל ַחת לְּ ג ְַּמ ֵרי ַאגַב ַמאֲ כַ ל ַה ֶּה ֵתר,
ְּולִ זְּ רֹק ֶּאת ַה ְּקלִ פ ֹות לָ ַא ְּ ׁש ָפה .גִ .אם צָ ִר ְּ
קום ַב ׁ ֻשלְּ ָחן ֶּׁש ָעלָ יו ֻמ ַנ ַחת
יך ֶּאת ַה ָמ ֹ
ס ֶּלת לָ ַא ְּ ׁש ָפהַ ,אף ִמ ְּבלִ י לָ ֵתת
ַה ַצ ַל ַחתֻ ,מ ָתר לְּ ָה ִרים ֶּאת ַה ַצ ַל ַחת ְּולִ זְּ רֹק ֶּאת ַה ְּפ ֹ
חת( .סימן שח סכ"ז .חזו"ע שבת ג עב ,ריא .ועיין קצוש"ע חזו"ע שבת א עמוד רעז .ובהערה שם)
ַמאֲ כַ ל ַב ַצ ַל ַ

ְר ִחיצָ ה
חץ ָב ֶּהם ֶּאת ָכל ַהגוףֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ֵאין ֹזו הֲ נָ ָאה
טוב ְּכ ֵדי לִ ְּר ֹ
ָאסור לְּ ַח ֵמם ַמיִ ם ְּב ֹיום ֹ
פו ְּבכָ ל ֹיוםָ ].א ְּמנָ ם ֻמ ָתר לְּ ַח ֵמם
רו ֵחץ ֶּאת ָכל גו ֹ
[שהֲ ֵרי לֹא ָכל ָא ָדם ֹ
שֶּׁ ,
ַה ָׁשוָ ה לְּ כָ ל נֶּפֶּ ׁ
בלְּ בַ ד( .סימן תקיא סעיף ב .מא)
חץ ֶּאת ָפנָ יוָ ,י ָדיו ְּו ַרגְּ לָ יו ִ
ַמיִ ם ְּכ ֵדי לִ ְּר ֹ

ּד ּוד ֶש ֶמש
טוב ,לִ ְּבנֵי ְּספָ ַרד ֻמ ָתר לִ ְּרחֹץ ָב ֶּהם ֶּאת ָכל ַהגוףְּ .והוא
ַמיִ ם ֶּׁש ִה ְּת ַח ְּממו ֵמ ֶּע ֶּרב ֹיום ֹ
ַה ִדין ֶּׁש ֻמ ָתר לְּ ִה ְּת ַר ֵחץ ְּב ַמיִ ם ַח ִמים ֶּׁש ִה ְּת ַח ְּממו ְּבדוד ֶּׁש ֶּמ ׁשֶּׁ ,שלֹא ָא ְּסרו חֲ ָכ ִמים
או
ֹ
טוב
ֹ
טוב ,אֲ בָ ל ָכל ֶּׁש ִה ְּת ַח ְּממו ֵמ ֶּע ֶּרב ֹיום
ֹ
ֶּא ָלא לְּ ַח ֵמם ֶּאת ַה ַמיִ ם ְּב ֹיום
הם( .סימן תקיא סעיף ב .מא .חזו"ע שבת ו פז ,פח)
ֵיהםֻ ,מ ָתר לִ ְּרחֹץ ָב ֶּ
ֶּׁש ִה ְּת ַח ְּממו ֵמאֲ ל ֶּ

ֵּבית ֶמ ְר ָחץ
ָכל ַה ֶּה ֵת ִרים ַה ַנ"ל לְּ ִה ְּת ַר ֵחץ ְּב ַמיִ ם ַח ִמיםֵ ,הם ַד ְּו ָקא ְּב ַא ְּמ ַב ְּטיָה ְּפ ָר ִטית ֶּׁש ַב ַביִ ת,
[מ ְּקוֶּ ה] ,גָזְּ רו חֲ כָ ִמים ֶּׁשלֹא לְּ ִה ְּת ַר ֵחץ ב ֹו אֲ ִפלו ָפנָ יו,
של ַר ִבים ִ
אֲ בָ ל ְּבבֵ ית ַה ֶּמ ְּר ָחץ ֶּׁ
או ְּמ ִרים
טוב ְּב ִאסור ,וְּ ָהיו ֹ
י ָָדיו ְּו ַרגְּ לָ יו לְּ בַ דִ .מ ְּפנֵי ֶּׁש ָהיו ַבלָנִ ים ְּר ָׁש ִעים ֶּׁש ְּמ ַח ְּמ ִמים ַמיִ ם ְּב ֹיום ֹ
חץ( .מא)
צונֵ נִ ים ֻמ ָתר אֲ ִפלו ָב ֶּמ ְּר ָ
טובְּ .ואולָ ם ְּב ַמיִ ם ֹ
ֶּׁש ִח ְּממו ֶּאת ַה ַמיִ ם ֵמ ֶּע ֶּרב ֹיום ֹ
ְ ּב ֵני ַׁא ְש ְ ּכנַׁז ִ -מנְּ ַהג ְּב ֵני ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז לְּ ַה ְּח ִמיר ֶּׁשלֹא לִ ְּרחֹץ ֶּאת ָכל ַהגוף ְּכ ֶּא ָחד ,אֲ ִפלו
ֵש לְּ ָה ֵקל לִ ְּרחֹץ ָכל ֵאבֶּ ר ְּו ֵאבֶּ ר
טובְּ .ו ָא ְּמנָ ם י ׁ
ְּב ַמיִ ם ַח ִמים ֶּׁש ִה ְּת ַח ְּממו ֵמ ֶּע ֶּרב ֹיום ֹ
מים( .הרמ"א סימן תקיא סעיף ב ומשנ"ב .מא)
צו ְּב ַמיִ ם ַח ִ
ֵש לְּ ָה ֵקל לְּ ָרחֳ ֹ
ינוק ,י ׁ
לְּ בַ ד ֹו .ולְּ צ ֶֹּר ְּך ִת ֹ

יאת ַּׁכ ּ ַׁפיִ ם וְ ִר ּק ּוד
ְמ ִח ַׁ
טוב ָאסור לִ ְּמחֹא ַכ ַפיִ ם ְּולִ ְּרקֹד[ ,חוץ ֵמ ָחג ִש ְּמ ַחת ת ֹו ָרהְּ ].וכֵ ן ָאסור לִ ְּד ֹפק
ַגם ְּב ֹיום ֹ
חובֶּ ֶּרת "ה ַׁש ָבת ַבהֲ לָ ָכה ובָ אֲ גָ ָדה"( .שכ)
ֹאר ְּב ֹ
בתַ .כ ְּמב ָ
מו ֶּׁש ָאסור ְּב ַׁש ָ
ַעל ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ִעם ֶּקצֶּ ב ַה ִ ׁשירְּ ,כ ֹ

ְרפ ּו ָאה

הו ֵל ְּך
ינו ׁש ֹוכֵ ב ַב ִמ ָטה ֶּא ָלא ֹ
או ְּכ ֵאבַ ,אף ַעל ִפי ֶּׁש ֵא ֹ
ֹ
חו ׁש
לו ֵאיזֶּה ֵמ ֹ
ֵש ֹ
ִמי ֶּׁשי ׁ
ש ָבת( .כג)
טובַ ,מה ֶּׁש ֵאין ֵכן ְּב ַׁ
או לִ ְּבל ַֹע ַכדו ִרים ְּב ֹיום ֹ
ְּכבָ ִריאֻ ,מ ָתר ל ֹו לָ ַק ַחת ְּתרופָ ה ֹ
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עון ַׁש ָּבת
ְש ֹ
טוב
יטלִ י] ְּב ֹיום ֹ
ינו ִדיגִ ָ
ש ָבת' [ ֶּׁש ֵא ֹ
עון ַׁ
'ש ֹ
טוב ֶּׁש ָחל ְּבי ֹום ִ ׁש ִ ׁשיֻ ,מ ָתר לְּ כַ ֵון ֶּאת ַה ְּ ׁ
ֹיום ֹ
עות יִ ָדלֵק ְּויִ ָכבֶּ ה (נז) .ו ִבלְּ בַ ד ֶּׁש ָי ִשים ֵלב ֶּׁשלֹא לִ גְּ רֹם לִ ְּפעֻ ָלה
לְּ צ ֶֹּר ְּך ַה ַׁש ָבת לְּ ֵאיזֶּה ָׁש ֹ
עון.
או ַה ְּדלָ ָקה ְּב ֵעת ֶּׁשהוא ְּמכַ ֵון ֶּאת ַה ָׁש ֹ
ִמי ִָדית ֶּׁשל ִכבוי ֹ

כות חֹל ַׁה ּמ ֹו ֵעד 
ִ הלְ ֹ
כו ָנה
ַׁה ַׁהנְ ָה ָגה ַׁה ְ ּנ ֹ
טוב לֵב
ָכ ַתב ָה ַר ְּמ ַב"ם (פ"ו מהלכות יו"ט הי"ז)ִ " :מ ְּצוַ ת עֲ ֵשה ִמן ַהת ֹו ָרה לִ ְּה ֹיות ָש ֵמ ַח ְּו ֹ
יתו ְּוכָ ל ַה ִנלְּ ִוים ֵאלָ יוְּ .ו ַאף ַעל ִפי ֶּׁשאֲ ִכילָ ה ו ְּ ׁש ִתיָה
ַבמ ֹו ֵעד ,הוא ְּו ִא ְּ ׁשת ֹו ו ְּב ֵנ י ֵב ֹ
ְּ
ַבמ ֹו ֵעד ִמ ְּצוַ ת עֲ ֵשה ִהיא ,לֹא יֹאכַ ל ְּויִ ְּ ׁש ֶּתה ָכל ַהי ֹום ֻכל ֹוֶּ ,א ָלא ָכך ִהיא ַה ָדת:
או ְּכלִ ים,
יהם ְּו ֹ
חוזְּ ִרים לְּ בָ ֵת ֶּ
ימים ָכל ָה ָעם לְּ בָ ֵתי ְּכ ֵנ ִסי ֹות ו ִמ ְּת ַפלְּ לִ יםְּ ,ו ֹ
ַבב ֶֹּקר ַמ ְּ ׁש ִכ ִ
קו ְּר ִאים ְּו ׁש ֹונִ ים ַעד חֲ ִצי ַהי ֹוםְּ ,ו ַא ַחר חֲ ִצי ַהי ֹום ִמ ְּת ַפלְּ לִ ים
ְּוה ֹולְּ ִכים לְּ בָ ֵתי ִמ ְּד ָר ׁש ֹות ֹ
כל ְּולִ ְּ ׁשת ֹות ְּ ׁש ָאר ַהי ֹום".
יהם ֶּלאֱ ֹ
חוזְּ ִרים לְּ בָ ֵת ֶּ
ִמנְּ ָחה ְּו ֹ
עולָ ם ַה ָבא ַ -על ִד ְּב ֵרי ת ֹו ָרה.
ינו ֶּׁשל ָא ָדם ָב ֹ
ָא ְּמרו חֲ ַז"ל (מסכת סנהדרין ז ע"א)ְּ :ת ִח ַלת ִד ֹ
תו
ֵש ָא ָדם ֶּׁש ָיבֹא ְּב ַטעֲ נָ ה ֶּׁש ָה ָיה ָטרוד ְּבפַ ְּרנָ ָס ֹ
ְּוכָ ַתב ַה ֶּפלֶּא ֹיו ֵעץ (מערכת חול המועד) :י ׁ
מו ֵעד
תוֶּׁ ,שהֲ ֵרי ַב ֹ
יתוְּ ,ולָ כֵ ן לֹא ָע ַסק ַבת ֹו ָרהַ ,א ְּך ַהמ ֹו ֵעד יִ ְּסתֹר ַטעֲ נָ ֹ
לְּ ָה ִביא ֶּט ֶּרף לְּ בֵ ֹ
אכה ,ו ְּמבַ זְּ ֵבז ֶּאת ַה ְּז ַמן ְּב ִטיולים ְּו ִפ ְּטפו ִטיםְּ ,ויִ ְּטעֲ נו ַב ָׁש ַמיִ ם ְּכנֶּ גְּ ד ֹו:
ָפנוי הוא ִמ ְּמלָ ָ
יש ַהי ֵָרא ֶּאת ה',
הֲ ֵרי ָהיָה לְּ ָך ְּפנַ אי לִ לְּ מֹד ת ֹו ָרהְּ ,ולָ ָמה ִא ַב ְּד ָת זְּ ַמ ְּנ ָך?! אֲ בָ ל ָה ִא ׁ
לו ְּכ ִאלו ָע ַסק
יבים ֹ
תו לִ זְּ כות ,ו ַמחֲ ִ ׁש ִ
או ֹ
ְּו ָקבַ ע ֶּאת ַהמ ֹו ֵעד לְּ לִ מוד ת ֹו ָרהָ ,אז ָדנִ ים ֹ
תוְּ .וזֶּה ֶּׁש ָא ַמר ָד ִוד ַה ֶּמ ֶּלך (תהלים עה ג):
ַבת ֹו ָרה ַגם ִב ְּ ׁש ָאר י ִָמים ֶּׁש ָהיָה ָטרוד ְּבפַ ְּרנָ ָס ֹ
תו ַבמ ֹו ֵעד ,יִ ְּ ׁש ְּפ ְּטהו
יש ִרים ֶּא ְּ ׁשפֹט"ֶּׁ ,ש ַעל ִפי ִה ְּתנַ הֲ גו ֹ
מו ֵעד  -אֲ נִ י ֵמ ָׁ
ֹ
" ִכי ֶּא ַקח
ְּ
יש ִרים.
דו ׁש ָברוך הוא לְּ ֵמ ָׁ
ַה ָק ֹ
ימי חֹל ַהמ ֹו ֵעד
דו ׁש ֹות לְּ ִה ְּת ַא ֵסף ִב ֵ
טוב ו ָמה נָ ִעים ָמה ֶּׁש ָנהֲ גו ְּבכַ ָמה ְּק ִהל ֹות ְּק ֹ
ו ָמה ֹ
יאים ָחכָ ם ֶּׁש ִי ְּמסֹר ִ ׁשעור ְּב ִהלְּ כ ֹות ֶּה ָחג ְּמ ֻת ָבלִ ים
ִכ ְּ ׁש ָע ַתיִ ם ַבב ֶֹּקר [ַ 00:11עד  ,]0:11ו ְּמ ִב ִ
ְּב ִד ְּב ֵרי ַא ָג ָדהְּ ,מ ָׁשלִ ים ו ַמעֲ ִשי ֹות ַהמ ֹו ְּ ׁש ִכים ֶּאת ַהלֵבַ .א ְּ ׁש ֵרי ֶּחלְּ ָקם ו ָמה נָ ִעים ג ֹו ָרלָ ם.
יתם ,וְּ ָא ְּמרו
ובֶּ אֱ ֶּמתַ ,כ ָמה ָי ָקר ָדבָ ר זֶּה ְּב ֵעי ֵני ה'ִ ,ב ְּפ ָרט ֶּׁשאֲ נָ ִ ׁשים ַר ִבים נִ ְּ ׁש ָא ִרים ְּבי ִָמים ֵאלו ְּבבֵ ָ
ידי ִריב ו ַמחֲ ל ֶֹּקת ַחס
ָעון] ,ובָ ִאים לִ ֵ
שעֲ מום" [ ִ ׁשג ֹ
ידי ִ ׁ
יאה לִ ֵ
חֲ ַז"ל (מסכת כתובות נט ע"ב)ַ " :ב ָט ָלה ְּמ ִב ָ
אשית ְּ -מ ַקיֵם ִמ ְּצוַ ת ַתלְּ מוד ת ֹו ָרה ֶּׁש ְּ ׁשקולָה
יתו לְּ ִ ׁשעור ת ֹו ָרהֵ ,ר ִ ׁ
הול ְֵּך ִמ ֵב ֹ
לוםַ ,א ְּך ַעל יְּ ֵדי ֶּׁש ֹ
וְּ ָׁש ֹ
תו ָרה וְּ יִ ְּר ַאת ָׁש ַמיִ ם.
יתוֻ ,כל ֹו ָשש וְּ ָש ֵמ ַח ֶּׁש ִנ ֵצל ֶּאת זְּ ַמנ ֹו לְּ ֹ
ְּכ ֶּנ ֶּגד ָכל ַה ִמ ְּצו ֹותֵׁ .שנִ ית ְּ -כ ֶּׁש ָׁשב לְּ בֵ ֹ
ישית לְּ נִ צול ַה ְּז ַמן ,וְּ ַא ְּ ׁש ֵרי ָה ִא ָׁשה ַה ְּמ ַד ְּר ֶּב ֶּנת ֶּאת ַבעֲ ָלה
נו ֵתן ָל ֶּהם ֻדגְּ ָמא ִא ִ ׁ
יהם ֹ
וְּ ַא ְּ ׁש ֵרי ַביִ ת ֶּׁשאֲ ִב ֶּ
מות
לוםַ " :ח ְּכ ֹ
ֶּיה ָא ַמר ְּ ׁשלֹמֹה ַה ֶּמל ְֶּּך (משלי יד א) ָעלָיו ַה ָׁש ֹ
יעת ִע ִתים לַת ֹו ָרהֶּׁ ,ש ָעל ָ
ְּבנ ַֹעם ו ְּב ִח ָבה לִ ְּק ִב ַ
יתה"ַ ,א ְּ ׁש ֵרי ֶּחלְּ ָקה ו ָמה נָ ִעים ג ֹו ָר ָלה ,וְּ ִת ָשא ְּב ָרכָ ה ֵמ ֵאת ה'.
נָ ִ ׁשים ָבנְּ ָתה בֵ ָ
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ִש ְמ ַׁחת ֶה ָחג
חוק ְּו ַקלות
אוכֵ ל ְּו ׁש ֹו ֶּתה ְּו ָש ֵמ ַח ַבמ ֹו ֵעד ,לֹא יִ ָמ ֵׁש ְּך ְּביַיִ ן ו ְּש ֹ
ָכ ַתב ָה ַר ְּמ ַב"ם" :ו ְּכ ֶּׁש ֹ
חוק
ֹאמר ֶּׁש ָכל ִמי ֶּׁשי ֹו ִסיף ָבזֶּה ,י ְַּר ֶּבה ְּב ִמ ְּצוַ ת ַה ִש ְּמ ָחהֶּׁ ,ש ַה ִ ׁש ְּכרות ְּו ַה ְּש ֹ
רֹא ׁשְּ ,וי ַ
הו ֵללות
הולֵלות ְּו ִס ְּכלותְּ ,ולֹא נִ ְּצ ַט ֵוינו ַעל ֹ
ֹאשֵ ,אינָ ם ִש ְּמ ָחה ֶּא ָלא ֹ
ַה ַר ֵבה ְּו ַקלות ָהר ׁ
"ת ַחת אֲ ֶּׁשר לֹא
בו ַדת ֹיוצֵ ר ַהכֹלֶּׁ ,ש ֶּנאֱ ַמרַ :
ֵש ָבה עֲ ֹ
ְּו ִס ְּכלותֶּ ,א ָלא ַעל ַה ִש ְּמ ָחה ֶּׁשי ׁ
ָעבַ ְּד ָת ֶּאת ה' אֱ ל ֶֹּה ָ
בו ָדה ְּב ִש ְּמ ָחהְּ ,ו ִאי
יך ְּב ִש ְּמ ָחה ו ְּבטוב לֵבָ ב"ָ ,הא לָ ַמ ְּד ָתֶּׁ ,ש ָהעֲ ֹ
ֹאש ְּולֹא ִמת ֹו ְּך ִ ׁש ְּכרות".
חוק ְּולֹא ִמת ֹו ְּך ַקלות ר ׁ
ֶּא ְּפ ָׁשר לַעֲ בֹד ֶּאת ה' לֹא ִמת ֹו ְּך ְּש ֹ
יהם
ידים אֲ ֶּׁשר ַה ֵׁשם לְּ נֶּגְּ ָדם ָת ִמיד ו ְּבכָ ל ַד ְּרכֵ ֶּ
ְּו ָכ ַתב ַהטור (סוף סימן תקכט)ִ :מ ַדת ַהחֲ ִס ִ
יְּ ָדעוהוָ ,אז ְּב ֵעת ִש ְּמ ָח ָתם ֹיו ֵתר ְּו ֹיו ֵתר ְּמבָ ְּר ִכים ו ְּמ ַׁש ְּב ִחים לְּ ַה ָק ָב"ה אֲ ֶּׁשר ִש ְּמ ָחם.
עולָ ם ַהזֶּה אֲ ֶּׁשר
תוְּ ,ו ִאם ָכ ְּך ִהיא ִש ְּמ ַחת ָה ֹ
תו וַ הֲ נָ ָא ֹ
ְּויֹא ַמר ָה ָא ָדם ְּבלִ ב ֹו ְּב ֵעת ִש ְּמ ָח ֹ
עולָ ם ַה ָבא
יה תו ָגה ְּוצַ ַערִ ,אם ֵכן ָמה ִת ְּה ֶּיה ִש ְּמ ַחת ָה ֹ
ֵש ַאחֲ ֶּר ָ
ִהיא ֶּהבֶּ לִ ,כי י ׁ
נו
צו ֹ
דו לַ עֲ ש ֹות ְּר ֹ
ַטה לִ ב ֹו לְּ ָע ְּב ֹ
יה תוגָ הְּ .ויִ ְּת ַפלֵל לְּ ַה ָק ָב"ה ֶּׁשי ֶּ
ידית ֶּׁש ֵאין ַאחֲ ֶּר ָ
ַה ְּת ִמ ִ
אור ְּפ ֵני
ֵאור ְּב ֹ
עולָ ם ַה ָבא ל ֹ
עולָ םִ ,ויז ֵַכנו לְּ ַחיֵי ָה ֹ
ְּבלֵב ָׁשלֵםְּ ,ו ֶּׁש ְּי ַש ְּמ ֶּחנו ְּב ִש ְּמ ַחת ָה ֹ
ֶּמל ְֶּּך ַח ִיים .ע"כ.
ָכ ַתב ְּב ֵספֶּ ר ַה ִחנו ְּך (מצוה תפח)ִ " :מ ָׁש ְּר ֵׁשי ִמ ְּצוָ ה ֹזו ֶּׁשל ִש ְּמ ַחת ֶּה ָחג ,לְּ ִפי ֶּׁש ֶּטבַ ע ָה ָא ָדם
מו ֶּׁשהוא צָ ִר ְּ
יך ֶּאל ַה ָמ ֹזוןְּ ,ו ֶּאל ַה ְּמנו ָחהְּ ,ו ֶּאל ַה ֵׁשנָ הְּ .ו ָרצָ ה ָה ֵאל
לִ ְּשמ ַֹח לִ ְּפ ָר ִקיםְּ ,כ ֹ
מו ,לְּ ַמ ַען נִ זְּ ֶּכה לְּ פָ נָ יו
יתוְּ ,ו ִצ ָונו לַ עֲ ש ֹות ַה ִש ְּמ ָחה לִ ְּ ׁש ֹ
לְּ זַכ ֹו ֵתנו אֲ נַ ְּחנו ַעמ ֹו ְּוצֹאן ַמ ְּר ִע ֹ
בות
ְּבכָ ל ַמעֲ ֵשינוְּ .ו ִה ֵנה ָקבַ ע לָ נו זְּ ַמ ִנים ַב ָׁשנָ ה ַלמ ֹועֲ ִדים ,לִ זְּ כֹר ָב ֶּהם ַה ִנ ִסים ְּו ַהט ֹו ֹ
אֲ ֶּׁשר ְּג ַמלָ נוְּ ,ו ָאז ְּב ִע ִתים ָה ֵהם ִצ ָונו לְּ כַ לְּ ֵכל ַהח ֶֹּמר ִב ְּדבַ ר ַה ִש ְּמ ָחה ַה ְּצ ִריכָ ה ֵאלָ יו.
רוִ ,כי ַה ַמ ְּח ָׁש ָבה ַהזֹאת
מו ולְּ זִ ְּכ ֹ
חות לִ ְּ ׁש ֹ
דולָ הִ ,ב ְּה ֹיות שֹבַ ע ַה ְּש ַמ ֹ
ְּויִ ָמצֵ א לָ נו ְּתרופָ ה ְּג ֹ
ְּ
ִת ְּה ֶּיה לָ נו ג ֵָדר ,לְּ בַ ל נֵצֵ א ִמ ֶּד ֶּרך ַהי ֶֹּׁשר ֹיו ֵתר ִמ ַדאי" .ע"כ.
ָכ ַתב ַר ִבי אֱ לִ י ֶּעזֶּר ִמ ֵמיץ ְּב ֵספֶּ ר ַהיְּ ֵר ִאים (סימן תכז)ָ :כל ִש ְּמ ָחה ָה ְּראויָה לָ ָא ָדם לְּ כָ ל
קו ַרת רו ַח
מוצֵ א ב ֹו ִש ְּמ ָחה ְּו ֹ
חוַ ,חיָב לַעֲ ש ֹו ָתה ָב ֶּרגֶּלְּ ,וכָ ל ָדבָ ר ֶּׁש ְּבלִ ב ֹו ֹ
ָדבָ ר ַה ְּמ ַש ְּמ ֹ
לוַ ,חיָב לַ עֲ ש ֹות ֹו .ו ְּכ ֵׁשם ֶּׁש ַח ָיב לְּ ַׁש ֵמ ַח
ַבאֲ ִכילָ ה ו ִב ְּ ׁש ִתיָה ו ְּבכָ ל ָד ָבר ֶּׁש ִש ְּמ ָחה ִהיא ֹ
יתוִ ,ד ְּכ ִתיב ְּו ָש ַמ ְּח ָת ְּב ָח ֶּג ָך ַא ָתה ו ִבנְּ ָך וגו'.
מוָ ,כ ְּך ַחיָב לְּ ַׁש ֵמ ַח ֶּאת ָבנָ יו ו ְּב ֵני ֵב ֹ
ַע ְּצ ֹ

בו ַׁדת ה' ָהאֲ ִמ ִּתית ַּׁב ּמ ֹועֲ ִדים
עֲ ֹ
בו ַדת ַהגוף
בו ַדת ַהגוף .וַ עֲ ֹ
בו ַדת ַה ֶּנפֶּ ׁש ִעם עֲ ֹ
בו ָדה ַה ְּ ׁשל ֵָמה ִהיא עֲ ֹ
"ו ָדבָ ר יָדו ַע הואֶּׁ ,ש ָהעֲ ֹ
ְּ
מו ֶּׁש ָכתוב ַבת ֹו ָרה ְּב ִמ ְּצוַ ת ַהמ ֹועֲ ִדים'ְּ :וזָבַ ְּח ָת ְּ ׁשל ִָמים
ִהיא לְּ ִה ְּת ַענֵג ְּב ַמאֲ כָ ל ו ִמ ְּ ׁש ֶּתהְּ ,כ ֹ
יהם י ַַחד
או ָתיו .ו ִב ְּ ׁשנֵ ֶּ
דות ,לְּ ַׁש ֵב ַח ְּולִ זְּ כֹר נִ ָסיו ְּונִ ְּפלְּ ֹ
הו ֹ
בו ַדת ַה ֶּנפֶּ ׁש ִהיא לְּ ֹ
ְּו ָאכַ לְּ ָת ָׁשם' .וַ עֲ ֹ
מו ֶּׁש ָא ְּמרו (מסכת פסחים סח ע"ב)ַ :ח ְּל ֵקהוֶּ ,ח ְּצ ֹיו ַלה' ְּו ֶּח ְּצ ֹיו לָ כֶּ ם.
בו ָדה ְּ ׁש ֵל ָמהְּ ,כ ֹ
ִת ְּהיֶּה ָהעֲ ֹ
או ָתה ָׁש ָעה ,אֲ ִפלו ַה ְּדבָ ִרים ַהגופָ נִ ִייםֶּׁ ,ש ֵהם ַה ַמאֲ כָ ל ְּו ַה ִמ ְּ ׁש ֶּתה ְּו ַה ַתעֲ נוגִ ים ָהאֲ ֵח ִרים,
ו ְּב ֹ
ינו כֵ ןֶּ ,אלָא ִמ ְּת ַכ ֵון
לום ֵא ֹ
בו ַדת ה' .אֲ בָ ל ִאם ַחס וְּ ָׁש ֹ
ֻכ ָלם נַ עֲ ִשים רו ָחנִ ִייםְּ ,ו ֵהם עֲ ֹ
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מועֲ ִדים ו ִמ ְּק ָר ֵאי ק ֶֹּד ׁש.
בו ָדה ָה ְּראויָהֵ ,אינָ ם ֹ
עובֵ ד לַה' יִ ְּת ַעלֶּה ָהעֲ ֹ
ינו ֹ
פוְּ ,ו ֵא ֹ
לַהֲ נָ ַאת גו ֹ
עו ִשים ַה ִמ ְּצ ֹוות ו ְּמ ַק ְּד ִ ׁשים
מועֲ ָדי' ִ -בזְּ ַמן ֶּׁש ַא ֶּתם ֹ
ֹ
'אלֶּה ֵהם
ֵ
ְּו ַעל זֶּה ָא ְּמרו חֲ זַ"ל:
עו ְּס ִקים ַבת ֹו ָרהָ ,אז
דות ַבאֲ ֵספַ ת ָה ָעם ְּבבָ ֵתי ְּכנֵ ִסי ֹות ,ו ְּמ ַהלְּ לִ ים ו ְּמ ַׁש ְּב ִחים לַה' ְּו ֹ
ַהמ ֹועֲ ֹ
מו ֶּׁש ֵה ִ ׁשיב ַר ִבי עֲ ִקיבָ א
מועֲ ֵדיכֶּ ם .ו ְּכ ֹ
מועֲ ַדי ֶּא ָלא ֹ
מועֲ ָדי'ְּ ,ו ִאם לָ או ֵ -אינָ ם ֹ
'אלֶּה ֵהם ֹ
ֵ
עו ִשים ַע ָתה מ ֹועֲ ִדים ,וַ הֲ לֹא ְּכ ִתיב (ישעיה א יד):
ָמה ַא ֶּתם ֹ
תו ,ל ָ
או ֹ
ֹ
תו ִמין ֶּׁש ָׁש ַאל
או ֹ
לְּ ֹ
מועֲ ֵדיכֶּ ם' ְּכ ִתיב.
'ח ְּד ֵׁשיכֶּ ם ו ֹ
לוָ :
ט ַרח? ָא ַמר ֹ
מועֲ ֵדיכֶּ ם ָשנְּ ָאה נַ ְּפ ִ ׁשיָ ,היו ָעלַי לָ ֹ
ָח ְּד ֵׁשיכֶּ ם ו ֹ
ִבזְּ ַמן ֶּׁש ַא ֶּתם ְּמכַ ְּונִ ים ַלהֲ נָ ַאת גו ְּפכֶּ ם ִבלְּ בַ דֵ ,הם ְּשנו ִאים ,אֲ בָ ל ִאם ַא ֶּתם ְּמכַ ְּונִ ים
הם לְּ פָ נַ י"( .דרשות רבי
יבים ֵ
בו ָד ִתיֵ ,אינָ ם ְּשנו ִאים ְּו ֵאינָ ם ָעלַי לָ ט ַֹרחֶּ ,א ָלא אֲ הו ִבים וַ חֲ ִב ִ
לַעֲ ֹ
יהושע אבן שועיב)

ִ ּבגְ ֵדי ַׁש ָּבת וְ ַׁחג
יְּ ֵמי חֹל ַהמ ֹו ֵעד ,צָ ִרי ְּך לְּ כַ ְּב ָדם ִב ְּבג ִָדים נָ ִאים ו ְּב ַמאֲ כָ ל ו ְּב ִמ ְּ ׁש ֶּתה ְּמי ָֻח ִדיםְּ ,ולֹא
חל ַבמ ֹו ֵעדֶּׁ ,ש ְּבוַ ַדאי ֵאין ִמן ָה ָראוי לַעֲ ש ֹות ֵכןֶּׁ ,ש ֵאין זֶּה
או ָתם ַהל ֹו ְּב ִ ׁשים ִבגְּ ֵדי ֹ
ְּכ ֹ
דותַ ,אף ַעל ִפי ֶּׁש ֵי ׁש
בוד ַה ַחג .ו ְּכבָ ר ָא ְּמרו חֲ זַ"ל (אבות פ"ג מי"א)ַ :ה ְּמבַ זֶּה ֶּאת ַהמ ֹועֲ ֹ
ִמ ְּכ ֹ
עולָ ם ַה ָבא .ופֵ ַר ׁש ַר ִ ׁש"יַ ,ה ְּמבַ זֶּהֶּׁ ,שנ ֹו ֵהג
לו ֵחלֶּק לָ ֹ
טו ִביםֵ ,אין ֹ
ָדו ת ֹו ָרה ו ַמעֲ ִשים ֹ
ְּבי ֹ
מו ֵעד ִמנְּ ַהג חֹל ַבאֲ ִכילָ ה ו ְּ ׁש ִתיָה.
ַב ֹ

עֲ לִ יָּה ל ֶָרגֶל
נות
יאים ָק ְּר ָב ֹ
ֵהן אֱ ֶּמת ֶּׁש ִע ַקר ִמ ְּצוַ ת עֲ לִ יָה לָ ֶּרגֶּל ָהיְּ ָתה ִבזְּ ַמן ֵבית ַה ִמ ְּק ָד ׁשֶּׁ ,ש ָהיו ְּמ ִב ִ
כ ֶּתל ַה ַמעֲ ָר ִבי,
לות לִ ירו ָׁשלַיִ ם ְּו ַל ֹ
קום ,גַם ַב ְּז ַמן ַהזֶּה ִמ ְּצוָ ה לַעֲ ֹ
ַכ ָכתוב ַבת ֹו ָרהִ ,מ ָכל ָמ ֹ
"ו ָהיו ֵעינַ י ְּולִ ִבי
ִמ ְּפנֵ י ֶּׁש ְּק ֻד ָׁש ָתן ַקי ֶֶּּמת לְּ ע ֹולָ ם ִמ ְּפ ֵני ַה ְּ ׁש ִכינָ הֶּׁ ,ש ֶּנאֱ ַמר (מלכים א ט ג)ְּ :
עו ָלם לֹא ָזזָה ְּ ׁש ִכינָ ה ִמכ ֶֹּתל ַה ַמעֲ ָר ִבי.
שם ָכל ַה ָי ִמים" .וְּ כֵ ן ָא ְּמרו ַב ִמ ְּד ָר ׁש (שיר השירים רבה ב)ֵ :מ ֹ
ָׁ
עולָם.
וְּ כֵ ן ָכ ַתב ָה ַר ְּמ ַב"ם (פ"ו מבית הבחירה הט"ז)ֶּׁ ,ש ְּק ֻד ַׁשת ֵבית ַה ִמ ְּק ָד ׁש וִ ירו ָׁשלַיִ ם לֹא ְּב ֵט ָלה לְּ ֹ
לות ִמ ָבבֶּ ל לִ ירו ָׁשלַיִ ם ְּב ַחג
און ָהיָה ָרגִ יל לַעֲ ֹ
ידים (סימן תרל) מובָ אֶּׁ ,ש ַר ֵבנו ַהאי ָג ֹ
ו ְּב ֵספֶּ ר חֲ ִס ִ
הו ַׁש ְּענָ א ַר ָבה ֶּׁשבַ ע ְּפ ָע ִמים .ו ְּב ׁשו"ת
ֵיתים ְּב ֹיום ֹ
ַה ֻסכ ֹות ִמ ֵדי ָׁשנָ ה ְּב ָׁשנָ ה ,וְּ ָהיָה ַמ ִקיף ֶּאת ַהר ַהז ִ
ידי אֱ ֶּמתִ ,כי עֲ ַדיִ ן נִ ְּ ׁש ָאר ֵמ ַה ִנ ִסים ֶּׁש ָהיו ִבירו ָׁשלַיִ ם ִבזְּ ַמן
ַה ַת ְּ ׁש ֵב"ץ (ח"ג סימן רא) ָכ ַתב :וְּ ֵה ִעידו ַמ ִג ֵ
קוםִ ,כי ֵבית ַה ְּכ ֶּנ ֶּסת ֶּׁש ִבירו ָׁשלַיִ ם ֶּׁש ְּצ ִריכָ ה לִ ְּמ ַעט
רו צַ ר לִ י ַה ָמ ֹ
ַה ִמ ְּק ָד ׁשֶּׁ ,שלֹא ָא ַמר ָא ָדם לַחֲ בֵ ֹ
עות
חוגְּ גִ ים ְּב ַחג ַה ָׁשבו ֹ
עולֵי ָה ֶּרגֶּל ַה ֹ
קום ַה ָד ִרים ָׁשםִ ,מ ְּת ַמלֵאת ִמ ֶּפה לְּ פֶּ ה ְּב ֵעת ִה ְּת ַק ֵבץ ֹ
ַאנְּ ֵׁשי ַה ָמ ֹ
ש ָתה( .שו"ת יחוה דעת
יש ,וְּ כֻ ָלם נִ ְּכנָ ִסים וְּ ֹיו ְּ ׁש ִבים ְּרוָ ִחיםִ ,כי עֲ ַדיִ ן ִהיא ִב ְּק ֻד ָׁ
אות ִא ׁ
ֹיו ֵתר ִמ ְּ ׁשל ֹׁש ֵמ ֹ
חלק א סימן כה)

