
א. השנה מתחילה בתשרי והחדשים מתחילים בניסן.  ב. “בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל”.  ג. “שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב”ה מצילנו 
מידם”.  ד. ביאור דברי רש”י בפסוק “ואשר נמצא אתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים ועורות אלים מאדמים ועורות תחשים הביאו” )שמות ל”ה, 
ז. אם יש וא”ו ההיפוך בארמית.   כ”ג(.  ה. “ועשה בצלאל” )שמות ל”ו, ב’(, הכוונה “ויעשה בצלאל”, והוי”ו היא וא”ו ההיפוך.  ו. איך נדע אם היא וא”ו ההיפוך או לא? 

ח. לאכול מאכלים בריאים ובנחת.  ט. מצוה לתת לקופת “תמכין דאורייתא” שע”י כולל כסא רחמים. 

ניסן – יהודה, תשרי - ראובן
שבוע טוב ומבורך. חודש טוב ומבורך. ושנה טובה ומבורכת. בספר א. 

יוחסין )מאמר ראשון ערך גביהה( כתוב שעד ימי בית שני היו עושים את תחילת 
השנה בניסן כמו שכתוב בתורה על ניסן )שמות י”ב, ב’(: “ראש חודשים”, 
גם השנה מתחילה בניסן. עד שבא אלכסנדר מוקדון ואמר להם זה לא 
יפה, תעשו ראש השנה בתשרי ]כי רצה שימנו השנה למניינו, וזה מתחיל 
מתשרי[. ואחרים אומרים לא, השנה מתחילה בתשרי והחדשים מתחילים 
בניסן. איך זה יכול להיות שהשנה ככה והחדשים ככה? מסבירים שהשנה 
זה עניין אחד, והחדשים זה עניין אחר. ראש חודשים - המלך של החדשים 
זה ניסן. אנחנו קוראים עכשיו )בחודש ניסן( פרשת הנשיאים, מי זה הנשיא 
של מחר )ראש חודש ניסן(? זה נשיא יהודה. יהודה הוא לא הבכור, הוא אח 
הרביעי אבל יהודה הוא המלך. כתוב בדברי הימים )א’ ה’, ב’(: “כי יהודה 
ַבר באחיו” - הוא היה מתאים להיות מלך, אבל הוא לא הגדול באחים  ּגָ
שלו. אז חודש תשרי הוא הבכור כנגד ראובן, וחודש ניסן שהוא המלך של 

החדשים, הוא כנגד יהודה. 

וכי החכמים חולקים על התורה?!
פעם כתבתי בספר ‘בני חי’ של מורי ורבי רבי יצחק בוחניּך ע”ה ככה: ב. 

“לפי התורה השנה מתחילה בניסן, וחכמים קבעו שמתחילה בתשרי”. 
ואבא ע”ה אמר לי: וכי החכמים חולקים על התורה?! אמרתי לו: מה אני 
והשנה מתחילה  בניסן,  לי: תכתוב, החדשים מתחילים  אכתוב? אמר 
בתשרי. והאבן עזרא הוכיח את זה מפסוק מפורש בפרשת וילך )דברים ל”א, 
י’(: “מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות”. וכי חג הסוכות זה 
מועד שנת השמיטה? השמיטה מתחילה לכאורה מניסן? אלא השמיטה 
מתחילה מתשרי, “במועד שנת השמיטה בחג הסוכות” - זו השנה. החדשים 
מתחילים מחודש ניסן והשנה מתחילה מחודש תשרי. ויש עוד פסוק אחר 
בפרשת משפטים )שמות כ”ג, ט”ז(: “וחג האסיף בצאת השנה”. מה זה צאת 
השנה? אלא ודאי שהשנה מתחילה מתשרי, ובחג האסיף כבר יצאה השנה 
הקודמת. מוכרח שיש הבדל בין צאת השנה ובין ראש החדשים. בתשרי 
כבר יצאה השנה הקודמת, אבל בניסן מתחילים החדשים. זה פותר הרבה 
דברים. האבן עזרא כותב את זה בפרשת משפטים בהרחבה רבה )שמות י”ב 

ב’(. ואפילו שבדרך כלל דבריו קצרים, כותב כאן בהרחבה.

“בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל”
חודש ניסן הוא חודש שכולו נסים. ואתה לא יכול לדעת מה צופן לנו ג. 

ניסן הזה. צופן לנו בשורות טובות או חס וחלילה להיפך? צופן לנו שלפיד 
יבלבל את הכל, או שיפלו כל הפושעים האלה, ואין להם שום תקוה ושום 

דבר. הקב”ה אין בידו שום בעיה להפוך את הדברים. חכמים אמרו )ר”ה דף 
י”א ע”א(: “בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל”. והשנה שיש לנו בחירות 

בניסן, יעזור ה’ שנזכה לשמוע בו פעמי הגואל, שיאמר בו קץ לכל הצרות 
של עם ישראל. 

אף אחד לא יצביע למפלגות שונאי התורה
אנחנו נמצאים בצער גדול, פעם לא היו מעיזים אנשי הבג”ץ להרוס ד. 

את התורה, היו מכבדים. היום לא ככה, הורסים את הכל. פעם היה להם 
הרב שך  האדמו”ר מליובאוויטש הלך,  בושה, היום כבר אין להם בושה. 
הלך, הרב עובדיה הלך. כל הרבנים הגדולים הלכו. והם – הבג”ץ עושים 
בתורה כראות עיניהם. עושים בה מה שהם רוצים. אבל לא ככה עושים, 
אם אתם רוצים לעשות משהו אחר אז אתם יכולים פשוט לבטל את הכל. 
בשביל מה יעשו חצי, “חצי שיעור אסור מן התורה” )יומא דף ע”ג ע”ב(...? 
מה אתם עושים?! לכן אנחנו מקווים בעזרת ה’ שבחודש הזה אף אחד לא 
יצביע למפלגות שונאי התורה. וזה לא סתם שהם שונאים את התורה. אלא 
הם שונאים את התורה “בשאט בנפש” )יחזקאל כ”ה ט”ו(. לא יכולים לסבול 
מלה אחת מהתורה. יש לנו מלחמות חרמה נגד התורה רח”ל. עושים 
מה שהם רוצים. בעשרה בניסן ]שהוא יום הבחירות[ – בעשור לחודש 
לוקחים “שה לבית אבות שה לבית” )שמות י”ב ג’(. ולכן כמה שאדם יתפלל 

בימים האלה, יותר טוב. 

אמירת התפלות שלפני ואחרי פרשת הנשיאים
בימים אלו כל יום יש לנו תפלות שלפני פרשת הנשיאים ואחרי פרשת ה. 

הנשיאים. יש אחד חכם בעיניו שכותב לא לקרוא את התפלות האלה. אומר, 
זה בזבוז זמן, אלא צריכים לקרוא רק פרשת הנשיאים בלבד. אבל הוא 
לא יודע שזה מה שמעורר למעלה. נכון שהתפלות האלה לקוחים מנתן  
העזתי או ממי שקרוב בדעותיו אליו. אבל אנו קוראים כמה דברים שהם 
כתבו. ויש כמה דברים שהרב חיד”א ממליץ עליהם. כל מי שאומר שהרב 
חיד”א לא בחר בתפלות של חמדת ימים אינו אלא טועה. כי הרב חיד”א כתב 
בספרו מורה באצבע )סימן קצ”א( שלא יאמר בתפלה שאחר קריאת פרשת 
הנשיא “אם אני משבט פלוני”, אלא יאמר נוסח זה: יהר”מ יאו”א שיהא חשוב 
ומרוצה קריאתנו בתורה סדר קרבן נשיא פלוני משבט פלוני החתום. זה 
הכל. כל אחד ואחד מעורב בו כל מיני שבטים, לא צריכים להתחסד ולומר 

“אם אני משבט פלוני”. גם אם אתה לא 
משבט מסויים, הרי אבות אבותיך היו 
מעורבים זה בזה. לכן צריכים לומר 
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את הדברים האלה. ]והנה רואים שהרב חיד”א היה קורא התפלות האלו[. 

שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו
הנה סיפור שאמי היתה מספרת. הייתה כל שנה אומרת “כל חד יזיד ו. 

קפל” )בעברית: כל אחד “מוסיף מנעול”(. מאיפה בא הסיפור הזה? מספר עושה 
פלא1, הוא כתב אותו והעתיק אותו מספרי הקדמונים. ושם )עמ’ קצ”ח( אמר 
שברומי העתיקה היה מנהג שכל מלך חדש שיקום צריך לעשות מנעול 
חדש לבית מסוים שאף אחד לא יודע מה יש בו. והנה מת המלך הקודם ולא 
השאיר יורשים. אז אמרו אנחנו נבחר לנו יורש כמו שרוצים. בחרו בחכם 
אחד להיות עליהם מלך, אך אמר להם: אם אתם תבחרו אותי כיורש, אני 
אחליט? מה שאני אומר אתם מקבלים? אמרו לו: כן, ודאי. אמר להם: אחר 
כך אל תגידו לי לא, אלא מה שאני אומר לכם זהו זה. אמרו לו: בסדר. אתה 
אדוננו המלך, אנחנו שומעים לך ושומרים פקודותיך. והנה אחרי שנתמנה 
למלך היה שם הבית ההוא ברומי שאי אפשר להיכנס אליו, וכל דור ודור 
וכל מלך חדש שיקום עושה לו עוד מנעול חדש, ואף אחד לא זכה לראות 
מה יש בפנים כמו שאמרנו. והמלך הזה למחרת היום שמינו אותו למלך, 
אמר להם: אני רוצה לפתוח את הבית הזה. אמרו לו: זו סכנה. אמר להם: 
אני רוצה לדעת מה יש בו! למה אתם סוגרים עלינו?! אני רוצה לדעת. מה 
יכול להיות?! אמרו לו: תשמע, אבות 
אבותיך וכל המלכים שהיו ברומי אף 
אחד מהם לא הרס את המנעול, אתה 
רוצה לעשות דבר חדש?! “חדשה בארץ” 
)ירמיה ל”א, כ”א(, מה יש לך?! מה אתה 

עושה?! זה מסוכן. אמרו לנו כל מי 
שיפתח, זה מסוכן בשבילו. אמר להם: 
בכל זאת אם אני מלך אתם שומעים לי. 
אמרו לו: נכון שאתה המלך, אבל עד כדי 
כך זה דבר מסוכן. אמר להם: אני רוצה 
לדעת מה יש פה, למה הסכנה הזאת?! 

1.  של הרב “שייף עייל שייף נפיק” )סנהדרין דף 
פ”ח ע”ב(, שייף ר”ת יוסף שבתי פרחי.

ובאמת פתחו את הבית הזה, ומצאו בו חדרים רבים ריקים לחלוטין. ובחדר 
אחד מצאו תיבה מלאה בעשבים לחים, והיה הדבר לפלא איך נשארו לחים 
זמן רב כל כך. וגזר המלך על חשובי העיר שיחקרו ויודיעוהו סוד ומהות 
העשבים, ונתן להם זמן שלושים יום, ואם לא יגידו יהרוג אותם. אך אף 

אחד לא ידע מזה כלום. 
פתאום ביום השלושים בערב בא זקן אחד שלוקחים אותו בכסא גלגלים ז. 

עד לבית המלך, אמר לו המלך: אתה יודע את הסוד של החדר? אמר לו: 
ודאי אני יודע, שמעתי אותו מאבי ששמע אותו מאביו ששמע אותו מאביו, 
עד “הלכה למשה מסיני” לא בדיוק למשה, לבלעם... אמר מי זה בלעם 
הזה, אני לא מכיר אותו? אמר לו בלעם הזה היה קוסם גדול בזמן משה 
רבנו, והוא בנה את החדר הזה, וזאת התיבה נתן בתוכה מיני עשבים, ועשה 
בהם כישוף, שכל זמן שאלו העשבים יעמדו בירקותם ולחותם, הוא סימן 
שישראל גם כן יהיו קיימים בעולם. אבל יש סוד שאם ישראל יעשו סדר 
של ליל פסח על גבי התיבה הזאת, יהיה נברא מאלו העשבים שד שימלוך 
בעולם, והוא יבטל את עם ישראל, ולא תהיה להם תקומה ח”ו לעולם. אז 
אם אחד ממלכי האומות יתן את זה לאיזה יהודי שיעשה את ליל הסדר 
על גבי התיבה הזו, יכול להחריב את העולם כולו. שמע המלך, אמר זה 
דבר מעניין. והמלך הזה שונא יהודים היה. אמר זה רעיון טוב, אנחנו כל 
הזמן מחפשים איך לעשות רע לישראל. ועכשיו להחריב את הכל במכה 
אחת? טוב מאד. אמר לו המלך: אל תספר את זה לאיש, ואני כבר אדע 
מה לעשות. קרא לרב של העיר, אמר לו: יש לי כאן תיבה שיש בה אבנים 
טובות ומרגליות, ואני לא מאמין לאף אחד. אבל אתם היהודים יצא עליכם 
שם טוב שאתם לא משתמשים בדברים שאינם שלכם, אז אני אתן לך את 
התיבה הזאת, ותמיד תאכל עליה, ותשתה עליה, ותעשה ממש הכל על 
גבי התיבה הזאת. לא תזיז אותה מידך. ותראה בליל פסח גם כן שתהיה 
שם. אמר לו: יש כאן חמץ? אמר לו: לא, איזה חמץ יש בה?! ואם תעשה 

את זה אני אתן לך עושר גדול. 
והנה בליל פסח הרב לקח את התיבה הזאת, התחיל לקחת את הכוס ח. 

