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 קיח ............ ועוד מרדכי אמרי, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר", המלך אור" מוסדות
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 קמז ............................................................................................................ 
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 תשע"ז שבת הגדול –צו פרשת ל אספקלריא

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 קלאר אברהם ישראל

 וח"ט(ש' מד)המזמור הזה משובח מכל המזמורים ו'. רבי יודן אומר: אשרי האיש ג

 נקודות נפלאות הנלמדות ממלת 'האיש' –אשרי האיש 

 א. מלבי"ם: ההבדל בין איש מצליח לבעל חי מצליח

הוא זה שמעלתו היא בכך שמדותיו והתכונות האנושיות שבו  ראוי לשבחהאיש ה

: "כי ות יש גם לבעלי חיים יתרונותמושלמות, שאם מצד הכח והתכונות הגופני

 –מצאנו כמה בעלי חיים שמשיגים מחייתם ומזונם ביתר נקל וביתר שאת מן האדם 

ולית דעתיר מחזירי, וכן יתעצמו בכח גופם יותר מן האדם, כמו הפיל והאריה, וכן 

 . בחושיהם, הנשר והאיה בחוש הראות וכדומה"

* 

 !!ב. באר מים חיים: יוצא לעבוד? זהירות

מבאר את 'אשרי האיש' באופן הבא, המיוסד על יסוד כי שם אדם  באר מים חייםב

"אדם" כלומר,  ,באשרי מי שנחשב ל"איש", שעדיין אינו "אדם" :אמשם איש גדול

הוא המתדבק בה' בלי שום מחשבת פסול, אשריו שמתרחק מעצת רשעים וכו' כי 

 בתורת ה' חפצו להגיע לדרגת "אדם".

מה שהאדם עושה מחוץ לביתו  – כעץ שתול וגו' ועלהו לא יבולוהיה וממשיך: 

שמתעסק בצורכי פרנסתו כדי , לצורכי פרנסתו נקרא "עלהו", שהוא כשומר לפרי

 . גשתהיה לו האפשרות לעבוד את ה'

                                                
 .עי"ש, פרשת כי תצא, דברים כא,יח, ד"ה ונחזור א
יד(, מי שאינו נגרר כלל אחר תאוות הגוף  זו הדרגה הגבוהה ביותר, כמו "ֶאדֶמה לעליון" )ישעיה יד,ששסובר כאן  ב

אך עיין דבריו בסדורו של שבת )חלק ב, דרוש ב, מאמר ורק מתדבק בה', ודומה בכך למלאכי השרת, עי"ש שמרחיב. 

 ח(.
 .: פרנסה נקראת 'עלהו', כלומר מה שעושה כדי שיהיה לו בגד ללבוש' ביאר באופן נוסףלדוד ברוךוב' ג
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על ידי שנשמר שם מעצת רשעים וכו' שמתרחק מהאנשים הסרים מאחרי ה', כי 

שיוצא בעת י ממונות ומלשון הרע וכדומה מלהכשל בעניינ ונזהר ,אם בתורת וגו'

פרנסתו, שכרו שגם עיסוקיו אלו יהיו לפני ה' )"לא יבול"(, וכך יבוא מדרגת צורך ל

 בדרגה זו כבר אין היצר מכשילוומי שהוא  ,"איש" )"אשרי האיש"( לדרגת "אדם"

  יותר!

* 

 ג. מהרש"א: 'אדם הוא לא מלאך'? אבל איש כן!

א את 'אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים וגו'', המהרש"א פירש באופן הב

 משם איש.  פחות במעלהומיוסד על היסוד ששם אדם 

שלש עבירות  ,אמר רב עמרם אמר רב')ב"ב קסד:(  דבריו עולים על מאמר הגמרא

', ומקשה, ואבק לשון הרע ,אין אדם ניצול מהם בכל יום, הרהור עבירה ועיון תפלה

ות הללו מה שייך לקרותן 'עבירה'? ומה תועלת יש שאם אי אפשר להנצל מעביר

  ?'מהן וכו ניצול אדם מכך שנדע שאין

ותפקיד  ,דהתחתונים ובין העליונים בין ממוצע הינו אדם ומיישב באריכות, ששם

, ולא ישאר באות ואז יקרא 'איש'-צ' ה למלאך דומה שיהיה במעשיו שימשך האדם

א(. רק 'אדם' אינו ניצול  ה, )ע"פ סוטה רה'מ םד פרא' שהוא נוטריקון בשם אדם

מעבירות אלו, אבל 'איש' יוכל להינצל. ומפרט איך אפר דם מרה הם הגורמים לג' 

 עבירות אלו.

, אשר אישמבאר על פי זה כמין חומר את המשך הפסוק, 'אשרי ה הב'לדוד ברוך'

 – פלה"עיון ת, "ו"עצת רשעים"זהו "הרהור עבירה"  לא הלך בעצת רשעים וגו'':

לשון שוגג, שבאים לו הרהורי חול בשוגג.  – "דרך חטאים" וזה קושי בריכוז בתפילה,

  ז.לשון הרע – "מושב לצים" ו"לשון הרע" זהו

                                                
 כפי שהובא בתגובתו של הרב דוד ג. שליט"א שהתפרסמה לפני שבועות מספר.  ד
 .רב"צ מאשקאוויטש, אב"ד פאקש שב'פעסט' ה
 'עצה' היינו הרהור, ועוד ידובר מזה בע"ה. ו
בי רואבן יחיא כך מבארים גם מפרשי התהלים  ,"איש" מתאים על המושלם שבמינומהראוי להזכיר, כי מה ששם  ז

 האש יסוד שם על" אש"מ נגזרת זו מלה באשר ל'אשרי האיש', כשהאבן יחיא מוסיף ביאור כי בן רמוך אברהם
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 רב, א"שליט צברי י"ר ג"הרה/  יוסף ויצבור

 מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו

 ועוד

 מקור דין תפילה בלחש 

ר תִּ  ְמקֹום ֲאשֶׁ אתבִּ ֵחט ַהַחטָּׁ שָּׁ ה תִּ ֹעלָּׁ ֵחט הָּׁ  (ו, יח) שָּׁ

"אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה תקנו  , ב(:איתא בסוטה )לב

תפילה בלחש, כדי שלא לבייש את עוברי עבירה, המתוודים בתפילתם על עבירות 

טת רש"י, שהרי לא חילק הכתוב בין מקום חטאת לעולה. לא קבעו לשחי –שבידם 

 רש"י.  –חטאת מקום בפני עצמו, שלא יבינו שהיא חטאת ומתבייש. 

ויש לעיין, שהרי גם בלא טעמא שלא לבייש עוברי עבירה, ראוי שיהא בלחש, דהא 

ששת, חציץ עלי מאן דמפרש חטאיה"  לרבים,  אמרינן )שם, ז' ע"ב(: "אמר רב

 רש"י.  –נראה שאינו נכלם בדבר 

ם אחר לתפילה בלחש, משום שמשמיע קולו בתפילתו ועוד קשה, הלא מצאנו טע

הרי זה מקטני אמנה, והיינו כאילו שאין הקב"ה שומע תפילת לחש )ברכות כ"ד 

 וברש"י(  ע"ב,

ומצאנו כי קושייה זו הקשה רבינו הבאר שבע )בחידושיו לסוטה שם( ונשאר בצ"ע, 

ה אמר תקנו, וז"ל: "מפני מה תקנו תפלה בלחש כו'. קשה בעיני טובא, חדא למ

וקולה לא ' (והלא מקרא מלא הוא שצריך להתפלל בלחש כדכתיב )שמואל א' א, יג

מכאן שאסור להגביה קולו ' (, ואמרו בריש פרק אין עומדין )ברכות לא, א'ישמע

, והיינו שאינו יכול להשמיע קולו לאחרים לכל הפחות, דבתוספתא 'בתפלתו

ש עד שלא תשמע אפילו לאזניו. ועוד משמע שצריך להתפלל בלח ()ברכות פ"ה ה"ט

                                                                                                                                                                            
" אדם" שם לעומת מהם, מורכב שהאדם היסודות מכל חומרי פחות והכי חשוב כיה היסוד שהוא, אדם שבאותו

  .שביסודות והעכור העב והוא, לאדמתו שמתייחס

 הבהמית הנפש את בעצמו מגביר שאין מי כי, האיש אשרי את מבאר ח( מאמר, ב פרק, ב שבת )דרוש של ובסדורו

 איש. נקרא להיות ותהילתו אישורו

"איש" זו מציע אופן מיוחד לביאור המשך הפסוק לפי זה:  ('ליקוטים'ב)פרידמאן מקראקא רא"י לספר איזוב וב

לא די בכך, אבל מי שמושלם בכל המדות הטובות,  ,איש, אנוש, אדם ת:בין שלושת השמו המדרגה הגבוהה ביותר

 ., עי"ש"והיה כעץ וגו' בתורת וגו'כי אם  קא אם גם "לא הלך וגו'וו"אשריו" דו
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לפי טעם זה כדי שלא לבייש את עוברי עבירה, משמע שאינו צריך להתפלל בלחש 

המשמיע קולו 'תניא  (כשהוא יחידי, והלא בסוף פרק מי שמתו )ברכות כד, ב

, שמראה כאלו הקדוש ברוך הוא אין שומע תפלתו 'בתפלתו הרי זה מקטני אמנה

המגביה קולו בתפלתו הרי זה מנביאי השקר דכתיב בהו  (בלחש. ועוד תניא )שם

קראו בקול גדול, ולפי טעם זה צריך להתפלל בלחש אפילו  ()מלכים א' יח, כז

 כשהוא יחידי. וצריך עיון" עכ"ל. 

המהרש"א )בחידושי אגדות לסוטה שם( ג"כ עמד על קושייה זו, ותירץ שבאמת  א.

ה דיברה על עיקר יסוד התקנה מדוע אין סתירה בין ב' הגמרות, הגמרא בסוט

ניתקנה התפילה בלחש, וזה באמת מטעם שלא יתבייש החוטא, אבל לולי טעם זה 

כולם היו מפללים בקול רם גם את תפילת שמו"ע, ואם כולם היו מתפללים בקול, 

לא היה ענין ה"קול" יוצר לי בעיה של "קטני אמנה", כיון שכולם מתפללים כן ואין 

משונה. ורק אחר שתיקנה הגמרא בסוטה שיסוד תפילת שמו"ע יהא  זה נראה דבר

בלחש, מי שמשנה ומתחיל להתפלל בקול, נראה הוא כמקטני אמנה, שחושב שאין 

 הקב"ה שומעו. 

וזה לשון המהרש"א שם: "מפני מה תקנו תפלה בלחש כו'. פרש"י כדאשכחנא 

שלא לבייש עוברי  בחנה וקולה לא ישמע עכ"ל ויש לדקדק דהכא קאמר טעמא כדי

עבירה ובפ' מי שמתו אמרינן ביה טעמא אחרינא המשמיע קולו בתפלתו ה"ז מקטני 

אמנה ופרש"י שם כאילו אין הקדוש ברוך הוא שומע תפלת לחש עכ"ל ויש ליישב 

דודאי אם היו כולי עלמא משמיעין קולן בתפלתן לא הוה שייך ביה מקטני אמנה 

עוברי עבירה מאן דלא חש בהא ומשמיע קולו אלא כיון דתקנו תפלת לחש משום 

 טפי משאר אינשי ה"ז מקטני אמנה ודו"ק" עכ"ל. 

לפי דברי המהרש"א, ניתן ליישב גם את דברי הגמרא בסוטה דף ז' דחציף עלי מאן 

דמפרש חטאיה, דגם זה נאמר רק אחר תקנת חכמים, שאם באמת יסוד הוידוי היה 

זה חוצפה, כי כך היא עיקר התקנה, אך מכיון שכולם יאמרוהו בקול רם, לא היתה ב

שעיקר התקנה שיהא הוידוי בלחש, וכמ"ש הגמ' בסוטה כאן את הטעם שהוא כדי 



 

 יאעמ'  -אספקלריא 

 

שלא יתבייש החוטא, א"כ מי שמפרש את חטאיו מכאן ואילך, נראה הוא כחצוף 

  שאינו מתבייש מחטאיו ואינו חושש למה שתיקנו עבורו.

ויתה, מחכמי גרבא, בחידושיו לסוטה שם(, רצה בס' פרחי כהונה )לר' רחמים ח ב.

לחלק בין תפילה לוידוי, שבאמת את עיקר התפילה תיקנו בלחש, כדי שלא יראה 

כקטני אמנה, וע"ז דיברו בגמ' בברכות, ואילו הגמ' בסוטה דיברה על הוידוי שבתוך 

התפילה, שהייתי חושב שנאמר אותו בקול כדי שיתבייש החוטא בכך ובושתו 

לו כפרה, קמ"ל שיש לומר גם את הוידוי שבתפילה בלחש, כדי לא לבייש  תגרום

 את החוטא המתוודה, 

וז"ל: "ונראה דהתם בשאר תפלה שאינה וידוי והכא איירי במי שמתודה בתפלתו 

דלא תימא דצריך להתוודות בקול רם דניכסיף כי היכי דליתכפר ליה כדאמרינן 

'" עכ"ל. ויוצא דלא קשיא, דטעמא בסמוך אלא מתוודה בלחש שלא לבייש וכו

  דקטני אמנה נאמר רק אתפילה ולא אוידוי.

ב(, דיש חילוק בין "מגביה" קולו, , ג. ונראה עוד לבאר, עפ"י המבואר בברכות )כד

דמשמע דהיינו בקול גדול, לבין "משמיע" קולו, שהוא בקול יותר נמוך. ועפ"י חילוק 

שם מתחילה: "יכול  מרא( את מה שנא ,זה ביאר הרש"ש )בחידושיו לברכות לא

ישמיע קולו" כו', וילפינן לה מ"וקולה לא ישמע". ובסמוך שם אמרו: "וקולה לא 

ישמע, מכאן שאסור להגביה קולו", דאה"נ דבאו ללמדינו להנך תרי מילי, דאין 

  להגביה קולו בקול, ועוד הוסיפו נמי דאין להשמיע קולו בתפילתו.

א שם(, דמתחילה  ,תרץ את שאלת הרשב"א בברכות )לאעפ"י חילוק זה, ניתן ל

ביאר כי הגמ' איירי במשמיע ולא מגביה, וזה מ"ש דהוי מקטני אמנה, אך אח"כ 

קשיא ליה מדברי התוספתא, דמשמע דלא ישמיע כלל, וז"ל: "וקולה לא ישמע מכאן 

למתפלל שלא ישמיע קולו בתפלתו, מסתברא דלא ישמיע לאחרים, כלומר שלא 

 רי זהכל המשמיע קולו בתפלתו ה (ב ,כד)בקול וכדתניא לעיל בפ' מי שמתו  יאמר

מקטני אמנה, אבל להשמיע לאזנו רשאי ומצוה לכתחלה וכדאמרינן בירושלמי וכו' 

אלא שמצאתי בהפוך בתוספתא דמכלתין דתניא התם בפ' שלישי יכול יהא משמיע 

נעות וקולה לא ישמע" קולו לאזניו פירש בחנה והיא מדברת על לבה רק שפתיה 
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התיר. ועכ"פ משמע שהוכרח הרשב"א למיעבד פלוגתא בין  לו אופניםועי"ש בא

 הבבלי לתוספתא, דבבבלי התיר במשמיע ובתוספתא אסר אף במשמיע. 

הרש"ש דתרי ילפותות הן ניחא, ואה"נ אין מחלוקת בין הבבלי  דברי אמנם לפי

במגביה, הנה בבבלי עצמו  לתוספתא, דאף דהתוספתא מיירי במשמיע ולא רק

מצינו ב' לשונות אלה, גם משמיע וגם מגביה, ללמדינו דאיסורא איכא בב' המצבים 

 הנ"ל. 

לפי המתבאר מכ"ז, נראה לבאר את סתירת הגמרות המובאת בשאלה, שכן 

בסוטה ז' ע"ב, מדובר במגביה קולו ממש, ועליו אמר רב ששת: "חציף עלי מאן 

איו בקול גדול, וכן ענין "קטני אמנה" מבואר ברשב"א דמפרט חטאיה", שמפרט חט

הנ"ל דאיירי במגביה קולו, דאם מגביה קולו מאוד כדי שכביכול ישמעו ה' אז הוא 

מקטני אמנה. אמנם בסוטה ל"ב הוסיפו טעם אמאי לא יאמר אפילו בדיבור רגיל, 

יגביהו  כדי שלא לבייש עוברי עבירה, ולכן יאמרו כל תפילתם בלחש, ולא רק שלא

 קולם אלא גם לא ישמיעו תפילתם לחוץ כלל, וק"ל.
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 פישר זלמן/  פה שבעל ותורה המקרא טעמי

והנני מברכו שיצליח להו"ל חדושיו הנעימים ולקשט התוה"ק ולכבדה עי"ז וכידוע 

 ענין כבוד התורה כאשר דורשים כל נקודה ותג ואות בתורה )הגר"ח ערלנגר(

 א קבוצת הטעמים תביר מרכא טפח

ַחטֵ  ןַ֛הֹכהֵ  ק מָּהֹ֑יאֲכלֶ  ּ֖הֹאתָּ  ֤אַהֽמְּ מָּ ֹדׁש ֹום֣בְּ כֵ  ֙קָּ . ... )ו, יט(מֹוֵעֽד  ֶהלֹ֤א  רַ֖בֲחצַ  לֵ֔תֽאָּ

את ׁשָּ  ַ֙כַֽחטָּ ֽאָּ הֶ  ֖תַאחַ  ֤התֹורָּ  ֔םכָּ ַכֶסר־ב רֲ֤אֶׁש  ןַ֛הֹכהֵ  ֑םלָּ ֶיֽה.  וֹ ֤ל וֹ ֖יְּ חָּ  :)ז, ז(ַיהְּ ל־ַמנְּ כָּ  רֲ֣אֶׁש  ֗הוְּ

ֶפה ל־ַנֲעשָּ ּ֔וַתמבַ ֙ ֵתֽאָּ כָּ חֶ  ֤הר וְּ ַעֽל־ַמֲחבַ  ֶׁשתַ֖בַםרְּ רַ  ןַ֛לֹכהֵ  ֑תוְּ ֶיֽה וֹ ֤ל ּהֹ֖אתָּ  יבַ֤הַםקְּ   )ז, ט( :ַתֽהְּ

ַחטֵ  (ו, יט)רש"י פירש  הראוי לעבודה, יצא טמא בשעת זריקת  - מָּהֹ֑יאֲכלֶ  ּ֖הֹאתָּ  ֤אַהֽמְּ

תה חוץ מן דמים שאינו חולק בבשר, ואי אפשר לומר שאוסר שאר כהנים באכיל

ל־זָּכָּ  (ויקרא צו ו,כב) הזורק דמה, שהרי נאמר למטה  :ּ֑הֹאתָּ  לֹ֢יאכַ  יםַ֖בֹכֲהנַ  ר֤כָּ

ַחטֵ  מרכא טפחא, ע"פ השיטה המקשרת בין תבניות טעמי המקרא  – ּ֖הֹאתָּ  ֤אַהֽמְּ

והתורה שבע"פ, משוער כי מרכא טפחא מלמד על קבוצת פרטים שעשויה לגדול, 

החטאת על המזבח, שאר כהני בית אב שלו, שעבדו באותו מרבה על הכהן זורק דם 

תביר, שמשוער שתפקידו כאן מחלק וממעט. כאן מחלק בין הכהנים  – ןַ֛הֹכהֵ  יום.

שהיו ראויים ובין הכהנים שלא היו ראויים. הראויים אוכלים, מי שלא היה ראוי 

בא  אלא על כרחךבשעת זריקת הדם לא אוכל. ועל זה מפרש שפת"ח צ ... 

ואין לומר  )הע': כי לא היה ראוי בשעת זריקת הדם( לאפוקי טבול יום שאין לו חלק

מסתברא בעל מום יאכל  ,איפכא טבול יום יאכל לאורתא ובעל מום לא יאכל כלל

לאפוקי טבול יום אינו )הע': כי היה ראוי כגון להתליע עצים( שהוא באכילה לאלתר 

 באכילה עד הערב שמש:

ַכֶסר־ב רֲ֤אֶׁש  ןַ֛הֹכהֵ ( )ו, זרש"י  פ' הראוי לכפרה חולק בו, פרט לטבול יום  – וֹ ֖יְּ

 ומחוסר כפורים ואונן:

ַכֶסר־ב רֲ֤אֶׁש )ו, ז(  מרכא טפחא, קבוצת פרטים שעשויה לגדול. אשם נאכל  – וֹ ֖יְּ

לזכרי כהונה ליום ולילה. ביום נוספים על הכהן המכפר לאכילה, כהנים אחרים 
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תביר חילק ומיעט את  – ןַ֛הֹכהֵ  ם הקרבת האשם. וטעם מלתשהיו ראויים ביו

 ., פרט לטבול יום ומחוסר כפורים ואונןהכהנים שאינם ראויים לחלוק באשם ואלו 

רַ  ןַ֛לֹכהֵ  (ז, ט)רש"י פ'  נֵ  יכול לו לבדו, תלמוד לומר -וגו'  ּ֖הֹאתָּ  יבַ֤הַםקְּ ל־בְּ כָּ  ןַ֛אֲהרֹ  ֧ילְּ

יֶ  רַ  ןַ֛לֹכהֵ  , תלמוד לומריכול לכולן. (ז, י)ה ַ֖תהְּ הא כיצד לבית אב של אותו , יבַ֤הַםקְּ

 יוםי שמקריבין אותה:

רַ  (ויקרא צו ז,ט) מרכא טפחא, קבוצת פרטים שעשויה לגדול. וזה  – ּ֖הֹאתָּ  יבַ֤הַםקְּ

נֵ  ? ועונה רש"י על שאלתו יש הרחבהיכול לו לבדו -כפ'רש"י  ל־בְּ כָּ יֶ  ןַ֛אֲהרֹ  ֧ילְּ ז, ) הַ֖תהְּ

בתפקיד מחלק  (ז, ט) ןַ֛לֹכהֵ  ל ההרחבה הזאת מוגבלת ע"י טעם תביר במלתאב .(י

בית אב של אותו יוםי שמקריבין וממעט מההרחבה את הכהנים שאינם נמנים על 

  אותה:

הַ  עוסק בהגבלת חלוקת עורות קרבנות קדשי קדשים )ז, ח( סוף פסוק רַ  ןֹ֔כהֵ ֨וְּ  יבַ֖הַםקְּ

ֽעֹ  ֹור֣ע יׁשַ֑א  ַלתֶ֢את־עֹ  ההָּ רַ ַה  רֲ֢אֶׁש  ֙לָּ ֶיֽה.  וֹ ֤ל ןַ֖לֹכהֵ  יב֔קְּ משוער כי טעם סלוק . )ז, ח(ַיהְּ

ֶיֽהבמלת  פועל בתפקיד הגבלה ומלמד שכהנים טהורים מבית האב שעובד  ַיהְּ

באותו יום שהיו ראויים לאכול בשעת הקרבת קרבנות קדשי קדשים, הם הזוכים 

טבול יום ומחוסר ונות בעורות קדשי קדשים ובכך מתמעטים בעלי אחד מן החסר

. במיוחד טבול היום הנטהר בהערב שמש ונכנס לאכול בתרומה )בבלי כפורים ואונן

כך אינו זוכה  ברכות ב,א( אבל היות ולא היה ראוי לאכול בשעת הקרבת הקרבן

ועל דרך הפשט, לא הוצרך לומר כן בחטאת ואשם ...  )ז, ח( רמב"ן בעורות. פי'

נים זוכים בבשר וזוכים בעור, אבל בעולה הוצרך לומר שהם מתנות הכהונה והכה

שיזכו בעור. וזהו מדרשו של רבי שאמר, כל עצמנו לא הוצרכנו אלא לעור העולה 

 .ח :שבכל מקום העור מהלך אחר הבשר, בתורת כהנים )פרק ט ד( ובזבחים )קג ב(

                                                
 מוציא – ֙פשטא ך֣מהפ; רבוי – ֢חמגביל; מונ –פסוק -= סוף סֽלוק, ֑חהשערות: אתנהור נמרץ אלו סימני תמצית בקיצ ח

 רבוי, משמעות שנוי – א֖חרט=  א֖טפח; ממש לא, ממעט, מחלק – יר֛תב; מצרף – א֧דרג; רבוי, יך֤מאר=  א֤מרכ; מפשט

לכה ה עם קבוצה - א֖טפח יר֛תב א֧רבות, מכל מקום; דרגיתור לקב' שעשויה לגדול,  –טרחא  א =֖טפח א֤מרכ; מתפשט

 רק חלה שההלכה קבוצה - א֖טפח א֤מרכ יר֛תב; לפרטיה שוה לא הלכה עם קבוצה - א֖טפח יר֛תב א֤שוה לפרטיה; מרכ

; נדרשים והחלק השלם, שנחלק סדור – ׀ פסק; נדרש אחד מצב כ"בד, המוטעם של מצב-רב -מקף; מפרטיה חלק על

-זקף; ... 4 – יע֗רב; 3 – ול֕גד-זקף; 2 – ֔ןקט-; זקף1פשוט,  – ֙פשטא; ממנו גורע או הענין על מהענין מוסיף – ֒לסגו ֘זרקא

 א֨קדמ; מהענין יוצא – ֞ים֞גרשי=  רש֝ג=  א֝אזל; קדימות סדר – א֨קדמ: )השלישיה; היקש – פסוק בחצי ֔ןקט-זקף...  ֔ןקט

ק שעור, מחיצה; בפסו דרוש – ֩תרסא=  ֩קטנה-תלישא; ישמעאל' דר ותמיד ג"י בכעין בפסוק דרוש( מלמד – א֝ואזל

 .בהלכה אחר לנושא רעיון מהפסוק דרוש – ר֡פז; מחיצה, שעור ולפניו בפסוק דרוש – לשא֠ת=  דולה֠ג-תלישא
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לב המועדים / הרב יהודה לב, מח"ס לב 

 המועדים

 וענייניה שבת הגדול

 א( ,שלפני פסח קורין אותו שבת הגדול מפני הנס שהיה בו )שו"ע תל שבת

שבשנה שיצאו ממצרים חל עשרה בניסן בשבת )כמבואר בשבת פז, ב מהו הנס: 

שביום חמישי שלאחריו יצאו ממצרים( ולקחו כל אחד מישראל שה וקשרו בכרעי 

שחטו לשם המיטה )שמות יב ג( והמצרים ראו זאת ושאלום למה זה לכם והשיבו ל

פסח כמצות ה' והיו שיניהם קהות על ששוחטים אלהיהם דהמצרים עבדו לצאן 

ולא היו עושים להם דבר ומפני שאז היה בעשירי לחודש בשבת לכן קבעהו לקרות 

  שבת שלפני פסח לעולם שבת הגדול )טור תל, משנ"ב תל ס"ק א(.

חרבם ובקשו  בכל בו )סימן מז( מובא בנוסח אחר כשראו המצרים כך חגרו

להשמיד ולהרוג את כל היהודים והשם ברחמיו המרובים הגן עליהם והחלה 

המצרים בתחלואים שונים ולא יכלו להזיק לבני ישראל ועל שם הנסים הגדולים 

 שנעשו לישראל באחד בשבת שהיה לפני פסח נקרא שבת לפני פסח שבת הגדול.

אלו להם מה זה, ואמרו שראו המצרים שישראל לוקחים שה לשחוט ש טעם אחר:

להם ישראל לפי שימותו בכורות המצרים ובכורי ישראל ישארו בחיים, כיון ששמעו 

זאת בכורי מצרים בקשו מאבותיהם ומפרעה שישלחו את ישראל ולא רצו לשלחם, 

התחילו להלחם זה בזה ונהרגו מהם עם רב, ועל שם דבר זה תקנו שבת הגדול )בית 

 רבה טו יב, תוס' שבת פז, ב ד"ה ואתו(.יוסף תל ע"פ המדרש שמות 

  הטעם שנקראת שבת זו שבת הגדול:

לפי שבשבת זו עשו ישראל את המצווה הראשונה שנצטוו בה והיא לקיחת השה 

 )חזקוני שמות יב ג(.
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לפי שכל התעוררות השבוע באה מכח השבת הקודמת לו שהיא שורש  טעם אחר:

ל יד שבת זו וע"ש הגאולה נקראת הכל ולפיכך התעוררות הגאולה בפסח באה ע

 שבת הגדול )מהר"ל מפראג בביאור הגדה(.

לפי שהיו בני העיירות הקטנות מתקבצים לעיר לכבוד החג היו  טעם אחר:

ממתינים בני העיר עם הדרשה של הרב עד שבת לפני פסח כדי שגם בני העיירות 

 יוכלו לשמוע, וכיון שמתקבצים לעיר הגדולה נקראת שבת הגדול.

מפני הדרשה הגדולה שדורשים בשבת זו, דהיינו שמנהג בני אדם  טעם אחר:

כשאינם הולכים לכאן ולכאן כל היום אלא יושבים במקום אחד הרי הם נוהגים 

 לומר כמה גדול היום )שבלי הלקט הלכות פסח רה(.

 : לפי שהגדול שבעיר דורש לכן נקרא שבת הגדול )מטה משה(.טעם אחר

 ול על שם שבת הראשונה שנכנסו ישראל למצות )פר"ח תל(.שבת הגד טעם אחר:

ע"פ דברי הגמרא מגילה )כז, א( על הפסוק )מלכים ב כה ט( "ואת כל  טעם אחר:

בית גדול שרף באש" ר' יוחנן ור' יהושע בן לוי חד אמר מקום שמגדלין בו תורה וחד 

כן נקראת אמר מקום שמגדלין בו תפלה, וכן בשבת זו שמרבים בה דברי תורה ל

 שבת הגדול דהיינו שמגדלים בה תורה )ספר איבא דאברהם עניני שבת הגדול(.

: המילה פסח במילוי אותיות זה פ"ה סמ"ך ח"ת סה"כ בגימטרייא עולה ]טעם אחר

כמנין תרי"ג מצות ובא ללמדנו שהכופר בפסח ככופר בכל התורה כולה )חת"ס  613

 .[בתורת משה פרשת בא(

מרא בחולין )קלד, ב( על הפסוק והכהן הגדול מאחיו גדלהו על פי הג טעם אחר:

משל אחיו היינו שאם אין לכהן רכוש וממון משלו אז אחיו הכהנים מעשירים אותו 

ולמדנו מכאן שקבלת רכוש נקראת גדולה וממילא כשיצאו בני ישראל ממצרים 

על  בשבוע זה ברכוש גדול אז ראוי לקרוא לשבת זו שבת הגדול )ספר עטרת דוד

 המועדים(.

כדי להוציא מליבם של צדוקים שטענו דמחרת השבת האמור בספירת  טעם אחר:

העומר היינו ממחרת שבת בראשית וכפרו בקבלת חז"ל דהיינו ממחרת יו"ט ראשון 
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של פסח דיו"ט נמי איקירי שבת )כמבואר במנחות סה, א( וכדי להוציא מטעותם של 

פרסם שיש עוד ימים הנקראים שבת כגון הצדוקים נהגו לקרות שבת הגדול כדי ל

יו"ט של פסח שעתיד להיות בשבוע, אלא שיום השבת הוא הגדול והקדוש מכולם 

וכמו שתקנו בברכת רצה והחליצינו את יום השבת הגדול הזה דהיינו שכל יום 

שבת הוא גדול זה ונהגו להכריז ולפרסם זאת במיוחד בשבת זו כדי להשריש בלב 

"ט איקרי שבת )הגרשז"א הליכות שלמה חודש ניסן אורחות כל ישראל שגם יו

 (.17הלכה 

שבת הגדול על שם הכתוב בפרשת בשלח )יד א( "וירא ישראל את היד  טעם אחר:

הגדולה אשר עשה ה' במצרים "ועל שם היד הגדולה נקראת שבת הגדול )שו"ת 

 אור לציון ח"ג פרק ה סוף הערה ב(.

הגו המדקדקים לברך איש לרעהו "שבת הגדול ונ אמירת "שבת הגדול המבורך":

"לומר שבת הגדול ויש שכתבו ומבורך" )מחזיק ברכה לחיד"א הלכות הפסח(. 

לפי שקשה מדוע השו"ע כתב סעיף אחד בכל  והטעם:שלום" )נתיבי עם עמוד קלט(, 

הסימן לכך שנקרא שבת הגדול למאי נפק"מ ולכן כתבו שיש שנהגו מטעם זה לומר 

מבורך כדי שנזכור את הנס שנעשה בשבת זו ולכן השו"ע הביא דין זה שבת שלום ו

 כדי ללמדנו שאדם צריך לזכור הנס )שו"ת בית דוד קסב(.
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/ הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר  לב טהור ברא לי

 לבנו' עה"ת ומועדים

 ונשלמה פרים שפתינו –קרבנות בזמן הזה 

ה ְוַלַחטָּׁ  ְנחָּׁ ה ַלמִּ ֹעלָּׁ ה לָּׁ יםֹזאת ַהתֹורָּׁ מִּ ים ּוְלזֶַׁבח ַהְשלָּׁ ּלּואִּ ם ְוַלמִּ שָּׁ אָּׁ  לז(  )ז, .את ְולָּׁ

במדרש תנחומא כתוב, גדולה תורה יותר מכל הקרבנות, שנאמר "זאת התורה", 

ומצד שני מסיים המדרש "שכל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה וכאילו הקריב 

נות, או ששווים מנחה וכו'", ונשאלת השאלה, אז מה חשוב יותר, התורה או הקורב

 הם??

ובעצם זה נראה כמחלוקת בגמרא מנחות קי', ואפילו כמחלוקת משולשת, שאמר 

לקיש: "זאת התורה לעולה למנחה" כל העוסק בתורה כאילו הקריב עולה  ריש

מנחה חטאת ואשם, ומשמע שכל מי שלומד תורה לא משנה איזה פרק ואיזה נושא 

 ו כאילו הקריב את כל הקורבנות כולם.בתורה זה כמו שהקריב קורבנות או אפיל

ואילו דעת ר' יצחק מצמצם מאוד את דרך הכפרה כי דורש פסוקים אחרים, "זאת 

האשם" שכל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב  תורת תורת החטאת", "וזאת

 חטאת, וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם.

לה, לא מנחה, ולא חטאת, ואילו רבא דורש "לעולה למנחה ולחטאת" כמו: לא עו

והמשמעות לדבריו שהלומד תורה לא צריך בכלל לקורבנות, ולפי זה משמע שדעת 

רבא היא הדרגה מעל כל הדעות בחשיבות לימוד התורה, כמו כן גם משמע לדעתו 

  שלא משנה איזה לימוד תורה ואיזה נושא.

רבא בפסוק ולכאורה קשה מה יענה רבי יצחק על הפסוק שדרש רבא, הרי דרשת 

נראה כסותרת את דרשתו שדרש הוא מפסוקים אחרים?? וכי הפסוקים סותרים את 

ועוד מקשה החיד"א שמאחר וכל העוסק בתורה כמקריב קרבנות, אם כן  עצמם???

 מה התועלת של בית המקדש??? 
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ואולי נתרץ, שבזמן שבית המקדש היה קיים, אכן חשיבות הקורבנות הייתה גדולה 

התורה, כי יש בו את הצד המוחשי וההדגמה שמשפיע מאוד על יותר מלימוד 

 הנפש, אבל בזמן שאין בית המקדש קיים, אזי חשיבות וכוח לימוד התורה חזק יותר.

אבל עדיין קשה, וכי בגלל שאין בית המקדש קיים פתאום נהפך לימוד התורה 

ין זה מה שאין לעוצמתי יותר מהקורבנות, וכי מה פשר עניין זה?? וכי מה גורם לעני

קורבנות!! שהרי או שלימוד התורה תמיד ולעולם חשוב יותר מהקורבנות או 

שתמיד ולעולם הוא שווה לקורבנות, או שלעולם הוא פחות מקורבנות, ורק כשאין 

  בית המקדש אין ברירה אז הוא בלית ברירה ייחשב כאילו הקריב?? 

מעאל בן אלישע "לכשיבנה ועוד קשה מדוע כתב רבי ישמעאל על פנקסו, אני יש

וללמוד "תורת חטאת"  יכול היה לשבת בית המקדש אביא חטאת שמנה" הרי

 ויחשב כאילו הקריב חטאת??? 

אלא נראה שרבא אכן דרש שכל הלומד תורה בכוחה לקדשו שלא יצטרך בכלל 

להקריב קורבן גם כשבית המקדש קיים, כי התורה תציל אותו מלחטוא, וגם תציל 

ות כך שלא יצטרך להקריב קורבן תודה, וגם יהיה לו שמחת התורה אותו מסכנ

 שלא יצטרך לשלמים. 

ואכן ריש לקיש לא חולק על הכלל של רבא אלא דרש את הפסוק בשונה מרבא, 

שהיות וכל הקורבנות כתובים כאחד בפסוק אחד "לעולה למנחה ולחטאת", זה 

ות כולם כאחד שווים, או מוכיח שמדובר לזמן הזה שאין בית המקדש וכל הקורבנ

שדורש את הפסוק כלשון רבא אבל במשמעות שונה, ש"לא עולה לא מנחה" דהיינו 

 שאין קורבנות כי חרב בית המקדש.

שבזמן כזה אדם שבאופן כללי חוזר בתשובה אזי כל לימוד תורה יועיל לתקן את 

 כל החטאים שאנו חייבים עליהם קורבנות, ומכל סוגי הקורבנות.

רבי יצחק דורש את הפסוקים על מקרה שאכן עבר עבירה, ואז כשאין בית ואילו 

המקדש יועיל לו הלימוד של פרשת הקורבן כאילו הקריב, וכמו שמפורסם האימרה 

  שכאילו זה מועיל על עבירות של כאילו!!



 

 כעמ'  -אספקלריא 

 

אבל בכל זאת ריבונו של עולם בחסדיו הרבים החשיב לנו בעת הזאת שאין לנו 

ילו ייחשב לממש!! שיכפר לא רק על כאילו אלא יכפר גם על בית מקדש, שגם הכא

עבירה ממש, וזה "ונשלמה פרים שפתינו" שמשלים ממש לא רק על כאילו, אלא זה 

 ישמש כתשלום מלא.

ויתכן שרבי יצחק מחדש לנו ענין חדש, וכמו שחידש הרבינו יונה, שתפילה ולימוד 

והרי ענין בת שבע, המלך התפלל על בעניין הקרבן, מכפר אפילו על מזיד, ולכן דוד 

אלא דוד המלך ידע שלתפילה יש כח לכפר יותר מקרבן  ?על מזיד לא מביאים קרבן

 גם על מזיד, ומדהים שזה היה נכון אפילו בזמן שהיו קורבנות, ובכל זאת זה כיפר. 

אמנם רבי ישמעאל טען או שהחמיר על עצמו, שלא מספיק להתפלל וללמוד את 

ן שעליו להביא, אלא הוא חייב ללמוד באופן מוחשי כאילו הוא עכשיו עניין הקורב

מפריש חטאת וכמובן חטאת שמינה כראוי לצדיק, ובמצב כזה אין מקום לענווה 

אלא להיפך כאן הוא בא בגאווה שהוא צדיק ועליו להשקיע כסף רב לתקן חטאו, 

ון חטאו, ולכן על הוצאות תיק ץוזה ההיפך מעצת היצר שבא שתכסיסי ענווה שיקמ

 רשם בפנקסו להביא חטאת להמחיש כאילו בפועל הוא רוצה להביא ממש.

וכפי שדרשו בפסח "חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" שיש 

 חובה להמחיש ממש, וכפי שהבאנו במאמר הקודם.

ללמדנו בא רבא, שאם נהנה מהתורה הקדושה, אז נוכל יותר בקלות להתגבר על 

ות, כי נרגיש מלאים ברוחניות ובקדושה, ולא נחפש טעמים אחרים בחוץ, כי העביר

כאשר יש סיפוקים חיוביים וקדושים אזי לא כל כך מהר מחפשים סיפוקים אחרים 

קרבן חטאת,  ותבחוץ, ובזכות התורה הקדושה הקב"ה יצילנו גם משגגות שמחייב

 רבן עולה.קוגם מהרהורי עבירה שעליהם מביאים 

הראש שלנו יהרהר בדברי תורה וקדושה, כל רגע ממש הפנוי לנו, כי כך אלא כל 

נינצל מעוון גם במקומות של סכנה רוחנית כשאין דרך אחרת, וזה בדוק ומנוסה, 

 ובעזרת ה' נהיה קדושים וטהורים מתמידים בתורה הקדושה אמן ואמן.

* 



 

 כאעמ'  -אספקלריא 

 

בהמתם של  ולפי זה מתורץ גם, איך יתכן שרבי ישמעאל חטא בחיוב חטאת?? הרי

צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידם, צדיקים עצמם לא כל שכן???? אלא כל זה 

היה שווה בכדי ללמדנו איך צריך לומר ולהתפלל את תפילת הקורבנות, כן, כביכול 

 לרשום בפנקס ממש, לחשבן כמה עולה פרה שמינה.

ם בלי ואכן בתפילת מוסף בשבת ראש חודש חשבתי שצריך כבר להכין סידורי

"ומפני חטאותינו גלינו ואין אנחנו יכולים לעלות בבית בחירתך" כי עלינו להאמין 

 באמונה מוחשית שבקרוב תהיה הגאולה ונוכל בשמחה לעלות לבית הבחירה.

* 

די מוצאי ט' באב, כך הם שיש שגונזים בגניזה את הקינות מ וכפי ששמעתי

בוא בקרוב בימינו ובשנה מחדדים בהם את האמונה והצפייה לביאת המשיח, שי

 הבאה לא יצטרכו לזה יותר אמן.

ואכן כתב החפץ חיים שלימוד קדשים והלכות הקורבנות זה משריש בנו את 

 האמונה והציפיה האמתית בביאת המשיח באופן המוחשי ביותר. 

 –ומוסיף החפץ חיים שלא נשכח שעל עניין הקורבנות התורה השקיעה ספר שלם 

ות בעוד חומשים, מה שאין בשום מצוה אחרת, ואפילו על "ויקרא" ועוד פרשי

 מצוות שבת אין אריכות כזו. 

ולכן עלינו החובה ללמוד ולהשקיע בקדשים והלכות הקורבנות הלכה למעשה, 

שזה נקרא לימוד תורה לשם שמים ממש בדרגה  וכפי שכתב רבי ירוחם ממיר

 סדר נשים נזיקין. הגבוהה ביותר, כי אין בזה הנאה ולמדנות שכלית כמו ב

 * 

על כן כולנו נתחזק בלימוד התורה שיכבה מאתנו את אש של היצר הרע הבוער 

בקרבנו, שלא נחטא חלילה ולא נצטרך לתיקונים של קורבנות, ושנזכה ל"אש תמיד 

תוקד על המזבח, לא תכבה", שהאש שלנו שבה אנו שורפים את תאוות יצרנו, 

 בכל מקום.תהיה "אש יוקדת" תמיד, בכל רגע ו

  



 

 כבעמ'  -אספקלריא 

 

"לא תכבה" שלא נכניס את עצמינו למצבים העלולים לכבות את היראת שמים 

ואת האש היוקדת חלילה, ואם חלילה יש הרהור נגיד פסוק זה "אש תמיד תוקד על 

פעמים על המצח, ובורא עולם יציל אותנו מהרהורי  7המזבח לא תכבה" ונעביר 

 עבירה ומניסיונות אמן ואמן.

נפלנו ח"ו, אם אנחנו אכן יודעים במדויק מה הקורבן שהיה עלינו ואם בכל זאת 

להביא, אזי נלמד ונעסוק בתורה במצוות קורבן זה, ובאופן הכי מוחשי, ואם לא 

ידוע לנו מה הקורבן הנדרש נשתדל להתפלל את תפילת הקורבנות בכוונה וכראוי, 

הסכים הבורא  כי יש לנו הרבה מה לתקן, ונשמח ונעלוז שבאהבת הבורא אותנו

 שגם המזיד שלנו יכופר בלימוד ובתפילה.
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לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי 

 שערי תשובה' )מנצ'סטר(

הכנה נפלאה  -מנהג לומר ההגדה בשבת בגדול )רמ"א( 

 ל"מגיד"!!

ידועים ומפורסמים דברי הרה"ק מקאצק זי"ע, ונעתיקם מדברי השם משמואל 

והיו הדברים האלה יוק מלפני מאה שנה )שנת תרע"ז( עה"פ "בפרשת ואתחנן מד

 בלבבךויש להבין שלכאורה יותר יצדק לשון  וז"ל ."על לבבך אשר אנכי מצוך היום

 ?כמ"ש )דברים ל'( בפיך ובלבבך לעשותו

וכ"ק זקיני האדמו"ר הגדול זצללה"ה מקאצק הגיד שצריך שיהיו הדברים מונחים 

לב בזמנים מיוחדים יפלו לתוכו, עכדה"ק. והפירוש כאבן על הלב וכאשר יפתח ה

שהלב ברוב הזמנים הוא סגור והדברים אינם נכנסין לתוך הלב, ומ"מ אין לאדם 

לישב אז בטל אלא יעשה את שלו ולא ישגיח על מה שמרגיש שאין הדברים נכנסין 

שש, לתוך לבו ואינו מתפעל אלא יהיו הדברים מונחים כאבן על לבו מבחוץ ואינו חו

ואז כאשר תבוא העת שהלב נפתח בזמנים המקודשים וכדומה אז ממילא יפלו 

 !הדברים בתוך לבו

 סתימת הלב!

והנה כאשר יש מישהו שיש לו כאבים בלב, ונכנס לבית חולים לבדיקות וכו' 

ומגלים לו שיש לו רח"ל איזהו סתימה בלב, ולא נכנס בו כדבעי מה שצריך ליכנס 

בתי מדרשות לעורר רחמי שמים עליו, וקופות הצדקות יקבלו וכו',הרי שמו יופיע ב

עבורו סכומים נכבדים לרפואתו במהרה. והנה מעבודת חיי האדם הוא לקיים מקרא 

תָּ ַהּיֹום  שכתוב " ט("לדברים ד', ) ַדעְּ יָּ ךָּׁ וְּ בֶׁ ל ְלבָּׁ ֱאלֹ  ה'ַכי  ַוֲהֵשֹבתָּׁ אֶׁ ַמַים קַ הּוא הָּ ים ַבשָּ

ֶרץ ַמתָּ  אָּ ַעל הָּ כי הרי בשכל ובחכמת האדם הדברים פשוטים  ַחת ֵאין עֹוד:ַמַםַעל וְּ

וברורים, והעבודה רק להכניסם בתוך הלב. אבל לב יודע מרת נפשו עד כמה הלב 

 סתום מלפעול כדבעי..
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 ביקור הרופא

והנה לו יצוייר נדע נאמנה אשר רופא גדול מבקר עירינו אשר בידו החכמה והדעת 

לוני וחודש פלוני נפתחים שערי הלב )הגשמי כמו אשר במשך סך וסך שעות ביום פ

במשל או ברוחני כמו בנמשל(, ויכולים אז להשפיע בעצמינו ולאחרים לרפואת הגוף 

והנפש. או ששומעים אשר רופא גשמי מומחה ששמו הולך לפניו, או רופא רוחני 

 הרי הידיעה עצמה שוה כסף! טכלשונו של הרמב"ם )דעות ב', א', ע"ש!(

 לב!פתיחת ה

לאור זאת נעתיק מדברי הרופאים הגדולים בישראל, מזקני האדמורי"ם בזמנו, 

פועל ישועות שהשאיר אחריו ספר מלא קבלה, הרה"ק מאפטא זי"ע, ובין דבריו 

  -הקדושים לפסח כותב בספרו "אוהב ישראל וז"ל:

)שמות יג, ח( בעבור זה וגו' שיש מצה ומרור  למוד לומרת אש חודשיכול מר

ם לפניך גו'. הנה באמת אף אם התינוק שואל את האב שאלה זו בשאר ימות מונחי

השנה אז יכול האב ג"כ להשיב להבן כפי הכתוב בתורה, אך דהתוה"ק מורה לנו 

דכל ימות השנה אף אם יאמר להבן הסיפור יציאת מצרים לא יהיו אז הדברים 

או כל מוחא סביל דא. ול מתיישבים בלבו ולא יכנסו באזניו כי זה תלוי באמונת הלב

וזה"ש לנו התורה בעבור זה ודרש בעל ההגדה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה 

, בליל פסח שאז מתגלין הארת המוחין אשר רומזין וצה לומרומרור מונחים לפניך ר

לזה המצה והמרור ובזו הלילה מתגלה אור השכל והאמת והאמונה וחופף בלילה 

ב לבנך תשובה זו ותגיד לפניו כל הסיפור הלז אז ואז כשתשיהזה על כל זרע ישראל 

משא"כ בשאר ימות  בודאי יכנסו דברי האב באזני הבן ויאמין באמת ביציאת מצרים

השנה שאז החשכות גובר בעולם עי"ז לא יוכל הבן לקבל דברי אביו ולהאמין בהם. 

 ויה"ר שיקוים בנו ב"ב כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות אמן:

 

 

                                                
ומה היא תקנת חולי הנפשות ילכו אצל החכמים שהן רופאי הנפשות וירפאו חליים בדעות שמלמדין אותם עד " ט

 ע"ש. .."חזירום לדרך הטובהשי
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 הבן של כל אחד ואחדהאב ו

לאלו שזוכים לקיים "והגדת לבנך" כפשוטו, וגם לכל אחד  יםודברים אלו נוגע

היינו  -החכמה שלנו בראשינו, וה"בן"  -ואחד שכפי המבואר בספה"ק יש בנו "אב" 

הלב המבין. כי בדרך כלל יכולים להשתדל להשריש מהחכמה שבמוחינו, להשריש 

ה, אבל... הלב סגור.. ומקיימים דברי הרה"ק בליבנו האמונה הפשוטה והברור

מקאצק זי"ע להשים הדברים על הלב, ומחכים וממתינים עד שיפתחו ויכנסו.. אבל 

הרי עלינו לייקר כל  -בליל התקדש חג כאשר שערי הלב פתוחים, ולילה כיום יאיר 

 אכי"ר!! -מילה של ההגדה, וכל כזית של מצה, ולזכות ל"האמנתי כי אדבר" 



 

 כועמ'  -אספקלריא 

 

ן הסר ספק / הרב ישראל מאיר ווייל, מח"ס למע

 וביום השבת והשולחן כהלכתו 

 שאלות בענייני כשרות המאכלים והכלים במטבח

 אכילת חריין בשיניים עם סתימות

שמעתי שיש המפקפקים אם מותר לאכול חריין למי שיש לו סתימות בשיניים או 

חם במהלך השנה  שיניים תותבות, מפני שכל אחד בודאי אכל כמה פעמים חמץ

מעלות[, ואם  43-]ואין ספור פעמים אוכלים חמץ חם בחום שהיד סולדת בו שהוא כ

כן כשנושך את החריין הרי יש כאן כמו חיתוך סכין בדבר חריף שהחריף נעשה כמו 

הסכין, ואם הסכין חמץ גם החריף נעשה חמץ, והרי בלי ללעוס את החריין אינו 

 לא יצא ידי חובה'.יוצא ידי חובה כי 'בלע מרור 

אלו שאוחזים שלא יוצאים ידי חובה בחסה, מוכרחים לאכול חריין תשובה: 

, אבל אלו שאוחזים שיוצאים ידי חובה בחסה ורוצים יואפשר ליישב מנהגם

להחמיר ולאכול חריין, יאכלוהו רק בכורך ולא במרור, מפני שאין הדבר פשוט 

 לאכול חריין לבדו.

