
א. להודות לבורא עולם שנתן דעת בלב בני אדם למצוא חיסון לקורונה.  ב. המוסר של מרן רבנו עובדיה יוסף זצ”ל מתוק כמו דבש.  ג. ספר “למען ידעו 
דורותיכם” – מנהגי ג’רבא.  ד.  חשיבות הבחירות ובמי לבחור.  ה. תענית בכורות כשערב פסח חל בשבת.  ו. לקיחת תרופות בפסח.  ז. להזדרז בהכנת שלחן 

הסדר.  ח. שיעור כזית במצה ובמרור.  ט. לשמח את אשתו ובניו.  י. “אתה” זה אתה ואשתך.  יא. לבקש בקשות אחר “שיר השירים” שאומרים בסוף ההגדה.

“חמרא למריה וטיבותא לשקייה”
שבוע טוב ומבורך. חג שמח לנו ולכל ישראל אחינו. קודם כל צריך א. 

לומר תודה רבה לקדוש ברוך הוא שכמעט שם קץ למגיפת הקורונה. 
אחרי שנספו מהקורונה הזאת למעלה משני מיליון וחצי בני אדם 
ברחבי העולם, וכאן בעוונותינו חמשת אלפים-ששת אלפים איש, 
ולא ידענו סוף למכה הזאת. אבל הקב”ה אמר אני אתן דעת בלב 

בני אדם שימצאו חיסון לקורונה, ומצאו חיסון. ומי שהביא את 
“חמרא  )ב”ק דף צ”ב ע”ב(  ָכר. הגמרא אומרת  ָשׂ החיסון מגיע לו 

למריה וטיבותא לשקייה” - היין לבעלים שלו, אבל התודה 
למי שמשקה אותו. ראש הממשלה שיהיה בריא טרח וחיסן 

למעלה מחמשה מיליון יהודים בארץ ישראל, איני יודע אם יש 
עוד מדינה שחיסנו בצורה כזאת, לא רק בכמות, אלא גם באיכות. אין דבר כזה. 

מוסר מתוק כמו דבש
יש שני ספרים שראיתי השבוע. כל כך מתוקים מדבש. אחד שמו “פניני ב. 

יביע אומר, שבט מוסר” - יש בו מוסרים שיצאו מפי מרן הרב עובדיה ע”ה. 
ומה המיוחד שיש בספר הזה? ראיתי פעם בסיפורי חסידים שהיה חסיד אחד 
שבא לאדמו”ר שלו, תלמיד חכם וצדיק, כשהוא סר וזעף. אמר לו: למה הפנים 
שלך ככה? אמר לו: מישהו היום ביזה אותי, חירף אותי, גידף אותי, הוציא לי 
את הנשמה שלי. אמר לו: מה עשית לו? אמר לו: נישקתי אותו. אמר לו: מי 
זה שעושה לך ככה?! תגיד לי, אני אעניש אותו. אמר לו: זה ספר שהמוסר 
שלו כל כך חודר בלב, עד שהתרגשתי מאד. ממש עשה אותי כמו לא יהודי, 
כל מה שעשיתי עד היום זה כלום. אמר לו: איזה ספר זה? אמר לו: זה שבט 
מוסר, שחיבר הרב אליהו כהן איתמרי )זה מחבר מדרש תלפיות, מדרש אליהו ועוד 
כמה ספרים(. אחרי שקראתי אותו נישקתי אותו1. המוסר שלו חודר כליות ולב. 
אבל בדור שלנו אי אפשר לדבר בסגנון כזה, תדבר ככה יברחו ממך... אז הרב 
עובדיה ע”ה יש לו שבט מוסר, אבל הפוך לגמרי. המוסר שלו כל כך מתוק כמו 
דבש, אתה קורא עוד מלה ועוד דף, מיוחד במינו2. מתיקות שאי אפשר לתאר 
אותה. לכן כדאי שכל אחד יקדיש זמן וילמד כל יום עמוד אחד בספר הזה. זה 

ממש “והיה לך למשיב נפש” )רות ד’ ט”ו(. 

1.  אני זוכר שפעם ראיתי את סבא ע”ה קורא בספר וכמעט בוכה. לא ידעתי מה זה, למה 
הוא בוכה? ואז ראיתי שזה ספר שבט מוסר.

2.  היה פעם ויכוח אצל הרב ניסן פינסון ע”ה איך לחנך את הילדים. בחוץ לארץ נהגנו לתת 
מכות, מי שמפריע מקבל מכות. אומרים שהיה רב אחד בדרום תוניסיה שכאשר אין לו מקל, 
היה הולך בדרך, תולש איזה מקל מהאילנות, ואומר: “אני הגבר ראה עני בשבט עברתו” 
)איכה ג’ א’(. ואחד התלמידים שלו היה בריא כל כך, שלא אכפת לו, הוא לא מרגיש כלום. 
אבל הרב קורא לו, ואומר לו: “אני הגבר ראה עני בשבט” - נתן לו בשבט. והתלמיד היה 
אומר: לא כואב לי המכות, כואב לי המילה “בשבט” שלו! והוא חוזר בתשובה. אבל הרב 
פינסון היה אומר היום לא עושים ככה, צריך לדבר בנחת ולהסביר לילד. ופעם אמר לי 
שזה בגלל שהדור הזה כל כך מקולקל, ואם אתה נותן מכות, אתה חושב שאין לו לאיפה 
ללכת רק לחזור אליך?! לא, הוא יברח. גמרנו. עזוב אותי. עצם הדבר שיש ילדים שבאים 
ולומדים תורה, זה גם הקרבה מצידם. צריך לקרב אותם. אז מה יהיה עם “שבט מוסר”? 

שבט מוסר של הרב עובדיה, זה שבט מיוחד.

“למען ידעו דורותיכם”
ועוד ספר אחר “למען ידעו דורותיכם” - מנהגי ג’רבא, חלק ג’. ג. 

יש שם על המנהג של שבת “ואברהם זקן”, ועוד כמה סיפורים 
על חכמי ג’רבא שהכיר אותם המחבר רבי תומר בוכריץ שיהיה 
בריא. ומספר עליהם בטוב טעם. פעם חשבתי שאני מדבר 
באוויר3, אבל לא, לאט לאט זכינו לתלמידים בקיאים בכל 
מקצועות התורה. אם בהלכה, אם באגדה, אם בספרות 
סת”ם, אם בחושן משפט, אם באבן העזר, אם בחידושי 
גמרא, אם בעיון, אם בסגנון. יכולים לכתוב דברים 
שמושכים את הלב. ובספר הזה הוא מביא סיפורים 
אישיים ששמע וראה אצל חכמי ג’רבא4. ואני מבקש 
ממנו דרך הלווין הזה שיביא גם תמונות של הרבנים5, במהדורות הבאות אם 
ירצה ה’ המחבר יכתוב לנו עוד, ויביא תמונות של רבנים עם תיאורים על 

הדרך שלהם, איך שהם קירבו את העם לתורה.

“חבר אני לכל אשר יראוך”
למה אני אומר את זה? כי ביום שלישי הזה ]י’ בניסן[ יש לנו בחירות, ואני ד. 

)ואולי כולם( יבחרו רק במפלגות של  בטוח שכל השומעים כאן רובם ככולם 
תלמוד בבלי... כולם לומדים תלמוד.  חרדים גימטריא  ועוד  חרדים  חרדים. 
אבל הדור שלנו דור יתום. יאמר לך אדם אני לא חרדי, ואז מה הוא יעשה? 
אם הוא לא חרדי יצביע למפלגות שונאי תורה ח”ו. יש אנשים חילוניים, אבל 
לשנוא את התורה זה רק בדור החדש הזה. אומרים “חרדים צריך לזרוק אותם 
למזבלה”. מישהו שמע דבר כזה?! למה לזרוק אותם למזבלה? אם אנחנו 
3.  היום בישיבות לא יודעים לכתוב. יום אחד בא מחבר ספר, אין לו מה לכתוב בהקדמה, 
אז הוא כתב: “אמר המחבר. הספר הזה לא חיברתי אותו בשביל להודיע לאנשים דברים 
שלא יודעים אותם, כי הכל ידוע וכו’” וזה העתקה מספר מסילת ישרים... מה החכמה 
שאתה מעתיק מספר?! אתה מעתיק מספר, ומעתיק מעוד ספר ועוד ספר, אתה חושב 

שבני אדם עוורים ולא יודעים?! כל אחד יודע.
4.  למשל אצל רבי יונתן מאזוז ז”ל )השנה נפטר( שהיה אומן בכתיבה, אבל כתב רק מגיל 
שבעים ומעלה, זהו. יש לו ספר על הגדה של פסח ששלח לי לפני שנתיים-שלוש, והוא 
מתאר את אברהם אבינו עם נמרוד להבדיל. כל כך תיאור חי, כמו מחזה ממש. אמרתי לו 
מה זה?! מאיפה הבאת את זה?! הוא היה מורה במקצועו שנים רבות. אבל הדיבור שלו 

מיוחד במינו.
5.  אבל יש לנו אנחנו “מידה טובה”. כשמביאים איזה רב לדבר עליו, מביאים תמונה שלו 
כשהוא בר מינן חצי גוסס. וכאילו אומרים, תראה, תלמד תורה ככה יהיה לך. אסור לעשות 
את זה! תביא תמונה של רב בכוחו ובגבורתו. פעם הדפיסו ספר של מורנו הגאון רבי רחמים 
חי חויתה הכהן ע”ה והביאו שם תמונה שלו, אתה לא יודע אם הבן אדם הזה חי או נפטר... 
נורא ואיום. יש תמונות של רבנים שאחרי שנפטרו צילמו אותם, הגאון בעל שאגת אריה 
יש תמונה שלו כמו אריה. וזה אחרי שנפטר בן תשעים שנה צילמו אותו )מובא בספר פאר 
מחבר ספר שלמי תודה, שצילמו  רבי שלמה דאנה  הדור חלק א’ עמ’ ל”ג(, ויש תמונה של 
אותו אחרי שנפטר, הלבישו אותו בגדים וצילמו אותו. העיניים שלו סגורות והוא כבר 
נפטר. אבל לקחת אדם חי כשהוא כבר גמור - הנה תלמד תורה ככה גורלך. אסור לעשות 

את זה. צריך לעודד לומדי תורה,  תלמד תורה 
ותהיה חכם, תהיה צדיק, תהיה גאון, ותהיה 

גדול. ככה צריך להיות.

גליון מס': 254 | פרשת  צו שבת הגדול
י"ד ניסן תשפ"א )27/3/21(   

העורכים: הרה"ג רבי משה חדאד שליט"א, הרה"ג רבי שלום דרעי שליט"א. עורך ראשי: הרה"ג רבי אלעד עידאן שליט"א

שיעורו השבועי של מרן ראש הישיבה
רבנו מאיר מאזוז שליט"א
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 בעקבות המצב, השיעור
 מועבר בשידור חי בלבד.  

בשעה 20:00

נושאי השיעור:
מוצ”ש ויקרא, ח’ בניסן תשפ”א

מוצ"ש  ר"ת  הדלקת נרות 
20:13  19:32  18:19 י-ם: 
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20:10   19:33  18:26 חיפה: 
20:10  19:33  18:36 ב"ש: 

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

 לע"נ אבי הישיבה הרה"צ רבי בנימין הכהן בן מבירכה זצ"ל.



בשלטון אנחנו נאמר “החילונים נזרוק אותם למזבלה”?! מה פתאום! מי יאמר 
דבר כזה?! יהודים, לא יזרקו אותם למזבלה, גם גויים לא יזרקו אותם למזבלה. 
אבל ליברמן המטורף הזה )ליברמן רע כמו המן...( מדבר מה שהוא רוצה, מי עוצר 
בעדו? אם ינסה לדבר על הערבים ויאמר הערבים נזרוק אותם למזבלה, לפני 
שיגמור את המשפט שלו כבר יזרקו אותו לפח... אבל על היהודים לא אכפת 
לו. ידבר וידבר. ואנשים שומעים ואומרים כנראה שהחרדים האלה הם סכנה 
למדינה, מוצצים את המדינה. ויש עוד אחד לא פחות ממנו, יאיר לפיד. בגימטריא 
אלהים אחרים. “לא יהיה לך אלהים אחרים על פני” )שמות כ’ ג’(... וזה בדיוק, לא 
עם הכולל ולא בראשי תיבות. יאיר לפיד עולה בגימטריא אלהים אחרים. מי 
שמצביע יאיר לפיד כאילו עובד עבודה זרה, ומי שמצביע ליברמן כורת ברית 
עם השטן. צריך להצביע. חסר לנו קולות כדי להגיע לששים ואחת. על קול 
אחד אנחנו עומדים באוויר. לכן צריכים לתמוך גם בסמוטריץ. אנשים אומרים 
מה פתאום סמוטריץ?! אבל ציונות הדתית הם גם שומרים תורה ומצוות, יש 
ביניהם אנשים טובים מאד. ‘נועם’ זה תלמידו של הרב טאו שיהיה בריא, ירא 
שמים וצדיק. ויש שם גם את איתמר בן גביר, זה אדם טוב מאד6. צריכים לתמוך 
גם בהם, אחרת מי יודע כמה עשרות אלפי קולות הולכים לאיבוד. מי שזוכר 
בתשנ”ב היו שני אנשים, מסכנים אומללים כל אחד אומר אני בראש, זה אומר 
אני ראשון וזה אומר אני ראשון. אני הראשון אני הראשון, התפלגו לשנים, 
ומאה אלף קולות הלכו לאיבוד, אסור לעשות את זה! דוד המלך אומר )תהלים 
קי”ט ס”ג( “חבר אני לכל אשר יראוך”. לכל - אפילו כל דהוא, לכל אשר יראוך. 

שותפות לחיזוק התורה והמצוות
אומרים לי איך אתה הולך אתם? אני לא אמרתי ללכת אתם. אלא מי שלא ה. 

מצביע לחרדים - יצביע לציונות הדתית. אבל לא להצביע לאלה שאפילו 
שלכאורה הם שומרים שבת, אבל חבריהם פושעים, שונאי תורה, שונאי ישראל, 
מחריבים את הכל. והם חושבים שיעלה בידם. אם לא עלה ביד רוסיה, וביד 
אנטיוכוס, וביד רומי, וביד כל הפושעים האלה, יעלה ביד אלה?! לא יעלה 
בידם! הקב”ה מבחין בין בכור לשאינו בכור )ב”מ דף ס”א ע”ב(, והוא יבחין בין גר 
אמתי ובין גר מזויף. הוא יבחין בין האנשים האלה - “וברותי מכם המורדים 
והפושעים בי” )יחזקאל כ’, ל”ח(. אומרים לי מאיפה לקחת את ההיתר הזה? אני 
אגיד לכם מאיפה. פעם אחת עשו ‘הקהל’ בשנה השמינית בחודש תשרי, עשו 
כנס של כמה רבנים7. והרב עובדיה ע”ה היה צריך להגיע. אבל ברגע האחרון 
לפני שהוא בא ללכת לכותל, באו אליו ואמרו לו: הרב, מי שמארגן את זה, הוא 
אחד מהמפד”ל )נדמה לי שאול מייזליש, הוא שכתב ספר על תנועת התשובה בדורנו(. 
אמר להם: מה אכפת לכם? הוא לא שומר תורה ומצוות?! הוא שומר תורה 
ומצוות, אז נלך אתו. גמרנו. אל תעשו שטויות. לא לריב ולריב ולריב. בסופו של 
דבר זה גונח מכאן וזה גונח מכאן. לא ככה עושים8. אז כאן תבינו, עם ישראל 
עומד על חוט השערה. עמדו פעם ככה בימי בית שני. שלא תחשבו שזו פעם 

6.  כל מי שמקבל מכות משוטרים חסרי דעת ויתרים בכח, איך אומרת הגמרא במכות )דף 
כ”ג ע”א(? “יתרי כח וחסרי מדע”...  מתנפלים על בן אדם נכה ורומסים אותו, שוברים אותו. 
מה זה?! מה קרה לכם?! למה אתם עושים את זה?! אז מישהו מצלם ומעביר הלאה, ועושים 
אחר כך משפט, ואחר כך זוכה בדין ע”י איתמר בן גביר. ופוסקים להעביר לבן אדם הזה כמה 

מאות אלפי שקלים על מה שעשו לו.
היה נגד הקהל. הביאו לו חוברת לעשות ‘הקהל’ בשנה השמינית, אז  7.  החזון איש ע”ה 
הוא כתב עליה: “אסור לעשות כן” )זה מובא באגרות החזון איש ח”א אגרת ר”י(. אבל מי יזם את 
ה’הקהל’ הזה? לא “קטיל קני באגמא”, אלא תלמיד חכם גדול - הגאון האדר”ת - רבי אליהו 
דוד רבינוביץ תאומים. היה בקי עצום. כתב הגהות על הרמב”ם נקראים “בני בנימין”, כל שורה 
שלשה-ארבעה מקורות! מלא בקיאות. חכם גדול וגאון גדול היה. ולמה החזון איש התנגד? 
אולי ראה בזה איזה דבר חדש - “חדש אסור מן התורה”. אבל האדר”ת טען שבגמרא כתוב 
)ר”ה דף ל’ ע”א( “ציון היא דורש אין לה” )ירמיה ל’ י”ז( - מכלל דבעיא דרישה. צריך לעשות 
זכר להקהל. אין כאן ברכה. אין כאן שום דבר. והרב עובדיה ע”ה הסכים לזה. יש לו תשובה 

ביביע אומר )ח”י חיו”ד סי’ כ”ב( שעושים ַהְקֵהל בזמן הזה.
8.  היו גם כן החסידים והליטאים במלחמה איומה ביניהם. הרב מונק ז”ל כתב לי שהליטאים 
אומרים שהחסידים כופרים כי הם מפרשים “מלוא כל הארץ כבודו” )ישעיה ו’ ג’( - כבודו ממש, 
בכל דבר יש אלקות. והליטאים אומרים להיפך. וכן על זו הדרך. אבל כאשר באו המשכילים 
לפני מאה שנה, אמרו החסידים והליטאים נעשה שלום, נמאס לנו מהמלחמות האלה. יבלעו 

אותנו המשכילים. לא עושים ככה.

ראשונה בהיסטוריה. בבית שני פעמיים או שלוש נהרגו כל חכמי ישראל, בידי 
הורדוס בבבא בתרא )דף ג’ ע”ב(, ובימי ינאי המלך בקידושין )דף ס”ו ע”א(, וכל מיני 
דברים כאלה. והתורה נשארה חיה ותוססת על אפם ועל חמתם. הצדוקים 
שהיו בזמן בית שני נעלמו מן העולם. הקראים היום זה לא צדוקים. יש הפרש 
של מאות שנים ביניהם. מתי נעלמו הצדוקים? בחורבן בית שני. כל העבודה 
שלהם הייתה בשביל כסף ופרסומת. כשנחרב הבית מה יש להם לעשות? אז 
הם התבוללו באומות וגמרנו. אבל ישראל היו כשרים. היו התנאים והאמוראים 
והגאונים. ובסוף ימי הגאונים שני אחים רבו אחד עם השני )תמיד הבעיה ככה(. 
ענן ואחיו )לא ידוע לי מי זה אחיו(. וענן לא היה ירא שמים, לכן הציבור לא בחר 
בו. אז הוא עשה מהפיכה )עשה מפלגה...( ושמו אותו בכלא, ומזה יצאה תנועת 
הקראים. כמה יש קראים היום בעולם? כמה אלפים, זה הכל. ונלחמו בהם 
הרבנים. לא במלחמות, בויכוחים בספרים בטוב טעם, ככה צריך להיות. היום 
נלחמים בנו בכח הזרוע ובכח הכסף. בג”ץ הזה מכרסם לנו את הנשמה שלנו. 
והם אומרים אנחנו לא עושים כלום, אנחנו בסדר גמור. אנחנו רוצים שכל 
תנועה בישראל תיוצג במדינה הזו. אבל התנועה הזאת ]התנועה הרפורמית[ 
היא תנועה חדשה שלא הייתה ולא נבראת. ובתנועה הזאת באמריקה חמישה 
מיליון יהודים מתבוללים! ואנחנו רוצים להביא אותם לכאן?! לתת להם הכשר 

לגיור שלהם?! אומרים זה רק בשביל חוק השבות...