או ֵמר
עו ֵמד ְּו ֹ
ַאף ַעל ִפי ֶּׁש ְּבכָ ל ַה ָׁשנָ הִ ,אם ָע ְּברו ְּ ׁשל ִ ֹׁשים ֹיום ֶּׁשלֹא ָר ָאה ֶּאת ַהכ ֶֹּתלֹ ,
ב ֵתינו ָה ָיה לִ ְּש ֵרפַ ת
"בית ָק ְּד ֵׁשנו ְּו ִת ְּפ ַא ְּר ֵתנו אֲ ֶּׁשר ִהלְּ לו ָך אֲ ֹ
ֶּאת ַה ָפסוק (ישעיה סד י)ֵ :
קוםִ ,אם
קו ֵר ַע ֶּאת ִבגְּ ד ֹו ַעד ְּכ ֶּנגֶּד לִ ב ֹוִ ,מ ָכל ָמ ֹ
ֵא ׁשְּ ,וכָ ל ַמחֲ ַמ ֵדינו ָהיָה לְּ ָח ְּר ָבה"ְּ ,ו ֹ
ינו
קו ֵר ַעִ ,מ ְּפ ֵני ְּק ֻד ַׁשת ְּו ִש ְּמ ַחת ֶּה ָחג .ו ְּבכָ ל אֹפֶּ ןַ ,ה ָגר ִבירו ָׁשלַיִ ם ֵא ֹ
ינו ֹ
ָבא ֶּב ָחגֵ ,א ֹ
צָ ִר ְּ
יום( .סימן תקסא .חזו"ע ארבע תעניות תלח)
יך לִ ְּקר ַֹעַ ,אף ִאם לֹא ָר ָאה ֶּאת ַהכ ֶֹּתל ְּ ׁשל ִ ֹׁשים ֹ
יסה לְּ ֶּׁש ַטח ַהר ַה ַביִ ת ַכי ֹום אֲ סו ָרה ְּב ֶּה ְּחלֵטֵ ,מ ַא ַחר
ְּו ֵי ׁש לְּ ַהזְּ ִכיר ולְּ ַהזְּ ִהירֶּׁ ,ש ַה ְּכנִ ָ
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ְּוכֻ ָלנו ְּט ֵמ ֵאי ֵמ ִתיםְּ ,ו ַה ִנ ְּכנָ ס לְּ בֵ ית ַה ִמ ְּק ָד ׁש ְּכ ֶּׁשהוא ְּט ֵמא ֵמתַ ,חיָב ָכ ֵרת .ו ְּב ֶּעזְּ ַרת ה'
יח ִצ ְּד ֵקנוְּ ,ונִ ָט ֵהר ֻכ ָלנו ְּב ֵאפֶּ ר ָפ ָרה אֲ ֻד ָמה ,נִ ָכנֵ ס ְּב ִש ְּמ ָחה ו ְּבטוב
רובֶּׁ ,ש ָיבֹא ְּמ ִ ׁש ַ
ְּב ָק ֹ
ישיֶּׁ ,שי ֵֵרד ָבנוי ִמן ַה ָׁש ַמיִ ם ִמ ַמעֲ ֵשה י ָָדיו ֶּׁשל ַה ָקב"הְּ .ו ַעל
לֵבָ ב לְּ בֵ ית ַה ִמ ְּק ָד ׁש ַה ְּ ׁשלִ ִ ׁ
יסה ְּמי ֶֻּח ֶּדת
יאים ֶּאת ָה ַר ִביםֶּׁ ,ש ָבנו ְּכנִ ָ
חו ְּט ִאים ו ַמחֲ ִט ִ
או ָתם ֹ
ֵכן ,לֹא יִ ְּת ַפ ֶּתה ַא ַחר ֹ
ב ַעד( .יחו"ד א כה)
צות ִמ ְּת ַפ ִתים לְּ ִה ָכ ֵנס לְּ ָׁשם .וַ ה' ַהט ֹוב יְּ כַ ֵפר ְּ
לְּ ַהר ַה ַביִ ת ,וַ ַע ֵמי ָהאֲ ָר ֹ

וְ ָהיָה ַׁמחֲ נ ָ
דוש
ֶיך ָק ֹ
ֵש לָ ֵתת ֶּאת ַה ָד ַעת
קום י ׁ
כ ֶּתל ַה ַמעֲ ָר ִביִ ,מ ָכל ָמ ֹ
לות ַל ֹ
ֵש ִענְּ יָן ַלעֲ ֹ
ַאף ֶּׁש ֵב ַא ְּרנו ֶּׁשי ׁ
ֶּשנָ ה
נות ָה ַר ִבים ִב ְּר ָחבַ ת ַהכ ֶֹּתל י ְּ ׁ
נותֶּׁ ,ש ֶּב ָע ֹוו ֹ
רו ֹ
יטב לְּ ָמה ֶּׁש ָמצוי ַב ָׁשנִ ים ָה ַאחֲ ֹ
יטב ֵה ֵ
ֵה ֵ
ְּ
הו ֵלך ָׁשם ִכ ְּמ ַעט ְּו ִאי
אות נָ ִ ׁשים ַרב ֹות לְּ לֹא ְּצנִ יעותְּ ,ו ַה ֹ
ַתעֲ רֹבֶּ ת אֲ נָ ִ ׁשים ְּונָ ִ ׁשים ,ובָ ֹ
קום
א ֶּח ֶּרת ַבלַיְּ לָ ה ,עֲ ַדיִ ן ַה ָמ ֹ
רות ,וַ אֲ ִפלו ְּב ָׁש ָעה ְּמ ֻ
אות אֲ סו ֹ
ֶּא ְּפ ָׁשר ֶּׁשלֹא יִ ָכ ֵׁשל ְּב ַמ ְּר ֹ
ָהר ְּבכָ ל ַה ְּד ָב ִרים ַה ָללו .ו ְּכבָ ר ָכ ַתב ָמ ָרן
הו ֶּמה אֲ נָ ִ ׁשים ְּונָ ִ ׁשיםַ .על ֵכןׁ ,ש ֹו ֵמר נַ ְּפ ׁש ֹו יִ ז ֵ
ֹ
ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך (סימן תקכט סעיף ד)ַ " :חי ִָבים ֵבית ִדין לְּ ַהעֲ ִמיד ׁש ֹו ְּט ִרים ַב ַח ִגיםֶּׁ ,ש ִי ְּהיו
רותֶּׁ ,שלֹא יִ ְּת ַק ְּבצו ָׁשם לֶּאֱ כֹל
ְּמ ׁש ֹו ְּט ִטים ו ְּמ ַח ְּפ ִשים ַב ִגנ ֹות ובַ ַפ ְּר ֵד ִסים ְּו ַעל ַה ְּנ ָה ֹ
לוםְּ .וכֵ ן יַזְּ ִהירו ְּב ָדבָ ר ֶּזה לְּ כָ ל
ידי עֲ בֵ ָרהַ ,חס ְּו ָׁש ֹ
ְּולִ ְּ ׁשת ֹות אֲ נָ ִ ׁשים ְּונָ ִ ׁשיםְּ ,ו ָיבֹאו לִ ֵ
יהם ְּב ִש ְּמ ָחהְּ ,ולֹא יִ ָמ ְּ ׁשכו ְּביַיִ ןֶּׁ ,ש ָמא ָיבֹאו
ָה ָעםֶּׁ ,שלֹא יִ ְּת ָע ְּרבו אֲ נָ ִ ׁשים ְּונָ ִ ׁשים ְּבבָ ֵת ֶּ
ֵש
דו ִ ׁשים" .ע"כְּ .ו ָכ ַתב ָה ַרב ִמ ְּ ׁשנָ ה ְּברו ָרהְּ " :ו ָדבָ ר ֶּזה י ׁ
ידי עֲ בֵ ָרהֶּ ,א ָלא יִ ְּהיו ֻכ ָלם ְּק ֹ
לִ ֵ
ָדוֶּ ,א ָלא ֶּׁש ַב ַח ִגים ָמצוי ַה ִקלְּ קול
ֵש ְּבי ֹ
חות ְּב ִמי ֶּׁשי ׁ
ִחיוב ָת ִמיד לְּ ַהזְּ ִהיר ָעלָ יו ְּולִ ְּמ ֹ
חל,
ימות ַה ֹ
מות ַגם ִב ֹ
קו ֹ
נות ָה ַר ִבים נִ ְּת ָפ ֵרץ ִקלְּ קול ֶּזה ִבזְּ ַמ ֵננו ְּב ֵאיזֶּה ְּמ ֹ
ְּב ֹיו ֵתר .ובַ עֲ ֹוו ֹ
חות" .עכ"ד.
חותְּ ,בוַ ַדאי ְּמחֻ יָב לִ ְּמ ֹ
ֵש ְּב ָיד ֹו לִ ְּמ ֹ
ָדול הוא ,ו ִמי ֶּׁשי ׁ
ְּו ָע ֹוון ג ֹ

ִטיּ ּולִ ים
ָמותֶּׁ ,ש ְּכ ִאלו יְּ ֵמי חֹל ַהמ ֹו ֵעד נִ ְּתנו ַרק
פוצָ ה ְּב ֶּק ֶּרב ִמ ְּ ׁש ָפח ֹות ְּמ ֻסי ֹ
ֶּשנָ ה ָטעות נְּ ֹ
י ְּ ׁ
הו ִרים לָ ֵתת
קוםֵ ,אין ָספֵ ק ֶּׁש ַעל ַה ֹ
ִב ְּ ׁש ִביל ִטיולִ ים ו ַמ ְּסלולִ ים ְּוכַ י ֹוצֵ א ָב ֶּהם .ו ִמ ָכל ָמ ֹ
לום ,ו ְּכבָ ר
רות ַחס ְּו ָׁש ֹ
אות אֲ סו ֹ
יהםֶּׁ ,שלֹא יִ ָכ ְּ ׁשלו ְּב ַמ ְּר ֹ
ַעל ַילְּ ֵד ֶּ
ֵיהם ְּולִ ָבם
ֶּאת ֵעינ ֶּ
ָ
ָ
ְּ
"תנָ ה ְּבנִ י לִ ְּבך לִ יְּ ,ו ֵעינֶּיך ְּד ָרכַ י ִתצ ְֹּרנָ ה"ְּ .ו ַדי לַ ֵמ ִבין.
ָא ַמר ְּ ׁשלֹמֹה ַה ֶּמלֶּך (משלי כג כו)ְּ :

יַׁעֲ לֶה וְ ָיב ֹוא
ָבוא' ְּב ַׁשחֲ ִריתִ ,מנְּ ָחה ְּו ַע ְּר ִביתְּ .ו ִאם ָט ָעה ְּולֹא ָא ַמר ִ -אם נִ זְּ ַכר
ַמזְּ ִכ ִירים 'יַעֲ לֶּה ְּוי ֹ
ָ
תו לְּ ִצי ֹון' ,יְּ ַסיֵם ' ַל ְּמ ֵדנִ י חֻ ֶּקיך',
'ה ַמחֲ זִ יר ְּ ׁש ִכינָ ֹ
לו ַמר ַ
'ברו ְּך ַא ָתה ה'' ְּכ ֵדי ֹ
ְּכ ֶּׁש ָא ַמר ָ
ְּ
ֹאמר 'יַעֲ לֶּה
תו לְּ ִצי ֹון' ,י ַ
'ה ַמחֲ זִ יר ְּ ׁש ִכינָ ֹ
ְּו ַיחֲ זֹר ל ֹו ַמר 'יַעֲ לֶּה ְּו ָיב ֹוא'ַ .אך ִאם ְּכבָ ר ָא ַמר ַ
חוזֵר לִ ְּת ִח ַלת
'מו ִדים' ְּונִ זְּ ַכרֹ ,
ֹ
מו ִדים'ְּ .ו ִאם ִה ְּת ִחיל אֲ ִפלו ֵתבָ ה ַא ַחת
בוא' לִ ְּפנֵ י ' ֹ
ְּו ָי ֹ
ְּ
ִב ְּר ַכת ְּ'רצֵ ה'ְּ .והוא ַה ִדין ְּכ ֶּׁש ִנזְּ ַכר ְּב ֶּה ְּמ ֵׁשך ַה ְּת ִפ ָלה ק ֶֹּדם ֶּׁש ָבא לַעֲ קֹר ַרגְּ לָ יו ,אֲ בָ ל
ידהְּ .ו ִדין זֶּה אֲ ִפלו ִב ְּת ִפ ַלת ַע ְּר ִבית.
חוזֵר לִ ְּת ִח ַלת ָהעֲ ִמ ָ
ִאם נִ זְּ ַכר ְּכ ֶּׁש ָבא לַעֲ קֹר ַרגְּ לָ יוֹ ,
ֹאש ח ֶֹּד ׁש ֶּׁש ְּב ַע ְּר ִבית לֹא ח ֹוזֵר].
מו ְּבר ׁ
[וְּ לֹא ְּכ ֹ
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חול ַהמ ֹו ֵעד ְּולֹא ָא ַמר
יח ִצבור ֶּׁש ָט ָעה ְּבלֵיל ַׁש ָבת ֶּׁשל ֹ
חול ַׁה ּמ ֹו ֵעד ׁ ְּ -שלִ ַ
לֵיל ַׁש ָּבת ֹ
חובָ ה ְּב ִב ְּר ַכת " ֵמ ֵעין ֶּׁשבַ ע"ְּ .ו ַאף י ִָחיד ֶּׁש ָט ָעה
חוזֵרְּ ,ו ֹיוצֵ א יְּ ֵדי ֹ
ינו ֹ
ָבואֵ ,א ֹ
יַעֲ לֶּה ְּוי ֹ
יח ִצבור ְּב ִב ְּר ַכת " ֵמ ֵעין ֶּׁשבַ ע" ,יָצָ א .אֲ בָ ל לְּ כַ ְּת ִח ָלה
חו ָבה ֵמ ַה ְּ ׁשלִ ַ
ְּו ִה ְּת ַכ ֵון לָ צֵ את יְּ ֵדי ֹ
שוב( .חזו"ע חנוכה רפג)
ַעל ַהי ִָחיד ַלחֲ זֹר ולְּ ִה ְּת ַפלֵל ַע ְּר ִבית ׁ
ָבוא' ְּב ִב ְּר ַכת ַה ָמ ֹזוןְּ .ו ִאם ָט ָעה ְּולֹא ָא ַמרִ ,אם נִ זְּ ַכר
או ֵמר ' ַיעֲ לֶּה ְּוי ֹ
ִ ּב ְר ַּׁכת ַׁה ּ ָמ ֹזון ֹ -
ְ
"בר ּוך אֲ ֶשר נ ַָׁתן
שון ֹזוָּ :
או ֵמר ְּבלִ י ֵׁשם ה' ְּבלָ ֹ
'ברו ְּך ַא ָתה ה' ב ֹונֵ ה יְּ רו ָׁשלַיִ ם'ֹ ,
ַא ַחר ָ
חוזֵר( .סי' קפח ס"ז)
מ ֹועֲ ִדים לְ ַׁע ּמ ֹו יִ ְש ָר ֵאל לְ ָשש ֹון ּולְ ִש ְמ ָחה"ְּ .ו ִאם נִ זְּ ַכר לְּ ַא ַחר ִמ ֵכןֵ ,אינ ֹו ֹ

קריאת ההלל
בחול המועד פסח קוראים את ההלל בדילוג ובלי ברכה ,כדרך שקוראים בראש
חודש .ומנהג בני אשכנז לברך עליו "לקרוא את ההלל".
בגמרא (ערכין י סע"א) שאלו למה בחג הסוכות גומרים את ההלל כל יום ,ואילו בחג הפסח לא
קוראים אותו בשאר הימים אלא בדילוג מחמת מנהג? ותרצו ,שבחג הסוכות ,כיון שימי החג
חלוקים בקרבנותיהם ,דהיינו שכל יום שונה מספר קרבנותיו ,לכן חשוב כל יום ויום לאמירת
ההלל בפני עצמו .מה שאין כן בפסח ,שכל ימי החג מספר הקרבנות שווה ,לכן די להם בהלל
אחד ביום הראשון .טעם נוסף אמרו חז"ל על פי הגמרא (מגילה י ע"ב) "ולא קרב זה אל זה כל
הלילה" ,שבשעה שהטביע הקב"ה את המצרים בים סוף ,ביקשו מלאכי השרת לומר שירה,
אמר הקב"ה" :מעשי ידי טובעים בים ,ואתם אומרים שירה"?! לכן גם אנחנו לא אומרים הלל
ביום טוב שביעי של פסח ,וכיון שביום טוב לא אומרים ,לא נאה שנאמר בחול המועד,
שכביכול חול המועד חמור יותר מיום טוב .ובזוהר הקדוש (פרשת אמור צז ע"א) אמרו" :ו ְּספַ ְּר ֶּתם
לָכֶּ ם ִמ ָמחֳ ַרת ַה ַׁש ָבת" ,שאף שנטהרו ישראל לעשות קרבן פסח ויצאו מן הטומאה ,עדיין לא
היו שלמים וטהורים כראוי ,על כן אין אומרים הלל גמור בשאר ימי הפסח".

יאת ַׁה ּת ֹו ָרה
ְק ִר ַׁ
יאה ֶּׁשל ֹיום ַא ֵחר ֶּׁשל ֶּפ ַסחֵ ,אין צָ ִר ְּ
יך
ימי חֹל ַהמ ֹו ֵעד ְּו ָק ְּראו ַבת ֹו ָרה ְּק ִר ָ
ִאם ָטעו ִב ֵ
כב( .רמז)
יאות ְּמ ַע ֵ
תו י ֹוםִ ,כי ֵאין ֵס ֶּדר ַה ְּק ִר ֹ
יאה ֶּׁשל א ֹו ֹ
לַחֲ זֹר ְּולִ ְּקרֹא ֶּאת ַה ְּק ִר ָ

יסן
ט"ז ְ ּבנִ ָ
הו ִסיף ַמאֲ כָ ל ְּמ ֻי ָחד ַב ְּסעו ָדה [לְּ בַ ד ִמ ַמה
טוב לְּ ֹ
יסן]ֹ ,
המ ֹו ֵעד [ט"ז ְּבנִ ָ
אש ֹון ֶּׁשל חֹל ַ
ֹיום ָה ִר ׁ
ֶּׁש ָצ ִר ְּ
רו ׁש ְּו ָה ָמן
בוד ֶּה ָחג] ,זֵכֶּ ר לְּ ֶּא ְּס ֵתר ֶּׁש ִהזְּ ִמינָ ה ֶּאת אֲ ַח ְּ ׁשוֵ ֹ
יך לִ ְּשמ ַֹח ִב ְּב ַשר ְּב ֵה ָמה וְּ יַיִ ן לִ ְּכ ֹ
ה ֵעץ( .השל"ה ,מג"א ,חק יעקב .רמט)
בו ַבי ֹום ָתלו ֶּאת ָה ָמן ַעל ָ
ל ִַמ ְּ ׁש ֶּתה ְּב ֹיום זֶּה ,ו ֹ

אֲ ִכילַׁת ַׁמצ ֹּות ְ ּב ֶמ ֶש ְך ֶה ָחג
קום ֵאין ִחיוב
ֶּשנָ ה ְּקצָ ת ִמ ְּצוָ ה ַבאֲ ִכי ַלת ַמ ָצה ְּבכָ ל יְּ ֵמי ֶּה ָחגִ ,מ ָכל ָמ ֹ
ַאף ַעל ִפי ֶּׁשי ְּ ׁ
אוכֵ ל ַמ ָצה ִב ְּ ׁש ַאר
אש ֹון ִבלְּ בַ דְּ .ו ַעל ֵכןָ ,ה ֹ
ִמן ַהת ֹו ָרה לֶּאֱ כֹל ַמ ָצה ֶּא ָלא ַבלַיְּ לָ ה ָה ִר ׁ
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'המ ֹו ִציא'ְּ .וגַם ִב ְּסעֻ ד ֹות ַׁש ָבת ְּו ֹיום
'על אֲ ִכילַת ַמ ָצה' ֶּא ָלא ַ
ינו ְּמבָ ֵר ְּך ַ
יְּ ֵמי ֶּה ָחגֵ ,א ֹ
ְּ
בלְּ בַ ד( .פה .ועיין בילקוט יוסף פסח ג עמוד תקנז
'המ ֹו ִציא' ִ
טובֶּׁ ,ש ַחיָב לֶּאֱ כֹל ָב ֶּהם ַפתְּ ,מ ָב ֵרך ַ
ֹ
ותרווה נחת)

אש ֹון ִבלְּ בַ ד ,וְּ ִאלו
'על אֲ ִכילַת ַמ ָצה' ַב ַליְּ לָה ָה ִר ׁ
ֵש לְּ ָה ִביןַ ,מדו ַע ְּב ַחג ַה ֶּפ ַסח ָאנו ְּמבָ ְּר ִכים ַ
י ׁ
ישב ַב ֻס ָכה' ְּב ָכל ִ ׁש ְּב ַעת יְּ ֵמי ֶּה ָחג ,וַ הֲ לֹא ְּכ ֵׁשם ֶּׁש ְּב ַחג ַה ֶּפ ַסח ֵאין
ְּב ַחג ַה ֻסכ ֹות ָאנו ְּמבָ ְּר ִכים 'לִ ֵׁ
חובָ ה לֶּאֱ כֹל ַפת
אש ֹוןָ ,כ ְּך גַם ְּב ַחג ַה ֻסכ ֹות ֵאין ֹ
חובָ ה ֵמ ַהת ֹו ָרה לֶּאֱ כֹל ַמ ָצה חוץ ֵמ ַה ַליְּ ָלה ָה ִר ׁ
ֹ
ָכול ָא ָדם לְּ ִה ְּת ַקיֵם ִב ְּ ׁש ָאר ַהי ִָמים ְּבלֹא
ַשב ,לְּ ִפי ֶּׁש ְּבפֶּ ַסח י ֹ
ֵש לְּ י ֵׁ
אש ֹון? ְּוי ׁ
חוץ ֵמ ַה ַליְּ לָ ה ָה ִר ׁ
ָכול לְּ ִה ְּת ַקיֵם ְּבלֹא
קותַ ,מה ֶּׁש ֵאין ֵכן ַב ֻס ָכהֶּׁ ,ש ֵאין ָא ָדם י ֹ
יר ֹ
רות ִו ָ
אֲ ִכילַת ַמ ָצה ְּויִ ְּהיֶּה נִ ז ֹון ְּבפֵ ֹ
ישֹן ַב ֻס ָכה ,נִ ְּמצָ א ֶּׁשהוא ֻמ ְּכ ָרח לְּ ַקיֵם ֶּאת ַה ִמ ְּצוָ ה לָדור
ֵׁשנָ ה ְּ ׁשל ָֹׁשה ָי ִמיםְּ ,ו ִאם ֵכןַ ,ח ָיב לִ ׁ
ישֹן ַב ֻס ָכה'ֵ ,מחֲ ָׁש ׁש
ַב ֻס ָכה( .הרז"ה ,מהר"ם חלאווה) ֶּא ָלא ֶּׁש ַעל ַה ֵׁשנָ ה לֹא ִת ְּקנו חֲ כָ ִמים לְּ בָ ֵר ְּך 'לִ ׁ
שנָ ה( .תוספות ברכות יא ע"ב)
ישן ,לְּ כָ ְּך ִת ְּקנו לְּ בָ ֵר ְּך ַעל ָהאֲ ִכילָה ,ו ָבזֶּה פ ֹו ֵטר ַגם ֶּאת ַה ֵׁ
ֶּׁש ָמא לֹא יִ ַׁ

ַׁק ָּב ַׁלת ְּפנֵי ַׁרבּ ֹו ָּב ֶרגֶל
ִמ ְּצוָ ה ַעל ָכל ָא ָדם לְּ ַק ֵבל ֶּאת ְּפ ֵני ַרב ֹו ֶּב ָחג ,וַ אֲ ִפלו ִאם ַרב ֹו ָגר ִמחוץ לָ ִעיר ,יִ ְּ ׁש ַת ֵדל
הו ֵל ְּך לְּ ַק ֵבל
קוםַ ,גם ְּב ֶּמ ֶּׁש ְּך ַה ָׁשנָ הְּ ,בכָ ל ַפ ַעם ֶּׁש ָא ָדם ֹ
תו .ו ִמ ָכל ָמ ֹ
או ֹ
לִ נְּ ס ַֹע ֵאלָ יו לִ ְּר ֹ
צוָ ה( .מסכת ראש השנה ט"ז ע"ב .ומסכת סוכה י ע"ב ,כו ע"א ועוד.
ֶּאת ְּפ ֵני ַרב ֹוְּ ,מ ַקיֵם ָבזֶּה ִמ ְּ
הרמב"ם פרק ה מהלכות תלמוד תורה הלכה ז)

בוד ּת ֹו ָרה אֲ ִמ ִּתי
ְ ּכ ֹ
בות ְּבבֵ ית ַה ִמ ְּד ָר ׁש " ָח ֹזון
יא ְּך ָהיו נֶּ אֱ ָס ִפים אֲ לָ ִפים ו ְּרבָ ֹ
זְּ כו ַרנִ י לִ ְּפנֵ י ִכ ְּ ׁשל ִ ֹׁשים ָׁשנָ הֵ ,ה ַ
עובַ ְּדיָה" ִב ְּ ׁשכונַ ת ַק ָטמ ֹון ִבירו ָׁש ַליִ םִ ,מ ֵדי ָׁשנָ ה ְּבפֶּ ַסח ְּו ֻסכ ֹותְּ ,כ ֵדי לְּ ַק ֵבל ֶּאת ְּפנֵ י מ ֹו ֵרנו
ֹ
דולִ יםַ ,ר ָב ֵני
עובַ ְּדיָה ֹיו ֵסף זצוק"לְּ .ו ָהיו ָב ִאים ַר ָבנִ ים ְּג ֹ
אש ֹון לְּ ִצי ֹון ַר ֵבנו ֹ
ְּו ַר ֵבנו ָמ ָרן ָה ִר ׁ
מו ֵרנו ְּו ַר ֵבנו ַר ִבי
רו ִאים ֶּאת ֹ
ֵיהם ָהיִ ינו ֹ
דולִ ים ,ו ִמ ֵבינ ֶּ
מו ִרי"ם ְּג ֹ
בות ָב ֵתי ִדין ְּו ַא ְּד ֹ
ָע ִרים ,אֲ ֹ
ָדול ַב ִגיל ִמ ָמ ָרן זצ"לָ ,היָה
אש יְּ ִ ׁשיבַ ת פ ֹו ָרת ֹיו ֵסףֶּׁ ,ש ַאף ֶּׁש ָהיָה ג ֹ
ר ׁ
יְּ הו ָדה צַ ְּד ָקה זַצַ "ל ֹ
אותְּ ,ו ַה ְּדבָ ִרים ָהיו
או ְּמ ִרים ִחדו ִ ׁשים ופַ ְּר ְּפ ָר ֹ
ֹ
דולָ הְּ .ו ָהיו
ָבא ְּב ַאהֲ בָ ה ְּו ִח ָבה ְּו ַהעֲ ָרצָ ה ְּג ֹ
ְּמתו ִקים ו ְּש ֵמ ִחים ִכנְּ ִתינָ ָתם ִמ ִסינַ י.
ופַ ַעם ְּכ ֶּׁש ַר ֵבנו יְּ הו ָדה צַ ְּד ָקה ָא ַמר ֵאי ֶּזה ִחדו ׁש לְּ ָמ ָרןִ ,ה ְּת ַפ ֵעל ָמ ָרן ֵמ ַה ִחדו ׁש וְּ ָא ַמר:
תו ַעד לְּ ַא ַחר ַהמ ֹו ֵעד".
או ֹ
" ָה ִביאו לִ י ַמ ֵהר ֵעט ְּו ַדףִ ,כי זֶּה ָדבָ ר ָה ָאבֵ דֶּׁ ,ש ָמא ֶּא ְּ ׁש ַכח ֹ
ְּ
ְּ
יתםָ ,כך צָ ִריך ,לִ ְּכתֹב ִמיָד
ידיו ַב ְּי ִ ׁשיבָ הָ ,א ַמר לָ ֶּהםְּ :ר ִא ֶּ
ו ְּכ ֶּׁש ִס ֵפר זֹאת ָה ַרב צַ ְּד ָקה לְּ ַתלְּ ִמ ָ
לו ַמר ָת ִמיד,
ָמה ֶּׁש ׁש ֹו ְּמ ִעים ,ולְּ ַא ַחר זְּ ַמן נֶּאֱ ָס ִפים ִחדו ִ ׁשים ַר ִביםְּ ,וכָ ְּך י ֵׁש לָ ָא ָדם ָמה ֹ
מו ֶּׁש ֶּנאֱ ָמר (משלי יג יא)" :קֹבֶּ ץ ַעל יָד יִ ְּר ֶּבה".
ְּכ ֹ
ידים ל ְַּי ִ ׁשיבָ הָ ,היָה ָה ַרב ׁש ֹואֲ לָ ם ְּב ֹזו ַה ָל ׁש ֹון:
ו ְּפ ָע ִמים ַרב ֹות לְּ ַא ַחר הֶּ ָחג ְּכ ֶּׁש ָחזְּ רו ַה ַתלְּ ִמ ִ
תו ָהיְּ ָתה ַעל ָמ ָרן זצ"ל.
" ִק ַבלְּ ֶּתם ְּפנֵ י ַר ְּבכֶּ ם ָב ֶּרגֶּל?!"ְּ ,וכַ ָונָ ֹ
דולִ ים זֶּה לָ זֶּהֵ ,אי ֹזו ִה ְּת ַב ְּטלות וַ עֲ נָ וָ ה .ה'
יא ְּך ֶּהעֱ ִריצו ְּו ֶּהעֱ ִריכו ַה ְּג ֹ
ַה ֵבט נָ א ו ְּר ֵאהֵ ,ה ַ
דולֵי יִ ְּש ָר ֵאל ַבאֲ ֶּׁשר ֵהם,
יהם ַה ַנעֲ לִ ים ְּו ַה ִנ ְּשג ִָבים ,ולְּ כַ ֵבד ֶּאת ָכל ְּג ֹ
חו ֵת ֶּ
יְּ ז ֵַכנו לִ לְּ מֹד ֵמא ֹו ְּר ֹ
ְּ
ינו ִמ ְּ ׁש ַתיֵך לַעֲ ָד ִתי ְּולִ ְּק ִה ָל ִתי.
ְּו ֶּאת ָכל יְּ הו ִדי ַבאֲ ֶּׁשר הואַ ,אף ִאם ֵא ֹ
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ְ מ ָלאכָ ה ְ ּבחֹל ַׁה ּמ ֹו ֵעד
ַׁמ ְּט ַׁרת חֹל ַׁה ּמ ֹו ֵעד
יתי ַמ ִתיר לַעֲ ש ֹות ְּמלָ אכָ ה
ָא ַמר ַר ִבי ַא ָבא ַבר ָמ ָמלִ :אלו ָהיָה ִמי ֶּׁש ִי ְּצ ָט ֵרף ִע ִמיָ ,היִ ִ
עו ְס ִקים
או ְכלִ ים ְוש ֹו ִתים ְו ֹ
ַבמ ֹו ֵעדִ ,כי ָכל ָמה ֶּׁש ָא ְּסרו לַעֲ ש ֹות ְּמלָ אכָ הּ ְ ,כ ֵדי ֶש ִּי ְהי ּו ֹ
חוק ְּו ַקלות
פוחֲ זִ ים .ו ִמ ָכאן נִ ְּר ֶּאהֶּׁ ,ש ִאסור ְּש ֹ
או ְּכלִ ים ְּו ׁש ֹו ִתים ו ֹ
ֹ
ַּׁב ּת ֹו ָרה  ,אֲ בָ ל ֵהם
דות
ֹאש ַבמ ֹו ֵעדָ ,חמור ֹיו ֵתר ֵמעֲ ִשיַת ְּמלָ אכָ ה ב ֹוֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ָכל ַמ ְּט ַרת ַהת ֹו ָרה ַבמ ֹועֲ ֹ
ר ׁ
תו ָרת ֹו( .חזו"ע יו"ט קעב)
לְּ ִה ָדבֵ ק ַבה' יִ ְּת ָב ַר ְּך ו ְּב ֹ

ָ ּדבָ ר ָה ָאבֵ ד
או ָתה
חל ַהמ ֹו ֵעד ,אֲ בָ ל ָ'דבָ ר ָה ָאבֵ ד' ֶּׁש ִאם לֹא יַעֲ ֶּשה ֶּאת ֹ
ָאסור לַ עֲ ש ֹות ְּמלָ אכָ ה ְּב ֹ
לן( .קעג)
יע לְּ ֶּה ְּפ ֵסדֻ ,מ ָתר ,ו ְּכ ִדלְּ ַה ָ
ָכול לְּ ַה ִג ַ
ְּמלָ אכָ ה ,י ֹ