 אירופה, ואפשר שזה טעם מנהגם.ויש קהילות שנהגו כך ב

                                                
בכל השנה לא מקפידים על בליעות בשר וחלב חמים בשיניים גם למי שיש לו סתימות מפני שאומרים שהבל הפה  י

מקלקל את טעם המאכל הבלוע בשיניים, אבל לגבי חמץ בפסח כתבו הפוסקים מנחת שלמה ח"ב סי' נ' מ"ו, 

שעות  24כן דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל שיש להימנע מאכילת חמץ חם ארחות רבינו ח"ב עמ' כט בשם הקה"י זצ"ל ו

 לפני זמן איסורו מפני שיש סתימות וכתרים בפה.

ודע, שדין כלי שני בפסח חמור יותר מדינו בכל השנה, ובאמת בכל השנה כלי שני מעביר טעם אף שאינו מבשל כמו 

יר יותר כמבו' בסי' תמ"ז, ג' וסקכ"ה ובסי' תנ"א, א' שהבאנו בהשולחן כהלכתו סי' י' סעי' מ"ב, ובפסח יש להחמ

וסקי"א ושם, ה' וסקל"ז ובבה"ל סי' תס"ז, י"ב ד"ה אם, ומלבד זאת חום של יד נכוית בו מצוי מאוד בזמנינו, והוא דין 

 כלי שני באמבטי המבואר בסי' שי"ח, י"א שמבשל גם בכלי שני.

ר שהבל הפה מקלקל טעם המאכל אפי' לגבי דבר חריף שלא יוכל ובמנחת שלמה ח"ב סי' נ' כתב שאפשר להקל ולומ

להשביחו בצירוף שלא יאכל חמץ חם כ"ד שעות לפני פסח וגם ישתה מים חמים בחום שהוא רגיל לשתות תמיד 

ויהיה הכשרו כדרך שימושו ובצירוף השיטות ש'חריין' אינו חריף כמו חילתית וצנון. ועי' מועדים וזמנים על הגש"פ 

 יב שכתב להקל במקום ביטול מצוה. ועי' שו"ת קנה בושם ח"ד סי' כ"ו.עמ' 

והנה, כיון שצדדי הקולא כאן אינם פשוטים, לכן מי שסובר שיוצאים ידי חובת מרור בחסה, אין לו 'להדר' לאכול 

 'חריין' מפני שאין זה רק חומרא אלא גם קולא או יאכל עולשין שהם מרים ולא חריפים.

מים כמו החום ששתה או לאכול מאכל חם כמו המאכל שאכל כדי שייחשב הגעלה, מבו' באו"ה כלל ולשתות מים ח

נ"ח סעי' מ' בשם הסמ"ק שאם שתה משקה שהגיע ליס"ב צריך הגעלה ברותחין בכלי ראשון ולא מועיל הגעלה בחום 

 ששתה.
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ויש לזה רמז נפלא בסדר הקערה מהאר"י ז"ל, שסידר לאכול במרור 'חזרת' שהיא 

דוקא חסה ובכורך הרחוק יותר 'מרור' איזה שירצה והיה מצוי בזמנם חריין, 

ורבים תמהו בטעם השינוי, ויש לבאר הטעם לזה, כי במרור אוכלים אותו לבדו ולכן 

ה ולא חריין, אבל בכורך אוכלים אותו עם מצה וכשחותכים רוב יש לאכול חס

 וממילא אפשר לאכול חריין. יאשאינו חריף עם מיעוט חריף הרי בחריף בטל ברוב

* 

 שאלות בענייני שבת

 סינון מים וברירת מצות שלמות

 האם מותר להניח בד על הברז לסנן את המים, הרי בשבת וביו"ט יש איסור בורר?

רור ללחם משנה מצות שלמות מתוך שבורות, כשבורר זמן ארוך האם מותר לב

 לפני הסעודה?

לרוב הפוסקים אין איסור לברור איסור מתוך היתר כששניהם מין אחד,  תשובה:

 .יגועיין עוד בהערה .יבולענין השאלות הנ"ל בודאי יש לסמוך עליהם ומותר

                                                
הרוב אם כן גם החריף אינו בולע טעם ברשב"א ח"א סי' קמ"ט כתב שאם ריסק חריף ואינו חריף והאינו חריף הוא  יא

מהסכין, והבינת אדם שער או"ה סוף אות מט )סז( הסתפק בזה דאפשר שהסכין פוגע בבצל בנפרד ומה יועיל לו מה 

שיש מסביבו הרבה ירקות שאינם חריפים, וכן ביד יהודה סי' צ"ה בקצר סקכ"א ובארוך סקי"ח הסתפק בזה, 

ולא הזכירו שיש חילוק  -שי"א שהחריף נעשה בשרי )ועי' ט"ז סי' צ"ז סק"א ופמ"ג שם ובדרכ"ת סי' צ"ו סקנ"ט הביא

 בין רוב ומיעוט, וכן במשנ"ב סי' תנ"א סק"צ לא הזכיר זה, ומ"מ אין מזה ראיה(.

המג"א בסי' תס"ו סק"ח ובסי' ת"ק סקי"ב מתיר לברור איסור והיתר מעורבים שאיסור אינו מוגדר פסולת לענין  יב

ומה שבסי' תק"ו משמע שאסור מדרבנן, זה מפני שבורר לצורך חול ואסור משום טירחא כמש"כ הפר"ח בסי'  ברירה

ת"ק שם, וכן דעת הפר"ח שם והמנ"ח במוסך השבת מלאכת בורר במסקנתו והאגלי טל בורר סק"כ, ודעת הגריש"א 

ן פירורים מברז מים בפסח בצירוף זצ"ל להקל כמותם בשעת הצורך או בצירופי קולות נוספים, ולכן מתיר לסנ

שמעיקר הדין אין צריכים לזה, וכן מתיר לברור מצות שלימות מתוך שבורות ללחם משנה בצירוף שאין זה איסור 

שיעורי הגריש"א זצ"ל שהביא מח'  -והיתר ממש אלא רק ההעדפה לצורך המצוה )וע"ע בדרור יקרא עמ' רסו

 בדעת תורה סי' שי"ט ס"ג שהוכיח מזה שאין איסור בורר באיסורים.   האחרונים בזה( וע"ע בגמ' שבת קמב. ו

ועי' בנשמת אדם כלל ט"ז אות ה לגבי תולעים שאינם מאוסים אלא שאסור לאוכלם, שהסתפק אם יש בורר 

 בהסרתם.

 ערה ק'.ובשבה"ש בורר סעיף ט' וסעיף י' אסר לברור איסור מהיתר, וכן דעת הגרשז"א זצ"ל בשש"כ פ"ג הערה ע' וה

לענין בד לסינון מים בפסח, מי ששותה גם בלי סינון ורק מעדיף לסנן, נראה שמותר וכדברי הרמ"א בסעיף י' דבלאו  יג

הכי מישתתי והיינו ששותה גם לפני הברירה. ומי ששותה רק עם סינון, תלוי בנידון זה אם איסור והיתר המעורבים 

ות פירורי החמץ למין אחר, ולכן דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל שמותר זה בזה חשיבי שני מינים וה"ה הכא לגבי חשיב

כיון שבורר איסור והיתר בצירוף מה שכל הסינון הוא רק חומרא. ובשולחן שלמה הביא בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל 

 שבכל אופן מותר כיון שזה רק חומרא ואין חשש אמיתי לחמץ במים וממילא אין לחוש לבורר בכה"ג.

ה לעשות הברירה באופן המעולה, והוא למלאות מים בכלי ולסננם במסננת לכלי אחר ובזה אין איסור אמנם יש עצ

בורר כלל כיון שאם ימצא שם חמץ יזרוק הכל ואין זה בורר לאכילה ואם לא ימצא חמץ הרי לא ברר כלום, וסברא 

גמ' סוכה דף נ. מקשינן דנסנן היין והוכיח דבריו מהא דב .זו מצאנו בדרור יקרא )עמ' רסו( בשם הגריש"א זצ"ל
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מעדני מלך / הרה"ג ר' מרדכי מלכא שליט"א, 

ר אלעד, נשיא וראש מוסדות הרב הראשי לעי

"אור המלך", מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, אמרי 

 מרדכי ועוד

 כבוד הזולת

ֵחט הָּׁ  שָּׁ ר תִּ ְמקֹום ֲאשֶׁ את בִּ יו ֵלאֹמר ֹזאת תֹוַרת ַהַחטָּׁ נָּׁ ל בָּׁ ל ַאֲהֹרן ְואֶׁ ֵחטַדֵבר אֶׁ שָּׁ ה תִּ  ֹעלָּׁ

וא.  ים הִּ שִּ דָּׁ ש קָּׁ ְפֵני ה' ֹקדֶׁ את לִּ ים הּוא.ְוזֹ )ו, יח( ַהַחטָּׁ שִּ דָּׁ ש קָּׁ ם ֹקדֶׁ שָּׁ אָּׁ  את תֹוַרת הָּׁ

ְזֹרק ַעל ַהמִּ  מֹו יִּ ת דָּׁ ם ְואֶׁ שָּׁ אָּׁ ת הָּׁ ְשֲחטּו אֶׁ ה יִּ ֹעלָּׁ ת הָּׁ ְשֲחטּו אֶׁ ר יִּ ְמקֹום ֲאשֶׁ יב.בִּ בִּ )ז,  ְזֵבַח סָּׁ

 ב(-א

ויש לשאול מדוע התורה מצווה לשחוט את החטאת והאשם באותו מקום שנשחט 

רה מצווה להקריב עם הנוצות ולא יחתוך אותה העולה? גם בקרבן העוף מדוע התו

 לשניים? מדוע התורה מצווה לעשות את המנחה פתות אותה פיתים? 

 טבע בני אדם

בנוהג שבעולם כל אדם דואג לצרכיו למעמדו וכבודו ופעמים רבות אפילו על 

חשבון רמיסת ופגיעה בכבוד הזולת מאחר והיא ברירת המחדל שלפניו בכדי להשיג 

שו ומצדיק את מעשיו כי התורה אמרה חייך קודמים ו'אם אני לי מי לי' את מבוק

 ומי ידאג בעבורי...

לכן האדם מאבד את הרגישות כלפי כבוד הזולת מתוך שעסוק בהשגת מטרתו, 

אולם תורתנו הקדושה מלמדת אותנו שאין המטרה מקדשת את האמצעים וחובת 

וה לדאוג לכבוד האדם שלא האדם להשכיל ולהבין מדרכה של תורה עד כמה מצו

יפגע ואפילו יהיה חוטא שלכאורה אין ראוי להתחשב בחטאו ולא בכבודו, התורה 

 מלמדת אותנו עד כמה חשוב בעיני השי"ת כבודו של האדם כאשר נבאר בפרשתנו. 

                                                                                                                                                                            
המגולה ואז יוכל לנסכו במזבח, ובשבת מיירי התם, ומבו' דאין איסור בכך דאם ימצא ארס יזרוק הכל ואם לא ימצא 

 אין כאן סינון כלל
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 התורה חסה אפילו על כבוד האדם שחטא

המפרשים  ובזה נבא לביאור פרשתנו מדוע מקום החטאת במקום העולה, מתרצים

כדי שלא יוודע חטאו לרבים התורה מצוה להסתיר קרבנו, וכן בקרבן החטאת נאמר 

במקום אשר ישחט העולה ישחט החטאת, וכן בקרבן אשם נאמר במקום אשר ישחט 

העולה ישחט האשם, למרות שהם סוג אחר של קורבנות ואף באים על עוונות יותר 

האדם את חטא האדם שלא יתבזה  חמורים, בכל זאת רצון התורה להסתיר מעיני

ברבים, והכל בגלל שהקב"ה חס על כבוד האדם. ומכאן מוסר השכל והדרכה 

 לרבים כיצד צריכים להיות זהירים בכבוד חבירו.

 עד כמה התורה חסה על כבוד העני בקרבנו

וכמו כן בקרבן העני מנחה או עוף, כתוב 'תופיני מנחת פיתים תקריב ריח ניחוח 

רש"י מלמד שטעונה פתיתה וכן בפרשת ויקרא כתוב פתות אותה  לה'', ופירש

פתים. אמר הגאון ר' אהרן בקשט זצ"ל אב"ד שאויל הי"ד: התורה חסה על כבוד 

 העני לכן אמרה פתות אותה פיתים כדי שתיראה הרבה והמחבת תהיה מלאה.

ירש רש"י וכן מצינו בקרבן העוף של העני 'ושיסע אותו בכנפיו לא יבדיל' )א, יז(, פ

עם כנפיו אינו צריך למרוט כנפי נוצתו, והלא אין לך הדיוט שמריח מריח רע של 

כנפים נשרפים נעם נוצתו ואין נפשו קצה עליו ולמה אמר הכתוב והקטיר, כדי 

שיהא המזבח שבע ומהודר בקרבנו של העני. אילו היו מבדילים הכנפים מהעוף 

ר ומתקנא בעשיר ובקרבנו שמביא שור היה העוף נשרף תיכף ומיד והיה העני מצטע

ומטפלים בו הרבה זמן ולוקח זמן רב עד שנשרף ואילו בקורבנו מטפלים מעט זמן 

ונשרף מהר והיה לו מזה חלישות הדעת לכן אמרה התורה ולא יבדיל שישרוף יחד 

 עם הנוצות ויקח עוד קצת זמן ויהיה סיפוק לעני. 

צון ה' בעשית חסד לא די שיתן לעני די מוסר גדול ועצום למדים אנו מכאן מהו ר

מחסורו ודיו אלא לחפש דרכים כיצד יהיה לו נחת רוח ואף אם יעלה בבזיונות ואי 

נעימות צריך לעשות זאת למענו שהרי הקב"ה אמר להקריב קרבן העני יחד עם 

הנוצות אף שאין זה מכבודו שיהיה ריח רע בשעת ההקרבה כדי שיהיה לעני סיפוק 

 בידידות ואהבה מרדכי מלכא .נו. החותם בברכת שבת שלום ומבורךנפשי בקרב
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 Rav Mordechaiמהדורה אנגלית /  -מעדני מלך 

Malka 

Honoring One’s Fellow 

Questions 

1) Our parasha enumerates various laws relating to korbanot. One of them is the command to 

slaughter the korbanot chatat (sin offering) and asham (guilt offering) in the same place that 

the olah was slaughtered (6:17, 7:1). What is the reason for this? 2) Why does the Torah state 

to sacrifice the korban ha‟of (bird offering) together with its feathers and not to cut it into two 

parts? (1:17) 3) Why does the Torah instruct to break the korban mincha (meal offering) into 

pieces? (2:1) 

The Nature of Man 

The way of the world is for man to worry about his needs, status, and honor. Many times this 

is even at the expense of trampling or slighting the honor of his fellow, which he feels is 

necessary for him to accomplish his goal. He justifies his actions by saying that the Torah 

teaches, “Your life comes first,” and “If I am not for myself, who will be for me?” Who will 

worry about me, if not me? he asks himself. Therefore when man exerts effort towards 

achieving his goal, he is not sensitive about upholding his friend‟s honor. However, our holy 

Torah teaches us that the ends do not justify the means. An individual is required to 

understand from the Torah‟s ways just how great a mitzvah it is to worry that his fellow‟s 

honor should not be slighted. Even if the individual in question is a sinner, and one would 

think that he is not deserving of such consideration, nevertheless, the Torah teaches us just 

how important every man‟s honor is in the eyes of Hashem.  

The Torah Protects Even the Sinner’s Honor 

Now we can explain our parasha and why the chatat and asham are slaughtered in the same 

place as the olah. The commentators explain that this is so that the individual‟s sin should not 

become publicized. This applies both to the korban chatat as well as the korban asham. 

Despite the fact that they are being offered to atone for particularly serious sins, nevertheless, 

they are still slaughtered in the same place as the olah, so that the sinner should not be 

disgraced before the masses. This is all due to the fact that Hashem cares about man‟s honor. 
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From here, the masses can learn a lesson how they must be careful with their fellow‟s honor. 

However, man unfortunately stumbles constantly due to the pride that is hidden in his heart, 

thinking how he can raise his own honor even at the expense of insulting his fellow. However, 

if an individual is arrogant, Heaven forbid, Hashem will not dwell together with him. 

The Extent to Which the Torah Cares About the Pauper 

The same thing applies to the meal and bird offerings which were brought by the poor. Our 

parasha states about the meal offering (6:14), “Broken into pieces you should offer it; a 

satisfying aroma to Hashem.” Rashi explains that this teaches that the meal offering is 

required to be broken into pieces. Similarly, in Parashat Vayikra the Torah instructs regarding 

the meal offering, “You should break it into pieces.” R‟ Aharon Bakst zt”l the Av Beit Din of 

Shavell hy”d taught that the Torah guards even the honor of the pauper. Therefore, the Torah 

commands that the mincha offering, which is brought by the impoverished, should be broken 

into pieces. This way, it will appear as if the pauper brought a large korban, and the pan will 

be full. Similarly regarding the bird offering, which was also brought by the poor, the Torah 

states, “He shall split it, with its feathers; he need not severe it.” Rashi asks why the Torah 

would instruct to burn the bird with its feathers – would the smell not be repugnant? Rashi 

answers that this was done so that “the Alter would be satiated and glorified by the korban of 

the pauper.” If the feathers would be removed from the bird, it would be burned instantly, and 

the pauper would be anguished and jealous of the wealthy man and his korban. His korban 

would be an ox, which would need extensive involvement for a great deal of time. It would 

take a long time for it to burn as well. However, the pauper‟s korban would not require a great 

deal of involvement, and it would burn quickly. He would be disheartened by this. The Torah 

therefore instructs that the bird should not be split, and the feathers should not be removed. 

This way, it would take slightly longer for the korban to burn, and it would bring satisfaction 

to the pauper. From this, we learn a very great lesson about how Hashem‟s wants us to 

perform kindness. It is not enough to give the pauper what he lacks and that‟s it. Rather, one 

must search for ways to bring him feelings of gratification. Even if this will be embarrassing 

and unpleasant for the one performing the chessed, it is nevertheless necessary for him to do 

it. After all, Hashem said to sacrifice the pauper‟s korban together with the feathers, even 

though it is not in accordance with His honor for there to be a foul smell when it is being 



 

 לבעמ'  -אספקלריא 

 

offered. Nevertheless, Hashem instructs this to be done to bring gratification to the pauper 

from his korban.  

The Reward for One Who Embarrasses Himself For the Sake of a Pauper 

Rebbe Chaim of Sanz once came to a village and was walking through its streets. Suddenly, 

he stopped in front of one of the houses and announced, “A scent of Gan Eden is emanating 

from here. I must enter this house.” This was the house of R‟ Pesach, who was the town‟s 

gabbai tzedaka. They knocked on the door and R‟ Pesach opened it. Immediately, Rebbe 

Chaim entered the house and began to walk around. He smelled each corner of the house to 

find the source of the scent. Finally, he came to a closet and stopped. He called out, “From 

this closet is emanating the scent of Gan Eden which I smelled.” Rebbe Chaim immediately 

requested that the closet be opened, as his confused host stood there in astonishment. 

However, since this was none other than the great Rebbe Chaim of Sanz, he did not refuse and 

did as he was commanded. He opened the closet and began to take out everything inside, 

tattered clothing, rags, and the like. Suddenly, a priest‟s outfit fell out of the closet! Rebbe 

Chaim once again announced “From this outfit is emanating a scent of Gan Eden. Please, tell 

me immediately – how can a scent of Gan Eden be coming from these clothes?” R‟ Pesach 

was slightly frightened, because he thought that Rebbe Chaim wished to chastise him for 

having the clothing of a priest in his house. However, he could not refuse and therefore began 

his story: “I am the gabbai tzedaka of this town,” said R‟ Pesach, “and I collect the required 

amount of money that is needed for tzedaka. I once collected tzedaka, and when I finished my 

work, I returned home. There I found someone sitting and waiting for me. As I walked into 

my house, he began to scream to me, „R‟ Pesach, I am in very great distress. I am in great debt 

and my creditors want their money. I must immediately obtain a very large sum of money. If I 

do not, I am finished.‟ I answered him, „My dear sir, I understand that you need the money, 

but what should I do for you now? Why have you come so late? I just finished going around 

the village and going to people‟s homes. Who can I go to again? Should I search for new 

people who will be willing to give? I do not have any idea who I would go to.‟ The Jew let out 

a bitter cry that touched my heart, „Woe is to me!‟ he cried. „I have such bad mazal!‟ I thought 

to myself,” said R‟ Pesach, “that this Jew is crying so much over his poor mazal. What will be 

so bad if I make my rounds a second time? If I succeed – great, and if not – at least I tried my 

best. Indeed, I went a second time and visited people again. I told them, „You are correct, I 
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was already here, but what can I do? In my house sits a Jew who is crying incessantly over his 

misfortune. Should he come here himself and cry to you?‟ Indeed, I managed to amass a 

sufficient amount of money. Everybody gave; there were those who moaned, but they gave. I 

returned home, and when I gave the man the money, he hugged and kissed me – his joy knew 

no bounds. He left my house in a happy state of mind. However, ten or fifteen minutes hadn‟t 

passed before I heard knocking at my door. There stood another needy Jew. He entered and 

screamed, „Please save me from my terrible trouble! It is truly a matter of life and death!‟ I 

immediately answered, „My dear sir, now I am truly left with no options. What should I do, 

collect a third time on the same night? The townspeople will throw me out of their homes!‟ 

However, nothing I said helped. The man sat there moaning and groaning. My heart was 

breaking, and I my soul was tormented. He continued to call out to me, „If you do not save 

me, know that I may fall and not rise again.‟ I once again tried to think of ideas, but could 

come up with nothing. I said to him, „You see for yourself that I cannot help you. Tell me, can 

I go to the same people three times in one night? They will throw me out of each house!‟ But 

he would not relent, „Just know one thing,‟ he said, „I need urgent help; otherwise I am totally 

lost.‟ This is how our conversation continued for some time, when suddenly, a strange idea 

entered my head. Next to my house was a tavern. There gathered wild and reckless youth who 

drank themselves drunk and wasted their time playing all sorts of games. I decided to go there 

and try my luck – maybe I would succeed in getting some tzedaka money from them. I knew 

that maybe they would ridicule me and make fun of me. Nevertheless, I decided that no matter 

what would be, I must try. I will even rebuke them for wasting their time and money on 

frivolousness, and then explain to them that there is a suffering Jew sitting in my house who 

needs help. I garnered up strength and bravery. I immediately rose and entered the tavern. 

Instantly, I was met with drunken cheers and clapping. „He is here again?‟ they asked. „Why is 

he collecting tzedaka again?‟ Indeed, I had visited this tavern on my first two rounds, but then 

I had just come to collect from the owner of the tavern. Now, however, I had come to collect 

from the customers. When they were screaming at me, I paled and felt weak. At that point, 

one of the youth, a drunkenly cheerful boy, the son of the wealthy man in the town, said to 

me, „Rebbi Pinchas, I am ready to make a deal with you. You want money, no? There was a 

priest who stayed by us, and left his clothing in our house. I will go and bring the clothing, 

and you will wear it. We will accompany you throughout all the streets of the village and bang 

on cans. If you do this, I will give you the entire amount that you need.‟ I stood and thought 
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about what I should do. What I warped idea this was! Pesach, the gabbai tzedaka of the town 

should walk through all the streets of the town dressed like a priest, with all the degenerates 

following him clapping and banging on drums? What will people say about me? I thought. 

They will say that I lost my mind. However, I immediately thought about how unfortunate the 

Jew sitting in my house was, and how he was waiting for help. So what if there will be 

commotion and I will suffer disgrace? Isn‟t it worthwhile to save a fellow Jew? I told the 

youth that I accept the deal. The boy went to his house and brought the clothing. I then went 

and dressed in them. They all burst out in laughter and prepared cans and sticks. We went out 

into the street, with the youths singing loudly. From every corner, people came out and 

watched this twisted sight. They were all laughing and wondering, „What is going on here? It 

is not Purim; how could this gabbai tzedaka do such a thing? He has certainly gone insane.‟ 

So we marched throughout the entire town. The moment we finished, the youth placed the 

entire sum of money on the table, saying, „I promised to give you the money, and I will fulfill 

my promise. In addition, here are the clothing of the priest as a gift.‟ When I removed the 

outfit, I thought to myself, Thanks to these clothing, I merited saving the life of a Jew. I will 

therefore keep them in my house and save them.” When Rebbe Chaim heard this story, his 

eyes flowed with tears and he said, “Save these clothing to be your death shrouds after you 

live many more years. You do not need any shrouds other than these. No destructive angel 

will be able to approach you.” So it was. After many years, when the Polish government 

decided to make a road through the cemetery where the gabbai tzedaka was buried, they were 

forced to dig up the bodies and move their remains to a different cemetery. When they reached 

his grave, however, they found him intact, apart from one leg. That leg had decomposed 

because the priest‟s clothing was missing one leg and therefore did not cover the gabbai 

tzedaka‟s leg. However, the rest of his body remained entirely intact (She‟al Avicha 

Va‟yagedcha). 

Story About the Chafetz Chaim 

 One year, there was a tremendous shortage of lulavim, and in the city of Radin there was 

only one lulav. No one in the Chafetz Chaim‟s yeshiva in Radin shook the lulav in Hallel that 

year. At that time, R‟ Naftali Trop, the Rosh Yeshiva, was still alive, as was R‟ Elchanan 

Wasserman, who was visiting his rebbi, the Chafetz Chaim, for Succot. However, no one 

shook the lulav during Hallel. The Chafetz Chaim‟s son, R‟ Leib, approached his father and 
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said, “Father, at least you should shake the lulav.” He answered, “Shaking the lulav in Hallel 

is a holy custom established by the Prophets. However, for me to shake and no one else – this 

I cannot do. Perhaps, one might suggest that I should only give it to one of the Rabbis to shake 

and no one else? This would be a transgression of a Biblical commandment – slighting the 

honor of another.” The possibility of slighting someone‟s honor was more important to the 

Chafetz Chaim than a custom of the Prophets (Meir Einei Yisrael).  

 Words of Mussar 

We have learned just how much the Torah cares about man‟s honor. It even changes the 

appearance of the korban just to guard man‟s honor. Even more so, it instructs to offer the bird 

with its feathers even though it causes a foul smell, since it protects man‟s honor. Indeed, this 

was the custom of the Gedolei Yisrael who were so careful not to slight anyone‟s honor. The 

ends do not justify the means. Therefore, if achievement is at the expense of offending 

someone, it should be avoided. Only if another‟s honor is as precious to him as his own, will 

his actions find favor in the eyes of Hashem.  

      Shabbat Shalom,  

      Rav Mordechai Malka 
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מפרדס הכהונה / הרה"ג ר' גמליאל הכהן 

רבינוביץ שליט"א, מח"ס 'גם אני אודך' כ"ח 

 כרכים, 'פרדס יוסף החדש' ג"כ, ועוד

איך נכתבה באורים ותומים תשובה שחזרה בה אות אחת 

 פעמיים?

ים )ח, ח( מִּ ת ַהתֻּ ים ְואֶׁ אּורִּ ת הָּׁ ן אֶׁ ל ַהֹחשֶׁ ֵתן אֶׁ ן ַויִּ ת ַהֹחשֶׁ יו אֶׁ לָּׁ ם עָּׁ  ַויָּׁשֶׁ

הנה ידוע שבאורים ותומים היו כל כ"ב אותיות התורה, והכהן גדול שבא לשאול 

איזה דבר, היו מאירים לו האותיות שיש בהן תשובה לשאלה, כמבואר בגמרא יומא 

ויש לעיין, באופן שבתוך התשובה היו הרבה אותיות זהות, כגון  )דף עג, ב(, עי"ש.

', וכדומה, האיך היה נכתב שצריך תשובה שיש בה כמה וכמה פעמים האות ב

 באורים ותומים?

א( ואאמו"ר הגה"ח רבי אלחנן יעקב דוד הכהן רבינוביץ שליט"א, הראה לי מה 

שתירץ בזה בספה"ק "דגל מחנה אפרים" בפרשתנו שכתב וז"ל, )באמצע ד"ה ונתת(: 

...כשהיו צריכין לשאול דברים שיש בו ב' או ג' תיבות, כגון 'האלך לבבל', האיך 

ה התשובה בזה, ויש בזה סוד עמוק, ואענה חלקי בזה, כי קיבלתי מאא"ז זללה"ה, הי

כי בכל אות מהכ"ב אתוון יש כל כ"ב אותיות, חוץ מאות מ"ם, והכהן המתלבש 

ברוח הקודש השואל, אחר שציווה השם שיהיה כל כ"ב אותיות באורים, והיו 

 כל מה שצריך, והבן. מאירין האותיות עם מלואין שלהן גם כן, ומזה היה יודע

וזהו אבני שוהם ואבני מילואים, גם כן, שצריך לאפוד ולחושן, וזהו ונתת אל 

החושן את האורים הוא האור של רוח הקודש שהכהן מתלבש בו, ואת התומים 

 .ואש"ה שמתמם התשובה על ידי אותיות מילואים, שמאירים לעיני הכהן, עכ"ל

רבינוביץ שליט"א, תירץ לי שאם היה  ב( ובני היקר והחשוב הרב שלמה הכהן

צריך הרבה אותיות זהים, י"ל שתחילה האיר תיבה אחת, ושוב נעלם האור, והאיר 

שוב עוד תיבה, וכן הלאה, וכך ידע הכהן המתלבש ברוח הקודש לצרפן לתשובה 

 שהיה צריך לקבל, ודו"ק היטב, ואתי שפיר.
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז בעמ"ח 

 דקך על חו"מ משפטי צ

 ברכת הגומל מדין תודה

ּנּו )ז יבֶׁ ה ַיְקרִּ ם ַעל תֹודָּׁ  יב(  ,אִּ

אמר רב יהודה אמר רב ארבעה צריכין להודות יורדי הים הולכי מדברות ומי 

 שהיה חולה ונתרפא ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא יורדי הים )ברכות נד:( 

 ן תודההאם ברכת הגומל נאמרת דוקא במקום שיש חיוב קרב

בטור או"ח )ריט( ונוהגין באשכנז וצרפת שאין מברכין כשהולכים מעיר לעיר שלא 

חייבו אלא בהולכי מדברות דשכיחי בה חיות רעות ולסטים והא דאיתא בירושלמי 

כל הדרכים בחזקת סכנה לא אמרו אלא לענין תפלת הדרך שבכל הדרכים צריך 

. אבל הרמב"ם ה איתקןאבל ברכת הגומל במקום תודאדם לבקש על עצמו 

)הרמב"ן( כתב דבכל דרך ובכל חולי צריך להודות וכן נוהגין בספרד. נמצאנו למדים 

שיש בשאלה האמורה שינוי בין מנהג אשכנז שברכת הגומל נאמרת במקום חיוב 

תודה ואילו מנהג ספרד עפ"י הירושלמי שכל הדרכים בחזקת סכנה, ואפילו מעיר 

 ן הכריע בשו"ע )ריט ז(לעיר יאמר ברכת הגומל. וכ

אמנם גם למנהג אשכנז ההולך במדבר ומפרש בים והכל הלך למישרין בלא שום 

)שם( אפ"ה תקינו רבנן לברך  ביאור הלכהמכשול מברך הגומל כמבואר בארוכה ב

ואף על גב דבקרא כתיב תעו במדבר בישימון וכו' וכמו כן גבי יורדי הים ויאמר 

קא שקרה לו אלא כיון שעלול לו לקרות מקרים כאלה ויעמד רוח סערה וגו' לאו דו

 צריך לאודויי שניצל מזה.

 האם נסיעה במטוס מחויבת בהגומל

לפי הנ"ל יש לעורר שאלה בימינו שנוסעים בכל העולם אלפי טיסות האם למנהג 

אשכנז יברכו הגומל היות ואחוז הסיכון הוא נמוך יותר מתאונת דרכים האם זה 

ובציץ אליעזר )חי"א יד( כתב שהמנהג לברך והטעם שאותה נחשב למקום סכנה. 
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הסכנה שישנה בהליכה בספינה ובמדברות ישנה גם בטיסה באוירון, ואולי עוד יותר 

מזה, ואם מצינו בספר הערוך )ערך ארבע( שמביא בשם רב האי גאון שהשיב 

דאי שסכנת יורדי הים יותר גדולה מהשאר מפני שברגע אחד אובדים כולם, הרי בו

בטיסה באוירון שכפי הידוע הסכנה יותר גדולה לגבי הנוסעים שיאבדו ברגע אחד, 

ומעשים בכל יום יוכיחו על כך, וגם עלולים לבוא לידי תעית דרך לא פחות מהולכי 

מדברות, ובזמנינו, גם למקרי חטיפות והתנקשויות כידוע, ולכן כל שיוצאים מכל 

רך, אך לפי זה בטיסות קצרות בתוך הארץ אלה הסכנות העלולים לקרות צריכים לב

 אינו מברך הגומל כי אינו כ"כ סכנה.

אולם הגר"מ פיינשטיין )אג"מ ב נט( מבאר את הסיבה לברכה בצורה שונה והוא 

מפני שנמצא במקום שבאופן טבעי אינו יכול להתקיים שם אם זה על ים שלולא 

אויר אילולא המטוס אינו יכול הספינה אינו יכול להתקיים זמן בים, אותו הדבר גם ב

להתקיים באויר כלל ולכן נחשב שהיה במקום סכנה ולפי"ז הטיסה הקצרה ביותר 

 גם נחשב שהיה במקום סכנה וניצל וע"כ מברך.

 כיצד משערים פרסה

)סי' קי( העיד שהמנהג באר"י לומר תפלת הדרך בנסיעה ברכבת או  נתיבי עםב

יינו שעה וחומש, אבל כששוהה פחות במכונית רק כששוהים שיעור פרסה, דה

 יביע אומרמשיעור זה אפי' יש כמה פרסאות במהלך רגלי אין מברכים. ע"ש.הובא ב

ונקטינן לענין זה דשיעור פרסה היינו במשך זמן של  פסקי תשובות)א יג( ועפי"ז כ' ב

)תנ' ס'( כתב לגבי חיוב  מנחת שלמהדקות(, ואילו ב 72נסיעה של שעה וחומש )

הדרך בנוגע לשיעור, מקובל לענין זה לחשוב לפי המרחק של השטח ולא  תפילת

 לפי זמן הנסיעה.

 שאר נסים שאינם מארבעה דברים האם חייב בברכה 

בבית יוסף )סו"ס ריט( הביא מחלוקת הראשונים בענין זה שדעת האורחות חיים 

רכה ור' שם טוב שארבעה דוקא ואילו שאר נסים לא תיקנו ברכת הגומל והוי ב

לבטלה, ואילו הריב"ש בתשובה כתב שהני ארבעה הם דברים שכיחים לפי מנהגו 

של עולם ברוב האנשים וכל שכן הנעשה לו נס וניצול ממיתה עצמה. ובשו"ע הביא 
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שתי הדעות וסיים וטוב לברך בלא הזכרת שם ומלכות. המשנה )בס"ק לב( הביא 

שונה וכן מסתבר. ואילו האחרונים )ב"ח ולבוש א"ר( כתבו דהמנהג כסברא רא

 הברכי יוסף מסיים ואין לנו אלא דברי המחבר לברך בלא שם ומלכות.

מה שנוצר מכך הוא דבר מעניין שההולכים בשיטת המחבר מברכים הגומל על כל 

נסיעה של פרסה אבל על שאר ניסים אינם מברכים, ואילו ההולכים בשיטת הרמ"א 

י מדבריות, אבל בשאר נסים נוהגים לברך אינם מברכים אלא ביורדי הים או בהולכ

 כמו שהביא במשנ"ב.



 

 מעמ'  -אספקלריא 

 

מתוק לחכי / הרב אריה לייב גולדשטוף מח"ס 

 לב הארי 

 'אש של אימורים' ו'אש של עצים' -אש המזבח 

ה, ֹעלָּׁ יו ֵלאֹמר. ֹזאת תֹוַרת הָּׁ נָּׁ ת בָּׁ ת ַאֲהֹרן ְואֶׁ ה ֵּלאֹמר. ַצו אֶׁ ל ֹמשֶׁ וא  ַוְיַדֵבר ה' אֶׁ הִּ

ה ַעל ֹעלָּׁ ְזֵבַח תּוַקד בוֹ  הָּׁ ר, ְוֵאש ַהמִּ ה ַעד ַהֹבקֶׁ ל ַהַּלְילָּׁ ְזֵבַח כָּׁ ה ַעל ַהמִּ  )ו, ב( מֹוְקדָּׁ

בסיום פסוק זה נאמר 'אש המזבח תוקד בו', והוא דין במזבח שאסור לכבות את 

האש הדולקת בו, ומי שמכבה את האש עובר בלאו. ואיסור זה חוזר ונשנה בפירוש 

ֶבה.ֵאׁש תָּ  -בפסוק ו'  ֵבַח ֹלא ַתכְּ  ַמיד תּוַקד ַעל ַהַםזְּ

והנה הפסוק כאן עוסק בדיני קרבן עולה, וכפי שפותח ואומר 'זאת תורת העולה', 

וא"כ יש לתמוה מדוע נאמר דין זה של 'אש המזבח תוקד בו' לגבי קרבן עולה, הרי 

 זהו דין כללי שאינו קשור לקרבן זה או אחר בדוקא.

אֵ  הָּ ֶליהָּ ַהֹכֵהן עֵ ובפסוק ה' נאמר: וְּ ֶבה, ּוַבֵער עָּ ֵבַח תּוַקד בֹו ֹלא ַתכְּ ַצים ׁש ַעל ַהַםזְּ

ַמים. ובפסוק זה מ לָּ ֵבי ַהשְּ ֶליהָּ ֶחלְּ ַטיר עָּ ַהקְּ ה וְּ ֹעלָּ ֶליהָּ הָּ ַרךְּ עָּ עָּ ודגש שדין ַבֹבֶקר ַבֹבֶקר, וְּ

ל זה הוא גם בעולה וגם בשלמים, ותמוה א"כ מדוע מלכתחילה נאמר דין זה רק ע

 עולה ורק אח"כ התבאר שהוא גם בשלמים.

גם צריך להבין את מה שאומר הכתוב 'ובער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר', הרי 

אם ישנה הלכה שלא תכבה אש המזבח, ממילא מובן מזה שצריך להניח בו עצים, 

 כי אם לא העצים כיצד ידלק.

 עדיפות שאש המזבח תהיה 'אש של אימורים'

נכבד בענין האש הדולקת על המזבח, שענינה ומצותה הוא  ונראה לומר יסוד

להיות דולקת מהאימורים, והאימורים הם מעצמותה ומהותה של האש. והדלקת 

האש על ידי עצים היא רק גדר של 'בדיעבד', כי לכתחילה צריך שתהיה האש 

 עשויה מאימורים של קרבנות.



 

 מאעמ'  -אספקלריא 

 

וצא מזה, שלפי דברינו מי ונגדיר יותר את החידוש בזה, על פי חידוש לדינא שי

שמוציא אימורים מאש המזבח יעבור באיסור של 'כיבוי האש', שהרי הוא מוציא 

מהאש את החומר ממנו היא עשויה, וגם אם יניח עצים במקום אותם האיברים 

והאש לא תחלש, לא יועיל לו, כי סו"ס הוציא מהאש את מהותה ועצמותה, וזהו 

 כיבוי האש.

כל ההערות שפתחנו בהם, כי התורה נקטה את איסור כיבוי  ובזה מיושבים היטב

האש על קרבן עולה, כדי להדגיש דבר זה שהאימורים הם חלק מעצמותה של 

האש, כי העולה כולה כליל, ובה ניכר ביותר כיצד כולה נעשית חלק מעצמותה של 

דשי האש. ואח"כ מוסיפה התורה שדין זה הוא בכל אימורי הקרבנות, בין באימורי ק

קדשים ובין באימורי קדשים קלים ו'עולה' היא הראש לקדשי קדשים, ו'שלמים' 

 הוא הראש לקדשים קלים.

גם כאשר אין אימורים במזבח, וזה מצוי בעיקר 'בבוקר  –מוסיפה התורה  –ואמנם 

בבוקר' לפני זמן הקרבת התמיד של שחר שלא מקריבים קרבנות לפני הקרבתו, 

האש, כי יש ענין באש גם כשהיא עשויה מעצים ולא  יערוך הכהן עצים על

מאימורים. וזהו חידוש דין, שיש ענין גם באש שעשויה מעצים. אבל עדיין נשארה 

 ההלכה שלכתחילה יש ענין באש שעשויה מאימורי הקרבנות עצמם.

 הפיכת האש ל'אש של אימורים' -עולת תמיד של שחר 

ֶליהָּ ַהֹכֵהן ֵעַצים ַבֹבֶקר ובזה מבואר דקדוק לשוני בפסוק ה', שנכ תב בו: ּוַבֵער עָּ

ַרךְ ַבֹבֶקר ה  , ְועָּׁ ֹעלָּ ֶליהָּ הָּ ירעָּ ְקטִּ ַמים. וישנו שינוי בין עולה  ְוהִּ לָּ ֵבי ַהשְּ ֶליהָּ ֶחלְּ עָּ

 לשלמים, בעולה נאמר 'וערך', ובשלמים נאמר 'והקטיר'. ויש לבאר טעם חילוק זה.

בר בפסוק זה על עולת תמיד המוקרבת ונראה לבאר על פי דברי רש"י שכתב שמדו

בבוקר ראשונה מכל הקרבנות, דלפי זה יוצא שקרבן עולה זה הוא הקרבן שהופך 

את האש מלהיות 'אש של עצים' כפי שהיתה מתחילת הבוקר עד עכשיו ל'אש 

של אימורים', והיא 'עורכת את האש'. ולכן לגבי העולה נאמר 'וערך עליה', משא"כ 

מר 'והקטיר עליה' כפי שצריך להכתב בכל קרבן אחר שאינו לגבי השלמים נא

 'עורך' את האש להיות 'אש של אימורים'.



 

 מבעמ'  -אספקלריא 

 

ודבר זה מפורש במשנה במסכת מנחות )מט.(: אין עורכין את המזבח אלא בתמיד 

של שחר, שנאמר וערך עליה העולה )ע"ש לשון הגמ'(. כי זה ענינה של עולת 

של אימורים'. ויתכן שזה ענינה של 'עולת  התמיד של שחר, להפוך את האש ל'אש

קיץ המזבח' שהיו מביאים כשלא היו קרבנות, כדי שהאש לא תהיה 'אש של עצים' 

 אלא 'אש של אימורים', וצריך תלמוד.



 

 מגעמ'  -אספקלריא 

 

נחשבה / הגאון רבי יחיאל הלוי נוביק שליט"א, 

אשדוד, עורך ספרי מרן  –ראש כולל דעת יוסף 

 הגר"ש רוזובסקי זצ"ל

 לה' מנחת יהודה וירושליםוערבה 

ומה מעכב כיום,  וערבה לד' מנחת יהודה וירושלים, כימי עולם וכשנים קדמוניות.

מדוע אין את אותה עריבות, ומי מעכב. אין זאת כי אם אנחנו שחסרה לנו ערבות 

 ושאיפה טהורה לד' ועבודתו. כי לולא זאת אין שום מונע ומעכב.

 פסח כהלכתו,אם נעשה הכנה ראויה נזכה לסדר  אמנם אולי זה ניתן לשינוי, אולי

 שיחזיר עטרה ליושנה. 

והנה יש לפרש טעם המנהג לומר הגדה בשבת הגדול, לא בתור סיפור יציאת 

מצרים, שהוא רק ביום ההוא, כידוע בשם הגר"א. אמנם הנוהגים רצו לעשות הכנה 

את ליל  כבר משבת הגדול. לא אמירת ההגדה, כי אם הכנה לאמירה, שתהפוך

 הסדר לליל שימורים, שצפינו לו אלפי שנים. 

הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא )אגב, גם בליל הסדר( לפני בוא יום ד'. 

 הכנה שבכוחה לפעול גדולות ונצורות.

  שבת שמגדלין בו!!! -שבת הגדול 



 

 מדעמ'  -אספקלריא 

 

 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 הכנה רבתי לקראת יציאת מצרים

יש שֶׁ ַדְבר ם אִּ הֶׁ ְקחּו לָּׁ ש ַהזֶׁה ְויִּ ֹשר ַלֹחדֶׁ ֽעָּׁ ֵאל ֵלאֹמר בֶׁ ְשרָּׁ ל ֲעַדת יִּ ל כָּׁ ֹבת ּו אֶׁ ה ְלֵבית אָּׁ

ת )שמות יב, ג(  ֽיִּ ה ַלבָּׁ  שֶׁ

ש ַהזֶׁה ) ר יֹום ַלֹחדֶׁ שָּׁ ה עָּׁ עָּׁ ת ַעד ַאְרבָּׁ רֶׁ ְשמֶׁ ם ְלמִּ כֶׁ יָּׁה לָּׁ   , ו(שמות יבְוהָּׁ

שטעון ביקור ממום ארבעה ימים וברש"י: והיה לכם למשמרת, זה לשון ביקור, 

קודם שחיטה. ומפני מה הקדים לקיחתו לשחיטתו ארבעה ימים, מה שלא צוה כן 

בפסח דורות, היה ר' מתיא בן חרש אומר, הרי הוא אומר "ואעבור עליך ואראך 

והנה עתך עת דודים" )יחזקאל טז, ח(, הגיעה שבועה שנשבעתי לאברהם שאגאל 

צות להתעסק בהם כדי שיגאלו, שנאמר "ואת ערום את בניו, ולא היו בידם מ

שמלו באותו הלילה,  -ועריה" )שם, ז(, ונתן להם שתי מצוות, דם פסח ודם מילה 

שנאמר "מתבוססת בדמיך" )שם, ו(, בשני דמים, ואומר "גם את בדם בריתך שלחתי 

אמר להם  - אסיריך מבור אין מים בו" )זכריה ט, יא(, ושהיו שטופים באלילים

 "משכו וקחו לכם", משכו ידיכם מאלילים וקחו לכם צאן של מצוה.

 ארבעה ימי ביקור

מעניין שהרמב"ם )הלכות תמידין ומוספין פרק א' הלכה ט'( פוסק שגם קרבן 

התמיד טעון ביקור ממום ארבעה ימים לפני הקרבתו. אמנם בגמרא )סוכה מב.( 

ד שאינו מבוקר כהלכתו מצאנו חידוש גדול: "רבי יוסי אומר, השוחט את התמי

בשבת, חייב חטאת". ומוסיפים שם רבותינו בעלי התוספות שדין זה אמור אפילו 

 אם הכבש נמצא תם!!!

 גוי מקרב גוי

ַקַחת לֹו גֹוי ַמֶףֶרב ּגֹויעל הפסוק " " )דברים ד, לד( אומרים רבותינו )מכילתא דרבי לָּ

ים בתוך אנשי מצרים, עד ישמעאל, בשלח ו( שבני ישראל היו ממש שקועים ומעורב

שהוצרך הקדוש ברוך הוא להוציאם כמו שמוציאים עובר מתוך מעי אמו. ידועים 



 

 מהעמ'  -אספקלריא 

 

דברי האר"י הקדוש שבני ישראל שקעו במצרים בתוך מ"ט שערי טומאה, ולכן כתוב 

ֵמּהַ עליהם " ַמהְּ ַהתְּ לּו לְּ ֽכְּ ֹלא יָּ " )שמות יב, לט(, שאם היו שוהים שם אפילו עוד זמן וְּ

 ר היו שוקעים בשער הטומאה החמישים, ולא היו יכולים לצאת כלל!!!מועט, כב

ֹלֶׁשת יַָּמים ֵנֵלךְּ לכן גם כשבקש משה רבנו שיצאו לזמן מוגבל, אמר " ֶדֶרךְּ ׁשְּ

ר בָּ " )שמות ח, כג(, כי הבין שצריכים כמה ימים כדי להתבדל ולהתנער ַבַםדְּ

 מטומאת מצרים, לפני שנגשים לזבוח לה' ולעבדו.

ֶרץעה לא הבין זאת, ולכן טען: "פר אָּ חּו ֵלאֹלֵהיֶכם בָּ " )שמות ח, כא(, כי לא הבין ַזבְּ

 שצריך הכנה והתנערות מטומאת מצרים, כדי להקריב קרבן לה'...

 ויקחו -בעשור לחודש הזה 

גם בענייננו, בני ישראל הוצרכו לנער מעל עצמם את טומאת מצרים, והדרך 

ולקשרו היטב  –שהוא האליל של מצרים  –ה לעשות זאת היתה להכין מראש ש

לכרעי המיטה ארבעה ימים לפני מועד הקרבתו, ולבדקו ממום, לא רק כדי לוודא 

שהוא אכן תמים, אלא כדי שאנחנו גם נהיה יותר תמימים ומוכנים ליציאה מלהיות 

 עבדי פרעה, לקראת חסיון מוחלט תחת כנפי השכינה.

שהטעם ששבת זו נקראת 'שבת הגדול' הוא מפני אכן החזקוני )שמות יב, ג( כותב 

 שבה עשו ישראל מצוה ראשונה, של 'פסח מצרים מקחו מבעשור'.

