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 בהלכה ובאגדה: - החוברות שיצאו לאור בסייעתא דשמיא
 הלכות שבת המעשיות, בצרוף דברי אגדה להבנת יקרתה וחשיבותה של שבת קודשנו. השבת:

 מרהיב עין. פורמט צבעוניהלכות בלשון ברורה, אף למתחילים. שאלות אקטואליות ועוד.  הטהרה:
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 , הנהגות הבית ועוד.גיל הנישואין, שידוכים, אירוסין, חופה, כתובה, מהלך השמחה, שבע ברכות הנישואין:

 דיני השבעה, השלושים, השנה ועוד. וכן ענייני עילוי נשמה, דברי נחמה וחיזוק. האבלות:

 ים.ההלכות המעשיות דבר יום ביומו, עם מדרשי חז"ל וסיפורים מרתקים ומחזק  כבוד אב ואם:
 בצרוף חידושים נפלאים על המאורות ופלאי הבריאה. :ברכת הלבנה וברכת החמה ראש חודש

 נטילת ידיים, הפסק באכילה, הנהגות הסעודה, מאה ברכות, זימון, ברכת המזון ועוד.סעודה: ה
 בשר בחלב, הכשרת כלים, תולעים, מליחה, צלייה, פת גויים, טבילת כלים ועוד.כשרות המטבח: 

 כולל סדר הסליחות והתרת נדרים.הלכות ודברי אגדה מחזקים לימים אלו. : השנה ויום הכיפוריםראש 
 ניסי ישראל במדבר, חג הסוכות בירושלים, שמחת בית השואבה, האושפיזין, ועוד. חג הסוכות:
 עם סיפור נס חנוכה מדברי חז"ל וממקורות היסטוריים, מרתק במיוחד.ימי החנוכה: 

 כולל מגילת אסתר. סיפור המגילה בהרחבה על פי מדרשי חז"ל, מרתק במיוחד! ימי הפורים:
 עם פירוש קצר ומתוק. כולל הגדה של פסחסיפור יציאת מצרים וקריעת ים סוף, ועוד.  חג הפסח:

 משולבת בסיפורי המגילה. שובה לב. מגילת רותסיפור מרתק של מתן תורה.  חג השבועות:
 סיפורי החורבן בהרחבה, הגאולה, ביאת המשיח ועוד. נוגע ללב. ובין המצרים:ארבע התעניות 

 שמיטה, חלה, כלאים, ערלה, תרומות ומעשרות, יישוב ארץ ישראל.מצוות הארץ: 

 שמירת הגוף והנפש, סגולות לרפואה, מצות ביקור חולים, סיעוד הורים זקנים ועוד. הרפואה:

 .מזווית אישית, זצוק"למלכא מרן על  דרכי לימוד והשקפה הנהגות, מעשים,מרן הרב עובדיה: 
 דקות ליום מסיימים הלכות שבת בשנה.  3-מארז ג' חלקים פורמט כיס. בהשבת מחולק ללימוד יומי  חדש!!!
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ספרד. ל הדעות, גם לבני אשכנז וגם לבני יש לציין שההלכות שבחוברת הן לכ לתועלת המעיינים:
 לבד מההלכות שבארנו בהם במפורש, שיש חילוק בין בני אשכנז לבני ספרד.

 ספר חזון עובדיה הלכות פסח.) (, הם לפי ה -העמודים המסומנים בהלכות ב
דברי האגדה שנכתבו בס"ד, הינם על פי דברי רבותינו במדרשים ובמפרשים, ומהספר מעם לועז. 

( נלקח מתוך הספר מטעמי השולחן להרה"ג משה לואיס שליט"א 10-57ספור יציאת מצרים )עמודים 
אדיבותו ואהבתו לזיכוי ם אותו על יאנו מברכהרחבה ומראי מקומות ניתן לראות שם. וברשותו. 

 הרבים. יישר חילך לאורייתא. 
 ביאור ההגדה באדיבותו של הרה"ג בנימין סגרון שליט"א. יישר חילו לאורייתא.



 ."ויקחו אליך שמן זית זךלסדר " ה'תשע"ז י"ב אדר
 

 הסכמה
 

ערוך בטוב טעם ודעת, בסדר נכון דבר  בהלכה ובאגדה", חג הפסח"הובא לפני הקונטרס היקר 
דבור על אופניו, תפוחי זהב במשכיות כסף, שאסף וקיבץ כעמיר גורנה, הרב היקר מאוד, שוקד באוהלה 
של תורה, לילה כיום יאיר כחשכה כאורה, יראת ה' היא אוצרו, ועליו יציץ נזרו, שמן תורק שמו, טעמו 

תו, מרביץ תורה ברבים ומורה הוראה, כבוד שם תפארתו ונימוקו עמו, אשרי יולדתו, צינה וסוחרה אמ
ההולך בדרכו ההלכתית של מרן אאמו"ר עטרת ראשנו פוסק שליט"א,  דוד שלום נקיהרב הגאון רבי 

זצוק"ל, ולא זז מפסקיו ימין או שמאל, בין להקל ובין להחמיר, אשרי חלקו  עובדיה יוסףהדור רבנו 
 ומה נעים גורלו.

 

שנה, וראינו עליו שיש לו עתיד רבני להפיץ  25-אני מכיר את הרה"ג המחבר שליט"א עוד למעלה מ
 תורה ויראה, ועליו יאות להמליץ מה שאמרו חז"ל: "כל מי שיש בו יראת שמים, דבריו מתקבלים".

 

השווה הוא מסכם בתמצית ובבירור את הדברים באופן נכון, ובשפה ברורה בחיבוריו היקרים ברוך ה', 
זריז ונשכר, לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא, להבין ולהורות לשעה ולדורות, והביא הלכות  לכל נפש,

וכן מספריו של מרן אאמו"ר עטרת ראשנו רבן של כל בני הגולה  ,"ילקוט יוסף"מאשר עלה בספרי 
לאברכים, והן והדבר הוא לתועלת מרובה לכל שכבות הציבור, הן זצוק"ל, זיע"א,  עובדיה יוסףרבנו 

 ולפעלא טבא אמינא, איישר חיליה לאורייתא. לבעלי הבתים,
 

בטוב טעם ודעת לזיכוי  ערוכים, מתוקים מדבש ונופת צופים, ממדרשי חז"ל כמו כן צירף דברי אגדה
שר בעבפרטי הניסים הגדולים שעשה הקב"ה לאבותינו והמחיש הדברים מזהב ומפנינים יקרים, הרבים, 
ון צחה וברורה, למשוך הלבבות לתועלת בלש ,, בטוב טעם ודעתעת ים סוףירוק יציאת מצרים, המכות
 בהידור רב עד מאוד. "והגדת לבנךלעבור על זה, ובכך יוכל לקיים מצות " םדוראוי לכל א .הרבים

 

משנה שמחה יש בליבי בשומעי כי אף אנשים ונשים הרחוקים מקיום התורה ומצוותיה, קובעים סדר 
ואט אט מתקרבים לצור מחצבתם, וזכות הרבים גדולה הנכתבות בשפה קלה ונעימה, לימוד בחוברות אלו 

און סבו הג משםוכבר כתב הגאון רבי חיים פלאג'י בהקדמה לספרו "מועד לכל חי",  היא עד מאוד.
ספריו ב של הגאון החיד"א ז"ל, ובעיקרספריו  בשבח בעל שו"ת "חקרי לב", הגדול רבי יוסף רפאל חזן

הקטנים כמו "מורה באצבע" וכדומה, שהוא מוסר ודינים שיד כל אדם שווה בו, אחד חכם ואחד תם 
שאין בו טורח  קוראים בו, ובעלי בתים ישאוהו בחיקם, והיתה עמו וקרא בו בלכתו בדרך, בים וביבשה,

כלום. והיה משבח בתהילותיו החיבורים הללו יותר ויותר מכל שאר החיבורים הנוראים, יען כי נמצאים 
 .ש"יבתוכם מוסר מלכים ודינים המדריכים לאדם ליראת ה' ולעובדו בלבב שלם. ע

 

ם והעוזרים כל התומכי , כי זיכוי הרבים גדול הוא, ועלחוברות אלומצוה רבה לתמוך ולסייע להוצאת 
נאמר: "ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד", ויבורכו מפי עליון בבני, חיי אריכי, ומזוני רויחי לעבודת 

 השם יתברך.
 

שיזכה לברך על המוגמר ולחבר עוד חיבורים יקרים טובים ומועילים,  ברכתי להרב המחבר שליט"א
לזכות את הרבים בדבר ה' זו הלכה, ועוד יפוצו מעיינותיו חוצה להגדיל תורה ולהאדירה, ולהרבות 

גן בעדם ובעד בניהם, ולא תמוש התורה מפיהם תחיילים לתורה ולתעודה. ויהי רצון שזכות זיכוי הרבים 
ומפי זרעם ומפי זרע זרעם עד עולם, לאורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים. "והיה כעץ שתול על 

 פלגי מים אשר פריו יתן בעתו, ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח". אמן.
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  שער האגדה  
 

  חשיבות סיפור יציאת מצרים  -הקדמה  
 

 יסוד האמונה -יציאת מצרים 

במצוות רבות מזכירים אנו "זכר ליציאת מצרים": בקידוש, בקריאת שמע, בתפילין, 
את יציאת מצרים,  לזכורועוד. אולם פעם אחת בשנה, בליל הסדר, מצוה עלינו לא רק 

 . "וכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח".לספראלא 

 

יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו  כי הוא: "משורשי מצוה זו, )מצוה כא(אומר "ספר החינוך" 
, לפי שהוא לנו אות ומופת גמור בחידוש העולם, וכי יש אלוה קדמון חפץ ואמונתנו

ויכול, פועל כל הנמצאות הוא, ובידו לשנותם כפי שיחפוץ בכל זמן מן הזמנים, כמו 
שעשה במצרים ששינה טבעי העולם בשבילנו, ועשה לנו אותות מחודשים גדולים 

לוא זה משתק כל כופר בחידוש העולם, ומקיים האמונה בידיעת ה' ברוך ועצומים. ה
 הוא".

 

 אופן הסיפור

כתב בספר יסוד ושורש העבודה: "מצות עשה של סיפור יציאת מצרים בלילה הזה, 
מאישי ישראל עם קדוש, אף אם הוא יחידי על שולחנו... עיקר מצות  על כל אישהוא 

הודיע להם גבורותיו יתברך... לפרסם להם גודל הנסים הסיפור היא לבניו ולבני ביתו, ל
וגבורות ונפלאות של בוראנו, יתברך שמו ויתעלה. ולא די לפרש להם כלליות הנסים 

, על פי מה שנמצא כתוב לפרט ולבאר באר היטב כל נס ונסמה שכתוב בהגדה, אלא 
ולספר  ..וראוי לכל יודע ספר, מקודם פסח לחפש בכל הספרים. בגמרא ובמדרשים.

פרטיהם לבני ביתו בליל שימור פסח, כדי להגדיל בעיניהם הנס, ויתנו בליבם יותר 
 שבח והודיה לבורא יתברך שמו ויתעלה".

 

באותה שעה מכנס הקב"ה לכל הפמליא שלו. ואומר להם, לכו ואומר הזוהר הקדוש: 
. אז ושמעו סיפור השבח שלי שמספרים בני אדם ושמחים שהוצאתים ממצרים

מתקבצים כולם ובאים ומתחברים עם ישראל, ושומעים סיפור השבח ששמחים בשמחת 
קב"ה על כל הנסים והנפלאות שעשה לעם להובאים הם ומודים הגאולה של אדונם, 

ישראל, ומודים לו על העם הקדוש שיש לו כאן בארץ ששמחים בחדוה בכל זה. ובזה 
 מוסיפים כח וגבורה למעלה.

 

 מסיים בשבחמתחיל בגנות ו

בגמרא אמרו, כי בסיפור יציאת מצרים, יש להתחיל בגנות ולסיים בשבח. כיצד? 
"מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו". עלינו להבין 
שכל שעבוד מצרים והגאולה שבאה לאחר מכן, הכל כדי שנזדכך מן העבודה זרה 

ח אביו של אברהם אבינו וכל בני דורו, ונתקרב שדבקה בקודמים לאבות העולם, תר
 אל הקב"ה.
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 אברהם העברי  

 

 מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו...

קודם שנולד אברהם אבינו, היה נמרוד מולך על כל העולם, והיה מכיר את ריבונו, 
באלילים. ומתכוון למרוד בו. וסחף עמו את כל אנשי הדור לעבוד עבודה זרה ולהאמין 

לנמרוד היה שר חשוב, משנה למלך, בשם תרח, אשר דבק בנמרוד ובאליליו. והנה 
. באותו לילה ]לימים הוסיף ה' אות על שמו ונקרא שמו אברהם[ נולד לתרח בן בשם אברם

כוכבים מארבע  4שבו הוא נולד, ראו חכמי נמרוד שכוכב גדול יוצא מן המזרח ובולע 
י החלום מראה על ילד שנולד, שעתיד להרוג מלכים רוחות העולם. הם האמינו כ

ולרשת את ארץ כנען. למחרת באו החכמים וספרו לנמרוד: בלילה היינו בביתו של 
תרח, שהזמין אותנו למשתה בנו הנולד לו. אחרי המשתה יצאנו לחצר לטייל, והנה 

ד של כוכבים. בודאי הכוונה לבנו הנול 4אנו רואים כוכב אחד עולה ממזרח ובולע 
תרח שעתיד לכבוש את העולם ולבטל את אמונתך. כדי להקדים תרופה למכה אנו 

 מייעצים לך לפצות את תרח בכסף, ולהרוג את בנו, טרם יהיה מאוחר.

 

 סוס תמורת שעורים?!

שמח נמרוד בעצה שנתנו לו, ומיד קרא לתרח. אמר לו: בן נולד לך הלילה. תנהו לי 
בית מלא כסף וזהב. השיב תרח ואמר:  -לך כפיצוי  כי אני רוצה להורגו, אולם אתן

כל מה שתאמר לי, אדוני המלך, אעשה. המשיכו המלך ומשנהו לדבר עוד שעה ארוכה 
על עניני המלוכה, ואחר כך אמר תרח לנמרוד: הלילה הגיע אלי אדם שהציע לי עסקה, 

ים. עניתי שאני אתן לו במתנה סוס יפה מאוד, ובמקומו הוא יתן לי בית מלא שעור
לו כי איני יכול להשיב לו דבר לפני שאשאל אותך. שמע זאת נמרוד ותמה על תרח: 
אם אתה מנהיג את מלכותי בשכל צר שכזה, היא בודאי עתידה להחרב תוך זמן קצר. 
איך עולה בדעתך להחליף סוס יקר תמורת שעורים. ולמי תתן את השעורים אם אין 

 לך סוס?! 

 

את כעסו, ואז אמר לו: אם כך אתה כועס על החלפת סוס  נתן לו תרח לכלות בו
בשעורים, אם כן מה צריכה להיות הרגשתי כשאתה מבקש ממני את בני היקר תמורת 
כסף?! אם אתה הורגו, לשם מה אני זקוק לכסף, ומי יירש אותי?! לשמע הדברים כעס 

בדברי תוכחות נמרוד מאוד, ובחמתו ציוה להרוג את תרח. כיצד אתה מעיז לבוא אלי 
ומשלים?! הזדעק נמרוד. נפל תרח לרגליו ואמר לו: בצחוק דברתי, שהרי בודאי אני 
מוכרח לעשות רצונך. אבל תן לי שהות של שלושה ימים כדי שאדבר עם אשתי, אולי 

 אפייסה במתנות ובמילים טובות עד שתסכים.

 

אם אינך ממלא נתן לו נמרוד שהות כאשר בקש, וביום השלישי שלח אליו התראה: 
את בקשתי, אשרוף את כל בני משפחתך! כשראה תרח כי אין מפלט, חיבל תחבולה: 
היתה לו שפחה אחת שילדה בן באותו לילה שבו נולד אברהם. לקח תרח את בן 
השפחה, ומסרו לידי נמרוד. מיד הרג נמרוד את התינוק בהתלהבות רבה, ונתן לתרח 

 )ספר הישר פרשת נח(ושכח מכל הענין. כסף רב כפי שהבטיח, ובזה נחה דעתו 

 

 מיהו בעל הבירה?

שנים התחיל לחקור בדעתו כדי לדעת מי  3גדל אברהם התינוק הקטן, ובהיותו בן 
ברא את השמים ואת הארץ. הסתכל בשמים וראה את השמש זורחת בעוז. חשב 
אברהם כי בודאי השמש חזקה מכולם והיא בראה את הכל, מיד ערך תפילתו אל 
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השמש. כשהחשיך היום, שקעה החמה במערב, ובמקומה באה הלבנה, כשכל צבא 
הכוכבים מלווה אותה. היה סבור אברהם כי הלבנה "ניצחה" את השמש, והיא מולכת 
על העולם, וכל הכוכבים הם משמשיה. באותו לילה ערך תפילתו אל הירח. למחרת 

נראה כי לא זו ולא זו  ראה והנה שוב השמש זורחת והלבנה הסתלקה!! אמר בלבו:
בראו את השמים והארץ! הלך לתרח אביו ושאל אותו, מי ברא את השמים והארץ? 
הביא לו תרח עבודה זרה בידו ואמר לו: זהו האל שברא אותך ואותי ואת כל העולם. 
הלך אברהם לאמו ובקש ממנה להכין מאכלים טובים כקרבן עבור העבודה זרה. 

והביא אותם לפני הפסל, וראה כי באותה צורה שהניחם כשהכינה אותם, הלך אברהם 
לפניו, כך מצא אותם אחר כך, והבין שלא יתכן כי הפסל ברא את השמים והארץ. 
לא מצא אברהם מנוח לנפשו, וחיפש בכל כוחו את אדון העולם. ומפני שהיה עמל 

יאותו. רבות להכיר את ה' יתברך, שרתה עליו שכינה, ונתן הקב"ה בלבו להבין את מצ
 )רבנו בחיי בראשית טו ז. זוהר(

 

 "שהם משתחווים להבל וריק..."

כשראה אברהם את אביו ואמו שהם אדוקים בעבודה זרה שלהם, לא רצה להיות 
עמהם עוד, והלך לישיבת נח ושם, שם למד תורה במשך שנים רבות. בהיותו לומד 

ל, והשיג בדעתו שכל שנים מרובות כל כך בחשק גדול ובמנוחת הנפש, נעשה חכם גדו
הדור ההוא שקוע בטעות העבודה זרה, שהם עובדים לצורות עץ ואבן, וכשהגיע לגיל 

 כבר היתה לו הכרה ברורה ויסודית בידיעת ה'. 44

 

כיון שהכיר אברהם את האמת, התחיל לערוך דין ודברים עם אנשי מדינתו, שהדרך 
אלילים אלא רק לאלוהי העולם שהם הולכים בה, אינה דרך האמת, ואין ראוי לעבוד ל

האמיתי, בורא שמים וארץ, וראוי לאבד ולשבר את כל הצלמים. היה אברהם אבינו 
לוקח שני צלמים, קושר אותם בחבל, ומוליך אותם ברחובות העיר כדרך הסוחרים, 
והיה מכריז: "רוצה אני למכור אליל שאין בו מועיל. פה לו ולא ידבר, עינים לו ולא 

 )שבט מוסר פרק נב דף נד(ם לו ולא ישמע, ולא יהלך ברגליו". יראה, אזני

 

 בחנות הפסלים

חנות לממכר פסלים. יום אחד, הוצרך תרח לנסוע  לתרח, אביו של אברהם, היתה
לעיר רחוקה לרגל עסקיו, והוא מינה את בנו אברהם למלא את מקומו במכירת 
הפסלים. הגיע לחנות אדם לקנות פסל, אמר לו אברהם: בן כמה אתה, אדוני? אמר 

לפני יומיים עשה  -לו: בן חמישים. אמר  אברהם: הפסל הזה שאתה רוצה לקנות 
אבא שלי. אוי לך שאתה בן חמישים ורוצה להשתחוות לפסל בן יומיים. התבייש   אותו

האיש למשמע הדברים, והלך לו. כך היה אברהם אבינו משכנע את כל הלקוחות 
 באפסיותה של עבודת האלילים.

 

והנה, הגיעה אל החנות אשה ישישה ובידה מגש מלא תקרובת לעבודה זרה, מטעמים 
וד הפסלים. ניסה אברהם לשכנע אותה כדרך ששכנע את חשובים ומשובחים לכב

כולם, שהפסלים הם הבל וריק, אולם הזקנה לא קבלה את דבריו. היא הניחה את 
המגש והלכה לה. מה עשה אברהם? לקח את המגש והניחו לפני הפסל הגדול. לקח 

יר פטיש וניפץ את כל הפסלים שהיו בחנות, מקטן ועד גדול, רק את הפסל הגדול השא
 שלם, וקשר את הפטיש לידו.

 

כשחזר אביו תרח לחנותו, חשכו עיניו, כל הפסלים שבורים לרסיסים! "מה עשית??!" 
צעק על אברהם בנו בחימה שפוכה. התנצל אברהם ואמר: מצטער אבא, לא היתה לי 
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שום כוונה רעה, אינני אשם במה שקרה. באה לכאן סבתא זקנה אחת והביאה אוכל 

צו הפסלים לאכול לפני הפסל הגדול. הושיט הפסל הגדול את ידו בזעם לפסלים, ואז ר
ושבר את כולם, על שלא היה להם דרך ארץ לכבד אותו קודם. והנה הפטיש עדיין 

 נמצא ביד שלו, ואם אינך מאמין לי, בוא נלך ונשאל אותו מה בפיו.

 

ח בהם, ואינם התגבר כעסו של תרח יותר, ואמר לו: שקרן!! הרי אלילים אלו, אין רו
יכולים לדבר, כי הם עשויים עץ ואבן. איך אתה מנסה 'למכור' לי כאלו 'סיפורי 
סבתא'? אמר לו אברהם: אבא, וכיצד אתה מאמין שהם אלה שבראו את השמים 
והארץ, בשעה שאינם יכולים לנוע ממקומם? מה טעם שאתה ממשיך לעובדם? אוי 

טים אוזן לשמוע את האמת. דע כי רע לכל הדור הזה שהולכים אחר ההבל, ואינם מ
דור אנוש ודור  -ומר יהיה סופם של עובדי העבודה זרה, כמו שאירע לדורות שעברו 

כי בגלל עבודה זרה אבדו מן העולם. לכן אבקשך אבי, אנא, שמע לקולי,  -המבול 
 )בראשית רבה לח יג(וחדל מלעבוד לאלילים! 

 

 אברהם מתייצב לפני נמרוד

חוצפתו' של אברהם, הלך מיד לנמרוד ואמר לו: יש לי בן אחד שהוא קצף תרח על '
סורר ומורה. הוא יושב ולומד תורה זרה זה הרבה שנים, ומספר שיש אל בעולם שהוא 
אמת, ואתה משקר ומכזב. קרא מיד נמרוד לאברהם, ואמר לו: מדוע אתה מבלבל 

ך! אמר לו אברהם: ומטה את לב העם? דע כי אם תמשיך בדרך זו רע ומר יהיה סופ
אני רואה שהשמש יוצאת כל יום במזרח ושוקעת במערב. אולי יש לך כח לשנות את 

שתזרח במערב ותשקע במזרח? אם תעשה כן אודה בך ואשתחווה לך. ואם  -מהלכה 
)רבנו לא, דע לך, כי האל שנתן בי כח לשבור את אליליך, הוא יתן לי כח להרוג אותך. 

 בחיי בראשית טו ז( 

 

מרוד, כששמע דברים נועזים אלו, הזדעזע כולו, ושלח את אברהם לבית הסוהר נ
כשהוא כפות. הוא ציוה לשומרים שלא יתנו לו לחם ולא מים. נשא אברהם עיניו 

לא  -לשמים ואמר: "אלוקי, אתה יודע הנסתרות, ואתה ידעת כי הגעתי עד הנה 
תח לו מעיין של מים, ושלח לכבודי אלא לכבודך ולעבודתך". שמע הקב"ה לתפילתו ופ

לו את המלאך גבריאל להביא לו כל מיני מאכל, וכך שהה בבית הסוהר שנה תמימה. 
 )שבט מוסר דף נד(

 

 הכנת כבשן האש

שמע נמרוד, כי אברהם עודנו בחיים, כינס את כל חכמי עירו ושאל אותם: מה משפטו 
א דינו להשרף. מיד של אברהם שביזה את המלך ושבר את הצלמים? דנו בענין, ויצ

יצא כרוז בכל העיר: מי שהוא מאוהבי נמרוד, צריך להביא מטען של עצים. כך הביאו 
יום, את כל העצים אספו בכפר אחד, שנקרא  44אנשי העיר מטענים של עצים במשך 

לאחר מכן "אור כשדים". באותו כפר היה תנור ענק ממדים, ולאחר שהצטברה בתוכו 
הבעירו אותו עד שהיה הולך ובוער במשך שלושה ימים ושלושה כמות עצומה של עצים, 

לילות. מרוב החום הלוהט, נעשה כל הכפר חם וכל תושביו מיהרו לצאת ממנו. נתכנסו 
רבבות רבבות של אנשים ונשים מכל קצוות תבל אל אזור הכפר, כדי לראות כיצד 

 שורפים את המורד במלך.

 

חשובים תפס את אברהם כדי לזורקו לכבשן הובא אברהם לפני המלך, ואחד השרים ה
האש. כשהתקרב מעט אל האש, מיד יצאו לשונות של אש מן התנור הבוער ושרפו 
את השר. ניסו שרים אחרים לזרוק את אברהם, אך כל מי שניסה היה נשרף, עד 

 שנשרפו אנשים רבים, ולא ידע נמרוד מה לעשות.
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ואמר כי יש בכוחו לעשות תחבולה באותה שעה בא השטן בדמות אחד משרי המלך, 
ולזרוק את אברהם מרחוק אל תוך הכבשן. מיד ביקש להביא לוחות, חבלים ומסמרים, 

מין מכונת קליעה, שפועלת על ידי הנעה מרחוק. בדקו את המכונה,  -ועשו "טראבוקו" 
אם פועלת היא כראוי, על ידי שהכניסו לתוכה שלוש פעמים אבן גדולה וקלעו אותה 

הכבשן. כאשר הוכחה המכונה כיעילה, קשרו את ידיו ורגליו של אברהם, שמו  לתוך
 )אוצר המדרשים אייזנשטיין עמוד ו(אותו בטראבוקו, כדי לזורקו לכבשן האש. 

 

 קידוש ה'

בא השטן לפני אברהם ואמר לו: אם אתה רוצה להנצל מן האש הזאת, השתחווה 
אז באה אמו של אברהם אשר נקרא  לנמרוד. השיב לו אברהם: "יגער ה' בך השטן".

שמה אמתלאי, ואמרה לו: אנא ממך, השתחוה לנמרוד ותנצל. אמר לה: דעי אימי, כי 
 )שם(האש של נמרוד סופה להכבות, ואילו האש בגהנם אינה נכבית לעולם! 

 

אז הטילו את אברהם לתוך הכבשן פנימה. מיד נעשה רעש גדול בשמים, וכל המלאכים 
את אברהם אבינו. אמר להם הקב"ה: הוא יחיד בעולמו, שעומד  רצו לרדת להציל

יחידי מנגד לכל העולם הטועה, ואני יחיד בעולמי. נאה ליחיד להציל את היחיד. מיד 
ירד הקב"ה בכבודו ובעצמו והציל את אברהם וצינן לו את האש. כך היה מהלך 

 ע"א( )פסחים קיח אברהם אבינו ומטייל בתוך האש, ולא קרה לו כלום. 

 

כשראה נמרוד כך, מיד ציוה להוציא אותו מן הכבשן. אבל שוב לא יכל אף אחד 
להוציאו, וכל מי שניסה להתקרב מעט אל האש, היה נשרף מן החום הגדול. או אז 
נכנע נמרוד וקרא לאברהם: אתה, שהנך עבד נאמן לאלוהי השמים הגדול והמבורך 

, צא לחוץ!!! יצא אברהם והתייצב לפני נמרוד, וכל המון האנשים שהיו שם והאמיתי
יחד עם נמרוד השתחוו לפני אברהם. אמר להם אברהם: אני איני כלום, ולא אלי 
תשתחוו, אלא האמינו באלוהי האמת שבשמים. אז נתן נמרוד לאברהם הרבה מתנות, 

ם היה אליעזר. וכן גדולי וגם את שני העבדים המובחרים ביותר שהיו לו, אחד מה
 נה(-)שבט מוסר פרק נב דף נדהמלכות נתנו לו מתנות רבות וליוו אותו לביתו בכבוד גדול. 

 

 ומלאה הארץ דעה את ה'

היה אברהם אבינו הולך מעיר לעיר ומממלכה לממלכה, והיה קורא בקול גדול לכל 
מתקבצים אליו  העולם להודיעם שיש אלוה לכל העולם, ולו ראוי לעבוד. היו העם

ושואלים אותו על דבריו, והיה משיב לכל אחד ואחד כפי הבנתו, עד שהחזירו לדרך 
האמת. כך התאספו סביבו אלפים ורבבות, ושתל בלבם את עיקרי האמונה, וחיבר 
ספרים בענין האמונה. אברהם אבינו העביר את דרך עבודת ה' ליצחק בנו, יצחק 

את בניו כולם, והבדיל את לוי ומינה אותו לראש הודיע ליעקב, ויעקב אבינו לימד 
ישיבה ללמד דרך ה' ולשמור מצוות אברהם. כך התפשטה האמונה יותר ויותר, בקרב 

 )רמב"ם ע"ז א ג(בני יעקב והנלוים אליו. 

 

אולם עדיין לא היה די בכל זה כדי ליצור את עם ה', אשר יחזיק באמונתו לדורי 
תיו, צופה ומביט עד סוף כל הדורות, ומי יעמוד דורות. נסתרים דרכי ה' ומחשבו

בסודותיו וברעיונותיו? הכין הקב"ה לבני ישראל 'תכנית' מיוחדת ליצירתם כעם, וצפה 
במחשבתו כי עליהם לעבור "כור היתוך" במצרים, למען יתחשלו באמונת ה' צרופה, 

דורות  474ם ורק לאחר מכן יצאו ברכוש גדול, היא התורה הקדושה, האוצר הגנוז שקד
 לבריאת העולם.
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  סיפור יציאת מצרים 

 

 ריבוי על טבעי  
 מנין בני ישראל במצרים

שנה התרבו ישראל בצורה  014בשבעים נפש ירדו אבותינו למצרים. בתקופה קצרה של 
על טבעית, עד כדי שביציאתם ממצרים מנו הגברים מגיל עשרים ועד גיל שישים 

למנין זה אף את הנשים, הילדים והילדות, וכן האוכלוסייה איש. אם נצרף  044,444
המבוגרת, שלא נמנתה בחשבון, הרי שעם ישראל ביציאת מצרים מנו לפחות למעלה 

 משלושה מיליון נפשות.
 

הדבר המעורר השתאות והמפליא יותר הוא, שחז"ל מגלים לנו כי מספר עצום זה הינו 
ת חושך מתו רבים מאוד מעם ישראל, רק מספר חלקי מכלל עם ישראל, משום שבמכ

, ומספר המתים היה )כפי שיתואר להלן במכת חושך(אשר לא היו זכאים לצאת ממצרים 
גדול פי כמה וכמה ממספר הנותרים בחיים. כמו שנאמר: "וחמושים עלו בני ישראל" 

רק אחד מתוך חמישה יצא ממצרים, והשאר מתו במכת חושך. זאת אומרת שעם  -
 15,444,444 -ממנין יוצאי מצרים, דהיינו למעלה מ 5מכת חושך מנה פי  ישראל לפני

נפשות!! דעה אחרת אומרת, כי היוצאים ממצרים היו רק חלק אחד מתוך חמישים 
שמתו במכת חושך, ולפי זה עם ישראל מנה לפני מכת בכורות פי חמישים ממה שמנה 

 נפשות!!! 154,444,444 -ביציאתו, כלומר למעלה מ
 

שנה, הרי זה יוצא לגמרי מגדר הטבע, וזאת  014י כל כך גדול בפרק זמן של ריבו
במיוחד לאור העובדה שעם ישראל ברובה של תקופה זו, היה עובד עבודת פרך 
המפרכת את הגוף, אשר באופן טבעי אף ממעטת פריה ורביה. יותר מכך, פרעה הרשע 

זרה של "כל הבן הילוד בגזרותיו האכזריות הרג המונים המונים מעם ישראל: בג
היאורה תשליכוהו", וכן בזמן שהיו עובדים עבודת פרך, מי שלא הספיק לעשות את 
מכסת הלבנים באותו יום, היו המצריים הרשעים שמים במקום הלבנים החסרות 
תינוקות מעם ישראל. כמו כן אומר המדרש, כי פרעה מצורע היה, ולצורך ריפויו היה 

)כפי שיבואר כל זה בהרחבה  קות מעם ישראל ומתרחץ בדמםתינו 344שוחט בכל יום 

ואחרי רצח המוני שכזה מנה עם ישראל מספר כה עצום ורב. כיצד יתכן  בהמשך(.
 הדבר??

 

 ריבוי ילודה

חז"ל מגלים לנו כי אכן אופן הריבוי של עם ישראל היה בצורה בלתי טבעית כלל, 
שהיו הנשים יולדות מספר גדול של תינוקות בכל לידה. יש אומרים שנולדו שנים 
שנים, ויש אומרים שנולדו ששה ששה!! ויש אומרים שנולדו בכל לידה שנים עשר 

זה פלאי פלאים שאמא אחת תוכל תינוקות!! ויש אומרים שישים בכרס אחת!! והרי 
ללדת בפעם אחת תינוקות רבים כל כך, ושכולם יחיו! וכל זאת בהיות האם שפחה 
למצרים. היא עבדה בשעת ההריון עבודת פרך מלבד עבודתה בביתה, ולאחר הלידה 
נוספה לה עבודת הטיפול בתינוקות, כשבעלה אינו עומד לצידה בכל המהלך הזה, 

פרכת חסרת טעם. היא אינה מקבלת איזו הטבה, אפילו לא משום שיצא לעבודה מ
 היא מיד צריכה לחזור לעבודת הפרך שלה. -חופשת לידה 

 

נשות ישראל במצרים היו צדקניות, והתאוו לעוד ועוד ילדים. למרות  -למרות הקושי 
עבודתן המפרכת ולמרות הצרות שעשו להם המצריים אשר חפצו לצמצם את הילודה, 

ות בילדים נוספים, והקב"ה שרחמיו על כל מעשיו עזר להן בגידול ילדיהן, הם רצו לזכ
 כפי שנראה בהמשך בס"ד.
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 כן ירבה -פן ירבה 

ֵלא ָהָאֶרץ אָתם:" ּמָ ְמאד ְמאד ַוּתִ ַעְצמּו ּבִ ְרּבּו ַוּיַ ְרצּו ַוּיִ ש ְ רּו ַוּיִ ָרֵאל ּפָ ָקם ֶמֶלךְ  ּוְבֵני ִיש ְ  ַוּיָ
ר  ָחָדש  ַעל ֵני יֹוֵסף: ַוּיאֶמר ֶאל ַדע ֶאתיָ  לֹאִמְצָרִים ֲאש ֶ ה ַעם ּבְ ָרֵאל ַרב ְוָעצּום  ַעּמֹו ִהּנֵ ִיש ְ
ּנּו:  ןִמּמֶ ֶּ ָמה לֹו פ  ְתַחכ ְ ה ָהָבה נ ִּ ְרב ֶּ  י(-)שמות א ז ..."יִּ

 

רואה פרעה כי עם ישראל פרה ורבה באופן לא רגיל, והדבר כקוצים בעיניו. הוא 
ישראל מפריה ורביה. כשתחבולה אחת לא  מנסה לחבל תחבולות היאך למנוע את עם

עוזרת הוא מנסה תחבולה אחרת, ומשאף היא אינה מוכחת כיעילה, שוב מנסה הוא 
דרכים אחרות. אך יושב בשמים ישחק, ה' ילעג למו. אמר הקב"ה: אתם מתחכמים 
להם שלא יתרבו, נראה מה מתקיים, האם הדברים שלי, שהבטחתי לאברהם אביהם: 

י" תֲאָבֶרְכָך  ָבֵרךְ  ּכִ ה אֶּ ה ַאְרב ֶּ כֹוְכֵבי ַזְרֲעךָ  ְוַהְרב ָ ר ַעל כ ְ ֶּ ם ְוַכחֹול ֲאש  ַמיִּ ָ ם ַהש   ַפת ַהי ָ ", או ש ְ
ָמה לֹו ": הדברים שלכם, שאתם אומרים ְתַחּכְ ןָהָבה ּנִ ֶּ ה פ  ְרב ֶּ טפחה המציאות על ...". יִּ

ר ְיַעּנּו אתֹו פניהם והוכיחה שאכן עצת ה' היא תקום: " ה ְוַכֲאש ֶ ְרב ֶּ ן יִּ ֵ ". הם ְוֵכן ִיְפרץכ 
 אמרו "פן ירבה", אבל הקב"ה אמר: "כן ירבה"!!!

 

 מה היו תחבולותיו של פרעה לצמצום הילודה בעם ישראל?

 

 עבודת פרך -תחבולה ראשונה 

פרעה גזר על עם ישראל שיעבדו ללא הפסקה, כדי שלא ילכו לישון בבתיהם, ועל ידי 
בשכר נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו  :עקיבא בידרש רכך יתמעטו מפריה ורביה. 

הקב"ה מזמין להן דגים היה  ,שהיו הולכות לשאוב מים בשעהש ם.ישראל ממצרי
 הולכות לבתיהןו ,מיםב חצידגים וכד ב יחצ תכך היו ממלאוו ,קטנים בתוך כדיהן

ומוליכות אותן אל בעליהן , של דגיםאחת ו מיםשל אחת  - שתי קדרותמבשלות ו
יאכלו את הדגים. כך עודדו וחיזקו אותם בגוף ובנפש, ושירחצו במים החמים  ,שדהב

 ופרו ורבו. ראה פרעה כי תחבולה זו אינה יעילה, וחיבל תחבולה נוספת.

 

 הריגת התינוקות בעת הלידה -תחבולה שניה 

דת" ְפרָ  ַוּיאֶמר ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלְמַיּלְ ם ָהַאַחת ש ִ ר ש ֵ ִנית ּפּוָעה: ַוּיאֶמר ָהִעְבִרּית ֲאש ֶ ֵ ם ַהש ּ ה ְוש ֵ
ְדֶכן ֶאת ַיּלֶ ן אתֹו ְוִאם ָהָאְבָנִים ִאם ָהִעְבִרּיֹות ּוְרִאיֶתן ַעל ּבְ ן הּוא ַוֲהִמּתֶ ת ִהוא ָוָחָיה ּבֵ ". ּבַ

 טז(-)שמות א טו

 

פרעה, שלא רצה בתחילה לנהוג באכזריות גלויה, כדי לא לעורר על עצמו את דעת 
)המכונה "שפרה" משום שמשפרת את יוכבד  -הקהל העולמית, הלך בסתר אל המילדות 

)בתה של יוכבד, המכונה "פועה" משום שהיתה פועה את פיה ומרים  הולד ומטפלת בו לאחר לידתו(

שר באה אליהן אשה עבריה ללדת, יבדקו מיד בזמן ואמר להן, שכא ושרה לתינוקות(
 -יחיו אותה ויילדו אותה כרגיל, אך אם בן הוא  -יציאת התינוקות: אם בת היא 

יהרגו אותו מיד עוד לפני שיספיק לצאת ממש לאויר העולם, ותאמרנה ליולדת שהתינוק 
 מת בלידה.

 

זכרים, הוא טפש. והלוא אמר הקב"ה: דע לך רשע, כי מי שנתן לך עצה זו להרוג את ה
טוב היה לך יותר אילו צווית להרוג את הנקבות, שהרי בלי נקבות באה כליה לעולם, 
כי הזכרים לבדם אינם יכולים ללדת. וכשיש הרבה נקבות בעולם, יכול להיות ריבוי 
גדול יותר. אך מה באמת גרם לטעותם של פרעה ויועציו? נגיעתם האישית. אמרו 

 ת הזכרים ונקח את הנקבות לנשים.המצריים, נמית א
 

יֶראן" דֹ  ַוּתִ וּ  ת ֶאתַהְמַיּלְ ר ֲאֵליהֶ  ָהֱאלִֹהים ְולֹא ָעש  ּבֶ ר ּדִ ֲאש ֶ יןּכַ ַחּיֶ  ֶאת ן ֶמֶלְך ִמְצָרִים ַוּתְ
המילדות הצדיקות, אשר יראת שמים טהורה היתה בליבן, לא רק שלא  -" ַהְיָלִדים
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וקות, אלא שאף דאגו לצורכיהם של שמעו לפקודתו של המלך ולא הרגו את התינ

 התינוקות וסיפקו להם מים ומזון.

 

כאשר רואה פרעה כי ממשיכים להיוולד בנים לעם ישראל, שואל הוא את המילדות 
כיצד יתכן הדבר? והן משיבות לו: הנשים העבריות אינן זקוקות כלל למילדת, מעדיפות 

את גזירת המלך. הפלא הוא שפרעה הן ללדת לבדן בביתן, ולכן אין אנו יכולות לקיים 
מקבל את תשובתן ולא מענישן. כשכר על מסירות נפשן, נתן הקב"ה לצאצאיהן כהונה, 
לוייה ומלכות. כשרואה פרעה שאף תחבולה זו אינה מצליחה, הוא מנסה תחבולה 

 שלישית.
 

 זריקת הבנים ליאור -תחבולה שלישית 

ְרעה ְלָכל" ל ַוְיַצו ּפַ ּלֹוד ַהְיאָרה ַעּמֹו ֵלאמר ּכָ ן ַהּיִ ִליֻכהּו ְוָכל ַהּבֵ ש ְ ַחּיּון ּתַ ת ּתְ מצווה  - "ַהּבַ
פרעה להשליך את כל התינוקות הזכרים של בני ישראל אל היאור, ולשם כך הוא 
ממנה שומרים ושוטרים מיוחדים, אשר תפקידם לערוך מעקב צמוד אחר התינוקות 

 הנולדים, למצוא אותם ולהשליכם ליאור.

 

ם הרשעים היו נעזרים בילדיהם הקטנים, אשר היו מסתובבים בין הבתים המצרי
ועוקבים אחר לידת תינוקות. בני ישראל לא היו נשמרים מהם, כיון שהם קטנים. 
כאשר היו שומעים הילדים קול של אשה הצועקת בלידתה, היו הולכים ואומרים 

 למים.לאבותיהם, ובאים האבות ונוטלים את התינוק ומשליכים אותו 

 

היו בנות ישראל אשר רצו בכל כוחן להציל את ילדיהן מטביעה, ובכוחות נפש אדירים 
היו חושקות את שפתותיהן בשעת הלידה ולא צועקות. אחרי הלידה לקחו את 
תינוקותיהן והטמינו אותם במחילות. אולם גם כנגד זה התחכמו המצרים. הם עקבו 

לידה, הבינו שהיא מסתירה את התינוק, אחר כל אשה הרה, וכשראו שהיא כבר אחרי 
ומיד היו מביאים ילד קטן מילדיהם ומכניסים אותו לבית היולדת, שם היו מכים אותו 
והוא בוכה. התינוק המוטמן במחילות שומע את קול הבכי, ובוכה יחד עמו. הבכי 
מגלה את מקום מסתורו, והרשעים נוטלים אותו על אף צעקות האימה של האם, 

ת כאבי הלידה בדומיה כדי שיחיה בנה. הם תופסים אותו בפניה ובפני כל שסבלה א
 בני המשפחה האומללים ומשליכים אותו ליאור באדישות.

 

 מדוע דווקא להשליך ליאור?

ילקה של ישראל  םשמושיע ראו החוזים בכוכביםש מפני ?ליאור םגזרו להשליכ מדוע
במים. אך באמת הסימן שראו שילקה במים, לא היה  שיטבע חשבוו ,מיםעל ידי ה

קשור לכאן, אלא כשהנהיג משה את עם ישראל במדבר, אמר לו הקב"ה שידבר אל 
הסלע ויוציא מימיו, ומשה הכה על הסלע במקום לדבר, ועל כך נענש שלא נכנס 

ִני ְלֵעיֵני  ַיַען לֹא: "יג( יב פסוקיםכ פרק )במדבר שנאמר לארץ ישראל, כמו  יש ֵ י ְלַהְקּדִ ם ּבִ ֶהֱאַמְנּתֶ
ָרֵאל ֵני ִיש ְ ָהל ַהזֶּה ֶאל ָלֵכן לֹא ָתִביאּו ֶאת, ּבְ ר ַהּקָ י ָלֶהם ָהָאֶרץ ֲאש ֶ  ".ָנַתּתִ

 

סיבה נוספת לכך שבחרו המצרים להמית את התינוקות דווקא על ידי השלכתם ליאור, 
אם  פן של "מידה כנגד מידה".. אמרו: אין הקב"ה מעניש אלא באוהעמיקו עצהכי 

נהרוג את התינוקות במים, לא יוכל הקב"ה להעניש אותנו, כי נשבע שלא יביא יותר 
מבול לעולם. העלים הקב"ה ממחשבתם את העובדה הפשוטה, שאפשר שיענישם במים 
לא על ידי מבול, כפי שאכן קרה, שטבעו בים סוף. גזירה קשה ונוראה זו, של השלכת 

, נמשכה כמעט שלוש וחצי שנים! היא הוחרפה יותר בתחילת השנה הבנים ליאור
 השלישית, בעקבות חלומו של פרעה.
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 חלום פרעה

יושב על כסא הוא והנה  ,ופרעה חולם מה,בשנת מאה ושלושים לרדת ישראל מצרי
הזקן את  וירא זקן אחד עומד כנגדו ובידו מאזנים. ויקח האיש. וישא עיניו מלכותו

ויתנם  םקשרוי ,שריה וגדוליה ,כל זקני מצריםאת ויקח  .לפני פרעההמאזנים ויתלם 
 ה,השני מאזניםהו בכף נתנאחד ו קטןיחד בכף מאזנים האחת. ואחר כן לקח טלה 

הטלה  מדוע יכריע זה,תמה פרעה על החזון הנורא ה הכף!את הקטן כריע הטלה הו
את  בבקר ויקרא לכל עבדיו ויספר להם וישכם .וייקץ פרעה והנה חלום ?את כולם

  אשר שמו בלעם, סריס אחד מסריסי המלך קםוייראו האנשים יראה גדולה.  ,החלום
לד ילד וכי י ,אם רעה גדולה אשר תצמח למצרים באחרית הימים אין זה כיואמר: 

יצא דבר מלכות מלפניו  ,ארץ מצרים. אם על המלך טוב כלאת בישראל ויחריב 
למען תחדל הרעה הזאת מארץ  ,זכר הילוד בעברים יהרג אשר כל ,מצרים ויכתב בדתי

 .ויעש המלך כן .מצרים
 

 הצלת התינוקות

על אף כל המאמצים של מצרים להרוג את הזכרים שנולדו, על ידי הטבעתם ביאור, 
שמר הקב"ה על תינוקות אלו, ורובם ניצלו ולא מתו. כיצד? ציוה הקב"ה לגלים לפולטם 

מדבר זימן להם ה' יתברך שני סלעים מיוחדים, מסלע אחד ינקו דבש, למדבר, וב
 ומהסלע השני ינקו שמן.

 

היו תינוקות נוספים, אשר נולדו בשדות מפחד המצריים, וגם אותם שמר ה' בשמירה 
הולכות ויולדות כפי שמספר המדרש, בשעה שהיו האמהות צריכות ללדת, היו  מעולה.

ַחת" רשנאמ ,בשדה תחת התפוח ּפּוחַ  ּתַ יךָ  ַהּתַ שולח מלאך משמי מרום  ב"הוהק ".עֹוַרְרּתִ
אחד  םלהם שני עגולי ונותן ,שמשפרת את הולדיולדת כ ומנקה אותם ומשפר אותם

ִנֵקהוּ " :יג( .)דברים לבשנאמר  ,של שמן ואחד של דבש ַלע ְדַבש   ַוּיֵ ֶמן ִמּסֶ ". צּור ֵמַחְלִמיש   ְוש ֶ
. מה עשו בקרקע וונבלע נס םונעשה לה ,רגםורצו לה ,המצרים אותם ראווכיון ש

התינוקות. אבל הקב"ה העמיקן בקרקע  על גביבקרקע  וורים וחרשוש וביאה המצרים?
 :ג( .)תהלים קכטשנאמר הלכו המצרים והביאו מחרשות ארוכות יותר,  ושיקע אותם יותר.

י ַעל" ּבִ וּ  ּגַ ים ָחְרש  היו המצרים ולאחר ש והקב"ה העמיקן עוד. ".ְלַמֲעִניָתם ֶהֱאִריכוּ  ,ֹחְרש ִ
 ְרָבָבה" :ז( טז פרק יחזקאל) שנאמר ,כעשב השדה םויוצאי םמבצבצי ם, היו התינוקותהולכי
ֶצַמח ֶדה ּכְ ָ יךְ  ַהש ּ , וכל אחד הכיר את עדרים עדרים לבתיהם וכאשר גדלו, באו ".ְנַתּתִ
 הוריו!

 

 

  הולדת משה 

למעלה משנתיים זורקים המצריים ליאור את תנוקות ישראל הזכרים כדי למעט אותם, 
ומאחרי חלום פרעה ופתרונו, שיוולד בן שיושיע את ישראל, התחילו לעקוב ביתר שאת 

בשעה זו צריך להיוולד מושיעם של  -ודקדוק. המעקב אחרי הילודים מחריף. ומנגד 
במצב קשה זה, להוולד ולהשרד, למרות  ישראל. האם יוכל מושיעם של ישראל, גם

הרדיפות הקשות?? השתלשלות הדברים המדהימה, רצופת השגחה פרטית מופלאה, 
מלמדת אותנו בלי ספק כי "אין עצה ואין תבונה נגד ה'"!!! נפלא להתבונן ולראות, 

 איך וכיצד התרחשו הדברים...

 

 גזירת עמרם ועצת מרים

ראה עמרם כי גזר פרעה לזרוק ליאור את  יוכבד. עמרם גדול הדור היה, ואשתו היתה
הזכרים הנולדים, אמר: 'לשוא אנו עמלים', לשוא אנו מביאים ילדים לעולם. מה עשה? 
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גרש את אשתו יוכבד. כשראו בני ישראל את גדול הדור עושה כך, למדו ממנו וגרשו 

עליה רוח , אשר כבר מקטנות שרתה 5 -כולם את נשותיהם. מרים, בתו הקטנה בת ה 
נבואה, וידעה כי עתיד מושיעם של ישראל להיוולד מהוריה, באה לפני אביה ואמרה 
לו: אבא! הגזרה שלך קשה יותר מהגזרה של פרעה. פרעה גזר רק על הזכרים, ואילו 

גזירתו של פרעה היא רק  -אתה גזרת גם על הזכרים וגם על הנקבות. מלבד זאת 
ואילו גזרתך היא לעולם הזה ולעולם  ם לחיות בעולם הבא(,)שנולדים ומתים וחוזרילעולם הזה 

 -יותר מכך  )שאותן נשמות שלא באות כלל לעולם, אינן יכולות לזכות בחיי העולם הבא(.הבא 
)שהרי אפשר לנסות להינצל פרעה הרשע, ספק גזירתו מתקיימת ספק אינה מתקיימת 

ע עמרם לעצת בתו, והחזיר מיד , אבל אתה צדיק, ובודאי גזירתך מתקיימת. שממגזירתו(
את אשתו. ראו בני ישראל כי גדול הדור החזיר את אשתו, מיד החזירו כולם את 

 נשותיהם.

 

 הצפנת משה

כעבור ששה חודשים, ביום ז' באדר, התמלא ביתם של עמרם ויוכבד באור מיוחד. 
בן, שנה )!!(, ילדה את משה, מושיעם של ישראל. אולם כמו 134יוכבד, שהיתה בת 

דאגה כבדה העיבה על השמחה הגדולה: מה לעשות כדי שהמצרים לא יתפסו את הרך 
הנולד וישליכוהו ליאור? בשלושה החודשים הראשונים יכלו עמרם ויוכבד להצפינו 

]והיא התעברה חודשים מזמן שעמרם החזיר אותה  4בביתם, מפני שהמצרים מנו ליוכבד 

ידעו המצריים שיוכבד כבר ילדה. ואכן שלושה  , ולכן לאכבר שלושה חודשים קודם לכן[
 חודשים הוסתר משה בבית הוריו.

 

באותם שלושה חודשים, שוד ושבר היה במצרים. על מה ולמה? באותו יום שנולד משה 
הודיעו החוזים בכוכבים לפרעה: "היום נולד מושיעם של ישראל, ואין אנו יודעים אם 

וד רואים אנו כי עתיד הוא ללקות במים". הוא נולד מבני ישראל או מן המצרים. ע
כששמע זאת פרעה, מיד ציוה ללא רחמים כי ביום זה יזרקו ליאור כל התינוקות 
הנולדים, גם מבני ישראל וגם מן המצרים. למחרת, אמרו האצטגננים לפרעה כי 

שילקה  -המושיע של ישראל עדיין לא הושלך ליאור, ועדיין הם רואים את הסימן שלו 
. הכריז פרעה כי הגזירה שגזר אתמול עדיין בתוקפה. וכך היה במשך שלושה במים

חודשים, שכל עוד שלא הושלך משה ליאור, עדיין ראו האצטגננים את הסימן שלו 
בכוכבים, ונמשכה הגזירה על כלל האוכלוסייה במצרים. ומה קורה בתום שלושה 

 חודשים?

 

דת משה, הבינו עמרם ויוכבד כי לא ביום ו' בסיון, כתום שלושה חודשים מיום הול
יוכלו יותר להצפינו בביתם, כי המצריים כבר יחפשו אחריו. בלית ברירה, הם מנסים 
להצילו בדרך אשר סיכויי הצלחתה נראים אבודים מראש. הם יוצרים לו תיבת גומא 
קטנה ומכניסים אותו לתוכה. את התיבה שמים ביאור. האם אכן לא יגלו המצרים 

ה? וכיצד יתקיים הילד ללא מזון ושתיה? ואולי חס ושלום תטבע התיבה את התיב
 הקטנה ביאור הגדול? אכן השלכתו של משה ליאור נעשתה בלב כבד מלא חששות.

 

מה נסתרות הן דרכי ה'!!! דווקא על ידי פעולה אבסורדית זו, ניצל משה רבנו! כשהושלך 
ת אנו רואים בכוכבים כי מושיעם משה ליאור, באו האצטגננים ואמרו לפרעה: הנה, כע

של ישראל כבר לקה במים והושלך אל היאור. מששמע זאת פרעה, ביטל מיד את 
 הגזרה של השלכת הבנים ליאור, בחושבו שמטרתו כבר "הושגה".

 

 בתיה 'מאמצת' את משה

באותו בוקר, יצאה בתיה בת פרעה לרחוץ ביאור. לשם מה ירדה לטבול דווקא ביאור? 
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יש אומרים שרצתה להטהר מעבודה זרה של בית אביה ולהתגייר. ויש אומרים שהיתה 
מצורעת, ורצתה לשכך את כאביה על ידי טבילה במימיו הקרירים והמבריאים של 
היאור. והנה באותו רגע נראתה תיבת משה לפניה. היא הושיטה את ידה כדי לתופסה. 

ן המים, אמרו לה: "גבירתנו, מנהגו כיון שראו שפחותיה שהיא רוצה להציל תינוק מ
בניו ובני ביתו  -של עולם, אם מלך גוזר גזרה, גם אם כל העולם לא מקיימים אותה 

מקיימים אותה. ואת, בתו של פרעה, עוברת על מצות אביך?!" בא גבריאל וחבט אותן 
)ויש ששה מטר  -אמה  10בקרקע. הושיטה בתיה את ידה, והתארכה ידה לאורך של 

וראה זה פלא! מיד כשנגעה ידה בתיבה, נתרפא  אמה(. 04אמה, ולדעה אחרת  10ים אומר
 גופה כליל מן הצרעת.

 

מרים אחות משה, עומדת כל הזמן מן הצד ורואה את מה שנעשה. היא ממשיכה 
לעקוב ורואה כי בתיה מנסה לחפש למשה אשה שתניק אותו, אך התינוק לא מוכן 

. ואז היא ניגשת אל בתיה ומציעה לה שהיא תתן לה לאכול בשום אופן מאף אשה
אשה מניקה מן העבריות. בתיה הסכימה ומרים הביאה את יוכבד אם התינוק שתניק 
את בנה. בתיה כמובן לא יודעת כי קיים קשר בין התינוק לבין האשה המניקה. כך 

 מיניקה יוכבד את משה במשך שנתיים תמימות עד היגמלו.

 

להשליך ליאור כל בן  -עלה משלוש שנים גזירת פרעה בתוקפה למ פלאי פלאים!!!
ישראל שנולד. מעת לידת משה, זורקים אפילו את התינוקות המצריים ליאור, אלפי 

משה. והנה באותו יום שבו מודיעים אצטגנני  -תינוקות נזרקים בשביל תינוק אחד 
מאושרת, נקיה  פרעה כי לקה מושיעם של ישראל במים, חוזרת הביתה בתו של פרעה

ילד שברצונה לאמץ. הילד, כך נראה, נולד לפני מספר  -מן הצרעת, ובחיקה מציאה 
חודשים. הוא מהול! קטן שאינו סר למשמעתם, ואינו רוצה לינוק ממצריות, רק מאשה 
עברית!! ברור שהוא לא ילד רגיל. השם "משה" שניתן לו, מזכיר שוב ושוב את העובדה 

המסקנה המתבקשת היא שיתכן מאוד מאוד שהוא מושיעם של שהוא משוי מן המים. 
ישראל!!! אבל הנסיכה מבקשת מפרעה להחיות את הילד. הוא מסכים לאמצו בביתו, 
מכניסו לארמונו, והוא בעצמו מחבקו ומנשקו! האיש המתקרא אויב מצרים, המבוקש 

ום, כי עמנו מספר אחת, גדל בתוך בית המלוכה! "עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יק
 אל"!!!

 

יוכבד אם הילד מקבלת את בנה אל חיקה למשך שנתיים תמימות ומניקה  -יותר מכך 
אותו, ואף מקבלת על כך משכורת נכבדה מאת המלך. כך יכלו עמרם ויוכבד לחנכו 
בדרך ה', ואף כשגדל משה היה לו תרוץ טוב לבוא מפעם לפעם לביקורים בבית אביו, 

 רה וידיעת ה'.ללמוד ולקבל ממנו תו

  

 משה בארמון פרעה

 ,והגבירה יושבת מימינו ,כסאו ופרעה יושב על ,דת משההולויהי בשנה השלישית ל
ויהי  סביב.המלוכה יושבים  וכל שרי ,יושב בחיקהמשה הפעוט ו ,ובתיה משמאלו

מעל ראש המלך  ת הכתרויושט הנער את ידו ויקח א ן,הם יושבים אל השלחכאשר 
תמיהה גדולה מאד. ויען  ויבהלו המלך והשרים על זה ויתמהו .שוברא ווישם אות

את החלום אשר  ,המלך זכר נא אדוני" :ויאמר ,אחד מסריסי המלך ,בלעם הקוסם
)שהטלה הוא מושיעם של ואת אשר פתר עבדך  ,)שטלה קטן אחד הכריע את כל מצרים( חלמת

 ,ה זאתוכוונה עשחכמה תוך ומ הוא,העברים  מילדי - ילדא זה הוהל ,ועתהישראל(. 
את דמו ארצה  וךשפ, נאת מלכות מצרים. אם על המלך טובמפני שרוצה ליטול ממך 

רצה המלך לקבל את עצתו של בלעם הרשע, . דך"בטרם יגדל ויקח את המלוכה מי
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אדוני  :ואמרמן השרים,  דמה כאחדאשר נ ,מלאך גבריאלה' את השלח אלא שאז 

שהלוא ילד פעוט הוא, ואולי עשה זאת מתוך שעשוע  המלך, אל נא נמהר להורגו,
 הםויביאו אבן שנבחן נא את תבונתו:  ,אם על המלך טובומשחק, כדרך התינוקות. 

הם ווהיה אם ישלח ידו אל הש .אותם לפני הילד וישימו בוערת, גחלת אשכן ו יקרה,
לא  דע כינ -אם על הגחלת ישים ידו , אך דע כי מחכמה עשה זאת ונהרגהונ -

ויעש המלך כדבר המלאך.  ,המלך והשרים וייטב הדבר בעיני .מחכמה עשה זאת ונחייהו
והוליך  של משה ידואת המלאך  קחאז לו ,הם ואת הגחלתואת הש פני משהביאו לוי

אל משה את ידו  מחמת עוצמת החום, נתןו ו,הגחלת באצבע נגעה ;אל הגחלתאותה 
המית לויחדלו המלך והשרים מ .פה וכבד לשוןנעשה כבד מאז ו ,קצת שפתיו וובער ,פיו

 .את הילד
 

 וירא בסבלותם

, וכל מנעמי ארמון המלוכה לפניו. בבגדי ארגמןכשהוא לבוש בבית המלך גדל משה 
בכל זאת היה יוצא לראות בסבלות אחיו בני ישראל אשר עבדו בטיט, והיה בוכה 

כתפיו ומסייע לבני ישראל.  ואומר: "חבל לי עליכם, מי יתן מותי עליכם". והיה נותן
אמר הקב"ה: "אתה הנחת את השררה והגדולה והלכת לראות בצערם של ישראל, 
 ונהגת בהם מנהג אחים, חייך שאני מניח את העליונים והתחתונים ובא לדבר עמך"!

 

ראה משה שאין מנוחה לעם ישראל, הלך ואמר לפרעה: מי שיש לו עבד, אם אינו נח 
 -א מת; וֵאלו עבדיך, אם אין אתה מניח להם יום אחד בשבוע הו -יום אחד בשבוע 

 הם מתים. הסכים עמו פרעה, ותיקן להם משה את יום השבת למנוחה.

 

, יצא אל אחיו וראה איש מצרי מכה ומבקש להרוג איש 10כאשר היה משה בגיל 
עברי מאחיו. אחרי שבדק ברוח קדשו וראה שלא יצא מהמצרי במשך הדורות איש 

להתגייר, הרג אותו על ידי שם המפורש וטמן אותו בחול. הלך משה ושב לבית  שעתיד
המלך, והאיש העברי שב לביתו. למחרת שוב יצא משה, והפעם ראה שני אנשים 

רבים ומתקוטטים. הרים האחד את ידו כדי להכות את רעהו. עמד  )דתן ואבירם(עבריים 
לקבל את דברי התוכחה, כעס  במקום -משה והוכיחו: "למה תכה רעך"? אולם הלה 

 על משה והלך להלשין בפני פרעה על כך שאתמול הרג משה איש מצרי.

 

שתק  כששמע על כך פרעה, החליט כי יש לשים קץ ל"תעלוליו" של משה. עד עכשו
על סרבנותו ועל כל מיני מעשים שעשה, אך כעת כשהגיע לידי שפיכות דמים לא 
ישתוק עוד, אלא יעשה מעשה. מיד אמר לעבדיו: תפסו והרגו אותו. אולם כשתפסוהו 
והכו בחרב על צוארו, נעשה צוארו של שיש. כאשר ניסו שוב ושוב, נהפכה החרב על 

חרת, אבל אז נתן הקב"ה בלב משה שיברח. ההורג והרגה אותו. רצו להורגו במיתה א
צעק פרעה: "תפסוהו!!" והנה ברגע זה הפך ה' את הארמון למהומת מוות: חלק מהשרים 

נעשו  -נעשו לפתע חרשים, ולא שמעו כלל את קריאת המלך. לעומתם, השרים ששמעו 
 עיוורים ולא ראוהו כשעבר לפניהם. שרים אחרים, שהיו רחוקים יותר ממשה, אומנם

לא התחרשו ולא התעוורו, הם שמעו את קריאת פרעה ואף ראו את משה במנוסתו, 
אך מכיון שלא היו די קרובים כדי לתפוס אותו, רצו לצעוק בקול גדול לחבריהם 
שיתפסו את משה, אך הם נעשו לפתע אילמים. בתוך כל המהומה הזאת, ברח משה 

 ונמלט לנפשו, והגיע לארץ מדין.
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 ראל במצרים שעבוד בני יש 

 "וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים"

בינתיים ממשיכים בני ישראל במצרים להשתעבד ולהתענות בעינויים קשים ובעבודה 
מפרכת. מצבם הנורא ממש עובר על כל דמיון אנושי. מבט במדרשי חז"ל מגלה לעינינו 

ומשועבדים תמונת מצב מחרידה, של אנשים הנטולים כל זיק של חירות מינימלית, 
 לפרעה. -במאה אחוז  -טוטאלית 

 

אומר הרמב"ם: "בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא 
עתה משעבוד מצרים". כדי לקיים מצוה זו ולקלוט באמת את ההרגשה במוחשיות, 
עלינו לבחון את הדברים היטב, לספר עליהם ולצייר אותם במחשבתנו, עד שנרגיש 

יצאנו ממצרים, כמו  נחנו עכשיואאת תחושת העבדות, ונודה לה' על גאולתנו כאילו 
ֶאֶרץ שממשיך הרמב"ם ואומר: "ועל דבר זה ציוה הקב"ה בתורה ' י ֶעֶבד ָהִייָת ּבְ ְוָזַכְרּתָ ּכִ

 ', כלומר כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדית".ִמְצַרִים

 

 תקופת השעבוד

, נהנו הם ממעמדם שנה. בתחילה, בחייו של יוסף הצדיק 014בני ישראל היו במצרים 
שנה  71המיוחד בשל היותם בני משפחתו של המשנה למלך. אולם משנפטר יוסף, 

לאחר שירדו למצרים, הם ירדו מכבודם, וניתן עליהם המשא של אנשי מצרים. במשך 
השבטים ושאר יורדי מצרים, נטו ישראל מן הדרך  10הזמן, שבו נפטרו בזה אחר זה 
השעבוד יותר ויותר. עד שבמות האחרון, שהוא לוי,  הישרה, ובמקביל הוכבד עליהם

שנה לאחר שירדו למצרים, הפכו בני ישראל לעבדים מוחלטים. יוצא אם  44שנפטר 
שנה מזמן  34כעבור  (.014 - 44=  110)שנה  110כן שבפועל היו בני ישראל עבדים במשך 

נולדה בתחילת עבדותם, הוחמר מצבם ביותר על ידי עינויים קשים ומרים. מרים, ש
תקופה קשה זו, נקראה כך על שם המרירות והסבל הנורא שהיה מנת חלקם, בבחינת 

 את חייהם".וימררו "

 

 שעבוד הדרגתי

המצרים שעבדו את ישראל בהדרגה: בתחילה שמו ידם על ממונם. פרעה הטיל עליהם 
מס כבד, והראה להם שאין זה משום איבה, אלא שכן דרך מלכי הארץ להטיל מס 
על אנשיהם. בתואנה זו אף לקחו מהם את כל הכרמים והשדות אשר נתן להם יוסף, 
ואת כל הבתים הטובים אשר היו להם. אחר כך גזר עליהם שעבוד בגופם, וכך הלך 
והכביד ידו עליהם יותר ויותר, עד אשר קצו בני ישראל בחייהם מפני מצרים. כל כך 

ם היו רובם של ישראל עם מומים: קשים היו הסבל והעינויים עד שבצאתם ממצרי
 חרשים, גדמים וחגרים. נס שנותרו בכלל בחיים.

 

 כאשר ייסר איש את בנו

שעבוד ישראל במצרים הוא דבר מפליא ביותר: איך הצליחו המצריים להכניע ולהשפיל 
עם חזק ורב כל כך, כפי שאכן העידו עליהם המצריים: "הנה עם בני ישראל רב ועצום 

יכלו תוך פחות מתשעים שנה להפוך אנשים חכמים וגיבורים לעבדים  ממנו"?! כיצד
מושפלים ומדוכאים?! אין זאת אלא כי יד ה' היתה בדבר הזה, לטובתם הרוחנית 

ר ִאיש  ֶאתהאמיתית של בני ישראל " ר ְיַיּסֵ ֲאש ֶ י ּכַ נֹו  ּכִ ֶרךָּ  ה' -ּבְ )דברים ח, " ֱאלֶֹהיָך ְמַיּסְ

"ומאת ה' היתה זאת לבני ישראל, להיטיב להם באחריתם, כפי שאומר ספר הישר:  .ה(
למען דעת כל בני ישראל את ה' אלוהיהם... לעבוד אותו וללכת בכל דרכיו הם וזרעם 

 אחריהם כל ימיהם". ומי יעמוד בסוד ה'?!
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 בחומר ובלבנים

כשהחליטו המצריים לשעבד את ישראל, קיבץ פרעה את כל ישראל, ואמר להם בלשון 
 -בבקשה מכם, עשו עמי היום טובה, והרי זה בשבילכם  )פרך = פה רך(:מסת יפה ומנו

)כלי ערים לשבת". מה עשה פרעה כדי לשכנעם שיעבדו? שם על כתפיו מלבן  לכם"בנו 

וכל אחד מישראל שטען שעבודה זו קשה לו, היו אומרים לו:  שבו עושים את הלבנים(,
ועדין יותר מפרעה?! נטל פרעה סל ומגרפה והתחיל לעבוד, וכשראו  האם אתה איסטניס

אותו ישראל עושה כך, נמשכו אחריו כולם חוץ משבט לוי, ומיד הלכו בזריזות ועבדו 
כל היום בכל כוחם. מכיון שהיה כוחם גדול ועבדו במרץ רב, הספיקו לעשות כמות 

שים, ופקד עליהם לספור את גדולה של לבנים. כשהחשיך היום, מינה עליהם פרעה נוג
מספר הלבנים שעשו כדי לשלם להם. כאשר הובא מספר הלבנים לפני פרעה, אמר 

עליכם לעשות כל יום! בתחילה אכן שילמו  -לא פחות  -להם: כמות כזו של לבנים 
להם על עבודתם, אך לאחר ארבעה חודשים של עבודה, נטלו מהם את כל כספם 

ללא שכר. כאשר מאן איש ישראל לעשות במלאכה על בחזרה והכריחו אותם לעבוד 
אשר לא ניתן לו שכרו, אז נגשו אליו המצריים והכו אותו מכות נמרצות, והשיבו אותו 

 בחוזקה לעבוד עם אחיו.

 

פרעה החליט לשעבד את בני ישראל דווקא על ידי עבודה "בחומר ובלבנים", כי עבודת 
ים. ואין מלאכה קשה ממלאכת הטיט, האיבר רמ"חהיא עבודה מפרכת את כל  חמרה

במיוחד בארץ מצרים, כי אדמת מצרים אי אפשר לגבל וללוש אותה יפה, ומיד לאחר 
שהיו עושים את הלבנים הם היו מתפוררים, ושוב היו צריכים לחזור ולגבל את הלבנים 

 ולדוש ברגליהם בחוזקה, עד שהיה העפר מתגבל מחדש.

 

חרת בלילה, עבדו ישראל בטיט הסמיך. תחילה משעה מוקדמת בבוקר עד שעה מאו
סחפו חול, מים וקש, ערבבו הכל יחד ורמסו את החמר ברגליהם, לאחר מכן גבלו 
ממנו לבנים. כדי להוסיף על השפלתם הובאו גם חמורים לרמוס את התבן יחד עמם, 
כביכול להשוותם לחמורים. העבודה התנהלה ברציפות, ללא הפסקות ביניים. לא ניתן 
היה לעבוד בעצלתיים, כיון שהיה על כל אחד לסיים את המכסה ליום זה. המצרים 
לא התחשבו במצב הגופני, חולה כבריא חויבו להשלים את מכסת יומם. יום יום, שעה 
שעה, במשך שבועות, חודשים ושנים. בכל מזג האויר: בקור, ברוח, בחום ובשמש 

 שות.לוהטת לא בטלה העבודה. אין הפסקות ואין חופ

 

כדי להוסיף לענותם ולמעטם, גזר פרעה שהגברים יישנו בשדות על הארץ, והנשים 
ישנו בבתים שבעיר. הנימוק היה שאם נותנים לגברים לישון בבית, הרי שבבוקר, עד 
שישלחו לקרוא להם ועד שיגיעו מבתיהם, יעברו ויתבזבזו כבר שעה או שעתיים עד 

יים לשבור את חיי המשפחה של עם ישראל, שמגיעים למקום העבודה. כך רצו המצר
 להמעיטם ולשבור את רוחם.

 

המצריים לא הסתפקו בכך שהעבידו את הגברים בטיט בחומר ובלבנים, אלא הכריחו 
גם את הנשים לעסוק בזאת. נשים עדינות וענוגות הוכרחו לעבוד בחומר ובלבנים!! 

ר! הקש והקוצים פצעו וכדי להוסיף כאב על כאבם, המצרים שמו קוצים בתוך החמ
את רגליהן והן שתתו דם, ואף על פי כן היה עליהן להמשיך לעבוד. ייסוריהן לא 
הרשימו את לב המצרי הנוגש, וגם הדם ששתת לא נגע ללבו חסר הרחמים. לא היו 
הקלות בזמני חולי, הריון, חולשה וכו'. ואפילו בעת הלידה, גם אז היתה האשה צריכה 

לי לידה עזים, לא הניחו לה לשכב וללדת! והולד היה יוצא לתוך לעבוד. בזמן של חב
הטיט ונרמס יחד אתו! אחרי כל קושי ההריון, ואחרי צער הלידה העצום, רמסו לעיניה 
את פרי בטנה. צעקות ובכיות של הבעל והאשה, נפלו על אזניים אטומות. לא היה 
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ריחו את הנשים להמשיך אכפת לנוגשים המצריים שהלבנים היו מעורבות בדם, הם הכ

 לעבוד.
 

 בנים במקום לבנים!

אם העבד היהודי לא הצליח לגמור במשך היום את מכסת הלבנים, ואפילו היתה 
חסרה רק לבנה אחת, היה הוא צריך לשלם את החסר בילדיו! שום סיבה, מוצדקת 

תו ככל שתהיה, לא התקבלה. האכזריים הללו לקחו את הבן, חנקו אותו, והשלימו בגופ
את הלבנים החסרות בקיר. בשלב הבא הם התעלו באכזריותם ולא חנקו את הילד 
לפני הכנסתו לקיר, אלא לקחו ילד חי ובריא והניחוהו במקום הלבנה החסרה!! מאוחר 
יותר, הוסיפו רשעות על רשעותם, עד אז היו לוקחים ילד אחד על כל החסר היומי, 

ירו ישראל! הארורים לקחו בחוזקה ילדים כעת הם לקחו ילד על כל לבנה ולבנה שהחס
קטנים מבין ברכי אמותיהם, ואבותיהם ואמותיהם צועקים עליהם ובוכים בשומעם 
קול בכיית ילדיהם בקיר הבנין!!! אכזריות נוראה! אולם זה לא הכל. הם הרעו לעשות 
יותר מזה. היו מצריים שהכריחו את האבות לתחוב בעצמם את בנם בקיר!! ולשים 

 ו חומר! ועיני האב בוכות עליו, ודמעותיו יורדות על בנו!!!עלי

 

כאשר העבד היהודי לא השלים את מתכונת הלבנים, ולא נשארו לו בנים כי כבר 
קברו את כולם בקירות, היו המצריים תוחבים אותו בעצמו בבנין, תחת שורה של 

 לבנים, והיה מת וריחו מבאיש, רחמנא ליצלן.

 

 אל אמונה ואין עול

לאמיתו של דבר, היו אלה נפשות של רשעים שהקב"ה רצה לסלקן מן העולם. כמו 
שמספרים חז"ל, כי בשעה שהיה רואה משה רבנו את התינוקות התחובים, היה בוכה 
ומצטער, ומבקש מאת הקב"ה שיציל אותם. אמר לו הקב"ה: אל תדאג על אובדנם 

ק זאת, הוצא את אחד של אלה, כי קוצים אני מכלה מן הכרם! אם רצונך לבדו
התינוקות ותראה מה יהיה בסופו. אכן הוציא משה מבין האבנים תינוק אחד, ותינוק 
זה גדל והיה רשע גדול. שמו היה מיכה, והוא עשה פסל, וגרם לחורבן גדול לכלל 

 ישראל.

 

 עבודת הילדים

רכות הבנים והבנות הצעירים הרכים והעדינים, הוכרחו גם הם לצאת לעבוד. רגליהם ה
והעדינות נדקרו מהקש החד פעם אחר פעם, ודמם התבוסס בחומר. המצרי האכזר 
הכריח אותם לעבוד הלאה. הקטנים נפלו בתוך החומר ונפצעו, כוסו בחמר ונכנס חמר 
לפיהם, ואף על פי כן הוכרחו להמשיך לעבוד. לא נתנו זמן לרפאות את הפצע, וכל 

את פיהם מן החמר. אחרי כל זאת, אם  שכן שלא נתנו להם להתנקות מדמם ולשטוף
 קרה שאביהם לא מילא את מכסתו היומית, היו קוברים אותם חיים בתוך הקירות!!

 

 עבודה ללא תכלית

אדם עמל שואב סיפוק בגמר עבודתו הקשה. הוא נהנה ליישר גבו, להצביע ולומר 
, כי עבודתם "את זה אני בניתי". המצרים האכזריים דאגו שגם הנאה זו תימנע מישראל

היתה רק למען שעבודם. המצרים הכריחו אותם לבנות על אדמה לחה וטובענית, 
וכאשר המבנה היה כבד, הוא שקע ונבלע ולא נותר ממנו מאומה. בלילה, אחרי שגמרו 
לבנות שתי קומות, הלכו לישון. בבוקר, כשחזרו להמשיך בבניה, מצאו רק כמה שורות 

. זהו שברון לב ממש! לראות את מעשי ידיהם של לבנים מעל החול, השאר שקע
הולכים ונבלעים! המצריים הכריחו אותם לבנות עוד ועוד ללא תועלת ותכלית. כך 

 שברו המצרים את רוחם של ישראל שעבדו ועבדו ללא מטרה וסוף.
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בני ישראל בנו "ערי מסכנות", שמכיון שנבנו על קרקע לחה ורכה, היו מסכנות מאוד 

 ו שנפלו מן הבנין ומתו, והיו כאלה שהבנין נפל עליהם ומתו.את בוניהם. הי

 

עיקר המטרה שהיתה למצרים להעביד את ישראל, היא כדי למרר את חייהם. עבודה 
ללא צורך, בלי קצבה, בלי גבול, וללא מנוחה, רק כדי לפרך את גופם. כאשר לא 

ה שלא לצורך, כגון: היתה למצרי עבודה מסוימת לתת ליהודי, הטיל עליו איזושהי עבוד
 תעדור תחת הגפן עד שאחזור. וזה היה יכול להמשך שעות רבות!!

 

 עבדות תמידית

גם בלילה, לאחר יום מתיש ומייגע, כשהיה היהודי מחלץ מעט את עצמותיו לשינה 
מועטת, גם אז עדיין לא היה הוא בן חורין. אף באמצע שנתו היה יכול המצרי לבוא 

ו כל בקשה שעלתה על דעתו: קטוף לי ירקות מן הגינה, חמם ולהעיר אותו, לבקש ממנ
 לי מים, מלא לי את החבית.

 

נתאר לעצמנו: לפני אור הבוקר התחיל יומו של היהודי, בקושי היה לו פנאי לחטוף 
מאכל כל שהוא, ומיד הריצו אותו למקום עבודתו. הכניסו אותו לטיט, והוא התחיל 

אין הפסקה ואין מנוחה במהלך העבודה. הוא  לעשות את מתכונת הלבנים היומית.
עובד בקצב רצחני עד הלילה. בגמר העבודה הוא גורר את עצמותיו העייפות לשדה, 
לשינה טרופה. כולו רעב, מרוט, כואב וממוטט. לפני שהספיק להתאושש, בא מצרי 

ף ומזמין אותו בחגיגיות לביתו לסעודה. המסכן אמנם רעב, אך אין הוא מוזמן להשתת
בסעודה, הוא מוזמן כדי להיות מעמד לנר שיושם על ראשו ויאיר להם כאשר הם 
חוגגים בסעודתם! איזו השפלה!! הם מאיימים על העבד האומלל, המותש והמורעב, 
שאם יזוז יתיזו לו את ראשו. וכך הוא צריך לעמוד זקוף, כאשר כל שריריו כואבים 

לים, לראות את נוגשיו יושבים במנוחה וזועקים למנוחה. עליו להריח את ניחוח המאכ
על הכסאות ולהתענות בעייפות וברעב כשנר דלוק על ראשו! הסעודה שהסתיימה 
מאוחר בלילה אינה מהווה צידוק לאיחורו לעבודה למחרת. השכם בבוקר המחר, 

 מריצים אותו שוב ליום של עבודת פרך.