אכֶ ל נֶפֶ ש
ֹ
אכה ֶּׁש ִהיא לְּ צ ֶֹּר ְּך אֹכֶּ ל נֶּפֶּ ׁש ַבמ ֹו ֵעדֻ ,מ ָתר לַ עֲ ש ֹו ָתה אֲ ִפלו ַעל יְּ ֵדי ָא ָמן,
ָכל ְּמלָ ָ
יריִ ם ֶּׁשל
חל ַהמ ֹו ֵעד ְּמ ָק ֵרר ַח ְּ ׁש ַמ ִליִ ,כ ַ
ָדולְּ .ולָ כֵ ן ֻמ ָתר לְּ ַת ֵקן ְּב ֹ
ֵש ָבה ט ַֹרח ג ֹ
וַ אֲ ִפלו י ׁ
רו ֻמ ְּ ׁשלָ ם
גַזַ ,תנור אֲ ִפיָהֶּ ,ב ֶּרז ַמיִ ם ֶּׁש ַב ִמ ְּט ָבחְּ ,וכַ י ֹוצֵ א ָבזֶּה .ו ֻמ ָתר לַפ ֹו ֵעל לְּ ַק ֵבל ְּש ָכ ֹ
ב ִח ָנם( .קפו)
אכות ֵאלו ְּ
ֹ
תו זֹאתִ ,אם ֵאין ָא ָמנִ ים ֶּׁשיַעֲ שו ְּמלָ
עֲ בור עֲ ב ֹו ָד ֹ

ל ֹא ָר ָצה ל ַָׁק ַׁחת ֶּכ ֶסף
עובַ ְּד ָיה ֹיו ֵסף זצוק"ל,
אש ֹון לְּ ִצי ֹון ַר ֵבנו ֹ
יתו ֶּׁשל ָמ ָרן ָה ִר ׁ
ַמעֲ ֶּשה ֶּׁש ָהיָה ְּבחֹל ַהמ ֹו ֵעד ְּבבֵ ֹ
ֶּׁש ִנ ְּ ׁש ַבר ִצנ ֹור ַה ַמיִ ם ַב ִמ ְּט ָבחָ .ה ַר ָבנִ ית ַמ ְּרגָלִ ית ע"ה ִהזְּ ִמינָ ה פ ֹו ֵעל יְּ ֵרא ָׁש ַמיִ ם ֶּׁש ָה ָיה
בו ָדה ִה ִצי ָעה ל ֹו
ית ֵקן ֶּאת ַה ִצנ ֹורִ .בגְּ ַמר ָהעֲ ֹ
ָבוא ִו ַ
ֵמ ַה ְּקבו ִעים ְּב ִ ׁשעו ָריו ֶּׁשל ָמ ָרןֶּׁ ,שי ֹ
עו ֵמד
ירה ב ֹו ׁשובַ ,א ְּך הוא ֹ
ַת ְּ ׁשלום ָהגוןַ ,א ְּך ַהפ ֹו ֵעל ֵס ֵרב לְּ ַק ֵבל ֶּאת ַה ֶּכ ֶּסףָ ,חזְּ ָרה ְּו ִה ְּפ ִצ ָ
רו ַה ָסמו ְּךָׁ ,ש ַמע ֶּאת
תו זְּ ַמן ׁש ֹוהֶּ ה ְּב ַח ְּד ֹ
או ֹ
לָק ַחת ֶּאת ַה ֶּכ ֶּסףָ .מ ָרן ֶּׁש ָה ָיה ְּב ֹ
ַ
ְּב ֶּׁשל ֹו ֶּׁשלֹא
לו
עו ֶּשה"ָ .ק ָרא ֹ
תו ,הוא ֹיו ֵד ַע ָמה הוא ֹ
או ֹ
יח ֶּׁש ֵבינֵ יהֶּ םְּ ,ו ָא ַמר לָ ַר ָבנִ יתַ " :ת ַעזְּ ִבי ֹ
ַהדו ִש ַ
לו
תו זְּ ַמןְּ ,וכָ ַתב ֹ
או ֹ
אור ְּב ֹ
יע א ֶֹּמר ֵחלֶּק ו' ֶּׁשיָצָ א לָ ֹ
רו י ִַב ַ
לו ְּב ַמ ָתנָ ה ֶּאת ִס ְּפ ֹ
ָמ ָרןְּ ,ונָ ַתן ֹ
תו ֵאלָ יו.
תו ְּו ַהעֲ ָרכָ ֹ
ַה ְּק ָד ָׁשה ְּב ַאהֲ בָ ֹ

ְ ּכב ּו ִשים
ָכול ֶּלאֱ כֹל ֵמ ֶּהם ַבמ ֹו ֵעד .אֲ בָ ל ִאם לֹא יִ ְּהיו
ֹש חֲ מו ִציםֶּ ,א ָלא ִאם ֵכן י ֹ
ָאסור לִ ְּכב ׁ
ְּראויִ ים ַלאֲ ִכילָ ה ַבמ ֹו ֵעדָ ,אסור .ו ַמאֲ כָ ל ֶּׁשלֹא יִ ְּהיֶּה ָמצוי לְּ ַא ַחר ַהמ ֹו ֵעדֻ ,מ ָתר
או יִ ְּת ַקלְּ ֵקל ִאם לֹא יִ ְּכ ְּב ֶּׁשנו ַבמ ֹו ֵעד,
יע ֹ
ֵש חֲ ָׁש ׁש ֶּׁש ַי ְּתלִ ַ
תו ולְּ ָכ ְּב ׁש ֹוְּ .וכֵ ן ִאם י ׁ
נו ֹ
לִ ְּק ֹ
אבֵ ד'( .קפו)
ֻמ ָתר לְּ ָכ ְּב ׁש ֹוֶּׁ ,שהֲ ֵרי זֶּה ָ'דבָ ר ָה ָ

ִּת ְס ּ ֹפ ֶרת
או ֶּׁשהוא אֲ ִבי
אֲ סור לְּ ִה ְּס ַת ֵפר ַבמ ֹו ֵעד ,וַ אֲ ִפלו ָהיָה ָאנוס ְּולֹא ִה ְּס ִפיק ְּב ֶּע ֶּרב ֶּה ָחגֹ ,
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או ַסנְּ ָדקָ ,אסור .אֲ בָ ל לְּ ַס ֵדר ֶּאת ַה ָשפָ םֻ ,מ ָתר לְּ כָ ל ָא ָדם.
מו ֵהל ֹ
או ֹ
ַה ֵבן ֹ

(קצ)

ָכול
לו לְּ ִה ְּס ַת ֵפר ,וַ אֲ ִפלו ָהיָה י ֹ
ֵּבית ַׁה ּס ַֹׁהר ַ -הי ֹוצֵ א ִמ ֵבית ַהס ַֹהר ַבמ ֹו ֵעדֻ ,מ ָתר ֹ
תו ְּבבֵ ית ַהס ַֹהר.
לו ַמ ַצב רו ַח לְּ ִה ְּס ַת ֵפר ִב ְּה ֹיו ֹ
לְּ ִה ְּס ַת ֵפר ְּב ֶּע ֶּרב ֶּה ָחגֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ֵאין ֹ

(קצב)

הות ֶּאת ִש ְּמ ַחת ַה ִת ְּספ ֶֹּרת
ָק ָטן ֻ -מ ָתר לְּ ַס ֵפר ֶּי ֶּלד ָק ָטן ַבמ ֹו ֵעדַ .על ֵכןֻ ,מ ָתר לְּ ַה ְּ ׁש ֹ
ֹאש.
אות ָהר ׁ
תו ְּב ִמ ְּצוַ ת ֵפ ֹ
או ֹ
לו ָׁשלֹש ָׁשנִ יםֶּׁ ,ש ָאז ְּמ ַח ְּנ ִכים ֹ
לאות ֹ
[חֲ ָל ֶּקה] ִב ְּמ ֹ

(קצג)

ִּגילּ ּוח ַׁה ָ ּז ָקן
ַלח ְּב ֶּע ֶּרב ֶּה ָחג ְּו ָרגִ יל לְּ ִה ְּתגַל ֵַח ְּבכָ ל ֹיום ,לֹא ְּכ ַדאי ֶּׁש ִי ְּת ַגל ֵַח ַבמ ֹו ֵעד.
גַם ִאם ִה ְּתג ַ

כן

הורה מרן הראשון לציון זצוק"ל בשיעורו הקבוע במוצאי שבת בלווין חול המועד פסח ה'תשע"ב( .קצ)

ִ ּכבּ ּוס

בות י ַָדיִ ם ְּו ַר ְּחצָ ה ֶּׁש ִמ ְּתל ְַּכלְּ ִכים
ָאסור לְּ כַ ֵבס ְּבג ִָדים אֲ ִפלו לְּ צ ֶֹּר ְּך ַהמ ֹו ֵעדְּ .ואולָ םַ ,מ ְּג ֹ
ְּ
ָת ִמידֻ ,מ ָתר לְּ כַ ֵב ָסםְּ .וכֵ ן ִבגְּ ֵדי יְּ לָ ִדים ְּק ַט ִנים ֶּׁש ַד ְּר ָכם לְּ ִה ְּתל ְַּכלֵך ָת ִמיד ֶּב ָעפָ רֻ ,מ ָתר
סה( .קצח)
כונַ ת ַה ְּכ ִבי ָ
דולִ ים לִ ְּמ ֹ
לְּ כַ ֵב ָסםְּ .ו ֵאין לְּ צָ ֵרף ִע ָמ ֶּהם ִבגְּ ֵדי ְּג ֹ
ִ ּבגְ ֵדי זֵ ָעה -

ג ְַּר ַביִ ם

ולְּ ָבנִ ים

ַה ְּסמו ִכים

ַב ָשר
ל ָ

יפים
ֶּׁש ַמחֲ לִ ִ

ִמ ֵדי

ֹיום,

ִמ ְּפ ֵני

כונַ ת
לו אֲ ֵח ִרים לְּ ַהחֲ לִ יףֻ ,מ ָתר לְּ כַ ְּב ָסם ִב ְּמ ֹ
ֶּׁש ִמ ְּתל ְַּכלְּ ִכים ָת ִמיד ְּבז ֵָעה ִ -אם ֵאין ֹ
יסה( .קצח)
ְּכ ִב ָ
ֶּכ ֶתם ֶּ -בגֶּד ֶּׁש ִה ְּתל ְַּכל ְֵּך ְּבכֶּ ֶּתםֻ ,מ ָתר לְּ נַ ק ֹות ֹו ְּב ָח ְּמ ֵרי נִ קויֶּׁ ,ש ֵאין ֶּזה ִב ְּכלָ ל ִכבוס.

(ר )

ִצ ְחצ ּו ַׁח נַׁעֲ ַׁליִ םְ .ש ִטיפַׁ ת ִר ְצ ּ ָפה
ֻמ ָתר לְּ צַ ְּחצֵ ַח נַ עֲ ַליִ ם ְּולִ ְּ ׁשטֹף ֶּאת ָה ִר ְּצ ָפה ַבמ ֹו ֵעדֶּׁ ,ש ֵאין זֶּה ִב ְּכלַל ִכבוס.

(קצד ,קצה)

ִצ ּ ָפ ְרנַׁיִ ם
ֻמ ָתר לִ גְּ זֹז ִצ ָפ ְּרנַ יִ ם ַבמ ֹו ֵעד ,ו ִמנְּ ַהג ְּב ֵני ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז לְּ ַה ְּח ִמיר ָב ֶּזה.

(קצד)

ּ ִת ּק ּון ִמ ְש ָקפַׁ יִ ם
ִמ ְּ ׁש ָקפַ יִ ם ֶּׁש ִנ ְּ ׁש ְּברו ַבמ ֹו ֵעדֻ ,מ ָתר לְּ ַת ְּקנָ ם אֲ ִפלו ַעל יְּ ֵדי ַמעֲ ֵשה ָא ָמן.

ירהִּ .גה ּוץִ .צלּ ּום
ּ ְת ִפ ָ

(קצה)

ירהַ ,ר ַׁשאי לִ ְּת ֹפרְּ .ו ֻמ ָתר
ינו ָא ָמן ִב ְּמלֶּאכֶּ ת ַה ְּת ִפ ָ
ִאם הֻ ְּצ ַר ְּך לִ ְּתפֹר ִבגְּ ד ֹו ַבמ ֹו ֵעדְּ ,ו ֵא ֹ
במ ֹו ֵעד( .קצז .רו)
לְּ ג ֵַהץ ְּב ָג ִדיםְּ .וכֵ ן ֻמ ָתר לְּ צַ ֵלם ְּב ַמ ְּצל ֵָמה ַ
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ּ ִת ּק ּון ֶרכֶ ב
ֵאין לְּ ַת ֵקן ֶּרכֶּ ב ְּב ַמעֲ ֶּשה ָא ָמן ,אֲ ִפלו ְּכ ֵדי לְּ ַהעֲ ִביר ב ֹו ַמאֲ כָ ליםָ ,כל ֶּׁש ֶּא ְּפ ָׁשר לְּ ַהעֲ ִביר
תר( .קעה)
גון לְּ ַהחֲ לִ יף גַלְּ גַלֻ ,מ ָ
נו ַמעֲ ֵשה ָא ָמןְּ ,כ ֹ
ְּב ֶּד ֶּר ְּך ַא ֶּח ֶּרת .אֲ בָ ל ִתקון ֶּׁש ֵאי ֹ

צָ ְרכֵ י ַׁר ִ ּבים
ֻמ ָתר לַעֲ ש ֹו ָתם ַבמ ֹו ֵעד אֲ ִפלו ַעל יְּ ֵדי ָא ָמן ְּב ָשכָ רָ ,כל
או ַמ ָׁש ִא ֹיות
ֹ
טובו ִסים
או ֹ
מונִ י ֹות ְּו ֹ
ְּרכָ ִבים ִצבו ִריים ְּכ ֹ
לְּ ַהעֲ ִביר ַמאֲ כָ לִ יםֻ ,מ ָתר לְּ ַת ְּקנָ ם ַבמ ֹו ֵעדְּ .ואולָ ם לֹא
ַה ִנ ְּצ ָר ִכים לְּ גוף ָה ָא ָדם ,אֲ בָ ל צָ ְּרכֵ י ִמ ְּצוָ ה אֲ סו ִריםְּ ,ולָ כֵ ן
ישב
ַה ְּכנֶּ ֶּסת ַבמ ֹו ֵעד ,אֲ בָ ל ֻמ ָתר לְּ ָה ִכין ַס ְּפ ָסלִ ים ְּכ ֵדי לִ ֵׁ
א ָדם( .קעה)
ִב ְּכלַל צָ ְּרכֵ י גוף ָה ָ

צ ֶּר ְּך ַהמ ֹו ֵעדְּ .ולָ כֵ ן
ֶּׁש ֵהם לְּ ֹ
דות לְּ ֵׁשרות ַה ִצבור
עו ְּמ ֹ
ָה ֹ
ִה ִתירו ֶּא ָלא צָ ְּרכֵ י ַר ִבים
נות א ֹו לְּ ַסיֵד ֵבית
ֵאין לִ ְּב ֹ
סתֶּׁ ,ש ֵהם
ָב ֶּהם ְּבבֵ ית ַה ְּכנֶּ ֶּ

ּפ ֹו ֵעל
פ ֹו ֵעל ֶּׁש ִאם יִ ְּת ַח ֵמק ִמ ַלעֲ בֹד ֵי ׁש חֲ ָׁש ׁש ֶּׁש ְּיפַ ְּטרוהוַ ,ר ַׁשאי לְּ ַה ְּמ ִ ׁש ְּ
ינו
יך לַ עֲ בֹדָ ,כל ֶּׁש ֵא ֹ
אבֵ ד( .קפג)
לוֶּׁ ,ש ַו ַדאי נ ְֶּּח ָׁשב ָדבָ ר ָה ָ
יע ֹ
כול לְּ ַק ֵבל חֻ ְּפ ָׁשה ַעל ֶּח ְּ ׁשב ֹון חֹפֶּ ׁש ְּ ׁשנָ ִתי ַה ַמ ִג ַ
ָי ֹ

ַּׁב ַׁעל ֵע ֶסק
או ָתם יִ ְּצ ָט ֵר ְּך לְּ ַׁשלֵם לָ ֶּהם ַמ ְּשכ ֶֹּרת
ֹ
ַה ַמעֲ ִביד פ ֹועֲ לִ ים ְּקבו ִעיםְּ ,ו ִאם לֹא יַעֲ ִסיק
שר( .קפב)
או ָתםְּ .ויִ ְּ ׁש ַת ְּדלו לַעֲ בֹד ְּב ִצנְּ ָעה ְּככָ ל ָה ֶּא ְּפ ָׁ
ְּ ׁשל ֵָמהַ ,ר ַׁשאי לְּ ַהעֲ ִסיק ֹ

חֲ נ ּו ֹיות
ת ַח ֶּאת חֲ נו ָתםֵ ,כיוָ ן ֶּׁשיָדו ַע
קות ְּו ַכי ֹוצֵ א ָב ֶּהםַ ,ר ָׁש ִאים לִ ְּפ ֹ
מו ְּכ ֵרי יְּ ָר ֹ
כלֶּת ו ֹ
ַבעֲ ֵלי ַמ ֹ
ֶּׁשק ֹונִ ים לְּ צ ֶֹּר ְּך ַהמ ֹו ֵעדֶּׁ ,שהֲ ֵרי מו ְּצ ֵרי ֶּה ָחלָ ב ְּו ַהיְּ ָרק ֹות ֵאינָ ם ִמ ְּת ַק ְּי ִמים זְּ ַמן ַרב .אֲ בָ ל
רות יְּ בֵ ִ ׁשים ,א ֶֹּרז ְּוכַ ד ֹו ֶּמה ֶּׁש ִמ ְּת ַק ְּי ִמים זְּ ַמן ַרב ,יִ ְּמ ְּכרו ְּב ִצנְּ ָעהֶּׁ ,ש ִאם ָהיְּ ָתה
מו ְּכ ֵרי ֵפ ֹ
ֹ
ַהחֲ נות ְּפתו ָחה לִ ְּר ׁשות ָה ַר ִבים ,פ ֹו ֵת ַח ֶּד ֶּלת ַא ַחת ְּונ ֹו ֵעל ַא ַחתֶּׁ ,שלֹא י ְַּח ְּ ׁשדוהו ֶּׁשמ ֹוכֵ ר
טוב.
בוד ֹיום ֹ
יעי ֶּׁשל ֶּפ ַסחֻ ,מ ָתר לִ ְּמכֹר ְּבפַ ְּר ֶּה ְּסיָאִ ,מ ְּפ ֵני ְּכ ֹ
ַלחֹלְּ .ואולָ ם ְּב ֶּע ֶּרב ְּ ׁש ִב ִ
(סימן תקלט סעיפים י ,יא .קצ)

ּג ֹוי
ְּמלָ אכָ ה ֶּׁש ָאסו ָרה ַבמ ֹו ֵעדָ ,אסו ָרה גַם ַעל יְּ ֵדי ג ֹויַ ,א ְּך לְּ צ ֶֹּר ְּך ִמ ְּצוָ הֻ ,מ ָתר.

(ר)

ְ ּכ ִתיבָ ה
[שלֹא ַמ ְּק ִפיד ֶּׁש ִת ְּה ֶּיה ְּמ ֻת ֶּק ֶּנת וְּ יָפָ ה] או ְּב ַמ ְּח ֵׁשבַ ,מעֲ ֵשה ֶּה ְּד ֹיוט ִהיא,
לנו ֶּׁ
יבה ְּרגִ ילָ ה ֶּׁש ָ
ְּכ ִת ָ
ְּ
ֹע( .מבקשי תורה עמוד
ו ֻמ ֶּת ֶּרת לְּ צ ֶֹּרך ַהמ ֹו ֵעדְּ .וכֵ ן ֻמ ָתר לָ ֵתת לִ ילָ ִדים ְּק ַט ִנים לְּ צַ יֵר ְּולִ ְּצב ַ
תקכו)
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ֻמ ָתר ו ִמ ְּצוָ ה לִ ְּכתֹב ִחדו ֵׁשי ת ֹו ָרה ַבמ ֹו ֵעדֵ ,הן ִב ְּכ ָתב יָד ְּו ֵהן ְּב ַמ ְּח ֵׁשב.

(רד)

או ֵהב ה' ְּ ׁש ָע ִרים
לו ַעל ִדין זֶּה ִמן ַה ָׁש ַמיִ ם ָכ ְּךֹ " :
ְּב ׁשו"ת ִמן ַה ָׁש ַמיִ ם (סימן לב) ָכ ַתב ֶּׁש ֵה ִ ׁשיבו ֹ
או ָתם ְּ ׁש ָע ִרים נֶּאֱ ָה ִבים
או ָתה ַעל ֵברורֹ ,
ַה ְּמצֻ ָינִ ים ַבהֲ ָלכָ הְּ ,כ ֶּׁש ְּמ ַח ְּד ִ ׁשים ִחדו ׁש ַבהֲ לָכָ ה ו ַמעֲ ִמי ִדים ֹ
נות יַעֲ קֹב ַה ְּמ ַק ְּי ִמים ָב ֶּהם ְּ ׁש ָאר ַה ִמ ְּצו ֹות .וְּ כָ ל ִמי ֶּׁש ְּמ ַח ֵׁשב
ָדולֹ ,יו ֵתר ִמ ָכל ִמ ְּ ׁש ְּכ ֹ
לִ ְּפנֵי ַה ֶּמל ְֶּּך ַהג ֹ
ְּ
רות ו ִב ְּפ ָס ִקים ַהחֲ מו ִרים ,נֶּאֱ ָהב וְּ ֶּנ ְּח ָמד לִ ְּפנֵי ַה ֶּמלֶּך ָה ֶּעלְּ ֹיון,
ָכות ַהחֲ מו ֹ
רותַ ,בהֲ ל ֹ
סובֵ ר ְּסבָ ֹ
בות וְּ ֹ
ַמ ְּח ָׁש ֹ
נו ,הֻ ַתר לַעֲ ש ֹות
מו ֹ
רות ְּב ֵעינָ יו .וְּ ִאם ַעל אֲ בֵ ַדת ָמ ֹ
בות ָה ֵהםֵ ,הם ְּכ ַמ ְּרגָלִ ֹיות ַהיְּ ָק ֹ
וְּ ַה ְּדבָ ִרים וְּ ַה ַמ ְּח ָׁש ֹ
רות ָה ֵאלו ,לְּ כָ ְּתבָ ם ולְּ ָח ְּת ָמם לְּ ַמ ַען
ְּמלָאכָ ה ַבמ ֹו ֵעדָ ,כל ֶּׁש ֵכן ֶּׁשי ֵׁש לָ חוס ַעל אֲ בֵ ַדת ַה ַמ ְּרגָלִ ֹיות ַהיְּ ָק ֹ
ֵיהם" .וְּ כָ ַתב ַה ִמ ְּ ׁשנָ ה ְּברו ָרה (סימן תקמה ס"ק מז)ֵ :אין
חו ֵתם יְּ ַק ֵבל ָשכָ ר עֲ ל ֶּ
אבדו ,וְּ ַהכ ֹו ֵתב וְּ ַה ֹ
לֹא ֹי ְּ
חיד ׁש
מוִ ,כי ָמצוי ֶּׁש ָא ָדם ׁש ֹוכֵ ַח גַם ָמה ֶּׁש ֵ
או ֶּׁש ִח ְּד ׁשו ְּב ַע ְּצ ֹ
ִחלוק ֵבין ִאם ָׁש ַמע ֶּאת ַה ִחדו ׁש ֵמ ַא ֵחר ֹ
מו .וַ אֲ ִפלו ְּבלֹא ַט ַעם ִ ׁש ְּכ ָחהֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ְּבכָ ל ֶּרגַע ֻמ ָטל ַעל ָה ָא ָדם לַעֲ מֹל ַבת ֹו ָרה ולְּ ַח ֵד ׁש ָבה ְּכ ִפי
ְּב ַע ְּצ ֹ
תו זְּ ַמן יִ ְּהיֶּה ָעלָיו ִחיוב
או ֹ
לו ַמר ֶּׁש ַי ְּמ ִתין ַעד ַא ַחר ַהמ ֹו ֵעד לִ ְּכתֹב ַה ִחדו ׁשִ ,כי ְּב ֹ
תוֵ ,אין ַׁש ָי ְּך ֹ
יְּ כָ לְּ ֹ
ַא ֵחר לְּ ַח ֵד ׁש ִחדו ִ ׁשים אֲ ֵח ִריםְּ .ו ִאם יִ ְּת ַע ֵכב ִב ְּכ ִתיבַ ת ַה ִחדו ִ ׁשים ,יִ ְּצ ָט ֵר ְּך לִ לְּ מֹד ֵׁשנִ ית ָמה ֶּׁש ָל ַמד
או ָתה ָׁש ָעה ,וְּ ֵאין לְּ ָך ָדבָ ר
ְּכבָ ר ,ולְּ ַהזְּ ִכיר ָמה ֶּׁש ִח ֵד ׁש ִמ ְּכבָ ר ,וְּ זֶּה יְּ בַ ְּטלֶּנו ִמ ִלמוד ִחדו ִ ׁשים אֲ ֵח ִרים ְּב ֹ
ָדול ִמזֶּה.
ָה ָאבֵ ד ג ֹ

ִש ּפ ּוץ ּ ַׁתלְ מ ּוד ּת ֹו ָרה
ידיםֶּׁ ,ש ִי ְּהיו מו ָכנִ ים ִמ ָיד לְּ ַא ַחר ֶּה ָחג,
ֻמ ָתר לְּ ַׁש ֵפץ ַהחֲ ָד ִרים ְּולַעֲ ש ֹות ַס ְּפ ָסלִ ים ל ַַתלְּ ִמ ִ
עובֶּ ֶּרת( .קעו .מב"ת תעב)
ְּולֹא יִ ְּת ַב ְּטלו ִמ ִלמוד ת ֹו ָרהֶּׁ ,ש ֶּנ ְּח ַׁשב ְּכ ִמ ְּצוָ ה ֹ

ֶסת
ְ ּבנִ ַׁיּת ֵּבית ַׁה ְ ּכנ ֶ
ֵיהם צָ ָרה ַב ְּבנִ יָה,
ֶּשנָ ם ְּר ָׁש ִעים ֶּׁש ֵעינ ֶּ
ֵאין ב ֹונִ ים ֵבית ַה ְּכ ֶּנ ֶּסת ַבמ ֹו ֵעד .אולָ ם ִאם י ְּ ׁ
ֻמ ָתר לְּ ַה ְּמ ִ ׁש ְּ
מזֶּה( .קעה)
דול ִ
בד ַבמ ֹו ֵעדֶּׁ ,ש ֵאין לְּ ָך ָדבָ ר ָה ָאבֵ ד ָג ֹ
יך לַעֲ ֹ

בד ַּׁב ּמ ֹו ֵעד
ל ֹא ִמ ְש ּ ַׁתלּ ֵם לַׁעֲ ֹ
בות ָה ִעיר
חו ֹ
יח ָמזוז זַצַ "ל ִב ְּר ֹ
ָאון ַר ִבי ַמ ְּצלִ ַ
ָהיָה זֶּה ְּבחֹל ַהמ ֹו ֵעד ֻסכ ֹות תשל"אָ .עבַ ר ַהג ֹ
"ש ָמא ָׁשכַ ְּח ָת ֶּׁש ָאסור
לוֶּׁ :
תוִ ,ב ְּמלֶּאכֶּ ת ַהצ ֹו ְּרפותָ .א ַמר ֹ
עובֵ ד ַבחֲ נו ֹ
תונִ יס ְּו ָר ָאה יְּ הו ִדי ֹ
לו ָה ַרב:
בו ָדה ְּדחופָ ה לִ י לַעֲ ש ֹו ָתה"ָ .א ַמר ֹ
לַעֲ בֹד ְּבחֹל ַהמ ֹו ֵעד?" ָא ַמר" :י ֹו ֵד ַע אֲ נִ י ,אֲ בָ ל עֲ ֹ
ישְּ ,ו ִה ְּמ ִ ׁש ְּ
אכת ֹוַ .כעֲ בֹר
יך ִב ְּמ ַל ְּ
תו ַבמ ֹו ֵעד" .לֹא ִציֵת ָה ִא ׁ
"אין זֶּה ָדבָ ר ָה ָאבֵ דְּ ,ו ָאסור לַעֲ ש ֹו ֹ
ֵ
יעה ֶּאל ֵבית ָה ַרב נַ עֲ ָרה ב ֹו ִכיָהָ :א ִבי ַהצ ֹו ֵרף נֶּ עֱ צַ ר
עותְּ ,ב ֹיום ִ ׁש ִ ׁשיִ ,ה ִג ָ
ְּ ׁשל ָֹׁשה ָׁשבו ֹ
יטים ְּגנו ִביםִ .מיָד ָקם ָה ַרב ְּו ָהל ְַּך לְּ ַתחֲ נַ ת ַה ִמ ְּ ׁש ָט ָרהִ ,ב ֵק ׁש ֶּׁש ְּי ַׁש ְּח ְּררו
ַבעֲ לִ ילָ ה ֶּׁש ָקנָ ה ַת ְּכ ִ ׁש ִ
אש ֹוןַ .ב ֶּד ֶּר ְּך ִס ֵפר ֶּה ָעצור
ַכ ֶּלא ְּב ֹיום ִר ׁ
בו ל ֶּ
ישית לְּ ׁשו ֹ
ַש ָבתְּ ,ו ָח ַתם ַע ְּרבות ִא ִ ׁ
ֶּאת ֶּה ָעצור ל ַׁ
רות ֶּׁש ָהאֱ ֶּמת ִהיא ֶּׁשלֹא ָס ַחר ְּב ַת ְּכ ִ ׁשי ִטים
כונות ָהעֲ לִ ילָ ה ,ל ְַּמ ֹ
הו ָדה ִבנְּ ֹ
ִכי ֵמחֲ ַמת ָה ִענויִ ים ֹ
לו ָה ַרב" :אֲ ַס ֵפר לְּ ָך ִספורַ .מעֲ ֶּשה
יטים יְּ ָק ִריםָ .א ַמר ֹ
ְּגנו ִביםַ .א ְּד ַר ָבאִ ,מ ֶּמנו נִ גְּ נְּ בו ַת ְּכ ִ ׁש ִ
ְּ
אות ָח ִבי ֹות יַיִ ןָ .ע ַרך ֶּח ְּ ׁשב ֹון נֶּ פֶּ ׁשְּ ,ו ֵה ִבין ֶּׁש ִק ַפח ְּמ ַעט ֶּאת
לו ַא ְּר ַבע ֵמ ֹ
ְּב ֶּא ָחד ֶּׁש ֶּה ְּח ִמיצו ֹ
אום ִה ְּתי ֵַקר
לו ֶּה ְּפ ֵסד זֶּהִ .פ ָצה ֶּאת ָה ָא ִריס  -ו ִפ ְּת ֹ
מוְּ ,ו ַעל ֵכן ֵא ַרע ֹ
ָה ָא ִריס ֶּׁש ָעבַ ד ְּבכַ ְּר ֹ
ר ְּך ֶּח ְּ ׁשב ֹון נֶּ פֶּ ׁש:
דוְּ ...כ ַדאי גַם לְּ ָך ַלעֲ ֹ
ח ֶּמץ ְּונִ ְּמ ַכר ִב ְּמ ִחיר ַהיַיִ ן ְּו ִכ ָסה ֶּאת ֶּה ְּפ ֵס ֹ
ְּמ ִחיר ַה ֹ
יח ע ֹוד ְּמ ַעט ָממ ֹון  -ולְּ בַ ס ֹוףְּ ,ר ֵאה ַמה ִה ְּרוַ ְּח ָת"ָ ...א ַמר:
ָעבַ ְּד ָת ְּבחֹל ַהמ ֹו ֵעד ְּכ ֵדי לְּ ַה ְּר ִו ַ
ַכלֶּא.
יש ל ֶּ
אש ֹון ָׁשב ָה ִא ׁ
עוד לְּ ַחלֵל ֶּאת ְּק ֻד ַׁשת ַהמ ֹו ֵעד"ְּ .ב ֹיום ִר ׁ
או ִסיף ֹ
יתיַ ,ר ִבי ,לֹא ֹ
"ט ִע ִ
ָ
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ָש ְּר ָך
"כ ֶּׁש ָר ִאי ִתי ֶּׁש ָה ַרב ָמזוז ָע ַרב לְּ י ְּ ׁ
חו ֵקרְּ :
לו ַה ֹ
ָא ַמר ֹ
יתי ֶּׁש ַהפ ֹו ֵעל
ירה נִ ְּמ ֶּרצֶּ ת ְּוגִ ִל ִ
ָשרָ .פ ַת ְּח ִתי ַבחֲ ִק ָ
ָא ָדם י ָׁ
נֵבות ֶּׁשגָנַ ב
הו ָדה ִבגְּ ֹ
חו ָרה ַה ְּגנובָ הְּ ,ולֹא ע ֹודֶּ ,א ָלא ֶּׁש ֹ
ַה ְּס ֹ

ו ִמ ְּ ׁש ַת ֵדל לְּ ַמ ַענְּ ָךֵ ,הבַ נְּ ִתי ֶּׁש ַא ָתה
ָה ַע ְּר ִבי ֶּׁש ְּל ָך ,הוא ֶּׁש ָרכַ ׁש ֶּאת
ירן!" (מעיין המועד)
ֶּא ְּצלְּ ָך ְּו ֶּהחֱ זִ ָ

יעי ֶשל ּ ֶפ ַׁסח 
ְ ש ִב ִ
רות
ִמ ְצוַׁ ת ִ ּבע ּור ַׁמ ַׁע ְש ֹ
יעית ַל ְּ ׁש ִמ ָטה ו ִב ְּ ׁשנַ ת
נו ֶּהגֶּת ְּב ֶּע ֶּרב ֹיום ט ֹוב ְּ ׁש ִבי ִעי ֶּׁשל ֶּפ ַסח ַב ָׁשנָ ה ָה ְּר ִב ִ
ִמ ְּצוָ ה ֹזו ֹ
חובֶּ ֶּרת " ִמ ְּצו ֹות ָה ָא ֶּרץ ַבהֲ לָ כָ ה ובָ אֲ ָג ָדה".
כות ָבזֶּה ְּב ַה ְּר ָח ָבה ְּב ֹ
טהְּ .ו ַעיֵן ִפ ְּר ֵטי ַה ִהלְּ ֹ
ַה ְּ ׁש ִמ ָ

ֵער ּוב ַׁת ְב ִשילִ ין
ֵש לִ זְּ כֹר לְּ ַה ִניח ֵערוב ַת ְּב ִ ׁשילִ יןְּ ,כ ֵדי ֶּׁשיוכַ ל
יעי ֶּׁשל ֶּפ ַסח ֶּׁש ָחל ְּב ֹיום ִ ׁש ִשי ,י ׁ
ְּ ׁש ִב ִ
גָדה".
עות ַבהֲ לָ ָכה ובָ אֲ ָ
"חג ַה ָׁשבו ֹ
חובֶּ ֶּרת ַ
כות ַב ֹ
בתְּ .ו ַעיֵן ִפ ְּר ֵטי ָההֲ לָ ֹ
טוב לְּ ַׁש ָ
לְּ ָה ִכין ולְּ בַ ֵׁשל ִמי ֹום ֹ