צריכים להצביע למפלגות חרדיות, ומי שאינו בן תורה וגם אינו 
מתכוון להצביע להם, יצביע לציונות הדתית

בני התורה צריכים להצביע למפלגות חרדיות, אבל כל מי שאינו בן תורה )מאלה ו. 
שגרים בבאר שבע, בדרום וכדומה( והם לא מתכוונים להצביע למפלגות חרדיות, אז 
ההצבעה היחידה צריכה להיות דווקא לציונות הדתית. צריך להצביע אליהם על 
מנת שנקבל את הרוב המובטח בעזרת ה’. ביום שלישי זה היום שלוקחים בו את 
הקרבן פסח: “בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית” 
)שמות י”ב ג’(. לקחת את כל אלה שהם שונאים את התורה )ראשי תיבות שה - שונאי 
התורה...(, ונקשור אותם למיטה. שישארו שם ויגידו בעע... אין מה לעשות להם. 
והיה עוד משהו בעשרה בניסן, נבקע אז הירדן בפני יהושע בן נון. ככה כתוב: 
“בעשור לחודש הזה”. אז בעשור לחודש הזה גם כן יקרה נס בעזרת ה’. ואחר 
כך אם נזכה בעזרת ה’ שהימין יעלה, בליל פסח נגיד “ימין ה’ רוממה ימין ה’ 
עושה חיל” )תהלים קי”ח, ט”ז(, ונכוין גם על זה. ולא נהיה חס וחלילה בוכים לאחר 
מעשה. הרי רואים כמה שעושים, ואנחנו שותקים ומוותרים ואומרים אין דבר. 
זה כמו השועל שבאו לתפוס אותו ולהרוג אותו, אז הוא עשה את עצמו מת. 
אז שמע השועל שאחד אמר אני אקח את הזנב שלו, אומרים שאפשר לטאטא 
בו את הבית. השני אמר אני אקח את האוזן שלו, זה דבר סגולה. השלישי אמר 
אני אקח את השן שלו. האחרון אמר אני אקח את הלב שלו. לב?! אז מה אני 
אעשה?! ברח... יקחו לו את הלב שלו?! וגם כאן התחילו לאט לאט, לאט לאט, 
עד שלא השאירו כלום. שום דבר. גיור רפורמי - בסדר, הכותל המערבי - ה’ 
ירחם, השבת - נרמסת בראש כל חוצות. ועכשיו הולכים להחזיר חילולי שבת 
בפרהסיא. וכי הקב”ה לא יכול להחזיר את הקורונה? יכול להחזיר, והוא יכול 
גם כן להביא דבר יותר גרוע מקורונה. אבל ה’ ירחם עליהם שלא יעלה בידם. 
“זממם אל תפק” )ע”פ תהלים ק”מ ט’(. צריכים להתחזק, צריכים להתגבר, וצריכים 
להאמין9. כשאדם מוסר את עצמו על הדבר, הקב”ה נותן לו כח וסייעתא דשמיא 

שלא יעשו מה שרוצים. 

מי שלא יצביע למפלגות שאמרתי, אחר כך מתחייב בנפשו
אני רואה שרוב הרבנים שבאו מחוץ לארץ, בניהם ובני בניהם לא נשאר ז. 

מהם מאומה. כלום כלום כלום. אחד בא מג’רבא, ואחר כך עשו כנס בנתיבות על 

9.  היה פעם ברוסיה שבעים שנה של הקומוניזם, והיו מלמדים גמרא במחתרת. והיה חכם 
אחד )איני זוכר אם זה היה חסיד חב”ד או מישהו אחר( שמו רבי דוד, היה מלמד תוספות לתלמידיו. 
ופתאום הגיע השוטר מטעם הקומוניזם, אמרו לו מה אתה מלמד גמרא כאן?! הרב נתן לו 
סטירה, העיף אותו. והוא הלך, פחד. רב יהודי יתן סטירה לשוטר רוסי?! אחר כך אמרו לו: 
רבי, איך העזת לתת לו סטירה? אמר להם: הוא רשע, אני באמצע תוספות והוא מפריע לי! 

מה אתה מפריע לי?! תן לי לגמור את התוספות.. ומאז לא בא השוטר יותר.... 



יהדות ג’רבא, ובא אחד הבנים או הנכדים שלו ואמר, הרמב”ם כתב שהג’רבאים 
טפשים. תודה רבה... תראה איך ג’רבא הזאת החזיקה מעמד אלפיים שנה והם 
שומרים תורה ומצוות! אתה יכול להסביר את זה?! אף אחד לא יכול להסביר 
את זה. זה מראה לנו את הכח של החיים שיש בתורה, את הויטמין שיש בתורה. 
אתם בורחים ממנה?! לפיכך אתם צריכים לדעת שכל מי שלא יצביע למפלגות 
שאמרתי, אחר כך מתחייב בנפשו. ולא בנפשו בלבד, אלא בנפש כל הרבבות 

שעלולי ללכתם בדרך אחרת. 

“באו בנים עד משבר וכח אין ללידה”
ובכלל ראינו מהשמים שראש הממשלה הזה מיוחד במינו. אמר לי פעם ח. 

הגאון הצדיק רבי סלימאן מוצפי שכל ראשי  הרב בן ציון מוצפי בשם אביו 
הממשלה של המדינה הזאת כולם מידת הדין. אמרתי לו למה מידת הדין? 
אמר לי דוד זה מידת הדין, לוי אשכול – לוי זה מידת הדין. יצחק זה מידת 
הדין. ועוד מישהו אחר - כולם מידת הדין. רק בנימין הוא הראשון בלי מידת 
הדין. וה’ נתן לו זכות גדולה. דבר ראשון, הוא מזרעו של הגאון מוילנא )אומרים 
שהאיי-קיו שלו מיוחד במינו, אבל לא אכפת לי מהאיי-קיו, העיקר שהוא מזרעו של הגאון 
מוילנא(. ודבר שני, הוא אוהב תלמידי חכמים, הוא לא שונא אותם. להיפך, הוא 
מחבב אותם. אולי זה לטובת עצמו, יכול להיות. אבל הוא לא אדם כזה ששונא. 
וכל שבוע הוא קורא פרשת השבוע עם הבן שלו. אמנם לא בבית הכנסת )אולי 
יגיע הזמן שיבוא לבית הכנסת ויתפלל וישמע. יידע שלולא התפילה אנחנו מזמן חלפנו מן 
העולם(. וכל זמן שהיה נתניהו ראש ממשלה כמעט שלא היו מלחמות, שמתם 
לב? תקחו את כל ההסטוריה שלו, חמש עשרה שנה לא היו מלחמות, הכל 
היה רוגע ושלווה. הוא יודע לדבר בטוב טעם עם כל הצדדים. פעם ראשונה 
שרוסיה ואמריקה מתאחדים ביחד, פעם ראשונה שיש לנו קשר עם מדינות 
ערב במסחר ובכל מיני דברים. מה שלא עשה אף אחד לפניו. אז סתם אומרים 
“רק לא נתניהו”, “נתניהו דואג רק לנתניהו”, “נתניהו רק לנתניהו”, “נתניהו רק 
לנתניהו”. עד שנמאס לאנשים לראות את המודעות האלה ברחוב. בני אדם 
השתגעו לגמרי. אין להם טיפת שכל. אני לא העורך דין שלו... אבל אני מרגיש 
שפשוט מאד כאילו אומרים לך תחליף פרה בחמור. יש לך פרה שנותנת לך 
חלב ונותנת לך בשר, ונותנת לך הכל. ואתה מחליף אותה בחמור. מה תעשה 
בחמור?! אלה שבאים במקומו כביכול הם חמורים. זה הכל. לא פחות ולא יותר 
מחמורים. אבל לולא שהדבר כל כך קריטי לא הייתי מדבר עליו. כל אחד - 
“יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו” )שמואל-ב’ ב’, י”ד(. הרב מרדכי אליהו ע”ה 
ביום הבחירות לא היה בוחר בכלל, היה נכנס למקום הבחירות, לוקח מעטפה 
ריקה ושם אותה. אמרו לו: למה? מה אתה עושה? אמר: כולם יקרים בעיני, 
אני לא יכול להעדיף יהודי אחד על השני. אבל היום אין לך ברירה. אתה לא 
יכול לומר אני לא אעדיף, אתה חייב ומוכרח להעדיף! אחרת יבולע לנו. אני 
לא יכול עכשיו לשכנע נטורי קרתא שהגענו לזמן של “באו בנים עד משבר 
וכח אין ללידה” )ישעיה ל”ז ג’(. אבל כל אחד ואחד ישקול, אנחנו לא מדברים 
מפני שיש לנו מזה טובת הנאה כל-שהיא, לא בעבר ולא בהווה. אבל דיברנו 

מפני הכאב. כאשר כואב צועקים10. 

תענית בכורות כשערב פסח חל בשבת
השבוע צריכים לעשות סיום מסכת בשביל לפטור את הבכורות מהצום. ט. 

השנה ביום חמישי )י”א בניסן( מי שהוא בכור צריך לצום, ומי שאינו יכול לצום 
ילך לסיום מסכת. ככה נהגו )אף על פי שממרן )סי’ ת”ע ס”ב( משמע שבשנה זו לא 
צריך לצום, והטעם כיון שזה דחוי פטורים לגמרי(, אבל כדאי לעשות סיום מסכת 
)ומי שלא יכול לעשות סיום מסכת גמרא, יעשה סיום של מסכת משניות(, ויבוא לבית 

10.  פעם אחת מישהו אמר לי איך אומרים ֲעָרִבים או ַעְרִבים? אמרתי לו ַעְרבים, ככה כתוב 
בנחמיה )ד’, א’(: “וטוביה ְוָהַעְרִבים”. אמר לי: לא, בנציון נתניהו )אבא של נתניהו, היה אז בן מאה 
ושתים( אומר ֲעָרִבים. אמרתי לו: איפה כתוב הדבר הזה? אמר לי: בנציון אמר, ככה כתוב 
בתנ”ך. אמרתי לו: אני לא זוכר פסוק כזה, אמר בירמיה פרק ג’ )פס’ ב’( כתוב ככה. הוא צודק. 
בירמיה פרק ג’ ככה כתוב. אז אדם זקן בן מאה ושתים זוכר פסוק בירמיה שאפשר לומר 
ֲעָרִבי. לכן כל מי שילמד תורה – “המאור שבה מחזירו למוטב” )איכה רבה בפתיחה אות ב’(. 
כל אחד ואחד מכם לו יפגש עם איזה טיפש מטופש ויאמר אתם לא יודעים כלום, תראה לו 
שבתורה יש את כל החכמות שבעולם. כמו שאמר הרב שלמה עמאר שיחיה, לפני כן ]יודפס 
לקמן בעזה”י[, שהגר”א אמר שיש אבן כזאת. אני לא שמעתי הסיפור הזה. אבל זה מדהים. 

אני יודע שהגר”א ומנדלסון להבדיל חיו בדור אחד. ככה כתוב בספר הברית בהקדמה.

הכנסת וישמע את הסיום. ואני אומר עצה טובה לכל אלה שעושים סיום, שינסו 
לחדש חידושים על המסכת, כי ללמוד וללמוד בלי שום חידושים, זה לא בסדר. 
והחידושים צריכים להיות עם טעם ועם משקל, לא חידושים של פלפולים, 
הרבה פעמים אתה מרגיש בלב שלך שהפלפול הזה לא אמת. אלא תעיין טוב, 
תשתדל להבין את רש”י ואת תוספות, ואם תמצא איזה הסבר טוב תכתוב אותו. 

וככה יתחדשו לך במשך השנים כמה וכמה דברים טובים11.

לקיחת תרופות בפסח
בתרופות בדרך כלל אין בהם שום חשש לפסח. יש כאלה מחמירים בזה מפני י. 

שבתרופות של אבות אבותינו היה חשש של עמילן. היום כמעט אין תרופות 
כאלה. אבל בכל זאת יש חוברת של נטורי קרתא - העדה החרדית, שאומרים 
לך על כל תרופה אם יש בה הכשר לפסח או לא. ואפילו תרופה שאין בה הכשר 
לפסח, אם אתה חייב לקחת אותה והיא בבליעה, מותר לך לקחת אותה12. לכן 
כל מי שרוצה להחמיר – יברר. ואם המצב הוא שאין ברירה - מותר לבלוע. 
החזון איש )הלכות פסח סי’ קט”ז סוף אות ח’( מתיר, ובחזון עובדיה )פסח עמ’ ק”כ( 

מתיר. אסור לעשות חומרות בדברים כאלה.

להזדרז בהכנת שלחן הסדר
במוצאי שבת )ליל הסדר( יחכו שבע עשרה דקות או שמונה עשרה דקות יא. 

אחר השקיעה ויתחילו להכין, האנשים נמצאים בבית הכנסת ומתפללים, 
והבנות והנשים יכינו את הכל, וכשיבוא בעל הבית ימצא את הכל מסודר, 
ריות וכל הדברים האלה. אסור לבזבז  המיטות והקערות והיינות והמזיגה והּכָ
רגע, משום שכבר יש לנו שעון קיץ ואתה לא מרגיש בזמן. לכן לשים לב שהכל 
יהיה מדויק ומסודר. לעתיד לבוא בעזרת ה’ כשנזכה לעשות קרבן פסח, כל 
הזמן יהיה מדויק עד מאד. יש גמרא בסוכה )דף נ”ג ע”א(: “שעה ראשונה לקרבן 
התמיד, משם לתפלה, משם לקרבן מוסף, משם לבית המדרש”. כל שעה יודעים 
בדיוק מה יש בה. לא כאלה שהם יושבים וחולמים וחולמים... למה אתם עושים 
ככה? “היינו כחֹלמים” )תהלים קכ”ו, א’( כחֹלמים גימטריא פסח, בפסח חולמים13... 

שיעור כזית במצה ובמרור
שיעור הכזית מצה לא יותר מעשרים גרם. כל שנה היינו עושים פלפולים יב. 

שאין להם סוף, אחרי נסיונות רבים מאד מצאנו שזה כך )עיין בספר ה’ נסי ח”ב 
חלק השו”ת סי’ מ”ד(. וככה כתבו גם כן תלמידי חכמים אחרים. ביתד המאיר 
שיצא השבוע גם כתבו שם עשרים גרם מצה בין של יד בין של מכונה, יש 
בהם כזית בשפע וברווח ]ובאמת במצת מכונה מספיק 15 גרם[. לגבי המרור 
יש כאלה גם כן ששוקלים ומכינים אותו, אבל אין צורך לזה. יש עצה פשוטה 
מאד, תקח את הכוס שמכילה רביעית - כוס הכי קטנה שיש בה רביעית יין. 
ורביעית פירושו נפח של ביצה וחצי, והכזית לכל היותר הוא חצי ביצה )יש 
דעה שפחות, אבל נקח חצי ביצה(, ואם תקח את העלים של החסה ותמעך אותם 
ותראה שהגיעו לשליש הכוס או לחצי הכוס, בודאי שיש כאן כזית, ולא צריך 
יותר מזה. אל תשקול ואל תמדוד אל תעשה כלום. זה השיעורים של הכזית. 
אם אתה מעיין  לכן בישיבה כאן אנחנו מלמדים את התלמידים לעיין טוב ולכתוב.    .11
ולא יודע לכתוב - חבל על כל התורה שלך, לא תוכל להעביר אותה לדורות הבאים. הביאו 
האדמו”ר מוהרא”ש שאמר, אתה יכול לדבר בפני עשרה איש ומאה איש, אבל אם  בשם 
אבא ע”ה מאה פעמים,  אתה כותב הכתיבה תשאר לכל הדורות. והרעיון הזה אמר אותו 
היה משכנע את תלמידיו שיכתבו )בתונס לא היו אוהבים לכתוב, בג’רבא כתבו(, והיה אומר 
להם תראו, כשאתה מדבר, כמה תוכל להשמיע? למאתים איש? לאלף איש? אבל כשאתה 
כותב - הכתיבה תישאר לדורות. עוד מאתים שנה ושלוש מאות שנה. ואת הרעיון הזה אמר 

אותו גם האדמו”ר מוהרא”ש.
12.  היה אחד שלא רצה לקחת תרופות בפסח, והיה מסכן חולה נפש. לא לקח תרופות יום, 
יומיים, שלושה, ביום השלישי זרק את עצמו מן הגג ומת בעוונות הרבים. אני זוכר את השם 
שלו. צריך לדעת שמי שעושה חומרות של שטות כאלו, הוא ישלם אחר כך. ישלם. ומי יודע 

כמה ישלם. והמשפחה שלו סובלת בגללו, אסור לעשות את זה.
13.  היה אדמו”ר אחד שיש לו בן לא פחות צדיק ממנו. ובליל פסח שלח את האנשים שלו, 
ואמר להם תלכו לראות את הבן שלי איפה הוא נמצא. השעה היתה אחת עשרה, וראו שבידו 
חצי מצה. ואומר “כי הוא”, “כי הוא”, “כי הוא”, “כי הוא”. מה זה “כי הוא”? האשכנזים לא 
אומרים “הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא” ]זה לחם עוני שאכלו אבותינו[, כי הרי כבר אכלו 
ָהא”. והקמץ אומרים אותו אֹו, אז יוצא  את זה, וכי זה הלחם שאכלו? אלא הם אומרים “ּכְ
“כהוא לחמא עניא”. אז הוא לקח את החצי מצה עד הבוקר, וצועק “כהוא”, “כהוא” “כהוא”. 
מתי תאכל את המצה?! מתי תעשה את זה?! לכן אם אתה לא יכול להגיד ‘כהוא’ תעזוב את 

זה ותמשיך הלאה... אל תעשה שטויות. צריך לאכול אפיקומן לפני חצות.

להצלחת 
מצליח 

 אוזן
ורעייתו

 לע"נ 
האיש הכשר 

 סעיידו 
בן חביבה 

 לרפואת 
האשה הכבודה 
 מרת מרגלית 

בת סרח
לבית חדאד



לשמח את אשתו ובניו
וצריכים להיות שמחים בחג. אדם יכול לשמח את אשתו ואת בניו ובני ביתו יג. 

שיקנה להם דברים טובים לחג. פעם הרב עובדיה ע”ה שלח את הבנים שלו 
עם האמא שיקנו לה איזו מתנה, הם נכנסו לחנות תכשיטים, והיא ראתה איזה 
תכשיט. אמרה, זה יפה מאד, אבל ראתה שהתכשיט הזה עולה שלושת אלפים 
דולר. אמרה, לא, זה יותר מדאי, אני לא מכבידה על בעלי. אז היא קנתה משהו 
אחר בחמש מאות דולר )או משהו כזה(. אחר כך סיפרו את זה לאבא שלהם, אמר 
להם: תקנו גם את זה, אבל אל תגידו לה. בליל פסח אחרי הקידוש אמר לה: זו 
מתנה. אמרה: מה זה?! מאיפה הבאת את זה? אמר לה: התכשיט של שלושת 
אלפים דולר שחשבת שהוא לא מגיע לך – זה מגיע לך על כל הטרחה שטרחת 
לפסח! אדם צריך ללמוד איך לעשות שלום בבית, ואיך לשמוח בבית. התורה 
אומרת )דברים ט”ז, י”ד(: “ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי 
והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך”, והמדרש אומר )הובא ברש”י שם( ארבעה 
שלי וארבעה שלך. אם אתה משמח את “הלוי והגר והיתום והאלמנה אשר 

בקרבך”, אז אני משמח את “בנך ובתך עבדך ואמתך”. 

“אתה” זה אתה ואשתך
אמרו אנשים: כתוב “אתה ובנך ובתך” ומה עם האשה? התורה לא מתייחסת יד. 

לאשה? אבל לא יעלה על הדעת שהתורה תחשוב על הבת שלך ועל האמה 
)השפחה( שלך, ואת האשה היא לא תזכיר. אלא האשה כלולה ב”אתה”, “אתה” 
כולל אתה ואשתך ביחד. “זכר ונקבה בראם ויברך אותם ויקרא את שמם אדם 

ביום הבראם” )בראשית ה’ ב’(. ויקרא את שמם אדם – הם אדם אחד. אדם צריך 
לדעת שכל ויכוח בבית שהאדם עושה שלא כדין, זה ישפיע חס וחלילה לרעה 
על הבנים שלו. צריך הבית להיות מוגן, רגוע ושמח. פעם אחת שמע הרב עובדיה 
ע”ה את אחת הכלות שלו שהיא צועקת על הבנים שלה. קרא לה, אמר לה בואי. 
באה רועדת כולה. אמר לה: בבית שלי אני לא רוצה לשמוע צעקות. הבנת?! 
זהו. אמרה התאבנתי... לא לשמוע צעקות, הכל צריך להיות בנחת. וככה נהג, 

וככה הנהיג, וככה חיבב את התורה על כל ישראל. 

לבקש בקשות אחר “שיר השירים” שאומרים בסוף ההגדה
שנזכה כולנו לחג פסח כשר ושמח, וכל מי שיש לו איזו בעיה ישפוך את טו. 