 

 החלפת העבודה

גמרי, ולכן החליפו עבודת הגבר בעבודת המצרים שאפו לשבור את רוחם של ישראל ל
האשה. לגברים נתנו עבודת הנשים, ולנשים נתנו עבודת הגברים. אמרו לאיש, קום 
לוש, אפה, בשל, תפור וטווה! ואמרו לאשה, מלאי חבית זו, בקעי עץ זה, לכי לגינה 

ים, הביאי ירקות. לגבורים ולחזקים נתנו עבודות קלות כמו להיות שלוחים להביא מכתב
עבודה מתסכלת ובזויה בשבילם. ואילו על החלשים הטילו עבודות קשות: לחפור בורות, 
לסחוב לבנים, עבודות שוברות גוף שהפכו אותם לבעלי מומים, במקרה הטוב, אם לא 
מתו מרוב מאמץ. לזקנים נתנו עבודות של צעירים, ולצעירים נתנו עבודת זקנים. שמו 

א של קטן על גדול. משא איש על אשה, ומשא אשה משא של גדול על ילד קטן, ומש
על איש. משא זקן על בחור ומשא בחור על זקן. לא היתה למצרים כל הנאה ורווח 
מחילופי התפקידים, כי הרוצה בתפוקה טובה ומרובה, נותן לכל אחד כפי יכולתו. 

 ואילו כאן היתה המטרה לענות ולצער את ישראל.

 

 עבודות בזויות

דכא ולהשפיל את ישראל עד עפר, ולכן נתנו להם לעבוד עבודות בזויות, המצרים רצו ל
כגון: להיות רועי בהמות, להביא שרצים, ולצוד חיות טורפות מן היער. בעבודות אלו 
רצו המצריים לא רק להשפיל את ישראל, אלא אף להרחיקם מביתם ומסביבתם 

ודי מורחק מביתו כדי למשך תקופה ארוכה. ימים ארוכים ואפילו חודשים היה היה
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לרעות את צאנו של המצרי. הוא נשלח דווקא למקום מרוחק ומבודד, כדי להוסיף על 
צערו אף את צער הבדידות. היו שנשלחו ליערות לצוד חיות. נשלחו הם ללא הגנה 
וללא הציוד הדרוש, כשעליהם מוטלת משימה לצוד דוב, אריה או נמר וכדומה. אם 

שלמו על כך בראשם. הם רועדים מפחד, ובשומעם את לא יבצעו את משימתם, י
נהמות החיות דמם קופא. אבל אי אפשר לברוח בידים ריקות. מי יודע כמה מתו 
משברון לב, ממצבם הקשה והמייאש, מי יודע כמה נקטעו רגליהם וידיהם מן החיות 
הרעות, וכמה שברו את עצמותיהם. לא רבים הם אלו שהצליחו למלא את המשימה 

 לום.בש
 

המצריים אף חסו על ממונם וחששו שבהמותיהם תתעייפנה או תחלשנה על ידי העבודה 
בשדה. ולכן, כדי לחסוך עבודה מן הבהמות, רתמו את בני ישראל אל העגלה או 

 המחרשה במקום הבהמה, שהם יעבדו במקומה.
 

 ישראל הפקר לכל

ים לעבוד לכל מצרי בני ישראל לא היו משועבדים רק לעבודת המלך, אלא היו חייב
שדרש זאת. כלומר, הם היו עבדים של עבדים! כל איש מצרי שהיה צריך סיוע בעבודתו, 
לקח לו איש מבני ישראל. כל מצרי שוטה ונער בזוי, היה מתחצף אפילו לישראל זקן 

 ונשוא פנים, והיה מקלל ומכה אותו ועושה בו כרצונו.
 

 שחיטת הבנים

חרטומיו, שרפואתו היחידה היא שישחט ילדים קטנים  כשפרעה נעשה מצורע, אמרו לו
בערב, ויתרחץ בדמם. פרעה הרשע והאכזר עשה זאת  154 -בבוקר ו  154מישראל, 

 בלי להסס! שומו שמים! אכזריות נוראה שאי אפשר לתאר!
 

 זביחת הבנים לעבודה זרה

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

 ד את הע"ז שלו.לא עשו כל רושם על המצרי, שרצה לכב
 

 ותעל שועתם אל האלוקים

היה זה מעל כוחם של ישראל לשאת את הסבל הנורא. ואז, לאחר מאתיים ותשע 
שנים, כאשר הקושי התגבר מיום ליום, הם חזרו בתשובה והתפללו לה'. "ויאנחו בני 
ישראל מן העבודה ויזעקו, ותעל שועתם אל האלוהים". כמו חשכת הלילה, אשר דווקא 

כך, כאשר הגיעו ישראל  -חושך מתגבר ביותר, אז מפציע השחר ועולה הבוקר כשה
למצב הקשה והנורא ביותר, אז הפציע אור הגאולה, ויצאו מעבדות לחרות עולם. 
השליח שבחר ה' לתפקיד יקר ונעלה זה, להיות גואלם של ישראל, הוא משה. וכעת 

 הגיע הזמן להכינו לקראת תפקידו.
 

 

  של ישראלמושיעם  -משה  

 משה במדין

כאמור, ברח משה לארץ מדין. שם, ליד הבאר, ראה את רועי הצאן של מדין מתנכלים 
לבנותיו של יתרו. חילץ אותן משה מן הרועים ואף עזר להן לדלות מים מן הבאר. 
הזמין יתרו את משה לביתו, ונתן לו את בתו ציפורה לאשה. למשה נולד בן, אשר 

 נכריה". נקרא בשם "גרשום", כי אמר: "גר הייתי בארץ
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כל אותן שנים היה משה רועה את צאן יתרו. ברכת ה' ליותה אותו שהתרבה הצאן 
מאוד, ומעולם לא טרפה חית השדה מן הצאן. יום אחד, כשהיה משה רועה את צאן 
יתרו במדבר חורב, ברח גדי אחד מן העדר. רדף משה אחריו, והנה הגיע הגדי אל 

ו, אמר: לא ידעתי שרץ היית מפני הצמא. בריכת מים ועמד לשתות. כשהגיע משה אלי
כעת בודאי עייף הנך. הרכיבו על כתפו והיה מהלך. אמר הקב"ה: "יש לך רחמים לנהוג 

 את הצאן, ראוי לך להיות רועה את צאני ישראל!"

 

 התגלות ה' למשה מתוך הסנה

שיח  -עוד באותו יום נגלה הקב"ה אל משה. הולך משה במדבר והנה הוא רואה סנה 
וצני מאוד, הגדל בתוך מים. הסנה היה בוער באש, אך הפלא ופלא! הסנה אינו ק

 והמים שתחתיו אינם מכבים את האש! נשרף!

 

ה ָאֻסָרה" א ְוֶאְרֶאה ֶאת ַוּיאֶמר מש ֶ ְרֶאה ּנָ דל ַהזֶּה ַמּדּוַע לֹא ַהּמַ ְרא  ַהּגָ ֶנה: ַוּיַ  ה'ִיְבַער ַהּסְ
ְקָרא ֵאָליו  י ָסר ִלְראֹות ַוּיִ ִני: ַוּיאֶמר  ֱאלִֹהיםּכִ ה ַוּיאֶמר ִהּנֵ ה מש ֶ ֶנה ַוּיאֶמר מש ֶ ִמּתֹוְך ַהּסְ

ל ַאל ְקַרב ֲהלֹם ש ַ ה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת ְנָעֶליָך ֵמַעל ּתִ ר ַאּתָ קֹום ֲאש ֶ י ַהּמָ קֶדש   ַרְגֶליָך ּכִ
יט ֶאל... הּוא י ָיֵרא ֵמַהּבִ ָניו ּכִ ה ּפָ ר מש ֶ ְסּתֵ  ".ָהֱאלִֹהים ַוּיַ

 

 בחר הקב"ה לדבר עם משה דוקא מתוך הסנה, כדי לרמוז לו בכך:

 

"עמו אנוכי בצרה", שותף אני לצרתם של ישראל הנתונים במצרים בשעבוד קשה.  א.
 אף אני שרוי בצרה, בתוך הקוצים.

 

הקוצים של הסנה מופנים כלפי פנים, כך שאם אדם מכניס את ידו לתוכו, אינו  ב.
חש בדקירה כלל. אולם כאשר רוצה הוא להוציא את היד, הקוצים תופסים ודוקרים 
אותו. דומה ארץ מצרים לאותו סנה, אשר נכנסו אליה בני ישראל בקלות והתקבלו 

צאת, תופסים אותם המצריים בהארת פנים על ידי פרעה, אולם כאשר רוצים הם ל
 ואינם נותנים להם לצאת.

 

הסנה הבוער באש הוא סימן לנצחיות עם ישראל! היה משה חושב בלבו שמא מרוב  ג.
קושי השעבוד יהיו המצריים מכלים את ישראל ח"ו. הראה לו הקב"ה סנה שבוער 
באש, אבל איננו נשרף, ללמד אותו שאף אש המצריים לא תוכל לכלות את עם 

 ישראל.

 

ניים ומכאובם, לא נעלמו ממנו, מתוך הסנה אמר ה' למשה כי צעקת בני ישראל, עו
ימים מסרב  7וכעת הגיע זמן הגאולה. בוחר הוא בו, במשה, שילך ויושיע את ישראל. 

משה העניו מכל האדם, שלא הוא יהיה השליח להוציא את בני ישראל, אלא אהרון 
אחיו הגדול. הרי אהרון מנהיג כעת את עם ישראל במצרים, ואיך הוא משה יבוא 

מו?! אולם הבטיח הקב"ה למשה שאהרון ישמח בכל לבו בראותו לתפוס את מקו
בגדולתו. מלבד זאת גם הוא ישתתף עם משה בהצלת בני ישראל. אתה תדבר אליו 
ותשים את הדברים בפיו, ואני אהיה עם שניכם ויורה לכם מה תעשו. הקב"ה מורה 

ם לעיני למשה ללכת למצרים כשמטה האלוקים בידו, כדי לעשות בו אותות ומופתי
 בני ישראל ולעיני פרעה.

 

 מטה האלוקים

מטהו של משה היה מטה אלוקים מופלא ומיוחד. הוא נברא בששת ימי בראשית בין 
השמשות, ונמסר לאדם הראשון בגן עדן. אדם מסר אותו לחנוך. חנוך מסרו לנח, נח 
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ם מסרו לשם, שם מסרו לאברהם, אברהם ליצחק, יצחק ליעקב, ויעקב הורידו למצרי

ומסרו ליוסף. כשמת יוסף הוחרם המטה והושם בארמונו של פרעה. יתרו, שהיה בתחלה 
אחד מחרטומי מצרים, חמד את המטה בלבו, וכשהלך למדין לקח את המטה עימו 
ונטעו בתוך גנו, בצורה שאף אחד לא יכול היה להוציאו. עד שבא משה ותלשו בקלות 

היה חקוק עליו שם ה' . סאה 44 ולקחו. היה מטה זה כבד מאוד מאוד, ומשקלו
 המפורש, וכן ראשי התיבות של עשר המכות: דצ"ך עד"ש באח"ב.

 

 משה חוזר למצרים

בשעה שאמר הקב"ה למשה במדין "לך שוב מצרימה", נחלק דיבורו של הקב"ה לשני 
קולות. משה שומע "לך שוב מצרימה", ואהרון שומע "לך לקראת משה המדברה". יצא 

 -" ּכֹוָננוּ  ֶגֶבר ִמְצֲעֵדי ה'מֵ וון מצרים, ואהרון יצא לכיוון המדבר. "משה ממדין לכי
למרות שלא קבעו שום סימן ביניהם, הם נפגשו בתוך המדבר הגדול. ראה אהרון את 
משה בגדולתו ושמח מאוד. בזכות השמחה ששמח בכל ליבו, זכה בעתיד לבגד מיוחד 

 על ליבו. -חושן  -

 

 פקוד פקדתי

ֶלְך " ַאְספּו ֶאתַוּיֵ ה ְוַאֲהרן ַוּיַ ל מש ֶ ֵני ּכָ ל ִזְקֵני ּבְ ר ַאֲהרן ֵאת ּכָ ָרֵאל: ַוְיַדּבֵ ר ִיש ְ ָבִרים ֲאש ֶ  ַהּדְ
ר  ּבֶ ַעש  ָהאֹתת ְלֵעיֵני ֶאל ה'ּדִ ה ַוּיַ י מש ֶ ְמעּו ּכִ ש ְ ֲאֵמן ָהָעם ַוּיִ ֵני  ֶאת ה'ָפַקד  ָהָעם: ַוּיַ ּבְ

ָרֵאל ְוִכי ָרָאה ֶאת ֲחווּ וַ  ָעְנָים ִיש ְ ּתַ ש ְ דּו ַוּיִ ּקְ  ".ּיִ
 

כאשר שמעו בני ישראל כי משה אומר להם את המילים "פקוד פקדתי", מיד האמינו 
לו כי הוא שליח מאת ה', שכן מסורת היתה בידם, אשר עברה עוד מיעקב אבינו, כי 
אדם שיבוא ויאמר "פקוד פקדתי אתכם" הוא באמת הגואל האמיתי. בשכר שהאמינו 

משה, זכו להגאל. כדי לחזק יותר את ליבם של ישראל, עשה משה בני ישראל ב
 אותות, שציוה אותו ה' לעשות. 3לעיניהם 

 

 זורק משה את מטהו על הארץ, והנה נהפך המטה לנחש. - האות הראשון

 

הכניס משה ידו אל חיקו, והנה נעשתה היד מצורעת כשלג. כאשר הכניס  - האות השני
ונרפאה. בכך הראה הקב"ה לעם ישראל שהוא הממית שבה ידו  -אותה שוב בחיקו 

והמחיה. בדברו נהפך המטה הדומם והמת ליצור חי, ובדברו המית ה' את ידו של 
 משה ועשה אותה מצורעת.

 

 משה שפך מים על הקרקע, ונהפכו המים שבקרקע לדם. - האות השלישי

 

 הזקנים נמלטים

 74לאחר שהעבירו משה ואהרון לעם ישראל את בשורת הגאולה, הם אוספים את 
זקני העם, והולכים כולם יחד אל ארמונו של פרעה. ארמונו של פרעה היה בעצם 
מבצר ענק ומפחיד. כאשר התקרבו אל הארמון נגלה לעיניהם מחזה מזעזע: ערימה 

הערימה היה מין 'מחנה' של  גדולה של גויות בני אדם אשר נהרגו בגזירת פרעה. לצד
בני אדם קטועי ידים ורגלים, לצידו 'מחנה' של בני אדם צלובים, ולצידו 'מחנה' של 
בני אדם אשר רמסו אותם בטיט. הזדעזעו הזקנים מן המחזה הנורא ונשמטו אחד 
אחד. כשהגיעו אל פתח הארמון נותרו רק משה ואהרון, כולם ברחו. אמר משה לאהרון: 

מצווים מפי הקב"ה, אנו מצווים מפי הגבורה, נלך ונעשה שליחותנו אפילו הללו אינם 
 הורגים אותנו.
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 איש לא עמד בפניהם

כאשר ראו משה ואהרון את השמירה סביב ארמונו של פרעה, הזדעזעו אף הם. גודלו 
מכל כיוון. מרוב פחדו של פרעה שמא  144פתחים!  444של הארמון היה ענק, והיו לו 

גיבורים. בנוסף לחיילים, היו על  04,444מיד ליד כל פתח גדוד שלם של יהרגוהו, הע
כל פתח ופתח אריות, דובים וחיות רעות, המונעים את הכניסה לארמון. למרות השמירה 
המעולה, הצליחו משה ואהרון להכנס ללא בעיה! כאשר נכנסו ראו לפניהם שני כפירי 

ארמון, היו האריות פותחים את פיהם אריות אסורים בכבלי ברזל. כל מי שנכנס אל ה
ומנהמים ושואגים, ונפשו יוצאת מפחד האריות. לקח משה את מטהו והניפו על האריות, 
והנה השתחררו האריות מכבליהם, ובאו לקראת משה ואהרון בשמחה. כמו שני כלבים 
נאמנים ליוו אותם עד בואם לפני פרעה, גם חיות נוספות התלוו אליהם. כאשר הגיעו 
לפני פרעה, כעס פרעה על השומרים, כיצד נתנו להם להכנס??! מיד העניש אותם 

 פרעה: את חלקם הרג, חלקם הלקה, וחלקם פיטר מתפקידם ושם אחרים תחתיהם.

 

 תיפול עליהם אימתה ופחד

אותו יום היה יום שמחתו של פרעה. היה זה יום המלכתו, והוא סבר שזהו בעצם יום 
בש בגדי מלכות, וישב על כסאו. הגיעו אליו מלכים מכל קצוות יצירתו כאלוהים. הוא ל

תבל, הביאו לו דורונות, ועטרו אותו שיהיה השולט בכיפה על כל המלכים. נשלחו 
 משה ואהרון דווקא ביום זה, כדי שיתקדש שמו של הקב"ה ברבים.

 

נכנסו משה ואהרון לפני פרעה כשהם עטופים, ומקלותיהם בידיהם. לא נתנו לו שלום 
ולא כיבדוהו. באותה שעה היתה לו בושה גדולה. כראות פרעה את משה ואהרון, נבהל 
מאוד מפניהם, כי היה תארם כתואר מלאכי השרת, ורום קומתם כארזי הלבנון, וגלגלי 

יהם כזיו החמה, ומטה האלוהים בידם, ודיבור עיניהם דומים לגלגלי החמה, וזיו פנ
פיהם כאש שלהבת. וכל מלכי מזרח ומערב כשראו אותם נפל פחדם עליהם. זיע ורתת 
וחלחלה אחז את פרעה וכל היושבים לפניו, והסירו כתריהם מעל ראשיהם והשתחוו 

 להם.

 

יננו באותה שעה הוצרך פרעה לנקביו. איזה בושות!! הרי הוא עשה עצמו אלוה שא
ראו כולם בחדלונו ובבושתו.  -צריך לנקביו! והנה דווקא עכשיו בעת גאוותו והתנשאותו 
עכברים, והיו נושכים אותו  10ביותר גדלה חרפתו, מפני שכשעשה צרכיו הזדמנו לו 

בכל צד מושבו, וצעק צעקה גדולה ומרה, עד ששמעו כל גדולי המלכות את צעקותיו. 
 עה את לבו וישב על כסאו כאילו לא קרה כלום.אולם מיד לאחר מכן חיזק פר

 

 דין ודברים בין משה לפרעה

אמר פרעה למשה ואהרון: מה אתם רוצים? מי אתם? מנין באתם? מי שלח אתכם 
אלי? אמרו לו: "ה' אלוקי העברים נקרא עלינו". אמר להם: וכי יש אלוה לעבריים, 

ה לא הציל אותם עד היום? והלוא למעלה ממאה שנה הם מתענים תחת ידי, ומפני מ
שקרנים אתם! אם היה האלוהים שלהם מצטער על כך שהם נמצאים פה, לא היה 
מעכב אותם כל כך הרבה זמן, שהרי בשביל לילה אחד שעיכב אבימלך את שרה, מיד 

 נגלה אליו והוכיחו. כל שכן בעם שלם, שהיה עליו להתגלות.

 

א הניח לך עד עכשיו, כדי להפרע ממך אמרו לו: דע לך שיש לעבריים אלוה, אלא שהו
 על הכל בבת אחת.

 

יש לו כח וגבורה יותר ממני, או גדולה ומלכות יותר ממני?  -אמר להם: וכי אלוהיכם 
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בכמה מדינות הוא שולט? בכמה עיירות הוא מולך? כמה מדינות לכד? כמה ארצות 

 למלחמה? כבש? כמה מלחמות עשה וניצח? כמה חיילות ופרשים יש עימו בצאתו

 

אמרו לו: אלוקינו אינו במושגים שאתה מדבר עליהם, אלא כוחו וגבורתו מלא עולם, 
קולו חוצב להבות אש, דיבורו מפרק הרים, קשתו אש, חיציו שלהבת, רמחיו לפיד, 
מגיניו עננים, חרבו ברק, חניתותיו ניצוצי אש, לוחם הוא בלי עשייה, נוצח ולא ביגיעה. 

כולו, ברא שמים וארץ, יוצר הרים וגבעות, ימים וכל אשר  הוא יצר את כל העולם
בהם. על פיו יחיו וימותו. צר את העובר במעי אימו, ומוציאו לאויר העולם. והוא זן 
ומפרנס את כל העולם כולו, הוא מסיר מלכים וממליך מלכים, ומלכותו לא תיפסק 

 לעולם ולעולמי עולמים.

 

מתינו לי עד שאחקור בבית גנזי בספרים שלפני, אמר להם: הואיל ואתם אומרים כך, ה
מפני שאין מלך בעולם שלא שיגר לי אגרת ודורון, ואם אמת אתם אומרים עכשיו, 
אמצאנו באגרות שלי. מיד ציוה והוציאו לפניו כל אגרות וספרים שהיו בבית גנזיו, 

ו שם שפות. בדקו ופשפשו, וכיון שלא מצא 74 -סופרים המבינים ב  74 -ונתנם ל 
אמר להם: לכו לעמיכם. לא ידעתי את ה' ולא שמעתי עליו מעולם. אין אני צריך לו, 

 שאני בראתי את עצמי, ויש לי נילוס נהר שמשקה את ארצי.

 

מתים הם, אבל ה' אלוקים אמת הוא,  -אמרו לו: שוטה, אלוהות אלו שאתה אומר 
הוא יהיה בסוף כל אלוקים חיים ומלך עולם. הוא היה עוד לפני שנברא העולם ו

העולמים. הוא ברא אותך ברחם אמך, נתן בך רוח חיים, גידל אותך והושיב אותך על 
כסא מלכות מצרים. והוא יקח את רוחך ונפשך ממך וישיב אותך אל האדמה שממנה 

 לוקחת!

 

 כעס פרעה על דבריהם, וגרש אותם מלפניו.

 

 תכבד העבודה על האנשים

ן לפני פרעה ללא רשות. מיד קרא לשומרים וצעק למחרת, שוב נכנסו משה ואהרו
עליהם: איך נכנסו אלו לארמון?? אמרו לו: איננו יודעים, כנראה מכשפים הם, ודרך 
הפתח לא נכנסו. נשא פרעה עיניו וראה אותם עם המטה, אמר: הכלב אני, כי באו 

 אלי הללו במקל? ושוב הקשה את ליבו ולא רצה לשמוע לדבריהם.

 

החליט פרעה, כי כנראה בני ישראל לא עובדים מספיק קשה, ולכן יש להם זמן לחלום 
חלומות ולתכנן תכנונים של חופש ודרור. לכן ציוה לנוגשיו מאותו יום להכביד את 
העבודה על בני ישראל יותר. הוא גזר שלא לתת להם תבן לליבון הלבנים, אלא הם 

את להגיע לאותה כמות של לבנים שהיו יצטרכו בעצמם ללקט את התבן, ויחד עם ז
עושים קודם. גזירה חדשה זאת ציערה והתישה מאוד מאוד את בני ישראל. הם נפוצו 
בכל ארץ מצרים כדי למצוא להם תבן. תושבי מצרים התאכזרו אליהם מאוד, ואם 
 היה מצרי רואה את ישראל בתוך שדהו, היה מכה אותו ומתעלל בו, ושובר את רגליו.

 

עובדה זו הועילה, שכאשר הכה הקב"ה את ארץ מצרים במכות ובעונשים קשים, אולם 
לא היה פתחון פה למצריים לומר: 'איך יתכן שמלכנו ושרינו יחטאו, ואנחנו נספוג את 

 המכות?' כאן הוכיחו תושבי מצרים שאף הם ראויים לעונשים קשים.
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 למה זה שלחתני?!

 ,ָתה ָלָעם ַהזֶּהָלָמה ֲהֵרעֹ  ,ֲאדָנילמדין, ואמר: "כשראה משה את המצב הקשה, חזר חזרה 
ִני ַלְחּתָ ה זֶּה ש ְ אִתי ֶאל ?!ָלּמָ ר ּוֵמָאז ּבָ ְרעה ְלַדּבֵ ֶמָך  ּפַ ש ְ ל לֹא ,ֵהַרע ָלָעם ַהזֶּה -ּבִ ְלּתָ  ְוַהּצֵ ִהּצַ

ך ֶאת  ".ַעּמֶ
 

 בחזק שבחזקים )מן השמים(ענה לו ה': לו יצויר שילחם חלש שבחלשים מלמעלה 
שגבור שבגבורים  -מלמטה, מי ינצח? החלש ינצח, כיון שהוא נלחם מלמעלה. עכשיו 

 על אחת כמה וכמה! -נלחם מלמעלה, והחלש מלמטה 

 

שלושה חודשים שהה משה במדין, ואז חזר בציווי ה' חזרה מצרימה. הוא ניסה לעודד 
עם  את עם ישראל בהזכירו להם את הברית שכרת ה' עם האבות הקדושים. אולם

 ישראל מרוב העבודה הקשה והלחץ הגדול, לא היטו אוזן לדבריו.

 

 הפיכת המטה לתנין

הלכו משה ואהרון שוב אל ארמונו של פרעה ושוב נכנסו אליו ללא רשות. אמרו לו: 
ה' שלח אותנו לומר לך שתוציא את בני ישראל ממצרים. אמר להם פרעה: תעשו לי 

תו של האלוקים שלכם. אהרון, שקבל על כך מופת, שעל פיו אבחן את חוזקו ויכול
הכנה מוקדמת, זרק מיד את מטהו ארצה. לאחר שהושלך המטה לארץ, אמר משה 
"יהי לתנין", ומיד נהפך המטה לתנין. כך ראו כולם שהתנין נוצר על ידי דיבורו של 

 משה.

 

 באותה שעה התחיל פרעה מלגלג עליהם ומקרקר אחריהם כתרנגולת, ואומר להם: כך
אדם מביא סחורה  -אותותיו של אלוהיכם?! האם באתם לצחוק עלי? בנוהג שבעולם 

למקום שבו יש מחסור, ולא למקום שיש בו שפע גדול מאותה הסחורה. הנה אתם 
באים לעשות לי כאן כשפים, וארץ מצרים מלאה כשפים!!! האם אין אתם יודעים 

ולקחו אף  4-5קטנים בני שכל הכשפים ברשותי הם? מיד שלח פרעה והביא ילדים 
 הם מקלות והפכו אותם לתנינים. קרא גם לאשתו, ואף היא עשתה כך.

 

אמר משה: אדרבה, אם רוצים לבחון סחורה אם היא משובחת או לא, מביאים אותה 
דווקא למקום שבו היא מצויה, ואז השבח שלה ניכר יותר שהיא טובה יותר מכל 

 יו של האלוקים גדולים מכל כשפי מצרים.האחרים. עכשיו תיווכח לראות כי מעש

 

מה עשה אהרון? לאחר שחזרו כל התנינים להיות מקלות, לקח הוא את מטהו, והנה 
בלע מטה אהרון את מטותיהם של כל חרטומי מצרים. ואף על פי שבלע מטות רבים 

דרך הכישוף, שלאחר שפג  -מאוד, נשארה צורתו כמקודם ולא השתנתה. ויותר מכך 
ודם, כי אינו אלא "אחיזת עיניים", הכישוף, חוזר הכל להווייתו הראשונה כמו שהיה ק

ואילו כאן בליעת המטות היתה מציאות שגם לאחר מעשה נשארו מטות החרטומים 
בלועים במטה אהרון. מיד נזדעזע פרעה וכל גדולי המלכות, ופרעה תמה והתיירא: מה 

 יקרה אם יאמר אהרון למטהו 'בלע את פרעה וכסאו', עכשיו הוא בולע אותי?!

 

פרעה את ליבו, ולא אבה לשמוע לדברי משה ואהרון. בכל פעם אחרי  אך שוב חיזק
שמשה יצא מאצל פרעה, היה פרעה אומר: אם יבוא אלי בן עמרם אני הורגו ואני 
שורפו. וכשהיה משה נכנס, היה נעשה פרעה כמו בול עץ ולא יכל לפגוע במשה. חשב 

א עולם, שאפילו על גופו פרעה כי הוא יכול לעשות כל מה שעולה בלבו, הוכיח לו בור
 עצמו אינו שולט.
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 עשר המכות  
 שלח, לקה ושילם

 -כאשר סרב פרעה לשלוח את ישראל, הביא הקב"ה עליו ועל כל מצרים עשר מכות 
 יסורים קשים ומרים, ובסופם הסכים פרעה לשלח את בני ישראל.

 

אמר לעבדו, אומר הילקוט שמעוני: משל של פרעה ומצרים, למה הדבר דומה? למלך ש
הבא לי דגים מן השוק. הלך העבד והביא דג מבאיש. כעס המלך ואמר לעבדו: בחר 
לך עונש אחד משלושה: או תאכל את הדג, או תלקה מאה מכות, או תשלם קנס מאה 
זהובים. בחר העבד לאכול את הדג. בקושי רב אכל העבד מן הדג חתיכה ועוד חתיכה, 

ל להמשיך יותר, מעדיף אני ללקות. התחילו עבדי כשהגיע לחצי אמר למלך, איני יכו
המלך להכותו מכה אחר מכה, לאחר שהכו אותו כבר יותר מחמישים מכות, צווח 
העבד ואמר: די, אינני יכול יותר, מעדיף אני לשלם מאה זהובים! נמצא שאותו עבד 

 אומלל נענש בשלושת העונשים: גם אכל, גם לקה וגם שילם.

 

בני ישראל במצרים. אמר לו הקב"ה: "שלח את עמי ויעבדוני"  כך פרעה, שיעבד את
ואם לא, או שתלקה או שתשלם את שכר עבודתם. אמר פרעה: "מי ה' אשר אשמע 
בקולו?! לא ידעתי את ה' וגם את ישראל לא אשלח". אמר לו הקב"ה: חייך, שתשלחם 

 ותלקה ותשלם להם את שכרם.

 
 

  מכת דם 

 מדוע לקה הנילוס תחילה?

היאור, כשהוא משמש כעורק  -למעלה מאלפיים שנה זורם לו במצרים נהר הנילוס 
ראשי לחיי הכלכלה במצרים. שהלוא גשם אינו יורד בארץ הזאת, והיאור הוא זה 
שמספק מים לשתיה, לבישול, לכיבוס, לרחצה ולהשקיית השדות. עליו השיטו סחורות 

הדיג. דגי היאור היו למרכיב  -לצורכי מסחר, ובאמצעותו פותח ענף כלכלי חשוב 
לפי דעתם הכוזבת  -חשוב בתפריטו של המטבח המצרי. כל חייהם תלויים ביאור, ולכן 

היאור הוא האלוהים העליון. כך חיו בטעותם שנים רבות. עד שבאה מכת דם וטפחה  -
 על פניהם.

 

 התראה חוזרת

ון ללא רשות והתייצבו יום אחד, הופיעו משה ואהרון לפני פרעה. הם פלשו לתוך הארמ
לפני המלך. פותח משה ואומר: שלח את עם ישראל, ואם לא תשלח, מימי מצרים 
יהפכו לדם. פרעה איננו מתרגש מהאיום והוא עונה: איומיך אינם מדאיגים אותי, כיון 
שאני הוא יוצר היאור, והוא תחת בעלותי. חוזר משה ואומר: אם לא תשלחם, תראה 

ור האמיתי. למחרת, שוב חוזר משה ומתרה בפרעה, אך פרעה בקרוב מיהו בעל היא
מסרב בעקשנותו. וכך חוזר הדבר על עצמו עוד יום, ועוד יום, במשך יותר משלושה 

 שבועות!

 

קולו של משה נמוך היה, אך למרות זאת, בדרך ניסית, שמעו כל מצרים את איומיו!! 
ודאי לא הבין מה פשר נתאר לעצמנו, מה חשב האזרח המצרי באותו רגע? הוא ב

האיום המוזר הזה. איך יתכן שיהפכו כל המים שביאור לדם? הלוא היאור הוא אלוהים 
חזק, וגם פרעה חזק! בודאי אין מקום לדאגה. אנחנו, המצריים, העם החכם והמתקדם 
ביותר. בכשפים, אנו עולים על העולם כולו. אין אף סיבה בעולם שיכולה להפריע לנו 

 יד את ישראל.להמשיך להעב
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 הפך מימיהם לדם!

הם המשיכו לחיות את חייהם בשלוה... עד אותו בוקר. באותו יום אמר ה' למשה 
ללכת אל היאור בבוקר השכם ולדבר עם פרעה. כמו כל בוקר, בשעה מוקדמת מאוד, 
יוצא פרעה אל היאור כדי לעשות את צרכיו בסתר. ומדוע בסתר? משום שפרעה היה 

א אלוה ואינו צריך לנקביו. לפיכך היה יוצא אל היאור בהשכמה משתבח ואומר שהו
שלא יראוהו בני אדם בקלונו. נשלחו משה ואהרון דווקא בשעה זו, כדי להביכו. והנה 
רואה פרעה את משה ואהרון. תופס משה את פרעה כדי לדבר עימו. אומר לו פרעה: 

 שעות(! 04רעה מתאפק כבר )בל נשכח שפהנח לי עכשיו שאעשה צרכי ואחר כך אדבר עמך 
אמר לו משה: האם יש אלוה שצריך לנקביו?! דע לך כי הכל גלוי וידוע לפני הקב"ה. 
הוא משגיח על כולם, ואף על פי שאתה מרמה את עצמך ואת כל מצרים ועושה עצמך 

 אלוה, את ה' לא תוכל לרמות!
 

י ֲאִני  ה'ּכה ָאַמר ממשיך משה ואומר: " ַדע ּכִ זאת ּתֵ ר, ה'ּבְ ה ֲאש ֶ ּטֶ ּמַ ה ּבַ ה ָאנִכי ַמּכֶ  ִהּנֵ
ָיִדי ַעל ְיאר ְוֶנֶהְפכּו ְלָדם ּבְ ר ּבַ ִים ֲאש ֶ ". כשפרעה ממשיך לסרב, מכה אהרון את ַהּמַ

)ולא משה, מכיון שהיתה לו הכרת הטוב למים, שעל ידם ניצל כשהיה תינוק בן שלושה  היאור

ממש! לא מים אדומים, אחיזת , והנה כל מימי מצרים הופכים לדם!!! דם חודשים(
עיניים, כפי שעשו החרטומים אחר כך, אלא דם ממש: במראה, בטעם, בריח, במגע. 
אלוהיהם, מקור חייהם, מת וריחו מבאיש כנבלה. הוא לא רק מת אלא גם ממית. כל 

 מתו. -הדגים ובעלי החיים שהיו בתוכו 
 

ר על ידך, הפוך את היאור בחזרה פרעה! הוכח את בעלותך ואלהותך! הרי לדבריך היאור נוצ
כאן הוכיח ה' שהוא ברא את העולם יש מאין, הוא ברא את המים ועושה בהם למים! 

 כרצונו, ואין שום כוח בעולם שיכול לעמוד נגד רצונו.
 

לא רק המים שהיו לנגד עיניהם של משה ואהרון בשעת ההכאה, נהפכו לדם, אלא 
שבתוך הכלים נהפכו לדם אמיתי. ולא עוד  כל המים שבכל ארץ מצרים, אפילו המים

 אלא שכל העצים והאבנים במצרים התחילו לנטוף דם! -
 

 חרטומי מצרים מראים את כוחם

פרעה אינו משתכנע ואינו מתרכך. להפך, הוא מקשה את ליבו ואומר: אין הדבר עושה 
יעשו עלי רושם, גם אנו יכולים לעשות זאת. מיד הוא קורא לחרטומים הגאוותנים ש

גם הם כך. אלא שמתעוררת בעיה "קטנה", אין בנמצא מים, כדי להופכם לדם! חשבו 
החכמים שרק המים שהיו גלויים לפני משה ואהרון נהפכו לדם, ולכן חפרו בארות 

גם מהבארות  -חדשים להוציא מהם מים לשתיה. אולם תקוותם התנפצה במהירות 
 ן מנוס ממנה.החדשים נבע דם. מכת ה' היא מכה אמיתית, אי

 

ובכל זאת החרטומים רוצים להראות את יכולתם וכוחם. הם הולכים לגושן וקונים 
מים מישראל, ואז הם הופכים אותו לדם. זוהי גדלותם: להפוך מים שקנו מישראל 
לדם. מי זקוק לכך עכשיו? הרי יש דם בשפע, ואפילו יותר מידי! אילו היתה להם 

ם להפוך את הדם למים, אך לא יכלו לעשות זאת שליטה אמיתית בטבע, היו יכולי
 כי כל מעשיהם היו באחיזת עיניים בלבד.

 

הבדל גדול היה בין מעשה אהרון למעשה החרטומים. אהרון הפך לדם את כל מימי 
היאור, גם אלו שלא היו לפניו אלא בכלים שאינם מחוברים ליאור. ועוד, אהרון הפך 

ים אחרים באים תחתם. ועוד, שעמדה המכה מים שאינם עומדים אלא זורמים, ומ
שבעת ימים. ואילו החרטומים הפכו באחיזת עיניים רק מים מעטים עומדים בכלי, 

 וגם זה היה רק לזמן מועט עד ששב פרעה אל ביתו.
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 אבן מקיר תזעק

פרעה לא חשש ולא הרגיש שזו מכת ה'. לו אישית היו מים, ולא היה צריך לקנותם 
לו כזכות על כך שגידל את משה בביתו, וכן כדי שיתגדל בעיני מישראל. הם הגיעו 

המצריים ואחר כך ילקה. ובכל זאת גם הוא לא נמלט לגמרי מסבל מכת דם, וכאשר 
חזר לארמונו נטרפה דעתו למראה הדם הנוטף והמלכלך את קירות ארמונו המלכותי 

את הדם ששתת  הדם היורד מן הקירות מזכירוהמפואר. הדם לא פסח על בית המלך. 
 מבני ישראל שנפצעו בשעת עבודתם בבניית הבניינים, ונתערב בתוך החומר והלבנים!

 

 ארץ מצרים נבוכה

נתאר לעצמנו: בבוקר לפני שהולך המצרי להעביד את ישראל בפרך, סועד הוא את 
ליבו בארוחת בוקר. תוך כדי שתיית כוס משקה, הוא שומע שוב את קולו של משה, 
המתרה בפרעה שאם הוא לא ישלח את בני ישראל, מימי מצרים יהפכו לדם. שלושה 

הרגל. אלא שהפעם... הוא מרגיש שבועות כבר הוא שומע את האיום, והדבר נהפך לו ל
טעם דם בפיו. מיד הוא יורק כדי לנקות את פיו, אך למרבה הזוועה הוא ממשיך 

השן מדממת. אבל אז הוא שם לב שכוסו מלאה  -חושב המצרי  -לירוק דם! אולי 
בדם! ולא מן השן. אחוז בהלה הוא רץ אל חבית המים כדי לשטוף את פיו, ולתמהונו 

אה דם. אין לו אפילו טיפת מים אחת בבית. מה קרה?? הוא משתומם. הגדול החבית מל
ומחשבותיו מחזירות אותו אל הדבר הדחוף יותר: כיצד ישטוף את פיו מן הטעם 
המבחיל של הדם? במצוקתו הוא רץ מיד לשכנו המצרי, בתקווה שיש לו מים. שם 

 עשו??מתברר שגם החבית של שכנו מלאה דם. הבעיה קשה ולוחצת, מה הם י

 

שכן אחד מספר מבעד לדלת הסגורה, שהוא היה באמצע להתקלח ופתאום מצא את 
עצמו בתוך אמבטיית דם. הוא קפץ מיד מן האמבטיה, כולו מלוכלך ומדיף ריח יותר 
מאשר בכניסתו. הוא ניסה לפתוח חבית נוספת של מים, אך גם משם יוצא דם. הוא 

כעת ? הוא ישאר בבית?? עד מתי? שרוי במצב ביש, אינו יודע איך להתנקות. מה יעשה
ילדי  033לכולם יש אפשרות לרחוץ את גופם בדם. ממש כמו המלך פרעה, ששחט כל יום 

 ישראל והתרחץ בדמם!!

 

בעודו מספר את חוויותיו הטראומתיות, צועקת אשתו, כי הבגדים אשר השרתה במים 
ביטה על המרק לצורכי כביסה שינו את צבעם והם אדומים. צעקותיה גברו מאוד בה

 העומד על האש ועל קערת הבצק המלאה, שהפכו להיות אדומים! מה קורה כאן?

 

כמו מתוך חלום הם נזכרים באזהרותיו של משה ומבינים שידו עשתה זאת. אוי ואבוי, 
הם סופקים כפים, הוא אכן אמר שאם לא ישחררו את בני ישראל יהפכו כל מימי 

? ובודאי שלא בהיקף כזה! איזו מציאות נוראה, מצרים לדם. מי חשב שיתאמתו דבריו
זה דם במקום מים. דם יוצא מהקירות, קיר נוטף דם! המראה מפחיד ומעורר בחילה! 

 מזכיר למצריים את ילדי ישראל שנקברו חיים על ידם בקירות!

 

המצרי חש כאילו הוא במחזה בלהות, הוא מביט ביאוש על הדם הנוזל מקירות ביתו, 
נשמעות צרחות הילדים המפוחדים וההמומים מן המתרחש. אין זמן רב וברקע ביתו 

למחשבה, הצמא מכה בהם. המצרי מנסה להתחכם וחושב שאם אין מים, ישתו מיץ 
פירות. אולם כאשר נסחט הפרי יוצא דם ולא מיץ. חוסר האונים גובר, מה עושים? 

אפילו הרוק שיצא  הרי גוף האדם זקוק לשתיה, אי אפשר להתקיים זמן רב ללא מים!
מן הפה הפך לדם מבחיל. הוא חש תסכול, כעס, ויותר מכל פחד וחוסר אונים. מה 

 יעשו עכשיו??
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 האלילים מאכזבים

הילדים צועקים ומבקשים שתיה, ופיו מתחיל להתייבש. מתוך לחץ הוא פונה אל 
שאינו מרגיש טוב,  )היו להם הרבה אלילים, כי היו זקוקים להם למקרה שאליל אחד ישן אואליליו. 

הוא פונה לאלילי העץ והאבן, ובמקום לענות לו, להצילו  חולה או מת, היו אחרים רזרבה(.
ולתת לו מים, גם הם מוציאים דם!! גם הם מתו. במקום להצילו הם מעמיסים עליו 
בעיות נוספות!! כמצרי מאמין הוא פונה אל אלילי הכסף והזהב, אולי הם יוכלו 

לא מגיבים, ומן המזבחות שלפניהם זב דם רב. מה יהיה?? מה  להושיעו, אך הם
 עושים??

 

היאור. הוא בודאי  -עולה המצרי על סוסו ודוהר במרץ לאלוהיו הגדול והחזק מכולם 
יוכל להצילו בכך שיתן לו מים חיים. כולו מלא תקוה, אך ככל שהוא הולך וקרב 

ד, אבל מוכר... הוא מגייס את ליאור מתחילה תקותו להיסדק. הוא חש בריח מעט חשו
שארית תקוותו, ובלב הולם הוא ממשיך להתקדם. ככל שממשיך הסוס בדהירתו, מכה 
ריח חזק וחריף באפו. ו... לא, לא יתכן!!! הרי היאור אלוהים חזק הוא, לא יתכן שיהפך 
לדם!! ליבו מסרב להאמין לאמת המרה, אך האמת סופה להתגלות, היאור אכן הפך 

נראה וא פולט דגים מתים, המוסיפים ריח של נבלה לריח המבאיש של הדם. לדם, וה
כאילו היאור אדום מדם הילדים שהושלכו אליו. השלכתם ילדים למות ביאור, כך הדגה 

 שביאור מתה!!

 
התופעה מפליאה מאוד, כי הזרימה ביאור נמשכת, ונכנסים אליו בלי הרף מים חיים. 

ל מצרים הם נהפכים לדם! ומה שמדהים עוד יותר אולם תמיד כשהמים מגיעים לגבו
הוא, שכאשר יוצא הדם מגבול מצרים, מיד הוא נהפך שוב למים חיים. רק בגבול 
מצרים מאכזב היאור את עובדיו המאמינים, ומספק להם דם במקום מים. מעל ראשי 
המצרים מרחפת סכנת מוות, לא מוות מהיר וקל כי אם מוות איטי בצמא. אין מים 

שתות, רק המחשבה על כך קשה ומטריפה. אין על מי להישען, כי כל אלוהיהם ל
 הכזיבו.

 

 חיפוש נואש אחר מים

הם צמאים. וככל  -הוא חוזר הביתה בידיים ריקות ורועדות. הילדים מבקשים לשתות 
גובר והולך. ניסו המצרים למצוא מים  שעובר הזמן נשקפת סכנה לחייהם. צמאונם

דם. בלית ברירה היו מצרים  -מתחת האדמה, והיו חופרים בארות חדשים, ומוצאים 
ששתו מים מלוחים, אשר הם לא נהפכו לדם. אבל מיד אחר כך נעשו צמאים עוד 
יותר! אין מים לשתות. לא מים ולא מיץ. גם הרוק שירקו נהפך לדם. הם מתחילים 

 ראשם כואב.להתייבש ו

 

והנה המצרי שם לב כי ביד עבדו העברי יש כוס ובתוכה... מים!! מהיכן המים?? הוא 
שואל בשאגה. "מהגיגית", עונה העבד היהודי בשלוה, "וכי אינך רואה שהיא מלאה 
מים?" מביט המצרי, ואכן כפי שאמר היהודי, הגיגית מלאה מים. "ומהיכן מלאת את 

יקה. "מהבאר", עונה היהודי בפשטות. במהירות רץ המצרי הגיגית?" הוא מתעניין בשק
עם הדלי אל הבאר, גם היהודי משלשל את הדלי שלו, והנה: זה ממלא דם וזה ממלא 
מים! המצרי אינו מאבד את עשתונותיו, הוא מביא מביתו כד גדול, ורץ אל הגיגית 

לעבדו  של היהודי לקחת משם מים. אך מה קורה כאן?? הכד מתמלא דם! ואילו
היהודי, שניגש למלא לעצמו כוס נוספת, יש מים!! המצרי חוטף מידו של היהודי את 

 הכוס, והנה ברגע שמגיעים המים לידיו של המצרי הם נהפכים לדם!
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עולה בדעתו רעיון מצוין: הוא מבקש מהיהודי לשפוך לו מים לתוך פיו. העבד אכן 

הם הופכים  -יעים לפיו של המצרי עושה כך, מן הכוס נשפכים מים, אך ברגע שהם מג
לדם! אומר המצרי ליהודי: בוא נשתה במשותף מכלי אחד, כך יגיעו אל פי מים. אכן 
הם שותים מכוס אחת, אך... ליהודי עולים מים, ואילו למצרי עולה דם! המים נחלקו, 
חלקם כלפי ישראל מים, וחלקם כלפי המצרי דם! כתוצאה מנסיונותיו הרבים לשתות 

 -אין לך מים?! תשתה דם! שפכת דם ישראל כמים יש בפיו טעם רע של דם!  - מים
 תשתה דם כמים!!!

 

הצמא מתגבר, והפחד עוד יותר. הפה יבש, הראש כואב, הילדים צורחים ובוכים, הם 
רוצים לשתות! עיניהם יוצאות מחוריהם בראותם את השכן היהודי שותה מים בשפע, 

בבריכה של מים!! המצרי מוכרח להשיג מים! בביתו  וילדיו משתכשכים להם להנאתם
ישנן נפשות רבות המשוועות לטיפת מים. ולא עוד, אלא שעליו להשקות גם את מקנהו 

צאנו ה"קדוש", שהיה אף  -הרב, את סוסיו, את חמוריו, את גמליו, את בקרו וצאנו 
כל עליו הוא אליל מצרים. הוא פונה אל הצאן שלו, בתקוה שיצילו אך הצאן מסת

במבט אומלל, ובעיניו המיוסרות תחינה למים. במקום שיצילו הם את מאמיניהם, 
 צריכים מאמיניהם להציל אותם.

 

 המצרים מתרוששים

מעבדו היהודי  לקנותבלית ברירה, מתוך יאוש, הוא מנסה אפשרות נוספת: הוא מחליט 
והם לא נהפכים  סוף סוף יש לו אכן מים, -כוס מים בכסף מלא. והנה ראה זה פלא 

לדם, הוא שותה ומרווה את צמאונו. בתור אב מסור הוא לא שוכח כמובן לדאוג אף 
 14לאשתו ולילדיו המשוועים למים. חשבון קצר מעלה כי עליו לקנות עוד לפחות 

כוסות. המחיר שהיהודי דורש נראה לו מוגזם ביותר, אולם אין לו ברירה, הוא יודע 
מיום ליום עולה המחיר ומכפיל את עצמו, עקב הביקוש הרב. שנפשות ביתו תלויים בו. 

אך מה אפשר לעשות? המצרי הולך ומתרושש מיום ליום, ואילו כיסיהם של בני ישראל 
שמתם אותם לשואבי מים חינם אין כסף, כעת תשלמו מחיר מלא עבור הולכים ותופחים. 

 כל טיפת מים!!

 

והצאן? גם הם זקוקים למים. בלית ברירה ומה עם החמורים, הסוסים, הגמלים, הבקר 
הוא קונה מים אף להם, כמובן בצמצום גדול. רבים מן הבהמות מתים בצמא, כמות 

עלה לו הון  -המים המצומצמת לא הספיקה להם. הגדיל המצרי את קצבת המים 
והנה, שוד ושבר! רבים מן הבהמות, אשר הוציא למענם סכומי כסף ענקיים  -תועפות! 
 מתו! וזאת בעקבות מכת הדבר שהתלוותה לכל מכה ומכה. -א ימותו בצמא למען ל

 

 רעבים ללחם

רוצה המצרי לאכול לפחות ארוחה טובה, ומתברר לו כי גם זה עסק לא פשוט. טרחה 
האשה המצרית להכין תבשיל, הדבר עלה לה ביוקר רב, שכן היה עליה לקנות מים 

את כל המאמצים לשם כך, אולם כאשר לשטיפת הירקות ולהכנת התבשיל. היא עשתה 
באה להניח את הסיר על האש היא נתקלת בבעיה בלתי צפויה! היא לא מצליחה 
בשום אופן להבעיר אש, העצים כולם נוטפים דם! כל נסיונות ההדלקה אינם מצליחים, 
ואז מבינים המצרים כי בעצם אינם יכולים לאכול כל אוכל אפוי ומבושל. אין 

המאכל הבסיסי ביותר!! מה יאכלו? האפשרויות מוגבלות מאוד,  -לחם אפשרות לאפות 
 ואכן מצרים רבים מתו מרעב.

 

 מתבוססים בדם

המצב דחוק ביותר, הצמא הפך ל"ידיד קבע", הרעב אף הוא אינו נותן מנוח, אך לא 
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די בכך!! הסביבה כולה מבאישה ודביקה מדם. דם נוזל מהעצים ומהאבנים, כאשר 

כסא או אפילו על אבן, מתלכלכים מדם, כאשר שוכבים במיטה מתלכלכים יושבים על 
מדם, איך אפשר בכלל להרדם? הבגדים מלאים דם, הידים מלוכלכות, והגרוע מכל 
שאין אפשרות להתנקות מן הדם! קניית מים לשטיפה ולרחצה אינה באה בחשבון, זה 

ך שזה לא משתלם. הלכלוך יעלה הון תועפות, וממילא מיד אח"כ הם יחזרו להתלכלך, כ
מנעתם את ישראל והזוהמה הולכים ומצטברים מיום ליום. המצב בלתי נסבל! 

 מלהתרחץ, עכשיו אתם מנועים מלהתרחץ!!

 

 תוצאות המכה

ימים של פחד וחרדה מן  7ימים הנראים כנצח.  7ימים מתמשך הסיוט הנורא הזה!  7
נסבל, של צמא ורעב, של אכזבה  הבלתי ידוע, של חוסר אונים, של טירוף הדעת בלתי

 עמוקה מהאלילים, של תסכול וכעס על עבדיהם המתעשרים על חשבונם!

 

והנה סוף כל סוף תמה המכה. הדם ביאור הפך חזרה למים, מצרים נושמת לרווחה. 
כעת יש מים בשפע חינם אין כסף. אך האם בזאת אכן תם הסיפור? האם חוזר המצב 

ום? כלל וכלל לא!! הבתים והכלים מזוהמים בדם. הבגדים לקדמותו, כאילו לא קרה כל
התקלקלו ונהרסו מספיגת הדם, האויר מעופש, גרעון גדול בתקציב. האיזון האוקולוגי 
נהרס לגמרי. אין איש יודע מה תהיינה ההשלכות ממיתת היאור בשנים הבאות. שנים 

ענף הדיג הושבת  - רבות יעברו עד שהמצב יחזור לקדמותו, אם בכלל. הכלכלה נהרסה
 כליל, מי יודע מתי ישתקם מחדש?...

 
 

  מכת צפרדע 

 התראה

זה עתה הסתיימה לה מכת דם, ארץ מצרים כולה עדין שטופה מן הדם. לפני המצרים 
עבודה רבה: לנקות את זוהמת הדם, לשטוף את הקירות ואת הרהיטים, לכבס את כל 

ה אל ארמונו של פרעה ללא רשות, הבגדים. והנה בעיצומן של העבודות, נכנס מש
ח ֶאת ה'ּכה ָאַמר " עוקף את השמירה המעולה, ומדבר אל פרעה בתקיפות: ּלַ י  ש ַ ַעּמִ

ה ָאנִכי נֵגף ֶאת ְוִאם :ְוַיַעְבֻדִני ח ִהּנֵ ּלֵ ה ְלש ַ ל ָמֵאן ַאּתָ ִעים ּכָ ְצַפְרּדְ בּוְלָך ּבַ ". למרות הסבל ּגְ
את ליבו והכריז שלא ישלח את בני ישראל. שהיה מנת חלקו במכת דם, הקשה פרעה 

 שמע משה ויצא מן הארמון.

 

 03למחרת חוזר הסיפור על עצמו, וכך גם ביום השלישי והרביעי... יום יום, במשך 
ימים, חוזר משה ומתרה בפרעה, ופרעה מסרב. בפעם האחרונה נכנס משה בחצות 

א התייחס פרעה אף להתראה היום אל פרעה, והתרה בו לעיני כל שריו ועבדיו. כאשר ל
מן המים התחילו לעלות צפרדעים!  -זו, הלך אהרון ונטה ידו על מימי מצרים, והנה 

אט אט התחילו הצפרדעים להתפשט בכל מצרים. תחילה באו הם אל ארמונו של 
 פרעה, ואחר כך התפשטו סביב עד שמילאו את כל מצרים.

 

 צפרדעים, צפרדעים, צפרדעים....

ר החיים, שהמית במכת דם את כל בעלי החיים שהיו בו, כולל הצפרדעים, מן היאור חס
יוצאים לפתע המוני צפרדעים מקרקרות!! ויש אומרים שצפרדע אחת עלתה מן היאור, 

קולות הקרקור העולים מן היאור  והמצרים היו מכים אותה, ואז התיזה נחילים נחילים.
 שהושלכו אל היאור!צועקים את צעקתם האילמת של כל אותם תינוקות 
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המצרים המומים. שוב מכה בהם אלוהיהם היאור! הוא מוציא צפרדעים בכמויות 

יבואו אלו שבים אל היבשה כדי  -אתם השלכתם את אלו שביבשה אל הים אדירות! 
 להפרע מכם!

 

אך פרעה הקשה את ליבו ואמר למשה: בכשפים אתה בא אלי? אקרא לילדים קטנים 
הם צפרדעים! מיד קרא פרעה לחרטומיו ועשו גם הם כמשה מבית הספר ויעשו גם 

 ואהרון. אולם לסלק את הצפרדעים לא היו מסוגלים, ומה הועילו חכמים ב"חכמתם"??

 

מלכותו בבגדי מלכות, ושרי המלוכה לפניו.  נתאר לעצמנו: פרעה הרשע יושב על כסא
לפתע מגיעות צפרדעים ירקות קרות וחלקלקות, קופצות ישר אל פרעה ותוך כדי 
קרקורים נכנסות לו בנקביו ויוצאות מפיו! פה מפיק צפרדעים! איזה בושות! ממנו 
עוברות הצפרדעים אל שריו ועבדיו. הן קופצות עליהם, נכנסות לתוכם ומקרקרות 

זניהם. כאשר מנסה המצרי להרוג צפרדע סוררת, התבקעה הצפרדע, ומקרבה יצאו באו
 ששה צפרדעים נוספות!

 

מארמון פרעה מתפרסות הצפרדעים על פני כל מצרים. הן מקפצות בעליזות ובזריזות 
דרך הדלתות והחלונות ונכנסות בהמוניהן אל בתי המצרים. ללא היסוס הן ניגשות 

מים, אל הסירים, נדבקות אל האוכל ומכרסמות אותו. הן אל קערות הבצק, אל הלח
להיכנס לתוך התנורים הבוערים! נכנסו לתנורים כמויות  -שלא כטבען  -מעיזות אפילו 

כה גדולות של צפרדעים, עד שהיה בכוחן לקרר את חום התנור! אוכל חם כבר לא 
הצפרדעים היודעות  למד מן -פרעה! התכחשת למציאות ה' ואמרת "מי ה'?" היה למצרים. 

 את ה' ונכנסות להישרף בתנורים על קידוש שמו יתברך!

 

המצרי יושב לאכול והנה לארוחתו יש שותפים, בצלחתו קופצות הצפרדעים. וכשבא 
לשתות, הוא מקבל נשיקה מהצפרדע שממתינה לו בתוך הכוס!! אין להמלט מהן! לאחר 

במעיו מתפתחים צפרדעים! שמצליח המצרי לשתות הופכת שמחתו לתוגה, במים ש
בקשתם מישראל להביא לכם שקצים ורמשים, ונפשם היתה קצה מהם. עכשיו תגעלו אתם 

 מן השרצים!

 

 אין מפלט!

אין מקלט או איזה 'חדר בטחון' המוגן מפני הצפרדעים, הצפרדעים נכנסו לבתים 
ובריח, המוגנים ביותר. גם העשירים מבין המצרים אשר נעלו את בתיהם על מסגר 

לא נמלטו מן המכה. הצפרדעים ירדו לתהום ועלו ממנו עד לבית העשירים. הן נקשו 
על רצפות השיש ואמרו להן: 'עשו לנו מקום שנעלה ונעשה רצון בוראנו'. רצפת השיש 

 אכן נבקעה, ואל הבית פרצו הצפרדעים בהמוניהן.

 

לשם הצפרדעים אפילו אם היו המצרים מחביאים את עצמם תחת הקרקע, היו באים 
. בטלתם את ישראל ומשחיתים בהם. כשנכנסו לבית הכסא, היו נושכים ומסרסים אותם

 גם אתם תתבטלו מפריה ורביה. -מפריה ורביה 

 

 רעש מחריש אוזנים

הצפרדעים נמצאות בכל מקום: על הכסאות, במיטות, בתנורים, בתוך הכוסות והצלחות, 
נימה! הן כמובן לא ישבו בשקט, אלא קפצו בתוך הגוף פ -על המצרים,  והגרוע מכל 

וקרקרו כל הזמן. איזו הרגשה נוראה, "לארח" צפרדעים מקרקרות בבטן! רעש הקרקור 
היה קשה למצרים יותר מהנזק של הצפרדעים עצמן! במיוחד קרקורן של אלו הנמצאות 
בתוך גופם. הצער שסבלו מרעש הצפרדעים היה כל כך גדול עד שכולם בכו. היו 
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כעת  -הייתם מבעיתים את בני ישראל בצעקותיכם רים שאפילו מתו מן הרעש! מצ

 תתייסרו מצעקות הצפרדעים! 

 

צעקות הצפרדעים מזכירות את צעקתם של ההורים האומללים אשר צעקו ובכו והתחננו 
 כשלקחו את בניהם וזרקו אותם ליאור!

 

 אין מנוח!

כסאות רוחשים צפרדעים. הן קופצות נתאר לעצמנו: מצרי רוצה לנוח בביתו, אולם כל ה
מהרצפה לכסא, ומן הכסא לשולחן, ומהשולחן... הופס, על ראשו של המצרי. לא צפרדע 
אחת, לא שתיים, גם לא עשר ולא עשרים, אלא אלפי אלפים של צפרדעים. המצרי 
עייף והוא מוכרח לשבת, על אף כל מאמציו לפנות לעצמו כסא לשבת עליו, הצפרדעים 

ממנו ומכסות את הכסא. המצרי מתחכם ומרים את הכסא וכך מפיל מעליו  זריזות
את כל הצפרדעים, אולם תוך כדי שהוא מנסה לייצב את הכסא בתוך ים הצפרדעים, 
שוב קופצות הצפרדעים ומכסות את הכסא. אין ברירה, צריך לשבת על הצפרדעים. 

 גם על ברכיו.הצפרדעים "מנצלות" את תנוחת הישיבה של המצרי כדי לקפץ 

 

הצפרדעים ממלאות גם את המיטות, ולא מאפשרות למצרי לישון, ואפילו לנוח. המצרי 
בא למיטתו ומוצא אותה מלאה צפרדעים. אחרי שנוכח לראות כי אי אפשר לגרש 
אותן כי רבות הן, שוכב הוא עליהן ברוב עייפותו. אולם זו משימה לא פשוטה להרדם 

מקפצים ומקרקרים, וכל שכן שיצורים אלו מחבלים  כאשר מתחתיך ומעליך יצורים
בגוף. חלקן של הצפרדעים גדולות וכבדות, וכאשר הן עולות על הבטן הן גורמות לקשיי 
נשימה. הצפרדעים הקטנות גם הן עושות מלאכתן באמונה ומכניסות את פיהן לתוך 

ו. איך אפשר אוזנו של המצרי, הן אף דוחקות את רגליהן הקטנות לתוך עיניו ונחירי
אתם לא הנחתם לבני ישראל לנוח. לאחר יום עבודה מתיש הטלתם עליהם ככה לנוח?? 

עבודות נוספות ומנעתם אותם משינה, בבוקר שוב הערתם אותם מוקדם לעבודה. עכשיו 
 תרגישו מה זה לא לישון כמה ימים.

 

 זהירות, צפרדעים בדרך!

צריים בהמוניהם, בכל מקום שהלכו צפרדעים קרות, רטובות וחלקלקות קופצות על המ
דרכו עליהן. ומפני שהיו חלקלקות ולחות, נפלו המצריים ארצה. ומיותר לציין כי הנופל, 
צונח ומתגולל בתוך ים של צפרדעים. וכשהוא פותח את פיו לצעוק לעזרה, קופצת 

ם הצפרדע לתוך פיו! כדי לעמוד על רגליו שוב, עליו להניח את ידו על שכבת הצפרדעי
 קרה רירית ודוחה!

 

כאשר רואה הצפרדע איש מישראל היא בורחת ממנו, ואילו אחרי המצרי היא רודפת 
ומקפצת עליו. הצפרדעים שרצו בכל גבול מצרים, אך הפלא ופלא! הן לא יצאו מעבר 
לגבולות המדינה. תועלת אחת צמחה מכך למצרים: סוף סוף השתרר שלום בין מדינת 

נים רבות היו ביניהן סכסוכים וחילוקי דעות על מקום הגבול כוש למדינת מצרים, שש
 המדויק. כעת באו הצפרדעים והראו בדיוק את הגבולות.

 

כיצד ידעו הצפרדעים להבחין בין יהודי למצרי, בין גבול מצרים לגבול כוש ושאר 
המדינות? שוב נוכחו המצרים לדעת כי לטבע אין כח בפני עצמו, הוא מונהג ומוכתב 

 די בורא עולם, אשר ביכולתו לשנות לגמרי את דרכי הטבע.על י

 

אולי היו מצרים שניסו להימלט לארצות הסמוכות. האם הצליחו בכך? נתאר לעצמנו 
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תמונת מצב: משפחה מצרית עולה למרכבה ומתחילה לנסוע, אולם על אף ששני סוסים 
אבירים מובילים את העגלה, היא נוסעת בכבדות בגלל המון הצפרדעים הקופצות 
בדרך. הצפרדעים גם עולות לתוך המרכבה, ומציקות ליושבים בה. המצרים מתחילים 

ר. אבל אז קורה אסון, אחד להצליף בסוסים, והם אכן משתדלים לרוץ מהר יות
כעבור כמה דקות של  )שהתלווה לכל מכה(.על ידי הדבר  -הסוסים נופל פתאום ומת 

התקדמות נואשים, דורך לפתע הסוס השני על צפרדע אחת עסיסית במיוחד,  נסיונות
גדולה ורירית, מחליק ונופל. העגלה מתהפכת, יושביה מתגוללים על הארץ מנסים 
להתרומם ולהתנער מן הצפרדעים. להמשיך בדרך הם כבר לא יוכלו, הניידות קשה עד 

 מאוד בתוך ים רועש של צפרדעים.

 

 לב עיקש ופתלתול

הסיוט הנורא הזה ממשיך יום ועוד יום, כל יום כנצח! מצרים רבים נפלו מתים. היה 
זה נס גדול שנותרו בכלל אנשים בחיים, כאשר צפרדעים מקרקרות להן בתוך הבטן 

 שבוע שלם.

 

כשמרגיש פרעה שאיננו יכול לסבול יותר, הוא קורא למשה ואהרון ואומר להם: 
ירּו ֶאל" ָחה ֶאתְוָיֵסר הַ  ה' ַהְעּתִ ּלְ י ַוֲאש ַ י ּוֵמַעּמִ ּנִ ִעים ִמּמֶ חּו לַ  ָהָעם ְצַפְרּדְ שאל  ה'".ְוִיְזּבְ

: למתי אעתיר לך? מתי אתה רוצה שתסור )צעק לו בתוך האוזן, כדי שישמע( אותו משה
המכה? היינו מצפים שפרעה יגיד מיד: מה השאלה? היום, עכשיו, הרגע! אינני יכול 

שפרעה הפוליטיקאי המדופלם חושב לעצמו: אם משה לסבול עוד רגע נוסף! אלא 
שואל מתי להסיר את המכה, כנראה שמכת הצפרדעים נגרמה על ידי המזלות, ומשה 
שיודע שהגיע עכשיו זמן סילוקה על ידי המזל, מצפה שאגיד לו להסיר מיידית את 

ר המכה, ואז הוא יתפאר עלי שכאילו הוא הסיר את המכה. ולכן אתחכם עליו, ואומ
לו להסיר את המכה מחר, אבל למעשה היא כבר תסור מאליה היום על ידי המזלות, 
וכך אוכיח למשה שאין לו שליטה על המצב, הכל מתנהל על ידי כוחות הטבע. אמר 

ְדָבְרךָ לו משה:  י ,ּכִ ַדע ּכִ אתפלל לה' שרק מחר תסור המכה,  -" ֱאלֵֹהינו ה'כַּ  ֵאין ְלַמַען ּתֵ
 ל בהשגחת ה'.וכך תראה שהכל מתנה

 

 תם ולא נשלם, שבח לאל בורא עולם!

הצפרדעים שהיו במעי פרעה ובמעי שריו היו מדברות ביניהן: אימתי נצא מכאן? וענו 
זו לזו: עד שיבוא בן עמרם ויתפלל עלינו. ואכן בעקבות תפילתו של משה סרה המכה, 

יארדי צפרדעים ובין רגע מתו כל הצפרדעים. נתאר לעצמנו: בבת אחת משתרר שקט! מל
דוממות כאחת, ולמצרים לוקח זמן להתרגל לשקט הרועם. רק אותם צפרדעים שנכנסו 
לתוך התנורים הבוערים כדי לקדש שם שמים, חזרו חיים לתוך היאור, ולא מתו 

 ביבשה, לפי שבטחו בה' ומסרו נפשן לקיים ציווי ה'.

 

כבות של צפרדעים. תמה המכה, אך לא נשלם הסיפור. כעת מצרים כולה מכוסה בש
מחלקת התברואה של עיריית מצרים נחלצה למבצע פינוי מיוחד, אולם עובדי העיריה 

עבודת פינוי  -לא יכלו להשתלט על העבודה, כל המצרים נרתמו לעבודה הקשה 
הצפרדעים. כל מצרי צבר לפחות עשר ערמות ענקיות! לאן יפנו אותם? בעיה של ממש. 

כה אדירות, הותירו אותם ברחובות מצרים ערמות ערמות. באין פתרון מעשי לכמויות 
באשה הארץ מן הריח הנורא. הצחנה הנוראה גרמה למחלות זיהומיות קשות, לאורך 

 זמן רב, ובמשך תקופה ארוכה עדיין המשיכו אנשים למות כתוצאה מן המכה.
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  מכת כינים 

 מנסים לחזור לשגרה

חלפו להן שלושה שבועות מאז תום מכת הצפרדע. אפשר לומר כי מלאכת הפינוי של 
הצפרדעים כבר הסתיימה, הריח הנורא איכשהו עבר, ועכשיו הם בשלב של התאוששות. 
כעת יש סוף סוף שקט, הצפרדעים שקרקרו כל הזמן מתו, ולמרבה הרווחה משה לא 

יתה התראה כעונש על כך שפעמיים חיזק )במכת הכינים לא הבא עם התראה על מכה נוספת 
 פרעה את ליבו למרות שהיתה התראה(.

 

החיים מתחילים לשוב למסלולם הרגיל. אמנם היו שתי מכות איומות שבאו לאחר 
התראתו של משה, אך אפשר לומר שבאופן כללי המצב חזר לקדמותו: פרעה המלך 

שעבוד התרופף מעט, אך עדיין שולט בחוזקה, וישראל לא שוחררו מעבודתם. עול ה
עדיין ממשיכים בני ישראל לעבוד בחומר ובלבנים. אמת, שהם מרוששים כבר בעקבות 
מכת הדם, ונכון שהאוויר עדיין מזוהם, ולדייגים אין פרנסה, נכון שמשפחות שלמות 
עדיין שרויים באבל על יקיריהם, ונכון גם שבתי החולים מלאים עד אפס מקום, 

פול במחלות זיהומיות. גם מחלקת האורטופדיה עובדת באופן במיוחד במחלקה לטי
מתוגבר עקב נפגעי ההחלקות על הצפרדעים. אבל איך אומרים? החיים צריכים להמשיך 

 הלאה, אסור לשקוע יותר מידי בעבר.

 

 כינים בכל גבולם

יום אחד, פתאום ללא כל התראה מוקדמת, חשך עליהם  -והנה פתאום זה קרה 
 מצרים הפך לכינים! האדמה הדוממת הפכה פתאום לבעלי חיים! כל עפר עולמם.

 

כיצד זה קרה? הגיעו משה ואהרון לפני פרעה ו"חכמיו", אל חצר גינת המלך, ולפתע, 
עד  -ללא התראה, הכה אהרון את האדמה במטהו, וכהרף עין הפך כל עפר מצרים 

, נשארה כמו לכינים! קרקע שלא נגעה בה יד אדם מעולם -לעומק של חצי מטר 
אתם שיעבדתם  זכרו!שהיא גם עכשיו, אולם כל עפר שנעשתה בו מלאכה, הפך לכינים. 

 את ישראל בעבודות עפר!!!

 

מיני כינים הביא הקב"ה על המצרים. אילו היו הכינים  14לא רק מין אחד, אלא 
בגודל סביר, אולי עוד היה אפשר לסבול. אך גודלם של הכינים היה ממש זוועתי, 

 הוא נע בין גודל של ביצת תרנגול לגודל של ביצת אווז!

 

המלך והמלכה  -הכינים זחלו ועלו על פרעה ועל המלכה, וגרמו להם בושה וחרפה 
מכוסים כינים! חרטומי מצרים, כמו כל המצרים, כוסו מכף רגלם ועד קודקודם, 

יש כינים!! בגדיהם לא הגנו  -והנאור  בכינים. למצרי החשוב, המלומד, האינטלגנט
. ביקשתם לאבד אומה שנמשלה לעפר, יבוא עליהם, והכינים הגיעו לבשרם ועקצו אותם

 דבר שנברא מן העפר ויפרע מכם!

 

 מלחמה חזיתית

מצרי יושב בביתו ולפתע הוא מותקף מכל הכיוונים. הוא חש כאבים עזים ודקירות 
. כינים גדולות טיילו להן בחופשיות על גופו, כשהן כעין מחטים וחיצים הננעצים בגופו

מכאיבות. הוא לא  -עוקצות ומוצצות את דמו. הן מפחידות, מעוררות גועל, ובעיקר 
 מבין מה מתרחש, וכמובן שאינו יודע כיצד להתגונן.

 

בנוסף לזאת, הוא מרגיש שכסאו זז מתחתיו. הרצפה העשויה עפר הפכה לזוחלים נעים 
ו לכסאו אי יציבות. לנגד עיניו קירות ביתו שהיו מטויחים יפה בטיח ועוקצים שגרמ
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לבן, והנה הם רוחשים רמשים שחורים. הוא מתחיל לצעוק מבהלה ומכאבים, וצעקותיו 

, אך ללא הועיל, כעת הוא מתערבות בקול צעקות אשתו וילדיו. הוא קופץ מן הכסא
 הכאבים עצומים!עצמו שוקע בתוך הכינים, אשר מכסים אותו עד ירכו. 

 

הוא לא יודע איך להתפטר מן הכינים, והיכן לגרד תחילה. הוא מנסה לתולשן מפניו 
ומגופו הדואב, אך ביכולתו לתפוס רק כינה אחת בכל פעם, בגלל גודלה. הוא מוריד 
כינה ומגרד, מוריד ומגרד. ואף על פי ששתי ידיו עובדות במהירות, אין הוא מצליח 

גדולה שהשתלטה עליו. וככל שהוא מגרד ומוריד ונלחם, באים להתגבר על הכמות ה
 עוד ועוד, המלחמה אבודה מראש. איזה טרוף הדעת! גירודים, כאבים ויאוש.

 

המצרים קופצים ומתנועעים ללא הרף בהשתדלם להיפטר מן הכינים המטרידות. כפות 
ינים אשר רגליהם לא נוגעות בקרקע, כי היא מלאה כינים. הם דורכים על שכבת כ

מוצצת את דמם. הדקירות התמידיות בכפות הרגלים גרמו להם להרים כל פעם רגל 
 אחת, איזה ריקוד משעשע!

 

 עייפות, רעב וצמא

אחרי שעות של ריקודים ללא הפסקה, הם התעייפו מאוד. אך היכן אפשר לשבת או 
מחריפה  -לשכב? תנוחות הישיבה והשכיבה רק מגבירות את הכאב. וככל שעובר הזמן 

הבעיה. העייפות 'קורעת', ובנוסף יש גם צורך לאכול ולשתות. פעולה זו איננה פשוטה 
כלל וכלל, שכן הכינים ממלאות את הפנים והידים. כיצד יאכלו? ברגע שיפתחו את 
הפה, יכנסו גם לתוכו הכינים הסוררות ויעקצו את הלשון והחיך. הצמא מעיק עוד 

רמו למצרים לאבד דם רב, מה שגרם לתחושת צמאון יותר, מציצות הדם של הכינים ג
מוגברת. אולם פעולת השתיה מסובכת מאוד וגורמת צער רב. קשה להחזיק כוס בידים 
מלאות עקיצות וכינים, כואב להגיש את הכוס אל השפתיים הנפוחות, ודוחה לשתות 

ינים מים מעורבים בכינים. הצער והכאב ללא הפסקה. יום ולילה נלחמו המצרים בכ
כעת  -אתם ביטלתם את ישראל ממלאכת שמים, מעשיית מצוות  ובטלו ממלאכתם.

 תתבטלו ממלאכתכם!

 

 סתימת פיות

נתאר לעצמנו מצב מציאותי: תוך כדי מאבק בכינים, שומע המצרי צעקות כאב ופחד. 
ילדיו הקטנים ששחקו בעפר שוקעים בתוך הכינים והם צורחים מכאב העקיצות ומפחד 

בתוך הכינים. האב מגיע במאמצים רבים אל ילדיו לחלצם, הוא מנסה  שמא יטבעו
להתעלם מן הכאבים הגדולים והעצומים שפעולה זו גורמת לו, כאשר הכינים שנמצאות 
על כף ידו ועל זרוע הילד שהוא מרים מגבירות את עקיצתן תחת לחץ המשיכה. וכך 

באדמה השורצת כינים. מושך הוא אותם ומניחם על משטח שולחן שרגליו שקועות 
הילדים עדיין מכוסים כינים מכף רגל ועד ראש, ועובדה זו גורמת להם להמשיך לצעוק 
ולבכות מכאבי הדקירות התמידיות. כמה זמן אפשר לבכות? אט אט משתתקות הצרחות 

זה  שממילא אינן עוזרות, ואף מכאיבות יותר בגלל הכינים העוקצות את הפה הפתוח.
 הילדים שנדחפו לקירות במקום לבנים, וסתמתם את פיהם בטיט! מזכיר את צעקות

 

 שביתה באתר הבניה

מה קורה באתר הבניה של העבדים היהודים? תוך כדי עבודה מפרכת, כאשר הנוגשים 
המצרים מאיצים בבני ישראל למלא את מכסת יומם, והיהודי המסכן כמעט טובע 

פך לשחור, והשחור הזה נע! אין כל שטח העבודה נה ---בתוך הטיט, לפתע פתאום 
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טיט! הנוגשים גם הם התכסו בשכבה שחורה, הם מתחילים לצעוק ולקרטע בידיהם 
ורגליהם מרוב עקיצות. לעומתם, היהודי שעמד בתוך הטיט כאשר נהפך לכינים, לא 

 קיבל אפילו עקיצה אחת, ולא דבקה בו אפילו כינה אחת!

 

לנגד עיניו הזועמות )מעין המרץ שבו הכריח את ישראל לעבוד(.  הנוגש מגרד את גופו במרץ
יושבים עבדיו באפס מעשה. כל כך מרגיז לראות אותם יושבים בנחת, כשהוא עצמו 
מתפתל מכאבים, והם עוד מעיזים לחייך וללגלג על תנועותיו המשונות. כמה חבל שאין 

ל המצרים, העיזו העבדים הוא יכול "לטפל" בהם עכשיו "כמו שצריך". למורת רוחם ש
 לעזוב את הכל וללכת הביתה.

 

 כבהמות נידמו

המכה הנוראה פגעה גם בבעלי החיים! החמורים, הסוסים, הגמלים, הבקר ואפילו 
הצאן ה"קדוש", התכסו בכינים עוקצות. כל הבהמות גועות בכאב ומשתוללות בהשתדלן 

ביזיתם את ישראל אתם  להתפטר מן המטרד הנורא, ממש כמו המצריים עצמם.
 השווה ה' אתכם לבהמותיכם!! -והשוויתם אותם לבהמות 

 

 אצבע אלוקים היא!

פרעה השחצן עוד לא משוכנע שאין זה מעשה כשפים. הוא קורא לחרטומיו שייצרו 
גם הם כינים. החרטומים מנסים להוציא כינים, אך אינם מצליחים. מדוע? משום 

והכינים בגודלם הטבעי  שגודלו פחות משעורה,שאין מעשה הכשפים יכול לשלוט בדבר 
הן קטנות מאוד ואין לחרטומים שליטה עליהן. ראו החרטומים כי אין ביכולתם 
להוציא כינים, הודו ואמרו: "אצבע אלוקים היא". ממכה זו בטלה חכמתם ונתמעטה 
מעלתם יותר ויותר. האומה המתקדמת ביותר והמפותחת ביותר בענייני כישוף, הודתה 

 שאין כאן כישוף, אלא הכל מהקב"ה!!

 

 השלכות המכה

החל ממכת כינים בטלה העבודה מבני ישראל, הם הפסיקו לטאטא את הרחובות, 
לעבוד בשדות ולעבוד בטיט. אולם עדיין לא שוחררו לחופשי. כעת יש לפני המצרים 
עבודה רבה וקשה. כל הבניינים שהיו מטויחים יפה בטיח, נראים מוזנחים ועזובים. 

הכל מחדש. ידיהם פצועות וכואבות, עבדיהם שוחררו מעבודת הטיט, ואין מי שיטייח 
 והם אינם מסוגלים לעבוד, בודאי שלא עבודה כה קשה בטיט.

 

 -במכה זו שוב הראה ה' במוחש את מציאותו, ובזה תמה סדרת המכות הראשונה 
שהיא שלב א' בלימוד שה' רצה ללמד את פרעה ואת עמו: יש  ינים(כפרדע, צם, ד)דצ"ך 

ש מאין. אכן ידיעה זו הגיעה להכרתם השכלית של אלוקים והוא ברא את העולם י
 המצרים. אולם עדיין סרב ליבם לשלוח את בני ישראל.

 
 

  מכת ערוב 

 התראה

הקשה את ליבו בשלוש המכות הראשונות, המכה  )פרעה(אמר הקב"ה למשה: הרשע הזה 
הרביעית קשה יותר מן הראשונות. לך והתרה בו, כדי שישלח את עמי ולא תבוא עליו 
המכה. בנוהג שבעולם, אדם הרוצה להביא רעה על שונאו, מביא עליו בפתאומיות, 

 שובה.כדי שלא ירגיש בו וימלט. ואילו הקב"ה היה מתרה בפרעה הרשע, אולי יחזור בת
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תערובת  -עושה משה כדבר ה' ומתרה בפרעה: שלח את עמי או שתלקה במכת ערוב 

של כל מיני חיות, עופות, נשרים, שרצים ורמשים. פרעה הרשע מקשה את ליבו, למרות 
שגופו עדין מגרד וכואב מעקיצות הכינים, ועל אף מליארדי הכינים המתות המצויות 

שבועות, נכנס משה לארמון המלך ללא רשות בכל מקום. בוקר בוקר, במשך שלושה 
ומתרה בו, והמלך מסרב לשמוע. ביום האחרון כבר 'נשבר' לו לפרעה לשמוע את 
התראותיו החוזרות ונשנות של משה. מה הוא עושה? הוא מקדים את יציאת הבוקר 

 ויוצא מוקדם מאוד, לפני שיספיק משה להגיע. )כדי לעשות צרכיו(,היומית שלו אל היאור 
אך אין דבר הנסתר מעיני ה'. אמר ה' למשה כי ילך אל פרעה מוקדם יותר אל היאור, 

 להתרות בו בפעם האחרונה.