ִ ּב ְר ַּׁכת ֵמ ֵעין ֶשבַׁ ע
יח ִצבור ִב ְּר ַכת ֵמ ֵעין ֶּׁשבַ עֶּׁ ,ש ֵאין
או ֵמר ַה ְּ ׁשלִ ַ
יעי ֶּׁשל ֶּפ ַסח ֶּׁש ָחל ְּב ַׁש ָבתָ ,פ ׁשוט ֶּׁש ֹ
ְּ ׁש ִב ִ
'מ ַק ֵד ׁש ַה ַׁש ָבת' ִבלְּ בַ דְּ .ו ִאם ָט ָעה ְּו ָח ַתם
חו ֵתם ְּ
זֶּה 'לֵיל ִ ׁשמו ִרים' ְּכלֵיל ַה ֵס ֶּדרְּ ,ו ֹ
חוזֵר( .חזו"ע שבת א שעב)
ינו ֹ
" ְּמ ַק ֵד ׁש ַה ַׁש ָבת ְּויִ ְּש ָר ֵאל ְּו ַה ְּז ַמ ִנים"ֵ ,א ֹ

יעי ֶשל ּ ֶפ ַׁסח
לִ ּמ ּוד לֵיל ְש ִב ִ
דו ִ ׁשים לִ לְּ מֹד ֶּאת
יעי ֶּׁשל ֶּפ ַסחִ ,מנְּ ַהג יִ ְּש ָר ֵאל ְּק ֹ
טוב ְּ ׁש ִב ִ
ֹ
לְּ ַא ַחר ְּסעו ַדת לֵיל ֹיום
ְּ
ַה ִתקון ַה ְּמ ֻס ָדר ַהמובָ א ַב ַמחֲ ֹזו ִריםְּ ,ו ָׁשם הו ְּבאו ְּפסו ִקים ֵמ ַה ַתנַ "ך ְּו ִק ְּט ֵעי ְּג ָמ ָרא
רוב .ו ַמה ט ֹוב
ידה ֶּׁש ִנזְּ ֶּכה לָ ה ְּב ֶּעזְּ ַרת ה' יִ ְּת ָב ַר ְּך ַב ָק ֹ
א ָלה ָהעֲ ִת ָ
ַה ְּמ ַד ְּב ִרים ְּב ִענְּ ַי ן ַה ְּג ֻ
יעת יַם סוףַ ,כמובָ א
א ָלה ְּו ַעל ְּק ִר ַ
ו ַמה ָנ ִעים ֶּׁשי ִָביאו ָחכָ ם ֶּׁש ְּי ַד ֵבר ְּב ִענְּ יַן ַה ְּג ֻ
ְּ
צות [ְּ 94:41ב ֵע ֶּרך] יִ ְּפ ְּתחו ֶּאת
ְּב ַה ְּר ָחבָ ה ְּב ַׁש ַער ָה ַא ָג ָדה ְּבטוב ַט ַעם .ו ְּמ ַעט ק ֶֹּדם חֲ ֹ
ירת ַהיָםְּ ,ו ַי ִגיעו ל ִ ׁשי ַרת
ַה ֵהיכָ לְּ ,ויִ ְּק ְּראו ב ֵספֶּ ר ת ֹו ָרה ִמ ְּת ִח ַלת ָפ ָר ַׁשת ְּב ַׁש ַלח ַעד ִ ׁש ַ
אד .ו ְּסג ָֻלה
דולָ ה ְּמ ֹ
ירת ַהיָם ְּב ִש ְּמ ָחה ְּג ֹ
ָשירו ֻכ ָלם י ַַחד ֶּאת ִ ׁש ַ
צות ְּב ִדיוקְּ ,וי ִ ׁ
ַהיָם ַבחֲ ֹ
תו.
ישו ָעה ,ו ְּב ֶּעזְּ ַרת ה' יִ ְּת ָב ַר ְּך ִת ְּת ַמ ֵלא ַב ָק ָׁש ֹ
ְּבדו ָקה ו ְּמנ ָֻסה לְּ בַ ֵק ׁש ְּב ָׁש ָעה זו ַב ָק ָׁשה ִו ׁ

 מ ֹוצָ ֵאי ּ ֶפ ַׁסח 
ְקנִ יַּׁת ָח ֵמץ
ֵש ב ֹו ָח ֵמץֶּ ,א ָלא ֵמ ָא ָדם יְּ ֵרא ָׁש ַמיִ ם ֶּׁש ָמכַ ר ֶּאת
נות לְּ ַא ַחר ַה ֶּפ ַסח ִמ ְּצ ָר ְּך ֶּׁשי ׁ
ֵאין לִ ְּק ֹ
גוי ְּב ֶּא ְּמצָ עות ָה ַר ָבנותְּ ,כ ֵדי ֶּׁשלֹא יִ ָכ ֵׁשל ְּב ִאסור ָח ֵמץ ֶּׁש ָעבַ ר ָעלָ יו ַה ֶּפ ַסח.
צו לְּ ֹ
חֲ ֵמ ֹ
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גוי ,וַ אֲ ִפלו ִאם
צו לְּ ֹ
ֵש לָ חו ׁש ֶּפן לֹא ָמכַ ר ֶּאת חֲ ֵמ ֹ
ינו ׁש ֹו ֵמר ִמ ְּצ ֹוות ,י ׁ
אֲ בָ ל ִאם ֵא ֹ
ְּ
מץ( .ע)
ירת ֶּה ָח ֵ
או ֵמר ֶּׁש ָמכַ רֵ ,אין לִ ְּסמֹך ָעלָ יוֶּ ,א ָלא ִאם ֵכן ַמ ְּר ֶּאה ְּתעו ַדת ְּמ ִכ ַ
ֹ

בזכות מידת הרחמים של הרב ,ניצלו כל יהודי פראג
מעשה שהיה עם הגאון רבי יחזקאל לנדא זצ"ל [בעל שו"ת נודע ביהודה] בהיותו יושב
ועוסק בתורה ,בלילה סגרירי עד מאוד ,לפתע הוא שומע קול בכי מבחוץ .הפסיק
מלימודו ויצא החוצה ,ופגש בנער נוצרי יושב על סלע ובוכה .ניגש אליו הרב ושאל
אותו מדוע הוא בוכה ,השיב לו הנער :אבי הוא מאחד האופים שבעיר ,אמי מתה
עלי ,ואבי נשא לו אשה אחרת ,והיא אכזרית ,בכל יום עלי לצאת עם סלים מלאים
לחם למוכרם בשוק ,ואת מחיר הלחם שנמכר ,עלי למסור לידה .היום אירע לי
אסון  ,אמנם הצלחתי למכור את הלחם ,אבל כשרציתי לחזור הביתה ,רואה אני שכל
הכסף אבד ,ואם אשוב הביתה בידים ריקות ,צפויות לי מכות ומהלומות מיד האם
החורגת המרשעת ,ואיני יודע מה לעשות בקור וברוח של הלילה ,ואני רעב וצמא.
נכמרו רחמיו ש ל רבי יחזקאל ,ושאל את הנער ,כמה כסף אבד לך ,ויתן לו הרב את
כל הסכום ,ואף תחב בידו עוד מעות כדי שיקנה דברי מאכל ומשקה.
עברו כשלושים שנה מהמעשה הנזכר ,והדבר נשכח מזכרונו של הרב .והנה בליל
שביעי של פסח ,קרוב לחצות לילה ,נשמעו דפיקות על דלת ביתו של הרב .הרב פתח
את הדלת ,ואיש נכנס לביתו ,באומרו שיש לו לגלות סוד כמוס הגובל בפיקוח נפש.
הרב הושיבו על כסא ,והלה התחיל לספר :זוכר אני את החסד שעשית עמדי לפני
עשרות שנים ,בימי נעורי ,כשהצלת אותי מרעב ומקור ,וממכות של אם חורגת ,משום
כך ראיתי חובה לעצמי לעשות חסד עמך ועם היהודים תושבי העיר הזאת פראג.
אחד הכמרים שונא ישראל מושבע ,קרא לאסיפה של כל האופים הנוצרים ,ואני
בתוכם ,והציע להם שבמוצאי חג הפסח ,שאז היהודים ממהרים לקנות לחם חמץ מן
הגוים ,ישימו האופים רעל בתוך הלחם שיאכלו היהודים ,ויעשו כלה עם קהילת
היהודים שבפראג ,חלילה ,ותמורת זה יקבלו מחילה וכפרה על כל עוונותיהם ,ויכנסו
ישר לגן עדן .לא יכולתי להתאפק ולעמוד מנגד ,בזוכרי את חמלתך ורחמיך עלי
כשהייתי בצרה ,לכן באתי להודיעך כדי שתציל את אחיך היהודים ,אך בבקשה ממך,
היזהר מאוד לבל ידעו שאתה יודע מהעניין ,פן יחשדו בי ויבולע לי ,ועשה כחכמתך.
הרב הודה לאופה הנוצרי מקרב לב ,וניסה לטכס עצה כיצד למנוע את היהודים
מלאכול את הלחם ,מבלי להוציא הודעה שהוא מורעל.
בהגיע יום שמיני של פסח [יום טוב שני בחו"ל] ,הוכרז בכל בתי הכנסת של העיר ,כי
הרב רוצה לשאת דברים בבית הכנסת המרכזי ,ואיש בל יעדר .ואכן כאשר התכנסו
כולם ,פתח הר ב ואמר :יען כי נפל חשש מסויים לגבי קביעת זמנו של חג הפסח ,יש
לחשוש שלא לאכול חמץ בשנה זו אף באסרו חג ,ולכך גוזר אני בגזירה חמורה לכל
בני קהילת פראג ,לבל יאכלו חמץ עד מוצאי אסרו חג!
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עשו היהודים כדברי הרב ,ולהפתעתם ואכזבת ם הרבה של האופים הגויים ,לא הגיע
אף יהודי לקנות מהלחם שהציעו למכירה בשפע רב במוצאי החג .הסחורות הרבות
שנותרו ללא קונים ,ופטפוטיהם המשתאים של האופים ,עוררו רעש ועניין ציבורי,
ובין כה וכה ,טעם מישהו מן הלחם ,ונוכחו הכל לראות שככרות הלחם מורעלים!
השמועה התפשט ה חיש מהר ,המשטרה העמידה לדין את האופים ,והיהודים שמחו
וצהלו על הצלתם המופלאה ,כשאינם יודעים איך קרה הדבר שבדיוק השנה היה
עליהם להימנע מלאכול חמץ יום נוסף !...הרב מצידו חתם פיו ולא סיפר דבר ,ורק
לפני פטירתו גילה את הדברים לבנו הרב שמואל לנדא [בעל שו"ת "שיבת ציון"] ,ואמר לו:
לא חכמתי היא שעמדה לי בזה ,אלא מידת הרחמים שבליבי ,שחמלתי גם על נער
נוצרי אומלל לעמוד לו בשעת דחקו וצרתו( .סיפורי החג  -פסח עמוד שיט)

ִמימ ּונָה
ירת
אי ֶּפ ַסחֶּׁ [ .ש ִב ְּ ׁש ַטר ְּמ ִכ ַ
מוצָ ֵ
לו ְּב ֹ
גוי ְּב ֶּא ְּמצָ עות ָה ַר ָבנותֻ ,מ ָתר לְּ ָא ְּכ ֹ
ָח ֵמץ ֶּׁש ִנ ְּמ ַכר לְּ ֹ
יש ְּלמו
מו ְּכ ֵרי ֶּה ָח ֵמץ ָל ַק ַחת ִמיָד ַא ַחר ַה ֶּפ ַסח ֵמ ֶּה ָח ֵמץ ,וִ ַׁ
ֶּה ָח ֵמץ לַג ֹוי נִ ְּכ ַתב ִב ְּמפ ָֹר ׁש ֶּׁש ַהג ֹוי ַמ ְּר ֶּׁשה לְּ ֹ
רות ֶּׁשלֹא כ ֹו ְּת ִבים ֵכןֵ ,מ ַא ַחר וְּ כָ ַתב ָמ ָרן ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך
ירו .וְּ ַאף ִב ְּ ׁש ָט ֹ
ל ֹו ַא ַחר ָכ ְּך ֶּאת ְּמ ִח ֹ
ידים ָעלָיוֵ ,אין ב ֹו ִאסור ֵגזֶּל ,ו ְּבוַ ַדאי ֶּׁש ַהג ֹוי לֹא ַמ ְּק ִפיד
משפט סימן שנט ס"א) ֶּׁש ְּב ָדבָ ר ֶּׁשלֹא ַמ ְּק ִפ ִ
בות (ח"ה פא)
ֶּׁש ַה ִי ְּש ָר ֵאל יֹאכַ ל ,לָכֵ ן ֵאין ָבזֶּה חֲ ַׁש ׁש ֶּגזֶּל ַהג ֹוי ֶּׁש ָאסור ִמן ַה ִדין .וְּ ַעיֵן ְּב ִפ ְּס ֵקי ְּת ׁשו ֹ
(חושן

מוצָ ֵאי
פות ְּב ֹ
ֶּׁש ַר ַׁשאי ִמן ַה ִדין לֶּאֱ כֹל ֵמ ֶּה ָח ֵמץ ַאף ק ֶֹּדם ֶּׁש ָקנו ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ ֵמ ַהג ֹוי ].ו ֻמ ָתר לֶּאֱ ֹ
אטה( .יחוה דעת ב סי' סד)
מו ֶּׁש ָנהֲ גו ַר ִבים לֶּאֱ כֹל מו ְּפלְּ ָ
ֶּפ ַסח ָח ֵמץ ִמ ֶּק ַמח ֶּׁש ִנ ְּמ ַכר לְּ ג ֹוי ,ו ְּכ ֹ

ִ ּב ְר ַּׁכת ַׁה ּ ַׁמ ָּצה
'המ ֹו ִציא' ו ִב ְּר ַכת ַה ָמ ֹזון,
ְּב ֶּמ ֶּׁש ְּך יְּ ֵמי ַה ָׁשנָ הִ ,מנְּ ַהג ְּבנֵי ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז לְּ בָ ֵר ְּך ַעל ַה ַמ ָצה ַ
נו ֵטל
'על ַה ִמ ְּחיָה'ְּ ,ו ַרק ְּכ ֶּׁשק ֹובֵ ַע ְּסעו ָדה ְּ 009ג ָרםֹ ,
נות' ְּו ַ
'מ ֹזו ֹ
ו ִמנְּ ַהג ְּב ֵני ְּספָ ַרד לְּ בָ ֵר ְּך ְּ
תו ְּך
טוב ֶּׁש ַגם ְּבנֵ י ְּספָ ַרד יֹא ְּכלו ֶּאת ַה ַמ ָצה ְּב ֹ
'המ ֹו ִציא' ו ִב ְּר ַכת ַה ָמ ֹזוןְּ .ו ֹ
י ָָדיו ו ְּמבָ ֵר ְּך ַ
מוצָ ֵאי ֶּפ ַסח ָמ ָמ ׁשֵ ,כיוָ ן ֶּׁשעֲ ַדיִ ן לֹא ָמצוי ל ֶֶּּחם ַב ׁשוק ,גַם ְּבנֵי
ְּסעו ַדת ַפתְּ .ו ָא ְּמנָ ם ְּב ֹ
זון( .חזו"ע ברכות סא ,סד .ודוקא במצה הוא שיעור
ְּספָ ָרד יְּ בָ ְּרכו ַעל ַה ַמ ָצה ַהמ ֹו ִציא ו ִב ְּר ַכת ַה ָמ ֹ
 009גרם ,כמו שכתב מרן מלכא זצוק"ל בספרו "מאור ישראל" – "טבעת המלך" על הרמב"ם פ"ג מהלכות ברכות
ה"ט .ובטעם הדבר עיין בעלון "ותתענג בדשן" מס'  04אות כה .ותרוה נחת)

ֹאש ַה ְּי ִ ׁשיבָ ה
אש ֹון לְּ ִצי ֹון (חלק ב סימן כא) ָכ ַתב :וְּ ִס ֵפר לָנו ָמ ָרן אאמו"ר זְּ צו ָק"לִ ,כי ר ׁ
ְּב ׁשו"ת ָה ִר ׁ
לו ֶּׁש ֵאין
'מ ֹזונ ֹות' ,וְּ ָחכָ ם ֶּא ָחד ֵה ִעיר ֹ
נו ֵהג לְּ בָ ֵר ְּך ַעל ַה ַמ ָצה ְּ
מו ֵרנו ָה ַרב ַר ִבי ֶּעזְּ ָרא עֲ ִט ָיה זַצַ "ל ָהיָה ֹ
ֹ
מו ְּבכָ ל עו ָגה ,וְּ ַאף ֶּׁש ִהיא נִ ְּכ ֶּס ֶּסת
נות'ִ ,כי ֵאין ַה ַמ ָצה נֶּאֱ כֶּ לֶּת לְּ ִקנו ַח ְּכ ֹ
'מ ֹזו ֹ
ׁשום ְּסבָ ָרא לְּ בָ ֵר ְּך ְּ
או ְּכלִ ים א ֹו ָתה
קום הֲ ֵרי ֹ
נות ֶּׁשלֹא ְּבפֶּ ַסחִ ,מ ָכל ָמ ֹ
או ְּמ ִרים ֶּׁש ִב ְּרכָ ָתה ְּמ ֹזו ֹ
ַב ִ ׁש ַניִ ם ,ו ֵמחֲ ַמת ֵכן י ֵׁש ֹ
רו,
ַל ֶּחם ַב ְּסעו ָדה ,ו ִמ ְּת ַל ֶּפ ֶּתת ִהיא ִעם ְּ ׁש ַאר ַמאֲ כָ לִ ים .אולָם ְּכ ֶּׁש ָבא ָמ ָרן אאמו"ר לְּ בַ ְּק ֹ
ְּכ ַת ְּחלִ יף ל ֶּ
לו ָמ ָרן ֶּׁש ֵכן ָכ ְּתבו ְּב ׁשו"ת ֵבית ָדוִ ד
נות ,וְּ ָאז ֶּה ְּר ָאה ֹ
גו לְּ בָ ֵר ְּך ְּמ ֹזו ֹ
רו ַעל ִמנְּ ָה ֹ
ֵה ִשי ַח ְּבפָ נָ יו ֶּאת צַ עֲ ֹ
נות ,וְּ ָאז נָ ָחה ַד ְּעת ֹו ֶּׁשל ָה ַרב זַצַ "ל.
יד"א וְּ ע ֹודֶּׁ ,ש ַה ִמנְּ ָהג לְּ בָ ֵר ְּך ַעל ַה ַמ ָצה ְּמ ֹזו ֹ
ו ָמ ָרן ַה ִח ָ

מוצָ ֵאי ּ ֶפ ַׁסח ֶש ָחל ְ ּב ַׁש ָּבת
ֹ
יעי ֶּׁשל ֶּפ ַסח ְּב ֹיום ִ ׁש ִ ׁשיַ ,אף ֶּׁש ְּבלֵיל ַׁש ָבת ְּכבָ ר ִה ְּס ַתיֵם ַחג ַה ֶּפ ַסחִ ,מ ָכל
ְּכ ֶּׁש ָחל ְּ ׁש ִב ִ
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דות ַה ַׁש ָבת ,ו ְּמבָ ֵר ְּך עֲ ֵל ֶּ
קום ֵמ ַא ַחר וַ עֲ ַדיִ ן ֵאין לָ נו ל ֶֶּּחם ָח ֵמץ ,א ֹוכֵ ל ַמצ ֹות ִב ְּסעו ֹ
ָמ ֹ
כר לַ ג ֹוי( .קכג)
יתו ֶּׁש ִנ ְּמ ַ
" ַהמ ֹו ִציא" .ו ֻמ ָתר לֶּאֱ כֹל ְּב ַׁש ָבת ֹזו ֵמ ֶּה ָח ֵמץ ֶּׁש ְּבבֵ ֹ

שמיעת כלי נגינה באסרו חג
מותר לשמוע שירים המלווים בכלי נגינה באסרו חג אף שכבר החלו ימי העומר.
כן הורה מרן מלכא הראש"ל רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל הלכה למעשה.

(ספר "רבנו" עמוד רמב)

יסן ְו ַׁחג ַׁה ּ ֶפ ַׁסח 
ֵ מ ִענְ יְ ֵני אֲ בֵ ל ּות ְ ּבח ֶֹדש נִ ָ
יסן
ח ֶדש נִ ָ
ֶה ְס ּ ֵפד ְ ּב ֹ
יש ָח ׁשוב ֶּׁש ָה ָיה
או ִא ׁ
יסןְּ .ו ִאם הוא ַתלְּ ִמיד ָחכָ ם ֹ
ַה ִמנְּ ָהג ֶּׁשלֹא לְּ ַה ְּס ִפיד ְּבח ֶֹּד ׁש נִ ָ
או ְּב ֵעת ָה ַאזְּ ָכ ָרה ִב ְּמלֹאת ַה ִ ׁש ְּב ָעה
ידו ְּב ֵעת ַה ְּלוָ ָיה ֹ
לו ְּמ ֵדי ת ֹו ָרהֻ ,מ ָתר לְּ ַה ְּס ִפ ֹ
ת ֹו ֵמ ְּך ְּב ֹ
ידן.
מו ֵא ֶּׁשת ַתלְּ ִמיד ָחכָ ם ֶּׁש ֻמ ָתר לְּ ַה ְּס ִפ ָ
בותְּ ,כ ֹ
לו ִ ׁשיםְּ .והוא ַה ִדין לְּ נָ ִ ׁשים חֲ ׁשו ֹ
ְּו ַה ְּ ׁש ֹ
ה ִדין( .חזו"ע אבלות א רצ)
ֵכיוָ ן ֶּׁש ֶּזה ַרק ִמנְּ ָהגְּ ,ו ֵאין ָבזֶּה ִאסור ִמן ַ

ֶה ְס ּ ֵפד ַּׁב ּ ְשל ֹו ִשים ֹיום ֶש ּק ֶֹדם ַׁה ּ ֶפ ַׁסח
לו ִ ׁשים ֹיום ַה ְּסמו ִכים לְּ ָׁשלֹש ְּר ָגלִ ים [ ֶּפ ַסחָׁ ,שבוע ֹותֻ ,סכ ֹות] ,לֹא
בו ק ֶֹּדם ְּ ׁש ֹ
רו ֹ
ִמי ֶּׁש ֵמת ְּק ֹ
ְּ
לו ִ ׁשים ֹיום ַה ְּסמו ִכים ַל ַחג ,לְּ ִפי ֶּׁש ְּכ ָבר ִה ְּת ַמעֲ ָטה ַה ְּמ ִרירותְּ ,ו ִאם
תוך ַה ְּ ׁש ֹ
ידנו ְּב ֹ
ַי ְּס ִפ ֶּ
מוְּ .ו ָה ַר ְּמ ָב"ם
ידו גַם ַב ַחג ַע ְּצ ֹ
ָבוא לְּ ַה ְּס ִפ ֹ
לו ַה ַצ ַער ְּב ֹיו ֵתרְּ ,וי ֹ
עו ֵרר ֶּא ְּצ ֹ
ידנו ַע ָתה יִ ְּת ֹ
ַי ְּס ִפ ֶּ
רון ַה ַצ ַערְּ ,ו ָעלָ יו לְּ ָה ִסיר ְּד ָא ָגה ִמ ִלב ֹו
ָכ ַתבְּ ,כ ֵדי ֶּׁשלֹא יִ ְּהיֶּה נֶּעֱ צָ ב ְּולִ ב ֹו כ ֹו ֵאב ִמ ִז ְּכ ֹ
ולְּ כַ ֵון ַד ְּעת ֹו לִ ְּשמ ַֹח ַב ַחג.
לו ִ ׁשיםֵ ,כיוָ ן
או ַב ְּ ׁש ֹ
ֹ
ידנו ַב ִ ׁש ְּב ָעה
בו ַעד י"ג אֲ ָדר ,לֹא י ְַּס ִפ ֶּ
רו ֹ
ַעל ֵכןִ ,אם ֵמת ְּק ֹ
ְּ
לו ִ ׁשים
תוך ְּ ׁש ֹ
לו ִ ׁשים ֹיום .אֲ בָ ל ִאם ֵמת ְּב ֹ
חות ִמ ְּ ׁש ֹ
ֶּׁש ִמ ְּז ַמן ַה ֶּה ְּס ֵפד ְּו ַעד ַה ַחג ,הוא ָפ ֹ
ידוֵ ,כיוָ ן
יסן]ֻ ,מ ָתר לְּ ַה ְּס ִפ ֹ
ֹאש ח ֶֹּד ׁש נִ ָ
אה [ ַעד ר ׁ
ֹיום ַל ֶּפ ַסחְּ ,ד ַהיְּ נו מי"ד אֲ ָדר ְּו ָהלְּ ָ
רו.
מו ִסיף ָכל ָכ ְּך ְּבצַ עֲ ֹ
דולָ ה ,נִ ְּמצָ א ֶּׁש ֵאין ַה ֶּה ְּס ֵפד ֹ
לו ְּג ֹ
ֶּׁש ְּבלָ או הֲ ִכי ַה ְּמ ִרירות ֶּא ְּצ ֹ

רו וְּ ֵי ֵל ְּך .לֹא כֵ ן ,לְּ ַא ַחר ֶּׁש ָע ְּברו
רו וְּ ַאט ַאט יָפוג צַ עֲ ֹ
יע ֶּאת צַ עֲ ֹ
[וְּ ַא ְּד ַר ָבהְּ ,ב ֶּה ְּס ֵפד זֶּה הוא ַמ ִב ַ
ֹורר ב ֹו ֹיו ֵתר ֶּב ִכי וְּ צַ ַער].
רו ְּכבָ ר ִה ְּת ַמ ֵעטִ ,אם ַי ְּס ִפיד ַע ָתהַ ,ה ֶּה ְּס ֵפד יְּ ע ֵ
לו ִ ׁשים ֹיום ֶּׁש ַצעֲ ֹ
ְּ ׁש ֹ

סוף י"א ח ֶֹּד ׁשֵ ,אין לְּ ַה ְּס ִפיד
נוהֲ גִ ים לַעֲ ר ְֹּך ַאזְּ ָכ ָרה ְּב ֹ
ֵש ֹ
ח ֶדש ָ -מה ֶּׁשי ׁ
ַׁא ַׁחד ָע ָשר ֹ
סוף י"ב ח ֶֹּד ׁש,
עו ִשים ְּב ַת ְּ ׁשלום ַה ָׁשנָ ה ֹ -
לו ִ ׁשים ֹיום לַ ַחג .אֲ בָ ל ָה ַאזְּ ָכ ָרה ֶּׁש ֹ
תו ְּך ְּ ׁש ֹ
ְּב ֹ
ְּ
לו ִ ׁשים ֹיום לַ ַחג.
תוך ְּ ׁש ֹ
ֻמ ָתר לְּ ַה ְּס ִפיד ְּב ֹ
ידים
ֶּא ְּמרו ְּדבָ ִרים ֵאלו ֶּא ָלא לְּ ִמנְּ ָהגָם ֶּׁש ָהיו ַמ ְּס ִפ ִ
וְּ ַה ַט ַעם ָל ֶּזה ָכ ַתב ַה ֵבית ֹיו ֵסף :וְּ נִ ְּר ֶּאה לִ י ֶּׁשלֹא נ ֶּ
ינו נִ ְּ ׁש ָכח ִמן ַהלֵב ַעד ל'
תו ֶּעצֶּ ב ְּוצַ ַער ֵא ֹ
או ֹ
יהם ְּב ֶּא ְּמצַ ע ַה ָׁשנָ ה לְּ ע ֹו ֵרר ֶּב ִכי ו ִמ ְּס ֵפד וִ י ָל ָלהֶּׁ ,ש ֹ
ֵמ ֵת ֶּ
רון ַה ֵמת,
עו ֵרר זִ ְּכ ֹ
ידיםֻ ,מ ָתרֶּׁ ,ש ֵאין זֶּה ְּמ ֹ
ֹיום .אֲ בָ ל ָמה ֶּׁשנ ֹוהֲ גִ ים ִבזְּ ַמנֵינו ֶּׁש ְּב ַת ְּ ׁשלום ַה ָׁשנָ ה ַמ ְּס ִפ ִ
סוף
ֶּאלָא ַא ְּד ַר ָבה ַד ְּע ָתם לְּ ַה ְּפ ִסיק ַע ָתה ֶּאת אֲ בֵ לו ָתם .ולְּ ִפי זֶּהָ ,ה ַאזְּ ָכ ָרה וְּ ַה ֶּה ְּס ֵפד ֶּׁשי ֵׁש ע ֹו ִשים ְּב ֹ
ש( .א רצג ,רצו)
סוף י"ב ח ֶֹּד ׁ
יכים ֶּאת יְּ ֵמי ָה ֵאבֶּ ל ַעד ֹ
ינו ִב ְּכלָל ֶּה ֵתר זֶּהֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ַמ ְּמ ִ ׁש ִ
י"א ח ֶֹּד ׁשֵ ,א ֹ
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רובֵ י ַׁה ִּנ ְפ ָטר ֵ -אין ָה ִאסור לְּ ַה ְּס ִפיד
ְק ֹ
ֵיהםֵ ,י ׁש לַחֲ ׁש ֹׁש
ֶּׁש ֵכיוָ ן ֶּׁש ִל ָבם ַמר עֲ ל ֶּ
עו ֵרר ָכל ָכ ְּך
ינו ִמ ְּת ֹ
לְּ ַה ְּס ִפידֵ ,כיוָ ן ֶּׁש ֵא ֹ

רובֵ י ַה ֵמת ֶּׁש ַחי ִָבים לְּ ִה ְּת ַא ֵבל ָעלָ יו,
ֶּא ָלא ַעל ְּק ֹ
עו ְּררו לְּ צַ ַער ,אֲ בָ ל ָא ָדם ַא ֵחר ַר ַׁשאי
ֶּׁש ָמא יִ ְּת ֹ
לְּ צַ ַער( .שו"ת שבות יעקב ,חכמת אדם ,הגאון יעב"ץ .א רצד)

בוד
לו ִ ׁשיםִ ,כי ְּכ ֹ
ֵש לְּ ַה ִתיר ַאף לִ ְּקר ֹובָ יו לְּ ַה ְּס ִפיד ַב ִ ׁש ְּב ָעה ובַ ְּ ׁש ֹ
ּ ַׁתלְ ִמיד ָחכָ ם ֶּׁש ִנ ְּפ ָטר י ׁ
עות
עולַ ת ְּ ׁשמו ֵאל .וְּ ַאף ֶּׁש ְּב ֵספֶּ ר יְּ ׁשו ֹ
בוד ַה ַחגֵ .כן ָפ ְּסקו ְּב ׁשו"ת ְּ ׁשבות יַעֲ קֹב וְּ ֹ
ַהת ֹו ָרה ד ֹו ֶּחה ֶּאת ְּכ ֹ
יקאֶּׁ ,ש ָמא ְּב ַתלְּ ִמיד ָחכָ ם ֻמ ָתר ,וְּ ֶּׁש ָמא ְּכ ַד ַעת
קום ֵי ׁש ָכאן ָספֵ ק ְּספֵ ָ
יַעֲ קֹב ֶּה ְּח ִמיר ָבזֶּהִ ,מ ָכל ָמ ֹ
א ָדם( .עי' א רצג ,רצד)
פותָ ,ה ַר ְּמ ַב"ן וְּ ָה ַר ְּ ׁש ָב"אֶּׁ ,ש ָכל ֶּׁש ַמ ְּס ִפיד ְּב ִח ָנם לְּ לֹא ָשכָ רֻ ,מ ָתר ְּבכָ ל ָ
ַהת ֹו ָס ֹ

עו ְרר ּות
ִ ּד ְב ֵרי מ ּו ָסר וְ ִה ְת ֹ
ֵש לָ ַד ַעת ֶּׁש ִאם ִע ָקר ַה ֶּה ְּס ֵפד הוא ְּב ִד ְּב ֵרי ֶּׁשבַ ח
ידים ָב ֶּהם ,י ׁ
ְּבכָ ל ָהאֳ פָ נִ ים ֶּׁש ֵאין ַמ ְּס ִפ ִ
ישים
או ְּב ֶּׁשבַ ח ַמעֲ לַ ת ַה ַק ִד ִ ׁ
ֹ
אות ַב ִנ ְּפ ָטר,
ו ְּת ִה ָלה ַעל ַה ִמד ֹות ַהט ֹוב ֹות ֶּׁש ָהיו נִ ְּמצָ ֹ
ֵש לְּ ַה ִתיר לְּ ַה ְּס ִפיד ָכ ְּךִ ,כי
ֶּׁש ַמעֲ לִ ים ֶּאת ַה ִנ ְּפ ָטר ִמ ַמ ְּד ֵר ָגה לְּ ַמ ְּד ֵר ָגה ְּבגַן ֵע ֶּדן ,י ׁ
הו ָרה ,ולְּ ַהט ֹות לְּ מו ָסר
או ָתה ִהיא לְּ ַה ְּח ִדיר ְּבלֵב ָהאֲ בֵ לִ ים יִ ְּר ַאת ָׁש ַמיִ ם ְּט ֹ
ִהזְּ ַד ְּמנות נְּ ֹ
ְּ
הו ָרה ֶּׁש ַכ ָמה ְּפ ָע ִמים
יהם לַת ֹו ָרהְּ .ו ַה ִנ ָס ֹיון ֹ
ירת ת ֹו ָרה ו ִמ ְּצ ֹוות ו ְּב ִחנוך ְּבנֵ ֶּ
ָאזְּ נָ ם ִב ְּ ׁש ִמ ַ
יהם לַת ֹו ָרה[ .וְּ כָ ַתב ַר ֵבנו
ַא ַחר ֶּׁש ִה ְּק ִ ׁשיבו לִ ְּדבָ ִרים ֵאלוִ ,ה ְּת ַח ְּזקו ַב ִמ ְּצ ֹוות ְּוגִ ְּדלו ְּב ֵנ ֶּ
נו ְּתנִ ים ַט ַעם ַעל ָמה ֶּׁש ֵא ַרע ָל ֶּהם,
''בי ַטעֲ ָמא'ַ ,על ֵׁשם ֶּׁשד ֹו ְּר ִ ׁשים ָׁשם ְּו ֹ
יְּ רו ָחםֵ ,בית ָה ָאבֵ ל נִ ְּק ָרא ֵ
בר ַעל לִ ב ֹו]( .א רצ)
תו לְּ ַד ֵ
או ֹ
ירחֲ ֵמהו ,וְּ כֵ ן לְּ נַ ֵחם ֹ
ָשוב ֶּאל ה' וִ ַ
ְּכ ֵדי ֶּׁשי ַַחזְּ רו ִב ְּת ׁשובָ ה ,וְּ ָה ָאבֵ ל י ׁ