לבו בתפלה. אחרי ההגדה כשיקרא את שיר השירים יאמר: “יהי רצון מלפניך 
ה’ אלקינו ואלקי אבותינו, שיהיה לי כך וכך, ובשנה הבאה נשמח יותר אני 

והבנים והנכדים”. ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן. 
מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, הוא יברך את הגאון רבי 
יחזקאל מאזוז בן שלבייה, וישלח לו השי”ת רפואה שלמה ובריאות איתנה. 
יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, ויזכה להוציא את כתבי היד שלו. )יש לו 
השומעים,  נכדים תלמידי חכמים, שיוציאו את זה ויתעסקו בזה(. ויברך גם את כל 
וכל הרואים, וכל הקוראים אחר כך בבית נאמן. שיהיה להם ולנו ולכל ישראל 
אחינו פסח כשר ושמח. גם לחילונים שיהיה להם פסח כשר. )לא פסח כזה 
 שהוא ְמֻעְבָרת ומבולבל, אלא פסח אמתי(. פסח כשר ושמח לכל ישראל. אמן ואמן.

דרשת מרן הראש”ל רבנו שלמה משה עמאר שליט”א
השנה מתוך העליה בשבת נכנסים לעליה של ליל הסדר

ברשות מורי ורבותי קהל קדוש. ברוכים תהיו לה’. ברשות מרן ראש הישיבה א. 
הגאון הגדול רבי מאיר מאזוז ה’ יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים לעד, בבריאות 
ובנחת אמן. קהל קדוש, “את אשר ישנו פה” וכל השומעים ה’ עליהם יחיו. 
השנה יש לנו כמעט פעמיים שבת הגדול. ושבת הגדול השנה מכניס אותנו 
לפסח ברמה מיוחדת במינה. רבנו האר”י אומר שאין לילה כמו ליל הסדר 
שבו מקבלים את כל האורות וכל המוחין גדולים וקטנים הכל בבת אחת ברגע 
כמימריה, ומצד שני כתוב שם שבשבת מגיעים יותר גבוה. אלא שבשבת זה לא 
בבת אחת, אלא “הולך ומוסיף” - חלק אנחנו מקבלים בליל שבת, וחלק ביום 
שבת, ובמנחה ב”רעוא דרעווין” עולים ומתעלים וזה יותר גבוה מפסח. רק 
המעלה של פסח שהכל בא בפעם אחת. אבל השנה אנחנו עושים את השבת עם 
כל העליות שהעולמות מתעלים ואנחנו מתעלים לעילא מן כל ברכתא, וכאשר 
מגיעים לשיא של העליה נכנסים לסדר, ואין חול שמפריד בין יום שבת ליום 
טוב. מהעליות הגבוהות של השבת אנחנו נכנסים מיד לקדושת יום טוב )ורק 

עושים הבדלה(. ועל כן יש לנו מעלה מיוחדת. 

אי אפשר להמתין
אבל מצד שני אם נמתין לכל הדרשות והשיעורים לשבת הבאה, הרי לא יהיה ב. 

סיפק בידינו ללמד הכל. בפרט שאנחנו דורשים כפי שמרן הרב עובדיה יוסף 
ע”ה רגיל לכתוב )חזון עובדיה פסח עמ’ ל”ב, רנ”ב( שחכמי הספרדים בדרשותיהם 
הם דורשים הלכה למעשה1. כי אנחנו רוצים שהציבור ידע “כדת מה לעשות 

דבר יום ביומו” )ע”פ אסתר א’ ט”ו, ושמות ה’ י”ג(. והשנה עוד יותר.

ענין הגבהת הכוס ב’והיא שעמדה’
כשאומר “והיא שעמדה” יגביה בעל הבית את הכוס השני. ג.  כתוב בהגדה 

וחשבתי מה הסיבה שצריך להגביה את הכוס השני בוהיא שעמדה, נכון הוא 
רק מרים אבל זה מראה שיש קשר, על פי מה שרבנו חיים פלאג’י ע”ה )נדמה לי( 
אומר על “והיא שעמדה” – ‘היא’ גמטריא שש עשרה2, וזה רומז על מה שכתוב 
16 פיפיות. ועל זה אומרים  שהקב”ה היכה את המצריים במצרים בחרב של 
“והיא שעמדה” והכוונה לאותה החרב. ולמה מרימים את הכוס? כי הרי את 
הכוס הזאת ממלא אותה רק בעל הבית כדי שלא ישפך. ומהכוס הזאת שופכים 
כשאומרים דם צפרדע וכו’. וכמה פעמים שופכים? שש עשרה פעם – עשר 

1.  האשכנזים דורשים בפלפול, ומי שיראה את דרשות שבת הגדול של נודע ביהודה ואחרים, 
יראה איך הם מלאים בפלפולים גאוניים.

2.  יש גורסים “היא” שעמדה, ואנחנו רגילים לומר “והיא” שעמדה, אבל בכל אופן הוא”ו 
זה וא”ו החיבור ונשאר “היא”.

מכות, דצ”ך, עד”ש, באח”ב, דם, ואש, ותימרות עשן. וזה כנגד אותה החרב. 
והיות שהכוס הזאת מיועדת לשפוך את אותם השפיכות, על כן מרים אותה 
ואומר “והיא שעמדה”, לרמוז על אותה חרב דוקא בכוס השני, כי ממנה שופכים.

כמה פעמים צריך להודות?
על כל פנים כולנו יודעים ברוך ה’ את הנסים והנפלאות ומצוה עלינו לספר. ד. 

פעם שאל אותי יהודי אחד ע”ה שהיה חריף מאד, הרי ודאי שמצוה עלינו 
כמה פעמים צריך להודות?  להודות וחייבים להודות, אני מבין את זה. אבל 
“כל ימי חייך” )דברים ט”ז, ג’( ימי חייך – הימים, “כל” ימי חייך – הלילות, “ימי 
חייך” - העולם הזה “כל” ימי חייך - להביא לימות המשיח, וכמעט כל המצוות 
הם “למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים” )דברים שם(. ובמיוחד בלילה הזה 
שכל המרבה לספר בו הרי זה משובח. מה זה נותן? הרי להבדיל אם אדם עשה 
לך טובה גדולה, אם תתחיל לבוא אליו כל יום כמה פעמים ותאמר לו: “תודה 
רבה, רציתי להודות לך על הטובה שעשית לי”, בפעם הראשונה והשניה הוא 
ישמח לשמוע, אבל בפעם השלישית כבר יאמר לך: אדוני, תעזוב אותי, מספיק, 
תן לי מנוחה... א”כ כמה פעמים אנחנו מודים על יציאת מצרים?! קושיא גדולה.

ההודאה מחזקת את האמונה
אמרתי לו שהוא צודק רק אם אנחנו חושבים שאנחנו מודים לה’ כדי ה. 

להוסיף לו כבוד או שבח, אבל אליבא דאמת “מה יתן לך ומה יוסיף לך” )תהלים 
ק”כ ג’(? מה שווה ההודאה שלנו? הרי זה כמו איזה יתוש קטן שאומר לך “אני 
משתחווה לך”... תאמר לו: תעזוב אותי. אלא זה לא בשבילו, רק בשבילנו. 
כי יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום )סוכה דף נ”ב ע”א(, ואין לו גבול, הוא לא 
מפסיק ולא מתעייף, והולך ומתגבר בכל יום. וכנגד זה אנחנו צריכים למצוא 
דבר ש”וידעת היום והשבות אל לבבך” )דברים ד’ ל”ט(. הרי אם התורה אומרת 
“וידעת” זאת אומרת שזו ידיעה מוחלטת ומושלמת, ואפילו  הכי זה לא מספיק, 
צריך גם - “והשבות” כדי לדחות את ההתגברויות של היצר הרע. ולכן כנגד זה 
צריכים לחזק את האמונה. והאמונה שלנו כולה היא בנויה על יציאת מצרים, 
וכמו שכותב האלשיך הקדוש באריכות שעשר המכות כוללים את כל הכוחות 

שיש בטבע בעולם. 

הקב”ה התעלל במצרים או מצרים התעללו בנו?
פרעה חשב שהוא “מסדר” אותנו, ואומר תלכו היום ותבואו מחר, והוא ו. 

חושב שהוא צוחק עלינו. אבל מה ה’ אומר? “למען תספר באזני בנך ובן בנך 
את אשר התעללתי במצרים” )שמות י’, ב’(. ולכאורה הרי פרעה התעלל בנו, שהיה 
אומר למשה אני אשלח אתכם, וכאשר היה מגיע הזמן היה אומר לא, תלכו 



רק הגברים, תלכו בלי צאן וכו’. א”כ הוא זה שהתעלל בנו? אלא האמת הייתה 
שה’ רצה להשאיר אותנו עד שנראה את כל העשר מכות כדי שנדע שמלכותו 
בכל משלה, ואין דבר מבלעדי מלכותו. אלא שמי הוא זה שיכול לסבול עשר 
מכות? כמה שפרעה שהיה קשה הוא לא יכול לסבול כאלה מכות. מה עשה 
הקב”ה? נתן לו הרגשה כאילו הוא מתעלל בנו, וכאשר אדם מתעלל בשונאו הוא 
לא מתעייף, ואפילו אם הוא בעצמו סובל הוא מוכן להמשיך, כמו אותו אחד 
שאמר שיקחו לו עין רק בשביל שיקחו לשני לא אליכם שתי עינים3. וזה מה 
שהיה עם פרעה, הוא חשב שהוא מתעלל בנו, ולא ידע שהוא היה כלי שעל ידו 
הקב”ה השלים לנו את אמונתנו. ישתבח שמו לעד. מי יעמוד בסוד ה’ יתברך.

מה יאכל בערב פסח שחל בשבת?
ברשות מרן ראש הישיבה. ודאי מרן יאמר את ההלכות, נאמר רק הצעה ז. 

פשוטה. רבנו עובדיה כתב בחזון עובדיה )עמ’ רס”ב( מה הסדר של השבת 
הזאת. ועושה דרך שלא לאכול לחם ולא יהיה חמץ בכלל. אלא הכל יהיה כשר 
ויאכלו מצות. ואיך יאכלו מצות, הרי כתוב ברמב”ם )פ”ו מהלכות חמץ ומצה הי”ב( 
שמי שאוכל מצות בערב פסח מכין אותו מכת מרדות4? לכן כתב שיבשלו את 
המצות במרק או שיטגנו אותם, ואז מותר לאכול אותם ביום י”ד. ובליל שבת 
יש שלוש דעות מאימתי מתחיל ערב  הוא מעלה שמותר גם בלי בישול. כי 
פסח לעניין איסור אכילת מצה. יש ראשונים שאמרו שכבר מהשקיעה של ליל 
ארבעה עשר אסור לאכול מצות, ויש אומרים שהאיסור מתחיל מזמן איסור 
חמץ, דהיינו משעה חמישית. ויש דעה שלישית שאומרת שמתחיל מבוקר יום 
י”ד. והרב אומר שבלילה לפי רוב הפוסקים מותר, ולכן יאכלו מצות רגילות, 
ויברכו המוציא וברכת המזון, כי זה כמו פסח שאין דבר אחר לאכול, ובבוקר 
יאכלו מהמצות המבושלות או המטוגנות. ובמנחה אם רוצה יאכל מצה עשירה 
ויש מחלוקת מה יברכו עליה, ואמר זה ספק ברכות להקל ויברכו מזונות ועל 

3.  והמסילת ישרים אומר )פרק י”א( שהנקמה מתוקה יותר מדבש. כאשר בא לאדם היצר הזה, 
אם הוא לא גובר עליו, זה בא לו במתיקות. ולכן הוא עושה את זה ברצון ומוכן לסבול על זה. 
4.  ונוסף שם ברמב”ם “עד שתצא נפשו”, ולכאורה זה תמוה, כי ככה עושים בעשה שיקיים 
עד שתצא נפשו. אומרים לו תעשה, תעשה, ומלקים על זה. אבל אם זה כבר עבר, לא 
מלקים על עבירה דרבנן עד שתצא נפשו. ובאמת ראיתי ברמב”ם מהדורת פרנקל שאומר 
שבכתבי יד אין את הסיום הזה: “עד שתצא נפשו”. וזה דבר נכון והגון. על כל פנים איסור יש. 

המחיה. ובאמת ככה אנחנו עושים במלונות או בצבא, שאי אפשר שניתן לחם 
בשבת הזאת כי אי אפשר לעמוד ולפקח על זה, כי מדובר בכמויות. ולכן אומרים 
להם שיעשו הכל כשר ויתנו מצות, ואמרתי להם שיעשו שלושה סוגים, יעשו 
מבושלות )הסברתי להם איך לעשות( ומטוגנות וגם מצה עשירה - והבוחר יבחר, 

יש אדם שרוצה כך ויש שרוצה אחרת.

דרך אחרת לעשיית הסעודות בשבת
אבל בקהילות שלנו לא ישמעו לנו לאכול מצה בערב פסח, לא מבושלת ח. 

ולא מטוגנת. יש שלא היו אוכלים מצות מר”ח5, ואם נאמר להם שיאכלו מצות 
זו בעיה, לכן חשבתי שיעשו סדר אחר6. כמובן שיבשלו את הכל בכלים כשרים, 
וכלי החמץ יהיו במקום כלי החמץ – במחסנים או בארון סגור,  וגם הכלים 
וגם האוכל יהיה כשר, אבל יאכלו פיתות. ואיך יעשו? יבשלו ויאכלו הכל כשר. 
ויניחו על השלחן כלים חד פעמי וניילון חד פעמי, ויביאו קערות חד פעמי 
חדשים, וימזגו את האוכל במטבח מהכלי הכשר למגש או לקערה, ויביאו אותו 
לשלחן של האכילה, ומשם יקח כל אחד לצלחתו. ובליל שבת יאכלו פיתות 
כי הן לא מתפוררות כמו החלה אלא הן נוחות, לא מתפרצות או מתפוררות, 
ויאכלו מה שהם רוצים לאכול, ויברכו ברכת המזון ויאספו את הכל עם הניילון 
- “על כרעיו ועל קרבו” )שמות י”ב ט’( וישפכו אותו באשפה. וכמובן שישמרו 

את הפיתות הנותרות למחר בבוקר בשקיות סגורות.

סעודת הבוקר וסעודה שלישית
ובבוקר כבר נתפשט המנהג שבשבת כזו מתפללים כולם בהנץ, ובאים מוקדם ט. 

ועושים קידוש. ובדרך כלל ברוב המשפחות מבשלים דגים ועושים חמין, ואני 

5.  אני שמעתי מתלמידי חכמים שאמרו שבתונס לא היו אוכלים כבר מפורים. אולי מחמת 
ששלושים יום קודם פסח שואלין ודורשים בהלכות הפסח. ואולי רק כמה משפחות נהגו 
ככה. ואנחנו המרוקאים ברור שלא אוכלים מראש חודש, וזו עובדה קיימת. )היינו ילדים 
והיו מגיעים המצות והיינו רוצים לטעום, ילד שרואה מצה רוצה לאכול. והיו אומרים לנו “יכול מראש 
חודש”?!... לא יכולים. אף אחד לא נוגע בזה(. וראיתי גם אצל הטריפוליטאים שלא היו אוכלים 

מראש חודש. )היה איזה עובדה בזה(.
6.  ועשיתי את הסדר הזה כאשר הייתי רב במושב מגדים, וזה היה באותה שנה של מלחמת 
כיפור, וזה היה עשרים שנה שלא היה ליל הסדר במוצאי שבת, וכאשר הגיע הפסח הזה 

אנשים היו תמהים איך לעשות, ולכן כתבתי באותו הזמן איך לעשות.



אמרתי שבבוקר יאכלו את הדגים עם הפיתות והדגים )בעיקר אם הם קצת חריפים, הם 
מבערים את הפיתות... ולא ישאר מהם לא שריד ולא פליט. ידוע שהדג הוא האויב של הלחם...(, 
ויאכלו את הפיתות וישבעו, ויגמרו ויזרקו אם נשאר מעט מהפיתה. האכילה זה 
הביעור הכי טוב, כמו שכתוב: “כאשר יבער הגלל עד תומו” )מלכים-א’ י”ד, י’( והגמרא 
)ב”ק דף ג’ ע”א( אומרת שכוונת הפסוק על השן, כי זה מבער את הכל. ואם בכל זאת 
נשאר, כתוב במשנה ברורה )סי’ תמ”ה סק”ה( שישליך בבית הכסא, ואפילו שבבית 
הכסא שלהם היה נשאר שם החמץ, זה מועיל, ואם כן כל שכן בבית הכיסא שלנו. 
ואולי יניח על זה איזה נייר או טישו וישליך. ומרן שליט”א אומר שעדיף לזרוק 
באמבטיה רק שיחכה ויראה שלא נשאר כלום. אבל יותר טוב שמראש לא יביאו 
הרבה. ואת החמין שיש בו ביצים בשר ותפוחי אדמה יאכלו בסעודה שלישית לפני 
שעה עשירית. יעשו מנחה קצת מוקדמת, ויאכלו בלי פת כי לא צריך פת, ואם בכל 
זאת ירצה שיהיה קיום סעודה ישתה רביעית יין7, ובשביל שישבע יש את הביצים 
והבשר ותפוחי האדמה שיש בהם כדי שביעה. ואם אדם יהיה רעב אחר כך כתוב 
)סי’ תע”א ס”א( שיכול לאכול פרי, רק שלא ירבה. וככה נמצא שאוכלים לחם כרגיל 

ולא מצה, ואין שום חשש, וזו דרך פשוטה ביותר. והבוחר יבחר. 

מצה מבושלת ומטוגנת
ומי שרוצה לעשות במצה מבושלת, מרן הרב ע”ה התיר כי המצה יש לה טעם י. 

אחר, כיון שמבשל אותה. וכיצד יבשל אותה? הרב אומר עצה נכונה, ישים בסיר 
של מרק אחר שהסירו אותו מעל האש )כי אם ישימו בו כשהוא על האש המצות יתפוררו 
מהרתיחה, כי המצות הם לא חזקות( כשעדיין היד סולדת בו וזה כלי ראשון. וישימו 
מצות כמה שהם צריכים, ויניחו אותם עד שיתקרר קצת, ויכולים לעשות בהם 
לחם משנה והכל. או שיטגנו אותם בשמן, שגם הטיגון משנה את הטעם, וודאי 

שגם זו דרך טובה ללא ספק.

מצה עשירה
ולגבי המצה העשירה יש שני סוגים, יש מצה עשירה שהיום רגילים לקרוא יא. 

להם “פפושדו” שהרב היה נותן להם הכשר, אבל הם מזונות מתוקים וזה לא מתאים 
עם אוכל. ויש מצה עשירה אחרת, המפעלים הגדולים של המצות נמצאים היום 
בירושלים, והם עושים שם מצה עשירה שנראית כמו מצה רגילה8. ואלה המצות 
יכול לאכול אותם בסעודה שלישית, רק שהוא נכנס למחלוקת מה יברך. אבל אם 
אפשר שיאכל רק פירות ורביעית יין, לפי עניות דעתי זה פשוט יותר, ובמיוחד שלא 
כל אחד מכניס מצה כזאת לבית, כי יש אנשים שאוכלים בפסח רק מצה שמורה 

או דברים כאלה. וא”כ בשביל מה להיכנס לכל השאלות.

7.  הרי לגבי דין “אין קידוש אלא במקום סעודה”, בשעת הדחק שתיית רביעית מועילה להיחשב 
כמקום סעודה )סי’ רע”ג ס”ה(, וא”כ גם כאן זה יועיל שיחשב כסעודה.