 

 השגחה פרטית

מוקדם מבכל בוקר נפגשים משה ופרעה, והפעם ליד היאור. פרעה נתפס שוב בקלונו 
 ה'ּכה ָאַמר " ובקלקלתו, כשהוא ה"אלוה" הגדול צריך לצאת לנקביו. אמר לו משה:

י ִאם י ְוַיַעְבֻדִני: ּכִ ח ַעּמִ ּלַ ַח ֶאת ש ַ ּלֵ ִליחַ  ֵאיְנָך ְמש ַ י ִהְנִני ַמש ְ יָך  ַעּמִ ָך ּוְבָבּתֶ ָך ּוַבֲעָבֶדיָך ּוְבַעּמְ ּבְ
ראית כי  ". משה מוסיף ואומר לפרעה: עד עכשיו בשלוש המכות הקודמותבֶהָערֹ  ֶאת

ה' ברא את העולם. עכשיו תלמד לדעת שה' לא רק ברא את העולם, אלא הוא משגיח 
על ברואיו, רואה את מעשיהם, גומל לאיש חסיד כמפעלו, נותן לרשע רע כרשעתו. 

מקום מגורי בני  -ההוכחה לכך היא שהערוב יבוא בכל מצרים, ואילו אל ארץ גושן 
ילו זבובון קטן לא יכנס לשם! יותר מכך, גם לא תכנס אפילו חיה אחת, אפ -ישראל 

אם ילך איש יהודי מחוץ לתחומי גושן, לא תפגענה בו החיות לרעה כלל. במכה זו, 
אומר משה לפרעה, יש לכם שהות של יום אחד כדי לברוח אל ארץ גושן המוגנת 

 מפני הערוב.

 

 יש דובים ויש יער!

ות ואכזריות: דובים, אריות, נמרים, למחרת היום הגיעו לארץ מצרים כל מיני חיות רע
זאבים, זוחלים ונחשים, עקרבים, עכברים וחולדות. גם מיודעינו הצפרדעים והכינים, 
חזרו! נוסף לאלה היו מעופפים באויר שרצים עוקצים ומציקים, כמו זבובים, יתושים, 

 דבורים, צרעות, פרעושים, מקקים. גם ציפורים טורפות הגיעו!

 

חיות רעות הן בעלות עוז ואומץ רק כשהן מצויות במקומן הטבעי. אך  אולם יש בעיה:
כאשר הן נמצאות במקום ישוב בני אדם כוחן ואומץ לבן נחלש. אולי בשל כך לא 
יעשו החיות במצרים עבודה מספיק טובה? גם לזאת דאג בורא עולם. כדי שהמכה 

ם עליה", כדי תהיה מושלמת, הביא הקב"ה יחד עם החיות "גם את האדמה אשר ה
 שידמה להן שהן במקומן, וכך יוכלו להתגרות ברשעי מצרים.

 

הגיעו החיות תחילה לארמונו של פרעה. מביתו התפשטו ובאו אל בית עבדיו ואחר כך 
בכל ארץ מצרים, עד שהשחיתו את הארץ. אופן התפשטותם הוא בניגוד להגיון, שכן 

רים, אט אט להכנס גם אל היה עליהם לבוא תחילה אל השדות אשר סביבות מצ
אזורי המגורים ורק לבסוף אל ארמון המלך המבוצר. אולם הקב"ה שינה מדרך הטבע 
כדי להוכיח למצרים במוחש את ענין ההשגחה הפרטית, בזה שפורע הקב"ה תחילה מן 

 הרשעים ביותר.

 

 התקפה חזיתית

ועבדיו  נתאר לעצמנו: פרעה יושב על כסא מלכותו וכתר מלכות על ראשו, שריו
עומדים לפניו. סביב ארמונו יש שמירה כבדה. לפתע מתחילה התקפה ישירה על פרעה. 
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נחילי דבורים מקיפים אותו ועוקצים אותו ואת שריו. יחד עימם באים יתושים, זבובים 

 -ועוד טרדנים למיניהם. פרעה עדין יושב על כסאו, והנה נכנס "חיל אויר" כבד 
שים בביתו כבתוך שלהם. עוד הנשר מפיל את הכתר מעל נשרים, עורבים ועוד. הם עו

אריות, נמרים,  -ראש המלך, ו"חיל פרשים" נכנס בשאגות, נהמות וקולות מקפיאי דם 
שועלים, דובים, זאבים ועוד. פרעה רועד מפחד בכסאו, הוא מבין כי שומריו לא יצליחו 

פיע אף הוא, והוא כולל להגן עליו, אולם אין לו לאן להמלט, מה גם ש"חיל רגלים" הו
 צפרדעים וכינים! -אוי, רק לא זה!  ---נחשים, עקרבים, עכברים, וגם  -

 

החיות הסתובבו בכל ארץ מצרים: מצרי הולך ברחוב, ופתאום לנגד עיניו צמח יער 
שופע עצים. הוא עומד מופתע, איך נברא היער בין רגע? הוא לא מתעמק בענין יתר 

כל רע בכך שחורשה תרענן את מרכז העיר. אולם האריות,  על המידה, כי אינו רואה
הנמרים, הדובים והזאבים שהתחילו לפתע לצאת מן ה"חורשה" גרמו לו לשנות כליל 

 את דעתו, הוא נס בצורה מטורפת, כל עוד נפשו בו.

 

 ושמתי פדות בין עמי ובין עמך

החליפו עבודות של )הרי ברחוב אחר מטייל איש יהודי, אשר הוכרח לעבוד כ"מטפלת" 

הוא יצא מבית המצרי כשהוא טעון בחמשת ילדי אדונו המצרי, שנים על  נשים וגברים(.
כתפיו, עוד שנים על ידיו, והגדול לצידו. לשמחתם של הילדים יש יער חדש במקום. 
הם רצים אל עבר היער בשאגות שמחה. שמחתם נקטעת וחיוכם קופא על פניהם 

אתם. צעקותיהם הופכות לצווחות אימה. הבהלה והפחד בראותם לפתע אריה רץ לקר
משתקים את גופם, והאריה מצליח ללא מאמץ לטרוף את אחד הילדים. המראה 
המזעזע מוציא אותם מן ההלם המשתק שהיו שרויים בו, והם מתחילים לברוח תוך 
כדי צעקות אימים. הישראלי משתדל לברוח עם ארבעת הנותרים, אך בדרך מנוסתם 

קראתם זאב! מנסה המטפל לברוח, אך הזאב משיג אותו וטורף ילד נוסף. העבד בא ל
היהודי ממשיך לברוח עם שלושת הנותרים, כשלקראתו מגיע דוב. הוא מנסה לברוח 
מהר יותר, אולם הדוב מצליח להשיגו וטורף עוד ילד אחד. הוא ממשיך לרוץ עם שני 

ן כה וכה איננו מסוגל לרוץ מהר יותר הילדים שנותרו, אך כיון שכוחו הולך ואוזל ובי
מן החיות הטורפות, הוא מנסה להתחכם ולעלות עם הילדים על עץ. תוך כדי טיפוס 
בא נמר, ותופס את הילד שנשאר עדיין למטה. העבד מתנחם בכך שלפחות אחד 

 הצליח להציל, אבל תקוותו נכזבה כשבא נשר ועף עם הילד למרומים.

 

חד ומבועת, כרגע נתון הוא עצמו בסכנה! נמצא הוא בתוך היהודי ממשיך בדרכו מפו
יער שורץ חיות רעות, הוא כבר הספיק לומר כמה פעמים "שמע ישראל" ואפילו וידוי, 

  ---מצפה הוא בפחד אל מותו הנורא על ידי החיות הטורפות. והנה הנה זה מגיע 
כן להתחיל לטרוף פיל ענק צועד לקראתו בצעדים שקולים ומדודים, כאילו מתכנן מהי

אותו. והפיל מתקרב ומתקרב ומתקרב ו... מגיע ממש קרוב אליו. היהודי עוצם את 
עיניו מחכה לחוש את השיניים הננעצות בו, אך כלום לא קורה. הוא פותח את עיניו 
ורואה מולו את הפיל מביט בו במבט ידידותי, מצדיע לו עם החדק הצדעת כבוד, 

?? ממשיך היהודי בדרכו, ועל פניו עוברות חיות נוספות, אולם והולך לו...! מה קורה כאן
שום חיה לא נוגעת בו לרעה!!! מבין היהודי כי יש לו "פרוטקציה" מיוחדת אצל בורא 
עולם, קומתו השחוחה מזדקפת, אט אט במשך הזמן הוא לומד להכיר בערכו הרם, 

ר הפכו את כל טעם הבזיונות וההשפלות הרבות שספג במשך שנות עבדותו, ואש
אישיותו לכנועה ועלובה, מתחיל להתפוגג, ובמקומו עולה תחושת הערך העצמי. אכן זו 
היתה אחת המטרות החשובות של עשר המכות, לרומם את רוחם של בני ישראל, כדי 

 להכין את נפשם לקבלת התורה וליצירתם כעם הנבחר.
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 אבל כבד

לדיו, הוא עורך לו רשימה מסודרת כעת הוא שב לביתו של המצרי לבשר לו על מיתת י
על נסיבות מותו של כל אחד ואחד מילדיו. יוצא העבד העברי מבית המצרי כשהוא 

תחושו את תחושתם של בני ישראל בשעה מותיר אחריו בית אפוף רגשות אבל ויגון. 
 שתחבתם את ילדיהם אל קירות הבנין!

 

עוד הם אפופים ביגונם, והנה הם שומעים מן החלון את השכנה זועקת בהיסטריה. 
מה קרה? ליד ביתה, סמוך לחלון חדר הילדים, צמח לו פתאום עץ קוקוס גבוה. לפתע 
הגיחה מן העץ גורילה ישר לתוך הבית, ניגשה לעריסת התינוק, תפסה אותו ונעלמה! 

ישראל צעקו בשעה שגזלתם מידיהם את גם משפחות בני הצעקות והבכיות התגברו. 
 עולליהן הרכים כדי להשליכם ביאור!

 

 אין מנוס!!

החיות הטורפות הסתובבו בחופשיות בכל מצרים. קולותיהן האימתניים ושאגותיהן 
הנוראיות היו מקפיאות דם. צעקות הפחד של המצרים ויללותיהם הגיעו עד לב השמים. 

הם יצאו חיות שהתעללו במצרים. פילים מעכו שטחים רבים במצרים הפכו ליערות ומ
אנשים, והעיפו אחרים למרחקים באמצעות החדק. קופים קפצו על המצרים והשתוללו, 
חיות אחרות עשו מבשרם ארוחה דשנה. המצרים רצו אחוזי תזזית ממקום למקום, 
מנסים למצוא מקום מפלט. תוך כדי מנוסתם מן החיות הטורפות, הם מוצאים לפתע 

י מים. היו שהחליטו לקפוץ לתוכם כדי להינצל מן החיות שביבשה, אך מהר מאוד אגמ
נוכחו לדעת שנפלו מן הפח אל הפחת. הם מצאו את עצמם שוחים לתוך לועם של 

 כרישי ענק ודגים טורפים אחרים.

 

היו מצרים שעלו לקומות עליונות במגדלים גבוהים, כדי להנצל מן החיות, אך מהר 
 טעותם כאשר מבעד לחלון נכנסו נשרים ועורבים והרגו בהם.מאוד גילו את 

 

 בחדרים אימה

המצרי היושב בביתו, שומע את קול בהמותיו הגועות ברפת מפחד החיות הרעות. הוא 
 -אלוהיו  –משער לפי הקולות שחלק מן הבהמות נטרפו. ואז הוא שומע את השה 

נה סוף סוף מראה אלוהיו מרים את קולו. המצרי עוד מנסה להשתעשע בתקוה, כי ה
את כוחו וגוער בחיות הרעות שיסתלקו. אך השתתקותו הפתאומית של השה לא מותירה 

 ספק בלב המצרי, כי גם השה מצא את סופו בלוע החיות.

 

הוא מתנחם בעובדה שלפחות הוא ומשפחתו מוגנים בתוך הבית הסגור. אולם "אין 
שר לברוח מעונשי שמים. רק לארץ גושן חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'". אי אפ

יכלו להמלט כדי לראות את הפדות שה' עשה בינם לבין ישראל. אולם אל הבתים 
 0-5 -אשר בארץ מצרים שלח ה' מן הים חיה הנקראת "סילונית". ידיה ארוכות כ

מטרים, והיא שולחת ידיה בתוך ארובות הגגות, מגיעה אל הדלת מבפנים ופותחת 
  אותה לרווחה!

 

נתאר לעצמנו משפחה היושבת ספונה בביתה. נמצאים שם האבא, האמא, הילדים, 
. חיות רעות מקיפות את הבית, 44 –הסבא והסבתא, וגם ה'סבתא רבה' הקשישה בת ה 

קולותיהם האימתניים נשמעים בברור בתוך הבית. ההורים מנסים להרגיע את הילדים 
 וך הבית.שלא יקרה להם שום דבר, שהרי הם מוגנים בת

 

אולם, לפתע הם שומעים רשרושים מוזרים מאזור הגג. מתוך הארובה משתלשלת יד 
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ארוכה של החיה הסילונית, וכבקיאה היא מגיעה אל מקום הדלת, מושכת את הבריח, 
ופותחת את הדלת לרווחה!! בפתח עומד לו אריה אימתני. בלי להסס, הוא נכנס פנימה 

חיק אמו. כשטרפו בין שיניו הוא פונה לצאת מן בדהרה וטורף את התינוק הנמצא ב
 הבית.

 

ההלם והזעזוע משתלטים על הנוכחים. האמא מתעלפת, והאחים נתקפים בחרדה. גם 
הסבתא שותפה להרגשת ההלם והאבדון. הסבתא רבה הקשישה מתעלפת, בהיזכרה 

ילדה קטנה. אז  בתמונה דומה שהתרחשה לפני למעלה משמונים שנה כשהיא היתה
שלחו אותה לרגל בין בתי בני ישראל ולהלשין על אמהות שילדו בנים. השוטרים היו 
באים, ולוקחים את התינוקות מידי אמותיהם, ובאכזריות נוראה מול עיניהן זורקים 
אותם ליאור! האמהות היו צורחות בדיוק כמו עכשיו. אולם... אז חשו המצרים עונג 

מידה  -ם הגדול של בני ישראל. כעת זאת היא זו שסובלת לשמוע ולראות את צער
 כנגד מידה!

 

 שבוע של סיוטים

שבוע שלם השחית הערוב את מצרים, אבל בישראל לא פגע. אחרי זמן קצר לא נראו 
מצרים ברחוב, חלקם נטרפו וחלקם נכנסו לבתים בתקוה שהם יהיו להם למחסה. 

יות טורפות רק ביום, ובלילה היה שקט הלילות עברו עליהם ללא שינה. אף על פי שח
יותר מבחינה זו, בכל זאת לא יכל המצרי לעצום עין. הטראומה שעברה עליו במשך 
היום החולף וכן הפחד מפני יום המחר הדיר שינה מעיניו. כאשר הכריעה העייפות את 

כינה גדולה באה  –הפחד וסוף סוף כמעט נעצמו עיניו, הוא חש לפתע עקיצה מוכרת 
עקצה אותו. עקיצות הכינים וקרקורי הצפרדעים שברקע מחזירות אותו שוב לסיוטי ו

 ימים. 7 –לילות ו 7העבר. ליל בלהות ממש. והסיוט הזה נמשך 

 

ם" לקראת סוף המכה אמר פרעה: ח ֶאְתֶכם ּוְזַבְחּתֶ ּלַ ר ה'לַ  ָאנִכי ֲאש ַ ְדּבָ ּמִ ַרק  ,ֱאלֵֹהיֶכם ּבַ
ֲעִדי ,ָלֶלֶכתַתְרִחיקּו  ַהְרֵחק לֹא ירּו ּבַ !". משה מתפלל שתסור המכה למחרת, ואכן ַהְעּתִ

 המכה סרה, אולם פרעה שוב הכביד את ליבו ומאן לשלוח את בני ישראל.

 

שלא כמו  -לאחר המכה, יצאו כל החיות והבהמות ממצרים וחזרו למקומן הטבעי 
לו היו החיות במכת צפרדע, שבה מתו הצפרדעים ונשארו במצרים. זאת, מפני שאי

מבשרם, מעורם, מפרוותיהם,  -מתות במצרים, היו המצרים נהנים מאוד מנבלותיהם 
 הרי לא להנאה ניתנו... -משיניהם, מקרניהם, ועוד. והמכות 

   

 

  מכת דבר 

 התראה

טרם הספיקו המצרים להתאושש מן הטראומה הנוראה שהביא עליהם הערוב, עדין 
שמתו במיתות משונות. והנה עוד באותו יום שבו סר  שקועים הם ביגון על יקיריהם

הערוב, בצהרי היום, מגיע משה לארמון פרעה ומתרה בו שאם לא ישלח את עם 
ישראל, ה' יכה אותו במכת דבר. הפעם אומר משה את דבריו ביתר תקיפות בדיבורים 
קשים, משום שפרעה כבר הכיר כי דבר ה' מתקיים במלואו, ובכל זאת הוא מקשה 
את ליבו. פרעה בכל זאת מסרב. וכך חוזרת ההתראה במשך שלושה שבועות. ביום 

ה ַידאומר משה לפרעה: " האחרון ֶדה ה' ִהּנֵ ָ ש ּ ר ּבַ ִמְקְנָך ֲאש ֶ ֲחמִרים  הֹוָיה ּבְ ּסּוִסים ּבַ ּבַ
ָקר ּוַבּצאן  ּבָ ים ּבַ ַמּלִ ּגְ ֵבד ְמאד: ְוִהְפָלה  -ּבַ ֶבר ּכָ רָ  ה'ּדֶ ין ִמְקֵנה ִיש ְ ִמְצָרִים  ֵאל ּוֵבין ִמְקֵנהּבֵ

ל ָבר ְולֹא ָימּות ִמּכָ ָרֵאל ּדָ  ".ִלְבֵני ִיש ְ
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 מוות פתאומי

אכן למחרת מכה ה' את ארץ מצרים בדבר. דבר הוא מיתה פתאומית לבהמות. כל 
הבהמות שהיו בחוץ מתו כולם בבת אחת, לא ממחלה או מכל סיבה טבעית אחרת, 

צמנו מה קרה באותו רגע שבו התרחשה המכה: אלא פתאום ללא שום סיבה. נתאר לע
מצרי אחד היה באותה שעה רוכב על סוסו האביר. פתאום צונח הסוס, ורוכבו נופל 
בחבטה ארצה. איכר שעמד ליד שורו נפגע מנבלתו הנופלת עליו כאשר מת מהדבר. 
כך הַחָמר נמחץ למוות על ידי חמורו הצונח עליו. ילד שעמד ליד השה, נדרס תחת 

 ילו המת.אל

 

מצרי אחר יושב בביתו ופתאום הוא שומע קול חבטות עזות בחצרו. הוא קם ומסתכל 
מהחלון, והנה כל הבהמות שבחצרו מתו! איזה נזק כספי עצום! הוא סוקר במבטו את 
הרחוב ומגלה שעל הארץ שוכבות בהמות מתות רבות, אין בהמה אחת שמסתובבת 

י הזה? ואז הוא נזכר שמשה התרה בהם חיה. הוא תמה, מה גורם למוות הפתאומ
 בהמותיכם ילקחו מכם! –גזלתם בקרם וצאנם ומקניהם של ישראל שיהיה דבר. 

 

איך אחרוש מעכשיו את השדה? הרי עד לפני זמן קצר השתמש  הוא נעשה מודאג מאוד:
בישראל כבהמה למשוך במחרשה בשדה כדי לא לעייף את הבהמות. לאחרונה חזר 

חסתם על הבהמות שוב להשתמש בבהמות, ובמותן מי ישא בעול המחרשה במקומן? 
 כעת מתו בהמותיכם ואין לכם את מי לרתום!! -ורתמתם את ישראל אל המחרשה 

 

בתחילת מכת דבר מתו בשניה אחת כל הבהמות שהיו בחוץ. במשך שבעת ימי המכה 
 מתה כל בהמה שבעליה הוציא אותה החוצה בנסיון לראות אם עברה המגפה או לא. 

 כמו כן מתה כל בהמה שבעליה לא שמר עליה כראוי ויצאה החוצה.

 

 ממקנה בני ישראל לא מת אחד

, גם אם עמדה בהמת ישראל סמוך ממש מבהמתן של ישראל לא מתה אפילו אחת
לבהמת המצרי. אפילו בהמת ישראל חלשה, רזה וחולה העומדת למות, לא מתה. בהמה 
שהיתה שייכת בשותפות למצרי וישראל, לא מתה. אפילו בהמת מצרי המושכרת 

 לישראל, שהיה לישראל הנאה בה מהגיזות והחלב, לא מתה.

 

 הכבדת לב פרעה

כל זאת הכביד את ליבו. אומנם הקל יותר את עול העבדות, ראה פרעה כל זאת, וב
אך לא שחרר את בני ישראל. אמר הקב"ה: רשע! סבור אתה שלא אוכל להכחידך מן 
העולם? למד ממכת דבר, בעת ששלחתי אותו הדבר, אילו הייתי משלח עליך ועל עמך, 

כוחי בכל  היית נכחד מן הארץ. אבל לא שלחתיו עליך, כדי שאראך גדולתי ותספר
הארץ. כיון שראה הקב"ה שלא חזר בו מחמש המכות הראשונות, מכאן ואילך אמר 

 הקב"ה, אפילו אם ירצה לשוב, אני מחזק ליבו כדי שאפרע כל הדין ממנו.

 
 

  מכת שחין 

 מעט המכיל את המרובה

לאחר מכת דבר, נהנו המצריים משלושה שבועות שקטים. משה ואהרון לא מאיימים 
עליהם במכה נוספת. והנה יום אחד מופיעים משה ואהרון בחצר פרעה, ללא רשות 
כמובן. בעמדם לפני פרעה לקח כל אחד מהם מלוא חופניו פיח של כבשן. העביר 
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את הכל ליד אחת, קמץ  אהרון את הפיח שבחופניו אל חופני משה, ומשה העביר

אותה וזרק את האפר כלפי מעלה. הגיע האפר עד כסא הכבוד! שם התחמם האפר, 
 ירד והתפזר על כל ארץ מצרים, וגרם לשחין אבעבועות פורח באדם ובבהמה.

 

הוא החזיק בחופן  –ניסים גדולים התרחשו פה: ידו של משה הכילה פי שמונה מהרגיל 
קמץ את היד באופן שהצטמצם הנפח למחצית! שלא  חופנים, ואז 4אחד כמות של 

כמידת בשר ודם מידת הקב"ה, בשר ודם ממלא כלי מלא לתוך הריקן ואינו יכול 
שיחזיק  -לפנות כלי מלא לתוך כלי מלא. אבל הקב"ה עשה מקום שמחזיק מעט 

אם אדם זורק חץ כלפי מעלה, אינו מהלך מאה אמה,  נס נוסף:מלואו פעמים רבות. 
הכמות  ועוד נס:השמימה, עד כסא הכבוד.  -זרק משה אפר קל שאין בו ממש וכאן 

סוג  ועוד:. ק"מ( 1,044ק"מ על  1,044)הקטנה של האפר התפזרה על פני כל ארץ מצרים 
 מיני שחין.  04אחד של אפר הביא 

 

 מכף רגל ועד ראש אין בו מתום

תם, כיון שהתרופה של מיני שחין הביא הקב"ה על המצרים, ולא היתה רפואה למכ 04
 סוג שחין מסוים גורמת נזק לסוג שחין אחר, והמצרים סבלו מכל מיני השחין גם יחד.

 

נתאר לעצמנו: לפתע, ללא כל התראה יורד מן השמים אפר חם. בלתי אפשרי להמלט 
מפגיעתו אפילו בתוך הבתים. האפר חודר דרך בגדיהם אל כל חלקי גופם, והם 

ועד ראש. כל בשרם נעשה אבעבועות רבות, וזב בשרם  מתכסים בשחין מכף רגל
מעליהם עד שנמקו ונבאשו. האפר החם פוגע רק במצרים, ואילו ישראל שעומד ליד 
המצרי לא נפגע כלל, אפילו גרגר אחד קטן לא פוגע בו! השגחה פרטית מדויקת! 

ם מן ילהט אף גופכ -שעבדתם את ישראל בדוחק תחת השמש הקופחת, והיה בשרם נכמר 
 השחין!

 

המצרי לא מצא מנוח לגופו, על כפות רגליו היו אבעבועות מכאיבות, אשר הכאיבו 
לו יותר כאשר עמד עליהן. הוא ניסה להרים את רגליו לסרוגין, פעם את רגל ימין 
ופעם את רגל שמאל. כשהתעייף מן הריקוד המוזר, ניסה לשבת. אך הפצעים שבגופו 

צעים המוגלתיים הוא אפילו לא ניסה, שמא ילחצו הכאיבו לו יותר. לשכב על הפ
והמצב יחמיר. כך הוא יושב ונעמד, יושב ונעמד ולא מוצא תנוחה מתאימה במשך 

! גם אתם הכרחתם את ישראל להמשיך לעבוד כאשר נדקרו ברגליהם ובידיהם שבוע שלם
 מן התבן והקוצים שבטיט!

 

נפל, וכאב המכה על גוף פצוע  –מצרי שאיבד את שיווי משקלו תוך כדי "ריקוד" 
בלתי ניתן לתיאור. היה עליו לקום במהירות כי בלתי נסבל  להשאר לשכב על הפצעים. 
אולם לצורך הקימה היה מוכרח להניח את ידיו מלאות הפצעים על הרצפה וללחוץ 
כדי להתרומם ולקום! כששני מצרים נתקלו זה בזה, היתוסף כאב על כאבם וצעקתם 

השמים. הם גידפו וקיללו, כדרך הגויים, את מצבם הביש. במקרה אחר  הגיעה עד לב
היו בודאי מכים זה את זה באגרוף. אך פצעי השחין מנעו מהם לקפל את כף היד 

 לאגרוף, אפילו סטירת לחי גרמה כאבים עזים.

 

הגוף מכוסה במיני השחין הרבים. יש פצעים שמגרדים, חלקם כואבים, ואחרים שורפים. 
לא מסוגל לגרד בידיו הפצועות והכואבות, מה גם שפעולת הגרוד גורמת כאב המצרי 

עז לפצעים שמסביב. התגרדות על קירות ועל פינות הארון ממש לא באה בחשבון כי 
יש פצעים פתוחים, אשר השפשוף מזיק להם ומכאיב יותר. על כן עושה המצרי תנועות 

 בפתוחים.משונות בהשתדלו לגרד פצעים מגרדים בלי לפגוע 
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המצרים בכו מכאב, אך הדמעות המלוחות שנטפו על הפצעים צרבו אותם, וגרמו להם 
לקפץ על מקומם מכאבי תופת. הם נאלצו להאנק בליבם, לחשוק את שפתותיהם 

גם היולדות היהודיות חשקו את שפתותיהן שלא ולחנוק את הדמעות במאמץ אדיר. 
 לצעוק בשעת הלידה כדי שתינוקן לא יתגלה!

 

אבא ואמא רואים בצרת ילדיהם ובכאבם, ואינם ניגשים להחזיקם, ביודעם שפעולה 
זו תכאיב לשניהם. הילדים נצמדים אל אבא ואמא שיעזרו להם ויטפלו בפצעיהם, 
אולם ההורים נאלצים לעמוד מנגד. לא רק שאינם מרימים את ילדיהם ומטפלים בו, 

גם אתם לא הנחתם וא נורא. אלא אף צועקים עליהם שלא יגעו בהם כי הכאב ה
 לילדים ולילדות שנדקרו מן התבן לחבוש את פצעיהם ולקבל תנחומים מהוריהם!

 

כך הרגישו ישראל אחרי יום  בא הלילה והמצרים עייפים וסחוטים, כאובים ודואבים.
 של עבודת פרך ומכות אכזריות. הם סבלו כך במשך שנים!!

 

נוסף לכך סבלו מרעב, ידיהם הפצועות  שבוע שלם סבלו מהגירודים ומן הכאבים.
התקשו לגעת באוכל. הם סבלו גם מחוסר שינה, כיון שלא העיזו לשכב במיטה, שהרי 
אז היו לוחצים על אזור גדול בגופם הפצוע. כאשר כואב לו לאדם ואין לו פתרון, 
הוא מתוסכל. וכאשר הוא רעב הוא כועס ועצבני, וכאשר הוא עייף הוא מאבד את 

 ותיו. כאן הצטרף הכל ביחד לשבוע שלם של טרוף הדעת.עשתונ

 

גם הבהמות לא נמלטו מן המכה. השחין פגע בחמורים, בסוסים, בגמלים, בבקר ובצאן, 
בכלבים ובחתולים. הם יללו ופרכסו מכאבים, ובקושי נגעו באוכל. בניגוד להם, בהמות 

שא בסיום הארוחה. ישראל המשיכו ללעוס את מזונם בנחת ולהתפרקד במנוחה על הד
 ההבדל הזה התרחש על אף שעמדו זו ליד זו ממש!

 

 קידוש ה'

חרטומי מצרים רצו אף הם לעשות כישוף מעין זה, אך הם נמנעו מכך משום שבושו 
ונכלמו במצבם המביש, בהיותם מלאים שחין ואין ביכולתם לעזור אפילו לעצמם. על 

צות, אלא נשארו בבתיהם המסוגרים. כן לא באו להיכל המלך ולא נראו לפני משה בחו
בכל זאת לא שילח פרעה את בני ישראל, כי בשלב זה כבר הכביד ה' את ליבו כדי 

 להרבות נסים ומופתים במצרים.

 

שבו לימד הקב"ה את )ערוב, דבר, שחין(, עד"ש  -במכה זו תם שלב ב' של עשר המכות 
האנושות כי הוא איננו רק בורא העולם, אלא אף משגיח בהשגחה פרטית על כל 

 ".בקרב הארץ"כי אני ה'  -נברא 
 
 

  מכת ברד 

 ושמתי להם מקום לנוס שמה

מיד לאחר מכת שחין, עוד בטרם התחילו פצעי המצרים להגליד, הופיע משה לפני 
י ישראל, יוכה במכת ברד, שעוד לא היתה פרעה והתרה בו, שאם לא ישלח את בנ

כמוה. פרעה, שכבר הכביד ה' את ליבו, מאן לשמוע. כך חזרה ההתראה על עצמה 
במשך שלושה שבועות. ביום האחרון כבר נמאס לפרעה מן ההתראות, והוא החליט 
ללכת ליאור מדרך אחרת, כדי שמשה לא יפגוש אותו. אולם לפני צאתו מן הארמון 

 ראות את משה שהקדים אותו ובא לביתו.הוא נדהם ל
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אמר לו משה: אם עדין ממאן אתה לשלוח את בני ישראל, דע לך שמחר, בדיוק בשעה 
הזאת, כאשר תגיע השמש לסימן שאני עושה לך פה על הקיר, ימטיר ה' על מצרים 
ברד אשר כמוהו לא היה מעולם. מוסיף משה ואומר: מי שברצונו להנצל מן הברד, 

יתה ויכניס עמו אף את בהמותיו. כל מה שיהיה מחוץ לבית, יהרס וימות שיכנס הב
על ידי הברד. יתברך שמו של הקב"ה, שאין מידותיו כמידות בשר ודם. אדם המבקש 
להביא פורענות על חברו, דואג הוא שלא ידע חברו ממנה, ומתפלל שתצליח עצתו כדי 

 איך להנצל. שיפול חברו. אבל הקב"ה אינו כן, אלא מתרה ומייעץ

 

 ברד וגחלי אש!

למחרת, בדיוק ברגע שבו הגיעה השמש אל הסימן שבקיר, נטה משה את ידו השמימה 
כשמטה האלוקים בידו, וכך התחילו הברקים מבריקים והרעמים מרעימים, והארץ 

 רועדת. אבני ברד כבדות ניתכו ארצה בחוזקה.

 

ל ראשם ברד!! ולא ברד רגיל עד מכת הברד לא ידעו המצרים גשם מהו, וכעת יורד ע
ובתוך הקרח יש אש, כדורי  כל גרגיר כגודל אבטיח!!מכדורים קטנטנים של קרח, אלא 

אש מן השמים! התופעה לא נקלטת במוח: מים ואש מעורבים יחד?! והפלא הגדול 
האש לא המיסה את הקרח, והקרח לא כיבה  –יותר הוא, שאחד לא השפיע על השני 

את האש! כל חוקי הטבע בוטלו לגמרי. האש בערה בתוך קרח סגור ללא חמצן, ובכלל, 
 ללא כל חומר בערה!

 

ברק! חלחלה עוברת בהם,  –נתאר לעצמנו: המצרים רואים בשמים הבזקי אור ענקיים 
עם אדיר, בחייהם לא ר –מעולם לא ראו דבר כזה! לאחריו נשמע רעש גדול מתגלגל 

שמעו קול מבהיל כזה. לבם נמס מפחד ובהלה. בטרם התאוששו מבהלתם, הבריקו 
 ברד! -ברקים נוספים והרעימו רעמים, הארץ רעדה תחתם, ואז הגיע 

 

מה חשב המצרי באותו רגע? אולי חשבו שהעולם חוזר לתוהו ובוהו, השמים והארץ 
ל מתחת למיטה, אחרים התכווצו כמו כדור עומדים לפני התמוטטות. מי שיכול, זחל א

רועד בפינת החדר. חלקם עצמו עיניהם בחוזקה ותחבו ידיהם עמוק באוזניהם. לשונם 
נעתקה מרוב פחד וחלחלה. היו אחרים שפצחו בצווחות נוראות! יתכן ששערם סמר 
ואולי אפילו הלבין מן הפחד. פחד מוות אפף את כולם, ובאימה גדולה הם חיכו לקץ 

עכשיו תבעתו אתם  –הייתם מבעיתים את ישראל בקולכם בחרופים ובגידופים עולם. ה
 מן הקולות!

 

 מגורים משותפים עם בהמות

הבהמות שהוכנסו הביתה לשם הצלתן, נבהלו גם הן מן המהומה בחוץ. הן יללו בחרדה, 
השתוללו והתפרעו בבית המצרי. איך אפשר לחיות בצורה כזאת יחד עם בהמות 

ת בבית אחד? בבתים התפשט ריח הבהמות. יתכן שלחלק מן המצרים נמאס מתפרעו
. מן המגורים המשותפים הללו, והם שילחו את בהמותיהם למות בחוץ על ידי הברד

תתענגו גם  –הכרחתם את בני ישראל לחיות יחד עם בהמותיהם בשדות חודשים ארוכים 
 אתם על ה"תענוג" הזה!

 

א הכניסו את הבהמות לבית, אולם הם טחו את היו מצרים שרצו להתחכם. הם ל
הרפת בטיט, והכניסו לשם את עבדיהם ומקניהם. אך אי אפשר להתחכם נגד הקב"ה. 
ה' אמר להכניס לבתים, וכל תחבולה אחרת לא תועיל! האש האצורה בתוך הברד, 
המסוגרת מכל הכיוונים, שאפה לצאת החוצה, וברגע שגבר החום מבפנים יותר ויותר, 
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מע פיצוץ עז, והאש יצאה בכח גדול כמו תותח בעל עוצמה אדירה! כך נשברו גדרות נש

העץ לרסיסים, ומתו כולם מאדם ועד בהמה, כדבר ה' ביד משה עבדו. אולם מפליא 
מאוד מאוד, שבתוך כל המהומה הזאת בני ישראל וצאנם לא ניזוקו כלל. רק ששמעו 

עקמומיות שבלב, וזה היה נדרש הם את קולות הרעמים, כי רעמים באים ליישר 
 לישראל מאוד בזמן ההוא.

 

 הרס הצמחיה

ליבול והצמחיה נגרם נזק רב. הברד שניתך ארצה בחוזקה שבר את כל העצים והיבול 
והרס אותם מן השורש. לאחר מכן יצאה האש ושרפה אותם. אולם דווקא היבול הרך, 

הביא הקב"ה את הפורענות לא נשבר ולא נשרף.  -כמו החיטה והכוסמת, לא ניזוק 
על מצרים בצורה מחושבת, כדי להותיר להם יכולת קיום, למען הרבות מופתיו בארץ 

 מצרים.

 

 הברד פוסק

אחרי שבעה ימים, נכנע פרעה מעוצמת המכה, שלח לקרוא למשה ואהרון והודיעם: 
"חטאתי הפעם, ה' הצדיק, ואני ועמי הרשעים!" הוא מבקש מהם שיתפללו אל ה' 
שיסיר את המכה ברגע זה, בלי עיכובים, ואז אשלח את בני ישראל. אמר לו משה: 
כך אמרת במכות הקודמות ולא שילחתם. השיבו פרעה: "חטאתי הפעם, חטאתי לה' 
אלוקיכם ולכם. עכשיו אני משלחם! אמר לו משה: אומנם יודע אני שלא תעמוד 

סיק הברד, למען תדע כי בדיבורך, אולם בכל זאת אצא מיד מן העיר ואתפלל שיפ
 אין כה' בכל הארץ.

 

יצא משה מעם פרעה, ונעשתה לו קפיצת הדרך שהגיע מיד אל מחוץ לעיר. התפלל 
משה אל ה', ומיד פסק הברד. אפילו הברד שכבר היה באויר, לא המשיך לרדת. תלה 

 שנה עד זמן יהושע. 41הקב"ה ברד זה באויר בין שמים לארץ במשך 

 

חדל המטר והברד והקולות, ויוסף לחטוא, ויכבד לבו הוא ועבדיו". "וירא פרעה כי 
חזר פרעה לרשעותו וסרובו, אולם בכל זאת נשאר עליו רושם המכה, ומכאן ואילך 
פרעה התחיל להוקיר את ישראל, והסיר מהם לגמרי את כל העבודה. למעשה לא היה 

שלא נתנה לו  לו שום רווח בהשארת בני ישראל בארצו, אולם הסיבה האמיתית
 לשלחם היא אי רצון להכנע ולהשפיל עצמו לפני הקב"ה.

 
 

  מכת ארבה 

 בנערינו ובזקנינו נלך!

למחרת מכת ברד, כשעדיין גושי קרח מכסים את הארץ, ועשן עולה מן העצים ומן 
הרפתות, נכנסים שוב משה ואהרון אל ארמון פרעה ומתרים בו, שאם לא ישלח את 

על ידי ארבה. במשך שלושה שבועות חוזרת ההתראה על עצמה, בני ישראל, יוכה 
ת ָמַתי ֵמַאְנּתָ ֵלָענֹ  ַעד ,ָהִעְבִרים ֱאלֵֹהיה'  ָאַמר הכֹּ וביום האחרון אומר משה לפרעה: "

ָני לַּ  ,ִמּפָ י ְוַיַעְבֻדִני חש ַ י ִאם. ַעּמִ ַח ֶאת ּכִ ּלֵ ה ְלש ַ י ָמֵאן ַאּתָ ה  ֵמִביאִהְנִני  ,ַעּמִ ָמָחר ַאְרּבֶ
ְגֻבֶלךָ  ה ֶאת ,ּבִ  ".ֵעין ָהָאֶרץ ְוִכּסָ

 

הפעם, חששו עבדי פרעה מאזהרותיו של משה, והתחילו לדון ביניהם בענין. כשראה 
משה שהם מתדיינים, יצא לזמן מה כדי לאפשר להם לשוב בתשובה. מיד בצאתו פנו 

האנשים, ויעבדו  עבדי פרעה ואמרו למלכם: עד מתי יהיה לנו זה למוקש? שלח את
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את ה' אלוקיהם. האם עוד לא ידעת כי אבדה מצרים?! שמע פרעה לדבריהם, וביקש 
להשיב את משה ואהרון, אמר להם: הרשות נתונה לכם ללכת לעבוד את אלוקיכם. 
מי ומי ההולכים? עונה לו משה: כולנו, מנער ועד זקן, בנים ובנות, בצאננו ובבקרנו, 

 כי חג ה' לנו.

 

זק לב פרעה והוא משיב להם: דרך הבחורים והזקנים לזבוח, אך אין דרך מיד מתח
הטף לזבוח. מדבריכם מבין אני שכוונתכם לברוח! ועכשיו לכו מכאן מהר, אינני רוצה 
לשמוע אתכם ואת בקשותיכם! לא השכיל פרעה לדעת כי בעבודת ה' אצל עם ישראל 

ר רק הכמרים עובדים לאליל נוטלת חלק כל המשפחה היהודית, ולא כאותן דתות אש
 עבור כל בני עמם.

 

 צבא של ארבה

בצאת משה מעם פרעה, הוא נוטה את מטהו לשמים, ואז השיב הקב"ה רוח מזרחית 
הארבה. להקות ארבה כה עצומות לא  -כל היום וכל הלילה. בבוקר הגיע עם הרוח 

ה על גבי נראו עדין בעולם. כל אויר מצרים התמלא ארבה כה רב עד שהם עמדו ז
זה בגובה של כמה מטרים. לא היו ביניהם מרווחי אויר, ומתוך כך נתכסה אור השמש 

 וחשכה הארץ. שבעה מיני ארבה הגיעו למצרים.

 

נתאר לעצמנו את המצרי ההולך לתומו ברחוב בשעה זו. הוא שם לב שרוח מזרחית 
וחשוך עולה חזקה נושבת, אך לא מבין מה פשרה. והנה רואה הוא מרחוק ענן גדול 

מצד מזרח. כנראה, מהרהר המצרי בלבו, הרוח הביאה אותו. לא יורד ממנו גשם או 
ברד, הוא לא מתפזר, אך מוזר! פתאום מחשיך היום. מדוע שקעה השמש באמצע 
היום? מהר מאוד הוא עומד על טעותו. הענן הוא של ארבה, ומיליארדי השרצים הם 

מנסה לרוץ לביתו למצוא מחסה, אך עוד  שמסתירים את אור השמש. המצרי האומלל
הוא ממהר ונחיל הארבה נוחת על העץ ומתחיל מיד לאכול בתאבון בלי הרף. המצרי 
הטובע בארבה מבין, שאין זו להקת ארבה רגילה, שכן הארבה התחיל לכרסם בבגדיו 
ולנגוס אפילו בו עצמו! רצונו להגיע הביתה כמה שיותר מהר, אבל ההליכה נעשתה 

מאוד. עליו לפלס את דרכו בתוך הצבא הגדול הזה, כשבדרך הוא מתכבד בניקורי קשה 
 הארבה. מי יודע אם יצליח להגיע הביתה בשלום?

 

 חיסול המלאי

המצרים הנמצאים בבתיהם, רואים מבעד לחלון ענן של ארבה צונח מן השמים, 
ם. שוד ומכסה את הארץ. בלי שהיות מתחיל לאכול מה שנותר לאחר הברד משדותיה

 ושבר! כל החיטה והכוסמת נאכלים! מה יאכלו מעכשיו?

 

המצרי מצטער מאוד על ההרס שזורע הארבה בכל, אך מתנחם במזון המאוחסן בביתו 
המוגן. שמחתו לא אורכת זמן רב. המכרסמים הקטנים לא מסתפקים בכרסום שרידי 

ריות של היבול שהיה בשדות. לאחר שנגמר כל מה שיש לאכול בשדה, אפילו שא
ענפים וגזעי עצים, הם חודרים למחסנים ואוכלים גם את האוכל המאוחסן שם. משם 
הם מעיזים להכנס אפילו לבתים, שלא כמו ארבה רגיל האוכל רק מה שבחוץ. נכנס 
הארבה לחדרי חדרים, מגיעים לכל מקום ולכל פינה, אוכלים ונוגסים מבגדיהם, 

ם לנקר את עיני המצרים ואת פניהם. איזה תכשיטיהם וכל כלי חמדתם. הם מעיזים ג
 ארבה חצוף!

 

 שבוע קשה

שבוע קשה עבר על מצרים. שארית המזון הושמדה, ואפילו שתיה כמעט אין, כי ריבוי 
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הארבה סתם את המעיינות. האויר הזדהם מריח הצחנה, וזמזום הכרסומים החריש 

מנוחה, קולות הכרסומים ממש מרופפים  אוזנים. הרעש שהקים הארבה לא איפשר
את העצבים. שאריות המזון האחרונות כלו. אך יש במה להתנחם! הרי הארבה עצמו 
ראוי לאכילה. נאסוף את הארבה, חשבו המצרים בליבם, נמלא בו כל כלי שיש לנו, 
נמליח אותו ונאכל ממנו כתחליף למזון שהוכחד. אמרו ועשו. כל השבוע טרחו בני 

לאסוף חביות חביות, והכינו מזון בשפע לחודשים הבאים. אולם הקב"ה חשב  המשפחה
אחרת: "רשעים, במכה שהבאתי עליכם אתם הייתם שמחים?!" גם אלו יפרחו עם הרוח 

 בתום המכה!!

 

 לא נשאר ארבה אחד!

פרעה, שגרש את משה ואהרון מארמונו ימים ספורים קודם לכן, קרא להם עכשיו 
התוודה לפניהם וביקש מהם שיתפללו לה' "ויסר מעלי את המוות בתחנונים לבוא, 

 הזה". איזו אנוכיות! הוא לא מבקש בעבור כל עמו, אלא רק בעבור עצמו!

 

יוצא משה מעם פרעה ומעתיר לה' בתפילה, הביא ה' רוח ים חזקה מאוד, וברגע אחד 
. אפילו נשאה הרוח את כל הארבה חזרה "ולא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים"

הכבושים בקדרות ובחביות פרחו להם. אוי, איזה מפח נפש! כל העמל של כל בני 
גם אתם גרמתם לבני ישראל מפח נפש, המשפחה במשך שבוע שלם הלך לטמיון! 

 כשהכרחתם אותם לבנות על אדמה לחה, וכל עבודתם ירדה לטמיון!

 
 

  מכת חושך 

 חושך מוחלט

ם בכי רע. הארבה חיסל כל מה שנותר מן הברד, לאחר מכת הארבה, היה מצב המצרי
החקלאות הושבתה לגמרי, והבטן קרקרה מרעב. בנוסף לכך, הארבה הותיר אחריו 
זוהמה רבה שהבאישה את האויר וגרמה למחלות רבות. שלושת השבועות הבאים עברו 
עליהם בחיפוש נואש אחר מזון. אולי קנו הם מזון מארצות אחרות, אך בכל אופן 

סור במזון היה חמור. ל"מזלם" לא הופיע משה בימים אלה בארמון פרעה המח
ל"איומים" נוספים, ומבחינה זו היה להם קצת 'שקט על הראש'. לא ידעו כי עומדים 
הם לפני מכה איומה מאוד, אשר הסבל הנפשי בה עולה עשרת מונים על הסבל 

 הגופני.
 

בבוקר,  4:44עוזה, בסביבות השעה והנה, ביום בהיר אחד, כשהשמש כבר זורחת במלוא 
ירדה חשכה פתאומית על כל ארץ מצרים. חושך מוחלט! לא חושך של העדר אור 
בלבד, אלא חושך מוחשי ביותר שאפשר אפילו למששו בידים, ושום מקור אור אינו 
יכול לסלקו. הנרות הדולקים כבו בחושך הסמיך. איש לא ראה מאומה, אפילו אם 

לא ראה אותה! העיניים פקוחות ולא רואים  -א ממש מול עיניו הסתכל על היד כשהי
 כלום! מחשבות מבהילות מתרוצצות בראש המצרי: אולי התעוורתי?

 

 חרדת מוות

לאחר השקט של ההלם הראשוני, נשמעות צעקות מכל כיוון. ילדים מבוהלים חיפשו 
נואשות אחר אמותיהם, הורים מודאגים שיצאו לטייל עם ילדיהם, נכנסו לפאניקה 
אמיתית: כיצד ימצאו את הילדים? איך יחזרו הביתה? אנשים שהתעשתו מן ההלם, 

אפילה, אולם בדרכו הוא נתקל החליטו להשתדל להתקדם לעבר ביתם. מגשש המצרי ב
באנשים אחרים שגם הם מגששים באפילה. הוא גם נתקל בעצים ובעגלות. אנשים 
אחרים נתקלים בו ונופלים עליו. כשסוף סוף הוא קם, הוא נוכח לדעת כי אין לו 



ה|   51 ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ח  ס פ ה ג   ח

 
מושג בכלל לאיזה כיוון לפנות, ואיפה בדיוק הוא נמצא. אין מי שיראה לו את הדרך. 

עקות אי אפשר לשמוע מה שאומרים. כולם מבולבלים, נרגזים וצועקים ובכלל, מרוב צ
 איש על רעהו, אולי אפילו מכים אחד את השני.

  

מצבם של אלו שנמצאו בבית לא היה טוב בהרבה, הם לא ראו מאומה. איך אפשר 
לתפקד כך? איך יכינו מזון? איך ימצאו שתיה? צעקות הפחד וההיסטריה הרקיעו 

שפחה שניסו לגשש ולחפש זה את זה, נתקלו בחפצים שונים, מעדו שחקים. בני המ
ונפלו. יתכן שאף נפצעו מרסיסים של שברי כלים, אך לא ניתן היה כלל לראות את 
הפציעה, ובודאי שלא לטפל בה. יבבות הפחד התמזגו בצעקות הכאב. הבלבול גדול. 

 מה קרה? מה השעה? כמה זמן עבר? עד מתי זה ימשך?

 

 ישראל היה אור במושבותם ולכל בני

ומה מצבם של בני ישראל בימים אלו? לבני ישראל יש אור, אשר מאיר יותר מן 
הרגיל גם בלילות. האור מלווה את ישראל גם כאשר הוא נכנס לבית מצרי השרוי 

משמשים בערבוביא ומוכיחים כי הקב"ה "יוצר  –שני ניגודים  –בחשכה. אור וחושך 
קבע אור מבהיק לזה, וחושך מוחלט לזה, באותו מקום ובאותו  אור ובורא חושך", הוא

הכרחתם את ישראל ללכת לפניכם בפנס להאיר לכם את האפילה, כעת הם נהנים זמן! 
 מ"פנס צמוד", בעוד אתם שרויים בחושך!

 

 וטהרתי את בני ישראל

מבני ישראל לא היו ראויים  04%אולם אף בני ישראל בזמן זה לקו במכה איומה. 
צאת ממצרים ולקבל את התורה, היו אלה רשעי הדור וכן אנשים אשר לא היה בהם ל

מכות איומות שבהם הראה ה' את כוחו  0רצון לצאת ממצרים. הם ראו בעיניהם 
המופלא, ובכל זאת עדיין לא רצו ללכת אחרי ה'. רצה הקב"ה לאבדם מן העולם, כדי 

ול. אולם לא רצה להורגם שהבסיס ליצירת עם ישראל יהיה קדוש ונקי מכל פס
בידיעתם של המצרים, כדי שלא יהיה להם פתחון פה לומר: אנו לוקים ואף אלו 
לוקים, וממילא אין כאן ענישה מכוונת דווקא עבורנו. מכת חושך היתה ההזדמנות 

 40%)ויש אומרים מבני ישראל  04% –לאבד אנשים אלו מן העולם. ואכן מיליוני אנשים 

מתו בשלושת ימי האפלה הראשונים! בכיות האבל של בני ישראל  - (44.0%ויש אומרים 
נבלעו בתוך הרעש והמהומה ששררו במצרים באותם ימים, כך שהמצרים לא חשו 
במאומה. גם לאחר שהסתיימה המכה, לא חשו המצריים בחסר הגדול בגלל הטראומה 

 העמוקה ובגלל המאורעות הדרמאטים שהתרחשו לאחר מכן בזה אחר זה.

 

 אי אפשר לזוז!

בינתיים המצריים במשך שלושה ימים מגששים באפילה הנוראה בפחד עצום ובבלבול. 
רעבים, צמאים, עייפים ואבודים לגמרי, כאשר כל רגע שעובר נראה כמו נצח. אך 
בזה לא תמה המכה, לפתע הם חשים כי האפילה נעשית סמיכה יותר ויותר, עד שאי 

שעות נשארו באותה  70היה בה. אפשר לזוז כלל! כל אחד נשאר "קפוא" בתנוחה ש
תנוחה, ללא תנועה! העומדים לא יכלו לשבת, היושבים לא יכלו לעמוד, השוכב לא 
היה יכול לקום, הזוחל לא יכול לזקוף, מי שהושיט יד או רגל לא יכול לאוספם. 
פיותיהם נסתמו ולא יכלו לדבר ולקרוא לעזרה. היו אלה שלושה ימים של חושך 

מצא לבד לבד, בלי שום אפשרות לקשר עם השני, לא רואה ולא מוחלט. כל אחד נ
גם אתם בודדתם שעות!  70במשך  –מרגיש מאומה מסביבו, בודד בתוך השקט האיום 

 את בני ישראל זה מזה ושלחתם אותם לרעות צאן במדבריות שוממים!
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ם מה חשב המצרי בימים אלו? הרי הוא אינו רואה, אינו מדבר, אינו יכול לזוז. הא

 כך הרגישו הילדים שנקברו חיים בתוך הקירות!אני עדין חי בכלל? 

 

 חטטנים עלומים

נתאר לעצמנו, מתוך הדממה, נשמע לפתע קול של צעדי אדם. צעדים בטוחים של 
אדם שכנראה הולך ורואה כרגיל. "אני שומע", מהרהר המצרי, "כלומר אני עדיין חי, 

פסיעות ממשיכות לכיוון ארון הבגדים, שם אבל מי זה פה נכנס לביתי ללא רשות?" ה
הן פוסקות ונשמע קול חיטוט. "חוצפה!", זועם המצרי, "גנב ניצל את חוסר האונים 
שלי והחליט לפלוש לביתי!" אולם למעשה אין לאל ידו לעשות כלום. הוא שומע כיצד 
נפתחת מגירת חפצי הערך, ולאחר שההוא כנראה גמר לרוקן אותה, הוא שומע את 

ול הפסיעות המתרחקות מן הבית. איזו השפלה! מלבד הסבל הגופני היה כאן סבל ק
גם נפשי איום. אנוכיותו של המצרי הושפלה לגמרי. כל עצמיות האדם נלקחה ממנו. 
 אתם נטלתם את עצמיות בני ישראל כאשר הטלתם עליהם עבודות המנוגדות לרצונם!

 

י ישראל, אשר הסתובבו בין בתי מי אכן היה אותו 'חטטן' אלמוני? היו אלה בנ
המצרים באופן חופשי בימים אלו. כך גילו את אוצרותיהם של המצרים, כספם, זהבם, 
תכשיטיהם וכל כלי הערך שלהם. הם לא לקחו מאומה, אך לאחר מכת בכורות, לפני 
צאתם ממצרים, הם ידעו מה בדיוק לבקש מן המצרים. ומצרי ששיקר ואמר שאין לו 

אמר לו היהודי: הלוא ראיתי חפץ זה במגירה השלישית בארון הימני חפץ מסוים, 
בחדר השינה, ויכול הייתי לקחת בזמן החושך ולא לקחתי. ועל ידי כן מצאו בני ישראל 

 חן בעיני מצרים, ונתנו להם הכל.

 

 קץ שם לחושך

לאחר ששה ימים של סיוט מתמשך, לפתע נהיה אור גדול! המצרים שפשפו את עיניהם, 
ן רב לקח להם להתרגל לאור. בכלל, קשה היה להזיז את הגוף לאחר שלא הזיזו זמ

 ימים! 3אבר במשך 

 

עם סיום המכה, קורא פרעה למשה ואמר לו שילכו לעבוד את ה'. פלא גדול הוא 
שפרעה קורא למשה מעצמו, לאחר שכבר סרה המכה. הרי במכות הקודמות הוא ביקש 

עדיין סובל מן המכה, אך מיד לאחר שסרה  לשלוח את בני ישראל רק כאשר היה
המכה הכביד את ליבו. ואילו כאן למרות שסרה המכה הוא קורא למשה ומבקש 
לשלוח את בני ישראל. מכאן ניתן להסיק שמכת חושך היתה קשה ונוראה, והותירה 

 עליו רושם עצום.

 

 אין תנאים עם הקב"ה!

ים עם משה. הוא מתנה את אולם גם עכשיו חושב פרעה שהוא יכול להתנות תנא
יציאת בני ישראל מארצו בתנאי שכל אחד יקח רק שה או שור אחד ולא יותר, שאר 
הצאן והבקר ישארו במצרים. משה אינו מקבל תנאים ואומר לו: כל מקננו ילך עמנו, 
כי איננו יודעים כמה קורבנות נצטרך להביא, אולי ה' יאמר לנו להשלים קרבנות 

לא הקרבנו כלום?! ולכן לא רק שניקח את מקננו, אלא שגם אתם השנים ש 014עבור 
 תתנו לנו משלכם צאן ובקר!

 

כשמוע פרעה דיבורים אלה, מיד משנה הוא דעתו מן הקצה לקצה! הוא רותח מזעם 
ומאיים על משה: "עד מתי אתה נכנס לכאן? לך מעלי! השמר לך, אל תוסף ראות פני, 

לו משה: יפה דברת, אני אינני בא עוד אליך, אלא כי ביום ראותך פני תמות!" עונה 



ה|   51 ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ח  ס פ ה ג   ח

 
אתה בא אלי, וכל השרים שלך יבואו אתך, ותשתחוו אלי ותבקשו ממני שנצא מכאן. 

ֲחצ ה',ה ָאַמר כֹּ אך לפני צאתי אני רק רוצה להוסיף ולומר לך עוד דבר אחד: " ת וֹ ּכַ
תֹוְך  ְיָלה ֲאִני יֹוֵצא ּבְ ל ּוֵמת ,ִמְצָרִיםַהּלַ כֹור ּכָ ֶאֶרץ ּבְ ב ַעל ,ִמְצַרִים ּבְ ְרעה ַהּיש ֵ כֹור ּפַ  ִמּבְ

ְסאוֹ  ְפָחה ,ּכִ ִ כֹור ַהש ּ ָכלְוָהְיָתה ְצָעָקה ְגדֹ  ...ַעד ּבְ מהּו לֹא ִנְהָיָתה  ,ֶאֶרץ ִמְצָרִים ָלה ּבְ ר ּכָ ֲאש ֶ
!". לפני יציאתו, סטר משה לפרעה על לחיו!!! ופרעה, שלפני מספר ףיסִ וֹ ְוָכמהּו לֹא ת

קות איים להרוג את משה, לא מצווה להורגו כעת, אף על פי שמשה התרה בו על ד
 מכה איומה נוספת, ועוד התחצף מאוד בסטירת לחי מצלצלת! נפלאות ה' יתברך!

 
 

  מכת בכורות 

 קרבן פסח

מכת בכורות הינה למעשה המכה האחרונה, שמיד לאחר התרחשותה צריכים בני 
ישראל לצאת ממצרים. הגיעה העת לקיים את השבועה שנשבע הקב"ה לאברהם אבינו, 
שהוא גואל את בניו. אך בני ישראל לא היו במצב שהיו ראויים לכך, ולא היתה להם 

י מכת בכורות שתי מצוות: מצות שום מצוה שבזכותה יגאלו. לכן נתן להם הקב"ה לפנ
 קרבן פסח ומצות מילה.

 

למצות קרבן פסח נבחר השה, שנחשב אצל המצרים עבודה זרה. הם עבדו למזל טלה, 
ועל כן לא היו שוחטים בהמה דקה ולא אוכלים מבשרה. בני ישראל, שהשתקעו בתוך 

ל נפלאות מצרים, דבקו אף הם בעבודה זרה זו והאמינו בה. אף על פי שראו ישרא
גדולות במשך התקופה האחרונה ונוכחו בעליל לראות את אפסיות העבודה זרה, מכל 
מקום היו צריכים התחזקות נוספת על ידי מעשה שיעשו הם בעצמם, שיקחו את אלוהי 

 מצרים וישחטו אותו בעצמם לעיני כולם ללא פחד ומורא.

 

 ביטול מוחלט של העבודה זרה

ימים לפני שחיטתו, וקשרוהו אל המיטה,  4לקחו בני ישראל את השה ביום י' בניסן, 
כדי שיראו המצרים את אלילם קשור בבזיון בבית ישראל והוא צועק, ואין לאל ידם 
להושיע. בזה תתחזק יותר ויותר אמונתם של בני ישראל. בחרו ישראל, על פי ציווי 

זכר בן שנה, שלם  –תמים ללא מום, בריא ה', דווקא "אלוהים חזק", כלומר: שה 
וחזק, כדי שלא יאמרו המצרים שבני ישראל הצליחו להתגבר על אלילם רק בשל 

 היותו בעל מום, חולה, שבור, חלש, זקן או נקבה.

 

אמונתם של המצרים היתה, כי כוחו של השה חזק במיוחד בתקופת מזל "טלה", כלומר 
ת השה דווקא בחודש ניסן, ודווקא באמצע החודש בחודש ניסן. לכן לקחו בני ישראל א

כשמזל הטלה בשיא זוהרו, שלמותו וגבורתו. אחר הצהרים, בשעה  -ביום יד' בניסן  -
שיש אנשים רבים בחוצות, הכינו בני ישראל את השה לשחיטה לעיני כולם. המצרים 

חאה. חפצו לסקול את בני ישראל, אך הקב"ה לא נתן להם להשמיע אפילו הגה של מ
וכדי שידעו כולם בברור כי כאן נשחט שה, ציוה הקב"ה לבני ישראל למרוח מדם 

 השה בפתח הבית על המשקוף ועל שתי המזוזות בצדן החיצוני.

 

 צליית השה ואכילתו

אחר כך צלו ישראל את השה על האש. לא בישלו אותו ואפילו לא צלו אותו בכלי, 
 -מיד התפשט הריח בכל ארץ מצרים  כדי להפיק מן הבשר את הריח החזק ביותר.

ק"מ! כך ראו המצריים כיצד ישראל צולים את אלוהיהם, הריחו את  1,044למרחק של 
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ריחו הנעים בחוטמיהם, וליבם נמק בקרבם. בטנם הומה מרעב כבר ממכת הארבה, 
וכעת הם מריחים ריח נעים של בשר צלוי! ריר יצא מפיהם מרוב תאוותם לאכול אף 

 )זוהי עבירה חמורה במצרים!(.צרים שאכן התפתו לבקש מן היהודים חתיכת בשר הם, והיו מ
אתם הזמנתם את בני ישראל לסעודותיכם אולם ה' אמר "כל בן נכר לא יאכל בו". 

עכשיו תרגישו את  -לשרת אתכם, ולא נתתם להם לטעום מאומה למרות שהיו רעבים 
 התענוג הגדול הזה לראות ולהריח בלי לטעום!

 
י שיהיה ניכר שאכן זהו כבש, צלו אותו בני ישראל כשהוא שלם על ראשו ועל כד

כרעיו. בעת האכילה נזהרו שלא לשבור עצם, ובסיום האכילה השליכו את העצמות 
בשלמותן, כדי שהמצרים יבחינו שאלו הן עצמות השה אלוהיהם. כך הוכיחו בני ישראל 

 שוב ושוב את אפסיותה המוחלטת של העבודה זרה.

 

 מצות ברית מילה

בימים שלפני קרבן פסח, מלו בני ישראל את עצמם. אך היו רבים שחששו לעשות 
זאת. מה עשה הקב"ה? צוה את משה שיעשה קרבן פסח, והדביק בו הקב"ה ריחות גן 
עדן, והיה הריח הולך בכל ארץ מצרים. נתכנסו כל ישראל אצל משה ואמרו לו: 

הם: אם אין אתם נימולים, אין אתם אוכלים, בבקשה ממך, האכילנו מפסחך. אמר ל
משום שערל אסור לאכול מקרבן פסח. מיד נתרצו כולם למול, ומשה מל, אהרון פרע, 
ויהושע בן נון מצץ. וכך מלו את כל עם ישראל בכמה שעות ספורות, ונתנו את שני 

 הדמים על משקופי בתיהם. והקב"ה עבר ונשק כל אחד וברכו.

 

 יהםלמכה מצרים בבכור

ומה קורה בינתיים בקרב תושבי מצרים? שמעו התושבים על התראתו של משה לאחר 
מכת החושך, שעוד מעט ימותו כל בכורי מצרים. היו מצרים שלגלגו על ההתראה, 
אולם מצרים רבים חרדו חרדה גדולה וחיפשו עצות להציל את בכוריהם. מה יוכלו 

ון  בבתי בני ישראל, כך קיוו שינצלו לעשות? היו שהחליטו לשלוח את בכורותיהם ליש
מן המכה. היו אחרים שבטחו עדיין בעבודת הכוכבים שלהם, ושמו את בכורם בבית 

 אלילם, כדי שישמור עליהם. והיו שהבריחו את בכוריהם אל מחוץ לגבולות מצרים.

 
די שאננה. רק הבכורות היו חרדים  אולם בסך הכל האוירה הכללית במצרים היתה

 -מאוד לגורלם. הם נכנסו לאבותיהם ואמרו: כל מה שהזהיר משה עד עכשיו שיקרה 
התקיים. כעת הוא אומר "ומת כל בכור בארץ מצרים", הבה נוציא את העברים האלו 
מבינינו, כי אם לא, אנחנו נמות. ענו להם האבות: יש לנו עשרה בנים, ימות אחד 

נוציא את העברים האלו! אמרו הבכורות: נלך לפרעה, שהוא בכור, אולי  מהם ולא
הוא יחוס על נפשו ויוציא כבר את בני ישראל. הלכו אל פרעה ושטחו לפניו את 
בקשתם שימהר להוציא את בני ישראל. כעס פרעה על בקשתם ה"נועזת" ומיד נתן 

אמות, לא אוציא את פקודה שישברו את שוקיהם של אותם בכורים. אמר: אפילו אם 
ישראל לחרות! מיד יצאו הבכורות וברוב פחדם וכעסם פתחו במלחמה נגד אבותיהם, 

 איש! 044,444והרגו מהם 

 

 מת כל בכור!!!

בליל טו' בניסן, כאשר בני ישראל עושים בבתיהם את קורבן הפסח בשמחה גדולה, 
תו בשאננות. למרות ואילו בכורי מצרים מועדים לפורענות, הולך פרעה לישון על מיט

היותו בכור, ולמרות שיש לו בנים בכורים, הוא מצליח אפילו להרדם! לעומת זאת, 
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בחוצות העיר מתנהלים קרבות עזים בין הבכורות לאבותיהם. בחצות בדיוק מסתיימת 
מהומת המלחמה, מתברר שהבכורות צדקו, הם פחדו פחד מוות שימותו, ואכן זה קרה 

חמה התחלפו בזעקות שוד ושבר! לשמע הזעקות הנוראיות הם מתים. צעקות המל -
הפורצות מכל כיוון, קם פרעה בבהלה משנתו, וצעק צעקה גדולה ומרה, הלוא אף הוא 

 בכור!!! מה יהיה??

 
הבכורות הוכו על ידי הקב"ה בכבודו ובעצמו ולא על ידי מלאך. כך הראה ה' את 

מלאכי  )תשע מאות מיליון( 444,444,444גודל אהבתו לעם ישראל. אך יחד עימו באו 
 חבלה, שפעלו גם אצל יתר המצריים והבהמות.

 
היקף המכה היה מעל ומעבר למשוער. מתו הרבה יותר ממה שחשבו לפני כן. המצרים 
חשבו שיהיה לכל היותר מת אחד בכל בית, אולם למעשה הגיעה המכה לממדים 

בנוסף לבכורות מאם, מתו גם  גדולים בהרבה, עד לחמשה או עשרה הרוגים בכל בית.
. ובית שלא )המצריות היו מולידות גם מרווקים פנויים, וכך היו להן בכורות הרבה(הבכורות מאב 

היה בו בכור, מת הגדול שבהם. גם אנשים חשובים רבים מתו. וכן מתו כל הבכורות 
שנו שישנו בבתי בני ישראל, והבכורות שברחו מארץ מצרים, וכמובן גם הבכורות שי

כדי שיראה את סופם של המצרים  -בבית אליליהם. רק שני בכורים נצלו: פרעה 
 בזכות תפילתו של משה רבנו. -בקריעת ים סוף, ובתו בתיה 

 

 יום צהלה לישראל, יום צעקה לאויביהם!

נתאר לעצמנו: המצרי לתדהמתו מוצא שיש בביתו יותר ממת אחד. זכרים וגם נקבות, 
הפילה את וולדה. וכיון שניתנה  וברה היה בכור, ללא ידיעתו כמובן(,)שעואף אשתו המעוברת 

רשות למשחית להשחית, מתה גם האשה בעצמה. מה זאת? תוהה המצרי במר ליבו. 
?!! מתוך בכיו הסוער ויללותיו, )לדעתו(מדוע? זו טעות! הרי לא כל אלו שמתו היו בכורות 

ישראל. הוא רץ מיד לבית ישראל, הוא נזכר לפתע שבכורו האמיתי נמצא בעצם בבית 
מנסה להתעודד בתקווה שאולי בכורו נותר בחיים. ככל שהוא מתקרב יותר אל הבית, 
הוא שומע קולות של ניגונים עליזים. על מה השמחה הגדולה?? מי כאן חוגג בשעה 
שאני שרוי באבל ובחרדה?? ואז הוא נזכר שבני ישראל השנואים מסיימים סעודתם 

שה לאחר ששחטוהו וצלוהו. כעת הם חוגגים בזמן אבלו! זורים מלח על על אלילו ה
פצעיו, ושמחים לאידו! הוא חורק שיניים ונוקש בדלת. אין קול ואין עונה, שקועים הם 
בשמחתם ושירתם, ואין הם חפצים להפסיק באמצע. כאשר מגביר המצרי את עוצמת 

לבית ללא רשות. בקול מתוח הדפיקות, ועדיין לא זוכה למענה, הוא מתפרץ ונכנס 
הוא שואל את בני הבית: "היכן בני??", אך כשרואה ששאלתו שבה ריקם, הוא ממהר 
להכנס בעצמו לחדר השנה. אוי, שוד ושבר! בכורו מוטל מת על המיטה! הוא נשבר 
לגמרי. לעומת זאת הבכור של בני ישראל, השוכב במיטה הסמוכה, ישן בשלוה על 

שלם! בדמעות זולגות על לחייו הוא מרים את בנו המת בידיו מיטתו כשהוא בריא ו
 הרועדות וחוזר לביתו מבולבל וכועס, שבור ואבל.

 

 מות האלילים

המצרי מתאבל על בנו בכורו, על יתר ילדיו, על אשתו ועל אביו, שהיה אף הוא בכור. 
הבכור  אולם אבלו כפול. הצער הוא לא רק על מיתת הבן, אלא אף על מיתת האליל.

. כאשר היה בכור מת, קברוהו בבית כדי שהשפעתו תישאר. היה אחד מאלילי מצרים
היו מצרים שחקקו את דמות בנם בכורם בקירות הבית. והנה במכת בכורות נסדקו 
ונשחקו אותן הצורות, והיו מתפוררות לפניהם. הדבר הזה היה קשה למצרים כאילו 
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את הכלבים שיחטטו אף בקברי הבכורות היום קברו את אותם בכורות. שלח הקב"ה 

המתים, ויוציאו משם את עצמותיהם. וכך היו הכלבים מוליכים את העצמות בביזיון 
לפני כל מצרים, והצער על מותם התעורר מחדש. יוצא שבאותו הלילה בכו המצרים 

 על דורות של בכורות!!

 
רות מוטלים לפניו שבור ורצוץ רוצה המצרי לפנות לאלוהיו, אך אל מי יפנה? הבכו

מתים. היאור אכזב אותו כבר מזמן, השה הוכח כחלש לאחר שנצלה ונאכל על ידי 
בני ישראל רק לפני מספר שעות. ברוב יאושו הוא מחליט לפנות אל אלילי הזהב 
והכסף, אך אבוי! כולם נמסו. ואלילי האבן נימוחו. אלילי העץ הרקיבו והתליעו! אלו 

הלילה כל אליליהם של מצרים, חוץ מאליל אחד בשם "בעל  אלוהים!! כך אבדו באותו
 צפון", שנשאר כדי להטעותם.

 

 פרעה בפיג'מה באמצע הלילה

בינתיים נמצא פרעה בארמונו. שרוי באבל כבד על מיתת בנו בכורו, העומד להיות 
יורשו, ועל יתר בני המשפחה שניספו. פחד מוות אוחזו ביודעו שאף הוא בעצמו בכור! 

ת נוכח לדעת שטעה טעות מרה בכך שלא שלח את בני ישראל שנה קודם, רק כע
בטרם החלו המכות. החשש והפחד שמא ימות כל רגע, מאלץ אותו ללכת בכבודו 
ובעצמו לחפש את משה רבנו. באותו לילה נשמע קולו עד ארץ גושן, הנמצאת באמצע 

. לשעבר הייתם עבדי מצרים. פרעה מתחנן בקול עצוב על נפשו: "קומו צאו מתוך עמי"
 פרעה, מכאן ואילך אתם עבדי ה'.

 
כל עוד רוחו בו הוא מגיע לארץ גושן. אווירת השמחה השוררת שם כלל לא נוגעת 
ללבו. היכן בכלל גר משה רבנו? זאת לא ידע, הן מעולם לא ביקר בביתו. בפחד גדול 

גוברים על  הוא נוקש על הדלת הראשונה הנקראת בדרכו, אך קולות החגיגה הרמים
עדיין, איש לא יוצא  -מלך מצרים  -קול דפיקותיו. אפילו אחרי שהוא מזדהה כפרעה 

לאחר שסוף סוף הוא  )כי מלך מלכי המלכים ציוה שלא לצאת מפתח הבית עד בוקר(.לכבודו! 
 מקבל התייחסות, צוחקים עליו ושולחים אותו מכתובת לכתובת ומטעים אותו.

 

 תחיה ותראה

לאחר חיפושים מייגעים, הוא מוצא את משה ונופל לרגליו. אומר לו משה: מה אתה 
מבקש? מי בא אצל מי? אתה אצלי או אני אצלך?! עונה לו פרעה: בבקשה ממך, קומו 
צאו מתוך עמי, גם הגברים גם הטף, לכו עבדו את ה' כדברכם. הכל כפי שאתם 

וגם אני אתן לכם זבחים ועולות  אמרתם, ולא כפי שאמרתי אני. קחו גם את צאנכם,
כאשר דברתם. פרעה לא רק מבקש, אלא אף מצווה במצוות המלך: צאו מיד, אינני 
נותן לכם רשות לעמוד בתוך עמי, אל תתעכבו כאן בשום פנים. משיב לו משה: הגנבים 
אנחנו, כי נצא בלילה?! ה' ציוה אותנו שלא לצאת החוצה בלילה הזה, כי הוא רוצה 

ו בגלוי, ביום! אולם פרעה, אין לך מקום לדאגה, אתה לא תמות הלילה הזה. להוציאנ
 ה' לא סיים להעניש את מצרים, ואתה תחיה עד שתראה את אובדן מצרים לגמרי.

 
חזר פרעה לארמונו כלעומת שבא. רגוע במקצת עקב הבטחת משה שלא ימות הלילה, 

חצות לא ישן אף אחד  אך מתוח מהנבואה על העתיד להתרחש. באותו לילה לאחר
במצרים. כל אותו הלילה היו ישראל אוכלים ושותים יין ושמחים ומהללים להקב"ה 

 בקול גדול, והמצרים צועקים במר נפש על האסון שפקד אותם.

 



ה|   56 ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ח  ס פ ה ג   ח

 

  יציאת מצרים 

 ויצאו ברכוש גדול

 ביום חמישי טו' בניסן, לאחר לילה שכולו הלל והודאה לה', הגיע הזמן שקבע ה' לבני
ישראל לצאת ממצרים. והנה בבוקרו של אותו היום מקבלים בני ישראל הוראה מאת 
ה' יתברך על ידי משה רבנו, ללכת לבתי המצרים ולבקש מהם בהשאלה את כל חפצי 
הערך שברשותם. לאמיתו של דבר היו מעדיפים בני ישראל לוותר מראש על השלל, 

ות בשעה שמתיהם עדיין מונחים ולא להסתכן ללכת לבית המצרים ולעורר פרובוקצי
לפניהם. מה גם שנוספה כאן הדאגה שמא בסיבת הממון עלולים המצרים לרדוף 
אחריהם. אולם בני ישראל רוצים לעשות את רצון ה'. ואכן רצה ה' שיקבלו בני ישראל 
את ממונם של המצרים דווקא באופן זה, כדי שירדפו המשאילים אחר כך אחריהם, 

תם כשהרודפים יטבעו בים סוף. הזמן קצר והמלאכה מרובה, אולם ובזה תושלם ישוע
הפועלים זריזים. עושים בני ישראל פשיטה בכל בתי המצרים, ושואלים מהם כלי כסף 

 וזהב ובגדים.

 

 וה' נתן את חן העם

נתאר לעצמנו: המצרי יושב בביתו שבור ואבל על קרוביו הרבים שמתים לנגד עיניו. 
ת, וכל אליליו מנופצים סביבו על הקרקע. בניגוד לאוירת היגון הוא מיואש ואובד עצו

עליז ושמח. הוא מודיע  -שהגיע אליו  )סיבת צרותיו(השוררת בביתו, נראה עבדו היהודי 
בחגיגיות שהוא הולך לחגוג עם כל עמו לאלוקיו. בקשה נועזת בפיו: שהמצרי יממן לו 

הבקשה עלול היה לגרום לו  את החגיגה! מהי התגובה הצפויה מצד המצרי? הלם
להנחית על פניו של המחוצף מכה הגונה בתוספת קללות נמרצות. אך לא, המצרי עוזב 

 את כל קרוביו המתים, עונה ליהודי בסבר פנים יפות, ושואל למבוקשו!

 

היהודי מבקש כסף, זהב וכלים יפים, והמצרי משקר ואומר לו שאין לו דברים כאלו. 
בארון הימני במגרה השלישית יש לך זהב, ובויטרינה שבסלון יש  עונה לו היהודי: הרי

לך כלי כסף יפים. מתפעל המצרי ואומר: ידעת את מקומם של הכסף והזהב ולא 
לקחת? מיד אביא לך! לא רק אחד כפי בקשתך, אלא שנים. ואוסיף לך עוד חפצים 

יכול לזוז  שלא בקשת. כעת מבין המצרי מי היה בעל הפסיעות ששמע בעת שלא היה
הוא מחבב אותו  -במכת חושך. במקום לכעוס על היהודי שחיטט לו בביתו ובחפציו 

 על כך ונותן לו מאוצרותיו עוד ועוד!

 

המצרי מזמינו להכנס הביתה, תוך כדי אזהרות להמנע מלנגוע בגויות בניו ובנותיו 
ז את גופות המתים המפוזרים בבית, ולנהוג כבוד בגויית אמו שמתה. הוא אפילו הזי

בניו כדי לפלס דרך ליהודי, "חברו הטוב ביותר". המצרי מתנצל על אי הנוחות הזמנית, 
ונותן את בגדי אשתו ותכשיטיה בחפץ לב, בהסבירו שאשתו מתה במכת הצפרדע, 
והוא לא זקוק לתכשיטיה יותר. בנותיו גם הן אינן צריכות את הבגדים והתכשיטים 

ידי חיות רעות, לפני מספר חודשים, לצערו הרב. וחלקן של אמן, כיון שחלקן מתו על 
מתו כעת פתאום ושוכבות כאן. ובעצם הוא מציע לו לקחת גם את בגדיהן ותכשיטיהן 
של הבנות, מכיון שהוא חבר טוב שלו. הוא מוסיף לתת לו גם את חליפות בניו, כי 

י ממילא מצב גם הם מתו בלילה, עד שנתן לו גם את החליפה של עצמו ותכשיטיו, כ
רוחו גרוע בגלל כל המתרחש, ובמיוחד בלילה הזה, ולא נראה לו שהוא ישתפר אי 

 פעם...

 

 



ה ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ח  ס פ ה ג   57  |  ח

 

 רכוש גדול

ֵעיֵני ָהָעם ֵחן ָנַתן ֶאת היאומן כי יסופר? אולם כך היה. זוהי המשמעות של: "וה'  ּבְ
כל כך גדולה, עד שלכל אחד ואחד  ". כמות החפצים שקבלו מהמצרים היתהִמְצַרִים

מישראל היו אוצרות שהטעינום על תשעים חמורים לפחות! וסך הכל היו מיליוני 
ק"ג כסף וזהב ואבנים טובות ובגדים. ופלא  10חמורים, וכל חמור היה טעון בערך 

שעות הלכו ישראל לכל בתי מצרים, והטעינו כל אחד מטען כה עצום.  0הוא שבתוך 
 דיהם הטובים" המצרים עזרו להם...כנראה "ידי

 

היציאה ברכוש גדול הוכיחה לאומות העולם, שישראל יצאו ממצרים אך ורק ברצון 
 ה', ולא שגרשו אותם המצרים מרצונם או מפני שהם עם בזוי ושפל.