של הקידוש ורצה לעשות את הסדר על גבי התיבה הזאת, אמר אם המלך 
כל כך דואג לה אז אני צריך לשמוע בקולו, מלך שאמר דבר צריך לשמוע 
לו. לקח את התיבה הזאת והתחיל לספר לכולם: רבותי, זו התיבה של 



המלך שלנו, ירום הודו, ותנשא מלכותו, כי גבר עלינו חסדו... אז תקשיבו. 
התחיל לומר “סברי מרנן”, ויצא קול חזק בבית: ברוך דיין וכו’ חמץ בבית, 
חמץ בבית. אמרו כולם, איפה החמץ הזה?! מה זה?! אמרו, סתם דמיון, 
מישהו צועק על יד הדלת “חמץ בבית”, אנחנו צריכים להאמין לעורבא 
פרח? לא. נמשיך. עוד פעם לקח את הכוס, אמר “אלה מועדי ה’ מקראי 
קודש אשר תקראו אותם במועדם”, סברי מרנן. ושוב פעם התחיל לצעוק. 
מאיפה באה הצעקה הזאת?! הלכו לרחוב ולא מצאו כלום. אחרי פעם 
שניה ופעם שלישית, אמר, אני לא יודע מה זה, בואו תקראו לרבנים של 
העיר, נשב ביחד על המדוכה הזאת ונחליט מי עושה את הצעקות האלה. 
וכך היה, באו הרבנים של העיר, והרב אמר להם בואו תעשו אתי קידוש. 
אמרו לו “ברוכים הנמצאים”, אנחנו עושים קידוש עם הרב שלנו, בודאי. 
והנה מזגו להם כוסות, לקחו את הכוס כולם ואמרו “סברי מרנן”, והקול 
צועק: “ברוך דיין וכו’ חמץ בבית”. אמרו מה חמץ בבית? מה זה? מה הוא 
עושה כאן?! מי זה שמבלבל את המוח?! מי זה שצעק ככה?! לא ידעו מה 
לעשות. אז הרב אמר אולי בתיבה הזאת שהיא סגורה ואף אחד לא פתח 
אותה יש בה חמץ. נפתח ונראה אם יש בה משהו, אולי יש בה משהו מכושף, 
אולי יש בה משהו נורא ואיום, בואו נפתח ונראה. הם פתחו אותה, ויצא 
להם משם שד שיש לו קרניים, ויש לו אזנים, ויש לו פה שמנקר. ככה נפל 
עליהם. אמרו מה זה? איך הוא היה כאן במשך שנה שלמה ואולי עוד כמה 

שנים ואף אחד לא ידע את זה?! 

והקב”ה מצילנו מידם
אמרו בוא נראה מה לעשות, אבל בינתיים הוא מזיק להם, הוא עוקב ט. 

אחריהם ורוצה להרוג אותם. מה יעשו עכשיו?! אז התחיל לומר להם הרב 
בואו נתפלל עכשיו2. והתחילו לצעוק ולהתפלל ולהתחנן, “ויעבור” וסליחות, 
היו צועקים, והנה שמעו קול מהשמים שאומר להם: אל תפחדו זה יעבור, 
זה הרשעות של בלעם הרשע, עכשיו תשתו משהו, ותכתבו שמות הקודש 
ע”ג האף של החיה המשונה הזאת, ותכתבו עוד שמות על הפה של החיה 
הזאת, וכן על זו הדרך. וכתבו ככל אשר צוה אותם הקול הבלתי ידוע, וכל 
דבר שכותבים עליו הוא נמס – “נמבזה ונמס אותה החרימו” )שמואל-א’ ט”ו, 
ט’(. חותכים לו את הראש, חותכים לו את האזנים, חותכים לו את הקרן, 
חותכים לו את הכל, עד שנהפך לאפר כמו אפר פרה. אפר פרה שלא שווה 
כלום. וראו שזו לא סתם חיה, אלא זו הייתה שד משחת. אמר להם סליחה 
שאני אחרתי אתכם, סליחה שאני לקחתי אתכם, תלכו עכשיו ותעשו את 
הסדר שלכם בבית. אני ראיתי את החיה הזאת ונדהמתי מהצעקות שלה, 
עכשיו גמרנו אותה. לכו לבית שלכם, והחיה הזאת תלך לשמד. ככה עשו.

למחרת שאל המלך אנשים על הרב, אמרו לו: הרב בא לבית הכנסת י. 
ושר וִהלל ואמר הלל 

יודעים  לא  אנשים    .2
בכח  התפלה.  כח  את 
מעמד  החזקתי  התפלה 
שנים!  ושבע  ארבעים 
התפלה. ]כן  מכח  זה 
לרבנו  יתברך  ה’  יוסיף 
אורך ימים ושנות חיים, 
דשנים ורעננים. וירוה נחת 
מכל יוצאי חלציו, ויתחזק 
ויתאמץ בדרכו דרך הקדש 
“יאחז צדיק דרכו וטהר-
ידים יוסיף אומץ” להגדיל 
והיה  ולהאדירה,  תורה 
כעץ שתול על פלגי מים 
אשר פריו יתן בעתו ועלהו 

לא יבול. אמן[.

הגדול. אמר המלך: מה?! כל מה שאמרתי לו, לא שמע בקולי?! אני אקרא 
לו. אמר לו: כבוד הרב, תגיד לי מה עשית בתיבה הזאת? אמר לו: אני עשיתי 
מה שהתיבה עצמה אמרה לי, אמרה תגמור אותי וזה מה שעשיתי. אם אתה 
רוצה לראות מה יש בתיבה הזאת אני אראה לך, הביא לו עפר ואפר רימה 
ותולעה. שום דבר. אמר לו: ישתבח אלקיכם שהוא שומר עליכם מכל צער 
ומכל צוקה ומכל דבר. זה הסיפור שמובא בעושה פלא ומתורגם לערבית, 
ואמא הייתה אומרת לי הסיפור הזה “כל סולטן יזיד קפל” - כל מלך חדש 
מוסיף מנעול. ככה היו עושים כל מלכי רומי, עד שבסוף התגלתה תרמיתם 
ונתגלה הרשעות שלהם והעבירו אותה. והמלך הודה: “אלקיכם אוהב 

אתכם, הקב”ה אוהב אתכם, עושה לכם נסים ונפלאות”. 

בסופו של דבר אנחנו ננצח
ואנחנו רואים במשך ההיסטוריה הארוכה שלנו, אלפיים שנה בגלות יא. 

כמעט )פחות חמישים(, ואנחנו מאמינים בני מאמינים. יודעים שבסופו של 
דבר אנחנו ננצח, כמה שיעשו פלוני ואלמוני ופלוני ואלמוני - “המה יאבדו 
- הקב”ה עומד לעולם, “וכולם כבגד יבלו  )תהלים ק”ב כ”ז(  ואתה תעמוד” 
אנחנו יודעים ששום דבר לא יעמוד נגד  )שם(.  כלבוש תחליפם ויחלופו” 
הקב”ה. היו פעם אנשים שרצו להזיק לעם ישראל בכל מיני דרכים, אם 
בכבשונות של היטלר ימ”ש, אם בכשפים, ושום דבר לא עזר להם. כמה 
שהם עושים, יש לנו הבטחת הקב”ה שאומר )מלאכי ג’, ו’(: “אני ה’ לא שניתי” 
- אני לא משתנה, “ואתם בני יעקב לא כליתם” - אתם לא תכלו לעולמים, 
תישארו לעולם. “המה יאבדו ואתם תעמודו” - אתם עם ישראל תעמודו. 
וזה סיפור שמחזק הרבה את האמונה3. אסור לאדם להתייאש מן הגאולה. 
כמה שאתה רואה שהגאולה מתעכבת - כמה שאתה יודע שהגאולה עומדת 
לבוא במזל טוב, בתוך כמה חודשים הגאולה תגיע. הגאולה גם השנה הזו 
בניסן, הגיעו כבר שונאי הדת לגרון של היהדות, אין להם שום בושה, שום 
דרך ארץ. אנחנו לא דיינים. הדיינים מפחדים להגיב. הרב אקסלרוד לא 

יכול להגיד שצריך גיור ע”פ ההלכה, בעונותינו הרבים. 

תכלת או ארגמן או תולעת שני או עורות אילים או תחשים
היום קראנו: “ואשר נמצא אתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים יב. 

ועורות אלים מאדמים ועורות תחשים הביאו” )שמות ל”ה, כ”ג(. ורש”י שם כותב 
“כל איש אשר נמצא אתו - תכלת או ארגמן או תולעת שני או עורות אילים או 
תחשים כולם הביאו”. מה רוצה רש”י? מה הספק שיש בדבר הזה? המפרשים 
כתבו, שרש”י מפרש, שלא תגיד רק מי שנמצא בידו כל מה שכתוב בפסוק: 
תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים ועורות אלים מאדמים ועורות תחשים 
הביאו – אם יש לו את כל הדברים האלה הביאו. אבל איך אפשר לחשוב 
שמי שיש לו רק תכלת וארגמן ואין לו עורות אלים לא יביא כלום. למה 
שלא יביא? פשוט 
וארגמן  ש”תכלת 
וגו’” פירושו תכלת 
או ארגמן או תולעת 
שני או שש ועזים. 
וכי מי שיש לו הכל 
יביא, ומי שאין לו 
3.  ויש לנו עוד סיפורים 
כאלה ששמענו בילדותנו. 
שמענו מרבי מיכאל כהן 
שהיה גר בכפר סבא והוא 
שמע מאחד שסיפר לו 
שהוא ראה דברים כאלה 

במו עיניו.

להצלחת 
מצליח 

 אוזן
ורעייתו



הכל לא יביא כלום?! יתכן כדבר הזה?! למה נפרש ככה את הפסוק?! בהמשך 
)פסוק כ”ט( שכתוב: “כל איש ואשה אשר נדב לבם אותם”. וכי פירושו איש 

ואשה ביחד? אלא איש או אישה. אם כן מה חידש לנו רש”י?! 

מלת “הביאו” חוזרת על כל מה שנאמר בפסוק
שה’אתנח’ יג.  רש”י חידש לנו דבר נפלא מאד. כי אתה רואה כאן  אלא 

נמצא במלת “ועזים”. ואם כן מה שנאמר בסוף הפסוק “הביאו” זה חוזר 
רק על מה שנאמר אחרי ה’אתנח’, ומה נעשה בתחילת הפסוק עם “תכלת 
וארגמן ותולעת שני ושש ועזים”? לכן רש”י מפרש שהפעם הזאת יוצאת מן 
הכלל, בדרך כלל ‘אתנח’ זה המפסיק הגדול אחרי ה’סוף פסוק’, כאן הטעם 
‘טרחא’ )במלת תחשים( הוא המפסיק יותר בפסוק, ומלת “הביאו” חוזרת על 
כל מה שנאמר בפסוק. וזה מה שהוא אומר: “וכל איש אשר נמצא אתו, 
תכלת או ארגמן או תולעת שני או עורות אילים או תחשים, כולם הביאו”. 
זה הפשט הפשוט ברש”י, ומי שמפרש אחרת הוא לא מבין את רש”י. וכי 
רש”י בא ללמד אותנו שלא צריך שלכל אחד יהיה גם תכלת וגם ארגמן 

וגם תולעת שני?! פשיטא.

“ועשה בצלאל” הכוונה “ויעשה בצלאל”
אחר כך בהמשך יש טעות גדולה מאד שנתאזרחה בתרגומים שלנו. יד. 

כתוב )שם פרק ל”ה, פסוק ל’ ואילך(: “ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא ה’ 
בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. וימלא אתו רוח אלוקים בחכמה 
בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. ולחשב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחושת. 
ובחרֹשת אבן למלאת ובחרֹשת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת. ולהורת 
נתן בלבו הוא ואהליאב בן אחיסמך למטה דן. מלא אתם חכמת לב לעשות 
כל מלאכת חרש וחֹשב ורקם בתכלת ובארגמן בתולעת השני ובשש וארג 
עושי כל מלאכה וחושבי מחשבות”. כאן נגמר פרק ל”ה, ומתחיל פרק ל”ו: 

“ועשה בצלאל”. המחלק ]של הפרקים[ הגוי חשב ש”ועשה בצלאל” זה 
קטע חדש, אבל איך אפשר לומר ככה? הרי אחר כך )פסוק ב’( כתוב: “ויקרא 
משה אל בצלאל ואל אהליאב”, אם כן הם עוד לא עשו עד שקרא להם. איך 
אתה אומר “ועשה בצלאל ואהליאב”? אלא “ועשה בצלאל” הכוונה “ויעשה 
ה בצלאל ואהליאב”, ואחר כך   “ְוַיֲעׂשֶ  – בצלאל”, והוי”ו היא וא”ו ההיפוך 

“ויקרא משה אל בצלאל ואל אהליאב ואל כל איש חכם לב”. 

חתן שהפך כוונת הכתובה בטענת וא”ו ההיפוך
בליל החתונה של דודתי ז”ל, אבא ע”ה קרא בספר חופת חתנים )סי’ טו. 

ה’( שהביא מתשובת הרשב”ץ )ח”ג סימן ש”א( מעשה שהיה בימי רבי יהודה 
הלוי, שחתן אחד אמר על הכתובה שהוא חתם בה, שהרי כתוב בה “וקנינא 
מיניה”, והוא אומר לא קנו ממני ולא עשו קנין בכלל. והרי מה שכתוב 
“וקנינא”, הכוונה ונקנה ממנו. ומצאנו וא”ו שהופכת את המילה ללשון 
עתיד, כמו: “ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר ה’ אלקינו אליך ושמענו 
ועשינו” )דברים פרק ה’ פסוק כ”ד(, ואי אפשר לומר שהכוונה “ושמענו” - 
שכבר שמענו, שהרי עדיין לא דיבר איתם, אלא הכוונה היא אתה תדבר 
אתנו ונשמע ונעשה, והוא”ו היא וא”ו ההיפוך. וא”כ גם כאן אפשר לפרש 
“וקנינא מיניה” – שצריך לקנות ועוד לא קנו. ואני החתן טוען שעוד לא 
קנינו כלום. בלי נדר אני אקנה, אבל אני לא חייב. לא קניתי ולא אקנה, 
אני לא רוצה לקנות, אז אני לא חייב כלום. והדיינים התחבטו מה לעשות. 