8.  האמת שמתחילה לא ידעתי שהם עושים מצה עשירה, וזה נודע לי רק באקראי כי הם לא 
סיפרו לי. יום אחד באתי בהפתעה )אני רגיל לבקר כדי לבדוק, וברוך ה’ הם עובדים כמו שצריך, אבל 
הוספנו להם עוד הידורים שיש בהם טעם וריח בהלכה והם לא חומרות בעלמא(. וראיתי שהם מכינים 
מצות, שאלתי אותם: האם זו מצה שמורה או רגילה? )היו נראים כמו מצות רגילות(. אמרו לי שזה 
מצה עשירה, והתפלאתי, האם ככה עושים מצה עשירה?! שאלתי אותם: ומה אתם שמים 
במקום מים? אמרו לי: מיץ תפוחים. ובאמת זה היה דבר נורא. אמרתי להם: הרי אתם עושים 
אותם כמו מצות רגילות, ואנשים יטעו ויאכלו אותם בליל הסדר?! אמרו לי: אבל כתוב על זה 
“מצה עשירה”. אמרתי להם: אבל רובא דעלמא לא יודעים מה זה מצה עשירה, הם חושבים 
שיש מצה רגילה, ויש מצה שמורה, ויש מצה “לעילא ולעילא מן כל ברכתא” וזו מצה עשירה. 
אולי יש לה שמירה מיוחדת עם שומרים... ]כאן הוסיף מרן רבנו ראש הישיבה שליט”א: שהם 
חושבים שזו סגולה לעושר... ואמר מרן הראש”ל שליט”א: שמצה זו אכן עושר לבעל הבית כי 
אז יקנו הרבה...[. וכאשר התחלתי להתעניין, לא קיבלתי תשובות שמניחות את הדעת שאין 
מים במיץ התפוחים, ויש עוד כמה חששות. וגם מרן החיד”א כותב שנהגו לעשות מצה עשירה 
רק עם יין. לא עם מיץ תפוחים ולא מיץ אחר. וגם רבי עמרם אבורביע בספר נתיבי עם כותב 
ככה, ועוד פוסקים. א”כ בשביל מה לנו לעשות כך? לכן נתתי להם הוראה לא לעשות עם מיץ 
תפוחים, אלא רק עם יין ודוקא יין טהור וכו’. וגם אמרתי להם שיעשו אותם קטנים. אני רציתי 
שיעשו אותם ממש קטנים, אבל הם התעקשו, והיה משא ומתן ארוך ולבסוף עשינו גודל של 
חצי מצה. וגם קוראים להם: “מציות” ולא מצות, כדי לעשות שינוי בשם ובמראה. שכאשר רואים 
שהם קטנים, ורואים שנקראים מציות, שמים לב. ואמנם כתוב עליהם במפורש שלא יוצאים 
בהם ידי חובה, אבל בדרך כלל אדם לא הולך לקרוא את האותיות הקטנות. אלא הוא רואה שזה 
מצות והוא אוכל, אבל כאשר יש שינוי בשם, זה מעורר אותו והוא שואל למה זה נקרא כך. וכמו 

שעושים שאלות בליל הסדר כדי שישאלו התינוקות... וככה עשינו כמה דברים.
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“והמופתים – זה הדם” באיזה דם מדובר?
ברשות הרב שיחיה ויאריך ימים, אני אומר לכם חידוש שעלה לי פעם. יב. 

“והמופתים – זה הדם”. פעם כשהייתי קצת מעיין וכתבתי פירושים,  כתוב: 
הרי הדם זה אחד מעשרת המכות, ולמה צריך  אמרתי, “המופתים” זה הדם, 
בשבילו פסוק אחר הרי זה כתוב במפורש? וחשבתי ש”המופתים זה הדם” אין 
הכוונה על המכות, אלא שכאשר משה אמר לה’: “הן בני ישראל לא שמעו אלי 
ואיך ישמעני פרעה” )שמות ו’ י”ב(? אמר לו הקב”ה אם הם לא יאמינו לך “ולקחת 
ממימי היאור ושמת היבשה, והיו המים אשר תקח מן היאור והיו לדם ביבשת” 
)שם ד’ ט’(, וזו לא מכה אלא זה אות ומופת. ואחרי שכתבתי את זה אמרתי זה 
פירוש שצריך להיות כתוב, וזה מתאים לגאון מוילנא ע”ה כי ככה נראה לפי 
הסגנון. ובאותו שבוע )או שבוע קודם( קיבלתי )מהוצאה ששכחתי את שמה( ספר 
הגדה של הגאון מוילנא, ואמרתי שזו הזדמנות לבדוק, ובדקתי ומצאתי שאכן 

הוא אמר כך. ואחר כך מצאתי ככה בעוד ספר.

זו אבן סנפירינון
והרווחתי בזה דבר נפלא על פי מעשה שהיה יג. 

שכתבו הבנים של הגר”א. בזמן הגר”א היו ברוסיה 
שתי ערים גדולות, העיר הגדולה ביותר זו מוסקבה, 
והשניה לה זה סנט פטרבורג. היא השניה בגודלה אבל 
היא החשובה בבחינת מדענים ומלומדים וכדומה. 
ושם יש מוזיאון שקיים מאות שנים ויש לו שם בעולם. 
ובימיו של הגאון, המושל שהיה שם החליט לשנות 
ולחדש את פניו של המוזיאון, לעשות מבנה ולעשות 
מדפים יפים, והיו בודקים כל דבר ורושמים. והנה הם 
מוצאים איזו אבן אחת, ניקו אותה וראו שהיא מאד 
יפה - ממש יהלום מיוחד. אבל לא ידעו מה היא, יש 
סוגים ויש שמות, והוא לא היה כתוב אצלם. וקראו 
למדענים שלהם שחוקרים את הדברים האלה – “ואין 
פותר אותם לפרעה” )בראשית מ”א, ח’(. אף אחד לא 
יודע. אמרו נלך לגרמניה לשאול אותם, הלכו לגרמניה 
ושאלו אותם כי היו שם מדענים מפורסמים. וישבו 
לבדוק, והיה ביניהם יהודי אחד שהשם שלו משה 
מנדלסון9, והוא היה מדען והלך עם הגויים האלה, 
וגם הוא היה בודק את האבן הזאת. ואמרו לו חבריו: 
הרי אתה יהודי, ותמיד אתם אומרים שאתם חכמים, 
תפתור את הבעיה שלנו10. אמר להם: אני לא יודע. 
שאלו אותו: האם אתה יודע מישהו שיכול לעזור? 
אמר להם: יש אדם אחד שיכול לפתור את זה, והוא 
ידע.  ואני חושב שהוא  הגאון מוילנא, תלכו אליו, 
ומרוב שרצו לפתור את הבעיה הלכו לגאון מוילנא, 
וחשבו שמדובר באיזה מדען, והנה ראו שמדובר 
בחכם שיושב ולומד תורה. והוא בדק את זה ואמר 
להם שזו אבן סנפירינון11. אמרו לו: מה כוחה של 

9.  הוא היה בזמן הגר”א והיה ה”משכיל” הראשון, וממנו קמו 
ה”משכילים” וכל הצרות שהביאו, ומהם צמחו הרפורמים.

10.  תמיד היהודים האלה חושבים שאם הם יתנהגו כמו הגויים 
יאהבו אותם, אבל תמיד יהודי נשאר יהודי.

11.  במקום אחר )בספר ברכת אליהו – שמות פרשת כי תשא מאמר 
י”ד( כתבתי שבאבן סנפירינון ישנם שני סוגים, יש סנפירינון 
תחת כסא הכבוד של הקב”ה, כמו שכותב בתרגום יהונתן בן 
עוזיאל, על הפסוק: “שני לחות העדות” )שמות ל”א י”ח( – “לוחי 
ומאידך יש סנפירינון גשמי,  דאבן ספירינון מכורסי יקרא”. 
שרש”י אמר על הפסוק “פסל לך” )שם ל”ד א’( שהראה הקב”ה 
למשה מחצב של סנפירינון בתוך אהלו, ואמר לו מזה תפסול, 
והפסולת תהיה לך, ומזה התעשר משה ע”ה. והסברתי שם, 
שיש דבר רוחני בתוך גשמי כמו הנשמה בתוך הגוף, וכאשר 
משה שיבר את הלוחות, הגשמי נשבר אבל הרוחני פרח באויר 
וזה מה שכתוב: “וכתבתי על  כמו אותיות של ספר תורה. 
הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר 
שברת” )שם(, ולא אמר “כדברים”, כי זה אותם דברים ממש, 
“לוחות אבנים  ולא הלכו. אבל בלוחות אמר  הם נמצאים 

כראשונים” )שם( כי הראשונים נשברו ועכשיו יעשה חדש.

האבן הזאת? אמר להם: באבן הזאת אתה יכול להבחין בתרכובת של המים, 
כי במים יש מימן וחמצן וכל מיני יסודות, ובה אתם יכולים להבחין בהם. ולאט 
לאט ראו שמדבר אתם חכם גדול, ומיד החליטו שזה דברים צודקים והפכו 

להיות מעריצים של הגאון. וזלזלו באותו מדען יהודי. 

 קריעת ים סוף
ואתה הרם את מטך ונטה את ידך השניה

הוא ראה ככה, התחרט אמר: הרי אני שלחתי אותם אליו, ועכשיו זה יד. 
נהיה לי לרועץ?! מה עשה הרשע הזה? הלך והתחיל למצוא במוחו המעווות 
דבר נגד התורה. והתחיל לפרסם שהנס של קריעת ים סוף הוא לא נכון, וזה 
לא נס, כי המטה של משה היה מאבן סנפירינון )שמות רבה פרשה ח’ פיסקא ג’(, 
והוא היכה בו את המים ונחלקו המים, והראיה שהגר”א אמר שהסנפירינון 
מחלק את המים. )ובאמת הגר”א לא אמר שזה מחלק, אלא רק אמר שמזה נבין איך 
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המים מורכבים(. וספרו את זה להגר”א, ואמר להם הגאון, השוטה הזה לא יודע 
פסוק מפורש בתורה – “ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו” 
)שמות י”ד, ט”ז(, והכוונה “הרם את מטך” ואל תכה בו, שיראו שאתה לא מכה 
בו, “ונטה את ידך” השניה על הים ובקעהו. ואמנם כתוב בחז”ל )יבמות דף ע”ז 
ע”א( שאם חכם ראה מעשה ואחר כך אמר דבר, אין שומעים לדבריו. אבל 
באמת כאשר ראיתי את זה, נזכרתי שהאלשיך כבר כתב את זה. והאלשיך 
היה למעלה ממאתים שנה לפני הגאון מוילנא, ולא היה לו את המעשה הזה, 
והוא לא אמר את זה מתוך מעשה, אלא ככה הוא מפרש את התורה. והאר”י 
ז”ל העיד עליו שהפירוש שלו הוא אחד מהשבעים פנים של התורה. והוא 
אמר את הפירוש הזה, כי הפסוק כתב: “ונטה את ידך על הים”, ואם נגיד שזו 
אותה יד היה צריך לכתוב - “הרם את מטך ונטהו על הים”, אלא ודאי ש”הרם 
את מטך” כדי שכל העולם יראו שאתה לא מכה בים עם המטה, כדי שלא 
יתלו בזה את הנס. הקב”ה ישתבח שמו קורא הדורות מראש ידע שיבואו 
האנשים האלה וימציאו המצאה כזאת. ומי יודע אולי לכל הקושיות של 

השוטים האלה יש תירוצים מפורשים12.
יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שהקב”ה יראה לנו נסים ונפלאות וישלח טו. 

לנו את משיח צדקנו, בחיי מרן שליט”א ובחיי כל הקהל וכל השומעים. אני 
מתנצל ומבקש סליחה שאני צריך לצאת, כי יש לי ענייני הכשרות שעומדים 

ורובצים עלי.

12.  כמו שהיה עם האבן עזרא שהיה משיב לקראים מתוך הפסוקים, והיה מוכיח להם 
דברים כדרבנות. וגם בעניין קריעת ים סוף כתב האבן עזרא )שמות י”ד, כ”ז( על קראי 
אחד: “חיוי הכילבי ישתחקו עצמותיו בקבר”, ככה נתן לו “ברכה” שמתאימה לו... ומה 
אמר הקראי הזה? שיש כמה פעמים שפל והים חוזר לאחור, ומשה היה בקי בסוד הזה, 
והביא את ישראל בזמן כזה ולא היה שום נס. והאבן עזרא ענה לו שם במלים קצרות. 
]ע”ש. ויש שהשיבו:[ אם משה יכול לעשות עם פרעה ויכוח שנה שלמה, ולתת לו מכת 
דם ומכת צפרדע וכו’, ולתכנן שבזמן פלוני יצאו ממצרים כדי שיגיעו לזמן השפל של 
הים, הרי זה נס יותר גדול מקריעת ים סוף... להביא ששים ריבוא וכל העם ולהגיע בדיוק 
בשנייה הזאת ולעבור, זה יותר מקריעת ים סוף. החכמים שלנו ידעו לענות בנחת. אמנם 

האבן עזרא היה כותב בחריפות, כי היו כאלה שמרשיעים בכוונה.

8

מתוך ספר ה' נסי ח"ב למרן רבנו שליט"א.

א. שחרית של יום טוב מתפללים בשמחה ובניגון. וקודם ברוך שאמר אומרים 
כל המזמורים הנאמרים בשבת. והמנהג לומר המזמור של פסח )תהלים ק"ז( 
אחר מזמור "יושב בסתר עליון"1. ואחר החזרה של שחרית גומרים את ההלל 

ומברכים עליו "אשר קדשנו במצוותיו וצונו לגמור את ההלל"2.
כה"ח )סי' תפ"ח אות ג'( בשם שלחן גבוה ויפה ללב. ובדברי הגאונים והראשונים לא    .1
מצאתי שהזכירו אמירת מזמורי החגים. ועיין באבודרהם בתפלות החגים ור"ה ויוה"כ 
שהזכיר לומר מזמורים בשחרית של ימים טובים, אבל שונים משלנו, שבכל החגים הביא 
רק מזמור מ"ב )ולפני ערבית לא הזכיר מזמורים כלל(. ע"ש. ולעיל )בפרק כ"ב סעיף ב' בהערה( 
הבאתי מקור אמירת מזמור של פסח דידן מספר צרור המור לר' אברהם סבע. מיהו קשה 
לי על מה שמוסיפים המזמור של חג בין "יושב בסתר" )תהלים צ"א( ובין מזמור שירו לה' 
שיר חדש )תהלים צ"ח(, ומה מקומו שם? ואכן שמתי לב שכל המזמורים שאומרים בשבת 
ויו"ט מן השמים מספרים וגו' עד כי לעולם חסדו, הם על סדר התהלים )י"ט, ל"ג, ל"ד, צ', 
צ"א, צ"ח, קכ"א, קכ"ב, קכ"ג, קכ"ד, קל"ה, קל"ו(. וכן המזמורים הרבים שמוסיפים ביום הכפורים 
לפני ברוך שאמר, כלם על סדר התהלים )דוק ותשכח(. ומזמור של יו"ט נכנס באמצע בין 
מזמור צ"א לצ"ח, ולכאורה אין מקומו שם. לכן לבי אומר לי, שפעם היו אומרים בשבת 
אחרי יושב בסתר מזמור שיר ליום השבת וה' מלך )מזמורים צ"ב-צ"ג(, שמקומם באמת 
שם לפי סדר התהלים, ואח"כ העבירו אותם אחר ברוך שאמר, וכשתיקנו מזמורים ליו"ט 
בדורות האחרונים, הכניסו אותם במקום שהיו אומרים מזמור שיר ליום השבת. ונ"ל שהיא 

השערה נכונה, וברוך היודע. 
2.  ש"ע )סי' תפ"ח ס"א(. ועיין בחזון עובדיה )הלכות תפלת יו"ט של פסח סעיף א'( פרטי דיני 
הפסק בהלל. ולענין השוכח לברך ברכה ראשונה על ההלל, ראיתי להגר"ח פלאג'י בספר 
כף החיים )סי' ח"י אות מ"ו( שכתב שכל זמן שלא אמר יהללוך יברך. ונראה שהוא ט"ס, וצריך 
לומר כל זמן שלא הגיע ליהללוך יברך, כדמוכח בספרו מועד לכל חי )סי' ל"א אות ע"ד(. ע"ש. 

וע"ע בשו"ת יביע אומר ח"ח )חאו"ח סי' ז' סוף אות א'(. ע"ש.  
ולענין עניית הצבור בהודו לה' וגו', מנהג תונס היה לענות תמיד: "הודו לה' כי טוב כי לעולם 
חסדו". ואבא מארי הגאון זצ"ל ביטל מנהג זה בבית הכנסת שלו, והנהיג לחזור אחר הש"ץ 
פסוקי יאמר נא וגו' יאמרו נא וגו' יאמרו נא וגו', וטעמו שא"כ נמצא מדלגים הקהל בהלל 
וברכתם לגמור לבטלה )ואין לומר דיוצאים בשמיעה מהש"ץ, דהוי חציו בשמיעה וחציו באמירה 
דלא מהני(. והראשונים שנהגו לענות הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו, לפי שהיו אומרים עם 
הש"ץ פסוקי יאמר נא וגו' בלחש. עכ"ד. ומצאתי כדבריו בס' חמדת ימים )הלכות חג הסוכות 
פרק חמישי(. ע"ש. אמנם מנהג תונס הנ"ל מקורו בתוס' סוכה )דף ל"ז ע"ב( בד"ה בהודו וכו', 
והר"ן בהלכות שם )דף י"ט סע"א מדפי הרי"ף( והובא בב"י )סי' תכ"ב(, ועיין במשנה ברורה שם 
)ס"ק כ'(. וגם מצד תיבת "לגמור" אין קפידא כ"כ. ועיין מה שכתבתי בס' מגדולי ישראל ח"ד 
)עמוד רעג ורעד(. ומשם בארה. וראיתי בשם שו"ת רבבות אפרים )ח"ב סי' קכ"ג( שכתב ג"כ 
שאין לענות על כל פרק הודו לה' וגו', דהוי כטענו בחטים והודה לו בשעורים. ע"ש. ולא 
הבנתי, שהרי הוא אומר לקהל יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו, והם עונים אחריו הלכ"ט 
כי לעולם חסדו, וכמו שהיו נוהגים בימי התלמוד לענות בהלל קכ"ג פעמים הללויה, ולא 

חשו לחטים ושעורים )עיין להרמב"ם פ"ג מהלכות חנוכה הלכה י"ב(. והכא נמי דכוותה.
הפסוקים שנהגו לכפול בסוף ההלל, הנה מרן )סי' תכ"ב סעיף ג'( כתב שכל מקום  ולענין 
לפי מנהגו. ועיין להרב בן איש חי )ש"ב פרשת ויקרא אות ט"ז( בשם שו"ת יוסף אומץ )סוס"י 
כ'( דמנהג ירושלים וחברון שאין כופלים אלא עד הצליחה נא, ושכן נראה מספר המנהיג 

ב. מי ששכח ביו"ט והתפלל שמונה עשרה כתפלה של חול, אלא שאמר 
בעבודה יעלה ויבוא וכו' את יום טוב מקרא קודש וכו', יצא3. ודוקא בשחרית 
ומנחה, אבל במוסף של שבת חוה"מ אם טעה ואמר מוסף של שבת והוסיף 

יעלה ויבא בעבודה לא יצא, שהרי לא הזכיר קרבנות מוסף החג כלל.

ג. אם חל יום טוב בשבת, וטעה ולא חתם בשבת, אלא אמר מקדש ישראל 
והזמנים, עיין לעיל )פרק כ"ב סעיף ג'(.

ד. בעת פתיחת ההיכל הוצאת ספר תורה ביום טוב הנכון שלא לומר י"ג מדות4, 
אלא אומרים בריך שמיה, והתפלה שתקן רבנו האר"י, והתפלה להוצאת ס"ת 
לחג הפסח5. והנכון לומר מתחילה התפלה להוצאת ס"ת )שמקורה מחמדת 
ימים(, ואח"כ רבונו של עולם מלא כל משאלות לבנו לטובה וכו' )שתיקן האר"י 
ז"ל(, ואח"כ בריך שמיה וכו', משום מעלין בקדש ואין מורידין )ברכות דף כ"ח 

ע"א(. ויש נוהגים להיפך, ונהרא נהרא ופשטיה.