 

 איסוף בני ישראל

לפני היציאה, נתן ה' כח בקולו של משה, והיה קולו מהלך בכל ארץ מצרים. בשעה 
התקבצו כולם מכל קצווי מצרים לרעמסס. ביום אחד נעשה קיבוץ שלא היו קלה 

 מספיקים אליו בדרך הטבע כמה ימים עם לילותיהם.

 

בני ישראל לא לקחו עמם מזון ביציאתם ממצרים, מלבד המצות והמרור שנשארו 
אחרי שסיימו לאכול את קורבן הפסח, ובצק שלא הספיקו לאפותו. המצות והמרור 

ורים בבגדיהם על שכמם, לא טעונים על בהמתם, משום חיבוב מצוה. על נישאו צר
ראשם נשאו את הבצק, ולא רק שלא החמיץ, אלא שהתרחש בו נס ונאפה מחום 
השמש. מלבד דברים אלו לא לקחו צידה נוספת לדרך, אפילו מעט ממתקים ואגוזים 

להם ברכה בבצק לילדים הקטנים לא לקחו. כה גדול היה בטחונם בקב"ה! אכן היתה 
 זה, שאכלו ממנו במשך חודש שלם!

 

 ובני ישראל יוצאים ביד רמה

לבריאת העולם, ביום חמישי, בחמשה עשר לחודש ניסן, יצאו בני ישראל  0,440בשנת 
בחצות היום. לא בלילה, כדרך הגנבים. אמר הקב"ה  -ממצרים. "בעצם היום הזה" 

 יבוא וימחה. -למחות  הריני מוציאם בחצי היום, וכל מי שיש בו כח

 

ואומנם לא היה מי שעכב ואפילו לא מי שימחה. אפילו הכלבים כיבדו את בני ישראל, 
ולא פערו את פיהם למחות ולא נבחו, למרות שכל הלילה היו נובחים ומוציאים את 
הבכורות מקבריהם. המצרים גם הם לא עיכבו בעדם ולא מחו אלא בקשו מהם שילכו. 

 ה אותם מעט, וביקש שיתפללו עליו ויבקשו עליו רחמים.ופרעה בעצמו ליו

 

אנשים, כשאליהם מתלוים גם "ערב רב" וכן  3,444,444 -מחנה ענק של למעלה מ 
 כולם יוצאים יחד. -צאן ובקר, גמלים וסוסים, בכמות שאינה ניתנת לתיאור 

 

ל שבט היה זה מחזה מרהיב עין. בני ישראל, מיליוני אנשים, יצאו על צבאותם, כ
ושבט מסודר לפי דגלו בסדר מופלא, כאילו התאמנו בצורת עמידה זו חודשים ארוכים. 
הסדר היה מופתי על אף עשרות מיליוני הבהמות שהיו עמוסות מכל טוב מצרים. עיני 
המצרים התרחבו מהתפעלות כשראו את בני ישראל, עבדיהם לשעבר, שהיו משועבדים 

קסי המלכים, כולם לבושים בבגדים מפוארים, בטיט ובלבנים, חונים לדגליהם בט
 ומקושטים בתכשיטים יקרים שקבלו מהמצריים.

 

 בזרוע נטויה וביד רמה! כך הוציא הקב"ה את בני ישראל ממצרים,
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 קריעת ים סוף   
 להתרחק מכאן!

לאן מועדות פניו של העם היוצא זה עתה לחופשי, מן הארץ הארורה אשר בה סבלו 
כה רבות? מן הארץ הרוויה בדם יקיריהם? נתאר לעצמנו, מה היתה הרגשתם של עם 
ישראל באותה שעה? איזה מטען של זכרונות הם נושאים עמם מן הארץ שממנה הם 

לא סבלו כבעבר מן המצריים,  יוצאים זה עתה? נכון אומנם שבתקופה האחרונה כבר
ועוד זכו להטבות ולכבוד גדול, אך ודאי לא די בכך כדי להשכיח מן הלב את כל 

 הכאב והיגון, הצער והסבל, שהיו מנת חלקם בארץ הזאת.

 

ראובן עוד זוכר היטב את אותו יום מר ונמהר, שבו לא הצליח לעבוד מהר, כי כל 
הלילה לא ישן אלא שימש כמשרת אצל אדונו המצרי שהחליט לעשות סעודה כמעט 
עד אור הבוקר. כאשר חזר לעבודתו בטיט ובלבנים אפסו כוחותיו ובקושי הצליח 

, וכך קרה שלעת ערב חסרו לו לגרור את רגליו העייפות, ידיו עבדו בכבדות נוראה
ששה לבנים. ואז... הוא לא יוכל לשכוח זאת לעולם, אז בא המצרי האכזר ולקח את 
השישייה של התינוקות הרכים והחמודים שלו בני השנה, ותחב אותם בתוך הקיר 
במקום הלבנים החסרות. התמונה המזעזעת הזאת, בה צפה לנגד עיניו בילדיו הרכים 

ואין לאל ידיו להושיעם, עומדת חיה היטב מול עיניו. אי אפשר  הצועקים באימה,
לשכוח זאת. גם שמעון זוכר היטב את אובדנם של עשרה מילדיו בצורה טראגית, 
כאשר הגיעו שוטרי פרעה, חטפו אותם בכח, והודיעו לו כי הם מובלים לשחיטה, כדי 

ש מזכרת חיה מן שפרעה יוכל להתרחץ בדמם לריפוי הצרעת שלו. ואילו ליהודה י
השעבוד הנורא: עד היום הוא עוד צולע קשות מאותה נפילה שבה עמד על הבנין 
הגבוה כדי לבנות לבנים נוספות, ולפתע התחיל הבנין לשקוע באדמה הלחה, והוא 
איבד את שווי המשקל ונפל בחבטה עזה למטה על ערימת אבנים. רק בנס לא מת, 

בים תמידיים בגב ובמתניים. יששכר לעומתו אולם מאז הוא צולע קשות וסובל מכא
נעשה עיור מפגיעה של אבנים חדות שיידו בו ילדים קטנים מצריים ל"הנאתם" בעוברו 
ברחוב. זבולון איבד את אשתו ושמונה מילדיו, דן איבד שנים עשר ילדים ונעשה חרש 

ה באוזן אחת מסטירת לחי מצלצלת שחטף פעם ממצרי בעת שהעיז לעשות הפוגה קל
עכשיו מגמתם להתרחק כל אחד וצערו, כל אחד וזכרונותיו הקשים.  -מעבודתו... וכך 
אל הארץ המובטחת, אל ארץ  -ולאן? כמובן  וכמה שיותר מהר! -מן המקום הזה 

 ישראל. 

 

. זהו הכיוון כיצד יגיעו אל הארץ הנכספת? הדרך הקצרה ביותר היא דרך ארץ פלשתים
ההגיוני ביותר שעליהם לפנות לעברו, גם מן הבחינה שזהו מקום מיושב שבו יוכלו 
לדאוג לעצמם ולכל ילדיהם ובהמותיהם לאוכל ושתיה. הרי מליל השימורים שהיה 
אמש לא לקחו הם עמם שום קופסאות שימורים... אלא רק מעט מצות ומרור. ברור 

 דרך ארץ פלשתים. אם כן שהכיוון המתאים ביותר הוא

 

 "ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים"

הפתעה, מתקבלת מפי משה בשם ה' ההנחיה ללכת דווקא לכיוון המדבר.  -והנה 
למדבר?!?! זו הרי ממש התאבדות! המדבר שורץ חיות רעות, ואין שם אוכל ושתיה, 

 הכיוון? הרי זה לא -החום קופח על הראש ביום, והקור בלילה חודר לעצמות, ובכלל 

 

אך לא עם כעם ישראל ישאל שאלות כאלו ואחרות. עם אשר ראה עין בעין את נסיו 
אז כך עושים  -וחסדיו של הקב"ה, אין בליבו מקום לתהיות וספקות. ואם זה ציווי ה' 

מקטנם ועד גדולם שמים פעמיהם לכיוון המדבר. זהו שאומר  -ללא שאלות! וכך כולם 
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י ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבתה' ה ָאַמר כֹּ " :)ירמיהו ב ב( הנביא לּולָֹתִיךְ  ָזַכְרּתִ ְך ַאֲחַרי  ,ּכְ ֶלְכּתֵ

ֶאֶרץ לֹא ְזרּוָעה ר ּבְ ְדּבָ ּמִ  ".ּבַ
 

ומדוע באמת לא רצה ה' שעם ישראל ילכו דרך ארץ פלשתים? זאת מבארת התורה 
ֶרְך ֶאֶרץ פְּ ָנָחם ֱאלֹ  ְולא" :)שמות יג יז( יםִהים ּדֶ ּתִ י ָקרֹוב הּוא ִלש ְ י ָאַמר  ,ּכִ ן ִהיםֱאלֹ ּכִ ֵחם  ּפֶ ִיּנָ

ְראֹ  בּו ִמְצָרְיָמהָהָעם ּבִ  ".ָתם ִמְלָחָמה ְוש ָ
 

: משל לסוחר אחד שקנה פרה ורצה לקחת אותה לביתו, אלא (יז כ רבה שמות) אומר המדרש
שבסמוך לביתו היה קיים בית מטבחיים. אמר הסוחר: אם אני מוליך אותה אל ביתי 

היא רואה את בית השחיטה ואת הדמים והיא בורחת, לכן עלי להוליך  ,ך הרגילהבדר
 אותה בדרך אחרת ולהכניס אותה מן הדלת האחורית.

 

היו בני עזה ואשקלון וכל ארץ פלשתים מתכוננים  ,ישראל ממצריםעם כך כשיצאו 
 המלחמה ויחזרו להםאת למלחמה כנגדם. אמר הקדוש ברוך הוא, שלא יראו ישראל 

 למצרים, לכן אוליכם דרך אחרת. 

 

סיבה נוספת שבשלה לא רצה ה' להנחות את העם דרך ארץ פלשתים היתה בעקבות 
 מאורע שארע שלושים שנה לפני כן:

 

בני שבט אפרים שהיו בארץ מצרים תחת עול השעבוד, עשו חישוב שהנה עברו חלפו 
שנה מאז ברית בין הבתרים, ואם כן הגיעה שעת גאולתם. לאור  444להם כבר 

לברוח ממצרים, כשמגמת פניהם אל  -מסקנתם זו הם החליטו לעשות מעשה נועז 
שנה התחיל מהולדת יצחק,  444 -ארץ ישראל. אולם חישובם היה מוטעה, שכן מנין ה 

ולא מעת כריתת ברית בין הבתרים. אם כן לא היה זה העת המתאים לגאולה, ולכן 
איש. הם הניחו את  344,444בעוברם בארץ פלשתים, קמו הפלשתים והרגו מהם 

גויותיהם בשדה מבלי לקוברם, וכך היו עצמותיהם מוטלות בערימות ערימות על פני 
אם יראו ישראל עצמות בני אפרים  ,הקדוש ברוך הוא אמרהשדה בארץ פלשתים. 

 , ולכן אנחה אותם בדרך עוקפת.למצריםבדרך יחזרו  םשטוחי

 

שוד ושבר!  -ורצה ללכת עמה למדינתו, אולם למלך שנשא אשה  ?למה הדבר דומה
כאשר הגיע אל פתח מדינתו מתה אשתו. בצער רב קבר אותה המלך בפתח המדינה. 

: אם אביא אותה אל אמר המלך ט המלך לשאת את אחותה.זמן קצר החלי אחרל
מדינתי בדרך הרגילה, תראה האשה את קברה של אחותה ותרצה לחזור. ולכן עלי 

  (יא כ רבה שמות) להכניס אותה למדינה בדרך עוקפת.
 

 כל עכבה לטובה

לעכב את עם ישראל במדבר  מלבד סיבות אלו, מגלה לנו המדרש כי כוונת ה' היתה
  בכוונה תחילה.

 

ויגיעו מהר לארץ  פשוטהדרך ב ך את עם ישראלאם אני מולי :אמר הקדוש ברוך הוא
בשדהו ובכרמו, יעדור, יחרוש, יזרע ויקצור, וכך יתבטלו  חזיקכל איש י מיד, ישראל

תהא כך וישתו מי באר, ו המן, ויאכלו את מן התורה. לכן אוליך אותם דרך המדבר
 ישבת בגופן.יהתורה מת

 

לארץ, עמדו ושרפו יצאו ממצרים ובכוונתם להיכנס כששמעו הכנענים שישראל  ,ועוד
, ועקרו את האילנות, וקצצו את הנטיעות, וסתרו את הבנינים, וסתמו את הזרעיםאת 

אברהם אביהם להכניסם בארץ מלאה להוא, אני הבטחתי  ברוךהמעינות. אמר הקדוש 
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 .עד שיעמדו הכנעניים ויתקנו מה שקלקלו שנהבמדבר ארבעים  םי מעכבכל טוב, הרינ

 (יז יגי יוחא בר שמעון דרבי מכילתא)
 

 על כנפי נשרים

וכך, על פי צווי ה', מבלי להבין מדוע ולמה, פנה מחנה ישראל, אנשים נשים וטף 
)טו' לכיוון המדבר, כשבתרמילם רק מעט מצות ומרור. ביום הראשון שהיה יום חמישי 

קילומטר! וביום שישי  10-מרחק של כ -נסעו בני ישראל מ"רעמסס" ל"סוכות"  בניסן(
 .)רש"י שמות יג כ(המשיכו במסעם והגיעו עד ל"איתם" 

 

אולם לא היה זה מסע מעייף ומייגע, כמו שהיה צריך להיות על פי דרך הטבע. הקב"ה 
ם הנוחים והנעימים סובב את עם ישראל בניסים גדולים, והוליכם במדבר בתנאי

 ביותר. כיצד?
 

היה מוליך אותם,  - אחד מלמטהאומר המדרש: שבעה ענני כבוד היו מקיפים אותם: 
כדי שלא יהיה להם טורח בהליכתם, בדומה לאדם הנמצא בתוך ספינה שלא מרגיש 

להגן עליהם מפני  - אחד מלמעלהקושי בכך שהספינה מפליגה יומם ולילה בלי הפסק. 
להגן  - ארבע מארבע רוחותהשמש הקופחת, ומפני חיצים שעלולים לזרוק לעברם. 

להכות את כל הנחשים  - ואחד מהלך לפניהםעליהם מפני חיות רעות ושודדי דרכים, 
והעקרבים והשרפים הנמצאים בדרכם ולשרוף את כל הקוצים. וכמו כן, אם היה מקום 

 טי רבה במדבר) היה מקום גבוה היה משפילו ועושה אותם מישור.נמוך היה מגביהו, ואם 

 (טז
 

א" ָ ְנֵפי ַעל ֶאְתֶכם ָוֶאש ּ ִרים ּכַ מעיד הקב"ה. כך הלכו עם ישראל על מי מנוחות,  -" ְנש ָ
כשבמשך היום היה עמוד הענן הולך לפניהם ומראה להם את כיוון הליכתם, ולעת 

ר היה הולך עמהם כל הלילה ומאיר להם ערב היה מתחלף עמוד הענן בעמוד אש, אש
 (אכ  )שמות יג את החשיכה באור בהיר מאוד כאור היום.

 

אמרו לו שריו היה נוטל את הפנס ומאיר לבניו. שלמלך  : משלאנטונינוס ביר ראמ
ר להם: אין אני מחזיק את אמ ועבדיו: ניטול אנו את הפנס במקומך ונאיר בו לבניך.

ברצוני להראות לכם את גודל חיבתי אלא  אחר שיחזיק,הפנס מפני שאין מישהו 
 .תהיו נוהגים עמהם בכבודלבני, כדי שאתם 

 

 שהוא בעצמו הלך לפניהם , ע"יבתן של ישראל לאומות העולםיחאת ה "כך הודיע הקב
. וכדי שיתפרסם הדבר בעולם, נוהגים עמהם בכבוד שיהיו והאיר להם את הדרך, כדי

, וכך ראו אותו למרחקים כל מלכי מזרח ומערב, והיו היה עמוד הענן מעלה עשן
ר ָלה ִמןאת עֹ ִמי זֹאומות העולם אומרים: " ְדּבָ ן ,ַהּמִ ִתיֲמרֹות ָעש ָ ֶרת מֹ  ,ּכְ  ...".ר ּוְלבֹוָנהְמֻקּטֶ

 (בשלח מסכת דויהי פתיחתא מכילתא)
 

 המאבק עם שלוחי פרעה

הלכו בני ישראל במשך יום חמישי ויום שישי, והתרחקו ממצרים מרחק גדול. כמובן 
שעל פי דרך הטבע לא יתכן שעם שלם, הכולל בתוכו נשים, זקנים, ילדים ותינוקות, 

יעשה מרחקים כה גדולים במשך יומיים של  - )בעקבות עבודת הפרך(ואף נכים רבים 
 בעי.הליכה בלבד. אין ספק שהיה זה מסע על ט

 

ביום שבת קודש חנו ושבתו בני ישראל באיתם. ולמחרת, ביום ראשון בבוקר, התחילו 
ארגנו וארזו חפצים והכינו את הבהמות. אולם אז קמו  -להתכונן להמשיך במסע 

השליחים המצריים ששלח פרעה עם ישראל, ואמרו: עד כאן! הגיע הזמן לחזור למצרים, 
ת" -כפי שהבטחתם  לש ֶ ֶרְך ש ְ ר ְוָזַבְחנּו לַ  ּדֶ ְדּבָ ּמִ ". אמרו להם בני ֱאלֵֹהינוּ  ה'ָיִמים ֵנֵלְך ּבַ

ישראל: על מה אתם מדברים? האם אינכם מעודכנים בחדשות?! הרי זה שיצאנו 
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את הבקשה  -ממצרים לא היה על סמך בקשתנו הישנה מפרעה לצאת לשלושה ימים 

יקש מאתנו לצאת! שכחתם ההיא כבר אז הוא דחה מכל וכל. אלא יצאנו בגלל שהוא ב
שרק לפני שלושה ימים באתם אתם וחבריכם ואף פרעה בכבודו ובעצמו, והתחננתם 

 לפנינו שנצא?! כמעט גרשתם אותנו בכח! ולכן אנו משוחררים לעולם!

 

אמרו השליחים: התירוצים שלכם לא מעניינים אותנו. לנו יש פקודה מאת פרעה 
 ם!להחזיר אתכם למצרים לאחר שלושה ימי

 

מיד התנפלו בני ישראל על השלוחים והרגו אותם, אולם חלקם הצליחו להימלט, 
 )מכילתא בשלח פרשה א(וברחו חזרה למצרים. 

 

 תרגיל הטעיה

התיקים ארוזים, הבהמות מוכנות לצאת לדרך, שליחי פרעה נהדפו. כעת מחכים בני 
להמשיך להתרחק  -להמשיך במסע, כשהמטרה, כמובן  -ישראל להוראה ממשה רבנו 

ככל היותר ממצרים, ומהר ככל האפשר, בפרט לאור ההשערה המתבקשת, שהשליחים 
פרעה לספר לו על ההתרחשויות המצריים שברחו, בודאי לא ישבו בשקט, אלא ירוצו ל

תקיעת חצוצרה נשמעת, אות כי  תדהמה. -והנה האחרונות, ויחזרו עם תגבורת מלאה! 
לעבר  לחזור חזרה לכיוון מצרים, -יש להמשיך במסע, אולם לאן? לא פחות ולא יותר 

תום" שבנו עם ישראל -"פי החירות"! פי החירות היה למעשה שמה החדש של העיר "פי
תחת שעבוד מצרים. עיר הזוועה, שבה התענו בעבודות פרך אכזריות, ואיבדו בהיותם 

 לחזור?! -כה רבים מילדיהם. לשם 

 

הלוא אף מבחינה אסטרטגית זוהי עמדה גרועה ביותר, שכן מקום זה שוכן בין "מגדול" 
שהיא מצודה גדולה של המצריים, לבין ים סוף, בקרבת מקום ל"בעל צפון" שהוא 

מלבד שהם מתקרבים למצרים במקום להתרחק,  -ל מצרים. בנסיעה זאת אליל גדול ש
הרי הם מכניסים את עצמם למקום מסוכן ממש, למלכודת נוראה! אם ירדפו אחריהם 

 לא תהיה להם אפשרות לסגת לשום כיוון! -המצריים 

 

ואכן היו אנשים מבני ישראל אשר בשומעם את קול החצוצרה התחילו למרוט 
 חשבו שמשה מחזיר אותם לאחוריהם מפחד פרעה ושלוחיו.שערותיהם, כי 

 

אמר להם משה: אל דאגה, כך אמר לי הקב"ה לעשות, ואף הבטיח שלא תחזרו עוד 
 לשעבוד מצרים, אלא בני חורין אתם. ולפיכך נקרא המקום מעתה "פי החירות".

 

במסעם  ועם ישראל, מאמינים בני מאמינים, קיבלו באמונה את דבריו של משה, והחלו
 (יד שמות י. רש"אמסכת דויהי  בשלח מכילתא) לעבר פי החירות.

 

נפלאות הן דרכי ה'. דווקא מסע מסוכן זה, היה תרגיל הטעיה מיוחד במינו, אשר גרם 
לפרעה ולעמו לצאת לרדוף אחרי בני ישראל, ובכך לנחול מפלה מוחצת. שהלוא מבלי 

הרי המכות שקיבלו  -זאת, לא היו מעיזים כלל וכלל לצאת ולרדוף אחרי בני ישראל 
הלה הנוראיים עדיין כה מוחשיים. אבל תפנית עוד כה טריות וכה כואבות, הפחד והב

בלתי צפויה זו במסעם של בני ישראל, שינתה את מהלך הדברים באופן מפתיע 
 ומעניין... 

 

לא זו בלבד, אלא רווח נוסף הרוויחו בני ישראל בכך שחזרו אל פי החירות. בהגיעם, 
העצומים שאסף נכונה להם הפתעה! שם, ב"בעל צפון" היו מכונסים כל הכסף והזהב 

יוסף במשך שבע שנות הרעב. עכשיו היתה להם הזדמנות פז לקחת את כל הרכוש 
 (שמעוני בראשית פרק טו סימן עז ילקוט) הזה, והם התעשרו עושר רב!
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 חלום בלהות!

כאשר יצאו בני ישראל ממצרים, היו המצרים עדיין  מה קורה בינתיים בארץ מצרים?
בעקבות מכת בכורות. עקב העומס הרב בבתי הקברות, מלקקים את הפצעים הטריים 

נותרו מתים רבים שעדיין לא הובאו לקבורה, וריחם המבאיש מילא את הבתים. 
 המצרים שנותרו עדיין בחיים הסתובבו מבולבלים לגמרי.

 
נתאר לעצמנו: מסתובב המצרי בביתו סהרורי ומבולבל. מתיו עדיין מוטלים לפניו 

ורה נאותה. ריח הגופות כבר מדגדג באפו, וגורם לו להסתחרר ועליו לדאוג להם לקב
יותר. בתי הקברות הודיעו רשמית כי אין באפשרותם לקבל מתים נוספים, כל הקברים 
בתפוסה מלאה. באין ברירה הוא יוצא החוצה לחפש מקום מתאים לכריית קברים 

, והוא לא מצליח ליקיריו, אולם ביציאתו הוא נוכח לראות שאחרים כבר הקדימו אותו
למצוא מקום מתאים. הוא מפעיל קצת את המרפקים, ולאחר מכות פה ושם, קללות 
ודחיפות הוא מצליח במאמץ רב לשריין לעצמו מקום פנוי. הוא כורה "קבר אחים" 
אחד גדול ושם שם את כל המתים שלו. זה כבר למעלה מכוחותיו ללכת לחפש קברים 

 נוספים.

 
מותש, אין לו כח אפילו להצטער על מות יקיריו. מילא אם היו עכשיו הוא כבר עייף ו

לו מהם זכרונות טובים, אבל הוא זוכר היטב כי מותם התרחש דווקא באמצע מלחמה 
חזיתית שערכו הבכורות עם אבותיהם, בדיוק שתי דקות לאחר שה"ילד חמד" הבכור 

ט לא לחשוב על שלו החטיף לו מכה הגונה. אז עכשיו הוא רוצה לשכוח מהכל, פשו
 שום דבר. הוא רק ישקיט מעט את רעבונו וילך לישון שינה עמוקה עמוקה.

 
בטנו מקרקרת ודורשת את שלה. הוא חייב למצוא משהו לאכול. מה יאכל? ריח הבשר 
הצלוי על האש של בני ישראל הכה באפו כל הלילה ועד עכשיו הוא מדגדג לו 

טוב או סטייק עסיסי, פיצוי על כל הסיוט בנחיריים, אולי באמת יכין לו איזה קבב 
שעבר עליו בלילה הזה? מאין יקח בשר? זו לא בעיה! הוא יגש אל אורוות הסוסים, 

 יקח לו משם סוס שמן, יהרוג אותו במכה אחת ויצלה את בשרו על האש!

 
 -במרץ מחודש הוא הולך אל אורוות הסוסים, פותח את הדלת בתנופה עזה, והנה 

איפה הסוסים שלי? והחמורים? והגמלים? נכון שרובם מתו במכת דבר, מה קורה פה? 
ועוד כמה אחדים במכת ברד, והבכורים שבהם מתו במכת בכורות, אולם בכל זאת 

 הוא זוכר בבירור שנשארו לו עוד כמה! אך איפה הם?

 
ואז בבת אחת הוא נזכר בהכל. הכל נראה לו כמו חלום רחוק מאוד. מתי זה היה 

בא לביתו וביקש ממנו בהמות? אולי שנה שעברה? אולי לפני חודש? המוח שזבולון 
שלו כבר בקושי פועל, הוא זוכר איזו תמונה מעורפלת, שבא אליו זבולון עבדו לשעבר, 
והתחיל לספר לו סיפורים על איזה חגיגה שהם עומדים לערוך. הוא ביקש ממנו 

בקש גם תכשיטים ובגדים, וכלי  בהמות, ואז הוא נתן לו. מה עוד הוא בקש? אה, הוא
ואני נתתי לו את מבוקשו?! לא יכול להיות!  -כסף ומטבעות זהב. איזה חצוף! רגע רגע 

לא יכול להיות!! אחוז תזזית ובהלה הוא רץ אל ביתו, פותח את המגירות, את הארונות 
 הכל ריק, אין כלום! זאת אומרת שאני נתתי לו! מה קרה לי? הייתי -והויטרינות 

מטורף? מה קורה כאן? מה קורה כאן??! זה בטח חלום רע, אני עוד מעט אתעורר 
ואראה שהכל בסדר, והילדים שלי ישנים במיטותיהם בשלוה, וכל חפצי נמצאים 
במקומם, הכל רק חלום בלהות. הוא מנסה לשפשף את העיניים שוב ושוב, אך הוא 
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לע לתוכה. בעצם כל זה היה נוכח לראות שזה לא חלום, זו מציאות איומה שהוא נק

 רק היום בבוקר! לא יאומן, ממש לא יאומן!

 

אז איפה הוא עכשיו זבולון הזה, אני אתפוס אותו משתי האוזניים ואחייב אותו 
לנצל את החולשה שלי בשעה שיקירי  -להחזיר לי הכל! הוא לא מתבייש ככה לעשות 

לחפש את זבולון. את זבולון  מתים, ולרושש אותי לגמרי? בחמת זעם הוא יוצא החוצה
הוא לא מוצא, אבל הוא רואה כמה מידידיו ושכניו שגם הם נראים כועסים. כנראה 
גם אליהם הגיעו הנצלנים הללו וסחטו מהם כסף! חייבים להתנקם בהם! איפה הם 

 בעצם? הי, הרי הם יצאו ממצרים! לקחו את הרכוש וברחו! גנבים שכמותם!

 

עליו להחזיר  -מחליט שיש להתארגן למרדף אחר הנמלטים  יחד עם כמה מחבריו הוא
לעצמו את רכושו ויהי מה. הם כבר מתחילים להתארגן, אלא שאז מגיעות שמועות 
מרגיעות. השמועות אומרות שבני ישראל אמורים לחזור עוד שלושה ימים! כך הם 

חזירם אמרו, ופרעה שכמובן לא סמך על הבטחתם, שלח עימהם שליחים מזויינים לה
בכח למצרים בהגיע הזמן. המצרי וחבריו נרגעים מעט, הם יחכו עוד שלושה ימים, 

 הם כבר יראו לעבדים החצופים שלהם את נחת זרועם! -ואז 

 

 מן הפח אל הפחת

ומה קורה בימים אלו בדרג המדיני? בארמונו של פרעה? פרעה חוזר לארמונו מובס 
פני בני ישראל ובפני משה? הוא חושב ומושפל. כיצד העזתי להשפיל את עצמי כך ב

לעצמו. אולם עלי להתחזק! הוא מחליט נחושות. אסור לשקוע בעבר, צריך ללכת עם 
הפנים אל העתיד, ולפתוח דף חדש. סוף סוף יצאו בני ישראל ממצרים, זה הזמן לשקם 
את ארץ מצרים מן הטראומות שפקדו אותה בשנה האחרונה, צריך לכנס ועדת חירום 

ין תוכנית שיקום כלכלית. צעד אחר צעד נוביל את מדינתנו חזרה אל ימי הזוהר ולהכ
 שלה!

 

אולם כבר מהתחלה הרגיש פרעה שמשהו כאן משתבש! הנתינים הרבים שנמצאים 
מסין, מיפן, מהודו ומכוש ועוד ועוד, הנתינים שעד כה  -אצלו מכל מדינות מלכותו 

חילים פתאום לזלזל. נראה לו כי מתחילים חרדו למוצא פיו ופחדו ממנו פחד מוות, מת
לבצבץ להם ניצני מרד. פרשניו המדיניים של פרעה אישרו את תחושתו. הם זימנו 
אותו לפגישה דחופה, והודיעו לו כי בתקופה הקרובה צפויים מרידות קשות מצד 'ארם 

 -נהריים', 'ארם צובה', ומדינות נוספות. את התרחיש הזה הם נימקו בהסבר פשוט 
בתוך מצרים הצליחו להימלט שהיו  כל המלכים עושים חשבון הגיוני: 'אם בני ישראל

ולהשתחרר מעול המצרים, כנראה שמלכות מצרים מתחילה להתפורר, ולמה שאנו 
  (א מסכת דויהי  בשלח מכילתא) נמשיך להעלות מיסים ולהיות כנועים למצרים?!'.

 

 ויהי...

מגלה לנו שהיתה כאן סיבה נסתרת  )שם(הפרשנות של המצריים, אולם המדרש  זו היתה
מאת ה': עד עכשיו היה פרעה שולט מסוף העולם ועד סופו, ומצרים היתה אימפריה 

, ]כדי שלא יהיו של ממש, אולם כל הכבוד הזה לא היה אלא בשביל כבודן של ישראל
ששלטה  ,ישראלמוצא בכל מלכות ששעבדה את וכן אתה ישראל נתונים תחת אומה שפלה ובזויה, "

אולם עכשיו שבני ישראל יצאו לשון המדרש[  -" על כל העולם כולו בשביל כבודן של ישראל
 ממצרים, כבר בטלה סיבה זו ומצרים החלה לרדת מגדולתה.

 

הוא לא חשב שתהיה לו נפילה  -פרעה נאנח עמוקות. כשהוציא את ישראל ממצרים 
 מכיוון כזה!
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ְרעֹ " ח ּפַ ּלַ ש ַ 'ויהי' לשון צער. אוי, ווי היא! פרעה  -( יזפס'  ,שמות פרק יג) "ָהָעם ה ֶאתַוְיִהי ּבְ

 צעק ווי! וכל מצרים צעקה ווי! ווי לנו שהוצאנו את ישראל ממצרים!

 

  המדרש מביא סיבות נוספות לצערו של פרעה על יציאתם של ישראל:

 

מכור לי את הפרדס  :לו חברו אמר .דסלאדם שהיה לו פר ?משל למה הדבר דומה
 אמרו לו כו.תויש בולא היה יודע בעל הפרדס מה  מאה זוז.מכר לו בהסכים ו ,הזה

שווי יש בו זיתים ב :אמרו לו אה זוז.במ ,אמר להם ?את הפרדס מכרתבכמה  חבריו:
ועוד מינים ממינים שונים,  בשמים מיניורמונים וכן  בשווי אלף זוז, גפנים אלף זוז,

 ואתה לא ידעת מה מכרת! אשר כל אחד מהם שווה אלף זוז.
 

אמרו לו גדולי  .כלוםנחשבים בעיניו היו  לאכששלח את ישראל  - כך היה פרעה
, כבר נגרם לך מיציאתם זה לבדהיאילו לא היה בידם אלא הב ?!מה עשית :מלכותה

 ,כמה עשירים היו בהםו)תערובת של אומות(, " ערב רבמה גם שהלכו עימם " הפסד עצום.
ויהי " - קורא ווי וויפרעה באותה שעה התחיל  !כמה בעלי אומניות ,כמה חכמים

 ".בשלח
 

מלאה אבנים וקוצים. הוא רצה להתפטר ה לו שדה יתמשל לאחד שה ,אמר רבי לוי
את השדה, וסילק את האבנים  עמד אותו האיש שקנה .לאחר ממנה ומכר אותה בזול

 -ערוגות ערוגות של פירות משובחים  האיש נטע .חייםמים  יהםומצא תחתמתוכה, 
 וך השדהבתבנה מגדל  . תקע יתדות במקומות הנצרכים,מיני בשמים , רימונים,גפנים

פעם אחת  ו ומהללו.היה משבח יד השדה כל מי שהיה עובר על .שומר ווהושיב בתוכ
אוי לי  :אמר ,כל טוב מלא וראה אותו את השדה, ו האיש שמכראותהזדמן לשם 
 !אוי לי שכך הוצאתי מידי !שכך מכרתי

 

כקוצים בעיני המצריים. אולם כאשר יצאו ממצרים, נעשו כך היו ישראל במצרים 
מטה ראובן, מטה שמעון,  -לפתע עם מיוחס ומפואר, מסודרים לדגליהם לתפארה 

בין ומי היה  ם.אות םישראל היו משבחי אתרואים  היו הבריותשכ מטה לוי וכו'.
, משכנותיך מה טובו אהליך יעקב" :)במדבר כד ה(שאמר  -! בלעם הרשעאפילו  ים?משבחה

אוי לו לאותו  :מרוצווח וא התחילבתפארתם ובגדולתם, פרעה  םראה אות ישראל".
 )שמות רבה כ ה(! האיש שכך הוציא מתחת ידו

 

 פתח תקוה

נאנח לו פרעה בכאב, כולו מבולבל, מוקף בבעיות פנים וחוץ. אך... לפתע הוא נזכר, 
שבעצם המערכה אינה אבודה, ישנו פתח לתקוה. בני ישראל אמרו במפורש שהם 
יחזרו תוך שלושה ימים, והוא פרעה שלח עימהם שליחים מזויינים כדי להחזירם. כמה 

והמהומה, הוא חושב לעצמו, אכן אין טוב שלא איבדתי את העשתונות ברגעי הלחץ 
כמוני! הנה בעוד שלושה ימים יחזרו בני ישראל, אם לא מתוך רצון אז בכח, ואז 

 אוכל להשתלט על העניינים ולהחזיר את המצב לקדמותו.

 

בינתיים באו אל פרעה חרטומיו ומכשפיו ואמרו לו: דע לך פרעה, כי אנו רואים 
ראל הולכים גם ביום וגם בלילה. כנראה שהם רוצים בחוכמותינו ובכישופינו, שבני יש

 לברוח ואין בכוונתם לשוב למצרים, תקח זאת בחשבון.

 

 מפנה!

מיטלטל לו פרעה בין יאוש לתקוה במשך שלושה ימים, ונתון בהתלבטות קשה לגבי 
נקיטת צעדיו הבאים. האומנם כדאי ונכון הדבר לרדוף אחרי בני ישראל ולהחזירם?! 
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סבלנו מהם די והותר, כל מערכות הכלכלה והביטחון נהרסו בגללם, ומי הלוא כבר 

הלוא יציאתם הולכת וגורמת  -ערב לנו שהפעם נצליח להתגבר עליהם?! ומצד שני 
להתפוררות מהירה של האימפריה, ומי יודע לאן זה ימשיך להוביל?! ההכרעה קשה. 

 השיקולים לכאן ולכאן כבדי משקל.
 

חל מפנה משמעותי לטובת פרעה! מכשפיו וחרטומיו הודיעו לו  -אולם ביום הרביעי 
כי בני ישראל מתחילים לחזור אחורה לכיוון מצרים! אהה! נבוכים הם! תועים 

 וזו כבר נקודה טובה לטובתי. -ומבולבלים, ולא יודעים את דרכם במדבר הגדול 
 

לא  -י ישראל אבל זה לא הכל! הנקודה היותר משמעותית היא הכיוון שאליו פנו בנ
בין מגדול ובין הים, לפני "בעל צפון" שהוא האליל  -פחות ולא יותר, אל פי החירות! 

 החזק והבלתי מנוצח. הידד! בני ישראל הסגירו את עצמם בידיים!
 

הידיעה המרעישה הזאת מתאמתת יותר כאשר לפתע מגיעים במרוצה חלק מן השליחים 
"מגדול"  -ים את הדברים. גם מן המצודה המזויינים ששלח פרעה עם ישראל, ומאשר

הוא רואה איתותים. יש להם הסכם עם שומרי המצודה, שברגע שיש תנועה חריגה,  -
הם מדליקים מדורות הנראות עד מצרים. ואכן היום הם הדליקו מדורות! גם עמלק 
הרשע שהבחין כי בני ישראל "תועים" במדבר מיהר במרוצה להודיע זאת לפרעה. וכך 

 )מכילתא בשלח ויהי א. מע"ל שא(מתה העובדה הזו ללא כל ספק. התא

 

 משגיא לגויים

נס קרה פה! פשוט נס! רגע, אבל מה פתאום שיתרחשו לי ניסים? חושב פרעה. ניסים 
נוטים להתרחש דווקא עם בני ישראל, לא איתי. זאת חשתי על בשרי היטב היטב 

 בשנה האחרונה! אז מה באמת קרה כאן?
 

לה הזאת לא מטרידה אותו זמן רב. מהר מאוד הוא מוצא בעזרת פרשניו אולם השא
לענייני דת תשובה פשוטה וברורה לשאלה זו: הרי ה' כעס על פרעה בגלל שני דברים: 

שלא הסכים לשלוח את  -שזלזל בו ואמר "מי ה' אשר אשמע בקולו", והשני  -האחד 
ובעבורו נתן לו את המכות? תמיד בני ישראל מארצו. על איזה דבר כעס עליו ה' יותר, 

חשב פרעה כי זה בגלל הסיבה השניה, שלא רצה לשלוח את עם ישראל. כך במפורש 
ה'  -אמר לו משה רבנו. אולם עכשיו הוא מבין שלא! הסיבה האמיתית היתה שונה 

כעס עליו שהוא לא שלח את בני ישראל אך ורק משום שזו פגיעה בכבודו! אולם אין 
עובדה שעכשיו, כשפרעה ציית בקולו  -מיוחד דווקא בטובתם של ישראל לו לה' ענין 

ושלח את בני ישראל, ה' כבר לא משגיח יותר על בני ישראל. הוא עזב אותם לנפשם 
במדבר ללא הדרכה כשהם טועים בדרך. אם כן אין פה שום שאלה! ה' חדל להשגיח 

 )הר"מ אלשיך. מע"ל שב(בחזרה! על בני ישראל, וזוהי הזדמנות פז עבורנו להשתלט עליהם 
 

השערה זו מקבלת חיזוק במיוחד לאור העובדה שבני ישראל לא סתם טעו בדרך, 
אלא פנו דווקא לכיוון "בעל צפון". זה הרי ברור, שברגע שה' חדל להשגיח על ישראל, 

 מיד השתלט עליהם בעל צפון האליל החזק מכולם, ומכוחו הם נסגרו במדבר!
 

 בעל צפון

ה "בעל צפון"? היה זה אליל, עשוי שני עמודים גבוהים, שהיו דומים לצורות של מי הי
אדם, אשר עיניהם עגולות ופתוחות. אולם הם לא נעשו או נחרטו ביד אדם, אלא 
נוצרו כך מן ה"טבע". על האליל היו חרותים כל שמות המזלות, והמצרים בכח 

ולם. המצרים ייחסו לאליל זה כישופיהם ידעו על פי ההסתכלות בו כל מה שנעשה בע
 ".שם היתה מקום מיוחס שלהם ,שם היתה תפארתם ,מצריםשם גדולם של " -כח רב 

 )מע"ל רצז(
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מסוים: יש אליל  למצרים היו אלילים רבים, והם האמינו שבידי כל אליל מופקד כח

המופקד על הבריאות, יש אליל לענייני בטחון, בעל צפון היה "האליל לענייני כלכלה 
וממון", הם האמינו שהוא ממונה על הממון, כמו שכתוב: "זהב מצפון יאתה", ולכן 
החליטו להטמין דווקא שם את כל הרכוש הרב שכנס יוסף בשבע שנות הרעב. היה 

למצרים מכל קצוות העולם, והוא נשמר שם בתקוה ששם  זה רכוש רב ועצום שהגיע
  תחול עליו ברכה ושמירה.

 

כזכור במכת בכורות נכחדו ואבדו כל אלילי מצרים. אולם רק "בעל צפון" נשאר 
קיים, וזאת כדי להטעותם. שעיקר כעסם של המצריים על עם ישראל היה על כך 

ים הם להישען על בעל צפון שרוששו אותם ונטלו מהם את רכושם. עתה חשו שיכול
האליל החזק מכולם והבלתי מנוצח, שהוא ינקום מישראל את נקמתם, וישיב להם 

 )כלי יקר שמות יד ב( את רכושם.

 

: בני ישראל ברחו עם הרכוש ואכן עכשיו התקבלה אצל המצריים תמונה "ברורה" להפליא
שבוננו, ובעל צפון הרב שלקחו עימם, ניצלו את חולשתנו הזמנית כדי להתעשר על ח

האליל לענייני ממון מתנקם בהם! הוא "מכשף" אותם שיבואו לכיוון שלו, ובכך הוא 
 מסגיר אותם בידנו...! יחי בעל צפון אלילנו הגיבור!

 

ֵדם" :(כג)איוב פרק יב פס' זה שנאמר  יא ַלּגֹוִים ַוְיַאּבְ ּגִ יאש ְ מַ אמרו חז"ל אל תקרא ' -" ַמש ְ ' ּגִ
יאש ְ מַ אלא '  שהקב"ה נותן לגויים לשגות ולטעות כדי לאבדם. )לשון שגיאה(,' ּגִ

 

 קדימה למלחמה!

לאור המסקנות ה"ברורות" הללו, החליט פרעה שאין מה לחכות. בו ביום הוא ארגן   
עצרת המונית, וקרא לכל העם לצאת למלחמה. בנאומו הנלהב אל האומה הוא אמר: 

אם  -"בני עמי היקרים, בואו עמי, ולא אנהג עמכם כמו כל המלכים! כל המלכים 
עבדיהם לפניהם, ואילו אני מבטיח יש להם מלחמה הם נשארים מאחור, ושולחים את 

כל המלכים לאחר המלחמה  -שאלך בראש כולם, כי בטוח אני בנצחוננו! ויותר מכך 
מצווים להביא את השלל אל המלך, והמלך נוטל חלק בראש, ואילו אני אשווה אתכם 
בביזה, ולא אקח לעצמי שום יתרון בכמות ובאיכות! ולא עוד אלא שאפתח בפניכם 

 )מכילתא בשלח מסכת דויהי א(וזהב ואבנים טובות ומרגליות ואתן לכם!"  אוצרות כסף

 

ואכן פתח פרעה את אוצרותיו, ונתן להם כ"מקדמה" מתנות יקרות ערך ודברי מלכות. 
ההמון המשולהב לא היה זקוק לשכנועים נוספים, רגשות הנקם שהשתוללו בליבם 

 מרדף ולמלחמה נגד בני ישראל.בימים האחרונים פרצו החוצה, וכולם התארגנו יחד ל

 

 גיוס המוני

פרעה החליט לגייס צבא אדיר. הפעם הוא לא יקח שום צ'אנס! כבר מספיק בושות 
הוא ספג בגלל העם הזה, הפעם הוא יראה להם את נחת זרועו! "עלי לגייס צבא רב, 

חיילים גבורים! כך לא יוכלו הם להימלט  344באופן שכנגד כל גבר מישראל, יהיו 
ממני". כך חשב פרעה לעצמו, וממחשבה למעשה הוא פנה לבצע זאת. אולם כיצד ידע 
מהו מספרם המדויק של עם ישראל? זאת לא בעיה! בשביל מה קיים "משרד הפנים"? 

גברים. למעשה לא  3,444,444עיון מדוקדק בפנקסים הראה לו כי בני ישראל מונים 
גברים שיצאו  044,444בם ונשארו רק היה זה מספרם האמיתי, כי במכת חושך מתו רו

ממצרים. אולם בבהלה של התקופה האחרונה עוד לא הספיקו במשרד הפנים המצרי 
להתעדכן בנתונים אלו. בהתאם לנתונים הרשומים בפנקסים, יצא פרעה עם צבא של 

 יותר מבני ישראל!  1544חיילים! פי  תשע מאות מליון(-) 444,444,444
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ממכת חושך הם רק אחד מחמישים, חשב פרעה לגייס פי שלושים מישראל,  ולמי שאומר שהנותרים

ולמי שאומר שהנותרים ממכת חושך היו אחד מחמש מאות, פרעה חשב לגייס פי שלוש מישראל. 
)ילקוט שמעוני שמות יד רל ובפירוש זית רענן. אולם לכל הדעות הללו מנה צבא פרעה תשע מאות מליון חיילים. 

 (יג יח בחיי שמות רבנו

 

אל הצבא האדיר הזה התלוו שש מאות רכבים מובחרים במיוחד. לכל רכב היו אמורים 
להצמיד שני סוסים, אלא שפרעה בשנאתו הבוערת כלפי בני ישראל רתם סוס נוסף 
לכל רכב, כדי שירכבו מהר יותר. אלו היו המרכבות שהצטרפו למלחמה מטעם הצבא, 

ת כל הסוסים והרכבים שלהם! ומאין היו להם אולם אזרחי מצרים הוסיפו ונידבו א
סוסים? הרי הסוסים שלהם מתו במכת דבר? אלא היו אלה הסוסים של "הירא את 
דבר ה'" אשר הניס את הבהמות לתוך ביתו לפני מכת דבר, ובכך הציל אותם. אותם 
"יראים לדבר ה'" הם אלה שנידבו עכשיו את סוסיהם בהתלהבות ובתאוות נקם! מכאן 

רצוץ את מוחו!" שאפילו ה"יראים"  -הרוג, הטוב שבמצרים  -ו: "הטוב שבנחשים אמר
שבהם, מלאים שנאה לישראל היו. ופרעה הגדיל לעשות בכך שאסר את סוסו בידו, 
מבלי להמתין שעבדיו יעשו זאת עבורו, עד כדי כך שבשה שנאתו הגדולה לעם ישראל 

 א( בשלח מכילתא) את הכללים הבסיסיים.

 

ביום שני כ' בניסן יצא המחנה הכבד של מצרים למרדף אחרי בני ישראל, מלווה 
 )זוהר(במכשפים רבים שרצו בכח הכישוף לכלות ח"ו את עם ישראל. 

 

לעת ערב השיגו המצרים  )שהוא היום השישי של פסח(המרדף ארך יומיים, וביום שלישי 
צפון עומד איתן, שמח  את בני ישראל והגיעו אל בעל צפון. כשראה פרעה את בעל

שמחה גדולה. הוא חשב בלבו: אני חשבתי להטביע את ישראל בים, ועכשיו אני רואה 
שהוא מסכים לדעתי, ולכן הוא עיכב את עם ישראל אצלו כדי להטביעם בים. ומתוך 

ות לעבודה זרה, והקריב הרבה שתחולהונסך לר ויקטולהזבח פרעה להתחיל שמחה 
ודה לו על החסד שעשה לו שהסגיר את בני ישראל בידיו כדי קורבנות לאליל הזה, וה

 )מכילתא בשלח מסכת דויהי ב( להתנקם בהם.

 

 חרדה!

אּו ְבֵני" ש ְ ָרֵאל ֶאת ַוּיִ ה ִיש ְ יְראּו ְמאֹ  ,ֵסַע ַאֲחֵריֶהםִמְצַרִים נֹ  ֵעיֵניֶהם ְוִהּנֵ ְצֲעקּו ְבֵניַוּיִ  ד ַוּיִ
ָרֵאל ֶאל  )שמות יד י(ה'".  ִיש ְ

 

ישראל ראו את מחנה מצרים, מחנה כבד מאוד בא לקראתם, כשהוא מאוחד בני 
כאיש אחד בלב אחד נגדם. אך לא זאת בלבד הם ראו, אלא ראו הם אף את "עוזא" 
שהוא מלאך הממונה על האומה המצרית, והיה מרחף מעל המצריים כדי לעזור להם. 

 )שמות רבה כא ה(
 

לא, הם לא שכחו כל כך מהר את הניסים   פחד גדול נפל באותו רגע על בני ישראל.
שנעשו להם במצרים, אולם בכל זאת ניקר בליבם הספק: שמא עד עכשיו היו לנו 
ניסים במצרים כי ה' רצה להתנקם מפרעה אשר פגע בכבוד ה' ואמר: "מי ה' אשר 
אשמע בקולו", ואילו עכשיו שיצאנו ממצרים אין ה' משגיח עלינו כבעבר, והנה הסכנה 

 -העיניים כה מוחשית, נקלענו למצב שבו אנו סגורים מכל הכיוונים: מקדימה מול 
מדבר מלא חיות רעות, ואף מצודה גדולה של  -המצריים, ומן הצדדים  -ים, מאחור 
 )דברי שלום וכסף נבחר. מע"ל שז(המצריים. 

 

 ארבע כיתות

חלוקות זה מזה: כשראו בני ישראל כך, ניסו לטכס עצה כיצד לפעול. דעותיהם היו 
 שבטי ראובן, שמעון ויששכר אמרו: נקפוץ לתוך הים, והעיקר שלא ניפול בידי המצריים!
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 שבטי זבולון, בנימין ונפתלי אמרו: ניכנע ונחזור להשתעבד במצרים, העיקר שלא נמות!

 

 שבטי יהודה, ויוסף אמרו: נילחם במצרים עד טיפת הדם האחרונה!

 

פחיד את מצרים על ידי שנשמיע קולות של מלחמה, ואז שבטי לוי, גד ואשר אמרו: נ
 הם יברחו.

 

היו שניסו לאותת למצרים שהם עומדים לצידם ומוכנים להכנע. והרשעים שביניהם 
 םהיינו מצטעריאמרו: "המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר?!", עד עכשיו 

נו רואים שעלינו לרחם עכשיו א מכת חושך ומרחמים עליהם, אולםעל מיתת אחינו ב
 ,יתתנו במדבר קשה לנו ממיתת אחינו באפלהעל עצמנו יותר מאשר עליהם, כי מ

 .תהא נבלתנו מושלכת לחורב ביום ולקרח בלילה - ואנו ,שאחינו נספדו ונקברו
 

בתוך כל המהומה קם משה רבנו והשקיט את הרוחות. הוא ענה בסבלנות לכל קבוצה 
 לפי המתאים לה:

 

יָראוּ  ַאלו לקפוץ לים, אמר: "לאלו שרצ בוּ  ,ּתִ ּוַעת  ּוְראּו ֶאת ִהְתַיּצְ ר ה'ְיש  ה ָלֶכם  ֲאש ֶ ַיֲעש ֶ
הראה להם צבאות של מעלה מלאכי מרום הבאים לעזרת ישראל, ואמר:  -" ַהּיֹום

 הרימו עינכם וראו את המון המלאכים הבאים להושיעכם ואל תתייאשו!

 

י " משה: לקבוצה שרצתה לחזור למצרים, אמר רּכִ ִמְצַרִים ַהּיֹום לֹא  ְרִאיֶתם ֶאת ֲאש ֶ
 לא תחזרו יותר להיות עבדים במצרים! -" עֹוָלםָתם עֹוד ַעד ֹתִספּו ִלְראֹ 

 

ֵחם ָלֶכם לקבוצה השלישית שרצתה להלחם, אמר משה: "ה' אתם אינכם צריכים  -" ִיּלָ
 להילחם!

 

ֲחרִ "ולקבוצה הרביעית שרצתה להשמיע קולות, אמר משה:  ם ּתַ ּוןיְוַאּתֶ אין צורך  -" ש 
)מכילתא בשלח אפילו להשמיע קולות של מלחמה. התשועה תבוא בצורה אחרת מאת ה'. 

 דויהי ב. מע"ל שח(
 

ַלע ֶּ ַחְגֵוי ַהס  י ב ְ  יֹוָנתִּ

בשומעם דברים אלו, התחזקו בני ישראל והתאספו בבכיות ובתפילה לפני ה', וכך 
 והתחזקו באמונה וביטחון.התקרבו יותר אל אביהם שבשמים 

 

 ,בן הנץ מפניליונה שברחה  ?באותה שעה םמה היו ישראל דומילְ  אומר המדרש:
ורק[והיה הנחש נושף  ,ונכנסה לנקיק הסלע יכיש אם תכנס לפנים  מתוך הסלע. בה ]ש 

באותה  ם. כך היו ישראל דומיהספולתהרי בא בן הנץ  אותה הנחש, אם תצא לבחוץ
 םעליה לאביהם שבשמים! בתפלה םנתנו עיניה ! מה עשו?ושונא רודף ,הים סוגר :שעה

ְדֵרָגה" :(שיר השירים ב יד) הכתוב אומר ֵסֶתר ַהּמַ ַלע ּבְ ַחְגֵוי ַהּסֶ ִמיִעִני ֶאת ...יֹוָנִתי ּבְ י ,קֹוֵלךְ  ַהש ְ  ּכִ
 )מכילתא שם(!" ָנאֶוה קֹוֵלְך ָעֵרב ּוַמְרֵאיךְ 

 

 תפילת משה

 ?מה אני דומהלְ  ,רבונו של עולם :לפניו רבנו בתפילה לה' ואמרבאותה שעה עמד משה 
לראשי הרועה את הצאן  ההעל מחוסר זהירות ואחריותו ,צאן אדונולרועה שמסר לו 

ותמה מה תהא  נבוך . נתעטף בבגדו והתחיל יושבםולא היה יודע איך להוריד ם,צוקי
פרעה שם הרי  ,מצריםן לכיוו םלהחזיראם אני בא  -אני כך  ם, וכיצד יחלצם.עליה

 שם בעל צפון. ואם אני מוליכן לצפון הרי שם -ם ודרצד ומצריים. ואם אני מוליכן ל
  הים.שם . ואם אני מוליכן למזרח הרי מגדול
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ְצַעק ֵאָלי ַמה: "ברוך הקדושאמר לו   ושונא רודף ,והים סוגר ,בצרה םבני נתוני -?!" ּתִ

כבר ! ומלבד זאת, יש שעה לקצר ויש שעה להאריך ?!ואתה עומד ומרבה בתפלה -
 , ושמעתי לקולם.קדמה לצעקתךשל בני ישראל צעקתם 

 

אתה מרומם ומפאר  :אמר לו ?עשותלומה עלי  :אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא
, ואני מושיע ומשבח ונותן שיר ושבח ותהלה ותפארת הודיה והלל למי שהמלוכה שלו

ע"שהלך לעקוד את בנו יחידו על המזבח אתכם. בזכות אברהם אביכם  " ָלהעֹ  ֲעֵצי ַוְיַבק ַ
לכם את הים ואצילכם, ואילו מצרים יטבעו בתוך הים, ובכך אבקע בזכותו אני  -

 )ילקוט שמעוני שמות יד רלג( ידעו כי אני ה'.

 

 רעש גדול בשמים   

 !של עולם רבונו" :שר של מצרים לפני הקב"ה ואמר לפניו "עוזא"עמד באותה שעה 
למה אתה  ,ולה ולא משוא פנים ולא מקח שחדוואין לפניך לא ע ,וישר צדיק נקראת

הרי פרעה לבדו הוא זה שגזר להשליך את התינוקות של  ?מצריםאת רוצה להטביע 
בני ישראל למים, ולמה יענש כל העם בגללו?! ואם אתה רוצה להענישם על כך 

כסף הכל כשלקחו את  עבודתם, שכר את ישראל כבר נטלו הרי -ישראל עבדו בתשהש
 ם?!"שלה זהבהכל את ו

 
ובין עוזא שר של  : "דונו ביניכל פמליא של מעלה ואמר להםאת נס הקב"ה יכמיד 

צבר בחכמתו אשר יוסף את והעמדתי להם  ,רעב מצרים הבאתי על בתחלה !מצרים
שייך ליוסף . ואם כן כל רכוש מצרים עבדיו םונעשו כולמזון והעשיר את מצרים, 

 ,בהם שעבוד קשה עבדותשהו התייחסו המצריים אל בני כגרים ועבדים,ולבסוף  ולבניו!
כה " :ואמרו למלך שלהם ימשה ואהרן עבדאת ושלחתי להם . עד שעלתה צעקתם לפני

לפניו כל מלכי מזרח ומערב והתחיל  םהיו יושבי", ובאותה שעה ה' אלהי העברים אמר
אלא המתינו ואבדוק בספרים שלי  ',לא ידעתי את ה', המי " :ואמר םמתגאה לפניה

הוא ברא שמים ו: "השיבו משה ואהרן ואמרו ל .בדק ולא מצא ",אצלי כתובאם שמו 
ומפריח  ,משיב רוחות ומוריד גשמים והוא ,העובר במעי אמואת והוא צר  ,וארץ

 :לשלוחיפרעה  השיב !"נפש כל חי בידוו ,וממית ומחיה ,ומצמיח אילנות ועשבים ,טללים
 ".עצמי ואת נילוס נהריאת אלא אני בראתי  !אין אלוה בעולם שיעשה מעשים הללו"
ר בי והוסיף לשעבד וכפהמשיך לו לו, לימכות ולא הוע עשרשלחתי לו  ,כיון שכפר ביו

ועכשיו רדף  ,כרחובעל אותם חי וגבורתי שלח וולאחר שהודעתי לו את כ .את בני
אינו ראוי לטבעו  ,ביןמולא  מעשים כאלו שהועשמי  !ודלשעבשוב אחריהם להחזירם 
 ?!"בים הוא וכל חילו

 
 ."מה שאתה חפץכל ועשה רבונו של עולם, הדין עמך " :כל פמליא של מעלה השיבו

 
 אלא ם,חייבי םאני בעצמי שה יודע !נו של עולםורב" :באותה שעה ענה עוזא ואמר

 ."רחמיםהבמדת  שבכל זאת תתנהג עמהם
 

שמע מיכאל השר של ישראל, כי עוזא מנסה לבקש רחמים על מצרים, מיד נתן הוראה 
לשר גבריאל שיטוס למצרים ויביא משם לבנה אחת מן הלבנים שעשו בני ישראל. 
הביא גבריאל את הלבנה, ומצאו בה תינוק אחד מישראל שהיה מעוך ונתון בתוך 

תרחם ואתה  כאלו עשו לבניך, ! מעשיםרבונו של עולםהטיט. התייצב גבריאל ואמר: 
)ילקוט  .עם ביםיטבגזר את דינם להעליהן במדת הדין ו וישבמיד חזר הקב"ה  ?!עליהם

 (שמעוני שמות יד רמא
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 ָתיוְזרֹועֹ  ַעל ָקָחם

הערב ירד, הגיע הזמן שבו עמוד הענן צריך להתחלף בעמוד האש, כמידי לילה. אלא 
והלך כמידי לילה לפני מחנה בני ישראל, שבלילה זה השתנו הדברים. עמוד האש ירד 

אולם עמוד הענן לא הסתלק, כי בלילה זה הועיד לו ה' תפקידים גדולים וחשובים, 
 ניסים רבים התרחשו באמצעותו.

 

הלך עמוד הענן מאחורי מחנה ישראל, והפריד בינם לבין מחנה מצרים. וכך המצריים 
ם לזרוק לעבר מחנה ישראל לא יכלו להתקרב אל מחנה ישראל. כשניסו המצריי

 אבנים וחיצים, קיבל עמוד הענן את החיצים והאבנים, והחזיר אותם כלפי מצרים.

 

את בנו לפניו. באו  וליךוהיה מ ,מהלך בדרך שהיהלאחד  ?משל למה הדבר דומה
 ,מאחריו הזאבמלפניו ונתנו לאחריו. בא  האב את הבן נטל ,לשבותו מלפניו שודדים

 נטל - מאחריו םמלפניו וזאבי שודדיםמאחריו ונתנו מלפניו. באו  האב את הבן נטל
. כך עשה הקדוש ברוך הוא, שהחזיק את ישראל ונתנו על זרועותיו האב את בנו

והוליכם במדבר 'יד ביד', וסידר להם את העננים בכל עת לפי צרכם, וזהו שנאמר 
י ְלֶאְפַרִים ָקָחם ְוָאנֹ " (:יא ג הושע) ְלּתִ  כ(-. רש"י שמות יד יטויהי ד)מכילתא בשלח  ".ָתיוְזרֹועֹ  ַעלִכי ִתְרּגַ

 

 חושך מצרים!

הרי עמוד הענן  -בעוד עמוד האש הולך לפני בני ישראל ומאיר להם את דרכם 
מחשיך את מחנה מצרים לגמרי! חושך גדול נפל פתאום על מצרים, חושך עבה וסמיך, 

 ממש כמו במכת חושך!

 

קטן" שנשאר למצרים ממכת חושך, כי כל המכות ארכו חושך זה היה למעשה "חוב 
שבעה ימים, ואילו מכת חושך ארכה רק ששה ימים. את היום הנוסף שמר להם הקדוש 

 ברוך הוא ללילה הזה, כדי לעשות למצרים "הצגה מושלמת".

 

אולם התרחש כאן נס בתוך נס. למרות החושך הכבד שירד עליהם עד שלא יכלו 
ל זאת הם ראו היטב את מחנה ישראל שהיה מואר באור חזק לראות זה את זה, בכ
 )מע"ל שיד(על ידי עמוד האש! 

 

 חרבם תבוא בלבם

נתאר לעצמנו את אותו מצרי שרודף בתאוות נקם אחרי זבולון עבדו לשעבר במטרה 
להחזיר לעצמו את רכושו. הנה לאחר יומיים של מרדף מטורף הוא סוף סוף משיג 

חנה ישראל! עכשיו מחנה ישראל נמצא ממש במרחק קטן יחד עם כל חבריו את מ
ממנו, והנה הנה עוד מעט הוא יכנס לשם בחמת זעם ויראה לזבולון ולכל חבריו את 
נחת זרועו! כמצרי הנאמן לדתו הוא לא שוכח להודות ל"בעל צפון" אשר נקם את 

ל עליהם נקמתו והביא אותו עד הלום, וכבר הוא מתכונן לזנק על בני ישראל, להתנפ
 כחיית טרף, ולכלות בהם את כל זעמו ותסכוליו האחרונים.

 

הוא מכניס את היד לתרמילו להוציא כמה חיצים, ולפתע פתאום בלי הודעה מוקדמת 
הצילו! מה קורה כאן??! אני לא רואה כלום! אולי התעוורתי?? ואולי... מה זה יכול  ---

שהתרחש במצרים לפני זמן לא  להיות? בבת אחת הוא חוזר אל הסיוט הנורא ההוא
 רב במכת חושך. שוב צעקות בהלה, דחיפות, מכות, אנחות של כאב... הצילו!!!

 

טוב שיש לי קצת נסיון, הוא חושב. לפחות הפעם אעמוד במקומי ולא אנסה ללכת 
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לשום כיוון כדי לא להסתבך יותר. הוא עוד זוכר היטב איזה חבטות ספג במצרים 

הביתה נהיה חושך מוחלט, והוא בבהלתו ניסה לחפש את  כשפתאום באמצע הדרך
דרכו בחושך, ונתקל באנשים מבוהלים והיסטריים כמוהו. את הדחיפות, החבטות, 
הנפילות והמכות שהיו שם הוא זוכר היטב, ובהחלט מעוניין לוותר על ה"תענוג" הגדול 

 הזה כרגע. לכן מוטב עכשיו לעמוד ולא לזוז!

 

? איך יתכן? מכיוון מחנה ישראל אני רואה אור גדול! את כף אך רגע, מה קורה פה
ידי אינני יכול לראות, אך את מחנה ישראל אני רואה היטב. איך יתכן? נו, אז זו 
חצי נחמה, כך אוכל לפחות לזרוק לעברם כמה חיצים! איפה זבולון עבדי? הוא מנסה 

. למרבה הפלא, זבולון לתור בעיניו אחר זבולון שלו, והנה הוא מצליח לראות אותו
אינו נראה מוטרד או מפוחד. הוא יושב עם אשתו וילדיו ואוכל ושותה בשמחה. כנראה 

 אינו יודע מה מחכה לו עכשיו, אני כבר אדאג להשבית את שמחתו!

 

הוא ממהר לחפש את החיצים שלו, ולאחר גישושים ומישושים ארוכים ומייגעים הוא 
חיל מהקל אל הכבד, הוא מגחך לעצמו בהנאה, כבר מחזיק בידו מספר חיצים. את

קודם אזרוק חץ לעבר הבן הקטן, אחר כך על הגדול יותר, וכך הלאה לפי הסדר... 
זבולון יהיה אחרון חביב, כדי שיהיה לו קצת "נחת" לפני מותו. זה בהחלט מגיע לו 

 בגלל כל מה שסבלתי בגללו.

 

ה, ו... בעוצמה רבה הוא מיידה המצרי מכוין את החץ אל המטרה, עושה תנופה חזק
את החץ. הוא אינו רואה את החץ העושה את דרכו לכיוון מחנה ישראל, כי החושך 
מונע זאת, אולם הוא מצפה בדריכות לראות את בהלתם הפתאומית של זבולון 

 ומשפחתו, למראה דרישת השלום החמה והחדה ששיגר להם כעת...

 

ת מגרונו של המצרי. חפץ חד פוגע קשות בידו ולפתע... אאיייי!!! צרחת אימים פורצ
הימנית ופוצע אותה. דם רב זב ממנה, והוא אינו יכול אפילו לטפל בה. אין לו בהישג 

כי כל נסיון לזוז לכאן או לכאן  -ידו שום אמצעי טיפול. לנסות לחפש זה לא כדאי 
ל, או שהוא בחושך הנורא הזה עלול להזיק לו יותר, הוא עלול להתקע בחבריו וליפו

יפיל אותם בטעות ויספוג על כך בעיטות ומכות נמרצות, וכרגע אין לו שום חשק לא 
לזה ולא לזה. חסר אונים הוא מנסה "לחבוש" את הפצע על ידי הבגד שלו. כאשר 
הוא בא להוציא את החפץ החד שנתקע בו, הוא נדהם לגלות במישושו כי החפץ הזה 

 לפני מספר שניות הוא החזיק אותו בידיו...מוכר לו... מוכר לו מאוד... רק 

 

ע זֹ " יקֵמם ָרש ָ ּדִ יו:  ַלּצַ ּנָ ַחק ה'ְוֹחֵרק ָעָליו ש ִ י ִיש ְ י לֹו ּכִ ִעים ָיבֹ  ָרָאה ּכִ ְתחוּ ְרש ָ א יֹומֹו: ֶחֶרב ּפָ
ם ּתָ ם... ְוָדְרכּו ַקש ְ בֹוא ַחְרב ָ ָ ם ת  ב ָ ַבְרָנה ְבלִּ ָ ש ּ תֹוָתם ּתִ ְ  טו( - )תהלים לז, יב" ְוַקש ּ

 

 באו מים עד נפש!

ובינתיים במחנה ישראל, פונה משה רבנו בציווי ה' אל בני ישראל ואומר להם: עליכם 
 לנסוע לכיוון הים, ומה' תבוא הישועה!

 

מבוכה נפלה בקרב המחנה. להכנס לתוך הים? לא להכנס? מי יכנס ראשון? עוד הם 
עמינדב משבט יהודה ובבת  מתלבטים וחוככים בדעתם מה לעשות, והנה בא נחשון בן

אחת קפץ אל תוך המים! ראו זאת יתר השבטים ולבשו עוז ואף הם קפצו לים. אולם 
 הים לא נבקע מיד, המים הגיעו עד חוטמם וכמעט הטביעו אותם. קרא נחשון ואמר:

יֵעִני" י  הֹוש ִ  "!ָנֶפש   ַעד ַמִים ָבאוּ ֱאלִֹהים ּכִ
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ב"ה: בני עומדים בים ועומדים להטבע באותה שעה עמד משה בתפילה. אמר לו הק

ה ואתה מאריך בתפילה? אמר לו משה: וכי מה אני יכול לעשות? אמר לו הקב"ה: " ְוַאּתָ
ָך ּוְנֵטה ֶאת ָהֵרם ֶאת  )ילקוט שמעוני תהילים סח("! ַהּיָם ּוְבָקֵעהוּ  ָיְדָך ַעל ַמּטְ

 

 השלכת המטה

הוא חפץ שקריעת ים סוף  תחילה ציוה ה' את משה שיסיר מידיו את המטה, אין
 תתרחש באמצעות המטה. ומדוע?

 

משל לאדם שהיה אהוב מאוד על המלך, והיה תמיד נושא בידיו  :סימוןמר רבי א
לא  הזמורהאם  אנשים: אמרווכולם היו מכבדים אותו.  )אות של כבוד ושלטון("זמורה" 

 ,הזמורה וצא לחוץעזוב מידך את  :המלך ואמר לו שמע .לא היה מתכבד -בידו  היתה
 !אני נוטל את ראשו ,וכל מי שאינו שואל בשלומך

 

את בו הכה  !מטהרק עם הלא היה יכול משה לעשות כלום אלא  :המצריים אמרוכך 
לתוך הים והמצריים עומדים  ישראלכיון שבאו  !כל המכותאת בו הביא  ,היאור

המטה  אילוליו שלא יאמר ,השלך את מטך :אמר הקדוש ברוך הוא למשה ,מאחריהם
 )שמות רבה כא( .לא היה יכול לקרוע את הים

 

 הים ראה וינס

 -השליך משה את מטהו, ונטה את ידו כלפי מעלה, והנה החלה לנשב רוח קדים עזה 
רוח מזרחית שהיא הרוח החזקה ביותר בכל הרוחות, ובה הקב"ה נוקם את נקמתו מן 
הרשעים. על ידי רוח זו רצה הקב"ה להטעות את המצריים שיחשבו כי הים נבקע 

 )שמות יד כא רש"י ורמב"ן(ני ישראל. ונקפא בצורה טבעית, ובכך יחליטו לרדוף אחרי ב

 

כשרצה משה לבקוע את הים, לא רצה שרו של ים לחלק את מימיו, כי היה טוען: 
 -"אני גדול ממך, שאני נוצרתי ביום השלישי, ואתה נוצרת ביום השישי". אומנם 

', אולם ישראלבני שיקרע לפני עוד מששת ימי בראשית, הקב"ה עם הים  התנה תנאי'
שרו של הים חשב כי כעת כשבני ישראל נמצאים בדרגה נמוכה מבחינה רוחנית 
ושקועים עדיין בעבודה זרה של מצרים, אין ראוי שייעשה להם נס במצב כזה. הראה 
לו משה את המטה שבו היה חקוק השם המפורש, וכן את ארונו של יוסף, אולם שרו 

אין הים רוצה  :ברוך הוא לקדושאמר משה כך  ראהש כיוןשל הים עמד בסירובו. 
, ואמר לשר הים, כי נתן ימינו על ימינו של משה ?מה עשה הקדוש ברוך הוא .להקרע

עתידים בני ישראל לקבל את התורה, ולכן הם ראויים שייעשה להם נס. משראה השר 
של הים את הקב"ה בכבודו ובעצמו אחזו פחד גדול וברח ממקומו, שנאמר: "הים ראה 

 )שמות רבה כא, ו. מע"ל שיב( ".וינס

 

 ביבשה -בתוך הים 

הכל  -עומדים בני ישראל בתוך הים, והמים מכסים את כל גופם, ולפתע, בבת אחת 
יבש! מי הים נבקעו ונעמדו בצדדים! קרקעית הים אפילו לא לחה, אלא יבשה לגמרי! 

עומדים קילומטר, כשהמים  344 -ולפניהם נפתח מסלול הליכה פתוח באורך של כ
 )תרגום יונתן(להם כחומה מימינם ומשמאלם! איזה פלא!!! ישתבח שמו לעד. 

 

כשראה זאת השטן, התחיל לקטרג ואמר: רבונו של עולם! מאחר שבני ישראל היו 
למה עשית להם את הנס הזה?! והיה השטן הולך וצועק  -עובדי עבודה זרה במצרים 

 ובחימה להטביע את בני ישראל.עד ששר של ים שמע את קולו ורצה ללכת בזעף 
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בכוונה וברצון עבדו ישראל עבודה זרה?! וכי  ,שוטה שבעולם :יד השיב לו הקב"המ

כיון  שהיו מנת חלקם במצרים! דעתהטרוף ואלא מתוך שעבוד  שו זאתא לא עווהל
 .מצרים הסיר חמתו מבני ישראל, והפנה את כל זעמו כלפי -שר של ים זאת ששמע 

 

מכריז על הים ואומר  והיה. והקיפם ושמרם כחומה המלאך אל עם ישראל ירד גבריאל
 ,תנה בימינו של הקב"היהתורה שנאת לקבל  םשעתידיהזהרו בישראל  :למים שבימינם

 םשעתידי ,בישראלהזהרו  :חזר ואמר למים שבשמאלם ".אש דת למו מימינו" מר:שנא
הזהרו בישראל שעתידים להתעטף  :ריהםושלאחחזר ואמר למים  !להניח תפילין בשמאל

 )ילקוט שמעוני שמות יד(. חומותכ םדבריו ועומדי םוהמים שומעי !מאחוריהםבציצית 

 

, וכך ילכו לבדולשנים עשר קרעים כדי שיהא לכל שבט ושבט שביל  היםונחלק להם 
מאירים ויפים מההשתקפות היו  שבט ושבט חומות הים שבין כל בנחת ובצורה מסודרת.

 ,עם זהזה  עמוד האש, ונראו כיהלומים בורקים ושקופים, כך שיכלו לשוחח ולדברשל 
 )שמות רבה כד. מכילתא בשלח ויהי ד. מע"ל שלד(. דעתםובכך היו רגועים יותר והתיישבה 

 

את הרוח החזקה הממשיכה להשתולל בעוז, הם לא חשו, כי ענני הכבוד המשיכו ללכת 
 )מע"ל שלג( עמם וסוככו עליהם.

 

ידה ונוטלת  מושיטה ,היתה בת ישראל עוברת בים ובנה בידה ובוכה :דרש רבי נהוראי
שלא היו חסרים  -" לא חסרת דבר" , וזה שנאמר:מון מתוך הים ונותנת לויתפוח או ר

 )שמות רבה כא י(. אלא להזכיר דבר והוא נברא לפניהם

 

יחות ערבים של גם רוח השיב ה' מגן עדן, שנשאה והביאה עימה אל בני ישראל ר
  מיני בשמים.

 

מתוך מי הים עצמם, יצאו מים מתוקים! בני ישראל היו נוקבים בקירות  -ומה שתו? 
)שוחר טוב  המפרידים בין שבט לשבט, ויצאו מהם זרמי מים מתוקים כאילו יצאו ממעיין.

 קיד ז(

 

 פרסום הנס

שבעולם, כל המים שבכוסות השתיה,  כאשר נבקע ים סוף, נבקעו עימו כל המימות
כולם נבקעו לשניים, כדי לפרסם את הנס  -בחביות, בבורות, בנהרות ובימים הגדולים 

 )ילקוט שמעוני שמואל ב כב(הגדול שנעשה לכבוד בני ישראל. 

 

מה זה? התה נעמד לו  -נתאר לעצמנו: יושב לו סיני ושותה להנאתו כוס תה, ולפתע 
נעשה ריווח. מופתע והמום הוא הולך להראות את הפלא לאשתו.  בצידי הכוס, ובאמצע

הוא פוגש אותה במטבח כשהיא מחזיקה בידה כף גדולה, ועל פניה ארשת פנים של 
תדהמה. בוא תראה, היא קוראת לו כמעט בהיסטריה, תראה מה קורה פה! היא מראה 

ני בוחשת לו את סיר המרק סיני שבישלה זה עתה ומספרת בהתרגשות: באמצע שא
הכל יבש! שניהם  -את המרק, פתאום נעמדו להם מי המרק בצידי הסיר, ובאמצע 

מתבוננים יחד בתדהמה בסיר ובכוס התה, כשלפתע נשמעים צעקות מכיוון חדר 
האמבטיה. בבהלת מה הם ניגשים אל בנם הקטן, שבקש להשתכשך לו מעט במים, 

 ונדהמים לגלות גם שם מראה מוזר...

 

פה! אולי איזו תופעת טבע נדירה שהם לא שמעו עליה? הם מחליטים משהו קורה 
לצאת לרחוב להראות לכולם את הפלא, אך הם מגלים כי הם לא היחידים. אצל 
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השכנים כולם קרו דברים דומים. כל המים נבקעו! הדבר הפך לשיחת היום, כולם ניסו 

יותר הגיע כאשר  להעלות השערות שונות באשר לתופעה המוזרה. אולם ההלם הגדול
התחילו להגיע שמועות כי גם המים שבים נבקעו! אנשים רבים אשר הפליגו באוניות 
באותה עת, העידו כי לפתע פתאום ניטלטלה אונייתם טלטלה עזה, וכל מי הים 

 יבש הים. -ניטלטלו לצדדים לגובה אדיר, ובאמצע 

 

ם ליום. אולם כעבור הסיפורים המשיכו להתגלגל מפה לאוזן, וההשערות התרבו מיו
מספר ימים, כאשר הגיעו החדשות המסעירות אודות נפילתה הפתאומית של האימפריה 

מצרים, אז התקבלה תמונה ברורה לגבי כל מאורעות התקופה האחרונה.  -העולמית 
עדי ראיה שהיו בקרבת מקום האירוע סיפרו, כי בני ישראל יצאו ממצרים, וכאשר 

זירם, נעשה להם לפתע נס גדול, ונבקעו מי ים סוף רדפו אחריהם המצריים להח
לכבודם. אותם מים הטביעו לאחר מכן את כל המצריים וכך נפלה בבת אחת 

 האימפריה האדירה.

 

הנה כי כן, כך התפרסם בעולם כולו שמו של הקדוש ברוך הוא יתברך ויתעלה, אשר 
 אל.עם ישר -בגבורתו משנה את כל מערכות הטבע למען בניו חביביו 

 

 מרדף בתוך הים

נחזור אל מחנה מצרים, אל המצרי האומלל המטפל בידו הפצועה. לא זמן רב הוא 
ישב 'ללקק את הפצע', זה בהחלט לא הזמן המתאים. עכשיו חשוב לו יותר להתנקם 
בזבולון. אם פעם אחת זה לא הלך, אין זה אומר כי צריך להתייאש, מנסים שוב. 

ציעה חמורה נוספת ברגל השמאלית, כאשר הענן החזיר אולם הנסיון הזה עלה לו בפ
אליו את אותו חץ חזרה. כחיה פצועה הוא החליט לנסות את מזלו בזריקת אבנים, 
ואז קיבל 'פנס' רציני במצח. לאחר עוד כמה נסיונות כושלים ששילם עליהם ביוקר, 

הללו  הגיע המצרי למסקנה שהעסק הזה לא משתלם. אי אפשר להרוג את היהודונים
מרחוק, צריך פשוט לתפוס אותם בידיים ולגמור סיפור. קדימה, יש למהר. אומנם 
המשימה לא קלה בחושך השורר, אך טוב שלפחות רואים את מחנה ישראל ויודעים 

 את כיוון ההליכה.

 

המצרי חש טלטלה עזה! רוח עזה החלה פתאום לנשב, והוא כמעט עף  ---ולפתע
הרוח הזאת? חשבתי שכבר נגמר החורף, אפילו מעיל לא ממקומו. מה קורה פה?? מה 

 לקחתי אתי. חה... כאילו שזה היה עוזר, איזו רוח זאת? זאת לא רוח, זו ממש סופה.

 

לא יאומן! המצרי משפשף את עיניו בחוסר אמון. הרוח העמידה את מי הים  -והנה 
מאמץ את עיניו לצדדים והקפיאה אותם, איזו תופעת טבע נדירה ומעניינית! המצרי 

הם נכנסים לתוך הים! חושבים שיצליחו  -לראות, מה עושים כרגע בני ישראל? הנה 
להימלט... שוטים שכמותם, מה הם חושבים, שרק הם ראו שהים התייבש? גם אנחנו 

 רואים זאת, מיד נרדוף אחריהם ונשיג אותם!

 

ונה מחנה מצרים בלי שהיות, פ -מחבריו הוא שומע כי גם הם בדעה אחת עמו, וכך 
הרוח הנוראה  -אל תוך הים הבקוע, למרדף אחר בני ישראל. המרדף מתיש ומייגע 

המשתוללת אינה מפסיקה אף לרגע, והרכיבה קשה מאוד. מידי פעם מתנגשים הסוסים 
אלו עם אלו בגלל החושך הנורא, ומעוררים מחדש את כאב הפציעות והמכות שספגו 

ה הגדולה העומדת למול עיניהם גוברת על כל קושי! מן החיצים והאבנים, אבל המטר
 זהו כוחה של השנאה המקלקלת את השורה, מעל לכל השערה.