דול
ְ ּד ָר ַׁשת ַׁש ָּבת ַׁה ָ ּג ֹ
דול" ְּברֹב ַעםְּ ,ו ֵא ְּרע ֹו ֵאבֶּ ל ,יִ ְּדר ֹׁש
"ש ָבת ַה ָג ֹ
או ַרב ְּק ִה ָלה ֶּׁש ָרגִ יל לִ ְּדר ֹׁש ְּב ַׁ
ַרב ִעיר ֹ
עוד ֶּׁש ִאם הוא
גו ָתיוְּ .ו ֹ
כות ַה ֶּפ ַסח ְּו ַהנְּ ָה ֹ
לו לְּ לַ ְּמ ָדם ְּב ִהלְּ ֹ
יכים ֹ
ֵלוִ ,כי ַר ִבים ְּצ ִר ִ
ְּכ ֶּה ְּרג ֹ
לֹא יִ ְּדר ֹׁש ,הֲ ֵרי ֹזו אֲ בֵ לות ְּבפַ ְּר ֶּה ְּסיָא [ ָב ַר ִבים] ֶּׁשאֲ סו ָרה ְּב ַׁש ָבתְּ .והוא ַה ִדין לְּ ַתלְּ ִמיד
ֵלוֶּׁ ,שלֹא
עו ֵאבֶּ ל ,יִ ְּדר ֹׁש ְּכ ֶּה ְּרג ֹ
ָחכָ ם ֶּׁש ָרגִ יל לִ ְּדר ֹׁש ָב ַר ִבים ְּבכָ ל ַׁש ָבת ְּו ַׁש ָבתְּ ,ו ֵא ְּר ֹ
ְּ
ִת ְּהיֶּה אֲ בֵ לות ְּבפַ ְּר ֶּה ְּס ָיא .וְּ הוא ַה ִדין ִאם ֵא ַרע ֵאבֶּ ל ְּב ֶּמ ֶּׁשך ַה ָׁשנָ הֶּׁ ,ש ַר ַׁשאי לִ ְּדר ֹׁש ְּב ַׁש ָבת
ֵלו ,וְּ לֹא ַרק ְּב ַׁש ָבת ַהגָד ֹול.
ְּכ ֶּה ְּרג ֹ

(ב רכו ,רכז)

ַמד ַד ַעת ֶּאת ָה ָעם ,וְּ ֵא ַרע
נו ֵהג ְּבכָ ל ַׁש ָבת לְּ ַה ְּק ִהיל ְּק ִהל ֹות ולְּ ל ֵ
מו ָד ִעי ֶּׁש ָהיָה ֹ
ָאון ַר ִבי ַח ִיים ֹ
ָכ ַתב ַהג ֹ
ֵלו .ו ְּב ֵספֶּ ר ָטהֳ ַרת ַה ַמיִ ם
גו וְּ ָד ַר ׁש ִב ְּפנֵי ַה ִצבור ְּכ ֶּה ְּרג ֹ
לו ֵאבֶּ ל ,ו ְּב ַׁש ָבת ֶּׁש ַב ִ ׁש ְּב ָעה לֹא ִ ׁש ָנה ִמ ִמנְּ ָה ֹ
ֹ
לו
תו ְּבלֵיל ַׁש ָבת ,וְּ ִה ִתירו ֹ
חו ֹ
דות ַתלְּ ִמיד ָחכָ ם ֶּׁש ָהיָה ד ֹו ֵר ׁש ָב ַר ִבים ְּבכָ ל ַׁש ָבת ,וְּ נִ ְּפ ְּט ָרה אֲ ֹ
או ֹ
ָכ ַתבֹ ,
גו ,וְּ לֹא ָא ְּמרו ֶּׁש ְּי ַמ ֶּנה ַא ֵחר ַת ְּח ָתיוֵ ,מ ַא ַחר ֶּׁש ָה ָעם ִה ְּת ַר ְּגלו ֵאלָיו ,וְּ י ֵׁש
לִ ְּדר ֹׁש ָב ַר ִבים ְּב ַׁש ָבת ְּכ ִמנְּ ָה ֹ
לו,
יכים ֹ
ָבוא לִ ְּדר ֹׁש ,הֲ ֵרי זֶּה אֲ בֵ לות ְּבפַ ְּר ֶּה ְּסיָא ,וְּ כֵ יוָ ן ֶּׁש ַר ִבים ְּצ ִר ִ
צַ ד ֶּׁשל ִבטול ת ֹו ָרה .וְּ ִאם לֹא י ֹ
אונֵן.
ָדול זְּ כות ָה ַר ִבים .וְּ גַם י ֵׁש פ ֹו ְּס ִקים ַה ַמ ִת ִירים לִ מוד ת ֹו ָרה ְּב ַׁש ָבת אֲ ִפלו לְּ ָאבֵ ל ,וְּ כָ ל ֶּׁש ֵכן לְּ ֹ
ג ֹ

ָעלִ יָה ַׁל ֶּקבֶ ר
מן הדין מותר לבקר בחודש ניסן בבית הקברות ,רק שישתדלו שלא לבכות .על
כן ,משפחה הקמה מהשבעה בחודש ניסן ,רשאים לעלות לקבר ,ויתאפקו
מלבכות .וכמו כן ,לא ידברו דברי הספד( .ספר "רבנו" עמוד רד)
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יקת ָח ֵמץ
אונֵן ִ ּב ְב ִד ַׁ
ֹ
חותֵ ,בן ובַ תַ ,ב ַעל ַעל
רו ִביםֶּׁ ,ש ֵהםָ :אב וָ ֵאםָ ,אח וְּ ָא ֹ
לו ֶּא ָחד ִמ ִ ׁש ְּב ָעה ְּק ֹ
אונֵן [ ָא ָדם ֶּׁש ֵמת ֹ
ָה ֹ

ִא ְּ ׁשת ֹו וְּ ִא ָׁשה ַעל ַבעֲ ָלה ,וַ עֲ ַדיִ ן לֹא נִ ְּק ַבר]ֵ ,כיוָ ן ֶּׁשהוא ָפטור ִמ ָכל ַה ִמ ְּצ ֹוות ַעד ֶּׁש ִי ְּקבֹר ֶּאת
יח ִמ ְּב ֵני
יסןֶּ ,א ָלא יְּ ַמ ֶּנה ָׁשלִ ַ
יתו ְּבלֵיל י"ד ְּבנִ ָ
ֵמתו ,לָ כֵ ן לֹא יִ ְּבדֹק ֶּאת ֶּה ָח ֵמץ ְּבבֵ ֹ
אונֵ ן ַרק יֹא ַמר ֶּאת נֹ ַסח
יח יְּ ָב ֵר ְּך " ַעל ִבעור ָח ֵמץ"ְּ .ו ָה ֹ
או ַא ֵחר ֶּׁש ִי ְּבדֹקְּ ,ו ַה ָׁשלִ ַ
יתו ֹ
ֵב ֹ
יכא ִב ְּר ׁשו ִתי וְּ כו'"]ְּ .ואולָ םִ ,אם ְּכ ָבר ָמ ַסר ֶּאת ַה ֵמת
ירא ְּד ִא ָ
ַה ִבטול ְּב ִפיו [" ָכל חֲ ִמ ָ
כה( .א קפ)
מו ִב ְּב ָר ָ
ישאַ ,ר ַׁשאי לִ ְּבדֹק ְּב ַע ְּצ ֹ
לְּ ֶּח ְּב ָרה ַק ִד ָׁ

יאה ֵמ ַׁה ּ ִש ְב ָעה
יְ ִצ ָ
צות
מועֲ ִדים]ִ ,מנְּ ָהג ְּבנֵי ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז לָ צֵ את ֵמ ָהאֲ בֵ לות ִמ ְּז ַמן חֲ ֹ
סח [וְּ לֹא ִב ְּ ׁש ַאר ֹ
ְּב ֶּע ֶּרב ַחג ַה ֶּפ ַ
ַהי ֹוםֵ ,מ ַא ַחר ו ִבזְּ ַמן ֶּׁש ֵבית ַה ִמ ְּק ָד ׁש ָה ָיה ַקיָםָ ,ה ָיה זֶּה זְּ ַמן ַה ְּק ָרבַ ת ָק ְּר ַבן ַה ֶּפ ַסח,
רוצֶּ ה לְּ ָה ֵקל ָבזֶּהַ ,ר ַׁשאי ,ו ִב ְּפ ָרט
טוב .ו ְּספָ ַר ִדי ָה ֹ
ֹ
מו ֹיום
ֵש ב ֹו ַמעֲ לָ ה ְּקצָ ת ְּכ ֹ
ֶּׁשי ׁ
פות ְּב ַע ְּצמ ֹו " ַמצ ֹות ִמ ְּצוָ ה".
מו כֵ ןַ ,ר ַׁשאי ֶּלאֱ ֹ
נות ַרב ֹות ַעד ְּמאֹד .ו ְּכ ֹ
ֶּׁש ַה ִט ְּרח ֹות ְּו ַההֲ ָכ ֹ
תו ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח לְּ ַא ַחר חֲ צ ֹות ַהי ֹום ,לִ ְּבנֵ י ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז ִ -מן ָה ָראוי
מו כֵ ןִ ,מי ֶּׁש ִנ ְּק ַבר ֵמ ֹ
ְּכ ֹ
יסת ַה ַחג.
ֵשב זְּ ַמן ָמה ַעל ָה ָא ֶּרץ ְּו ָיקוםְּ ,ויִ נְּ ַהג אֲ בֵ לות ְּב ִצנְּ ָעה ַעד ְּכנִ ַ
ֶּׁשיַחֲ לֹץ נְּ ָעלָ יו ְּוי ֵׁ
שאי( .אבן ישראל פישר,
יסת ַה ַחגַ ,ר ַׁ
רוצֶּ ה לְּ ַה ְּח ִמיר ְּולִ נְּ הֹג אֲ בֵ לות ְּרגִ ילָ ה ַעד ְּכנִ ַ
ְּו ִאם ֹ
הגרש"ז אוירבך ,פסקי תשובות ח"ה רב) ו ְּספָ ַר ִדי ָהר ֹוצֶּ ה לְּ ָה ֵקל ִכ ְּב ֵני ַא ְּ ׁש ְּכנַ זַ ,ר ַׁשאי.
ימי
ָכ ַתב ָמ ָרן ַה ֵבית ֹיו ֵסף (סימן שצט אות ג) ְּב ֵׁשם ַה ַת ְּ ׁש ֵב"ץַ ,פ ַעם ַא ַחת ֵא ַרע לְּ ֶּא ָחד ֹיום ִ ׁש ִ ׁשי לִ ֵ
קו ְּר ִאים ֶּאת ַה ַהלֵל
יהם ָהיו ֹ
ימ ֶּ
יטת ַה ֶּפ ַסח ,וְּ ָאז ִב ֵ
לו ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח ,וְּ ָא ַמר ֶּׁש ֵכיוָ ן ֶּׁש ָהיָה זְּ ַמן ְּ ׁש ִח ַ
ֶּא ְּב ֹ
נו ֶּהגֶּת ב ֹו .ע"כ .וְּ ֵאין לְּ ָדבָ ר זֶּה ֶּס ֶּמ ְּך ו ְּר ָאיָה .עכ"ד .וְּ ָא ְּמנָ ם ָה ַר ָמ"א
טובֵ ,אין אֲ בֵ לות ֹ
וְּ ָהיָה ֹיום ֹ
נו ֶּהגֶּת ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח
אור ָזרו ַע ְּכ ַד ַעת ַה ַת ְּ ׁש ֵב"ץ ֶּׁש ֵאין אֲ בֵ לות ֹ
ְּב ַד ְּרכֵ י מ ֶֹּׁשה (אות ג ,ד) ָכ ַתבַ ,ד ַעת ָה ֹ
ְּ
לה ,וְּ ָראוי לִ ְּסמֹך ָעלָיו .ע"כ .ו כן פסקו חכמי אשכנז :אליה רבה ,פנים מאירות,
יטת ַה ֶּפ ַסח ולְּ ַמ ְּע ָ
ִמ ְּז ַמן ְּ ׁש ִח ַ
חכמת אדם ,משנה ברורה (סימן תקמח ס"ק לא) ,משמרת שלום ,אבן ישראל פישר (ח"ז סימן כג) ,קנה בושם (ח"ג
סימן לה) ,שבט הלוי (ח"ו סימן קעג) ,הגר"ש דבליצקי (קובץ בית אהרון וישראל ק) ,תשובות והנהגות (ח"ב סימן
ריג) ,חשוקי חמד (פסחים נה ע"ב) ועוד .וכן פסק בכף החיים (סימן תקמח סק"מ).

אור ָזרו ַע (הלכות אבלות סימן תלב) ֶּהאֱ ִר ְּ
יך ָבזֶּה ְּמאֹד ,וְּ ֵה ִביא ַכ ָמה ְּר ָא ֹיות לִ ְּדבָ ָריו ֵמ ַה ְּג ָמ ָרא,
וְּ ִה ֵנה ָה ֹ
ָאון ֶּא ָחד ,וְּ ִכ ְּמ ֻד ֶּמה אֲ נִ י ְּב ֵׁשם
יתי ָכתוב ְּב ֵׁשם ג ֹ
וְּ זֶּה תֹכֶּ ן ְּדבָ ָריו ִב ְּקצָ ָרה :ו ְּכבָ ר ָע ְּברו י ִָמים ֶּׁש ָר ִא ִ
יטת ַה ֶּפ ַסח ,וְּ ָדבָ ר ָברור לִ י
ַר ֵבנו ג ְֵּר ׁש ֹום ְּמא ֹור ַהג ֹו ָלה זַצַ "לֶּׁ ,ש ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח ֻמ ָתר לִ ְּרחֹץ ִמ ְּ ׁש ַעת ְּ ׁש ִח ַ
יתי ָכתובַ ,א ְּך ָׁשכַ ְּח ִתי ָה ִענְּ יָן ַעל בו ְּר ֹיו ,וְּ נָ ַת ִתי לִ ִבי ַעל ַה ָדבָ ר אֲ נִ י יִ ְּצ ָחק ֵבן ַר ִבי מ ֶֹּׁשה
ֶּׁש ָכ ְּך ָר ִא ִ
אש ֹון ֶּׁשל אֲ בֵ לות ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסחֶּׁ ,ש ֻמ ָתר
ַה ְּמ ַח ֵבר .וְּ נִ ְּר ֶּאה ְּב ֵעינַ י הֲ לָכָ ה לְּ ַמעֲ ֶּשהֶּׁ ,ש ְּכ ֶּׁש ָחל אֲ ִפלו ֹיום ִר ׁ
ח ֶּמר הוא וְּ כו' .וְּ ֵת ַדע
יטת ַה ֶּפ ַסח .ו ְּר ָאיָה ַל ָדבָ ר ִמ ַמ ֶּסכֶּ ת זְּ בָ ִחים ,וְּ ַקל וָ ֹ
חץ ִמ ָׁש ָעה ֶּׁש ִה ִגי ַע זְּ ַמן ְּ ׁש ִח ַ
לִ ְּר ֹ
צות הוא ִמן ַהת ֹו ָרהֵ ,כיוָ ן ֶּׁשהוא זְּ ַמן ַה ְּק ָרבַ ת
ֶּׁש ַמ ְּ ׁש ָמע ַביְּ רו ַׁשלְּ ִמיֶּׁ ,ש ִאסור ְּמ ָלאכָ ה ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח ֵמחֲ ֹ
ַאכ ְּת ָך וְּ ָק ְּר ָבנְּ ָך ָק ֵרב .ובָ זֶּה יִ ֵׁשב ַר ֵבנו יִ ְּצ ָחק ַבר ָא ֵׁשר זַצַ "ל
נו ְּב ִדין ֶּׁש ְּת ֵהא ָעסוק ִב ְּמל ְּ
ַה ֶּפ ַסח ,וְּ ֵאי ֹ
דוק ,אֲ נִ י ִמ ְּבנֵ י ַסנְּ ָאב ֶּבן ִבנְּ י ִָמין ,ופַ ַעם ַא ַחת
יעזֶּר ְּב ַר ִבי צָ ֹ
ָמה ֶּׁש ָא ַמר (מסכת תענית יב ע"א) ַר ִבי אֱ לִ ֶּ
ָחל ִת ְּ ׁש ָעה ְּב ָאב לִ ְּה ֹיות ְּב ַׁש ָבת ְּו ְּד ִחינוהו לְּ ַא ַחר ַה ַׁש ָבת וְּ ִה ְּת ַע ִננו ְּולֹא ִה ְּ ׁשל ְַּמנו ֶּאת ַה ַתעֲ נִ יתִ ,מ ְּפנֵי
יאים ָק ְּר ַבן ֵע ִצים
בו ָתיו ְּמ ִב ִ
טוב ֶּׁשלָנו ָהיָה ֵמחֲ ַמת ַה ָק ְּרבָ ןֵ [ .פרו ׁשִ ,בזְּ ַמן ֵבית ַה ִמ ְּק ָד ׁש ָהיו אֲ ֹ
ֶּׁשי ֹום ֹ
יהם
טוב ֶּׁש ָל ֶּהם .וְּ ַאף ֶּׁש ַע ָתה ָח ַרב ַה ִמ ְּק ָד ׁשִ ,ה ְּמ ִ ׁשיכו צֶּ אֱ צָ ֵא ֶּ
ַבעֲ ִש ִירי ְּב ָאב ,ו ֵמחֲ ַמת ֵכן נִ ְּק ַבע ֹיום ֶּזה לְּ ֹיום ֹ
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טוב וְּ לֹא לְּ ִה ְּת ַענ ֹות]ָ .לכֵ ן גַם אֲ נָ ְּחנו ַב ְּז ַמן ַהזֶּה אֲ סו ִרים ִב ְּמלָאכָ ה ְּב ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח ֵמחֲ ֹ
לִ נְּ הֹג ב ֹו ֹיום ֹ
טוב ֶּׁשלָנו ֵמחֲ ַמת ַה ָק ְּרבָ ן .ו ֵמ ַע ָתהִ ,אם ִת ְּ ׁש ָעה ְּב ָאב ֶּׁשהוא
ִכי ִבזְּ ַמן ֵבית ַה ִמ ְּק ָד ׁש ָהיָה זֶּה ֹיום ֹ
או ְּמ ִרים ],נִ ְּד ָחה ִמ ֵכיוָ ן
או ְּמ ִרים ב ֹו " ִמ ְּקצָ ת ַהי ֹום ְּככֻ ל ֹו" ,ובַ אֲ בֵ לות ֵכן ֹ
ָחמור ֹיו ֵתר ֵמאֲ בֵ לות [ ֶּׁשהֲ ֵרי לֹא ֹ
אש ֹון
ֶּׁש ַפ ַעם ָהיָה ֶּזה זְּ ַמן ַה ְּק ָרבַ ת ַה ָק ְּרבָ ןָ ,כל ֶּׁש ֵכן ֶּׁשאֲ בֵ לות ֶּׁש ִהיא ַק ָלהִ ,ת ָד ֶּחה .וַ אֲ ִפלו ַהי ֹום ָה ִר ׁ
יע זְּ ַמן ַה ְּק ָרבַ ת ַה ָק ְּרבָ ן .עכ"ד .וְּ ִה ֵנה ֶּא ְּפ ָׁשר
ֶּׁשל ָהאֲ בֵ לות יִ ָד ֶּחה ,וְּ יִ ְּת ַב ְּטלו ִמ ֶּמנו ִדינֵי ִ ׁש ְּב ָעה ִמ ֶּׁש ִה ִג ַ
אור ָזרו ַעָ ,היָה ַמ ְּס ִכים ,וְּ לֹא ָהיָה כ ֹו ֵתב ֶּׁש ֵאין
רו ֶּאה ֶּאת ְּר ָא ֹיות ָה ֹ
ֶּׁש ִאלו ָמ ָרן ַה ֵבית ֹיו ֵסף ָהיָה ֹ
או ְּמ ִרים ֶּׁשהֲ לָכָ ה ְּכ ִד ְּב ֵרי ַה ֵמ ֵקל ְּב ָאבֵ ל אֲ ִפלו
ֶּס ֶּמ ְּך ו ְּר ָאיָה לְּ ֵד ָעה ֹזו( .עיין ג קיב) ו ְּבצֵ רוף ַד ַעת ַר ִבים ָה ֹ
ֶּנגֶּד ָמ ָרן ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך .וְּ גַם י ֵׁש לְּ צָ ֵרף ֶּאת ַד ַעת ֶּא ָחד ָה ִרא ׁש ֹונִ ים ַר ֵבנו ְּ ׁשמו ֵאלֶּׁ ,ש ֵמ ֵקל ָבזֶּה ְּבכָ ל
ֶּסת.
עוד ֹיום וְּ ָהל ְַּך לְּ בֵ ית ַה ְּכנ ֶּ
טוב ִמ ְּב ֹ
תו ְּב ֶּע ֶּרב ֹיום ֹ
טוב ,וְּ כֵ ן ָע ָשה ַמעֲ ֶּשה וְּ ָע ַמד ֵמאֲ בֵ לו ֹ
ֶּע ֶּרב ֹיום ֹ
טוב ָחמור ֹיו ֵתר ֶּׁש ַמ ְּפ ִסיק ו ְּמבַ ֵטל
ָאון ָא ִביו ַר ֵבנו יִ ְּצ ָחק ַה ֵלוִ יֶּׁ ,שי ֹום ֹ
וְּ נָ ַתן ַט ַעם לִ ְּדבָ ָריו ִמ ִפי ַהג ֹ
הו ָדה
טוב ְּמבַ ֵטל ַה ִ ׁש ְּב ָעה וְּ ע ֹו ֵמד ִמ ְּבע ֹוד ֹיום ,וְּ ָר ִ ׁש"י ֹ
לו ִ ׁשים ,וְּ לָכֵ ן גַם ֶּע ֶּרב ֹיום ֹ
ת ֹו ַרת ִ ׁש ְּב ָעה ו ְּ ׁש ֹ
לִ ְּדבָ ָריו .והביאוהו במחזור ויטרי ,הרמב"ן ,הראב"ן ,ראבי"ה ,מהר"ם( .תשב"ץ קטן סימן תל ובהערות שם)

רו ִבים
ִּת ְס ּפ ֶֹרת ְ ּב ֶע ֶרב ַׁה ַׁחג לְ ָאבֵ ל ַׁעל ְש ָאר ְק ֹ
רו ִבים חוץ ֵמ ָאב וָ ֵאם] ק ֶֹּדם ַה ַחגַ ,ה ַחג ְּמבַ ֵטל ִמ ֶּמנו ֶּאת
ש ְּב ָעה [ ְּ ׁש ָאר ְּק ֹ
ִמי ֶּׁש ִסיֵם ֶּאת ַה ִ ׁ
יעי ָה ָיה ְּב ֶּע ֶּרב
לו ְּב ֶּע ֶּרב ַה ַחג לְּ ִה ְּס ַת ֵפר .וַ אֲ ִפלו ִאם ַהי ֹום ַה ְּ ׁש ִב ִ
לו ִ ׁשים ,ו ֻמ ָתר ֹ
ִדי ֵני ַה ְּ ׁש ֹ
ַה ַחג ,יִ ְּס ַת ֵפר .וְּ ַה ַט ַעם ָל ֶּזהִ ,מ ֵכיוָ ן ֶּׁש ַבאֲ בֵ לות ִמ ְּקצָ ת ַהי ֹום ְּככֻ ל ֹו ,נִ ְּמצָ א ֶּׁש ְּי ֵמי ַה ִ ׁש ְּב ָעה ִה ְּס ַת ְּימו
לו ִ ׁשים ֶּׁש ַע ָתה הוא ֻמ ָתר ִב ְּר ִחיצָ ה וְּ ָאסור ְּב ִת ְּספ ֶֹּרת וגְּ זִ יזַת
ְּב ֶּע ֶּרב ַה ַחג ַבב ֶֹּקר ,וְּ ִה ְּת ִחילו ִדי ֵני ַה ְּ ׁש ֹ
לו ַע ָתה לְּ ִה ְּס ַת ֵפר וְּ לִ גְּ זֹז ִצ ָפ ְּרנָ יו
לו ִ ׁשים ,הֲ ֵרי ֶּׁש ֻמ ָתר ֹ
ִצפ ְֹּרנָ יִ ם ,וְּ כֵ יוָ ן ֶּׁש ַה ַחג ְּמבַ ֵטל ֶּאת ִדינֵי ַה ְּ ׁש ֹ
הם( .ג קיז)
חות וְּ כַ י ֹוצֵ א ָב ֶּ
בוד ַה ַחג ,ובָ ְּטלו ִמ ֶּמנו ְּ ׁש ָאר ִדינֵי ָהאֲ בֵ לות לְּ ַג ְּמ ֵריְּ ,כ ִה ְּ ׁש ַת ְּתפות ִב ְּש ָמ ֹ
לִ ְּכ ֹ

יעי נִ גְּ ָמר ְּב ֶּע ֶּרב ַחג ַה ֶּפ ַסח י"ד
יסןֵ ,מ ַא ַחר ְּו ֹיום ַה ְּ ׁש ִב ִ
לְּ ָמ ָׁשלִ :אם נִ ְּק ַבר ַה ֵמת ְּבח' ְּבנִ ָ
לו ִ ׁשים.
מו ִצי ָאם ִמ ִדי ֵני ַה ְּ ׁש ֹ
רו ִבים [הנ"ל] לְּ ִה ְּס ַת ֵפרִ ,כי ַחג ַה ֶּפ ַסח ֹ
יסןֻ ,מ ָתר לַ ְּק ֹ
ְּבנִ ָ

ִּגלּ ּו ַׁח זָ ָקן ְ ּב ֶע ֶרב ַׁה ַׁחג ַׁעל ָאב וָ ֵאם

ינו ַר ַׁשאי לְּ ִה ְּס ַת ֵפרֵ ,בין
לו ִ ׁשיםֵ ,א ֹ
תו ְּך ַה ְּ ׁש ֹ
יע ַה ַחג ְּב ֹ
או ִאמ ֹוֶּׁ ,ש ִה ִג ַ
ָאבֵ ל ַעל ָא ִביו ֹ
ְּ
גון
נו ,ו ְּכ ֹ
דול לְּ גַל ֵַח ֶּאת זְּ ָק ֹ
לו צ ֶֹּרך ָג ֹ
ֵש ֹ
ֹאש ובֵ ין ְּש ַער ַה ָז ָקן .אולָ ם ִאם י ׁ
ְּש ַער ָהר ׁ
ְּ
לו ְּבגִ לו ַח
ֵש לְּ ָה ֵקל ֹ
ֵש לָ ֶּלכֶּ ת ָכך ִב ְּפנֵי ְּב ֵני ָא ָדם ,י ׁ
יש ָח ׁשוב ְּונִ ְּכ ָבד ו ִמ ְּת ַבי ׁ
ֶּׁשהוא ִא ׁ
ה ֶּר ֶּגל( .קו ,קי)
ַהז ָָקן ִבלְּ בַ ד ְּב ֶּע ֶּרב ָ
לו ִ ׁשיםִ ,מ ׁשום ֶּׁש ִמיָד ַא ַחר ָׁשבו ַע
תו ְּך ַה ְּ ׁש ֹ
או ָרה ָה ָיה נִ ְּר ֶּאה לְּ צַ ֵדד לְּ ָה ֵקל ַב ְּז ַמן ַהזֶּה ְּבגִ לו ַח ַה ָז ָקן ְּב ֹ
לִ ְּכ ֹ
ינות ֶּׁש ְּמג ְַּל ִחים
ֶּא ָחד ִמ ְּתנַ ְּולִ ים ו ִמ ְּצ ַטעֲ ִרים ְּמאֹדַ ,כנ ֹו ָדע .וְּ כָ ְּתבו ַהנ ֹו ָדע ִביהו ָדה וְּ ַה ַמהֲ ַר"ם ִ ׁשיקִ ,ב ְּמ ִד ֹ
רות ַה ְּקצָ ִרים ַהצ ֹו ְּמ ִחים ִבזְּ ָקנָ ם ,ד ֹו ִמים
אד ,וְּ ַה ְּש ָע ֹ
עות נִ ְּמ ָא ִסים ְּמ ֹ
לו ָׁשה ָׁשבו ֹ
זְּ ָקנָ םֵ ,תכֶּ ף ִב ְּ ׁשנַ יִ ם ו ְּ ׁש ֹ
ֵיהם .ו ְּבנַ ַחל ֶּא ְּ ׁשכ ֹול ָכ ַתבֶּׁ ,ש ִבזְּ ַמנֵינו ַה ְּג ָע ָרה
יהם ו ִמ ְּתנַ ֵול ְּב ֵעינ ֶּ
רו ֵא ֶּ
יהם ו ְּב ֵעינֵי ָכל ֹ
קו ִצים ְּב ֵעי ֵנ ֶּ
ְּכ ֹ
לו ִ ׁשים .ו ִמ ָכל ָמק ֹום ֵאין
תו ְּך ְּ ׁש ֹ
מונָ ה י ִָמים .ולְּ ִפי זֶּה ֶּא ְּפ ָׁשר ֶּׁשמ ֹו ִעי ָלה ְּג ָע ָרה אֲ ִפלו ְּב ֹ
ְּבז ָָקן ִב ְּ ׁש ֹ
לו ִ ׁשים,
תו ְּך ְּ ׁש ֹ
כ ֵחנו לְּ בַ ֵטל ַת ָקנָ ָתם ֶּׁשלֹא לְּ ִה ְּתגַלַח ְּב ֹ
ֹאמר ֶּׁש ֵאין ְּב ֹ
לְּ ַה ִתיר ֶּא ָלא ְּב ֶּע ֶּרב ָה ֶּרגֶּל .וְּ ַאל ת ַ
נוהֲ גִ ים ִב ְּכ ָלל לְּ גַל ֵַח זְּ ָקנָ ם ,וְּ כֵ יוָ ן
ִכי ֶּבאֱ ֶּמת ִבזְּ ַמן ַרב ֹו ֵתינו ַבעֲ ֵלי ַה ַתלְּ מוד וְּ ַהפ ֹו ְּס ִקים לֹא ָהיו ֹ
ֶּׁש ִנ ְּת ַח ֵד ׁש ַב ְּז ַמן ַהזֶּה לְּ גַל ֵַח ַהז ָָקןֵ ,אין זֶּה ִב ְּכ ָלל ְּגז ֵָר ָתם .וְּ כֵ ן ִה ִתיר ְּב ַׁשעֲ ֵרי ְּת ׁשובָ ה .וְּ ַעל ָכל ָפנִ ים י ֵׁש
ָאון,
לו ִ ׁשים ,וְּ ֶּׁש ָמא הֲ לָכָ ה ְּכ ַרב ַהאי ג ֹ
תו ְּך ְּ ׁש ֹ
מו ִעי ָלה ְּב ֹ
יקאֶּׁ ,ש ָמא ְּג ָע ָרה ְּבגִ לו ַח ַהז ָָקן ֹ
ָכאן ָספֵ ק ְּספֵ ָ
לו ִ ׁשים ַעל ָאב וָ ֵאם אֲ ִפלו ְּבלִ י ְּג ָע ָרה
אונִ ים וְּ ַר ֵבנו חֲ נַ נְּ ֵאל וְּ ִ ׁשב ֹולֵי ַהל ֶֶּּקטֶּׁ ,ש ָה ֶּרגֶּל ְּמבַ ֵטל ְּ ׁש ֹ
וְּ ַה ְּג ֹ
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ָדול וְּ ֶּא ְּפ ָׁשר לְּ ָה ֵקל.
ָדול ,הֲ ֵרי זֶּה צ ֶֹּר ְּך ג ֹ
לו ֶּעלְּ ב ֹון ג ֹ
רו ִבים .וְּ ַעל ֵכןִ ,אם ַה ִנוול ַבז ָָקן ג ֹו ֵרם ֹ
וְּ ִכ ְּ ׁש ָאר ְּק ֹ
קום צַ ַער ַרב ו ְּ ׁש ַעת ַה ְּד ָחקִ ,כי
יש ַה ְּר ֵבה ַעל ִמי ֶּׁשמ ֹו ֶּרה לְּ ַה ִתיר ִב ְּמ ֹ
וְּ כָ ַתב ְּב ַׁשעֲ ֵרי ֵד ָעהֵ ,אין לְּ ַה ְּר ִע ׁ
פות ָכ ְּתבו ֶּׁש ִאם
אש ֹונִ ים וְּ לֹא ֵמ ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך .וְּ ַהת ֹו ָס ֹ
ירה לְּ זֶּה ֵמ ַהפ ֹו ְּס ִקים ָה ִר ׁ
לֹא נִ ְּמ ְּצ ָאה ְּס ִת ָ
קום וְּ ַה ְּז ַמן.
ָדול ִמזֶּה .וְּ ַהכֹל לְּ ִפי ַה ָמ ֹ
ִמ ְּת ַבי ֵׁש ָללֶּכֶּ ת ֵכן ִב ְּפנֵי ְּבנֵי ָא ָדםֵ ,אין לְּ ָך צַ ַער ג ֹ

לו ִשים ְ ּבחֹל ַׁה ּמ ֹו ֵעד
ֹיום ַׁה ּ ְש ֹ
לו לְּ ִה ְּס ַת ֵפר לְּ ַא ַחר
או ִאמ ֹו ְּבחֹל ַהמ ֹו ֵעדֻ ,מ ָתר ֹ
לו ִ ׁשים ֶּׁש ַעל ָא ִביו ֹ
יע ֹיום ַה ְּ ׁש ֹ
ִאם ִה ִג ַ
בוד ַהמ ֹו ֵעד
עו ֶּשהִ ,כי זֶּהו ְּכ ֹ
ֶּׁש ִיגְּ עֲ רו ב ֹו ֶּׁש ֵיל ְֵּך לְּ ִה ְּס ַת ֵפרְּ .ו ַא ְּד ַר ָבה ִמ ְּצוָ ה הוא ֹ
לו ַמר לְּ ַא ֵחר ֶּׁש ִיגְּ ַער ב ֹו ְּכ ֵדי
ָאה( .ג קד ,קי) ְּו ַר ַׁשאי ֹ
טוב ַכ ָנ ֶּאה ְּוכַ י ֶּ
ֹ
אות ב ֹו
לְּ ֵה ָר ֹ
פר .כן פסקו :מרן החיד"א ,הלק"ט ,עקרי הד"ט ,אליה רבה ,עדות ביהוסף ,שערי ישועה ,זרע אמת ,יבא
ֶּׁש ִי ְּס ַת ֵ
הלוי ,בית דוד ,בית אהרן ,חכמה ומוסר ,דברי אמת ,מהר"א טולידו ,מהר"י פאסי ,משנת רבי אליעזר ,חסד
לאברהם ,באר המים ועוד( .קצג)