ה. ביום טוב הראשון של פסח לפני מוסף אומרים תיקון הטל6, והנכון כמנהג 

ומדברי רבנו יצחק בן גיאת. וסיים הבא"ח דמ"מ מנהג מר אביו היה לכפול עד סוף ההלל, 
דאפילו אם נאמר שאין בזה צורך מ"מ אין זה גורע. ע"ש. וכ"כ בשו"ת רב פעלים ח"ד )סי' 
י"ט(. ובשו"ת יביע אומר ח"ו )א"ח סימן ה' אות א'( העיר שכן מפורש בשער הכוונות )דף ק"ג 
ע"ד( שצריך לכפול כל הפסוקים ב' פעמים מפסוק אודך כי עניתני עד סוף ההלל שהוא 
פסוק הודו לה' כי טוב. ע"ש. וכפי שראיתי בביקורי ברובע הקטן בג'רבא )בחג הסוכות 
תשכ"ו( לא נהגו שם לכפול פסוקי אודך כי עניתני וגו' וברוך הבא בשם ה' וגו'. ]א"ה, ראיתי 
שגם הלובים נוהגים כן, כי ממקור אחד יהלכו. אולם במושב ברכיה שהם מהרובע הגדול 
נוהגים )עכ"פ כיום( לכפול עד הסוף. רזיאל כהן ס"ט[. וכתבתי אז לאמה"ג זצ"ל שאולי הם 
ממקום שנהגו לפשוט כמובא במשנה סוכה )פרק ג' משנה י"א(. ועיין להרע"ב שם. ואחר שנים 
ראיתי להרב ויען עמוס )ח"ב מע' הה"א אות א'( שכתב שמנהגם ]ברובע הקטן בג'רבא[ שאין 
כופלים באמירת ההלל אלא ב' פסוקים אנא ה' הושיעה נא אנא ה' הצליחה נא. וכתב שהוא 
כמנהגו של רבי המובא בגמ' )סוכה דף ל"ט ע"א(. ע"ש. ואע"פ שפירש"י שם "מאנא והלאה" 
ומשמע שכופלים גם הפסוקים ברוך הבא בשם ה' וגו' אל ה' ויאר לנו וגו' ואילך כנדפס 
במחזורים, מ"מ כבר הבאנו דברי הרב יוסף אומץ שכן היה מנהג ירושלים שאין כופלים 
אלא עד הצליחה נא, ושכן נראה מספר המנהיג ומדברי מהר"י בן גיאת. ע"ש. ועכ"פ המנהג 
פשוט בתונס ובארץ ישראל כיום לכפול הכל מאודך כי עניתני וגו' כדברי שער הכוונות, 
ואין להביא ראיה מסידורי "אור ודרך" שלא כתבו בפירוש לכפלם, שאפשר שסמכו על 

המנהג הפשוט כיום בא"י לכפול כולם.
3.  כן יש ללמוד זה ממ"ש בסי' רס"ח )ס"ד( לענין שבת, וכמ"ש לעיל )פרק כ"ב סעיף ה'(, וכ"כ 

הכה"ח )סי' תפ"ז אות ו'(.
כמו שכתב בספר מעשה נסים כדורי )סוף עמוד קלג( בשם חמדת ישראל למהרש"ו.    .4
ועוד. וכן נהג אמה"ג. וכן העלה בשו"ת יצחק ירנן ח"ב )סי' כ"ט(. וכן הסכים בס' חזון עובדיה 

)עמוד רמו(. עש"ב.
5.  ואע"פ שמקורה מספר חמדת ימים, אין בזה בית מיחוש מכמה טעמים, וכמ"ש באורך 
בחלק השו"ת )סימן נ"א(. וראיתי לנכון לצרף כאן כמה הערות בנוסח תפלה זו: מה שאומרים 
שם ומלא ידינו מברכותיך וכו' כמו שנתת לאברהם אבינו. היינו כמ"ש )בראשית י"ד כ"ג( ולא 
תאמר אני העשרתי את אברם. ע"ש בפירש"י. ומ"ש בהמשך התפלה שם: ושאלה אשה וכו' 
וכלי זהב ושמלות ונצלתם וכו'. הוא ט"ס, וצ"ל וכלי זהב ושמלות "ושמתם על בניכם ועל 
בנותיכם" ונצלתם את מצרים. וכן בהמשך התפלה שם: ויתן ה' וגו' ורעים במצרים בפרעה 

וגו'. כצ"ל )דברים ו' כ"ב(.
6.  עיין כף החיים )סי' קי"ד אות י"ד(.

הלכות שאר ימי הפסח ומוצאי החג
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ארץ ישראל לאומרו מיד אחר ההפטרה או בין אשרי יושבי ביתך לחצי 
קדיש שלפני מוסף7. ופותחים בפיוט לשוני בוננת8. ומה שאומרים בפיוט 
"לך לשלום גשם", הטעם כי הגשמים בקיץ סימן קללה, כמו שאמרו חז"ל 
במסכת תענית )דף י"ב ע"ב(, ועכ"פ לאו זימניה הוא9. אבל בתקון הגשם לא 

אמר לך לשלום טל וכו' לפי שהטל אינו נעצר. 

ו. החל ממוסף של יום טוב ראשון של פסח מפסיקים לומר "משיב הרוח 
ומוריד הגשם" ואומרים "מוריד הטל". ואם טעה במוסף ואמר מוריד הגשם 

במקום מוריד הטל, וסיים הברכה ואמר מחיה המתים, לא יחזור10.

ז. במוצאי יום טוב יכול לקרות לאור הנר קודם ההבדלה11. ובזמננו במקום 
שיש אור חשמל יש להקל אף במוצאי שבת, וכמ"ש בס' סנסן ליאיר )עמוד 
7.  ולא כמו שנהגו בחו"ל )בתונס ובמרוקו( לאומרו בין חצי קדיש למוסף, כי מצוי מאוד 
שחלק מהציבור יתחילו מיד בתפלת מוסף ויזכירו שם שמים )בא"י אמ"ה( ולאו אדעתייהו, 
והש"ץ עומד ומנגן "לשוני בוננת", והרבה מהמוני העם מפסיקים באמצע ברכת אבות כדי 
לנגן עם החזן בלא דעת ובלא תבונה. וכן תיקון הגשם ביום שמיני עצרת, הנכון לאמרו 
קודם הקדיש, מן הטעם האמור. ובירחון אור תורה )תשרי תשנ"ה עמוד נח( חשב חכם אחד 
להביא ראיה למנהג מרוקו ותונס לומר התיקון אחר הקדיש, מדברי מרן בש"ע )סי' תרס"ח 
ס"ב( שכתב: ומחזיר הספרים ואומר קדיש ומכריז משיב הרוח ומוריד הגשם. ע"ש. ולאו 
שמה מתיא, דהתם איירי שהש"ץ מכריז ארבע מלים "משיב הרוח ומוריד הגשם" ותו 

לא, ואין שום מכשול כלל. 
מקשים למה לענין הזכרת הגשמים כתב מרן )בסי' תרס"ח הנ"ל( שמכריז משיב  וראיתי 
הרוח וכו', ואילו לענין הזכרת הטל כתב )בסוס"י תפ"ח( ואין מזכירין גשם מכאן ואילך. 
ונ"ל הטעם פשוט שאין חיוב כלל לומר מוריד הטל בימות החמה, רק שלא להזכיר גשם, 
וכדמוכח בש"ע )סי' קי"ד ס"ג( ובהגה )שם ובסעיף ה'(. ע"ש. רק מנהג בני ספרד לומר מוריד 
הטל בימות החמה, אבל מעיקר הדין די לפסוק מלומר משיב הרוח ומוריד הגשם ותו לא.
שזופת שמש לחוצת  א(  כאן כמה הערות בנוסח התיקון, בפיוט שזופת שמש:  ואצרף 
פתרֹוסים. כצ"ל בחולם )ישעיה י"א י"א(. ומאן דגריס פתרּוסים בשורוק לא משתבש )ע' 
בראשית יו"ד י"ד(. ויש כיו"ב זבולּון בשורוק, משפחות הזבולֹוני )במדבר כ"ו כ"ז( הלמ"ד 
ִוּיֹות מלחץ  ּגְ ים )במקום  ִוּיִ ּגְ ינּו. כצ"ל בשני יודי"ן, ע"פ צורת רבים  ִוּיֵ ּגְ בחולם. ב( להחיות 
תשיב  ינּו. ג( לקדמותה  ּוֵ ּגַ החרוז(, וכן ראיתי בספר מדויק, וכתב שם שאפשר גם להגיה 
נחלת צביינו. א"צ להגיה תשוב )לחרוז עם רוחך הטוב(, כי אין כאן חרוז פנימי, ויותר נכון 
תשיב כלפי הקב"ה ולא שתשוב מאליה, וכמ"ש האחרונים לומר ושתבנה בית המקדש 
במהרה בימינו וכו' ולא ושייבנה )מאליו(. ד( ימצא פדיינו. נ"א פריינו. וכן הגיה הרה"ג ר' 
ינון חורי זצ"ל, ע"ד הכתוב ממני פרייך נמצא )הושע י"ד ט'(. והוא נכון מאד. ה( ירונו יחדיו 

ָלם. ַמּלְ רוב חסדיך במלם. נראה להגיה ּבְ
8.  כצ"ל "בוננת" בבי"ת, והוא מלשון בינה. ובמלת כוננת בכ"ף השתמש הפייטן בסמוך 
ונגדך כוננת צעדי ממשחר, והוא על דרך מה' מצעדי גבר כוננו )תהלים ל"ז כ"ג(. ומצינו 
בינה על החיך )איוב ו' ל'( אם חכי לא יבין הוות, ובמשלי )ט"ו ב'( לשון חכמים תיטיב דעת, 
ובישעיה )ל"ג י"ט( נלעג לשון אין בינה. וכן הגיה הגר"ח פלאג'י בס' מועד לכל חי )סי' ד' אות 
ט"ל(. ובספרו רוח חיים א"ח )סי' תפ"ח סק"ב( תלי לה כיפי עפ"ד רבנו בחיי בפסוק נעשה 
אדם בצלמנו )בראשית א' כ"ו( כי הלשון הוא בחינת בינה, ושכן גריס הרב מהרי"ד )ר' יוסף 
דוד מסאלוניקי מח"ס בית דוד( בסו"ס בתי אבות )דף ל"ה ע"א( שכתב בלשוני נתת בינה וכו'. 

ע"ש. ועיין בירחון אור תורה )שנה יו"ד סי' מ"ט עמוד קעה(. ואכמ"ל.
עוד הערות בנוסח פיוט לשוני בוננת: א( לשוני בוננת אלהי ותבחר. מלת ותבחר נמשכת 
לאחריה, ושיעור הלשון כך: אלהי - בוננת לשוני, ותבחר בשירים ששמת בפי וכו'. ב( 
אנא הורידם. כצ"ל בלשון רבים, שמוסב על  בטללי הוד ]והדר[ תהדר אדמה. כצ"ל. ג( 
טללי, וכמו בתיקון הגשם אנא הורידם. ע"ש. ד( ותעמיד מיכאל ותהיה לו לגואל. יש 
לפרש בדרך צחות, שמיום א' של פסח ואילך מי שאומר משיב הרוח במקום מוריד הטל 
מחזירין אותו ואפי' בנסתפק כידוע, וצריך לחזור ק"א פעמים כמ"ש בשו"ת חתם סופר 

)חאו"ח סי' כ'(, וזהו ותעמיד מיכאל )בגימטריא ק"א( ותהיה לו לגואל.
בתיקון הטל )לאשכנזים(, יש פיוט לר' אלעזר הקלירי ובו החרוז הבא: עיר כסוכה נותרת 
"ונותרה בת ציון כסוכה בכרם"  ונראה שהדלת לקוחה מהכתוב  שימה בידך עטרת. 
)ישעיה א' ח'(, והסוגר על פי הכתוב "והיית עטרת תפארת ביד השם" )שם ס"ב ג'(. ומכל 
מקום לשון "נותרת" אינו מדוקדק, שהיל"ל נותרה בלשון עבר ולא בינוני. וע' להראב"ע 

בפירוש קהלת )ה' א'( באורך.
עיין תענית )דף ב' סע"ב( וברי"ף וברא"ש ספ"ק דתענית, והבן. וזה דלא כמ"ש בחזון    .9
עובדיה לפסח הנד"מ )עמוד רמז( בשם שו"ת בית דוד )סי' רס"ה( שטוב להשמיט נוסח לך 

לשלום וכו'. ע"ש. ומנהג כל העולם לאומרו.
10.  כה"ח )סי' קי"ד אות כ"ד(, ושו"ת איש מצליח כרך ד' )א"ח סי' י"ב(. ע"ש. ודעת הגר"ע 
יוסף זצ"ל בחזון עובדיה )עמוד רמז( שצריך לחזור לראש התפלה. ואפילו במקום שצריכים 
לגשמים אף בימות החמה. ע"ש. ומעשה בא לידי בספרדי שהתפלל ביום טוב ראשון של 
פסח בבית הכנסת אשכנזי, ולא הזכיר טל בלחש דמוסף כפי מנהגם שהש"ץ מתחיל 
להזכיר בחזרת מוסף, ובא לשאול אם יצא ידי חובה לפי מנהג הספרדים. ונראה לי שכן 
ראוי לעשות לכתחילה ספרדי המתפלל עם אשכנזים, דלדידן הש"ץ מכריז לפני מוסף 
שזופת שמש וכו', אבל זה שלא שמע הכרזה זו אין לו להזכיר טל לפני הש"ץ. ואי משום 
שאמר מוריד הגשם במוסף, אכתי עידניה הוא. ופוק חזי כמה בתי כנסיות שעודם בתפלת 
שחרית, ויש שאינם פוסקים מלהזכיר גשם עד מנחה כמ"ש מור"ם )סי' קי"ד ס"ג(, ועיין 

להכה"ח )שם אות כ"ד(. ודו"ק.
11.  אע"ג דבשבת אסור לקרות, היינו משום שאסור ליהנות מן האור עד שיברך בורא 
מאורי האש, מה שאין כן במוצאי יום טוב שאין מברכין בורא מאורי האש כידוע. וכן ראיתי 

לאמה"ג זצ"ל שעשה מעשה בליל א' דחול המועד פסח שנת התשכ"א לפ"ג.

ד(. ע"ש. 

ח. בתפלת ערבית של מוצאי החג הראשון, מתחילים לספור העומר. והנכון 
לספור אחר קדיש תתקבל קודם אמירת "שיר למעלות"12. וקודם הספירה 
בלילה זה נוהגים לקרוא סדר קצירת העומר, שדבר בעתו מה טוב13. ואחר 
יחוד"14 ומברכים וסופרים בעמידה. ואחר הספירה  כך אומרים "לשם 
אומרים "הרחמן הוא יבנה בית המקדש ויחזיר העבודה למקומה, במהרה 
בימינו, אמן"15, והמנהג לומר גם מזמור למנצח בנגינות )תהלים מ"ז( ואח"כ 
אנא בכח16. ומי שקשה לו יכול לשבת בשעת אמירת למנצח ואנא בכח17.

ט. במוצאי יום טוב מבדילים על הכוס, ואם חל באמצע השבוע אין מברכים 
בהבדלה על הנר ולא על הבשמים, ובברכת ההבדלה שבמוצאי יום טוב חותם 
"המבדיל בין קדש לחול" כמו במוצאי שבת18. ואם טעה ואמר "המבדיל בין 
קודש לקודש", נראה דהוי משנה ממטבע שטבעו חכמים וצריך לחזור19.
12.  ומ"ש מרן בש"ע )סי' תפ"ט ס"א( בליל שני "אחר תפלת ערבית" וכו', הכוונה אחר קדיש 
תתקבל. וכן מפורש להדיא בש"ע שם )סעיף ט'( שסופרין במוצאי שבת ויו"ט קודם הבדלה 
אחר קדיש תתקבל ע"ש, ולא כתב אחר עלינו לשבח. )ומה שכתב לספור בליל שבת אחר קידוש, 
היינו משום דעיולי יומא מקדמינן כמבואר באחרונים(. וכן פירש המשנ"ב בפשיטות )בסק"ב(: 
"אחר תפלת ערבית, וקודם עלינו, דכל מה דאפשר לאקדומי מקדמינן כדי שיתקיים יותר 
מה שכתוב תמימות תהיינה". והכה"ח )אות ק"ב( הביא שני המנהגים. ע"ש. ומנהגנו בחו"ל 
ובא"י לספור מיד אחר קדיש תתקבל מטעם הנ"ל, וגם שלא יברחו המוני העם באמצע 
עלינו לשבח כמנהגם כל השנה. וכן יוצא מדברי הארחות חיים בהלכות ספירת העומר )אות 
ד'( בשם רב האי גאון שכתב: "במוצאי שבת שסופרים אחר סדר קדושה, נהגו ראשונינו 
)פי' קדמונינו( לברך הש"צ מעומד והקהל יושבים ועונים אמן בכוונה, שלא להטריח את 
הצבור לחזור ולעמוד, וכן המנהג בכל מקומותינו". והובאו דבריו בילקוט יוסף מועדים 
)סוף עמוד תח(. ע"ש. ומוכח שהיו סופרים לפני עלינו לשבח, שאם היו סופרים אחר התפלה 
מה טירחא יש בדבר, הרי עומדים ללכת הביתה. ותו לא מידי. וע"ע בספר עלי הדס הנד"מ 
)עמוד 600(. וכן פסק הגאון ר' משה הלוי זצ"ל בשו"ת תפלה למשה ח"ב )סי' ט"ו(. עש"ב. 

ודברי החולקים עליו מהבל ימעטו. 
רֹוסֹות". פ"א הפעל בקמץ בפלס  13.  והנוסח הנכון בסדר קצירת העומר: "בריחיים של ּגָ
ָלקֹוחֹות, ופירושו אומנים שגורסים ושוברים את החטה והשעורה בריחים שלהם. ויש 

הרבה ממשקל זה בלשון חז"ל: לעוזות, דרוכות, ועוד.
14.  ועיין בכה"ח )סי' תפ"ט אות ז'( שהביא נוסח לשם יחוד מסידור הרש"ש, ושם איתא 
הנה אנחנו באים לקיים "מצות עשה" של ספירת העומר וכו'. ע"ש. ומכאן לקח הגרי"ח 
ז"ל הנוסח בספר לשון חכמים. ומ"מ עדיף לומר "מצות ספירת העומר" ותו לא, וכמו 
שביארתי בס"ד בירחון אור תורה )אייר תשס"ז סימן ק"ו אות א'( ע"פ דברי התוספות בברכות 

)דף כ' רע"ב(. ע"ש.
15.  הכה"ח שם )אות ח'( כתב: ואחר הברכה יאמר הרחמן יחזיר עבודת ביהמ"ק למקומה 
במהרה בימינו. תוס' מגילה כ' ע"ב ד"ה כל. ע"כ. ובאמת שם כתבו ואחר שבירך על הספירה 
אומר יהי רצון שיבנה וכו'. ע"כ. ולכן הנכון לומר הרחמן הוא יבנה בית המקדש ויחזיר 
העבודה למקומה בב"א, וכמ"ש בשו"ת ויען עמוס )סי' ו'(, והביא שם שכן הוא בסדור "עץ 
נחמד" לר' צגייר עשוש ז"ל, והוא צילום מדפוס וזאן וכאסתרו בתונס התרנ"ז. וכן ראיתי 
בסדור עוד אבינו חי )כמנהג בני לוב( שגורס ג"כ יבנה המקדש ויחזיר העבודה. וציין שם 
הוי"ה כסדר בר"ת. והראוני שכ"כ בפשיטות הרה"ג ר' אברהם כלפון זצ"ל בספר לקט 
הקציר )סי' כ"ג אות ו'(, והרה"ג ר' יעקב רקאח בספר ויגד יעקב )דיני העומר אות ג'(, ושכן 
הוא בכת"י "פאס" מתקופת גירוש ספרד. ואע"פ שבשער הכוונות )דף פ"ה ע"ב( לא גרס 
כן, אין בזה קפידא, וכמ"ש כיוצא בזה הבא"ח שנה ב' )פרשת חיי שרה אות ה'(. ע"ש. ועוד. 
וע"ע באור תורה תמוז תשע"ג )סי' קי"ז אות ט'(. וע' בשו"ת יצחק ירנן ח"ו )סי' י"ז( ובשו"ת 

אלישיב הכהן ח"א )סי' כ"ד(.
ולענין עניית "אמן" אחר הרחמן, הנה הרה"ג ר' אברהם דיין נר"ו בשו"ת חמדת אברהם 
ח"א )סי' י"ד( העלה שלא לומר אמן, דהו"ל כעונה אמן אחר ברכותיו. אולם בהסכמתי 
שם העירותי לו שמנהגנו לומר אמן, והטעם מפני שאין כאן אלא בקשה בעלמא, וכמו 
שאומרים בברכת המזון הרחמן הוא יברך כל אחד ואחד ממנו וכו' וכן יהי רצון ונאמר 
אמן. וכן בסוף מי שבירך שאומרים אחרי קס"ת ביום שבת ועוד. ומה שחזר הרב המחבר 
שם בהערה ודחה, דשאני "ואמרו אמן" שמבקש מאחרים לענות, המציאות היא שאומרים 
כן אף כשמברך בהמ"ז לבדו בבית, ואין זרים אתו. ועוד שהנוסח בבהמ"ז ונאמר אמן, ולא 
ואמרו אמן. וכן העלה חתני הרה"ג ר' דקל כהן נר"ו בשו"ת אלישיב הכהן ח"א )סי' כ"ד( 
הנ"ל שאין בית מיחוש בעניית אמן זו, ושכן נדפס בסדור היעב"ץ והרש"ש והגר"א ובס' 

לשון חכמים ועוד. עש"ב. 
16.  והכה"ח שם כתב ואח"כ יאמר תפלת אנא בכח וכו' ואח"כ יאמר מזמור אלהים יחננו 

וכו'. אולם יותר נכון כמ"ש בפנים.
17.  ומ"ש בכף החיים שם בשם שער הכוונות שיאמר מזמור אלהים יחננו וגו' כולו מעומד 
ע"ש, נראה שאינו מן הדין, דאפילו ספירת העומר עצמה מעומד לא נזכרה בתלמוד, 
והרמז מדכתיב בקמה בקומה הוא מתקופת הגאונים כידוע, וכ"ש מזמור אלהים יחננו. 

רק נכון לנהוג כן. 
18.  ש"ע )סי' תצ"א ס"א(.