ה ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ח  ס פ ה ג   75  |  ח

 
המצרים מתפלאים לראות כי בני ישראל הולכים דווקא רגועים. הם לא נראים 
מטולטלים מן הרוח הנוראה. ואם לא די בכך, הם מבחינים גם שיש להם פירות 

 להנאתם בנחת ובשמחה.טעימים, והם אוכלים אותם 

 

 מהומת מוות

בני ישראל עוברים בים, והמצרים אחריהם.  -כמעט כל הלילה נמשך המרדף 
כשהתקרב כבר הבוקר, הספיקו כל בני ישראל עד האחרון שבהם, לעבור את הים 

היה כולו עד האחרון שבהם בתוך שטח  -ולצאת אל היבשה, ואילו מחנה מצרים 
 פץ ה' יתברך לעשות את הנקמה הסופית מן המצריים.הים. זו היתה השעה שבה ח

 

מֹ " ַאש ְ ֵקף ֶרת ַהבֹּ ַוְיִהי ּבְ ש ְ ַעּמּוד ֵאש  ְוָעָנן ַמֲחֵנה ֶאל ה'ֶקר ַוּיַ ָהם ֵאת ַמֲחֵנה ,ִמְצַרִים ּבְ  ַוּיָ
 ".ִמְצָרִים

 

קולות אדירים של ברד ואש מתלקחת. עמוד הענן החל לרכך את  לפתע החלו להשמע
האדמה מתחת רגלי המצריים, ועמוד האש הרתיח את האדמה, וכך הפכה הקרקע 
לטיט רותח! מעוצמת החום, נשמטו פרסות הסוסים מרגליהם! גם גלגלי המרכבות 

צד לצד. החלו להישרף. המרכבות נגררו ב"צליעה", ויושביהם היטלטלו בעוצמה רבה מ
חומות המים הגדולות החלו להתפורר, ועל ראשי המצריים נחתו אבני קרח כבדות 

 ששברו את ראשיהם.

 

לפתע החלו כל מיני מחלות שונות ומשונות, כמו שחין, טחורים,  -ואם לא די בכך 
 ע"ל שלט(ה. מ יהיושלח ב מכילתא)שמות יד כד. רש"י. רשב"ם. ספורנו.  כאבי בטן ועוד, לפקוד את המצרים.

 

נתאר לעצמנו מה התחולל שם. יושב המצרי על מרכבתו בעיצומו של מרדף מייגע 
קופץ הסוס ממקומו כאחוז תזזית, המצרי  -בתנאים קשים של חושך ורוח סערה. לפתע 

נופל בחבטה על קרקעית המרכבה, ושובר את הכתף. מה קרה לו, לסוס הזה? חושב 
טראח...! גלגל אחד מן המרכבה  -תרומם, והנה המצרי בכעס. הוא עדיין לא מספיק לה

נופל, והמרכבה סופגת חבטה עזה, היא נעשית מוטית בשיפוע חד לכיוון הגלגל החסר, 
והמצרי היושב בתוכה מתגלגל בעוצמה רבה ב"מורד" התלול... אגב הגלגול הוא מספיק 

משתולל, לשבור עוד כמה עצמות. אבל בכך לא די! הסוס כאילו השתגע! הוא קופץ ו
וגורר עמו את המרכבה. המרכבה מיטלטלת מצד לצד, כשכיוון השיפוע משתנה בהתאם, 

לאחור, ומאחור  -מימין לשמאל, ומשמאל לימין, ומשם  -והמצרי מתגלגל מצד לצד 
 לפנים. ספק אם נשארה בגופו עצם שלימה מכל הטלטולים הללו... -

 

שיו! עליו לרדת מן המרכבה הוא מחליט שעליו לסיים את הסיוט הנורא הזה עכ
הקפיצית הזו כמה שיותר מהר! אבל איך? כל גופו שבור וכמעט אין ביכולתו להניע 
אבר. אולם הוא מתאמץ בכוחות על אנושיים, תופס היטב במעקה כדי לא ליפול שוב 
ומוציא את רגליו אל מחוץ למרכבה. עכשיו הוא ירד ממנה ויגמור את הסיוט! בבת 

ן המרכבה, ו.... מה זה? הנעליים נמסות! הוא עוד לא מספיק להבין אחת הוא קופץ מ
איייי....! זעקת כאב נמלטת מפיו.  ---מה קורה, וכבר הוא מוצא את עצמו יחף, ואז 

הקרקע כולה מלאה בוץ רותח! כויות ענקיות ועמוקות צורבות את כפות רגליו. בתנועה 
מכן מניח אותה ומרים את השניה אינסטינקטיבית הוא מרים את הרגל האחת, ולאחר 

חבל שאי אפשר להרים את שתי הרגליים ביחד! וכך הוא מרים לסירוגין פעם את  -
רגל ימין ופעם את רגל שמאל, כשכל כולו בוער מן הכויות האיומות. ה"ריקוד" המוזר 

 הזה מזכיר לו משהו, גם במכת כינים הוא רקד ריקוד דומה...
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חושב לעצמו, המצב בתוך הכרכרה היה יותר נסבל...  נפלתי מן הפח אל הפחת, הוא

במאמצים מרובים הוא עולה שוב על הכרכרה. הוא ממשיך לספוג מכות ושברים, 
אלא שעכשיו הוא מקבל את היסורים יותר באהבה... זה עדיף על פני הכויות האיומות. 

שיך המצרי כבר התייאש מלנסות לקום, הוא שוכב על קרקע המרכבה חסר ישע וממ
לספוג מכות. הכויות בכפות הרגליים צורבות כאש, מה גם שנשאר דבוק בהן עדיין 
 טיט רותח שטרם התקרר. כאשר ניסה לגרד אותו עם היד, חטף כויות נוספות בידיו.

 

אולם זה לא הכל... לפתע החל כל גופו לפרוח בשחין. רק לא זה! אין לו כח לסיוט 
 ט מאבד תחושה... איך אפשר לסבול עד כדי כך?הנורא הזה...! הוא מרגיש שהוא כמע

 

כך היה מחנה מצרים כולו בבהלת מוות! בשלב זה  -שברים, מחלות, מכות, כויות 
הבינו סוף סוף המצריים, כי ה' נלחם למען בני ישראל. הם הבינו שפרשני הדת של 
 פרעה טעו בפרשנותם, במה שאמרו שלאחר שבני ישראל יצאו ממצרים, ה' כבר עזב

 עלינו לברוח! -אותם. הנה עכשיו ה' מתנקם בנו, הבינו המצריים, ולכן 

 

החליטו כולם לעשות 'רברס'. בכוחות לא להם מנסים המצרים למשוך במושכות  -מיד 
הסוסים ולהפנות אותם חזרה לכיוון היבשה. אולם "פקקי תנועה" כבדים חסמו את 

בחוסר אונים, ארגזים שנפלו מן המעבר. עגלות תקועות, בני אדם חולים השוכבים 
 כל אלו חסמו את הדרך ולא אפשרו מנוסה. -העגלות 

 

 אין מנוס!

 לפנות בוקר התרחשה המפלה הקשה ביותר: -אולם כל זה היה רק "מקדמה" 

 

ה ְנֵטה ֶאתמֹ  ֶאלה' אֶמר ַוּיֹ" ה ֶאת... ַהּיָם ָיְדָך ַעל ש ֶ ם  ,ַהּיָם ָידֹו ַעל ַוּיֵט מש ֶ ב ַהּיָ ש ָ ַוּיָ
תֹוְך ַהּיָם ֶאת ה'ַוְיַנֵער  ,ּוִמְצַרִים ָנִסים ִלְקָראתוֹ  ,ּבֶקר ְלֵאיָתנוֹ  ִלְפנֹות )שמות יד כו,  "ִמְצַרִים ּבְ

  כז(
 

לפתע, בבת אחת, עם הטיית ידו של משה, נפלו חומות המים האדירות, ושבו לשטוף 
 המבוהלים. את הים. הגלים הסוערים שטפו בשצף קצף את המצרים

 

המצרים שהיו קרובים לשפת הים ניסו לברוח, אך הסוסים הכניסו אותם לתוך הים 
בכח. היו שידעו לשחות וחשבו בכך להינצל ולהגיע לשפת הים, אבל הים הגועש לא 
נתן להם לעשות זאת. היו שניסו לברוח מן הים בכח הכישוף. אבל שרו של ים אמר: 

אתננו לצאת מידי?! ואז היו המים רצים אחרי  - האם אפשר שפקדון שנתן ה' בידי
  המצרים וסוחפים אותם אליהם שוב בכח.

 

ים יכנפ םועשו להשמם,  וממרא יוחני -היו במצרים גדולים במיוחד מכשפים  שני
 "!ברוב גאונך תהרוס קמיך" :עולם. אמר גבריאל שלבכשפים ופרחו באויר ונתלו ברומו 

וקעקען  םראש שערותבמיכאל  םתפס !לך ועשה בהם דין :מיד אמר הקב"ה למיכאל
 )ילקוט שמעוני שמות יד רלה( .על פני הים

 

 "תרגילי מים"

אבל ה' לא נתן למצרים את ה"תענוג" לטבוע בקלות, ולהתפטר מהצרות. ה' ניער את 
גלי הים בעוצמה רבה, והמצרים החלו להיזרק בכח רב מן הים לאויר, ומן האויר 

כך שוב ושוב. ה"קפיצות לגובה" הללו לא היו חוויה נעימה במיוחד, שכן חזרה לים, ו
בהיותם למעלה באויר, ה' הפך אותם ועשה להם "גלגולי סלטה"... נזרק המצרי עם 

 -מרכבתו לאויר, כשהמרכבה למטה והוא למעלה, אולם באמצע הדרך הם התהפכו 
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לים, קיבל ראשו של הסוס למעלה והמצרי עם ראש למטה. וכך, כאשר נחתו חזרה 

 המצרי חבטה עזה.

 

"ה הקבבהם נתן בדרך הטבע, כבר היו כולם צריכים למות תוך מספר שניות, אלא ש
 , כדי שירגישו את היסורים שוב ושוב.חיות

 

מַ " -ה"צדיקים" שבמצרים אכן מתו די מהר  עֹוֶפֶרת ּבְ יִרים ִיםָצֲללּו ּכַ שקעו כמו  -" ַאּדִ
מֹו שבהם " עופרת ונטבעו. הבינונים ה' נתן להם לעשות כמה  - "ָאֶבןָיְרדּו ִבְמצֹולֹת ּכְ

"תרגילי מים" נחמדים ורק אחר כך הטביע אותם. ואילו הרשעים, שהתאכזרו ביותר 
ח ֲחרֹ " -לבני ישראל נעו ונדו בתוך הים זמן רב, כמו קש הצף על פני המים  ּלַ ש ַ ְנָך ּתְ

ש  אְכֵלמֹו יֹ  ּקַ  )מכילתא ורש"י(". ּכַ

 

לעומת זאת העמים האחרים שהצטרפו למרדף, לא טבעו בים. ה' חיזק את ליבם 
שירדפו אחרי בני ישראל כדי שיראו במפלת המצרים ויכירו בגדולת ה' יתברך, וילכו 

 )ש"ך וזוהר. מע"ל שדמ(לספר זאת בכל העולם. ֵמי הים הכירו, מי מצרי ומי משאר האומות! 

 

נזרק לאויר בכח  -מצד לצד, ולפתע  בתוך המיםנתאר לעצמנו: מיטלטל המצרי הרשע 
רב, עושה גלגול, ונוחת חזרה בחבטה עזה אל תוך הים. העוצמה החזקה שבה הוא 

והמים שוטפים אותו מכל כיוון. הוא  נופל, גורמת לו להכנס עמוק עמוק בתוך הים,
מנסה לשחות או להוציא את הראש מן המים כדי לנשום, אך ללא הצלחה. כעבור 

פר שניות של סיוט נורא, הוא מרגיש שהוא מתחיל לאבד את הנשימה. 'עוד מעט מס
אני מת' הוא חושב לעצמו, והמחשבה הזאת די מנחמת אותו. הנה הוא כבר כמעט 

הופס! גל גדול ואדיר מעלה אותו בבת אחת ממעמקי הים, וראשו  ---כמעט מת, ו
עמוקה וממלא את ראותיו  יוצא החוצה. באינסטינקט בלתי רצוני הוא עושה נשימה

קפיצה לגובה, גלגול ונחיתה אל מעמקי  -באויר. לאחר עוד כמה טלטולים קשים, שוב 
חזרה החוצה לנשום אויר  -הים. שוב מאבק בגלים, שוב איבוד נשימה, כמעט מוות, ו

 נוסף, להמשיך לחיות, להמשיך לסבול. וכך חוזר הדבר על עצמו שוב ושוב!

 

ט" בֶּ ֵ יםכ ְ  ְלֵגו - ש  ילִּ  "סִּ
מצא  .לרועה אחד שהיה רועה חזירים ?פרעה למה הדבר דומה משלאומר המדרש: 

את תן לי " הרחל לומר לרועה: שלח בעל ך אותה לעדרו.מש ]נקבת האיל[, אחת רחל
מהיכן הוא  -הודיעו לי  הרחל לידידיו: אמר בעל !".אין לך אצלי רחל" :אמר לו ".רחלי

 !"שלח לי רחלי" :אמר לו .את המעיינותלו וסתם  ,והודיעוהוהלכו  ?בהמותיו את משקה
את ושיב מ הואהיכן  - הודיעו לי הרחל: אמר בעל !",אין לך בידי רחל" :אמר לו
 :אמר !"שלח לי רחלי" :אמר לו ם.והרס את הצריפיהלך  ,הלכו והודיעוהו ?בהמותיו

ושרף את כל  ,ודיעו לוההלכו ו ?היכן הוא רועה - הודיעו לי :אמר !"אין לך בידי רחל"
הודיעו לי  :אמר !".בידי רחל לךאין " :אמר !",שלח לי רחלי" :אמר לו .העשב שהיה לו

שלח לי " :אמר לו .תחת ידוואסר אותו בנו את הלך ולקח  ?היכן בנו הולך ללמוד -
הרועה ממשיך בעבודתו, ולפתע תפס אותו בעל היה  !".רחלךלך הרי " :לו אמר !"רחלי

 אוסר אותי?!למה אתה  ,עכשיו אין רחלך בידיהרועה: " אמרהרחל ואסר אותו עם בנו. 
הצמר שגזזת ממנה ו ,אני מבקש ממך כל מה שילדה" :אמר לו ?!",יש לך בידי עוד מה
 הייתי מחזיר את הרחל, לאולואי ה :ואומרהתחיל צווח  !"כל הימים שהיתה אצלך -

לחינם התנכל לו  ]בעל הרחל[, והוא עמד בדבריוהנה הרועה  :והיו בני אדם אומרים
. אבל עכשיו שנתתי לו את רחלו, הרי זה כאילו הודיתי באשמה, ויש לו בקש להרגוו

 פתחון פה לתבוע ממני דברים נוספים.
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 רועה חזירים ,אלו ישראל - רחל ,מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא מלךזה  -המלך  :כך
היאורה  כל הבן הילוד, וגזר "מסיםפרעה  עליהםנתן ירדו ישראל למצרים ו .זה פרעה -

 ".שלח עמי ויעבדוני"אמור לפרעה  :ברוך הוא אומר למשה הקדושהתחיל  תשליכוהו".
משה ואמר לקדוש בא  ?!"מי ה' אשר אשמע בקולו" :אומר פרעה התחיל ,הלך ואמר לו

 ?היכן מצרים שותים :לו אמר !"הרי הוא אומר מי ה' ואינו רוצה לשלח" :ברוך הוא
התחילו  .הלך אהרן והכהו ונהפך לדם .הפוך אותו לדם :אמר לו .מנילוס :אמר לו

אמר  .ולא רצה !"שלח עמי" :ואמר חזר ם.ולא היו מוצאי ,המצרים מבקשים לשתות
ואחר כך  .הכל אתשלח עליהן ברד ושיבר כל עץ שלהם ושרף  ?היכן בהמתו רועה :לו

 לבסוףו .עליו כל המכות ולא רצה לשלחם . הביאירק העץשלח להם ארבה ואכל כל 
 !".קומו צאו" פרעה: באותה שעה אמר ".וה' הכה כל בכור"שנאמר  ,נטל בנו וחבשו

 ".ונער פרעה וחילו בים סוף: "וחבשו בצד בנו שנאמר הקב"ה תפשואולם לאחר מכן 
הנה פרעה עמד  ! והיו העולם אומרים:לא שלחתים לואי"ה :התחיל פרעה אומר

ֹוט ַלּסּוס" :כו ג) משלי)בדיבורו". על כך נאמר  ֶבט ,ֶמֶתג ַלֲחמֹור ,ש  ִסיִלים ְלֵגו - ְוש ֵ  -" ּכְ
הסוס צריך "שוט" כדי להטות אותו לדרך הנכונה, החמור צריך "מתג" כדי לרסן אותו, 

מבין רק ב"שבט" ובמכות. הכסיל זה פרעה, שלא למד לקח מהתחלה,  -כך הכסיל 
 (כרבה  שמות) ספג מכה אחר מכה, עד המכה המוחצת בים סוף.ו

 

 פליטת הגופות אל היבשה

יצאו כבר כולם מן הים. הם הגיעו חזרה למדבר איתם, קרוב לנקודת  -ובמחנה ישראל 
המוצא שבה הם היו לפני שנכנסו אל הים. למעשה הם לא חצו את הים לרוחבו, כי 
אין הים מפריד בין ארץ מצרים וארץ כנען, ולא היה להם צורך לחצות אותו, אלא 

את המצרים בתוכו. ולכן הם הלכו בים  הכניסה לתוך הים היתה אך ורק כדי להטביע
 (שמות יד כב חזקוני) נכנסו, עשו סיבוב, ויצאו מאותו כיוון שממנו באו. -בחצי עיגול, קשת 

 

מסתכלים בני ישראל סביבם, והנה הים חזר לאיתנו והם נמצאים ביבשה. המצרים 
שם נעלמו מן האופק, אבל איפה הם עכשיו? דאגה התחילה ליכנס לליבם: שמא כ

, במרחק מה מאתנו, ועוד מעט כך מצרים עולים מצד אחר ,זהשאנחנו עולים מצד 
 הם יגלו את מקומנו וירדפו אחרינו שוב! 

 

, כדי שיראו אותם בני ליבשה ת כל המצריםא טופלשישל ים  ואמר הקב"ה לשר מיד
שנתן  עבדיש  ,רבונו של עולם השר של הים לפני הקב"ה:אמר  ישראל מתים ויירגעו.

 לך אתןאני  :אמר הקב"ה ממנו את המתנה?! ונוטלהאדון וחוזר  ,מתנה אדונולו 
בעתיד פיצוי הוגן על כך, בתוספת ריבית רצינית: במלחמת סיסרא תקבל אליך את 

 ,עולםרבונו של  :אמר לפניו אויבי ישראל, במספר של פי אחד וחצי ממספר המצריים.
 בבוא הזמן לדרוש את הפיצוי המובטח לי? אדונו?! כיצד אעיזיש עבד שתובע את 

כששמע זאת שר  לכך שאקיים את הבטחתי! ערב יהנחל קישון יה מר לו הקב"ה:א
 )ערכין טו ע"א( .יבשהאת המצרים אל ה מיד פלטהים, 

 

אולם כאשר הגיעו המצרים אל היבשה, ננטש ריב גדול בין השרים של מעלה: שרו 
אבל שר היבשה חשש לקבל את גופות המצריים  של הים אמר ליבשה: "קח את בניך",

אליו, כי זכר היטב את ההקפדה שהקפיד עליו הקב"ה כאשר האדמה ספגה לתוכה 
את דמו של הבל שנרצח בידי קין. אז קילל הקב"ה את האדמה ואמר: "ארורה האדמה 
בעבורך!" עכשיו חשש השר שמא הקב"ה יתבע אותו גם על בליעת דם ההרוגים של 

ולכן חזר שר היבשה והטיל את גופות המצריים חזרה לים ואמר לו: "קח מתיך מצרים, 
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כי על ידך מתו". וכך היו הגופות הולכים ונזרקים מים ליבשה ומיבשה לים, ומיטלטלים 
ברכבם ובפרשיהם כאילו היו כדור במישור. אז נשבע הקב"ה לאדמה שלא יתבע אותה 

 וחר טוב כב יז()שעל דם ההרוגים, ונתרצתה היבשה לקחתם. 

 

 לעשות נקמה בגויים!

גופות אדם, גויות סוסים, מרכבות ורכוש  -עומדים בני ישראל על שפת הים, והנה 
 -מתחילים להיפלט מן הים אל היבשה! הם ניגשים אל גויות המצרים, והנה  -רב 

עוד רוח חיים באפם! את מיתתם לא סיימו המצריים בתוך הים אלא נפלטו אל 
 בשלח ויהי מכילתא) מעולפים למחצה, כדי שתכסם בושה על מפלתם המוחצת. היבשה כשהם

 (ו

 

והולך ונותן את  ,כלבוהיה כל אחד ואחד מישראל נוטל את  עשו בני ישראל?מה 
אכול  !אכול מן היד הזו שנשתעבדה בי :לכלבווהיה אומר  ,של מצרי צוארועל  רגלו

  !חס עלי שלא שהכו אותי! אכול מן הלב הזההללו  ותעומן הזר
 

והיה האחד אומר לחברו: הנה המצרי הרשע הזה שהשתעבד בי קשות, והנה הרשע 
הזה שנתן את בני בטיט! וכל אחד מישראל לקח את השוט שלו והיו מכים לנוגשים 

 (שמעוני שמות יד רמ ילקוט) על פניהם, וחובטים בהם חבטות גדולות ונאמנות.

 

גדולה, נפחו המצרים את נשמתם. ופתחה  רק לאחר שעשו בהם בני ישראל נקמה
המצרים זכו  -האדמה את פיה ובלעה את כולם. "אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה" 

שכבדו את יעקב אבינו בפטירתו, ועלו כל מצרים  -לקבורה בגלל שלוש סיבות: האחת 
שעל ידם היה  -שהודו ואמרו "ה' הצדיק". והשלישית  -עם יוסף להלוויתו. השניה 

 )מע"ל שמח(וש ה' גדול בעולם כולו. קיד

 

בשעת מיתתם של המצרים, ראו בני ישראל גם במיתתו של השר הממונה על מצרים. 
אז חשו בני ישראל כי אכן הם ניצלו סופית מן המצרים, ואינם בגדר "עבדים בורחים" 

 (שמות יד ל ספורנו) אם "בני חורין".כי 

 

 ביזת הים

יחד עם המצריים נפלט אל הים כל הרכוש הגדול שהביאו עימם, היה זה רכוש עצום 
מאוד מאוד. מאין היה למצרים רכוש זה, והרי בני ישראל לפני צאתם לקחו מהם את 
כל חפצי הערך שברשותם, והשאירו את מצרים מרוקנת מכל "כמצולה שאין בה דגים"? 

ת המון העם, אבל אוצרות המלוכה אלא שהרכוש שלקחו עימם בני ישראל היה מא
הרבים של המצריים עדיין נותרו. כזכור, פרעה לפני צאתם למרדף פתח לפני המצריים 
את כל אוצרות המלוכה וחילק להם כדי להמריץ אותם לבוא למלחמה. הוא קישט 
את כל הסוסים באבנים טובות ומרגליות, ומילא את המרכבות בכסף ובזהב לרוב. כל 

 )הרא"ם(עם המצרים במרדפם, ועכשיו פלט הים את הכל. אלו התלוו 

 

בזזו בני ישראל את השלל הרב והתעשרו עושר רב, לקיים מה שהבטיח הקב"ה 
ר ַיֲעבֹ  ְוַגם ֶאת": (טו יד בראשית)לאברהם אבינו בברית בין הבתרים  ן ָאנֹ ַהּגֹוי ֲאש ֶ  ,ִכידּו ּדָ

ְרֻכש   ֵיְצאוּ ֵכן  ְוַאֲחֵרי דֹול ּבִ  ".ּגָ
 

 :(השירים א יא שיר) והדבר רמוז בפסוק ,מביזת מצריםהרבה יותר  -גדולה היתה ביזת הים 
ה ָזָהב ּתֹוֵרי" ֶסף ַנֲעש ֶ ְך ִעם ְנֻקּדֹות ַהּכָ זו ביזת מצרים,  -". דרשו חז"ל: נקודות הכסף ּלָ

זוהי ביזת הים. ללמדנו שביזת הים היתה מול ביזת מצרים כ"תורי זהב"  -ותורי זהב 
 (בא פסחא יג מכילתא) ת "נקודות כסף".לעומ
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 אורח הכבוד

ומי היה נוכח בכל המעמד הגדול הזה? יעקב אבינו בכבודו ובעצמו! נס תחיית המתים 
 התרחש! על מה ולמה?

 

אומר המדרש: בשעה שהיה יעקב צריך לרדת למצרים, ידע מברית בין הבתרים שאמר 
אותם, ולכן היה מתיירא שמא ייהרגו הקב"ה לאברהם אבינו על בניו, ועבדום ועינו 

יָרא ַאל" הוא ובניו בגלות הקשה. אמר לו הקב"ה: י  ,ִמְצַרְיָמה ֵמְרָדה ּתִ דֹול  ְלגֹויּכִ ּגָ
ם יְמָך ש ָ ". אמר יעקב: חוששני שמא לא אזכה להיקבר עם אבותי ולא אראה ֲאש ִ

ָך ִמְצַרְיָמה ִכי ֵארֵ ָאנֹ בגאולת בני, ובנס שאתה עתיד לעשות להם. אמר לו ה': " ד ִעּמְ
אני אעלה ואביא אותך אל קבר אברהם ויצחק, וכן אעלה  -" ָעלֹה ִכי ַאַעְלָך ַגםְוָאנֹ 

אותך למעלה שתראה את הגאולה בעיניך. עכשיו עורר הקב"ה את יעקב אבינו ואמר 
לו: קום וראה את בניך שיוצאים ממצרים, וראה את הניסים שאני עושה עמהם. 

 )זוהר. מע"ל שמח(.  הים וראה במו עיניו את כל הניסים! והביאו על שפת

 

 שירת הים

בבוקרו של יום שביעי של פסח, לאחר שחזו ישראל בעיניהם בידו הגדולה והחזקה 
כל את עשית לנו  :רו. אמנכנסה בלבם יראת הרוממות והאמונה השלימה של הקב"ה,

לה' שירות ותשבחות  ?ומה יש לנו לומר .טובה כפוייאף אנו לא נהיה  ,הניסים האלו
 )ילקוט שמעוני שמות יד רמ(יתברך! 

 

. כל שירה ברוח הקודשישראל למעלה גדולה מאוד של נבואה, והתחילו לומר אז זכו 
אות באות ותיבה  -ישראל אמרו שירה עם משה רבנו יחד כאחד, בלי שינוי זה מזה 

מפיהם והצטרפו לשירה, ואף  בתיבה. אפילו התינוקות הרכים שמטו את האוכל
 העוברים במעי אימותיהם אמרו שירה!

 

הפמליא של מעלה, כדי שיראו אותו ויכירו מי  -והקב"ה הופיע שם עם כל המלאכים 
האל העושה להם נסים אלו. וכן ראו את בית המקדש ואת ירושלים של מעלה, וכל 

שלא הכירו הנביאים  אחד ואחד, גם המון העם והילדים הקטנים, הכירו והשיגו מה
  . סוטה לא ע"ב. מע"ל שמט(שמות טו רמד "שילקו) הגדולים, ואפילו יחזקאל הנביא לא הגיע למעלה זו.

 

בתוך בני ישראל היו אנשים רבים, אשר גדלו במצרים בצורה ניסית על ידי הקב"ה 
יולדות במדבר, וה' זן את הילדים  בכבודו ובעצמו, כפי שסופר לעיל, שהיו האמהות

ונתן להם מאצבע אחת דבש ומאצבע אחת חלב, וגדלו כמו עשבי השדה. עכשיו 
 )סוטה יא ע"ב(אלי ואנוהו".  זהכשנגלה אליהם הקב"ה על הים, הכירוהו ואמרו: "

 

 שירת מרים

ִביָאה " ח ִמְרָים ַהּנְ ּקַ ָיָדהּ  ן ֶאתַאֲהרֹ  ֲאחֹותַוּתִ ֶצאן ָכל ,ַהּתף ּבְ ים ַאֲחֶריָה  ַוּתֵ ש ִ יםַהּנָ ֻתּפִ  ּבְ
 )שמות טו כ( ".ּוִבְמֹחלֹת

 

הנשים הצדקניות שכה בטוחות היו בגאולתן השלימה, לקחו עמן תופים וכלי זמר 
 )רש"י(, וכעת יצאו אף הן בשירה ובהודיה לה' יתברך. ]למרות החיפזון בו יצאו![ממצרים 

 

ואחריה שרו כל הנשים. ומדוע דווקא מרים?  מרים הנביאה היא זו שפתחה בשירה,
"מרים" נקראה כך על שם מרירות הגלות, שכאשר נולדה התחיל עול השעבוד להיות 

אך היא ענתה  ]מזל רע[,מר וקשה מאוד. בשל כך כינו אותה האנשים "ביש גדא" 
לעומתם: אדרבה, צריכים אתם לקרוא לי "מזל טוב", כי ככל שהגלות קשה יותר, אות 
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יא שהגאולה מתקרבת. שהרי הגאולה דומה ללידה: כל זמן שאין האשה מרגישה ה

צירי לידה חזקים, סימן שהלידה עוד רחוקה, אך ככל שמתחזקים הצירים, כך מתקרבת 
 הלידה.

 

כך אמרה מרים הנביאה בזמן השעבוד הקשה, ואף התנבאה שאמה תלד בן שיושיע 
את ישראל. אולם בני ובנות ישראל שהיו כה שקועים בעבודת הפרך ובשעבוד המר, 
התקשו לקבל את דברי הנחמה הללו. עכשיו, שנבואתה ודבריה התקיימו, הרי מן הראוי 

ווקא מתוך המרירות והקושי צומחת שהיא זו שתצא בראש השירה, להזכיר לכולם כי ד
 )מע"ל שס(הישועה! 

 

 שירת המלאכים

לאחר ששרו בני ישראל, ואף הנשים שרו, פתחו המלאכים בשירה. למעשה רצו 
המלאכים להקדים את בני ישראל בשירתם. הם פנו ואמרו לקב"ה: הרי בלילה, ליל 

ואתם  ,בים טובעים ידי מעשיקריעת ים סוף, כאשר בקשנו לאמר שירה, אמרת לנו: "
?!". ולכן במשך כל הלילה לא אמרנו לפניך שירה. עכשיו רוצים שירהאומרים לפני 

אנו לומר לפניך שירה תחלה לפני בני ישראל. אמר להם הקב"ה: רצוני שבני יאמרו 
 שירה תחילה!

 

לאחר שאמרו האנשים שירה, ביקשו המלאכים לומר שירה. אמר להם הקב"ה: המתינו 
יאמרו שירה תחילה. טענו המלאכים ואמרו: לא די שהאנשים קדמו לנו,  עד שהנשים

 -אלא גם הנשים? ענה להם הקב"ה: חייכם כן! שהצדיקים והצדיקות של עם ישראל 
 )ילקוט שמעוני שמות טו רמא(מעלתם גדולה משלכם! 

 

ואומנם לאחר ששרו הגברים והנשים, פתחו אף המלאכים בשירה, וכך היה יום שביעי 
 פסח יום שכולו שירה והודיה לה' יתברך. של

 

ו  " ל  ינו   ְואִּ יָרה ַכי ָם פִּ יו ,ָמֵלא ש ִּ ָ ל  ֲהמֹון ג ַ ה כ ַ נ ָ ֹוֵננו  רִּ ַבח  ,ו ְלש  ֶּ ְפתֹוֵתינו  ש  ְוש ִּ
יעַ  ְרֲחֵבי ָרקִּ מֶּ ש   ,כ ְ מֶּ ֶּ ש   ירֹות כ ַ ֵרחַ ְוֵעיֵנינו  ְמאִּ ֵרי  ,ְוַכי ָ ש ְ נִּ ֹות כ ְ ְוָיֵדינו  ְפרו ש 

ם ָמיִּ ָ לֹות ,ש  ַאי ָ ֹות כ ָ י ,ְוַרְגֵלינו  ַקל  יקִּ  ה'ְלהֹודֹות ְלָך  ןֵאין ֲאַנְחנו  ַמְספ ִּ
ת ,ֱאלֵֹהינו   נו   ו ְלָבֵרְך אֶּ ְמָך ַמְלכ ֵ ים ְורֹוב  ,ש ִּ לֶּף ַאְלֵפי ֲאָלפִּ ַעל ַאַחת ֵמאֶּ

ים ָעמִּ י ְרָבבֹות פ ְ ב ֵ ְפָלאֹות  ,רִּ ים ְונִּ ס ִּ ֹובֹות נִּ יתָ ַהט  ָעש ִּ ֶּ ם ש  נו  ְועִּ ָ מ   עִּ
 "...ֲאבֹוֵתינו  

 
 

 

אומר רבנו סעדיה גאון: אם בהבטחת שתי אותיות של "דן" אנוכי, 
נתרחשו לאבותינו נסים ונפלאות כה רבים, על הגאולה העתידה לבוא 
במהרה בימינו, שנכתבו עליה פרקים שלמים בנביאים, על אחת כמה 

 וכמה, כי נפלאים יהיו מעשי ה' יתברך, ברוב ישועות ונחמות!
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  ...על הניסים 

 היאומן כי יסופר?!

ניסים גדולים ועצומים הקיפו את בני ישראל בתקופת גאולת מצרים, ניסים שקשה 
להבינם בשכלנו הקט. בורא העולם, אשר יצר בתבונה בלתי נתפסת את העולם הנפלא 
שבו אנו חיים, מן הדברים הקטנים ביותר, כמו האטומים הזעירים, תאי גופינו 

יצורים קטנטנים ומורכבים, ועד הדברים הגדולים כמרחבי הקוסמוס  המופלאים,
אותו בורא עולם  -האדירים, שכדור הארץ לעומתם הוא כגרגר אבק בתוך אולם ענק 

אשר קבע את חוקי הטבע, הוא זה שאף קבע לשנות את חוקי הטבע בזמנים מסוימים, 
  :)בראשית רבה ה ה(רש כדי להוביל את העולם אל ייעודו ושלמותו. כמו שאומר המד

 

אמר רבי ... הקב"ה עם הים שיהא נקרע לפני ישראל התנה תנאי :יוחנן ביאמר ר
אלא עם כל מה שנברא  ,הואלא עם הים בלבד התנה הקדוש ברוך  :ירמיה בן אלעזר

ץָאנֹ " :(מה יב ישעיה)! שנאמר: בששת ימי בראשית רֶּ י אֶּ יתִּ י ָעש ִּ י ,כִּ י ,ְוָאָדם ָעלֶּיָה ָבָראתִּ  ָיַדי ֲאנִּ
ם ָנטו   ַמיִּ ָ י ְוָכל ,ש  יתִּ ו ֵ צויתי את  ,צויתי את הים שיהיה נקרע לפני ישראל - "ְצָבָאם צִּ

צויתי את השמש ואת הירח שיעמדו לפני , משה לפניהשמים ואת הארץ שישתקו 
שלא תזיק  שאת הא צויתי הנביא, ויתי את העורבים שיכלכלו את אליהו, ציהושע

צויתי את השמים  ,צויתי את האריות שלא יזיקו את דניאל ,לחנניה מישאל ועזריה
 .צויתי את הדג שיקיא את יונה ,לקול יחזקאל שיפתחו

 

וברור הדבר שעלינו להאמין בכל הניסים  :)שמות ח"א שנ( וכך כותב בילקוט "מעם לועז"
הללו שהם אמת. ולא כאותם הפילוסופים הארורים שאינם מאמינים אלא במה 
שרואות עיניהם ומבינים בדעתם, והם מכחישים בדברי רבותינו ז"ל. אבל אלו שהם 
יראי שמים ובעלי נפש המאמינים כי הקב"ה ברא כל העולם יש מאין, בודאי יש 

יסים שהם נגד הטבע, ואעפ"י שאין להבינם בדעת. ואם נתבונן היטב בכוחו לעשות נ
נראה כי יש בעולם הרבה דברים שהם נפלאים מאוד, אבל בהיותם דבר של כל יום 
אנו מסתגלים לזה ולא משתוממים. למשל: בעיר שאין שם ים, ובני אדם לא ראו 

מקובצים מים  כשיבוא אדם ויספר להם, שיש מקום שבו -מעולם לא ים ולא דגים 
רבים, ובתוכו בעלי חיים שהם רק במים, הרי האנשים האלו בודאי לא יתנו אימון 
בדבריו, כי הם יודעים שכל בעל חיים הנופל במים מיד מת. ובפרט אם יספר להם 
כי אותם הברואים כל זמן שהם בתוך המים הם חיים, וכשמוציאים אותם מן המים 

כי הוא מספר דברים שהם נגד הטבע. וכן לכל הם מתים, בודאי יחשבוהו לשקרן, 
הנעשה בעולם, כי בהיותנו רגילים להם, שוב אין אנו תמהים ומשתוממים. אבל מי 
שיש לו דעת רואה ומבין כי כל זה מעשי ידיו של הקב"ה שכוחו גדול, יתברך שמו 

 ויתעלה הדרו".

 

 מארץ תצמח" -"אמת 

יות רבות מאוד, המאמתות ומוכיחות את בעשורים האחרונים התגלו תגליות ארכיאולוג
דיוקם ההיסטורי של המסורות הכתובות בתנ"ך, ואת אלה שנמסרו לנו על ידי רבותינו 
בתורה שבעל פה. לארכיאולוגים בני זמנינו לא נותר אלא להודות בפה מלא על 

 041' ]להלן נביא קטעים מתוך הספר "מסילות אל האמונה" עמאמיתות העובדות הכתובות בתורה 

 והלאה[.

 

פרופסור נלסון גליק כותב: "ימים הרבה עסקתי בארכיאולוגיה מקראית, ועד היום לא 
הוצאתי ממעבה האדמה שום חפץ, לא חשפתי עיר קדומה, ולא נזדמן לי לראות דבר 

 ארכיאולוגי כלשהוא, שיהיה בו סתירה כביכול לדברי המקרא".
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כפי שגולל בתנ"ך, עמד במבחן הביקורת ויל דורנט כותב בספרו: "...סיפור היהודים 

והארכיאולוגיה. כל שנה מוסיפה אישורים מתעודות, מונומנטים וחפירות. עלינו לקבל 
 את דיווח התנ"ך..."

 

ד"ר יוחנן אהרוני: "...התגליות החדשות שינו לחלוטין את גישת החוקרים למקרא. הם 
ד חוקר רציני אשר יכול היום רואים בו עתה מקור היסטורי ממדרגה ראשונה... אין עו

 לפקפק בעובדה שמסורות אלה אומנם נמסרו בנאמנות מפליאה מדור לדור".

 

הדברים פשוטים וברורים, שאין המסורת היהודית זקוקה לכל אישור של ארכיאולוגים 
למיניהם כדי לדעת שכל המסופר בתורה הוא אמת לאמיתה. אולם יש לראות בגילויי 

י שההשגחה מסרה לידינו לחיזוק נוסף לאמונה, להוציא אף מלב הארכיאולוגיה כאמצע
 הספקנים, דברים הידועים משכבר.

 

 עדויות מכל העולם

אחד החוקרים הרציניים בתחום זה הוא פרופסור עמנואל ויליקובסקי. את פרופסור 
הטרידו שאלות קשות. על פי המסופר בתנ"ך היו בהיסטוריה העולמית  ויליקובסקי

מאורעות כבירים שהיו חייבים להשאיר רושם רב על האנושות כולה. מאורעות כמו 
)העולם נעצר ומעמד הר סיני  )שבו נבקעו כל המימות שבעולם!(יציאת מצרים, קריעת ים סוף 

, היו צריכים להיות מתועדים ר נשמע בכל העולם(עוף לא פרח, צמחים לא נעו וכו'. וקול השופ -
גם אצל האומות שמסביב לאזורי המזרח התיכון. וכיצד זה שהם אינם מסופרים על 

 ידי אומות אחרות?

 

פרופסור ויליקובסקי לא טמן ידו בצלחת, והחל לנבור בספריות בחיפוש אחר כתבי 
וא יכל לברך על המוגמר. יד עתיקים. במשך תשע שנים הוא חקר את הנושא, ובסופם ה

בידיו היה אוסף עצום של עדויות רבות על תהפוכות טבע כלל עולמיות בזמנים 
היסטוריים ממסורות עם, וממצאים גיאולוגים סביב העולם כולו. לא נותר לו אלא 

אפשר  -לשבץ את המאורעות ההם בצד אלו המסופרות בתנ"ך, והנה הפלא ופלא 
רים מן הצד המצרי, איך הם עמדו מופתעים אל מול לראות כיצד חוו את מכות מצ

עמוד האש האימתני שהלך כנגד "אויבי הארץ", כלשונם של המצריים. עדויות מכל 
רחבי העולם על היבקעותם של המים, תהפוכות הטבע האדירות שליוו את מעמד הר 

 סיני, כולל קולו העצום של השופר, ועצירת השמש בימי יהושוע בן נון.

 

 ס איפוארפפירו

כתב יד  -אחד הממצאים המרשימים, העוסק במכות מצרים, הנו "פפירוס איפואר" 
למניינם( על ידי  1000]הפפירוס נרכש בשנת ה'תקפ"ח )מצרי, המתעד את עשרת המכות שירדו על מצרים. 

מודים. ברוב העמודים ארבע עשרה . הוא כתוב על שני צדדיו. ומכיל שבעה עשר ע344 -המוזיאון של ליידן בהולנד ומספרו הקטלוגי 
הינם במצב גרוע ביותר, וגם שאר העמודים כולם פגומים בשוליהם  10 –ו  4שורות, מן העמוד הראשון נותר שלם רק שליש, העמודים 

 העליונים והתחתונים[.

 

ההרס והחורבן  פרופסור עמנואל וילקובסקי הוא שגילה את הדמיון הרב בין תאור
שפוקד את מצרים, כפי שמתאר אותן המצרי "איפואר", לבין התיאור של התורה על 
מכות מצרים, וזה לשונו: "...חקרתי ודרשתי בכתובים, ואולם לא מצאתי איזכור כלשהו 
לאסון כזה בספרים העוסקים בהסטוריה של מצרים, עד אשר נתקלתי בהתייחסות 

על כך שים הנילוס הפך לדם. חיפשתי אחר המקור, לחכם בשם "איפואר", המקונן 
... עיון בכתוב 1444ומצאתיו במהדורה מאת אלן גרדנר, אשר תרגם את הטקסט בשנת 

הביאני למסקנה, שלא זו בלבד שהיה זה תיאור של שואת טבע, אלא שהטקסט היה 
ועטות שנים מ -תיאור מדויק של מכות מצרים... כה רב הדמיון בין התיאורים, עד כי 
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כאשר שלחתי את הטקסטים המקבילים לפרופסור גוהן גרסטנג,  -לאחר מכן 

האיג'פטולוג הבריטי וחוקר יריחו, השיב לי הלה, שהטקסט מתוך הפפירוס המצרי 
 (30)פרופ' וילקובסקי, "חוזים בכוכבים וחופרי קברים" עמ' נראה לו כהעתק מספר שמות...!" 

 

היה תוכנו של הפפירוס שכה הרשים אותו? הנה ממה התפעל פרופ' וילקובסקי? מה 
 לפנינו ציטוט חלקי מן הפפירוס, בהשוואה לפסוקים מחומש שמות:

 
 

 תרגום פפירוס איפואר ספר שמות
 מכות בכל הארץ, דם בכל מקום )ז,כ(ויהי הדם בכל ארץ מצרים 

 האנשים נרתעים מלטעום, בני אנוש צמאים לדם )ז, כא(ויבאש היאור 

ויחפרו כל מצרים סביבות היאור מים 

)ז, לשתות, כי לא יכלו לשתות מימי היאור 

 כה(

 אלה הם מימינו, זהו אושרנו! מה נעשה? הכל נחרב!

הנה יד ה' הויה במקנך אשר בשדה, 

בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצאן, 

 )ט,ג(דבר כבד מאוד 

 כל החיות לבם בוכה, הבקר גועה.

משה את מטהו על השמים, וה' נתן  ויט

קולות וברד, ותהלך אש ארצה... ויהי ברד 

 כד( -)ט, כג ואש מתלקחת... 

 עצים הושמדו.
אומנם כן, שערים עמודים וקירות נאכלו על ידי 

 האש...

ולא נותר כל ירק בעץ ובעשב השדה בכל 

 )י, טו(ארץ מצרים 

מצרים בוכה, ארמון המלוכה בלא רווחיו, בלא 
רות בלא תבואה, אשר לו שייכים החיטה, פי

 השעורה, האווזים והדגים.

ויך הברד בכל ארץ מצרים את כל אשר 

בשדה מאדם עד בהמה, ואת כל עשב 

השדה הכה הברד, ואת כל עץ השדה 

 )ט, כה(שבר 

אמנם כן, הושחת הכל אשר עוד אתמול נראה, 
  האדמה הושארה ללאותה כמו אחרי קציר פשתה.

 פירות ולא ירק... רעב.אין למצוא 

כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא 

 )ט, טו(יאסף הביתה וירד עליהם הברד ומתו 

ראה הבקר הופקר ואין איש שיאספם יחד, כל אחד 
 מחפש רק את אלו החתומים בשמו.

פרעה לילה הוא וכל עבדיו וכל  ויקם

מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין 

 )יב, ל(בית אשר אין שם מת 

 אמנם כן, בני הנסיכים הושלכו לעבר הקירות.
 היתה צעקה גדולה במצרים.

ויהי בחצי הלילה, וה' הכה כל בכור בארץ 

מצרים, מבכור פרעה היושב על כסאו עד 

בכור השבי אשר בבית הבור, וכל בכור 

 )שמות יב כט(בהמה 

הנהמה נשמעת בכל הארץ מעורבת בקינות. אומנם 
כן, הגדול והקטן זעקו, הלואי ואמות. האומנם זהו 
סוף האדם, לא הריון ולא לידה! אולי תפסיק נא 

 האדמה מן הרעש, ויפסק השאון.
בתי הסוהר חרבו, מצרים העילית הושחתה. הכל 

 נהרס, מעונות האדם התהפכו ברגע.

וה' הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם 

)יג, הדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם 

 כא(

ראה, האש עלתה גבוה גבוה, ולהבתו הולכת נגד 
 אויבי הארץ.

וכלי זהב ושמלות וישאלו ממצרים כלי כסף 
 )יב, לה(

 הנה השפחות לובשות תכשיטי הגברות.

 

ְצָמח ֵמֶאֶרץ - ֱאֶמת"  "ת ִּ
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 ֲהָלָכה ר הַׁ עַׁ ַׁ   ש 

 

 ֹחֶדש  ִניָסן  
ח סַׁ ּפֶ  ִלּמּוד ִהְלכֹות הַׁ

ת  ֹמד אֶּ ָנכֹון ִללְּ ָלֵכן, ָראּוי וְּ ים יֹום. וְּ לֹׁשִ ַסח ׁשְּ ם ַהּפֶּ ַסח ֹקדֶּ כֹות ַהּפֶּ ִהלְּ ׁשֹוֲאִלים ּבְּ
ַסח ִמּיֹום ּפּוִרים  כֹות ַהּפֶּ ם ַהּפֶּ  באדר[, ]י"דִהלְּ ּקֹדֶּ ים ׁשֶּ לֹׁשִ ְּ הּוא יֹום ַהׁשּ ֵדי ׁשֶּ ַסח, ּכְּ

ָכָתן. ִהלְּ וֹות ּכְּ צְּ ל ַהּמִ ת ּכָ ה אֶּ ַיֲעש ֶּ ִפיו, וְּ גּורֹות ּבְּ יָנה ַהֲהָלכֹות ׁשְּ יֶּ הְּ ּתִ  הרא"ש. א(ו)תוספות  ׁשֶּ
 

ִמיֵדי ֲחָכִמים  לְּ ִריםּתַ עּוִרים ַהּמֹוסְּ ים ׁשִ יִצים ָלַרּבִ ּבִ ַהל ּתֹוָרה ּוַמרְּ ִריִכיםה',  ִלקְּ  צְּ
ל ּדֵ ּתַ ִהׁשְּ ָיִמים לְּ ד ֵאּלוּ  ּבְּ ַלּמֵ ת לְּ ר ָהָעם אֶּ ִעּקָ כֹות ּבְּ ִהלְּ ַסח ּבְּ ַרת: ַהּפֶּ ׁשָ ִלים ַהכְּ  ַהּכֵ

רּות, ֵמָחֵמץ ׁשְּ זֹון ּכַ ת, ַהּמָ ּצֹות ֲאִפּיַ ִדיַקת ָחֵמץ, ַהּמַ עּור, ּבְּ ר ֵליל, ָחֵמץ ּבִ דֶּ עֹוד ַהּסֵ ֵדי. וְּ  ּכְּ
יוּ  הְּ ּיִ ִקיִאים ׁשֶּ ֲהָלכֹות ֵהיֵטב ּבְּ מוֹ , ֵאּלוּ  ּבַ ה ּוכְּ ּוָ ּצִ "ההַ  ׁשֶּ ּבָ ה ּקָ ֹמׁשֶּ נוּ  לְּ : )שמות יח כ( ַרּבֵ

ה ּתָ ַהרְּ ִהזְּ ם "וְּ הֶּ תְּ ת אֶּ ים אֶּ ת ַהֻחּקִ אֶּ תָּ  ַהּתֹוֹרת, וְּ הֹוַדעְּ ם וְּ ת ָלהֶּ ךְּ  אֶּ רֶּ כוּ  ַהּדֶּ ת ָבּה, ֵילְּ אֶּ  וְּ
ה ֲעש ֶּ ר ַהּמַ ּון".  ֲאׁשֶּ  )א(ַיֲעש 

 

 

 ת ַׁ ָרש  ֹחֶדש   ּפָ  הַׁ
ן ח ָקְרּבַׁ סַׁ  ּפֶ
ת ּבָ ׁשַ ֵני ּבְּ פְּ ּלִ נוּ , ִניָסן שׁ ֹחדֶּ  ֹראשׁ  ׁשֶּ ּקְּ ת ֲחַז"ל ּתִ פֶּ תֹוסֶּ ִריַאת ּכְּ ל ַהּתֹוָרה ִלקְּ ת ׁשֶּ ָרׁשַ  ּפָ
בּועַ  ָ ָכל ַהׁשּ ּבְּ ת ׁשֶּ ּבָ הֹוִציא, ׁשַ ר עֹוד לְּ ֹרא ּתֹוָרה ֵספֶּ ִלקְּ ת" ּבוֹ  וְּ ָרׁשַ שׁ  ּפָ ִהיא", ַהֹחדֶּ  ׁשֶּ
שׁ  ֻחּמָ מֹות ּבְּ ת ׁשְּ ָרׁשַ י, ּבֹא ּפָ ם ּכִ ה ׁשָ "ה ִצּוָ ּבָ ת ַהּקָ ָראֵ  אֶּ ָרַבת ַעל לִיש ְּ ן ַהקְּ ּבַ ַסח ָקרְּ , ַהּפֶּ
ֱאָמר ּנֶּ חוּ : "ׁשֶּ ִיקְּ ם וְּ ה ִאישׁ  ָלהֶּ ֵבית ש ֶּ ה ָאבֹות לְּ ִית ש ֶּ ִאים". ַלּבָ קֹורְּ ִריָאה וְּ ה זוֹ  קְּ , ַעּתָ

ֵדי עֹוֵרר ּכְּ ָבר ַעל לְּ ת ַהּדָ ִחּלַ תְּ שׁ  ּבִ אּוַלי, ִניָסן ֹחדֶּ ה ׁשֶּ ּכֶּ ָבר ִנזְּ ָנה ּכְּ ׁשָ ִריב זוֹ  ּבְּ ַהקְּ ן לְּ ּבַ  ָקרְּ
ַסח ַעל, ּפֶּ ֵדי וְּ ִריָאה יְּ ּכֹוֵנן ֵהיַאךְּ נדע  ַהּקְּ ִהתְּ ֲהָבַאת ַלַחג לְּ ָבן ּבַ רְּ  (סעיף ד )סימן תרפה. ַהּקָ

 

ְפָטָרה  הַׁ
ת ּבָ ׁשַ ִטיִרים זוֹ  ּבְּ ת ַמפְּ ָטָרת אֶּ ת ַהפְּ ָרׁשַ שׁ  ּפָ ִאם. ַהֹחדֶּ ִטיר ָטָעה וְּ פְּ ָקָרא ַהּמַ ת וְּ ָטָרת אֶּ  ַהפְּ
ת ָרׁשַ בּועַ  ּפָ ָ כַּ , ַהׁשּ ִנזְּ ַצע רוְּ מְּ אֶּ ָטָרה ּבְּ ִסּיּוָמהּ  אוֹ  ַהַהפְּ ִסיק, ּבְּ ַיֲחֹזר ַיפְּ ֹרא וְּ ת ִלקְּ ָטָרת אֶּ שׁ  ַהפְּ ִלי ַהֹחדֶּ  ּבְּ
ָבֵרךְּ  ת ׁשּוב לְּ ָרכֹות אֶּ ל ָהִראׁשֹונֹות ַהּבְּ ָטָרה ׁשֶּ ִאם. ַהַהפְּ ר וְּ ּכַ ּיֵם ַאַחר ִנזְּ ּסִ ת ׁשֶּ ָטָרה אֶּ ת ּוֵבֵרךְּ  ַהַהפְּ  אֶּ

ָרכֹות ה ָראִיקְּ , ָהַאֲחרֹונֹות ַהּבְּ ת ַעּתָ ָטָרת אֶּ שׁ  ַהפְּ ִלי ַאךְּ , ַהֹחדֶּ ָרָכה ּבְּ  )חזו"ע פורים כב(. ּבְּ
 

ת ּבָ ַׁ  ֹחֶדש   ְוֹראש   ש 
ִאים  ר ָהִראׁשֹון קֹורְּ פֶּ ּסֵ ֵרי ּתֹוָרה. ּבַ ה ִספְּ לֹׁשָ ת, מֹוִציִאים ׁשְּ ּבָ ׁשַ ָחל ּבְּ ׁש ִניָסן ׁשֶּ ֹראׁש ֹחדֶּ

פֶּ  ּסֵ בּוַע. ּבַ ָ ת ַהׁשּ ָפָרׁשַ ה עֹוִלים ּבְּ ָ ׁשּ ִריַאת ֹראׁש ׁשִ קְּ ִביִעי ּבִ ְּ ה ַהׁשּ ִני קֹוֵרא ָהעֹולֶּ ֵ ר ַהׁשּ
שׁ  יׁש.  ,ֹחדֶּ אֹוֵמר ַקּדִ ׁש וְּ ת ַהֹחדֶּ ָפָרׁשַ ִטיר ּבְּ פְּ י קֹוֵרא ַהּמַ ִליׁשִ ְּ ר ַהׁשּ פֶּ ּסֵ יׁש. ּבַ אֹוֵמר ַקּדִ וְּ

יוָ  ר ּתֹוָרה ָהִראׁשֹון, ִמּכֵ ֵספֶּ ִריָאה ּבְּ ַמר ַהּקְּ יׁש ַאַחר ּגְּ ִרים ַקּדִ ֵאין אֹומְּ ֲעַדִין לֹא וְּ ן ׁשֶּ
ִני,  ֵ ר ַהׁשּ פֶּ ַאַחר ַהּסֵ ל ַהּיֹום. ַאךְּ לְּ ָמה חֹוַבת ָהעֹוִלים ׁשֶּ ּיְּ ּתַ לֹא ִהסְּ ָעה עֹוִלים וְּ בְּ ָעלּו ׁשִ
ָעה עֹוִלים  בְּ ֱעלּו ׁשִ ל ָמקֹום, ִאם הֶּ יׁש. ּוִמּכָ ִרים ַקּדִ ָעה עֹוִלים, אֹומְּ בְּ ָבר ׁשִ ָעלּו ּכְּ ׁשֶּ

יָון ׁשֶּ  ר ָהִראׁשֹון, ּכֵ פֶּ ּסֵ ישׁ ּבַ רּו ַקּדִ ָמה חֹוַבת ַהּיֹום, ֹיאמְּ לְּ ם ֻהׁשְּ ר ַאַחר ּגַ פֶּ , ָהִראׁשֹון ַהּסֵ
ַאַחר ר וְּ פֶּ ִני ַהּסֵ ֵ י ַהׁשּ ִליׁשִ ְּ ַהׁשּ ָצא, וְּ ִנמְּ רוּ  וְּ ּיֹאמְּ ה ׁשֶּ לֹׁשָ ים.  ׁשְּ יׁשִ  )ט(ַקּדִ
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בֹוָדהּ  ל ּכְ ֶ ֵרי ּתֹוָרה, ּכְּ  - ּתֹוָרה ש  ה ִספְּ לֹׁשָ ּמֹוִציִאים ׁשְּ ַעם ׁשֶּ ָכל ּפַ ַחגגֹון ּבְּ ַחת ּבְּ מְּ  ש ִ
ת אוֹ , ּתֹוָרה ּבָ הּ  ׁשַ ָחל ּבָ ׁש ֵטֵבת, : ׁשֶּ ׁש ֲאָדר, אֹו ֹראׁש ֹחדֶּ ׁש אֹו ֹראׁש ֹחדֶּ ֹראׁש ֹחדֶּ

ָהג ָקדּום  הִניָסן, ִמנְּ ָיפֶּ ִליחַ לֹוַמר  וְּ ָ ָהל ִעם ִצּבּור ַהׁשּ ן , ַהּקָ ַהּלָ לְּ סּוִקים ּדִ ת ַהּפְּ אֶּ
ִתיַחת ַהֵהיָכל פְּ ַאַחר, ּבִ הוֹ  לְּ ת ִציאוּ ׁשֶּ ת אֶּ לֹׁשֶּ ֵרי ׁשְּ  י פרק ירמיה) ֵמַהֵהיָכל ַהּתֹוָרה ִספְּ

 :פסוקים ו, ז, י(
 

מֹוָך " ה ה',ֵמֵאין ּכָ ּתָ דֹול אַׁ ְגבּוָרה ,ּגָ ְמָך ּבִ י ְלָך " ".ְוָגדֹול ש ִ ּגֹוִים ּכִ ִמי לֹא ִיָרֲאָך ֶמֶלְך הַׁ
ְלכּוָתם ֵמֵאי ,ָיָאָתה ּגֹוִים ּוְבָכל מַׁ ְכֵמי הַׁ י ְבָכל חַׁ מֹוךָ ּכִ הּוא  ,ֱאלִֹהים ֱאֶמת ה'וַׁ " ".ן ּכָ

ים ּוֶמֶלְך עֹוָלם יִּ ש  ָהָאֶרץ ,ֱאלִֹהים חַׁ ְרעַׁ ְצּפֹו ּתִ ְעמוֹ  ,ִמּקִ  ואחר כך יאמרו: ".ְולֹא ָיִכלּו גֹוִים זַׁ
ָרֵאל " ע ִיש ְ מַׁ א ". "ֶאָחד ה'ֱאלֵֹהינּו  ה'ש ְ א ה'ָאּנָ יָעה ּנָ א  ,הֹוש ִ א ה'ָאּנָ יָעה ּנָ א .הֹוש ִ  ה' ָאּנָ

א ְצִליָחה ּנָ א  ,הַׁ א ה'ָאּנָ ְצִליָחה ּנָ  )הגר"ח פלאג'י, הלבוש ועוד( ".הַׁ
 

ְפָטָרה ת - הַׁ ּבָ ׁשַ ל זוֹ  ּבְּ שׁ  ֹראשׁ  ׁשֶּ ִטיִרים, ִניָסן ֹחדֶּ ָטַרת ַמפְּ ת ַהפְּ ָרׁשַ שׁ " ּפָ לֹא", ַהֹחדֶּ  וְּ
ָטַרת ת ַהפְּ ּבָ ֹראשׁ  ׁשַ שׁ  וְּ ִהיא ֹחדֶּ ַמִים" ׁשֶּ ָ ִאי ַהׁשּ סְּ ַרק". ּכִ סִ  וְּ ָטָרה יּוםּבְּ אוּ  ַהַהפְּ רְּ  ִיקְּ
סּוק ַאֲחרֹון ִראׁשֹון ּפָ ָטַרת וְּ ַמִים" ֵמַהפְּ ָ ִאי ַהׁשּ סְּ  )חזו"ע פורים יט(". ּכִ

 
 

 ְנָהגֹות  ִניָסן ֹחֶדש   הַׁ
ָרֵאל ְמָחה ְלִיש ְ  ְיֵמי ש ִ

עַ  ָחה לְּ מְּ ֵמי ש ִ ּלֹו יְּ ׁש ּכֻ ַהֹחדֶּ יָון ׁשֶּ ׁש ִניָסן, ּכֵ ָכל ֹחדֶּ ִרים ִוּדּוי ּבְּ ָרֵאל ֵאין אֹומְּ  -ם ִיש ְּ
ַרִים,  צְּ ָרֵאל ִמּמִ אּו ִיש ְּ צְּ ּיָ ַאַחר ׁשֶּ ָנה לְּ ֲחִצי ׁשָ ֲהֵרי ּכַ ָעִתיד. ׁשֶּ הֶּ ה וְּ ָעָבר, ַהֹהוֶּ קּופֹות הֶּ תְּ ּבִ
יֵאי  ש ִ ר נְּ ֵנים ָעש ָ ׁש ִניָסן. ּוׁשְּ ֹראׁש ֹחדֶּ כּו אֹותֹו ּבְּ ָחנְּ ן, וְּ ּכָ ׁשְּ ת ַהּמִ נֹות אֶּ ַטּוּו ִלבְּ ִנצְּ

ִריבּו  ָרֵאל ִהקְּ ה ִיש ְּ יא ָהָיה עֹוש ֶּ ָכל ָנש ִ ׁש ִניָסן ַעד י"ב ּבֹו, וְּ נֹות ִמּיֹום ֹראׁש ֹחדֶּ ּבָ ָקרְּ
ל  רּו ַחג' ׁשֶּ ִניָסן ָהָיה 'ִאסְּ ַח. יֹום י"ג ּבְּ ּבֵ זְּ ת ַהּמִ ִריבֹו ַלֲחֻנּכַ יֹום ַהקְּ יֹום טֹוב ּבְּ

ַעת יְּ  בְּ ן ׁשִ ַאַחר ִמּכֵ ַסח, ּולְּ ב ּפֶּ רֶּ ִניָסן הּוא עֶּ יִאים. י"ד ּבְּ ש ִ ַסח ַעד כ"אַהּנְּ ִניָסן.  ֵמי ַהּפֶּ
ָחה ַעל מְּ ֵמי ש ִ ַסח. ּוִמּיֹום כ"ג ַעד כ"ט, ֵהם יְּ ל ּפֶּ רּו ַחג' ׁשֶּ ם יֹום כ"ב הּוא 'ִאסְּ  ׁשֵ

ִניָסן,  ט"ו ּבְּ נֹות ּבְּ ִהּבָ ָיֵמינּו, ָעִתיד לְּ ֵהָרה ּבְּ מְּ ה ּבִ נֶּ ּבָ ּיִ ׁש, ׁשֶּ ּדָ קְּ ית ַהּמִ ַין ּבֵ נְּ י ּבִ ָעִתיד, ּכִ הֶּ
רוּ  ָאמְּ מֹו ׁשֶּ ֵאל": (ראש השנה יא ע"א) ֲחַז"ל ּכְּ ִהּגָ ִניָסן ֲעִתיִדים לְּ ֲאלּו ּובְּ ִניָסן ִנגְּ ַעת  ,"ּבְּ בְּ ׁשִ וְּ

ית  ַחת ּבֵ מְּ ת ש ִ ָעֵרב אֶּ ּלֹא לְּ ֵדי ׁשֶּ ַסח, ּכְּ ַאַחר ַחג ַהּפֶּ חּו לְּ ׁש ִיּדָ ּדָ קְּ ית ַהּמִ ת ּבֵ ֵמי ֲחֻנּכַ יְּ
ל  ּכָ ָצא ׁשֶּ ַסח. ִנמְּ ַחת ַחג ַהּפֶּ מְּ ׁש ִעם ש ִ ּדָ קְּ ׁש ִניָסן ֵהם ָיִמים טֹוִבים ַהּמִ ֵמי ֹחדֶּ יְּ

ָלל.  ם ִוּדּוי ּכְּ הֶּ ִרים ּבָ ָלֵכן ֵאין אֹומְּ ָרֵאל, וְּ ִיש ְּ ֵמִחים לְּ  )ב(ּוש ְּ
 
זוּ ] ָרמְּ זֶּה וְּ ת ּבָ סּוק אֶּ שׁ : "ַהּפָ ם ַהזֶּּה ַהֹחדֶּ ים ֹראשׁ  ָלכֶּ נוּ ", ֲחָדׁשִ ַהיְּ ל ּדְּ ּכָ שׁ  ׁשֶּ ין לוֹ  ּיֵשׁ , ִניָסן ֹחדֶּ  ֹראשׁ  ּדִ

שׁ  ָיןלְּ , ֹחדֶּ ֵאין ִענְּ ִרים ׁשֶּ ַתֲחנּוִנים ִוּדּוי ּבוֹ  אֹומְּ  )ח( [.וְּ
 

יִאים ש ִ ּנְ ת הַׁ ַׁ ָרש   ּפָ

ל אֹותֹו יֹום  יא ׁשֶּ ש ִ ת ַהּנָ ָרׁשַ ֹרא ֵמר"ח ִניָסן ַעד י"ב ּבֹו ּפָ ָהג טֹוב ִלקְּ ת שׁ ִמנְּ ָפָרׁשַ ּבְּ
ת ּבְּ  ָרׁשַ ת ּפָ ִחּלַ תְּ ּבִ סּוִקים ׁשֶּ ָעה ּפְּ ּבָ ָרא ַארְּ י"ג ִיקְּ ֹא, ּובְּ ּדּוִרים. ָנש  ּסִ ּמּוָבא ּבַ ָך, ּכַ  )ג(ַהֲעלֹתְּ

 

ֲעִנית  ּתַׁ

ׁש ִניָסן ֹחדֶּ ֲעִנית ָיִחיד ּבְּ ַעּנֹות ּתַ ִהתְּ ר לְּ ַסח[יֹום ]חּוץ מֵ  ֻמּתָ ַחג ַהּפֶּ ׁש וְּ גֹון ַעל  ,ֹראׁש ֹחדֶּ ּכְּ
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ִטיַרת ָאִביו אֹו ִאּמֹו,  ָחן ָערּוךְּ ּפְּ לְּ ֻ ׁשּ ַסק ָמָרן ּבַ ּפָ ּטוֹ )סימן תקסח סעיף ח(  ׁשֶּ יֹום זֶּה. ׁשֶּ ַעּנֹות ּבְּ ִהתְּ ב לְּ
ּלֹא ִיתְּ  ּמּוד ַהּתֹוָרה, ָעִדיף ׁשֶּ ַמֵעט ִמּלִ ּיְּ ׁש ׁשֶּ ה ֵיׁש ֲחׁשָ ַעּנֶּ ִאם ִיתְּ ׁשּו, וְּ לְּ חְּ ַהּדֹורֹות נֶּ ּיֹום, ׁשֶּ ה אּוָלם ּכַ ַעּנֶּ

אֹ  בֹוהֹות מְּ ַמֲעלֹות ּגְּ ה ּבְּ ֲעלֶּ כּות ַהּתֹוָרה ּתַ ּתֹוָרה, ּוזְּ ַיֲעֹסק ּבַ ב וְּ ֵיׁשֵ ָלל, וְּ ָטִרים ּכְּ פְּ ת הֹוָריו ַהּנִ ֹאד אֶּ ד מְּ
ּבְּ  ל ַההֹוִרים, ׁשֶּ ָמָתם ׁשֶּ ִעּלּוי ִנׁשְּ ים לְּ ַרּבִ עּור ּתֹוָרה ּבָ ן ׁשִ ּגֵ ַארְּ ָרט ִאם זֹוִכים לְּ ֲעִנית. ּוִבפְּ אי יֹוֵתר ֵמַהּתַ ַוּדַ

 תכט ס"ב. ה( מן)סיֵאין ֲעֹרךְּ ָלזֶּה. 
 

ַנז ָנֲהגּו  ּכְּ ֵני ַאׁשְּ ּלֹ ּבְּ ַעּנֹות תַּ  אׁשֶּ ִהתְּ ׁש ִניָסן, לְּ ֹחדֶּ ָחָתן  אּוָלםֲעִנית ָיִחיד ּבְּ הֶּ ַהָגם ׁשֶּ ִמנְּ לְּ
תֹו,  יֹום ֻחּפָ ה ּבְּ ַעּנֶּ ֲעִנית זֹו  ֵמַאַחרִמתְּ ה ּתַ ַעּנֶּ ל ֲעוֹונֹוָתיו, ִיתְּ ָחִלים לֹו ּכָ אֹותֹו יֹום ִנמְּ ּובְּ
ׁש ִניָסן, ַוֲאִפּלּו ּבְּ  ֹחדֶּ ׁש.ּבְּ ַאף] ֹראׁש ֹחדֶּ ֵאין וְּ ַעּנֹות ׁשֶּ ִהתְּ רֹ  לְּ שׁ  אשׁ ּבְּ ָכל, ֹחדֶּ יָון ֹזאת ּבְּ ֹראשׁ  ּכֵ ּבְּ  ׁשֶּ

שׁ  רוּ  ִניָסן ֹחדֶּ טְּ ר, ַוֲאִביהּוא ָנָדב ּבוֹ  ִנפְּ ַעּנֹות ֻמּתָ ִהתְּ רּו ֲחַז"ל  )הרמ"א תכט ס"ב, תקעג. ז( [.לְּ ָאמְּ ֶּ ּוַמה ׁשּ
עֲ  ת ָלׁשּוב ִמּמַ ֱאמֶּ ִליט ּבֶּ חְּ ּמַ ַנאי ׁשֶּ תְּ ל ֲעוֹונֹוָתיו, הּוא ּבִ ָחִלים ּכָ ָחָתן ִנמְּ ף ָחָדׁש ׁשֶּ יו ָהָרִעים ּופֹוֵתַח ּדַ ש ָ

יו ַהּלֹא טֹוִבים, ֵאין  ַמֲעש ָ ָהגֹוָתיו ּובְּ ַהנְּ יךְּ הּוא ּבְּ ׁשִ וֹות. ֲאָבל ִאם ַממְּ צְּ ַהּמִ ךְּ ַהּתֹוָרה וְּ רֶּ דֶּ יו ּבְּ ַחּיָ ּבְּ
ָחִלים.  ֲעוֹונֹוָתיו ִנמְּ

 

ד  ֶהְסּפֵ
יֵני ד ּדִ ּפֵ סְּ ים הֶּ לֹוׁשִ ְּ ׁשּ ֵני יֹום ּבַ פְּ ּלִ סַ  ַחג ׁשֶּ ָכל חַהּפֶּ שׁ  ּובְּ ֹבֲארוּ , ִניָסן ֹחדֶּ ן יְּ ַהּלָ  .(128)עמוד  לְּ

 

ּקּון ֲחצֹות  ּתִ
ׁש  ֹחדֶּ ִגים ִניָסן ּבְּ ַדּלְּ ּקּון ֵלָאה'. ַעל מְּ ִרים ַרק 'ּתִ אֹומְּ ּקּון ָרֵחל' וְּ ַחג 'ּתִ ל ָמקֹום ּבְּ ּוִמּכָ

ּקּון ֵלָאה. ִרים ַאף ּתִ מֹו ֵאין אֹומְּ ַסח ַעצְּ  וד()בן איש חי, כף החיים וע ַהּפֶּ
 
 

 ת ָהִאיָלנֹות ְרּכַׁ   ּבִ
ָרָכה ּבְ ם הַׁ עַׁ  טַׁ

ם  ָבֵרךְּ ֲעֵליהֶּ ם, מְּ ֵחיהֶּ רְּ ת ּפִ ה ִאיָלנֹות ַמֲאָכל ַהּמֹוִציִאים אֶּ רֹואֶּ יֵמי ִניָסן וְּ ַהּיֹוֵצא ּבִ
ִריָחם.  ִהפְּ ים ׁשֶּ ֵבׁשִ הֹודֹות ַלה' ַעל ִחּדּוׁש ָהֵעִצים ַהיְּ ֵדי לְּ ן, ּכְּ ַהּלָ ִדלְּ ַעם ַאַחת ּכְּ  )י(ּפַ

 

ָרָכהנ   ּבְ ח הַׁ  ּסַׁ
ִרּיֹות  לּום, ּוָבָרא בֹו ּבְּ עֹוָלמֹו ּכְּ ר ּבְּ ּלא ִחּסֵ ךְּ ָהעֹוָלם, ׁשֶּ לֶּ ה ה', ֱאלֵֹקינּו מֶּ רּוךְּ ַאּתָ "ּבָ

ֵני ָאָדם". ם ּבְּ הֶּ ִאיָלנֹות טֹובֹות, ֵלָהנֹות ּבָ  טֹובֹות וְּ
 

ָהג ִצּיֹון ָהִראׁשֹון ָמָרן ִמנְּ נוּ  לְּ ָיה ַרּבֵ ִחיל הָהיָ  זצוק"ל יֹוֵסף עֹוַבדְּ ַהתְּ ָפסּוק לְּ ָרָכה ,.'..ֹנַעם 'ִויִהי ּבְּ , ַהּבְּ
ִהי ֲעֵלנוּ  ...ָרצֹון יְּ ּתַ ָחה ׁשֶּ מְּ ש ִ כּו' ּבְּ לֹא, וְּ ם לְּ ׁשֵ לֹא ִיחּוד לְּ ה ּולְּ ׁשָ ּקָ ִעּלּוי ַהּבַ מֹות לְּ ׁשָ ֹזאת .נְּ י ַעל וְּ  ָמה ּפִ

ַתב ּכָ כָ  (ט ס"קרכי יוסף אורח חיים סימן א ב) ַהִחיָד"א ָמָרן ׁשֶּ ּבְּ נוּ  ָודֹור ּדֹור לׁשֶּ ּקְּ ר ַהֲחָכִמים ּתִ  ֵסדֶּ
ִביעּות ׁשֹוִנים ִלּמּוִדים ים ּוקְּ ָנָתם, ִעּתִ ַכּוָ ָתה וְּ ַזּכֹות ָהיְּ ת לְּ ים אֶּ ָרֵאל ֲהמֹון, ָהַרּבִ י, ִיש ְּ ָלאו ּכִ  ֵהם ֲהִכי ּבְּ
ָעוֹונֹות ֵטִלים ּבֶּ ּמּוד ּבְּ ַעל, ּתֹוָרה ִמּלִ ֵדי וְּ ר יְּ ּמּוִדים ֵסדֶּ לוּ  ַהּלִ ִאים ֵהם, ַהּלָ ִרים קֹורְּ עֹורְּ  לֹא אּוָלם. ּוִמתְּ
רוּ  מְּ אֶּ ל נֶּ עּוִרים ּכָ ִ לוּ  ַהׁשּ ִמיֵדי ַהּלָ ַתלְּ ר ֲחָכִמים לְּ ם ֲאׁשֶּ ם ָיד ָלהֶּ ׁשֵ  ַלֲעֹסק ִוידּוִעים ֲחָכִמים, טֹוב וְּ
גּוֵפי ַלֲעֹמד ּתֹוָרה ּבְּ ר ַעל וְּ יֵני ִעּקָ ָהִבין, ַהּתֹוָרה ּדִ הֹורֹות לְּ ַכּיֹוֵצא .ּולְּ זֶּ  וְּ ַתב הּבָ ַכף ּכָ ים ּבְּ תיז  ')סי ַהַחּיִ

ָין יג( ס"ק ִענְּ ר לְּ ּמּוד ֵסדֶּ ב ַהּלִ רֶּ עֶּ שׁ  ֹראשׁ  ּבְּ ה ,ֹחדֶּ אֶּ רְּ ּנִ ל ׁשֶּ ּכָ ר ׁשֶּ  ִמי ֲאָבל, ָהָעם ַלֲהמֹון הּוא זֶּה ֵסדֶּ
ּתֹוָרתוֹ  נּותוֹ  ׁשֶּ ֵישׁ  ֻאּמָ ָמָרא ֵמִבין ֵלב לוֹ  וְּ ּגְּ ִקים ּבַ ל ָצִריךְּ  ֵאין, ּוַבּפֹוסְּ ַבּטֵ דֵ  לְּ ר לֹוַמר יּכְּ  עי"ש. .זֶּה ֵסדֶּ

 

ָרָכה ּבְ ת הַׁ נַׁ ּוָ  ּכַׁ
ּה  י ֵיׁש ּבָ ָרָכה ֵהיֵטב, ּכִ ּבְּ ן ּבַ ַכּוֵ ּקּוןיְּ ֲעֵצי ַהש ָּ  ּתִ לֹות ּבַ ּגָ ֻגלְּ מֹות ַהמְּ ׁשָ דֹול ַלּנְּ ִעּלּוי ּגָ ה וְּ דֶּ
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שׁ ּובָ  ִבים, ִויַבּקֵ ִיׁשְּ  ֲעש ָ ם ַרֲחִמים. וְּ ָרָכה זֹו בַּ ֲעֵליהֶּ ָבֵרךְּ ּבְּ לּו לְּ ּדְּ ֵדי ׁשֶּ ֲעש ָ ּתַ רּו ָרה, ּכְּ ּיֹאמְּ
ישׁ  ָטִרים.  ַקּדִ פְּ ַמת ַהּנִ ִעּלּוי ִנׁשְּ ן לְּ ַאַחר ִמּכֵ  )החיד"א. י, יב(לְּ

 

ֵני ִאיָלנֹות  ש ְ
ֵני ִאיָלנֹות ה ׁשְּ רֹואֶּ ׁשֶּ ָבֵרךְּ ּכְּ ה יְּ ִחּלָ ַכּתְּ ל ָמקֹום .לְּ ָחד,  ּוִמּכָ א ִאיָלן אֶּ ּלָ ִאם ֵאין לֹו אֶּ

אי  ַ ָבֵרךְּ ַרׁשּ י ,לְּ רָ  ּכִ ָללּות ַעל ִהיא ָכהַהּבְּ ִריָאה ּכְּ רוּ  ּוָמה. ַהּבְּ ָאמְּ ָמָרא ׁשֶּ ּגְּ  )ברכות מג ע"ב( ּבַ
יֵמי ַהּיֹוֵצא ה ִניָסן ּבִ רֹואֶּ ֵבי 'ִאיָלֵני' וְּ לְּ ַלבְּ מְּ ִבים ִאיָלנֹות] ּדִ לְּ ַלבְּ ׁשֹון[ מְּ ים לְּ ָקא ָלאו, ַרּבִ וְּ ִריךְּ  ּדַ ּצָ ה ׁשֶּ ּמָ  ּכַ
א, ִאיָלנֹות ּלָ י אֶּ ִאילָ  ֲאִפּלוּ  ּדַ ָחד ןּבְּ מוֹ . אֶּ רוּ  ּוכְּ ָאמְּ ה ׁשֶּ ֵמי ָהרֹואֶּ ָרֵאל ַחכְּ ָבֵרךְּ  ִיש ְּ ה..., מְּ ֵכי ָהרֹואֶּ  ַמלְּ
ָרֵאל ָבֵרךְּ  ִיש ְּ ה..., מְּ ָרִקים ָהרֹואֶּ ָבֵרךְּ  ּבְּ ׁשּוט ַוֲהֵרי..., מְּ ֲאִפּלוּ  ּפָ ָחד ָחָכם ָרָאה ׁשֶּ ךְּ  אוֹ , אֶּ לֶּ ָחד מֶּ  אוֹ , אֶּ

ָרק ָחד ּבָ ָבֵרךְּ  אֶּ ֵכן. מְּ ֹפָרשׁ  וְּ רָ  מְּ "הּבַ עֹוד ּוָבָרָא"ה, ָאִבּיָ ׁשּו"ת. וְּ בֹות ּובְּ ַרִים ִרבְּ פְּ ָרָאה ֵהִעיד אֶּ  ׁשֶּ
ַהָגאֹון י לְּ ה ַרּבִ ֵטיין ֹמׁשֶּ ׁשְּ ֵרךְּ  ַפיינְּ ּבֵ ָחד ִאיָלן ַעל ׁשֶּ ן, אֶּ ּכֵ ׁשֶּ ָהג וְּ ַנז ִמנְּ ּכְּ ֵכן, ַאׁשְּ ה וְּ ה ָעש ָ "ז ַמֲעש ֶּ ׁשָ רְּ  ַהּגַ
ךְּ  ּבָ ֵכן, אֹויֶּרְּ בוּ  וְּ תְּ ה ּכָ ּמָ ל. יםַאֲחרֹונִ  ּכַ יָון ָמקֹום ּוִמּכָ ּיֵשׁ  ּכֵ ִריִכים ׁשֶּ ִני ַמצְּ ה, ִאיָלנֹות ׁשָ ִחּלָ ַכּתְּ ָבֵרךְּ  לְּ  יְּ