טוב ֶּׁש ָׁש ַמע ֶּׁש ְּב ֶּא ֶּרץ יִ ְּש ָר ֵאל נָ הֲ גו לְּ ַה ְּח ִמירִ ,מי
יתת ֹיום ֹ
יד"א ,ו ָמה ֶּׁש ָכ ַתב ַה ְּ ׁש ִב ַ
ָאון ַה ִח ָ
וְּ כָ ַתב ַהג ֹ
תוִ ,כי ֶּבאֱ ֶּמת ֵאין ִמנְּ ָהג ָכזֶּה ְּב ֶּא ֶּרץ יִ ְּש ָר ֵאל .ו ֻמ ָתר לְּ גַל ֵַח ַעל יְּ ֵדי ְּג ָע ָרה ְּבחֹל ַהמ ֹו ֵעד,
יַאֲ ִמין לִ ְּ ׁשמו ָע ֹ
יתי ַמעֲ ֵשה
מ ֶּׁשה ָכ ַתב ,וְּ גַם אֲ נִ י ָע ִש ִ
עו ֶּשה .ו ְּב ׁשו"ת י ָָדיו ֶּׁשל ֹ
רון ,ו ִמ ְּצוָ ה הוא ֹ
טוב ָה ַאחֲ ֹ
בוד ֹיום ֹ
וְּ לִ ְּכ ֹ
ָאון ֵח ֶּׁשק ְּ ׁשלֹמֹה
ְּב ַע ְּצ ִמי ֶּׁש ִנ ְּפ ַטר ָמר ָא ִבי ְּב ֹיום ט"ו אֲ ָדר ,וְּ ִה ְּס ַת ַפ ְּר ִתי ְּבחֹל ַהמ ֹו ֵעד ֶּפ ַסח .וְּ כָ ַתב ַהג ֹ
ֶּסת
אתי ָי ַדי וְּ ַרגְּ ַלי ְּב ָמה ֶּׁש ָכ ַתב ִ ׁשיו ֵרי ְּכנ ֶּ
הו ִסיף :וְּ לֹא ָמצָ ִ
ֶּׁש ֵכן ָע ָשה ַמעֲ ֵשה ַרב ְּבחֹל ַהמ ֹו ֵעד ֻסכ ֹות .וְּ ֹ
לו
דו ָלה לֶּאֱ סֹר .ו ָמה יַעֲ ֶּנה ַעל ְּר ָאיָה ֹזוִ ,מ ָמה ֶּׁש ָפ ַסק ָמ ָרן (סימן תקלא ס"ד)ֶּׁ ,ש ַה ְּמנ ֶֻּדה ֶּׁש ִה ִתירו ֹ
ַה ְּג ֹ
לו לְּ ִה ְּס ַת ֵפר ַבמ ֹו ֵעד ,וַ הֲ ֵרי ַה ְּמנ ֶֻּדה נִ ְּכנָ ס ְּב ִאסור ִגלו ַח ַבמ ֹו ֵעד ,וְּ ִעם ָכל זֶּה
נִ דו ֹיו ְּבחֹל ַהמ ֹו ֵעדֻ ,מ ָתר ֹ
יש,
יאל ִמ ָפ ִר ׁ
לו לְּ ִה ְּס ַת ֵפר ַבמ ֹו ֵעד .ו ִב ְּפ ָרט ֶּׁש ָמצָ אנו לְּ ֶּא ָחד ֵמ ָה ִרא ׁש ֹונִ ים ַתלְּ ִמיד ַר ֵבנו יְּ ִח ֵ
ִה ִתירו ֹ
לו לְּ גַל ֵַח ַבמ ֹו ֵעד .וְּ ִאלו
לו ִ ׁשים ֹיום ַבמ ֹו ֵעד ,וְּ גָעֲ רו ב ֹו חֲ בֵ ָריוֻ ,מ ָתר ֹ
לו ְּ ׁש ֹ
ֶּׁש ָכ ַתב :וְּ נִ ְּר ֶּאה לִ י ֶּׁש ִאם ַכלו ֹ
או ְּס ִריםְּ ,בוַ ַדאי ֶּׁש ָהיו ח ֹוזְּ ִרים ָב ֶּהם.
ָראוהו ָה ֹ

לו ִ ׁשים ק ֶֹּדם ַה ַחגַ ,א ְּך לֹא ָגעֲ רו ב ֹו ֶּׁש ִי ְּס ַת ֵפר
יע ֹיום ַה ְּ ׁש ֹ
ָאבֵ ל ַעל ָא ִביו ְּו ִאמ ֹוֶּׁ ,ש ִה ִג ַ
פר ק ֶֹּדם לָ כֵ ן( .ג קיב)
כול לְּ ִה ְּס ַת ֵפר ַבמ ֹו ֵעדֵ ,כיוָ ן ֶּׁשלֹא יָכַ ל לְּ ִה ְּס ַת ֵ
ֶּא ָלא ְּבחֹל ַהמ ֹו ֵעדָ ,י ֹ

לו ִשים ַּׁב ּמ ֹו ֵעד
זְ ַׁמן ָה ַׁאזְ ָּכ ָרה ַׁל ּ ִש ְב ָעה וְ ַׁל ּ ְש ֹ
שים [ ִב ְּ ׁש ָאר
לו ִ ׁ
או ַה ְּ ׁש ֹ
בו לִ ְּפ ֵני ַה ַחגַ ,אף ֶּׁש ַה ַחג ַמ ְּפ ִסיק ֶּאת ַה ִ ׁש ְּב ָעה ֹ
רו ֹ
ִמי ֶּׁש ֵמת ְּק ֹ

קום ֶּאת ָה ַאזְּ ָכ ָרה [ ַה ִלמודַ ,ה ְּד ָר ׁש ֹות וְּ ַה ְּסעו ָדה] ַי ַע ְּרכו ְּב ֵליל
ְּקר ֹו ִבים חוץ ֵמ ָאב וָ ֵאם]ִ ,מ ָכל ָמ ֹ
המ ֹו ֵעד( .ג קלו)
לו ִ ׁשים ַמ ָמ ׁשַ ,אף ֶּׁשהוא חֹל ַ
או ַה ְּ ׁש ֹ
ַה ִ ׁש ְּב ָעה ֹ
יסןַ ,אף ֶּׁש ָהאֲ בֵ לִ ים ָק ִמים ֵמ ַה ִ ׁש ְּב ָעה ְּב ֶּע ֶּרב ַה ַחגְּ ,בכָ ל
לְּ ָמ ָׁשלִ :מי ֶּׁש ִנ ְּק ַבר ְּבי"א ְּבנִ ָ
יסן ֶּׁשהוא לֵיל ַה ִ ׁש ְּב ָעה
זֹאת י ַַע ְּרכו ֶּאת ַאזְּ ָכ ַרת ַה ִ ׁש ְּב ָעה ְּבחֹל ַהמ ֹו ֵעד ֵליל י"ז ְּבנִ ָ
יקת ָח ֵמץ.
יסן  -לֵיל ְּב ִד ַ
ימים לְּ ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח לֵיל י"ד ְּבנִ ָ
או ָתם ַה ַמ ְּק ִד ִ
ַמ ָמ ׁשְּ .ולֹא ְּכ ֹ
רו ִבים [חוץ ֵמ ַה ָבנִ ים וְּ ַה ָב ֹנות] ֹיו ְּצ ִאים ִמ ִדי ֵני
מו כֵ ןִ :מי ֶּׁש ִנ ְּק ַבר בט"ז ַבאֲ ָדרַ ,אף ֶּׁש ַה ְּק ֹ
ְּכ ֹ
לו ִ ׁשים
ַה ְּ ׁשל ֹו ִ ׁשים ְּב ֶּע ֶּרב ַה ַחג ו ֻמ ָת ִרים ְּב ִת ְּספ ֶֹּרתְּ ,בכָ ל זֹאת י ַַע ְּרכו ֶּאת ַאזְּ ָכ ַרת ַה ְּ ׁש ֹ
לו ִ ׁשים
אש ֹון ֶּׁשל ֶּפ ַסח ,חֹל ַהמ ֹו ֵעד  -לֵיל ט"זֶּׁ ,שהוא לֵיל ַה ְּ ׁש ֹ
טוב ִר ׁ
מוצָ ֵאי ֹיום ֹ
ְּב ֹ
יסן.
ימים לְּ ֶּע ֶּרב ֶּפ ַסח לֵיל י"ד ְּבנִ ָ
מוְּ ,ולֹא ְּכ ַה ַמ ְּק ִד ִ
או לְּ ָמחֳ ָרת ַבי ֹום ַע ְּצ ֹ
ַמ ָמ ׁש ֹ
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יא ְּך לַעֲ ש ֹות
ֵש לְּ י ֵַד ַע ֶּאת ַה ִצבור ְּבכָ ל ֶּזהִ ,כי ַר ִבים לֹא י ְֶּּח ָכמוְּ ,וכָ ל ַמ ְּח ַׁש ְּב ָתם ֵה ַ
ְּוי ׁ
בוא ְּב ַקלותְּ ,ו ִאם יִ פֹל לֵיל
יהם לָ ֹ
יהם ו ַמ ָכ ֵר ֶּ
ֶּאת ָה ַאזְּ ָכ ָרה ִבזְּ ַמן הֲ ִכי נֹ ַח לְּ ַח ְּב ֵר ֶּ
מוצָ ֵאי ַחג ְּוכַ י ֹוצֵ א ָב ֶּהםַ ,י ְּק ִדימו ֶּאת ָה ַאזְּ ָכ ָרה ַכ ָמה י ִָמים
או ֹ
מוצָ ֵאי ַׁש ָבת ֹ
ַה ִ ׁש ְּב ָעה ְּב ֹ
תו.
נו ַח ְּו ִעלוי נִ ְּ ׁש ָמ ֹ
טובַ ת ַה ָמ ֹ
יכה לִ ְּה ֹיות ֹ
ֵיהם ְּצ ִר ָ
ק ֶֹּדםְּ ,ולֹא ֹיו ְּד ִעים ֶּׁש ְּלנֶּ גֶּד ֵעינ ֶּ
לו ִ ׁשיםִ ,מ ׁשום ֶּׁשנֶּאֱ ַמר
ָכ ַתב ְּב ׁשו"ת נַ חֲ לַת ִ ׁש ְּב ָעהָ ,מה ֶּׁש ַה ַחג ְּמבַ ֵטל ֶּאת ָהאֲ בֵ לות ֶּׁשל ַה ִ ׁש ְּב ָעה וְּ ַה ְּ ׁש ֹ
"וְּ ָש ַמ ְּח ָת ְּב ַחג ָ
בוד ַה ַח ִיים וְּ ִש ְּמ ָח ָתם ַב ַחגָ ,מה ֶּׁש ֵאין ֵכן ְּב ָדבָ ר ַהנ ֹוג ֵַע
ֶּך" ,וְּ זֶּהו ַדוְּ ָקא ְּב ָדבָ ר ַהנ ֹוג ֵַע לִ ְּכ ֹ
ְּ
לו ִ ׁשים וְּ זָקוק ל ַַכ ָפ ָרה ַהז ֹו
תו לֹא ַׁשיָך ִבטולֶּׁ ,שעֲ ַדיִ ן הוא ַב ִ ׁש ְּב ָעה ובַ ְּ ׁש ֹ
בוד ַה ֵמת וְּ ִעלוי נִ ְּ ׁש ָמ ֹ
לִ ְּכ ֹ
לו .וְּ כָ ַתב ְּב ׁשו"ת ַרב ְּפ ָעלִ ים :צָ ִר ְּ
יך לְּ ַמ ֵתק ַה ִדינִ ים אֲ ֶּׁשר ָׁשם ְּכ ֵדי לַעֲ זֹר ל ְַּנ ָׁש ָמה ,וְּ ַעל
ְּב ֹיו ֵתר וְּ ֵאין לְּ גָזְּ ֹ
תו ֶּספֶּ ת
לו ִ ׁשים י ֹום ְּב ִת ְּספ ֶֹּרת וְּ כו' ו ְּב ֹ
סו ְּבלִ ים ַה ַצ ַער ֶּׁשל ָהאֲ בֵ לות ְּב ֵאלו ַה ְּ ׁש ֹ
ֹ
רו ִבים
יְּ ֵדי ֶּׁש ַה ְּק ֹ
עו ִשים לְּ ִעלוי נִ ְּ ׁש ַמת ַה ִנ ְּפ ָטר ְּמ ַמ ְּת ִקים ֶּאת ַה ִדינִ ים ,וְּ לָכֵ ן צָ ִר ְּ
יך לְּ ַסגֵל
ישים וְּ לִ מוד ת ֹו ָרה ֶּׁש ֹ
ַה ַק ִד ִ ׁ
ְּ
תו ָרה ו ִמ ְּצ ֹוות לְּ ַסי ֵַע
לו ִ ׁשים ֹיום ֵאלו .ו ְּב ִסיו ָמם י ֵׁש לְּ ַה ְּרב ֹות ֹיו ֵתר ְּב ֹ
ת ֹו ָרה ו ִמ ְּצ ֹוות ְּב ֹיו ֵתר ְּב ֶּמ ֶּׁשך ְּ ׁש ֹ
א ַחר ַה ִחתום( .הט"ז ,מהר"ר אהרן שמעון שפירא ,הש"ך ועוד רבים .ג קלו)
הול ְֵּך ַ
לְּ נִ ְּ ׁש ַמת ַה ִנ ְּפ ָטרִ ,כי ַהכֹל ֹ

הֲ ָק ַׁמת ַׁמ ֵּצבָ ה ַּׁב ּמ ֹו ֵעד
יעי ֵמ ַה ְּקבו ָרה ַאף ְּבחֹל ַהמ ֹו ֵעד.
ִמ ְּצוָ ה לְּ ָה ִקים ֶּאת ַה ַמ ֵצבָ ה ַבי ֹום ַה ְּ ׁש ִב ִ

(א תנב ,תנג)

ימים ֶּאת ַה ַמ ֵצבָ ה
או ָתם ַה ְּמ ִק ִ
יעי וְּ לֹא ְּכ ֹ
י ֵׁש ל ַָד ַעתִ ,כי ִמ ְּצוָ ה לְּ ָה ִקים ֶּאת ַה ַמ ֵצבָ ה ִמיָד ַבי ֹום ַה ְּ ׁש ִב ִ
ֹאר
תו .וְּ כֵ ן ְּמב ָ
דול לְּ ִעלוי נִ ְּ ׁש ָמ ֹ
דו ָלה ל ִַנ ְּפ ָטר וְּ ִתקון ָג ֹ
לו ִ ׁשיםִ .כי ַב ַמ ֵצבָ ה י ֵׁש ְּמנו ָחה ְּג ֹ
ַרק ְּב ֹיום ַה ְּ ׁש ֹ
עו ִשים ַמ ֵצבָ ה ַב ִ ׁש ְּב ָעה .וְּ כֵ ן ְּמפֹ ָר ׁש ְּב ַר ֵבנו ָהאֲ ִר"י ֶּׁש ִי ְּבנו ֶּאת ַה ַמ ֵצבָ ה ַב ִ ׁש ְּב ָעהִ ,כי
ָברֹא"ש ֶּׁש ָהיו ֹ
חונִ ים ַעל ִצי ֹון ַה ֶּקבֶּ ר ,ובַ ִנין
יפים ֶּאת ַהנֶּפֶּ ׁש ֵמ ַה ָביִ ת וְּ ֹ
רות ַה ַמ ִק ִ
או ֹ
ַב ִסיום ַה ִ ׁש ְּב ָעה נִ ְּפ ָר ִדים ָכל ָה ֹ
סופֵ ר
ָאון הֻ ְּח ַתם ֹ
רות .וְּ כֵ ן ִצ ָוה ַהג ֹ
או ֹ
או ָתם ָה ֹ
רות ָעלָיו ֹ
מו ָׁשב ַל ָׁש ֹ
ִצי ֹון ַה ַמ ֵצבָ ה הוא ְּכ ֵעין ִכ ֵסא ו ֹ
און ַר ִבי ַח ִיים ִמ ַצאנְּ ז ,וְּ כֵ ן ָע ָשה
יתו ָה ַר ָבנִ ית ִמיָד ַבתֹם ַה ִ ׁש ְּב ָעה .וְּ כֵ ן ָעשו ַל ָג ֹ
לְּ ַהעֲ ִמיד ַמ ֵצבָ ה לְּ ַר ְּע ָי ֹ
ָדול
ָאון זַצַ "ל .וְּ כָ ַתב ְּב ׁשו"ת ִמ ַנ ַחת יִ ְּצ ָחק ַמעֲ ֵשה ַרב ִמג ֹ
ָאון ַב ַעל ַד ְּר ֵכי ְּת ׁשובָ ה לְּ ָא ִביו ַהג ֹ
ַהג ֹ
ֶּשר
יר ָתה .וְּ כָ ַתב ַבג ֶּׁ
דול ַמ ַה ְּר ַׁש"ם ֶּׁש ֶּהעֱ ִמיד ַמ ֵצבָ ה לְּ ִא ְּ ׁשת ֹו ַבי ֹום ַה ְּ ׁש ִמינִ י לִ ְּפ ִט ָ
ָאון ַה ָג ֹ
הו ָר ָאה ַהג ֹ
ַה ֹ
יאלִ י .וְּ כָ ַתב ְּב ׁשו"ת
ַה ַח ִיים ֶּׁש ֵכן ִמנְּ ָהג יְּ רו ָׁש ַליִ ם .וְּ כֵ ן ָכ ְּתבו ֶּפלֶּא ֹיו ֵעץִ ,מ ַנ ַחת ֶּאלְּ ָעזָר ְּו ֻקנְּ ְּט ֵרס ַהיְּ ִח ֵ
עו ִשים ַעל ֶּקבֶּ ר ַה ֵמת ִהיא
רונִ יםֶּׁ ,ש ַה ַמ ֵצבָ ה ֶּׁש ֹ
דו ׁש וְּ ָה ַאחֲ ֹ
ֹאר ַבז ַֹהר ַה ָק ֹ
ֶּי ֶּר ְּך יַעֲ קֹבִ ,מ ֵכיוָ ן ֶּׁש ְּמב ָ
דו ִ ׁשים לְּ ַמ ֵהר
תוָ ,לכֵ ן ִמנְּ ָהג יִ ְּש ָר ֵאל ְּק ֹ
דול ל ִָעלוי נִ ְּ ׁש ָמ ֹ
דו ָלה ַל ִנ ְּפ ָטר ,וְּ י ֵׁש ָבה ִתקון ָג ֹ
ְּמנו ָחה ְּג ֹ
יאים ְּבנֵי
יעיַ ,א ֵחר ֶּׁש ָע ְּמדו ְּמנַ חֲ ִמים .וְּ לֹא ְּדבַ ר ֵריק הואֶּׁ ,ש ִאם ֵאינָ ם נְּ ִב ִ
ימה ַבי ֹום ַה ְּ ׁש ִב ִ
לֶּהֱ ִק ָ
יטות לַעֲ ש ֹו ָתה ְּבחֹל
יעי ַדוְּ ָקא ,לָכֵ ן י ֵׁש לְּ ַה ִתיר ַב ְּפ ִ ׁש ֹ
יאים ֵהם ,וְּ כֵ יוָ ן ֶּׁש ַמעֲ ָל ָתה ְּגד ֹו ָלה ַבי ֹום ַה ְּ ׁש ִב ִ
נְּ ִב ִ
חול
הו ִאיל וְּ ַה ָדבָ ר ֶּה ְּכ ֵר ִחי ְּמאֹד ,יַעֲ שו ָה ַב ֹ
ָדול ָכזֶּה ,וְּ ֹ
יש ַמ ֵהרֶּׁ ,ש ֵאין ל ְָּך צ ֶֹּר ְּך ִמ ְּצוָ ה ג ֹ
ַהמ ֹו ֵעד ִח ׁ
שום ִפ ְּקפוק( .שו"ת יביע אומר חלק ד ֹיורה דעה סימן לג אות ז)
ַהמ ֹו ֵעד ְּבלִ י ׁ

חול ַׁה ּמ ֹו ֵעד
ָעלִ ָיה ל ֶַּׁקבֶ ר ְ ּב ֹ
חול
קום ַב ֹ
לו ִ ׁשים ל ֶַּקבֶּ רִ ,מ ָכל ָמ ֹ
או ַבי ֹום ַה ְּ ׁש ֹ
ֹ
יעי
לות ַבי ֹום ַה ְּ ׁש ִב ִ
ַאף ֶּׁש ַה ִמנְּ ָהג לַ עֲ ֹ
ידו,
עו ְּר ִרים לִ ְּבכ ֹות ָעלָיו ולְּ ַה ְּס ִפ ֹ
רו ִאים ֶּאת ִק ְּברו ֶּׁשל ַה ִנ ְּפ ָטרִ ,מ ְּת ֹ
ַהמ ֹו ֵעד לֹא יַעֲ לוִ .כי ַכאֲ ֶּׁשר ֹ
חול ַהמ ֹו ֵעדַ ,כ ַנ"ל .וְּ לֹא יְּ וַ ְּתרו ַעל זֶּה.
וְּ כֵ ן לֹא יַעֲ ֶּשה ַבמ ֹו ֵעד .אֲ בָ ל ֶּאת ַה ַמ ֵצבָ ה ַיעֲ שו אֲ ִפלו ַב ֹ

(ג קמ)

חול ַׁה ּמ ֹו ֵעד
 אֲ בֵ ל ּות ְ ּב ֹ
יעה
ְק ִר ָ
בוד
קו ֵר ַע ,ולְּ ַא ֵחר ִמ ֵכן יַחֲ לִ יף ֶּאת ַהחֻ לְּ צָ ה ִמ ָפנָ י ְּכ ֹ
או ִאם ֶּׁש ִנ ְּפ ָטר ַבמ ֹו ֵעד ֹ -
ַׁעל ָאב ֹ
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רו ִבים  -לִ ְּבנֵי ְּספָ ַרד:
נוהֲ גִ ים ב ֹו אֲ בֵ לות ְּבפַ ְּר ֶּה ְּסיָא [ ְּב ַר ִבים]ַׁ .על ְש ָאר ְק ֹ
ַה ַחגֶּׁ ,ש ֵאין ֹ
ְּ
מוצָ ֵאי ַה ַחגְּ ,כ ַד ַעת
קו ֵר ַע ֶּא ָלא ְּב ֹ
קו ֵר ַעְּ ,כ ַד ַעת ָמ ָרן ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ָערוךְּ .ולִ ְּבנֵי ַא ְּ ׁש ְּכנַ ז :לֹא ֹ
ֹ
מוצָ ֵאי ַה ַחג.
קו ְּר ִעים ֶּא ָלא ְּב ֹ
ָה ַר ָמ"א .ו ִמנְּ ָהג יְּ רו ָׁשלַיִ ם ִבלְּ בַ דֶּׁ ,ש ַאף ְּב ֵני ְּספָ ַרד לֹא ֹ
כון ְּכ ַד ַעת רֹב ַהפ ֹו ְּס ִקים.
נוהֲ גִ ים ְּכ ַד ַעת ָמ ָרןֶּׁ ,שהוא ַה ִמנְּ ָהג ַה ָנ ֹ
ָאבֵ ל ְּ ׁש ָאר ָע ַרי ָה ָא ֶּרץ וְּ חו"ל ֹ

(א רמב)

א ִביו א ֹו ִאמ ֹוִ .מ ׁשום ֶּׁש ָכל ָמה
חול ַהמ ֹו ֵעד אֲ ִפלו ַעל ָ
קו ְּר ִעים לְּ ָק ָטן ְּב ֹ
ָק ָטן ֵ -אין ֹ
בוד ַה ֵמת ,אֲ בָ ל
חול ,הוא ִמ ָפנָ י ָעגְּ ַמת נֶּפֶּ ׁשֶּׁ ,ש ִי ְּבכו ַה ִצבור וְּ יִ ְּר ֶּבה ְּכ ֹ
ֶּׁשק ֹו ְּר ִעים לְּ ָק ָטן ַב ְּ ׁש ָאר יְּ ֵמי ַה ֹ
צ ַער( .א רנח)
ַבמ ֹו ֵעד ֵאין לַעֲ ש ֹות ָדבָ ר ֶּׁש ַמ ְּר ֶּבה ֶּאת ַה ֶּב ִכי וְּ ַה ַ

ִ ּב ְר ַּׁכת " ַׁ ּדיָּן ָהאֱ ֶמת"

כותִ ,כי ֵאין ַה ְּב ָר ָכה
קו ֵר ַע ַבמ ֹו ֵעדַ ,ח ָיב לְּ ָב ֵר ְּך " ַדיָן ָהאֱ ֶּמת" ְּב ֵׁשם ו ְּמלָ ֹ
ַאף ְּכ ֶּׁשלֹא ֹ
יעה ְּכלָ ל( .א רנ .ג קלג)
ְּק ׁשו ָרה ל ְַּק ִר ָ

ֶה ְס ּ ֵפד
חול ַהמ ֹו ֵעדִ ,מ ְּפ ֵני ַמעֲ לָ ָתם ו ְּק ֻד ָׁש ָתם ֶּׁשל ָי ִמים ֵאלוֶּׁ ,ש ְּי ֵמי ִש ְּמ ָחה
ידים ְּב ֹ
ֵאין ַמ ְּס ִפ ִ
ידים ,אֲ בָ ל לְּ ַא ַחר
ֵהם לְּ יִ ְּש ָר ֵאל .אולָ ם ל ַַתלְּ ִמיד ָחכָ ם ְּבפָ נָ יו בָ ֵעת ַה ְּלוָ יָהַ ,מ ְּס ִפ ִ
קות ֶּׁשל ֵבית ַר ָבן ֶּׁשק ֹובֵ ַע
ינו ֹ
ַמד ִת ֹ
ידים ְּכלָ ל( .א רפח ,ג קלג) ו ְּמל ֵ
ַה ְּקבו ָרה ֵאין ַמ ְּס ִפ ִ
ידו( .חזו"ע חנוכה י ,יא)
ינו ְּכ ַתלְּ ִמיד ָחכָ ם ו ֻמ ָתר לְּ ַה ְּס ִפ ֹ
ִע ִתים לַ ת ֹו ָרהִ ,ד ֹ

ְסע ּו ַׁדת ַׁה ְב ָר ָאה
בוד
יצים וַ עֲ ָד ִ ׁשיםִ ,מ ְּפנֵ י ְּכ ֹ
גות ְּו ָקפֶּ ה ְּולֹא ְּבבֵ ִ
ַבמ ֹו ֵעד ַמ ְּב ִרים ֶּאת ָהאֲ בֵ לִ ים ְּבעו ֹ
גות
או ֵאם ַמ ְּב ִרים ְּבעו ֹ
ירת ָאב ֹ
ַהמ ֹו ֵעדְּ .ואולָ ם ִמנְּ ַהג יְּ רו ָׁש ַליִ ם ִבלְּ בַ דֶּׁ ,ש ַרק ַעל ְּפ ִט ַ
רו ִבים,
ירת ְּ ׁש ָאר ְּק ֹ
רו ִבים ָהאֲ בֵ לִ ים .אֲ ָבל ַעל ְּפ ִט ַ
ְּו ָקפֶּ הְּ ,ו ָאז ִמ ְּצ ָט ְּר ִפים גַם ְּ ׁש ָאר ַה ְּק ֹ
מוצָ ֵאי ַה ַחג ֶּׁש ַמ ְּת ִחילִ ים לָ ֶּׁשבֶּ ת
לֹא ַמ ְּב ִרים ְּכלָ לֶּ ,א ָלא ד ֹו ִחים ֶּאת ַה ַה ְּב ָר ָאה לְּ ֹ
ְּ
ש ְּכנַ ז( .א תצד,
לו ַעל ָמה לִ ְּסמֹך .וְּ כֵ ן ִמנְּ ַהג ַא ְּ ׁ
רות ַאף לְּ ַא ַחר ַה ַחג ,י ֵׁש ֹ
רוצֶּ ה ֶּׁשלֹא לְּ ַה ְּב ֹ
ש ְּב ָעה .ו ָה ֹ
ִׁ
תצז ,תצח ,תצט)

ִצ ּד ּוק ַׁה ִ ּדין
רב ָע ֵרי
מו ְּב ֹ
חול ַהמ ֹו ֵעד ,ו ְּכ ֹ
לו ַמר ִצדוק ַה ִדין ַב ֹ
קום ֶּׁש ֵאין ִמנְּ ָהג יָדו ַע ֶּׁשלֹא ֹ
ְּב ָמ ֹ
נו ְּסדו ִמ ְּגד ֹולִ ים,
ֵיהם ֹ
מו ִבירו ָׁשלַיִ ם ֶּׁש ִמנְּ הֲ ג ֶּ
קום ַמ ָמ ׁש ְּכ ֹ
ָה ָא ֶּרץ ֶּׁש ֵאין לָ ֶּהם ִמנְּ הֲ ֵגי ָמ ֹ
לו ַמר ִצדוק ַה ִדיןְּ .ו ַעל ַתלְּ ִמיד חֲ כַ ם ְּב ֵעת ַה ְּל ִו ָיה ְּבכָ ל
יַעֲ שו ְּכ ַד ַעת ָמ ָרן ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך ֹ
מ ִרים( .עיין בהרחבה בחוברת "האבלות בהלכה ובאגדה" .ובעלון "ותתענג בדשן" גליון מס'  94אות ז)
או ְּ
קום ֹ
ָמ ֹ

אֲ בֵ ל ּות ְ ּב ִצנְ ָעה
נו ֵהג אֲ בֵ לות ֶּׁש ְּב ִצנְּ ָעה ִבלְּ בַ ד ְּולֹא ְּבפַ ְּר ֶּה ְּסיָאַ .על ֵכן ,יִ לְּ ַב ׁש
לו ֵמת ַבמ ֹו ֵעדֹ ,
ִמי ֶּׁש ֵמת ֹ
עור
נו ֵעל נַ ַעלֵי ֹ
יבהְּ .ו ֹ
חֻ לְּ צָ ה וַ חֲ לִ יפָ ה ֶּׁשל ַחג ְּו ַׁש ָבתְּ .ו ִאם ָרגִ יל ַבעֲ נִ יבָ ה ,יִ לְּ ַב ׁש עֲ נִ ָ
ח"( .ב רפז .ג קל ,קלג)
"חג ָש ֵמ ַ
לום"ְּ ,ו ַ
לוַׁ " :ש ָבת ָׁש ֹ
או ְּמ ִרים ֹ
או ֵמר לְּ כֻ ָלם ְּו ֹ
חותְּ .ו ֹ
ְּמצֻ ְּחצָ ֹ
או ְּמ ִרים ֶּׁש ֵאינָ ה ֶּא ָלא ְּב ִת ְּספ ֶֹּרת ְּו ִכבוס,
ֹ
אֲ בֵ לות ֶּׁש ְּב ִצנְּ ָעה ַהנ ֹו ֶּהגֶּת ַבמ ֹו ֵעדֵ ,י ׁש
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מ ֵרעות [ ָל ֶּׁשבֶּ ת ִעם חֲ בֵ ִרים
נו ֵהג ִאסור זֶּה ַבמ ֹו ֵעד ,אֲ בָ ל ְּר ִחיצָ הְּ ,סעו ַדת ֵ
ֶּׁש ְּבלָ או הֲ ִכי ֹ

ישת ְּבג ִָדים ְּמכֻ ָב ִסיםֻ ,מ ָתרְּ .ולַ הֲ לָ כָ הַ :ה ֵמ ֵקל
ֶּׁשלֹא ִב ְּסעו ַדת ִמ ְּצוָ ה]ְּ ,גזִ יזַת ִצ ֹפ ְּרנָ יִ ם ולְּ ִב ַׁ
לו ַעל ִמי לִ ְּסמ ְֹּך.
ֵש ֹ
צ ֶּר ְּך ,י ׁ
קום ֹ
ִב ְּמ ֹ
ֹא"ש ִה ִתיר ,וְּ כֵ ן ַד ַעת
ׁ
וְּ ָא ְּמנָ ם ָה ַר ְּמ ַב"ן ֶּה ְּח ִמיר ָב ֶּזה ,וְּ כֵ ן ָפ ַסק ָמ ָרן ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך (סימן שצט)ַ ,א ְּך ָהר
אור ָזרו ַע ,וְּ ַר ֵבנו יְּ רו ָחם .וְּ ֶּא ְּפ ָׁשר ֶּׁש ִאלו ָר ָאה ָמ ָרן ַה ֵבית
יאתֹ ,
ַה ְּ ׁש ִאילְּ ת ֹותָ ,ר ִ ׁש"יַ ,ר ֵבנו יִ ְּצ ָחק ֶּבן גִ ַ
אש ֹונִ ים ַהלָלו ָהיָה ַמ ְּס ִכים לְּ ָה ֵקלֶּׁ ,שהֲ ֵרי הֲ לָכָ ה ְּכ ִד ְּב ֵרי ַה ֵמ ֵקל ְּב ָאבֵ ל ,וְּ ָכל ֶּׁש ֵכן
ֹיו ֵסף ֶּאת ָכל ָה ִר ׁ
או ְּמ ִרים (בה"ג ,הרי"ף ,בעל המאור ,ר"י מפריש ,רבנו יונה) ֶּׁשאֲ ִפלו אֲ בֵ לות
ֶּׁש ַר ִבים ֵהם .ו ְּבלָאו הֲ ִכי ,י ֵׁש ֹ
יש[ .ולבד מהרמב"ם והריטב"א שמתירים אפילו בתשמיש( ].ג קל ,קלג)
נו ֶּה ֶּגת ַב ַחג ,חוץ ִמ ַת ְּ ׁש ִמ ׁ
ֶּׁש ְּב ִצנְּ ָעה לֹא ֹ
ימי ַה ַחג
יש ַה ִמ ָטה ִב ֵ
לו ַת ְּ ׁש ִמ ׁ
הוצָ ָאה לְּ בַ ָט ָלה ,י ֵׁש לְּ ַה ִתיר ֹ
ָאבֵ ל ְּבחֹל ַהמ ֹו ֵעד ֶּׁשי ֵׁש חֲ ָׁש ׁש לְּ ִאסור ֹ
ש( .מהרש"ם ,גנזי
ִבלְּ בַ ד .וְּ הוא ַה ִדין ִאם ָה ִא ָׁשה אֲ בֵ ָלהֶּׁ ,ש ֵי ׁש לְּ ַה ִתיר ָלה לִ ְּטבֹל ְּב ִמ ְּק ֶּרה ֶּזה ולְּ ַׁש ֵמ ׁ
יוסף ,פתחי שערים .בצירוף שלדעת רבים הלכה כדברי המיקל באבל אפילו נגד מרן .ובצירוף דעת הרמב"ם
והריטב"א שלא נאסרו דברים שבצנעה בחג ,ואפילו תשמיש המיטה .שו"ת יבי"א ח"ד יו"ד סימן לא אות ו .ד תער)

ש ִלב ֹו י ְַּחפֹץ .ו ַה ַט ַעם
נו ֵשא ֶּׁ
חל ַהמ ֹו ֵעד ְּב ָכל ֹ
לִ ּמ ּוד ּת ֹו ָרה ַ -ר ַׁשאי ָה ָאבֵ ל לִ לְּ מֹד ת ֹו ָרה ְּב ֹ
נו
או ְּמ ִרים ֶּׁש ִלמוד ת ֹו ָרה ֵאי ֹ
נו ֶּהגֶּת ַב ַחג ,וְּ ֵי ׁש ֹ
או ְּמ ִרים ֶּׁשאֲ ִפלו אֲ בֵ לות ֶּׁש ְּב ִצנְּ ָעה לֹא ֹ
ָבזֶּהִ ,כי ֵי ׁש ֹ
ֶּנ ְּח ָׁשב ִכ ְּדבָ ִרים ֶּׁש ְּב ִצנְּ ָעה .וְּ כָ ַתב ְּב ׁשו"ת ָחכָ ם ְּצ ִבי ,ולְּ ִענְּ יָן לִ מוד ת ֹו ָרה ֶּׁש ֵאין לְּ ַמ ְּע ָלה ִמ ֶּמנוָ ,אנו
סו ְּמ ִכים ַעל ַה ְּמ ִק ִליםִ ,כי לֹא ִמ ְּס ַת ֵבר ֶּׁש ִילְּ ַמד ִב ְּדבָ ִרים ָה ָר ִעים ו ְּב ִדי ֵני אֲ בֵ לות ַבמ ֹו ֵעדֶּ ,אלָא
ֹ
ָ
מ ְּח ָת ְּב ַחגֶּך"( .ג קל ,קלו .ב רח .יביע
"פקו ִדי ה' יְּ ָׁש ִרים ְּמ ַש ְּמ ֵחי ֵלב"ֶּׁ ,שגַם ָה ָאבֵ ל ְּמצֻ ֶּוה ְּב ִמ ְּצוַ ת "וְּ ָש ַ
ְּב ִ
אומר ח"ד יו"ד סימן לא אות ו)