ֶכם ֹצאןובאמת במדרש על הפסוק " חּו לָּ כּו ּוקְּ " )שמות יב, כא( כבר חז"ל גילו ַמֽׁשְּ

ֶכם ֹצאן,לנו סוד זה, באמרם  חּו לָּ ַבים, ּוקְּ ֵדיֶכם ֵמֲעבֹוַדת כֹוכָּ כּו יְּ מוסיף רש"י ו ַמׁשְּ

 )שמות יב, ד(: צאן של מצוה! זו מטרת הכנת השה כל כך מוקדם!

אין לך בן חורין אלא מי  –הבה ננצל שבת זו, ונכין עצמנו לקראת חג החרות 

 שעוסק בתורה!

 הלואי שנזכה!

 שבת שלום ומבורך!

 blu.israel@gmail.comלתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 



 

 מועמ'  -אספקלריא 

 

סף חיים אלבוים, פתגמי אורייתא / הרב יו

 בעמ"ח 'אורייתא' ו'דעת חכמה'

 בענין שלמים

ה ֵּלאֹמר ל ֹמשֶׁ מָּׁ  .ַוְיַדֵבר ה' אֶׁ ת זֶַׁבח ְשלָּׁ יב אֶׁ ֵאל ֵלאֹמר ַהַמְקרִּ ְשרָּׁ ל ְבֵני יִּ יו ַלה' ַדֵבר אֶׁ

יו מָּׁ זֶַׁבח ְשלָּׁ נֹו ַלה' מִּ ְרבָּׁ ת קָּׁ יא אֶׁ ת ַהֵחלֶׁ . יָּׁבִּ ֵשי ה' אֶׁ ינָּׁה ֵאת אִּ יאֶׁ יו ְתבִּ זֶׁה יָּׁדָּׁ חָּׁ ב ַעל הֶׁ

ְפֵני ה'. ה לִּ יף ֹאתֹו ְתנּופָּׁ נִּ זֶׁה ְלהָּׁ חָּׁ ּנּו ֵאת הֶׁ יאֶׁ ה ְוהָּׁ  ְיבִּ ְזֵבחָּׁ ב ַהמִּ ת ַהֵחלֶׁ יר ַהֹכֵהן אֶׁ ְקטִּ יָּׁה ְוהִּ

ם ְבֵחי ַשְלֵמיכֶׁ זִּ ה ַלֹכֵהן מִּ ְתנּו ְתרּומָּׁ ין תִּ יו. ְוֵאת שֹוק ַהיָּׁמִּ נָּׁ זֶׁה ְלַאֲהֹרן ּוְלבָּׁ חָּׁ יב הֶׁ . ַהַמְקרִּ

ת ַדם הַ  ת חֲ אֶׁ י אֶׁ נָּׁה. כִּ ין ְלמָּׁ ְהיֶׁה שֹוק ַהיָּׁמִּ ְבֵני ַאֲהֹרן לֹו תִּ ב מִּ ת ַהֵחלֶׁ ים ְואֶׁ מִּ ֵזה ְשלָּׁ

ם וָּׁאֶׁ  ְבֵחי ַשְלֵמיהֶׁ זִּ ֵאל מִּ ְשרָּׁ י ֵמֵאת ְבֵני יִּ ַקְחתִּ ה לָּׁ ה ְוֵאת שֹוק ַהְתרּומָּׁ ם ַהְתנּופָּׁ ֵתן ֹאתָּׁ

ם ֵמֵאת ְבנֵ  ק עֹולָּׁ יו ְלחָּׁ נָּׁ ֵאלְלַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ּוְלבָּׁ ְשרָּׁ  לד(-)ז, כח י יִּ

יל"ע על כפל הלשון, המקריב את זבח השלמים, יביא מזבח שלמיו. שמלבד הכפל 

 גם נראה תמוה.

והנראה בזה, שהנה בכל הקרבנות הנאכלים, כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים, 

ומשולחן גבוה קאכלו, ואין זה כאכילת בעלים, אלא כאכילת מזבח. שלכן נקראים 

 .קדשי קדשים

אולם קדשים קלים, אין אכילת הכהנים כאכילת מזבח, אלא קרוב יותר לאכילת 

בעלים, ומעין ממוצע בין אכילת מזבח לאכילת בעלים, אולם דומה יותר לאכילת 

 בעלים. 

הנה באה התורה לבאר טעם הענין, ומודיעה שהטעם שהבעלים אוכלים, משום 

ריב בפועל, ולכן דומה לכהנים שידיו תביאנה, ומאחר שהוא מניף נחשב שהוא המק

 שאוכלים משום שהם המקריבים בפועל. 

אולם מאידך גיסא, מה שהכהנים אוכלים, הוא משום שהבעלים צריכים להפריש 

להם מחלקם. שהרי גם הכהנים עצמם מקריבים בפועל את חלקי המזבח שאין 

 הישראל יכול להקריב ולעשות בפועל.
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זה. א' להביא את הקרבן להקריבה, וככל  נמצא שיש לבעלים ב' מצוות בקרבן

קרבן. ב' להקריבו בפועל, שהתנופה היא פעולה כהקרבה, להגישה לפני ה'. )שהרי 

 בביכורים התנופה היא כל ההקרבה, הרי שתנופה היא הגשה לפני ה'(. 

ז"ש הכתוב, שאם מזבח שלמיו הוא מקריב, כאן נשתנה דינו, שהוא בעצמו הוא 

אכן אינו מניף את כולו, אלא 'מזבח' שלמיו, ומטעם זה נשתנו מביא מזבח שלמיו. 

 כל פרטי השלמים כמבואר בהמשך הפסוקים, וכמו שנתבאר לעיל. 
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צירופי אותיות / הגה"ח ר' יואל טייטלבוים 

שליט"א, מח"ס כבודו מלא עולם ושא"ס 

 )וויליאמסבורג(

 מזבו"ז  -מזב"ח 

ְזֵבַח  יד תּוַקד ַעל ַהמִּ מִּ ְכבה )ויקרא ו(ֵאש תָּׁ  ֹלא תִּ

התפלה ענין אור רבי ישראל בעל שם טוב ממזבוז זי"ע הוא בחינת הארת אור 

וכמ"ש במאור ושמש וז"ל )פרשת ויחי( ובפירוש איתא בגמרא  בהתלהבות ודביקות

במסכת ברכות )לב ע"ב( גדולה תפילה יותר ממעשים טובים, עיין שם. ובפרט 

אלהותו ועבדות ה' יתברך העיקר הוא התפילה  בדורינו העיקר הזדככות לבוא לידע

מעת שבא הבעש"ט הקדוש זצוק"ל הציץ וזרח אור התנוצצות קדושת התפילה 

בעולם אל כל מי שרוצה לגשת לעבודת ה' יתברך עכל"ל ובספר ליקוטים יקרים 

הנשמה אמרה להרב הבעש"ט, שמה שזכה שנתגלו אליו דברים  מובא וז"ל

הרבה מסכתות ופוסקים הרבה, רק משום תפלה שהי'  העליונים, לא מפני שלמד

 עכ"ל  מתפלל תמיד בכוונה גדולה משם זכה למעלה עליונה

ובספר קדושת ציון )באבוב( מועדים עמ' קמד מובא וז"ל סיפר בעל קדושת ציון 

מבאבוב זצוק"ל: פעם אחת בא רופא מומחה אצל הבעש"ט הק' זיע"א, ולקח הרופא 

בדופק שלו שיש בו שני כוחות נפלאים למעלה מדרך הטבע את דפקו, ואמר שמכיר 

המנגדים זה לזה, ואילו היה לו רק אחד מהם לא היה יכול לחיות בעולם מחמת 

גודל הכח של כל אחד מהם, אבל מאחר שיש בו שניהם יחדיו, והם כוחות הפכיים, 

אמת משקיט הא' את חבירו, ועי"ז יוכל להתקיים בעולם. ואמר ע"ז הבעש"ט, הן 

שרופא מומחה הוא ומבין גדול, אבל אין לו השגה במהות הכוחות הללו, כי באמת 

ישנם שני דרכים בעבודת ה', אחד הוא מידת אהבה וכיסופין, והשני הוא מידת 

יראה ופחד, ומידת האהבה שיש בי מגיע עד כלות הנפש עד שאי אפשר להתקיים 

ו ית"ש לא הייתי יכול ולעמוד אפי' שעה אחת, וכן מגודל היראה מרוממות
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להתקיים מחמת גודל הפחד, רק מאחר שהם שני הפכיים, ומתאחדים כאחד, הנני 

 עכ"למתקיים בעולם. 

* 

אחר כך קבע דירתו בקהלה קדושה דעיר טלוסט, ובספר שבחי הבעש"ט מובא וז"ל 

והיה שם גם כן מלמד, ולא היה ביכלתו לעשות לו מנין קבוע מחסידים שלו בביתו, 

ץ אצלו אנשים מהעיר והתפלל עמהם, והיה לבוש רק ב"טוזליק" מעיל עליון וקיב

שנארג באריגה גסה של קומאיים, ובנעלים קרועים ואצבעות הרגלים היו יוצאות 

דרך חורי המנעלים, כי היה עני מאד, והיה הולך תמיד קודם התפילה למקוה, אפי' 

רה, ובשעת התפילה היו בתקופת טבת כשהיה האויר קר מאד, והמקוה גם היתה ק

 טיפות זיעה כמו פולים )קטניות(. עכ"ל נוטפים ממנו 

* 

והיה מרגלא בפומי' שהבעש"ט הי' לו יראה גדולה ובהקדמת חקל יצחק מובא וז"ל 

כל כך, עד שאפי' האברים שבגוף שדרכם וטבעם לנוח, הי' מזדעזעים מפחד השי"ת 

 עכ"ל ומהדר גאונו.

* 

מובא וז"ל מרן אלקי ק"ק הריב"ש זצ"ל, כשהי' מתפלל ובספר זר זהב )קומרנא( 

בלחש, הי' עומד בלי תנועה והי' משתנה בכל עת לגוון אחר, ברגע היו פניו בוערות 

כלפידים וברגע לא נשאר בו טפה דם ונשתנה לירוק ולובן ביטול המציאות כאין, 

ם היו רצין ובכל רגע נשתנו גווניו כידוע מאנשים צדיקים שסיפרו בעת שהיו קטני

ומסתכלין בפניו שהי' מכוסה בטלית, והסתכלו בו תחת הטלית, וסיפר הרב הצדיק 

אבד"ק קאלימייע שאחזו רעדה ופחד, ומחמת פחד ובהלה שאחזו הי' לו קדחת 

 ארבע שבועות. עכ"ל

והנה התפלה הוא במקום הקרבנות והמזבח הוא בחינת ההתלהבות וכמ"ש 

 תוקד על המזבח לא תכבה  במצות המזבח )ויקרא ו( אש תמיד
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)בכתב האר"י(  וז הוא חכידוע דאות  מזב"חאתוון  מזבו"זוזה ענין רבי ישראל מ

 וק"ל.

  –ותא חזי  –ונרמז בפסוק אש המזבח תוקד בו 

ה ַעל  דָּ ה ַעל מֹוקְּ ֹעלָּ ה ַהוא הָּ ֹעלָּ ה מהַ זאת תֹוַרת הָּ לָּ ל ַהַליְּ ֵבַח כָּ ֵאׁש עַ ַזְּ ד ַהֹבֶקר וְּ

לָּ  תּוַקד בוֹ  ֵבחַ ִּזְ ַהם בַ ּוׁש ַהֹכֵהן ַמדֹו ַבד בַ וְּ ֵסי ַבד ַילְּ נְּ ֹשָּרֹו  שַמכְּ  ַעל בְּ

 (10מעזבוש )בדילוג מספר 

 זיעועכי"א

 שבת שלום ומבורך
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 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

 ושים חלקנו עמהם 

לכהנים הקדושים, שזכו לשמש שושבינים בינינו  בעבודת המקדש יש מעמד נשגב

יו  נָּ ֶאת בָּ לבין הקב"ה. חכמי הדורות דרשו את הפסוק בראש פרשתנו ַצו ֶאת ַאֲהֹרן וְּ

, לומר וללמד את העם. יסבירו לבעלי לאמר, כי עיקר התפקיד הכהנים הוא ֵלאֹמר

ה, ת ֹזאתהקרבנות שאין מעלה בהבאת קרבן ומסירותו לגבוה בלבד, אלא,  ֹעלָּ ֹוַרת הָּ

ההתורה הפנימית הטמונה בקרבן,  ֹעלָּׁ וא הָּׁ , שהאדם יחוש בשעת שחיטה והקרבה, הִּ

 הרמב"ןשהוא, הבעלים בעצמו, העולה! כאילו דמו נזרק ואיבריו נשרפים, כדברי 

ֵאׁש ַעל  הָּ המאירים )בפר' ויקרא פרק א' ט'(. כך יעורר ליבו לתשובה וחרטה. וְּ

ֵבַח תּוַקד  ליקוד ולשרוף בו, בגוף המקריב, ורק בחמלת  , יחוש שהאש אמורהבוֹ ַהַםזְּ

 ה' מקטיר בעל חיים, תמורתו. 

מאז יסוד עמנו תלויים אנו בהנחיות ובהוראות רבותינו. הכהנים משרתי ה' 

בהיכלו, חכמים מנחילי התורה, נביאים וצדיקים המלמדים לאנוש בינה ומעוררים 

ַלּוָּה את היהדות הנאמנה לנצח. קרבת ה'. ההצהרה 'אין לנו אלא דב רי בן עמרם' מְּ

ואילו הקוראים 'כי כל העדה כולם קדושים' ללא צורך ברב ומורה, סופם לאבדון 

 ולדיראון.

יש לנו הזדמנות נפלאה לחדד אמונה זו לילדינו. חכמי  בשבת הגדולבעמדנו 

שון נקבה, ' בלהגדולהישראל העירו על הכינוי 'שבת הגדול' שהיה ראוי לומר 'שבת 

 בעל התניאאלא, מפני שהגדול, הרב, דורש בשבת זו, קרויה השבת על שמו! 'הרב' 

לדרוש ולהורות להם דרכי ה',  -)שו"ע או"ח תכ"ט( "והעיקר  דרשה זוזי"ע מגדיר 

וללמד להם המעשה אשר יעשון". שני עניינים משמעותיים יש כאן! על הרב, הגדול, 

הרוחנית, לעורר אותנו שיהיו דרכי ה' נהירים לנו  בהוויה להורות דרכי ה'הצדיק, 
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ולהציבנו על 'המסלול הנכון'. ממילא הוא מלמד גם את המעשה אשר נעשה 

 בפועל.

להכשרת נפשנו לקבל את דבריהם, אלה הנראים  התבטלות לחכמי ישראלנדרשת 

ֵקל. 'אין לנו אלא דברי נָּ ֵלנּו וליבנו מקבלם בְּ בן עמרם' לא  לנו, כמו אף אלה שאין ַשכְּ

מּו ביטחונם  ן ומשקה מי באר על מי מנוחות. בנ"י שָּ הוכרז בשעה משה מאכיל מָּ

ם על שפת ים דָּ מְּ עָּ נָּם להתקרב לעבר המצריים הרודפים -ברבם בְּ סוף ומשה ַכּוְּ

אבות פ"ו( ש'אמונת חכמים' היא  דרך חיים) המהר"לומבקשים את נפשם! וכה כתב 

 שיגם בשכלו".להאמין בדבריהם "ואפילו לא י

ַׁשים את  נָּה שדרש בפני אנשי פפוניא 'אין לָּ חז"ל מספרים )פסחים מב( על רב ַמתְּ

ַהַםעֹות אלא במים שלנו'. למחר באו כל אנשי העיר וכדיהם בידיהם. הם חשבו 

", כאשר דעתו למים שלנו לינת שלכם" ולא "במים שלנושכוונתו "תלושו במים 

רב אשי, מסדר הש"ס, בהביאו סיפור זה, וכי לזלזל  לילה והצטננו. שואלים, מה רצה

מעשי, עד היכן -זי"ע דרש מכאן רעיון מוסרי ה'אבני נזר'בבני פפוניא בא? הגה"ק 

הגיע אמונתם ותמימותם של אנשי העיר. הבה נתאר לעצמנו רב דרשן בן זמנינו 

וא כתבי שיעמוד ויכריז כי רק ההכשר 'שלנו' טוב, ויש לקנות רק מצות 'שלנו'. הל

פלסתר ודעתנים יתקפוהו ללא רחם! לא כן אנשי פפוניא הכשרים! מעשה זה נקבע 

זי"ע הוסיף נופך, שלא ידמה לנו ה'פני מנחם' בש"ס כהוראה מכוננת לדורות! רבינו 

עיסקא -כי ַססֹוַנאי 'תמימים' היו בכל הליכותיהם, אדרבה! בדיני ריבית והיתר

סחר מפותח! )ראה ב"מ סח( עם זאת ביטלו החמורות מתגלים הם כבעלי חוש מ

 דעתם לגמרי בפני רבם!

זי"ע ביקש להמחיש לשומעי לקחו את חשיבות הפנמת דברי  בעל התניאהרב 

ר ֲאֶׁשר  שָּ ַהבָּ ַגעגדולי ישראל. הוא דרש כמין חומר את פסוקי פרשתנו, מחד נאמר וְּ  יִּ

ֵכל, די בנגיעה קלה לפסול ולטמא ֵמא ֹלא ֵיאָּ ל טָּ כָּ . ומאידך נאמר ֹכל ֲאֶׁשר ַיַּגע בְּ

שָּ  ׁש, ודרשו חז"ל )זבחים צז( "יכול אפילו שלא בלע? תלמוד לומר ַבבְּ דָּ ּה ַיקְּ רָּ שָּ ּה,ַבבְּ  רָּ

ַלע בבשרה". לא הרי שייכות לטמא כשייכות לטהור. ַליַטֵםא, חלילה,  עד ֶׁשַּיבָּ

ַלע בקרבך.  נטמאים אפילו בנגיעה קלה. בטהרה צריך ֶׁשַתבָּ
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 -, למען ידעו דורותינו כי הגאולה נטועה בשורש ַוַּיֲאַמינּו ַבה' בבהירותננחיל זאת 

ךְּ  ַרי ַעםָּ ַדבְּ ם בְּ עָּ ַמע הָּ דֹו. כמאמר ה' למשה במתן תורה ַבֲעבּור ַיׁשְּ ֹמֶׁשה ַעבְּ ְוַגם ְבךָּׁ ּובְּ

ם. ופירש"י  עֹולָּ ת חמץ בנביאים הבאים אחריך. הילדים יתלוו למכיר גםַיֲאַמינּו לְּ

ן הּוא  ַרֲחמָּ לרב, יאזינו להפניית שאלה לרב, ויזכו עמנו בדין קבלת פני רבו ברגל. "הָּ

רֹוֵתי ַעטְּ ַבים וְּ , יֹום ֶׁשַעַדיַקים יֹוׁשְּ רֹוךְּ לֹו אָּ לֹו טֹוב, יֹום ֶׁשכֻּ ַחיֵלנּו יֹום ֶׁשכֻּ אֵׁשיֶהםַינְּ רָּ  ֶהם בְּ

ַכינָּה,  ֶנֱהַנין ַמַזיו ַהשְּ ְלֵקנּווְּ י חֶׁ יהִּ ם וִּ הֶׁ מָּׁ  !"עִּ

 חבר -מרצה  -מנהל  -בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ', מחנך 

123ymm@gmail.com  
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 חידות

שאלות לחידודא בפרשת השבוע /  –חדוותא 

מח"ס לקוטי רש"י הרב בנימין צבי יהודה לוי, 

 וליל משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת צו

שנאמר בחז"ל גם על מצווה שאנו עושים איזה דימוי נאמר על עבודה במקדש,  .א

 גם בזמנינו?

 איזה פסוק מפרשתינו נאמר באמירת הקרבנות שקודם שחרית? .ב

 איזו פעולה עשה משה שלא מצאנו שנצטווה בה? .ג

 איזה דבר שבד"כ נאכל קרב בפרשתינו? .ד

איזה דבר בפרשתינו נקרא ע"ש מה שלוקחים ממנו? ואיזה דבר נקרא ע"ש  .ה

 מבשאר מקומות? הדבר שמרבין בו יותר

 תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת:

7628366@okmail.co.il   

 תשובות ל'חדוותא' ויקרא

 היכן הוזכרו חלק מקרבנות הרגלים? .א

ַריב מנחת העומר, .1 ַאם ַתקְּ ים שנא' )ב, יד( וְּ כּורִּ ְנַחת בִּ ֵאׁש ֶּגרֶ  מִּ לּוי בָּ ַביב קָּ ש לד' אָּ

ֶמל ַתקְּ  : ופירש"י מנחת בכורים.ַכרְּ ַחת ַבכּוֶריךָּ במנחת העומר הכתוב  ַריב ֵאת ַמנְּ

שהיא באה אביב בשעת בישול התבואה, ומן השעורים היא באה, נאמר כאן  מדבר,

 אביב, ונאמר להלן כי השעורה אביב:

ֵבַח לֹ  שתי הלחם, .2 ֶאל ַהַםזְּ ם לד' וְּ ַריבּו ֹאתָּ ַבן ֵראַׁשית ַתקְּ רְּ א ַיֲעלּו שנא' )ב, יב( קָּ

ֵריַח ַניֹחַח: ופירש"י מה יש לך להביא מן השאור ומן הדבש, קרבן ראשית תקריבו.  לְּ
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הבאים מן השאור, שנאמר חמץ תאפינה, שתי הלחם של עצרת קרבן ראשית, 

 ובכורים מן הדבש, כמו בכורי תאנים ותמרים:

את  פר של יום הכיפורים, .3 ל ֵחֶלב ַסר ַהַחטָּ ֶאת כָּ ַרים ַמֶםמּו ֶאת שנא' )ד, ח( וְּ יָּ

ל ַהֵחֶלב ֲאֶׁשר ַעל ַהֶףֶרב: ופירש"י  ֵאת כָּ ַכֶןה ַעל ַהֶףֶרב וְּ ואת כל חלב פר. ַהֵחֶלב ַהמְּ

לכליות לרבות פר של יום הכפורים חלבו היה לו לומר, מה תלמוד לומר פר, 

 ולחלבים ויותרת:

ַביתניסוך המים .4 ֹלא ַתׁשְּ ית א   , שנא' )ב, יג( וְּ ַלח ְברִּ יךָּׁ מֶׁ ל ֹלהֶׁ ֶתךָּ ַעל כָּ חָּ ֵמַעל ַמנְּ

ַריב ֶמַלח: ופירש"י ךָּ ַתקְּ נְּ בָּ רְּ שהברית כרותה למלח מששת ימי בראשית  מלח ברית. קָּ

  וניסוך המים בחג: שהובטחו המים התחתונים ליקרב במזבח במלח,

איזה לשון משמש בפרשתינו פעמים רבות ללשון רשות, ומשמש גם כלשון  .ב

 חובה?

ַריב-)א, ב שנא' הלשון אם, ם ַכי ַיקְּ דָּ תָּ ֲאֵלֶהם אָּ ַמרְּ אָּ ֵאל וְּ רָּ ֵני ַישְּ ַמֶכם  ג( ַדֵבר ֶאל בְּ

ם וכו' נֹו, ופירש"י אדם כי יקריב מכם. כשיקריב,  אִּ בָּ רְּ ה קָּ בקרבנות נדבה דבר ֹעלָּ

 וכן בכמה מקומות בפרשה.הענין: 

ם  שנא' )ב, יד(בלשון חובה,  אבל במנחת העומר משמש אם ַחת ַתקְּ ְואִּ ַריב ַמנְּ

: ַחת ַבכּוֶריךָּ ַריב ֵאת ַמנְּ ֶמל ַתקְּ ֵאׁש ֶּגֶרש ַכרְּ לּוי בָּ ַביב קָּ יָּ אָּ ופירש"י ואם  ַבכּוַרים ליְּ

שהרי אין זה רשות, שהרי במנחת העומר הכתוב הרי אם משמש בלשון כי, תקריב. 

 וכן ואם יהיה היובל וגו':  שהיא חובה,מדבר 

 ב ואינו עובר עבירה?היכן נרמז מתן שכרו של היוש .ג

ֶש  ֹות ד' ֲאֶׁשר ֹלא ֵתעָּ ל ַמצְּ ה ַאַחת ַמכָּ תָּ שְּ עָּ א וְּ ַאם ֶנֶפׁש ַכי ֶתֱחטָּ ְוֹלא יַָּׁדע ינָּה )ה, יז( וְּ

ֵשם  א ֲעֹונֹו: ופירש"י בשם תורת כהנים רבי יוסי אומר אם נפשך לידע מתן ְואָּׁ נָּשָּ וְּ

על מצות לא תעשה, שכרן של צדיקים, צא ולמד מאדם הראשון, שלא נצטוה אלא 

ועבר עליה, ראה כמה מיתות נקנסו עליו ולדורותיו, וכי איזו מדה מרובה, של טובה 

או של פורענות, הוי אומר מדה טובה, אם מדת פורענות המעוטה ראה כמה מיתות 

טובה המרובה, היושב לו מן הפגולין והנותרות והמתענה נקנסו לו ולדורותיו, מדה 



 

 נועמ'  -אספקלריא 

 

שיזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל ת כמה וכמה ביום הכיפורים, על אח

 הדורות. )תורת כהנים פרשתא יב אות ז(

 היכן מרומז דין מדיני טהרת נגעים? והיכן עוד מוזכר מצורע )רש"י(? .ד

ר ֶאל ַמחּוץ  דין הוצאת אבני הבית אל מקום טמא, ל ַהסָּ הֹוַציא ֶאת כָּ שנא' )ד, יב( וְּ

קַלַםֲחֶנה  ל מָּׁ הֹור אֶׁ ֵאׁש ַעל ֶׁש ֹום טָּׁ ַרף ֹאתֹו ַעל ֵעַצים בָּ שָּ ֶפךְּ ַהֶדֶׁשן ֶאל ֶׁשֶפךְּ ַהֶדֶׁשן וְּ

ֵרף: ופירש"י אל מקום טהור.  לפי שיש מחוץ לעיר מקום מוכן לטומאה להשליך ַינָּ

ולבית הקברות, הוצרך לומר מחוץ למחנה, זה שהוא חוץ לעיר,  אבנים מנוגעות

 שיהא המקום טהור:

ַׁשם לד': ופירש"י )שם( אשם אשם. להביועוד נ ֹׁשם אָּ ם הּוא אָּ ׁשָּ א אמר )ה, יט( אָּ

ואשם  אשם שפחה חרופה שיהא איל שוה שתי סלעים, יכול שאני מרבה אשם נזיר

 תלמוד לומר, הוא: מצורע

היכן הוזכר לשון שאנו אומרים בקדושה )רש"י(, והיכן הוזכר פסוק הנאמר  .ה

 "י(?בקבלת שבת, וגם קודם מוסף )רש

, שנא' )א, א( וקרא זה אל זה ואמרברש"י הוזכר הלשון שאנו אומרים בקדושה 

יו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר: ופירש"י ויקרא אל משה. ל ַדֵבר ד' ֵאלָּ א ֶאל ֹמֶׁשה ַויְּ רָּ כל ַוַּיקְּ

לשון שמלאכי השרת דברות ולכל אמירות ולכל צוויים קדמה קריאה, לשון חבה, 

אבל לנביאי האומות עכו"ם וקרא זה אל זה, שעיה ו, ג( שנאמר, )ימשתמשין בו, 

 נגלה אליהן בלשון עראי וטומאה, שנאמר ויקר אלהים אל בלעם:

ואפשר לבאר בזה, שקריאת ד' אל משה הייתה כפי שתיקנו חז"ל בברכת יוצר 

ם" וכו' שמבקשים המלאכים רשות מן רָּ יֹוצְּ ַדיׁש לְּ ַהקְּ ֶזה לְּ ׁשּות ֶזה לָּ ַנים רְּ נֹותְּ  "וְּ

השווים להם בדרגתם, כך ד' קרא כביכול למשה כפי הלשון שקוראים למי ששוה 

 לו.

ובאותו פסוק הוזכרו ברש"י הפסוקים ממזמור כ"ט בתהילים הנאמרים בקבלת 

ר: קֹול  ה(-שבת, ובעת הכנסת הס"ת בשבת, )תהלים כט, ד דָּׁ הָּׁ קֹול ד' ַבֹכַח קֹול ד' בֶׁ

ים וכו', זִּ מלמד שהיה הקול נפסק ולא היה מאהל מועד. א, א( שפירש"י ) ד' ֹשֵבר ֲארָּׁ
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ֹבא ֹמֶׁשה  יוצא חוץ לאהל, יכול מפני שהקול נמוך, תלמוד לומר )במדבר ז, פט( ּובְּ

ַמע ַדֵבר ַאתֹו ַוַּיׁשְּ ת ַהּקֹול ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד לְּ יו, מהו "הקול", הוא הקול [ אֶׁ ַמַדֵבר ֵאלָּ

אם כן קול ה' בהדר, קול ה' שובר ארזים, קול ה' בכח  המפורש בתהלים )כט, ה(,

 למה נאמר מאהל מועד, מלמד שהיה הקול נפסק, וכו'.

, ולכן הוא המשך של מעמד הר סיניוביאור העניין, שהקול שבו קרא ד' למשה הוא 

אותו הקול, וכ"כ ברמב"ן )שמות כה, א( "וסוד המשכן הוא, שיהיה הכבוד אשר שכן 

היה אליו הדבור וכו'.... ובבא משה )להלן לד, לד(  על הר סיני שוכן עליו בנסתר

 אשר נדבר לו בהר סיני.

 דהגדתא'חדוותא 'תשובות ל

 בזכות מה אנו ניצלים מהקמים עלינו בכל דור ודור? .א

 שהבטיח הקב"ה לאברהם בברית בין הבתרים שההבטחהמדברי ההגדה מתבאר, 

רּוְך ש, כמו שאמרנו "כוללת גם הצלה משאר המלכויות תֹו בָּׁ חָּׁ ֵאל, ֹוֵמר ַהְבטָּׁ רָּ ַישְּ לְּ

ַמר לְּ  מֹו ֶשאָּ רּוךְּ הּוא ַחַשב ֶאת ַהֵףץ, ַלֲעשֹות כְּ דֹוׁש בָּ רּוךְּ הּוא. ֶׁשַהףָּ ַבינּו בָּ ם אָּ הָּ רָּ ַאבְּ

ַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁש  ם וכו', וְּ רָּ ַאבְּ ַרים, שנא' )בראשית טו, יג( ַוֹּיאֶמר לְּ תָּ ַרית ֵבין ַהבְּ ר ַבבְּ

ֹנַכי וכו', ַיֲעֹבדּו דָּ  נּון אָּ ה ַלֲאבֹוֵתינּו ְולָּׁ ְמדָּׁ עָּׁ יא שֶׁ ל דֹור וָּׁדֹור וכו' ְוהִּ ְבכָּׁ ֵלינּו  שֶׁ ַדים עָּ עֹומְּ

ַכלֹוֵתנּו,  ם"לְּ יָּׁדָּׁ יֵלנּו מִּ רּוְך הּוא ַמצִּ דֹוש בָּׁ  .ְוַהּקָּׁ

וצ"ב, היכן מונח בהבטחה זו הצלה בכל דור ודור, הלא נאמר לו רק שיצאו 

 משיעבוד מצרים? 

ֹנַכי ווהתשו ן אָּ ַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעֹבדּו דָּ כו', בה נמצאת בפירש"י על אותו הפסוק וְּ

שאף הם כלים על ששעבדו את ישראל",  "וגם, לרבות ארבע מלכיות,שפי' )שם( 

ע"כ. נמצא שבהבטחת ד' נרמזה גם הצלה לדורות משיעבוד מלכויות, וזהו ביאור 

לרבות ד'  -מוזה במילים "וגם" המשך דברי ההגדה שם שההבטחה הזו הר

 היא העומדת לנו. -מלכויות

)אבל עדיין יש להבין מה השייכות של הבטחה זו לברית בין הבתרים, ומתבאר ג"כ 

עפ"י רש"י, שכל עניינה של ברית בין הבתרים היה כל הגליוית של ישראל, כאמור 
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ה ֹנֶפֶלת עָּ  ֹדלָּ ה גְּ ה ֲחֵׁשכָּ ַהֵמה ֵאימָּ יו: ופירש"י והנה אימה וגו'. )בראשית טו, יב( וְּ רמז לָּ

ע"כ. וכן מבואר שם שגם הבתרים הם כנגד האומות,  לצרות וחשך של גליות,

ַאַיל מְּ -כאמור שם )שם פסוקים ט ֶלֶׁשת וְּ ׁשֻּ ֵעז מְּ ֶלֶׁשת וְּ ׁשֻּ ה מְּ לָּ ה ַלי ֶעגְּ חָּ ֹתרי( קְּ ׁש וְּ לָּ  ׁשֻּ

ֶאת ַהצַ  ל ֵאֶלה וכו' וְּ גֹוזָּל: ַוַּיַףח לֹו ֶאת כָּ ר: ופירש"יוְּ תָּ . ואת הצפור לא בתר ֹסר ֹלא בָּ

שנאמר סבבוני פרים רבים וגו'  נמשלו לפרים ואילים ושעירים, לפי שהאומות

)תהלים כב, יג.(, ואומר האיל אשר ראית בעל הקרנים, מלכי מדי ופרס )דניאל ח, 

וי כ.(, ואומר הצפיר והשעיר, מלך יון. וישראל נמשלו לבני יונה, שנאמר יונתי בחג

רמז על האומות שיהיו כלין הסלע )שיר השירים ב, יד.(, לפיכך בתר הבהמות, 

 :(שיהיו ישראל קיימין לעולםואת הצפור לא בתר, רמז והולכין, 

 איזה פסוק נדרש בהגדה בדרך של הווא אמינא ומסקנא ?  .ב

ְנךָּׁ ַביֹום ַההּוא ֵלאֹמר ַבֲעבּור זֶׁ  הפסוק )שמות יג, ח( ַגְדתָּׁ ְלבִּ ֵצאַתי ה ְוהִּ ה ד' ַלי בְּ שָּ עָּ

ַים: שנאמר לבן שאינו ידע לשאול, ועליו אומרת ההגדה  רָּ שַמַםצְּ , "יָּׁכֹול ֵמֹראש ֹחדֶׁ

מּוד לֹוַמר  מּוד לֹוַמר ַההּוא, ַביֹוםַתלְּ עֹוד יֹום, ַתלְּ  -ַבֲעבּור זֶׁה  ַאי ַביֹום ַההּוא יָּכֹול ַמבְּ

ׁשָּ  א בְּ ַתי ֶאלָּ ַמרְּ ."ַבֲעבּור ֶזה ֹלא אָּ ֶניךָּ פָּ ַחים לְּ מָּ רֹור מֻּ ה ּומָּ ה ֶׁשֵיׁש ַמצָּ  עָּ

 היכן מופיע משה רבינו בהגדה? .ג

ַמצְּ  ַרים בְּ קּו ַהַםצְּ ה אֹוֵמר ֶׁשלָּ ַליַלי אֹוֵמר: ַמַמַין ַאתָּ ַרים בהגדה נדרש: "ַרַבי יֹוֵסי ַהּגְּ

ַרים ַמה הּוא  ַמצְּ קּו ֲחַמַשים ַמכֹות, בְּ ַעל ַהיָּם לָּ ַםים ֶעֶשר ַמכֹות וְּ טֻּ רּו ַהַחרְּ אֹוֵמר, ַוֹיאמְּ

ֵאל ֶאת ַהיָּ  רָּ א ַישְּ ַעל ַהּיָּם ַמה הּוא אֹוֵמר ַוַּירְּ ַבע ֱאֹלַהים ַהוא, וְּ ֹעה: ֶאצְּ ה ֶאל ַסרְּ ֹדלָּ ד ַהּגְּ

ם ֶאת ד', ַוַּיֲאַמינּו בד'  עָּ אּו הָּ ַרים, ַוַיירְּ ַמצְּ ה ד' בְּ שָּ ה ַעְבדֹו.ֲאֶׁשר עָּ  "ּוְבמשֶׁ

 (3גדה שלא במנין עשר המכות? )איזה מהמכות מוזכרים בה .ד

ַתים  דם, .1 ֹמפְּ ם ֶזה -שדורשת ההגדה "ּובְּ ַתים ַהדָּׁ ַתַתי מֹופְּ נָּ ה ֶׁשֶמֱאַמר: וְּ מָּ , כְּ

ן." ׁשָּ רֹות עָּ ַתימְּ ם וֵָּאׁש וְּ ֶרץ דָּ אָּ ַמַים ּובָּ  ַבשָּ

ה דבר,  .2 יָּד ֲחזָּקָּ רזֹו  -שדורשת ההגדה "בְּ בֶׁ ה ֶׁשֶמֱאַמר: ַהֵמה ַיד ד' הַהדֶׁ מָּ ֹויָּה , כְּ

ר ּוַבֹעאן, קָּ ַמַלים, ַבבָּ ֶדה, ַבןּוַסים, ַבֲחֹמַרים, ַבּגְּ ךָּ ֲאֶׁשר ַבנָּ נְּ ַמקְּ ר  בְּ בֶׁ ֹאד."דֶׁ ֵבד מְּ  כָּ

 כו"כ פעמים ואכמ"ל. מכת בכורות, .3



 

 נטעמ'  -אספקלריא 

 

 איזה מהפסוקים המוזכרים בהגדה עוסק בגאולה העתידה? .ה

ַתים  ֹמפְּ ה ֶׁשֶמאֱ  -שההגדה דורשת "ּובְּ מָּ ם, כְּ ים ַמר: )יואל ג, ג( ֶזה ַהדָּ י מֹוְפתִּ ַתתִּ ְונָּׁ

ן."  שָּׁ יְמרֹות עָּׁ ם וֵָּׁאש ְותִּ ץ דָּׁ רֶׁ אָּׁ ם ּובָּׁ ַמיִּ והפרק הזה מדבר על מה שיהיה לעתיד ַבשָּׁ

לבוא במלחמת גוג ומגוג, וההגדה למדה ממנו שבפסוק מוזכר מופתים, והפסוק 

 וכו', דם ואש שהם -מוסיף ומבאר אלו מופתים

שהיו במצרים יהיו גם לעת"ל, כמבואר במדרש )שמות ואיתא בחז"ל שהמכות 

רבה וארא פרשה ט אות יג( אמר רבי אלעזר בן פדת, כשם שהביא הקדוש ברוך 

שנאמר )ישעיה כג( ַכֲאֶׁשר ֵׁשַמע כך הוא עתיד להביא על ֹצר, הוא על המצריים, 

ֵׁשַמע ֹצר. אמר רבי אלעזר ַים יַָּחילּו כְּ רָּ ַמצְּ במלכות הרשעה  ,כל ֹצר שבמקרא חסר לְּ

ֶזֶפת: ֶליהָּ לְּ חָּ כּו נְּ ֶנֶהפְּ  הכתוב מדבר, מצרים לקו בדם, אף כאן )ישעיה לד, ט(: וְּ

ֵׁשמַ  ַים יַָּחילּו כְּ רָּ ַמצְּ ע ֹצר, ואת הפסוק שהביא המדרש )ישעיה כג, ה( ַכֲאֶׁשר ֵׁשַמע לְּ

אשר שמעו על מצרים שהבאתי עליהם  ( כאשר שמע למצרים.מבאר רש"י )שם

השומעים כשיצא שמע צור כי גם  כשמע.יבהלו:  יחילו.וסוף טבעו בים: עשר מכות 

מכותיה של צור יהיו דוגמת אותן מכות, דם ואש )יואל ג( דוגמת מכת דם, קול 

 שאון מעיר )ישעיה סו( זו קרקור הצפרדעים, ונהפכו נחליה לזפת וכו':

ו חז"ל שהד' ונראה שלפיכך נוהגין להטיף יין מן הכוס כשאומרים דם ואש, שאמר

כוסות הם כנגד הפורענות שעתיד ד' להביא על האומות לעת"ל, שכן אמרו בגמ' 

שעתיד  ורבנן אמרי כנגד כוסות של פורעניות)ירושלמי פסחים פ"י הלכה א'( "

 ה להשקות את אומות העולם וכו'", ע"כ, וכאן אנו מזכירין הפורענות הזו.״הקב

 משה רבינו אל מלך אדום?היכן נרמזו בהגדה שנים מהדברים ששלח  .ו

ֵלינּו עֲ שההגדה דורשת את הפסוקים  .1 ְתנּו עָּׁ ים ַוְיַעּנּונּו, ַויִּ ְצרִּ נּו ַהמִּ ה "ַויֵָּׁרעּו ֹאתָּׁ ֹבדָּׁ

ת ֹקֵלנּו ְשַמע ד' אֶׁ ֹלֵקי ֲאֹבֵתינּו, ַויִּ ל ד' א  ְצַעק אֶׁ ה. ַוּנִּ שָּׁ  " קָּׁ

ה טז(-ונאמר )במדבר כ, יד ְשַלח ֹמשֶׁ דֵ  ַויִּ ַכים ַמףָּ אָּ דֹום ׁשַמלְּ ְך א  לֶׁ ל מֶׁ ַחיךָּ  אֶׁ ַמר אָּ ֹכה אָּ

ַריְּ  דּו ֲאֹבֵתינּו ַמצְּ נּו: ַוֵּירְּ תְּ אָּ צָּ ה ֲאֶׁשר מְּ אָּ לָּ ל ַהתְּ תָּ ֵאת כָּ ה יַָּדעְּ ֵאל ַאתָּ רָּ ה ַוֵמֶׁשב ַישְּ מָּ

ַרַים יַָּמים ַרַבים ַמצְּ ם ְוַלֲאֹבֵתינּו: בְּ ְצַריִּ נּו מִּ ְשַמע קֹ  ַויֵָּׁרעּו לָּׁ ל ד' ַויִּ ְצַעק אֶׁ ַלח ֵלנּו ַוּנִּ ַוַּיׁשְּ
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: ופירש"י )שם( בּוֶלךָּ ֵצה גְּ ֵדׁש ַעיר קְּ קָּ נּו בְּ ַהֵמה ֲאַנחְּ ַים וְּ רָּ ךְּ ַוֹּיַצֵאנּו ַמַםצְּ אָּ וישמע  ַמלְּ

שאנו צועקים  הקול קול יעקב )בראשית כז, כב(,קולנו. בברכה שברכנו אבינו 

 ונענים:

ר מתוך והטעם ששלח לו כל זה היה כדי ליראו שלא ילחם בהם, כמו שמתבא

יו ֱאדֹום ֹלא ַתֲעֹבר ַבי ֶסן ַבֶחֶרב ֵאֵצא  תשובת מלך אדום )שם פסוק יח( ַוֹּיאֶמר ֵאלָּ

: ופירש"י פן בחרב אצא לקראתך.  אֶתךָּ רָּ אתם מתגאים בקול שהורישכם אביכם, ַלקְּ

ועל ואני אצא עליכם במה שהורישני אבי ונצעק אל ה' וישמע קולנו,  ואמרתם

 ז, מ(: חרבך תחיה )בראשית כ

ֶאת ֵעשָּ  .2 ק ֶאת ַיֲעֹקב וְּ חָּ ַיצְּ  ו.ועוד מובא בהגדה הפסוק )יהושע כד, ד( "וֶָּאֵתן לְּ

יר ת ַהר ֵשעִּ ו אֶׁ ֵתן ְלֵעשָּׁ ֶרֶׁשת אֹותֹו,  וָּׁאֶׁ םלָּ יִּ ְצרָּׁ יו יְָּׁרדּו מִּ נָּׁ ." ובפסוק זה מרומז ְוַיֲעֹקב ּובָּׁ

לך לו להר שעיר. שיעקב ובניו ירדו לקיים את שטר החוב של גר יהיה זרעך, ועשיו ה

ַחיו. פירש"י )שם(  ֵני ַיֲעֹקב אָּ מפני שטר חוב ועה"פ )בראשית לו, ו( ַוֵּיֶלךְּ ֶאל ֶאֶרץ ַמסְּ

, המוטל על זרעו של יצחק, אמר, אלך לי מכאן, אין לי של גזירת כי גר יהיה זרעך

 חלק לא במתנה שנתנה לו הארץ הזאת, ולא בפרעון השטר, ע"כ. 

שאין לו לבקש ירושת הארץ כן שלח משה אל מלך אדום, ש ושם בבמדבר פירש"י

. מה ראה להזכיר כאן אחוה, אחיך ישראלמפני שלא פרע השטר, וכן פירש"י )שם( 

אלא אמר לו אחים אנחנו, בני אברהם שנאמר לו כי גר יהיה זרעך )בראשית טו, יג(, 

ש אביכם אתה ידעת את כל התלאה. לפיכך פיר ועל שנינו היה אותו החוב לפרעו:

מפני השטר חוב המוטל  מעל אבינו, וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו )שם לו, ו(,

  עליהם, והטילו על יעקב:

 מנין למד בעל ההגדה שבנ"י לא נתערבו במצריים? .ז

ם ְלגֹוי שההגדה דורשת  י שָּׁ ם" -"ַוְיהִּ ים שָּׁ יָּׁנִּ ֵאל ְמצֻּ ְשרָּׁ יּו יִּ הָּׁ ובגמ' )נדרים כ:(  ְמַלֵמד שֶׁ

 אמימר מאן מלאכי השרת רבנן וכו' ואמאי קרו להו מלאכי השרתאיתא "אמר 

כמלאכי השרת." ופי' הר"ן )שם( שהן מצויינים ונבדלין משאר בני אדם דמצייני 

ר שהיו עם כלוממלמד שהיו ישראל מצויינין שם כמלאכי השרת כדאמרינן בהגדה 

 בפני עצמן, ולא נתערבו במצרים:
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 כשילדו הנשים בשדה?היכן נרמזו בהגדה הניסים שנעשו  .ח

ב שההגדה דורשת " ה נְ  -וָּׁרָּׁ דֶׁ ַמח ַהשָּׁ ה ְכצֶׁ בָּׁ ַמר: )יחזקאל טז, ז( ְרבָּׁ ּנֶׁא  ה שֶׁ , ְכמָּׁ יךָּׁ ַתתִּ

ים, וכו'" יִּ י ֲעדָּׁ י ַבֲעדִּ ֹבאִּ י ַותָּׁ ְגְדלִּ י ַותִּ ְרבִּ  ַותִּ

ועל פסוק זה אמרו חז"ל )שמות רבה פרשה א אות יב, וכ"ה בסוטה יא:( וכיון 

מולידיהם, הולכות ויולדות בשדה תחת התפוח וכו', וכיון שמכירין בהם שהגיע זמן 

המצריים רצו להרגם, ונעשה להן נס ונבלעין בקרקע, ומביאין שוורים וחורשין על 

 גביהן וכו', ולאחר שהולכין מבצבצין ויוצאין כעשב השדה, שנאמר )יחזקאל טז, ז(:

יְך וגו'.  ה ְנַתתִּ דֶׁ ַמח ַהשָּׁ ה ְכצֶׁ בָּׁ וכיון שמתגדלין באין עדרים עדרים לבתיהם, ְרבָּׁ

ים, שנאמר )יחזקאל טז, ז(: יִּ י ֲעדָּׁ י ַבֲעדִּ ֹבאִּ אל תקרי בעדי עדיים, אלא בעדרי  ַותָּׁ

 עדרים. 

 היכן נרמזה ירידת נחשון בן עמינדב לים? .ט

ֵאל ַמְמְש שבהגדה אומרים הפסוק )תהילים קיד, ב(  ְשרָּׁ ְדשֹו יִּ ה ְלקָּׁ ה ְיהּודָּׁ ְיתָּׁ יהָּׁ  ו:לֹותָּׁ

שקפץ נחשון ופירש"י )שם( "וכמו כן נדרש באגדה מקרא זה, היתה יהודה לקדשו 

 ואמר אני ארד תחלה וזהו שאמר היתה יהודה לקדשו:"  לתוך הים

 איזה שבח מוזכר פעמיים, הן בלשון זכר והן בלשון נקבה? .י

הֹודֹות, וכו נּו ַחיַָּבים לְּ ךְּ ֲאַנחְּ ַפיכָּ נָּׁ שבהגדה אומרים "לְּ ה ' ְוֹנאַמר ְלפָּׁ שָּׁ ה ֲחדָּׁ ירָּׁ יו שִּ

 וכו'."

ַאים  ַלים ֲאֵחַרים ַהבָּ גָּ ַלרְּ מֹוֲעַדים וְּ ואח"כ בברכת גאל ישראל אומרים "ַיַּגיֵענּו לְּ

לֹום וכו',  ׁשָּ אֵתנּו לְּ רָּ ש ַלקְּ דָּׁ יר חָּׁ ה ְלךָּׁ שִּ ֵׁשנּו."ְונֹודֶׁ דּות ַנפְּ ֵתנּו וַעל סְּ לָּ אֻּ  ַעל ּגְּ

על השמינית על נימא שמינית של וביאור הדברים עפ"י חז"ל )ערכין יג:( "למנצח 

ֵנֶבל עולם הבא ַכמֹור בְּ יָּ בְּ שֹור עשר וכו' ואומר הֹודּו ליְּ רּו לֹו: ַׁשירּו לוֹ  עָּׁ ש  ַזםְּ דָּׁ יר חָּׁ שִּ

 ולעולם הבא של עשר נימין בנבל עשור.ג(" ע"כ. ופירש"י שם -וכו' )תהילים לג, ב

כדאמר  שון נקבהדשירות העולם הזה ללשון זכר שיר חדש משתעי, מדכתיב 

שיר של אבל  תשועות הללו סופן לילד צרותבמכילת' כשם שנקבה זו יולדת כך 

 שאינו יולד. ע"כ. עולם הבא ל' זכר



 

 סבעמ'  -אספקלריא 

 

ועפי"ז מתבאר שה"שירה חדשה" שאנו אומרים בהגדה קאי על העבר שאנו שרים 

על ניסי מצרים, ואילו מה שאנו מברכים "ונודה לך שיר חדש" בלשון זכר קאי על 

 עתיד לבוא בגאולה השלימה.ל

 היכן נזכר דם הפסח? .יא

ַחים בָּ ם ַמן ַהזְּ ֹנאַכל ׁשָּ ם בברכת גאל ישראל "וְּ מָּׁ יַע דָּׁ ר ַיגִּ ים ֲאשֶׁ חִּ ן ַהְפסָּׁ ַעל ַקיר  ּומִּ

צֹון וכו'", וע"ע בתשובה הבאה. רָּ ַבֲחךָּ לְּ  ַמזְּ

 היכן נרמז דם מילה? .יב

ב  שההגדה דורשת ַמר: -"וָּׁרָּׁ ּנֶׁא  ה שֶׁ ה ְנַתתִּ ח( -טז, ז)יחזקאל  ְכמָּׁ דֶׁ ַמח ַהשָּׁ ה ְכצֶׁ בָּׁ , ְרבָּׁ יךָּׁ

ֵמַח, ְוַאְת ֵעֹרם וְ  ֵרְך צִּ ֹכנּו ּוְשעָּׁ ם נָּׁ ַדיִּ ים, שָּׁ יִּ י ֲעדָּׁ י ַבֲעדִּ ֹבאִּ י ַותָּׁ ְגְדלִּ י ַותִּ ְרבִּ ֹבר ַותִּ ע  ְריָּׁה. וָּׁאֶׁ עֶׁ

י, וָּׁ  ְך ֲחיִּ ַמיִּ ך ְבדָּׁ ְך, וָֹּׁאַמר לָּׁ יִּ מָּׁ ת ְבדָּׁ סֶׁ ְתבֹוסֶׁ ְרֵאְך מִּ ְך וָּׁאֶׁ ַליִּ י."עָּׁ ְך ֲחיִּ ַמיִּ ך ְבדָּׁ  ֹאַמר לָּׁ

שבדם פסח ודם מילה . וששינה לומר שני פעמים לפי בדמיך חייופירש"י )שם( 

 . נגאלו

ואעבור עליך ובשמות )יב, ו( פירש''י היה ר' מתיא בן חרש אומר, הרי הוא אומר 

)יחזקאל טז, ח(, הגיעה שבועה שנשבעתי לאברהם  ואראך והנה עתך עת דודים

ואת ערום בניו, ולא היו בידם מצות להתעסק בהם כדי שיגאלו, שנאמר שאגאל את 

)שם ז(, ונתן להם שתי מצות, דם פסח ודם מילה שמלו באותו הלילה, ועריה 

)שם ו(, בשני דמים, ואומר גם את בדם בריתך שלחתי מתבוססת בדמיך שנאמר 

 אסיריך מבור אין מים בו )זכריה ט, יא( וכו'.