איך נדע אם היא וא”ו ההיפוך או לא?
הלכו לרבי יהודה הלוי ואמר להם שהחתן מפרש לכם פירוש של טז. 

שטות, כי איך נדע אם זה וא”ו ההיפוך או שזה לא וא”ו ההיפוך? אם אתה 
ה קורא  ְוָעָשׂ ָפַעל  )ישעיה מ”א ד’(: “מי  אומר פועל בלשון עבר כולו כמו 
הדורות מראש” – “ָפַעל” זה לשון עבר, אין ספק, הרי אין שם וא”ו, אם כן 



ה” בלשון עבר. אבל כשכתוב וא”ו בתחילת משפט שפירושה לשון  גם “ְוָעׂשָ
עתיד, גם הפועל שבא אחריה הוא לשון עתיד, כמו “ושמענו ועשינו”. וא”כ 
“וקנינא מיניה” הוא לשון עבר, כי הוא נקשר עם “אמר לנא פלוני, וקנינא” 
עבר עם העבר. כי הפועל מעיד על חברו. וככה נסתתמו טענותיו של השוטה 
הזה, אמר, אם רבי יהודה הלוי שהוא בקי בשפה כל כך, אמר ש”וקנינא מיניה” 
פירושו שכבר קנינו, אז אין מה להתווכח. )וגם לא מסתבר שהכוונה שעומדים 
לקנות, כי אם כן איך עושים כתובה וחותמים והכוונה שיקנו ממנו מחר או מחרתיים או 

בעוד שנה?! זה לא יתכן(.

בארמית אין וא”ו ההיפוך
אבל כאשר אבא אמר את זה הייתה לי קושיא על דבריו, אמרתי לו שבארמית יז. 

אין וא”ו ההיפוך כי בארמית הכל ישר, או עבר או עתיד, כמו )דברים ו’, ה’(: “ואהבת 
את ה’ אלוקיך” ופירושה לשון עתיד - “ותאהב את ה’ אלוקיך”, וכן )שם י”א, י”ג( 
“והיה אם שמוע תשמעו”, המלה “היה” היא לשון עבר, וכאן “והיה” פירושה 
“ויהיה אם שמוע תשמעו”, אבל בארמית אין דבר כזה, הכל בלשון פשוט, או 
עבר או עתיד. התרגום בפסוק “ואהבת את ה’ אלהיך” – “ְוִתְרַחם” – ותאהב. 
“והיה אם שמוע” – “ויהי” - ויהיה אם תשמע. וכן “ויאמר ה’ אל משה לאמר” 
– התרגום הוא “ואמר”. לשון עבר )כי זו וא”ו ההיפוך מעתיד לעבר(. וראיה לדבר, 
שבלשון המשנה )שהיא מושפעת מארמית( לא אומרים “ויאמר רבי יהודה לרבי 
שמעון”, אלא “אמר רבי יהודה לרבי שמעון”, “אמר רבי מאיר לרבי יהודה”. 
כי בארמית אין דבר כזה. אין שמה חילופי ואוי”ן )פעם ו’ החיבור פעם ו’ ההיפוך(. 
ולמה לא עשו כן בארמית? כי  לא כל אחד יכול להבין את זה, אז עשו שפה 
פשוטה וברורה. אם כן בכתובה שכתוב בה בארמית “וקנינא” - פירושו לשון 

עבר - קנינו כבר. 

השיבו ריה”ל תשובה ניצחת
ואבא אמר לי: מנין לך? האם אתה חולק על רבי יהודה הלוי? אבל אחר יח. 

כך מצאתי שהויכוח הזה בין החתן ובין רבי יהודה הלוי נמצא במקורו בספר 
מחברת הערוך לרבי שלמה פרחון )חלק הדקדוק דף ב’ ע”א( שאומר שם בענין 
שטרות שכתוב בהם בעברית )לא כתוב בארמית( “וקנינו ממנו”, ובא בעל חוב 
ועשה “קומבינציה”, אמר “וקנינו ממנו” פירושה עומדים לקנות, ולא ידעו 
איך לענות לו. ואמר החכם הזה ש”וקנינו” פירושו לשון עבר שכבר קנינו, 
מפני מלה ראשונית שהיתה לשון עבר, נעשה הכל לשון עבר. ואי אפשר 
לומר כמו שהלוה טוען, שהכוונה שעתידים לקנות. והחכם הזה – רבי שלמה 
פרחון היה תלמידו של רבי יהודה הלוי, ולפי זה קרוב לודאי שלא נשאל ריה”ל 
על הכתובה כלל, כי פשוט שאין וי”ו ההיפוך בארמית, רק על נוסח שטרות 
בעברית שבא מתחכם אחד לפרש וכתבנו וחתמנו וקנינו וכו’ לשון עתיד, 

ְלּתֹו )משלי כ"ו, ה'(. ִאַוּ והשיבו ריה”ל תשובה נצחת. ענה כסיל ּכְ

צריך לומר בתרגום “ויעביד”
וכאן “ועשה בצלאל” הכוונה “ויעשה” )לשון עתיד( כמו שאמרנו, ובתרגום יט. 

לפנינו כתוב בו “ועבד”, לשון עבר, וזו טעות, כי צריך לומר “ויעביד” )לשון 
עתיד(. והיה חכם אחד שרצה לומר שכמו שבעברית כתוב “ועשה” והכוונה: 

“ויעשה”, ככה נגיד גם בתרגום “ועבד” הכוונה “ויעביד”. אבל אין ללמוד עברית 
)עיין בהערות בתרגום  מהרי”ל דיסקין  מארמית וכמו שביארנו. וראיתי בשם 
סביוניטה הנד”מ עמ’ 98( שמי שקרא בתרגום “ועבד” לא יצא ידי חובתו וצריך 

לחזור שוב על התרגום ולקרא “ויעביד”. וכן הוא בכמה דפוסים מדוייקים.

בכל המאכלים כולם תתיר את החגורה שלך ותאכל בנחת
“וככה כ.  ובפרשת החודש שקראנו היום יש דברים יפים מאד. כתוב בה: 

פירוש מהבן שלי גדעון, שהפסוק  תאכלו אותו מֹתניכם חגורים”, ושמעתי 
אמר “אותו מֹתניכם חגורים", כי כל השנה כשאוכלים ארוחה של לחם צריך 
להתיר את החגורה. כמו שהגמרא בשבת )דף ט’ ע”ב( אומרת שתחילת סעודה 
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נחשבת “משיתיר חגורו”. ואם לא יתיר חגורו יסבול אחר כך. לכן הפסוק 
אמר - “וככה תאכלו אותו מֹתניכם חגורים”, שרק את הפסח תאכלו 
אותו מותניכם חגורים, אבל חוץ מהפסח לא תחגרו את המותניים, הכל 
צריך להיות בנחת, וכשתחגור את המותניים לא תוכל לאכול. ואחר כך 
י”ב י”א(, והרמב”ם כותב שאדם  כתוב: “ואכלתם אותו בחיפזון” )שמות 
יאכל לאט לאט4. וזה מה שכתוב בפסוק פעמיים “אותו”, התורה רמזה: 
“וככה תאכלו אותו מותניכם חגורים”, שכאשר אתם אוכלים בכל השנה 
אל תחגרו את המותנים. “ואכלתם אותו בחיפזון”, תאכלו אותו במהירות, 
כי אתם צריכים מהר לצאת. אבל בכל המאכלים כולם תתיר את החגורה 
שלך ותאכל בנחת. ורמזו את זה בפסוק: “ואקחה פת לחם וסעדו לבכם” 
)בראשית י”ח ה’( “ואקחה” ראשי תיבות למפרע התר חגורתך קודם אכילה 

ושתיה - אם אתה אוכל משהו, קודם תתיר את החגורה. “פת לחם” - פן 
תבוא לידי חולי מעיים.

קופת “תמכין דאורייתא” שע”י כולל כסא רחמים
עוד דבר יש לי לומר לכם. יש לנו קופת חסד: “תמכין דאורייתא” שעל כא. 

ידי כולל תורת משה אמת - ישיבת כסא רחמים. כל מי שיתרום לקופת 
החסד – הקב”ה יברך אותו. הקופה בהנהלת רבי דוד עידאן, רבי יעקב כהן 
ורבי אליהו מאדאר - אלו אנשים צדיקים שלא לוקחים אפילו פרוטה אחת 

4.  יש לנו היום ר’ יחזקאל אסחייק שיש לו כל מיני ספרים על זה. )הוא היה אומר אם היו נותנים 
לי מליון דולר להפיץ את הספר שלי אף אחד לא היה מעשן. אבל מי יתן לך מליון דולר? אף אחד. יכול 
להיות בדמיון יתנו לך מליון דולר...(. חשוב מאד שאדם ישמור על הבריאות שלו. והרב אסחייק 
אומר אם אדם ישמע בקולי, האדם יהיה בריא אולם. בסעודה שלישית הוא היה מביא לרב 

שך ע”ה לחם חי, והרב היה אומר: “תביאו לי את הלחם של אסחייק”. כי הוא בריא מאד.

מכספי אחרים. לכן אדם שרוצה ליתן קמחא דפסחא, יתן לאברכים עמלי 
השוקדים על תלמודם יומם ולילה  תורה - אברכי ישיבת כסא רחמים 
במסירות נפש מתוך דוחק. ומי שתומך באברכים הלומדים תורה מתוך 
דוחק, הקב”ה יברך אותו בכפלי כפליים, ולא ידע מחסור וצער כל ימיו5. 

כל מי שנותן לתורה הקב”ה ישלם לו פי עשרה
ויש הוכחות ברורות שכל מי שנותן לתורה הקב”ה ישלם לו פי עשרה, כב. 

ומי שתורם לעני בשעת דוחקו ה’ שומע לבקשותיו. בגמרא )בסנהדרין 
דף ע”ו ע”ב( כתוב שנאמר עליו “אז תקרא וה’ יענה” )ישעיה נ”ח, ט’(. כי מי 

שנותן לעני בשעת דחקו, עני שאין לו מספיק כסף, ואתה נותן לו כסף, אז 
הקב”ה מקיים את ההבטחה שלו שאמר על ידי ישעיה הנביא: אז תקרא וה’ 
יענה! מה אכפת לנו מכל הרשעים האלה שנלחמים בתורה?! הרי הם לא 
יודעים את הערך של התורה, אבל מי שיודע את הערך של התורה הקב”ה 
יחזיר לו בכפלי כפליים כי אין שום בעיה בשבילו לתת לו ולהעשיר אותו, 
אנחנו לא יכולים לתת, כי אנחנו מוגבלים, כל אחד יש לו בעיות. אבל ה’ 
יתברך יכול לתת הרבה ברכה, ויתן לכם כל מה שתבקשו – “נער הייתי גם 
זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם, כל היום חונן ומלוה וזרעו 
לברכה” )תהלים ל”ז, כ”ה-כ”ו(. מה זה “חונן ומלוה”? “חונן” זה נותן, “וזרעו 
לברכה” - שזרעו שהניח אחריו גם כן יקבל ברכה שיהיה לו כסף וכל טוב. 

כל אחד מכם ישתדל לעזור לאברכים
לכן רבותי, כל אחד מכם ישתדל לעזור לאברכים, בפרט שיש ביניהם כג. 

5.  יש מקומות שאינם יודעים לשלם לאברכים. אני במשך שלוש שנים לא קיבלתי פרוטה 
נוספת לא מירושת אבא ולא מחג פסח. עד שנפלתי בעוה”ר.
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ערב פסח שחל בשבת

בדיקת החמץ וביעורו
א. ערב פסח שחל בשבת, בודקים את החמץ בברכה ביום חמישי 
בערב, אור לי"ג בניסן. ואחר סיום הבדיקה יאמר את הביטול כל חמירא 
דאיכא ברשותי דלא חזיתיה וכו' כנדפס בחלק א' )עמוד סו(. יש להיזהר 
להצניע החמץ שנועד לאכילה בפינה מיוחדת, שלא יתפזר אנה ואנה1.

ב. יש אומרים שהבכורות מתענים בשנה זו ביום חמישי י"ב בניסן, 
ויש אומרים שאינם מתענים כלל2. וטוב שישתתפו בסיום מסכת ביום 
חמישי, ועל ידי כך יהיו פטורים מתענית לכל הדעות. ונשים הנוהגות 
להתענות תענית בכורות, בשנה זו פטורות לגמרי מתענית, ואין צורך 

אף שישתתפו בסעודת סיום מסכת3.

ג. ישאיר מעט מן החמץ לסעודת ליל שבת ויום שבת בבוקר. וטוב 
לקחת פיתות שאינן מתפוררות כל כך. וכן עדיף להשתמש בכלים חד 
פעמיים. וא"צ להקפיד בי"ב לחמים )כמו בכל שבת( לסעודה ראשונה 
ולסעודה שניה של שבת, ודי בשתי פיתות לצורך לחם משנה בלבד.

1.  ש"ע )סי' תמ"ד ס"א( וכה"ח )אות ב' וג'(.
2.  ש"ע )סי' ת"ע ס"ב(.

3.  שו"ת יחוה דעת ח"א )סי' צ"א(.

ד. החמץ שאין בדעתו לאכלו בשבת, יבערנו ביום ששי בבוקר, כמו 
בערב פסח של כל שאר השנים, כדי שלא יבואו לטעות בשנה הבאה 
לבער החמץ אחר חצות היום. וביטול החמץ )כל חמירא( יעשנו ביום 
השבת בבוקר אחר האכילה4. ואם אינו אוכל בשבת חמץ כלל רק מצה 
מטוגנת ומבושלת )וכדלהלן(, נראה שיכול לבטל החמץ ביום ששי מיד 

אחר שריפתו, וכך עדיף, כדי שלא ישכח לבטל בשבת.