נִ ח ּום אֲ בֵ לִ ים
תו
או ֹ
ֹ
קום ְּמנַ חֲ ִמים
מוצָ ֵאי ַה ַחגִ ,מ ָכל ָמ ֹ
ַאף ֶּׁש ֵאין ָה ָאבֵ ל ֹיו ֵׁשב ִ ׁש ְּב ָעה ֶּא ָלא ְּב ֹ
ב ָעה( .שו"ע או"ח תקמח ס"ו .ג קל ,קלג)
לות ַה ִ ׁש ְּ
מו ַעד ְּכ ֹ
טוב לְּ נַ חֲ ֹ
ַבמ ֹו ֵעדְּ .ו ַאף לְּ ַא ַחר ַה ַחגֹ ,

זְ ַׁמן ָה ַׁאזְ ָּכ ָרה
אזְּ ָכ ָרה [ ַה ִלמודַ ,ה ְּד ָר ׁש ֹות
ַאף ֶּׁשי ֹו ֵׁשב ָה ָאבֵ ל ִ ׁש ְּב ָעה לְּ ַא ַחר ַה ַחגְּ ,בכָ ל זֹאת ֶּאת ָה ַ

יעי ַמ ָמ ׁש ִמי ֹום ַה ְּקבו ָרה ֶּׁשזֶּהו ִע ָקר
וְּ ַה ְּסעו ָדה] ֶּׁשל ַה ִ ׁש ְּב ָעה ,י ַַע ְּרכו ְּבלֵיל ַה ְּ ׁש ִב ִ
באֲ בֵ לות( .ג קמ)
ָה ַאזְּ ָכ ָרהַ ,אף ֶּׁשעֲ ַדיִ ן ֵהם ֹיו ְּ ׁש ִבים ַ

ַׁה ְת ָחלַׁת ַׁה ּ ִש ְב ָעה
יעי ֶּׁשל ֶּפ ַסח ְּב ֹיום ִ ׁש ִ ׁשיַ ,מ ְּת ִחיל
חול ַהמ ֹו ֵעד ֶּפ ַסחְּ ,ו ָחל ְּ ׁש ִב ִ
לו ֵמת ְּב ֹ
ִמי ֶּׁש ֵמת ֹ
מוצָ ֵאי
נות ֶּאת יְּ ֵמי ַה ִ ׁש ְּב ָעה ִמ ַׁש ָבתַ ,אף ֶּׁש ַבפ ַֹעל ַי ְּת ִחיל לָ ֶּׁשבֶּ ת ַעל ָה ָא ֶּרץ ַרק ְּב ֹ
לִ ְּמ ֹ
ַׁש ָבתְּ .ונִ ְּמצָ א ֶּׁשיָקום ֵמ ַה ִ ׁש ְּב ָעה ְּב ֹיום ִ ׁש ִ ׁשי ַבב ֶֹּקר.
רובָ ה ְּב ַׁש ָבת,
ב ָאר ִמ ָמה ֶּׁש ָפ ַסק ָמ ָרן ַה ׁ ֻשלְּ ָחן ָערו ְּך (יורה דעה סימן תב ס"ז)ַ :ה ׁש ֹו ֵמ ַע ְּ ׁשמו ָעה ְּק ֹ
ֵכן ְּמ ֹ
יעי לָאֲ בֵ לות( .ילקו"י אבלות עמ' תערה)
קו ֵר ַע ,וְּ ֹיום ִ ׁש ִ ׁשי הוא ַה ְּ ׁש ִב ִ
עו ָלה ל ֹו לְּ ֹיום ֶּא ָחד ,ולְּ ָמ ָחר ֹ
ַה ַׁש ָבת ֹ

עולָם   
ָ ּ   תם ְונִ ְשלָם ֶשבַׁ ח לְ ֵאל בּ ֹו ֵרא ֹ
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¨
md¥ Ki`¥ `Ed KExA¨ WFcTd
¨ © d`xe
¨ ¨ § ."ipF`
¦
ziW`xe§
¦ ¥

JJ146
142
270
JJ158
JJ147
159
Ì„‡Ó
¨¥
JJ¨148

ÁÒt
© ¤ ÏL¤ ‰„b‰
¨¨ ©

: "<Â‰È
¨Ÿ § È�‡
¦ £ ,ÌÈËÙ
¦ ¨ L¿ ‰NÚ‡
¤ ¡ ¤ ÌÈ¯ˆÓ
¦ © § ¦ È‰Ï‡ŒÏ
¥ Ÿ ¡ Î·e
» § ,‰Ó‰
¨ ¥ a¿ „Ú© Â¿
Ÿ Â¿ È�‡
Ÿ Â¿ È�‡
.Û¯N
¦ £ "¯BÎaŒÏ
¿ Î» È˙Èk‰
¦ ¥ ¦ Â"
¿ .C‡ÏÓ
¦ £ "ÌÈ¯ˆÓ
¦ © § ¦ ı¯‡
¤ ¤ a¿ Èz¯·Ú
¦ § © ¨ Â"
¿
¨ ¨ ‡Ï
¨ § © ‡Ï
JJ149
Ÿ Â¿ È�‡
È�‡
"<Â‰È
¦ £ ,"ÌÈËÙ
¦ ¨ L¿ ‰NÚ‡
¤ ¡ ¤ ÌÈ¯ˆÓ
¦ © § ¦ È‰Ï‡
¥ Ÿ ¡ ÏÎ·e"
»§
¦£ ,
¨Ÿ § È�‡"
¦ £ .ÁÈÏL
© ¦ ¨ ‡Ï
Ÿ Â¿ ‡e‰
:¯Á‡
¥ © ‡Ï
JJ150
BnÚ¦ e„¯È¿¨ ,ÌÈ¯ˆÓ
¦ © § ¦ a¿ ÌÈi¯ˆn‰
¦ ¦ § ¦ © ÏÚ© ‡e‰ Ce¯a¨ LB„w‰
¨ © „¯iL
© ¨ ¤ k¿ :‰Î¯·Ï
¨ ¨ § ¦ Ì�B¯ÎÊ
¨ § ¦ e�È˙Ba¯
¥ © e¯Ó‡
¿¨
JJ151
Ì‰Óe
¤ ¥ ,ÚÈÊ
© ¦ ÈÎ‡ÏÓ
¥ £ § © Ì‰Óe
¤ ¥ ,„¯·
¨ ¨ ÈÎ‡ÏÓ
¥ £ § © Ì‰Óe
¤ ¥ ,L‡¥ ÈÎ‡ÏÓ
¥ £ § © Ì‰Ó
¤ ¥ .˙B··¨ ¯¿ ÌÈÙÏ‡
¦ ¨ £ ˙ÚLz
©§ ¦
,ÂÈ�Ù
¨ ¨ Ï¿ e¯Ó‡
¿ ¨ .Ì˙B‡
¨ ‰‡B¯
¤ ‡e‰L¤ ÈÓ¦ Ï¿ ˙ÊÁB‡
¤ ¤ ‰ÏÁÏÁ
¨ ¨ § © Â¿ ˙˙¯
¤ ¤Â¿ .‰ÏÁÏÁ
¨ ¨ § © ÈÎ‡ÏÓ
¥ £ § © Ì‰Óe
¤ ¥ ,˙˙¯
¤ ¤ ÈÎ‡ÏÓ
£§ ©
JJ¥ 152
Ÿ £ © :ÌÏBÚ
,B„B·Îa
§ ¦ ÔÈÙÈwÓ
¦ ¦ © ÂÈ„·ÚÂ
¨ ¨ £ © ÂÈ¯N
¨ ¨ ‰ÓÁÏnÏ
¨ ¨ § ¦ © „¯BÈ
¥ ‡e‰L¤ k¿ ,Ì„Â
¨ ¨ ¯Na
¨ ¨ CÏÓ
¤ ¤ ‡Ï‰Â
¨ ÏL¤ B�Ba¯¦
JJ153
„¯�¥¥ ,E˙È¯
¤ ¦ a¿ È�¥ a¿ Ì‰¥ Â¿ ,E È„·Ú
¤ ¨ £ e�Á�‡L
§ © £ ¤ ,e�ÈÏÚ
¥ ¨ Ôic
¨ © ‡e‰ Ce¯a¨ LB„w‰
¨ © ÌÈÎÏ
¦ ¨ n‰
¿ © ÈÎÏÓ
¥ § © CÏÓ
¤ ¤ ‰z‡
¨ © Â¿
È�‡
¦ £ ,È„B·Îa
¦ § ¦ È�‡
¦ £ ,ÈÓˆÚ
¦ § © ·¿ È�‡
¦ £ „¯‡L
¥ ¥ ¤ „Ú© ˙¯¯˜˙Ó
¤ ¤ ¨ § ¦ ÈzÚc
¦ § © ÔÈ‡¥ :Ì‰Ï
¤ ¨ ¯Ó‡
© ¨ .‰ÓÁÏÓ
¨ ¨ § ¦ ÌnÚ
¨ ¦ JJ
‰NÚ�
¤154
£ © Â¿
Ÿ Â¿ ‡e‰ È�‡
:¯Á‡
¦£ ,
<Â‰È
¨Ÿ § È�‡
¦ £ ,È˙M„˜a
¦ ¨ ª § ¦ È�‡
¦ £ ,È˙l„‚a
¦ ¨ ª§ ¦
¥ © ‡Ï
idpecd`i

idpecd`i

idpecd`i

‰ÈB‰
¨
<Â‰È
¨Ÿ § „È© ‰p‰"
¥¦
:¯Ó‡pL
© ¡ ¤ ¤ BÓk¿ .¯·c‰
¤ ¤ © BÊ - "‰˜ÊÁ
¨¨£
Ÿ © ¯˜aa
¯·c
¤ ¤ ,Ô‡v·e
¨ ¨ © ÌÈlÓ
¦ © ba
¿ © ÌÈ¯BÓÁa
¦ £ © ÌÈÒeqa
¦ © ,‰„Oa
¤ ¨ © ¯L‡
¤ £ E�˜Ó·
¿§ ¦ §
Ÿ Ó¿ „·k
:"„‡
¥¨
idpecd`i

(b ,h zeny)

‰ÈeË
¨ �¿ B„È¨·¿ ‰ÙeÏ
¨ L¿ Ba¯Á
§ © Â"
¿

(fh ,`k `"dc)

:¯Ó‡pL
© ¡ ¤ ¤ BÓk¿ .·¯Á‰
¤ ¤ © BÊ - "‰ÈeË
¨ �¿
:"ÌÈÏLe¯
¦ ¨ ¨ È¿ ÏÚ©

oYi
¥ ¦ `le"
Ÿ § xn`PX
© ¡ ¤ ¤ dnE
©

(l"day)

.FnvrA
§ © § `Ed KExA¨

(i e"lw miNdY)
¦¦ §

„ÈJJ¨160
a"
¿
JJ161

Ú¯Ê·e"
© Ÿ §JJ¦162

Í�·Ï ˙„‚‰Â
WFcTd
¨ © ici
¥ § lr© dzUrp
¨ § ¤ ¤ `ide
¦ § ,zExgl
¥ § E`vi
§ ¨ dMn
¨ © DzF`
¨

JJ155

JJ163
JJ164

"mdixFkaA
¤ ¥ § ¦ mixvn
¦ © § ¦ dMnl"
¥ © § :xn`PW
© ¡¤ ¤

EPOn
¤ ¦ dNgY
¨ ¦ § dxarA
¨ ¥ £ ¨ ligzdW
¦ § ¦ ¤ in¦ .dndA
¨ ¥ § cre
© § mc`n
¨¨ ¥

EPOn
¤ ¦ df¤ rpni
© § ¦ d"ATd
¨ ¨ © dGd
¤ © dliNA
¨ § © © dPd
¥ ¦ ,zirah
¦ § ¦ dzin
¨ ¦

JJ¨ 165
dUr`
¤ ¡ ¤ mixvn
¦ © § ¦ idl`
¥ Ÿ ¡ lkaE
¨ § .zEprxRd
¨ § ª © dligzn
¦ §©
lWe
¤ § ,zawxp
¤ ¤ § ¦ dzid
¨ § ¨ urn
¥ ¥ diEUrd
¨ £ ¨ dxf
¨ ¨ dcFare
¨ £ © .mihtW
¦¨§
JJ166
iYxare
¦ § © ¨ § (e"fgne i"yx) .zqOp
¤ ¤ ¦ zkYn
¤ ¤ © lWe
¤ § ,zwgWp
¤ ¤ § ¦ oa`
¤¤
.K`ln
¨ § © ici¥ § lr© `le
Ÿ § invrA
¦ § © § ip`
¦ £ mixvn
¦ © § ¦ ux`A
¤¤ §

¦ ¥ md¥ mBW
© ¤ xnFl
© Erhi
§ ¦ `NW
Ÿ ¤ icM
mizn
¥ § ,l`xUi
¥ ¨ § ¦ zFWtpn
¨§ ¦

xn`PX
© ¡ ¤ ¤ dnE
©

FnM§ zigWn
¦ § © miWxtn
¦ § ¨ § Wie
¥§

KM¨

dMOd
¤ © © zigWOdW
¦ § © © ¤ rnWnE
© § © "mkiYA
¤ ¥ ¨ l`¤ `al
Ÿ ¨ zigWOd
¦ § ©©
dpEMdW
¨ ¨ © © ¤ Wxtl
¥ ¨ § xWt`
¨ § ¤ ,d"ATd
¨ ¨ © `le
Ÿ § K`ln
¨ § © `Ed mixvnA
¦ ©§ ¦ §
zEnl¨ mPnf
¨ © § riBdW
© ¦ ¦ ¤ zFWtp
¨ § lHl
Ÿ ¦ `AX
¤ ,zeOd
¤ ¨ © K`lnl
©§©§

(r"efg t"ybd)

¦ § ¦ © FnM§
.mixvOd

`Fal¨ dzgWdd
¨ ¨ § © © oYi
¥ ¦ `le
Ÿ § xnFl
© dvxe
¨ ¨ § ,ziAWn
¦ § © ,ziAxn
¦ §©
('cea`)

¤ ¥ ¨ l`¤
.mkiYA

zxUr
¤ ¤ £ lW¤ xaCd
¤ ¤ © zMn
© © Ff oi`¥ .xaCd
¤ ¤ © Ff dwfg
¨ ¨ £ ciA
¨§

JJ167

('cea`)

.md¥ hErn¦ oFWl§ iziMde
¦ ¥ ¦ § iYxarW
¦ §© ¨ ¤

(fh ,'k xacna)

¦ ¨ § ¦ ¦ Ep`vIe
¥ ¦ Ÿ © K`ln
¨ § © glWIe"
© § ¦©
"mixvOn

JJ168

mr¦ xAcl
¥ © § glWPW
© § ¦ ¤ dWn
¤ Ÿ `Ed "K`ln
¨ § © glWIe"
© § ¦ © :FWExR¥

`EdW¤ `Ed KExA¨ WFcTd
¨ © `Ed "mixvOn
¦ ¨ § ¦ ¦ Ep`vIe"
¥ ¦ Ÿ © ,drxR
Ÿ §©

JJ169

.'Eke§ "eiptA
¨ ¨ § L`ivFIe"
£ ¦ © xn`PW
© ¡ ¤ ¤ ,`ivFOd
¦ © `Ede§ glFXd
©¥ ©

s`© Ewl¨ o`ke
¨ § ,zFndAA
¥ § © wx© dz¨ id
§ ¨ Ff dMOW
¨ © ¤ ,zFMOd
©©

ici
¥ § lr© `l"
Ÿ xn`X
© ¨ ¤ dOW
© ¤ miWxtn
¦ § ¨ § Wie§
¥

dMn
¨ © Ll§ oi`"
¥ (d"r h"gy) :WxcOA
¨ § ¦ © Exn`W
§ ¨ ¤ `N`
¨ ¤ .mc`
¨ ¨ ipA
¥§

ici
¥ § lrW
© ¤ .xTrd
¨ ¦ ¨ `idW
¦ ¤ zFxFkA§ zMn
© © lr© xfFg
¥ "K`ln
¨§©

('cea` l"day)

JJ170
JJ171

JJ146

ÁÒt
© ¤ ÏL¤ ‰„b‰
¨¨ ©

143
271
159
JJ147

‰q�‰
¨ ¦ £ B‡"
:¯Ó‡pL
© ¡ ¤ ¤ BÓk¿ .‰�ÈÎ
¨ ¦ L¿ Èelb¦ ‰Ê¤ - "ÏB„b¨ ‡¯Ó·e"
¨Ÿ §
Ÿ a¿ ˙BqÓ© a¿ ,ÈBb ·¯wÓ
ÌÈ˙¦ ÙBÓ·e
¿ § ˙B˙‡
¤ ¤ ¦ ÈB‚ BÏ ˙Á˜Ï
© © ¨ ‡B·Ï¨
JJ149
‰NÚ
¨ ¨ ¯L‡
¤ £ ÏÎ¨ k¿ .ÌÈÏB„
¦ b¿ ÌÈ‡¯BÓ·e
¦ ¨ § ,‰ÈeË
¨ �¿ ÚB¯Ê·e
© § ¦ ‰˜ÊÁ
¨ ¨ £ „È·e
¨ § ,‰ÓÁÏÓ·e
¨¨§ ¦ §
:"E È�ÈÚ
¤ ¥ Ï¿ ÌÈ¯ˆÓ
¦ © § ¦ a¿ ÌÎÈ‰Ï‡
¤ ¥Ÿ ¡
<Â‰È
¨Ÿ § ÌÎÏ
¤¨
JJ150
¦Ÿ ¡
JJÌÈ‰Ï‡
148

(cl ,c mixac)

idpecd`i

JJÁwz
151
©¦
JJ152

‰f‰
¤ © ‰hn‰
¤ © © ˙‡¤ Â"
¿
:¯Ó‡pL
© ¡ ¤ ¤ BÓk¿ .‰hn‰
¤ © © ‰Ê¤
Ÿ Ÿ ¨ ˙‡¤ Ba ‰NÚz
:"˙˙‡‰
¤ £ © ¯L‡
¤ £ ,E„È
¤ ¨a¿
(fi ,c zeny)

Ÿ §
- "˙B˙‡·e"

,˘‡Â ,Ì„" :¯ÓÂ‡˘Î ,ÌÈÓÚÙ ˘Ï˘ ÈÏÎ‰ ÍÂ˙Ï ÒÂÎ·˘ ÔÈÈ‰ ÔÓ ÍÂÙ˘ÈÂ ,¯Â·˘ ÈÏÎ ÂÈ�ÙÏ Â‡È·ÈÂ ,ÔÈÈ‰ ÒÂÎ ˙‡ Â„È· Á˜È ˙È·‰ ÏÂ„‚
.ÌÈÓÚÙ Ê"Ë ÏÎ‰ ÍÒ·Â ,"·"Á‡· ˘"„Ú Í"ˆ„" :¯ÓÂ‡˘Î ÌÈÓÚÙ ˘Ï˘Â ,"˙ÂÎÓ‰ ¯˘Ú" ˙¯ÈÓ‡· ÌÈÓÚÙ ¯˘ÚÂ ."Ô˘Ú ˙Â¯Ó˙Â
JJ˙‡Â
153
.‰„‚‰‰ ˙‡È¯˜· ÍÈ˘ÓÈÂ ,È�˘ ÒÂÎÏ ÔÈÈ ÒÂÎ ‚ÂÊÓÈÂ ¯ÂÊÁÈÂ .¯ÂÈÎ‰ ÍÂ˙· ÂÎÙ˘È ,ÈÏÎ· ÍÙ˘�‰ ÔÈÈ‰

JJ154

ÌÈÓMa
¦ © ¨ © ÌÈ˙¦ ÙBÓ
¿ Èz˙�
¦ © ¨ Â"
¿

(b ,b l`ei)

JJ155

:¯Ó‡pL
© ¡ ¤ ¤ BÓk¿ .Ìc‰
¨ © ‰Ê¤
.ı¯‡·e
¤¨ ¨

- "ÌÈ˙¦ ÙBÓ·e"
¿ §

:"ÔLÚ
¨ ¨ ˙B¯ÓÈ˙
¿ ¦ Â¿ ,L‡Â
¥ ¨ ,Ìc¨

JJ160

¨ §
JJ‡¯BÓ·e"
161

.ÌÈz
¦ © L¿ - "‰ÈeË
¨ �¿ ÚB¯Ê·e"
© § ¦ .ÌÈz
¦ © L¿ - "‰˜ÊÁ
¨ ¨ £ „È¨a"
¿

:¯Á‡
¥ © ¯·c
¨¨

Í�·Ï ˙„‚‰Â

JJ162

`Fal¨ ,Dl`
© Ÿ ¡ mEW miQp
¦ ¦ dUr
¨ ¨ ike
¦ § .midl`
¦ Ÿ ¡ dQpd
¨ ¦ £ F`

`iadX
¦ ¥ ¤ dnE
© ."DA¨ dtv
¨ ¨ xaCd
¤ ¤ © zMn
© © oi`W
¥ ¤ zFMOd
© © lkA
¨§

zFpFiqp
§ ¦ ici
¥ § lrW
© ¤ .zFpFiqp
§ ¦ .zFQnA
© § .'Eke§ iFB Fl zgwl
© ©¨

`N`
¨ ¤ Fpi`¥ ,xaC
¤ ¤ zMn
© © lv`
¤ ¥ xn`PW
© ¡ ¤ ¤ wEqRd
¨ © on¦ di`x§
¨¨

© ¨ x`Rzd"
¥ ¨ § ¦ oFbM§ eizFxEaB
¨
§ mricFd
¨ ¦
"ilr

.diFd
¨ (g"e` l"day) .xaCl
¤ ¤ © iEPM¦ `id¦ "dwfg
¨ ¨ £ cI"W
¨ ¤ cOll
¥©§

JJ163

.(d ,g zFnW)
§

.mFwn¨ lW¤ FgElW§ `Ed dWOW
¤ Ÿ ¤ oin`dl
¦ £ © § ,oipniqA
¦ ¨ ¦ § .zz`A
Ÿ Ÿ §

JJ164

(i"Xx)
¦ © .sEq

miA
© § .dnglnaE
¨ ¨ § ¦ § .zF`ltp
¨ § ¦ .miztFnaE
¦§ §

.dawpA
¨ ¥ § ¦ ded
¤Ÿ oFWl§
z`¤ zFxFkAd
§ © DA¨ EbxdW
§ ¨ ¤ .axgd
¤ ¤ © Ff

-

diEhp
¨ § rxfaE
©Ÿ § ¦

z`¤ dWn
¤ Ÿ FA dUrW
¨ ¨ ¤ mW¥ lr© .dHOd
¤ © © df¤ zz`aE
Ÿ Ÿ §

"mdixFkaA
¤ ¥ § ¦ mixvn
¦ © § ¦ dMnl"
¥ © § xn`PW
© ¡ ¤ ¤ .mdizFa£̀
¤ ¥

eilr
¨ ¨ ¤ Exn`
§ ¨ inlWExiaE
¦ § © ¦ .zFzF`d̈
¨ ¨ mEWx¨ didW

.axgA
¤ ¤ © mbxdl
¨ § ¨ § mixvOd
¦ § ¦ © lr© zFxFkAd
§ © EnTW
¨ ¤ cOln
¥© §

g"e`) ."a"g`A
©©§

Evx¨ `le
Ÿ § ,zFxFkA§ zMn
© © lr© dxzn
¤ § © dWn
¤ Ÿ z`¤ ErnXW
§¨ ¤

JJ165
JJ166

© £ K"vC"
© § zFaz¥ iW`xA
¥ ¨ § zFzF`d¨ z`¤
W"cr
(l"day

m"ayx)

ipal
¥ § ¦ dWn
¤Ÿ dUrW
¨ ¨ ¤ ztFOd
¥ © `Ed .mCd
¨ © df¤ miztFnaE
¦§ §

JJ167

¨£ © mdilr
¤ ¥ £ Enw¨ Kkitl
¨ ¦ § ,mgNWl
© § © § mixvOd
¦§ ¦ ©
.mEbxde

lr© xn`p
© ¡ ¤ 'diEhP'W
¨ § ¤ o`Mn
¨ ¦ .diEhp
¨ § FAxge
§© §

dWAIA
¨ ¨ © © mpzpE
¨ ¨ § xF`id
§ © inin
¥ ¥ gwNW
© ¨ ¤ ,l`xUi
¥ ¨§ ¦

(l"day)

l`xUi
¥ ¨ § ¦ ipA
¥ § Epin`d
¦ ¡ ¤ df¤ zF` ici
¥ § lre
© § .mcl
¨ § mktde©
¨ ¨£

JJ168

xOYnE
¥ © ¦ dlFr
¤ oWrdW
¨ ¨ ¤ ¤ .oWr
¨ ¨ zFxnze
§ ¦§

JJ169

(i"Xx)
¦ ©

(g"e`)

¤Ÿ §
.dWnA

¨ § © iRlM
¥© §
.dlrn

eWkre
¨ § © § .'Eke§ dwfg
¨ ¨ £ ciA
¨ § wEqRl
¨ © zxg`
¤ ¤ © dWxC
¨ ¨ § .xg`
¥ © xaC
¨¨

¦ © § - dwfg
¨ ¨ £ ciA
¨ § .zFMOd
© © zxUr
¤ ¤ £ EUrP
¤ © WxFC
¥
£ © dOA
JJ.miYW
170
rxfaE
© Ÿ § ¦ .calA
© § ¦ ci¨ aYkl
Ÿ § ¦ Fl didW
¨ ¨ ¤ zFaY¥ iYW
¥ § od¥ iM¦

JJ171
JJ172

(l"day g"e`

.axgd
¤¤ ©

d`xnA
¤ § © § FWExiRe
¦ ,dI`x
¨ ¦ § oFWl§ - `xn
¨Ÿ .lFcB¨ `xnaE
¨Ÿ §
."`Ax
¨ © `pFfgaE"
¨ £ © FnEBxY
§ © oke
¥ § .lFcB̈
mdl
¤ ¨ dlbPW
¨ § ¦ ¤ .dpikW
¨ ¦ § iENB¦ df¤ - lFcBd
¨ © d`xOd
¤ § © © EdnE
©
milFcB
¦ § mi`xFnaE"
¦ ¨ § xn`PW
© ¡ ¤ ¤ ,mixvnA
¦ © § ¦ § FnvraE
§ © § FcFakA
§¦
d`xi
¨ § ¦ oFWl§ - `xFn
¨ ,miWxtn
¦ § ¨ § Wie
¥§
(u"ayx) .ldape
¨§¦§

(g"e` e"fgn)

.'Eke§

Ÿ § rYxp
¨ § ¦ dpikW
¨ ¦ § ipR
¥ § d`Fxd
¤ ¨ iM¦ ,cgte
©©¨
c`n

JJ146
ÁÒt
© ¤ ÏL¤ ‰„b‰
¨¨ ©
144
272
JJ160
JJ147
JJ161
Ÿ § .ÌÈz
˙BkÓ© ¯NÚ
¤ ¤ el‡¥ .ÌÈz
¦ © L¿ - "ÌÈ˙¦ ÙÓ·e"
¿ Ÿ § .ÌÈz
¦ © L¿ - "˙B˙‡·e"
¦ © L¿ - "ÏB„b
¨
JJ148
?Ô‰¥ el‡¥ Â¿ :ÌÈ¯ˆÓ
¦ © § ¦ a¿ ÌÈi¯ˆn‰
¦ ¦ § ¦ © ÏÚ© ‡e‰ Ce¯a¨ LB„w‰
¨ © ‡È·‰L
¦ ¥ ¤ JJ162
JJ149
JJ163
JJ150
JJ164
JJ151
JJ165
:ÌÈ�ÓÈÒ
¦ ¨ ¦ Ì‰a
¤ ¨ Ô˙B�
¥ ‰È‰
¨ ¨ ‰„e‰
¨ È¿ Èa¯
¦ ©
JJ152
JJ166
JJ153
JJ167
,˙BkÓ© ¯NÚ
¤ ¤ ÌÈ¯ˆÓ
¦ © § ¦ a¿ ÌÈi¯ˆn‰
¦ ¦ § ¦ © e˜lL
¨ ¤ ¯ÓB‡
¥ ‰z‡
¨ © ÔÈpÓ
¦ © ¦ :¯ÓB‡
¥ ÈÏÈÏb‰
¦ ¦ ¨ © ÈÒBÈ
¥ JJ154
e¯Ó‡iÂ"
¿ Ÿ © (eh ,g zeny) :¯ÓB‡
¥ ‡e‰ ‰Ó© ÌÈ¯ˆÓ
¦ © § ¦ a¿ ?˙BkÓ© ÌÈMÓÁ
¦ ¦ £ e˜Ï¨ Ìi‰
¨ © ÏÚ© Â¿ JJ168
JJ155
Ÿ § © Ï‡¤ ÌÈnË¯Á‰
‡¯iÂ"
§ © © (`l ,ci my) :¯ÓB‡
¥ ‡e‰ ‰Ó© Ìi‰
¨ © ÏÚ© Â¿ ."‡È‰¦ ÌÈ‰Ï‡
¦ Ÿ ¡ Úaˆ‡
© § ¤ ‰Ú¯t
¦ ª §© ©
JJ169
<Â‰È
¨Ÿ § ˙‡¤ ÌÚ‰
¨ ¨ e‡¯ÈiÂ
¿ ¦ © ,ÌÈ¯ˆÓ
¦ © § ¦ a¿ idpecd`i <Â‰È
¿ © „i‰
¨ © ˙‡¤ Ï‡¯NÈ
¨§ ¦
¨Ÿ § ‰NÚ
¨ ¨ ¯L‡
¤ £ ‰Ï„
¨ Ÿ b‰
JJ¥ 160
170
¯BÓ‡¡ .˙BkÓ© ¯NÚ
¤ ¤ ?Úaˆ‡
© § ¤ a¿ e˜Ï¨ ‰nk
¨ © :"Bc·Ú
§ © ‰LÓ·e
¤ Ÿ § idpecd`i <Â‰Èa
¨Ÿ © e�ÈÓ‡iÂ
¦ £ © ©JJ,idpecd`i
JJ161
:˙BkÓ© ÌÈMÓÁ
¦ ¦ £ e˜Ï¨ Ìi‰
¨ © ÏÚ© Â¿ ,˙BkÓ© ¯NÚ
¤ ¤ e˜Ï¨ ÌÈ¯ˆÓ
¦ © § ¦ a¿ :‰zÚÓ
¨ © ¥ JJ171
JJ162
JJ
172
Í�·Ï ˙„‚‰Â
163
`xnaE
¨Ÿ § .rFxf
© § aYkl
Ÿ § ¦ iC© didW
¨ ¨ ¤ ,zFxg`
¥ £ miYW
¦ © § -JJdiEhp
¨ §
oa Dl¨ oi`W
¥ ¤ itl
¦ § `Ed KExA¨ WFcTd
¨ © ici
¥ § lr© dzUrPW
¨ § ¤ ¤ ¤ s`©
JJ
173
hErn¦ .miYW
¦ © § - zFz`aE
Ÿ § .zFxg`
¥ £ miYW
¦ © § - lFcB¨
,d`xzdA
¨ ¨ § © § Eid¨ dvEaw
¨ § lMn
¨ ¦ zFpFW`xd
¦ ¨ 'aW¤ fnxl
Ÿ § ¦ F` .bEf
JJ164
EN`¥ .miYW
¦ © § miztFn
¦ § hErn¦ .miztFnaE
¦ § § .miYW
¦ © § 'zFzF`'
oi`¥ dpWe
¨ ¨ § dwl
¨ ¨ minkg
¦ ¨ £ Exn`W
§ ¨ ¤ ,d`xzd
¨ ¨ § © ilA
¦ § ziWilWE
¦ ¦ §
miWxtn
¦ § ¨ § Wie
¥ § (g"e` m"ayx e"fgn) (:`"t oixcdpq)
¦ § ¤ § © .FA oixzn
¦§ ©
lr© `Ed KExA¨ WFcTd
¨ © `iadW
¦ ¥ ¤ zFMn©JJ174
xUr
¤ ¤
JJ¦ 165
'x `A¨ ,dpFW
¤ xcqA
¤ ¥ § zFMOd
© © Epnp
§ ¦ (d"w) miNdzAW
¦ ¦ § ¦ ¤ oeiM
¨¥
zxAgn
¤ ¤ ª § `N`
¨ ¤ dWcg
¨ ¨ £ dwqR
¨ § ¦ Ff oi`¥ .mixvnA
¦ © § ¦ § miIxvOd
¦§ ¦ ©
JJ175
('cea` u"ayxd l"day) .xTrd
¨ ¦ ¨ `Ed df¤ xcQW
¤ ¥ ¤ cOll
¥ © § dcEdi
¨ §
xn`
© ¨ " 'Eke§ miYW
¦ © § dwfg
¨ ¨ £ ciA"
¨ § EpWxCW
§ © ¨ ¤ xg`W
© © ¤ ,dlrnl
¨§©§
JJ166
zFMOd
© © xUr
¤ ¤ caNOW
© § ¦ ¤ cOll
¥ © § `A¨ .xnF`
¥ ililBd
¦ ¦ ¨ © iqFi
¥ 'x
('cea`) .zFMn© xUr
¤ ¤ Eid¨ lMd
Ÿ © KqAW
©§¤
176
EwNW
¨ ¤ xnF`
¥
dY`
¨ © oiPn
¦ © ¦ (e"fgn) .mIA
¨ © mB© Ewl¨
WExtA
¥ § oWxR
¨ § ¥ `NW
Ÿ ¤ .oipniq
¦ ¨ ¦ mdA
¤ ¨ ozFp
¥ did
¨ ¨ dcEdi
¨ § 'x
JJ167

.ÔÈÁ¦ L¿ .¯·c
¤ ¤ .·B¯Ú¨ .ÌÈpk
¦ ¦ .Úc¯Ù
© ¥ § © ˆ¿ .Ìc¨
:˙B¯BÎa¿ ˙kÓ
© © .CLÁ
¤ Ÿ .‰a¯‡
¤ § © .„¯a
¨¨
:·"Á‡
© © a¿ .˘"„Ú
© © .Í"ˆ© c¿