 (2ז מתן תורה? )היכן הוזכר או נרמ .יג

ה. ַדֵיינבהגדה משוררים  .1 ת ַהתֹורָּׁ נּו אֶׁ ַתן לָּׁ יַני, ְוֹלא נָּׁ ְפֵני ַהר סִּ נּו לִּ לּו ֵקְרבָּׁ  ּו.""אִּ

ְבֵני ובהגדה אומרים בהלל )תהילים קיד, ד(  .2 עֹות כִּ ים, ְגבָּׁ ְקדּו ְכֵאילִּ ים רָּׁ רִּ הָּׁ "הֶׁ

חוֹ  ֹסב ְלאָּׁ נּוס, ַהַיְרֵדן תִּ י תָּׁ ְבֵני ֹצאן. ַמה ְּלךָּׁ ַהיָּׁם כִּ עֹות כִּ ים, ְגבָּׁ ְרְקדּו ְכֵאילִּ ים תִּ רִּ הָּׁ ר, הֶׁ

 ֹצאן." 
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ועל פסוקים אלו אמרו חז"ל )פסחים קיח.( מ''ט אמרינן האי משום שיש בו ה' 

וכו' וקריעת ים סוף דכתיב  ומתן תורה דברים הללו יציאת מצרים וקריעת ים סוף

  וכו'. ההרים רקדו כאילים דכתי' )שם ד(מתן תורה )תהילים קיד, ג( הים ראה וינוס, 
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 תשע"ז לחג הפסחאספקלריא 

א, "שליט פוקס יעקב יצחק הרב/  החג הלכות

מח"ס 'הכשרות' 'תפילה כהלכתה' 'הליכות בת 

 ישראל'

 סידור פסח כהלכתו

 אור ליום שני י"ד בניסן –ליל בדיקת חמץ 

לאחר ערבית, לאחר שטואטא הבית כולו סופית,  7:44 –עם צאת הכוכבים 

 ובוצעה "שטיפה גדולה"

אין אוכלים ולא  משהגיע הזמן ( 2 בודקים החמץ לאור נר שאינו נוטף או פנס (1 

גרם( מאשר שימהר  56עדיף שיטעם עד כביצה ) -טועמים אפילו לא פירות. הרעב 

בעל שמאחר, עדיף  (3 טוב שינוח מעט )שו"ת מהרש"ם(. –בבדיקה. וכן העייף 

 תו, בברכה, ותשאיר חדר אחד שיבדוק הוא בברכה.שתבדוק אשתו בזמן, בשליחו

אין צריך לכבות את האור בזמן הבדיקה, אדרבה, צריך לתוספת אורה. )כך נהגו  (4

כיום, שמנקים הכול ביסודיות יתכן שהנחת עשרה  (5 החזון איש והסטייפלער זצ"ל(

ף יש לעטו פתיתים )פחות מכזית, עטופים, ומסומנים(. יש לה יסוד מן הדין.

יש לבדוק את  –הונחו עשרה, ונמצאו אחד עשרה  הפתיתים ולרשום היכן הונחו.

כל דבר שניתן להפוך ולנער אינו  (6 שליט"א(. הבית שנית )דעת הגר"מ שטרנבוך

הבדיקה עם ( 7 צריך בדיקת נר )כיסים, מגירות נשלפות, תיקים( הגהות המהרש"ם

ם לארץ, במכונית ובמקומות חיונית, תחת רהיטים ומיטות הסמוכי פנס חשמלי,

ומכונית, רצוי לבדוק ביום לאור השמש , שמסוכן להיכנס עם שלהבת הנר

 כשהדלתות פתוחות.
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"אלו הבודקים בהעברה בעלמא )כגון, רק כדי למצוא את עשרת פתיתי הערה: 

ברכה לבטלה היא"  –קרוב לומר, שהברכה שעושים על הבדיקה  –הלחם שהטמינו( 

 ט, הובא בליקוטי מהרי"ח(. )דרך פקודיך מצוה

: כל שלא עשו בדיקת חמץ, כדין, לאור נר או פנס או אור השמש חובה להזכיר

)כשאורה נכנס למטבח( לאחר ניקוי המקרר, המקפיא וארונות המטבח, בטרם 

חייבים הכניסו לתוכם את מוצרי הפסח )לפני ליל הבדיקה, כמובן בלא ברכה(. 

רוקן את המקומות הנ"ל ולבצע בדיקה כדין. אין ל כעת, בליל י"ד בשעת הבדיקה,

מקום בבית החייב בדיקה כמו המקרר וארונות המטבח !!! עצם הניקוי, אין די בו, 

ישנו ניקוי, וישנה חובת בדיקה. אמנם בעל ה"נודע ביהודה פוסק, שחדר שכיבדוהו 

רונות חזקתו בדוק, אבל מי מנקה מקרר , מקפיא או א –)ניקוהו( ג' ימים רצופים 

להיות ולהשתמש בפסח במקום שלא  ואסור לפי הדיןמטבח ג' ימים רצופים.... ? 

נבדק !!! אפילו באים בחול המועד, לדירה שכורה למלון או אכסניה שלא נבדקו, 

 "לא בדק בליל הבדיקה הולך ובודק בברכה עד ערב חג אחרון" )שו"ע תל"ו(.

 בדיקת הספרים

או שרגילים לקרוא בהם על שולחן ספרים שהשתמשו בהם בשעת אכילה 

האכילה, וכן סידורים ותהילים וכדומה, המונחים בקביעות בתיק, יש לבדקם 

: מנקים ספרים שבארונות שארביסודיות דף דף )למעוניינים להשתמש בהם בפסח(, 

היטב מעליהם ומאחוריהם, בעיקר, המונחים בארונות הסמוכים לשולחן האוכל 

פר בפתיחתו וסגירתו, פעם פעמיים, שאין בזה אלא גזל שינה, )ואין די רק בניעור הס

לנוהג לעשות זאת על המרפסת באישון לילה(. ויש שכתב, שלא ראינו לרבותינו 

שנהגו לבדוק הספרים קודם הפסח, וכיוון שמבטלים החמץ, שוב לא חוששים 

וכן לפרורים דלא חשיבי )דברי הגאון רב"צ אבא שאול בשו"ת אור לציון א, ל"ב 

אמנם מרן החזון איש  כתב הגר"ע יוסף זצ"ל בהגדת חזון עובדיה בדיקת חמץ, ד(.

והגריי"ק זצ"ל ניקו את אותם ספרים שרצו להשתמש בפסח, באופן יסודי, כבר כמה 

"וכן  –ימים לפני פסח, ושאר הספרים כיסו )עושה לו מחיצה( וכללום במכירת חמץ 

 א(.הדבוק בספרים" )אורחות רבינו פסח, כ"
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 ביטול חמץ

מיד לאחר בדיקת החמץ, נאמר נוסח "ביטול חמץ" )שמא נשכח לבטלו למחרת 

בתרגום: "כל חמץ או שאור,  –החמץ( באמירת "כל חמירא וכו'"  לאחר שריפת

הנמצא ברשותי, שמצאתיו ולא מצאתיו, יהא בטל ויהא הפקר כעפר הארץ". 

לא ראיתיו ושביערתיו ולא השריפה מוסיפים "שראיתיו וש ובבוקר בביטול שאחרי

. אואף שהחמץ נשרף:  ביערתיו )לשון השו"ע תל"ד, ג( יהא הפקר כעפר הארץ".

. הכוונה גם על הנמכר לנוכרי, שמא לא הייתה המכירה ב שמא לא נשרף היטב.

 כדין.

 מכירת חמץ

דין, בחתימה ובעשיית קנין, אפשרי גם -היינו: מכירה ע"י רב או שליח בית (1

כל ( 2 המוכר דרך הטלפון ולציין הכתובת והמקומות בהם החמץ מרוכז.למנות את 

מפני שחמץ שלא נמכר לגוי  עניין מכירת החמץ נועד לחמץ שנשאר לאחר הפסח,

אלו  (3 במשך הפסח אסור באכילה ובהנאה אפילו פחות מכזית לאחר הפסח.

דוק היטב שאינם מוכרים מוצר חמץ ) ויסקי, ויטמינים, חמץ וכדומה( חייבים לב

כי אי אפשר למכור רק הדבוק בכלים  התנורים והמעבד מזון, הספרים והבגדים

 הערה: לא יקנה פירורים או לכלוכי חמץ דבוקים. בבגדים וכו' שהרי שום גוי בעולם

ו בת גדולה להתבצע ע"י אישה א בדיקה, ביטול שריפה ומכירת חמץ יכולים

 בשליחות הבעל או אבא.

* 

 ניסןי"ב  –שבת הגדול 

מנהג ארץ ישראל לקרוא את הפטרת "וערבה לד' מנחת יהודה וגו' )מלאכי ג(, בין 

שחל שבת הגדול בערב פסח בין שחל כהשנה )לוח ארץ ישראל להגרימ"ט זצ"ל(. 

 ואין אומרים אב הרחמים ולא צדקתך וגו'.
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דורש בציבור, להודיעם דינים השייכים לפסח  בכל מקום, שהרב מנהג ישראל

להוכיח לעם... המעשה אשר יעשון, היינו דיני הגעלה  בסידורו(, "והעיקר )היעב"ץ

וביעור חמץ וכו' ושאר הלכות הפסח, אבל אם תהיה הדרשה רק בפלפול או דרוש 

יש נוהגים לקרוא  אין יוצאים בזה ידי חובתם )משנ"ב ריש סי' תכ"ט(. –בעלמא 

לפי  על כל עוונותינו", בשבת הגדול מהגדה של פסח, מ"עבדים היינו" ועד "לכפר

שבשבת זו הייתה תחילת הגאולה ונעשה בה נס לישראל, ועוד, כדי להסדיר את 

ההגדה בפני התינוקות. ויש סוברים, שאין לקרוא, לפי שהנאמר "בשעה שמצה 

ומרור מונחים לפניך" בא למעט שלא לקרוא את ההגדה לפני ליל הסדר, ועוד, כשם 

שום חביבות המצווה, כן גם ההגדה תהא חביבה שאין לאכול מצה מבעוד יום מ

יותר כשיאמרוה לראשונה בליל הסדר )דברי מרן הגרשז"א זצ"ל( ואמנם, הגר"א לא 

 אמר.

 ערב פסח –יום שני י"ד ניסן 

כדי להספיק לסיים את אכילת החמץ  6:16 –משכימים לתפילת שחרית. נץ החמה 

 וניקוי הבית בזמן.

אין אומרים מזמור לתודה וגו' ולא למנצח יענך ד'  – בני אשכנז בתפילת שחרית:

אומרים מזמור לתודה וגו'  – בני ספרדביום צרה וגו' ואף לא במשך כל ימי החג. 

 אין אומרים כל חודש ניסן. –וגם כל ימי החג. ולמנצח יענך וגו' 

הבכורים שאינם מתענים, משתתפים בסעודת סיום כדי להפטר  -תענית בכורות 

ולל אב שבנו הקטן בכור, ואפילו נולד קודם חצות ליל י"ד )שע"ת בשם מתענית, כ

העושה סיום  בכור קטןשבו"י ומקראי קדש פסח ב, כב והגש"פ חזון עובדיה עמ' ק(. 

בסעודת הסיום, אין הבכור צריך לאכול כזית,  פוטר את אביו וכל המשתתפים. –

סוכריות וכדומה )דעת  אלא מספיק שיטעם משהו, ודי לאכול תמרים, צימוקים או

ולא יכל להצטרף  בכור שהיה אנוס הגרשז"א זצ"ל בספר ועלהו לא יבול עמ' קע"ד(.

 לסיום מסכת, בשעהד"ח יכול להצטרף לסיום בשמיעה בטלפון )"מעדני שלמה" עמ'

 ב(.
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רצוי להביא להן משיירי סעודת הסיום. שלדעת השו"ע ת"ע:  – בת ואשה בכורה

ורה נקבה מתענה, שהרי "בתיה בת פרעה )בכורה( ניצלה "יש מי שאומר, שאף בכ

ממכת בכורות בזכות שמשתה את משה מהיאור". ואף שהוסיף הרמ"א: "ואין 

 ראוי להביא להן. -נוהגים כן". לצאת ידי כל הדעות 

 10:33 –להגר"א שו"ע הרב ולבני ספרד  10:02 –מגן אברהם  סוף זמן אכילת חמץ:

ב, ולהצניע את המברשת והמשחה שאינה כשרה יש לצחצח את השיניים היט

הפה הכשרים לפסח. כמו כן, אין להשתמש בפסח -לפסח. ולהוציא את המשחה ומי

 בחוט דנטלי המשוח ב"ווקס", מחשש עמילנים של חמץ. 

 שריפת החמץ וביעורו

לכתחילה, יש לשרוף באש, בלא חומרי דליקה. כמו כן, אפשרי )במקום שלא ניתן 

נהוג לשרוף עם החמץ את הלולב, פתילות  פורר לים או בשירותים.להדליק אש(,ל

ויש להקפיד על הפרדה בין בשר לבין חלב  החנכיה, הפרשות החלה שנשארו.

 במדורת החמץ. שהרי ישנו איסור לבשל בשר בהמה בחלב, אף בלא אכילתם.

 11:37 –להגר"א שו"ע הרב ולבני ספרד  11:21 –מגן אברהם  סוף זמן ביעור חמץ:

 שר משימות חובה עד סוף ביעור חמץע

ניקוי וטאטוא אזור ארוחת הבוקר, כולל המדף במקרר עליו היו שאריות  .1

 החמץ. 

  סח( –ניקוי סופי של הטלפונים הנייחים והניידים ) גם בפסח פה  .2

 החלפת ראש המטאטא או ניקויו במסרק סמיך.  .3

 הוצאת השקית מתוך שואב האבק והחלפתה.  .4

לרצועות השעונים, הצמידים והטבעות. טבעת שלשו אתה ניקוי יסודי  .5

בקביעות בצק, לדעת הגרצ"פ פרנק זצ"ל עדיף להטמנה עם כלי החמץ בארון 

 שנמכר בו החמץ. 
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הזרמת מים רותחים עם חומר פגום לפתח יציאת כיורי המטבח והחלפת  .6

 הרשתות.

  ניקוי סופי למחשב וכל ספיחיו, בעזרת שואב וממחטות לחות. .7

סופי על חדר המדרגות מהכניסה ועד פתח הדירה, כולל ארונות חשמל  מעבר .8

לדעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל חובה על כל דייר עד הדירה שלו, אא"כ  –וטלפון 

 ממנים שליח שיבדוק בכל הבניין. 

נעילת דלתות הארונות המסומנים בהם החמץ וכליו הנמכרים, כולל ספרי  .9

פים ברכונים של כל השנה והטמנת המפתח בישול ואפיה, ספרי טלפון, ויש מוסי

  במקום ידוע.

ניעור הבגדים, הזקנים והשיער, ובזאת תם מבצע פסח תשע"ז )יש המתעדים  .10

 בצילום את הבית הנקי(. 

ניקוי ימליצו טוב  קרצוף, רחיצה, שטיפה –"יהי רצון שהמלאכים העולים מקשר"נ 

ומר בערב פסח, בראותו את יצחק מברדיטשוב זי"ע, שהיה א לוי דברי רבי בעדנו"

  העמל והטרחה להגיע לפסח כשר, כהלכתו.

 דברים האסורים באכילה ובשתייה במשך יום י"ד ניסן

 – 4:44 –זמן האיסור: מעלות השחר  -מצה שיוצאים בה ידי חובה בלילה  .א

ויש להם  –משנ"ב תע"א, י"ב. ויש אוסרים מן המנהג מראש חודש ויש מפורים 

 בערב פסח –משה א, קנה( האיסור מן הדין  מקור )שו"ת אגרות

כדי שיהיה חידוש  –: קטנים וקטנות משיודעים לספר ביציאת מצרים האיסור כולל

 באכילת המצה בליל הפסח.

עד סוף זמן אכילת חמץ  – לבני אשכנזמצה עשירה )רק במי פירות(,  מותרים:

עה עשירית של היום עד ש –מצה מטוגנת, מבושלת )קניידלך לאוכלי שרויה(  .10:02

. אבל אסורים עוגה ועוגיות מקמח מצה אפויות )אפילו מעורבות ביין ובדבש( 15:53

 שער הציון שם. –משום שלא נתבטל מהם שם מצה  –
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 –שו"ע תע"א: "ויין מעט לא ישתה" )מרחיק התיאבון( הרבה  – יין ומיץ ענבים .ב

סמ"ק. לדעת  172 –מותר. היינו לדעת המשנה ברורה: שתי כוסות של רביעית 

עלול להיות  –הגרי"ח זוננפלד זצ"ל השותה את הכמות המותרת, לצאת כל הדעות 

 בחשש שיכרות בליל הסדר.

 מותרת ואף רצויה, לבחירת יין או מיץ ענבים הראוי למצווה. –טעימה מעטה 

רמ"א תעא, ב: "ויש נוהגים שלא לאכול חזרת בערב פסח כדי שיאכל  – מרור.ג

..." ובמשנ"ב שם: ואין למנהג זה טעם, אדרבה, טוב שלא יאכלנו מרור לתיאבון

 בלילה לתיאבון כי הוא זכר לעינוי.

הלכה למעשה: כיון שהובא בשם הרשב"א, על כן, לחיבוב מצוות מרור, אין 

 לשנות מנהג קדמונים.

נהגו שלא לאכול, אף שאין חשש שלא יאכלוה לתיאבון... ואולי  – חרוסת .ד

 קיום אכילתה בלילה...מחשש שלא יישאר ל

 12:41 –ערב פסח אחרי חצות היום 

, אפילו בחינם ואין רואים ממנה סימן ברכה. אסורה כל מלאכת קבעמעיקר הדין 

מותרות  - שכחו או לא הספיקו בפרט בירושלים עיה"ק ת"ו, מקום הקרבת הפסח.

 מלאכות ע"י גוי ואפילו בשכר, כמפורט להלן:

חו מקודם, מותר אחרי חצות ע"י גוי אבל לא ע"י שכ –תספורת השיער וגילוח  .א

ישראל אפילו בחינם, אא"כ הישראל עני שאין לו מה לאכול בליל הסדר ובחג, לא 

מותר להסתפר ולהתגלח ע"י עצמו.  –מצא כזה, והשערות ארוכות )לקראת ספירה( 

 מותרת בכל אופן, כל מה שצריכה. –אישה לצורך מצוה או צניעות 

אם שכחו, מותר אחרי חצות, ע"י עצמו או ע"י אחרים ללא  – םקציצת ציפורני .ב

 שכר.

מותר להפעיל מכונת כביסה קודם חצות, אף שתסתיים פעולתה לאחר  –כיבוס .ג

מכן, ולדעת מו"ר הגרי"י נויבירט זצ"ל כיום, שרק לוחצים על כפתור, ייתכן שבשעת 

 הדחק יש להתיר הפעלת מכונת כביסה אף אחרי חצות. 
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לא הספיקו עד חצות, מותר לכבוד יום טוב, אף  – ליים והברקתןצחצוח נע .ד

 במשחה וצחצוח.

מותר )תשובת מרן החזו"א לאחותו, אורחות  –בגדים הנצרכים לחג  –גיהוץ  .ה

רבנו ח"ב עמ' נו( בחוה"מ מותר רק גיהוץ שטחי ) בלא אדים( לצורך לבישה בלי 

 שיכוונו לגהץ במועד )שו"ת בית דוד(

לצורך המועד מותר אפילו במעשה אומן, כגון קרעים, כפתורים  –תיקון בגדים  .ו

וכדומה, בין לעצמו בין לאחרים. מכל מקום, אין ליטול שכר מאחרים אבל תפירה 

 אסורים. –וסיום בגדים חדשים וכן פרימת תפירות ותפירתם מחדש 

 ההכנות לליל הסדר

ותר לעסוק בהן יש להקדים ככל שניתן את ההכנות הקשורות לליל הסדר, ואף שמ

אף אחרי חצות היום, ראוי ורצוי לבני הבית ובפרט לעקרת הבית להספיק לנוח 

ערניים ושמחים לקיום מצוות הלילה  –קמעה כדי להסב לשולחן הסדר בדרך חרות 

בשלימות. וכן, כדי להתחיל בסדר בזמן )כדלהלן( כדי שלא יירדמו הקטנים, וכדי 

  12:41 –להספיק לסוף זמן אכילת האפיקומן 

  יש להכין: שולחן יציב, כסאות נוחים, כריות להסיבה. שו"ע תע"ב, ד: "אישה

אין צריכה הסיבה אא"כ היא חשובה וכל הנשים שלנו חשובות אך לא נהגו להסב" 

רק אם  אשכנזנהגו להסב )כף החיים שם, כ"ח( בנות  – ספרדנשים בנות  למעשה:

בת גדולי הדור אשת  (1 אפשרויות: 4חשובות: בכסף משנה פ"ז מהלכות חמץ ומצה 

מי שיש  (4 שאין לה בעל והיא גברת הבית.( 3 חשובה בפרי ידיה. (2 חיל יראת ד'.

 לה עבדים ושפחות ואינה צריכה להתעסק בתיקון המאכלים ועניני הבית.

 מזיגת אדום בלבן עדיף בצבע אדום, אא"כ הלבן משובח,  – יינות ומיץ ענבים

בנות  הלבן לתוך האדום. לפתוח הפקקים והסגרים לפני החג.מוזגים את  – בלילה

 יכולות לשתות לכתחילה מיץ ענבים, כי אין להן  – ונשים

  דין שמחת יום טוב ביין המשמח כגברים )הגרצ"פ פרנק זצ"ל(. אין לערב במיץ

ענבים מים, כיוון שגם כך, טעמו קלוש )דעת הגרש"ז אויערבך זצ"ל(. טוב להניח על 
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כדי שלא שלא לבוא לידי ספק  –בתחילת הסדר את כל סוגי היינות שבבית השולחן 

  לעניין ברכת "הטוב והמטיב" כשמביאים בהמשך הסדר יין משובח יותר..

 ( 7 – 6גביע או כוס לכל אחד מהמסובים, כולל בנים ובנות מגיל חינוך ,)

ות שלימים, סמ"ק. כוס 150 – לחזון אישסמ"ק.  86 – לגר"ח נאההמכילים רביעית: 

מוסיפים על  – בני אשכנזמדיחים בין כוס לכוס.  – בני ספרדשטופים ומודחים. 

מברכים ברכת  בני ספרדהנשאר פרט לקראת "ברך" )סוף הסעודה( שמדיחים הכוס. 

על כל כוס  –בני אשכנז הגפן על כוס ראשונה )קידוש( וכוס שלישית )ברכת המזון( 

מטיפים  –בני אשכנז כות מן הכוס לתוך כלי, שופכים בעשרת המ בני ספרדוכוס. 

באצבע )"אצבע אלקים היא"( כמפורט להלן, על כן, לכוס שנייה, אין למזוג יין 

 הקדוש "בקדושת שביעית".

  א( : כללי כפולה:לפני סוף זמן ביעור החמץכפולה יש לבדוק המצות מחשש 

אפילו ב(  פולה.אין לאסור מדין כ –נתכפלה המצה ויש הפסק אויר במקום הכפל 

אין הפסק אויר בין הכפל, אבל אינה דבוקה במקום הכפל עדיין לא נאסרה. ויש 

אסורה  –המחמירים שאפילו רק נוגעים שני צדדי הכפל בלי שום הפסק אויר 

הכפלים דבוקים באופן שאפשר להפריד  ( ג(המצה. )קנה בושם בשם שו"ע הרב

שהחללים והאבעבועות רובם  –פוחה אין לחשוש לנאסורה. במצות שלנו  –ביניהם 

 מחמת חום האש. 

 הפרשת חלה

להלן מספר כללים  חובה במידת הצורך להפריש חלה מן המצות בטרם כניסת החג,

 להפרשה:

אין בכל חבילה שיעור הפרשה, יש  יש לקרב החבילות זו לזו כשהן פתוחות. א.

חיים א, עט( וכן נהג להניחן לתוך סל אחד או לכסותן במפה )משנ"ב תנז, ז ושלמת 

כשמקרבים חבילות  בעל קהילות יעקב זצ"ל לשים את כל החבילות בסדין פרוס,

וודאי יש צרוף סל )אורחות רבנו  –ושמים מצה הנוגעת במצות שבשתי החבילות 

יש להיזהר שלא לצרף יחד מצות שמורות ושאינן שמורות וכן  ב. .20ח"ב עמ' (
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שו"ע יו"ד  –ל ומקפידים שלא לערבם אלו באלו מצות יד ומכונה לצירוף סל, הואי

שכו, ב. ולדעת הגר"מ שטרנבוך שליט"א )בהגדת מו"ז( יש להחמיר שלא לצרף אף 

 לא מצות מתנור ראשון עם מצות מתנור שני.

יש המכינים את ה"כזיתים" לצורך מצוות הלילה בשקיות. ולכתחילה יש להקנות 

 שלכם" )דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל(.את מצות המצווה לכל האורחים, שיהיה מ"

 ליל הפסח – חגים וזמנים לששון -מועדים לשמחה 

 –הדרום  18:38 –הצפון  18:45 –אזור המרכז  18:29 –ירושלים  הדלקת הנרות:

18:46 

יש להניח נרות שידלקו עד סוף הסעודה, לכתחילה כולל אכילת האפיקומן 

 היא אחרי ההגדה!!((. בדיעבד אפילו עד התחלת הסעודה )ש12:41)

בנות אשכנז ובן איש חי מברכות: "להדליק נר של יום טוב" ושהחיינו  הברכות:

)לכוון בשהחיינו גם על חיסול החמץ, ניקוי הבית וכו'(, בנות ספרד לפי הגר"ע יוסף 

זצ"ל: לא תברכנה שהחיינו על הנרות ותצאנה בשהחיינו של הקידוש. גם המברכות 

אמן על השהחיינו בקידוש ותכוונה על שאר מצוות  בהדלקה, רשאיות לענות

 הלילה.

בנוסח יום טוב. ובאמירת הלל שלם, גם בנות ספרד מברכות פעם  -תפילת ערבית 

יחידה בשנה על הלל שלם בליל הפסח )גם בתפילה ביחידות(. אומרים עדיין "משיב 

 הרוח ומוריד הגשם" וכן בשחרית.

קיים בליל ט"ו ניסן, על כן אין לקדש )כוס מצוות ליל הסדר יש ל -התחלת הסדר 

ויש מקפידים שלא לקדש  19:42 –ראשונה מד' כוסות( לפני הגיע צאת הכוכבים 

 כדי שיהיה לילה ממש לכל הדעות 20:20לפני הגיע זמן ר"ת. היינו 

 הנחיות הלכתיות נחוצות על פי סדר סימני הסדר

 –, מפני שכוס הקידוש יבהישבליל הסדר שחל בחול, כהשנה, יש לקדש ב –קדש 

הנשים ובני  היא הראשונה מארבע הכוסות, שדין שתייתן בהסיבה דרך חירות.
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את כוסם כדרך המקדשים, יגביהו הבית אף שיוצאים בשמיעה מהמקדש, טוב ש

למען יידעו שהכוס, היא הראשונה מארבע הכוסות, וכאילו הם קידשו לעצמם, מדין 

שומעים היטב את המקדש(, יש האומרים את שומע כעונה. אכן, )בפרט כשלא 

הקידוש מילה במילה מתוך ההגדה ומכוונים שלא לצאת מבעל הבית, ומקדשים כל 

 אחד לעצמו.

יש לכוון גם כן, על כל מצוות הלילה )סיפור יציאת  בברכת "שהחיינו" של הקידוש,

חיינו" מצרים, אכילת מצה, ארבע כוסות, מרור ואפיקומן(, ונשים שכבר ברכו "שה

בהדלקת הנרות, ודאי שלא תחזורנה לברך, כשאומרות את הקידוש מילה במילה, 

חיינו" שמברך, אמנם, כשיוצאות מן המקדש, רשאיות לענות אמן על ברכת "שה

שהרי כשברכו על הנרות )המברכות בזמן ההדלקה( עדיין לא  ואין זה להן הפסק,

 בכניסת הלילה.יכלו לקיים את מצוות הלילה, שמתחייבות בהן רק 

"אם ירצה לשתות כמה כוסות, הרשות בידו,  – שתייה בין כוס ראשונה לשנייה

ומכל מקום, ראוי ליזהר שלא לשתות בין כוס ראשונה לשנייה, אם לא לצורך גדול, 

 כדי שלא ישתכר ויימנע מלעשות הסדר וקריאת ההגדה" )שולחן ערוך תע"ג, ג(.

שכרים אסור, אבל משקה שאינו משכר מותר "משמע, שדווקא יין או שאר משקים מ

 לשתות בין הכוסות" )משנ"ב שם, ט"ז(. 

מזגו כבר כוס שניה והתחילו בהגדה, נחלקו הדעות בין הראשונים אם  אכן, אם

, אנשים למעשה רשאים להפסיק בשתייה )ראה באור הלכה שם ד"ה הרשות וכו'(.

יקונו, עדיף שישתו חלשים, שהצימאון עלול לגרום שלא יעשו את הסדר כת

משקאות קלים )ויגד משה ט"ו, י"ד(, ויש שכתב, שעדיף לשתות מים )או מי סודה( 

 בלבד )ערוך השולחן שם, ז(.

המסובים את ידיהם, כשם שנוטלים לאכילת פת, אלא בלא  כלנוטלים  –ורחץ 

הטועה וברך על  די בשפיכה אחת לכל יד. –ברכה, ויש שכתבו כיון שהוא לטהרה 

כשמגיעים ל"רחצה", לפני הנטילה לאכילת המצה, יש לגעת במקומות  – לההנטי

המכוסים בגוף, או בנעל וכדומה, כדי להתחייב בוודאי בברכה על הנטילה )באור 

 הלכה סי' תע"ה(.



 

 עהעמ'  -אספקלריא 

 

"וייקח מהכרפס פחות מכזית" לפי שיש ספק לעניין אם לברך עליו ברכה  –כרפס 

לא לאכול ירק קטן שלם, משום שנחשב והוא הדין ש. אחרונה )משנ"ב שם, נ"ב(

כ"ברייה" ויהא חייב בברכה אחרונה )מקראי קדש ב, מ(. אמנם, יש סוברים, שיש 

, שאין אכילה בפחות מכזית, ועל פחות מכזית, אין לפחות כזיתלאכול מהכרפס 

חייבים בנטילה )ראה ביה"ל תע"ג ד"ה פחות וכו' בשם הרשב"ץ(, וכדברי הרמב"ם 

, ב ומעשה רב להגר"א ובסידור היעב"ץ שיש לאכול לפחות כזית, וכן הלכות חו"מ ח

בכל אופן, אין מברכים ברכה אחרונה  נהגו מרן החזון איש והגרי"ז מבריסק זצ"ל.

שאין משמעות דברי הטור והשו"ע,  משנ"ב שם נ"ו ושו"ע הרב, י"א. –על הכרפס 

 , וכן נהג מרן הגרשז"א זצ"ל.לאכול את הכרפס בהסיבה

"וייתן חציה )של המצה האמצעית(, לאחד מהמסובין, לשומרה לאפיקומן,  – יחץ

בין הכר והכסת )באר היטב, י"ט(,  -ונותנים אותה תחת המפה" )שו"ע תע"ו, ו( 

דכתיב "ושמרתם את המצות" )עפ"י הגמ' ברכות כ"ב ע"א שבין הכר והכסת דרך 

  שמירה(.

פ"י הגמ' פסחים ק"ט ע"א: ע 'מנהג ישראל' שהקטנים חוטפים את האפיקומן,

"חוטפים אפיקומן בלילי פסחים בשביל התינוקות שלא ישנו", ובשביל לזכור 

אכילתו, שהקטנים מצפים שיפדוהו מהם )הגדת "ויגד משה"(, ונכון להקפיד שלא 

לומר "גניבת" האפיקומן, אלא "חטיפת האפיקומן", והקפידו על זה ביותר בבית 

י לובואויטש, "שלא יאמרו בגויים, שהיהודים מחנכים הגר"ח מבריסק ובבית אדמור"

 ילדיהם לגנוב, זכר ליציאת מצרים, כנאמר וינצלו וגו'.

גיל  –מצווה לספר ביציאת מצרים ואף לבנים ובנות שהגיעו לגיל חינוך  -מגיד 

שבע, מפני שהם גם כן חייבים בכל מצוות הלילה, וכל סיבת השינויים -שש

נים לשאול ולקבל תשובות )שו"ע תע"א, י"ד שו"ע הרב שעושים, כדי לעורר הקט

  שם ומשנ"ב, מז(.

מצרים לנכדיו, מוציא ידי חובת "והגדת לבנך" גם את  סבא המספר סיפורי יציאת

אביהם )בנו או חתנו(, ולדעת ההפלא"ה )לקידושין ל ע"א( הוא הדין גם לעניין 

א ילמד ויספר לנכדיו מצוות "והודעתם לבניך ולבני בניך", שאולי עדיף שהסב



 

 עועמ'  -אספקלריא 

 

ולנכדותיו, מאשר האב, שעל ידי כן הינם מתקרבים יותר למסורת הקבלה מדור 

לדור. והוא הדין לעניין מצוות "למען תספר באזני בנך ובן בנך", מכל מקום, נכון 

כי מצוה בו יותר  –שגם האב ישתדל במשך ליל הסדר להגיד ולספר לבניו בעצמו 

לגר"מ שטרנבוך שליט"א ב, רל"ו ושו"ת בצל החכמה ו,  מבשלוחו )תשובות והנהגות

 י"ז(.

חייבת במצות "והגדת  –)והאב לא נמצא(  אימא הנמצאת בסדר עם בניה ובנותיה

לבנך" כשם שחייב האבא, כיון שהיא חייבת בכל מצוות הלילה )פמ"ג תע"ב א"א, 

 ט"ז והגש"פ חיים לראש(.

שאל את שאלות "מה נשתנה", ועדיף י  מעיקר הדין, די שאחד הבנים - מה נשתנה

 -שיהיה לפני בר מצוה, שהרי הוא אומר: "מה העבודה הזאת לכם"? וכשאין בן 

שואלת בת, או האישה. והמנהג שכל הבנים והבנות שואלים, ואצל מרן הגרשז"א 

זצ"ל, אחרי שכל הבנים שאלו אחד אחד, חזרו כל המסובים כולל רבנו על שאלות 

  ה"מה נשתנה".

מנהג האשכנזים להטיף היין מהכוס בעת אמירת עשרת המכות  – שרת המכותע

רמ"א תע"ה, ד. ובהגהות  –באצבע, זכר לנאמר "אצבע אלקים היא" )שמות ח, ט"ו( 

בקמיצה )עפ"י ילקוט שמעוני,  –ובמגן אברהם שם, כ"ח  לשפוך בזרת –מנהגים 

האריז"ל להטות הכוס,  ויש נוהגים, עפ"י וארא, שבקמיצה היכה הקב"ה את מצרים.

ולשפוך היין, שלא באמצעות האצבע, וכן הוא בשו"ע הרב שם, נא ובשערי רחמים 

 בשם הגר"א וכן נוהגים הספרדים, וכן נהג מרן הגרשז"א עפ"י עדות בנו הגר"ב זצ"ל.

איסטניס )עדין נפש(, ששפיכת היין באצבע, תימנע ממנו את שתיית הנותר  הערה:

צבע, אלא בהטיית הכוס, משום בל תשחית )שער הציון שם, לא ישפוך בא –בכוס 

 פ"א(.

: חובה עליהן עכ"פ לשבת ליד נשים ובנות העסוקות וטרודות במשך ליל הסדר

שולחן הסדר ולומר עם המסובים לכל הפחות: קידוש )כוס ראשונה(, הא לחמא 

שלשה  עניא וכו', מה נשתנה ועבדים היינו וכו'. רבן גמליאל אומר כל שלא אמר

 דברים: פסח, מצה ומרור וכו', עשרת המכות, ברכת המזון והלל.



 

 עזעמ'  -אספקלריא 

 

הכרעת : השיעור לקיום מצוות אכילת "כזית מצה" בליל הסדר -מוציא מצה 

גודלה אחיד ומשקלה כ  - במצת מכונה  המשנ"ב )תפו,א( וכל גדולי אשכנז וספרד:

 2/3רי תורה די בולדעת שעו מצה. 3/4גרם, קצת יותר מ 27.5ה"כזית":  גרם 30

:  בעובייה ובגודלה הממוצעבמצת יד  גרם. 9שליש מצה כ –ולחולה ולזקן  מצה.

גרם. והחזון איש הנהיג לשער במצת יד,  27.5קצת יותר משליש מצה בינונית כ .

בהנחת כף היד על המצה לפי היקף כף היד עם האצבעות בלי הבוהן. ולחולה 

 .ולזקן, די בחצי שיעור זה

ולא הלעיסה )הגר"מ  מתחילת הבליעה –נמדד לרוב הדעות ילת ה"כזית": זמן אכ

דודי יד, ז. שו"ת אור לציון ח"ג טו, יג. וכן שמע הגר"מ  פיינשטיין זצ"ל בהגדת קול

  ויא שליט"א מהגר"ח קנייבסקי שליט"א )תמוז תשע"ד(.

"ש )שיעורים של תורה(, וכן אכל הגרי דקות 4לכתחילה תוך משך זמן הבליעה: 

דקות עדות הגר"ע אויערבך שליט"א וכן  4תוך  אלישיב זצ"ל בנחת ובמתינות

 העיד הגר"ח קנייבסקי שליט"א שכן אמר החזון איש לאביו הגריי"ק זצ"ל.

יש לחוש  –של"כזית" מצה שהיא דאורייתא כזית ראשון ואפיקומן  יש לציין,

כורך די בשליש ביצה, ולמצה שהיא דרבנן  סמ"ק. 50ולאכול כחצי ביצה, נפח כ 

 סמ"ק. 33נפח כ 

הבוצע אוחז בשלשת המצות שבקערה )העליונה  אופן הבציעה והברכה:

"ברכת  והתחתונה השלמות, והאמצעית החצויה מה"יחץ"(, מגביהן ומברך

המוציא", שומט מידיו את המצה התחתונה, כשבידיו נשארות העליונה השלמה 

ילת מצה" ונותן לכל אחד מהמסובים משהו והאמצעית החצויה, ואז מברך "על אכ

ממצה שלמה, להשתתפותם ב"לחם משנה", וכל אחד מהמסובים אוכל ממצות 

בהסיבה ובכוונה לקיום  חצויות )"לחם עוני"( שמכינים לפני כן, לפני המסובים,

בנות ספרד צריכות להסב לכתחילה, בנות  -מצות אכילת מצה. כמפורט לעיל 

בות כנ"ל, ובכל אופן יש לאכול את הכזית מצה, ישובים אשכנז רק אם הן חשו

  בנחת ליד השולחן דרך חירות.



 

 עחעמ'  -אספקלריא 

 

די להם לכזית השני בשיעור הקטן, המפורט לעיל.  המהדרים באכילת שני כזיתים,

 בני אשכנז אינם מטבילים בליל הסדר את המצה במלח.

 מן הראוי לציין דברי מרן החתם סופר בהשמטות לשו"ת סימן קצו :

"מצוות עשה של אכילת מצה משומרת בליל פסח, היא יחידה נשארת לנו מכל 

מצוות אכילה שבכל התורה, אין לנו פסח וקודשים, רק מצוה אחת משנה לשנה, 

 ואם גם היא לא תעלה בידינו היטב בעיני ד' ?" ....!!!

 שולחן ערוך תפ"ו: נפח כחצי ביצה שיעור אכילת "כזית מרור" בליל הסדר -מרור 

גרם, ולחולה או מי שקשה לו די  45והחזון איש כ  גרם. ולדעת הנודע ביהודה 28כ 

 עלים בינוניים. 2עלה חסה גדול או בעלי חסה:  לדעת רוב הפוסקים: גרם. 17ב 

 – מרוסקת לא דחוסההאוכלים חזרת:  בקלחים העבים יותר מספיק מעט פחות.

סמ"ק( חד  30נפח כוסית )יין ב –במרוסקת ודחוסה  .כוס חד פעמית 1/6בנפח כ 

 ידי חובה לכל הדעות. האוכלים כף גדושה יצאו -למעשה  .פעמית

"לכתחילה יש להסב במשך כל הסעודה" )רמ"א תס"ב, ז(, ובדיעבד  -שולחן עורך 

יש  יוצאים בהסבה בעת אכילת כזית מצה ושתיית ארבע כוסות )משנ"ב שם, כ"ב(.

זכר לאבלות החורבן )ליל הסדר חל באותו  נוהגים בתחילת הסעודה לאכול ביצים

לילה שחל באותה שנה ליל תשעה באב(, וכדי להסמיך אכילת הביצה לאכילת 

נוהגים להטביל הביצה במי מלח,  הכורך, ששניהם "זכר למקדש" )סידור היעב"ץ(.

הכרפס במי מלח  –ואף שלרמ"א אין להוסיף בלילה זה שום טבולים פרט לשניים 

מטבילים  ב. כטבול אחד. –. אפשר ששני הטבולים במי מלח א ?והמרור בחרוסת

. שופכים את מי המלח על הביצה ג הביצה בעזרת מזלג, ואין זה נראה כטבול נוסף.

הידור לאכול את הביצה שעל הקערה )משנ"ב שם, י"א( ויש  ולא מטבילים.

שמשאירים את הביצה על הקערה, כדי שלא תתבטל הקערה לפני גמר הסדר, 

 אוכלים אותה בסעודת היום, ועל כן, אין קולפים אותה בלילה. ו

כולל: בשר כבש, שה, בקר ועופות,  אש בליל הסדר,-נוהגים שלא לאכול בשר צלי 

קדר, היינו שנצלה בקדרה ללא שום רוטב )שו"ע תע"ו, א ומשנ"ב(, -ואפילו לא צלי

דור פסח כהלכתו יש מתירים )סי –אבל בשר מטוגן בשמן ותבלינים או מעט רוטב 
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(, ופוסקי ספרד החמירו, שאין להתיר אלא לעת הצורך לשמחת יום 7פרק י הערה 

 טוב )כף החיים ,ד(.

זכר  –והשני  זכר לפסח –יש מקפידים לאכול לאפיקומן שני כזיתים, אחד  –צפון 

נשים, קטנים,  מי שאינו מסוגל, ובודאי )משנ"ב תע"ז, ו( למצה שאכלו עם הפסח

"ויהא זהיר לאוכלו קודם  להם בכזית אחד )שו"ע הרב שם(די  –נים חולים וזק

אמנם, החת"ס והנצי"ב מוולוזין לא הקפידו על אכילתו  חצות" )שו"ע תע"ז, א(.

קודש חצות, מפני שלשון השו"ע מורה שאין זו אלא הקפדה של זהירות לכתחילה 

 )שו"ת מנחת יצחק ט, מ(.

(,וטרם אכלו האפיקומן, חידש בעל 12:41)השנה  רואים שמתקרבת שעת חצות

"אבני נזר" זצ"ל )בשו"ת סי' שפ"א(, שישנה עצה, לאכול כזית מצה בהסיבה לפני 

 –יהיה כזית זה לאפיקומן, ואם הלכה כר"ע  -חצות, ולהתנות: אם הלכה כראבע"ז 

אין זו אלא אכילת מצה בעלמא, ובסיום הסעודה, יאכלו שוב אפיקומן. ואמר על זה 

מבריסק: "נאים הדברים למי שאמרם" ושיבח המנהג, ולדעתו, אף בלא תנאי הגרי"ז 

 מפורש, מועילה העצה )ב"הגדה מבית בריסק"(.

)כגון שנרדם חוטפו, או שהניחוהו תחת מיטה שישן עליה  לא נמצא האפיקומן

יש לקחת מצה אחרת לאפיקומן )רמ"א תע"ז, ב(,  –גדול או שהחביאוה בשירותים 

 – השוכח להסב באכילת האפיקומן , לקחת דווקא ממצת ה"יחץ".שאין הוא מעכב

לא יחזור לאוכלו, אם קשה עליו האכילה )משנ"ב תע"ז, ד(, ואם אין קשה, יחזור 

 ויאכלנו בהסיבה )שו"ת מנחת יצחק ט, מ

אין לשתות יין או משקאות  –בין כוס שלישית )ברך( לבין כוס רביעית )הלל(  -ברך 

 קים שאינם "חמר מדינה" מותר )משנ"ב תע"ט, ה(.משכרים, אבל שאר מש

 4אין למזגו בתחילת הסדר, כיוון שיין שפג טעמו )עמד פתוח  –כוס של אליהו 

 שעות( נפסל לקידוש ולהבדלה, אלא ימזגוהו לפני אמירת "שפוך חמתך וכו'".

בוחרים בכוס גדולה ומכובדת ביותר )סידור היעב"ץ ומנהגי חת"ס(, "שהיא כוס 

ה על הגאולה העתידה" )לשון המהר"ל מפראג בהגדת "דברי נגידים"( והיא ישוע
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כנגד לשון "והבאתי" )דעת זקנים מבעלי התוס' פרשת בא( ובעל הבית מוזגה בעצמו 

  )"ויגד משה" ל, ב(.

המשאירים את כוס של אליהו על השולחן לקידוש של בוקר, יש לכסותו )משום 

הביצה שעל הקערה אם לא תיאכל בלילה, כדי  איסור גילוי(, כשם שאין לקלוף את

 של תיאסר למחרת.

"אין מטריחים לעמוד באמירת ההלל בליל הסדר שצריך להיות בהסיבה  –הלל 

ובדרך חירות )ב"י סי' תכ"ב(. אבל אין לאומרו מוטים על הצד, אלא יושבים באימה 

רך אף אסור להפסיק באמצע ההלל שלא לצו וביראה )באר היטב סוס"י תע"ג(.

שנאמר בלא ברכה, אבל דברי תורה מענינא דיומא מותר לדרוש בין פסוק לפסוק 

 )ביה"ל תכ"ב, ד עפ"י המאירי לברכות י"ד(. 

יש אומרים שיר השירים, ויש הממשיכים לספר ביציאת מצרים,  אחר תום הסדר:

ולהפיג שינה יש המתירים לשתות קפה אפילו עם סוכר. )או"ח בשם מאורי האור 

ון עובדיה ב, ק"פ(. שבסתם אחר האפיקומן אין אוכלים ושותים פרט למים וחז

חוזרים ואוכלים כזית מצה  -וסודה. והמשנ"ב התיר קפה ותה בלי סוכר. אכלו 

שמורה לשם אפיקומן. הנרדם, והתעורר לפני עלות השחר, לרוב הדעות אין לא 

 כבר איסור האכילה והשתייה שלאחר האפיקומן.

 המיטה קריאת שמע שעל

פרשה ראשונה של שמע, ברכת המפיל והפסוק "בידך אפקיד רוחי".  לבני אשכנז:

יש נוהגים בליל שימורים להשאיר את הבית לא  כל קריאת שמע כרגיל. לבני ספרד:

 אין סומכים על הנס.. –נעול אבל, בחשש סכנה 

 יום שלישי ט"ו בניסן –יום חג הפסח 

שאר ימות החג בדילוג. )בנות ספרד בלי אומרים הלל שלם וב –בתפילת שחרית 

 ברכה(.
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כמנהג כל עדה. יש האומרים  –בתפילת מוסף נאמרת "תפילת טל"  -תפילת טל 

כבר בתפילת לחש בברכת "אתה גיבור" "מוריד הטל" במקום "משיב הרוח ומוריד 

הגשם" ויש אומרים רק בחזרת הש"ץ. המתפלל ביחידות, ואינו יודע אם כבר הכריזו 

 לא יזכיר במוסף לא "משיב הרוח" ולא "מוריד הטל". –הכנסת "מוריד הטל"  בבית

הטועה בקיץ והזכיר הגשם בין בברכת "אתה גיבור" ובבין בברכת השנים וסיים 

חוזר ומתפלל. כולל נשים ובנות  -"מחיה המתים" או אמר "יהיו לרצון אמרי פי"

 "ל.הגרי"ש אלישיב והגר"ע יוסף זצ–ואפילו בתפילת ערבית

בחול המועד ובשביעי של  נאמר שלם רק ביום הראשון )ובחו"ל יומיים(. -הלל 

נאמר בדילוג, שלא יהא חוה"מ יותר משביעי של פסח שאין אומרים בו הלל  –פסח 

הלל אפשר לומר כל היום עד  )"מעשי ידי טובעים... ואתם אומרים שירה?( שלם

 השקיעה )"ממזרח שמש ועד מבואו מהולל וגו'(

 ליל ט"ז ניסן –בית מוצאי חג ראשון ער

בכל תפילות חול המועד אומרים "יעלה ויבוא". השוכח "יעלה ויבוא": אם נזכר 

 חוזר ומתפלל, בכל תפילות היום.  –חוזר לרצה. סיים התפילה  –לפני עקירת רגליים 

סמוך לערבית נכון להודיע בחשאי )שאין מכריזים בקול על הפסקת ברכה ושפע( 

 – אשכנז ולבני: נוסח ברכנו וכו' לבני ספרדאת שאלת הגשמים ולומר: להפסיק 

  "ותן ברכה".