הכנות לשבת ולחג
ה. לא יכין לשבת זו תבשילי חמץ הנדבקים בכלים כגון חמין וכיוצא, 
כדי שלא יצטרכו להדיחן בשבת אחר האכילה, שהרי הדחה זו אינה 

לצורך השבת, ואסור להדיח כלים שלא לצורך השבת5.

ו. יש לבדוק את עלי החסא מערב שבת6.

סעודות השבת וביעור החמץ
ז. ביום השבת ישכימו קום להתפלל שחרית עם הנץ החמה. ולא יאריכו 

4.  הרמ"א )סי' תמ"ד ס"ב(.
5.  ש"ע )שם ס"ג( וכה"ח )אות כ"ו(.

6.  שו"ת יחו"ד )שם(.

מתוך ספר ה' נסי

אברכים שחיים בדוחק רב, )אני מכיר אותם(, ויש לנו אחד שממונה על כך, 
ומי שהוא מסתדר בצורה כל שהיא, יסתדר, ומי שמסתדר בדוחק נעזור 
לו כדי שישמח. כמו שהתורה אומרת )דברים ט”ז י”ד(: “ושמחת בחגך”6. 

6.  הרב עובדיה ע”ה מספר שפעם בא אליו אחד, והרב אמר לו: אתה עשיר תתן לעניים 
שצועקים שאין להם! אמר לו: רבי, באמת אין לי, אנשים חושבים שיש לי ובאמת אין לי. אמר 
לו הרב: טוב, אם אין לך, אין לך, מה אני אגיד לך? אחר כך בחול המועד פסח, בא אליו ואמר 
לו: הרב, מה עשית לי? אמר לו: מה עשיתי לך? אמר לו: באמת יש לי, אבל אמרתי שאין לי כי 
פחדתי מעין הרע. כתוב בגמרא )ב”ב דף קע”ד ע”ב( שאדם עשוי שלא להשביע את עצמו, לא 
לומר שיש לו כסף. הרב אמר לו: אני אמרתי לך שאתה שבע?! לא אמרתי ככה, רק אמרתי 
לך שיש לך, ואתה יכול לתת וישאר לך כהנה וכהנה. אבל לא רצית. אמר לו אותו עשיר: אתה 
יודע מה שקרה לי בליל פסח? הילדים שלי סגרו עלי את הדלת, ובאתי מבית הכנסת ורציתי 
להיכנס לבית ולא נתנו לי להיכנס. אמרו לי, זה העונש שלך, אתה אמרת לנו שנבוא לבית 
הכנסת ואנחנו לא רוצים לבוא לשם, והשארת אותנו ב”חושך ובאפלה”, לכן אנחנו לא רוצים 
לתת לך להיכנס! אמר להם: כלבים שכמותכם, הרי מי הביא לכם את הכסף? אבא שלכם! ככה 
תעשו לו?! אמרו לו: כן, כך אנחנו עושים לך! “בן סורר ומורה איננו שומע בקול אביו ובקול 
אמו ויסרו אותו ולא ישמע אליהם” )דברים כ”א י”ח( - פעם ההורים היו מייסרים את הילד, 
אבל בדור שלנו זה הפוך - הבן מייסר את ההורים שלו... סגרו עלי את הדלת ולא היה לי איפה 
לעשות את ליל הסדר. כי אם אני אלך לאנשים אחרים ואומר להם שאין לי סדר פסח, יאמרו 
לי: השתגעת?! הרי יש לך אפשרות לעשות אלף סדרים... וככה הוא למד לקח, ואמר טעיתי, 
ומכאן ולהבא ניתן. ואתם תלמדו שלא לעשות כמו הטפשים האלה, ותבורכו בכל טוב בעה”ו.

ובעל הטורים אומר על הפסוק: “ונתנו איש כופר נפשו” )שמות ל’ י”ב( כד. 
שאם תיקח את המלה “ונתנו” ותהפוך אותה ותקרא מהסוף להתחלה, 
יצא גם כן ‘ונתנו’. ללמדנו שמה שאתה נותן חוזר לך, ושום דבר לא ילך 
מה שתתן יחזור לך בכפליים ובכפלי כפליים.  לך לאיבוד. אלא אדרבא, 
ובשבוע הבא אולי נעשה משהו בשביל יתומים ואלמנות, אבל בשבוע הזה 

“דיה לשמחה בשעתה”. ברוך ה’ לעולם אמן ואמן. 
מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את כה. 

השומעים,  הרואים, ואת כל  התורמים לקופת תמכין דאורייתא, ואת כל 
ואת כל הלומדים, ואת כל השמחים לתת לעניים, שלא ייתנו בעל כרחם7. 
אשרי בן אדם שמסתכל על העני ונותן לו לפני שיתחיל לדבר ולבקש, זה 
פירוש הפסוק “אשרי משכיל אל דל” )תהלים מ”א ב’( שמתבונן עליו ורואה 

מה שחסר לו ונותן לו. תבורכו מפי עליון. ברוך ה’ לעולם אמן ואמן.
7.  רב אחד אמר לאשתו: אני דברתי בציבור לתת קמחא דפסחא. שאלה אותו: האם הצלחת 
לפעול משהו על ידי דבריך? אמר לה: הצלחתי אצל העניים שיקבלו, אבל עדיין לא הצלחתי 
לפעול אצל אלה שיתנו... מה אעשה להם?! אני יודע שהלב שלהם אכזרי. אבל אלה מוכנים 

לקבל... אמרה לו: זו לא חכמה שמוכנים לקבל...



בפיוטים ובניגונים, וכן ישתדלו לא להעלות עולים נוספים לספר תורה, 
אלא שבעה עולים לחובת היום בלבד, כדי להספיק לסיים סעודת 
שחרית לפני זמן איסור החמץ, דהיינו קודם שליש היום. וההפטרה של 
שבת הגדול ברוב הקהלות היא: "וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים" 
)מלאכי ג' ד'(, שמסיימת בפסוק: "הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא 

לפני בוא יום ה' הגדול והנורא". והוא על פי מאמר חז"ל )ראש השנה דף 
י"א ע"א(: "בניסן נגאלו ובניסן עתידים להיגאל". זולת במקום שהמנהג 

ברור להפטיר בהפטרת השבוע, שאז לא ישנו ממנהגם7.

ח. יזהר מאד בסעודתו שלא יתפזרו פירורי חמץ. ומיד אחר הסעודה 
יבדוק שלא ישאר חמץ בדפנות הכלים, ואם נשאר בהם - יקנחם 
באצבעו, או ידיחם במעט מים להעביר החמץ. ויצניע הכלים במקום 

מיוחד, שלא יטעה להשתמש בהם בפסח8.

ט. את המפה ינער לתוך האמבטיה. וכן אם נשאר לו לחם יחתכהו 
לחתיכות קטנות ויניחם באמבטיה ויזרים עליהם מים עד שייבלע 
כל החמץ9. ומותר לנקות את הבית במטאטא כדי שלא ישאר שום 

פירור חמץ10.

י. ינער את בגדיו וירחץ את ידיו ופיו היטב11. ומותר לחצוץ את שיניו 
בקיסם, אך אם רגיל לצאת דם מחניכיו אסור12. וישטוף את פיו היטב 
במים או במי-פה, אך לא במשחת שיניים )אף להמקילין בזה בשאר שבתות(, 
היות שיצטרך אחר כך לשטוף את המברשת והוי כמכין משבת לחול13.

יא. שינים תותבות, ינקם היטב. וטוב שיערה עליהם רותחים מכלי 
ראשון, אם לא יתקלקלו14.

יב. לאחר הסעודה קודם זמן איסור חמץ יבטל החמץ ויאמר כל חמירא 
דאיכא ברשותי דחזיתיה ודלא חזיתיה וכו' כנדפס בחלק א' )עמוד עא(. 
וכדי שלא ישכח, טוב לקשור את ידו במטפחת מתחלת הסעודה, עד 

שיעשה ביטול15.

יג. אסור לאכול מצה בערב פסח, כדי שיהיה היכר לאכילתה בערב16. 
אבל מצה עשירה, דהיינו שנילושה במי פירות בלבד, וכן מצה מבושלת 
או מטוגנת בשמן, כיון שאין יוצאים בהם ידי חובת מצת מצוה, מותר 
לאכלם בערב פסח17. וכבר ביארנו זה למעלה, אלא שעל-פי זה כתבו 

7.  חזון עובדיה. ועיין מה שכתבתי לעיל )פרק ג' סעיף א', בהערה(.
8.  ש"ע )שם ס"ג וד'(.

9.  ובשו"ת יחוה דעת )ח"א עמ' רעו( כתב שיפרר את חתיכות הלחם עד שלא ישאר בכל אחת 
אלא פחות מכזית ויזרקם לפח האשפה. ע"ש. ולענ"ד צ"ע, שהרי מתקבצים יחד בתוך הכלי 
והכלי מצרפן והוי כזית במקום אחד, וגרע ממ"ש מרן )בסי' תמ"ב ס"ח( לענין שני חצאי זיתים 
שבתוך הבית וחוט של בצק ביניהם שאע"פ שאם ניטל החוט אין ניטלים עמו חייב לבער, 
מפני שפעמים מקבץ אותם. ע"ש. וכאן כבר קיבצם ואספם לתוך כלי. ועיין להכה"ח )שם אות 
ח"ף(. ואולי סמך הרב )נר"ו( שבפח האשפה נפסלים מאכילת הכלב. וזה דוחק, שרואים כמה 
פעמים מחטטים בעלי חיים בפחי האשפה. ואם טעמו דהו"ל הפקר, א"כ למה צריך לפררם 
פחות פחות מכזית. וצ"ע. ]א"ה, ואולי אפשר דהגר"ע יוסף זצ"ל אזיל לטעמיה ביבי"א )ח"ז 
סי' מ"ג( שאין תורת צירוף פירורין לכזית אלא בפירורי בצק שעשויים לידבק זע"ז. רזיאל כהן 
ס"ט[. ועכ"פ יותר עדיף שישפוך הפירורין לאמבטיא ויזרים עליהם מים, ותשליך במצולות 

ים וגו'. וכן לבית הכסא אין ראוי להשליכם, וכמו שכתבתי לעיל )פרק כ' סעיף כ'(.
10.  שו"ת יחוה דעת )שם(.

11.  כף החיים )סי' תמ"ד אות ל"ב(.
12.  מנוחת אהבה ח"ג )פי"ח סעיף ט"ו(.

13.  ע' בשו"ת יביע אומר ח"ד )חאו"ח סי' ל'(.
14.  שו"ת יבי"א ח"ג )חאו"ח סי' כ"ד(.

15.  ויש לזה מקור במדרש רבה )סוף פרשת וישב( שהיה שר המשקים קושר ועושה סימנים לזכור 
את יוסף ומלאך בא ומתירן, וכפירוש היפ"ת וידי משה שם, ודלא כהרב מתנות כהונה. וע"ע 
בטור א"ח )סי' כ"ד( כאדם המזהיר לחבירו על ענין אחד שקושר קשר באזורו כדי שיזכרנו. ע"ש. 

16.  הרמ"א )סי' תע"א ס"ב(, כה"ח )אות ח"י(.
17.  ש"ע )שם(, כה"ח )אות ל"ד-ל"ו(.

האחרונים עצה טובה בענין סעודות השבת בערב-פסח שחל בשבת, 
כדלהלן:

יד. כדי שלא יצטרך להשאיר חמץ בביתו בשבת ועלול לבוא לידי 
מכשול חלילה, טוב לנהוג לבער כל החמץ לגמרי בערב שבת, ותכף 
יעשה הביטול כל חמירא דאיכא ברשותי דחזיתיה ודלא חזיתיה וכו' 
כנדפס בחלק א' )עמוד עא(. ולצורך סעודות השבת ישתמש בכלים 
הכשרים לפסח בלבד18. ויטגן מצות שלמות )עדיף בציפוי ביצים(, או 
שיבשלם בתוך מרק של בשר או עוף19, ויוכל לברך עליהן המוציא 
וברכת המזון אם אוכל בסעודתו שתים וחצי מצות מכונה או יותר20. 
לסעודת ליל שבת אפשר להקל לאכול מצות רגילות ואף על פי שאינן 

מטוגנות או מבושלות21.

אופן הבישול - כדי שלא יתפוררו המצות, לא יכניס את המצה לתוך 
הסיר כשהוא על האש, אלא לאחר שיורידנו וינוח מפעפועו, בעוד 
התבשיל חם שהיד סולדת בו )קרוב ל-50 מעלות צלסיוס(, יתן בתוכו בזו 
אחר זו מצות כדי צרכו, באופן שתספוג המצה טעם התבשיל היטב. 
וימתין עד שיצטנן התבשיל ויוציאן בשלמותן22. ויש עצה פשוטה יותר, 
להוריד הסיר מהאש קודם נטילת ידים, ולבצוע על המצות בעודן 
שלמות ובלתי מבושלות, וכשיפרוס אותן יטביל את המצה בסיר עד 

שתספוג טעם המרק, ויאכל קמעא קמעא23. 

סעודה שלישית
טו. יש להקדים סעודה שלישית לפני סוף שעה תשיעית מהיום )בערך 
בשעה 2.30 אחה"צ לפי שעון חורף(. ויעשנה במצה מטוגנת או מבושלת. 