Èa¯
¦©

aEzM¨ dGW
¤ ¤ `weC
¨ § © e`l¨ .zFMn© xUr
¤ ¤ mixvnA
¦ © § ¦ § miIxvOd
¦ ¦§ ¦ ©

mc`
¨ ¨ dpWi
¤ § ¦ mlFrl
¨ § minkg
¦ ¨ £ Exn`
§ ¨ oMW
¥ ¤ ,oipniqA
¦ ¨ ¦ § `N¤̀
¨

.l"Pke
© © § mIA
¨ © EwNX
¨ ¤ dn© lr© FzWxC
¨ ¨ § xTre
¨ ¦ § ,`icdA
© § ¤ § dxFYA
¨ ©

KM¨ owNgW
¨ § ¦ ¤ miWxtn
¦ § ¨ § Wie
¥§

Epcnle
§ © ¨ § .`id¦ midl`
¦ Ÿ ¡ rAv`
© § ¤ .miPM
¦ ¦ zMn
© © iAB
¥ © mixvnA
¦ ©§ ¦ §

dMdW
¨ ¦ ¤ zFMn© ode
¥ § ,oxd`
Ÿ £ © ici
¥ § lr© Eid¨ - K"vC
© § :iM¦ zFxFdl§

`Ed dn¨ mId
¨ © lre
© § .zg`
© © rAv`A
© § ¤ § Eid¨ mixvn
¦ © § ¦ zFMn© lMW
¨¤
Wng
¥ ¨ cIaE
¨ © ,cIA
¨ © dMd
¨ ¦ mId
¨ © lrW
© ¤ .dlFcBd
¨ § © cId
¨ © ...xnF`
¥

,dHOd
¤ © © `lA
Ÿ § dWn
¤ Ÿ i"r - W"cr
© £ .(xtraE
¨ ¨ ¤ mIA)
¨ © ux`d
¤ ¨ ¨ lr©

mIA
¨ © EwNW
¨ ¤ ixd
¥£ ,zFMn© xUr
¤ ¤ rAv`
© § ¤ lkl
¨ § oY¥ ,zFrAv¤̀
¨§

dWn
¤ Ÿ ici
¥ § lr© Eid¨ - a"g`A
© © § .dWn
¤ Ÿ lW¤ FiEEv¦ itl
¦ § Eklde§
§¨

('cea`)

¦ ¦£
.zFMn© miXng

(e"fgn)

¨ ¨ § KxC
¤ ¤ eicinlzl
¨ ¦§©§
.dxvw

JJ168
JJ169

E`A¨ o`MW
¨ ¤ `N`
¨ ¤ raHd
© ¤ © iR¦ lr© ExwIW
§ ¦ ¤ xWt`W
¨ § ¤ ¤ zFMn© ode§
¥

JJ170

odOr
¤ ¨ ¦ zFxFkA§ zMn
© © sxve
¥ ¥ § .xie`d
¦ £ ¨ zFMn© ode
¥ § ,dHOd
¤ © © mr¦

JJ171

JJ146
145
ÁÒt
© ¤ ÏL¤ ‰„b‰
¨¨ ©
JJ161
273
JJ147
JJ162
ÌÈi¯ˆn‰
¦ ¦ § ¦ © ÏÚ© ‡e‰ Ce¯a¨ LB„w‰
¨ © ‡È·‰L
¦ ¥ ¤ ‰kÓe
¨ © ‰kÓ
¨ © ÏkL
» ¤ ÔÈpÓ
¦ © ¦ :¯ÓB‡
¥ ¯ÊÚÈÏ‡
¤¤ ¦ ¡
JJ148
ÌÚÊÂ
© © ¨ ‰¯·Ú
¨ § ¤ ,Bt‡© ÔB¯Á£ Ìa¨ ÁlL
© © È"
¿ (hn ,gr mildz) :¯Ó‡pL
© ¡ ¤ ¤ ?˙BkÓ© Úa¯‡
© § © ÏL¤ ‰˙¨ È‰
¿¨
JJ163
JJ
ŸÏL¨ "‰¯ˆ
,L149
¨ ¨ Â"
¿ ,ÌÈz
¦ © L¿ "ÌÚÊÂ"
© © ¨ ,˙Á‡
© © "‰¯·Ú"
¨ § ¤ ."ÌÈÚ¯
¦ ¨ ÌÈÎ‡ÏÓ
¦ ¨ § © ˙ÁÏLÓ
© © § ¦ ,‰¯ˆ
¨ ¨ Â¿
JJ164
ÏÚ© Â¿ ,˙BkÓ© ÌÈÚa¯‡
¦ ¨ § © e˜Ï¨ ÌÈ¯ˆÓ
¦ © § ¦ a¿ :‰zÚÓ
¨ © ¥ ¯BÓ‡¡ ,Úa¯‡
© § © "ÌÈÚ¯
¦ ¨ ÈÎ‡ÏÓ
¥ £ § © ˙ÁÏLÓ"
©© § ¦
JJ150
:˙BkÓ© ÌÈ˙‡Ó
¦ © ¨ e˜Ï¨ Ìi‰
¨©
JJ165
JJ151
ÌÈi¯ˆn‰
¦ ¦ § ¦ © ÏÚ© ‡e‰ Ce¯a¨ LB„w‰
¨ © ‡È·‰L
¦ ¥ ¤ ‰kÓe
¨ © ‰kÓ
¨ © ÏkL
» ¤ ÔÈpÓ
¦ © ¦ :¯ÓB‡
¥ ‡·È˜Ú
¨ ¦£
JJ166
JJ
152
ÌÚÊÂ
© © ¨ ‰¯·Ú
¨ § ¤ ,Bt‡© ÔB¯Á£ Ìa¨ ÁlL
© © È"
¿ :¯Ó‡pL
© ¡ ¤ ¤ ?˙BkÓ© LÓÁ
¥ ¨ ÏL¤ ‰˙¨ È‰
¿ ¨ ÌÈ¯ˆÓ
¦ © § ¦ a¿
JJ167
,LŸÏL¨ "ÌÚÊÂ"
© © ¨ ,ÌÈz
¦ © L¿ "‰¯·Ú"
¨ § ¤ ,˙Á‡
© © "Bt‡© ÔB¯Á"
£ ."ÌÈÚ¯
¦ ¨ ÈÎ‡ÏÓ
¥ £ § © ˙ÁÏLÓ
© © § ¦ ,‰¯ˆ
¨ ¨ Â¿
JJ153
ÌÈMÓÁ
¦ ¦ £ e˜Ï¨ ÌÈ¯ˆÓ
¦ © § ¦ a¿ :‰zÚÓ
¨ © ¥ ¯BÓ‡¡ .LÓÁ
¥ ¨ "ÌÈÚ¯
¦ ¨ ÈÎ‡ÏÓ
¥ £ § © ˙ÁÏLÓ"
© © § ¦ ,Úa¯‡
© § © "‰¯ˆ
¨ ¨ Â"
¿
JJ168
JJ154
:˙BkÓ© ÌÈMÓÁÂ
¦ ¦ £ © ÌÈ˙‡Ó
¦ © ¨ e˜Ï¨ Ìi‰
¨ © ÏÚ© Â¿ ,˙BkÓ©
JJ169
JJ155
JJ170
JJ160
Ÿ Â¿
:e�ic
¥ © - ÌÈËÙ
¦ ¨ L¿ Ì‰·
,ÌÈ¯ˆnÓ
¦ © § ¦ ¦ e�‡ÈˆB‰
¨ ¦ el‡¦
¤ ¨ ‰NÚ
¨ ¨ ‡Ï
JJ171
JJ161
Í�·Ï ˙„‚‰Â
JJ172
zxUrn
¤ ¤ £ ¥ dMnE
¨ © dMn
¨ © lMW
¨ ¤ oiPn
¦ © ¦ xnF`
¥ xfril`
¤ ¤ ¦ ¡ 'x
mrh
© © z`¤ miWxtnd
¦ § ¨ § © Wi¥ .l"fpke r"xl§ zFcFqi§ 'dnE
¥
JJ
162
zF`ewn)
¨ § ¦ dpWOA
¨ § ¦ © EwlgPX
§ § ¤ ¤ dn© iR¦ lr© ,mdipiA
¤ ¥ § zwlgOd
¤Ÿ £ © ©
lr© `Ed KExA¨ WFcTd
¨ © `iadW
¦ ¥ ¤ ,zFMOd
©©
JJ173
`N`
¨ ¤ xdhn
¥ © § Fpi`W
¥ ¤ dewnM
¤ § ¦ § mpiC
¨ ¦ miOId
¦ © © lM¨ m`¦ (c"n d"t
dzidW
¨ § ¨ ¤ ,xnFlM
© § .zFMn© rAx`
© § © lW¤ dzid
¨ § ¨ miIxvOd
¦ ¦§ ¦ ©
JJ163
xdhOW
¨ § © § zFxdpM
¨ § ¦ F` ,(oiqPknd
¦ ¨ ª § © min)
¦ © oxFAW`A
¨ § ¤§
¥ © § ¤ oirnkE
m"ayx) xtre
¨ ¨ § min
¦ © gEx
© W`¥ - zFcFqi§ rAx`n
© § © ¥ zaMxn
¤ ¤ §ª
JJ174
'd dxg
¨ ¨ mixdpad"
¦ ¨ § ¦ £ (g ,b) :xn`p
© ¡ ¤ wETagA
© £ © dPde
¥ ¦ § .oilgFfA
¦£ §
.'Eke§ dxar
¨ § ¤ ,FR`© oFxg£ mA¨ gNWi
© © § xn`PW
© ¡ ¤ ¤ (g"e`
JJ164
inl
¦ § ,dpde
¥ ¦ § .k"r "Lzxar
¤ ¨ § ¤ mIA
¨ © m`¦ ,LR`
¤ © mixdPA
¦ ¨ § © m`¦
`EdW¤ ,oipOd
¨ § ¦ © on¦ Fpi`¥ "FR`© oFxge"
£ © .'Eke§ zg`
© © dxar
¨§ ¤
JJ175
cg`
¨ ¤ dxare
¨ § ¤ § s`© oFxg£ oM¥ m`¦ zFxdpM
¨ § ¦ miOIdW
¦ © © ¤ xaFQW
¥ ¤
oFxgA
£ © E`A¨ oNM
¨ ª 'Eke§ mrfe
© © ¨ dxar
¨ § ¤ xnFlM
© § ,mNkl
¨ ª § llFM
¥
JJ165
mirAx`
¦ ¨ § © Ewl¨ mixvnA
¦ © § ¦ § dYrn
¨ © ¥ xFn`¡ (u"ayx) .s`©
cEgl§ s`© oFxg£ oM¥ m`¦ zFxdpM
¨ § ¦ mpi`
¨ ¥ miOId
¦ © © m`e
¦ § ,md¥
176 (`"xbd) .Ewlgp
§ § ¤ dfaE
¤ ¨ ,cEgl§ dxare
¨§ ¤ §
iR¦ dlEtM
¨ § dzid
¨ § ¨ zFMOd
© © zxUrn
¤ ¤ £ ¥ zg`
© © lMW
¨ ¤ .zFMn©
JJ166

Èa¯
¦©

Èa¯
¦©

:e�ÈÏÚ
¥ ¨ ÌB˜nÏ
¨ © ˙B·BË ˙BÏÚÓ
£ © ‰nk
¨©

dUr
¨ ¨ zFaFh zFlrn
¨ © aWge
Ÿ £ © `v¥ .zFlrn
¨©
£ © dOM
£ © dOM

cIA
¨ © EwNW
¨ ¤ mId
¨ © lre
© § .zFMn© mirAx`
¦ ¨ § © lMd
Ÿ © Kqe
© § ,rAx`
© §©

e"h md¥ lMd
Ÿ © KqaE
© § ,l`xUil
¥ ¨ § ¦ § d"ATd
¨¨©

('cea`) .mirAx`
¦ ¨ § © minrR
¦ ¨ § Wng
¥ ¨ - .zFMn© miz`n
¦ © ¨ Ewl¨
lW¤ dzid
¨ § ¨ ...dMnE
¨ © dMn
¨ © lMW
¨ ¤ oiPn
¦ © ¦ xnF`
¥ `aiwr
¨ ¦ £ 'x
FYrclE
§ © § .zg`
© © FR`© oFxg£ ...zFMn© Wng
¥¨
dYrn
¨ © ¥ xFn`¡ .`id¦ Dnvr
¨ § © iptA
¥ § ¦ dMn
¨ © "FR`© oFxg"
£
xUr
¤ ¤ minrR
¦ ¨ § Wng
¥ ¨ .zFMn© miXng
¦ ¦ £ Ewl¨ mixvnA
¦ ©§ ¦ §
'p F` 'nl§ dpEMd
¨ ¨ © © oi`e
¥ § .l"PM
© © .zFMn© miz`n
¦ © ¨ .l"Pke
©© §

JJ167

WCwOAW
¨ § ¦ © ¤ zFlrn
¤ ¤ § "zFlrn"
¨ ¨ § .zFlrn
£ © e"h cbpM
£ © o`xwE
£©
ceC
¦ ¨ xn`W
© ¨ ¤ zFlrOd
¤¤ §
£ © © xiW¦ e"h cbpkE

JJ168

,(:`"p dMqA
¨ ª § dpWn)
¨§ ¦

.mixvOn
¦ © § ¦ ¦ Ep`ivFd
¨ ¦ wx© EN`¦ .('cea` - c"lwÎk"w miNdY)
¦¦ §
.mihtW
¦ ¨ § .mixvOA
¦ § ¦ © .mda
¤ ¨ dUr
¨ ¨ `le
Ÿ § .onGd
© § © mcw
¤Ÿ
JJ
169
.EpIC
¥ © (u"ayxd) .EpiaiF`A
¥ § § dnwp
¨ ¨ § zF`xl
§ ¦ zFMOd
© © zxUrA
¤¤ £ ©
dxf
¨ ¨ dcFar
¨ £ Epcar
§ © ¨ Ep`¨ s`W
© ¤ ,dfl
¤ ¨ miiE`x
¦ § Epiid
¦ ¨ `NW
Ÿ ¤
JJ
170

xW`
¤ £ iFBd© z`¤ mbe"
© § mdxa`l
¨ ¨ § © § gihadX
© ¦ § ¦ ¤ dnE
© .mzFnM
¨ §

JJ171
JJ172

`N`
¨ ¤ ,xUr
¤ ¤ `N`
¨ ¤ mpi`
¨ ¥ mixvn
¦ © § ¦ zFMOW
© ¤ ohEWtM
¨ § ¦ zFMn©
,`"xl§ EN`¥ zFcFqi§ 'cn¦ zaMxn
¤ ¤ § ª dzid
¨ § ¨ dMnE
¨ © dMn
¨ © lkW
¨¤

JJ162

ÁÒt
© ¤ ÏL¤ ‰„b‰
¨¨ ©

146
274

JJ163

Ÿ Â¿
¥ © - Ì‰È‰Ï‡·
¤ ¥ Ÿ ¥ ‰NÚ
¨ ¨ ‡Ï
:e�ic
Ÿ Â¿
:e�ic
¥ © - Ì‰È¯BÎ
¤ ¥ a¿ ‚¯‰
© ¨ ‡Ï
Ÿ Â¿
:e�ic
¥ © - Ì�BÓÓ
¨ ¨ ˙‡¤ e�Ï¨ Ô˙�
© ¨ ‡Ï

,ÌÈËÙ
¦ ¨ L¿ Ì‰·
¤ ¨ ‰NÚ
¨ ¨ el‡¦
JJ164
,Ì‰È‰Ï‡·
¤ ¥ Ÿ ¥ ‰NÚ
¨ ¨ el‡¦
,Ì‰È¯BÎ
¤ ¥ a¿ ‚¯‰
© ¨ el‡¦ JJ165

da¨ ÔÈ‡L
¥ ¤ ‰ÏeˆÓk
¨ § ¦ ‰e‡NÚ
¨ ¨ £ - "ÌÈ¯ˆÓ
¦ © § ¦ ˙‡¤ eÏv�ÈÂ"
¿ © § © :¯Ó‡pL
© ¡ ¤ ¤ ,Ì�BÓÓ
¨ ¨ ˙‡¤ e�Ï¨ Ô˙pL
© ¨ ¤ JJ
ÔÈpÓe
¦ 166
©¦
Ìi‰
¨ © ˙fa
© ¦ ˙‡¤ ·e˙k‰
¨ © ·aÁ
¥ © Ó¿ ‰nÏ
¨ ¨ .Ô‚„
¨ ¨ da¨ ÔÈ‡L
¥ ¤ ‰„eˆÓk
¨ § ¦ ‰e‡NÚ
¨ ¨ £ :¯Á‡
¥ © ¯·c
¨ ¨ .ÌÈ‚c
¦¨
167
˙B‡¯eL
¨ ˙¿ Èz·
¥ ¨ a¿ ‰È‰M
¨ ¨ ¤ ‰Óe
© .ÌÈ¯ˆÓ
¦ © § ¦ a¿ eÏË�
¿ ¨ ÌÈza·
¦ ¨ © ‰È‰M
¨ ¨ ¤ ‰Ó© ‡l‡
¨ ¤ ?ÌÈ¯ˆÓ
¦ © § ¦ ˙faÓ
© ¦ ¦JJ¯˙BÈ
¥
˜¯˜¯È·
© § © ¦ ‰È˙B¯·‡
¨ ¤ § ¤ Â"
¿ .ÌÈ¯ˆÓ
¦ © § ¦ ˙fa
© ¦ BÊ "ÛÒk·
¤ ¤ © ‰tÁ�
¨ § ¤ ‰�BÈ
¨ ÈÙ�k"
¥ § © :¯ÓB‡
¥ ‡e‰ ÔÎ¥ Â¿ .Ìi‰
¨ © ÏÚ© eÏË�
¿¨
JJ168
.Ìi‰
¨ © ˙fa
© ¦ BÊ "ÌÈÈ„Ú
¦ ¨ £ È„Úa"
¦ £ © .ÌÈ¯ˆÓ
¦ © § ¦ ˙fa
© ¦ BÊ "È‡B·zÂ
¦ ¨ © ÈÏ¦ c‚zÂ
¿ § ¦ © Èa¯zÂ"
¦ § ¦ © .Ìi‰
¨ © ˙fa
© ¦ BÊ "ıe¯Á¨
:ÌÈ¯ˆÓ
¦ © § ¦ ˙fa
© ¦ BÊ "ÛÒk‰
¤ ¨ © ˙Bc˜ª �¿ ÌÚ"
¦ .Ìi‰
¨ © ˙fa
© ¦ BÊ "CÏ¨ ‰NÚ�
¤ £ © ·‰Ê
¨ ¨ È¯Bz"
¥
JJ169
Ÿ Â¿
:e�ic
,Ì�BÓÓ
¨ ¨ ˙‡¤ e�Ï¨ Ô˙�
© ¨ el‡
¦
¥ © - .Ìi‰
¨ © ˙‡¤ e�Ï¨ Ú¯˜
© ¨ ‡Ï
JJ170
Ÿ Â¿
¨ ¦ ¡ ¤ ‡Ï
:e�ic
¥ © - ‰·¯Áa
¨ ¨ ¨ ¤ BÎB˙·¿ e�¯È·Ú‰
,Ìi‰
¨ © ˙‡¤ e�Ï¨ Ú¯˜
© ¨ el‡¦
JJ¦ 171
Ÿ Â¿
:e�ic
¥ © - BÎB˙a¿ e�È¯ˆ
,‰·¯Áa
¨ ¨ ¨ ¤ BÎB˙·¿ e�¯È·Ú‰
¨ ¦ ¡ ¤ el‡
¥ ¨ ÚwL
© ¦ ‡Ï
Ÿ Â¿
:e�ic
¥ © - ‰�L
¨ ¨ ÌÈÚa¯‡
¦ ¨ § © ¯a„na
¨ § ¦ © e�Î¯
¥ § ˆ» ˜tÒ
,BÎB˙a¿ e�È¯ˆ
¥ ¨ ÚwL
© ¦ el‡¦
¥ ¦ ‡Ï
JJ172
Ÿ Â¿
¨ © ˙‡¤ e�ÏÈÎ‡‰
¨ ¦ ¡ ¤ ‡Ï
:e�ic
¥ © - Ôn‰
,‰�L
¨ ¨ ÌÈÚa¯‡
¦ ¨ § © ¯a„na
¨ § ¦ © e�Î¯
¥ § ˆ» ˜tÒ
¥ ¦ el‡¦
JJ¦ 173
Ÿ Â¿
:e�ic
,Ôn‰
¨ © ˙‡¤ e�ÏÈÎ‡‰
¨ ¦ ¡ ¤ el‡
¥ © - ˙aM‰
¨ © © ˙‡¤ e�Ï¨ Ô˙�
© ¨ ‡Ï
:e�ic
¥ © - È�ÈÒ
© ¦ ¯‰© È�ÙÏ
¥ § ¦ e�·¨ ¯˜
¿ ¥ ‡ÏŸ Â¿
,˙aM‰
¨ © © ˙‡¤ e�Ï¨ Ô˙�
© ¨ el‡¦
JJ174

Í�·Ï ˙„‚‰Â
(g"e` e"fgn)

.hihA
¦ § F` minA
¦ © § Epklklzp
§ © § © § ¦ `le
Ÿ § ,zFnFdYd
§©

dide
¨ ¨ § ,EpaiF`A
¥ § § dnwp
¨ ¨ § Epi`xe
¦ ¨ § .FkFzA§ Epixv
¥ ¨ rTW
© ¦ `le
Ÿ §

175
zvwnA
¨ § ¦ § mihtW
¦ ¨ § dUr
¨ ¨ EN`¦ iC© did
¨ ¨ "ikp`
¦ Ÿ ¨ oC¨JJEcari
Ÿ £©
izFwixde"
¦
¦ £ © mW¥ lr© .EpIC
¥©

('cea` g"e` m"ayx)

.mixvOdn
¦§ ¦ ©¥

.mMxcl
¨ § © § EaEWi¨ mixvOde
¦ § ¦ © § Epixg`
¥£ © mId
¨ © xBql
Ÿ § ¦ lFki¨

ElaIW
§ ¦ ¤ cr© l"fg
© £ EWxtE
§ ¥ "iC© ilA
¦ § cr© dkxA
¨ ¨ § 176
mkl̈
¤

Epl¨ didW
¨ ¨ ¤ .dpW
¨ ¨ 'n xAcOA
¨ § ¦ © Epkxv
¥ § ¨ wRq
¥ ¦ `le
Ÿ § ('cea`

lW¤ .mdidl`a
¤ ¥ Ÿ ¥ dUr
¨ ¨ EN`¦ .iC© xnFNn
© ¦ mkizFztU
¤ ¥ § ¦

oFnn¨ Epl¨ didW
¨ ¨ ¤ cFre§ .xUA
¨ ¨ Epl¨ ozp
© ¨ `Ede§ ,zFndA
¥ § dOM
¨©

Exn`
§ ¨ ?dUr
¨ ¨ dnE
¤ .mdA
¤ ¨ mighFA
¦§
EidW
¨ ¤ ,miIxvOd
¦ ¦§ ¦ ©

¥ ¥ miaFxTd
¦ § © miFBd
.Epil`
¦ © on¦ Epikxv
¥ ¨ § lM¨ zFpwl
§ ¦ lkEpe
© § ax©

oa`
¤ ¤ lW¤ ,zawxp
¤ ¤ § ¦ ur¥ lW¤ dxf
¨ ¨ dcFar
¨ £ ,`YlikOA
¨§ ¦§©

lk`n
¨ £ © `EdW¤ .oOd
¨ © z`¤ Eplik`d
¨ ¦ ¡ ¤ `le
Ÿ § ('cea` g"e` m"ayx)

ExiMIW
¦ © ¤ zpn
© § lr©

lM¨ Enrh
¨ © .xg`
¥ © lk`n
¨ £ © Eplik`n
¥ ¦ £ © did
¨ ¨ `N`
¨ ¤ ,aEWg̈
£ ¨ oOaE

.mdixFkA
¤ ¥ § bxd
© ¨ `le
Ÿ § (g"e`) .zFMOd
© © E`A¨ `xFAd
¥ © z`OW
¥¥¤
z`¤ Epl¨ ozp
© ¨ `le
Ÿ § (g"e`) .xg`
¥ © WprA
¤Ÿ § mWiprn
¨ ¦ £ © did
¨ ¨ `N`
¨¤
z`¤ ElSpe
§ ¦ § mdn
¤ ¥ Eli`WdX
¦ § ¦ ¤ dnE
© .mId
¨ © zGaA
© ¦ § - .mpFnn
¨ ¨

l"day)

did
¨ ¨ miPhTNW
¦ © § © ¤ EpizFAx
¥ © Exn`e
§ ¨ § .mlFrAW
¨ ¨ ¤ miOrhn
¦ © § © ipin
¥ ¦
,zFbEr FzF` miUFr
¦
mixEgal
¦ © § ,onXd
¤ ¤ © cWl
© § mrhM
©©§

(e"fgn)

¤ ¤ ¦ zkYn
¤ ¤ © lWe
¤ § ,zwgWp
¤¤ § ¦
,zqOp

mieble ,WacA
© § ¦ zigiRvM
¦ ¦ © § milFgl
¦ § ,xExRA
¨ © ElXA
§ ¦ mipwfle§
¦ ¥§¦

cFre§ ,mzcFar
¨ ¨ £ xkUA
© § ¦ oiCA
¦ © mdl
¤ ¨ riBn
© ¦ © `Ed ,mixvn
¦ ©§ ¦

.zAXd
¨ © © z`¤ Epl¨ ozp
© ¨ `le
Ÿ § (g"e` e"fgn) .cB© rxfM
© ¤ § xn© did
¨¨

('cea` g"e`)

lgd
Ÿ © iniA
¥ ¦ xzFPX
© ¤ dOW
© ¤ ,oOA
¨ © dlrn
¨ £ © dzid
¨ § ¨ zAWaE
¨© §

zGA
© ¦ z`¤ EplhP
§ © ¨ df¤ ici
¥ § lre
© § .mId
¨ © z`¤ Epl¨ rxw
© ¨ `le
Ÿ §

ozp
© ¨ EN`¦

.EpMxcl
¥ § © § Klpe
¥ ¥ § xg`
¥ © ot`A
¤ Ÿ § EpliSdl
¥ ¦ © § lFki¨ dide
¨ ¨ § ,mixvn
¦ ©§ ¦

(g"e`)

¨ © § oM¥ oi`X
¥ ¤ dn© zxgnl
¨¢ ¨ § Wi`ad
¦§¦
.zAWA

KExA¨ WFcTl
¨ © l`xUi
¥ ¨ § ¦ oiA¥ zF` `idW
¦ ¤ .zAXd
¨ © © z`¤ Epl¨

§ ¦ E`vIW
§ ¥ ¤ mdxa`l
¨ ¨ § © § gihad
© ¦ § ¦ xaMW
¨§¤
.lFcB¨ WEkxA

E`tTW
§ ¨ ¤ .daxgA
¨ ¨ ¨ ¤ FkFza§ Epxiard
¨ ¦ ¡ ¤ `le
Ÿ §

('cea`)

JJ146
147
ÁÒt
© ¤ ÏL¤ ‰„b‰
¨¨ ©
JJ163
275
JJ147
JJ164
Ÿ Â¿
¥ © - .‰¯Bz‰
¨ © ˙‡¤ e�Ï¨ Ô˙�
© ¨ ‡Ï
:e�ic
,È�ÈÒ
© ¦ ¯‰© È�ÙÏ
¥ § ¦ e�·¨ ¯˜
¿ ¥ el‡¦
JJ148
JJ165:e�ic
Ÿ Â¿
¨ ¦ § ¦ ‡Ï
¥ © - Ï‡¯NÈ
¥ ¨ § ¦ ı¯‡
¤ ¤ Ï¿ e�ÒÈ�Î‰
,‰¯Bz‰
¨ © ˙‡¤ e�Ï¨ Ô˙�
© ¨ el‡¦
JJ149
Ÿ Â¿
:e�ic
,Ï‡¯NÈ
¥ ¨ § ¦ ı¯‡
¤ ¤ Ï¿ e�ÒÈ�Î‰
¨ ¦ § ¦ el‡¦
¥ © - Lc˜n‰
¨ § ¦ © ˙Èa¥ ˙‡¤ e�Ï¨ ‰�·
¨ ¨ ‡Ï
JJ166
JJ150
.ÌÈ¯ˆnÓ
¦ © § ¦ ¦ e�‡ÈˆB‰
¨ ¦ .e�ÈÏÚ
¥ ¨ ÌB˜nÏ
¨ © ˙ÏtÎÓe
¤ ¤ ª § ‰ÏeÙ
¨ k¿ ‰·BË
¨ ‰nÎ
¨ © Â¿ ‰nk
¨ © ˙Á‡
©©
JJ167
© ¨ ,Ì�BÓÓ
¨ ¨ ˙‡¤ e�Ï¨ Ô˙�
© ¨ ,Ì‰È¯BÎ
¤ ¥ a¿ ‚¯‰
© ¨ ,Ì‰È‰Ï‡·
¤ ¥ Ÿ ¥ ‰NÚ
¨ ¨ .ÌÈËÙ
¦ ¨ L¿ Ì‰·
¤ ¨ ‰NÚ
¨¨
JJÚ¯˜
151
JJ168
¯a„na
¨ § ¦ © e�Î¯
¥ § ˆ» ˜tÒ
¥ ¦ ,BÎB˙a¿ e�È¯ˆ
¥ ¨ ÚwL
© ¦ ,‰·¯Áa
¨ ¨ ¨ ¤ BÎB˙·¿ e�¯È·Ú‰
¨ ¦ ¡ ¤ ,Ìi‰
¨ © ˙‡¤ e�Ï¨
JJ152
Ô˙�
© ¨ ,È�ÈÒ
© ¦ ¯‰© È�ÙÏ
¥ § ¦ e�·¨ ¯˜
¿ ¥ ,˙aM‰
¨ © © ˙‡¤ e�Ï¨ Ô˙�
© ¨ ,Ôn‰
¨ © ˙‡¤ e�ÏÈÎ‡‰
¨ ¦ ¡ ¤ ,‰�L
¨ ¨ ÌÈÚa¯‡
¦¨ §©
JJ169
JJÏÚ
153
© ¯tÎ
¥ © Ï¿ ‰¯ÈÁ
¨ ¦ a‰
¿ © ˙Èa¥ ˙‡¤ e�Ï¨ ‰�·e
¨ ¨ ,Ï‡¯NÈ
¥ ¨ § ¦ ı¯‡
¤ ¤ Ï¿ e�ÒÈ�Î‰
¨ ¦ § ¦ ,‰¯Bz‰
¨ © ˙‡¤ e�Ï¨
JJ170
:e�È˙B�BÚŒÏ
¥ £ k»
JJ154
JJ171
Ÿ ¤ ÈÓŒÏ
È„¥È¿ ‡ˆÈ¨ ¨ ‡ÏŸ ,ÁÒta
© ¤ © el‡¥ ÌÈ¯·
¦ ¨ „¿ ‰L¨ ŸÏL¿ ¯Ó‡
© ¨ ‡lL
¦ k» :¯ÓB‡
¥ ‰È‰
¨ ¨ Ï‡ÈÏÓb
¥ ¦ § © Ôa¯
¨©
JJ155
:Ô‰¥ el‡¥ Â¿ .B˙·BÁ
¨
JJ172
JJ160
JJ173
JJ161
Â„È· Â�ÊÁ‡È ‡ÏÂ ,ÚÂ¯Ê· ÏÎ˙ÒÈ 'ÂÎÂ "ÂÈ‰˘ ÁÒÙ" ¯Ó‡È˘Î
JJ174
¨ © Lc˜n‰
¨ § ¦ © ˙ÈaL
¥ ¤ ÔÓÊa
© § ¦ ÌÈÏ¦ ÎB‡
¿ e�È˙B·‡
¥ £ eÈ‰L
¨¤
JJÌeL
162ÏÚ© ?‰Ó© ÌeL ÏÚ© ,Ìi˜
JJ175
Í�·Ï ˙„‚‰Â
JJ163
s`e
© § .ipiq
© ¦ xd© cnrn
© £ © § mcw
¤Ÿ dxnA
¨ ¨ § dilr
¨ ¤ ¨ EEhvpe
© § ¦ § .`Ed
ici
¥ § lr© mpzFp
¨ § did
¨ ¨ `N`
¨ ¤ ,zFxACd
§ ¦ © zxUr
¤ ¤ £ EpidC
§ © § ,FnvrA
§©§
176
Epqipkd
¨ ¦ § ¦ `le
Ÿ § ('cea` g"e` m"ayx) .dxFYd
¨ © x`WM
¨ § ¦ dWn
¤Ÿ
zAWAW
¨ © § ¤ xnFl
© Wi¥ ,oOd
¨ © on¦ Elk`W
§ ¨ ¤ mcw
¤Ÿ dilr
¨ ¤ ¨ EEhvPW
©§¦¤
JJ164

ÏÚ©

:¯B¯Óe
¨ ,‰vÓ
¨ © ,ÁÒt
©¤

ÁÒt
©¤

ux`
¤ ¤ z`¤ Epl¨ zzl
¥ ¨ rAWPW
© § ¦ ¤ s`e
© § .l`xUi
¥ ¨ § ¦ ux`l
¤¤ §

,"dpWn
¤ § ¦ mgl"
¤ ¤ xn`PW
© ¡ ¤ ¤ daFhl
¨ § oOd
¨ © lW¤ Fnrh
¨© § ¦
£ © dPYWp

,mi`Ad
¦ ¨ © zFxFCA© FzrEaW
¨ § mIwl
¥ © § Fl xWt`
¨ § ¤ ,l`xUi
¥ ¨§ ¦

`le
Ÿ § ,libxd
¦ ¨ ¨ FnrhA
¨ © z`¤ Eplik`d
¨ ¦ ¡ ¤ EN`¦ xn`
© ¨ df¤ lre§
©
£ © § oOd

.DkFzl
¨ § qpMl
¥ ¨ ¦ Ekf¨ dpW
¨ ¨ 'kn¦ zFgR¨ EidW
¨ ¤ mixvn
¦ © § ¦ i`vFie§
¥§

.ipiq
© ¦ xd© iptl
¥ § ¦ Epaxw
¨ § ¥ `le
Ÿ § .EpIC
¥ © zAW
¨ © mrhA
©©§

.WCwOd
¨ § ¦ © ziA¥ z`¤ Epl¨ dpA
¨ ¨ `le§
Ÿ .('cea` g"e` m"ayx)

ici
¥ § lre
©§

dxUr
¨ ¨ £ EtqFp
§ WCwOd
¨ § ¦ © ziaaE
¥ § ,oMWn
¨ § ¦ Epl¨ Wi¥ ixdW
¥£ ¤

zFwtql
¥ § ¦ dnxBW
¨ § ¨ ¤ WgPd
¨ ¨ © zndf
© £ ª odn
¤ ¥ dwqR
¨ § ¨ Ff daxw
¨ §¦

JJ165
JJ166

('cea` m"ayx)

JJ167

¦¦
.miQp

('cea` m"ayx)

.EpIC
¥ © ,FcFaM§ z`¤ Epl¨ zF`xdl
§© §

oeiM
¨ ¥ ,dxFYd
¨ © z`¤ ElAw
§ ¦ `l
Ÿ oicrW
¦ © £ ¤ s`e
© § ,dpEn`Ä
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