ַנִים ַעל  )יג. חזו"ע ברכות תנז(. ׁשְּ

 

ֲאָכל  ִאיָלנֹות מַׁ
ָרק, צָ  ִאם ָטָעה ּוֵבַרךְּ ַעל ִאיָלנֹות סְּ ָרק. וְּ לֹא ִאיָלנֹות סְּ יּו ִאיָלנֹות ַמֲאָכל וְּ הְּ ּיִ ִריךְּ ׁשֶּ

בָ   )יג(ֵרךְּ ׁשּוב ַעל ִאיָלנֹות ַמֲאָכל. לֹא יְּ
 

ִבים אֹו ָעְרָלה ְרּכָ  ִאיָלנֹות מ 
עּו אֹוָתם ָנטְּ ִבים, הֹוִאיל וְּ ּכָ ָבֵרךְּ ַעל ִאיָלנֹות ֻמרְּ ה לֹא יְּ ִחּלָ ַכּתְּ צֹון  לְּ ד רְּ גֶּ ִאּסּור נֶּ ּבְּ

ַרךְּ  ַהּבֹוֵרא ּבָ ָבֵרךְּ עֲ  . ֲאָבלִיתְּ ה ָיכֹול לְּ ִחּלָ ַכּתְּ ָלה לְּ םִאיָלנֹות ָערְּ ֲהֵרי. ֵליהֶּ עוּ  לֹא ׁשֶּ  ִנּטְּ
ִאּסּור א, ּבָ ּלָ ם אֶּ ּכָ ךְּ  ַדרְּ ּכָ ם ּבַ ּתָ ֲאַסרְּ ֲהָנָאה ַהּתֹוָרה ׁשֶּ לֹשׁ  ּבַ ִנים ׁשָ ָ  )טו, יט( ָהִראׁשֹונֹות. ַהׁשּ

 

ָרִחיםת ְרִאיָּ  ּפְ  הַׁ
י ֵאין ת ּדַ ִאּיַ רְּ ַבד ָהִאיָלנֹות ּבִ א, לְּ ּלָ ה אֶּ אֶּ ת ִירְּ ָרִחים אֶּ ם ַהּפְּ ַאַחר ,ֹקדֶּ .  ךְּ כָּ  וְּ ָבֵרךְּ יְּ

ָרט ים ֵישׁ  ּוִבפְּ ר ָלזֶּה ֵלב ָלש ִ ֲאׁשֶּ ת  ּכַ ם אֶּ ּלָ אּו ּכֻ רְּ ּיִ ים, ׁשֶּ ל ֲאָנׁשִ דֹול ׁשֶּ ֵיׁש ִקּבּוץ ּגָ
ָרִחים ַרק ַהּפְּ ךְּ  ַאַחר וְּ אּו.  ּכָ רְּ ּיִ ׁשֶּ כּו ׁשּוב ּכְּ ָברְּ לֹא ָראּו, לֹא יְּ כּו וְּ רְּ ִאם ּבֵ כּו. וְּ ָברְּ  )כח(יְּ

 

ר  ִעּוֵ
ר ָברֵ  ָהִעּוֵ ה, לֹא יְּ הּוא ֵאינֹו רֹואֶּ ה וְּ ִאּיָ רְּ לּוָיה ּבָ ָרָכה זֹו ּתְּ ּבְּ יָון ׁשֶּ ת ָהִאיָלנֹות, ּכֵ ּכַ רְּ ךְּ ּבִ

ה ָאֵמן.  ַיֲענֶּ ֵדי חֹוָבה, וְּ ּיֹוִציאֹו יְּ ַמע ֵמַאֵחר ׁשֶּ ׁשְּ ּיִ  )כח, יד(ַאךְּ טֹוב ׁשֶּ
 

 חּוץ ָלִעיר
טּוִעים ָבֵרךְּ ַעל ִאיָלנֹות ַהּנְּ ָנם טֹוב לְּ ָאמְּ ּטּול ּתֹוָרה,  , ִאם ֵישׁ מחּוץ ָלִעיר. וְּ ׁש ּבִ ֲחׁשַ
תֹוךְּ ָהִעיר.  ּבְּ ָבֵרךְּ ַעל ִאיָלנֹות ׁשֶּ  )יב(יְּ

 
ַתב "ם ּכָ ּבָ דֹות ַהּיֹוֵצא: )פ"י מברכות הי"ג( ָהַרמְּ ָ ּנֹות אוֹ  ַלש ּ יֹוֵמי ַלּגִ כּו' ִניָסן ּבְּ ָמע. וְּ ָבֵרךְּ  ַמׁשְּ ּמְּ ם ׁשֶּ  ַעל ּגַ
ּנֹות תֹוךְּ  ּגִ ּבְּ ֵכן. ָהִעיר ׁשֶּ יֵּ  וְּ ר קּדִ פֶּ ּסֵ ִרי ּבַ ֲאִפּלוּ , ָהֲאָדָמה ּפְּ ּנֹות ָהיוּ  ׁשֶּ ָרָאה ֲחֵצרוֹ  ּתֹוךְּ  ַהּגִ ם וְּ הֶּ  ִאיָלנֹות ּבָ

חֹות ָבֵרךְּ , ּפֹורְּ ַתב ָפָלאִג'י ּוַמֲהָר"ח. מְּ ן ּכָ ּכֵ ֵני נֹוֲהִגים ׁשֶּ ִפין ַרּבָ יטּות ַאלְּ ׁשִ פְּ ִעיר ּבִ ָטא ּבָ ִכים, קּוׁשְּ ָברְּ ּמְּ  ׁשֶּ
ַעד הְּ  ַהַחּלֹון ּבְּ ֵביָתם יֹוָתםּבִ ֵאיָנם ּבְּ קֹוָמם ָזִזים וְּ ִדים, ִמּמְּ עֹומְּ ִכים וְּ ָברְּ ַאף, ּומְּ י ַעל וְּ ֵהם ּפִ  ִגּבֹוֵרי ׁשֶּ
ִאים ֵאיָנם, ּכֹחַ  ה יֹוצְּ דֶּ ָ ָבֵרךְּ  ַהש ּ ֵכן. לְּ ָהג וְּ ת ִמנְּ רֶּ נוּ  ֲעטֶּ "ם ָהַרב מֹוֵרנוּ  ֹראׁשֵ דֹול ַהּיָ ָבֵרךְּ  ַהּגָ ֲחֵצרוֹ  לְּ  ּבַ

ָהיוּ  ם לוֹ  ׁשֶּ ֵכן. נֹותִאילָ  ׁשָ ה ַדַעת וְּ ָקר ַמֲהַר"ם, רֹוֵקחַ  ַמֲעש ֵ ׁשָ לְּ ַתח, אֶּ ִביר ּפֶּ ָעִלים ַרב, ַהּדְּ ת. ּפְּ ֱאמֶּ  ּובֶּ
ה ַכּמָ ּבְּ תּוב לֹא ִראׁשֹוִנים ׁשֶּ ָלל ּכָ כְּ ׁשֹון ּבִ א", ַהּיֹוֵצא" לְּ ּלָ ה" אֶּ ן ִאיָלנֹות" ָהרֹואֶּ ּגַ ם ּבַ הֶּ ּלָ ָבֵרךְּ , ׁשֶּ  .מְּ
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ן ָרָכה ְזמַׁ ּבְ  הַׁ
ה  ִחּלָ ַכּתְּ מוֹ  ָבֵרךְּ יְּ לְּ ׁש ַעצְּ יֹום ֹראׁש ֹחדֶּ ת ָהִאיָלנֹות ּבְּ ּכַ רְּ וֹות. ,ּבִ ִמצְּ יִמים לְּ ּדִ ִריִזים ַמקְּ זְּּ  ׁשֶּ

ֲעַדִין וְּ  ל ׁשֶּ , ּכָ ָבֵרךְּ ר ָיכֹול לְּ ׁש ִאּיָ ֹחדֶּ ׁש. ַוֲאִפּלּו ּבְּ ל ַהֹחדֶּ ָבֵרךְּ ּכָ אי לְּ ַ יק, ַרׁשּ ּפִ ִאם לֹא ִהסְּ
דְּ  ּגָ ִאיָלן, ַעל ַאף ׁשֶּ ָרִחים ּבָ רֹות. ֵיׁש ּפְּ ק ֵמַהּפֵ  )כד, כה, כו(לּו ּבֹו ֵחלֶּ

 

ת ּבָ ַׁ  ֹקֶדש   ש 
ָבֵרךְּ  ר לְּ ת ֻמּתָ ּכַ רְּ תּבִ ּבָ ׁשַ ת ,ָהִאיָלנֹות ּבְּ ּבָ ׁשַ ׁש ּבְּ ָחל ֹראׁש ֹחדֶּ ׁשֶּ ָרט ּכְּ ן  .ּוִבפְּ ּכֵ ָכל ׁשֶּ וְּ

ׁש ׁשֶּ  ֵיׁש ֲחׁשָ ת וְּ ּבָ ׁשַ ת ַרק ּבְּ סֶּ נֶּ ֵבית ַהּכְּ ִאים לְּ ּבּור ּבָ ֹרב ַהּצִ קֹומֹות ׁשֶּ מְּ יֵמי ּבִ חּו ּבִ ּכְּ ׁשְּ ּיִ
ַזּכֹוָתם.  ת לְּ ּבָ ׁשַ ָבֵרךְּ ּבְּ ה לְּ ָוה ַרּבָ אי ִמצְּ ַוּדַ ּבְּ , ׁשֶּ ָבֵרךְּ "ת ַהֹחל לְּ רֶּ אֹון ָהֲאדֶּ ַהּגָ ָרָהם ָהַרב]וְּ ִוד ַאבְּ  ּדָ

ינֹוִביץ אֹוִמים ַרּבִ ָרכֹות.  [ּתְּ ִלים ֵמָאה ּבְּ ַהׁשְּ ֵדי לְּ ת, ּכְּ ּבָ ׁשַ ָקא ּבְּ וְּ ָבֵרךְּ ּדַ ר לְּ ַהּדֵ כֵ ָהָיה מְּ אֹון ָנַהג ןוְּ י ַהּגָ  ַרּבִ
לֹֹמה ָמן ׁשְּ ךְּ  ַזלְּ ּבָ ָכַתב. אֹויֶּרְּ ִצּיֹון ָהִראׁשֹון ָמָרן וְּ צּוָק"ל לְּ ֵכן: "זְּ ה ֲהָלָכה הֹוֵריִתי וְּ ַמֲעש ֶּ ַנת לְּ ׁשְּ  ּבִ

ָחלה'תשנ"ה  שׁ  ֹראשׁ  ׁשֶּ ת ִניָסן ֹחדֶּ ּבָ ׁשַ נוּ , ּבְּ ת ּוֵבַרכְּ ּכַ רְּ ֹרב ָהִאיָלנֹות ּבִ ָהֵגנוּ  ַעם ּבְּ ִמנְּ ִמיד ּכְּ ָבֵרךְּ  ּתָ  לְּ
יֹום שׁ  ֹראשׁ  ּבְּ  (. חזו"ע שבת ד עט)כ, כג". ע"כ. ֹחדֶּ

 
ָהג ל ָרִאינוּ  טֹוב ִמנְּ הּ  ֵאצֶּ י ַרּבָ ל ָהָראׁשִ ִמיֵאל ׁשֶּ רְּ י ָה"גרָ הַ  ּכַ הוּ  ַרּבִ א ֵאִלּיָ ּכָ ִליָט"א ַמלְּ הּוא, ׁשְּ מוֹ  ׁשֶּ  ַעצְּ

ת ָבֵרךְּ מְּ  ּכַ רְּ ֹראשׁ  ָהִאיָלנֹות ּבִ שׁ  ּבְּ ֹראשׁ  רֵמַאחַ  ֲאָבל, חֹדֶּ ת ַמֲעָיָניו ּובְּ דֶּ ים ִזּכּוי ַמֲעַלת עֹומֶּ יֹוֵדעַ , ָהַרּבִ  וְּ
ָנם ׁשְּ ּיֶּ ים ׁשֶּ ִאים ֲאָנׁשִ ּבָ ת ׁשֶּ ּבָ ַ ת ִמׁשּ ּבָ ׁשַ ֵבית לְּ ת לְּ סֶּ נֶּ ן ַעל, ַהּכְּ ת ׁשּוב הֹוֵלךְּ  ּכֵ ּבָ ׁשַ ל ִעם ּבְּ ִלים ּכָ ּלְּ ּפַ תְּ , ַהּמִ

ת ּכַ רְּ כּו ּבִ ָברְּ ּיְּ ֵדי, ָהִאיָלנֹות ׁשֶּ ַזכּ  ּכְּ ָכל. ֹוָתםלְּ ה וְּ ַזּכֶּ ת ַהּמְּ ים אֶּ כּות, ָהַרּבִ ים זְּ לּוָיה ָהַרּבִ  .ּבוֹ  ּתְּ

 

ים  ָנש ִ
ת ָהִאיָלנֹות.  ּכַ רְּ ָבֵרךְּ ּבִ ִריכֹות לְּ ים צְּ ׁשִ ם ַהּנָ  )י(ּגַ

 
ת,  ֵהן ֱאמֶּ וֹ וְּ צְּ טּורֹות ִמּמִ ים ּפְּ ׁשִ ַהּנָ ָרָמא ׁשֶּ ַמן ּגְּ ַהזְּּ ה ׁשֶּ וָ ]ּגֹוֵרם[ת ֲעש ֵ ל ִמצְּ נּו, ּכָ ַהיְּ ּיֵשׁ ה . ּדְּ ַמן  ָלהּ  ׁשֶּ זְּ

ַמן ּגֹוֵרם ] ,ָקבּועַ  ַהזְּּ ַות ִציִצית, [ָלבֹוא ָלהּ ׁשֶּ גֹון ִמצְּ ה. ּכְּ ּנָ טּוָרה ִמּמֶּ ה ּפְּ ָ לֹא ש, ָהִאׁשּ ּיֹום וְּ ּה ָקבּוַע ּבַ ַמּנָ זְּ
ָלה יְּ ּלַ ן, ּבַ ַמּנָ זְּּ ין, ׁשֶּ ִפּלִ ֵכן ּתְּ ֵכן ׁשֹוָפר וְּ ת, וְּ ּבָ ׁשַ לֹא ּבְּ ֹחל וְּ ה, ָקבּוַע ּבַ ן., וְּ לּוָלב, ֻסּכָ הֶּ ּיֹוֵצא ּבָ ּגַם  ּכַ ֵכיָון ׁשֶּ וְּ

יוָ  ת ָהִאיָלנֹות, ּכֵ ּכַ רְּ טּורֹות ִמּבִ ים ּפְּ ׁשִ יָנה ַהּנָ יֶּ הְּ ן, ּתִ ָלל זֶּה, ִאם ּכֵ ם ּכְּ ֵרי ֲחָכִמים ַקּיָ בְּ וֹות ִמּדִ ִמצְּ ן ּבְּ
ּה ָקבּועַ  ַמּנָ זְּּ ׁש ִניָסן? ׁשֶּ ֹחדֶּ  ּבְּ

 
י ,אּוָלם ע ּכִ ים ּדַ ׁשִ טּורֹות ַהּנָ וֹותדַּ  ּפְּ צְּ ָקא ִמּמִ ּוּוי וְּ ַהּצִ ֹוָתן  ׁשֶּ וֹות לִ ַלֲעש  ַבד, ֲאָבל ִמצְּ לְּ ם ּבִ ֻסּיָ ַמן מְּ זְּ
ַרק ה ׁשֶּ ּמָ ּכּוִרים, ׁשֶּ ַות ּבִ גֹון ִמצְּ ַמן, ּכְּ ָכל זְּ ֹוָתן ּבְּ ּלֹא ַלֲעש  ת ׁשֶּ מֶּ ִציאּות ּגֹורֶּ ּה ָקבּועַ  ַהּמְּ ַמּנָ זְּּ ֵמַחג  ׁשֶּ

בּועֹות  ָ הוְּ ַהׁשּ ָנה,  ַרק הּוא ,ַעד ֲחֻנּכָ ָ ָאר ַהׁשּ ׁשְּ ה ּבִ דֶּ ָ ֵני ַהש ּ צּוִיים ַעל ּפְּ יִנים מְּ ַעת ַהּמִ בְּ ֵאין ׁשִ ֵמֲחַמת ׁשֶּ
צּוִיים, ָהָיה ֲאָבל ּכּוִרים ָראּוי ִאּלּו ָהיּו מְּ ָהִביא ּבִ ָכל לְּ ָנה ּבְּ ָ זֶּה, ַהׁשּ ים ּבָ ׁשִ ת  ַהּנָ ּכַ ִברְּ ֵכן ּבְּ בֹות. וְּ ַחּיָ

שׁ  ת,ָהִאיָלנוֹ  ֹחדֶּ ּוּוי לְּ ֵאין ַהּצִ ׁש ִניָסן, ֲאָבל  ׁשֶּ ֹחדֶּ ִבים ּבְּ לְּ ַלבְּ ָהִאיָלנֹות מְּ ִציאּות ׁשֶּ א ַהּמְּ ּלָ ָקא, אֶּ וְּ ִניָסן ּדַ
ץ  חּוץ ָלָארֶּ קֹומֹות ּבְּ ָנן מְּ ׁשְּ ּיֶּ ת ׁשֶּ ֱאמֶּ ַמן ַאֵחר. ּובֶּ זְּ ִכים ּבִ ָברְּ ַמן ַאֵחר, ָהיּו מְּ זְּ ִבים ּבִ לְּ ַלבְּ ִאּלּו ָהיּו מְּ

ים  ֳחָדׁשִ ִבים ּבָ לְּ ַלבְּ ָהִאיָלנֹות מְּ ת ָהִאיָלנֹות ׁשֶּ ּכַ רְּ ת ּבִ בֶּ ׁשֶּ חְּ ָכךְּ לֹא נֶּ ים ָהֵהם, לְּ ֳחָדׁשִ ִכים ּבֶּ ָברְּ ֲאֵחִרים, ּומְּ
ָכל ּה ָקבּוַע.  ּכְּ ַמּנָ זְּּ ָוה ׁשֶּ  )י, כה(ִמצְּ

 
 

 דֹול ּגָ ת הַׁ ּבַׁ ַׁ   ש 
דֹול ּגָ ת הַׁ ּבַׁ ַׁ ם ְלש  עַׁ ּטַׁ  הַׁ

ֵראת ַסח ִנקְּ ֵני ַחג ַהּפֶּ פְּ ּלִ ת ׁשֶּ ּבָ דֹול" :ׁשַ ת ַהּגָ ּבַ נֵ "ׁשַ דֹולי , ִמּפְּ ּגָ ּנֵס הַׁ ה בָּ  הַׁ ֲעש ָ ּנַ  ּה.ׁשֶּ
ָפָניו ּלְּ ת ׁשֶּ ּבָ ַ י, ּוַבׁשּ יֹום ֲחִמיׁשִ ַסח ּבְּ ַרִים, ָחל ּפֶּ צְּ ָרֵאל ִמּמִ אּו ִיש ְּ צְּ ּיָ ָנה ׁשֶּ אֹוָתּה ׁשָ ּבְּ  ׁשֶּ

ָהָיה יִרי ׁשֶּ ַסח. ּוכְּ  ֲעש ִ ן ּפֶּ ּבַ ָקרְּ ה לְּ ָרֵאל ָלַקַחת ש ֶּ ת ַעם ִיש ְּ "ה אֶּ ּבָ ה ַהּקָ ִניָסן, ִצּוָ ּו ּבְּ ָעש  ׁשֶּ
י  ֵליל ֲחִמיׁשִ "ה ּבְּ ּבָ ם: ָעִתיד ַהּקָ ָענּו ָלהֶּ ָבר, וְּ ר ַהּדָ ֵפׁשֶּ ִרים לְּ צְּ ֲאלּו ֵמַהּמִ ן, ִנׁשְּ ָרֵאל ּכֵ ִיש ְּ
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ַסח[ י  ]ֵליל ּפֶּ ּתֵ ַעל ׁשְּ קֹוף וְּ ׁשְּ ם ַעל ַהּמַ ת ַהּדָ ן אֶּ ָאנּו ִנּתֵ ַרִים, וְּ כֹוֵרי ִמצְּ ל ּבְּ ת ּכָ ַלֲהֹרג אֶּ
ַבל ָיבוֹ  זּוזֹות, לְּ כֹורַהּמְּ עּו ֹזאת ַהּבְּ מְּ ָ ׁשּ ׁשֶּ ּגֹף. ּכְּ ינּו ִלנְּ ּתֵ ל ּבָ ִחית אֶּ ׁשְּ ד ֹותא ַהּמַ כּו ִמּיָ , ָהלְּ

לּו  קְּ ּלֹא ָימּותּו, ַאךְּ ִנתְּ ֵדי ׁשֶּ ָרֵאל ּכְּ ת ִיש ְּ לַֹח אֶּ ׁשּו ִלׁשְּ ָדרְּ ֹעה וְּ רְּ ל ּפַ ֵאצֶּ ם וְּ ל ֲאבֹוֵתיהֶּ ֵאצֶּ
ָחָמה  ִמלְּ ֵהֵחּלּו ּבְּ ָלט וְּ ֵסרּוב ֻמחְּ ֻעמַּ  -ּבְּ מֹו זֶּה לְּ ִרים, ּכְּ צְּ ים ֵמַהּמִ גּו ַרּבִ רְּ הֶּ נֶּ ת זֶּה, וְּ

ֱאַמר  ּנֶּ ֵדי )תהלים קלו י(ׁשֶּ ַרִים ֻהּכּו ַעל יְּ לֹוַמר, ִמצְּ ם", ּכְּ כֹוֵריהֶּ בְּ ַרִים ּבִ ה ִמצְּ ַמּכֵ : "לְּ
בָּ  ָרֵאל, ַאךְּ ה' ִיתְּ ִיש ְּ ֹקם ּבְּ ּבֹו ִלנְּ רּו ִאיׁש ַחרְּ , ָחגְּ ךְּ ִרים ּכָ צְּ ָראּו ַהּמִ ׁשֶּ ם. ּכְּ כֹוֵריהֶּ ַרךְּ ֵהֵגן ּבְּ

ָהיּו  ים, ַעד ׁשֶּ ּנִ ׁשֻ ים ּומְּ ִיּסּוִרים ַרּבִ ִרים ַמֲחלֹות וְּ צְּ ֵהִביא ַעל ַהּמִ ֹרב ַרֲחָמיו, וְּ ם ּבְּ ֲעֵליהֶּ
לּו ַעם  ךְּ ִנּצְּ ֵדי ּכָ ַעל יְּ גֶּת ָאחֹור, וְּ צּו ָלסֶּ לְּ אֶּ נֶּ ִכים, וְּ ַחּתְּ ם ִמתְּ ֵעיהֶּ ם ֵקהֹות ּומְּ יהֶּ ּנֵ ׁשִ

ִבים הַ  ָרֵאל ִמיֵדי ָהאֹויְּ ת זֹו ִיש ְּ ּבָ ֵראת ׁשַ ן ִנקְּ לּו. ַעל ּכֵ דֹול"ּלָ ת ַהּגָ ּבַ ָהָיה זֶּה יֹום "ׁשַ , ׁשֶּ
ם ֵנס ה ָלהֶּ ֲעש ָ ּנַ ָרֵאל, ׁשֶּ ַעם ִיש ְּ דֹול לְּ  )כט(. ּגָ

 
ף  ַאּסֵ ִהתְּ ה לְּ דֹוׁשָ י חֹוָבה קְּ דֹול", ּכִ ת ַהּגָ ּבַ ת "ׁשַ ּבָ ַ ִריַאת ַהׁשּ תַטַעם נֹוָסף ִלקְּ ּבָ ַׁ ש  זֹו  ּבְ

ָבתֵּ  ֹרב ַעם ּבְּ ָרֵאל ּבְּ ֵמי ִיש ְּ ַחכְּ ֵנִסּיֹות, וְּ דֹוֵלי י ּכְּ ַסח ּגְ כֹות ַהּפֶּ ִהלְּ ים ּבְּ ׁשִ ַהּתֹוָרה ּדֹורְּ
ִסּפּור  ָדה וְּ ֵרי ַאּגָ ִדבְּ ם ּבְּ ּבּור ּגַ ת ַהּדִ ִחיב אֶּ ַהרְּ טֹוב לְּ טֹו. וְּ ּפָ ִמׁשְּ ר ּכְּ דֶּ ַוֲעִריַכת ֵליל ַהּסֵ

ל ֵליל ּפֶּ  ָדה ׁשֶּ י ַהַהּגָ ַרִים ּוֵפרּוׁשֵ ִציַאת ִמצְּ אֹוָתיויְּ לְּ ִנפְּ בּורֹות ה' וְּ יר ּגְּ ּכִ ַהזְּ ָכל . ַסח, לְּ וְּ
א. טֹוב לֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהזֶּּה וְּ ָריו ּבָ ים, ַאׁשְּ ת ָהַרּבִ ה אֶּ ַזּכֶּ  )ל, לא( ַהמְּ

 
א ּכָ ל ָמָרן ַמלְּ ָהגֹו ׁשֶּ ָכךְּ ָהָיה ִמנְּ ִצּיֹון ָהִראׁשֹון וְּ ָהָיה דּ  לְּ צּוָק"ל, ׁשֶּ ָיה יֹוֵסף זְּ נּו עֹוַבדְּ ת ַרּבֵ ּבַ ָכל ׁשַ ֹוֵרׁש ּבְּ

יַבת  ׁשִ ֵהיַכל יְּ ׁש ּבְּ ַלִים ִעיר ַהּקֹדֶּ ירּוׁשָ דֹול ּבִ ים"ַהּגָ כּוַנת ַהּבּוָכִרים "אֹור ַהַחּיִ ׁשְּ ּבִ ָראׁשּותוֹ  ׁשֶּ ל ּבְּ  ׁשֶּ
אֹון י ַהּגָ אּוֵבן ַרּבִ ז רְּ ּבָ לְּ ִליטָ  אֶּ ָרָאה פָּ "ׁשְּ ֵרי ִמי ׁשֶּ ִים ִאיׁש, ַאׁשְּ ּפַ ַאלְּ ִאים ּכְּ ָהיּו ּבָ ם ָהיּו א, וְּ ּלָ ָניו, ַאךְּ ּכֻ

ּקֹ לֹו ּבַ ּגֵ רְּ הֶּ ֹאד. ָהָיה ָהַרב, ּכְּ ׁש מְּ ַרּגֵ ֲחזֶּה ּומְּ ָגדֹול ָהָיה ַהּמַ ל ָמָרן, וְּ יו ׁשֶּ ת מֹוָצא ּפִ ֹמַע אֶּ ׁש, זֹוִכים ִלׁשְּ דֶּ
ב, יַ  ת ַהּלֵ ִכים אֶּ ּיֹות ַהּמֹוׁשְּ ִלים ּוַמֲעש ִ ׁשָ ָדה, מְּ ֵרי ַאּגָ ִדבְּ תֹו ּבְּ ָרׁשָ ת ּדְּ ל אֶּ ַתּבֵ ֵרי ִחזּּוק מְּ בְּ ַחד ִעם ּדִ

כֻ  ִקיָעה, וְּ ְּ ֵני ַהׁשּ ּקֹות ִלפְּ ה ּדַ ּמָ תֹו ַעד ּכַ ָרׁשָ דְּ ָהָיה ַמֲאִריךְּ ּבִ , וְּ ַרךְּ ּבָ ּבֹוֵרא ִיתְּ חֹון ּבַ ֱאמּוָנה ּוִבּטָ ם ָהיּו וֶּ ּלָ
ּה. אַ  ַמּנָ זְּ ית ּבִ ִליׁשִ עּוָדה ׁשְּ ֱאֹכל סְּ יק לֶּ ּפִ ַהסְּ ֵדי לְּ ֵביָתם, ּכְּ ת לְּ כֶּ ַמֲהִרים ָללֶּ ה.מְּ ל ֵאּלֶּ ֵרי ַעִין ָרֲאָתה ּכָ  ׁשְּ

 

ת ּבָ ַׁ ש  ָחל ּבְ ֶ ח ש  סַׁ  ֶעֶרב ּפֶ
ָחל ׁשֶּ ת ּכְּ ּבָ ׁשַ ַסח ּבְּ ב ּפֶּ רֶּ ת , עֶּ ָרׁשַ ת ּדְּ ים אֶּ ּדִ ַהקְּ דֹולֵיׁש לְּ ת ַהּגָ ּבַ ֵדי  ׁשַ ת, ּכְּ מֶּ ת ַהּקֹודֶּ ּבָ ַ ַלׁשּ

ת ׁשֶּ  ּבָ ׁשַ ם ּבְּ ל ָמקֹום, ּגַ ַסח. ּוִמּכָ כֹות ַהּפֶּ ת ִהלְּ הֹורֹות ָלָעם אֶּ ׁש, ֵיׁש לְּ ַסח ַמּמָ ב ּפֶּ רֶּ ל עֶּ
ת  ִחיב אֶּ ַהרְּ ֵיׁש לְּ . וְּ ַרךְּ ּבָ ּבֹוֵרא ִיתְּ ִחזּּוק ָהֱאמּוָנה ּבַ ַרִים ּובְּ ִציַאת ִמצְּ ִסּפּור יְּ ֹרׁש ּבְּ ִלדְּ

ה  ִעּסָ ּבָ אֹור ׁשֶּ ְּ עּור ַהש ּ ּבּור ַעל ּבִ ר ָהַרע[ַהּדִ ַעל ]ַהּיֵצֶּ ׁשֹות, וְּ ּבָ ׁשֻ עֹות ַהמְּ ת ַהּדֵ צֶּ מֶּ ַעל ַמחְּ , וְּ
ִפי ֲחֹזר ַלּמּוָטב. נְּ ּנַ ֵדי ׁשֶּ ָקלֹות, ּכְּ ֻקלְּ ּדֹות ַהמְּ   )לב, רנא(ַחת ַהּמִ
 

ְפָטָרה  הַׁ
ָטַרת  דֹולַהפְּ ת ַהּגָ ּבַ ָלִים"  ׁשַ הּוָדה ִוירּוׁשָ ַחת יְּ ָבה ַלה' ִמנְּ ָערְּ ָנה  .)מלאכי ג, ד(ִהיא: "וְּ ׁשָ ּובְּ

ת  יִמים אֶּ ּדִ קְּ ּמַ תׁשֶּ ָרׁשַ דֹול ּדְּ ת ַהּגָ ּבַ ִטירּו ַהפְּ ׁשַ ׁש, , ַיפְּ ַסח ַמּמָ ב ּפֶּ רֶּ ל עֶּ ת ׁשֶּ ּבָ ַ ׁשּ ָטָרה זֹו ּבַ
ֵכן ָהג וְּ נְּ ׁשּוט ַהּמִ ָמקֹום. ַהּפָ ַרק ּבְּ בּועַ  וְּ ָ ת ַהׁשּ ָרׁשַ ָטַרת ּפָ ַהפְּ ִטיר ּבְּ ַהפְּ רּור לְּ ָהג ּבָ ׁש ִמנְּ ּיֵ וּ , ׁשֶּ  ַיֲעש 

ָהָגם.  ִמנְּ  )ל(ּכְּ
 

לֹום ָ דֹול ש  ּגָ ת הַׁ ּבַׁ ַׁ  ש 
דֹול ת ַהּגָ ּבַ ׁשַ בַּ  ּבְּ יו ֹיאַמר: "ׁשַ ת ִנּסָ יר ַלֲאֵחִרים אֶּ ּכִ ַהזְּ ּכֹר ּולְּ ֵדי ִלזְּ לֹום", ּכְּ דֹול ׁשָ ת ַהּגָ

ַרךְּ  ּבָ ל ַהּבֹוֵרא ִיתְּ אֹוָתיו ׁשֶּ לְּ ִנפְּ ִסּיֵם. וְּ ִצּיֹון ָהִראׁשֹון ָמָרן וְּ צּוָק"ל לְּ  ָנִעים ּוָמה טֹוב ּוָמה: "זְּ
יךְּ  ׁשִ ַהמְּ ה זֶּה לְּ ָהג ָיפֶּ ִמנְּ ר, ּבְּ י ַמֲחזֶּה ֲאׁשֶּ ּדַ ֱחזֶּה ׁשַ  ל(הגאון החיד"א ועוד. )". יֶּ

 



ה ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ח  ס פ ה ג   89  |  ח

 
 

ת ּבָ ַׁ דֹול ש  ּגָ ל הַׁ ּגָ ים ְמס  ּועֹות ְלִנּסִ  ִויש 
ה ָהָיה ַמֲעש ֶּ יֹום ׁשֶּ ָבטכ"ז  ּבְּ ַנת ׁשְּ ֵביתוֹ , מ"תש ׁשְּ ל ּבְּ א ׁשֶּ ּבָ ָלה א"ִזיעָ  ָסאִלי ַהּבַ ַקּבְּ  ִהתְּ
יַחת פֹון ש ִ לֶּ הּוָלה טֶּ ִטיָנה ּבְּ נְּ גֶּ הּ , ֵמַארְּ רוּ  ּבָ טַ  ָלַרב ִסּפְּ חְּ ּנֶּ נוֹ  ףׁשֶּ ל ּבְּ אּול ׁשֶּ הֹון ׁשָ אח ִסתְּ  ַדּבַ

יֵרי הּוִדים ֵמֲעׁשִ ִכים ַהּיְּ ּתֹוָרה ַהּתֹומְּ ַמע. ּבַ יק ׁשָ ּדִ ֵהר, ַהּצַ ָעה ִהרְּ ה ׁשָ ָאַמר ַקּלָ ִפים: "וְּ  ַהחֹוטְּ
וּ  ש  פְּ הּוא ִיּתָ ַרר וְּ חְּ ׁשֻ לֹום יְּ ׁשָ ם, לְּ ף ֵאין ִחּנָ סֶּ פוּ ". ּכֶּ בּועֹות ָיִמים ָחלְּ ׁשָ ל ָעַבר, וְּ שׁ חֹ  ּכָ , ֲאָדר דֶּ

לֹא ַמע וְּ לּום ִנׁשְּ שׁ  ו'-. בּכְּ ֹחדֶּ ֻיָחד ָהָאב ָטס, ִניָסן לְּ מְּ ץ ּבִ רֶּ אֶּ שׁ  לְּ יק לוֹ  ָאַמר, ַהּקֹדֶּ ּדִ , ַהּצַ
ָחן לְּ ֻ ר הּוא ָערּוךְּ  ַהׁשּ הֹורֹות, ֲהָלָכה ֵספֶּ ת לְּ ה אֶּ ֲעש ֶּ ר ַהּמַ ה ֲאׁשֶּ ָכתּוב, ַנֲעש ֶּ : )סימן תל( ּבוֹ  וְּ

ת" ּבָ ַׁ ְפֵני ש  ּלִ ֶ סַׁ  ש  ּפֶ ת אֹותוֹ  יםִא קֹוְר  חהַׁ ּבָ ַׁ דֹול ש  ּגָ ֵני הַׁ ּנֵס ִמּפְ ה הַׁ ֲעש ָ ּנַׁ ֶ ָצא ",ּבוֹ  ש  ּיֵשׁ  ִנמְּ אן ׁשֶּ  ּכָ
דֹורֹות הֹוָרָאה ּיֹום לְּ ל זֶּה ׁשֶּ ֻסּגָ ים מְּ ִנּסִ ִטיחַ . ִויׁשּועֹות לְּ ִהבְּ ת, וְּ ּבָ ׁשַ דֹול ּבְּ ַרר ַהּגָ חְּ ׁשֻ ן יְּ  ַהּבֵ

ם ף ֵאין ִחּנָ סֶּ עֹוָדד ָהָאב ָחַזר. ּכֶּ קּומ מְּ ה. ֻחזָּ ִהּנֵ ב וְּ רֶּ ת עֶּ ּבָ דֹול ׁשַ ֵצל, ִניָסןי"ב  ַהּגָ ַצלְּ  מְּ
פֹון לֶּ ֵבית ַהּטֶּ יר ּבְּ ָעׁשִ ִפים הֹוִדיעוּ , הֶּ ן ַהחֹוטְּ ַהּבֵ ָיָדם ׁשֶּ בוּ  ּבְּ ָנקְּ כּום וְּ סְּ ף ּבִ סֶּ  ִאם, ָעָתק ּכֶּ
מוּ  ּלְּ ׁשַ ַרר יְּ חְּ ׁשֻ ן יְּ יִמים, ַהּבֵ ּכִ סְּ ם ַהּמַ ָנה? ַאּתֶּ ָמה ִנּתְּ ּכָ ָחד ָיבֹוא ָמָחר, ןכֵּ  ִאם. ַהסְּ ם אֶּ  ִמּכֶּ
ָמקֹום לֹוִני לְּ ָצה ָלבּושׁ  ּפְּ ַבע ֻחלְּ צֶּ לֹוִני ּבְּ ָידוֹ  ּפְּ ת ּובְּ דֶּ וֶּ ף ִמזְּ סֶּ ַאַחר, ַהּכֶּ ן לְּ ַרר ִמּכֵ חְּ ׁשֻ ן יְּ , ַהּבֵ

ָטָרה ּתֹוִדיעוּ  ִאם ַאךְּ  ׁשְּ רוּ  ֵהם. יּוַמת מֹות, ַלּמִ יק ָזכְּ ּדִ ַהּצַ ִטיחַ  ׁשֶּ ם ִהבְּ ּקּוחַ  ֲאָבל, ִחּנָ שׁ נֶּ  ּפִ  פֶּ
ה ָטָרה הֹוִדיעוּ  לֹא ָלֵכן, ַהּכֹל ּדֹוחֶּ ׁשְּ ל ָאח. ַלּמִ ָחטּוף ׁשֶּ יג הֶּ ִ ָצה ִהש ּ ר ֻחלְּ ֲאׁשֶּ ׁשוּ  ּכַ ּקְּ  ָהַלךְּ , ּבִ
ָוָדה ִעם זְּ ין, ַהּמִ ּתִ ִהמְּ עוּ  לֹא ֵהם. וְּ ָטָרה ָידְּ ׁשְּ ַהּמִ ָבה ׁשֶּ יחֹות ַאַחר ָעקְּ פֹון ש ִ לֶּ ֵהִכיָנה, ַהּטֶּ  וְּ

ִרים. ַמֲאָרב ִחינוּ הִ  ַהׁשֹוטְּ ַנִים בְּ ְּ ׁשּ ִבים ּבַ ָקרְּ תְּ ַנִים, ָלָאח ַהּמִ ְּ ַהׁשּ ִחינוּ  וְּ ִרים ִהבְּ ֹוטְּ ׁשּ טוּ  ּבַ לְּ ִנמְּ . וְּ
כוּ  ָהָאח ּלֹא, ֵעיָניו ָחׁשְּ ׁשוּ  ׁשֶּ ַמּמְּ ת יְּ ר לֹא ָלֵכן, ִאּיּוָמם אֶּ לּום ִסּפֵ ין, ּכְּ ּתִ ִהמְּ ָחד. וְּ  אֶּ

ִפים ַלט ַהחֹוטְּ ין ִנמְּ ים ּבֵ ִני, ָהֲאָנׁשִ ֵ נַ  ַהׁשּ ֵבית סִנכְּ ה לְּ ֱחִליף ָקפֶּ ת הֶּ ָגָדיו אֶּ רּוִתים ּבְּ ְּ ׁשּ  ָיָצא, ּבַ
ין ּתִ ִהמְּ ַתֲחַנת וְּ ַתע. ָהאֹוטֹוּבּוס ּבְּ פֶּ ִחין לְּ ֹוֵטר ִהבְּ הוּ  ַהׁשּ ֶּ ׁשּ ּמִ ה ׁשֶּ טֹוֵרחַ  ָלאֹוטֹוּבּוס עֹולֶּ  וְּ
ִניס ַהכְּ ת לְּ ָצתוֹ  אֶּ ָנַסִים ֻחלְּ כְּ ּמִ עֹוֵרר, ּבַ ד ּבוֹ  ִהתְּ א ַהֲחׁשָ ּמָ ֱחִליף ֵטףַהחוֹ  הּוא ׁשֶּ הֶּ ת וְּ  אֶּ
ָצתוֹ  לֹא ֻחלְּ ִניָסהּ  וְּ ד. ִהכְּ ת ָעַצר ִמּיָ ת הֹוִריד, ָהאֹוטֹוּבּוס אֶּ ַתֲחַנת ַהּנֹוֵסעַ  אֶּ ָטָרה לְּ  ַאַחר, ִמׁשְּ
ָעה ל ָוֵחִצי ׁשָ יר, ֲחִקירֹות ׁשֶּ ּגִ ת ִהסְּ ָהָאח. ֲחֵבָריו אֶּ ין ֲעַדִין וְּ ּתִ ָוָדה ִעם ִהמְּ זְּ אֹותוֹ  ַהּמִ  ּבְּ
ּסֹוף. ָמקֹום ִליט ּבַ חְּ נֹות הֶּ ַתֲחַנת ִלפְּ ָטָרה לְּ ה ִמׁשְּ ִהּנֵ ם וְּ ה ׁשָ ת הּוא רֹואֶּ ַרר ָאִחיו אֶּ חְּ ֻ ׁשּ  ׁשֶּ
ת ּבָ ׁשַ דֹול ּבְּ ם ַהּגָ ִחּנָ ף ֵאין ּבְּ סֶּ מוֹ , ּכֶּ ָאַמר ּכְּ יק ׁשֶּ ּדִ  )מעיין השבוע ט נד(... ַהּצַ

 

 
 

 ח ִלים ְלֶפסַׁ ּכֵ ת הַׁ רַׁ ָ ְכש    הַׁ
ִלים ּכֵ ת הַׁ ְכָשרַׁ ם הַׁ עַׁ  טַׁ

ִלים ׁשֶּ  לּוִעים ַהּכֵ ֵהם ּבְּ ֵלי ָחֵמץ, ֵמַאַחר וְּ ַמַאכְּ ָנה לְּ ָ ךְּ ַהׁשּ ׁשֶּ מֶּ ם ּבְּ הֶּ ים ּבָ ׁשִ ּמְּ ּתַ ָאנּו ִמׁשְּ
ת  ִליט אֶּ ן ַנפְּ א ִאם ּכֵ ּלָ ַסח, אֶּ ַחג ַהּפֶּ ם ּבְּ הֶּ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ִהׁשְּ כֹוִלים לְּ ָחֵמץ, ֵאין ָאנּו יְּ ֵמהֶּ

רָ  ה ּפְּ ּמָ ה ּכַ אֶּ ן ִנרְּ ַהּלָ ם. ּולְּ הֶּ לּוַע ּבָ ָחֵמץ ַהּבָ ָחֵמץ.הֶּ ֵלי הֶּ ר ּכְּ ׁשֵ כְּ הֶּ יִנים ּבְּ  ֵטי ּדִ
 

ח ֲעֶרֶכת ְמי ֶחֶדת ְלֶפסַׁ  מַׁ

ִניַע  ַהצְּ ים ֵלב לְּ ָיש ִ ָרָכה. וְּ בֹוא ָעָליו ּבְּ ַסח, ּתָ פֶּ ת לְּ דֶּ ֻיחֶּ ִלים מְּ ת ּכֵ כֶּ ַיֵחד ַמֲערֶּ כֹול לְּ ּיָ ִמי ׁשֶּ
אָ  ָנה ּבְּ ָ ךְּ ַהׁשּ ׁשֶּ מֶּ ם ּבְּ הֶּ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ִהׁשְּ ָחֵמץ ׁשֶּ ֵלי הֶּ ל ּכְּ ת ּכָ ּתֹב אֶּ ִיכְּ ּגֹר אֹותֹו וְּ ִיסְּ ֻיָחד, וְּ רֹון מְּ

ֵלי ָחֵמץ"ָעָליו  ם"ּכְּ הֶּ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ִהׁשְּ עּו לְּ ַבל ִיטְּ ָנּה  , לְּ ׁשְּ ָכל ָאָדם יֶּ ָנם לֹא לְּ ָאמְּ ַסח. וְּ ּפֶּ ּבַ
ן ַהּלָ ִדלְּ יִנים ּכְּ ָרֵטי ַהּדִ ת ּפְּ ָלֵכן ֵיׁש ָלַדַעת אֶּ ת, וְּ פֶּ ִלים נֹוסֶּ ת ּכֵ כֶּ ַיֵחד ַמֲערֶּ רּות לְּ ׁשָ פְּ  .אֶּ

 

ּתֹוָרה קֹור ִמן הַׁ ּמָ  הַׁ

ֵלי  ף ּוכְּ סֶּ ֵלי ּכֶּ ל ּכְּ דֹול ׁשֶּ ָלל ּגָ ם ׁשָ ָין, ֵהִביאּו ִעּמָ ת ִמדְּ מֶּ חֶּ לְּ ָרֵאל ִמּמִ רּו ַעם ִיש ְּ ָחזְּ ׁשֶּ ּכְּ
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ֲאָכלֹות ָהֲאסּורֹות  ִליַעת ַהּמַ ִלים ִמּבְּ ל ַהּכֵ ת ּכָ יר אֶּ ׁשִ ַהכְּ "ה לְּ ּבָ ה אֹוָתם ַהּקָ ִצּוָ ָזָהב, וְּ
עּו בָּ  לְּ בְּ ּנִ סּוִקים ׁשֶּ ּפְּ ֹבָאר ּבַ מְּ ם, ּכַ ן דִּ הֶּ ַהּלָ  :)במדבר לא כא(לְּ

 
ר  ת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶּ ָחָמה, ֹזאת ֻחּקַ לְּ ִאים ַלּמִ ָבא ַהּבָ י ַהּצָ ׁשֵ ל ַאנְּ ָעָזר ַהּכֵֹהן אֶּ לְּ ר אֶּ "ַוּיֹאמֶּ

ה ת מׁשֶּ ה ה' אֶּ ת ַהּבְּ  .ִצּוָ זֶּל אֶּ רְּ ת ַהּבַ ת אֶּ ֹחׁשֶּ ת ַהּנְּ ף אֶּ סֶּ ת ַהּכָ אֶּ ָהב וְּ ת ַהזָּ ִדיל ַאךְּ אֶּ
ת ת ָהֹעָפרֶּ אֶּ ֲעִבירּו ָבֵאש   .וְּ ר ָיֹבא ָבֵאש  ּתַׁ ֶ ָבר ֲאש  ל ּדָ ָטֵהרּכָ א ,וְּ ַחּטָ ה ִיתְּ ֵמי ִנּדָ  ,ַאךְּ ּבְּ

ִים". ּמָ ֲעִבירּו בַׁ ֵאש  ּתַׁ ר לֹא ָיֹבא ּבָ ֶ  ְוֹכל ֲאש 
 

ֲאַכל ִאּסּור  ַלע ִמּמַ ר ּבָ ִלי ֲאׁשֶּ ל ּכְּ י ּכָ ֵמִדים, ּכִ סּוִקים ֵאּלּו ָאנּו לְּ ירֹו  -ִמּפְּ ׁשִ ַהכְּ ֵדי לְּ ּכְּ
ִליל,  ֵלַטת ָהִאּסּור ּכָ יַע ִלפְּ ַהּגִ וֹ ּולְּ ִמיש  ש ְ ֶדֶרְך ּתַׁ רֹו ּכְ ֵ ן ֶהְכש  ַהּלָ ִדלְּ ֵאין. ּכְּ ִכים וְּ ָברְּ  ַעל מְּ

ר ׁשֵ כְּ ִלים הֶּ  (קכד). ַהּכֵ
 

 ִלּבּון

ם עַ  הֶּ ּצֹוִלים ּבָ ּפּוִדים ׁשֶּ גֹון ׁשַ ֵאׁש, ּכְּ ם הּוא ּבְּ הֶּ ּמּוׁש ּבָ ִ ַהׁשּ ִלים ׁשֶּ יָון  -ל ָהֵאׁש ּכֵ ּכֵ
תֹוךְּ ָהֵאׁש  ִניָסם ּבְּ ַהכְּ נּו לְּ ַהיְּ ֵדי ָהֵאׁש, ּדְּ ָרם ַעל יְּ ׁשֵ כְּ ָצעּות ָהֵאׁש, הֶּ מְּ אֶּ עּו ִאּסּור ּבְּ לְּ ּבָ ׁשֶּ

ם ִזים ֵמהֶּ יּו ִניצֹוצֹות ֵאׁש ִנּתָ הְּ ּיִ ָרא .ַעד ׁשֶּ ר זֶּה ִנקְּ ׁשֵ כְּ הֶּ  "ִלּבּון". :וְּ
 

ְגָעָלה  הַׁ
ם הֶּ ּמּוׁש ּבָ ִ ַהׁשּ ִלים ׁשֶּ ל ּבֹו ָמָרק אֹו  ּכֵ ַ ׁשּ ּבֻ גֹון ִסיר ׁשֶּ ָבר ַלח, ּכְּ ל ּדָ ּול ׁשֶּ ִבׁשּ הּוא ּבְּ

ב  ֵדי  -ַמֲאָכל ִעם ֹרטֶּ ן ַעל יְּ ם ּכֵ ָרם ּגַ ׁשֵ כְּ ָצעּות ַלח רֹוֵתַח, הֶּ מְּ אֶּ ִליָעָתם ּבְּ ּבְּ יָון ׁשֶּ ּכֵ
נוּ  ַהיְּ ִחים. ּדְּ ִים ָהרֹותְּ ִלי,  ,ַהּמַ כְּ יַח ַמִים ּבִ ּתִ ַהרְּ בַ וכלְּ ִים מְּ ַהּמַ ִלי ׁשֶּ ת ַהּכְּ ִניס אֶּ ִעים, ַיכְּ ּבְּ עְּ

זֶּהּו  ִעם לּוַע. וְּ ֵלט ָהִאּסּור ַהּבָ ָאז ִיּפָ ִים, וְּ ה ַלּמַ סֶּ כְּ ַהּמִ ִדּיֹות וְּ ָראהַהּיָ ָעָלה"  :ִנקְּ "ַהגְּ
ָלָטה[  )קלה, קלו(. ]ַהפְּ

 

ִלי ִנְקיֹון ּכְ  הַׁ
ָיסִ  ֵרי ִנּקּוי, וְּ ָחמְּ ִלי ֵהיֵטב ּבְּ ת ַהּכְּ ה אֶּ ַנּקֶּ ָעָלה יְּ ם ַהַהגְּ ה, ֹקדֶּ לּוךְּ ַוֲחֻלּדָ ל ִלכְּ ּנּו ּכָ יר ִמּמֶּ

ָרִגים.  קֹום ַהּבְּ מְּ ם ּבִ ה ּגַ  )קלד(ִויַנּקֶּ
 

דֹול ִלי ּגָ  ּכְ
ֵאהּו ַמִים  ַמּלְּ ָעָלה, יְּ ִלי ַהַהגְּ תֹוךְּ ּכְּ ֵנס לְּ לֹו ֵאינֹו ָיכֹול ִלּכָ דְּ ֲחַמת ּגָ ּמֵ ֹאד ׁשֶּ דֹול מְּ ִלי ּגָ ּכְּ

יַּ  ן ׁשֶּ ֹאפֶּ יֵחהּו ּבְּ ּתִ ַירְּ ִלי. ַעד ַהּסֹוף וְּ ַפת ַהּכְּ ל ש ְּ ִים ַעל ּכָ יעּו ַהּמַ בֹוָהה יֹוֵתר ּגִ ָפה ּגְּ ה ש ָ ַיֲעש ֶּ וְּ
ּלֹא ִנּתְּ  ר ׁשֶּ ׁשָ פְּ ֲהֵרי ִאי אֶּ ָפתֹו, ׁשֶּ ש ְּ ם ּבִ ִים ּגַ יעּו ַהּמַ ַיּגִ ַמּלֵא ֵהיֵטב וְּ תְּ ּיִ ֵדי ׁשֶּ ִלי, ּכְּ ל ַהּכְּ ִפיו ׁשֶּ ַעם לְּ זּו ּפַ

ל ֵ ׁשּ ּבַ ִהתְּ ָחֵמץ ׁשֶּ ָפה. ַאַחת ִניצֹוצֹות ֵמהֶּ ָ ִלי ַעל ַהש ּ ּכְּ ָחֵמץ ַרק  ּבַ ּנֹוֵגַע הֶּ ִלי ָרִגיל ׁשֶּ כְּ ל זֶּה ּבִ אּוָלם ּכָ וְּ
דֹולָ  ת ּגְּ קֶּ גֹון ַקֲעַרת ַמּצֶּ ָחֵמץ, ּוכְּ יל הֶּ ׁשִ בְּ תֹוךְּ ּתַ ִניִסים אֹותֹו לְּ כְּ ּמַ ִלי ׁשֶּ חּוץ, ֲאָבל ּכְּ לֹא ִמּבַ תֹוכֹו וְּ ה ּבְּ

דֵ  יר ּכְּ תֹוךְּ ַהּסִ ִניִסים אֹוָתּה לְּ כְּ ּמַ חּוץ, ָצִריךְּ ׁשֶּ ָעה ָחֵמץ ִמּבַ לְּ ּבָ יָון ׁשֶּ חֹות, ּכֵ ּלָ ה ַלּצַ ּנָ ךְּ ִמּמֶּ ּפֹ י ִלׁשְּ
ָעָלה. ִלי ַהַהגְּ תֹוךְּ ּכְּ ּה לְּ ּלָ ִניָסּה ּכֻ ַהכְּ  )סימן תנב ס"ו ובמשנה ברורה( לְּ

 

ִטיָפה ִים ש ְ מַׁ  ָקִרים ּבְ
עָ  ַאַחר ַהַהגְּ ד לְּ ַמִים ָקִרים ִמּיָ ִלי ּבְּ ת ַהּכְּ ֹטף אֶּ ֵבית ָלה. ָנֲהגּו ִלׁשְּ ר לְּ ָבר, ֵזכֶּ ַעם ַלּדָ ַהּטַ וְּ
ַמִים ָקִרים.  ָעָלה ּבְּ ַאַחר ַהַהגְּ ִלים לְּ ת ַהּכֵ ִנים אֶּ ָהיּו נֹותְּ ׁש, ׁשֶּ ּדָ קְּ  )סימן תנב סעיף ז. קמב, קנז(ַהּמִ

 
ְבָהָרה ַסח הַׁ ב ּפֶּ רֶּ עֶּ ּבְּ ָחֵמץ ׁשֶּ ַמן ִאּסּור ֲאִכיַלת הֶּ ם זְּ ָעָלה ֹקדֶּ ת ַהַהגְּ ים אֶּ ּדִ ַהקְּ ִניָסן ]: ָראּוי לְּ י"ד ּבְּ הּוא ּבְּ ׁשֶּ
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ר ) ּבֹקֶּ ן[ 11:81ּבַ ַהּלָ ֹבָאר לְּ מְּ עֹון ַקִיץ(, ּכַ ׁשָ ךְּ ּבְּ ֵערֶּ ֵהר ּבְּ ּבְּ ִהזָּ ַמן ִאּסּורֹו, ֵיׁש לְּ ַאַחר זְּ ִעיל לְּ ִאם ַמגְּ יָון ׁשֶּ עֹוד , ּכֵ

ִדיכַּ  ָרִטים וְּ ָנם ּפְּ ׁשְּ ִלים יֶּ ַרת ַהּכֵ ׁשָ ַהכְּ ָלאו ָהִכי ּבְּ יִנים. ּובְּ ָרֵטי ּדִ ה ּפְּ יםִנים רַ ּמָ ָלֵכן ,ּבִ ֵאינֹו  וְּ ל ָאָדם ׁשֶּ ּכָ
ּיֹום ֹהג. ּוָברּוךְּ ה' ּכַ יַצד ִלנְּ ה אֹותֹו ּכֵ חֶּ נְּ ּיַ מֹוֵרה הֹוָרָאה ׁשֶּ ה לְּ נֶּ ֲהָלָכה, ִיפְּ ִקי ּבַ ּבָ מֹו ׁשֶּ ַעצְּ טּוַח ּבְּ ֵיׁש  ּבָ

ם קֹוִמית ֹקדֶּ נּות ַהּמְּ ַעם ָהַרּבָ ִלים ִמּטַ ַרת ּכֵ ׁשָ ַהכְּ קֹומֹות לְּ ָכל ִעיר מְּ ַרת  ּבְּ ׁשָ ַהכְּ ִקים ּבְּ ַעל ָהעֹוסְּ ַסח. וְּ ַהּפֶּ
זֹו.  ּכָ ַאֲחָרִאית ׁשֶּ ָלאָכה ֲחׁשּוָבה וְּ ָתם ִלמְּ יׁשָ ם ּגִ ת ַהֲהָלכֹות ֹקדֶּ ן ֵהיֵטב אֶּ ּנֵ ׁשַ ִלים לְּ  )קסב(ַהּכֵ

 
ר ת ֶהּתֵ ת ִאּסּור ִלְבִליעַׁ ִליעַׁ ין ּבְ  ִחּלּוק ּבֵ
ִריָכה ַהּתוֹ  ִהצְּ ֶּ ל ַמה ׁשּ י ּכָ ִהיר, ּכִ ַהבְּ ּפּוִדים ֵיׁש לְּ ׁשַ ֵאׁש ּכְּ ם ּבָ ִמיׁשָ ׁשְּ ּתַ ִלים ׁשֶּ ּכֵ ֵאׁש,  -ָרה ׁשֶּ ָרם ּבָ ׁשֵ כְּ הֶּ

ֵבל נְּ ֲאָכלֹות ֲאסּורֹות ּכִ עּו ִמּמַ לְּ ּבָ "ל ׁשֶּ ָין ַהּנַ ֵלי ִמדְּ כְּ ֲאַכל ִאּסּור, ּכִ עּו ִמּמַ לְּ ּבָ ֵכִלים ׁשֶּ א ּבְּ ּלָ ֹות ֵאינֹו אֶּ
ִמיָרה ַהּתֹורָ  חְּ ן הֶּ ַעל ּכֵ ֵרפֹות ַוֲחִזיר, וְּ ׁשּו ּוטְּ ּמְּ ּתַ ִהׁשְּ ִלים ׁשֶּ ֵאׁש, ֲאָבל ּכֵ א ּבָ ּלָ ָרם אֶּ ׁשֵ כְּ ֵאין הֶּ ם ׁשֶּ הֶּ ה ּבָ

ַמַאכְּ  ם לְּ הֶּ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ִהׁשְּ ה לְּ ה רֹוצֶּ ַעּתָ ר, וְּ ׁשֵ ר ּכָ ש ָ ם ּבָ הֶּ לּו ּבָ ּצָ גֹון ׁשֶּ ר, ּכְּ ּתֵ ל הֶּ ָדָבר ׁשֶּ ֵאׁש ּבְּ ם ּבָ הֶּ ֵלי ּבָ
ִלּבּון בָּ  יָרם ּבְּ ׁשִ ַהכְּ ם ָחָלב, ֵאין ָצִריךְּ לְּ הֶּ ִמיָרה ַהּתֹוָרה ּבָ חְּ ּלֹא הֶּ ַבד, ׁשֶּ לְּ ָעָלה ּבִ ַהגְּ יָרם ּבְּ ׁשִ ַהכְּ ַדי לְּ ֵאׁש, וְּ
ר. ּתֵ עּו הֶּ לְּ ה ּבָ ִחּלָ ךְּ ֵמַאַחר ּוִמּתְּ ל ּכָ  ּכָ

 
ן לִ  מּור, ִאם ּכֵ ר ּגָ ּתֵ ָחֵמץ הּוא הֶּ ָנה הֶּ ָ ל ַהׁשּ ךְּ ּכָ ׁשֶּ מֶּ ַסח, ֵמַאַחר ּובְּ פֶּ ִלים לְּ ַרת ַהּכֵ ׁשָ ַהכְּ ה, ּבְּ אֹוָרה ּוֵמַעּתָ כְּ

ַעת ֹרב ָהִראׁשֹונִ  ן ּדַ ּכֵ ת ׁשֶּ ֱאמֶּ ָעָלה, ּובֶּ ַהגְּ ם ּבְּ יֶּה ָלהֶּ ַדי ִיהְּ ֵאׁש וְּ ּפּוִדים ּבָ ַ ת ַהׁשּ ן אֶּ ַלּבֵ ָטֵרךְּ לְּ ים לֹא ִנצְּ
)הרמב"ם, הראב"ד, רבנו תם, הסמ"ג, ראבי"ה, אור זרוע, תוספות רי"ד, הראב"ן, הרז"ה, הריבב"ן, הגהות מימוניות, 

ִקים  ואל תלמיד הרשב"א, היראים, התרומה(,רבנו חיים בר שמ ׁש ַלחֹולְּ ָחן ָערּוךְּ ָחׁשַ לְּ ֻ ָרן ַהׁשּ ּמָ א ׁשֶּ ּלָ אֶּ
ב ִאּסּור,  )הרמב"ן, מהר"ם חלאוה, המאירי, מחזור ויטרי, ההשלמה, הר"ן, רבנו ירוחם( ׁשָ חְּ ָחֵמץ נֶּ הֶּ ִרים ׁשֶּ אֹומְּ ׁשֶּ

ָלֵכן עּו ִאּסּור, וְּ לְּ ּפּוִדים ּבָ ַ ַהׁשּ ָצא ׁשֶּ ִנמְּ ִריךְּ ִלּבּון.  וְּ ת ִהצְּ ֵצֵרף אֶּ מֹות ֵהֵקל ָמָרן, וְּ ֻסּיָ ה ֲהָלכֹות מְּ ַכּמָ ל ָמקֹום ּבְּ ]ּוִמּכָ
ָחֵמץ הּוא ִרים ׁשֶּ ַעת ָהאֹומְּ ר ּדַ ּתֵ  [.הֶּ

 
מּור, ֵהיַאךְּ  ר ּגָ ּתֵ ָאז הּוא הֶּ ָנה ׁשֶּ ָ ךְּ ַהׁשּ ׁשֶּ מֶּ ּפּוד ּבְּ ַ ׁשּ ָלע ּבַ ָחֵמץ ִנבְּ הֶּ י ֵמַאַחר וְּ ָהִבין, ּכִ ר  ַאךְּ ֵיׁש לְּ ׁשָ פְּ אֶּ

ָנה ֵישׁ  ָ ל ַהׁשּ ָחֵמץ ּכָ נּו הֶּ ַהיְּ מֹו ָעָליו", ּדְּ "ן: "ָחֵמץ ׁשְּ ּבַ א אֹוֵמר ָהַרמְּ ּלָ עּו ִאּסּור? אֶּ לְּ ִלים ּבָ ַהּכֵ  לֹו לֹוַמר ׁשֶּ
ֵאין זֶּה ּדֹומֶּ  ַסח, וְּ ַיַחס ִליֵמי ַהּפֶּ ר ִאּסּור ָחֵמץ ּבְּ דֶּ גֶּ ָנה ִהיא ּבְּ ָ ל ַהׁשּ ל 'ָחֵמץ', עּוָגה זֹו ּכָ ם ׁשֶּ ר ׁשֵ ָבש ָ ה לְּ

כֹו ַלֲחָלִבי ָהפְּ ֵדי לְּ ָעָלה ּכְּ ַהגְּ י ּבְּ ָלֵכן ּדַ ִמיד וְּ מּור ּתָ ר ּגָ ּתֵ הּוא הֶּ ּפּוד ׁשֶּ ַ ׁשּ ַלע ּבַ בְּ ּנִ ר ׁשֶּ ׁשֵ ָחֵמץ ַאף אבל  ,ּכָ
ה ר הּוא ַעּתָ ּתָ ּמֻ ַסח ׁשֶּ ַיַחס ַלּפֶּ ב הּוא ִאּסּור ּבְּ ׁשָ חְּ ה נֶּ ל ָמקֹום ַאף ַעּתָ ֲאִכיָלה ַלֲחלּוִטין, ִמּכָ ָרה  ּבַ ָאסְּ ׁשֶּ

ָקא. וְּ ִלּבּון ּדַ רֹו ּבְּ ׁשֵ כְּ ּפּוד, הֶּ ַ ׁשּ ַלע ּבַ ָלֵכן ִאם ִנבְּ ֱאֹכל ָחֵמץ, וְּ  ּבֹו ַהּתֹוָרה לֶּ
 

ר ת ִאּסּור ְלֶהּתֵ ִליעַׁ ין ּבְ ִחּלּוק ּבֵ אּור ּוָמקֹור לַׁ  ּבֵ
לַ  ַלע ִאּסּור אֹו ּבָ ּפּוד ּבָ ַ ין ִאם ַהׁשּ ק ּבֵ ַחּלֵ ָבָרא לְּ ָהִבין, ָמה ַהּסְּ ֵיׁש לְּ לּוַע וְּ ר, ֲהלֹא ִאם ֵאין ַהּבָ ּתֵ ע הֶּ

י ַאף זֶּה הּוא, ּכִ אּור ּבָ ַהּבֵ ר? וְּ ּתֵ ַלע הֶּ ּבָ ׁשֶּ ָעָלה ּכְּ ַהגְּ י לֹו ּבְּ ִלּבּון, ַמּדּוַע ּדַ א ּבְּ ּלָ ּפּוד אֶּ ַ  יֹוֵצא ֵמַהׁשּ
ָכל זֹ  ּפּוד, ּבְּ ַ ׁשּ לּוַע ּבַ ר ַהּבָ ׁשֵ ר ַהּכָ ש ָ ַעם ַהּבָ ַעט ִמּטַ ָאר מְּ ָעָלה ִנׁשְּ ַהגְּ ּבְּ אן ׁשֶּ ר ּכָ עֹוָלם לֹא ֻהּכַ ּמֵ יָון ׁשֶּ את ּכֵ

אן ִאּסּור ׁשֶּ  ׁש ּכָ ַחּדֵ ִיתְּ ה וְּ ַהּוֶּ ָחָלב, ִיתְּ ם ּבְּ הֶּ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ר ִיׁשְּ ֲאׁשֶּ ּכַ א ׁשֶּ ּלָ ַעִין, אֶּ ָחָלב ּבָ ר וְּ ש ָ ּלֹא נֹוַצר ִאּסּור ּבָ
ִמי חְּ ָכךְּ לֹא הֶּ ַעִין, לְּ לֹא ּבָ לּוַע וְּ ּבָ ה ּבַ ַהּוֶּ הּוא ִיתְּ ה, וְּ ֵבלֹות ַעד ַעּתָ ִליָעה ִמּנְּ בְּ ָרה ַהּתֹוָרה. לֹא ֵכן ּבִ

אֲ  ה ַהּמַ ָבר ַנֲעש ָ ּכְּ ָחֵמץ, ׁשֶּ ֵכן ּבֶּ ַלע, וְּ בְּ ּנִ ם ׁשֶּ ַעִין ֹקדֶּ ּנֹוַצר ָהִאּסּור ּבָ ֵרפֹות ּוַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות, ׁשֶּ ָכל ּוטְּ
ָקא ִלּבּון. וְּ ִריִכים ּדַ ָכךְּ צְּ ּפּוד, לְּ ַ ׁשּ ַלע ּבַ בְּ ּנִ ם ׁשֶּ  ָחֵמץ ֹקדֶּ

 
דֵ  ָתה ַהּתֹורָ ּוכְּ ׁש ִצּוְּ ּדָ קְּ ֵבית ַהּמִ דּוַע ּבְּ ּיָ ה. ּכַ ַטּנָ ָמה קְּ ּדָ ים ַהקְּ ּדִ ָמָרא, ַנקְּ ין ֵמַהּגְּ קֹור ַהּדִ ת מְּ ָהִבין אֶּ ה י לְּ

ָעה ַהּתֹוָרה. לְּ  בְּ ּקָ ִפי ׁשֶּ ם ּכְּ ֻסּיָ ַמן מְּ ֱאָכל ַעד זְּ ָרם ָהָיה נֶּ ש ָ ַח, ּובְּ ּבֵ זְּ י ַהּמִ ּבֵ נֹות ַעל ּגַ ּבָ ִריב ָקרְּ ַהקְּ ל: ָמשָׁ לְּ
ִאם ִנׁשְּ  לֹא יֹוֵתר, וְּ ַאֲחָריו וְּ ּלְּ ָלה ׁשֶּ יְּ ַהּלַ ִריבּו אֹותֹו וְּ ִהקְּ אֹותֹו יֹום ׁשֶּ ֱאַכל ַלּכֲֹהִנים ּבְּ את נֶּ ן ַחּטָ ּבַ ַאר ָקרְּ

ֵרת. ב ּכָ לֹו ַחּיָ ָהאֹוכְּ ָרא ִאּסּור "נֹוָתר", וְּ ַמן זֶּה, ֲהֵריהּו ִנקְּ ר ַאַחר זְּ ש ָ  ֵמַהּבָ
 

ַהּכֲֹהנִ  ַאַחר ׁשֶּ ה לְּ ִהּנֵ ר וְּ ש ַ ַעם ּבְּ ּטַ ָצא ׁשֶּ ָלה, ִנמְּ ָעַבר יֹום ָוַליְּ את, וְּ ר ַהַחּטָ ש ַ ת ּבְּ לּו אֹו ָצלּו אֶּ ְּ ׁשּ ים ּבִ
הֶּ  לּו ּבָ לּו אֹו ִיצְּ ְּ ַבׁשּ ֵאיךְּ יְּ ל ִאּסּור "נֹוָתר", וְּ ּפּוִדים ֲהֵריהּו ַטַעם ׁשֶּ ַ יִרים ּוַבׁשּ ּסִ לּוַע ּבַ את ַהּבָ ם ַהַחּטָ

נֹות ֲאֵחִרים, ֲהרֵ  ּבָ ָתה ַהּתֹוָרה ׁשּוב ָקרְּ ָכךְּ ִצּוְּ ר ַהּנֹוָתר? לְּ ש ָ ל ַהּבָ ַעם ׁשֶּ עּו ִמּטַ לְּ  )ויקרא ו כא(:י ֵהם ִיבְּ
ׁש, ֵהן ַהכֵּ  ּדָ קְּ ֵבית ַהּמִ ִחים ּבְּ ַמִים רֹותְּ ִלים ּבְּ ת ַהּכֵ ִעיִלים אֶּ ָהיּו ַמגְּ לֹוַמר, ׁשֶּ ִים". ּכְּ ּמָ ף ּבַ ּטַ ׁשֻ ִלים "ּוֹמַרק וְּ

ֵהן ַהכֵּ  ם וְּ הֶּ לּו ּבָ ְּ ׁשּ ּבִ ָנה ׁשֶּ ׁשְּ ּמִ ֹבָאר ּבַ ַכמְּ ם, וְּ הֶּ לּו ּבָ ּצָ ל  זבחים צז ע"א(:מסכת )ִלים ׁשֶּ ָלה ׁשֶּ ּכָ ָהַאסְּ ּפּוד וְּ ַ ַהׁשּ
ָעָלה. ַהגְּ ָרם ּבְּ ׁשֵ כְּ נֹות, הֶּ ּבָ רְּ ר ַהּקָ ש ַ  ּבְּ
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ָמָרא  עוּ  )מסכת עבודה זרה עו ע"א(ּוַבּגְּ לְּ ּבָ ֵלי גֹוִים ׁשֶּ ת, ַמּדּוַע ּכְּ ׁשַ ת ַרב ׁשֵ ָרם אֶּ ַאל ַרב ַעמְּ ֵאׁש  ׁשָ  -ּבְּ

נֹות  ּבָ רְּ ר ַהּקָ ש ַ ֵאׁש ִמּבְּ עּו ּבְּ לְּ ּבָ ׁש ׁשֶּ ּדָ קְּ ֵלי ַהּמִ ִאּלּו ּכְּ ִלּבּון, וְּ ָרם ּבְּ ׁשֵ כְּ יב לֹו  -הֶּ ָעָלה? ֵהׁשִ ַהגְּ ָרם ּבְּ ׁשֵ כְּ הֶּ
ֵלי ַהּגֹוִים כְּ ֵלי גֹוִים. ּבִ ִליַעת ּכְּ ים ִלבְּ ֵלי ָקָדׁשִ ִליַעת ּכְּ ין ּבְּ ל ּבֵ ּדֵ בְּ ּיֵׁש הֶּ ת, ׁשֶּ ׁשַ אן  ַרב ׁשֵ ה ָהָיה ּכָ ִחּלָ ִמּתְּ

לוּ  ּצָ ּפּוד ׁשֶּ ַ ׁשּ ִמיָרה ּבֹו ַהּתֹוָרה יֹוֵתר, לֹא ֵכן ּבַ חְּ ּפּוד, ָלֵכן הֶּ ַ ׁשּ ַלע ּבַ ן ִנבְּ ַאַחר ִמּכֵ ַעִין ּולְּ  ּבֹו ִאּסּור ּבָ
ָלה נֹוַצר ִאסּ  ַאַחר יֹום ָוַליְּ ַרק לְּ אן ׁשּום ִאּסּור, וְּ ה לֹא ָהָיה ּכָ ִחּלָ ׁש, ִמּתְּ ר ֹקדֶּ ש ַ לּוַע ּבְּ ּבָ ּור "נֹוָתר" ּבַ

לּוַע, ֲהֵריהּו ַקל יֹוֵתר. ּבָ ּנֹוַצר ָהִאּסּור ּבַ ׁשֶּ ַעִין, ּוכְּ לֹא ּבָ  וְּ
 

ִביַנת חֲ  גְּ ֵלי ָחָלב ּכִ ַמַאכְּ ָכם לְּ ָהפְּ ה לְּ ה ַעּתָ רֹוצֶּ ר, וְּ ש ָ ם ּבָ הֶּ ָלה ּבָ ּצָ ּפּוִדים ׁשֶּ נּו ַעל ׁשַ אן ָלַמדְּ י מִ לוּ ּוִמּכָ
ּצֹוִלים אֹוָתּה, ֵמַאַחר ַאַחר ִמכֵּ  ׁשֶּ ַרק לְּ מּור, וְּ ר ּגָ ּתֵ ר הֶּ ש ַ עּו ּבְּ לְּ ה ּבָ ִחּלָ ּפּוִדים ִמּתְּ ַ ַהׁשּ ם וְּ הֶּ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ׁשְּ ּיִ ׁשֶּ ן ּכְּ

עָ  ַהגְּ ם ּבְּ י ָלהֶּ ָכךְּ ּדַ לּוַע, לְּ ר ּבָ ש ָ ָבר ַהּבָ ָאז ּכְּ ָחָלב", וְּ ר וְּ ש ָ ל "ּבָ אן ִאּסּור ָחָדׁש ׁשֶּ ֵצר ּכָ ִביָנה ִיּוָ גְּ ָלה. ּבִ
י הּוא ַהּדִ י ָלּה וְּ ָכּה ַלֲחָלִבית, ּדַ ָהפְּ ה לְּ רֹוצֶּ ָלל, וְּ ן ּכְּ מֶּ ִלי ׁשֶּ ּה ּבְּ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ׁשְּ ּמִ ִרית ׁשֶּ ש ָ לֹון ּבְּ פְּ ַמֲחַבת טֶּ ן לְּ

לַ  בְּ ּנִ ם ׁשֶּ נֹוַצר ּבֹו ָהִאּסּור ֹקדֶּ ם ִאּסּור ָחֵמץ ָעָליו, וְּ תֹו ׁשֵ ִחּלָ ּתְּ ּמִ ָחֵמץ ׁשֶּ ן ּבְּ ֵאין ּכֵ ֶּ ָעָלה. ַמה ׁשּ ַהגְּ  ע.ּבְּ
 

ל הָ  ּפּוד אֹו ּכָ , ֲאָבל ׁשַ ךְּ פֶּ הֶּ ָכם ַלֲחָלִבי אֹו לְּ ָהפְּ ה לְּ רֹוצֶּ ִרי ׁשֶּ ש ָ ַמֲחַבת ּבְּ ּפּוד אֹו ּבְּ ׁשַ ָקא ּבְּ וְּ ָאמּור ּדַ
י הֶּ  ַגּבֵ ּמּוׁש, ּולְּ ׁשִ רּו ּבְּ סְּ אֶּ ָעָלה, נֶּ ִלי ַהגְּ ַמֲאָכל ֲחָלִבי ּבְּ ם ּבְּ הֶּ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ִהׁשְּ ָעה וְּ ּטָ ִרי ׁשֶּ ש ָ רֹו ַמֲחַבת ּבְּ ׁשֵ כְּ

)שולחן ערוך יורה דעה סימן קכא ס"ד, וכמבואר ברבותינו הראשונים. וכן הוא  ַאל ָחָכם מֹוֵרה הֹוָרָאה.ִיׁשְּ 

בגר"א, ערך השלחן, אבני צדק, חק יעקב, רבנו זלמן, רעק"א, החתם סופר, חסד לאברהם אלקלעי, זבחי צדק, זהב 
 שבא לגאון רבי שמעון אגסי ועוד. קכו, קלח(

 

ִלי הֹוְלכִ  ל ּכְ וֹ ּכָ ִמיש  ש ְ ר ֹרב ּתַׁ חַׁ  ים ּבֹו אַׁ

ִלי הּוא  ּכְּ ּמּוׁש ּבַ ִ י ֹרב ַהׁשּ ִאם ַעל ּפִ לֹוַמר, ׁשֶּ ּמּוׁשֹו. ּכְּ י ֹרב ׁשִ ע ַעל ּפִ ּבָ ִלי ִנקְּ ר ַהּכְּ ׁשֵ כְּ הֶּ
ים ּבֹו  ׁשִ ּמְּ ּתַ ָעִמים ִמׁשְּ ּפְּ י ׁשֶּ ב אֹו ָמָרק, ַאף ַעל ּפִ ֹרטֶּ ם ַלחּות, ּכְּ הֶּ ׁש ּבָ ּיֵ יִלים ׁשֶּ ׁשִ ַתבְּ ּבְּ

ב גַּ  ָצעּות ֹרטֶּ מְּ אֶּ ּלֹא ּבְּ ַמֲאָכל ָיֵבׁש ׁשֶּ יל ַלח,  -ם ּבְּ ׁשִ ַתבְּ ּמּוׁשֹו הּוא ּבְּ ֹרב ׁשִ יָון ׁשֶּ ּכֵ
ִלי.  כֶּ ִלי וְּ ל ּכְּ ר ּכָ ׁשֵ כְּ ךְּ זֹו הֶּ רֶּ ַעל ּדֶּ ָעָלה. וְּ ַהגְּ רֹו ּבְּ ׁשֵ כְּ  )סימן תנא סעיף ו(הֶּ

 
מּ  ֵלךְּ ַאַחר ֹרב ׁשִ ּנֵ זֶּה ׁשֶּ ָבָרא ּבָ ָהִבין ָמה ַהּסְּ ֵיׁש לְּ ַעם ַאַחת וְּ נּו ּפַ ׁשְּ ּמַ ּתַ ִלי, ֲהֵרי ִאם ִהׁשְּ ל ַהּכְּ ּוׁשֹו ׁשֶּ

ִלי ַהזֶּּה עוֹ  ּכְּ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ִאּלּו ִאם ִנׁשְּ טֹו, וְּ ךְּ ּפֹולְּ עֹו ּכָ בֹולְּ י ּכְּ ִלּבּון, ּכִ רֹו ּבְּ ׁשֵ כְּ ָיֵבׁש, הֶּ ִלי ּבְּ ּכְּ ָעִמים ּבַ ה ּפְּ ּמָ ד ּכַ
ָעָלה, ַהגְּ ירֹו ּבְּ ׁשִ ַהכְּ יֶּה לְּ י ִיהְּ ַלח, ּדַ ָכה? ּבְּ ֵהיָכן ָהלְּ ָיֵבׁש לְּ ִליָעתֹו ּבְּ ַלח, ַוֲהלֹא ּבְּ ּמּוׁשֹו ּבְּ ה ֹרב ׁשִ י ַנֲעש ָ  ּכִ

 
י ִמן ַהּתֹוָרה ה ֵיׁש ָלַדַעת ּכִ ִחּלָ אנֹו. ּותְּ ָיה ִמּפָ ַנֵחם ֲעַזרְּ נּו מְּ ֵרי ַרּבֵ בְּ י ּדִ ִבים ַעל ּפִ ָ ֻיׁשּ ָבִרים מְּ ַהּדְּ ָקא  וְּ וְּ ּדַ

ן יֹומֹו'  הּוא 'ּבֶּ ִלי ׁשֶּ לּו ּבֹו ִאּסּור בָּ ]ׁשֶּ ּכְּ ְּ ׁשּ עֹות ָהַאֲחרֹונֹות[ 82-ּבִ לּוַע ּבֹו  ׁשָ ָהִאּסּור ַהּבָ ֵני ׁשֶּ ר, ִמּפְּ ׁשֵ כְּ ָצִריךְּ הֶּ
ן יֹומֹו  ֵאינֹו ּבֶּ ִלי ׁשֶּ ֲאָכל, ֲאָבל ּכְּ ּמַ לּו ּבֹו ִאּסּור בָּ ּפֹוֵלט ַטַעם טֹוב ּבַ ְּ ׁשּ ּלֹא ּבִ עֹות ָהַאֲחרֹונֹות[, 82-]ׁשֶּ ֵאינֹו  ׁשָ