ואפילו אוכל מצת-מכונה אחת בלבד מברך המוציא וברכת המזון, כי 

18.  עיין בשו"ת יחוה דעת ח"א )סי' צ"א הערה י"א( שהביא מפי סופרים וספרים שראוי לבער 
כל החמץ לפני שבת, ויקבעו סעודותיהם במצה עשירה. ע"ש. וכ"כ הרח"ף בשו"ת לב חיים 
ח"ב )סי' ח"פ(, ושכן הנהיגו רבני העיר איזמיר ומר זקנו הרב חקרי לב זצ"ל בערב פסח שחל 
בשבת שיעשו שלש סעודות בשבת זו במצה עשירה ולברך המוציא וברהמ"ז, והאריך לקיים 

ולבסס הוראה זו. עש"ב. )ולפלא שהרב יחוה דעת זצ"ל לא הזכירו(.
19.  ועדיף יותר במצה מטוגנת על מצה מבושלת ומצה עשירה, שיש בה ארבע מעלות: א'( 
שמטגנה לפני שבת ויוצא י"ח מאן דס"ל שצריך לבשל המצה לפני יום י"ד. ב'( שאין בה טעם 
מצה, ובפרט אם מטגנה בביצים וכדומה. ג'( שאינה מתפוררת, משא"כ בבישול על הרוב 
מתפוררת. ד'( שדי לאכול ממנה בסעודה שלישית כביצה, משא"כ במצה עשירה צריך לאכול 
נפח של 216 סמ"ק שהוא קביעות סעודה. וכן בשחרית לפ"ד הגר"ע יוסף עדיף מטוגנת על 
מבושלת מפני ג' מעלות הראשונות. ומ"ש הכה"ח )סי' תע"א אות ל"ו( בשם הא"א די"ל דיוצא 
במצה מטוגנת י"ח, לענ"ד אם מטוגנת עם ביצים ודאי אינו יוצא בה, שאין בה טעם מצה. ויזהר 
לטגן לפחות פרוסה אחת שיש בה כזית )כשליש מצת מכונה( ויברך עליה המוציא, ויפטור את 
השאר שאין בהן כזית. ]ובלא"ה בחזו"ע הנד"מ )עמוד רסב בהערה( כתב שמותר לאכול מצה 

מטוגנת בערב פסח, ודלא כהפמ"ג[. ועיין לקמן הערה 27.
20.  שיש בהן נפח ד' ביצים, ונחשב לקביעות סעודה. ובשו"ת יחוה דעת ח"ג )סוס"י כ"ו( כתב 
בפשיטות שהברכה על מצה מטוגנת או מבושלת בערב פסח "המוציא לחם מן הארץ וברכת 
המזון". ע"ש. וקשה, דאיהו גופיה למעלה )סוס"י י"ב( כתב שמנהג הספרדים לברך על המצה 
בכל ימות השנה בורא מיני מזונות ומעין שלש. ע"ש. וכיון שברוב הבתים עדיין אוכלים חמץ 
בשבת זו הו"ל ככל ימות השנה, וא"כ כי בישלה מאי הוי. וצ"ע. ואחי הרא"ם יצ"ו בהגהתו בשו"ת 
איש מצליח כרך ג' )עמוד כד( כתב דאולי ס"ל להגר"ע יוסף דמצה מבושלת ומטוגנת עדיפא, 
שנאכלת כדרכה ואין כוססין אותה. והניח בצ"ע. ע"ש. והוא דוחק, דבעלמא בבישול או טיגון 
גרועי גרעה, וכמ"ש מרן )בסי' קס"ח ס"י וסי"ג(. וכאן במצה להיפך, שלפני הבישול ברכתה בורא 
מיני מזונות ואחר הבישול עלתה לדרגת לחם גמור וברכתה המוציא. ולא אישתמיט שום 
פוסק לומר בכעכים יבשים דאם ריככם או בישלם ברכתן המוציא. וצ"ע. ]וע' מה שכתבתי 

בזה בחלק השו"ת סו"ס ל"ג, ובסימן מ"א[.
21.  ע' שו"ת יחוה דעת ח"א )סי' צ"א( הנ"ל. ואנו נוהגים בלילה לעשות בפיתות כי יש אוסרים 
לאכול מצה גם בליל י"ד. וכן בסעודה שניה אם שומרים על הזמן ועל הפירורין עדיף בפיתות, 

ואם עלולים להתאחר יאכלו מצה מטוגנת וכנ"ל. 
וגם בשבת מותר לעשות כן שאין בישול אחר אפיה לדעת מרן )סי' שי"ח סעיף ה'(, וכן    .22
הסכימו גדולי הפוסקים הספרדים. ומכל מקום עדיף לטגנם מערב שבת, שעל ידי כן לא 

יתפוררו כלל, ועוד שאין בהם טעם מצה ובפרט כשמטגנם בביצים וכמ"ש לעיל.
23.  ואין בזה עיכוב כ"כ. גם אין לומר שבוצע על מצה שאינה ראויה לאכילה, שבאמת היא 

ראויה לאכילה רק דאיסור רביע עלה.

8לחסויות, להפצה, להנצחות ולקבלת העלון לפנות לפקס 077-3179532 <<<                                                מייל: bait.neheman@gmail.com | טלפון: 08-6727523 | 052-7130554 



לחמו הוא, ונחשב לקביעות סעודה אליבא דכולי עלמא )וכמו במוצאי 
פסח שחל בשבת(24. רק שיאכל קצת יותר מכביצה דהיינו מצה אחת 

של מכונה25. ומכל מקום אין לברך על המצה "המוציא", אלא באופן 
שבשעת הטיגון היתה בכל חתיכה כזית, דהיינו כרבע מצת מכונה, 
אבל אם בשעת הטיגון לא היו בחתיכות המצה כזית, יש לברך עליהן 
"בורא מיני מזונות"26. ואם עושה סעודה שלישית במצה עשירה, אם 
אוכל נפח של ארבע ביצים )216 סמ"ק שהם בערך 100 גראם( מברך המוציא 
וברכת המזון. ואם אוכל פחות מכן, יברך בורא מיני מזונות ועל המחיה. 
ואם התאחר מלעשותה אחרי השעה הנזכרת לעיל, יכול עדיין לקיימה 
ובלבד שיאכל פחות מכביצה, דהיינו כחצי מצת-מכונה, דבתר נפח 
אזלינן ולא בתר משקל, כמבואר לעיל27. ומי שאין לו מצה מבושלת, 
יעשה סעודה שלישית בבשר או דגים28 או בפירות משבעת המינים29. 

24.  שאז מברכים עליה המוציא, כמו שכתבתי בחלק השו"ת )סימן מ"א(. ע"ש.
25.  כן משמע מלשון המחב"ר )סי' קנ"ח סק"ה( שכתב שתמיד נעשו על דעת כיסנין "ובפסח 
קובע סעודה ומברך המוציא ובהמ"ז", כדין פת הבאה בכיסנין דכשקובע עליו דינו כפת גמור. 
ע"ש. ולא קאמר "ובפסח חשיב קביעות סעודה כי אין לנו פת אחרת", אלא ודאי שגם בפסח 
צריך לפחות קביעות סעודה כל דהוא דהיינו בכביצה )ע' שלחן הטהור מקומרנא סי' קס"ח(. וע"ע 

בשו"ת תפלה למשה ח"ב )סי' י"ד( ובמ"ש בחלק השו"ת )סימן מ'(. ואכמ"ל.
26.  עיין בש"ע )סי' קס"ח ס"י( לענין פירורי לחם שנתבשלו, שאם יש בהם כזית אע"פ שאין 
עליהם תואר לחם מברך המוציא, ואם אין בהם כזית, אע"פ שנראה שיש בהם תואר לחם 
אינו מברך אלא בורא מיני מזונות. ואמנם המשנ"ב שם )ס"ק נ"ו( כתב שמדברי המג"א משמע 
דטיגון לא חשיב כבישול, ומהני ביה תואר לחם גם לפירורים שאין בהם כזית. ע"ש. וכן ראיתי 
בשם החזו"א )סי' כו סק"ט( שכתב, שלחם או מצה שטגנם ויש עליהם תוריתא דנהמא, אפילו 
אין בהם כזית צריך נט"י וברהמ"ז. ע"ש. )ומה שכתב דמצה אף פחות מכזית ברכתה המוציא, אזיל 
לשיטת חכמי האשכנזים שמברכים כל השנה על המצה המוציא ואין דנים אותה בדין כיסנין כידוע(. 
אולם המשנ"ב שם סיים שלפי דעת שאר האחרונים אין הכרח לדברי המג"א, וע"ש בשער 
הציון )אות נ"ב( שכ"מ מתלמידי רבנו יונה דטיגון ובישול חדא נינהו. וכן העלה בברכת ה' ח"ב 
)פרק ב' סעיף כ"ו( שגם בטיגון אם אין בכל פירור כזית, אין לברך אלא מזונות. ע"ש. ונראה שאין 
חילוק בזה בין לחם ומצה. והן אמת שראיתי להרה"ג ר' שמואל פנחסי יצ"ו בשו"ת מנחת 
שמואל ח"ג )סי' ו' אות ט'( שהעיר מדברי הרב גנת ורדים בקונטרס גן המלך )אות ס"ד( שכתב 
וז"ל: פת שטיגנה בשמן לא הפסיד ברכותיה, דאכתי אית לה תוריתא דנהמא, אבל מצה 
שעושין בפסח מדינא היה ראוי לדונה כפת כסנין לברך עליה בורא מיני מזונות כיון שהיא 
ניקודים וכוססין, אמנם בהיות מצה זו לחמו של חג הפסח מברכין עליה המוציא, ומ"מ אם 
טיגנוה בשמן מברך עליה בורא מיני מזונות משום הבו דלא לוסיף עלה. עכ"ל. וכתב עליו 
הרב מנחת שמואל, דלפי סברתו אף אם יש במצה כזית הואיל והוי כוסס, אם טיגנה מברך 
מזונות. עכ"ד. אולם לי נראה דלא ס"ל להגו"ר דדין טיגון כבישול, דא"כ אפילו לית לה תוריתא 
דנהמא אם יש בה כזית מברך המוציא, ואם אין בה כזית לא יועיל לה תוריתא דנהמא. אלא 
ס"ל שדין טיגון כדין מחובר ע"י דבש או מרק שאע"פ שאין בו כזית אם יש בו תואר לחם מברך 
המוציא )וכדעת המג"א הנ"ל(, ומיירי הגו"ר כשאין בפרוסות כזית, אבל אם יש בהן כזית אפשר 
דאפילו במצה מודה שמברך המוציא, דדל תוריתא דנהמא מהכא, אכתי בחדא לטיבותא סגי.
בחזון עובדיה )עמוד רסב( כתב שיכול לברך על מצה מבושלת או מטוגנת המוציא  והנה 
ובהמ”ז כיון שנשאר עליה צורת פת. ע”ש. ולכאורה אפילו אין עליה צורת פת, אם יש בכל 
פרוסה כזית מברך המוציא, ואם אין כזית בשום אחת מהן, אפילו יש בה תואר לחם מברך 
מזונות כמבואר בש”ע )סימן קס”ח ס”י(, וטיגון ובישול חדא נינהו וכמ”ש לעיל. ]א”ה, אולי 
כוונת הרב דכל שיש בפרוסה כזית, מבחינה הלכתית יש עליה תואר לחם )אע”פ שאין נראה כן 
לעינינו(. וזהו שלא כתב החזו”ע “אם” נשאר עליה תואר לחם, אלא כתב “כיון” שנשאר עליה 
וכו’ כיעו”ש, שכך הדין בכל אופן. רזיאל כהן ס”ט[. ואם אין המצה מבושלת אלא ששם אותה 
במרק והיא מחוברת על ידי המרק, ברכתה המוציא אם יש בה תואר לחם או שיש בפרוסה 
כזית. ואם אינה מחוברת במרק אלא מפוררת דק דק בתוך המרק ולא נתלבן המרק מחמת 
המצה, אף על פי שאין בה תואר לחם ברכתה המוציא )ש”ע שם ס”י וסי”א וכה”ח שם אות פ”ח(.

27.  ומריהטת לשון החזו"ע )עמוד רסד( נראה לכאורה דאף אחר שעה עשירית יאכל יותר 
מכביצה. ע"ש. והא ליתא כמבואר בש"ע )סי' תע"א ס"ב(. ע"ש. 

28.  חזון עובדיה )הל' בדיקת חמץ סי"ג( משם מהר"י יוזפא בספר יוסף אומץ )סימן תשל"א(, ושכן 
הוא בארחות חיים הלכות חמץ ומצה )אות ע"ט(, ובכל בו )סימן מ"ח(, ועוד. 

29.  ונשאלתי לפי מה שהעליתי בס"ד בירחון אור תורה )שבט תשע"א סי' נ"ז אות ב'( שבשעת 
הדחק יכול לצאת ידי חובת שלש סעודות שבת ע"י שתי סעודות בלילה ואחת ביום, א"כ 
מדוע לא כתבו עצה זו לערב פסח שחל בשבת. והשבתי שאין זו שעת הדחק, מאחר שאפשר 
לקיים סעודה שלישית בזמנה ע"י מצה עשירה או מבושלת וכדומה. ובלא"ה זה תקשי לדברי 
הרב אליה רבה )סי' רצ"א סק"ז( שהבאתי באו"ת שם, שכתב לפי שבסעודה שלישית יש תקנה 
לקיימה אחר חצות, ולכן אם עשאה בבוקר לא יצא י"ח. ע"ש. ותקשי דבערב פסח שחל בשבת 

לא שייכא תקנה זו, ולמה לא יעשו בבוקר שתי סעודות. ועל כרחך כמו שכתבתי.

הכנות לליל הסדר
טז. אסור לטלטל בשבת את המצות השמורות המיוחדות עבור ליל 
הסדר, שנחשבות מוקצה מחמת חסרון כיס. ואם נתן עליה חזרת, 
מטלטל אותה אגב החזרת30. אבל לטלטל מצה רגילה מותר, אף על פי 
שאסורה באכילה בערב פסח, שמכל מקום הרי היתה מותרת בלילה31, 

וראויה גם לקטנים בערב פסח32.
30.  חזון עובדיה.