אף שיוצא מיום טוב לחול המועד, לא אשכחן בתורה דאיקרי חול המועד קודש,    .19
שלא נאמר "מקרא קודש" רק ביום טוב. וכ"כ בשו"ת הרשב"ץ )ח"ב סי' ר"י(. ע"ש. ואע"פ 
שאנו אומרים בתפלה בחוה"מ "יום מקרא קודש הזה", היינו דלא לזלזולי ביה. וכ"ש 
למאי דקי"ל מלאכת חוה"מ דרבנן ]וע"ע להלן סעיף י"א בהערות[. אבל לחתום בברכה 
ולשנות ממטבע שטבעו חכמים לא יצא. והרי זה כמברך "ברוך אתה אריה" ואומר שזה 

כינוי לקב"ה עדה"כ אריה שאג מי לא יירא )ע' להראב"ע קהלת ה'(. 
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י. בחול המועד שהוא יום שני של פסח, ט"ז בניסן, וכן בשאר ימי חול המועד 
ערבית שחרית ומנחה, צריך לומר יעלה ויבוא. ואם לא אמרו וסיים תפלתו, 
חוזר לראש התפלה20. ואחר שחרית קוראים ההלל בדילוג21, ומנהג ארץ 
ישראל ואגפיה שאין מברכים על קריאתו22. ואף העולים מחוץ לארץ לארץ 
ישראל צריכים לנהוג כמנהג ארץ ישראל שלא לברך, וכדעת מרן והרמב"ם 

מארי דארעא דישראל23.

שוב הראוני בשו"ת עטרת פז )כרך א' ח"א סימן י"ד( שהאריך מאד בזה והעלה שיצא ידי חובה 
וא"צ לחזור כלל. ועיינתי בדבריו, ובמחכ"ת אינם מוכרחים, דאפילו למאן דאמר דברכה 
בלא חתימה יצא בדיעבד )ע' במשנ"ב סי' קפ"ז סק"ד(, היינו שלא חתם כלל, אבל במקום 
שחתם בטעות גרע טפי. וכ"כ הרב אברהם יעקב זלזניק ראש ישיבת עץ חיים במאמר 
בס' הזכרון להגר"ע עטייה זצ"ל הנד"מ )עמוד תפט(. והראיה מדין עשרת ימי תשובה, 
שאם חתם האל הקדוש במקום המלך הקדוש לא יצא. ואפילו אמר ובכן תן פחדך וכו' 
ותמלוך אתה הוא ה' אלהינו מהרה על כל מעשיך וכו', מ"מ כשחתם האל הקדוש במקום 
המלך הקדוש קלקל הכל וצריך לחזור, כדמוכח מדברי המשנ"ב )סי' תקפ"ב סק"ד(. וגם 
הרב חיי אדם שהובא שם )בשער הציון אות ד'( מודה בזה, ולא התיר בדיעבד רק בליל 
ר"ה משום שאין מקדשין את החודש בלילה. ע"ש. אבל ביום לא, אע"פ שאמר ותמלוך 
וכו'. וכן לנוסח האומרים בברכת אתה קדוש כי אל מלך גדול וקדוש אתה ברוך אתה ה' 
וכו', לא יועיל ולא יציל אם לא חתם לנכון המלך הקדוש. וכן אם חתם מלך אוהב צדקה 
ומשפט בעשי"ת במקום המלך המשפט, צריך לחזור לדעת מרן ורוב הפוסקים )וכן פסק 
הרב יביע אומר ח"ב סי' ח'(, ולא אמרינן שיצא במה שאמר ומלוך עלינו מהרה אתה ה' לבדך 
בחסד וברחמים בצדק ובמשפט. וגם מדברי מור"ם )בסי' נ"ט ס"ב( תיובתא לדבריו, ועיין 
שם להרב כף החיים )אות י"ח(. ומה שכתב הרב עטרת פז )עמוד שלט( דשאני התם שהופך 
את היוצרות להביא את השמש בצהרים וכו', לא מסתבר כלל. ומה שהביא שם מהמאירי 
)בפסחים דף ק"ג ע"ב( בשם גדולי הפוסקים שכל ענין החתימה בהבדלה אינו אלא מנהג 
וכו', במחכ"ת אין זה ענין לכאן, דהתם לדעת הרי"ף אין בברכה זו פתיחה וחתימה אלא 
ברכה קצרה היא, אבל לדידן שאנו מאריכים בה נמצא פותח ואינו חותם, ולא די אלא 
שחותם בשיבוש ומשנה ממטבע שטבעו חכמים, ודמי לפתח ביוצר אור וסיים במעריב 
ערבים. ומה שהביא מדברי מרן )בסוף סי' ק"ח( לענין הטועה ומזכיר מאורע שאר ימים 
בתפלה וכו', אינו דומה, דחתימה שאני. אטו מי שחתם בערבית של שבת ברוך אתה ה' 
שומע תפלה במקום מקדש השבת, תיסק אדעתין דמהני? ומה גם שרבו החולקים בדין 
הנ"ל )דסוס"י ק"ח(, ויש בו עקולי ופשורי, והבו דלא לוסיף עלה. לכן נראה בנ"ד דחוזר 

להבדיל בברכה. וכן עיקר. 
20.  ש"ע )סי' ת"צ ס"ב(. 

21.  ש"ע )שם ס"ד(. ועמ"ש לעיל )פרק כ"ב סעיף י"ג בהערה(.
22.  כמ"ש בשלחן ערוך )סי' תכ"ב ס"ב( לענין הלל דר"ח. מיהו מנהג ג'רבא ותונס ומרוקו 
ועוד קהלות בחו"ל לקרוא ההלל בר"ח ובחוה"מ פסח בציבור בברכה, שלא כדעת מרן. 
ומוהרמ"ך בס' ברית כהונה )א"ח מע' הרי"ש אות ה'( נדרש לזה, וכתב שנגד המנהג אין לומר 
סב"ל. ע"ש. אולם בשו"ת שואל ונשאל )ח"ב א"ח סי' כ"ט( דחה הרב גופיה טעם זה, שאין 
ראוי להקל נגד מרן אף דאיכא מנהג, וכתב טעמים אחרים. עש"ב. )אולם בשו"ת כה לחי ח"א 
סי' ל"א כתב שאם היה מנהג קדום בעיר נגד מרן, יכולים להמשיך במנהגם. והביא כמה ראיות לזה. 
והעיר ע"ד מוהרמ"ך באורך. ע"ש(. ושו"ר דבברית כהונה לא אתי עלה מכח דברי מרן כלל, 
אלא מצד סב"ל, וע"ז שפיר קאמר דאין אומרים סב"ל נגד המנהג. ומצד שמרן לא פסק 

כן, השיב ע"ז באורך בשואל ונשאל שם.
23.  מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בשו"ת יחוה דעת )ח"ד סי' ל"א(. והן אמת שמוהרח"ך בתשובה 
בירחון "אור תורה" )שנה א' סימן ק"ז( כתב שבעיר עזתה-נתיבות שהיא עיר חדשה וכלם 
באו בבת אחת מחו"ל צריכים לברך על ההלל בר"ח ]וה"ה בחול המועד פסח[ וכן בכל 
מושב חדש שבאו מנין שלם והתיישבו בו צריכים לנהוג כמנהגם בחו"ל, ודוקא בעיירות 
הגדולות דמסתמא באו אחד אחד וקמא קמא בטיל. ע"ש. וכך נוהגים בנתיבות עד היום. 
אולם לולא שאמרה הרב ז"ל היה נלע"ד שאין להכנס בחשש ברכה לבטלה נגד דעת מרן 
ונגד מנהג א"י. וידוע שהרבה חוששים אף לענות אמן אחר ברכת ההלל בר"ח לאשכנזים. 
וכן נראה דעת אמה"ג זצ"ל בשו"ת איש מצליח )ח"ב אה"ע סי' מ"ד דף רצ"ד ע"ב( שכתב שכל 
כפר ומושב המתייסד בא"י אם בידי אשכנזים או בידי ספרדים הוא נגרר אחרי עיר הבירה 
ירושלים ת"ו שמעולם יש בה שתי קהלות נפרדות וכו', ואין למייסדי הכפר הראשונים 
שום דין קדימה לקבוע בו מנהגיהם לכל הבאים אחריהם, דגופא בתר רישא גריר וכו', 
והספרדים הולכים בעקבות הקהלה הגדולה שבירושלים. ע"ש. וראה במפתחות בסוף 
הספר שם. וכבר הערתי בזה בהקדמתי לספר ברית כהונה מהדורת הישיבה. וכן פסק 
בנ"ד בשו"ת יביע אומר )ח"ח חאו"ח סוס"י נ"ו(. ע"ש שבשפלנו זכר לנו. ועל כל פנים גם 
מוהרח"ך מודה שבעיירות הגדולות אפי' באו כמה מיוצאי ג'רבא קמא קמא בטיל ואינם 
רשאים לברך כמנהגם בחו"ל. ולאפוקי מקצת חכמי מרוקו שבאו לבני ברק ומברכים 

בקולי קולות בר"ח לקרוא את ההלל. ולא ברעש ה'.
שגם במקומות שמברכים על ההלל בדילוג, רק הש"ץ מברך עליו בתחלה ובסוף,  ודע 
והציבור שומעים ועונים אמן. ובימים שגומרים את ההלל גם הציבור מברכים תחלה 
וסוף אחרי שעונים אמן על ברכת החזן. וגם יחיד בביתו מברך תחלה וסוף. ועיין בשו"ת 

שואל ונשאל )ח"ב סי' ל'(. ואכמ"ל. 
וראיתי בקונטרס לד"ר אחד שהאריך "להוכיח" שעל כל יהודי לברך על הלל בר"ח ובחול 
המועד פסח, ושאין שום היתר לשנות ממנהגי חו"ל וכו'. ובעוה"ר כל החוברת מלאה 
שטויות והבלים, וכגון מה שהתלונן שם )עמוד 39( על מרן הגר"ע יוסף זצ"ל שהוא מחייב 
את יהודי צפון אפריקה וטורקיה לנהוג כמנהגי בבל, זה שקר מוחלט, ואדרבא הגר"ע יוסף 
שינה מאות הלכות מדעת הבא"ח כידוע. גם מה שהביא שם )עמוד 48( מהגמרא פסחים 
)דף נ"ג ע"ב( מקום שנהגו להדליק וכו' מדליקין, וכתב: אם כן צוו אותנו חז"ל להדליק 
במקום שנהגו, ושייך לברך "וצוונו", לא היו דברים מעולם, כי לא צוו אותנו, רק אמרו 
שיכולים להמשיך במנהגם. גם מה שכתב שם )עמוד 68( שבבית יוסף ובשלחן ערוך פסק 
מרן ככל גדולי ישראל שיש לברך על ההלל בר"ח, שקר הוא, שבש"ע העיד שמנהג ארץ 

יא. אחר קריאת ההלל וקריאת ספר תורה בפרשת היום, מתפללים מוסף 
כמו ביו"ט הראשון, אלא שביו"ט אומרים "יום טוב מקרא קודש הזה", ובחול 
המועד אומרים "יום מקרא קודש הזה"24. ואם אמר בחול המועד "יום טוב 
מקרא קודש" אין מחזירין אותו25. ומ"מ אם נזכר לפני חזרת הש"ץ יאמר 
לש"ץ שיכוין עליו בתפלתו, ויענה רק אמן ולא בהוב"ש ולא מודים דרבנן.

יב. בימי חול המועד נוהגים לומר מזמור החג )תהלים ק"ז( קודם תפלת 
ערבית, ובשחרית אחר תפלת מוסף, ובתפלת מנחה קודם עלינו לשבח26.

יג. ביום ראשון של חול המועד אחר תפלת שחרית נהגו שהחזן מכריז 

ישראל וסביבותיה שלא לברך על ההלל בר"ח. וכל העולים לא"י חייבים לנהוג כמנהג 
ארץ ישראל כמ"ש בשו"ת אבקת רוכל )סי' רי"ב( ובשו"ת אבן העזר למרן )סי' י"ד( לענין 
חרם רגמ"ה. ע"ש. ודמי האי צורבא מרבנן כדלא גמיר שמעתא. וכל קושיותיו על הגר"ע 
יוסף בזה, תזרם ורוח תשאם וסערה תפיץ אותם. וגם בשו"ת תרחם ציון )להרב בעל שפת 
אמת( אזיל כל בתר איפכא. וכתבתי לו בחייו שמרן בש"ע נגדו מפורש, ובב"י הביא רק 
דברי הרא"ש והר"ן. ולא אבה שמוע. והשי"ת יצילנו מאהבת הניצוח, כי את הכל ישא רוח.

24.  ש"ע )סימן ת"צ ס"ג(. ונשאלתי כי בכתוב נקראים יום ראשון ושביעי של פסח וכן כל 
ימים טובים "מקראי קדש" סתם וחוה"מ לא נקרא מקרא קדש כלל. והשבתי לדעת רוב 
הפוסקים דמלאכת חול המועד מדרבנן א"כ לאחר שאסרו חכמים מלאכה בחוה"מ תיקנו 
לקרוא לו יום מקרא קדש שלא יזלזלו בו, ויו"ט סליק דרגא ונקרא יו"ט מקרא קדש. ודו"ק. 
ושו"ר שכ"כ בשו"ת הרשב"ץ ח"ב )סי' ר"י( דבלשון תורה לא נקרא חוה"מ מקרא קדש, ומה 
שקראוהו בגמרא )מו"ק דף י"ח ע"א( מקרא קדש, אינו אלא אסמכתא בעלמא מדרבנן. ע"ש.
25.  עיין בכף החיים )סי' ת"צ אות י"ד( בשם הריטב"א בסוכה )דף ל"ח ע"א( שלמד ממה שאמרו 
בגמרא שם "הכא ביום טוב שני עסקינן" דחול המועד יו"ט מיקרי וכו'. וא"כ נראה דבנ"ד 
א"צ לחזור, דלא שיקר בתפלתו דחוה"מ נמי מיקרי יו"ט, וגם החתימה אינה שקר דהא 
חתמינן הכי במוסף. ועיין עוד בכף החיים )סי' תפ"ז אות ו' ט"ו ט"ז(. ע"ש. וכן פסק בחזון 
עובדיה )עמוד רמט(. ]ובהערה שם העיר מזה על מ"ש הט"ז )סי' תרס"ח סק"א( והמג"א )סי' 
ת"צ סק"א( דלא אשכחן דחוה"מ נקרא יו"ט, וכתב שדבריהם תמוהים מהגמרא דסוכה 
הנ"ל. ולי נראה דהט"ז והמג"א יפרשו הכא ביו"ט שני של גלויות שהוא אצל התנא חוה"מ 
גמור. ודו"ק. ושוב ראיתי בהגהות היעב"ץ בסוכה )דף ל"ח ע"א( שכתב ג"כ כדברי הריטב"א, 
והעירו שם שכן מוכח עוד בסוכה )דף כ"ט ע"ב ודף ל' ע"א ודף ל"ו ע"ב(. ע"ש. ולא יתכן שנעלמו 
מהמג"א והט"ז ארבע גמרות מפורשות, אלא שמפרשים כמו שכתבתי[. והוא הדין למי 
שטעה והתפלל בשבת חוה"מ תפלה של יו"ט בשחרית, ואמר את יום השבת הזה ואת 
יו"ט מקרא קדש הזה וחתם מקדש השבת וישראל והזמנים, שיצא י"ח. ומ"מ אם נזכר 

לפני חזרת הש"ץ יאמר לש"ץ שיכוין עליו בתפלתו. ואכמ"ל. 
ועיין בספר נוכח השלחן )סי' קל"ב( בהגהת הרה"ק ר' שלום הכהן זצ"ל, שהמנהג    .26
הקדמון בג'רבא היה לומר במנחה בחול המועד דפסח רק סוף המזמור בלבד, דהיינו מן 
וירוממוהו בקהל עם, ובמנחה בחול המועד דסוכות מתחילין ממזמור שפטני. ומר זקנו 
המחבר ר' שאול הכהן זצ"ל ביטל מנהגם בפסח, ואמר לקרות כל המזמור, שלא מצינו 
לעולם שתיקנו לקרות חצי מזמור. אבל בחג הסוכות אמר שאין קפידא, מאחר שהוא 
מזמור שלם. עכ"ד. וכן שמעתי מהרה"ג ר' בן-ציון חדאד ז"ל בשם מרן ר' כלפון משה 
הכהן זצ"ל. ולכאורה סייעתא לדבריו מהתוס' פסחים )דף קי"ז ע"א( שכתבו דלא יתכן 
שהיה מתחיל הלל מאמצע המזמור. ע"ש. אבל מנהג תונס ומרוקו להתחיל בחוה"מ פסח 
במנחה מן וירוממוהו. ומצינו כיו"ב בסוכה )דף נ"ה ע"א( בשלישי מה היו אומרים מי יקום 
לי עם מרעים, ברביעי היו אומרים בינו בוערים בעם. ופירש רש"י שם: "מי יקום לי עם 
מרעים" ו"בינו בוערים" במזמור אחד הם וכו'. ע"ש. וכן מצינו שמדלגין בהלל לא לנו ה' 
וגו' ואהבתי כי ישמע ה' וגו' ומתחילין ה' זכרנו יברך וגו' מה אשיב לה' וגו', והם באמצע 
מזמור קט"ו וקט"ז. וע"ע בסדר עולם )פי"ד( שמזמן שהעלה דוד את הארון עד שנבנה 
בית המקדש היו הלוים אומרים בשחר הודו לה' קראו בשמו עד אל תגעו במשיחי וגו', 
ובין הערבים היו אומרים שירו לה' כל הארץ וגו' עד ויאמרו כל העם אמן והלל לה' )וראה 
בסידור אוצר התפלות דף פ"ו ע"ב בתקון תפלה בשם ספר המנהיג, ובבא"ח פרשת מקץ אות י"א(. 
ע"ש. והם כלם בפרק אחד )בדברי הימים א' ט"ז(, ולא חשו להגיד חצי הפרק בבקר ומחציתו 
בערב. וי"ל. ונראה הטעם שנהגו להתחיל וירוממוהו משום דאתו לאיטרודי בפסוקים 
הראשונים ויצעקו ויזעקו, יצילם יושיעם יוציאם, וכיוצא. )ומטעם זה לא נהגו הספרדים 

להזכיר פסוקי קרבן המוספים במוסף דיו"ט כמנהג האשכנזים כידוע(.
ועוד נראה לי טעם המנהג, שלא לחזור על אותו מזמור פעמיים, אחת בסוף מנחה ואחת 
לפני ערבית, וביניהם מפסיק עלינו לשבח בלבד. וכיו"ב איתא בראש השנה )דף ל' סע"ב( 
תמיד של ראש השנה שחרית קרב כהלכתו )אומרים הלוים על נסכיו שיר של חול כמשפט 
היום. רש"י(. במוסף מהו אומר "הרנינו לאלקים עוזנו הריעו לאלקי יעקב" וכו'. ובזמן שחל 
ר"ה להיות בחמישי בשבת שהשירה שלו "הרנינו לאלקים עוזנו", לא היה אומר בשחרית 
הרנינו, מפני שחוזר וכופל את הפרק, אלא מהו אומר "הסירותי מסבל שכמו" )שהוא אמצע 

מזמור הרנינו, ובמוסף חוזר אותו מתחילתו(. ע"ש. והכא נמי דכוותה.
ועוד ראיתי בשם ילקוט שמעוני )דפוס סאלוניקי רפ"א( דחשיב מזמור כאיל תערוג ומזמור 
שפטני לאחד, וא"כ שפטני בחוה"מ סוכות הוי נמי אמצע מזמור ודמי לוירוממוהו. ובזה 
יובנו דברי מסכת סופרים )פט"ז הי"א( דאיתא התם קמ"ז מזמורים בספר תהלים, ונתחבטו 
בזה המפרשים, וע"פ האמור ניחא, דאשרי ולמה רגשו חד, כמבואר בברכות )דף ט' ע"ב(, 
וכאיל תערוג ושפטני חד כנז"ל, וגם מזמור קי"ז וקי"ח אחד הם, כדמוכח בתוס' פסחים 
)דף קי"ז ע"א( שכתבו דלא יתכן שיהיה המזמור שני פסוקים, וע"ש למהרש"א. וע"ע מ"ש 
בזה בירחון אור תורה אב התשמ"ח )עמוד תתקעד( ובתהלים עם פירוש "אמת קנה" בסופו 
)עמוד שיא(. ושם הבאתי בשם הגאון ר' יונה מרצבך בספר עלה יונה )עמוד רל( שכתב 
דמוכח מפירש"י בתהלים שמזמור מ"ב ומ"ג אחד הם, ולא ידעתי כוונתו. ושוב שמעתי 
מר' נסים ארביב הי"ו שכוונתו למ"ש רש"י בתהלים )מ"ב ג'( נאמר כאן מה תשתוחחי 

שלש פעמים. ואכמ"ל.
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"היום יום אחד לעומר", וכל הציבור אומרים עמו, וביום השני מכריזים 
"היום יום שני לעומר", וכן כל ימי העומר, ויועיל למי ששכח יום אחד27. 