אסורות לברך על הספירה שהיא מצות עשה שהזמן  –בנות ספרד  ספירת העומר

אישה השומעת  –גרמא )"איך תאמר וציוונו הרי לא ציוונו"( לדעת כף החיים 

שה אין כלל ענין בספירה תבוא עליה ברכה. ויש אומרים שלא –הברכה מן האיש 

ובמשנ"ב  רשאיות לברך )עפ"י דעת ר"ת(. – בנות אשכנז)שהוא לתיקון חטא העגל( 

דהיינו כשהיא מתפללת ערבית או שיש לה לוח מסודר או כשמזכירה זו לזו, שמא 

 תשכח יום אחד.
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 קיצור הלכות חול המועד

הם הנקראים חולו "ימים שבין ראשון לשביעי של פסח וכו'  שולחן ערוך תקכ"ט:

של מועד וכו' וחייבים בשמחה, כנאמר: ושמחת בחגיך אתה ובנך ובתך וגו' )דברים 

 ט"ז, י"ט( ושמחה זו מצות עשה מן התורה"

חייבים לכבד חולו של מועד בכסות נקיה ולא ינהג בו כמנהג של  -הלבוש והביגוד 

שבת ויום טוב.  יש ללבוש בגדי –חול, לבאה"ט בשם המהרי"ל והחיי אדם ק"ו, א 

עכ"פ שיהיו חגיגיים יותר משל יום חול )גם  -אמנם, במשנ"ב תקכ"ט ובתרס"ד, ט 

ובמשנה אבות ג, י"א: "המבזה את המועדות, אין לו חלק  בטיולים ומסלולים(,

"ותהיה מפה  בעולם הבא" ובבאר היטב: שמתנהג ומתלבש בהם כבימות החול.

 וכף החיים שם )בוודאי בימות הפסח(. ערוה"ש –פרוסה על השולחן כל ימי החג 

 –)כפתור שנתלש, מכפלת שנשרה או קרע(  תיקון אסורים. – תפירה רקמה וסריגה

כשזקוקים לבגד במועד, מותרים )אפילו יש בגד אחר(. ובת ואישה תתפורנה בשינוי 

)"כשיני הכלב", תפר יוצא ותפר נכנס, תפירה לא סימטרית(, שלא תהיה "מלאכת 

 אומן".

כיבוס  מן הדין אסור, אפילו לצורך יו"ט אחרון, ואפילו לא ע"י נוכרי. –יבוס כ

או סיעודיים המלכלכים תדיר, ואפילו במכונה, ומותר  המותר: בגדי קטנים וזקנים

לתלות בגדי הקטנים בפרהסיה )דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל(. הערת הגר"מ פיינשטיין 

וצים בגד נאה יותר, והנוסעים, אינם זצ"ל: עבור קטנים המלכלכים מותר אפילו ר

צריכים לקחת מביתם הרבה בגדים לצורך הקטנים כשיש בזה טורח, כדי שלא 

: כשנגמר כל המלאי, מותר לכבס: גרביים, וכנראה גם לגדולים יצטרכו לכבס.

ניקוי  לפי הצורך בדיוק, ולתלות בצנעה. –לבנים, מטפחות הידיים ומגבות מטבח 

בפרט בכתם שאם לא  קוי כללי, בהשרייה במים ומעט סבון,כתם: מותר, לא בני

בבגד שרוצים ללבוש במועד והוא מקומט,  – גיהוץ .ינוקה, קשה יהיה בכלל לנקותו

 שמענו מהגרח"פ שיינברג זצ"ל –מותר לגהץ באופן שטחי רק לפשוט הקמטים 
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ני לב: קציצת ציפורניים : אסורים. יש מתירים חלאק'ה בזמנה.תספורת וגילוח

רק אם קצצו לפני המועד, אא"כ היו טרודים  – לבני אשכנז מותר כרגיל. – ספרד

 הרבה ושכחו. ובכל אופן, מותר בשינוי, ביד או בפה.

לצורך המועד )אפילו כדי לתת  : מותרים, אך ורקקניות בגדים כלים ונעליים

אחר מתנה(, או כשזה "דבר האבד", היינו מכירה זולה עכשווית או כשלא יימצא 

 המועד.

: אסורה. אא"כ לצורך מצוה )פרסום שעורים, השבת אבדה וכדומה(, או כתיבה

ל"דבר האבד" )רשימה לקניות, מספר טלפון גורלי, מרשם רפואי וכדומה( וזה מותר 

בלא שינוי. ושמעתי מהגר"ק כהנא זצ"ל שראה בכיס מרן החזו"א בחול המועד עט, 

ר"ל או יולדת שצריך להתפלל לשלומם ולשאלתו ענה מרן: "אם אשמע על חולה 

 שאוכל מיד לרשום השם". 

)חסום( שנבדק לפסח: אסור להוציא במדפסת, אא"כ לצרכי מצוה  במחשב שימוש

-און-או רבים או דבר אבד, הקלדת חומר מותרת, אבל רק בשמירה זמנית )בדיסק

ויערבך . משום שזה כבונה )דעת הגרש"ז א–קי(, ולא לתוך החומרה )הארד דיסק( 

 ציור מותרת )אותיות פורחות באוויר(. –שליחת דואר אלקטרוני  והגר"ש ואזנר זצ"ל

 אם עלולים להשתובב משעמום. 8רק לילדים עד גיל  ומלאכות:

 מלאכות המותרות במועד

במעשה הדיוט, כגון בנגינה, כשפקע מיתר, מותר לתקן במעשה  -א. צרכי המועד 

תיקון  צילום הקלטה )מבלי לפתח התמונה(.הדיוט, אך לא ע"י תקן מקצועי. 

המועד אבל לא תיקון ה"ספער" )מעשה אומן(. אין לתקן ך תקר)פנצ'ר( לצור

תיקון כבישים חשמל  –ב. צרכי רבים  .אופניים, אלא אם נחוצים לצורך קניית אוכל

ד.  כולל תיקון מקרר, כיריים. –ג. צרכי אוכל נפש  מים, מעלית בבניין רב קומות

רק כשייגרם הפסד )אפילו ספק הפסד(, השקיית עציצים וגינה בימי  –אבד דבר 

)אפילו זקוק לשלם חובות ואם לא יעבוד, יחסר ה. פועל שאין לו מה שיאכל  שרב.

 לו להוצאות החג.
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מותרים, כגון טיפולים רפואיים, בדיקות חיוניות, אך לא  –כל צרכי הגוף ובריאותו

ניקוי הבית, מותר, אבל רק כל הנוגע  ר טואלט,לכוונם למועד, מותר חיתוך ניי

שמירה על קטנים )שמרטפות(, אבל יש להשתמש בחלק  מותרת להיגיינה השוטפת.

 להוצאות החג )שמענו מהגרי"ש אלישיב זצ"ל(. מהתשלום

 עליה לרגל בזמן הזה

"גם בזמן הזה קיימת כעין מצות עליה לרגל, שאף לאחר  שו"ת הרשב"ץ ח"ג , כא:

, מכל מקום, קדושת המקדש וירושלים קיימת לעולם, ואף לאחר החורבן החורבן

 היו עולים ממצרים ושאר ארצות לחונן מקום מקדשינו.

מה יונה זו אע"פ שאתה  -עינייך כיונים" רמז לדבר, במדרש שיר השירים פרק א': "

אינה מנחת שובכה לעולם כך ישראל אע"פ שחרב בית  –נוטל גוזלה מתחתיה 

על כן, יש המשתדלים לבוא אל פני שריד בית  לא בטלו ג' רגלים בשנה.המקדש, 

מקדשנו ואומרים: "ומפני חטאינו גלינו מארצנו וכו'" ו"אבינו אב הרחמן בנה ביתך 

כבתחילה וכו' והעלינו לתוכה ושמחינו בבניינה וכו', ואומרים שיר המעלות וגו' 

 עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים וגו'.

 שביעי של פסח לקראת

יש להיזהר ולהזהיר שלא לבשל לקראת שביעי של פסח כמויות מזון במכוון  א.

לצורך אחרי החג )ראה שו"ע תקל"ג, א וומשנ"ב(. אין צריך לומר, שאין כל היתר 

לבשל או לאפות בשביעי של פסח, לצורך חגיגות ה"מימונה" )ראה שו"ת קנין תורה 

  ב, סז צ ושש"כ ס"ז, מ"ד.

עוניינים להתחיל להחזיר את כלי הפסח אל הארונות, בסוף חול המועד, . המב

הדבר מותר )שו"ת  –במידה והדבר נעשה בתוך הבית, אעפ"י שיש בזה טרחה רבה 

 ה.-אבני ישפה א, ק"ו עפ"י שו"ע תקל"ה, א ומשנ"ב ד
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 כ"א ניסן  -שביעי של פסח

 –הדרום  18:42 –הצפון  18:49 –אזור המרכז  18:33 –ירושלים  :- הדלקת הנרות

18:50 

לעילוי נשמות הנפטרים  נר נשמהויש להכין  בהדלקת הנר. אין מברכים שהחיינו

ר"ל שבשביעי של פסח מזכירים נשמות, מי שלא הספיקו להדליקו לפני כניסת החג, 

ידליקוהו בבית  -יעבירו אש וידליקוהו קרוב למקום האכילה, ואם נזכרו רק ביום 

 עבירים אש להדלקה ביום טוב, אלא לצורך מאור חימום או בישול.הכנסת, שאין מ

"נהגו לנדור צדקות בעד המתים ומזכירים נשמותיהם, שהמתים  -הזכרת נשמות 

יש להם כפרה על ידי צדקה )שו"ע תרכא, ו(. ובעל "תרומת הדשן", נהג להעביר את 

ועד, ובשעת הכסף לצדקה מיד למחרת המועד. ויש שנותנים לצדקה עוד בערב המ

ויכולים  לצדקה לעילוי נשמתם" שנדרתי ונתתיהזכרת הנשמות, אומרים: "בעבור 

גשר החיים ח"א  –, אף שלא נמצאים בציבור ביחידותלומר תפילת יזכור וכו' גם 

 פרק לא אות ב.

להמשיך  יש נוהגים בארץ ישראל שו"ע תצד, ג ומג"א. -אין מתענים בו  אסרו חג:

( ויש אף הממעטים במלאכה, וכן נהגו בני 12:39חצות היום ) ללבוש בגדי יו"ט עד

נוהגים להרבות קצת באכילה ושתיה ונחשב כאילו בנו  הישוב הישן בירושלים ת"ו.

 שו"ע תכ"ט ב.  -מזבח והקריבו עליו כל הקרבנות 

בתום חג הפסח, רצוי לערוך רישום מפורט של כמויות המאכלים שצרכו  הערה:

 מצות, ביצים וכדומה, כהערכות לקראת השנה הבאה עלינו לטובה.בפסח, כגון: יין, 

כמו כן, יש לציין, אלו כלים חסרים לכלי הפסח, על מנת להשלים בהקדם את 

 החסר, לקראת הפסחים הבאים עלינו לטובה.

פונים אנו לבורא עולם בבקשה ובתחינה: "די לנו בסדר . "חסל סדר פסח כהלכתו"

ר" לחגיגה. הלוואי ונזכה מהרה לאכול מן הפסחים ומן פסח כולו "זכר" לפסח "זכ

כתובת לברורים  .א. י. נ"י הוגה על ידי בני חביבי] .הזבחים בירושלים הבנויה!"

 [025372586או בפקס:  y0548483398@gmail.comהערות: הרב יצחק יעקב פוקס ו



 

 פועמ'  -אספקלריא 

 

 / הרב ישראל קפלר ותהער

הבנת טעמי בעניין זמן בדיקת חמץ, מח' הר"ן והרז"ה, ו

 הגמרא

בגמרא: ונבדוק מצפרא ארנב"י בשעה שבנ"א מצויין ואור הנר יפה לבדיקה. אמר 

 אביי הלכך האי צורבא מרבנן לא ליפתח בעידניה וכו'.

דהיינו בלילה, ואיכא אור הנר, שדרך בנ"א  -ובר"ן: "בשעה שבנ"א מצויין בבתיהן

 החמה 'ויום', ב"ח".  להשתמש בו בלילה, שהוא יפה לבדיקה )בהם( יותר מאור

משמע איפוא מדברי הר"ן עד כאן שהבנת טעמי הגמ' היינו "בשעה שהבנ"א 

מצויין בבתיהן, וגם אור הנר מצוי אז, והטעם שתלוי דוקא בשעה שמצוי אור הנר 

יפה לבדיקה יותר מאור החמה, לכאו'  שאור הנר -ולא בשעה שמצוי אור החמה

ק שפיר גם בחורין וסדקין, וגם במקומות שאין אור כוונתו שע"י אור הנר אפשר לבדו

 החמה שבהם רב, וצ"ת.

 וממשיך הר"ן בעניין אם רשאי להקדים הבדיקה ליום י"ג: 

"ואיכא מ"ד שאם בא להקדים לבדוק בי"ג שרשאי והוא שיבדוק לאור הנר וכו' וכן 

"ג אינו דעת הר"ז הלוי ז"ל, וליתא, דהתם בירושלמי משמע שאם בא להקדים ביום י

רשאי, דאמרי' התם ולמה בלילה, א"ר יוסי שאין בדיקת הנר יפה אלא בלילה, 

, שהם פנוייםואמרי' תו התם וכו', הלכך רנב"י ה"ק בשעה שבנ"א מצויין בבתיהן 

, כדאמרי' שאורו מבהיק בלילה יותר מן היוםובשעה שאור הנר יפה לבדיקה, 

האי  הלכךנר אינו רשאי. אמר אביי ולפיכך אם בא להקדים לבדוק ביום י"ג לאור ה

צורבא מרבנן וכו' כלו' כיון שאמרת שאור הנר יפה לבדיקה בלילה יותר מביום 

 לא ליפתח בעידניה וכו'." -ועיכוב מצוה תלוי בדבר

הרי שכאן כתב הר"ן דברים אחרים, שהבנת טעמי הגמ' היינו "בשעה שבנ"א 

ז לבדיקה יותר מביום" ולפי"ז תיבת מצויין ופנויים בבתיהם, ואור הנר עצמו יפה א

 'בשעה' עולה גם על 'יפה לבדיקה', שבשעה זו דוקא אור הנר יפה לבדיקה .



 

 פזעמ'  -אספקלריא 

 

ונראה לפרש פשוטם של ד' הר"ן שקודם שהביא את דברי הרז"ה ביכר לפרש הגמ' 

באופן שיתאים גם לרז"ה, ולכן מפרש הגמ' שהטעם שבודקין בליל י"ד הוא כי אז 

ים יותר, אבל אם כבר בדק קודם לכן ביום אין שום חיסרון האדם והנר מצוי

ביעילות של הבדיקה שעשה, וכל מה שתקנו לבדוק בליל י"ד היתה הכוונה רק שלא 

לאחר ליום י"ד, אך להר"ן גופיה, דפליג על הרז"ה וס"ל שאם כי אפשר עקרונית 

ג א"א כך משמע בפשטות מדבריו מ"מ ל'יום' י"-להקדים הבדיקה לליל י"ג 

להקדים, כי ביום יש חסרונות בעצם יעילות הבדיקה, שביום האדם טרוד ואינו 

מיושב כ"כ בדעתו ושמא לא יבדוק יפה כך נ' לכאו' מהוספת דבריו: 'שהם 

 פנויים', וגם אור הנר אינו מאיר ביום כ"כ. 

והטעם שהר"ן לשיטתו לא יכל לבאר בפשט טעמי הגמ' כמו שכתב בתחי"ד, 

ים אלו עדיפים לו, וגם שאם יש טעם נוסף שמחמתו א"א לבדוק ביום אפשר דטעמ

י"ג, מדוע תיזקק הגמ' לטעם נוסף על יום י"ד, בעוד שאפילו ביום י"ג א"א לבדוק 

מטעמא אחרינא. הגם דהימ"ל שביום י"ג גרע מיום י"ד כיון שהוא מופלג יותר מן 

ים כלל, ובפרט שבי"ג יש הפסח, ולכן תקנ"ח היתה לבדוק בי"ד ומנלן שיוכל להקד

 יותר חשש שיכניס חמץ אח"כ.

ועצם מה שלא הסכים הר"ן לדינא דהרז"ה הלוא הוא מבו' להדיא בדבריו הנ"ל, 

דאיתא דאור הנר אינו יפה כ"כ לבדיקה ביום, וכן כמרומז בהמש"ד ממש"כ אביי 

 "הלכך" האי צורבא וכו', דמשמע דהטעם שאסור ליפתח בעידניה הוי תוצאה של

הגמרא, וס"ל לר"ן דאילו לא היתה עדיפות ביעילות לבדוק בלילה דוקא אלא  טעמי

רק הוי חשש פן ישכח מלבדוק לא היו מחמירים כו"ה שלא ליפתח וכו', דמסתמא 

אם היום ישכח יזכר מחר ביום י"ד, אבל השתא דלהר"ן יש חסרון ביעילות של 

אין מבהיק אז כ"כ, לפ"ז הוא  בדיקת היום, שהוא טרוד ואינו מיושב וגם שאור הנר

"כיון שאמרת שאור הנר יפה לבדיקה בלילה יותר מביום ועיכוב  -מבואר, ש'הלכך'

לא ליפתח בעידניה וכו'" ואין לסתור מכאן את הנ"ל שכוונת  -מצוה תלוי בדבר

הר"ן בטעם הא' לומר שאינו מיושב כ"כ ולכן חסר ביעילות, שא"כ מדוע לא חזר 



 

 פחעמ'  -אספקלריא 

 

שמלבד הטענה שאינו כי רוכלא עוד י"ל שטעמא בתרא עדיפא  -ןהר"ן והזכירו כא

 ליה לפי שאין בזה שינוי מאדם לאדם, ודוק.

 דעת הב"ח

ועב"ח שמב' את ההלכך באופ"א, שלפי שמצוות הבדיקה היא בתחילת הלילה, 

דס"ל שכשישנים תו ל"ה  –שזה נודע לנו רק מטעם הגמ' בשעה שבנ"א מצויין 

תח וכו', ונראה דהר"ן לא בכדי סירב לומר כהב"ח, דהר"ן ס"ל לכן לא ליפ –מצויין 

לעיל כהראב"ד שהבדיקה היא בתחילת הלילה מטעמיה דהראב"ד שכ' הטעם שזה 

הבנת ל' המשנה 'אור לי"ד', ע"ש, וא"כ כבר נודע לנו דין זה אף קודם טעמא 

יתכן לב'  דרנב"י, דממתני' שמעי' לה, ושוב ל"ה הלכך אי לאו טעמא דהר"ן. ואעפ"כ

שי' הב"ח גופיה, דהא סוכ"ס דבריו ג"כ נובעים מד' ראב"ד )עד שתמה על המהרי"ל 

ומהר"א טירנא וכ' שאין ספק שהם לא ראו ד' הראב"ד,( וקשה לומר דס"ל כוותיה 

ולאו מטעמיה, ושמא יתכן דס"ל באמת מטעם הראב"ד, אלא שלולי טעמא דרנב"י 

ם בהמשך הלילה, ולכן כבר מתאים לומר היה מקום לטעות ולומר שאפשר לבדוק ג

 ל' הלכך. )ועט"ז שכ' טעם נוסף לפי דרכו לבאר ההלכך(.

ואגב גררא אביא כאן מה שהעיר ידידי הרה"ג ר' משה ג. שליט"א שלולי דמיסתפי 

הי' מפ' שלישנא דהלכך אינו עולה כלל על ד' רנב"י אלא על ד' המשנה עצמה שכ' 

תה היתה הגמ' עסוקה לברר וללבן ש'אור' הכוונה שאור לי"ד בודקין, אלא שעד ע

ל'ליל', שמזה נגררו כל ד' הגמ' על ל' נקיה, ואחר שהסיקו כן סיימו ענין זה בהבנת 

הדבר מדוע באמת לא יבדקו בזמן אחר, ועכשיו מתאים מאוד שיאמר אביי שהלכך 

יפתח לכן לא ל –לפי שהסיקה כל סוגית הגמ' עד כאן שזמן הבדיקה הוא בלילה  –

 בעידניה באורתא דתליסר נגהי ארביסר, ודפח"ח.



 

 פטעמ'  -אספקלריא 

 

 הרגשים / הרב יהודה נקי

ש  ֵאי ֹקדֶׁ ְקרָּׁ ה ְלמִּ ּלָּׁ ם -ְתחִּ יִּ ְצרָּׁ יַאת מִּ יצִּ ר לִּ  ֵזכֶׁ

יום השבת קודש כל כולו אומר התחדשות והתרעננות פנימית בלב ובנפש, ובחלל 

על כל איש  האויר נושב לו רוח שלא מעלמא הדין, המשפיעה באין אומר ודברים

ַביַעי  ֶרךְּ ֱאֹלַהים ֶאת יֹום ַהשְּ בָּ מישראל. וכדברי המדרש )ב"ר יא, ב( על הכתוב "ַויְּ

ַקֵדׁש ֹאתֹו",  ם. ֹלא ד -ַויְּ דָּ יו ֶׁשל אָּ נָּ אֹור סָּ ׁשֹו בְּ ם, ַקדְּ דָּ יו ֶׁשל אָּ נָּ אֹור סָּ כֹו בְּ ֹוֶמה אֹור 'ֵברְּ

ת, כְּ  מֹות ַהַשבָּ ל יְּ ם כָּ דָּ יו ֶׁשל אָּ נָּ ת'. ואכן בכל הדורות בעם סָּ ַׁשבָּ מֹו ֶׁשהּוא דֹוֶמה בְּ

ישראל היה ניתן לראות זאת בחוש ללא עוררין כי כל יהודי פניו מאירים ביום 

השבת, ונעשה כמי שמתלבש עליו רוח של פיוס ואהבה בין איש לרעהו, ומשתדל 

 .ומשתוקק לשמור ולשמר על יום גדול זה להרגיש נעם ועריבות קרבת אלוקים

ואף על 'עם הארץ' החשוד בכל דיני התורה אך בנודע לקדושת השבת אמרו עליו 

חז"ל 'עם הארץ אימת שבת עליו'. והיינו כי אף שבכל ימות השבוע שקוע ראשו 

ורובו בחומריות וארציות, עכ"פ בבוא יום השבת בה כל ישראל מתעטרין בנשמה 

מעט מן הכוח אל הפועל יתירה גם בקרבם מתחולל שינוי בלבם ובנפשם ומתגלה 

 הטוב הצפון בקרבם.

ַחילָּ  צֹון ַהנְּ רָּ ה ּובְּ ַאֲהבָּ ׁשֹו בְּ דְּ ַׁשַבת קָּ נּו, באמירת הקידוש בליל שבת קודש נאמר "וְּ

ַים". היינ רָּ ֵאי ֹקֶדׁש ֵזֶכר ַליַציַאת ַמצְּ רָּ ַמקְּ ה לְּ ַחלָּ ֵראַׁשית, תְּ ַמֲעֵשה בְּ רֹון לְּ ו כי במתנת ַזכָּ

הוא הזכרון למעשה בראשית, וכידוע שביום השבת יש  השבת יש ב' עניינים האחד

בחינת התחדשות הבריאה הנותנת כח וחיות בבריאה להמשיך לששת ימי המעשה 

הבאים לאחריה. והשני שהוא יום המסוגל לכל יהודי להתאזר ברוח גבורה 

 ואמיצות להתנהג כ'בן עליה' לרומם את השגותיו ותשוקותיו כרצון השי"ת.

הרוצה להקרא אל  -'תחלה למקראי קודש'  ן מקוברין זי"ע,והוא כמאמר מר

מש"ק, והיינו כי כאשר יהודי בא  הקדושה ולהכנס לחיי קדושה עליו להתחיל

ידי ש"ק, מפני שאז הזמן שכל  להמשיך קדושה על עצמו יוכל להשיג זאת רק על

 כוחות הטומאה מסתלקים ונכנסת בו השראת הקדושה.



 

 צעמ'  -אספקלריא 

 

ק' שבכל שנה מתחדש בחודש האביב בחינת יציאת וידועים דברי קדמונינו ה

מצרים בכל יהודי, שיכול לצאת ולהחלץ ממ"ט שערי טומאה, הלוא המה העבים 

המכסים אותו מאור הרגשת קרבת אלוקים, אל מ"ט שערי הקדושה להיות משועבד 

 לעבודתו ית"ש.

ת ויום השבת קודש נקבע אף כזכר ליציאת מצרים, בתכונתו המיוחדת שסוחף א

היהודי לחוות על בשרו מאי משמע חיים של בני עליה, ולמה עליו לשאוף ולצפות, 

 ולעשות בעצמו השתדלות להשיגה ולהתקרב לעברה.

למקראי קודש, אינו נותן מנוח לנפשו  –ומה טוב ויפה כשהשבת היא אכן 'תחילה' 

בצאת השבת, אלא היא אצלו כהתחלה טובה לקראת השבוע הבא לקראתו, שבהם 

ל הוא בכוחותיו להתקדש בקדושה עליונה ולתקן אצלו דירה נאה לשכינתו ית'. עמ

 המשך...  ר כךיש אח אלא אם כןואין דבר נקרא כהתחלה 



 

 צאעמ'  -אספקלריא 

 

ויאמר שמואל / הרה"ג ר' שמואל ברוך גנוט, 

אלעד, מח"ס 'ויאמר  -מראשי ישיבת אור התורה 

 שמואל' ושא"ס 

 ינובגדר מצוות הסיבה ופטור הנשים בהסיבה בזמנ

בשמו"ר )בשלח פ"כ(: "ויסב אלהים את העם, מכאן אמרו רבותינו אפי' עני 

שבישראל לא יאכל עד שיסב, שכך עשה להם הקב"ה, שנאמר "ויסב אלהים". 

ובבמדב"ר )במדבר פ"א( איתא: "בנוהג שבעולם מלך בשר ודם שיצא למדבר שמא 

ה ואתם הייתם מוצא הוא שם שלוה כשם שהיה מוצא בפלטין או אכילה או שתיי

עבדים למצרים והוצאתי אתכם משם הרבצתי אתכם בסיגמטין, שנאמר "ויסב 

אלהים את העם דרך המדבר", מהו ויסב שהרביצם כדרכי המלכים רבוצין על 

מטותיהם", עכ"ל. ופי' במתנות כהונה: "דרש 'ויסב' לשון הסיבה, כמו שהיו רגילין 

ולפי"ז שפיר אנו מסיבין,  חן", עכ"ל.בימי חכמי התלמוד לישב על מטות סביב השול

 כדרך שהקב"ה היסב את אבותינו כדרך המלכים.

ובספר המנהיג )הלכות פסח, עמוד תע( איתא: "וד' כוסות שלפסח צריכין הסיבה 

דרך חרות, אחד האנשים ואחד הנשי', שהרי הנשי' חייבו' בד' כוסות שאף הן היו 

בעלה. ובריש ילמדנו ובראשית רבה באותו הנס, ובאשה חשובה שאין עליה אימת 

מצא' סמך להסיבה מן התורה, ויסב אלהי' את העם, מלמד שהושיבן בהסיב' כבני 

מלכים. ראב"ן", עכ"ל. וכן באבודרהם )סדר ההגדה ופירושה( כתב: "ואמרינן בואלה 

שמות רבה "ויסב אלהים את העם", מכאן אמרו רבותינו אפילו עני שבישראל לא 

 , שכך עשה להם האלהים שנאמר "ויסב אלהים את העם", עכ"ל.יאכל עד שיסב

ואמנם ביתר המקורות בטעם ההסיבה למדנו שעניינו דרך חירות. בירושלמי )רפ"ט 

דפסחים( איתא: "אמר רב לוי ולפי שדרך עבדים להיות אוכלין מעומד וכאן להיות 

א עז( כתב: אוכלין מסובין להודיע שיצאו מעבדות לחירות". ובשאילתות )שאילת

"וכד אכיל למצה צריך למיסב ולמיכל מאי טעמא דההוא יומא הוינן בני חורי כדתנן 

ז( כתב: "בכל דור -אפי' עני שבישראל לא יאכל עד שיסב". והרמב"ם )חמץ ומצה ז, ו
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ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים 

ועל דבר זה צוה הקב"ה בתורה "וזכרת כי עבד  שנאמר "ואותנו הוציא משם" וגו',

היית", כלומר כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדית. לפיכך כשסועד 

אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות והוא מיסב דרך חירות", עכ"ל. ועי' בחידושי 

 מרן רי"ז הלוי שם. 

כך שהקב"ה הושיבם נמצא שישנם ב' טעמים יסודיים בתקנת ההסיבה. א( זכר ל

רבוצים במיטותיהן כבני מלכים. ב( דכיון דהסיבה היא דרך חירות, על כן או מצווים 

 לאכול בדרך חירות, להראות שיצאנו עתה משיעבוד לחירות.

והנה במדרש שכל טוב )פרשת בא, פרק יב( כתב: "ומצה נמי בלילי פסחים כי 

ל לפרש דבריו בכך שעצם אכיל לה צריך הסיבה, משום פרסומי ניסא". ואפ"

ההסיבה, המראה על דרך חירות, היא פרסום הנס, המראה על יציאתנו משיעבוד 

לחרות. או שהכוונה היא להראות ולפרסם את הנס שהקב"ה הושיבנו רבוצין כבני 

מלכים. ויש מקום להעיר בזה, דהנה בזמן חז"ל ישבו כל בני החורין בהסיבה, )וכד' 

רך בני חורין במטה ועל השולחן", ובברכות מ"ו כתב רש"י: רש"י פסחים צט, ב( "כד

"רגילין היו לאכול בהסיבה על צדו השמאלית ורגליו לארץ איש איש על מטה 

מ"ג כתב רש"י: "שכל הסבתן כך היתה, יושב קצת ונשען על  אחת". ובשבת

שמאלו"(. ואם כך היה רגיל אצלם, א"כ מאי פרסומי ניסא איכא בזה? בשלמא אם 

יינו להראות דרך חירות, אפ"ל דאע"פ שבזמנם לא הראו בכך דרך חירות מיוחדת ענ

יותר מכל ימות השנה, משום שתמיד הסבו כך בדרך חירות, אך סו"ס אם לא היו 

מסובין, היה בכך היפך דרך חירות, וכד' הירושלמי הנ"ל ש'דרך עבדים להיות 

 היא קושיא אלימתא.אוכלין מעומד'. אך מה שייך בזה פרסום הנס? וצ"ע, ו

ושאלתי זאת את מו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א והשיב מרן שליט"א שאף 

שבימיהם היו רגילים להסב, אך עדיין יש פרסומי ניסא בכך שמוכרחים להסב. 

 והיינו שעצם ההכרח לעשות כך מצד הדין, יש בכך פרסום הנס. 

זמן הזה שאין רגילות והנה דעת הראב"ן )קסד, ד( והראבי"ה )סי' תקכה( ש"ב

בארצינו להסב, שאין רגילות בני חורין להסב, ישב כדרכו". והרמ"א )תעב, ד( כתב 
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שהנשים בזמנינו הן נשים חשובות וצריכות להסב, אך לא נהגו להסב כי סמכו על 

דברי ראבי"ה דכתב דבזמן הזה אין להסב. והגרשז"א תמה מדוע רק נשים סומכות 

שחילק בין אנשים החייבים מדינא להסב, לבין נשים שכל ע"ז ולא האנשים, עי"ש 

חיוב הסבתן הוא ממנהג, ולכן כיון שבימינו אין רגילות בהסיבה, נשתנה מנהגן. 

ואכן כך תמה הערוה"ש ודחה ד' הרמ"א. ועי' מעגלי צדק )פסח סי' מח וסי' נא( 

 במש"כ בזה.

ים האנשים מהנשים. ואולם לפימשנ"ת דב' טעמי הסיבה אית ביה, י"ל שבזה חלוק

דהנה משום הטעם שבהסיבה ישנה תחושת חירות וע"י ההסיבה מקיימים החובה 

להראות עצמו כאילו יצא עתה ממצרים, שייכים האנשים כהאנשים. ואולם בזמנינו 

שאין חירות בהסיבה, ל"ש הסיבה באנשים ובנשים כאחד. אך א"נ דעניינו זכר 

וצים כמלכים, יל"ע האם גם נשים חייבות להסיבה שהושיב הקב"ה את אבותינו רב

 בזה, וכדלהלן.

הנה נשים חייבות במצות ליל הפסח, אף דהוי מ"ע שהז"ג, משום שאף הן היו 

באותו הנס, כבפסחים ק"ח. ובהא דאף הן היו באוו הנס פרש"י ורשב"ם דהוא 

 כדאיתא בסוטה י"א ב' שבשכר נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו, והתוס' כ' ע"פ

 הירושלמי שאף הן היו באותה הסכנה.

ונראה לחדש שנשים חייבות רק בדינים ומצוות הנובעות מעצם נס ההצלה עצמו, 

ובדברים הנוגעים להצלתן מהסכנה, וכד' הירושלמי הנ"ל. אך אינן חייבות לקיים 

הדינים שאינם נוגעים לעצם הצלתן מן הסכנה. ולפי"ז הפלא ופלא, האנשים חייבים 

בזמנינו, אף דל"ש ביה דרך חירות בזמנינו, משום הזכר לכך שהקב"ה להסב גם 

הושיב את אבותינו בהסיבה. אך הנשים פטורות מחובה זו ככל מ"ע שהז"ג, משום 

שזה שהקב"ה הושיב את אבותינו בקריעת ים סוף, אינו חלק מנס ההצלה ומילוטן 

ר שלכן חייבים מהסכנה, וזה דומה טובא למה שסובבנו הקב"ה בענני כבוד במדב

בסוכה ואילו נשים פטורות מישיבת הסוכה, אף שגם אותן סובב הקב"ה בענני כבוד, 

וזה מפני של"ש ביה דהיו באותו הנס, וכמשנ"ת. לכן בזמנינו, שדרך חירות ל"ש 
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בהסיבה, וגם ל"ש שיתחייבו בחובת זכר להסיבה משום זכר להסיבת ישראל ע"י 

 מהסיבה, והוא כפתור ופרח. הקב"ה, פסק הרמ"א דנשים פטורות 

ואולם בעצם ד' חז"ל והראשונים דהסיבה מן התורה משום "ויסב אלהים את 

העם", מכאן אמרו רבותינו אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב", יל"ע אמאי 

מסבין בליל הסדר לזכר דבר שאירע בקריעת ים סוף. והרי מצוות סיפור יצי"מ אינה 

)והארכתי בזה בקובץ מוריה, ניסן התשע"ו(, ולא מצינו כוללת את סיפור קרי"ס 

שעושים בליל הסדר זכר לניסי ומאורעות קריעת ים סוף, אשר אירעו בשביעי של 

 פסח ולא בליל הסדר, וצ"ע.

ואולי שאני ענין זה שהקב"ה הושיבן רבוצים כבני מלכים, שמורה על שלימות 

המסיבין בניחותא על מיטותיהן.  חירות ישראל, שמעם של עבדים נהיו כבני מלכים,

וכיון שענין זה הוא השלמה וסממן ליציאת ישראל מעבדות לחירות בצורה 

  מושלמת, שפיר עושים זכר לזה בליל הסדר.
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ויצבור יוסף / הרה"ג ר"י צברי שליט"א, רב 

ומו"צ בעיר אלעד ומח"ס ויען יוסף, שלחן מלכים 

 ועוד

 היה בנידוי?הלוא ר בו חכמי ישראל עם רבי אליעזהסכיצד 

מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, 

 (הגדה של פסח) סובין בבני ברקשהיו מ

דבאותו זמן, היה רבי אלעזר בן  (א ד"ה דחשיב, כתובות קה)הנה כתבו התוס' 

 עזריה נשיא וראש ולחכמים, עי"ש. 

דבאותו יום שהושיבו את רבי אלעזר בן  (מ"גפ"ד )ומאידך, מצינו במסכת ידים 

עזריה נשיא, נידו את רבי אליעזר, דתנן: וכשבא רבי יוסי בן דורמסקית אצל רבי 

אליעזר בלוד, אמר לו, מה חידוש היה לכם בבבית המדרש היום וכו', והיינו מפני 

 . (עי"ש בפירוש הרמב"ם ותיו"ט)שהרחיקוהו מבית המדרש. 

מובא בהגדה כי חכמי ישראל הסיבו יחד עם רבי אליעזר, כיצד ולפי זה קשה, 

שהיה בנידוי ע"י רבן גמליאל, ונקרא בגמ' בכמה מקומות בשם "רבי אליעזר שמותי" 

מחמת כן, והלא אין יושבין עם המנודה. ולכאורה מדברי התוס' בכתובות מוכח כי 

  מעשה זה היה אחר שהיה רבי אליעזר בנידוי.

ביאר  (כרך ה' עמ' ק"נ ואילך)לוי, בספרו דורות הראשונים תשובה: הר"י איזיק ה

בטוטו"ד את סדר ההסטוריה של המעשים של רבי אליעזר בן הורקנוס וחביריו, 

מעכל המובאות במקורות חז"ל, ומדבריו עולה ומתבאר, כי המעשה המובא בהגדה, 

 קדם למעשה נידויו של רבי אליעזר. 

ה היה רבי אליעזר ראש הועד של החכמים וסדר הדברים כך הוא בקצרה: מתחיל

ביבנה. דרכו של רבי אליעזר היתה שהיה נופל למשכב מפעם לפעם. באחת השנים, 

שהה רבי אליעזר עם שאר חברי הועד בעיר בני ברק, כנראה לצורך מיוחד שהיו 

צריכים לשהות שם לצורכי כלל ישראל, ושם נפל למשכב ונכנסו חברי הועד, שהיו 
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בי עקיבא, רבי יהושע, רבי טרפון ורבי אלעזר בן עזריה שהיה אז צעיר מורכבים מר

בן שש עשרה שנה לבקרו. באותו פרק נפל חג הפסח, וישבו כולם והסבו עם רבי 

אליעזר. מיד לאחר אותו מעשה חזר רבי אליעזר ליבנה, ואז אירעה מחלוקתו 

בן גמליאל על שלא הגדולה עם רבן גמליאל בענין תנורו של עכנאי, ואז נידהו ר

שמע לדעת הרוב. בשנה שלאחר מכן, אירעו כמה מעשים שרבן גמליאל צעיר את 

רבי יהושע, בענין חשבון יום כיפור ובמעשה דר' צדוק, ובסוף אותה שנה אירע 

 המעשה הנודע שהחל עם רבי יהושע, והסתיים בהכתרתו של ר"א בן עזריה לנשיא. 

  חים את הדברים:עתה נבוא לסקור את המקורות המוכי

: "תנו רבנן: כשחלה רבי אליעזר נכנסו ארבעה זקנים (ק"א ע"א)איתא בסנהדרין 

לבקרו, רבי טרפון ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. נענה רבי טרפון 

ואמר: טוב אתה לישראל מטיפה של גשמים, שטיפה של גשמים בעולם הזה ורבי 

רבי יהושע ואמר: טוב אתה לישראל יותר מגלגל בעולם הזה ובעולם הבא. נענה 

חמה, שגלגל חמה בעולם הזה ורבי בעולם הזה ובעולם הבא. נענה רבי אלעזר בן 

עזריה ואמר: טוב אתה לישראל יותר מאב ואם, שאב ואם בעולם הזה, ורבי בעולם 

 הזה ובעולם הבא. נענה רבי עקיבא ואמר: חביבין יסורין וכו'.

בשעה שרבי אליעזר שהה בנידוי, וחביריו שבאו לבקרו לא אם מעשה זה אירע 

יכלו להכנס אפילו לד' אמותיו כפי שיתבאר לקמן, א"כ כיצד זה אמרו לו לשונות 

שבח כ"כ גדולים על מעלתו, וזה לשון הרב שם: "וכל הדברים האלה מובנים בשעה 

כל חכמי  שהיו באמנה איתו, ורבי אליעזר ישב עמהם בבית הוועד, והם יחד עם

הדור נהנו ממנו ונתחממו לאורו, אבל בשעה שנתרחקו ממנו והוא ישב לבדו, הרי 

 יכלו דברים כאלה להיות רק כעין צחוק של קלות ראש" עכ"ל. 

כמו"כ מוכיח הרב שם, כי לא היה זה חוליו האחרון של רבי אליעזר לפני פטירתו, 

ו לפניו, ובזה דחה שמובא תיאורו במקום אחר עם שמות אחרים של אותם שהי

דעת כמה חוקרים שטעו בכך. ומזה שמובא ענין "כשחלה רבי אליעזר" בכמה 

  מקומות שונים, מוכח כי כך היתה דרכו ליפול למשכב מפעם לפעם במחלה עוברת.
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הפעם היחידה בה מוזכרים יחד כל חכמי הועד, היא בהגדה של פסח: "מעשה 

ה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהו מסובין בבני ברבי אליעזר ורבי יהושע ור"א בן עזרי

ברק". אם נשווה בין המקורות, א"כ גם נפילתו למשכב היתה מחוץ לביתו ולעירו 

שבלוד ושכב בבני ברק. ואפשר להבין גם מדוע עודדוהו תלמידיו בדבריהם, כדי 

שיתחזק ויחזור לעירו ולתלמידיו בהרבצת התורה. כנראה מיד אח"כ התחזק וישב 

  תלמידיו לערוך את הסדר.עם 

לאחר מכן, חזרו כל חברי הועד ליבנה, וכמה חודשים אח"כ התעוררה המחלוקת 

הידועה בין רבי אליעזר לשאר חכמי ישראל בענין תנורו של עכנאי המובא בב"מ 

. התוצאה של מחלוקת זו היתה נידויו של רבן גמליאל, ופרישתו של רבי (נ"ט ע"א)

ד ביבנה. וכמובא בגמ' התיאור שהודיעו לו חכמים על אליעזר מהיותו ראש הוע

  נידויו.

בשנה שלאחר מכן, אירעו הויכוחים של רבן גמליאל עם רבי יהושע, וכדמוכח 

בברכות דאיתא התם: "אמרי: עד כמה נצעריה וניזיל? בראש השנה אשתקד צעריה, 

ומחלוקתם בבכורות במעשה דרבי צדוק צעריה, הכא נמי צעריה", הרי שכל ויכוחם 

 לקח למעלה משנה, שבסופו התמנה ר"א בן עזריה לנשיא, בהיותו בן י"ח שנה. 

מעתה מובן מדוע כתב הרמב"ם, כי באותו יום שהורידו את רבן גמליאל מן 

הנשיאות: "וכבר יצא רבי אליעזר מבית המדרש בעבור המחלוקות שנפל בינו ובין 

ה רבי אליעזר בתנורו של עכנאי, החכמים", שכן לפי חשבון סדר הדורות, קדם מעש

  לכל מעשה רבן גמליאל ורבי יהושע המובא בגמרות הנ"ל.

, באו למנות את המקומות בהם (ק"ה ע"א ד"ה דחשיב)והנה התוס' בכתובות 

נשנה רבי אלעזר בן עזריה לפני רבי עקיבא, שעליו אמרו שם: "שהיה ראש 

ר"א בן עזריה לר' עקיבא,  לחכמים", ושם תוס' מונה את נוסח ההגדה בה הוקדם

, במעשה דר' דוסא בן (ט"ז ע"א)ומוסיף שם תוס' למנות את המובא ביבמות 

הרכינס, שם נאמר: "אמר להם רבי יהושע אני אלך, ואחריו מי, ר"א בן עזריה, 

ואחריו מי, רבי עקיבא", הרי שהקדימו את ר"א בן עזריה לר' עקיבא. ובטעם ב' 

שהקדימו את ר"א בן עזריה לר' עקיבא הוא: "שהיה המקומות כתב התוס' שהטעם 
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". וגם בשביל נשיאותוממשפחה מיוחסת יותר מר' עקיבא, שהיה עשירי לעזרא, 

מתוספת המילים "וגם" ניתן היה ללמוד כי מעשה זה המובא בהגדה, ג"כ נאמר 

 ההבנה בשאלה.  אחר שהיה ר"א בן עזריה נשיא. וכך אכן היתה

המתבאר הכא, יתבארו דברי התוס' בכתובות באופן אחר,  אמנם לפי היוצא מכל

דהטעם העיקרי בדבריו שהיה ר"א בן עזריה ממשפחה מיוחסת, הוא הטעם 

להקדמת ר"א בן עזריה לר' עקיבא בהגדה, והוא גם הטעם להקדמתו ביבמות. 

אמנם הטעם השני שהיה נשיא, שייך רק למובא ביבמות, שמלבד ייחוסו כבר היה 

ן הוקדם לר' עקיבא, אך לא ניתן לפרשו על מעשה ההגדה, שאירע זמן רב נשיא, ולכ

  לפני שנתמנה לנשיא.

נמצא אם כן, כי אין מקום לקושיא כיצד ישבו חכמים מסובין בבני ברק עם רבי 

אליעזר שהיה נקרא "רבי אליעזר שמותי", שכן מעשה נידויו היה אחר מעשה 

 הסיבת החכמים בבני ברק. 

גם אם לא יסכים המעיין לכל החשבון, ניתן לתרץ את הקושיא באופן בר מן דין, 

אחר, דהנה בסנהדרין ס"ח איתא: "כשחלה רבי אליעזר נכנסו רבי עקיבא וחביריו 

לבקרו, הוא יושב בקינוף שלו והן יושבין בטרקלין שלו וכו', כיון שראו חכמים 

פרש"י: ברחוק ד' אמות, שדעתו מיושבת עליו, נכנסו וישבו לפניו מרחוק ד' אמות, ו

 מפני הנידוי, שברכוהו במחלוקת תנורו של עכנאי בב"מ נ"ט. 

הרי דאף בזמן הנידוי יכלו לשבת לפניו, בריחוק ד' אמות, וא"כ אף אם נתעקש 

לפרש את דברי התוס' דס"ל דמעשה ההסיבה בהגדה היה אחר שנידו לר' אליעזר, 

נם לכאורה לפי המתבאר עד כה, יכלו להסב עמו רק שישב בריחוק ד' אמות. אמ

 אי"צ להכנס בדוחק זה, והדברים מתבארים לרווחא דמילתא בלא"ה.



 

 צטעמ'  -אספקלריא 

 



 

 קעמ'  -אספקלריא 

 

 טעמי המקרא ותורה שבעל פה / זלמן פישר

הטעמים ב'ולמען תספר' רומזים לשינויים הנעשים כדי 

 שישאלו התינוקות

מַ ּו : כעין מחלק )מפזר( להם קליות ואגוזים )טט -פזר, שם הטעם מרמז ל – ַען֡לְּ

 -קטנה, שם הטעם מרמז ל-תלישא – ֵ֩רּפְּסַ ּתשהתפזרו ישראל במצרים לאסוף תבן(. 

חוטפין )תולשין( מצה זה מיד זה )טט: כעין שהשתדלו לעשות שיעור מתכונת 

נֵ ּבהלבנים(.  זְּ ךָּ  ֨יְּאָּ קדמא ואזלא במובן של מוקדם והולך, שמות הטעמים  – ַ֝בנְּ

 -עם האוכל מהשולחן, בלשון הרמב"ם  מרמזים לכך שקודם לאכילה אמורים ללכת

ועוקרים א השולחן או לסלק הקערה שבה המצות והמרור והתבשיל לצד אחר 

כל השינויים נעשים כדי שיראו הבנים וישאלו  זבחי צדק-כאילו כבר אכלו, וכתב ב

מַ ּווהיינו  נֵ ּב ֵ֩רּפְּסַ ּת ַען֡לְּ זְּ ךָּ  ֨יְּאָּ ךָּ ּב-ֶבןּו֝ ַבנְּ  .וגו'֗ ַנְּ
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יהודה לב, מח"ס לב  לב המועדים / הרב

 המועדים

 ביאור סדר ההגדה 

 שם הגדה

: על שם טעם אחרעל שמגיד ומספר בה מקצת הענינים שהיו ביציאת מצרים, 

ח( "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי  -הפסוק )שמות יג 

שמגיד בה ענין יציאת מצרים והניסים והנפלאות שעשה עמנו  ועודממצרים", 

הגדה מלשון הודאה ושבח לקב"ה על שהוציאנו  טעם אחר:הקב"ה באותו הזמן, 

ג(  -מארץ מצרים כמו שמתרגם בירושלמי הגדתי היום לה' אלהיך )דברים כו 

 שבחית יומא דין וכן תרגמא רבינו סעדיה )אבודרהם סדר הגדה(.

כו  לפי שמבנה ההגדה מבוסס על ד' פסוקים שבפרשת ביכורים )דבריםטעם אחר: 

ח( "ארמי אובד אבי" "וירעו אותנו המצרים" ונצעק את ה' ויוציאנו ה'" ועל זה  -ה 

 ג( "הגדתי". -אמר הכתוב )דברים כו 

 הטעם שתיקנו את נוסח ההגדה

מפני שחייבים אנו לספר ביציאת מצרים בלילה הזה, ואין כל העם יודעים לסדר 

בפרט אם יאכלו וישתו ותחטפם זאת כראוי, וגם עם ידעו שמא יתרשלו ולא יספרו, ו

שינה ולא יגידו דבר, לכן תקנו חז"ל את הדברים בקיצור מהפסוקים המספרים 

מיציאת מצרים כדי שיזכו כולם לספר בענין יציאת מצרים בין גדולים בין קטנים 

 )סדר היום סדר ההגדה(.

 מבנה ההגדה

"וחד גדיא"  מ"הא לחמא עניא" עד הסעודה, הפיוטים "אדיר הוא"עיקר ההגדה 

אינם שייכים להגדה והם נתחברו בתקופת הראשונים, כמו רוב הפיוטים של 

 שבתות ומועדים.
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 סדר ההגדה

" לפני אמירת ההגדה מקדשים את היום ו"מזמינים כל הא לחמא עניא""קידוש" 

 דיכפין".

 וההגדה שכולל התשובה.מה נשתנה", אח"כ אומרים "

 ", מדגישים את מעלת סיפור יציאת מצרים. ואילו לא הוציאנו", ו"מעשה דר"א"

" מציין שמחמת חשיבות יציאת מצרים חייבים להזכיר יציאת "אמר ר"א בן עזריה

 מצרים כל ימות השנה.