31.  כתב מוה"ר שלחנו של אברהם )סי' תע"א( שאם חל ערב פסח בשבת, נראה דאסור לטלטל 
המצות בשבת, דכיון דאסורים באכילה מוקצים הם. ואע"פ שמותרות בליל י"ד, מ"מ כיון שנדחו 
ביום הויין מוקצה. והא דקי"ל )בסי' ש"י סעיף ג'( אין מוקצה לחצי שבת, היינו דאחזו ואדחו והדר 
אחזו, אבל אי לא הדר אחזו הוי מוקצה, כמו שהוכחתי בסימן ש"י, דלא כמהרש"ל בתשובה 
)סימן מ'(. וכהאי גוונא כתב המג"א )סי' תמ"ו סק"ג( דחמץ אחר שעה חמשית בערב פסח שחל 
בשבת, אסור לטלטלו דמוקצה הוא. ע"כ. וראיתי למוהרכ"ץ בספרו נפש חיה )מע' א' אות א'( 
שכתב לדחות הראיה מדברי המג"א, דהתם החמץ נאסר לגמרי ואידחי שאין לו היתר יותר, 
אבל מצות עתיד לאכול מהם בערב ולא אידחו לגמרי. ע"ש. אולם מדברי הרב מגן אברהם 
)סימן של"א סק"ה( גבי איזמל דמילה, מוכח שאע"פ שראוי לו למחר, השתא מיהא אידחי ואסור 

לטלטלו. ע"ש. וע"ע להט"ז ביו"ד )סי' רס"ו סק"א( ובנקודות הכסף שם.
עוד ראיתי להרב נפש חיה שם בהמשך דבריו שהעיר על מה שאסר הרב מגן אברהם לטלטל 
את החמץ בי"ד שחל להיות בשבת, דלפי מה שכתבו התוס' במסכת שבת )דף מ"ג ע"א ודף מ"ד 
ע"ב(, ובמסכת ביצה )דף כ"ז ע"א ד"ה אלא( בתירוצא בתרא, דהבעיא אי יש מוקצה לחצי שבת 
אינה אלא לענין אכילה, ואף למאן דאמר יש מוקצה לחצי שבת, בטלטול אין מוקצה, א"כ 
למה נאסור את החמץ בטלטול. והאריך בזה וסיים דאפילו תימא שיהיה החמץ אסור לטלטל 
מטעם זה, אין ראיה לאסור לטלטל את המצה בי"ד שחל להיות בשבת דאפשר לחלק בין חמץ 
דלא בדיל מיניה, ובין מצה דבדיל מינה כולי שתא, וכמו שחילקו בפסחים )דף י"א ע"א( בין חמץ 
לחדש, מטעם דחדש לא הורגלו לאכלו כל השנה וכמ"ש רש"י שם בד"ה חדש, וכן המצה בדיל 
ממנה כל השנה. ע"ש. אולם לענ"ד פשט דברי הרב מגן אברהם שאסר לטלטל החמץ, לא 
נראה מטעם דילמא אתי למיכל מניה אלא מטעם מוקצה, ושפיר יליף מזה הרב שלחנו של 
אברהם למצה. ואע"פ שכתבו התוס' בביצה ובשבת דלענין טלטול לא מיבעיא ליה דפשיטא 
דאין מוקצה לחצי שבת ע"ש, היינו דוקא בתר דהדר ואיחזי, אבל כל זמן שהוא דחוי אסור 

גם בטלטול, כדמוכח מראייתם שם גבי אפרוחים דדוקא לאחר שירדו מותר לטלטל הסל.
איברא דעיקר מה שתפס הרב שלחנו של אברהם שם דהיכא דלא הדר איחזי יש מוקצה לחצי 
שבת, לפום קושטא לאו מלתא פסיקתא היא, וכמו שציין בהמשך דבריו למה שכתב בסימן 
תרנ"א )דין ט"ו(, ושם הביא מה שכתב הרב דרכי משה בשם הירושלמי על הלולב ביו"ט שאם 
הניחו על הארץ אחר גמר מצותו אסור לטלטלו, ומ"ש עליו הרב מגן אברהם שם )ס"ק כ"ח( 
צ"ע דהא קיימא לן אין מוקצה לחצי שבת ע"ש, וכתב עליו: נראה דפשיטא ליה דהא דנקט 
הש"ס גבי מוקצה לחצי שבת איחזו ואידחו והדר איחזו, לאו דוקא אלא אפי' לא הדר איחזו, 
וכן כתב מהרש"ל בתשובה )סי' מ'(. ומהתימה על המג"א שסותר את עצמו דבסי' תמ"ו סק"ג 
כתב בי"ד שחל להיות בשבת אסור לטלטל החמץ אחר שעה חמישית. ע"כ. והנה מה שהבין 
הרב שלחנו של אברהם דהצ"ע הם דברי הרב מגן אברהם, כבר השיגו עליו שהם דברי הרב 
דרכי משה, עיין בספר ויאמר משה למוהרמ"ז )חלק אורח חיים סי' כ"ב( ובספר עצי היער )סימן 
כ"ג דף קי"ג ע"א(, ולפי זה אין סתירה בדברי המג"א, וכמו שביאר היטב אמה"ג בשו"ת איש 
מצליח ח"ב )סי' מ"ו(. ע"ש. ומכל מקום הא קמן דהרב דרכי משה מצדד להקל גבי לולב דלא 
חשיב מוקצה. והוא הדין בנדון דידן. וראיתי בספר נפש חיה הנ"ל שכתב ליישב דברי המג"א 
מקושית הרב שלחנו של אברהם הנ"ל, דסובר דהלולב אינו ודאי דאידחי ולא הדר איחזי, 
דשמא יבא מי שעדיין לא יצא ידי חובתו ויבקש לברך עליו. ע"ש. אולם במחכ"ת לפי זה 
נמצא דלא אידחי כלל, שהרי ראוי למי שיבא ויבקש לברך עליו. ואם נפשך לומר דהשתא 
מיהא דחוי הוא, אם כן הוה ליה כאידחי ולא הדר איחזי, דכל זמן שלא בא אחר לברך עליו 
אסור לטלטלו. ויש לומר דכיון שראוי לבא אחר ולבקש לברך עליו, אף על גב דהשתא מיהא 
אידחי לדידיה, מכל מקום לא הויא דחייה גמורה, וכההיא דאמרינן בפסחים )דף מ"ו ע"ב( הואיל 
ומיקלעי ליה אורחים חזי ליה ע"ש, והוי כאידחי והדר איחזי. ולדינא העיקר כדברי הפוסקים 
דלא אמרו אין מוקצה לחצי שבת אלא כשחזר ונראה, וכמ"ש בשלחנו של אברהם )סי' ש"י 
ותע"א ותרנ"א( הנ"ל, וכן דעת רוב האחרונים. ומ"מ נראה דהסברא דאין מוקצה לחצי שבת 

אף דלא הדר אחזי, חזיא לאצטרופי להקל למעשה בנדון שלנו. 
32.  כ"כ הבא"ח שנה א' )פרשת צו דיני ערב פסח שחל בשבת אות ו'(. והפמ"ג )סי' תע"א באש"א 
סק"ח( כתב, דמצת מצוה אסור לטלטלה, שאינה ראויה לקטן ולעכו"ם, כי רוצה להיות שלימות 
ללילה, אבל שאר מצות דראוי לתרנגולים וכדומה שרי לטלטל אם דעתו לכך. ע"ש. ובמנוחת 
אהבה )ח"א עמוד רסט הערה 44( סתם וכתב טעם איסור טלטול מצת מצוה בערב פסח מכיון 
שאסור לאכלה בערב פסח וכו'. ע"ש. ולפ"ז כל מצה נמי היה לו לאסור, ולאו דוקא מצת 
מצוה. אולם טעם היתר שאר מצות הוא כמבואר באחרונים הנ"ל דכל מצה בערב פסח חזיא 
לתינוק שאינו יודע מענין יציאת מצרים, אבל מצת מצוה לא מקצה לה לתינוקות. והמנוח"א 

קיצר במקום שהיה לו להאריך.
וראיתי בירחון השושנה )ניסן תשי"ד סי' ך'( שכתב דמה שהצריך הפמ"ג שתהיה דעתו לכך ליתן 
לעופות, שיועיל גם להסוברים דכי חזי לאדם לא מקצי לכלבים. ושוב סיים דאפשר דלא 
הצריך דעתו לכך אלא בעופות, אבל בקטנים מסתמא דעתו לכך. ע"ש. ומשמע דר"ל דאם 
יש לו קטנים מותר לטלטל בכל ענין. והוא תימה דלא גרע ממאכל הראוי לבהמה חיה ועוף 
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יז. אין לסדר את השלחן והכלים בשבת לצורך ליל הסדר, שאין שבת 
מכין ליום טוב33.

יח. כעשרים דקות אחר שקיעת החמה במוצ"ש )שהוא זמן צאה"כ לשיטת 
הגאונים(, אפשר להתחיל לערוך את השלחן ולסדר את הבית, וקודם 

לכן תאמרנה הנשים: "ברוך המבדיל בין קדש לקדש" בלי שם ומלכות. 
)ומן הדין יכולות גם לחמם האוכל וכיוצא, רק שנהגו להחמיר במידי דאורייתא 

כר"ת(. סידור הקערה והמצות וכו' יש לעשות אחרי שחוזרים הגברים 

מבית הכנסת. ואם יש צורך גדול להכין השלחן וכליו קודם צאת 
הכוכבים, כגון שהמקום רחב ידים ובני הבית מרובים, יכולים להקל 

בבין השמשות דמוצאי שבת34. 

יט. במוצאי שבת שהוא ליל יום טוב אומרים "ותודיענו" בתפלה35. 
ואם שכח ונזכר אחר כך באמצע הברכה, חוזר ואומר "ותודיענו", ואם 
חתם "ברוך אתה ה'" )אפילו נזכר לפני "מקדש ישראל והזמנים"(, אינו חוזר, 

כיון שיכול להבדיל אחר כך על הכוס36. 

כ. צריך לברך לפני הדלקת הנרות37: "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם 
אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של יום טוב". ולכתחלה אין 
לנשים לברך "שהחיינו" בעת ההדלקה38. ואם קדמו הנשים ובירכו 

המצויים, דמותר לטלטל אף שאין לו הבהמה בביתו )כמ"ש בש"ע סי' ש"ח סעיף כ"ט(, וקטנים 
נמי כמצויין דמי, וא"כ בכל ענין מותר לטלטל אפילו אין לו קטנים בביתו. ואין לומר דסובר 
הפמ"ג דמאי דחזי ליה לא מקצי ליה לקטנים כד' הרב שלחנו של אברהם )סי' תע"א( הנ"ל, שזה 
דוחק גדול שיסתום דבריו, דבלאו הכי אין זה כדעת כל הפוסקים, וכדמוכח מדברי מהרי"ל 
בהלכות יום הכפורים שהביא הרב שלחנו של אברהם אח"כ. וכן נראה מדברי המג"א )סוס"י 
תרי"א(. ע"ש. ומה שהוכיח הרב שלחנו של אברהם ממתניתין דר"פ מפנין דאסור לטלטל טבל 
דרבנן, ואי איתא הא חזי לקטנים לדעת הרשב"א דאיסור דרבנן ספינן להו בידים, ושכ"כ הרב 
שער המלך להוכיח ממשנה זו דמידי דחזי לדידיה למחר הוי מוקצה אף דחזי לקטנים ע"ש, 
הוא תמוה, דהרב שער המלך שם )פ"א מהל' שביתת עשור ה"ג( סיים וז"ל: ותו דנראה פשוט 
דשניא היא הכא דכיון דמזונותם עליו כחזי לדידיה דמי. וצ"ע כעת. ע"ש. הרי שהניח דברי 
הרשב"א בצ"ע, ולא מלאו לבו לייחס לו סברא זו, ואיך סמך השש"א על ראיה זו לדינא. ועוד 
דאפילו נימא דטבל אסור משום דלא מקצי לקטנים, מ"מ יש פנים לחלק בין טבל למצה 
וכמ"ש הרב מעיני הישועה )התונסי, סי' תע"א( דשאני התם דגוף הדבר אסור, משא"כ הכא 
דאינו אסור אלא היום וכו'. ע"ש. וכ"כ הרב הכותב בהשושנה מדיליה, ע"ש שכיו"ב חילק 
הרשב"א גופיה בחי' ליבמות )דף קי"ד ע"א( בהך דמערבין לגדול ביוה"כ ואין מערבין בטבל 
משום דטבל איסור חפצא ויוה"כ איסור גברא. ונראה שלכך הבא"ח הנ"ל השמיט תנאי זה 
דדעתו ליתן לעופות, והוא פשוט, דודאי מצות בערב פסח מאכל גמור נינהו ורגילין להטעים 
מהם לתינוקות. ואיסור דרביע עלייהו אקרקפתא דגברי רמי כדי לאכול בלילה לתיאבון, 
ולא מצד עצמם. וע"ע להכה"ח )סי' ש"ח אות מ"ב(. וכן האריך בחזון עובדיה )עמוד רסז( לדחות 
הראיה מדברי הרשב"א, דשאני מצה דאף לגדולים היתה ראויה לולי שהיום גורם. והשיב על 

דברי השש"א. ע"ש. והרי זה כמבואר.
33.  חזון עובדיה, ע"פ הכנה"ג והפר"ח )סי' תמ"ד(.

34.  חזון עובדיה.
35.  ובסיום הברכה נדפס בכל מחזורי הספרדים כך: "בין קדושת שבת לקדושת יום-טוב 
הבדלת, ואת ששת ימי המעשה הקדשת והבדלת, וקדשת את עמך ישראל בקדושתך". ואמה"ג 
זצ"ל העיר שט"ס נפל, וצריך להפסיק כך: "ואת יום השביעי מששת ימי המעשה הקדשת, 
והבדלת והקדשת את עם ישראל בקדושתך", דהיינו שמלת "והבדלת" חוזרת למטה ולט 
למעלה. וזה ע"פ דברי ר"ת בתוס' פסחים )דף ק"ד ע"א(. ע"ש. ואחר שנים ראיתי שכ"כ הגר"ע 
יוסף זצ"ל בחזון עובדיה על הגדה של פסח. אולם בחלק א' )עמוד קיא והלאה( הארכתי בזה 
והעליתי בס"ד שהנכון כמנהג אבותינו הקדמונים לומר "ואת יום השביעי מששת ימי המעשה 

קדשת והבדלת", שתיבת והבדלת חוזרת למעלה. ע"ש.
36.  חזון עובדיה.