יד. בשבת חול המועד, בין בפסח בין בסוכות, אין המפטיר מזכיר כלל בברכת 
ההפטרה את החג, שהרי אין הפטרה בחול המועד ולא באה ההפטרה אלא 

בשביל השבת, לפיכך אינו חותם אלא מקדש השבת בלבד28.

טו. בליל שביעי של פסח מנהגנו לומר סדר "תיקון ליל שביעי של פסח" 
הנדפס בספר קריאי מועד29, אלא שאין ערים כל הלילה, אלא לומדים 
כמה שעות בתחחילת הלילה, ומחלקים את הלימוד בתהלים ובזוהר לכמה 

אנשים, וגומרים שירת הים סמוך לחצות והולכים לישון30.

טז. מנהג יפה לערוך "סעודה שלישית" ביום טוב אחרון של פסח31.

יז. התחיל לסעוד בסוף יום שביעי של פסח, כשהגיע יום שמיני הרי הוא מותר 
לאכול חמץ ואפילו שעדיין לא התפלל ולא הבדיל32. ונכון להחמיר שלא 
לאכול חמץ עד אחרי התפלה וההבדלה, שלא יהא חג הפסח עליו כמשאוי.

יח. המצה במוצאי החג ברכתה בורא מיני מזונות33. ואם רוצה לברך עליה 

27.  נכח השלחן )סי' תפ"ט( בהגהה, ושכן מנהג ירושלים. וע"ע בסוף ספר ים של שלמה 
למסכת בבא קמא בחילופי מנהגים שבין בני בבל ובני א"י )אות מ"ג(, שבני א"י סופרים 
העומר ביום ובלילה. ובספר המועדים בהלכה לרש"י זוין ז"ל )עמוד רצג ובדפו"ח עמוד תיח( 

כתב שכן נהגו במצרים. ע"ש. 
האחרונים נחלקו בזה, שדעת המג"א )סי' ת"צ סק"ז( דבחוה"מ סוכות מזכירין החג    .28
בברכת ההפטרה כמו בחג אבל בפסח אין מזכירין. וכ"כ הרמ"א בדרכי משה )סי' תרס"ג(. 
ומוה"ר משחא דרבותא ח"ב )סי' תרס"ג( כתב דמנהג תונס להשוות פסח לסוכות, ושמע 
שכן מנהג ירושלים. ואמה"ג זצ"ל בהגהתו לספר בני חי )הל' קס"ת אות ט'( כתב ששמע 
שכן היה מורה ובא הרה"ג ר' משה שתרוג )בעל ישיב משה(. ואסיק דעבד כמר עבד ודעבד 
כמר עבד. ע"ש. אולם בשו"ת יחוה דעת ח"א )סימן ע'( הביא כמה אחרונים שחולקים על 
הרמ"א בזה וס"ל דבין בחוה"מ סוכות ובין בחוה"מ פסח אינו מזכיר של יו"ט בהפטרת 
שבת וחוה"מ, וביניהם הגר"א במעשה רב והגרש"ז והרב זרע אמת ועוד )ומ"ש שם בשם 
הרב משחא דרבותא שכן המנהג באלג'יר, ט"ס הוא וצ"ל בתונס, כי שם משכן כבודו של הגאון ר' 
שלמה אלפאסי ז"ל בעל משחא דרבותא, ושם מנוחתו כבוד בשנת תקס"א. וכ"כ הגאון עצמו בשו"ת 
יביע אומר ח"ו אה"ע סי' ו' סוף אות ב'(, וכן מנהג ירושלים, וכן מסיק שם להלכה. ע"ש. וכן 
פסק הרה"ג ר' נסים כדורי ז"ל בספר מעשה נסים )עמוד קנג(. ע"ש. ]ושו"ר בחזו"ע פסח 
הנד"מ )עמוד רנא-רנב( שחזר והדפיס דבריו מתוקנים, תונס במקום אלג'יר, ושם הזכיר 
גם דברי הרב מעשה נסים. ע"ש[. ושו"ר להרב מעשה נסים כהן )התונסי( סי' תרס"ג שכן 
מנהג תונס כדברי המשד"ר. ע"ש. וכן נהג האדמו"ר מליובאוויטש בשבת חוה"מ סוכות 
תשנ"ב שחתם רק מקדש השבת בלבד )כ"כ בקובץ הערות וביאורים בתורת כ"ק אד"ש פרשת 
ויצא תשנ"ב עמוד 34(. ונראה דהכי נקטינן בין לדינא בין למנהגא בתונס ובא"י. וגם אמה"ג 
זצ"ל אילו ראה כמה אחרונים דקיימי בשיטת המשד"ר הוה נקיט בפשיטות כוותיה. וכן 

גם מנהג ג'רבא וכמ"ש מוהרמ"ך זצ"ל בברית כהונה א"ח )מערכת ח' אות ט'(. ע"ש.
29.  עיין בחלק השו"ת )סימן נ"א(.

ובהכי פלטינן מקפידת הגר"ח פלאג'י בספר מועד לכל חי )סי' ד' אות ל"ח( ע"פ מה    .30
שכתב בס' מורה באצבע )סי' ז' אות רי"ח( בשם גורי האר"י. ע"ש.  

31.  כן ראיתי כתוב שמנהג הגר"א ז"ל לעשות סעודה שלישית מפני חיבת מצות אכילת 
מצה, ובמוצאי יו"ט מבדיל על שכר שעורים, להודיע שלא אכל מצה בפסח רק לקיים 
מצות הקב"ה. וראיתי לח"א שהביא ראיה להגר"א מתרגום יונתן בפ' בא: עד יומא דעשרין 
וחד לירחא "ברמשא דעשרין ותרין תיכלון חמיע". אולם כוונת יונתן שלא תפרש עד יום 
האחד ועשרים לחודש בערב ועד בכלל, אלא בליל כ"ב רשאים לאכול חמץ. ומקור מנהג 
הגר"א אינו מתרגום יונתן, אלא ע"פ דברי הרמ"א )בסי' רצ"ו ס"ב( שנהגו להבדיל במוצאי 
פסח על שיכר ולא על יין משום דחביב עליו. ע"ש. ואנו נוהגים בל"ן לעשות סעודה 
שלישית ביו"ט אחרון של פסח כדעת שלשת עמודי ההוראה: הרמב"ם שסובר לעשות 
סעודה שלישית בכל יו"ט, והגר"א מפני חיבת מצות מצה, והגרש"ז מלאדי שקורא לה 
סעודה של משיח )ואומרים שכך נהג הבעש"ט(. ובסעודה זו כלם שוים לטובה, כלם אהובים 
כלם ברורים כלם גבורים. ורמז לדבר שביום אחרון של פסח קוראים שה"ש עם תרגום. 

ובסופו כתיב האלף לך שלמה, "בסעודת המלך המשיח" עולה אלף. ודו"ק.
32.  מג"א )סי' תצ"א סק"א(. ועיין כף החיים שם )אותיות ז-ח( שכתב דפורס מפה ומבדיל 
ואחר כך מותר לו לאכול חמץ ומברך בהמ"ז, והמשנ"ב כתב דאם עדיין לא בירך בהמ"ז 
בודאי אין לו לאכול חמץ. ע"ש. וצ"ע לדבריו דא"כ איך כתב המג"א לאכול לפני הבדלה 
והרי אם בירך בהמ"ז אסור לאכול עד שיבדיל, ועל כרחך דקאי לפני בהמ"ז. וע"ע להלן 

בחי' הש"ע שם.
33.  כיון שאפשר לאפות מיד לחם חמץ וחזר דין המצה כדין כל ימות השנה. אמנם יש 
אומרים שכיון שעלתה המצה בחג עלתה, וברכתה המוציא. וכן נראה דעת הרב חוקת 
הפסח )סי' תפ"ב( והרב אהל יצחק )סי' ד'(, והובאו בשו"ת יחוה דעת ח"ג )סוס"י י"ב(. וכן 
היה מורה למעשה הרה"ג ר' ישועה אלמליח זצ"ל כפי ששמעתי מחתנו מו"ר הרה"ג ר' 
יצחק בוחניּך זצ"ל )מח"ס ויאמר יצחק(. והראש"ל הגר"מ אליהו זצ"ל היה מגביל את זה עד 
פסח שני בלבד )זכר לדבר מ"ש חז"ל ששיירי המצה שהוציאו ישראל ממצרים אכלו מהם עד ט"ו 
באייר שירד המן(. אולם למעשה מנהגנו לברך מיד אחר הפסח מזונות, ואפילו במוצאי החג 
שקשה להשיג לחם חמץ אנו מברכים על המצה מזונות. וכך נהגנו מימי מר זקני זצ"ל. 
ושמעתי בשם הרה"ג ר' יעקב יוסף זצ"ל איפכא, שגם במוצאי שבת ברכתה המוציא כיון 
שלרוב העולם זה עדיין לחם. וכ"כ בחזו"ע הלכות ברכות )סוף עמוד סד(, וציין שכ"כ בשו"ת 

המוציא, כגון שחל שביעי של פסח בשבת וצריך לקיים סעודה רביעית, יש 
לאכול שתי מצות ומחצה )מצות מכונה( שיש בהן שיעור קביעות סעודה.

יט. מותר לאכול מצה בשמיני של פסח, ואין בזה איסור בל תוסיף, משום 
שהמצה בכל שבעה אינה מצוה אלא רשות34.

כ. חמץ שנמכר לגוי כהלכתו, אין צריך לחוש ולפרוש ממנו אחר פסח35. 
ומכל מקום יש ליזהר שלא לקנות לאחר פסח מאכל או משקה שיש בו 
תערובת חמץ, אלא מבעלי מכולת יראי שמים שמכרו את החמץ שלהם 
לגוי קודם פסח על ידי הרבנות המקומית כנהוג. אבל יהודי שאינו שומר 
תורה ומצוות, יש לחוש שלא מכר חמצו לגוי, ואפילו הוא אומר שמכר, אין 
ְרֶאה תעודה מתאימה מהרבנות המקומית מאותה  ּיַ לסמוך על דיבורו עד ׁשֶ

שנה המאשרת דבר המכירה36.

)יום ה"מימונה"( נהגו בכמה קהלות   כא. בליל מוצאי חג הפסח ולמחרתו 
ישראל להרבות בשמחה ובמאכלים מיוחדים, איש איש כמנהג אבותיו, 
וטעמם ונימוקם עמם, ואל תטוש תורת אמך37. ועל כל פנים צריכים ליזהר 
מאד שלא להגיע להוללות וריקודים בתערובת ח"ו, אלא לערוך השמחה 

חיים וחסד חורי )סי' ט"ז(. ולענ"ד כמו שכתבתי. ואני זוכר בבירור במוצאי יו"ט של פסח 
שבירכנו על המצה מזונות, והוא הדין במוצאי שבת דמאי שנא. ואע"פ שקשה אז להשיג 
לחם חמץ, מ"מ פוק חזי האנשים הצובאים על פתחי המאפיות במוצאי החג לקנות לחם 
חמץ, כאילו לא טעמו לחם מעולם. וגם אפשר להשיג אם יאפה בבית מקמח שנמכר לגוי 
כדין לפני פסח. וע"ע מה שכתבתי בזה בחלק השו"ת )סימן מ"א(. והרוצה לצאת ידי ספק, 
יאכל שתים וחצי מצות מכונה )ובשעה"ד די בשתי מצות( שהן שיעור קביעות סעודה, ויברך 
המוציא ובהמ"ז לכל הדעות. אבל קשה לעשות כן במוצ"ש אחרי שאכל סעודה שלישית.

34.  חזון עובדיה )הל' ערב פסח סי"ז, דיני מוציא מצה סכ"ה(.
35.  אע"פ שדעת רב עמרם גאון )בשו"ת גאוני מזרח ומערב סי' ק"י( שאין להתיר מכירת החמץ 
בפסח אלא אם אינו רגיל לעשות כן בכל שנה, והובא בחדושי מהר"ם חלאוה )פסחים דף 
ל' ע"ב( ועוד, עיין להרה"ג ר' יצחק ישעיה וייס נר"ו בעלון "נוה ההיכל" )פרשת צו תשע"ה( 
שהאריך בזה והעלה להקל, ודבריו נכונים מאד, שאם המכירה נעשתה כהלכה, אין לחוש 
להחמיר כדעה יחידאה בדבר שנהגו בו כל תפוצות ישראל זה כמה מאות שנים. אולם מה 
שכתב הר"י וייס שם בכוונת מהר"ם חלאוה הנ"ל שכתב ובלבד שיהא מאורע וכו', ואח"כ 
כתב דמסתברא שרשאי הישראל ליתן חמצו לגוי וכו', ושוב כתב דלכתחילה אסור וכו'. 
ופירש דמ"ש באמצע דבריו שרשאי הישראל ומשמע אף לכתחילה, אינו מדברי מהר"ם 
חלאוה עצמו אלא שהוכנס בדבריו תוספת בגליון ע"ש, אחר המחילה מטבע הלשון נראה 
שהכל דברי מהר"ם חלאוה, ומתחילה דיבר שהישראל מוכר לגוי בכסף וחוזר וקונה ממנו 
אחר הפסח )וכלשון התוספתא פ"ב דפסחים ה"ו: עד שאתה לוקח במנה קח במאתים(, ואח"כ הוסיף 
ומסתברא לי שרשאי גם "ליתן" חמצו לגוי וליקח ממנו חמץ לאחר הפסח, שלא תאמר 
דהוי החמץ כפקדון ביד הנכרי, אלא כיון שאינו לוקח ממנו החמץ בעצמו אלא חמץ אחר 
תמורתו, מותר. ועל זה הביא ראיה מחמצן של עוברי עבירה שמותר מפני שהם מחליפין. 
ומ"מ דוקא בספינה דדחיקא ליה שעתא מותר, וכשיטת רב עמרם שהביא למעלה. ודו"ק. 
שו"ת יחוה דעת )ח"ג סי' כ"ח(. ועיין מ"ש בזה לעיל )פרק ח' סעיף ז'\ח'??(. ובביתנו    .36
היה אמה"ג זצ"ל אוסר לקנות מכל החנויות לחם אחר הפסח, כי רוב הטחנות בתונס היו 
בבעלות או בשותפות ישראל, חוץ מטחנה אחת שבעליה גוים ומוכרת למאפיה אחת 
במרחק חצי שעה מביתנו, והיינו מכתתים רגלינו לקנות משם עד עבור ג' שבועות אחר 

הפסח. ועיין בתוספתא )רפ"ב דפסחים( ובחסדי דוד שם. ואכמ"ל.
37.  עיין בקובץ שריד ופליט להרי"מ טולידאנו זצ"ל )עמוד 7( בשם ר' מימון אבי הרמב"ם, 
שכתב: אין להקל בשום מנהג ואפילו מנהג קל וכו', וכתב רב נסים גאון במגילת סתרים כי 
כל מנהגי האומה באלו המנהגות כמו זה, והראש )של כבש( בראש השנה, החלב בפורים 
ובמוצאי פסח )ונשתמר מנהג זה אצל בני מרוקו(, והפולים ביום הושענא רבה )ונשתמר זה 
אצל בני ג'רבא(. ואותם המנהגות אין לנו לבזותם, ומי שהנהיגם זריז ומשתדל הוא, כי 
מעיקרים נעשים, ולא יבוזו מנהג האומה, וכבר אמר הנביא ע"ה )משלי א' ח'(: ואל תיטוש 
תורת אמך, דת אומתך אל תעזוב וכו'. ע"ש. וע"ע באור תורה סיון התשמ"ח )סימן זק"ן 
עמוד תשפה(. ואצל חותני נ"ע )מהרובע הקטן בג'רבא( נהגו שבמוצאי החג, בעל הבית מכה 
את בניו ונכדיו בענפי עץ זית, ואומרים "תזכו לשנים רבות". וכיו"ב עושים במוצאי חג 
הסוכות. וכותבים על פתח הבית "ערבה" בענף של ערבה ירוק למזל טוב. ]וביאור המלה 
"מימונה" לא ידענו. וי"א שביום זה נפטר ר' מימון אביו של הרמב"ם, והיא השערה רחוקה. 
ויותר נכון שהוא מלשון אמונה, שאע"פ שעבר חג הפסח ולא בא הגואל, אנו מאמינים 

שיבוא. ודבר אלהינו יקום לעולם[.
פרח שושן )בקונטרס ממלכת כהנים עמוד שסא( כתב שביום אחרון של פסח נהגו  ובספר 
אנשים להסתובב מבית לבית וצועקים "יא טארונה יא גימאמה" )ועל הרוב נתייסד מנהג זה 
מביאת בני טריפולי לג'רבא(. וכן הובא מנהג זה בספר ויען עמוס )ח"ב עמוד רטו(, וכתב הרב 
ממלכת כהנים שם ששמע כי במוצאי החג באים לבקש טארונ'ה להחמיץ העיסה ומעט 
כמון לעשיית הפת והוא הקצח. ואולי הם אומרים "כמאמן" לשון רבים של "כמון" ונשתנה 
הלשון. ע"כ. וכ"כ בספר מסעי בארץ לוב מאת הסופר נחום סלושץ )ח"ב עמוד 91( "נטרון 
הבו וגם כמון". וממרת אמי נ"ע שמעתי שהיו שרים עוד בערבית "האדה חוש סידנא, 
ימלאהא ויזידנא" ותרגומו: "זה חצר אדוננו, ימלא אותה )את הכוס או החבית( ויוסיף לנו" 
וכל אחד שופך להם כוס יין. ומ"מ סיים בספר ויען עמוס שם שבאחרית הימים נתבטל 

המנהג הזה על פי פקודת הרבנים.
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"ַחד  ִּפּיּוט  אֹוְמִרים  ַהַהָּגָדה  ְּבסֹוף  א. 

ַּגְדָיא", ְוַאף ֶאָחד ֹלא יֹוֵדַע ִמי ִחֵּבר ֶאת ֶזה, 

ּוָבִראׁשֹוִנים ָהַאְׁשְּכַנִּזים ְוַגם ַהְּסָפַרִּדים ֹלא 

ִנְמָצא ַהִּפּיּוט ַהֶּזה, ֲאָבל ֶזה ָנהּוג ְּבִיְׂשָרֵאל 

ְלָפחֹות ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ְויֹוֵתר. ְוֵיׁש ּבֹו 

ְוִלְכאֹוָרה  ֵיָאֵמן.  ְּבִלי סֹוף, ֹלא  ֵפרּוִׁשים 

ַהְיָלִדים  ִּבְׁשִביל  ַהֶּזה  ַהִּפּיּוט  ֶאת  ָעׂשּו 

ֶׁשֹּלא ִיְׁשנּו, ְּכֵדי ֶׁשֵהם ִיְזְּכרּו ְבִדּיּוק ֶאת 

ַהֵּסֶדר ֶׁשל ַהְּדָבִרים, ּוְכמֹו ֶׁשָּׁשִרים "ֶאָחד 

ֶׁשַהֶּיֶלד  ְוכּו',  יֹוֵדַע"  ִמי  ּוְׁשַנִים  יֹוֵדַע  ִמי 

ָצִריְך ִלְזּכֹר "ְׁשֹלָׁשה ָעָׂשר ִמַּדָּיא, ְׁשֵנים 

ַלִּמְסָּפר  ֶׁשַּיְחזֹר  ְוכּו' ַעד  ָעָׂשר ִׁשְבַטָּיא" 

ַּבִּפּיּוט  ָדָבר עֹוִׂשים  ָאז אֹותֹו  ָהִראׁשֹון, 

ַהֶּזה "ַחד ַּגְדָיא". ְוֵיׁש ָלֶזה ֵפרּוׁש ִנְפָלא 

ֶׁשל ַהֲחַתם סֹוֵפר )בספר תורת משה, אחרי 

ֶׁש"ַחד  פרשת צו ושבת הגדול(, ֶׁשאֹוֵמר 

ַּגְדָיא" ֶזה ַעם ִיְׂשָרֵאל, "ֶׂשה ְפזּוָרה ִיְׂשָרֵאל 

ֲאָריֹות ִהִּדיחּו" )ירמיה פרק נ' פסוק י"ז(, 

ְוָכל ַהְּזַמן ָּבא ֶהָחתּול ְואֹוֵכל אֹותֹו, ּוָבא 

ַהֶּכֶלב ְונֹוֵתן ַמָּכה ֶלָחתּול, ּוָבא ַהחּוְטָרא 

]ַמֵּקל[ ְונֹוֵתן לֹו ַמָּכה ְוכּו', ְוַאֲחֵרי ֶׁשֻּכָּלם 

הֹוְלִכים ִנְׁשָאר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִבְלַבד ִעם 

"ַחד ַּגְדָיא ַחד ַּגְדָיא", ְּכלֹוַמר ַעם ִיְׂשָרֵאל 

ִיָּׁשֵאר ְוָכל ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ֶׁשָעׂשּו לֹו ָצרֹות 

ִיָּמחּו ִמן ָהעֹוָלם, ֹלא ִנְׁשָאר ֵמֶהם ְּכלּום, 

ִּכי ה' ֹלא ַיְׁשִאיר ָלֶהם ׁשֶֹרׁש ְוָעָנף, ְוֶזהּו 

ַהִּפּיּוט "ַחד ַּגְדָיא". )גליון 59 אות כ"ט(.