" זמן חיוב סיפור יציאת מצרים, יכול מר"חמתואר אופן הסיפור, " ארבעה בנים""

" לפני הללה. "ההגדה בעצמ -" הסיפור עצמו מתחילה עובדי ע"ז היו אבותינו"

" שלאחר ההלל, ברכת השיר" לאחר הלל שלפני הסעודה ו"ברכת הגאולההסעודה "

 פיוטים ושיר השירים.

הטעם שקבעו את סדר ההגדה בדרך שאלה ותשובה מה נשתנה, וכן הגמרא 

 בפסחים )קטז, א( אומרת ואם הבן חכם הבן שואלו

למצוא טעם לדבר לפי שבדרך זאת הדברים נקבעים בנפש האדם כשהוא מבקש 

 שנתקשה בו )דרך פקודיך מצווה נא חלק המעשים אות ב(.

 סימני הסדרביאור 

קדש, ורחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רחצה, מוציא מצה, מרור, כורך, שולחן עורך, צפון, 

 ברך, הלל, נרצה.

 והטעם: כשסידרו את הסדר נתנו בהם סימנים  - תקנת סדר ליל הסדר

יקנו חכמים לעשות על פי הסדר ובפרט בזמנם שלא לפי שמרובים דיני הסדר ת

 היה הדפוס נפוץ כמו היום )פרדס הלכות פסח עמוד נה, מחזור ויטרי(. 

לפי שכל דבר שבקדושה צריך זימון, וכפי שהביא במג"א )ריש סימן  טעם אחר:

 קצב( על מה שאומרים קודם ברכת המזון "הב לן ונברך" )ויגד משה סימן יד(.
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יש שמייחסים זאת לרש"י )מחזור ויטרי הלכות פסח סימן מי תקנם סימני הגדה 

סה, ומה שנחסר שם יחץ כתב בויגד משה סימן יד שטעות סופר הוא( ויש מייחסים 

 .)סידור עיון התפילה( לאחר מבעלי התוס' ר' שמואל מפלייזא

אמנם לא כל מנהגי הסדר נזכרו בסימנים כגון הסבה, מצות ד' כוסות, חרוסת, ב' 

 והטעם:תבשילים, ומים אחרונים 

לפי שיש שסוברים שמצות הסבה אינה מצווה בפני עצמה אלא דין בקיום  הסבה:

 מצות מצה וד' כוסות )הסדר הערוך פרק מח(.

: לפי שלא תקנו ד' כוסות אלא כדי לומר עליהם הלל והגדה )הסדר ד' כוסות

והלל דאלו הדברים  : לפי שנכלל בקדש, ומגיד, וברך,טעם אחרהערוך פרק מח(, 

תקנו להאמר על הכוסות דקי"ל שתאן שלא על הסדר לא יצא )אוצר פסקי ראשונים 

 על הלכות פסח(.

לפי שדעת בעל ההגדה שאין המצווה באכילת חרוסת אלא בטיבול  - חרוסת

 המרור בחרוסת, ובהזכרת מרור נכלל גם החרוסת הטפילה לו )כנסת יחזקאל(.

ים אלא מונחים על השולחן בלבד זכר לקרבן פסח שאינם נאכל - ב' תבשילים

 וחגיגה )הסדר הערוך פרק מח(.

לפי שסובר בעל ההגדה שהסיבה של מים אחרונים הוא משום  -מים אחרונים 

מלח סדומית שמסוכן לאכילה )כדברי הרמ"א תעה א( ולפי שבליל הסדר אין 

יוסף טוב עלם  טובלים מצה במלח לא צריך מים אחרונים, בשונה מהפיוט של ר'

לשבת הגדול, שכתב שנוטלים מים אחרונים בליל פסח לפי שהוא סובר שהטעם של 

מים אחרונים הוא משום נקיות, ולכן צריך נטילה גם בליל הסדר )סדר הפסח ענף 

 יב, שלמי מועד פרק עח(.

 אמירת הסימנים

שער במקומו וכן כתב בספר יסוד ושורש העבודה ) יש שנהגו לומר בפה כל סימן

לפי שבט"ו סימני הסדר נרמזו בו סודות גדולים ונפלאים  והטעם:תשיעי פרק שישי( 

 וע"כ בעבודה ג"כ יאמר סימנים בפה מלא.
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יש שנהגו לומר בתחילת הסדר את כל  - אמירת כל הסימנים בתחילת הסדר

כדי לעורר תשומת לב  והטעם:הסימנים ואחר כך חוזרים ואומרים כל סימן במקומו, 

ינוקות על כל מה שנעשה בלילה הזה ואז שפיר יקשו מה נשתנה מאחר של הת

 ששמעו כל סימני הסדר )ויגד משה סימן יג(.
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/ הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר  לב טהור ברא לי

 לבנו' עה"ת ומועדים

 יכול מראש חודש

יש מקום לשאול מדוע היינו סבורים שאת מצוות סיפור ההגדה של פסח נקיים 

 ש חודש ניסן, מה מיוחד בו כל כך??דווקא ברא

היא המצווה  שניתן על ר"ח ניסן –והתשובה לכך היא כי "החודש הזה לכם" 

 , וכפי שיורחב."שעם ישראל הוא מרכז העולם"ראשונה שהמשמעות שלה היא 

כי הנה רש"י בתחילת חומש בראשית הביא את שאלת רבי יצחק, מדוע התורה 

ש, ומצווה זו של קידוש החודש משמעותה לא התחילה במצוות קידוש החוד

שעלינו היהודים לספור שנה על פי הירח, ולא רק על פי השמש כמקובל אצל 

הגויים, והיא המצווה הראשונה לעם ישראל, ולכן התורה הייתה אמורה להתחיל 

 ממנה??

ומקשים על רש"י, שהרי קודם למצוות קידוש החודש יש את איסור גיד הנשה 

ליהודים?? ומתרצים שכוונת רש"י שהתורה תתחיל במצוות עשה  האסור אך ורק

שלא לאכול שזה  -הראשונה לעם ישראל, ואילו מצוות "גיד הנשה" זה איסור לאו 

מצב של "שב ואל תעשה", ולכן חשוב יותר להתחיל את התורה במצוות עשה של 

 "קידוש החודש" שהוא ב"קום ועשה".

ת ולכן לא נקט איסור לאו, אם כן עדיף ונשאלת השאלה שאם נקט מצווה מעשי

להתחיל במצוה יותר מעשית שלא רק תלויה בבית דין שהרי רק בי"ד מקדשים את 

 החודש?? 

ובכלל התעוררתי בשאלה מדהימה, למה אכן מצוות קידוש החודש זכתה לשמש 

כמצוות עשה הראשונה של עם ישראל?? למה לא עדיף שבת שהיא מתנה גנוזה 

 ל או תלמוד תורה שכנגד כולם, מה מיוחד בקידוש החודש??שניתנה לישרא
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אלא נראה לחדש, שכידוע אומות העולם וכך גם בספר בראשית השנים נמדדו על 

יום, אבל  365יום ולכן גם נח היה בתיבה שנה של  365פי השמש, ימות החמה 

דית חודשים, וזה שנה יהו 12וחצי יום כפול  29היהודים סופרים לפי הירח, שזה 

 יום. 354שבדרך כלל היא 

*  

וטמון בזה רעיון אדיר ועוצמתי, שהגויים סופרים לפי השמש, דהיינו כמה זמן 

יום, ויוצא כביכול שהשמש היא המרכז,  365מקיף כדור הארץ את השמש שזה 

וכדור הארץ שמקיפו כאילו טפל לשמש ומשמש אותו, אבל היהודים שסופרים לפי 

זמן הירח מקיף את כדור הארץ, שכביכול כדור הארץ הירח בעצם סופרים כמה 

 הוא המרכז, ואילו הירח טפל לנו ומקיף אותנו, רוקד סביבנו.

וזה עיקר המסר במצווה ראשונה זו, "יהודים אנחנו מרכז העולם", אנחנו לא 

טפלים ובטלים, אלא המרכז", וברגע שאדם יודע שהוא המרכז ו"בשבילי נברא 

איזה חרק מזערי ביקום הענק שלא שווה התייחסות, אלא אני העולם", אני לא עוד 

 המרכז, אזי הוא מעריך את עצמו ומשקיע בהתאם.

וזו המצווה הראשונה, שגם אתה יהודי באופן אישי תדע שאתה חזק!! אתה שווה!! 

אתה המרכז!! ועל ידי מחשבה של עוצמה וחשיבות תתחיל להשקיע, כי צריכים 

 , ובשבילי נברא העולם.אותך אתה חולייה מרכזית

ולכן נקט רבי יצחק בשאלתו דווקא במצווה זו שבה תתחיל התורה, למרות שהיא 

לא ממש הראשונה, וגם לא הכי מעשית לפרט שבעם ישראל, אלא כי מהותה 

 עוצמתית ביותר!! "בשבילי נברא העולם", וש"עם ישראל הוא מרכז העולם".

יימו בראש חודש ניסן, יום בו גילו עם ועל כן סברו שאת מצוות הגדה של פסח יק

ישראל שהם מרכז העולם, וזה מתאים למהות סיפור ההגדה שבורא עולם הפך 

 עולמות עבור עם ישראל, כי הם העם הנבחר ומרכז העולם והבריאה.
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 לקוטי' ס"מח, היילפרין נתן חיים הרב/  ן"ח לוית

 (סטר'מנצ' )תשובה שערי

 ותביום ראשון דפסח נתקנו התפיל

בשו"ת דברי יציב )אבהע"ז סי' פ"ג ס"ק ט'( מראה דבר פלא שכל השלש תפילות 

 שתקנו האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב, כולם היו ביום א' דפסח.

דהנה בברכות )כו:( ילפינן דאברהם תיקן שחרית מהא דכתיב )בראשית י"ט, כ"ז( 

חה שחזר אליעזר עם וישכם אברהם בבוקר, בתפלתו על סדום. יצחק תיקן תפלת מנ

רבקה וכמש"כ )שם כ"ד ס"ג( ויצא יצחק לשוח בשדה. ויעקב תפלת ערבית מהא 

דכתיב )שם כ"ח, י"א( ויפגע במקום, בריש פרשת ויצא כשרדף מאחיו עשו. והרי 

 באו חשבון ונראה שכולם היו ביום ראשון דפסח.

ומצות הנה המלכאים הגיעו ללוט להשחית סדום בפסח כמבואר ברש"י עה"פ 

לראש השנה יא. תוד"ה אלא מר"מ ש"ץ, ובנזר אפה, "פסח היה", )ומציין עוד 

הקודש פרשה מ"ח סי' י"ג בד"ה פרוס הפסח(, וא"כ וישכם אברהם בבוקר היה ביום 

 א' דפסח.

וכמו כן תפלת מנחה, הרי יצחק נשאה רבקה בליל ב' דפסח )כמבואר שם באורכה 

ח בשדה לפנות ערב היה תפלת מנחה ביום בהתשובה( וא"כ תפלת יצחק שיצא לשו

 א' דפסח.

ותפלת ערבית שתיקן יעקב ג"כ היה ליל א' דפסח, לפמש"כ בתפארת יונתן פרשה 

ויצא עה"פ וישא יעקב, דבערב פסח ברח יעקב, כי עשו אמר יקרבו ימי אבל אבי, כי 

תיהן בחיי אביו לא רצה לשלוח בו יד, וכיון שנולד יצחק בפסח, והקב"ה ממלא שנו

של צדיקים מיום ליום, לכך כל הנשה היה יעקב שרוי בלא פחד, רק בערב פסח 

הוצרך לברוח אולי בלילה ימות יצחק ויהרגנו עשו תיכף, ולכך ברח בערב פסח ואז 

 קפצה לו הארץ וכו' והתפלל שם מעריב עיי"ש, עכ"ד וע"ש.
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ח לענין והנה הלא דבר הוא ועלינו להתבונן בזה בס"ד, במה מיוחד חג הפס

 -התפלה. ויש לצייין בזה כמה נקודות:

בפשטות יש לבאר בזה כי יסוד התפלה הוא האמונה, שהקב"ה בורא ומנהיג  א(

הבירה, ולכן מכיון שזהו יסוד היו"ט דפסח להשריש בנו ובזרעינו האמונה הטהורה 

בו יתברך, שלמדנו מיציאת מצרים שראינו בחוש האיך ששידד מערכות השמים, 

וכבר רמזו בזה דורשי רשומות, אשר "בא" ראשי  –האריך הרמב"ן )ס"פ בא וכמו ש

תיבות א'מונה ב'טחון, ושזהו ה"אלף בית" שלנו(, לכן מה נעים ומה יפה מה 

 שדייקא בפסח נתקנו האבות התפילות.

 -עוד יש להוסיף בזה דברי הרמב"ן )שמות י"ב, מ"ב( וז"ל: ב(

חטאים מאד.. ועל כן ארך גלותם.. 'והיה ומן הידוע שהיו ישראל במצרים רעים ו

ראוי שיתארך יותר, אלא שצעקו והרבו תפלה' וזה טעם ויאנחו מן העבודה ויזעקו 

ותעל שועתם, וישמע אלקים את נאקתם )לעיל ב כג כד(, ועתה הנה צעקת בני 

ישראל באה אלי )שם ג ט(, וכתיב )דברים כו ז( ונצעק אל ה' אלקי אבותינו וישמע 

קולנו וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו, 'כי לא היו ראויים להגאל מפני ה' את 

הקץ שבא, אלא שקבל צעקתם ונאקתם מפני הצער הגדול שהיו בו', כאשר פירשתי 

 בסדר ואלה שמות )ב כה(.

 -ושם כתב הרמב"ן )שמות ב', כ"ה(:

ויזכור והאריך הכתוב להזכיר טענות רבות בגאולתם, וישמע אלקים את נאקתם, 

אלקים את בריתו, וירא אלקים, וידע אלקים, כי ידעתי את מכאוביו )להלן ג ז(, 'כי 

אע"פ שנשלם הזמן שנגזר עליהם לא היו ראויים להגאל', כמו שמפורש על ידי 

 יחזקאל )יחזקאל כ ח(, 'אלא מפני הצעקה קבל תפלתם ברחמיו'.

 ישראל התפללו.לאור זה הרי נמצא שכל יציאת מצרים היה בכח מה שכלל 

הנה כתיב )תהילים פ"א, י"א( אנכי השם אלקיך המעלך מארץ מצרים הרחב  ג(

פיך ואמלהו. ובגמ' ורש"י ברכות )נ.( מבואר שהשואל שואל כעני על פתח, שאינו 

מרים ראש לשאול שאלה גדולה, ובכל זאת מצינו כאן בפסוק "שהרחב פיך 
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ותך", ומסביר הגמרא "ההוא בדברי "לשאול כל תא -ואמלהו" ופרש"י "הרחב פיך" 

תורה כתיב" דבתורה עלינו לבקש לגדלות, ולא כמו עני שאינו מרים ראש לשאול 

 ש"ס ופוסקים, נגלה ונסתר(. -שאלה גדול, אלא אדרבא עלינו לשאול "כל תאותך" )

אולם עלינו להבין מה ענין רישא לסיפא, דהיינו למה מקדים הפסוק עם המילים 

 קיך המעלך מארץ מצרים"."אנכי השם אל

הנה הלא אני המעלך מארץ מצרים וידי ויעויין שם במצודות דוד מבאר בזה וז"ל, 

, עכ"ל. בכל משלה ולזה הרחב פיך לשאול ממני כל חפצך ואמלאם אם תשמע לי

והיינו דמיציאת מצרים ראינו בחוש האיך "שידי בכל משלה", והאיך שהוא תקיף 

 כולם.ובעל היכולת ובעל הכוחות 

עם משולח שהשיג מגביר גדול סכום של חמשת אלפים דולר עבור  עובדא ידענא,

מוסדות פלוני, ושמח בזה שהצליח להשיג ממנו סכום מכובד כזה. אולם אח"כ שמע 

, והצטער מאד ממה $800,000שהגביר הזה נתן לצדקה אחרת נתינה אדירה של 

בכוחו ליתן לא היה מסתפק  , דאילו היה יודע עד כמה$5000שהשיג רק סכום של 

במועט. והנמשל מבואר שהבא לבקש מהקב"ה עם השגות של קטנות, הרי חבל על 

דאבדין, שהרי על המתפלל להתבונן שעומד לפני הבעל היכולת כולם! ועומד לפני 

מי שהביא חיות מכל העולם לבוא לתוך ארץ מצרים )מכת ערוב(, ולפני מי שהפך 

 ועוד, וא"כ למה לו לבקש עם בקשות של קטנות?! כל מימות מצרים לדם ועוד

ובפרט לפי מה )ששמעתי פעם מהגה"צ הרב המשגיח ר' מתתיהו סלומון שליט"א 

שהדגיש מה( שמבואר שם בהקדם הפסוק "לו עמי שומע לי, ישראל אם תשמע לי... 

אנכי השם אלקיך.. הרחב פיך ואמלהו", שהקב"ה מבקש ממנו שנבוא אלוי ולבקש 

גרויסען", וכביכול מתחנן ממנו שנתפלל כן, ומתלונן כביכול "לו עמי שומע לי "אויף 

 וכו'".

וראוי לציין בזה דברים ברורים ונפלאים בהספר היקר "שערים בתפלה"  ד(

מהגה"צ ר' שמשון פינקוס זצ"ל וברשות אוסיף שפשוט שכל מי שקובע ללמוד בו 

 רינה" אות ג':יראה עומק ועולם חדש בתפילותיו, וז"ל בשער "
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היסוד הראשון של תפלה היא אמונה. המובן האמיתי של אמונה הוא להאמין 

שיכולתו יתברך היא בעלת תכלית. ועל כן כאשר לב האדם כבד עליו מחמת איזה 

צרה הרובצת עליו, והוא עצוב ומיואש או קרוב לכך מפני שלדעתו אין לצרותיו 

נה, דם היה מאמין שלאלקים פתרונים, פתרון, הרי באמת חסרון גדול יש כאן באמו

ומה שנראה לו שאןי עצה ותושיה, הרי להקב"ה יש על זה עצות פשוטות ומעשיות 

להוציאו מהסבך, שהרי גדול הוא למעלה ממה שיכול לתפוס בקטנותו, ואין חקר 

 ליכולתו.

 ומוסיף על זה משל נפלא וכה דבריו:

ור בנפשו ביודעו שהרופאים משל לחולה מסוכן השוכב על ערש דוי עצוב ושב

התייאשו מחייו, והנה שומע הוא שהגיע לעירו רופא מומחה היודע לרפואת מחלתו, 

הרי רק לשמע אזניו מתמלא לבו בתקוה ושמחה. ואפילו אם אינו יודע אם יסכים 

הרופא לבוא אליו, ואם באמת ביכולתו לרפואותו, אבל עצם זיק התקוה, ואפילו 

 ומשנה את הרגשתו והבעת פניו שתתכן רפואה למחלתו. ספיקא כבר משמחת היא

 ומוסיף עוד:

וכן מי שצריך לשלם חוב גדול תוך זמן קצר, ולבו עצב עליו שאינו יודע מאין ישיג 

סכום גדול כזה בכמה שעות, הרי אם לפתע ישמע שהגיע אחד ממכיריו האמיד 

גיע אחד ממכיריו בנכסים, כבר יראה על פניו זיק התקוה, וגם אם לפתע ישמע שה

האמיד בנכסים, כבר יראה על פניו זיק התקוה, וגם אם אינו יודע אם אמנם יחלצהו 

 מן המיצר.

 ומזהיר בזה עוד:

וקורה לפעמים אצל המאמין בהקב"ה שומע תפלתו, שכשאר מעיק לו דבר מה, 

שופך הוא מר שיחו לפני בוראו כמו ששופך ומתמרמר לפני אוהבו, וכמו דאמרו 

ע"ה( דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים. ואומר, רבש"ע אוי כמה מר לי וכמה )יומא 

אין כל פתרון לרע מצבי. וכך שופך הוא לבו לפני בוראו מתוך מער  –אני מיואש 

ויאוש. והרי לפנינו נראה שזו היא תפלה נפלאה בדבקות, אבל לאמיתו של דבר יש 
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ראו ומכריז דאין פתרון כאן חשש אפיקורסות וכפירה, דהרי עומד הוא לפני בו

למצבו! ואם היה באמת מאמין בהקב"ה, היינו שהיה מכיר עוצם יכולתו וגודל חסדו, 

הרי מדבר אני  –היה צריך, כשעומד ומדבר לפניו יתברך, שתתנוצץ בו החמשבה 

  לפני מי שכל הפתרונות בידו, וודאי שיש לו פתרון גם בשבילי.

ידוע והיסודי סוף פרשת בא, שמבאר ענינא ה( ועוד יש לבאר בזה דהנה ברמב"ן ה

 והחשיבות דיציאת מצרים, מבואר דם גם בענין התפלה, וז"ל:

וכוונת כל המצות שנאמין באלקינו ונודה אליו שהוא בראנו, והיא כוונת היצירה, 

ל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע -שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, ואין א

ראו, וכוונת רוממות הקול בתפלות וכוונת בתי הכנסיות האדם ויודה לאלקיו שב

 ידל שבראם-וזכות תפלת הרבים, זהו שיהיה לבני אדם מקום יתקבצו ויודו לא

והמציאם ויפרסמו זה ויאמרו לפניו בריותיך אנחנו, וזו כוונתם במה שאמרו ז"ל 

למד  ח(, מכאן אתה ,)ירושלמי תענית פ"ב ה"א( ויקראו אל אלהים בחזקה )יונה ג

 שתפלה צריכה קול, חציפא נצח לבישה )עי' ערוך ערך חצף(.

                                                
 -ויש לציין בזה מש"כ הרמב"ן על ויקרא פרק כג פסוק ב, בביוא הפירוש של "מקרא קודש" וז"ל, וטעם מקראי קדש  יד

שיהיו ביום הזה כולם קרואים ונאספים לקדש אותו, כי מצוה היא על ישראל להקבץ בבית האלקים ביום מועד לקדש 

ל בכסות נקיה, ולעשות אותו יום משתה כמו שנאמר בקבלה )נחמיה ח י( לכו אכלו -היום בפרהסיא בתפלה והלל לא

אדונינו ואל תעצבו כי חדות ה' היא מעוזכם. והנה משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום ל

"מקרא קדש", מלשון קרואי העדה )במדבר א טז(, אחרי כן יאכלו הקרואים )ש"א ט יג(, וכן על כל מכון הר ציון ועל 

מקראיה )ישעיה ד ה(, המקומות שנקראים שם שיתקבצו בהם קרואי העדה ואונקלוס עשאו מלשון אשר יקרא אתכם 

ים )בראשית מט א(, לשון מאורע, בכל יום שיארעו תעשו אותם קדש ורבותינו ז"ל אמרו )ספרי פנחס באחרית הימ

קמז(, ארעם במאכל ובמשתה ובכסות נקיה, כלומר שלא יהא חוקם אצלך כחק שאר הימים אבל תעשה להם מקרא 

 של קדש לשנותם במאכל ובמלבוש מחול לקדש, וגם זה דעת אונקלוס:

ו"ח משב"צ ת"צ ס"ק ב'( להלכה, דלדעת הרמב"ן הוה מצוה דאורייתא לבוא להתפלל בבית ומביאו הפרמ"ג )א

המדרש בצבור, וראוי לחוש שיהיו עשרה גדולים שהביאו בודאי ב' שערות, וז"ל והנה טעם מקרא קודש עב"י תפ"ז 

ד"ת להקבץ בבית ה'  ובי"ט י"ל תפלהבשם הרמב"ן ז"ל פ' אמור דתפלה בחול דרבנן )דלא כהר"מ ז"ל עסי' ק"ו(, 

הענין פרהסיא  בעינן משום הכי עשרה גדולים י"ג שנה וב' שערות., משמע דלקדש היום בתפלה 'בפרהסיא' יע"ש

ולפ"ז ראוי לחוש באה"ע הבא על עכו"ם וכן ויקח בועז עשרה אנשים כל פרהסיא עשרה משמע )רבים הוי שלשה(, 

עיין מ"א סימן נ"ה ז' וקצ"ט ז' דבדברי תורה בעינן בידוע שהביאו  לזה ולהדר אחר גדולים שידוע שהביאו ב' שערות,

 ב' שערות. ואי"ה במ"א ב' יבואר עוד.
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למען הסר ספק / הרב ישראל מאיר ווייל, מח"ס 

 וביום השבת והשולחן כהלכתו 

 מכירת חמץ ביחידות דיור

אני גר ביחידת דיור מרוהטת, ובחוזה רשום שאסור לי להוציא רהיטים או להכניס 

 מכירת חמץ?רהיטים אחרים. האם הדבר לא מפריע ל

ברוב בתי ההוראה מגבילים את ההשכרה את המקום לא מוכרים אלא תשובה: 

. במקומות טומשכירים רק לשימוש מקומי בלי זכות להכניס ולהוציא חפצים

 מסוימים ישנם שטרות מכירה שעדיין לא שינו את הנוסח, ומן הראוי כיום לשנותו.

 זכות וקנין במצות שאוכלים

האם צריך לעשות קנין במצות  רים או השווער וכדו',כשמתארחים אצל ההו

 שאוכלים?

האורחים צריכים לכוון לזכות במצות כשלוקחים אותם לאכול, אבל גם  תשובה:

 .טזאם לא כיוונו כך יש להקל שקונים בכל מקרה ויוצאים ידי חובה

                                                
כיום מצוי מאוד ששוכרים דירות או יחידות מרוהטות, והדבר ברור ובדרך כלל גם כתוב בחוזה שאין לשוכר זכות  טו

שמשכירים לנכרי זכות לפנות את החפצים אם  לפנות שום רהיט, ולכן אין לכתוב בשטר המכירה בין הרב לנכרי

ירצה כי השוכר אינו יכול להשכיר לנכרי זכות שאין לו, וגם אין צורך בהוספה זו, כי כמו שהשוכר בעצמו לא יכול 

לפנות את החפצים ואין זה מגרע מהשכירות שעיקרה זכות להניח חפצים שם או לשהות שם, כך הנכרי שוכר זכות 

הגרי"ש אלישיב זצ"ל, וכן הוא בשטר הגר"ש ואזנר זצ"ל, והדבר נלמד בכ"ש ממה שדיברו הפוסקים  כזאת, וכן הורה

שיבת ציון סי' י' ודברי מלכיאל ח"ד סי' כ"ב אות ט לא להשכיר זכות דיור כי יש שוכרים שאינם יכולים להשכיר 

י"ט שאם שוכר מקום אינו יכול למוכרו דבר זה אלא רק להשכיר זכות להניח חפצים וכן כתב המשנ"ב סי' תמ"ח סוסק

 לנכרי כי אין לו זכות כזאת ולא ישכירו לנכרי.

אין צורך וגם לא כדאי להשכיר זכות  ואמנם יש משכירים שגם לא מרשים לשוכר להשכיר לאחר את הדירה, אמנם

השעה"צ סי' תמ"ח  דיור אלא משכירים זכות להכנס ולהניח שם חפצים בזה בדרך כלל המשכיר אינו מקפיד, כמש"כ

 סקנ"ה ודברי מלכיאל ח"ד סי' כ"ב אות ט וכן דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל והגר"מ גרוס שליט"א. 

ויש לפרט בשטר שנותן לו דריסת רגל שיוכל ללכת ברשותו כדי להגיע למקומות המושכרים לו, דברי מלכיאל שם 

ואזנר זצ"ל ושל הגר"נ קרליץ שליט"א ושל הגר"מ  אות יג, וכ"כ בשטר המכירה ע"פ הגרי"ש אלישיב זצ"ל ושל הגר"ש

 גרוס שליט"א.
באה"ע סי' כ"ח, י"ז כתוב שאורח יכול לקדש אשה ממה שמגיש בעל הבית בשולחן לפניו, והק' הקוב"ש פסחים  טז

' אות קלא שבנדרים דף לד: נח' רש"י והראשונים במי שהזמין אורח אם יכול לאסור את הכיכר שהגיש לפניו ולכאו

נחלקו האם האוכל נחשב בבעלותו של האורח או לא, ותי' שרק כשהאורח התכוון לזכות אז קנה ואם לא התכוון 

לקנות אינו קונה ועי' מג"א סי' תרנ"ח סק"ג שכתב כעין זה שצריך כוונה לזכות, והנה י"ל עוד שהראשונים דנו לפני 

ט ח"א סי' ק"נ שדן ממתי האורח זוכה במאכלים שהאורח נטל את המאכל אבל כשנטל כבר זוכה, ועי' מהרי"

שמגישים לפניו ואם קנין יד קונה גם בלי דעת קנין. עוד הק' הקוב"ש מהרשב"א בב"מ דף פח: המובא בשיטמ"ק שם 

לגבי דמאי שמדאורי' פטור בלקוח וכ' הרשב"א שגזרו כשיארח אחרים על שולחנו ומשמע שלאורח אין דין לקוח, ותי' 

האורח כנ"ל. ולמעשה, העירו מזה בשפ"א סוכה לה. ובאמרי בינה סי' כ"ג ובמקראי קודש ח"ב סי' מ"ה  שתלוי בכוונת
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 הכשרת תנור פירוליטי

 האם אפשר להכשיר תנור פירוליטי לפסח?

מעלות וחום כזה נחשב לליבון  400-יטי מגיע לחום של יותר מתנור פירולתשובה: 

חמור שאפשר להכשיר כל דבר בחום כזה ואפילו חרס, כמבואר בסי' תנ"א, א' 

אבל נתבאר בהשולחן  שאם יש חרס שמגיע לחום של ליבון חמור אפשר להכשירו.

ר השנה כהלכתו סי' י"ז הע' קכ"ה שאין להכשיר תנור פירוליטי לפסח אע"פ שבשא

אפשר להכשירו, מפני שיש פינות בתנור שאינם מגיעות לחום המקסימלי במקום 

שיש גומיות ופסח איסורו במשהו ואין לומר שנתבטל קודם פסח והרי בטעם לא 

אמרינן חוזר וניעור כמבו' בסי' תמ"ז, ד', כי עדיין לא היה ביטול ויתכן שהטעם לא 

יסור בלע גם קודם אה אמרינן שחמץ נחשב יצא באפיות הקודמות, ולענין לכתחיל

פסח וצריך ליבון כמבו' בסי' תנ"א, ד', וגם ביחס לזכוכית יש יותר להחמיר בפסח 

כמו שנתבאר בהשולחן כהלכתו שם הע' פ"ב בשם הפמ"ג בסוף סי' תנ"א שלגבי 

פסח צריך להחמיר את חומרת הרמ"א שאין הגעלה מועילה לזכוכית כמו לחרס, 

ת פליטה סי' כ', וכן דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל עי' קובץ תשובות ח"ג וכ"כ בירוש

סי' פ"א, ובפרט לשיטת הגר"ש ואזנר זצ"ל שבט הלוי ח"ב סי' מ"ג שיש להחמיר 

 בכל השנה אפילו בזכוכית מעובדת באופן שמחזיקה חום גבוה.

יר אבל אם מדביק על הזכוכית והגומיות נייר כסף עבה שלא יקרע, אפשר להכש

ולהשתמש כך, מפני שאז הזיעה לא מגיעה למקומות האלו ובפרט שכמעט ואין 

 זיעה כיום בתנורי אפיה. 

 כתיבת מקום המפתח בשטר המכירה

מי שלא כתב בשטר המכירה היכן נמצא המפתח או היכן אפשר לקבל את 

 המפתח, האם בדיעבד המכירה חלה?
                                                                                                                                                                            
ובהליכות שלמה פ"ט ס"ד ובמנח"י ח"ח סי' מ"ח ובהגש"פ של הגרי"ש אלישיב זצ"ל, ובספר שער המועדים הביא 

שאוכל ומותר לקנות המצה ביו"ט בשם האו"ש והצ"פ שהעירו ג"כ מזה, ולכן לכתחילה האורח יכוון לקנות המצה כ

כמו שמותר לקנות הלולב כי הוא לצורך מצות היום, עי' סי' ש"ו סקל"ג וסי' תמ"ד סק"כ וסי' תקכ"ז סק"ס וכמבו' 

בפסחים דף סו: שמותר להקנות לצורך מצוה שמחוייב בה היום, ונתבאר בוביום השבת סי' כ"ט הע' י"ח. ואם לא 

ידי חובה כי יש צדדים שעצם לקיחת המצה לאכילתה קונה ועי' תוס' פסחים כט. ד"ה כיוון יש להקל שגם כן יצא 

 בדין. והנה, צריך להיות שלו כבר מתחילת הלעיסה, שכבר מרגע תחילת הלעיסה מתחילה המצוה.
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רה היכן אפשר לקבל את כתחילה ודאי חייבים לכתוב בשטר המכיתשובה: ל

אפשר להשאיר מספר טלפון, או לכתוב את שם  -המפתח בזמן שאינו נמצא בבית

השכן שאצלו נמצא המפתח. ואמנם בפוסקים עי' מג"א וט"ז סי' תמ"ח סק"ד 

מבואר שצריך להוציא את החמץ מרשותו וליתנו לנכרי ולפחות לתת את הפתח 

המפתח ממש מחשש סכנה, אלא כותבים לנכרי, אבל כיום לא נוהגים למסור את 

 היכן ניתן לקבל את המפתח, ואם יבקש להיכנס, יכנס איתו.

ובמשנ"ב שם סקי"ט כתב שאם לא נתן לו מפתח ונעל את החמץ והנכרי אינו 

יכול להיכנס, אין המכירה חלה אפילו בדיעבד והחמץ אסור באכילה כדין חמץ 

 שעבר עליו הפסח.

להקל שבדיעבד אין החמץ נאסר, מפני שיש בזה שני אמנם נראה שלמעשה יש 

חלקים, האחד, שאין בזה גמירות דעת במכירת החמץ, והשני, שכל השכרת המקום 

הוא הערמה בעלמא ואם כן החמץ המכור נשאר בבית הישראל. ולענין הגמירות 

דעת יש לסמוך על הפמ"ג שמובא בבאה"ל שם ד"ה ואם שבימינו שעושים מכירה 

ה במחיר אמיתי כלומר, נותנים דמי קדימה, ואם הנכרי ירצה לקחת חמץ גמור

יצטרך לתת את השווי האמיתי א"כ סמכה דעתו. ולענין מה שכל השכרת המקום 

הוא הערמה בעלמא שהרי אינו יכול להיכנס לחדר ששכר, יש להקל בדיעבד 

 לא נאסר. כמש"כ המשנ"ב שם סקי"ב. וכן דעת הגר"ש ואזנר זצ"ל שבדיעבד החמץ

 לכתחילה ובדיעבד -נרות גדולים בליל הסדר

 עד מתי הנרות צריכים לדלוק בליל הסדר?

לכתחילה הנרות צריכים לדלוק עד אכילת האפיקומן, ובדיעבד מספיק תשובה: 

שידלקו עד סוף אכילת המצה, ולכן השנה שחל ליל הסדר בשבת, יש להקפיד 

שיש לו רק נרות קטנים, צריך להדליק  להדליק נרות גדולים שידלקו הרבה זמן. מי

 גם את החשמל לשם מצות נר שבת ביחד עם הדלקת הנרות. 

והטעם נתבאר בוביום השבת סי' ל"ה סעי' ג' שעיקר דין הדלקת הנרות הוא 

וכיום שיש אור מחשמל, א"כ  ,לסעודה כמבואר בסי' רס"ג, י' ובסי' רע"ג, ז' וסקל"ב
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ביחס לדין הדלקה שלא יכשל בעץ ואבן כי לא אי אפשר לברך על 'תוספת אורה' 

שייך תוספת אורה על דבר כזה כמו שהוכחנו שם מדברי המג"א סי' רס"ג סק"ט 

שסומא יכולה לברך על הדלקת הנר, אבל אם אוכלת עם אחרים לא תברך כי לא 

שייך אצלה תוספת אורה, וכן מוכח במג"א שם סקי"ג וסקט"ז לגבי אכילה בחצר 

אור שיכול לברך על הנרות אבל אם אינו אוכל שם אינו יכול לברך אם כשעדיין יש 

יש אור, ורק ביחס לסעודה שייך תוספת אורה, ולכן אם הנרות דלקו עד אכילת 

המצה כבר אין ברכתו לבטלה ויצא ידי חובה, אבל אם נכבו לפני אכילת המצה, 

י יש להדליק א"כ לא קיים את המצוה כלל וברכתו לבטלה, אבל לכתחילה בודא

נרות גדולים שידלקו עד סוף אכילת אפיקומן כעיקר הדין שהנרות ידלקו בזמן 

 הסעודה.

 האם צריך לאכול מצות דוקא ממצות של הקערה?

כתב הטור סי' תע"ג ס"ז 'ומחזיר הקערה שבה המצות כדי שתהא לפניו תשובה: 

ה', ונפסק כשאומר ההגדה כדאמרינן לחם עוני לחם שעונים עליו דברים הרב

להלכה בשו"ע שם, ומבואר שמדין לחם עוני חייבים לאכול מצות כאלו שהיו על 

השולחן בזמן ההגדה וכמו שכתב רש"י בפסחים דף לו. ותוס' שם דף קיד. שמביאים 

המצות לשולחן כדי לומר עליהם את ההגדה משום לחם עוני לחם שעונים עליו 

שהמצות יהיו מגולות בזמן ההגדה דברים הרבה. וכן כתב המשנ"ב שם סקע"ו 

 מפני שכתוב לחם עוני שעונין עליו דברים וכמו שכתב הב"י שם בשם האגור.

ובאמת, הקה"י זצ"ל כתב לגרי"ש אלישיב זצ"ל מובא בקובץ תשובות שכל מה 

שנשים חייבות בסיפור יציאת מצרים הוא משום שחייבות במצה, והמצה צריכה 

ליו דברים הרבה, ולכן חייבות לספר ביצי"מ על המצות. שעונים ע -להיות לחם עוני

וזה הטעם שאין חיסרון בשהיה בין הקידוש לסעודה, מפני שהסעודה צריכה להיות 

על לחם כזה שסיפרו עליו את סיפר יצי"מ. ומובא בשם הגרי"ז מבריסק זצ"ל שאם 

סק"ו  אכל מצה שלא אמרו את ההגדה לא יצא ידי חובה ואמנם במשנ"ב סי' תע"ז

 מבואר שבדיעבד יוצא ידי חובה גם במצות שלא אמרו עליהם את ההגדה.
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ולכן, יש להקפיד שכל המסובים יאכלו את הכזית ראשון לפחות ממצות שהיו על 

השולחן בזמן ההגדה, ולשם כך יש להניח הרבה מצות על השולחן ולא רק שלש 

 מצות שבקערה. 

 נשפך הכוס באמצע ההגדה

 באמצע ההגדה, מה צריך לעשות?אם נשפך הכוס 

בטור ובשו"ע סי' תע"ג, ז' ובמשנ"ב שם מבואר שמעיקר הדין היה תשובה: 

מספיק למזוג את הכוס ב'לפיכך', ומה שמוזגים מיד הוא כדי שהתינוקות יראו שינוי 

וישאלו, וממילא מבואר שאם נשפך הכוס אין זה מעכב וימזוג כוס חדש וימשיך 

 כרגיל.

בשם הגר"ח מבריסק זצ"ל שצריך לשתות דוקא כוס שאמרו עליה  ואמנם מובא

את ההגדה ואם נשפך הכוס צריך לחזור ולומר את ההגדה שוב, אבל בפוסקים 

מוכח שלא נפסק כך, שהרי החק יעקב סי' תע"ג סקל"ז מביא מנהג לשפוך את כל 

סי' הכוס שהטיפו ממנה טיפות ולמזוג מחדש אחרי עשרת המכות, וכן במג"א 

תע"ב סק"ח ביאר את דברי השו"ע שצריך לשתות את הכוסות על הסדר, דהיינו 

שיאמר את ההגדה בינתיים ומשמע שהעיקר הוא שיאמר את ההגדה בינתיים ולא 

צריך בהכרח לשתות מכוס שאמרו עליו את ההגדה, וגם בטוש"ע מבואר כך וכנ"ל, 

 וימשיך כרגיל. ולכן להלכה אם נשפך הכוס באמצע ההגדה, ימזוג שוב

 להחזיק הכוס בזמן אמירת ההלל

 האם מחזיקים את הכוס בכל זמן אמירת ההלל?

בדרך כלל אומרים הלל בעמידה כמבואר בסי' תכ"ב, ז', ואמנם בליל  תשובה:

הסדר אומרים את ההלל בישיבה, וביאר הב"י שם שאחד מהטעמים הוא מפני 

הסעודה ואם יצטרך לעמוד  שמחזיק את הכוס בכל זמן אמירת ההלל והוא אחר

בזמן אמירת ההלל א"כ יש לחוש שהכוס תיפול מידו ותישפך ולכן אומרים את 

ההלל בישיבה וכתב שם טעמים נוספים לזה, ועכ"פ מבואר שצריך להחזיק את 
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הכוס במשך כל זמן אמירת ההלל. וכן משמע בב"י ובשו"ע סוף סי' תע"ג שהביא 

 וס בידו.בשם האגור שמלפיכך אוחז את הכ

 .גם ביוסף אומץ אות תשפט כתב כך
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, א"שליט מלכא מרדכי' ר ג"הרה/  מלך מעדני

 מוסדות וראש נשיא, אלעד לעיר הראשי הרב

 אמרי, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר", המלך אור"

 ועוד מרדכי

 נדכאים לב בחג לשמח האדם חובת

ַמְחתָּׁ  ךָּׁ  ְושָּׁ ה ְבַחגֶׁ ְנךָּׁ  ַאתָּׁ ךָּׁ  ּובִּ תֶׁ ךָּׁ  ְדךָּׁ ְוַעבְ  ּובִּ תֶׁ י ַוֲאמָּׁ ה ְוַהיָּׁתֹום ְוַהֵגר ְוַהֵּלוִּ נָּׁ ַאְלמָּׁ ר ְוהָּׁ  ֲאשֶׁ

יךָּׁ  רֶׁ ְשעָּׁ  (יד, טז. )בִּ

אמ' ר' לוליני דרומיה בשם ר' יהודה בר' סימון, א' הק' אתה יש לך ארבעה בני "

ובתך (בנך ב(אתה יש לך ארבעה בני בתים, אבתים, ואני יש לי ארבעה בני בתים. 

והיתום (והגר ג(הלוי ב(ואני יש לי ארבעה בני בתים, א ואמתך,(ועבדך ד(ג

וכולהם בפסוק אחד, ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך  והאלמנה,(ד

והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך )דברים טז: יא(. אמ' הקב"ה אני אמרתי 

לך שתהא משמח את שלי ואת שלך בימים טובים שנתתי לך, אם עשיתה כן אף 

י משמח את שלך ואת שלי, אילו ואילו אני עתיד לשמחן בבית הבחירה, אנ

 ."והביאותים אל הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי כי ביתי וגו' )ישעיה נו: ז(

' רעשר תעשר, וכן במדרש תנחומא פ –פיסקא י , פסיקתא דרב כהנא מנדלבוים)

 .(' ראה רמז תתצזרפ ובילקוט שמעוני ,יז 'ראה סי

 לגאולהצדקה סגולה 

בתחילת ההגדה כתוב הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא במצרים כל דכפין יתי 

  .ויכול כל דצריך יתי ויפסח השתא הכא עבדי לשנה הבאה בני חורין

והקשה מרן מה  ,אמר לי מרן פאר הדור הרשל"צ חידוש על ההגדה למסור לציבור

מנת אורחים הקשר בין הדברים שזה לחם עוני שאכלו אבותינו במצרים להז

 ולגאולה?
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ותירץ מרן כתוב בנביא גלתה יהודה מעוני, ונחלקו המפרשים מהו מעוני, יש 

אומרים שכל הגלות בגלל שלא אכלו לחם עוני בפסח, ויש אומרים בגלל שלא נתנו 

צדקה לעניים, ובזה מבאר את בעל ההגדה שאנחנו מתחלים הסדר ומכריזים חזרה 

לות הוא בגלל שלא הקפידו על לחם עוני , אנו בתשובה על העבר בין למפרש שהג

אומרים הא לחמא עניא דאכלו אבהתנא במצרים, ואם כדברי המפרש בגלל חוסר 

צדקה אנו אומרים כל דכפין יתי ויכול, ולכן השתא הכא עבדי אבל לשנה הבאה 

 נהיה בני חורים כיון שאנו חוזרים בתשובה .

ף בקמחא דפסחא כיון שאינו יכול ולכן בכל שנה אנו מבקשים מכל אחד להשתת

לארח אצלו כל אחד, על ידי שהוא נותן קמחא דפסחא עושה צדקה אשר מקרבת 

 את הגאולה נזכה בעזהי"ת לאכול מן הזבחים והפסחים.

 שערי השפע תסגולת הצדקה שפותח

וז"ל כל דכפין ייתי ויכול השתא הכא וכו' אפשר  כתב מרן החיד"א בפירוש האגדה

מהר"ר נפתלי כ"ץ משם המקובלים דכאשר האדם מקבל עליו להשפיע במ"ש הגאון 

לעניים נפתח שער רחמים בשמים להריק לו ברכה קודם שיתן וזהו כי פתוח תפתח 

והאריך בזה, ואפשר שכונתו כל דכפין וכו' וכך אני עושה שנה זו כאן ולשנה הבאה 

חמים וירחם אני מקבל לעשות כך בארעא דישראל, ובקבלה זו נפתחים שערי ר

עלינו כי השתא הכא עבדי לשנה הבאה בארעא דישראל בני חורין ומה גם דבזכות 

 הצדקה מתקרבת הגאולה עכ"ל.
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 הכהן גמליאל' ר ג"הרה/  הכהונה מפרדס

 ח"כ' אודך אני גם' ס"מח, א"שליט רבינוביץ

 ועוד, כ"ג' החדש יוסף פרדס, 'כרכים

קיום מצות ארבע האיך כהני בית אב שותים יין בליל הפסח ל

 כוסות

האיך היה מותר לכהנים שהיה הבית אב שלהם, ביום י"ד או ט"ו  ,יש להתבונן

ניסן, לקיים מצות ארבע כוסות בליל פסח, והרי הדבר ידוע שהם אסורים אז 

 קושיא זו הקשה הגה"צ רבי נפתלי צבי הלוי ראטטענבערג שליט"א. –בשתיית יין. 

בינוביץ שליט"א )מח"ס "חינוך הבנים כהלכתו"( ואחי הגאון רבי אליעזר הכהן ר

 כתב בזה חמשה תירוצים, ואלו הם:

 שתייה של מצוה אינה אסורה (א)

בחתם סופר פרשת שמיני מצינו שני חידושים גדולים בכלל זה של איסור שתיית 

יין לאנשי משמר, ועפ"י דבריו מתיישב גם ענין ד' כוסות, ואלו דבריו: ולהבדיל 

"ח ע"ב כל המבדיל על היין במוצאי שבתות זוכה לבנים מורי אחז"ל שבועות י

הוראה שנא' ולהבדיל ולהורות, ויל"ד מ"ט לא הוזכר מקדש על היין בליל שבת, 

וי"ל הנה פה מרומז משאחז"ל תענית פ"ב מ"ז אנשי בית אב לא ישתו יין אפילו 

ומשו"ה לא בלילות שמא יצטרכו לעבודה ואסורים ביין שיהי' מוכנים לעבודה, 

כתיב שתויי יין לא יכנס אלא יין ושכר אל תשת בבואכם, אעפ"י שאין האיסור 

בשתיית היין אלא בביאה לאהל מועד אח"כ, מ"מ הזכיר יין ושכר אל תשת בבואכם 

לומר בשעה שראוי לביאה יהיו נזהרים משתיה שמא יצטרכו לבוא לשמש, והנה 

ואמר ולהבדיל ולהורות כל המבדיל בלילה אסורים שמא יצטרכו לאיברים ופדרים 

ביין במ"ש זוכה להורות לומר במוצאי שבת מותר לשתות יין הבדלה ולא יחוש 

שמא יצטרך לאיברים ופדרים, ובמקום מצוה רבה דהבדלה לא גזרו רבנן, וזה צריך 
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בהבדלה במוצאי שבת, אבל בקידוש ליל שבת הא בלא"ה אין איברים ופדרים של 

 לא שייך זה וק"ל )עכ"ל(. חול נקטרים בשבת ו

 )ב( כשאין מקריבים אברים ליכא איסור זה

והנה לפי דברי החת"ס יוצא דבליל יו"ט ראשון של פסח, אין כלל איסור שתיית 

יין, כיון שאין מקריבים בו אברים ופדרים של תמיד של בין הערבים, דאין אבירי 

ינם קריבים ביו"ט חול קריבים ביו"ט, וגם האברים ופדרים של הקרבן פסח א

 כדאיתא בפסחים )נ"ט ע"ב(, וממילא אין שום איסור.

ואף כשחל ער"פ בשבת שאז אברי הפסח קריבים בליל יו"ט כדאיתא שם בפסחים, 

 מ"מ כיון שהוא שתייה של מצוה לא גזרו בו כלל.

 )ג( האם החיוב של שתיית ד' כוסות דוחה האיסור של שתיית יין

שב כי אף אם יש איסור בשתיית היין מ"מ מצות ד' והנה לענ"ד היה נראה ליי

כוסות דוחה איסור זה, וכעין הכלל של עשה דוחה לא תעשה, אך זה שייך רק בד' 

כוסות שהוא מחוייב לשתות בעצמו, ומשא"כ בקידוש והבדלה הרי יכול לצאת 

יד"ח מאחר ובכה"ג אין דחייה, אכן דעת החת"ס הנ"ל דלעולם לא גזרו על שתיית 

ה אפילו כשאפשר לצאת יד"ח מאחר, ופשוט דגם לשיטתו ודאי היו כהנים מצו

 מיוחדים לכך שהם לא שתו כדי שיוכלו להקריב. 