גּום ֵאינֹו ָאסּור ִמן ַהּתֹוָרה. ָצִריךְּ  ַטַעם ּפָ ם, וְּ ּגַ ָבר ִנפְּ לּוַע ּבֹו ּכְּ ַעם ָהִאּסּור ַהּבָ ּטַ יָון ׁשֶּ ר, ּכֵ ׁשֵ כְּ ׁשּום הֶּ
גּום ַעם ַהּפָ ת ַהּטַ ּנּו אֶּ ִליט ִמּמֶּ ַהפְּ ֵדי לְּ ן יֹומֹו, ּכְּ ֵאינֹו ּבֶּ ִלי ׁשֶּ יר ּכְּ ׁשִ ַהכְּ ִריכּו לְּ ָכל ֹזאת ֲחָכִמים ִהצְּ . ּובְּ

ַעתָּ  ָיֵבׁש וְּ ַלח ּוַפַעם ַאַחת ּבְּ ָעִמים ַרּבֹות ּבְּ ַלע ּפְּ ּבָ ִלי ׁשֶּ ָיֵבׁש בָּ  -ה, ּכְּ לּוַע ּבְּ עֹות  82-ִאם ָאֵכן ּבָ ׁשָ
רּו  ָאמְּ ֶּ ֵאׁש. ּוַמה ׁשּ א ּבָ ּלָ לֹט אֶּ לֹא ִיפְּ גּום וְּ ַטֲעמֹו ֵאינֹו ּפָ ִריכֹו ִלּבּון, ֵמַאַחר וְּ ַהצְּ ָהַאֲחרֹונֹות, ֵיׁש לְּ

כִ  הֹולְּ ּמּוׁשֹו ֲחָכִמים ׁשֶּ רּו  -ים ַאַחר ֹרב ׁשִ ָבר ָעבְּ ּכְּ ָקא ׁשֶּ וְּ ן  82זֶּהּו ּדַ ּמִ ָיֵבׁש, ׁשֶּ ִליָעתֹו ּבְּ עֹות ִמּבְּ ׁשָ
ַלח, ַוֲחָכמִ  ׁש ּבֹו ָלַאֲחרֹוָנה ּבְּ ּמֵ ּתַ ָעָלה, ִאם ִהׁשְּ ָטֵרךְּ ַהגְּ ָכל ַהּיֹוֵתר ִיצְּ ים ֵהם ַהּתֹוָרה ֵאינֹו ָצִריךְּ ִלּבּון, ּולְּ

הַ  ִריכּו לְּ ִהצְּ ׁש ּבֹו בָּ ׁשֶּ ּמֵ ּתַ ירֹו ַאף ִאם לֹא ִהׁשְּ ׁשִ ִריכֹו  82-כְּ ַהצְּ ִמירּו לְּ חְּ לֹא הֶּ ָלל. וְּ עֹות ָהַאֲחרֹונֹות ּכְּ ׁשָ
עּוט. ִלי ָלחּוׁש ַלּמִ ּמּוׁשֹו, ִמּבְּ ת ַאַחר ֹרב ׁשִ כֶּ עּו ָללֶּ א ָקבְּ ּלָ ָחמּור יֹוֵתר, אֶּ ר הֶּ ׁשֵ כְּ ת ַההֶּ )הרמ"ע מפאנו  אֶּ

 אלחנן, בית דוד, רב פעלים, ועיין שלמת חיים זוננפלד. קמח(צו. גינת ורדים, עין יצחק סי' 
 

 ִסיִרים
יִרים לֹא  ַהּסִ ם ַמֲאָכל ָיֵבׁש לְּ הֶּ ל ּבָ ֵ ַבׁשּ ָעִמים מְּ ּפְּ ַאף ׁשֶּ ָדָבר ַלח, וְּ ם הּוא ּבְּ ּמּוׁשָ ֹרב ׁשִ

ָעָלה.  ִריִכים ַהגְּ ִדית צְּ ַהּיָ יר וְּ ֵסה ַהּסִ ַגם ִמכְּ ָעָלה. וְּ ַהגְּ ָרם ּבְּ ׁשֵ כְּ ב, הֶּ  תנא סעי' ה, יב, יד()ֹרטֶּ
 

ר  ׁשָ פְּ ִאם ִאי אֶּ ִלי, וְּ ית ַהּכְּ ּתִ ַתחְּ ּבְּ רּוִרית ׁשֶּ חְּ ַ ת ַהׁשּ ֹרר ֵהיֵטב אֶּ ִלגְּ ַנּקֹות וְּ יד לְּ ּפִ ַהקְּ ֵיׁש לְּ
הּוא.  מֹו ׁשֶּ ִלי ּכְּ ת ַהּכְּ ִעיל אֶּ הֹוִציָאּה, ַיגְּ  )קלו(לְּ
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ְזְלגֹות יֹּות ּומַׁ ּפִ ּפֹות, ּכַׁ  ּכַׁ
גוֹ  לְּ ּיֹות ּוַמזְּ ּפִ ּפֹות, ּכַ ִני'  ,תּכַ ִלי ׁשֵ 'כְּ ם הּוא ּבִ ּמּוׁשָ ֹרב ׁשִ יָון ׁשֶּ הּוַרק ֵאָליו ּכֵ ִלי ׁשֶּ כְּ נּו ּבִ ַהיְּ ]ּדְּ

ל ּבֹו[ ַ ׁשּ ּבֻ ִלי ׁשֶּ ֲאָכל ֵמַהּכְּ ָכם ַהּמַ פְּ ׁשָ ָיכֹול לְּ יַח ַמִים, וְּ ּתִ רְּ ּיַ נּו ׁשֶּ ַהיְּ ִני. וְּ ִלי ׁשֵ כְּ ָרם ּבִ ׁשֵ כְּ , ַאף הֶּ
ִים ַחמִּ  עֹוד ַהּמַ ָעָרה, ּובְּ תֹוךְּ קְּ ר לְּ ׁשָ פְּ אֶּ ן ׁשֶּ ּכֵ ָכל ׁשֶּ ָעָרה. וְּ ּקְּ ִלים ּבַ ת ַהּכֵ יַח אֶּ ֹאד, ַיּנִ ים מְּ

ל ָמקֹום,  ִלים. ּוִמּכָ ה ַעל ַהּכֵ יַח ַמִים ִויָערֶּ ּתִ רְּ ּיַ נּו ׁשֶּ ַהיְּ ִלי ִראׁשֹון, ּדְּ ֵערּוי ִמּכְּ יָרם ּבְּ ׁשִ ַהכְּ לְּ
ָעָלה בִּ  ַהגְּ ָקא ּבְּ וְּ יָרם ּדַ ׁשִ ַהכְּ ִמיִרים לְּ ַנז ַמחְּ ּכְּ ֵני ַאׁשְּ ִלי ִראׁשֹון.ּבְּ  )סימן תנא סעיף ה, ו. קמד( כְּ

 

ין ּכִ  סַׁ
ה ֵהיֵטב ַנּקֶּ ת יְּ ין אֶּ ּכִ ין  ,ַהּסַ ַסּכִ ּמּוׁש ּבְּ ִ ֹרב ַהׁשּ ַאף ׁשֶּ ִדית. וְּ קֹום ַהִחּבּור ַלּיָ מְּ ָרט ּבִ ּוִבפְּ

י ּכִ ת ַהּסַ ַעת ַהִחּתּוךְּ ּדֹוֲחִקים אֶּ ׁשְּ ּבִ יָון ׁשֶּ ל ָמקֹום, ּכֵ ִני, ִמּכָ ִלי ׁשֵ כְּ אֲ הּוא ּבִ ּמַ ָכךְּ ן ּבַ ָכל, לְּ
ִים  יאּבֹוַלַעת הִ  ַהּמַ יד ׁשֶּ ּפִ ַהקְּ ָעָלה זֹו ֵאין ִחּיּוב לְּ ַהגְּ אּוָלם ּבְּ ָעָלה. וְּ ַהגְּ ָרּה ּבְּ ׁשֵ כְּ הֶּ יֹוֵתר, וְּ

ֹאד. ים מְּ יּו ַחּמִ ִים ִיהְּ ַהּמַ י ׁשֶּ א ּדַ ּלָ ָעָלה, אֶּ ַעת ַהַהגְּ ׁשְּ יּו ַעל ָהֵאׁש ּבִ  תנא ס"ג. קלז(סימן ) ִיהְּ
 

ֶקת ּצֶ  מַׁ
תהַ  קֶּ ּצֶּ ָעָלה., ּמַ ַהגְּ ָרּה ּבְּ ׁשֵ כְּ ִלי ִראׁשֹון, הֶּ כְּ ּה הּוא ּבִ ּמּוׁשָ ֹרב ׁשִ יָון ׁשֶּ  )סימן תנא סעיף ה( ּכֵ
 

ִים ם מַׁ  ֵמחַׁ
ר,  ֵמַחם ׁשֵ כְּ ֵרי ַמֲאָכל, ֵאין ָצִריךְּ הֶּ בְּ ם ָעָליו ּדִ ַחּמֵ ּלֹא לְּ יִדים ׁשֶּ ּפִ ָנה ַמקְּ ָ ךְּ ַהׁשּ ׁשֶּ מֶּ ּבְּ ׁשֶּ

ִדיֵחהּו ֵהיֵטב ִמבַּ  ַרק יְּ ָקס וְּ ה אֹו ּבּורֶּ ּתָ ַעם ַאַחת ּפִ מּו ָעָליו ֲאִפּלּו ּפַ חּוץ. ַאךְּ ִאם ִחּמְּ
ה,  ַכּדֹומֶּ ה.וְּ סֶּ כְּ ת ַהּמִ ִעיל אֶּ ֵשר ַיגְּ כְּ ין ֵאין ָצִריךְּ הֶּ מֹו ִמן ַהּדִ זֶּּה . ֲאָבל ַהֵמַחם ַעצְּ יָון ׁשֶּ ּכֵ

ָחֵמץ ָנַתן ַטַעם  י הֶּ ר, ּכִ ּתֵ ל הֶּ ר נֹוֵתן ַטַעם ׁשֶּ ָחֵמץ נֹוֵתן ַטַעם ּבָ הֶּ ָמן ׁשֶּ זְּ ֵמַחם ּבִ ה ּבַ סֶּ כְּ ַהּמִ ה, וְּ סֶּ ִמכְּ ּבַ
ָלּה. ָאכְּ ּמּוָתר לְּ ִלי ָחֵמץ ׁשֶּ ָתה ִבכְּ ש ְּ עֶּ נֶּ ַקַחת ׁשֶּ ִמרְּ ן ּבְּ ַהּלָ ִדּלְּ פסקי משה קב. ועיין חזו"ע ) ָהָיה ָעַדִין מּוָתר. ּוכְּ

 (פסח קה
 

ת ֲחבַׁ  מַׁ
ה ׁשֶּ , ַמֲחַבת ּבֵ ּה ִעם ַהרְּ ים ּבָ ׁשִ ּמְּ ּתַ ׁשְּ ּמִ ין ׁשֶּ ןּבֵ ל[,  מֶּ ִניצְּ ס ּוׁשְּ ִטּגּון ִצ'יּפְּ ים ]ּכְּ ׁשִ ּמְּ ּתַ ׁשְּ ּמִ ּוֵבין ׁשֶּ

ן  מֶּ ַעט ׁשֶּ ּה ִעם מְּ יָצה[,ּבָ ִטּגּון ּבֵ ָעָלה.  ]ּכְּ ַהגְּ ָרּה ּבְּ ׁשֵ כְּ )כן כתבו בתשובות הגאונים, הראבי"ה, הֶּ

, רבנו זלמן, חק הרא"ש, הרוקח, טור ושו"ע סימן תנא סי"א, ויורה דעה סימן קכא ס"ד. ערך השלחן, אבני צדק
 יעקב, הש"ך, תפארת אדם, שלחן גבוה, החיד"א, זרע אמת ועוד. קלח(

 

 ִסיר עּוָגה
ר ִסיר עּוָגה ׁשָ פְּ ֵרף ָהעּוָגה, אֶּ ָ ש ּ ּלֹא ּתִ ן ׁשֶּ מֶּ ַעט ׁשֶּ ִחים ּבֹו מְּ ּמֹורְּ ין ׁשֶּ יר ִמן ַהּדִ ׁשִ ַהכְּ  וֹ לְּ

פֶּ  נֹות ִסיר עּוָגה ָחָדׁש לְּ ָעָלה. ַאךְּ ָעִדיף ִלקְּ ַהגְּ  )שלחן גבוה, תפארת אדם, מהר"י בכר שמואל ַסח.ּבְּ

 ועוד. קלב(
 

ּנּור ֲאִפיָּה  ּתַׁ
ּנֹות.  ּפִ רּו ּבַ ַטּבְּ ִהצְּ ֵזָעה ׁשֶּ ָיֵרי ַמֲאָכל וְּ ל ׁשְּ ֵרי ִנּקּוי ִמּכָ ּנּור ֵהיֵטב ִעם ָחמְּ ת ַהּתַ ה אֶּ ַנּקֶּ יְּ

ין  ּתִ מְּ ּיַ טֹוב ׁשֶּ נּ  82וְּ ּתַ ּמּוׁש ָהַאֲחרֹון ּבַ ִ עֹות ֵמֵעת ַהׁשּ ָעה ַאַחת ׁשָ ךְּ ׁשָ ׁשֶּ מֶּ יֵקהּו לְּ ַיּסִ ּור, וְּ
ל ָמקֹום,  ַסח. ּוִמּכָ פֶּ לֹות ּבֹו ּבְּ ִלצְּ ֱאפֹות וְּ אי לֶּ ַ ָאז ַרׁשּ יֹוֵתר, וְּ בֹוָהה ּבְּ ת ַהֹחם ַהּגְּ ִמּדַ ּבְּ

ָחֵמץ, אֶּ  ל הֶּ ִנּיֹות ׁשֶּ בְּ ּתַ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ָלֵכן לֹא ִיׁשְּ ר זֶּה, וְּ ׁשֵ כְּ ה לֹא יֹוִעיל הֶּ ִנּיֹות ָהֲאִפּיָ ַתבְּ א לְּ ּלָ
ֲעִמּיֹות.  ִנּיֹות ַחד ּפַ ַתבְּ ַסח אֹו ּבְּ פֶּ ֻיָחדֹות לְּ ִנּיֹות מְּ ַתבְּ  )קלב(ּבְּ

 



ב|   88 ח  ס פ ה ג  הח ד ג א ב ו ה  כ ל  ה

 

ָחָמה ש ְ  ִמיְקרֹוָגל ְללֹא ּגּוֵפי הַׁ
ת ה אֶּ ַנּקֶּ תֹוכֹו ַקֲעַרת ַמִים ִעם ה יְּ יַח ּבְּ ַיּנִ בּוִקים. וְּ ָיֵרי ַמֲאָכל ּדְּ ל ׁשְּ רֹוָגל ֵהיֵטב ִמּכָ ִמיקְּ

דֵ  ֵרי ִנּקּוי, ּכְּ ַעט ָחמְּ ךְּ מְּ ִעיל ּכָ ַיפְּ ָלל, וְּ ה ּכְּ ִתּיָ אּוִיים ִלׁשְּ יּו רְּ ּלֹא ִיהְּ ִים ׁשֶּ ת ַהּמַ ּגֹם אֶּ י ִלפְּ
רֹו  ׁשֵ כְּ ָחָמה, הֶּ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּגּוֵפי ַהׁשְּ ּקֹות. וְּ ׁש ּדַ ךְּ ָחֵמׁש אֹו ׁשֵ ׁשֶּ מֶּ רֹוָגל ּבְּ יקְּ ת ַהּמִ אֶּ

"ל.  ּנַ ה ּכַ ּנּור ֲאִפּיָ ר ּתַ ׁשֵ כְּ הֶּ  )ילקו"י ח"ה שסא(ּכְּ
 

ּול[ הֲחצּובָ  ׁשּ ּבִ יר ּבַ ת ַהּסִ יִחים אֶּ ָעָליו ַמּנִ זֶּל ׁשֶּ רְּ ִים ]ַהּבַ ז[ ְוִכירַׁ ל ַהּגַ ָטח ׁשֶּ ׁשְּ  ]ַהּמִ

ִעיָלם. ַאךְּ ַאף ִאם ֵעָרה  ַהגְּ ִמיר לְּ ַיחְּ ֵרי ִנּקּוי, וְּ ָחמְּ ל ַהֲחָלִקים ֵהיֵטב ּבְּ ת ּכָ ה אֶּ ַנּקֶּ יְּ
רּו ּבְּ  ׁשְּ ִלי ִראׁשֹון, ֻהכְּ ִחים ִמּכְּ ם ַמִים רֹותְּ ף. ֲעֵליהֶּ סֶּ ַיר ּכֶּ נְּ ַצּפֹוָתם ּבִ ִמיִרים לְּ ֵיׁש ַמחְּ . וְּ  ָכךְּ

 
ֵאׁש  ם ּבָ ָלה ׁשָ ִנצְּ י ֲאִפּלּו ִאם ָנַפל ֵאיזֶּה ָחֵמץ ָיֵבׁש ַעל ַהֲחצּוָבה וְּ ִריִכים ִלּבּון, ּכִ ֵאיָנם צְּ ַעם ׁשֶּ ַהּטַ

ָכל ֹזאת ַרף, ּבְּ ַרף. ַוֲאִפּלּו ִאם לֹא ִנש ְּ ָתם הּוא ִנש ְּ ַלע, ִמן ַהּסְּ ִנבְּ ת  וְּ ַסח אֶּ פֶּ יִחים ּבְּ לֹא ַמּנִ ֵמַאַחר וְּ
יר ַעל ַהֲחצּוָבה  ַהּסִ יר, וְּ ּסִ ִנים אֹותֹו ּבַ א נֹותְּ ּלָ מֹו ַעל ַהֲחצּוָבה, אֶּ ֲאָכל ַעצְּ ָיֵדינּו  -ַהּמַ דֹול ּבְּ ָלל ּגָ ּכְּ

ָלאו ָהִכי  ב. ּובְּ ָצעּות ֹרטֶּ מְּ אֶּ ּלֹא ּבְּ ִלי ַאֵחר ׁשֶּ ִלי יֹוֵצא ִלכְּ ּכְּ לּוַע ּבַ ֵאין ַהּבָ ֲחצּוָבה ׁשֶּ ַלע ּבַ בְּ ֲהֵרי ֹרב ַהּנִ
ַבד. לְּ ֵערּוי ּבִ י לֹו ּבָ ין ּדַ ר ַהּדִ ן ֵמִעּקַ ִאם ּכֵ ךְּ ָעָליו, וְּ ּפַ ׁשְּ ּנִ ֶּ ה ׁשּ א ִמּמַ ּלָ  )קלז( ֵאינֹו אֶּ

 
ר ְוָחָלב ין ָחֵמץ ְלָבש ָ ל ּבֵ ֶהְבּדֵ  הַׁ

ִעיל  ַהגְּ ָנה ֵאין ָצִריךְּ לְּ ָ מֹות ַהׁשּ ָאר יְּ ׁשְּ ֹאל, ֲהֵרי ּבִ ֵיׁש ִלׁשְּ ר וְּ ָבש ָ ּמּוׁש ּבְּ ין ׁשִ יַרִים ּבֵ ַהּכִ ת ַהֲחצּוָבה וְּ אֶּ
ית,  ׁשּוָבה: ֵראׁשִ ִמיִרים? ּתְּ ָחֵמץ ָאנּו ַמחְּ ֲאָכל, ּוַמּדּוַע ּבֶּ ךְּ ֵמַהּמַ ּפָ ָעִמים ִנׁשְּ ּפְּ ָחָלב, ַאף ׁשֶּ ּמּוׁש ּבְּ ׁשִ לְּ

ל ָחָלב א לּוךְּ ׁשֶּ ּיֵׁש ִלכְּ ׁשֶּ ָנה, ּכְּ ָ מֹות ַהׁשּ ָאר יְּ ׁשְּ ּבִ אי ׁשֶּ ַוּדַ א ּבְּ ּלָ ַנּקֹותֹו. אֶּ ר ָלַעִין, ָצִריךְּ לְּ ּכָ ר ַהּנִ ש ָ ֹו ּבָ
ָחָלב הֶּ ר וְּ ש ָ י ַהּבָ ַגּבֵ ּלְּ לוִּעים ׁשֶּ ּבְ ל  הַׁ ִליָעה ׁשֶּ ָמּה ִהיא ּבְּ ֵני ַעצְּ פְּ ִליָעה ּבִ ל ּבְּ ּכָ יָון ׁשֶּ יַרִים, ּכֵ ֲחצּוָבה ּוַבּכִ ּבַ

ר  ּתֵ ַבד[הֶּ ר לְּ ש ָ ַבד אֹו ּבָ ִציא]ָחָלב לְּ כּו ַעל ַהּמְּ ךְּ ַעל ַהֲחצּוָבה , ָסמְּ ּפָ ׁשְּ ת ַהּנִ ת אֶּ פֶּ ֹורֶּ ָהֵאׁש ש  ּות ַהּמּוַכַחת ׁשֶּ
ל ִאּסּור ָחֵמץ.  דֹוָלה ׁשֶּ ָרה ַהּגְּ ּום ַהֻחמְּ ִמירּו, ִמׁשּ חְּ ַסח הֶּ פֶּ ד. אּוָלם ּבְּ  )קלז(ִמּיָ

 

ת ּבָ ַׁ ל ש  ֶ ָלָטה ש   ּפְ
בּוק, וִ  ׁש ָחֵמץ ּדָ ל ֲחׁשַ ָלָטה ִמּכָ ת ַהּפְּ ה ֵהיֵטב אֶּ ַנּקֶּ ה עָ יְּ ִלי יָערֶּ ִחים ִמּכְּ יָה ַמִים רֹותְּ לֶּ

ה . )קלח( ִראׁשֹון ַצּפֶּ ָלָטה, יְּ י ַהּפְּ ּבֵ ת ַעל ּגַ ּבָ ׁשַ ם ַחּלֹות ּבְּ ַחּמֵ ִגילּות לְּ ָנּה רְּ ׁשְּ אּוָלם ִאם יֶּ וְּ
ף סֶּ ַיר ּכֶּ נְּ ן אֹוָתּה ֵהיֵטב ֵהיֵטב ּבִ ֹאפֶּ ּלֹא ּבְּ ַרע,  ׁשֶּ יִ ִיּקָ ַסח.וְּ פֶּ ּה ּבְּ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ  ׁשְּ

 

ּפּוִדים ּוְר  ַׁ תֹותש  ָ  ש 
תֹות ׁשָ ּפּוִדים ּורְּ ם ָחֵמץ ַעל ָהֵאׁש  ׁשַ הֶּ לּו ּבָ ּצָ ם[,ׁשֶּ חֶּ ֵפרּוֵרי לֶּ ֹעָרבֹות ּבְּ ר ַהמְּ ש ָ ִציצֹות ּבָ גֹון קְּ  ]ּכְּ

יָרם  ׁשִ ִהכְּ ִאם ָטָעה וְּ ם. וְּ ִזים ֵמהֶּ יּו ִניצֹוצֹות ֵאׁש ִנּתָ הְּ ּיִ ֵאׁש ַעד ׁשֶּ ִלּבּון ּבָ ָרם ּבְּ ׁשֵ כְּ הֶּ
צָ  ַבד וְּ לְּ ָעָלה ּבִ ַהגְּ ר ּבְּ ש ָ ם ּבָ הֶּ ִאם ָצָלה ּבָ ֲאָכל. וְּ ת ַהּמַ ֱאֹכל אֶּ אי לֶּ ַ ַסח, ַרׁשּ פֶּ ם ּבְּ הֶּ ָלה ּבָ

ִעיָלם.  ַהגְּ י לְּ ם, ּדַ חֶּ רּוֵרי לֶּ ם ּפֵ הֶּ ֹעָרב ּבָ ָהָיה מְּ לֹא ָידּוַע לֹו ׁשֶּ  )קכו(וְּ
 

ִלים  ֵמִדיחַׁ ּכֵ
ה ֵהיֵטב  ַנּקֵ ִליםהֵמִדיַח את יְּ ַדי ,ּכֵ ה. וְּ זֶּ י ּבָ ֲחַמתׁשֶּ  ֹנאַמר ִאם ַאף ּכִ ִים ּמֵ ים ַהּמַ  ּבֹוֵלעַ , ַהַחּמִ

ִדיחַ  ֵאִרּיֹות ַהּמֵ ְּ ֲאָכל ִמׁשּ ַאַחר ֲהֵרי, ַהּמַ ּמֵ ִים ׁשֶּ ַהּמַ גּוִמים ֵהם וְּ ֵרי ּפְּ ּקּוי ֵמָחמְּ ָצא, ַהּנִ ִדיחַ  ִנמְּ ַהּמֵ  ּבֹוֵלעַ  ׁשֶּ
גּום ַטַעם ה ּפָ ִחּלָ רוּ  לֹא ּוָבזֶּה, ִמּתְּ ָגם ַטַעם נֹוֵתן" ַרּבֹוֵתינוּ  ָאסְּ ִחיָלה ֲאִפּלוּ " ִלפְּ ַכּתְּ ַעם. לְּ ר, זֶּה ּוִמּטַ  ֻמּתָ
ֵלי ָחָלב ַיַחד. ּגַם ר ּוכְּ ש ָ ֵלי ּבָ כְּ ִלים ּבִ ֵמִדיַח ּכֵ ׁש ּבְּ ּמֵ ּתַ ִהׁשְּ ֹבָאר לְּ ּמְּ ָחן ּכַ לְּ ֻ ׁשּ )סימן צה סעיף ד(, וברשב"א,  ָערּוךְּ  ּבַ

גת אריה, פרי תואר, קול אליהו הר"ן, המאירי. ובאחרונים רבים, ומהם: צמח צדק, חכם צבי, כנסת יחזקאל, שא
ישראל, מהר"י נבון רבו של החיד"א, מהר"י עייאש, הגאון החיד"א, זבחי צדק, שלחן גבוה, בית דוד, הגר"ח פלאג'י, 

 .ובאגדה" כשרות המטבח בהלכה"חוברת  )שו"ת יביע אומר ח"י יורה דעה סימן ד(. יד אפרים ועוד
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ח ִיש  ִמְטּבָ ַׁ  ש 
ה אֶּ  ִלי ִראׁשֹון.  תָיִדיַח ִויַנּקֶּ ִחים ִמּכְּ ה ָעָליו ַמִים רֹותְּ ּנֹות, ִויָערֶּ ָכל ַהּפִ ִיׁש ֵהיֵטב ּבְּ ַ ַהׁשּ

י ִחים, ּדַ ִים ָהרֹותְּ ֵקל ֵמַהּמַ ַקלְּ תְּ ּיִ ׁש ׁשֶּ ִאם ֵיׁש ֲחׁשָ ִטיָפה וְּ ׁשְּ  )קס( .ֵהיֵטב ַוֲהָדָחה ּבִ
 

ְרִסיָנה יֹּור חַׁ  ּכִ
ִדיח ֵהיֵטב ת יְּ ה ָעָלי אֶּ ּיֹור, ִויָערֶּ ָעִמים[  וַהּכִ ִלי ִראׁשֹון. ]ג' ּפְּ ִחים ִמּכְּ  )קנא(ַמִים רֹותְּ

 

ֵלי ְזכּוִכית  ּכְ
ן  ִטים". ַעל ּכֵ ֵאיָנם ּפֹולְּ ִעים וְּ כּוִכית ֵאיָנם ּבֹולְּ ֵלי זְּ י ָנָתן: "ּכְּ ַרּבִ ת ָאבֹות ּדְּ כֶּ ַמּסֶּ ִנינּו ּבְּ ׁשָ

ם מַ  הֶּ ִניסּו ּבָ ר, ַוֲאִפּלּו ִאם ִהכְּ ׁשֵ כְּ ִריִכים ׁשּום הֶּ ַמן ֵאיָנם צְּ ה ָחֵמץ ַחם אֹו ַקר ִלזְּ קֶּ ׁשְּ
ֵפם ִויִדיֵחם  טְּ ׁשְּ ּיִ ַבד ׁשֶּ ַסח, ּוִבלְּ פֶּ ם ּבְּ הֶּ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ִהׁשְּ ר לְּ יָרה, ֻמּתָ ּבּוֵקי ּבִ ַבקְּ ךְּ ּכְּ ָ ֻמׁשּ מְּ

ָחן ָערּוךְּ ֵהיֵטב.  לְּ ֻ ׁשּ נּו יֹוֵסף ָקארֹו ּבַ ַסק ָמָרן ַרּבֵ ן ּפָ אָ )סימן תנא סעיף כו(ּכֵ ין ִלׁשְּ הּוא ַהּדִ מֹות . וְּ ר יְּ
ֵלי ָחָלב. ַמַאכְּ ר ּולְּ ש ָ ֵלי ּבָ ַמַאכְּ כּוִכית לְּ ל זְּ חֹות ׁשֶּ ַצּלָ אֹוָתן ּכֹוסֹות וְּ ׁש ּבְּ ּמֵ ּתַ ִהׁשְּ ר לְּ ּתָ ּמֻ ָנה ׁשֶּ ָ  ַהׁשּ

 
כן דעת רוב הראשונים, ומהם: רבנו תם, הרשב"א, הרא"ש, הר"ן, המאירי, המרדכי, האשכול, הראבי"ה, המכתם, 

מועד ועוד. וכן פסקו רבים מהאחרונים, הכנסת הגדולה, הפרי חדש, שלחן גבוה, שער הרשב"ץ, רבנו ירוחם, אוהל 
המפקד, הפרי מגדים ועוד, והעידו שכן המנהג בארץ ישראל וגלילותיה. ואף הרמ"א לא החמיר אלא בפסח, אבל 

ע אמת, בין בשר לחלב מודה לרוב הראשונים שמותר, כך כתבו הכנסת הגדולה, מנחת יעקב, קהל יהודה, זר
 "ם מבריסק, מהר"י אשכנזי ועוד.מהר

 

ָחָלב. ר לְּ ש ָ ין ּבָ זֶּה ּבֵ ָהֵקל ּבָ ִליָטא ָנֲהגּו לְּ ם ּבְּ ּגַ ַתב, ׁשֶּ ּבֹוךְּ ּכָ נְּ רְּ טֶּ ַר"מ ׁשְּ ָהגֹות ַלּגְּ ַהנְּ ׁשּובֹות וְּ ׁשּו"ת  ּוִבתְּ ּובְּ
ֵנה ֲהָלכֹות  יםקסח( סימן ט לק )חִמׁשְּ כּו ַרּבִ מְּ ֹוֵאל, ַעל ַמה ּסָ ַאל ַהׁשּ ֵלי  ׁשָ כְּ ָהֵקל ּבִ ַנז לְּ ּכְּ ֵני ַאׁשְּ ִמּבְּ

ּלֹא ָרִאינּו ֵאיָנּה  יב לֹו ָהַרב, ׁשֶּ ֵהׁשִ ׁשּום ָמקֹום. וְּ ךְּ ּבְּ מֶּ לֹא ָמָצא ָלזֶּה סֶּ ָחָלב, ֵמַאַחר וְּ ר וְּ ָבש ָ כּוִכית ּבְּ זְּ
ִמירוּ  חְּ כּוִכית, הֶּ ֵלי זְּ כְּ ִמיִרים ּבִ חְּ ַאף ַלּמַ ִקים ׁשֶּ בּו ַהּפֹוסְּ תְּ ֲהֵרי ּכָ ָאָיה, ׁשֶּ ִאּסּורֹו  רְּ ַסח ׁשֶּ פֶּ ָקא ּבְּ וְּ ּדַ

ד י ִמּגָ ּתִ ַמעְּ ׁשָ ׁשֹון: "וְּ זֶּה ַהּלָ ִסּיֵם ּבְּ ם עֹוד, וְּ ן ׁשָ ַעּיֵ ׁשּו. וְּ ָאר ִאּסּוִרים לֹא ָחׁשְּ ׁשְּ הּו, ֲאָבל ּבִ ֶּ ַמׁשּ ָחד ּבְּ ֹול אֶּ
כּוִכי ל זְּ ָלַקַחת ּכֹוסֹות ׁשֶּ ִמיר וְּ ַהחְּ ָתה לְּ ִנית ָרצְּ ּתֹו ָהַרּבָ ִאׁשְּ דֹוֵרנּו, ׁשֶּ ַבד, ּוִמָחה ּבְּ ָחָלב לְּ ַבד ּולְּ ר לְּ ָבש ָ ת לְּ

יֵקי ַהּדֹור ַהּקֹוֵדם, וְּ  ַצּדִ אֹוֵני וְּ ת ִמּגְּ לֶּ ֻקּבֶּ ָתה מְּ ָהיְּ ָקִנית ׁשֶּ דְּ י ַהּצִ ֵבית ִאּמִ ךְּ ָרִאיִתי ּבְּ ָאַמר, ּכָ ּה וְּ ֵכן ּבָ
 ֶּ ה ׁשּ ּנֹות ִמּמַ ׁשַ ה לְּ ֵאיִני רֹוצֶּ ָעָבר, וְּ יֵקי ַהּדֹור הֶּ ָאר ַצּדִ ל ׁשְּ ּטֹׁש ָרִאיִתי ֵאצֶּ ַאל ּתִ י, וְּ ֵבית ִאּמִ ָרִאיִתי ּבְּ

ָך" ָיה יֹוֵסף . )קנב( ּתֹוַרת ִאּמֶּ נּו עֹוַבדְּ ִצּיֹון ַרּבֵ ֵכן הֹוִדיַע ָמָרן ָהִראׁשֹון לְּ ת  זצוק"לוְּ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ עּורֹו ּבְּ ׁשִ ּבְּ
מֹות הַ  ַאר יְּ ׁשְּ ַסח ּוֵבין ּבִ ּפֶּ ין ּבַ ֵביתֹו ּבֵ ן נֹוֵהג ּבְּ ּכֵ ָין, ׁשֶּ ּוְּ ּלַ ַדַעת ּבַ כּוִכית ּכְּ ֵלי זְּ אֹוָתם ּכְּ ׁש ּבְּ ַתּמֵ ִהׁשְּ ָנה לְּ ּשָ

ִקים ֲהָנ"ל. ל ַהּפֹוסְּ  ּכָ
 

ּלֹא  ָחֵמץ ַחם, ׁשֶּ ם ּבְּ הֶּ ׁשּו ּבָ ּמְּ ּתַ ִהׁשְּ כּוִכית ׁשֶּ ֵלי זְּ כְּ ִמיר ּבִ ַהחְּ ַנז לְּ ּכְּ ֵני ַאׁשְּ ַהג ּבְּ ִמנְּ
ַסח.  פֶּ ם ּבְּ הֶּ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ִהׁשְּ אּולָ  )הרמ"א סימן תנא סעיף כו(לְּ ס וְּ קְּ ל ּדּוָרלֶּ כּוִכית ׁשֶּ ֵלי זְּ ם, ּכְּ

יָרם  ׁשִ ַהכְּ ַנז לְּ ּכְּ ֵני ַאׁשְּ כֹוִלים ּבְּ ׁש, יְּ ּול ַעל ָהֵאׁש ַמּמָ ִבׁשּ ם לְּ הֶּ ים ּבָ ׁשִ ּמְּ ּתַ ׁשְּ ּמִ ס, ׁשֶּ קְּ רֶּ יְּ ּוּפַ
ַסח.  פֶּ ם ּבְּ הֶּ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ִהׁשְּ ָעִמים ּולְּ לֹׁש ּפְּ ָעָלה ׁשָ ֵדי ַהגְּ ָפם ַאחַ ַעל יְּ טְּ ׁשָ ֵאין ָצִריךְּ לְּ ַמִים וְּ ךְּ ּבְּ ר ּכָ
ִסיִסים. צּו ִלרְּ ּפֹוצְּ א ִיתְּ ּמָ ׁש ׁשֶּ ָעָלה, ֵמֲחׁשָ ַאַחר ַהַהגְּ הּוג לְּ ּנָ  )קנה( ָקִרים ּכַ

 
קֹוָמם  ת מְּ עּו אֶּ ָקבְּ כּוִכית, ּוָבאּו וְּ ֵלי זְּ כְּ ִמיר ּבִ ַהחְּ ץ לְּ חּוץ ָלָארֶּ ֲהגּו ּבְּ ּנָ ָרח ׁשֶּ זְּ ֲעדֹות ַהּמִ

ּנוֹ  ׁשַ ִאים לְּ ָ ָרֵאל, ַרׁשּ ץ ִיש ְּ רֶּ אֶּ ָרה.ּבְּ ִלי ַהּתָ , ַאף ּבְּ ָחן ָערּוךְּ לְּ ֻ ַדַעת ָמָרן ַהׁשּ ָהָגם ּכְּ נְּ  ת ִמּמִ
 )קנה, קנז, פו(

 

ְיל ְסִטיק, ֵעץ, ֶאֶבן, ֶאמַׁ לַׁ ֵלי ּפְ  י[נִ עוֹ בְּ צִ  ן אוֹ בָ ר לָ מֶּ חֹ ה ּבְּ ּפֶּ צֻ ח מְּ ]פַּ  ּכְ

ר ׁשֵ כְּ ִלים הֶּ ר, ֵאּלוּ  ּכֵ ׁשֵ כְּ הֶּ כֹות ּכְּ ֵלי ַמּתָ ֹבָאר ּכְּ ֵעיל. ַהּמְּ  ז()קנא, קנ לְּ
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ֵלי ֶחֶרס  ּכְ
ר ׁשֵ כְּ ֵלי ֵאין מֹוִעיל הֶּ ס,  ִלכְּ רֶּ י חֶּ ִטיםּכִ ֵאיָנם ּפֹולְּ ם ׁשֶּ ַנּקֶּ  .ַהּתֹוָרה ֵהִעיָדה ֲעֵליהֶּ ָלֵכן יְּ ם וְּ

ַסח. פֶּ ם ּבְּ הֶּ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ לֹא ִיׁשְּ ֻיָחד, וְּ ָמקֹום מְּ ִניֵעם ּבְּ ַיצְּ ם, וְּ הֶּ ר ּבָ יֶּה ָחֵמץ ִנּכָ ּלֹא ִיהְּ  ֵהיֵטב ׁשֶּ
אּוָלם ִאם ַהשִּׁ  ה ָחֵמץ וְּ קֶּ ַמׁשְּ ם ּבְּ הֶּ תֹוָכם  צֹוֵנןּמּוׁש ּבָ ה ּבְּ קֶּ ׁשְּ ָהה ַהּמַ ׁשָ יָרה, וְּ מֹו ּבִ ָלה,  82ּכְּ עֹות ָוַמעְּ ׁשָ

ַאַחר  ֵאם ַמִים, ּולְּ ַמּלְּ ּיְּ ָעָלה. אֹו ׁשֶּ ַהגְּ ָרם ּבְּ ׁשֵ כְּ ִים ִויַמּלֵא ׁשּוב ַמִים ֲאֵחִרים  82הֶּ ת ַהּמַ רֹוֵקן אֶּ עֹות יְּ ׁשָ
ךְּ  ׁשֶּ מֶּ עֹות, 82לְּ ךְּ  ׁשָ ׁשֶּ מֶּ אי ָלֵתת  82ִוירֹוֵקן ִויַמּלֵא ׁשּוב לְּ ַ ָאז ַרׁשּ עֹות, וְּ ם ׁשָ הֶּ ר. ּבָ דֶּ ֵליל ַהּסֵ )סימן ַיִין לְּ

 תנא ס"א, סכ"א. קמט(
 

צֹוֵנן ּמּוש  ּבְ  ש ִ
הֶּ  ה ּבָ ֹותֶּ ׁשּ ה, ׁשֶּ ַכּדֹומֶּ ף וְּ סֶּ כֹוסֹות ּכֶּ ל ִקּדּוׁש וְּ ָגִביַע ׁשֶּ צֹוֵנן, ּכְּ ם ּבְּ ּמּוׁשָ ֹרב ׁשִ ִלים ׁשֶּ ם ּכֵ

ה  קֶּ ם ַמׁשְּ הֶּ ַעם נֹוֵתן ּבָ י ּפַ ּדֵ ּמִ י ׁשֶּ ִקי, ַאף ַעל ּפִ יָרה אֹו ִויסְּ מֹו ּבִ ל ָחֵמץ ּכְּ ִקים ׁשֶּ ַמׁשְּ
ִמיִרים  ַנז ַמחְּ ּכְּ ֵני ַאׁשְּ ַלֲהִדיָחם ֵהיֵטב. ּובְּ ָפם וְּ טְּ ׁשָ י לְּ ִויט, ּדַ קְּ יסְּ ל ּבֹו ּבִ ּבָ ַחם ּוֻמטְּ

ִחים.  רֹותְּ ִעיָלם ּבְּ ַהגְּ  )סימן תנא ס"ו. קמז(לְּ
 

 ְמָקֵרר
ה ֵהיֵטב ַנּקֶּ ת יְּ תֹות ּוַבֲחִריִצים.  אֶּ ַדלְּ ּבְּ ּגּוִמּיֹות ׁשֶּ ָרט ּבַ ָקֵרר, ּוִבפְּ  )קמח(ַהמְּ

 

ְלָחן  ש  
ִחים. ַאךְּ ִאם  ָערֹות ָעָליו ַמִים רֹותְּ ה, ָנֲהגּו לְּ לֹא ַמּפָ ָחן לְּ לְּ ֻ ירֹות ַעל ַהׁשּ ׁשִ ִאם אֹוֵכל יְּ

ָכךְּ  י ּבְּ ֵקל, ּדַ ַקלְּ תְּ ּיִ ׁש ׁשֶּ ַסח.  ֵיׁש ֲחׁשָ ֵמי ַהּפֶּ ל יְּ ה ּכָ ַמּפָ ָחן ּבְּ לְּ ֻ ת ַהׁשּ ה אֶּ ַכּסֶּ ּיְּ  )קנט(ׁשֶּ
 

ִים ּתֹוָתבֹות ּנַׁ  ש ִ
ֹטף ִוינַ  הִיׁשְּ ת הַ ֵהיֵטב  קֶּ ים. שִּׁ אֶּ ן ַמִים ַחּמִ ָערֹות ֲעֵליהֶּ טֹוב לְּ ִים ַהּתֹוָתבֹות, וְּ  )סג, קמה(ּנַ

 

ֲעצּוִעים  צַׁ
ל ַצֲעצוּ  ת ּכָ ַנּקֹות ֵהיֵטב אֶּ ֹטף ּולְּ ָלִדים.ֵיׁש ִלׁשְּ ֲחֵקי ַהיְּ  ֵעי ּוִמש ְּ

 
 

 ח ֶפסַׁ ְצָרִכים ּבְ ּמִ רּות הַׁ ש ְ   ּכַׁ
ָחה ּגָ ש ְ ְסֶמֶכת הַׁ  מ 

ָחה  ּגָ ַהׁשְּ ַסח ּבְּ פֶּ ִרים לְּ ׁשֵ יּו ּכְּ הְּ ּיִ יד ׁשֶּ ּפִ ַהקְּ ַסח, ָצִריךְּ לְּ פֶּ ּקֹוִנים לְּ זֹון ׁשֶּ ֵכי ַהּמָ רְּ ל ִמצְּ ּכָ
ָרִכים ִמצְּ זֶּה ֲאִפּלּו ּבְּ יד ּבָ ּפִ ַיקְּ ת. וְּ כֶּ מֶּ ָחד  ֻמסְּ אֶּ ּבְּ ֹאד ׁשֶּ ֵכן מְּ י ִיּתָ ָגן, ּכִ יֵני ּדָ ֵאיָנם ִמּמִ ׁשֶּ

דּוָעה ָלנּו. ֵאיָנּה יְּ ת ָחֵמץ ׁשֶּ ֲעֹרבֶּ ָנּה ּתַ ׁשְּ ִכיִבים יֶּ  ִמן ָהרְּ
 

 ִקְטִניֹּותו ֹאֶרז 
 ָחֵמץ לֹא

עּוִעית, ֲאפ מֹו חּומּוס, ׁשְּ ִנּיֹות, ּכְּ טְּ ָכל ַהּקִ ז וְּ י ָהֹארֶּ הֹוִדיַע, ּכִ ים ֵיׁש ָלַדַעת ּולְּ ּוָנה, ֲעָדׁשִ
ַסח. פֶּ ָלם ּבְּ ָאכְּ ֵאין ׁשּום ִאּסּור לְּ ר, וְּ ִעּקָ ָלל וְּ עֹוד, ֵאיָנם ָחֵמץ ּכְּ  וְּ

 
ת כֶּ ָנה ַמּסֶּ ִמׁשְּ ֹבָאר ּבְּ מְּ ָסִחים  ּכַ ַסח )קיד ע"א(ּפְּ ֵליל ּפֶּ יִלין ּבְּ ׁשִ בְּ ֵני ּתַ ֱאֹכל ׁשְּ ִריךְּ לֶּ ּצָ ָמָרא:  .ׁשֶּ ּגְּ ָאַמר ּוּבַ
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ילִ  ׁשִ בְּ ֵני ּתַ ָקא ַרב הּוָנא ׁשְּ גֹון ִסילְּ ד[ין, ּכְּ רֶּ ַסח  ]ּתֶּ ֵליל ּפֶּ ֱאֹכל ּבְּ ָנה לֶּ ל ׁשָ ר ּכָ ַהּדֵ ָרָבא ָהָיה מְּ ז. וְּ ֹארֶּ וְּ

ָאַמר ַרב ָאשֵׁ  ל ַרב הּוָנא. וְּ יו ׁשֶּ ָבִרים ֵאּלּו ִמּפִ ֵני ּדְּ אּו ׁשְּ צְּ ּיָ יָון ׁשֶּ ז, ּכֵ ֹארֶּ ָקא וְּ ָקא ִסילְּ וְּ אן ּדַ י, ִמּכָ
ׁש לְּ  חֹוׁשֵ ֵאין ִמי ׁשֶּ נּו ׁשֶּ ָגן. ָלַמדְּ ז הּוא ִמין ּדָ ָהֹארֶּ ָאַמר ׁשֶּ ָחַלק ַעל ֲחָכִמים וְּ ן נּוִרי ׁשֶּ י יֹוָחָנן ּבֶּ ֵרי ַרּבִ ִדבְּ

 ע"כ.
 

מּוכֹות זֹו ָלזֹו,  ִנּיֹות סְּ טְּ ַהּקִ ה וְּ דֹות ַהִחּטָ ר ָהיּו ש ְּ ֲאׁשֶּ ִנים, ּכַ אֹות ׁשָ ה מְּ ּמָ ֵני ּכַ פְּ ּלִ א ׁשֶּ ּלָ אֶּ
ִעיֵני ִחטָּ  רְּ ִלים ּגַ ׁשְּ לְּ ּתַ ִקיִאים ָהיּו ִמׁשְּ ם ּבְּ ּלָ לֹא ּכֻ ם, וְּ הֶּ ִבים ּבָ ָערְּ ִנּיֹות ּוִמתְּ טְּ דֹות ַהּקִ ה ִלש ְּ

ָהיּו  ַעם ָקָרה ׁשֶּ ה. לֹא ּפַ ם ׁשּום ִחּטָ ֵאר ׁשָ ָ ׁשּ ַבל ּתִ ִנּיֹות ֵהיֵטב לְּ טְּ ת ַהּקִ ֹרר אֶּ ָהיּו ִלבְּ
ּלֹו. ִאי ֱאַסר ּכֻ ָאז נֶּ יל, ׁשֶּ ׁשִ בְּ ּתַ ה ּבַ ּגֵר ִחּטָ רְּ ַסח ּגַ פֶּ ִאים ּבְּ ַנז  מֹוצְּ ּכְּ צֹות ַאׁשְּ ַארְּ , ּבְּ ָכךְּ לְּ

ן.  ֹהגֶּ ָרם ּכַ ָברְּ לּו לְּ ּלֹא יּוכְּ ׁש ׁשֶּ ִנּיֹות, ֵמֲחׁשָ ֱאֹכל ִקטְּ ּלֹא לֶּ ָרה ֹזו ׁשֶּ ָמם ֻחמְּ ִהיגּו ַעל ַעצְּ ִהנְּ
ק  ּבָ ָהָיה ִנדְּ ַמח, וְּ י ַהּקֶּ ּקֵ ש ַ ִנּיֹות ּבְּ ִקטְּ ז וְּ ִאים ֹארֶּ ַיּבְּ ָעִמים ִרּבֹות ָהיּו מְּ ַבד ֹזאת, ּפְּ ִמּלְּ

מַ  יך קֶּ ׁשִ ַהמְּ ַנז לְּ ּכְּ ֵני ַאׁשְּ ַעל ּבְּ אי ׁשֶּ ַוּדַ ן ּבְּ ַעל ּכֵ מּור. וְּ ָחֵמץ ּגָ ַרם לְּ ָבר זֶּה ּגָ ּדָ ז, ׁשֶּ ֹארֶּ ח ּבָ
ָך". ּטֹׁש ּתֹוַרת ִאּמֶּ ַאל ּתִ ּום "וְּ ָהָגם, ִמׁשּ ִמנְּ  )פב( ּבְּ

 
ַתב ִנּיֹות בַּ  :)סימן תנג(טּור הַ  ּכָ ָכל ִמיֵני ִקטְּ ז וְּ ֱאֹכל ֹארֶּ ִרים לֶּ ים ֵיׁש אֹוסְּ יֵני ִחּטִ ּמִ ִפי ׁשֶּ יל, לְּ ׁשִ בְּ ּתַ

ַתב,  רּוָחם ּכָ נּו יְּ ם ַרּבֵ ית יֹוֵסף: ּגַ ָכַתב ַהּבֵ ן. וְּ לֹא ָנֲהגּו ּכֵ ֵתָרה ִהיא זֹו, וְּ ָרה יְּ ֻחמְּ ן, וְּ הֶּ ִבים ּבָ ָערְּ ִמתְּ
ַסח  פֶּ ל ּבְּ ָ ֻבׁשּ ִנּיֹות מְּ ז ּוִמיֵני ִקטְּ ֱאֹכל ֹארֶּ ּלֹא לֶּ ֲהגּו ׁשֶּ ּנָ ַהג ׁשְּ  -אֹוָתם ׁשֶּ טּות הּוא, זּוָלִתי ִאם ֵהם ִמנְּ

ַתב ַהַסַמ"ק,  ּכָ ֶּ רּוָחם ַמה ׁשּ נּו יְּ אּוַלי לֹא ָרָאה ַרּבֵ ה. וְּ י ָלּמָ ּתִ לֹא ָיַדעְּ ָמם, וְּ ִמיר ַעל ַעצְּ ַהחְּ ים לְּ עֹוש ִ
א יְּ  ּמָ רּו ׁשֶּ ָגזְּ ֵדָרה, וְּ ה קְּ ִנית ַמֲעש ֵ ִקטְּ ֵדָרה וְּ ה קְּ ָדָגן ַמֲעש ֵ ּום ּדְּ ֲאָסרּום ִמׁשּ ה ׁשֶּ אֶּ רְּ ּנִ מֹו ׁשֶּ ָגן ּכְּ ל ּדָ ֵ ַבׁשּ

ָרקוֹ  ָגן, ֲאָבל ִמיֵני יְּ ת ִמּדָ ּו ּפַ ַיֲעש  עֹות וְּ ָיבֹואּו ִלטְּ ִנית וְּ טְּ ת ִמּקִ ים ּפַ עֹוש ִ קֹומֹות ׁשֶּ ַגם ֵיׁש מְּ ִנית. וְּ ת ִקטְּ
אִ  ם, וְּ הֶּ ת ּבָ בֶּ ֹערֶּ בּוָאה מְּ ָעִמים ּתְּ ַגם ּפְּ עֹות. וְּ ָלל, לֹא ָיבֹואּו ִלטְּ ָדָגן ּכְּ ֵאיָנם ּדֹוִמים לְּ רֹו ׁשֶּ ָברְּ ר לְּ ׁשָ פְּ י אֶּ

ּמֹוֵעד,  ִנּיֹות ּבַ ֱאֹכל ִקטְּ ךְּ לֶּ רֶּ ֵאין ּדֶּ ֵני ׁשֶּ ָהגֹות, ִמּפְּ נְּ ר ַהּמִ ם ֵספֶּ ׁשֵ ַתב ַטַעם ּבְּ נּו ָמנֹוַח ּכָ ַרּבֵ ה. וְּ ֱאַמר ָיפֶּ ּנֶּ ׁשֶּ
ךָ " ַחּגֶּ ּתָ ּבְּ ַמחְּ ש ָ ית יוֹ "וְּ ִסּיֵם ַהּבֵ ִנּיֹות. וְּ יל ִקטְּ ׁשִ בְּ ֲאִכיַלת ּתַ ָחה ּבַ מְּ ֵאין ש ִ ָבִרים , וְּ ָחׁש ַלּדְּ ֵלית ּדְּ ֵסף: "וְּ

א ָמאִרי  ִעיַדִני ַעל ַאּבָ ִציָעה: "ּומְּ רֹו ֹמר ּוקְּ ִספְּ "ץ ּבְּ ּבֵ אֹון ַיעְּ ָכַתב ַהּגָ ים". וְּ ַנזִּ ּכְּ לּו זּוָלִתי ָהַאׁשְּ אֹון ַהּלָ ַהּגָ
ַנזִּ  ּכְּ ַהג ָהַאׁשְּ יק ַעל ִמנְּ ַטֵער אֹותֹו ַצּדִ ה ַצַער ִנצְּ ּמָ ּכַ ִבי ַזַצ"ל, ׁשֶּ ז ֲחַכם צְּ ַנע ֵמֲאִכיַלת ֹארֶּ ִהּמָ ים לְּ

ָרה  ִהיא ֻחמְּ ז, ׁשֶּ רּוַע ַהּלָ ָהג ַהּגָ נְּ ל ַלּמִ ַבּטֵ ָהָיה אֹוֵמר, ִאם ָהָיה ִלי ּכַֹח ָהִייִתי מְּ ַסח, וְּ פֶּ ִנּיֹות ּבְּ ִקטְּ וְּ
ִביָאה ֻקלָּ  ּמְּ י ִמּתוֹ הׁשֶּ מּור, ּכִ ִאּסּור ָחֵמץ ּגָ ל ּבְּ ׁשֵ ִהּכָ ׁשֹול לְּ ה ִמכְּ ּנָ יֹוֵצא ִמּמֶּ ִנּיֹות , וְּ ֵאין ִמיֵני ִקטְּ ךְּ ׁשֶּ

ָרא ה ּכָ ִעּסָ ָהִרים ּבָ ֵאין ִנזְּ ֹאד, וְּ ה מְּ ּבֵ ה ַהרְּ ֱאפֹות ַמּצָ ִריִכים לֶּ ַע, צְּ ּבֹ ִלש ְּ ֱאֹכל וְּ ָהמֹון לֶּ צּוִיים לֶּ ז מְּ ֹארֶּ ּוי וְּ
לֹא ֵריַח,  ֵאין ָלּה ַטַעם וְּ ָרה ׁשֶּ ת ֻחמְּ ּבַ ַחת יֹום טֹוב ִמּסִ מְּ ִ ָנִעים ִמש ּ ַגם ִנמְּ כּו', וְּ יק וְּ ּיֹאֵחז ַצּדִ ֵרי ׁשֶּ ַאׁשְּ וְּ

ַלע". ל ַהּסָ רֹות ֵאּלּו אֶּ ץ ֻחמְּ ִנּפֵ ּכֹו וְּ רְּ  עי"ש. ּדַ
 

 חּוץ ָלָאֶרץ ִמְנָהֵגי
עֹוד,  ק ֵמָעֵרי ָמרֹוקֹו וְּ ֵחלֶּ מֹו ּבְּ ץ, ּכְּ חּוץ ָלָארֶּ ָפַרד ּבְּ ֵני סְּ מֹות ִמּבְּ ֻסּיָ ִהּלֹות מְּ ָנן קְּ ׁשְּ יֶּ

ֱאֹכל ּלֹא לֶּ ָרה ֹזו ׁשֶּ ֲהגּו בֻחמְּ ּנָ ָנם,  ׁשֶּ ָאמְּ ִנּיֹות. וְּ טְּ ק ִמּסּוֵגי ַהּקִ ִנּיֹות אֹו ֵחלֶּ ַסח ִקטְּ פֶּ ּבְּ
נּו יֹוֵסף  ָחן ָערּוךְּ ַרּבֵ לְּ ֻ ָרא הּוא ָמָרן ַהׁשּ ַאתְּ ָרא דְּ ַהּמָ ָרֵאל ׁשֶּ ץ ִיש ְּ רֶּ אֶּ ָעלּו לְּ ַאַחר ׁשֶּ לְּ

לֹא יֹוֵצא ִמן ַהּכְּ  ָרח לְּ זְּ ים ַוֲעדֹות ַהּמִ ָפַרּדִ ל ַהּסְּ ר ּכָ לּו ָקארֹו זיע"א, ֲאׁשֶּ ָלל ִקּבְּ
ָרה.  לֹא ַהּתָ ִנּיֹות לְּ ֱאֹכל ִקטְּ לֶּ ָהָגם וְּ ּנֹות ִמנְּ ׁשַ ִאים ֵהם לְּ ָ יכּו וְּ הֹוָראֹוָתיו, ַרׁשּ ׁשִ ִאם ִהמְּ

ַאַחר ָרֵאל ּולְּ ץ ִיש ְּ רֶּ אֶּ ָעלּו לְּ ַאַחר ׁשֶּ ָרָתם לְּ ֻחמְּ ּו  ּבְּ ָהָגם, ַיֲעש  ת ִמנְּ ּנֹות אֶּ ׁשַ ן רֹוִצים לְּ ִמּכֵ
ָרה ִאם. ַהּתָ וּ  וְּ הּוג ָרהַהתָּ  ָעש  ּנָ ֹות ּכַ ָכל ַלֲעש  ב ּבְּ רֶּ ָנה ֹראשׁ  עֶּ ָ ב אוֹ  ַהׁשּ רֶּ עֶּ ּפּור ּבְּ  ֵאיָנם, ּכִ
ִבים ֹות ַחּיָ ָרה ַלֲעש  ָהָגם ַעל ַהּתָ יָון, זֶּה ִמנְּ רוּ  ּכֵ ָאמְּ ֹפָרשׁ  ׁשֶּ מְּ ָרה ּבִ ַהּתָ ל, ּבַ ּכָ ָהג ׁשֶּ  טֹוב ִמנְּ
ַהג נְּ ּנִ ִלי הּוא ֲהֵרי, ׁשֶּ ר ּבְּ דֶּ אֹון  .ארבע תעניות רסו(. ה"ע ח ס. חזו"ע קנד) נֶּ א ַהּגָ ּטֵ ּבַ ָבר ִהתְּ ּוכְּ

ה  ּצָ ַהּמַ ַואי וְּ ָאַמר: "ַהלְּ ָנה, וְּ לֹׁש ֵמאֹות ׁשָ ׁשְּ ֵני ּכִ ַנז ִלפְּ ּכְּ ֵני ַאׁשְּ ָהָיה ֵמַרּבָ ִבי ׁשֶּ ָחָכם צְּ
הַ  ז וְּ מֹו ָהֹארֶּ ׁש ִחּמּוץ, ּכְּ לֹא ׁשּום ֲחׁשַ ָרה לְּ ׁשֵ יֶּה ּכְּ הְּ ר ּתִ דֶּ ֵליל ַהּסֵ ֲאִני אֹוֵכל ּבְּ ִנּיֹות ׁשֶּ טְּ ּקִ

ַסח".  פֶּ ים ּבְּ ָפַרּדִ ִלים ַאֵחינּו ַהּסְּ אֹוכְּ  )פד, פו(ׁשֶּ
 



ב|   999 ח  ס פ ה ג  הח ד ג א ב ו ה  כ ל  ה

 
י, ָידּועַ  ה ּכִ ּמָ ָהֵגי ּכַ נְּ ֵני ִמּמִ ַנז ּבְּ ּכְּ ֲהגוּ  ַאׁשְּ קֹומֹות ֻהנְּ מְּ ִמים ּבִ ֻסּיָ חּוץ מְּ ץ ּבְּ ִהּלֹות ָלָארֶּ קְּ ֵני ּבִ ָפַרד ּבְּ , סְּ
ִפי ִעיִדים ּוכְּ ּמְּ ה ׁשֶּ ּמָ דֹוִלים ּכַ הַ , ּגְּ ִדלְּ ןּכְּ ַתב: ּלָ אֹון ּכָ י ַהּגָ אשׁ  יֹוֵסף ַרּבִ ָ זוֹ , ַמׁשּ ׁשֹונוֹ  וְּ ט: לְּ ֵ ׁשּ ּפַ ִנתְּ ָהג וְּ  זֶּה ִמנְּ

ץ רֶּ אֶּ י ּבְּ ּתִ ָרֵאל ָוֵאם ִעיר, מֹוַלדְּ ִיש ְּ ֵנס ּבְּ ַנת, ַמקְּ ׁשְּ ֵדי ַעלתער"ב,  ּבִ יק ִאישׁ  יְּ ָעצּום ַרב ַצּדִ כמוהר"ר  וְּ
ֵאב ִרין זְּ ּפְּ א, ַהיילְּ ּבָ ץ ׁשֶּ רֶּ ּכְּ  ֵמאֶּ יץ, ַנזַאׁשְּ ּבִ ִהרְּ ה ּתֹוָרה וְּ ּבֵ ָעֵרי ַהרְּ ֲעָרב ּבְּ ָקַבע, ַהּמַ ָהג וְּ ָנה. זֶּה ִמנְּ ָ  ּוַבׁשּ

וּ  ָהִראׁשֹוָנה ָבַריו ָעש  דְּ יָבה ַרק ּכִ ׁשִ ּיְּ ָאר ַאךְּ , ּבַ ּבּור ׁשְּ ִנים ֲאָבל, ֵכן ָנֲהגוּ  לֹא ַהּצִ ָ ׁשּ ַאַחר ּבַ ן לְּ ם, ִמּכֵ ּלָ  ּכֻ
רוּ  רְּ ִהיג ָמה ַאַחר ִנגְּ ִהנְּ ַנז ַרב תוֹ אוֹ  ׁשֶּ ּכְּ ָנֲהגוּ , ֵמַאׁשְּ מֹותוֹ  וְּ ׁשוּ . ע"כ. ּכְּ ִנּיֵאל ֲחמּוֵדי ת"ּובְּ ַתב ּדָ ֵמי, ּכָ  ַחכְּ

ַנז ּכְּ רוּ  ַאׁשְּ ּקְּ ה ּבִ ַכּמָ ל ֲאָרצֹות ּבְּ ֵני ׁשֶּ ָפַרד ּבְּ מוֹ , סְּ ל, ֹהּדוּ  ּכְּ בֶּ ַרס, ּבָ עֹוד ַמרֹוקוֹ , ּפָ דוּ , וְּ ִלּמְּ  ֲהָלכֹות וְּ
ִהיגוּ  ִהנְּ ִפי וְּ ָהגִ  ּכְּ נְּ ם יםַהּמִ הֶּ ּלָ ַעד, ׁשֶּ ֹהּדוּ  ַהּיֹום וְּ ר ָזִזים ֵאיָנם ּבְּ פֶּ ָחן ִקּצּור ִמּסֵ לְּ ִריד ָערּוךְּ  ׁשֻ פְּ צְּ , ַגאנְּ

ִפי ֵני ּכְּ ַרּבָ ַנז ׁשֶּ ּכְּ ִהיגוּ  ַאׁשְּ ם. אֹוָתם ִהנְּ ּכָ ַדרְּ ל וְּ ֵני ׁשֶּ ָפַרד ּבְּ ֵהם סְּ ָנִעים ׁשֶּ ל ִנכְּ ַקּבֵ ָפִפים לְּ ִנכְּ ֵני וְּ  ִלבְּ
ַנז ּכְּ ָרט, ַאׁשְּ פְּ ֵהִקימוּ  רַאחַ  ּבִ ם ׁשֶּ מּוֵדי ׁשָ לְּ יבֹות ּתֹוָרה ּתַ ָמה. ע"כ. ִויׁשִ ּדָ ִסּדּור ּוַבַהקְּ ַתב ֲאבֹוֵתינוּ  לְּ , ּכָ
נ ים תוֹ ּוִבׁשְּ ִ ִליֵחי ָרצוּ  ַהֲחִמׁשּ ֵער ד"ַחבָּ  ׁשְּ ַערְּ ָהג ַעל לְּ ם ִמנְּ ֻסּיָ ַמרֹוקוֹ  מְּ יעוּ  ּבְּ ִהּצִ ָדִרים וְּ ים סְּ  ֲחָדׁשִ

ֵני יְּ ִענְּ רּויֹות ּבְּ ׁשְּ ד, ַהּכַ אוּ  ּוִמּיָ רְּ ר ִנקְּ ֵסדֶּ חּוף לְּ ֵדי ַעל ּדָ ית יְּ ין ּבֵ דֹול ַהּדִ ָקה ַהּגָ ַלנְּ ּבְּ ַקזַּ ּבְּ רוּ . ׁשֶּ ָאמְּ ם וְּ  ָלהֶּ
נוּ  ִדים ֲאַנחְּ ַכּבְּ ת מְּ צֹונוֹ  אֶּ ל רְּ מוֹ  ׁשֶּ זֶּה ר"ָהַאדְּ נוּ , ּבָ ם ַנֲעֹזר ַוֲאַנחְּ ָכל ָלכֶּ ׁשּור ָמה ּבְּ ּקָ  ּתֹוָרה ַלֲהָפַצת ׁשֶּ
ַאת ִירְּ ַמִים וְּ ם ָבלאֲ , ׁשָ כֶּ ִאים ֵאינְּ ַ ׁשּום ַרׁשּ ִנים ּבְּ ן ּפָ ָעֵרב ָוֹאפֶּ ִהתְּ ֲהֵגי לְּ ִמנְּ ץ ּבְּ ַכּיֹוֵצא. ע"כ. ַהזּוֹ  ָהָארֶּ  וְּ

זֶּה בוּ  ּבָ תְּ דֹוֵלי עֹוד ּכָ אֹוֵני ִמּגְּ י ַמרֹוקוֹ  ּוגְּ ָפֵאל ַרּבִ עֹוד ַעּבוּ  רְּ  ב תרפא(יוסף שבת א כרך  טילקו) .וְּ
 

ֵאה ֵצא ַתב ָמה ּורְּ אֹון ּכָ ירַ  ַהּגָ עַ  ּבִ הֹוׁשֻ ָחד ָחָכם ַעלזצ"ל  ןאמָ אמָ  יְּ ַתב, אֶּ ּכָ י ׁשֶּ רוֹ  ּכִ ַצפְּ ַמרֹוקוֹ  ּבְּ ּבְּ  ׁשֶּ
ִליק ִאּמֹוֵתינוּ  ָנֲהגוּ  ַהדְּ ת ֵנרֹות לְּ ּבָ ַאַחר ׁשַ ךְּ  וְּ ָבֵרךְּ  ּכָ זוֹ . לְּ ׁשֹונוֹ  וְּ לֹא: "לְּ ָלל ִהיא וְּ כְּ א, ּבִ ּלָ ַמן ַרק אֶּ זְּּ  ּבַ

נֹות ָהַאֲחרֹון ִעירֹות ַהּבָ דֹות ָהיוּ ׁשֶּ  ַהּצְּ ֵבית לֹומְּ ר ּבְּ פֶּ ל ַהּסֵ 'יר אוֹ , ד"ַחבָּ  ׁשֶּ ּגִ ַטאנְּ ֵבית ּבְּ ר ּבְּ פֶּ ל ַהּסֵ  ׁשֶּ
ם, ד"ַחבָּ  דוּ  ׁשָ ָבֵרךְּ  אֹוָתן ִלּמְּ ָלָקה ַאַחר לְּ ָהג ַהַהדְּ ִמנְּ ים ּכְּ ַנזִּ ּכְּ יד ֲאִני ַאךְּ , ָהַאׁשְּ ּפִ נֹוַתי ַעל ַמקְּ ָבֵרךְּ  ּבְּ  לְּ
ֵני ַרק ָלָקה ִלפְּ ַדַעת, ַהַהדְּ א ָרןמָ  ּוכְּ ּכָ ָכךְּ ע"ה,  ַמלְּ ָהג ָהָיה וְּ כּו' ִאּמֹוֵתינוּ  ִמנְּ אֹוֵמר חֹוֵזר ַוֲאִני, וְּ , וְּ

ִעיֵרנוּ  לֹוַמר ָאסּור ּבְּ רוֹ  ׁשֶּ ָהג ָהָיה ַצפְּ נְּ זֶּה ַהּמִ ָהַרמָ  ּבָ לֹא, א"ּכְּ ָלל ִהיא וְּ כְּ א, ּבִ ּלָ ר אֶּ מוֹ  ַלֲהָלָכה ָהִעּקָ  ּכְּ
ַתב ּכָ ֵבית ָמָרן ׁשֶּ  ד(ט יוסף שבת א כרך ב תרפילקו) ". ע"כ.יֹוֵסף ּבְּ

 

ן ַהּלָ ב לְּ ּתָ ֹאד ִמכְּ ֵין מְּ ַענְּ ַלח מְּ ָ ׁשּ ֵני ׁשֶּ ָנה 01-כ ִלפְּ דֹול ָהַרב, ׁשָ ֲעָנִקים ֲעָנק, ַהּגָ ּבַ אֹון, ׁשֶּ י ַהּגָ ָפֵאל  ַרּבִ רְּ
רּוךְּ טֹולֵ  ֹראשׁ  ל"יָדאנֹו ַזצַ ּבָ י וְּ י ֲאבֹות ָהַרב ָהָראׁשִ ּתֵ ַמרֹוקוֹ  ּבָ ין ּבְּ ָמָרן, ַהּדִ ִצּיֹון אׁשֹוןָהרִ  לְּ נוּ  לְּ  ַרּבֵ

ָיה זוֹ זצוק"ל.  יֹוֵסף עֹוַבדְּ ׁשֹונוֹ  וְּ  :לְּ
 

ָסם ֻפרְּ אֹון ַהמְּ אֹור ֵעיֵנינּו ַהּגָ ִדיֵדנּו וְּ בֹוד יְּ ָה"ג כמהר" ,ִלכְּ עֹוֵקר ָהִרים ַהרְּ ָיה יֹוֵסף  רִסיַני וְּ ִליָט"א)עֹוַבדְּ  .(ׁשְּ

 
נֹוָתיו. סִ  מְּ ַארְּ ָוה ּבְּ לְּ ֵחילֹו ׁשַ לֹום ּבְּ ִהי ׁשָ קיְּ ר ֵחלֶּ יַע ֹאמֶּ רֹו ַיּבִ י ֵמֹרב  פְּ ּתִ גְּ ַעּנַ ִני ּבֹו ִהתְּ ַעּיְּ יַעִני, ּובְּ א' ִהּגִ

ִהי אֹונּותֹו, יְּ ַהֲאִדיָרּה. ֲחִריפּותֹו ּוגְּ יל ּתֹוָרה ּולְּ ּדִ ַהגְּ נֹוָתיו חּוָצּה לְּ יְּ עֹוד ָיפּוצּו ַמעְּ  ָרצֹון ׁשֶּ
 

ַמֲעַלת הֹוִדיַע לְּ ֹזאת לְּ בֹוד וְּ ׁשֶּ  ,ּתֹוָרתוֹ  ּכְּ י ּכְּ יםּכִ ַנזִּ ּכְּ ינּו ָהַאׁשְּ ִמיֵדי ֲחָכִמים ֵמַאחֶּ לְּ ַמֲחֵננּו ּתַ אּו לְּ  ,ּבָ
פְּ  צְּ לֹֹמה ַגאנְּ אֹון ר' ׁשְּ ל ַהּגָ ָחן ָערּוךְּ ׁשֶּ לְּ ר ִקּצּור ׁשֻ פֶּ ּסֵ נּו ּבַ ּלָ ִמיִדים ׁשֶּ לְּ יִנים ַלּתַ ד ּדִ ַלּמֵ ִחילּו לְּ ִריד ִהתְּ

הּוא ַעל י ַזַצ"ל, ׁשֶּ ַאֲחרֹונֵ  ּפִ ַנזהֹוָראֹות ָהַרָמ"א וְּ ּכְּ ֵני ַאׁשְּ ָחן  ,י ַרּבָ לְּ ר ִקּצּור ׁשֻ ַחּבֵ י לְּ ּתִ ַדעְּ ָלֵכן ָעָלה ּבְּ וְּ
ה  ָערּוךְּ ַעל ּמָ ם, ֲאָבל לֹא ָהיּו ִלי ּכַ ָרִרים ַאֲחֵריהֶּ נּו ִנגְּ ֲאַנחְּ ים ׁשֶּ ָפַרּדִ ַרּבֹוֵתינּו ָהַאֲחרֹוִנים ַהּסְּ י ָמָרן וְּ ּפִ

ָיִדי סֵ  ה ה' לְּ ִאּנָ ֵרי ָהַאֲחרֹוִנים, וְּ פְּ ל ר' ַיֲעֹקב ִמּסִ ֻקּבָ אֹון ַהמְּ ר ָהַרב ַהּגָ ִחּבֵ ים ׁשֶּ ף ַהַחּיִ דֹוׁש ּכַ ר ַהּקָ פֶּ
ַרת זְּ עֶּ ֹות ַלה', ּובְּ י ֵעת ַלֲעש  ּתִ ָאַמרְּ ים סֹוֵפר ַזַצ"ל, וְּ י  ה' ַחּיִ ל ִחּדּוׁשֵ ָצָרה ּכָ קְּ ּנּו ּבִ י ִמּמֶּ ּתִ טְּ ַרךְּ ִלּקַ ּבָ ִיתְּ

חּוִצים, יִנים ַהּנְּ ר ֵעיֵני ַמֲעלַ  ּדִ ַכֲאׁשֶּ בֹוד תוְּ ה  ּכְּ דֹוׁשָ ֵצנּו ַהּקְּ ַארְּ אִתי לְּ ּבָ ׁשֶּ ִרים, ּוכְּ יָנה ֵמיׁשָ ֱחזֶּ ּתֹוָרתֹו ּתֶּ
י ַמֲעַלת בֹוד נֹוַדע ִלי ּכִ ה  ּכְּ ּמָ עֹוד ּכַ "ל, וְּ ים ַהּנַ ף ַהַחּיִ ר ּכַ פֶּ ָערֹות ַעל ַהּסֵ הֶּ גֹות וְּ ָ ה ַהש ּ ּמָ ּתֹוָרתֹו ֵיׁש לֹו ּכַ

ֵכן  יִנים ֲאֵחִרים, ּובְּ י ּדִ בֹודִחּדּוׁשֵ ר ַאֲעלֶּה אֹוָתם  ִאם יֹוִאיל ַמֲעַלת ּכְּ דֶּ ִלי נֶּ לַֹח אֹוָתם ִלי, ּבְּ ּתֹוָרתֹו ִלׁשְּ
בֹוד רּום ּכְּ ָאה. ּולְּ ֲהדּוָרא ַהּבָ ּמַ ֵנם ֲעָטרֹות, ּבַ ּדְּ עְּ אֶּ מֹו, וְּ ׁשְּ לֹום ָאֵמן ּבִ ָ ַהׁשּ ים וְּ ן ּתֹוָרתֹו ַהַחּיִ ִהי ּכֵ ָרצֹון.  יְּ

פָ  ת ַהּתֹוָרה רְּ ּכַ ִברְּ רּוךְּ טֹולֵ ַהחֹוֵתם ּבְּ ֵנאס  ט"סיָדאנֹו ֵאל ּבָ ַמקְּ ַרֲאַב"ד ּבְּ י וְּ ָפִנים ָהַרב ָהָראׁשִ ]ִמּלְּ
יָה. ַמרֹוקֹו[   (מח סימן "וח אומר יביע ת"שו)ַוֲאַגּפֶּ

 

ן ּוי ּבֵ  ָנש 
עֹומֵ  ה וְּ ָ א ִאׁשּ ַכּיֹום ָנש ָ ִנּיֹות, וְּ ֱאֹכל ִקטְּ ּלֹא לֶּ ֵבית הֹוָריו ׁשֶּ ַהג ּבְּ ּנָ י ׁשֶּ ָפַרּדִ חּור סְּ ד ּבָ

ָלל.  ָרה ּכְּ לֹא ׁשּום ַהּתָ ִנּיֹות לְּ ֱאֹכל ִקטְּ אי לֶּ ַ מֹו, ַרׁשּ ׁשּות ַעצְּ רְּ  )פה(ּבִ
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 ָהָאב ִמְנָהֵגי
א ִנּיֹות,  ַאּבָ ִקטְּ ז וְּ ֱאֹכל ֹארֶּ ּלֹא לֶּ רֹוָתיו ׁשֶּ ֻחמְּ יךְּ ּבְּ ׁשִ מְּ ּיַ ּוי ׁשֶּ ש  נֹו ַהּנָ ת ּבְּ ה אֶּ ַצּוֶּ ן וַהמְּ ַהּבֵ

ֹמַע לְּ  ב ִלׁשְּ ִהיר ָאִביו, ֵאינֹו ָחֵפץ, ֵאינֹו ַחּיָ ַהבְּ ֵהר לְּ  ִיזָּ
ִעימּות, את זֹ ַאךְּ ַנַחת ּונְּ ָאִביו ּבְּ לְּ

לֹום. ׁשָ קֹומֹו ָיבֹוא בְּ ַהּכֹל ַעל מְּ  וְּ

 

א ֵני ַאּבָ ָפַרד ִמּבְּ ּנֹוֵהג סְּ כֹות ׁשֶּ ִהלְּ ַסח ּבְּ ַאר אוֹ  ַהּפֶּ ׁשְּ ֵדָעה ֲהָלכֹות ּבִ ת ּכְּ ֻסּיֶּמֶּ ֵאיָנהּ  מְּ  ׁשֶּ
ֵקי ִפסְּ ָחן ָמָרן ּכְּ לְּ ֻ ן ַעל, ָערּוךְּ  ַהׁשּ ּנֹות ַהּבֵ ׁשַ ת ֵמָאִביו לְּ כֶּ ָללֶּ ֵקי וְּ ִפסְּ  ִאם ַוֲאִפּלוּ . ָמָרן ּכְּ
ה ָאִביו ַצּוֶּ יךְּ  אֹותוֹ  מְּ ׁשִ מְּ ּיַ ָהָגיו ׁשֶּ ִמנְּ ִהיר, ּכְּ ן ַיבְּ ָאִביו ַהּבֵ ָכבֹוד לְּ ךְּ  ּבְּ רֶּ דֶּ ץ ּובְּ רֶּ ֵני אֶּ ּבְּ  ׁשֶּ
ָפַרד לוּ  סְּ ם ִקּבְּ ת ֲעֵליהֶּ ָחן ָמָרן הֹוָראֹות אֶּ לְּ ֻ ין ָערּוךְּ  ַהׁשּ ָהֵקל ּבֵ ין לְּ ִמיר ּבֵ ַהחְּ ל. לְּ  ּוִמּכָ
ן ָחֵפץ ִאם ָמקֹום צֹונוֹ  ַהּבֵ ִמיר ֵמרְּ ַהחְּ ֲהֵגי לְּ ִמנְּ אי, ָאִביו ּכְּ ַ ָהֵקל ֲאָבל. ַרׁשּ ד לְּ גֶּ  ָמָרן נֶּ

ָחן לְּ ֻ אי ֵאינוֹ , ָערּוךְּ  ַהׁשּ ַ ׁשּום ַרׁשּ ִנים ּבְּ ן ּפָ ָבר .ָוֹאפֶּ ַתב ּוכְּ אֹון ּכָ ָפַרדִּ , א"ַהִחידָ  ַהּגָ ּסְּ  יׁשֶּ
ֵהֵקל ֵדָעה ׁשֶּ ת ּכְּ רֶּ ד ַאחֶּ גֶּ ָחן ָמָרן נֶּ לְּ ֻ ׁשּוָבה ָצִריךְּ , ָערּוךְּ  ַהׁשּ ָרה ּתְּ ַכּפָ  .זֶּה ַעל וְּ

 
ן ַעת ּכֵ ל ּדַ דֹוֵלי ּכָ ִקים ּגְּ ִטי ם"ַמֲהרַ , ח"ַמֲהָראנַ : ּוֵמֵהם, ַהּפֹוסְּ אנְּ ּלַ ַטּנֹות ֲהָלכֹות, ּגַ ַרח, ף"ֲמֲהִרי, קְּ ה ּפָ  א"ַמֲהרָ , ַאֲהרֹן ַמּטֶּ

חָ  רֹון ד"ַגֲאבַ  ִקיִיצְּ בְּ ת, חֶּ ּנַ ָרִדים ּגִ ה, וְּ ּפָ חְּ ף נֶּ סֶּ ּכֶּ י, א"ַהִחידָ , ּבַ ים ַרּבִ ׁשוּ  מֹוָדִעי ַחּיִ ים ת"ּבְּ לָ , ָלעֹוָלם ַחּיִ י צ"ָהַראׁשְּ ַכי ַרּבִ ּדְּ  ָמרְּ