ָעָׂשר  ְּבַאְרָּבָעה  נֹוַלד  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ב. 

ְּבי"ד  ָלנּו עֹוד ֶאָחד ֶׁשּנֹוַלד  ְוֵיׁש  ְּבִניָסן. 

ְּבִניָסן, ְוֶזה ָהַרְמַּב"ם, ּוְׁשֵניֶהם ָהיּו ְמֻיָחִדים 

ַמְהֵּפָכה  ָעָׂשה  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ְּבִמיָנם. 

ָבעֹוָלם, ִּכי ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִבְזַמּנֹו ָהָיה עֹוֵבד 

ָאִבינּו  ְוַאְבָרָהם  ֱאִליִלים, 

ֵאל  ַרק  ֶׁשֵּיׁש  ְלֻכָּלם  ָאַמר 

ֶאָחד, "ֵאיָתן ִלֵּמד ַּדַעת ְּבֶטֶרם 

ְיָדעּוָך כֹל" )ֶזה ִפּיּוט ַּבְּסִליחֹות ֶׁשִּתְּקנּו אֹותֹו 

ַהְּגאֹוִנים, הּוא מֹוִפיַע ַּבְּסִליחֹות ֶׁשָּלנּו "ִׂשְפֵתי 

ְרָננֹות"(, ְּדַהְינּו "ֵאיָתן" ֶׁשֶּזה ַאְבָרָהם ָאִבינּו, 

ִלֵּמד ַּדַעת ִלְפֵני ֶׁשָּכל ָהעֹוָלם ָיַדע אֹוְתָך. 

ְוָהַרְמַּב"ם ַּגם ֵּכן ָעָׂשה ַמְהֵּפָכה, ִּכי ַעד ָיָמיו 

ָצִריְך  ָּכל ִמי ֶׁשָרָצה ִלְפסֹק ֲהָלָכה, ָהָיה 

ּוָבא  ִמָּכאן,  ִמָּכאן ּוָמקֹור  ִלְפֹּתַח ָמקֹור 

ָהַרְמַּב"ם ְוָעָׂשה ְלָך ֶאת ַהֲהָלכֹות ֻמָּגׁשֹות 

ַעל ַּכף ָיְדָך, ַהּכֹל מּוָכן ְלָך. ָהַרְמַּב"ם ָקַבע 

ָלנּו י"ג ִעָּקִרים, ָמָנה ָלנּו ַּתְרַי"ג ִמְצוֹות, 

ָּכַתב ָלנּו ִחּבּור ַהָּיד ַהֲחָזָקה, ֶאת ַהּכֹל ָעָׂשה 

ָלנּו מּוָכן, ְוֶזה ָדָבר ָּגדֹול ְמאֹד. ּוְׁשֵניֶהם 

נֹוְלדּו ְביֹום י"ד ְּבִניָסן. )גליון 8 אות כ"א 

– ספר השיעור עמוד קמ"ח(.

ג. ְּבַקֲעַרת ֵליל ַהֵּסֶדר ֵיׁש ָמרֹור ְוֵיׁש ַחֶּזֶרת, 

ּוְׁשֵניֶהם ֶזה ָחָסא, ַאְך ַהֶהְבֵּדל הּוא ָּכְך: 

ָמרֹור ֶׁשִּנְמָצא ָבֶאְמַצע ֶזה ָחָסא ְׁשֵלָמה, 

עֹוְטִפים ֶאת ַהָּמרֹור ְּבַנְילֹון, ִּכי אּוַלי ֵיׁש 

ּבֹו תֹוָלִעים אֹו ַמֶּׁשהּו ָכֶזה, ֲהֵרי ִאי ֶאְפָׁשר 

ִלְבּדֹק ָחָסא ְׁשֵלָמה ִאם ֵאין ִמְסַּתְּתִרים ָׁשם 

ּתֹוָלִעים, ָאז עֹוְטִפים אֹותֹו ְבַנְילֹון, ְוַכֲאֶׁשר 

ֶׁשֲאַנְחנּו אֹוְכִלים"  ֶזה  אֹוְמִרים: "ָמרֹור 

ְוכּו', ְמִריִמים אֹותֹו ְוֹלא אֹוְכִלים ִמֶּמּנּו. 

ְוִאּלּו ֶהָעִלים ֶׁשל ַהַחֶּזֶרת ֶׁשַּגם ֵהם ָחָסא, 

ֵהם ְמפָֹרִדים, ְרחּוִצים ְׁשטּוִפים ּוְנִקִּיים 

ַּכָּמה ֶׁשְּיכֹוִלים )ּוֶבָעָבר ֹלא ָהָיה ָלנּו ֶׁשל ּגּוׁש 

ָקִטיף, ֲאָבל ַהּיֹום עֹוד יֹוֵתר טֹוב(, ּוִמֶּזה ֲאַנְחנּו 

ֶׁשּזֹו  ַרק  ָחָסא,  ְׁשֵניֶהם  ֲאָבל   אֹוְכִלים, 

ָחָסא ְׁשֵלָמה ְוזֹו ָחָסא ְמפֶֹרֶקת. )גליון 8 

ֵמִהְלכֹות ֶעֶרב ֶּפַסח ֶׁשָחל ְּבַׁשָּבת
]ַהֻּמְדָּגׁש הּוא ִצּטּוִטים ֵמֲחזֹון עֹוַבְדָיה, ֶׁשֵהִביא ַרֵּבנּו ָמָרן 

ְׁשִליָט"א ַבִּׁשעּור[ 

ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּביֹום ִׁשִּׁשי ֶׁשהּוא יֹום י“ג ְּבִניָסן ֻמָּתר 

ֶלֱאכֹל ָחֵמץ ָּכל ַהּיֹום ֶׁשֲהֵרי עֹוד ֹלא ִהִּגיַע ֶּפַסח, ִמָּכל ָמקֹום טֹוב ְלַבֵער 

ֶהָחֵמץ ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת ְּבָׁשָעה ֲחִמִּׁשית, ֶׁשֹּלא ִיְטעּו ַבָּׁשִנים ַהָּבאֹות. ְמקֹור 

ַהְּדָבִרים ֵמַרִּׁש“י ְוהּוָבא ַבָּמְרְּדִכי )פרק ראשון של פסחים סי‘ תקמ“ג(. ּוִמָּכאן 

ַמְׁשָמע ֶׁשַּגם ֲחָכִמים ַאֲחרֹוִנים ָּגְזרּו ְגֵזרֹות ִמַּדְעָּתם ְּכֶׁשַהָּדָבר ָמצּוי ְוָׁשִכיַח, 

ִּכי ָאָדם זֹוֵכר ֶׁשָּׁשָנה זֹו ָּבַדְקנּו ַבַּלְיָלה ְוָכל ַהּיֹום ֻּכּלֹו ָאַכְלנּו ָחֵמץ, ְוַיֲעֶׂשה 

ָּכָכה ַגם ַּבָּׁשָנה ַהָּבָאה. ָלֵכן ָאְמרּו ֶׁשַּבַּלְיָלה ַיֲעֶׂשה ְבִדיָקה ּוַבּיֹום ִיְׂשרֹף ֶאת 

ֶהָחֵמץ ְּביֹום ִׁשִּׁשי ֶׁשהּוא יֹום ֶׁשִּלְפֵני ֶעֶרב ַהֶּפַסח ַעד ַהָּׁשָעה 11 ּוַמֶּׁשהּו. 

ְוַיְׁשִאיר ִמן ֶהָחֵמץ ָמזֹון ִלְׁשֵּתי ְסֻעּדֹות ֶׁשל ַׁשָּבת ִּבְלַבד, ְלֵליל ַׁשָּבת, ּוְליֹום 

ַׁשָּבת ַׁשֲחִרית. ְוֵאין ָצִריְך ְלַבֵּטל ֶאת ֶהָחֵמץ ֵׁשִנית ִּבְׁשַעת ַהִּבעּור ֶׁשְּביֹום 

ִׁשִּׁשי - ְּכֶׁשהּוא ְמַבֵער ֶאת ֶהָחֵמץ ֵאין צֶֹרְך ְלַבֵּטל עֹוד ַּפַעם ]ְּכלֹוַמר, ֹלא 

ְכמֹו ָּכל ָׁשָנה ֶׁשְּמַבְּטִלים ִמָּיד ַאֲחֵרי ַהִּבעּור[, ֶאָּלא ְיַבְּטֵלנּו ְּביֹום ַׁשָּבת 

ְּבִדּיּוק, ְּבָׁשָעה  ֶעֶרב ֶּפַסח  ְּביֹום ַׁשָּבת ֶׁשהּוא  ְזַמן ִאּסּורֹו.  ִלְפֵני  ַּבּבֶֹקר 

ְּדִאיָּכא  ַוֲחִמיָעא  ֹיאַמר: ”ָּכל ֲחִמיָרא  ְזַמן ִאּסּורֹו.  ִהִּגיַע  11 ֶׁשעֹוד ֹלא 

ִבְרׁשּוִתי ַּדֲחֵזיֵתיּה ּוְדָלא ֲחִזיֵתיּה ְּדִביַעְרֵּתיּה ּוְדָלא ִבַעְרֵּתיּה ִלְבִטל ְוֶלֱהֵוי 

ְכַעְפָרא ְדַאְרָעא“.

ּוְבַׁשָּבת זֹו ֹלא ְיַבְּׁשלּו ַּדְיָסא ְוַכּדֹוֶמה, ְוָכל ָּדָבר ֶׁשהּוא ִנְדָּבק ַּבֵּכִלים. ִּכי 

ַאַחר ָּכְך זֹו ְבָעָיה, ִּכי ָאסּור ִלְׁשטֹף ֶאת ֶזה ְבַׁשָּבת ִּבְׁשִביל ַאֲחֵרי ֶפַסח, 

)ּוֻמָּתר ִלְׁשטֹף ֵּכִלים ְּבַׁשָּבת ַרק ִאם הּוא ָצִריְך ֶאת ֶזה, ַוֲהֵרי ִבְסֻעָּדה ְׁשִליִׁשית ֵאינֹו 

ְוֶזהּו.  ְיֵבִׁשים ֶׁשֹּיאַכל אֹוָתם  ְדָבִרים ֶׁשֵהם  ָיִביא  ָלֵכן  ֵמִביא ִבְכֵלי ָחֵמץ(. 

ְוַהְּׁשָאר ָיכֹול ֶלֱאכֹל אֹוָתם ְּבֵכִלים ַחד ַּפֲעִמִּיים. )גליון 252 אותיות י"ט - כ"ג(.

כמה אנשים 
אתה?

תשובה לחידה נמצאת בעלון הנוכחי. 
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שלוחה 22. נא לשלוח 
התשובות עד יום ראשון 

בערב
בין הפותרים נכונה 

יוגרל פרס )חובה לציין 
שם וכתובת בצורה ברורה(

ַהּגֹוי ָׂשַמח ְמאֹד, ּוַבַחג ִהְתִחיל ִלְמּכֹר ִחִּטים ּוְׂשעֹוִרים ְּכַאַּות ַנְפׁשֹו
ה ְבתּוֶנס ְּבֶאָחד ֶׁשָהְיָתה לֹו  ָהָיה ַמֲעֹשֶ

ֲחנּות ַמְמַּתִּקים, ּוָבא ְלַאָּבא ָזָצ"ל ְוָאַמר 

לֹו: ָמה ֶאֱעֶׂשה? ִאם ֲאִני ֶאְמּכֹר ְלגֹוי ָאז ַהּגֹוי 

ִיָּכֵנס ַלֲחנּות ְוִיַּקח ֶאת ַהּכֹל, ַאָּבא ָאַמר לֹו: ֵאין 

ִלי ָמה ַּלֲעׂשֹות ְלָך. ָאז הּוא ָהַלְך ָלַרב ָהָראִׁשי 

ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַאִּמֶּייס ַהּכֵֹהן ָזַצ"ל ֶׁשָאַמר לֹו: ֵיׁש 

ִלי ֵעָצה ִבְׁשִביְלָך, ָּתִׂשים ְׁשֵני ַמְנעּוִלים ַלֲחנּות 

ְּכמֹו ְבַכֶּסֶפת, ַמְפֵּתַח ֶאָחד ֶאְצְלָך ּוַמְפֵּתַח ֶאָחד 

ִלְפֹּתַח ַעד  ָיכֹול  ָּכָכה ֶׁשַהּגֹוי ֹלא  ַהּגֹוי,  ֵאֶצל 

ֶׁשַאָּתה ָבא, ְוַאָּתה ֹלא ָיכֹול ִלְפּתַֹח ַעד ֶׁשָּיבֹא 

ַהּגֹוי, ּוִמֵּמיָלא ְׁשֵניֶכם ְקׁשּוִרים ַוֲאסּוִרים, ַעד 

ֶׁשַאֲחֵרי ַהֶּפַסח ֻיְחַלט אֹו ַלּגֹוי אֹו ְלָך, ְוָכָכה ָעָׂשה. 

ְוֵיׁש ָמקֹור ָלֶזה ְּבַׁשֲעֵרי ְתׁשּוָבה )סימן תמ"ח(.

ָהָיה ִסּפּור ְּבֶג'ְרָּבא, ֶׁשָחָכם ָּגדֹול ַרִּבי ׁשּוַׁשן ּכֵֹהן 

)ָאִביו ֶׁשל ַרִּבי ִצּיֹון ּכֵֹהן ְמַחֵּבר ֵסֶפר ַׁשֲעֵרי ִצּיֹון( ָהָיה 

סֹוֵחר ְּבִחִּטים ּוְׂשעֹוִרים ְוכּו', ּוְכֶׁשִהִּגיַע ֶּפַסח, 

ָּכַתב ְׁשָטר ּוָמַכר ֶאת ָּכל ֶהָחֵמץ ֶׁשּלֹו ְלגֹוי ְוָנַתן 

לֹו ֶאת ַהַּמְפֵּתַח, ַהּגֹוי ָׂשַמח ְמאֹד, ּוַבַחג ִהְתִחיל 

ִלְמּכֹר ִחִּטים ּוְׂשעֹוִרים ְּכַאַּות ַנְפׁשֹו. ָאז ָּבאּו 

ָלַרב ְוָאְמרּו לֹו: ַהּגֹוי מֹוֵכר ְלָך ֶאת ָּכל ַהְּסחֹוָרה, 

ָאַמר ָהַרב: ַאֲחֵרי ֶּפַסח ֲאַטֵּפל ָּבֶזה. הּוא ָיַדע 

ַּכָּמה ָהָיה לֹו ַבֲחנּות, ָאז ַאֲחֵרי ֶפַסח ָּתַבע אֹותֹו 

ְלֵבית ַהִּמְׁשָּפט, ָאַמר ַהּגֹוי: ָמה ָהַרב רֹוֶצה ִמֶּמִּני? 

ִהֵּנה ְׁשַטר ְמִכיָרה, הּוא ָמַכר ִלי ֶאת ַהּכֹל, ָאְמרּו 

ָלַרב: ָמה ַאָּתה אֹוֵמר? ָאַמר: ֲאִני ָמַכְרִּתי לֹו ֶאת 

ֶהָחֵמץ ֶׁשִּנְמָצא ַבֲחנּות, ֲאָבל ִחָּטה ּוְׂשעֹוָרה ֶזה 

ֹלא ָחֵמץ, ָׁשֲאלּו אֹותֹו: ָאז ָמה ָמַכְרָּת לֹו? ָאַמר: 

ִאם ֵיׁש ֵאיזֹו ִחָּטה ַאַחת ְמֻבַּקַעת ְוִהיא ָחֵמץ ֶאת 

ֶזה ָמַכְרִּתי לֹו, ֲאָבל ַהִחִּטים ֶׁשָּלנּו ֵהם ֹלא ָחֵמץ, 

ְוִכי ַהַּמּצֹות ֶׁשֲאַנְחנּו אֹוְכִלים ְּבֶפַסח ִמָּמה ֵהם 

ֲעׂשּוִיים? ִמְּפַלְסִטיק? ֵהם ֲעׂשּוִיים ֵמִחִּטים, ָאז 

ָמה ַהְּבָעָיה? ָאְמרּו: ָהַרב צֹוֵדק, ְּתַׁשֵּלם לֹו ֶאת 

ַהּכֹל, ְוַהּגֹוי ִׁשֵּלם לֹו ַעד ַהְּפרּוָטה ָהַאֲחרֹוָנה. 

)גליון 6 אות ל' – השיעור עמוד קי"א(.

"ְוִדְמָעָתּה ַעל ֶלֱחָיּה"
ְּבִמָּדה ְוָהִאָּׁשה ָטֲעָתה ּוִבְּׁשָלה ִבְקֵדָרה ֶׁשל 

ָּכל ַהָּׁשָנה, ְוֹלא ִהְכִׁשיָרה אֹוָתּה ְלֶפַסח, ָאז 

ָמה ַהִּדין? ָמָרן )בשלחן ערוך סימן תמ"ז ס"י( 

ּפֹוֵסק ֶׁשּנֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם ֻמָּתר ְּבֶפַסח, ָמה ֶזה 

נֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם? ִאם ָעְברּו ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע 

ָׁשעֹות ֵמַהִּבּׁשּול ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ֶהָחֵמץ, ְוַהְּקֵדָרה 

ָהְיָתה ְנִקָּיה ּוְרחּוָצה ּוְׁשטּוָפה, ָאז ֵאין ׁשּום 

ְלַכְּתִחָּלה ֹלא  ֲאָבל  ]ְּבִדיֲעַבד[.  ּוֻמָּתר  ְּבָעָיה 

עֹוִׂשים ֶאת ֶזה.

ָמָרן ָהַרב עֹוַבְדָיה ָזַצ"ל ְמַסֵּפר ֶׁשַּפַעם ָמָצא 

ֶאת ַהְּׁשֵכָנה ֶׁשּלֹו בֹוָכה, "ְוִדְמָעָתּה ַעל ֶלֱחָיּה" 

)איכה א' ב'(, ִּכי ִהיא ָטֲעָתה ּוִבְּׁשָלה ִבְכִלי ֶׁשל 

ָחֵמץ ְוָהְלָכה ָלַרב ְוָאַסר ָלּה ֶאת ַהַּתְבִׁשיל, ִּכי 

ָהַרב ָהָיה ַאְׁשְּכַנִּזי ּוָפַסק ָלּה ְּכמֹו ָהַאְׁשְּכַנִּזים 

ֶׁשּנֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם ָאסּור ְּבֶפַסח )ִּכי ֵהם טֹוֲעִנים 

ֵּכיָון ֶׁשָחֵמץ ְּבֶפַסח ָאסּור ְּבַמֶּׁשהּו, ָלֵכן ַּגם ַטַעם ִלְפָגם 

ָאסּור(, ָאַמר ָלּה ָהַרב עֹוַבְדָיה: ֹלא, הּוא ָטָעה, 

הּוא ָחַׁשב ֶׁשַאְּת ַאְׁשְּכַנִּזָּיה, ֲאָבל ְלַמֲעֶׂשה ֻמָּתר 

ָלְך, ָאְמָרה לֹו, ֵאיְך ֻמָּתר? ָאַמר ָלּה, ֲאִני מּוָכן 

ֶלֱאכֹל… )ֵאיִני יֹוֵדַע ִאם הּוא ָהָיה מּוָכן ֶלֱאכֹל ֶּבֱאֶמת(. 

ֲאָבל ֶזה ִבְגַלל ֶׁשהּוא ָרָאה אֹוָתּה ּבֹוָכה ְוֵיׁש ָלּה 

ֶהְפֵסד ְמֻרֶּבה, ָאז ָאַמר ֵמִעָּקר ַהִּדין ָמָרן ָּפַסק 

ֶׁשּנֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם ֻמָּתר ְּבֶפַסח. ֲאָבל ְלַכְּתִחָּלה 

ָאָדם ֹלא ַיִּגיַע ָלֶזה, ֶאָּלא ָּכל ַהֵּכִלים ֶׁשל ָחֵמץ 

ָיִׂשים אֹוָתם ְּבִפָּנה ַּבֶחֶדר, ְוִיְכּתֹב ֲעֵליֶהם "ָחֵמץ". 

)גליון 6 אות כ"ו – השיעור עמוד ק"ט(.