37.  כן הנהיג אבא מארי זצ"ל שביום טוב יברכו ואח"כ ידליקו, כסברת הפרישה ודעימיה 
ודלא כהמג"א )סי' רס"ג ס"ק י"ב(. וכן שמעה שוב מרת אמי מבתו של הרה"ג ר' מרדכי אמייס 
הכהן זצ"ל ראב"ד תוניסיה. ובלא"ה העיקר להלכה שגם בשבת יש לברך ואח"כ להדליק, 
כדעת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, וכמו שהארכתי בס"ד בספר ויען שמואל חלק י"ט )סימן י"ז(. ע"ש
38.  וכן כתב בהגהות הגרע"א )סי' רס"ג ס"ה( בשם שו"ת שאלת יעב"ץ שאין יסוד למנהג הנשים 
המברכות שהחיינו בשעת ההדלקה. ע"ש. וכ"כ בשו"ת יוסף אומץ אשכנזי )סי' תשצ"ח(. ע"ש. 
וכן מנהגנו בביתנו מימי אמה"ג זצ"ל. ומ"מ שמעתי מפי הגר"ע יוסף זצ"ל שמברכות שהחיינו 
בהדלקת נרות של יום הכפורים. וכ"נ מלשונו בס' חזו"ע לימים נוראים )עמוד רנו( שכתב: ואין 
לברך עם ההדלקה ברכת שהחיינו אלא בסוף ההדלקה כולה, לאחר שתחלוץ מנעליה. ע"ש. 
ונראה טעמו לפי שעל הרוב אינן שומעות שהחיינו בביהכ"נ, משא"כ בשאר ימים טובים 

ששומעות שהחיינו אח"כ בקידוש. ועיין להכה"ח )סי' תר"י סק"ז(.

"שהחיינו" על הדלקת הנרות, לא יחזרו לברך בעצמן "שהחיינו" על 
כוס הקידוש, ומכל מקום רשאות לענות "אמן" אחר ברכת שהחיינו 
ששומעות בקידוש בליל פסח מפי בעליהן )הואיל וברכת "שהחיינו" בליל 
פסח באה גם על מצות מצה ומרור וסיפור יציאת מצרים(. אולם נכון להודיע 

לנשים כי מוטב שלא לברך "שהחיינו" בעת הדלקת הנרות של יום 
טוב וכנ"ל39. 

כא. אף כשחל ערב פסח בשבת, שאין קרבן חגיגה דוחה שבת, נכון 
לעשות בליל הסדר שני תבשילים. והזרוע מותר לצלותו בליל יום 
טוב של פסח אף במקומות אלו שנהגו שלא לאכול צלי בלילי פסחים, 

הואיל ומותר לאכלו למחרת היום40. 

קידוש,  יין,  "יקנה"ז":  כב. סדר הברכות בקידוש של ליל הסדר הוא: 
נר, הבדלה, זמן. כלומר: בורא פרי הגפן, מקדש ישראל והזמנים, בורא 
מאורי האש, המבדיל בין קדש לקדש, ושהחיינו41. ואם חתם המבדיל 
בין קדש לחול צריך לחזור ולברך "המבדיל בין קדש לקדש", אך את 

ברכת הקידוש אין צריך לחזור42.

כג. אם שכח להבדיל, אם נזכר קודם הכרפס יבדיל מיד על כוס אחר, 
כדי שיוכל לאכלו, שאסור לטעום קודם הבדלה. ואם נזכר אחר הכרפס 
)קודם שהתחיל בהגדה(, יבדיל מיד. אבל אם התחיל בהגדה אין לו להפסיק 

ולהבדיל, אלא יבדיל על כוס שני אחר ברכת "אשר גאלנו". ומיהו ברכת 
"בורא מאורי האש" יברך גדול הבית באמצע ההגדה, ויכוונו השומעים 
לצאת ידי חובה, כדי שלא יהנו מן האור קודם שיברכו עליו43. ואם לא 
עשו כן, יברכו ברכת מאורי האש בסוף ברכת "אשר גאלנו" ואחר כך 
ברכת ההבדלה. ואם נזכר באמצע הסעודה יבדיל מיד. ואם נזכר כשסיים 
כל סעודתו או בסיום ברכת המזון, יברך ברכת המזון והבדלה על כוס 
שלישי. ואם נזכר באמצע ההלל, יאמר ההבדלה וההלל על כוס אחד 
)כוס רביעי(. ואם נזכר אחר כוס רביעי, יחזור וימזוג כוס אחר ויבדיל 

עליו )ויברך "בורא מאורי האש"(, שכל הלילה של מוצאי שבת זמנו הוא, 
ויברך "בורא פרי הגפן", שהרי הסיח דעתו מלשתות אחר כוס רביעי44.

39.  חזון עובדיה.

40.  חזון עובדיה.

41.  חזון עובדיה.
42.  כן העליתי בתשובה באור תורה חשון התשס"ז )סימן כ"ה(. ע"ש.

43.  חזון עובדיה. ומיהו לדידן שיש לנו אור החשמל א"צ לזה, וכמ"ש בס"ד בס' סנסן ליאיר 
)עמוד ד בהערה( בשם הרב תפלה למשה זצ"ל. ]א"ה, וגם הגר"ע יוסף זצ"ל צידד להקל, כמובא 

בספר המשביר ח"ה )עמוד סה-סו(. ע"ש. רזיאל כהן ס"ט[.
44.  חזון עובדיה, ושכ"כ בשו"ת רב פעלים חלק ב' )חאו"ח סוף סימן י"ד(.
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ַּכְרַּפס 
ַקֵּדׁש ּוְרַחץ ַּכְרַּפס ַיַחץ. ָהַאְׁשְּכַנִּזים ֵאין ָלֶהם ַּכְרַּפס, ִּכי ַבַּקִיץ ֵאין 

ִּבְמִדינֹוֵתיֶהם ַּכְרַּפס )אּוַלי ַּבחֶֹרף ֵיׁש(, ּוָמה ֵהם עֹוִׂשים? לֹוְקִחים 

ַּתּפּוֵחי ֲאָדָמה, ִּכי ָכתּוב ַּבְּגָמָרא ָלַקַחת ְיָרקֹות, ְוַגם ַּתּפּוַח ֲאָדָמה 

ֶזה ָיָרק. ֲאָבל ֲאַנְחנּו ֵיׁש ָלנּו ַכְרַּפס ְוַהּכֹל. ּוָבֶזה ֵהַבּנּו ֶאת ִּדְבֵרי 

ַרֵּבנּו ָהֲאִר"י )שער הכוונות דף פ"ג ע"א( ֶׁשֵּיׁש ַטַעם ַּבַּכְרַּפס ַּדְוָקא, 

ְוֹלא ְבִמְקֶרה ָאְמרּו ֲחָכִמים "ַּכְרַּפס" )ְוַגם ֶרֶמז ֵיׁש ּבֹו ֶׁשֶּזה נֹוְטִריקֹון 

ס' ָּפֶרְך- ֶׁשִּׁשִּׁשים ִרּבֹוא ְיהּוִדים ָעְבדּו ְבָפֶרְך. ָּכְך ָּכְתבּו ַמֲהִרי"ל ְועֹוד( 

ּוָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ָזָצ"ל ַמְקֶׁשה ָעָליו ְוכֹוֵתב )חזון עובדיה פסח 

ח"ב עמ' ל"ד( ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּדָבָריו ַחִּיים ְוַקָּיִמים, ֲאָבל ֹלא ָמָצאנּו 

 ַבַּתְלמּוד אֹו ָבִראׁשֹוִנים ִמי ֶׁשַּיְזִּכיר ַּכְרַּפס, ְוַרק ַאֲחֵרי ָעָמל ָוטַֹרח 

ָמָצא ָלַרֲאַב"ד ְּבׁשּו"ת ְּתִמים ֵּדִעים )סימן ל"א( ֶׁשָּכַתב ַּכְרַּפס. ֲאָבל 

ַהּׁשּו"ת ַהֶּזה ָהָיה ִבְכַתב ָיד, ְוִנְדַּפס ְׁשָנַתִים ַאֲחֵרי ֶׁשִּנְפַטר ַרִּבי 

ַחִּיים ִויָטאל )ַּתְלִמיד ָהֲאִר"י(, ְוִאם ֵּכן ַוַּדאי ֹלא ִנְדַּפס ִּביֵמי ָהֲאִר"י, 

ִאם ֵּכן ֵאיְך אֹוֵמר ָהֲאִר"י ֶׁשָאְמרּו ֲחָז"ל 'ַּכְרַּפס'. ֲאָבל ַּכָּוָנתֹו ְלַמה 

ֶׁשָּכתּוב ַּבִּסיָמן "ַקֵּדׁש ּוְרַחץ ַּכְרַּפס ַיַחץ", ֶׁשֻּכָּלם אֹוְמִרים אֹותֹו 

ְוהּוא ִסיָמן ַקְדמֹון ּומּוָבא ָבַאּבּוַדְרָהם )סוף סדר הגדה ופירושה(. 

ְוָזָכה ַהִּסיָמן ַהֶּזה ֶׁשָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו, ְוָׁשם ָּכתּוב 

"ַּכְרַּפס", ֹלא ָכתּוב ַּתּפּוַח ֲאָדָמה, ֲאָבל ָהַאְׁשְּכַנִּזים ֶׁשאֹוְכִלים 

ַּתּפּוַח ֲאָדָמה, יֹוְצִאים ְיֵדי חֹוָבה, ֲאָבל ַּכְרַּפס הּוא ֲהִכי טֹוב, ִּכי 

ֵיׁש ּבֹו ֶרֶמז ְוַגם ַטַעם. )גליון 205 אות ט'(.

א. ְּכֵלי ְזכּוִכית ָחֵמץ - ָמָרן )בשלחן ערוך סימן 

תנ"א סעיף כ"ו( אֹוֵמר ֶׁשְּזכּוִכית ֵאיָנּה ּבֹוַלַעת, 

ָלֵכן ַּדי ַרק ִלְׁשטֹף אֹוָתם ְּכֵדי ְלַהְכִׁשיָרם ְלֶפַסח. 

ֲאָבל ֶּבן ִאיׁש ַחי )ש"א פרשת צו אות י"ד( ָעָׂשה 

חּוְמָרא, ְוִהיא ְלקּוָחה ִמֵּסֶפר ַחֵּיי ָאָדם )כלל קכ"ה 

אות כ"ב(, ֶׁשִּיַּקח ְּכִלי ְזכּוִכית ִויַמֵּלא אֹותֹו ַמִים, 

ְוָכל ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ָׁשעֹות ַיְחִליף ֶאת ַהַּמִים, 

ְוָכְך ְּבֶמֶׁשְך ְׁשֹלָׁשה ָיִמים. ֲאָבל ַאָּבא ָזָצ"ל ָּכַתב 

ָמָרן  ֵּבין  ַחי, ֶׁשּזֹו ְפָׁשָרה  ֶּבן ִאיׁש  ַּבִּגָּליֹון ֶׁשל 

ְוָהַרָּמ"א, ִּכי ָמָרן )ָׁשם( אֹוֵמר ֶׁשְּזכּוִכית ֵאיָנּה 

ּבֹוַלַעת, ְוָהַרָּמ"א )ָׁשם( אֵֹמר ֶׁשְּזכּוִכית ּבֹוַלַעת 

ְוהּוא ַמְחִמיר ָּבּה ַעד ְמאֹד. ּוַפַעם ָהִיינּו עֹוִׂשים 

ָאַמר  ַאָּבא  ָּכְך  ַאַחר  ֲאָבל  ֶׁשָּלנּו,  ַבַּבִית  ָּכָכה 

ֶׁשֹּלא ָצִריְך, ֶאָּלא ַרק ִלְׁשטֹף אֹוָתם. ֲאָבל ִאם 

ֶזה ַבְקּבּוק ֶׁשל ִּביָרה ]ְלֹלא ַהִּביָרה[ ְוַכּדֹוֶמה 

ָאז אּוַלי ְּכַדאי ְלַהְחִמיר, ֲאִפּלּו ֶׁשִּמן ַהִּדין ֹלא 

ִּביָרה  ְּבַבְקּבּוק ֶׁשל  ִיְׁשַּתֵּמׁש  ִמי  ֲאָבל  ָצִריְך, 

ְבֶפַסח? ֵאיְך ָיִׂשים ַּבְקּבּוק ִּביָרה ַעל ַהֻּׁשְלָחן? 

ָלֵכן ִּתַּקח ֵּכִלים ֶׁשִּמְׁשַּתְּמִׁשים ָּבֶהם ְּבצֹוֵנן, ְוֵאין 

ּוְתַנֶּקה  ָיֶפה  ְּבָעָיה, ִּתְׁשטֹף אֹוָתם  ָּבֶהם ׁשּום 

אֹוָתם, ְותּוַכל ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם ְּבֶפַסח. ְוִאם ֵיׁש 

ְלָך ֵכִלים ֲחָדִׁשים, עֹוד יֹוֵתר טֹוב. )ּוְכֵלי ְזכּוִכית, 

ִאם ֵהם ְמֻיָּצִרים ְּבחּו"ל, ְצִריִכים ְטִביָלה ִּבְבָרָכה, ִויָבֵרְך 

"ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ְטִביַלת ֶּכִלי" ִאם 

ֶזה ְכִלי ֶאָחד, ְוִאם ֶזה ְׁשֵני ֵכִלים אֹו יֹוֵתר ְיָבֵרְך "ַעל 

6 אות כד – ספר השיעור  )גליון  ֵּכִלים"(.  ְטִביַלת 
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עמוד רפ"ח, ראה שם(.