 )ד( בליל פסח אי אפשר לשתות בסוף הלילה ולכן לא גזרו

הגרמ"ד הלוי סאלאוויצ'ק שליט"א ראש ישיבת בריסק השיב להגרנ"צ 

הרמב"ם הנ"ל שהטעם הוא 'שמא  ראטטענבערג שליט"א )תשרי תשע"ו( עפ"י מש"כ

ישתה בלילה וישכים לעבודתו ועדיין לא סר יינו מעליו' ומעתה י"ל דבליל פסח כיון 

שאסור לשתות יין אחר אפיקומן מלבד הד' כוסות לא שייך חשש שלא יהא ראוי 

לעבודה ביום, ובשלמא בשאר לילות שאין קבע לשתייה מנעו חז"ל לגמרי את כל 

הרבה בסוף הלילה, אבל הכא כיון שהשתייה מוגבלת לא  השתייה שמא ישתה

 אסרו.
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 )ה( מיץ ענבים או חמר מדינה

ומרן הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א השיב להגרנ"צ ראטטענבערג שליט"א 

ששתו מיץ ענבים שאינו משכר, ואולם יש שהקשו על זה כי בזמנם לא היו מצוי מיץ 

 ין.ענבים בזמן זה שאינו זמן הבציר, ועי

ויש שתירצו ששתו חמר מדינה לקיום מצות ד' כוסות, וכמש"כ הרמ"א באו"ח 

סימן תפ"ג )ס"א(: ובמקומות שנוהגים לשתות משקה הנעשה מדבש שקורין מע"ד, 

יכול ליקח אותו משקה לארבע כוסות אם אין לו יין וי"א שאין עושין קידוש על 

אמאן דאמר דמקדשין על שאר  ולי נראה דלענין ד' כוסות יש לסמוך -שאר משקין, 

 משקין אם הוא חמר מדינה. יעו"ש ובמשנ"ב שם. )עכ"ל(.
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז בעמ"ח 

 משפטי צדקך על חו"מ

מי שאין לו מצה לפניו האם מחויב במצות סיפור יציאת 

 מצרים

ם ביו. יכול מראש חודש, יתחיל האב להגיד לבנו הלכות הפסח, ת"ל והגדת לבנך

, בשעה שמצה ומרור מונחים בעבור זה, אי ביום ההוא יכול מבעוד יום, ת"ל ההוא

 לפניך. )פסיקתא יג( 

ויש לדון האם המצה ומרור הוא סיבה לחיוב ואם משום סיבה שהיא אין לפניו 

מצה ומרור אינו חייב בסיפור או שהוא סימן מתי זמן החיוב בשעה שמצה ומרור 

 מונחים לפניך. 

ים )קטז:( דעת רב אחא ב"י שסומא פטור מהגדה ולומד בגז"ש מבן והנה בפסח

וא"כ י"ל דכמו שסומא פטור  זהוכאן נאמר בעבור  זהסורר ומורה שנאמר בו בננו 

מהגדה אף מי שאין לו מצה פטור מהגדה ודעת רב יוסף ורב ששת שסומא חייב 

סורה ומורה,  בהגדה שבעבור זה מתייחס למצה ומרור ואינו מיותר כמו הנאמר בבן

 והכי קיי"ל ועדיין יש לשאול האם מצה ומרור הוא תנאי בחיוב או שזהו זמן החיוב.

בעל הלכות גדולות כתב מי שאין לו יין בלילי פסחים ולא בשר חייב לומר הלכות 

הפסח ואומר הללויה עכ"ל ובביאור על רס"ג להרב פערלא )עשה לג( מדייק דבריו 

בירא ליה דדוקא יין ובשר שעיקרן אינו אלא מדבריהם מדנקט רק יין ובשר נראה דס

בעלמא אבל מצה דאורייתא ומרור דעכ"פ עיקרו דאורייתא אף על פי שבזמן הזה 

אינו אלא מדבריהם מעכבין סיפור יציאת מצרים וכל שאין לו מצה ומרור שוב אינו 

ב נטרונאי )או"ח תפג( כ' וכן יראה דעת ר טורחייב ג"כ בסיפור יציאת מצרים. וגם ב

שכתב ואם אין לו יין, סודר הלל והגדה על הפת ומה נשתנה וחותם ומברך המוציא 

 ולאכול מצה וגומר סעודתו.
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 כזית מצה שלא היתה על השולחן

עפ"י הנתבאר שמצות הסיפור תלויה במצה מונחת לפניו יש לשאול כאשר יש 

ין להשים על הרבה מסובים בשולחן ואין די כזיתים בשלש המצות, האם יש ענ

השולחן את כל המצות שיצטרכו לכזית הראשון, או שדי להשים שלש מצות, 

 והשאר יקחו לאחר אמירת ההגדה?

)פסחים( משיב על כך, שיש להסתפק אם כוונת לחם עוני שעונים  חשוקי חמדוב

עליו דברים הרבה, אם הוא חלק ממצות מצה שצריך לקיים מצות מצה על לחם 

הרבה, או שמא הוא חלק ממצות הסיפור, והכוונה שיש קפידא  שעונים עליו דברים

שיקיים מצוות הסיפור על מצה ומרור. והנפקא מינה הוא בשאלה דידן, דאם דין 

לחם עוני שבעינן שעונים עליו דברים הרבה הוא חלק ממצות ההגדה אם כן די 

וצים בשלש מצות, אך אם הוא דין במצות מצה, אם כן צריך שיהיו כל המצות שר

 לצאת ידי המצוה על השולחן.

והנה המשנה ברורה )סימן תעג ס"ק יז( על הא דכתב השו"ע )ס"ד( דמביאין לפני 

בעל הבית הקערה, כתב וז"ל: אבל לפני שאר בני ביתו אין צריך להניח כסדר הזה, 

ויעוין גם במשנ"ב )סימן תעג ס"ק סו( שכתב בשם מהרי"ל שאין ליתן שום מצה על 

זמן הסעודה, משמע אפילו אין די מצה לכזית הראשון, מכל הנ"ל  השולחן עד

משמע דהוא דין בסיפור יציאת מצרים אבל לא במצות אכילת מצה, אמנם פשטות 

הפסוק הוא דהוא דין באכילת מצה, דכתיב 'שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם 

 עני', משמע דאת הלחם עני צריך לאכול, וצ"ע.

 ר האכילהכיצד מתקיים המצוה לאח

ודנו הרבה האם המצוה היא עד  וכל מרבה לספר ביציאת מצרים ה"ז משובח

חצות או עד עלות השחר ולכו"ע אף לאחר שאכל המצה עדיין מוטלת עליו מצות 

)סדר ליל  עמק ברכההספור ולכאורה הרי עתה אין מצה ומרור מונחים לפניו, וב

ת מצרים לאחר חצות, דאין פסח ג'( כתב דאה"נ דלראב"ע אין מצות סיפור יציא

 מצות סיפור אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניו.
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)הקדמה לב"מ( העיר בענין והביא מדברי הריטב"א )בפירושו  חשוקי חמדאמנם ב

על ההגדה( "אף אתה אמור לו כהלכות הפסח אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן", 

בפינו, ומתוך הטעם לפי שאין לנו לאכול שום דבר אחריו, כדי שישאר טעמו 

שנשאר בפינו, נזכור טעמי המצוה, ונספר בה כל הלילה, עכ"ל. ושמעתי להסביר 

את דברי הריטב"א, הרי סיפור יציאת מצרים, יש לספר בשעה שמצה ומרור מונחים 

, ומתוך הטעם נספר והטעם שנשאר בפה, נחשב כאילו המצה עדיין לפנינולפניך, 

 בה כל הלילה.

טעם המצה והארת האמונה ישארו בפינו לכל השנה שזו תכלית ונסיים בברכה ש

 המצוה של והגדת לבנך אכי"ר.
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מתוק לחכי / הרב אריה לייב גולדשטוף מח"ס 

 לב הארי 

 סיפור יציאת מצרים הוא דין במצה

 למה נשים חייבות בסיפור יציאת מצרים ואמירת ההגדה

רה בדעת הרמב"ם. דהנה בענין חיוב נשים באמירת ההגדה בליל פסח מצינו סתי

כתב הרמב"ם )פי"ב מע"ז ה"ג(: "וכל מצות עשה שהיא מזמן לזמן ואינה תדירה 

נשים פטורות, חוץ מקידוש היום ואכילת מצה בליל הפסח ואכילת הפסח ושחיטתו, 

והקהל ושמחה, שהנשים חייבות". והרמב"ם לא הזכיר חיוב נשים באמירת ההגדה, 

 ומשמע שאינם חייבות.

ך בספר המצוות )סוף חלק מצוות עשה( מנה הרמב"ם שישים מצוות שאין ומאיד

בהם תנאי מיוחד לחיובם, ומנה בכללן את מצוה קנ"ז שהיא אמירת ההגדה בליל 

פסח, ואח"כ מנה י"ד מהם שאין נשים חייבות בהם, ולא הזכיר את אמירת ההגדה, 

 ומשמע שנשים כן חייבות באמירת ההגדה בליל פסח.

הקשה המנחת חינוך )מצוה כ"א אות י'(, למה אין הנשים פטורות קושיה זו 

מסיפור יציאת מצרים אחרי שזה מצוות עשה שהזמן גרמא וכל מצ"ע שהז"ג נשים 

 פטורות.

 סיפור יציאת מצרים הוא סיוע למצוות אכילת מצה

והנה מצוות סיפור יציאת מצרים לרוב הראשונים היא מצוה נפרדת, וכן נקטו 

מב"ם ועוד, אבל הבה"ג והיראים לא מנו מצוה זו, ויש לבאר במה החינוך והר

 נחלקו.

ונראה לומר שהראשונים שלא מנו למצוה את מצוות סיפור יציאת מצרים, 

סוברים שזה לא מצוה נפרדת, אלא זה מצוה שהיא סניף למצוות אכילת המצה. 

מצה, והיינו שעיקר המצוה היא לעשות מעשה של המחשה, והמעשה הוא אכילת 

 וה'סיפור' הוא כדי לתת משמעות למעשה כהמחשה.
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ונראה להוסיף שגם הראשונים שמנו את הסיפור למצוה נפרדת, גם הם מודים 

שזה רק סניף והכשר למצוות אכילת מצה, ורק שבכל זאת הם מנו את זה למצוה 

 נפרדת, והיא מצוה שהיא הכשר וסיוע למצוה אחרת.

צוות סיפור יציאת מצרים אפילו שהיא מצ"ע ובזה מיושב למה נשים חייבות במ

שהז"ג, כי הרי החיוב בסיפור הוא סניף וחלק מהחיוב של אכילת מצה, ונשים 

חייבות באכילת מצה משום 'כל שישנו בבל תאכל חמץ ישנו באכול מצה', ולכן 

 נשים חייבות גם בסיפור יציא"מ שזה חלק ממצות אכילת המצה.

א הזכיר בנפרד את חיוב הנשים באמירת ההגדה, וגם מבואר בזה למה הרמב"ם ל

כיון שבמה שכתב שחייבות באכילת מצה כלול גם חיוב זה, אחר שהסיפור הוא 

 'סניף' לאכילת המצה. 

 יסוד זה מפורש בלשון הפסוק ובדברי רש"י

יו  לָּ ומצאתי שיסוד זה מפורש בדברי רש"י, על הפסוק )דברים טז, ג(: "ֹלא ֹתאַכל עָּ

ֵמץ ַׁשבְּ  ךָּ ֵמֶאֶרץ ַמצְּ חָּ ֹכר ֶאת יֹום ֵצאתְּ ַמַען ַתזְּ יו ַמעֹות וכו', לְּ לָּ ַרַים", ַעת יַָּמים ֹתאַכל עָּ

על ידי אכילת הפסח והמצה". ומבואר שהציווי הוא  -וכתב רש"י: "למען תזכר 

לעשות מעשה של אכילת מצה שהוא יהיה 'המחשה' לסיפור יציאת מצרים, וכפי 

 שכתבנו.

ר לזכור בעת אכילת המצה שהיא מרמזת וממחישה את סיפור ולפי זה צריך להזה

 היציאה ממצרים, דאם לא כן אין באכילת המצה כל משמעות וחסר בקיום מצוה.

 בזה מבואר מה שאין ברכה מיוחדת על סיפור יציא"מ

ולפי"ז מיושב גם מה שהקשו הראשונים למה אין ברכה מיוחדת על מצוות סיפור 

א רק סניף למצוות אכילת המצה ואינה מצוה בפני עצמה, יציאת מצרים, דכיון שהי

 לכן אין על זה ברכה נפרדת.

 כדי לא לאבד את ה'המחשה' שיש בה -איסור אכילת מצה בערב פסח 

ונראה לבאר בזה דבר נוסף, כתב הרמ"א )תעא, ב(: "מצה שיוצאין בה בלילה 

ים בלילה מיציאת אסורים לאכול כל יום ארבעה עשר, וקטן שאינו יודע מה שמספר
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מצרים מותר להאכילו". והוסיף המגן אברהם )סק"ז(: "אבל קטן היודע, אסור 

להאכילו, דלא שייך לומר לו בעבור זה מאחר שכבר מילא כריסו ממנו". והמקור 

לדין זה הוא התרומת הדשן )סימן קכ"ה( שכתב "ואם ימלא הבן כבר כריסו מן 

 ן דאין המצה חידוש לו לקטן".המצות, היאך שייך לומר בעבור זה כיו

ולכאורה לא מובן מדוע מה שהמצה אינה חידוש מגרע באמירת בעבור זה 

ובמצוות סיפור יציאת מצרים. ונראה שהביאור הוא כמו שכתבנו כאן, כי הסיפור 

אינו מצוה בפני עצמו, אלא עיקר המצוה הוא לאכול מצה, רק שיש דין שתהיה 

צריך לספר. ולפי"ז מובן היטב שאם יאכל הבן  המצה 'המחשה של סיפור', ולכן

מצה בערב פסח ואז הרי אין זה המחשה של סיפור, שוב לא יהיה בלילה באכילה זו 

 'המחשה', כי כבר אינו רואה חידוש באכילת המצה. ודו"ק.

 כדי לא לאבד את ה'המחשה' של המצה -איסור אמירת ההגדה בשבת הגדול 

דהנה כתב הרמ"א )סי' ת"ל( שנוהגים לומר את  ויתכן שזה ביאור דברי הגר"א,

ההגדה בשבת הגדול. וכתב הגר"א בביאורו: "הוא דבר שאינו, דהא מפורש 

במכילתא סוף פרשת בא שומע אני מראש חודש תלמוד לומר ביום ההוא, אי ביום 

ההוא יכול מבעוד יום תלמוד לומר בעבור זה בשעה שיש מצה ומרור מונחים 

 לפניך".

גר"א אינם מובנים, דהמכילתא באה לומר שאין קיום מצוה באמירת ודברי ה

ההגדה שלא ביום ההוא, אך מנין שיש בכך איסור. והרמ"א לא כתב שמקיימים בזה 

 את מצות אמירת ההגדה, אלא רק שיש מנהג לאומרה אז.

ולהנ"ל נראה שכוונת הגר"א לומר, שכיון שאמירת ההגדה שהיא הקיום של 

צרים' היא רק סיוע לאכילת המצה, לכן אם יאמר אותה קודם 'סיפור יציאת מ

הפסח כשאינו אוכל מצה, תאבד המצה את ה'המחשה' שיש בה לסיפור, כי הבן 

רואה שהסיפור אינו קשור למצה, ויחשוב שזה שני מצוות נפרדות )ואחי הג"ר יצחק 

 ינו כאן(.שליט"א האריך טובא בדברי הגר"א האלו, והביא מהיעב"ץ שכתב כעין דבר
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עומקה של הלכה / הרה"ג ר' עקיבא לוי, 

 בעהמ"ח עומק הפשט

 ??"אשה חשובה"מה פירוש  – חיוב הסיבה בנשים

)פסחים קח.( אשה אצל בעלה לא צריכה 'הסיבה'. אבל  בגמ'מבואר  גברת הבית:

רבינו בשם  )חמץ ומצה פרק ז' סעיף ח'(בכס''מ אשה חשובה צריכה להסב. ופירש 

. 2. אין לה בעל והיא גברת הבית. 1ופנים מה נקרא אשה חשובה. בג' א מנוח

. יש לה עבדים 3שהיא חשובה בפרי ידיה בת גדולי הדור אשת חיל יראת ד'. 

 ושפחות, ואין צריכה להתעסק בתיקון המאכל ועניני הבית.

)סי' תע"ב ס"ד(: "אע"פ שמן הדין אשה לא צריכה  הרמ"אכתב  מה נשתנה?

ובה צריכה 'הסיבה', וכל הנשים שלנו חשובות הן". וצריך 'הסיבה', אשה חש

זצ''ל  הגרש''ז אויערבאךלהבין מה נשתנה בזמן הרמ''א מבזמן הגמ'. ופירש 

שליט''א )שערי  והגר''ח קנייבסקי(, 131)הליכות שלמה פרק תשיעי אות יט הערה 

שתי המועדים עמוד רנג(, שבזמן הרמ''א התחדש חרם דרבינו גרשום שלא לישא 

 נשים, ועוד שאין יכול לגרשה בעל כרחה, לכן נשים 'שלנו' חשובות הן.

שליט''א )גיליון 'בית נאמן' ניסן תשע''ו(, שלכן הדגיש  הגרמ''מוהוסיף חדר''ג: 

הרמ''א נשים 'שלנו', מה יש לאשכנזיות יותר מספרדיות? כי רק אצל האשכנזים 

א שתי נשים. ועוד שלפי יש 'חרם דרבינו גרשום', אבל לספרדים מותר ליש

הרמ''א כתובה של מאתים זוז מדאוריתא, אבל לפי השו''ע זה רק דרבנן. ולכן 

 כלומר הנשים האשכנזיות חשובות. –הדגיש הרמ''א שנשים 'שלנו' 

: ברם, בזמננו שהחוק אינו מאפשר לספרדי לקחת אישה נוספת, וגם יש שבועה

דך לאשה אחרת, אם כן היום גם מוסיפים שבועה בכתובה, שלא ישא ושלא ישת

 הספרדיות חשובות, וצריכות להסב )שם(.
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 דינים העולים

מבואר בגמ' ונפסק בשו''ע דאשה אצל בעלה פטורה מהסיבה, דאימת בעלה 

עליה, ואין דרכה להסב, וטרודה בתיקון המאכלים. אבל אשה חשובה שאין לה 

 -קת בתיקון המאכלים בעל, בת גדולי הדור, יש לה עבדים ושפחות ואינה מתעס

 צריכה להסב. 

כתב הרמ''א דנשים שלנו חשובות )בגלל 'חרם דרבינו גרשום' דאסור לישא שתי 

נשים, ואין מתגרשת בעל כרחה( וצריכות להסב. ומכל מקום נהגו הנשים לסמוך 

על ראבי''ה ש'הסיבה' כיום אינה דרך חירות. גם אנשים סומכים על ראבי''ה 

בכוסות האחרונים שאינו חוזר ושותה, אך בכוסות ראשונים בדיעבד כשלא היסב 

חוזר ושותה ב'הסיבה'. ויש אומרים שגם בכוס ראשון אין חוזר ושותה ב'הסיבה', 

 רק אם היה דעתו לשתות בין הכוסות.

בזמננו רוב הנשים אינן מסיבות. אמנם בהרבה קהילות נוהגות הנשים להסב, ויש 

 גבי כר קטן. שכתבו שתעשה 'הסיבה' מועטת על

למרות שאין הנשים נוהגות להסב, צריכות לאכול ולשתות בישיבה דרך חירות 

ולא בעמידה כדרך העבדים, ויתכן שזה מעכב אפילו בדיעבד. והוא הדין אנשים 

שלא היסבו בכוס ג' וד' שאין חוזרים ושותים, מכל מקום אם עמדו יתכן שצריכים 

 לחזור ולשתות.
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 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 "והגדת לבנך" –פסח חג החינוך 

לֹ   ת ה' א  ְבדּו אֶׁ ם ְלכּו עִּ ר ֲאֵלהֶׁ ל ַפְרֹעה ַוֹיאמֶׁ ת ַאֲהֹרן אֶׁ ה ְואֶׁ ת ֹמשֶׁ י ַויּוַשב אֶׁ י וָּׁמִּ ם מִּ ֵקיכֶׁ

ים ְזֵקֵנינּו ַהֹהְלכִּ ֵרינּו ּובִּ ְנעָּׁ ה בִּ ר ֹמשֶׁ ֵרנּו ֵנֵלךְ  ַוֹיאמֶׁ ְבקָּׁ ְבנֹוֵתנּו ְבֹצאֵננּו ּובִּ ֵנינּו ּובִּ י ֵנֵלְך ְבבָּׁ  כִּ

נּו ת ה'. )י, ח ַחג ה' לָּׁ ְבדּו אֶׁ ים ְועִּ רִּ ם וכו' ֹלא ֵכן ְלכּו נָּׁא ַהְגבָּׁ ר ֲאֵלהֶׁ  יא(-ַוֹיאמֶׁ

עקשנותו של פרעה במקרה זה, אומרת דרשני. מה אכפת לו אם גם הנערים ילכו? 

 כולם שבים מצרימה! על מה ולמה הוא מתעקש? הרי אחרי שלושה ימים

 רק לא הטף! –לכו נא הגברים 

מבאר האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל )שיעור חומש ורש"י, פרשת בא תשל"ח( 

שפרעה הבין שלא יצליח לשנות את דעתם והשקפת עולמם של המבוגרים שבבני 

אות בדבר ישראל, כי אמונתם כבר התבססה אחרי מה שעברו וראו שבע מכות הב

 ה', אשר דבר מדברי ה' לא נפל ארצה, והכל הגיע כפי שאמר משה בשם ה'. 

למרות שעברו עליהם מאתים ועשר שנות גלות, הם לא שינו שמם, לשונם 

ומלבושם, למרות שזה רק 'גדרים' ולא עיקרי התורה. איתם הוא לא מנסה 

 להתעסק. הוא יודע ש"העסק אבוד"...

 מה עם הנערים?

ו היא להסית את הצעירים מדרך ה'! לבבם רך, ונקל לפתותם בדברי המטרה של

שוא ומדוחים... כך חשב פרעה, ולכן סרב להרשות להם לצאת לעבודת ה' אפילו 

 רק לשלושה ימים!

 ובלבד שלא אראה פנים יהודיות...

ֵניֶכםובדרך מליצה הוסיף: " ה ֶנֶגד סְּ עָּ אּו ַכי רָּ הרע, כל מאוויינו  –", לאמר: "רעה" רְּ

שאין אנו חפצים לראות פנים יהודיות!... רק אם נצליח לקלקל את  –"נגד פניכם" 

 הנוער, יושג מאוויינו זה. 

 



 

 קלבעמ'  -אספקלריא 

 

 תפלת אברהם ודוד

ֵׁשם ַרַבי יֹוחָּ דבר נורא מצינו במדרש )בראשית רבה מד, ט(:  בּו בְּ ַרַבי ַאּיְּ ן וְּ ן ַרַבי יּודָּ נָּ

רּו דָּ  מְּ ם אָּ דָּ ֵני אָּ ֵני בְּ ַתיב ֵביּה "ה' ֱאֹלַה אמרו, ׁשְּ ם כְּ הָּ רָּ ַוד, ַאבְּ דָּ ם וְּ הָּ רָּ ד, ַאבְּ ר ֶאחָּ ים בָּ

ַהכְּ  ַנים ּולְּ ַהֲעַמיד בָּ ַתיד ֲאַני לְּ ם! ַאם עָּ יו, ַרבֹונֹו ֶׁשל עֹולָּ נָּ פָּ ַמר לְּ ךָּ ַמה ַתֶתן ַלי", אָּ ַעיסְּ

ַמר  ַוד אָּ ב ַלי "ַוֲאַני הֹוֵלךְּ ֲעַריַרי". דָּ : )תהלים קלט, כג(שלא ילכו בדרך התורה, מּוטָּ

ֵרַני אֵ  קְּ ַׁשים ַמֶםַמי, -"חָּ ַבי", ַדע ַהסֹורְּ בָּ ַדע לְּ ֵאה ַאם ֶדֶרךְּ ֹעֶצב )תהלים קלט, כד(ל וְּ : "ּורְּ

ַהֲעַמיד בָּ  ַתיד ֲאַני לְּ ם! ַאם עָּ יו, ַרבֹונֹו ֶׁשל עֹולָּ נָּ פָּ ַמר לְּ ם". אָּ ֶדֶרךְּ עֹולָּ ֵחַני בְּ ים נַ ַבי ּונְּ

ם ֶדֶרךְּ עֹולָּ ֵחַני בְּ ב ַלי ּונְּ ךָּ שלא ילכו בדרך התורה, מּוטָּ ַהֲעַציבְּ  .לְּ

הרי לנו שני גדולי עולם שהעדיפו שלא יוולדו להם בנים, מאשר שיהיו להם בנים 

 שאינם הולכים בדרך ה'!

 אשר יצוה את בניו

י כַ על אברהם אבינו, אומר הקדוש ברוך הוא, מהי מעלתו ובמה הוא נתייחד? "

רּו ֶדֶרךְּ ה' ַלֲֽעש ֽמְּ ׁשָּ יו וְּ ֶאת ֵביתֹו ַאֲֽחרָּ יו וְּ נָּ ַצֶּוה ֶאת בָּ ַמַען ֲאֶׁשר יְּ ַתיו לְּ ַדעְּ ה יְּ קָּ דָּ ֹות צְּ

ט סָּ  " )בראשית יח, יט(! חינוך בניו ובני ביתו ללכת בדרך ה'!ּוַמׁשְּ

ליל הסדר הוא הזדמנות נפלאה להשריש בבנינו את יסודות האמונה, אשר נלמדת 

 סיפור יציאת מצרים. זו עיקר מצות "והגדת לבנך" המיוחדת ללילה הזה. מתוך

הבה ננצל הזדמנות נפלאה זו, ונאכל את פירותיה הטובים והמשובחים במשך כל 

 השנה!

 הלואי שנזכה!

 חג כשר ושמח!

 blu.israel@gmail.comלתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 
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 קלגעמ'  -אספקלריא 

 

, פתגמי אורייתא / הרב יוסף חיים אלבוים

 בעמ"ח 'אורייתא' ו'דעת חכמה'

 יכול מראש חודש

ש, ַתְלמּוד לֹוַמר  ְבעֹוד יֹום, ַתְלמּו ',ַביֹום ַההּוא'יָּׁכֹול ֵמֹראש ֹחדֶׁ י ַביֹום ַההּוא יָּׁכֹול מִּ ד אִּ

רֹור מֻּ  ',זֶׁה', ַבֲעבּור 'ַבֲעבּור זֶׁה'לֹוַמר  ה ּומָּׁ ֵיש ַמצָּׁ ה שֶׁ עָּׁ א ְבשָּׁ ּלָּׁ י אֶׁ ַמְרתִּ נֶׁיךָּׁ ֹלא אָּׁ ים ְלפָּׁ  .ּנָּׁחִּ

 וקשה, מה ההו"א ש'מראש חודש', הלא אין זה יום יציאת מצרים?

והנה לגבי פורים מצאנו )ירושלמי ריש מגילה(, שהקורא את המגילה מתחילת 

החודש כשר, שנאמר 'החודש אשר נהפך להם', אלא שאחר ט"ו אי אפשר משום 

 ש'לא יעבור' כתיב. 

'החודש' הוא חודש נבחר, ומזכות החודש הוא. מבואר, שמלבד 'היום' עצמו, גם 

כך גם מבואר בתורה, שהמצוה הראשונה שנצטוה משה, 'החודש הזה לכם'. לכן 

 גם מקדימים 'פרשת החודש' לחודש ניסן, להודיע שממעלת החודש הוא. 

 פורים לישראל, היו נסים ימי - אדר כך גם מבואר ברש"י )תענית כט.( "משנכנס

 רק 'אדר' בכלל, אלא גם 'ניסן'.הרי שלא  .ופסח"

 ַוֹּיאֶמר( ה-ג יג, כך גם מבואר ממשמעות הפסוקים המדברים בענין. שנאמר )שמות

ם ֶאל ֹמֶׁשה עָּ אֶתם ֲאֶׁשר ַהֶזה ַהּיֹום ֶאת זָּכֹור הָּ צָּ ַרַים יְּ ַדים ַמֵבית ַמַםצְּ ֹחֶזק ַכי ֲעבָּ  יָּד בְּ

ֶכם ה' הֹוַציא ֹלא ַמֶזה ֶאתְּ ֵכל וְּ ֵמץ ֵיאָּ ַאים ַאֶתם ַהּיֹום: חָּ ֹחֶדׁש ֹיצְּ ַביב בְּ אָּ יָּה: הָּ הָּ  ַכי וְּ

ַביֲאךָּ  ַנֲעַני ֶאֶרץ ֶאל ה' יְּ ַהַחַתי ַהכְּ ֱאֹמַרי וְּ הָּ ַהַחַּוי וְּ בּוַסי וְּ ַהיְּ ַבע ֲאֶׁשר וְּ ֶתת ַלֲאֹבֶתיךָּ  ַנׁשְּ  לָּ

ךְּ  ב זַָּבת ֶאֶרץ לָּ לָּ ׁש חָּ בָּ תָּ  ּודְּ ַבדְּ עָּ ה ֶאת וְּ ֲעֹבדָּ הרי שמדבר על  :הַהזֶ  ַבֹחֶדׁש ַהֹזאת הָּ

 'החודש הזה', וכן על 'חודש האביב'.

ַעת( ח-שם ו)ועתה הוא מבאר מהי 'העבודה הזאת'.   ּוַבּיֹום ַמֹעת ֹתאַכל יַָּמים ַׁשבְּ

ַביַעי ֵכל ַמעֹות: ַלה' ַחג ַהשְּ ַעת ֵאת ֵיאָּ ֹלא ַהּיַָּמים ַׁשבְּ ֶאה וְּ ךָּ  ֵירָּ ֵמץ לְּ ֹלא חָּ ֶאה וְּ ךָּ  ֵירָּ  לְּ

ֹאר ל שְּ כָּ ֶלךָּ ּגְּ  בְּ תָּ  :בֻּ ַהַּגדְּ ךָּ  וְּ ַבנְּ ה ֶזה ַבֲעבּור ֵלאֹמר ַההּוא ַבּיֹום לְּ שָּ ֵצאַתי ַלי ה' עָּ  בְּ

ַים רָּ  :ַמַםצְּ



 

 קלדעמ'  -אספקלריא 

 

הרי להדיא, שלמרות שזה 'עבודת החודש', באה התורה להדגיש, שמכל מקום 

'והגדת לבנך', לא יתקיים אלא 'ביום ההוא', וזאת כי לקיים 'זכור את היום הזה 

 צרים'. אשר יצאתם ממ

ובזה יובן מאד, מה הענין של 'מבעוד יום'. אלא שהיה הו"א שמאחר שקרבן פסח 

'מבעוד יום', שמא ליל הסדר הוא המשכו של הקרבת הפסח. שהרי בקרבנות 

הלילה הולך אחר היום. אם כן אין הבדל מתי מקיימים את המצוה של 'והגדת'. לכן 

ין במצה ולא בקרבן פסח, תלמוד לומר 'בעבור זה', שהתורה תלתה את הענ

וכמבואר בפסוקים דלעיל, ש'בעבור זה' היינו מצה. לכן רק בלילה כשר למצות 

 והגדת, כשיש חובת מצה, ולא רק קרבן פסח. 

* 

 ביד חזקה זו הדבר

יָּד' ה  'בְּ ה ֶׁשֶמֱאַמר -ֲחזָּקָּ מָּ דֶ  יָּ יְּ  'ַיד'ַהֵנה ' :זֹו ַהֶדֶבר. כְּ ךָּ ֲאֶׁשר ַבנָּ נְּ ַמקְּ ַבןּוַסים  ,ההֹויָּה בְּ

ֹאד ֵבד מְּ ר ּוַבֹעאן ֶדֶבר כָּ קָּ ַמַלים ַבבָּ ֹרַע  ' )שמות ט, ג(.ַבֲחמֹוַרים ַבּגְּ טּויָּה'ּוַבזְּ זֹו  - 'נְּ

ה ֶׁשֶנֱאַמר מָּ יָּדֹו ' :ַהֶחֶרב. כְּ ה בְּ לּופָּ בֹו ׁשְּ ַחרְּ טּויָּה'וְּ ַים 'נְּ לָּ רּוׁשָּ ' )דברי הימים א' כא, ַעל יְּ

 טז(. 

ראה לבאר, שהנה במכות שהביא הקב"ה על המצרים הדברים תמוהים. ונ

במצרים, היו ב' סוגים. סוג אחד שבא על ידי מטה, כגון מכת דם צפרדע כינם 

 וכדומה. סוג שני, מכות שלא היה בהם שימוש במטה. 

כי יש ב' סוגי מקרים הפוגעים באדם. יש שלא ניכר בגלוי כיצד באה המכה, אולם 

שתנה עליו לרעה. יש שפגעה בו אבן או ברזל, במציאות האדם חולה והטבע מ

 ויודעים בחוש כיצד באה עליו המכה הזאת. 

כך גם במצרים, המכות שבאו על ידי המטה, היו במהותם מכות גלויות, שהיה 

ניכר שיש כאן מטה הפוגע בהם. גם המלאך שחרבו שלופה בידו, היה נראה לעיני 

יה בידו חרב להכותם, הוא מטה דוד, וגם משה שהיה 'מלאך' כנזכר בנביא, ה

 האלקים. 



 

 קלהעמ'  -אספקלריא 

 

אולם היו מכות, כגון מכת דבר, או מכת בכורות, שלא היה ניכר בהם מה מכה 

 בהם, אולם במציאות נשתנה גופם או טבע הבריאה עליהם לרעה. 

נמצא שהמכות שלא היה בהם 'מטה', היו מעין הדבר, שיד ה' הכתה בהם, ולא 

את פעולת ה', מהתוצאה. כך היה במכות הסדר ראו מה המכה בהם, אולם השיגו 

השלישי, שהם ערוב דבר שחין. שלא היה בהם מטה, ולמרות שבשחין עשו מעשה 

באבק הפורח, מכל מקום זאת היה רק לעיני פרעה, אולם לעיני כל מצרים לא היה 

ניכר דבר חיצוני הגורם למכה, אלא כאילו גופם נשתנה לרעה. גם מכת בכורות היא 

 דבר' )עיין מלבי"ם שמות כג,כ(. מכת '

אולם רוב המכות, היה ניכר דבר שבא מבחוץ עליהם, כגון דם צפרדע כינם, וכן 

ברד ארבה חושך, שהוא כדבר חיצוני המכה בהם. זהו 'נטויה', שראו שנוטה 

 עליהם, וכיצד מזיקם.

* 

יָּד' ה  'בְּ ה ֶׁשֶמֱאַמר -ֲחזָּקָּ מָּ ֶדה יָּ יְּ  'ַיד'ַהֵנה ' :זֹו ַהֶדֶבר. כְּ ךָּ ֲאֶׁשר ַבנָּ נְּ ַמקְּ ַבןּוַסים  ,הֹויָּה בְּ

ֹאד ֵבד מְּ ר ּוַבֹעאן ֶדֶבר כָּ קָּ ַמַלים ַבבָּ   ' )שמות ט, ג(.ַבֲחמֹוַרים ַבּגְּ

הנה מנה כאן ה' דברים, ביד חזקה זו הדבר, זרוע נטויה החרב, במורא גדול זה 

הו המפרשים היכן היה גילוי שכינה, באותות זה המטה, ובמופתים זה הדם. ותמ

  'חרב'.

ומעיון במכות, נוכל לומר, שמנה כאן ה' מכות. דהיינו, מכת דבר זה יד חזקה, מכת 

דם מופתים, מורא גדול זה מכת בכורות, שאז נפל עליהם מורא גדול, ושלחום 

מארצם. כי במכת בכורות נאמר להדיא 'ועברתי בארץ מצרים', ומזה בא גילוי 

ו על ידי המטה הם אותות, שהם צפרדע וכינם. הרי שמנה השכינה. המכות שבא

  כאן את המכות דם צפרדע כינם דבר ובכורות.

עפי"ז נראה, שהנאמר בהם 'נטה ידך', שהם המכות ברד ארבה חושך, הם 

 הנכללים ב'נטויה' האמור. 



 

 קלועמ'  -אספקלריא 

 

אכן במכות אלה בא הביטוי מות, שבברד ביקש רק יסר מעלי את המות הזה. 

ול, שאחר בואם לא נשאר למחיה, וגם כאן ביקש פרעה ברחמים ארבה חילו הגד

שיסירו ממנו. חושך לא יכל לבקש אולם שלח לבקש את משה. בפרט למדרש שהיה 

חושך של גיהנם, הרי היה בזה מענין המיתה. זהו נטית יד, ולמרות שלא הרג בהם, 

ממש.  הנה החרב נטויה ושלופה מוכנת להמית, ובמכת בכורות הכה בהם במיתה

זהו החרב של המלאך המשחית של בכורות, שכבר היה נטוי כנגדם בג' המכות 

 הקודמות לה.



 

 קלזעמ'  -אספקלריא 

 

 טייטלבוים יואל' ר ח"הגה/  אותיות צירופי

 ס"ושא עולם מלא כבודו ס"מח, א"שליט

 (וויליאמסבורג)

 ן התורהארבע כוסות בליל הסדר מרמז ל

ד שיסב. ולא יפחתו לו בגמרא )פסחים צט, ב( אפילו עני שבישראל לא יאכל ע

מארבע כוסות של יין, ע"כ. והטעם מבואר ברשב"ם בשם המדרש ובתוס' שם בשם 

הירושלמי שהוא מסברא נגד ד' לשונות של גאולה ע"כ. ועדיין צ"ב קצת היכן נרמז 

 בתורה ליקח דייקא ד' כוסות ובליל הסדר דייקא.

ת ומצטרפות אצל מצות ונ"ל כי מצוה זו כתיב בתורה ע"ד הדילוג אותיות בולטו

 ליל הסדר.

 ותא חזי:

ַסת נְּ ד  ַמכְּ ֹרב ֶאל ֵביתֹו בְּ ֵכנֹו ַהףָּ ַקח הּוא ּוׁשְּ לָּ יֹות ַמֹשֶה וְּ ַעט ַהַבַית ַמהְּ ַאם ַימְּ ֹׁשת וְּ פָּ

ל כְּ ַפי אָּ ֹכסַאיׁש לְּ ֹשַים: ּו על ַהֹשֶהֹו תָּׁ בָּ ֶכם ַמן ַהכְּ ֶיה לָּ ה ַיהְּ נָּ ר ֶבן ׁשָּ ַמים זָּכָּ ּוַמן  ה ֹשֶה תָּ

חּוהָּ  ׁשָּ : ַעַזים ַתףָּ ֹשָּר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהֶזה וְּ ה עָּ עָּ בָּ ֶמֶרת ַעד ַארְּ ַמׁשְּ ֶכם לְּ יָּה לָּ הָּ ֲחטּו ֹאתֹו ֹכל ו וְּ

ַים בָּ ַערְּ ֵאל ֵבין הָּ ַהל ֲעַדת ַיֹשְּרָּ נּו ַעל ז : קְּ נָּתְּ ם וְּ חּו ַמן ַהדָּ קְּ לָּ קֹוףְשֵתי הַ וְּ ַעל ַהַםׁשְּ זּוֹזת וְּ  םְּ

ַתים ֲאֶׁשר יֹ  ֶהםַעל ַהבָּ לּו ֹאתֹו בָּ ַלי ֵאׁש ּוח : אכְּ ה ַהֶזה צְּ לָּ ֹשָּר ַבַליְּ לּו ֶאת ַהבָּ כְּ אָּ  ַמצֹותוְּ

לֻּהּו ֹרַרים ֹיאכְּ  ַעל מְּ

 ( 65)בדילוג מספר  כוסות -ארבעה  -שתיה  -מצות 

 .ודו"ק והוא פלאי

 חג כשר ושמח



 

 קלחעמ'  -אספקלריא 

 

 תובנות / הרב נחמן דרקסלר

 גנות ושבח -מהות הלילה 

של חג, ליל הסדר שבו יוצאים אנו ממצרים מדי שנה בשנה. אם נתבונן בסדר לילו 

 נראה שנשנה דבר הגלות המפרכת ומוזכרת פעמים רבות. 

כתוב בפוסקים לקחת יין אדום משום שמזכיר את הדם שהיה פרעה הרשע רוחץ 

 מדי יום. 

 חרוסת הינה זכר לטיט שהיו אבותינו עובדים עמה מוכים וחבולים.

 חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים". מרור זכר ל"וימררו את

 המצה שנקראת 'לחם עוני', והיא זכר לגלות מלבד שהיא זכר לגאולה.

"מתחילה עע"ז היו אבותינו", "עבדים  –סדר ההגדה שצריך שיהיה מתחיל בגנות 

 היינו לפרעה במצרים". שהם הגלות הגשמית והרוחנית שהיו קשים מנשוא.

יצומו של ליל הסדר הינו 'חירות' והאדם צריך וקשה מאוד הדבר הזה דהרי ע

ומחויב להרגיש בן חורין וכאילו יצא עתה משעבוד מצרים. ומה מקום יש להכיר 

 גלות כל כך הרבה פעמים בליל ה'חירות'.

והדבר פשוט שבשביל לצאת מגלות צריך קודם להיום שם, וא"א להרגיש בן חורין 

דם מחויב להרגיש את הגאולה ולכן בלי להיות קודם בצר ומצוק. בלילה הזה א

 מחויב לחוש את הגלות. ודווקא הזכרת הגלות מוסיפה להרגשת החירות.

 כי גורשו ממצרים וכו' שלא הספיק בצקםוכו'  מצה זו שאנו אוכלים

 הלוא ?שכל מצות היום היא על שמה עד מה מיוחד בבהילות שיצאנו ממצרים

  ?גודל הניסיםמול מתגמדת לזו לכאורה 

כור הברזל בארץ תוך היינו ב רגע קללפני  :אנו מודים ועושים זכר ל כךשע א,אל

ושמנו לו  מוכים ונרדפים, עד שבא הקב"ה וברגע כמימרא גאלנו משם ,מצרים

בבהילות ובמהירות ברגע  ,"מבירא עמיקתא לאיגרא רמא" –סגולה מכל העמים 

  .קטן



 

 קלטעמ'  -אספקלריא 

 

תני רבי  ".א ידעתי נפשי שמתנילוכן איתא בשיר השירים רבה )פר' ו, א, אות יב( "

והכיר שהיא  ,לבת מלכים שהיתה מלקטת בשלפים, נמצא המלך עובר ,משל :יאיח

והושיבה עמו בקרונין, והיו חברותיה תמהות עליה  ,נטלה ,שלח אוהבו .בתו

אמרה  ?!",אתמול היתה מלקטת בשלפים והיום יושבת בקרונין עם המלך" :ואומרות

לא " :וקראת על עצמה !",כך אני תמהה על עצמי – עליכשם שאתם תמהות " :להם

והיו  ,עבדין בטיט ולבניםומש ,כשהיו ישראל במצרים ,. כך"ידעתי נפשי שמתני

מאוסין ובזויין בעיני המצריים, וכשנעשו בני חורין ונגאלו ונעשו סגנים על כל באי 

 ,ט ולבניםאתמול הייתם עובדים בטי" :מות העולם תמהות ואומרותווהיו א .עולם

כשם " :והיו ישראל אומרים להם ?!"והיום נעשיתם בני חורין וסגנים על כל העולם

לא ידעתי נפשי "וקראו על עצמן:  !"כך אנו תמהים על עצמנו – שאתם תמהים עלינו

 ".שמתני



 

 קמעמ'  -אספקלריא 

 

 

 פינת ההלכה מאת מרן הראשל"צ בעל ילקוט יוסף

פינת ההלכה / מרן הראשון לציון הגאון רבי 

ף שליט"א, נשיא בית הדין הרבני יצחק יוס

 הגדול ובעל ילקוט יוסף

 הלכות מכירת חמץ

בימים אלו, כל אדם חותם על שטר הרשאה לרב שבשכונה שלו, או הרבנות 

הראשית או הרבנות המקומית, למכור את החמץ שלו לפני פסח. ומייחדים מקום 

 כרים את החמץ. לחמץ בארון סגור, או שכותבים על דלת הארון 'נמכר לגוי', ומו

בדרך כלל, נכון שלא להזדקק למכירת חמץ, אלא רק אם יש הפסד מרובה לפי 

כאטריות, שקדי מרק  ערכו, כגון מפעלים וחנויות, אך אם נשאר לו מעט חמץ,

וכיו"ב, ישתדל לסיים ולאכול את כל החמץ. אולם למעשה כולם עושים מכירת 

 ותו ואינו יודע. חמץ, והוא כדי לצאת מהספק אם נשאר חמץ ברש

השאלה היא: מי שאינו יכול לבוא לחתום על שטר ההרשאה, האם יכול ליתן 

הרשאה ולמנות את הרב דרך הטלפון, או בכל דרך שהיא, באמצעים הטכנולוגיים 

 השונים. 

מקור מכירת חמץ לגוי מובא בתוספתא )פ"ב דפסחים(: 'ישראל וגוי שהיו באים 

י זה מוכרו לגוי או נותנו לו במתנה, וחוזר ולוקח בספינה, וחמץ ביד הישראל, הר

ממנו אחרי הפסח, ובלבד שיתן לו במתנה גמורה'. כך מבואר גם בירושלמי )פ"ב 

דפסחים(, וכך נפסק ברמב"ם )הלכות חמץ ומצה פ"ד ה"י(, וכ"כ הרא"ש )פ"ב 

 דפסחים( והטור )סי' תמ"ח(.

בעל הלכות גדולות: 'ובלבד  הבית יוסף )סי' תמ"ח( הביא בשם רבינו ירוחם שכתב

שלא יערים', וכתב הב"י שאינו מבין דבריו, הרי מותר לתת לגוי מתנה ולחזור 

ולקחת הימנו אחרי פסח, כיון שמוציא מרשותו לגמרי, א"כ מה הפירוש 'ובלבד 



 

 קמאעמ'  -אספקלריא 

 

שלא יערים'? ומפרש, שלא ימכור לו על תנאי, אלא יעשה מכירה גמורה, עם כל 

לו שבלבו הוא יודע שאח"כ יחזיר לו את החמץ, אפילו הכי הקנינים, כדלהלן, אפי

 יעשה את המכירה כפי הדין. 

מרן בשו"ע )סי' תמ"ח ס"ג( כתב: "חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח, אסור 

בהנאה, אפילו הניחו בשוגג או אנוס. אבל אם מכר אותו לגוי או נתן אותו לגוי 

ל מוכרו לגוי ויודע שהגוי לא יגע בו, שמחוץ לביתו או בארון סגור, אפילו שהישרא

אלא ישמרנו לו עד אחר הפסח, ויחזור ויתן לו, מותר, ובלבד שיתן מתנה גמורה בלי 

שום תנאי, או שימכרנו לו מכירה גמורה בדבר מועט, אבל מתנה על מנת להחזיר 

 לא מהני". 

, כי כיון האחרונים כתבו )נודע ביהודה, חת"ס, בגדי ישע, שדי חמד, ביאור הלכה(

שהמכירה צריכה להיות ממש מכירה גמורה, על כן צריך שאחר הפסח יחזור 

הישראל ויקנה מהגוי את החמץ שמכר לו, באחד מדרכי הקנאה, ולא סתם לקבל 

 את החמץ, אלא לעשות קנין.

 סוגי הקנינים

במכירת חמץ אנו עושים את כל הקנינים. ידוע שיש מחלוקת במה הגוי קונה. דעת 

בכורות י"ג(, שהגוי קונה גם בקנין כסף בלבד, ולדעת רבינו תם קנין כסף רש"י )

בלבד לא קונה, אלא צריך שיהיה במשיכה. יש אומרים שצריך שיהיה קנין אגב 

קרקע, ולכן לכתחילה, וכך אנחנו עושים ברבנות הראשית לישראל, עושים את כל 

 הקנינים. 

ו לפועל הגוי שלו באופן ונפק"מ לבעל חנות שהלך ומכר את החמץ שבחנות

עצמאי, ואמר לו תן לי מעט כסף בעד החמץ ואח"כ תשלים לי את הסכום, ואם אין 

לך, נשוב ונעשה קנין ואקנה בחזרה, ולכתחילה זה לא טוב, כי אינו עושה את כל 

הקנינים. וכי הוא יודע האיך עושים את כל הקנינים?! אלא ילך ויחתום על שטר 

 רכו את המכירה. הרשאה לרבנות והם יע



 

 קמבעמ'  -אספקלריא 

 

אולם בדיעבד מועיל, כי חמץ שעבר עליו הפסח אסור מדרבנן, כמבואר בגמ' 

)פסחים ו ע"ב(: "שני דברים אינן ברשותו של אדם ועשאן הכתוב כאילו ברשותו, 

ואלו הן, בור ברשות הרבים וחמץ משש שעות ולמעלה". ולכן כאן שדין זה הוא 

 סף וכיו"ב. אבל לכתחילה לא. מדרבנן, מועיל קנין כל דהוא, קנין כ

אך כשחוזרים וקונים מהגוי את החמץ, בזה מקילים לעשות רק קנין כסף, ולא 

שאר הקנינים, כי זה פחות חמור. בשו"ת מנחת יצחק )ח"ו סי' נ"ה( כתב שמה 

שאנחנו עושים כשלוקחים את החמץ מהגוי שעושים קנינים, אינו לעיכובא אלא 

 לרווחא דמילתא. 

מהאחרונים שהעירו, שהרי מכירת חמץ נראה כמו הערמה, והאיך נהגו  ובאמת יש

מזה דורות לסמוך על המכירה. וחז"ל דיברו במקרה שאדם נמצא עם הגוי בספינה, 

שיכול למכור לו, אבל כאן עושים את המכירה בכמות גדולה מאד של מאות אלפי 

 אנשים. 

אשית עורכת את מכירת כמו כן, הגוי שקונה את החמץ של המדינה, הרבנות הר

החמץ יחד עם שר האוצר בשם המדינה, ומוכרים את כל החמץ של המדינה, האם 

לגוי יש כסף לקנות את כל החמץ של המדינה?! מהיכן יש לו?! אעפ"כ אמרינן דכיון 

 שעשה את כל הקנינים, הרי זה מועיל. 

עולם, כמו וכמו כן יש לתמוה בענין מכירת קרקעות בשביעית, כפי שעשו גדולי 

הגאון רבי יצחק אלחנן, והראשונים לציון לדורותיהם, ועוד ת"ח גדולים, שכיון 

שהיה שעת הדחק, מכרו את הקרקעות לגוי וסמכו על המכירה, ואיך סמכו ע"ז, וכי 

באמת רוצים למכור לגוי את כל הקרקעות שבא"י?! וכן המכירה שעושים בבכור 

 ל הקונה והמוכר. בהמה, איך מועיל? ואין גמירות דעת ש

וצריך לבאר, שהנה במכירת בכור בהמה, מוכרים את אוזן הרחלות, וכיון שיש 

לגוי חלק בבהמה זו, ממילא אין קדושת בכור על ולדות הבהמה, והקנין נעשה רק 

 כדי להפקיע קדושת בכור, כיון שהיה קנין, מועיל. 



 

 קמגעמ'  -אספקלריא 

 

ים קדמונים שמכירת וב'מחצית השקל' )סי' תמח( כתב: "ולבי אומר לי שדוקא בימ

החמץ לגוי היתה על דרך מקרה והיתה מכירה מכל הלב, בין אצל הישראל המוכר, 

ובין אצל הגוי הקונה, אבל בזמנינו הן רבים עתה עמי הארץ שהדבר נראה בעינהם 

כמצות אנשים מלומדה, מנהג אבותיהם בידיהם, ואיך מועיל, וכ"ש שאין דעת הגוי 

שה מאד לסמוך על מכירת החמץ. גם הרידב"ז בהקדמת לקנותו כלל", ולכן כתב שק

 ספרו בית רידב"ז כתב כדבריו. 

אבל באמת יש הטוענים, שכיון שביטלו את החמץ, נשאר רק דין דרבנן, לכן מועיל 

הערמה. ויש כותבים שגם בלי ביטול החמץ, ובפרט שהרי אין בדעתו לבטל החמץ 

 מועיל המכירה. כשמוכרו לגוי, והוא מדאורייתא, אפילו הכי 

ובנשמת אדם )הל' פסח ס"ח( כותב שכל אחד ואחד מוחל בלב שלם, כדי שלא 

יעבור על איסור 'בל יראה ובל ימצא', ולו יצוייר שהגוי ישלם לו על הכל, הרי 

יסכים למכור לו, רק הבעיה שלגוי אין את כל הכסף כדי לקנות את החמץ, ולכן 

 עושים קנין להחזיר את החמץ לישראל. 

בשו"ת חת"ס )או"ח סי' קי"ג( ביאר יפה שהערמת מכירה זו היא היתר גמור מן 

התורה בלי שום פקפוק, ואינו מסכים עם דברי בעל מחצית השקל, אלא היא מכירה 

גמורה, בקנינים שהגוי קונה בהם, אפילו ששניהם יודעים בליבם שהחמץ יחזור 

ין מוחה, רק שאינו עושה לישראל אחר הפסח, הלוקח יכול להקדישו ולמוכרו בא

כך, אלא שומרו אחר הפסח, ואם היה מוכרו לאחרים, לא היה ביד איש למחות 

 בידו, כיון שעשו את כל הקנינים. 

ועפי"ז פשט המנהג בכל תפוצות ישראל מדורי דורות למכור את החמץ לנכרי, 

ומחזירו לו לאחר הפסח. ואם אי אפשר לישראל להוציא החמץ מרשותו, משכיר 

לגוי את החדר לעשרה ימים, ומוכר את החמץ בשטר, אגב שכירות קרקע, ומכירה 

 גמורה היא, והמהרהר אחר זה, ראוי לגערה. 

וכך כתבו עוד כמה אחרונים, כמו הגאון זית רענן, שו"ת עונג יו"ט )סי' כ"ח(, שו"ת 

"כ מהרש"ם, שו"ת בנין עולם, שו"ת צמח צדק )מליובאוויטש(, שו"ת דברי חיים, וכ
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בישועות יעקב שהמנהג למכור החמץ לגוי קודם הביטול, שהרי אינו חושב לבטל 

 חמץ שמכר לגוי. 

 מסירת המפתח

רבים מקילים שאינם מוסרים את מפתח ביתם, מחשש שמא הגוי יכנס אליהם 

הביתה, וסומכים על מה שכתב בקיצור שו"ע )להגר"ש גאנצפריד, סי' קי"ד ס"ג(, 

הקונה, יסכם עם הקונה שמפקיד המפתח אצלו, וכ"כ  שכתב שאם ירא פן יקלקל

בשדי חמד )סי' ט אות ט( ובכה"ח, שאחרי שמכר החמץ יסכם שהמפתח נשאר 

 אצלו, אלא אם כן ירצה לקחת.

ולעיקר השאלה בה פתחנו, האם מועיל מכירת חמץ דרך טלפון או בכתיבה 

ו דרך הטלפון, אלקטרונית, נראה שמועיל. והדבר דומה למי שנותן הרשאה לחביר

כגון שאומר למתווך שימכור את דירתו, ואח"כ מודה בכך, ודאי שהמכר קיים, וכמו 

 כן לענין מכירת חמץ, שהוא רק מינוי שליחות, מועיל דרך הטלפון וכיו"ב. 

גדולה מזו יש שכתבו, שאפילו עדים שהעידו בבית הדין דרך הטלפון, ומזהים את 

זה, ואין זה פשוט, והאריכו בזה אחרוני זמנינו, קולם, עדותם עדות. ויש חולקים ב

שו"ת ים הגדול )להג"ר יעקב משה טולידנו, הרב הראשי לת"א, חו"מ סי' פ"ז(, קובץ 

תל תלפיות. כמו כן אם רוצים לברר שמות בגיטין, מה שם הבעל ומה שם האשה, 

 מעשים בכל יום שמתקשרים בטלפון לברר אצל אחד מקרובי המשפחה.

שליחות, קל בהרבה מאמירת עדות, שבסך הכל מבקש מהרב שיהיה אבל כאן ב

שליחו למכור לו את חמיצו, והרב מזהה את קול המדבר, אפילו שאינו עושה קנין 

עם הרב, כי מעיקר הדין אי"צ קנין על מינוי שליחות, ומה שבדרך כלל עושים קנין, 

הרמב"ם )פ"ה זה לחזק את הדבר, להראות שמתכוונים באמת למכור, כמו שכתב 

 מהלכות מכירה(, אבל אינו לעיכובא. 

בספר 'ימי הפסח' הביאו בשם הגר"נ קרליץ, שלכתחילה אין לעשות מכירת חמץ 

דרך הטלפון, לפי שהוא זלזול במכירה, אבל מכל מקום הוא מודה בזקן וחולה 

 שרשאים. 
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כיו"ב כתב בשו"ת אורח המשפט, שלא לשלוח ילדים קטנים בשליחות לרב 

תוב את שמם, כי הוא זלזול במכירה. אולם באמת אינו מעכב. ולהלכה במקום שיכ

צורך, כיון שאינו שליחות ממש, אלא גילוי מילתא שרצונו שהרב יהיה השליח שלו, 

 מועיל. 

 נתינת מעות לרב

יש הנוהגים לתת כסף לחכם בעת מכירת החמץ, לקימחא דפסחא, וע"ז נאמר 

 לו שיעביר את הכסף לעניים. 'מצוה גוררת מצוה', והרב נותן 

בשם הגרי"ש אלישיב הביאו, שצריך לתת לרב בגלל הטירחא שהרב טורח עבורו, 

והוא מנהג טוב להחזיק ת"ח שעמלו בתורה, ובעיקר האשכנזים נוהגים בדבר זה, 

אולם אצלינו הספרדים לא נהגו כ"כ בזה, אולי בגלל שאין להם... אבל הנוהגים כן, 

  תבוא עליהם ברכה.

 מכירת כלי החמץ

ענין נוסף שיש לשים לב, מי שמוכר את החמץ, לא יכלול את הכלים בכלל 

המכירה, כי אח"כ יצטרך להטבילם במקוה, כדין הקונה כלים מן הגוי )ע"ז ע"ה ע"ב, 

שו"ע יו"ד סי' קכ סי"א(. ואם רוצה יכתוב 'חמץ הבלוע בכלים', אבל לא את הכלים 

ם עצמם, צריכים טבילה בלי ברכה, בין בכלי עצמם. ואם עבר וכלל את הכלי

 מתכות ובין בכלי זכוכית, וצריך לשים לב על כך. 

 קניית חמץ אחר הפסח בחנויות

אחר הפסח, כשקונים חמץ, יש להקפיד שלא לקנות שום דבר חמץ אלא מבעלי 

עסק שיש להם אישור ותעודה שמכרו את החמץ, וכך מחזקים את הענין, 

משתלם להם גם כלכלית שלא למכור את החמץ, כי יבקשו  שהרחוקים ידעו שלא

לא יקנו. אך משעברו כמה שבועות,  –ממנו לראות תעודת מכירה, ואם לא מכר 

 שמסתמא זה כבר משהו חדש, ניתן לסמוך ע"ז. 
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 מכירה עבור אחרים ללא ידיעתם

מי שיש לו קרובים ומכרים שאין באפשרותם למכור את החמץ, ויש להם חמץ 

ותם, רשאים למכור עבורם, כי 'זכין לאדם שלא בפניו'. ויש מחלוקת האם זכין ברש

'לאדם' או גם 'מאדם', מחלוקת תרומת הדשן וקצות החושן. ולהלכה במקום צורך 

כהאי גוונא, ניתן למכור עבורו, אף ללא ידיעתו. וכן מי שרוצה לזכות את מי שאינם 

מזכה אותם, ובדיעבד אם לא אמר שומרי התורה והמצוות, לכתחילה יודיע להם ש

 להם, המכירה מועילה.

* 

שיעורו של הרב שליט"א נכתב ע"י הרב מרדכי גור ונערך ע"י הרב יצחק קורלנסקי 

אשר הרב חיווה דעת תורתו על היותו סומך על עריכתו השבוע נכתב השיעור ע"י 

 gmail.com@8033050הרב קורלנסקי. לתגובות: 
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 חינוך

 חינוכי ייעוץ, קמינר שלום הרב/  החינוך תורת

 והרצאות קבוצות הנחיית, והכשרה

 זהירות, 'מתח גבוה'!

הזמן בו נבחר להעביר מסרים אינו פחות חשוב מהתוכן. צדיקים הגידו כי בליל 

הסדר ישנה סייעתא דשמיא מיוחדת להשריש ולקבע מסרים ואמונה בלב 

דברינו אכן יתקבלו? התכוננו, הצאצאים, אך ביום בהיר ואפרורי, מי ערב לנו כי 

שילבנו רגש, תיארנו, סיפרנו מחז"ל והוספנו נופך מהתמודדות אישית, העתקנו 

ממעשיו של חבר טוב וניסינו לחקותו, שלל עצות וסוגי דיבורים שימשו אותנו ובכל 

 זאת... משהו חורק ולא מושלם בכלל, מדוע?

ית, 'מה אני עושה במקרה בהרצאות שונות ובמקרים רבים שאלה זו חוזרת ונשנ

שילד לא רוצה למרות ש....?' ובכן, אין נוסחת קסם שתמיד תמיד 'עובדת'. תפילה 

לסייעתא דשמיא נחוצה בכל ענין ובוודאי בחינוך. בכל זאת ננסה לכוון ל'טיפים' 

 נוספים היכולים להועיל. 

ם הזמן האידיאלי להנחיל מסורת ערכים ומסרים הינו דווקא בזמנים רגועי

ונינוחים, היעד והשאיפה שלנו צריכה להיות ליזום שיחות בימים שלווים, כשהלב 

פנוי וזך, הילד אינו אמור להתגונן עכשיו כדי להוכיח את חפותו וחזקת כשרותו, 

 דווקא אז יכולים הדברים לחלחל ולהיטמע ביתר שאת. 

ים לא עם זאת, עלינו לזכור כי בהחלט לא כל העיתים שווים, יש שעות וזמנ

סטנדרטיים בהם אנו מתמודדים עם קשיים ועלינו לנהוג במשנה זהירות בזמנים 

כאלו. באוויר מורגש מין 'מתח גבוה', כל טעות או תגובה לא נכונה בזמנים כאלו, 

עלולה להיות הרסנית שבעתיים. גם ללא שנשמיע, ישמעו הילדים כי אנו 

בענין רב אחר כל הנעשה,  מתמודדים. הם שותפים סמויים להתמודדות, עוקבים
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בודקים את דרכי הפעולה והתגובות כמו גם את שאר התפקוד, סדר היום וסולם 

הערכים. את אלו יקחו עמם לשנים ארוכות, לטוב או למוטב. אלו 'חיישנים' 

מיוחדים שהבורא יתברך 'שתל' בליבותיהם הרכים, הם יודעים לזהות נכונה מצבי 

לעומק. צריך לזכור זאת בזמנים כאלו, כדי שחלילה לחץ והדברים חודרים לנפשם, 

 לא נוריד לטמיון עמל ממושך...

מאידך, דווקא התמודדות עם קשיים היא היא הבונה את האדם. דיבורים נכונים 

בזמנים כאלו משפיעים שבעתיים לטווח הארוך על הנפשות הרכות. לכל חייה יזכרו 

שבת או שעה לפני שקיבלו אורחים, הילדים כיצד הגיבו הוריהם רגע לפני כניסת 

ערבי פסחים ומוצאי יום הכיפורים, פורים וימי חופשה. לא ניתן לפסוח על כך. 

אדרבה, תכנון מוקדם ודיבורים מבעוד מועד על זמנים אלו וכיצד ננהג בהם, נותנים 

 ומעניקים את הכוח והרצון לשיתוף פעולה.

. אנו משתדלים לעשות את מיטב ולסיום, חז"ל לימדונו כי שלושה שותפים באדם

יכולתנו כצלע בשותפות, אך ודאי כי חלקנו מועט ומזערי, תפילת אבות על בנים 

ודמעותיה של אמא, נחוצים והכרחיים בכל שלב בחיים, ולוואי שנזכה לראות את 

 פירות עמלינו אלו הבנים גדלים לתפארת בכרם בית ה'.

 k0527680110@gmail.com 0527680110לשאלות והכוונה: 
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 חידות

בהגדה של  השאלות להעמק – חדוותא דהגדתא

מח"ס לקוטי  -/ הרב בנימין צבי יהודה לוי  פסח

 רש"י וליל משוררים על הגש"פ

 שאלות בהגדה של פסח

 מהא לחמא עניא עד גאל ישראל ,על ההגדה ןכל השאלות ה

 בזכות מה אנו ניצלים מהקמים עלינו בכל דור ודור? .יד

 דרש בהגדה בדרך של הוה אמינא ומסקנא?איזה פסוק נ .טו

 היכן מופיע משה רבינו בהגדה? .טז

 (3איזה מהמכות מוזכרים בהגדה שלא במנין עשר המכות? ) .יז

 איזה מהפסוקים המוזכרים בהגדה עוסק בגאולה העתידה? .יח

 היכן נרמזו בהגדה שנים מהדברים ששלח משה רבינו אל מלך אדום? .יט

 במצריים? מנין למד בעל ההגדה שבנ"י לא נתערבו .כ

 היכן נרמזו בהגדה הניסים שנעשו כשילדו הנשים בשדה? .כא

 היכן נרמזה ירידת נחשון בן עמינדב לים? .כב

 איזה שבח מוזכר פעמיים, הן בלשון זכר והן בלשון נקבה? .כג

 היכן נזכר דם הפסח? .כד

 היכן נרמז דם מילה? .כה

 (2היכן הוזכר או נרמז מתן תורה? ) .כו

 הפתרונות אחרי חידת פרשת צו
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 / ישראל אברהם קלאר חג הפסחחידה ל

 'מה נשתנה!'החידה: 

 ערוך השולחן מוזגין כוס שני

 מה נשתנה יתפעם בני

 ולמה, כי אם למה אז למה

מה  עד מה פטר למה נעלָּׁ

 

 הן שהוא כלאו, כה ודאי ייאמר

 ובפרט אם גם הבן כך יזמר

 יש דברים בגו כבר קבע

 שאלת חכם חצי תשובה

 

 השאלה מתקדשת בקדושת הגויל

 ואף הקונטרס שמא יצעד בזה השביל

 כי כשנבין השאלה עוד לא אוכלים

 כנראה הארבעה רק מתפעלים 

 

 מכאן תבוא ישועה אף ביד חזקה

 ואומר הקורא אמירה זכה

 אכן יש שיאמרו גם מזה אל תנח 

 הבן עצמו ישאל במלוא מובן המונח  

 

 כך גם מנהג בתי ישראל

 קוראים כולם כדברים האל

 ישלחם ויגרשם ביד רמה ודאי

 משמעות זו לא מן השם

 

 אבות אכלו בוסר ותקהינה שיני בנים

 ומדוע מה ממה כה שונים

 יש שאמרו גם כאן זה מתאים

 ]פתרון החידה במאמר שבעמוד הבא[ מה העדות והחוקים כמה נפלאים!
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פתרון החידה: אודות הפירוש ש'מה נשתנה' הוא בסימן 

 קריאה...

שלו( מבאר את 'מה  'ליל שמורים'כ"א, וכן בהגש"פ ה'ערוך השולחן' )תעג ס"ק 

נשתנה בצורה מעניינת, שאינו לשון שאלה אלא קריאת התפעמות, כמו 'מה רבו 

מעשיך!' וכדומה, וראיה לכך: שאם לא כן למה נעלמה הלמ"ד הפותחת את המלה 

 'למה' עד שנשאר 'מה'?

ך "יש הן שהוא אכן, בודאי גם לפי פירוש זה בעצם מונחת כאן שאלה, על דר

כלאו", שמתפעם משינויי הלילה ומבקש להבין מה טמון בהם. ובפרט אם גם הבן 

אומר את מה נשתנה במנגינה כזו של התפעמות שיש צד לומר שדוקא מי שאומר 

לעצמו, ראה להלן. ואם כן יבואר ששאלת חכם חצי תשובה, שהבן כבר קבע 

שינויים הללו, ורק שואלנו מה באמת שודאי יש דברים בגו, טמון דבר מה מאחורי ה

 מונח פה.

הנייר החלק שבין האותיות  –השאלה אם כן לא נאמרת בפירוש, וכמו הגויל 

שבקלף שקדושת הגויל גדולה מקדושת האותיות. ואף הקונטרס, רש"י ואיתימא 

רשב"ם שניהם, שמא כך הבין, שהלוא אם כפי שפירש הקונטרס שהשאלה היא 

וכלים ומדוע כבר מוזגים כוס שני, הרי שאלה זו אינה ממניין שהרי עוד לא א

ארבעת הקושיות, ונצטרך לומר כנ"ל שארבעת הקושיות אינן אלא התפעמות 

 משינויי הלילה, ולכן יתכן שהשאלה עצמה היא אחרת.

ומכאן יבואר גם בדברי הרמב"ם בספרו 'היד החזקה', שלשונו 'וכאן שואל הבן 

נה' הוא אמירה זכה, שאכן גם הקורא לעצמו אומר מה ואומר הקורא מה נשת

נשתנה, ולכן גם אמר בלשון 'ואומר' שהוא אמירה ולא באופן של שאלה, אכן יש 

שאמרו בדברי הרמב"ם שלא סבר שתמיד מה נשתנה הוא לשון התפעמות כדברי 

ערוך השולחן, אלא 'אחוז בזה וגם מזה אל תנח ידך', שני הדברים נכונים, שהבן 

מו כשאומר מה נשתנה גם 'ישאל' במלוא מובן המונח, כלשון המשנה והרמב"ם עצ

 'וכאן הבן שואל', ורק הקורא לעצמו אומר זאת אך בדרך אמירה של התפעמות.

כך גם מנהג בתי ישראל שכולם קוראים מה נשתנה, גם הקוראים לעצמם, אמנם 

מתחיל רק  הרמ"א יד רמ"א ודאי לא יסכים איתם, שסובר שהקורא לעצמו

 –לשון התפעמות  –מ'עבדים היינו', ולדבריו צריך לומר שמשמעות זו ל'מה נשתנה' 

 אינה נכונה.
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ולא לו' דינו ב"אף אתה הקהה את  –הרשע כששואל 'מה העבודה הזאת לכם 

שיניו וכו'", ואילו הבן החכם על שאלתו 'מה העדות והחוקים אשר ציוה ה' אלקינו 

יו, ומהו החילוק בין שאלותיהם 'מה'? יש שאמרו )הגדת אתכם' אין מקהים את שינ

שגם כאן יתאים הביאור האמור,  'מים עמוקים' בשם אביו, ו'מנהג אבותינו בידינו'(

ש'מה' בדברי החכם כלל אינו לשון שאלה אלא לשון התפעמות 'מה העדות 

 והחוקים', חוקים כה נפלאים ציוה ה"א אתכם, ובודאי שכוונתו טובה.
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 רסיפו

 קופלמן זאב הרב/  אור מאורי

 מסע לעולם שכולו טוב

סיפורו ההרואי של מסע הקודש שערך מרנא הרה"ק רבי אברהם אלימלך מקרלין 

לארץ הקודש בימי טרום השואה, בכדי לעורר רחמי ישני עפר על צאן פזורת אריאל 

שבגולה, וחזרתו בדעה צלולה לגיא צלמוות אל מלתעות אש הכבשנים, בכדי 

  עקד בתוך שאר אחיו בית ישראל על קידוש שמו יתברך.להי

 טפח מעל הקרקע –פרק מבוא 

 א.

בין הגלריה המפוארת של קדושי עליון צעירים לימים אשר הנהיגו עדות בישראל 

בימי טרום השואה, שחרף גילם הצעיר פלסו להם את דרכם בכבשונה של חסידות 

רבי אהרל'ה קוז'ניצער, בסופה וסערה, כמו בעל הבית אברהם מסלונים, 

הפיאסצנער, ועוד, מזדקרת ומתבלטת לנגד העין ממרחק בן כשבעים שנה, דמותו 

רבת ההשראה והקורנת הוד ותפארת דקדושה של הרה"ק רבי אברהם אלימלך 

מקרלין הי"ד, אשר כעדותו של הרה"ח ר' ישראל שמעון קסטלניץ, מלבד יופיו 

בצורה קורנת ובוהקת בשלל גוונים  הפנימי של האי שופרא אף נתברך משמיא

רוחני, כשהוד מלכות היה נסוך עליו למלוא קומתו הבוערת באש של מעלה, 

 ובשרעפי קודש תמידיים, אשר יומם ולילה לא ישבותו. 

רבינו כמיטב המסורת הקרלינאית, עוד בעודנו צעיר לימים עלה על כס אבותיו 

וממה, וחיש מהרה התברר כי הקדושים לכהן בראשות עדת קרלין המפוארת והר

הייתה זו בחירה מוצלחת ביותר, כשהרבי האב בחכמה והצעיר לימים לא אכזב, 

והוא במעופו הרוחני השגיא וכנפי רוחו החובקים זרועות עולם ברוחב היקפם, הרים 

בימיו את קרנה של קרלין לרום המעלה, האיר את נשמת החסידים באורו הבהיר, 
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עה של אברכים, על פי דרכו של מיסד השושלת רבי אהרן וגידל על ברכיו דור ד

 רבם של בעלי תשובה והאדריכל של בית היוצר הקרלינאי. –הגדול מקרלין 

בייחוד תועלה על נס הפלגתו בים מארץ ישראל היישר אל מתלעות אש הכבשנים, 

היה זה בדעה צלולה ובבחירה גמורה ביודעו נאמנה היטיב עד היכן הדברים 

חזור, והכול בכדי שלא להיכלל ח"ו בקטגוריה -וכי זו הפלגה אל עבר האל מגיעים,

של הפורש מן הציבור בעת צרתם, דבר שעל פי דברי תלמידי הבעש"ט, מביא את 

האדם ל"ע לידי מצב בלתי אפשרי שהקב"ה שונאו, מצב מעורר פלצות של שפל 

 המדרגה, שאצל צדיקים כדוגמת רבינו המוות עדיף ממנו.

הבין כדבעי את עולמו הרוחני של רבינו והרקע למסעו האחרון עלי אדמות בכדי ל

 –והשיבה החפוזה אל ארצות הדמים, שומה עלינו להקדים ולהשיב תשובה כהלכה 

לשאלה כבדת המשקל "מאי קרלין", אשר בינתיים לא  –אם כי חלקית ובלתי ממצה 

גדלי רעיונינו, ועלינו נשתברו עליה די קולמוסים בכדי שנוכל להשתית עליהם את מ

אפוא לגשש את דרכינו כעיוורים באפילה, ללקט אורות זעיר פה וזעיר שם, ולבנות 

 מהם תמונה כלשהיא לדמותה הטיפוסית של קרלין של מעלה.

 ב.

'קרלין' זו מילה בת חמישה אותיות, המקפלת בתוכה היסטוריה מעולפת ספירים, 

ביב תפילות ארוכות וממושכות רוויות של 'חיים של כלות הנפש', החגים ונעים ס

בדמעות תוגה וערגון לחיים נעלים יותר, שיש להם אמנם איזו שהיא נקודת התחלה 

אבל סופם לא נראה באופק, לבין שבירה אינסופית של הגוף העכור ביגיעה עצומה 

עד כלות הכוחות, וככלל, חיים הרצופים ניסיונות נואשים ומתוקים כאחד להעפיל 

 כל דרך אפשרית, בפרכוסי נשמה בלתי פוסקים ו'אש תמיד'.על ב-אל

'סמלה המסחרי' של חסידות זו שעל ידו בה פרסומה הם הקולות וברקים הנלווים 

לעבודת התפילה, אלו הם שאגותיה של נשמתם הכוספת והעורגת כערער בערבה 

אל אביה שבשמים, מבנות הקול של הזעקות שזעק בדם ליבו רבי אהרן הגדול 

רלין אבי השושלת על בעל עבירה בשפת האידיש 'עד מתי תסתובב כך בעולם', מק

זעקה שחדרה עד לעמקי השיתין שבנשמתו החזרתו לשורשו, ועל ידה שב בתשובה 
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שלימה, ועל זה הדרך גם חסידי קרלין יודעים הם גם יודעים להשים אוזניהם 

בזעקתה האילמת  כאפרכסת ולהטות אוזן קשבת לקול שאון דכיה של נשמתם, אשר

קוראת אל הגוף החומרי באין אומר ודברים 'עד מתי תסתובב כך בעולם', זעקה 

נשמתית שבאה לידי ביטוי מרהיב גם באופן חיצוני בזעקת הפה בתפילה, כשהסדר 

 מתחיל לפעמים בנשמה ונגמר בפה, ובעיתים של חשכות מתחיל בפה וגומר בנשמה.

מכביר מקדושי עליון שהעניקו גלגל חמה בני בינה מרגלה בפומהון סיפורים ל

בעקבם, אשר הביעו את התנגדותם לדרך הקרלינאית בעבודת התפילה וראו בנוסח 

הלזה מנותן טעם לפגם, כאשר לשיטתם, אין אמנם כל פסול בכך כאשר הרגשות 

גואים מעל הלב ומציפים אותו עד גדות, ועקב כך המיית הלב מתבטאת בזעקה 

ור שבעיסה המעכב מנשמת היהודי לעלות בסערה השמימה גדולה ומרה על השע

בעודנה בחיי חיותה, ולחיות חיי נשמה זכים ומצוחצחים, אבל כאשר נעשה זה 

 לשיטה הרי שסר ריחה ונמר טעמה של הזעקה.

לאט לנו צרי האופק ופעוטי ההשגה מלחוות דעה בעניינים אלו העומדים ברומו 

רים הרמים, אלו הם אותם ראשונים כמלאכים של עולם, ולדחוף את ראשינו בין הה

שעבדו את בוראם כשור לעול וכחמור למשא כסוסים שועטים במלחמה, כשאנו 

לעומתם כחמורים עצלים ודלי כוח, ובושה וכלימה היא לנו לגעת בגדולות ונפלאות 

 מאיתנו.

אולם, כמציצים מבין החרכים נביא בזאת את הגדרתו הבהירה והקולעת של כ"ק 

ו"ר מסלונים שליט"א, להבדלים בין הגישה הסלונימאית שדגלה בזעקת הלב אדמ

בלבד לבין ההשקפה הקרלינאית שקדשה את הזעקה בתפילה: "המחלוקת בין 

סלונים לקרלין לא התבטאה בשאלה הטכנית האם צריך לצעוק בתפילה או לא, 

לא למה אלא שהיה ויכוח שורשי במהות תוכנה הפנימי של התפילה ומטרתה, וממי

שסלונים חתרו לבוא בתפילה ניתן לבוא גם בדרכים נינוחות, ואת מה שקרלין בקשו 

 בתפילה ניתן להשיג אך ורק על ידי צעקות..."

 ג.
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ניתן אולי להנהיר את הבדלי הגישות בהקדם דברי ענק המחשבה והרעיון ואמן 

שם ההגדרות הקולעות לעניינים מופשטים שבחסידות, הוא ניהו הרה"ק בעל ה

משמואל המחדש, שישנה תפילת המוח וישנה תפילת הלב, תפילת המוח היא 

תפילה שבלחש, בהתאם לטבעו של המוח שהוא נינוח ומתון, ותפילת הלב היא 

תפילה שבקול, בהתאם לתנודות הקוטביות של גלי הרגש הגועשים וההומים וחסרי 

 המעצורים.

המבטאים סוגים שונים של תפילה מאליו מובן, כי הגדרות ה'מוח' וה'לב' כמונחים 

הינם בעלי משמעות רחבה ועמוקה עד למאוד, וניתן אף לחבר ספר שלם על המטבע 

זו תפילה. הנוגע לעניינו  –שטבע מרנא השם משמואל בהלכות 'עבודה שבלב' 

שכאן פתח השם משמואל פתח להבנת שני אסכולות בעבודת התפילה שהם 

את ה'מוח שבמוח' בשתיקה רועמת, התפילה שלושה, כשהתפילה החבדי"ת מסמלת 

הסלונימאית מגלמת את 'המוח שבלב' כשהאדם לומד בעיון את מערכי ליבו, 

ברצותו שותק וברצותו מרים את קולו, וקרלין היא הלב בעצמו הסוער והרוגש בלא 

 תוספות, אשר מביע את מבוקשו בדרכים סוערות ורוגשות גם כן.

די"ת היא כולה חידוש ושייכת מן הסתם אך תפילתו של המוח במתכונת החב

ליחידי סגולה באה לעולם על ידי חנה אם שמואל, שעוד באותם ימים שמלפנים 

בישראל בטרם תקנו אנשי כנסת הגדולה סדר תפילה והיה נהוג להביע את רחשי 

הלב ההומה אל בוראו בעת צרה וצוקה בקולות וברקים, חדשה זו מדעתה סדר 

ילה שבלחש', וכשאנשי כנסת הגדולה סדרו סדר תפילה הם תפילה חדש של 'תפ

מצאו לנכון לקבוע מלבד סדר התפילה הרגיל בו נפסק להלכה שהקול מעורר 

הכוונה אף סדר תפילה מיוחד של תפילה שבלחש, שזו תפילתו של היחיד, ומי שאין 

בכוחו לבוא למדרגה ייחודית זו של תפילת המוח הרי שאל דאגה שהשליח ציבור 

 כשלוחם של העם שבשדות שאינם בעלי השגה יוציאו ידי חובתו.

ברם, טעות גמורה היא המחשבה המתנשאת של בעלי המוח זחוחי הדעת הסבורים 

משום מה, שתפילת הלב חפה היא מנדבכים ורובדי עומק וכל כולה תוצרת של 

שטחיות ורדידות, שכן הן אמת שעומקים שכלים אין בה, אך זאת על קרי המזג 
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לדעת, שכשם שישנו עומק שכלי כך ישנו עומק רגשי שיוכל אולי גם לרצות את 

 שכלם החקרני, והוא מה שנוהגים המבינים לכנות בשם 'פנימיות'.

פנימיות פירושה, רגש הבוקע היישר מעומק הלב מרצון פנימי יוקד המקיף את כל 

 ב כמה רצונות.קומת האדם, ושאין בו כל תערובת של סיגים בלתי מבוררים של עירו

הפנימיות עצמה מתחלקת לריבואות מדרגות, לא הרי פנימיות כהרי פנימיות 

שבפנימיות, כשהחילוק ביניהם הוא על אותו הדרך של ההבדל בין אמת לאמת 

לאמיתה, וכן הלאה והלאה, ניתן להמשיך להפליג במרחבים הרוחניים האינסופיים 

כך מבינים שהדרגה הקודמת היא של העבודה הפנימית, כשככל שמתקדמים יותר 

אולי אמת אבל עדיין לא אמת לאמיתה ביחס למדרגה הנוכחית, וחוזר חלילה 

 בעליה הבאה עד אין קץ.

כהמחשה לפנימיות במובן של רגש אמתי החף משמץ של זיוף, ניתן להביא את 

דברי הרמב"ן, אשר מפרש את הפסוק: "כל אלמנה ויתום אל תענון", שמחמת 

של היתום והאלמנה הרי שהם בזעקתם לבדה פועלים בשמים להוריד  שבריריותם

ממארה על המענם, וזאת מאחר, שהזעקה עצמה של שבורי הלב כוח של תפילה יש 

בה, שכן כל המהות של תפילה זו קריאה מעומק הלב של הנברא לבוראו, וכאן 

ב, הזעקה עצמה שהיא מהנקודה הפנימית העמוקה ביותר שבליבם של שבורי הל

 הרי שאין לך תפילה משובחת מזו.

 ד.

בכדי להטעים את הדברים לחיכנו וליישבם בליבנו, עלינו לנטוש את ההווה 

האפור, להפליג כשני יובלות במנהרת הזמן, ולהיכנס לביקור בזק לעולמו הפנימי 

של המלחין החסידי רב המוניטין ר' יעקב לפידות המכונה ר' יעקב טוליחנער, אשר 

החצר של שלושה חצרות 'חב"ד' 'סלונים' ו'קרלין', ובהיותו עילוי  היה מלחין

בחכמת הנגינה הפנימית ידע לעשות את הבלתי אפשרי ולהתאים את הניגונים 

 לקהל היעד בן הניגודים הקוטביים.
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כפי שנמסר, מנהגו היה לבנות ביסודיות אדריכלית את ניגוניו מהמסד ועד 

תובנות / מחשבות שהמו וקדחו במוחו או ליבו, הטפחות, מלקט רסיסים של רגשות / 

מבקש מרעיו 'לשמור' לו אותם, מצפה בסבלנות עד שהרסיסים יתגבשו לכדי בתים, 

עד שהבתים יהפכו לבסוף לחוליות חוליות המרכיבים את השרשרת של התנועות 

התווים והקמטים, אשר מהם נתהווה עוד ניגון מבית היוצר הטוליחנאי שאין עלי 

 שלו.עפר מ

בתום גמר מלאכת המכה בפטיש של הרכבת הניגון כשהניגון קיבל צורה ודיוקן, 

אזי יושב היה ר' יעקב ומוגיע את מוחו להיכן מתאים יותר לשלוח את הניגון, הלו 

תנועה פלונית היא תנועה קרלינאית מובהקת, וקמט פלוני הוא בדווקא בעל פנים 

י לרצות את העובדים החבדיי"ם, סלונימאית, ובכלל קנייטש זה יוכל בוודא

 שלכאורה יתענגו עליו בתפילה בשעת ההתבוננות בגדלות הקל.

לאחר שעה ארוכה של הרהורים בה ערך ר' יעקב שקלול תווים, לבסוף התגבשה 

לה המסקנה על פי המכלול של הניגון, שאם הוא ניגון של תובנות עליו להישלח 

וע נוגה וענוג עליו להישלח לסלונים, ואם לחב"ד, ואם הוא ניגון בן מיזוג של געג

הוא ניגון של נעימות וזמירות ערבים לאוזן ונוטפי אגלי געגועים פשוטים לטמיר 

 והנעלם, הרי שמקומו של הניגון בקרלין.

היה זה הס"ק מסלונים בעל היסוד העבודה שהעניק הסכמה נדירה לניגון הפורימי 

הולחן לידו ועל פי השראתו, כשאף  הסלונימאי 'למנצח על איילת השחר', אשר

סיומו ב'אל תרחק ממני' שיש בו סימני קטיעה כלשהיא באמצע תו, אף הוא נקבע 

על פי מוצא פיו הקדוש של הצדיק שקבע ש'אל תרחק ממני' סופי תיבות אמת 

ומאמת לא מתרחקים. ]אגב יתכן, שעקב המאצץ העילאי של ר' יעקב לצמצם את 

זין הקדוש שישב דרוך וקשוב לניגון, הרי שהתוצאה חושי ההלחנה בהתאם למא

המוגמרת יצאה 'ריין סלונים שבסלונים', זאת בניגוד לשאר הניגונים שיש בהם מאט 

 תערובות בין החוט המשולש[.

כפי הנראה הייתה זו שעה של עת רצון, וכאשר הייתה לצדיק קורת רוח מהניגון 

וליוצאי חלציך עד סוף כל  שאל את ר' יעקב, במה תחפוץ האם בעשירות לך



 

 קנטעמ'  -אספקלריא 

 

הדורות, או שניגוניך יקבלו את הכוח העילאי של שירת הלווים ויעוררו את ליבות 

ישראל לתשובה 'אזוי ווי די לווים' הייתה התשובה המיידית של המלחין בן העלייה 

שלא הלחין את ניגוניו למטרות רווחים ועיקר מטרתו בניגונים הייתה לעורר את 

לתשובה, ובשל כך זכה לבסוף לקבל את הבטחתו של הצדיק  לבבות המזמרים

 שתתגשם משאלת ליבו.

פעם נכנס הצדיק הנ"ל לבית מדרשו ושמע כיצד הציבור כולו מתאמץ לשאוג 

במלוא גרונו בתפילה, והפטיר: "זו דרכה של קרלין", כשראו החסידים שלא נחה 

ח החדש בתפילה דעתו החלו להתפלל בקול דממה דקה, כששמע הצדיק את הנוס

תמה: "וכי אין זו מדרכה של חב"ד להתפלל בלחש...", או אז ירדו החסידים לסוף 

דעתו של רבם הסבור, שרגש הוא דבר שבא בגלים ואי אפשר לתחום לו גבולות 

ולהציב בעדו מסגרות חיצוניות, ולומר לאדם הוראות ברורות תתפלל כך או כך, 

 בצעקה או בלחש.

 ה.

קביל בין קרלין לנובהרדוק, במה שבין בנוגע לעבודה בפועל ובין ניתן למתוח קו מ

בנוגע לדרך כיצד לעורר את הלב, שניהם דגלו בשיטה שפנימיות פירושה הרגש 

בהתגלמותו בלא לערב את המוח בהרגש הלב, שזו לפי השקפתם תערובת חיצונית 

לא המונעת מהפנימיות להיות שלמה ועקב כך שניהם דגלו בשבירת החומר ו

הסתפקו בהכנעת החומר, מונח אסטניסי חיצוני לפי דעתם השייך לבעלי בתים 

שאינם מוכנים להקטיר את כל רמ"ח אבריהם ושס"ה גידיהם ככליל לאישים, וכן 

בכל הנוגע לעורר את רגשי הלב הם לא עמדו וציפו מתי הלב יתעורר אלא עוררו 

  אותו בכוח.

התעסקה עם כוחות נשמתיים עליונים  יתירה מנובהרדוק מעלתה של קרלין, אשר

הגבוהים לאין ערוך מלב בעלמא טהור וזך ככל שיהיה, ובשל כך היא חתרה 

לפנימיות מזן שונה לגמרי, לא 'פנימיות הלב' אלא 'פנימיות הנשמה', שבמסתרים 

תבכה על מר גורלה, שהיא מן העליונים והיא נאלצת בעל כרחה להסתאב ולחיות 

 החומרי.בתוככי מאסר הגוף 
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החילוק השורשי הנ"ל בין קרלין לנובהרדוק לא נערך בדווקא על ידי סופר חסיד, 

אלא מקורו הוא לא פחות ולא יותר הסופר הדגול ר' דוד זריצקי בספרו העושר 

השמור במאמר בשם 'כיסופים', שכל ימיו עמל להנציח בכתביו בכל גווני הביטוי 

לה משנה מחייו לערוך ספר מקיף על את המורשת הנובהרדקאית, ואף הקדיש למע

חייו של הסבא מנובהרדוק, והרי שהוא האחרון החשוד על חוסר הערכה לנובהרדוק 

והוא זה שבהשראתו הברוכה נכתבו השורות האחרונות העורכות מחד גיסא מקבילה 

מקורית בין התפילה הקרלנאית בהשקפה של בחור ישיבה ליטאי לדרך 

ו את הסערה בעצמה למעלה מטעם ודעת בלא הנובהרדוקאית, ששניהם בקש

שיגבילוה מחשבות מוחיות שהינם על פי השקפתם מחשבות פיגול לא ירצו, ומאידך 

גיסא מחדדות היטיב את ההבדלים בין סערה של רגש אנושי פשוט של חתירה בלתי 

נלאית לשלמות שמקורה בחום הלב, ויש בכוחה את האדם עד למעלה מן השמש, 

ה אין היא מגעת לכוחם של הרגשים נשמתים עליונים המניפים את שעל כל גדלות

 רוח האדם תנופה עד לשמי השמים. 

וראה זה פלא, הסופר הפורה שעיטו לא יבשה אף פעם, ואשר מעולם לא התעייף 

לאחוז בצבת קולמוסו בהיולי שבעמקות ומשם להתחיל לקדוח ולחפור, הרי שדווקא 

סידי קרלין בעירו נדמה מכל התיאורים בתיאור על תפילתם העילאית של ח

המבולבלים, שאזלו לאמן המילים המילים בלקסיקון המילים הבלתי נדלה שלו, 

וקולמוסו שמעולם לא אכזבו לפתע נטשו לאנחות, והותירו להתמודד לבדו עם 

מערבולת הרגשות שאפפוהו לנוכח התפילה הפלאית שכמותה לא חווה מימיו 

ילא מכל תיאור ספרותי, ולמעלה מכוחותיו להבין בכלי שהינה כעדותו לעילא ולע

הדעת והנפש את הכוחות העליונים השפונים וטמונים בחביוני הנשמה ה'רואה 

ואינה נראית' המתפרצים להם במלוא תוקף עוזם בשעת התפילה בבית המדרש 

 הקרלינאי, ולעלות את הרשמים על גבי הכתב.

, שהוא עבר הרבה תהפוכות בחייו ובכ"ז ר' דוד זריצקי מסיים את תיאורו הכוסף

עד עצם היום הזה, הכיסופים הללו נוגעים ולא נוגעים בו, ולעיתים עולה בידו על 
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ידם להתפלל מעט מעומק פנימיות הנשמה, ולהתרומם אם לא 'טפח מעל הקרקע' 

 אזי לפחות 'שערה מעל הקרקע'. 

לב של בר דעת היודע "אבל" מוסיף הוא בהמיה של געגוע צורב המגובל בשברון 

 עד היכן הדברים מגיעים, "לעני כמוני גם זה מספיק".

כשתמצי לומר, כזו הייתה קרלין, מעוז של עבודה מפרכת בעמל ויגיעה ללא 

פשרות וויתורים, אשר בזעקתם בתפילתם בכל כוחם ובקוראם אל ה' בחזקה, זעקו 

ך עליה עד שכל זה אפוא את זעקתה הנצחית של הנשמה היהודית "ירידה זו לצור

הוא כדאי", היא היא אותה קרלין של רבי אהרן הגדול מקרלין חולה חולי האהבה 

לשבת מלכתא, שהטביל במי הנהר היוצא מעדן את כל הנקרא בדרכו, וסחף באישו 

רבבות בעלי תשובה, והיא היא אותה קרלין ששאגה את שאגת הדוב שכול שנלחם 

קלושים בלבד מאותם זעקות קדושות מהדהדים כארי על נפש עולליו, שאמנם הדים 

בין בתרי המאמר דנן על אותו צדיק, אשר ארג בתוככי מסכת קידוש ה' שלו בחוטי 

כסף וארגמן, את כל ההווי הקרלינאי על נחשולי כיסופיו ונהרות ערגונותיו, אך 

  כדברי ר' דוד זריצקי הנזכרים "לעניים כמונו גם זה מספיק..."
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 אב קופלמןסיפור / הרב ז

 אלו התלמידים –בניך 

בוקרו של ערב פסח, הפסיכולוג יעקב מושקוביץ שם בדוי לאדם קיים ופעיל, 

תושב ירושלים, היה עסוק בקיפול זריז של טלית ותפיליו אל תוך נרתיקם, כשארשת 

פניו אומרת כולה דריכות וכובד ראש, חיש מהרה יגיע זמן שריפת חמץ ועליו 

השעות המצומצמות שלרשותו את הסידורים האחרונים של להספיק לדחוס אל 

 ערב פסח, שמא בכל זאת יספיק לארגן לפחות חלק מתוכניותיו הרבות.

נוחות בהבחינו כי ננעצים לעברו מבטים -עודו עסוק במלאכת הקיפול, חש אי

משופדים מצד חבריו. הוא ניסה בכל כוחותיו לרענן את תאי זכרונו ולהבין מה 

טאתו, עד שניגש לעברו ידיד קרוב ביותר וגער בו בקול גדול: "כלום פשעו ומה ח

נטרפה עליך דעתך?! מרן הרב שך הגיע עד לביתך ואינך מזמינו להיכנס? איך הנחת 

 לו להסתובב למטה במשך שעות ארוכות?!".

"אוי לי ואוי לנפשי!" הזדעק הרב מושקוביץ, "הלא התרעתי בפניו לבל יסע עד אלי 

גר!", באי בית המדרש היו סבורים תחילה כי נטרפה עליו דעתו, בגילו המבו

פסיכולוגך פסיכולוג צריך, דממת אלחוט השתררה בחלל בית הכנסת, ואחר כמה 

דקות היה הרב מושקוביץ מי שהפר את דומיה, בפנותו אל חבריו בסערת נפש 

ים על עצומה: "מאז ומעולם מכיר אני את מסירותו של ראש הישיבה לתלמידיו, שנ

גבי שנים בהן מפנה הוא אלי את הטיפול במקרים קשים, ואין לשער כמה נוגעים 

הדברים אל לבו ומטרידים את מנוחתו, אפס כי לזאת לא הייתי מאמין, לא פיללתי 

 ".---שיגיעו הדברים עד כדי כך 

סקרנותם של קהל המאזינים הרקיעה שחקים, "לא נניח לך לעזוב את כותלי בית 

י אם תענה לשאלותינו אחת לאחת, ותתיר אפוא לעצמך זו הפעם המדרש בלת

 הראשונה בחייך להדליף סוד מן החדר"...
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שקל הרב מושקוביץ את הנתונים במאזני הצדק, אחר כחכח בגרונו ולחשש בקול 

אפוף מסתורין כממתיק סוד: "הסכיתו נא ושמעו דברים כהווייתם, אמנם הם 

 א הדין, ברם כך היו פני הדברים: נשמעים כחזיון תעתועים שלא מעלמ

* 

לביתו של מרן, שכידוע פתוח בכל שעות היממה לכל דכפין, הגיע אמש, בליל 

בדיקת חמץ, בחור שבור כשנפשו בשאלתו: "האם יוכל הראש ישיבה להקדיש לי 

כמה דקות מזמנו העמוס כעת בערב פסח?", רבינו השיב לבחור בחיוב במאור פניו 

 האופייני. 

חור וסיפר למרן בקול סדוק כי בחודשים האחרונים החלו לתקוף אותו פתח הב

משברים ומקום לעצמו הוא אינו מוצא, תחושתו הכללית היא שבקרוב ממש עומד 

 הוא לצאת מדעתו.

רבינו, המפורסם בכל קצווי תבל כפיקח עולמי וחכימא דיהודאי, קלט בחושיו 

והינו אכן זקוק נואשות  המחודדים שהבחור לא הגזים בתיאור חומרת המצב,

לעזרה נפשית בדחיפות המירבית מאיש דגול מהגדולים בתחומו, בלא להתמהמה 

 ולו שעה קלה חייג לביתי.

כשנשמע צלצול הטלפון בביתי הרמתי את השפופרת בסקרנות רבה, להיוודע 

מיהו זה שראה לנכון לנהל שיחת טלפון בתוך קלחת ההכנות של ליל בדיקת חמץ, 

הרבה שמעתי את הקול המוכר של מרן, כשהוא אומר בענוות חן שאין להפתעתי 

 עלי עפר משלה "שלום כאן מדבר שך"...

אחר כמה שניות של הלם שאלתי את מרן בגמגום מה: "במה אוכל לסייע לראש 

ישיבה?". "ראה נא!" אמר רבינו "אדבר אתך בשפה ישירה, יושב כעת בחדרי בחור 

ה, והוא זקוק עוד הלילה להיפגש אתך, חוששני אשר מצבו הנפשי בסכנה גדול

 מלאפשר לו לנסוע כך לבדו, ולכך אני בעזרת ה' אלווה אותו אליך".



 

 קסדעמ'  -אספקלריא 

 

השתוממתי מאוד להיחשף למסכת 

מופת כזו של מסירות נפש לתלמיד, 

ואולם יחד עם השתאותי סבור הייתי 

לתומי שמוטלת עלי כעת החובה לשכנע 

ים לבל את מרן בכל גווני השכנוע הקיימ

יטריח את עצמו בגילו המתקדם לנסוע 

מבני ברק לירושלים בעצמו כעת בערב 

פסח, בראותי כי אין ברירה אחרת חרצתי: "אם הרב ילווה אותו לא אטפל בו!", 

 הרב הודה לי והשיחה נותקה.

לאחר כשעה ומחצה דפק הבחור בביתי, והענקתי לו תכף את העזרה הקריטית 

תיים כאשר חשתי שמלאכתי הסתיימה ומצבו של שהיה זקוק לה, ואחר כשע

 הבחור התייצב, שחררתיו.

ואנוכי לא ידעתי כי מרן הערים עלי והסתובב למטה אנה ואנה כשהוא חושב 

 בלימוד משך כל שעתיים אלו...

"מה פשר העניין?!" תמהתי מאוחר יותר באוזני מרן, "מדוע הטריח הרב את עצמו 

לעברי מבט משתומם "וכי רבותא יש בכך  עד אלי?!", ראש הישיבה היישיר

שמלווים תלמיד אומלל לטיפול?", בשום אופן לא הצליח לתפוס במוחו העילויי 

איזה דבר חידוש יש במעשהו, משראה כי בכל זאת נתפס אצלי הסיפור כסיפור 

גדלות, הפטיר בהצטדקות: "הרבה יותר נעים לחשוב בלימוד במזג האוויר 

 ברק"...-בשרב השורר כעת בבני הירושלמי הקריר, מאשר

בהתפעמות, "לא זו בלבד  "מבינים אתם?" סיים יעקב הפסיכולוג את סיפורו

 שהטריח את עצמו עד אלי, אלא שנדמה היה בעיניו הדבר כברור מאיליו!"

סיפר במתק , חג הפסח קראתל המסופר כאן בפרסום חוזר ,את המעשה הזה

זצ"ל בהספדו על הרב שך, בניחוחו  שפתיו הגאון רבי משה מרדכי שולזינגר

 .האותנטי המתוק מדבש

 