ב. ְּבֵליל ֶּפַסח ֵיׁש ִקּדּוׁש ָארְֹך ֶנְחָמד ְמאֹד ]ָארְֹך 

יֹוֵתר ֵמַהִּקּדּוׁש ַהָּנפֹוץ[, ְוַרב ְסַעְדָיה ָגאֹון ֵמִביא 

אֹותֹו )סדור רס"ג עמ' קמ"א(, ְוַכִּנְרֶאה ֻחַּבר ְלָפָניו, 

ְוֶזה ִנְקָרא ַה"ִּקּדּוׁש  ְבֶג'ְרָּבא,  ְואֹוְמִרים אֹותֹו 

ָהָארְֹך", ְוֵהֵבאנּו אֹותֹו ַבַהָּגָדה ֶׁשָּלנּו, ּוִמי ֶׁשרֹוֶצה 

לֹוַמר אֹותֹו, ָיכֹול ְלאֹוְמרֹו, ִּכי ָמה ָיכֹול ִלְהיֹות, 

ֵאין ָּבֶזה ׁשּום ִאּסּור. ּוָמָרן ַרִּבי ַכְלפֹון ָזַצל אֹוֵמר 

)ברית כהונה א"ח מערכת הפ"א אות ט"ו( ֶׁשַּפַעם 

ָסבֹו ַרִּבי מֶֹׁשה כֵֹהן ָאַמר ֶאת ַהִּקּדּוׁש ָהָארְֹך ִלְפֵני 

ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיׁשּוָעה ְּבִסיס ֶׁשָהָיה ָהַרב ָהָראִׁשי 

יֹוֵדַע  ָהָיה  ְוֶנֱהָנה ִמֶּמּנּו, ֲאָבל ִאם  ְלתּוִניְסָיה, 

ֶׁשֻּנַּסח ַהִּקּדּוׁש ַהֶּזה ְכָבר ָהָיה ַקָּים ֶאֶלף ָׁשָנה 

ְויֹוֵתר ִלְפֵני ַרִּבי מֶֹׁשה ַהּכֵֹהן ְוַרִּבי ְיׁשּוָעה ְּבִסיס, 

ָהָיה רֹוֵקד ִמִּׂשְמָחה, ְוַעְכָׁשו ֵיׁש ָלנּו ֶאת ַהִּסּדּור 

ֶׁשל ַרב ְסַעְדָיה ְוֵיׁש ָׁשם ֶאת ָּכל ַהֻּנָּסח ַהֶּזה. 
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ג. ְּכֶׁשּלֹוְקִחים ֲחָסא ְב"כֹוֵרְך", ֵאיְך עֹוִׂשים? ַהַּמָּצה 

ִבְפִנים ְוכֹוְרִכים ָעֶליָה ֶאת ַהֲחָסא, ְוָהַאְׁשְּכַנִּזים 

עֹוִׂשים ְלֵהֶפְך. ּוַפַעם ִלַּמְדִּתי ָכָכה ַלַּתְלִמיִדים 

]ְּבּתּוֶנס[, ָאז ָּבא ָהַרב ִּפיְנסֹון ַזַצ"ל ְוָאַמר ִלי: 

ִמָּכאן  ֲחִתיַכת ַמָּצה  ֶאָּלא  ָּכָכה עֹוִׂשים,  "ֹלא 

ַוֲחִתיַכת ַמָּצה ִמָּכאן ְוַהָּמרֹור ָּבֶאְמַצע", ָאַמְרִּתי 

לֹו: "ָלָּמה? ֲהֵרי כֹוְרִכים ֶאת ַהֲחָסא". ֲאָבל ִמּׁשּום 

ֶׁשָהַאְׁשְּכַנִּזים לֹוְקִחים ְקֵריין ְלָמרֹור, ְוִאי ֶאְפָׁשר 

ִלְכרְֹך ּבֹו ִּכי הּוא ֹלא ִנְכָרְך ְוֹלא ִמְתַעֵּגל, ָלֵכן ָהיּו 

עֹוִׂשים ַמָּצה ִמָּכאן ּוַמָּצה ִמָּכאן ְוַהָּמרֹור ָּבֶאְמַצע, 

ֲאָבל ֲאַנְחנּו ֶׁשּלֹוְקִחים ֲחָסא, ָאז לֹוְקִחים ֶאת 

ָעֶליָה ֶאת  ְוכֹוְרִכים  ַהַּכַּזִית ַמָּצה ֶׁשל ַהּכֹוֵרְך, 

ַהָּמרֹור. ּוָמָצאִתי ֶׁשַרֵּבנּו ֲחַנְנֵאל )בפירושו במסכת 
פסחים דף קט"ו עמוד א' דיבור המתחיל מאן תנא( 

אֹוֵמר ָּכְך ְּבֵפרּוׁש, ֶׁשּכֹוְרִכים ֶאת ַהָּמרֹור ַעל ַּגֵּבי 

ַהַּמָּצה, ִּכי הּוא ָלַקח ַּגם ֵּכן ֲחָסא, ְוֶזה ָּפׁשּוט 

8 אות כ"ו – השיעור עמוד קנ"א,  )גליון  ְמֹאד. 
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פוסקים שכתבו כרבנו חננאל(.

הראשון כרביעי השביעי כראשון
תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. תשובות 

ניתן לענות בקו בית נאמן  079-9270505 
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 )חובה לציין שם וכתובת בצורה ברורה!(. נא 
לשלוח התשובות עד יום ראשון בערב

פתרון החידה: חוששים לפסקו  קודם:  משבוע  פתרון 
ומביאים את ספרו. הפרי חדש כתב שיש לברך שהחיינו 
פרי  להביא  נוהגים  לפסקו,  לחוש  וכדי  חמץ,  בדיקת  על 
חדש כדי לברך שהחיינו ולפטור את הבדיקה. הזוכה: מוטי 

הרוש - ביתר עילית
פתרון התמונה: הגאון רבי אליהו דוד מזוז זצ"ל כיהן כרב 
העיר אלחמה וכרב ומורה צדק וראש השוחטים בעיר ספאקס.
עלה לארץ בשנת תשט"ו וכיהן כרב שכונות נוה שאנן ורמות 
רמז בחיפה. חיבר הספר בן יכבד אב על התורה. נפטר בשנת 
תשמ"ג. )בנו הוא הגאון רבי מאיר יששכר מזוז שליט"א דיין 

בירושלים ורב שכונת רמת אשכול(. הזוכה: 
אריה לב טוב - ירושלים

תשובה ניתן לענות בקו 
בית נאמן 079-9270505 

שלוחה 22. נא לשלוח 
התשובות עד יום ראשון 

בערב
בין הפותרים נכונה 

יוגרל פרס )חובה לציין 
שם וכתובת בצורה ברורה(

ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ִמְסּתֹוְבִבים ִמַּבִית ְלַבִית ְּבֵליל ֶּפַסח
ֵיׁש ֶקַטע ָּכל ָּכְך ָיֶפה ֶׁשּקֹוְרִאים ִלְפֵני ַהַהָּגָדה, "ִּפּקּוָדא ָּבַתר ָּדא", ֶׁשָּלקּוַח ֵמַהּזַֹהר 

)רעיא מהימנא פרשת בא דף מ' עמוד ב'(, ָׁשם ָּכתּוב ֶׁשַּמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ִמְסּתֹוְבִבים 

ִמַּבִית ְלַבִית ְּבֵליל ֶּפַסח, ּוָבִאים ַאַחר ָּכְך ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְואֹוְמִרים לֹו: ּתֹוָדה 

ַעל ָהָעם ַהִּנְפָלא ֶׁשֵּיׁש ְלָך ָבעֹוָלם, ֶׁשֻּכָּלם עֹוִׂשים ֶּפַסח ְּבאֹותֹו ַלְיָלה, ֹלא ֶאָחד 

ְּביֹום ֶזה ְוֶאָחד ְּביֹום ַאֵחר, ַוֲאִפּלּו ֶׁשֵהם ְמֻפָּזִרים ְּבָכל ָהעֹוָלם, ֵהם עֹוִׂשים ֶאת 

ֶזה. ֲאִני ִהְרַּגְׁשִּתי ֶאת ִּדְבֵרי ַהּזַֹהר ַהֶּזה ְּבֵליל ֶּפַסח ָהִראׁשֹון ֶׁשָהִייִתי ָבָאֶרץ, ִּבְׁשַנת 

תשל"ב, ַאֲחֵרי ֶׁשָּגַמְרנּו ֶאת ַהְּתִפָּלה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת "ֵּבית ַרֲחִמים" ְּבַפְרֵּדס ַּכץ, 

ָחַזְרִּתי ַהַּבְיָתה ְלִקְרַית ֶהְרצֹוג, ְוָכל ַהֶּדֶרְך ֲאִני ׁשֹוֵמַע ֶאת ַהַהָּגדֹות, ַּפַעם ִּבְנִעיָמה 

ֵתיָמִנית, ּוַפַעם ִּבְנִעיָמה ָמרֹוָקִאית, ּוַפַעם ִּבְנִעיָמה ַאְׁשְּכַנִּזית, ֲאָבל ֻּכָּלם אֹוְמִרים 

ֶאת אֹותֹו נָֹסח, ַרק ֶׁשֶאָחד אֹוֵמר "ָהא ַלְחָמא", ְוֶאָחד אֹוֵמר "ְּכָהא ַלְחָמא", ְוֶאָחד 

אֹוֵמר "ֵהא ַלְחָמא", ֲאָבל ֻּכָּלם אֹוְמִרים אֹותֹו ָדָבר, ַלְחָמא ַעְנָיא ִּדי ֲאָכלּו ַאָבָהָתָנא 

ְוכּו', ֵאיֶזה יִֹפי, ֶזה ָהָיה ְכמֹו ִסיְמּפֹוְנָיה ֶׁשל ִׁשיִרים, ָהְיָתה ַהְרָּגָׁשה ִנְפָלָאה. )גליון 
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ְסֻגָּלה ְגדֹוָלה 
ְּבסֹוף ַהַהָּגָדה ִיְקְראּו ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ְוֹלא ָצִריְך ְלַהֲאִריְך ָּבֶזה ַהְרֵּבה, ֶאָּלא ִיְקְראּו 

ְסֻגָּלה ְגדֹוָלה ֶׁשַאֲחֵרי ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ָּכל ָמה ֶׁשָאָדם ְיַבֵּקׁש,  ְוֵיׁש  ָּפסּוק ָּפסּוק. 

ִלי  ְוָאַמר  ֶּפַסח  ְּבֶעֶרב  ֶאָחד  ָאָדם  ֵאַלי  ָּבא  ַּפַעם  ַּבָּקָׁשתֹו.  ֶאת  ִמָּׁשַמִים  ְיַקְּימּו 

ֶׁשַהַּבת ֶׁשּלֹו ְּבִטּפּול ִנְמָרץ ְּבֵתל ַהּׁשֹוֵמר ְוִהיא ְבַסָּכַנת ְנָפׁשֹות ַמָּמׁש, ְוהּוא רֹוֶצה 

ְלַהְׁשִאיר ֶטֶלפֹון ָּפתּוַח ֶׁשאּוַלי ְיַבְּׂשרּו אֹותֹו ְּבׂשֹוָרה ֹלא טֹוָבה, ָאַמְרִּתי לֹו:  ְוִכי 

ְּכֶׁשֵּתַדע ָמה ַּתֲעֶׂשה?! ְמַחֵּיה ֵמִתים ַאָּתה?! יֹוֵתר טֹוב ֶׁשֹּלא ֵתַדע. ֶאָּלא ָעִדיף 

ֲעָנִבים ֶׁשֵהם  ַאְרַּבע ּכֹוסֹות ֶׁשל ִמיץ  ְוִתְׁשֶּתה  ִּבְמִהירּות,  ַהֵּסֶדר  ֵליל  ֶׁשַּתֲעֶׂשה 

ֹלא ְמַׁשְּכִרים, ְוַאַחר ָּכְך ֵּתֵלְך ְלֵבית ַהחֹוִלים ָּבֶרֶגל, ְוָאַמְרִּתי לֹו ַאַחר ָּכְך: ַאֲחֵרי 

ֶׁשִּסַּיְמָּת ֶאת ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ִלְפֵני ֶׁשַאָּתה הֹוֵלְך ְלֵבית חֹוִלים ִּתְתַּפֵּלל: "ִּתְׁשַלח 

ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ַלַּבת ֶׁשִּלי ְּדבֹוָרה ַּבת ָׂשָרה". )ֵאיְך ֲאִני זֹוֵכר ֶאת ַהֵּׁשם ַלְמרֹות ֶׁשָעְברּו 

ֵמָאז ֶעְׂשִרים ָׁשָנה? ִּכי ֶזה ָראֵׁשי ֵתבֹות: ְּדַב"ׁש. ֶׁשִּיְהֶיה ָלּה ַחִּיים ְּכמֹו ְדַבׁש, ְוָכָכה ַׂשְמִּתי 

ְברֹאִׁשי(, ָׁשַמע ְּבקֹוִלי. ְוִהֵּנה ַבּיֹום ַהֵּׁשִני ֶׁשל חֹל ַהּמֹוֵעד ִהִּגיַע ֵאַלי ְוָדַפק: "ִהֵּנה 

ְּדבֹוָרה ַּבת ָׂשָרה", ִהְתַּפֵּלאִתי, ֵמֵאיפֹה ֵהֵבאָת אֹוָתּה? ֲהֵרי ִהיא ָהְיָתה ְבִטּפּול 

ִנְמָרץ, ָאַמר ִלי: ְּבאֹותֹו ַלְיָלה הֹוִציאּו אֹוָתּה ִמִּטּפּול ִנְמָרץ ְוֶהֱעִבירּו אֹוָתּה ְלַמְחָלָקה 

ְרִגיָלה, ְוַאֲחֵרי יֹוַמִים ִהְבִריָאה! )גליון 205 אות כ"ה הערה 28, וגליון 9 אות כ"ח והערה 

31 – השיעור עמוד קע"ה(.