יּוָחס יֹוֵסף ׁשוּ  מְּ ַער ת"ּבְּ ִים ׁשַ בֵּ  .ַהּמַ ַהַיעְּ ַתב ץ"וְּ ֵאין, ּכָ ֶ ְסֵקי ָלזּוז ָלנוּ  ש  ן ֲעֵליּבַׁ  ִמּפִ ְלחַׁ ש ּ  ֵהם ָערּוךְ  הַׁ ֶ  ֲהָלכֹות ש 
ָרֵאל ְלָכל ְקבּועֹות ּפֹוֵרש  , ִיש ְ פֹוֵרש   ֵמֵהם ְוהַׁ ים ִמן ּכְ יִּ חַׁ ָכַתב .הַׁ ׁשוּ  וְּ ה ת"ּבְּ ִבים ְוָאנוּ , ֵלִוי ַמּטֶּ יָּ ּלֹא ְמח  ֶ  ש 
ְבֵריֶהם ִלְנטֹות ֹמאל ָיִמין ִמּדִ ר, ּוש ְ חַׁ ָבר ֵמאַׁ ּכְ ֶ ָטה ש  ְ ש ּ ָכל םהֹוָרָאתָ  ִהְתפַׁ לוּ , ָהעֹוָלם ּבְ ְבֵריֶהם ְוִקּבְ ל ּדִ ת ּכָ  ֲעדַׁ

ֵני ָרֵאל ּבְ ֲהָלָכה ִיש ְ ה ּכַׁ ֶ י ְלֹמש  ינַׁ נוּ  ּכֹה, ִמּסִ ּכֵ רְּ ר ּדַ נוּ  ֲאׁשֶּ לְּ אֹון ִקּבַ ב ֵמַהּגָ ֵני, ַיֲעֹקב ׁשָ עַ  ַהּפְּ הֹוׁשֻ ֲאבַ , יְּ ַהּגַ  ד"וְּ
י ָרָהם ַרּבִ ׁשוּ  כ"וכ. ע"כ. ַאּבּושׁ  ַאבְּ ית ת"ּבְּ פְּ  ּבֵ ֵרי, ַרִיםאֶּ ִדבְּ ים ּובְּ ז ַחּיִ אנְּ עֹוד ִמּצַ ר. וְּ פֶּ ָחן ּוַבּסֵ לְּ בֹוהַּ  ׁשֻ ַתב ּגָ , ּכָ
יָון ֵני ּכֵ ּבְ ֶ ד ש  לוּ  ְסָפרַׁ ְלָחן ָמָרן הֹוָראֹות ִקּבְ ש ּ  ךְ , ָערּוךְ  הַׁ ֲהָלָכה ּכָ ֲאִפּלוּ , הַׁ מָ  וַׁ ָהרַׁ ֶ ש  מֹותוֹ  ּפֹוְסִקים ְוֶאֶלף א"ּכְ  ּכְ

ָמָרן ִקיםּפֹוְס  ָאנוּ , ָעָליו חֹוְלִקים ין ּכְ ְחִמיר ּוֵבין ְלָהֵקל ּבֵ ֵכן .ְלהַׁ בוּ  וְּ תְּ ׁשוּ  ּכָ ט ת"ּבְּ ּפָ ָדָקה ִמׁשְּ ַיֲעקֹב ּוצְּ ית, ּבְּ ינוֹ  ּבֵ  ּדִ

ל לֹֹמה ׁשֶּ ּגַאִזי י"ַמֲהרִ , צֹוָבה ֲאָרם ד"ֲאבַ  ׁשְּ י, ַאלְּ ָרֵאל ֱאִליהוּ  ַרּבִ ים, ִיש ְּ ָיד ַחּיִ י, ּבְּ ׁשּוָעה ַרּבִ ִסיס יְּ ךְּ , ּוִניסתּ  ד"ַגֲאבַ  ּבָ  ֵערֶּ
ָחן לְּ ֻ ֵרי, ַהׁשּ ָיִקים ט"ַמַהִרי, ֵלב ִחקְּ לְּ ַתח, אֶּ ִביר ּפֶּ ַרךְּ , ַהּדְּ ל ּכְּ י, רֹוִמי ׁשֶּ לֹֹמה ַרּבִ ה ׁשְּ רֹונֹות, סּוִזין ֹמׁשֶּ י ֱאִליהוּ  ִזכְּ  ָהִראׁשֹון, ָמּנִ
ִצּיֹון י לְּ אּול ַיֲעקֹב ַרּבִ ר ׁשָ ָיׁשָ לְּ עֹוד אֶּ ים וְּ ִקים ַרּבִ ם, ֵמַהּפֹוסְּ ּלָ ה ּכֻ ָחד ּפֶּ י, אֶּ ֵני ּכִ ָפַרד ּבְּ לוּ  סְּ ם ִקּבְּ ָחן ָמָרן הֹוָראֹות ֲעֵליהֶּ לְּ ֻ  ַהׁשּ

ֵאין, ָערּוךְּ  ָסָקיו ָלזּוז וְּ ָלל ִמּפְּ ה. ּכְּ ָהרֹוצֶּ ִמיר וְּ ַהחְּ ִמיר, לְּ מוֹ  ַיחְּ ַעצְּ הֹורֹות ֵאין ֲאָבל, לְּ ן לְּ ַגם. ַלֲאֵחִרים ּכֵ ׁשוּ  וְּ  ַרב ת"ּבְּ
ָעִלים ַתב ּפְּ ֲאִפּלוּ  ּכָ ֶ ֲחרֹוִנים הֵמאָ  ש  ל חֹוְלִקים אַׁ ֹוְמִעים ָאנוּ  ֵאין, ָמָרן עַׁ י, ָלֶהם ש  ִבים ָאנוּ  ּכִ יָּ  ָלֶלֶכת ְמח 
ֲחֵרי ָלה ִמּכֹחַׁ  ָמָרן הֹוָראֹות אַׁ ּבָ ּקַׁ ָהַרב ּוָמה .הַׁ ה חֹוֵלק ל"ָזצָ  ׁשֶּ ַכּמָ קֹומֹות ּבְּ ַבר, מְּ ֲארוּ  ּכְּ הּוא ָהַאֲחרֹוִנים ּבֵ ֵני ׁשֶּ  ִמּפְּ

ָהג נְּ הֲ  ַהּמִ ּנָ אד גוּ ׁשֶּ ּדָ ַבגְּ יָון אוֹ , ּבְּ חּוץ ִמּכֵ ּבְּ ץ ׁשֶּ ֵקי ָלָארֶּ סְּ ר ֵהם ָמָרן ּפִ דֶּ גֶּ ַלת ּבְּ ץ ֲאָבל, ָמָרן' הֹוָראֹות 'ַקּבָ רֶּ אֶּ ָרֵאל ּבְּ ָרן ִיש ְּ ּמָ  ׁשֶּ
ָרא' 'ָמָרא הּוא ַאתְּ הֹורֹות ֵאין, ּדְּ גֶּד לְּ ַעת נֶּ ָחן ָמָרן ּדַ לְּ ֻ יוסף כיבוד אב ואם )הליכות עולם א יז. ילקוט . א"ִזיעָ  ָערּוךְּ  ַהׁשּ

 א שעח. ועיין עוד בהרחבה בחוברת "חג השבועות בהלכה ובאגדה"(

 

י ּדִ ּוָאה ִלְסָפרַׁ ש  ּנְ ה הַׁ יָּ זִּ נַׁ ּכְ ש ְ  אַׁ
ה ָ י ִאׁשּ ָפַרּדִ ּוָאה ִלסְּ ש  ה ַהּנְּ ּיָ ַנזִּ ּכְּ כֹוָלה , ַאׁשְּ ֵכן יְּ ַסח, וְּ פֶּ ִנּיֹות ּבְּ ִקטְּ ז וְּ ֱאֹכל ֹארֶּ ִאית לֶּ ָ ַרׁשּ

ָכל ִמנְּ  ָהֵקל ּבְּ ה לְּ ֲעש ֶּ ּתַ ךְּ ָעִדיף ׁשֶּ ּכָ ִקים ׁשֶּ בּו ַהּפֹוסְּ ָכתְּ ם. וְּ הֶּ ים ּבָ ִקּלִ ּמְּ ים ׁשֶּ ָפַרּדִ ֲהֵגי ַהּסְּ
ה  זֶּ י ּבָ ית ָאִביָה, ּכִ ֲהֵגי ּבֵ ִמנְּ ָמּה ּכְּ ִמיר ַעל ַעצְּ חְּ ר ּתַ ים, ֵמֲאׁשֶּ ָפַרּדִ ֲהֵגי ַהּסְּ ָכל ִמנְּ ּכְּ

מֶּ  ָלּה, ּגֹורֶּ עְּ ר ַעל ּבַ תֶּ רֹות יֶּ ֻחמְּ ַנֵהג ּבְּ תְּ ּתִ ֹאד. ׁשֶּ ָחמּור הּוא מְּ ִית, ׁשֶּ ּבַ לֹום ּבַ ָ ִניַעת ַהׁשּ ת ִלמְּ
"ם  ּבַ ַתב ָהַרמְּ ָבר ּכָ ת : )הלכות אישות פרק טו הלכה כ(ּוכְּ ת אֶּ דֶּ ַכּבֶּ יֶּה מְּ הְּ ּתִ ה ׁשֶּ ָ "ִצּוּו ֲחָכִמים ַעל ָהִאׁשּ

ֵעינֶּ  יֶּה ּבְּ ִיהְּ יו, וְּ יָה ַעל ּפִ ל ַמֲעש ֶּ ה ּכָ ַתֲעש ֶּ אי, וְּ יֹוֵתר ִמּדַ ָלּה ּבְּ עְּ ַתֲאַות ּבַ ת ּבְּ כֶּ ַהּלֶּ , מְּ ךְּ לֶּ ר אֹו מֶּ מֹו ׁשַ יָה ּכְּ
הֹורִ  ים ַהּטְּ דֹוׁשִ ָרֵאל ַהּקְּ ֵני ִיש ְּ ָרֵאל ּובְּ נֹות ִיש ְּ ךְּ ּבְּ רֶּ זֶּה הּוא ּדֶּ ָנא, וְּ ש ְּ ּיִ ֶּ ל ַמה ׁשּ ת ּכָ קֶּ חֶּ ים ִלּבֹו, ּוַמרְּ

ח". ע"כ. ּבָ ׁשֻ ה ּומְּ ּוָבם ָנאֶּ יֶּה ִיׁשּ ָרִכים ֵאּלּו ִיהְּ ִזּוּוָגן, ּוִבדְּ  )פז( ּבְּ
 

ר ֲהִאם ּתָ י מ  זִּ נַׁ ּכְ ש ְ ל ְלאַׁ ֵ ש ּ י ִקְטִניֹּות ְלבַׁ ּדִ  ?ִלְסָפרַׁ
מֹו ֵכן  ַסח. ּוכְּ פֶּ ִנּיֹות ּבְּ ָאר ִמיֵני ִקטְּ ז ּוׁשְּ י ֹארֶּ ָפַרּדִ ל ַלֲחֵברֹו ַהּסְּ ֵ ַבׁשּ י לְּ ַנזִּ ּכְּ ַאׁשְּ ר לְּ ֻמּתָ

ָחל ּבְּ  ַסח ׁשֶּ ל ּפֶּ ִביִעי ׁשֶּ יֹום טֹוב ׁשְּ ז ּבְּ ל ֹארֶּ ֵ ַבׁשּ אי לְּ ַ ּנּו ַרׁשּ לּו ִמּמֶּ ּיֹאכְּ ֵדי ׁשֶּ י, ּכְּ ִ ׁשּ יֹום ׁשִ
ַסח ל ּפֶּ רּו ַחג ׁשֶּ הּוא ִאסְּ ת ׁשֶּ ּבָ ֵליל ׁשַ ֵני ֵביתֹו ּבְּ ֵאין, הּוא ּובְּ זֶּה וְּ שׁ  ּבָ לֹא ֲחׁשָ לּום. וְּ  ּכְּ

 (, שדי חמד, מנחת יצחק, הגרב"י זילבר, הגרי"ש אלישיב, מגילת ספר. חזו"ע שבת ג קי"ס. רבי עקיבא איגר, חתפו)
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יְס  זִּ נַׁ ּכְ ש ְ ּוָאה ְלאַׁ ש  ּנְ ה הַׁ יָּ ּדִ  ָפרַׁ
ה ָ י ִאׁשּ ַנזִּ ּכְּ ַאׁשְּ ּוָאה לְּ ש  ה ַהּנְּ ּיָ ָפַרּדִ ר , סְּ ֲאׁשֶּ ִנּיֹות, ַאךְּ ּכַ ִקטְּ ז וְּ ֵביָתם ֹארֶּ ל ּבְּ ֵ ַבׁשּ לֹא ּתְּ

ִנּיֹות.  ִקטְּ ז וְּ ם ֹארֶּ ֱאֹכל ׁשָ ִאית לֶּ ָ ָחג, ַרׁשּ יָה ּבֶּ ל הֹורֶּ ִבּקּור ֵאצֶּ יָעה לְּ  )פח(ַמּגִ
 

 אֹוֵרחַׁ 
ת  ֱאֹכל אֶּ אי לֶּ ַ ִנּיֹות, ַרׁשּ ֵאינֹו אֹוֵכל ִקטְּ י, ֲהַגם ׁשֶּ ָפַרּדִ ל סְּ ָאֵרַח ֵאצֶּ תְּ י ַהּמִ ַנזִּ ּכְּ ַאׁשְּ

שׁ  לֹא ׁשּום ֲחׁשָ ִנּיֹות לְּ ִקטְּ ז וְּ ם ֹארֶּ הֶּ לּו ּבָ ְּ ׁשּ ּבִ יִרים ׁשֶּ ּסִ לּו ּבַ ְּ ׁשּ ּבַ ִהתְּ ֲאָכִלים ׁשֶּ  )פו(. ַהּמַ
 

ת ָהֹאֶרז ִדיקַׁ  ּבְ
יֹות הְּ ִצי ּבִ ַהּמְּ ּיֹום אּותוְּ ז ּכַ ָהֹארֶּ ל ָנִקי ׁשֶּ שׁ  ִמּכָ ה ֲחׁשָ ן ַעל, ִחּטָ י, ּכֵ ּדֹק ּדַ ת ִלבְּ ז אֶּ  ָהֹארֶּ
ַעם ָלִדים  ַאַחת ּפַ ַיד ַהיְּ ּדֹק לְּ ּלֹא ִלבְּ ֲהרּו ׁשֶּ ִיזָּ ה. וְּ ֵצא ּבֹו ִחּטָ ּמָ ַבל ּתִ ה לְּ ת ֵלב ַרּבָ ּומֶּ ש  תְּ ּבִ

מָּ  ָיָדם, ׁשֶּ ם ּבְּ חֶּ ַהּלֶּ ׁשֶּ לּו ָחִליָלה פֵּ ּכְּ כן הורה מורנו הראשון לציון והרב הראשי לישראל ) רּוִרים.א ִיּפְּ

 (רבנו יצחק יוסף שליט"א
 
 

 יָרה ה ֲעש ִ ּצָ  מַׁ
ח רֹות ּוֵמי ֶקמַׁ  ּפֵ
ר  ה ֻמּתָ ִחּלָ ַכתְּ ר לְּ ׁשֵ ה ּכָ ַמח ִחּטָ נּו עּוגֹות ִמּקֶּ ַהיְּ יָרה, ּדְּ ה ֲעׁשִ ֱאפֹות עּוגֹות ַמּצָ לֶּ ָללּוׁש וְּ

פֶּ  ִמיץ לְּ ּלֹוׁש ּבְּ רֹותַסח ַהּנִ ן ,ּפֵ מֶּ ַבשׁ , ׁשֶּ יִצים, ָחָלב ,ּדְּ ַכּיֹוֵצא ּבֵ ם וְּ הֶּ ָללּבָ ִלי ַמִים ּכְּ  ., ּבְּ
ָלל ּכְּ יָון ׁשֶּ ַמן ַרב, ּכֵ ה זֹו זְּ הֹות ִעּסָ ַהׁשְּ ר לְּ דֹול ּוֻמּתָ רוּ  ּגָ "ֵמי : ("בפסחים לה עמסכת ) ל"ֲחזַ  ָאמְּ

ִמיִצים" רֹות ֵאין ַמחְּ ִהירוּ . ּפֵ זֶּה זְּ ִריךְּ ּבָ ּצָ יּו ּוָפׁשּוט ׁשֶּ ִלים ִיהְּ ַהּכֵ ם ׁשֶּ יד ּגַ ּפִ ַיקְּ ה, וְּ ֻרּבָ ת מְּ
ִמיץ. ַהחְּ ה לְּ כֹוָלה ָהִעּסָ ַעט ַמִים, יְּ ה ֲאִפּלּו מְּ ִעּסָ ָעֵרב ּבָ י ִאם ִיתְּ ִים, ּכִ ים ִמּמַ ֵבׁשִ  יְּ

 
ן ַתב ּכֵ "ם  ּכָ ּבַ ָגן: "(הלכה ב חמץ ומצה פרק ה)ַהַרמְּ ת ִמיֵני ּדָ רוֹ  ִאם ָלשׁ  ,ֲחֵמׁשֶּ ֵמי ּפֵ ָבד אֹוָתם ּבְּ לְּ ת ּבִ

לֹא ׁשּום ַמִים ִאים ִליֵדי ִחּמּוץ ,ּבְּ עֹוָלם ֵאיָנם ּבָ ֵצק ,לְּ ַפח ַהּבָ תְּ ּנִ ל ַהּיֹום ַעד ׁשֶּ יָחם ּכָ ָהַרי  ,ַוֲאִפּלּו ִהּנִ
ֵאין ֲאִכיָלה, ׁשֶּ ר ּבַ רֹות ֵהם זֶּה ֻמּתָ ִריִחים, ּוֵמי ּפֵ א ַמסְּ ּלָ ִמיִצים אֶּ רֹות ַמחְּ גֹון ,ֵמי ּפֵ  ,ָבשׁ ּדְּ  ,ָחָלב ,ַיִין :ּכְּ

ּפּוִחים ,ַזִית ִקים ,ֵמי ִרּמֹוִנים ,ֵמי ּתַ ָמִנים ּוַמׁשְּ ָאר ֵיינֹות ּוׁשְּ ְּ ם ִמׁשּ הֶּ ּיֹוֵצא ּבָ ָכל ּכַ ָעֵרב  .וְּ ּלֹא ִיתְּ הּוא ׁשֶּ וְּ
עֹוָלם ם ׁשּום ַמִים ּבָ הֶּ , הראב"ד, הרשב"א ,העיטור, יצחק רבנו, תם בנו, הרי"ף, רהגאונים כל דעת וכן. "ּבָ

הגהות , הר"ן, המאירי ,רבנו ישעיה הראשון ,הרמב"ן ,נימוקי יוסף, הרא"ש ,הרוקח ,רוע הגדולאור ז ,הראבי"ה

ָכַתב .ועוד רבנו שמחה ,מיימוני יד ָהַרב וְּ ּגִ ֵכן ,ַהּמַ ֵכן ָנֲהגּו, וְּ ׁש, וְּ ה ֵאין ּבֹו ׁשּום ֲחׁשָ ִחּלָ ַכתְּ ר.  ַוֲאִפּלּו לְּ ִעּקָ
ָכַתב ית יֹוֵסף ָמָרן וְּ ַין ֲהָלָכה: "(סימן תסב) ַהּבֵ ִענְּ ׁשּוט הּוא ,ּולְּ ָהג ַהּפָ נְּ לֹא  ,ַהּמִ רֹות ּבְּ ֵמי ּפֵ ָללּוׁש ּבְּ

ָלל ת ַמִים ּכְּ ֲעֹרבֶּ ָלל ,ּתַ ִחּמּוץ ּכְּ ם לְּ הֶּ ים ּבָ ׁשִ ֵאין חֹוׁשְּ ִמיִצים ֲאִפּלּו  ,וְּ לֹא ַמִים ֵאין ַמחְּ רֹות ּבְּ י ּפֵ ּמֵ ׁשֶּ
ל ַהּיֹום הּו ּכָ ָלל, ׁשָ רֹות ֵמי ּוִבכְּ ר נֹוֲהִגים ּפֵ ֵמי ֲאִפּלוּ  ֵהתֶּ יִצים ּבְּ ֵכן". ּבֵ ָחן ָערּוךְּ  וְּ לְּ ֻ ׁשּ ַסק ּבַ עי' )תסב סּפָ

לֹא ַמִים: (, דא רֹות ּבְּ ִמיִצים ,ֵמי ּפֵ רֹות ֲאִפּלּו  ֵאין ַמחְּ ֵמי ּפֵ ה ּבְּ ּלֹוׁשָ ּנִ ה ׁשֶּ ַסח ַמּצָ פֶּ ֱאֹכל ּבְּ ר לֶּ ָלל. ּוֻמּתָ ּכְּ
ּה יְּ  ל ַהּיֹום, ֲאָבל ֵאין יֹוֵצא ּבָ ֲהָתה ּכָ ֵלילׁשָ ַסח ֵדי חֹוָבתֹו ּבְּ יָרה, ּפֶּ ה ֲעׁשִ ִהיא ַמּצָ ֵני ׁשֶּ סּוק ,ִמּפְּ  ּוַבּפָ

ם ֹעִני חֶּ תּוב לֶּ יִצים ּוֵמי .ּכָ ַאר ּבֵ ִקים ּוׁשְּ ם, ַמׁשְּ ּלָ ָלל ּכֻ כְּ רֹות ֵמי ּבִ ֵכן .כ"ע .ֵהן ּפֵ ָכל וְּ ַדַעת רֹב ּכְּ ָהג ּכְּ נְּ  ַהּמִ

ָחן ָערּוךְּ  לְּ ֻ ִקים ּוָמָרן ַהׁשּ מוֹ  .ַהּפֹוסְּ בוּ  ּוכְּ תְּ ּכָ ִרי ָחָדשׁ  ׁשֶּ בֹוהַּ  ,ַהּפְּ ָחן ּגָ לְּ י יֹוָנה ָנבֹון ,ׁשֻ אֹון ַרּבִ ל ַרּבוֹ  ַהּגָ ּוָמָרן , א"ַהִחידָ  ׁשֶּ
י אֹון ַרּבִ ֵקנֹו ַהּגָ ם ָמר זְּ ׁשֵ ִחיָלה ַהִחיָד"א ּבְּ ַכּתְּ יר לְּ ַהּתִ ָפַרד לְּ ֵני סְּ ָכל ּבְּ ָהג ּבְּ נְּ ט ַהּמִ ׁשַ ָבר ּפָ ּכְּ ָרָהם ֲאזּוַלאי, ׁשֶּ ֵמי  ַאבְּ ָללּוׁש ּבְּ

ַבד לְּ רֹות ּבִ ֵכן. ּפֵ ַעת וְּ ט ּדַ ּפָ ָדָקה ִמׁשְּ ַיֲעקֹב ּוצְּ ָאל ׁשֹוֵאל, ּבְּ ִנׁשְּ עֹוד וְּ ָכַתב. וְּ יהּוָדה ַהּנֹוָדע וְּ ָרשִׁ  ּבִ ַתב י"ׁשֶּ ּכָ י ׁשֶּ ּמֵ רֹות ׁשֶּ  ּפֵ
ִמיִצים ָנן ַמחְּ ַרּבָ ָבר ָיִחיד הּוא, ִמדְּ ּדָ לֹא, ּבַ ִרי .ָחֵבר לוֹ  ָמָצאנוּ  וְּ ַהּפְּ ַתב ָחָדשׁ   וְּ ָרשִׁ  ּכָ מוֹ  י"ׁשֶּ ן סֹוֵבר ֵאינוֹ  ַעצְּ . ַלֲהָלָכה ּכֵ

ֵכן טז(-. שו"ת שמע שלמה חלק ד סימנים יבמב סימן טלק חע אומר יבי, י מןסיח"א  דעת יחוה ת"שו)  ָהָיה וְּ
ָהגוֹ  ל ִמנְּ ִצּיֹון ָהִראׁשֹון ָמָרן ׁשֶּ נוּ  לְּ ָיה ַרּבֵ ֱאֹכלל "זצוק יֹוֵסף עֹוַבדְּ ה לֶּ יָרהעֲ  ַמּצָ ַסח ׁשִ פֶּ  .ּבְּ

 
יֹות הְּ ָנן ּבִ ׁשְּ יֶּ מּועֹות וְּ ּנֹות ׁשֹונֹות ׁשְּ ׁשֻ ַדַעת, ּומְּ ִצּיֹון ָהִראׁשֹון ָמָרן ּבְּ אֹור לְּ ָרֵאל מְּ נוּ  ִיש ְּ ָיה ַרּבֵ  יֹוֵסף עֹוַבדְּ

ַין ל"ַזצַ  ִענְּ ה ּבְּ ּצָ יָרה ַהּמַ ל ֲעׁשִ דוֹ " ַמֲאִפיֹות ׁשֶּ ּפּוׁשָ יוֹ "וְּ " ּפַ ּתוֹ  ַאף", ָגִטינְּ עְּ ּדַ תּוָבה ָהָרָמָתה ׁשֶּ ֹחר ּכְּ  ַעל ׁשָ
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י ּבֵ רוֹ  ָלָבן ּגַ ִספְּ ֵאלֹות ּבְּ ׁשּובֹות ׁשְּ יעַ  ּותְּ ִאםמב,  ִסיָמןט'  ֵחלֶּק אֹוֵמר ַיּבִ ן וְּ ק עֹוד ֵישׁ  ָמה ּכֵ ּפֵ ּתַ ִהסְּ  לְּ

ָין ִענְּ ם?! ּבְּ ָהָיה ִמי ּגַ עּוָריו ָמצּוי ׁשֶּ ׁשִ ל ּבְּ ַמע, ל"ַזצַ  ָמָרן ׁשֶּ ה ׁשָ ּמָ ה ּכַ ַכּמָ עָ  וְּ ת ִמיםּפְּ ָבָריו אֶּ זֶּה ּדְּ  ִאם ּבָ
מֹוָצֵאי תֹות ּבְּ ּבָ ֵבית ׁשַ ת ּבְּ סֶּ נֶּ ים" ַהּכְּ ּדִ זְּ ִאם", ַהּיַ ֵליֵלי וְּ י ּבְּ ִ ׁשּ יַבת ׁשִ יׁשִ ים אֹור" ּבִ כּוַנת" ַהַחּיִ ׁשְּ ּבִ  ׁשֶּ

ַלִים ַהּבּוָכִרים ירּוׁשָ עֹוד ּבִ ֻנּיֹות וְּ ּמְּ ּדַ ִהזְּ ָכל. ַרּבֹות ּבְּ נוּ  ֹזאת ּבְּ קְּ ּתַ עְּ ַהלָּ  הֶּ ה ןלְּ ה ִמּלָ ִמּלָ עּור ּבְּ ִ ַסר ִמׁשּ ּמָ  ׁשֶּ
ָכךְּ  ,ל"ַזצַ  ָמָרן ה ּובְּ ַקּוֶּ קוּ  נְּ סְּ ּפָ ּיִ ָערֹות ׁשֶּ ָצאֹות ַהַהׁשְּ ַהַהמְּ ֹונֹות וְּ ּנֹות ַהׁשּ ׁשֻ ַהמְּ ַדַעת וְּ  .ל"ַזצַ  ָמָרן ּבְּ

 
ֵכן ַאַחר, ּובְּ ָרן לְּ ּמָ ֵאר ׁשֶּ עּור ּבֵ ִ ׁשּ טּוב ּבַ ת ָוַדַעת ַטַעם ּבְּ ין אֶּ י"ׁשֶּ  ל"ַהנַּ  ַהּדִ רֹות ּמֵ ִמיִצים ֵאין ּפֵ ", ַמחְּ

ַדַעת ּלְּ ל ׁשֶּ ִמיִצים ֵאיָנם ָהִראׁשֹוִנים ּכָ ָלל ַמחְּ ר ּכְּ ִעּקָ ַתב י"ֵמָרשִׁ  חּוץ, וְּ ּכָ זֶּּה ׁשֶּ ָנן ָחֵמץ ׁשֶּ ַרּבָ  ּוָמָרן, ִמדְּ
ָחן לְּ ֻ ַסק ָערּוךְּ  ַהׁשּ ַדַעת ּפָ ל ּכְּ ן ָמָרן ָאַמר, ָהִראׁשֹוִנים ּכָ ַהּלָ ִדלְּ זוֹ , ּכְּ שׁ  וְּ ה ֹונוֹ לְּ דֹוׁשָ ה ַהּקְּ ה ִמּלָ ִמּלָ : ּבְּ
ה ֵישׁ  ַהּיֹום יָרה ַמּצָ ים ֲעׁשִ עֹוש ִ ֵתל ׁשֶּ ִאים, ָאִביב ּבְּ יוֹ " אֹוָתהּ  קֹורְּ דוֹ " "ָגִטינְּ ּפּוׁשָ ה", ּפַ ם ֵישׁ  ֵאּלֶּ  ֲעֵליהֶּ

יחַ  ּגִ ֲעִמי ַמׁשְּ ִמיד, ִמּטַ לְּ ֵרא ָחָכם ּתַ ַמִים יְּ הּוא, ׁשָ ָמר ַעל עֹוֵמד וְּ ׁשְּ רֹואֶּ  ַהּמִ ּלֹא הוְּ ִניִסים ׁשֶּ  ׁשּום ַמכְּ
ת רֹוִצים ֲאִפּלוּ , ַמִים ִטּפַ ׁשֶּ ֹחץ ּכְּ ל ִלרְּ ָמׁשָ ת לְּ ָעָרה אֶּ ה ַהּקְּ ּמָ ָ ׁשּ ת ָלׁשוּ  ׁשֶּ ה אֶּ רֹוִצים ָהִעּסָ ךְּ  ַאַחר וְּ  ּכָ
ה ָללּושׁ  ת ִעּסָ רֶּ ֵישׁ , ַאחֶּ ָצת וְּ לּוךְּ  קְּ ָעָרה ִלכְּ ּקְּ ִפים, ּבַ ַיִין אֹוָתהּ  ׁשֹוטְּ ַמִים לֹא ּבְּ ּלֹא ֵדיּכְּ , ּבְּ יֶּה ׁשֶּ הְּ  ׁשּום ּתִ

ת ֲעֹרבֶּ ל ּתַ ת ׁשֶּ י, ַמִים ִטּפַ בוּ  לֹא אּוַלי ּכִ ךְּ  ַאַחר ִנּגְּ ַאר ּכָ ִנׁשְּ ת וְּ ים ָלֵכן, ַמִים ִטּפַ ַיִין ַהּכֹל עֹוש ִ , ּבְּ
עֹוֵמד ָמר ַעל וְּ ׁשְּ ה ַהּמִ רֹואֶּ ַהּכֹל וְּ ה ׁשֶּ ת ַנֲעש ָ ּדָ ין ּכַ ַכּדִ ִביל ָלֵכן. וְּ ש ְ ה ֶזה ּבִ ּצָ ּמַׁ ֶ  הַׁ ֶהםש  ֶרת ִהיא, ּלָ ּתֶ  ָלנוּ  מ 

ים ּדִ ָפרַׁ ּסְ ֲעדֹות הַׁ ְזָרח וַׁ ּמִ ְלנוּ  הַׁ ּבַׁ ּקִ ֶ ק ּוָמָרן, ָמָרן הֹוָראֹות ש  סַׁ ת ּפָ עַׁ דַׁ ְמבָּ  ף"ָהִרי ּכְ ַמּנוֹ  .ש  "ְוָהרֹא ם"ָהרַׁ זְּ  ּבִ
נוּ  ַחלְּ ִהתְּ ׁשֶּ ֹות ּכְּ ת ַלֲעש  ה אֶּ ּצָ יָרה ַהּמַ ל ַהזֹּאת ֲעׁשִ יוֹ " ׁשֶּ דוֹ "וּ " ָגִטינְּ אוּ  ֵהם", ַפּפּוׁשָ  ַרב ָאז ָהִייִתי, ֵאַלי ּבָ

י ל ָראׁשִ ל ׁשֶּ י, ָאִביב ּתֵ ָמן ָהַרב ּכִ רְּ טֶּ לֹום ָעָליו אּונְּ ָ ִריעַ  ַהׁשּ ם ִהפְּ ם ָלֵתת ָרָצה לֹא, ָלהֶּ רּות ָלהֶּ ׁשְּ , ּכַ
ֹאם ָמה: ָאַמר תְּ תּוב, ּפִ ַרמָ  ּכָ זֶּּה א"ּבָ ךְּ  ַאַחר, ָאסּור ׁשֶּ ָנִזים ָיבֹואוּ  ּכָ ּכְּ נ ַאׁשְּ ִיקְּ חּו וּ וְּ ַפּקְּ ם ּתְּ ִכי ָאתֶּ , וְּ
ּלֹא ָנִזים ָיבֹואוּ  ׁשֶּ ּכְּ נֹות ַאׁשְּ ה ִלקְּ יָרה ַמּצָ ם ָאז?! ֲעׁשִ יִלים ַאּתֶּ ׁשִ ת ַמכְּ ָנִזים אֶּ ּכְּ נוּ  ָהַאׁשְּ ּלָ ל ִרּבֹונוֹ . ׁשֶּ  ׁשֶּ
ִביל, עֹוָלם ׁשְּ ָנִזים ּבִ ּכְּ ּלֹא ָהַאׁשְּ לוּ  ׁשֶּ ה, ֹיאכְּ ֵזרֹות עֹוש ֶּ ם ָעֵלינוּ  ּגְּ ּגַ נוּ  ׁשֶּ ים ֲאַנחְּ ָפַרּדִ ?! ֹנאַכל לֹא ַהּסְּ
ַמע ֵאיֹפה ָבר ִנׁשְּ זֶּה ּדָ ה?! ּכָ ֲעש ֶּ ּיַ ָנִזים מֹוָדעֹות ׁשֶּ ּכְּ ַאׁשְּ לוּ  לֹא ׁשֶּ נוּ  ֲאָבל, ֹיאכְּ ִביל ֲאַנחְּ ׁשְּ ִריִכים זֶּה ּבִ  צְּ

ַעּנֹות ִהתְּ ִבילוֹ  לְּ ׁשְּ ִניִתי ַוֲאִני?! ּבִ לֹום ָעָליו ָאז ֵאָליו ּפָ ָ י ֲאִני: ָאַמר, ַהׁשּ ּכִ ה, םַמסְּ ֲעש ֶּ ִפי ּתַ ה ָמה ּכְּ ַאּתָ  ׁשֶּ
ִפי, ֵמִבין ָהג ּכְּ נְּ ם ַהּמִ כֶּ ּלָ י. ׁשֶּ ּתִ ַרִים לוֹ  ָאַמרְּ ִמצְּ ה ּבְּ ִרּיָ דְּ ַסנְּ ּכְּ ַאּלֶּ ם ּבְּ ּלָ ים ָהיוּ  ּכֻ ה, עֹוש ִ ֹזר ָלּמָ ֵזרֹות ִלגְּ  ּגְּ
ּלֹא ָמה ָעֵלינוּ  נוּ  ׁשֶּ לְּ בֹודוֹ : ָאַמר?! ָעֵלינוּ  ִקּבַ ל, צֹוֵדק ּכְּ ִקּבֵ ת וְּ בֹודוֹ  ַרק. ָבִריםַהּדְּ  אֶּ ַאג ּכְּ יֶּה ִידְּ הְּ ּיִ  ׁשֶּ

יחַ  ּגִ ֵרא ַמׁשְּ ַמִים יְּ ּלֹא ׁשָ בוּ  ׁשֶּ ָערְּ ת יְּ  .ַמִים ִטּפַ
 

ָנם ׁשְּ ש   אֹוֲהִבים... יֶּ ַחּפֵ ַחת לְּ ץ ִמּתַ ע ֲעִלילֹות ָהָארֶּ ׁשַ רֶּ ִרים, ּבְּ ֱאֹכל ָאסּור אֹומְּ ת לֶּ ּצֹות אֶּ לוּ  ַהּמַ ל ַהּלָ  ׁשֶּ
יוֹ  ה, ָגִטינְּ ִבילבִּ , ָאסּור ָלּמָ ה, ָאסּור ָמה ׁשְּ ה המֶּ  יּוַמת ָלּמָ תּוב, ָעש ָ ָחן ּכָ לְּ ֻ ׁשּ ר ָערּוךְּ  ּבַ ּתָ ּמֻ ה ָמה, ׁשֶּ  ַאּתָ
ה יֹות רֹוצֶּ ָחן יֹוֵתר ָחִסיד ִלהְּ לְּ ֻ ה לֹא?! ָערּוךְּ  ִמׁשּ ה רֹוצֶּ ֱאֹכל ַאּתָ ּלֹא לֶּ ה, ּתֹאַכל ׁשֶּ ִביל ָלּמָ ׁשְּ  זֶּה ּבִ
ֱאֹסר ה?! ָעֵלינוּ  לֶּ ּיֵשׁ  ֵאּלֶּ עֹות םָלהֶּ  ׁשֶּ ּנֹות ּדֵ ׁשֻ ֱאֹסר רֹוִצים, מְּ ָבִרים ָעֵלינוּ  לֶּ נוּ  ּדְּ ֲאַנחְּ נוּ  לֹא ׁשֶּ לְּ  ֲענֹושׁ , ִקּבַ
ׁשוּ  ן ֲעִתיִדים, ֵיָענְּ ת ִליּתֵ ין אֶּ ה ָמה, ַהּדִ ה ַאּתָ ִמיר רֹוצֶּ ַהחְּ ָרֵאל ַעם ַעל לְּ ר ָמה?! ִיש ְּ ּתָ ּמֻ ר ׁשֶּ נוּ , ֻמּתָ  ֲאַנחְּ
נוּ  לְּ בָּ  ף"ָהִרי הֹוָראֹות ִקּבַ ָהֹרא ם"ָהַרמְּ ל. שׁ "וְּ ן ּכָ ּכֵ ַאֲחֵרי ׁשֶּ ים ׁשֶּ ַהּטֹות ַרּבִ ה, לְּ ִמיר ָלנוּ  ָלּמָ ַהחְּ , לְּ
ִביל ׁשְּ ִמיר ָמה ּבִ ַהחְּ ה ָלֵכן. לְּ ֲעש ֶ מוֹ  ְלמַׁ י ּכְ ְרּתִ ָאמַׁ ֶ ל ִלְסֹמך ְיכֹוִלים, ש  עוּ  ֲעָנִוים ֹיאְכלוּ , ֶזה עַׁ ּבָ ר. ְוִיש ְ ּתָ  מ 
ה ֶאת ֶלֱאֹכל ּצָ ּמַׁ יָרה הַׁ זֹּא ֲעש ִ נוּ  ,תהַׁ ֲאַנחְּ נוּ  ׁשֶּ לְּ אן ַעד. ָמָרן הֹוָראֹות ִקּבַ ה ּכָ ה ִמּלָ ִמּלָ ׁשֹונוֹ  ּבְּ  ִמּלְּ

הֹוָרה ל ַהּטְּ צַׁ  ּוָמָרן. א"ִזיעָ  ָמָרן ׁשֶּ ְכבֹודוֹ  ל"זַׁ ְצמוֹ  ּבִ ה אֹוֵכל ָהָיה ּוְבעַׁ ּצָ יָרה ִמּמַׁ ל זוֹ  ֲעש ִ ֶ דוֹ " ש  ָ ּפּוש  " ּפַׁ
ח" ָגִטיְניוֹ "וְ  ֶפסַׁ ּלֵק, ּבְ נָּ  ּוְמחַׁ ם הִמּמֶ דּועַׁ , ִלְנָכָדיו ּגַׁ יָּ ֵאי ְלָכל ּכַׁ יתוֹ  ּבָ ַעּיֵן .ּבֵ ָמָרא וְּ ּגְּ  (ע"ב קיד פסחים מסכת) ּבַ

ִריךְּ  ּצָ ֱאֹכל ׁשֶּ ֵליל לֶּ ַסח ּבְּ ֵני ּפֶּ יִלין ׁשְּ ׁשִ בְּ ר, ּתַ ן ֵזכֶּ ּבַ ָקרְּ ַסח לְּ ר ּפֶּ ֵזכֶּ ן וְּ ּבַ ָקרְּ ָאַמר .ֲחִגיָגה לְּ ֵני: הּוָנא ַרב וְּ  ׁשְּ
יִלין ׁשִ בְּ גֹון, ּתַ ָקא ּכְּ ָרִדין] ִסילְּ ָארוֹ  [ּתְּ ז] ָזאוְּ ת. [אֹרֶּ רֶּ ַסּפֶּ ָמָרא ּומְּ ָהָאמֹוָרא, ַהּגְּ ַחזֵּר ָהָיה אַרבָ  ׁשֶּ ל מְּ ָנה ּכָ  ׁשָ
ָהִביא ָחן לְּ לְּ ֻ ָקא ַלׁשּ ָארּוָזא ִסילְּ ָיָצא הֹוִאיל, וְּ יו ֵכן וְּ ל ִמּפִ "ם ּוֵפֵרשׁ . הּוָנא ַרב ׁשֶּ ּבַ ָכל: ָהַרׁשְּ ן וְּ ּכֵ  ׁשֶּ
כֹול ּיָ ָהִביא ׁשֶּ ָחן לְּ לְּ ֻ ֵני ַלׁשּ ר ִמיֵני ׁשְּ ש ָ ָקא ֵהִביא אַרבָ  ֲאָבל, ּבָ ַדוְּ ָקא ּבְּ ָארּוָזא ִסילְּ ִביל" וְּ ש ְ תוֹ  ּבִ  ִחּבָ

ְראֹות ֲהָלָכה ְלהַׁ ֶ מֹותוֹ  ש   ".ּכְ
 

ה ָהָיה ּוַמֲעש ֶּ ֵני ׁשֶּ ָחֵמׁש  ִלפְּ ֵרהּכְּ ש ְּ ָנה עֶּ ָרן ׁשָ דְּ ׁשַ יוֹ  ּבְּ ָחד ַרדְּ אֶּ שׁ  ֵמֲערּוֵצי ּבְּ ר ַהּקֹדֶּ ּבֵ ּדִ חֹול ׁשֶּ  ַהּמֹוֵעד ּבְּ
ַסח ד ּפֶּ גֶּ ה נֶּ ּצָ יָרה ַהּמַ ל ַהזֹּאת ֲעׁשִ דוֹ " ׁשֶּ ּפּוׁשָ יוֹ "וְּ " ּפַ רוּ ". ָגִטינְּ ּפְּ ּסִ ׁשֶּ ָמָרן ֹזאת ּכְּ ַאל ָמָרן לוֹ  ָקָרא, לְּ ׁשָ  וְּ
ה: אֹותוֹ  ה ָהִייתָ  ַאּתָ ּמָ תָּ ? ׁשָ רְּ ּקַ ה ּבִ ּמָ ה? ׁשָ ה ָלּמָ ר ַאּתָ ַדּבֵ ָתם מְּ חֹות ָהיוּ ? סְּ  ַעל ֵאּלוּ  ִגּיֹותֵמעוּ  ֻמּנָ

ָחן לְּ ֻ ל ַהׁשּ ָלַקח, ָמָרן ׁשֶּ ה ָמָרן וְּ יהָ  ּוֵבֵרךְּ  ַאַחת עּוִגּיָ זֹונֹות ִמיֵני ּבֹוֵרא" ָעלֶּ ָלהּ " מְּ ָאכְּ ַאַחר. וְּ ן לְּ ָנה ִמּכֵ  ּפָ
ָרן דְּ ַ ָאַמר ַלׁשּ ח לוֹ  וְּ ּקַ ה ּתִ ָבֵרךְּ  עּוִגּיָ ּמּוָבן, ּותְּ ן ּכַ ּכֵ ה ׁשֶּ ד ָעש ָ ֵרךְּ , ִמּיָ ָאַכל ּבֵ ה: "ָמָרן לוֹ  ָאַמר. וְּ  ֵלךְּ  ַעּתָ
ר ַסּפֵ יוֹ  ּותְּ ַרדְּ ל ּבָ ָראוּ  ָמה ּכָ ה ֵעיֵניךָ  ׁשֶּ ַמע". ּפֹ יֹוֵסף ָחָכם ִיׁשְּ ַקח וְּ ּלֹא לֶּ ח ׁשֶּ ּתַ יו ִיפְּ ִדּבּוִרים ּפִ  ּבְּ

ִרים ֻיּתָ ָיג, מְּ ָמה ּוסְּ ָחכְּ ִתיָקה לֶּ  .ׁשְּ
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ר ׁשּוב ִמיד ָיִדיד ִלי ִסּפֵ לְּ רהי"ו  ָחָכם ּתַ ֲאׁשֶּ ּכַ ת ךְּ ָערַ  ׁשֶּ חֹות אֶּ ּתְּ פְּ רוֹ  ַהּמַ ִספְּ ל לְּ  ׁשּו"ת ַזַצ"ל ָמָרן ׁשֶּ

יעַ " ר ַיּבִ ַאַחת", ֹאמֶּ ָעִמים ּבְּ יעַ  הּוא ַהּפְּ ל ִהּגִ ֹחל ָמָרן ֵאצֶּ ַסח ַהּמֹוֵעד ּבְּ ֵדי ּפֶּ ֲעֹמד ּכְּ ּיַ מּותוֹ  ַעל ׁשֶּ ַקּדְּ , ִהתְּ
אֹוָתהּ  ָעה ּובְּ ל ָהָיה ָמָרן ׁשָ ַטּבֵ ת מְּ דוֹ " עּוִגּיֹות אֶּ ּפּוׁשָ ה" ּפַ ּתֵ ֹוַחח, ּבַ ש   .ִעּמוֹ  וְּ

 

ֵני ז ּבְ נַׁ ּכְ ש ְ  אַׁ
ָזֵקן, ִויכֹוִלים  ה אֹו לְּ חֹולֶּ א ַרק לְּ ּלָ יָרה אֶּ ה ֲעׁשִ ֱאפֹות ַמּצָ ּלֹא לֶּ ַנז ׁשֶּ ּכְּ ֵני ַאׁשְּ ַהג ּבְּ ִמנְּ

ים  ַטּנִ ם ִליָלִדים קְּ ָהֵקל ּגַ ן .)קיח(לְּ ַתב ָהָרָמ"א ּכֵ ִדינֹות ֵאּלּו " :)סימן תסב סעיף ד( ּכָ ֵאין ּוִבמְּ
ּנֹות ׁשַ ֵאין לְּ רֹות, וְּ ֵמי ּפֵ ִריךְּ ָלזֶּה ,נֹוֲהִגים ָללּוׁש ּבְּ ֵכי חֹולֶּה אֹו ָזֵקן ַהּצָ ָצרְּ ָחק לְּ ַעת ַהּדְּ ׁשְּ  ."ִאם לֹא ּבִ

 
ַסח ּבְּ  ּפֶּ א ּבַ ּלָ ִמירּו אֶּ חְּ ּלֹא הֶּ יָרה, ׁשֶּ ה ֲעׁשִ ֱאֹכל ַמּצָ ַנז לֶּ ּכְּ ֵני ַאׁשְּ ם ִלבְּ ר ּגַ ַסח ֻמּתָ ב ּפֶּ רֶּ עֶּ

מֹו.  תעא סעיף ב, נודע ביהודה, ערוך השלחן סימן תמד סק"ה. רסה( )סימן ַעצְּ
 

 ֲחנ יֹּות
ַנז ֵאיָנם  ּכְּ ֵני ַאׁשְּ ּבְּ לֹות מֹוָדָעה ׁשֶּ יָרה', ֵיׁש לֹו ִלתְּ ה ֲעׁשִ ֲחנּותֹו עּוגֹות 'ַמּצָ ַהּמֹוֵכר ּבַ

ַטנִּ  ִליָלִדים קְּ ֵקִנים וְּ חֹוִלים, ִלזְּ ַסח, זּוַלת לְּ פֶּ ִלים עּוגֹות ֵאּלּו ּבְּ  )קיח(ים. אֹוכְּ
 

ַקל ר וְּ ן ָוֹחמֶּ נוֹ  ּבֶּ ל ּבְּ ר ַקל ׁשֶּ ָין, ָוֹחמֶּ ִענְּ ֵרי לְּ ר מֹוכְּ ש ָ ר" ּבָ ׁשֵ י", ּכָ ָידּועַ  ֵמַאַחר ּכִ ר וְּ ש ָ ַהּבָ ר ׁשֶּ ׁשֵ  ִהּנוֹ " ַה"ּכָ
ֵני ָטֵרף ָפַרד ִלבְּ ן, סְּ ּכֵ ָחן ָמָרן ַדַעת ׁשֶּ לְּ ֻ ֵאין, "[]כמבואר בחוברת "כשרות המטבח ָערּוךְּ  ַהׁשּ נֵ  וְּ ָפַרד יִלבְּ  סְּ

ֱאֹכל א לֶּ ּלָ ר אֶּ ש ָ ַבד" ָחָלק" ּבָ לְּ ן ַעל, ּבִ ר ַהּמֹוֵכר ַעל, ּכֵ ש ָ לֹות ּבָ ֵני מֹוָדָעה ִלתְּ ּבְּ ָפַרד ׁשֶּ נוּ  לֹא סְּ  ִיקְּ
ר ש ָ ר ֵמַהּבָ ׁשֵ ָלל" ַה"ּכָ ר ּכְּ ִעּקָ ֵכן. וְּ ה ָהָיה וְּ ִחּלָ ֵני] ִמּתְּ ָנה 101-כ ִלפְּ ר [ׁשָ ֲאׁשֶּ ן ּכַ ּקֵ אֹון ּתִ ִצּיֹון ןָהִראׁשוֹ  ַהּגָ  לְּ

י אּול ַיֲעֹקב ַרּבִ ר ׁשָ ָיׁשָ לְּ צּוָק"ל אֶּ ָנה, זְּ ּקָ ל זוֹ  ּתַ ר ׁשֶּ ש ָ ר" ּבָ ׁשֵ ר" ּכָ ֵישׁ ". ָחָלק" ּוָבש ָ ים וְּ י, ָלזֶּה ֵלב ָלש ִ  ּכִ
ים ֵני ַרּבִ ָפַרד ִמּבְּ זֶּה מּוָדִעים ֵאיָנם סְּ ִלים, לְּ ׁשָ ִנכְּ ִלים וְּ אֹוכְּ ר וְּ ש ָ ר" ּבָ ׁשֵ ִביָלם" ּכָ ׁשְּ ּבִ ַדע. ָטֵרף הּוא ׁשֶּ , וְּ

י קֹומֹות ּכִ מְּ צּוִיים ּבִ ּמְּ ר ׁשֶּ ִעּקָ ֵני ּבְּ ָפַרד ּבְּ מוֹ , סְּ ֵחלֶּק ּכְּ ָיה ֵמָעֵרי ּבְּ רְּ ִריפֶּ ּכֹר ַלּמֹוֵכר ֵאין, ַהּפֶּ ר ִלמְּ ש ָ  ּבָ
ר" ׁשֵ ָלל" ּכָ א, ּכְּ ּלָ י", ָחָלק" ַרק אֶּ ִטיא הּוא ּכִ יל ַמחְּ ׁשִ ת ּוַמכְּ ים אֶּ ר ֵמֲחַמת ַהּטֹוִעים ָהַרּבִ  ִדיָעהיְּ  ֹחסֶּ

ר ֹחסֶּ ַרת ֲהָבָנה וְּ ֻחמְּ ָין ּבְּ ָבר. ָהִענְּ ַתב ּוכְּ "ם ּכָ ּבָ : (לא תעשה רצט ספר המצוות, וד"ב היפי"הלכות רוצח ) ָהַרמְּ
ל  יל ָאָדםּכָ ׁשִ כְּ הּוא ַהּמַ ם ׁשֶּ ֻסּיָ ָדָבר מְּ ר ּבְּ ֵדי עֹוֵבר ֲעֵבָרה, ִעּוֵ ִחזֵּק יְּ ֲהֵרי ,אֹו ׁשֶּ ָדָבר ׁשֶּ ר ּבְּ  זֶּה הּוא ִעּוֵ

ֵאינ תׁשֶּ ה אֶּ ֲאַות ִלּבוֹ  ֹו רֹואֶּ ֵני ּתַ ת ִמּפְּ ךְּ ָהֱאמֶּ רֶּ ִלים ֲעַביָרתוֹ  אוֹ  ,דֶּ ַהׁשְּ ֵרהּו לְּ ַיַעזְּ הּו וְּ ַפּתֵ ּיְּ אֹו ָיִכין לֹו  ,ׁשֶּ
ת ַהֲעֵביָרה ה ֲהֵרי זֶּה עֹוֵבר ַעל, ִסּבַ ֲעש ֶּ ׁשֹול" :לֹא ּתַ ן ִמכְּ ר לֹא ִתּתֵ ֵני ִעּוֵ ִלפְּ  ע"כ. ."וְּ

 

ה ּצָ ח מַׁ מַׁ  עּוגֹות ִמּקֶ
ה ֻמתָּ  ּצָ ַהּמַ ַאַחר וְּ ּמֵ ה' ִעם ַמִים, ׁשֶּ ַמח ַמּצָ ֱאפֹות עּוגֹות ִמ'ּקֶּ ַנז לֶּ ּכְּ ֵני ַאׁשְּ ם ִלבְּ ר ּגַ

עֹוָלם. ִמיָצה לְּ ָתה, ׁשּוב ֵאיָנּה ַמחְּ פְּ אֶּ  )פרי חדש, שערי תשובה, חק יעקב. קיח( נֶּ
 

ּצּוִחים  ּפִ

ֵקִדים, פִּ  נֹות ׁשְּ ּלֹא ִלקְּ ֵהר ׁשֶּ ִהזָּ כַ ֵיׁש לְּ טּוִקים וְּ ּוק, ִאם יסְּ ׁשּ ִרים ּבַ ּכָ מְּ לּוִיים ַהּנִ ּיֹוֵצא קְּ
עָ  ָעִמים מְּ ת, ֵמַאַחר ּופְּ ּדָ ָחה ּכַ ּגָ ם ַהׁשְּ ם. רְּ ֵאין ֲעֵליהֶּ ֲעֵליהֶּ ַלח ׁשֶּ ּמֶּ ַמח ּבַ ם קֶּ הֶּ  )קיז(ִבים ּבָ

 

ים רֹות ְיֵבש ִ  ּפֵ

ַכּיֹוֵצא, הַ  ים וְּ ׁשִ מְּ ִזיִפים, ִמׁשְּ ֵאִנים, ִצּמּוִקים, ׁשְּ תְּ ים ּכִ ֵבׁשִ רֹות יְּ ּוק ּפֵ ׁשּ ִרים ּבַ ּכָ מְּ ּנִ
ָלם  ָאכְּ ה לְּ ִחּלָ ַכּתְּ ר לְּ ָלל, ֻמּתָ ׁש ָחֵמץ ּכְּ ם ֲחׁשַ הֶּ ֵאין ּבָ ן ׁשֶּ ֹאפֶּ ׁשּום ּבְּ ּבְּ ּיִ ת, ׁשֶּ ּדָ ָחה ּכַ ּגָ ַהׁשְּ ּבַ

ַנז.  ּכְּ ֵני ַאׁשְּ ָפַרד ּוֵבין ִלבְּ ֵני סְּ ין ִלבְּ  )הרמ"א סימן תסז סעיף ח(ּבֵ
 

ִים. ֲעלַׁ ת נַׁ חַׁ ְמרּוִקים. ִמש ְ  ִנּקּוי. ָחְמֵרי ּתַׁ

ַסח  ּפֶּ ּנּו ּבַ ר ֵלָהנֹות ִמּמֶּ ַסח, ֻמּתָ ב ּפֶּ רֶּ עֶּ ב ּבְּ לֶּ ָסל ֵמֲאִכיַלת ַהּכֶּ פְּ ּנִ . ט(ס"תמב סימן )ָחֵמץ ׁשֶּ
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ֵרי ִנּקּוי, ַאף  ָחמְּ ַחת ַנֲעַלִים וְּ ִטיָקה, ִמׁשְּ מֶּ ֵרי קֹוסְּ ם ּומּוצְּ ש ֶּ רּוִקים, ּבֹ מְּ ן, ּתַ ר ַעל ּכֵ ֲאׁשֶּ
ָחה לְּ  ּגָ לֹא ַהׁשְּ ּו לְּ רִ ִאם ַנֲעש  ַסח, ֻמּתָ ב.יםפֶּ לֶּ אּוִיים ַלּכֶּ ֵאיָנם רְּ גּום וְּ ֲעָמם ּפָ ּטַ יָון ׁשֶּ  , ּכֵ

 שס( מועדים)קיט. ילקו"י 
 

ת חַׁ ִים ִמש ְ ּנַׁ  ש ִ

ַחת ִים ִמׁשְּ ּנַ ָלה ׁשִ סְּ פְּ ּנִ ב ֵמֲאִכיַלת ׁשֶּ לֶּ ִריָכה ֵאיָנהּ  ַהּכֶּ ר צְּ ׁשֵ כְּ ַאף. הֶּ ָטעּות ִאם וְּ ַלע ּבְּ , ִיבְּ
ָרא זֶּה ֵאין ֲחשִׁ  ִנקְּ ּמַ ת יבׁשֶּ ָחֵמץ אֶּ לוֹ  הֶּ ָאכְּ ַחת ֲאָבל. וְּ ִים ִמׁשְּ ּנַ ל ׁשִ ָלִדים ׁשֶּ ַטַעם ַהיְּ  ּבְּ
ה ּתּות דֶּ ה ש ָ ַכּדֹומֶּ ִריָכה, וְּ ר צְּ ׁשֵ כְּ ֲהֵרי, הֶּ ָלה לֹא ׁשֶּ סְּ ב ֵמֲאִכיַלת ִנפְּ לֶּ  .ַהּכֶּ

 

רּופֹות  ּתְ

רּופֹות ׁש ׁשֶּ נָּ ׁשֶּ  ּתְּ ֵיׁש ֲחׁשָ ַסח וְּ פֶּ ת לְּ דֶּ ֻיחֶּ ָחה מְּ ּגָ לֹא ַהׁשְּ ּו לְּ ֲעמֹו ֲעש  ּטַ ן ָחֵמץ ׁשֶּ הֶּ ֹעָרב ּבָ ּמְּ
ַבד  ָנה, ּוִבלְּ ֵאין ּבֹו ַסּכָ ב ַאף ׁשֶּ ּכָ ִמׁשְּ ַפל לְּ ּנָ ה ׁשֶּ ךְּ חֹולֶּ ֹצרֶּ ן לְּ הֶּ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ִהׁשְּ ר לְּ גּום, ֻמּתָ ּפָ
מֹו  ן, ּכְּ ה ֵמהֶּ ֱהנֶּ ִליָעה. ֲאָבל ִאם ַהֵחךְּ נֶּ ּדּוֵרי ּבְּ גֹון ּכַ ָלל, ּכְּ ן ּכְּ ה ֵמהֶּ ֱהנֶּ ֵאין ַהֵחךְּ נֶּ ׁשֶּ

ׁש ֵמָהרֹוֵפא כַּ  ַבּקֵ ן. ּוַמה ּטֹוב לְּ הֶּ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ִהׁשְּ ִציָצה אֹו ִסירֹוּפ ָמתֹוק, ָאסּור לְּ ּדּוֵרי מְּ
רּופֹות.  ֹרב ַהּתְּ צּוי ַהּיֹום ּבְּ ּמָ מֹו ׁשֶּ ַסח, ּכְּ פֶּ רֹות לְּ ׁשֵ רּופֹות ַהּכְּ ׁשֹם לֹו ּתְּ רְּ ּיִ "ם ׁשֶּ ּבַ ]ּוֵבֵאר ָהַרמְּ

ָכל ַמֲאַכל ִאּסוּ  ין ָחֵמץ ּכְּ ּדִ ָכַתב ַהֲחזֹון ִאיׁש, ׁשֶּ ַרּפֹאת ּבֹו. וְּ ִהתְּ ר לְּ , ֻמּתָ ִאם ֵאין ּבֹו ֲהָנָאה ַלֵחךְּ ר, ׁשֶּ
ֵאינֹו ָראּוי  ָדָבר ׁשֶּ ֹעָרב ּבְּ ל ָמקֹום ִאם הּוא מְּ ִמיץ, ִמּכָ ִים ּוַמחְּ ּמַ ֹעָרב ָהֲעִמיָלן ּבַ ּמְּ י ׁשֶּ ַאף ַעל ּפִ

ִריד ָהֲעִמיָלן ַהפְּ ר לְּ ׁשָ פְּ ִאי אֶּ ַמֲאַכל ָאָדם, וְּ ךְּ לֹוַמר  לְּ ּיָ זֹו לֹא ׁשַ ת ּכָ ַתֲעֹרבֶּ י ּבְּ ָען, ּכִ ָבלְּ ר לְּ ַבּדֹו, ֻמּתָ לְּ
ת ַהחָ  יב אֶּ ׁשִ הּוא ַמחְּ ֵביהּ ַאחְּ 'ץ ]מֵ ׁשֶּ ן 'ׁשְּ ֵאין ּכֵ ֶּ פּוָאה, ַמה ׁשּ ים ַהּמֹוִעיִלים ִלרְּ ּמִ ּתֹו ַרק ַעל ַהּסַ עְּ י ּדַ [, ּכִ

אּוִיים ַלֲאִכיַלת ָאָדם, ָהיּו ֲאסּוִרים בַּ  ַבֵער.[ָהָיה ֲאִכיָלה וְּ ִאם ָהיּו רְּ ב לְּ  )קכ( ַחּיָ
 

ֲעֹרֶבת ָחֵמץ  ּתַׁ

ר  ּגֵ רְּ ָצא ּגַ ּמָ גֹון ׁשֶּ ַסח, ּכְּ פֶּ ִרים לְּ ׁשֵ תֹוךְּ ַמֲאָכִלים ַהּכְּ ָטעּות ָחֵמץ ּבְּ ָעֵרב לֹו ּבְּ ִהתְּ ָאָדם ׁשֶּ
אֵ  ָרךְּ ׁשֶּ ָטעּות ִמצְּ יל ּבְּ ׁשִ בְּ תֹוךְּ ַהּתַ ִניס לְּ ִהכְּ יל, אֹו ׁשֶּ ׁשִ בְּ תֹוךְּ ּתַ ה ּבְּ ַסח, ִחּטָ פֶּ ר לְּ ׁשֵ ינֹו ּכָ

ה  זֶּ ּיֹוֵצא ּבָ ָכל ּכַ ל ָחֵמץ וְּ ֵכִלים ׁשֶּ ָטעּות ּבְּ ׁש ּבְּ ּמֵ ּתַ ִהׁשְּ ַרב מֹוֵרה הֹוָרָאה  -אֹו ׁשֶּ ה לְּ נֶּ ִיפְּ
י ַרּבּו  ל ָחֵמץ, ּכִ הּו ׁשֶּ ׁשֶּ לְּ ִאּסּור ּכָ לֹום ּבְּ ׁשָ ל ַחס וְּ ׁשֵ ַבל ִיּכָ ֹהג, לְּ יַצד ִלנְּ ה לֹו ּכֵ ּיֹורֶּ ׁשֶּ

זֶּ  ָרִטים ּבָ ָתב ָקָטןה. ַהּפְּ כְּ נּו ּבִ ַתבְּ ן ּכָ ַהּלָ ִגים.[ ,]ּולְּ ָ ש ּ ָרֵטי ֲהָלכֹות ֵאּלּו ַלֲהָבַנת ַהּמֻ ַעט ִמּפְּ  מְּ
 

 מֹוֵרה ֶצֶדק
ִמיד לְּ ַסח ֵהיֵטב ָחָכם  ּתַ כֹות ַהּפֶּ ת ִהלְּ ן אֶּ ּנֵ ׁשַ ֵני ֲהָלָכה, ָעָליו לְּ יְּ ִענְּ ֵאל ּבְּ ָ ִהׁשּ ָהָרִגיל לְּ

ִקי בִּ  יֶּה ּבָ הְּ ּיִ ֵדי ׁשֶּ ַאף ִאם ֵהיֵטב, ּכְּ ין. וְּ ַכּדִ ת וְּ ּדָ ֹוֵאל ּכַ יּוַכל ַלֲענֹות ַלׁשּ ָרֵטי ַהֲהָלכֹות, וְּ פְּ
מֹות,  ֻסּיָ רֹות מְּ מֹו ֻחמְּ ַעצְּ ִהיג לְּ הּוא ִהנְּ ִמים אֹו ׁשֶּ ֻסּיָ ָבִרים מְּ דְּ ִמיר ּבִ ַהחְּ ֲאבֹוָתיו ָנֲהגּו לְּ

ֹוֲאלִ  הֹורֹות ַלׁשּ א ָעָליו לְּ ּלָ ן ַלֲאֵחִרים, אֶּ הֹורֹות ּכֵ ין ֵאין לֹו לְּ ת ַהּדִ ָפַרד  -ים אֶּ ֵני סְּ ִלבְּ
ַתב ָמָרן ַהִחיָד"א:  ּכָ מֹו ׁשֶּ ַדַעת ָהָרָמ"א. ּוכְּ ַנז ּכְּ ּכְּ ֵני ַאׁשְּ ִלבְּ , וְּ ָחן ָערּוךְּ לְּ ֻ ַדַעת ָמָרן ַהׁשּ ּכְּ
נּוִעים  ת צְּ ׁשֹו, אֶּ ה ַנפְּ ַאּוֶּ ר ּתְּ ֲאׁשֶּ ַסח ּכַ כֹות ַהּפֶּ ִהלְּ מֹו ּבְּ ַעצְּ ִמיר לְּ ָחד ַמחְּ ל אֶּ ּכָ "ַאף ׁשֶּ

ָמה  ֵני ָחכְּ ּתֹוָריו ִלבְּ ַגּלֹות ִמסְּ ק ִמּלְּ ַחּמֵ ּיּוַכל, ִיתְּ ֶּ ָכל ַמה ׁשּ חֹומֹוָתיו. וְּ ֵביתֹו ּובְּ ִמיר ּבְּ ַהחְּ לְּ
ָקא וְּ ין ּדַ י ַהּדִ ה ַעל ּפִ הֹוָרָאה, יֹורֶּ יַע לְּ ִאם ִהּגִ  ".ָאָדם. וְּ

 
 

ִפיהוּ  ת ֱאֶמת ָהְיָתה ּבְ  ּתֹורַׁ
ֵליל ַסח ּבְּ ֵני ּפֶּ ר ִלפְּ דֶּ ָסה, ַהּסֵ נְּ ל ַאַחת הִאשָּׁ  ִנכְּ אֹון ֵאצֶּ י ַהּגָ ִחיֵאל ַרּבִ ל יְּ דֹוקִמּנֹובַ  ִמיכְּ , רְּ

ִפיהָ , )בעל "ערוך השלחן"( ֵאָלה ּובְּ כֹות ׁשְּ ִהלְּ ת ּבְּ ֲעֹרבֶּ ָתה, ָחֵמץ ּתַ ָהיְּ ֵאָלה וְּ ְּ ֹאד ֲחמּוָרה ַהׁשּ . מְּ
ַנס י ִנכְּ ִחיֵאל ַרּבִ ל יְּ תוֹ  ֲחַדר אֶּ ִרּיָ ִחיל, ִספְּ ִהתְּ ן וְּ ַעּיֵ ֵרי לְּ ִספְּ ִקיםַהּפוֹ  ּבְּ ֹצא, סְּ ָדֵדי ִלמְּ ר צְּ ּתֵ . הֶּ
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ר דֶּ חֶּ ִבים ָהיוּ  ַהִחיצֹון ּבַ ים יֹוׁשְּ ַחּכִ ֵני ּומְּ יתוֹ  ּבְּ ָהיוּ , ּבֵ ִנים מּוָכִנים ׁשֶּ ֻזּמָ ר ּומְּ דֶּ י, ַלּסֵ ַרּבִ  וְּ
ִחיֵאל ָפִרים ֵמֲחַדר יֹוֵצא ֵאינוֹ  יְּ ַתִים, ַהּסְּ ינְּ ת ּבֵ רֶּ ָעה עֹובֶּ י, ׁשָ ַרּבִ ִחיֵאל וְּ רוֹ  ָסגּור יְּ ַחדְּ ַעּיֵן ּבְּ  מְּ

ֵאָלה ְּ ׁשּ  .ּבַ
 

לוּ  לֹא ֵני יֹוֵתר ָיכְּ ִית ּבְּ ק ַהּבַ ַאּפֵ ִהתְּ ַנס, לְּ ּדוֹ  ֵאָליו ִנכְּ כְּ ָאַמר נֶּ ַלח: "וְּ א ָנא סְּ  ָמָתי ַעד, ַסּבָ
ב ה ֵנׁשֵ ַחּכֶּ ַסח ֵליל ֲהֵרי, ּונְּ ָלה ּפֶּ יְּ ַבת, ַהּלַ ׁשָ ֹוש   וְּ ש  ר ַצד ֵאין ִאם, ַהַחג מְּ ּתֵ ִרים הֶּ  ָעָנהוּ !" אֹוסְּ
ה ָמה :ָסבוֹ  ִני, ָסח ַאּתָ ת אּוַכל ֵאיךְּ , ּבְּ בֶּ ָחן ַעל ָלׁשֶּ לְּ ֻ ֵני ִעם ַהׁשּ יִתי ּבְּ ֹמחַ , ּבֵ ַחת ִלש ְּ מְּ ש ִ  ּבְּ
ַלֲעֹרךְּ , ַהַחג ר וְּ דֶּ ָעה, ַהּסֵ ׁשָ ה ּבְּ ָ ִאׁשּ ה ׁשֶּ ֵהא זוֹ  ֲעִנּיָ רּוָיה ּתְּ ַצַער ׁשְּ לֹא, ּבְּ ַדע וְּ ָחה ּתֵ מְּ ַחג ש ִ ? ּבַ
ָחַזר ף ׁשּוב וְּ ּדֵ ַדפְּ פָ  לְּ ּסְּ ַאַחר. ִריםּבַ ָעה לְּ רוֹ  ָיָצא ׁשָ ָפִנים ֵמַחדְּ הֹוָרה צֹוֲהלֹות ּבְּ ה וְּ ָ ר: ָלִאׁשּ . ֻמּתָ
ַרק ב ָאז וְּ ָחןשֻּׁ הַ  ַעל ָיׁשַ ר, לְּ ֵסדֶּ ַסח לְּ ָכתוֹ  ּפֶּ ִהלְּ  (טעמוד הגדה של פסח  חזון עובדיה")". ּכְּ

 

 
ָכַתב עֹוד יתֹו ִהנֵּ  וְּ תֹוךְּ ּבֵ ִמיר ּבְּ ַהחְּ ה לְּ ר ֵאּלֶּה לֹו, ָמָרן ַהִחיָד"א: ָהרֹוצֶּ ִאיׁש ֲאׁשֶּ ָנם לְּ ָאמְּ ה ַמה ּטֹוב, וְּ

יֶּה  הְּ ּיִ ן, ׁשֶּ ׁשָ רְּ ׁשָ ת וְּ ֵרי ַהּדָ ֵהם ִעּקְּ ָבִרים ֲחמּוִרים ֵמֵאּלֶּה ׁשֶּ דְּ ק ּבִ ּדֵ ַדקְּ ל ִלּבֹו לְּ ים אֶּ יֹוֵתר טֹוב ִאם ָיש ִ
ַהחְּ בַּ  ים לְּ ַרּבִ הֹורֹות ּבָ עֹות ֵאין לְּ ָכל ַהּדֵ רּוִמּיֹות. ּולְּ קּו ַעל ִמּדֹות ּתְּ ָהֵקל ּוָפסְּ ָהג לְּ נְּ ט ַהּמִ ׁשַ ּפָ ָדָבר ׁשֶּ ִמיר ּבְּ

כֹוִלים  מּוִרים יְּ יִקים ּגְּ ִדים ֵאין ַצּדִ ׁשּוָבה' עֹומְּ ֲעֵלי 'ּתְּ ּבַ ָמקֹום ׁשֶּ ם, ּובְּ ׁשּובֹוֵתיהֶּ תְּ ִקים ּבִ ן ַהּפֹוסְּ ּכֵ
נִ  ה ּבְּ יֹוֵתר ֵמֵהּמָ ים. וְּ ִמיר ָלַרּבִ ַהחְּ ַקל ַהֲחִסידּות.הֵ זָּ י הִ לְּ ִמׁשְּ ֱאֹסר  ר ּבְּ , ָאסּור לֶּ "ךְּ ַ ָכַתב ַהׁשּ אן. וְּ ַעד ּכָ

אֵ  ל ׁשֶּ ֵפק, ּכָ ֱאֹסר ֵמֲחַמת ַהּסָ ַרךְּ לֶּ ִאם ֻהצְּ ָבר, וְּ ּדָ ֵסד ּבַ פְּ ֵאין הֶּ ל ּגֹוי ַוֲאִפּלּו ׁשֶּ ׁשֶּ ר ֲאִפּלּו ּבְּ ּתָ ת ַהּמֻ ין אֶּ
ֵאין ָהִאסּ  ֹוֵאל ׁשֶּ ה לֹוַמר ַלׁשּ ׁש, ָצִריךְּ ַהּמֹורֶּ מֶּ ֶּ ׁשּ רּור ּכַ ָכַתב ַמֲהִר"י ש ִ ָהִאּסּור ּבָ רּור. וְּ ָלה  ג,רוּ תְּ ּור ּבָ ַקּבָ

ָחק ַטיֵ  י ִיצְּ אֹון ַרּבִ ַהּגָ ָכל ָמקֹום ׁשֶּ ּבְּ ָיֵדינּו ׁשֶּ י ֹרב ּבְּ ַעת ָמָרן ַעל ּפִ ד ּדַ גֶּ ִמיר נֶּ חְּ ָחן הֶּ לְּ ֻ ךְּ ַהׁשּ רֹו ֵערֶּ ִספְּ יּבְּ ּבְּ
ִמיר, ֲאָבל לַ  מֹו ָהָיה ַמחְּ ַעצְּ ִקים, ַרק לְּ ַדַעת ָמָרן. ֲאֵחִרים ָהָיה מוֹ ַהּפֹוסְּ ה ּכְּ ים ָפָלאִג'י רֶּ יִּ י חַׁ ּבִ אֹון רַׁ ּגָ ְוהַׁ

ָראֵ  ל ִיש ְ ֶ ד ָממֹוָנם ש  ּבֵ אַׁ ּמְ ֶ ִים, ש  מַׁ ָ יֵדי ש  ק ָמָרן, ָענֹוש  ֵיָעֵנש  ּבִ סַׁ ֲאֵחִרים ֶנֶגד ּפְ ְחִמיר לַׁ ּמַׁ הַׁ ֶ ב, ש  תַׁ ת ּכָ עַׁ ל. ּוְלדַׁ
ין אָ  ּבֵ ֶ ל ֲעֵברֹות ש  עֹוֵבר עַׁ ינֹו ּכְ דֹוִלים ּדִ ה ּגְ ּמָ לֹום,ּכַׁ ָ ס ְוש  ר חַׁ ּפֵ ּפּוִרים ְמכַׁ ּכִ ֵאין יֹום הַׁ ֶ ֲחֵברֹו ש  ַגת  ָדם לַׁ גְּ ׁשִ וְּ

ָרָהם אָ  י ַאבְּ אֹון ַרּבִ בּו ַהּגָ תְּ ֵכן ּכָ עֹוָלה ָזדֹון. וְּ אי ׁשֶּ ַוּדַ ֹזאת ּבְּ מּוד ּכָ לְּ אֹון בוּ ּתַ ַהּגָ ט, וְּ פּורְּ קְּ ַרנְּ ש גאב"ד פְּ
ָהק ׁשֶּ  בְּ ִמידֹו ַהּמֻ לְּ ָעָזר פלקלס ּתַ לְּ י אֶּ ָכַתב ָהֹרא"ׁש, ַרּבִ ׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה. וְּ רֹו ּתְּ ִספְּ יהּוָדה ּבְּ ל ַהּנֹוָדע ּבִ

ׁשּו  רְּ ָבר ּדָ ָרֵאל". ּוכְּ ל ִיש ְּ י ַהּתֹוָרה ָחָסה ַעל ָממֹוָנם ׁשֶּ רּוָרה ַוֲחָזָקה, ּכִ ָאָיה ּבְּ ָהִביא רְּ ַעל ָהאֹוֵסר לְּ "וְּ
ת הַ  )ספרא שמיני פרשה א ועוד(ֲחַז"ל  סּוק ַעל ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן אֶּ ִפיהּו,  )מלאכי ב ו(:ּפָ ָתה ּבְּ ת ָהיְּ "ּתֹוַרת ֱאמֶּ

ָפָתיו"  ָצא ִבש ְּ ָלה לֹא ִנמְּ ַעוְּ ִפיהּו,  -וְּ ָתה ּבְּ ת ָהיְּ הֹורּתֹוַרת ֱאמֶּ ּטָ א ֶאת הַׁ ּלֹא ִטּמֵ ֶ ת  ש  לֹא ִטֵהר אֶּ וְּ
ָפָתיו,  ש ְּ ָצא ּבִ ָלה לֹא ִנמְּ ֵמא. וַעוְּ רַהּטָ ּתָ ּמ  ר ֶאת הַׁ ּלֹא ָאסַׁ ֶ י ש  לֹא ִהּתִ ִמיוְּ לְּ רּוׁשַ יְּ רּו ּבַ ָאמְּ ת ָהָאסּור. וְּ  ר אֶּ

ִנים )תרומות סופ"ה(:  ל ּפָ ַעל ּכָ הֹור. וְּ ת ַהּטָ א אֶּ ַטּמֵ ךְּ ָאסּור לְּ ֵמא, ּכָ ת ַהּטָ ַטֵהר אֶּ ָאסּור לְּ ם ׁשֶּ ׁשֵ ּכְּ
ֹוֵאל אּוַלי יִ  ת ַהׁשּ הֹוִדיַע אֶּ מֹו, ֵיׁש לְּ ַעצְּ ׁש ָיחּוׁש לְּ פֶּ ַעל נֶּ ּבַ ַתב ָמָרן ׁשֶּ ּכָ ָמקֹום ׁשֶּ ׁש ּבְּ פֶּ ַעל נֶּ יֹות ּבַ ה ִלהְּ צֶּ רְּ

ן ַעּיֵ ים ֵמָהַאֲחרֹוִנים. וְּ בּו עֹוד ַרּבִ תְּ ָבִרים ָהֵאּלּו ּכָ ַכּדְּ מֹו. וְּ ַעצְּ ִמיר לְּ ַהחְּ ֵרס ּולְּ טְּ ּקּונְּ ָלא ּבַ פְּ ם" ַהּנִ  ׁשֵ
אּול ֱאִריךְּ  ָמה" ׁשָ הֶּ זֶּה ׁשֶּ  )א, קי(. ּבָ

 
ֵטל ֶאֶלף לֹא ּבָ  ָחֵמץ ֲאִפּלּו ּבְ

ל ַמאֲ  דּוַע, ּכָ ּיָ רַכל ִאּסּור ׁשֶּ ּכַ ׁשֵ ַמֲאָכל ּכָ ָעֵרב ּבְּ גֶּד  ,ִהתְּ נֶּ ר ּכְּ ׁשֵ ֲאָכל ַהּכָ ּמַ ים ּבַ ִ ׁשּ י ׁשִ ל ּפִ ּמּות ׁשֶּ ִאם ֵיׁש ּכַ
ֲאִכיָלה.  יל ּבַ ׁשִ בְּ ר ַהּתַ ֵטל ָהִאּסּור ּוֻמּתָ ל:ַמֲאַכל ָהִאּסּור, ּבָ ָ ל  ְלָמש  יל ׁשֶּ ׁשִ ַתבְּ ַעט ָחָלב לְּ ךְּ מְּ ּפַ ִאם ִנׁשְּ

ֵיׁש  ר, וְּ ש ָ הּוא ּבָ ֲאִכיָלה. וְּ יל ּבַ ׁשִ בְּ ר ַהּתַ , ֻמּתָ ךְּ ּפָ ׁשְּ ָחָלב ַהּנִ ד הֶּ גֶּ נֶּ ים ּכְּ ִ ׁשּ י ׁשִ ל ּפִ ּמּות ׁשֶּ ר ּכַ ש ָ יל ַהּבָ ׁשִ ַתבְּ ּבְּ
ַכּיֹוֵצא.  ֵבָלה ַוֲחִזיר וְּ נְּ ָאר ִאּסּוִרים ּכִ ׁשְּ ין ּבִ ִאּסּור כמבואר בהרחבה בחוברת 'כשרות המטבח'ַהּדִ . אּוָלם ּבְּ

יל  ֲחָכִמים, ֶהְחִמירוּ ָחֵמץ  ׁשִ בְּ תֹוךְּ ַהּתַ ַעט ָחֵמץ לְּ ֲאִפּלּו ָנַפל מְּ חׁשֶּ ֶפסַׁ ּמּות ּבְ יל ּכַ ׁשִ בְּ ּתַ ׁש ּבַ ּיֵ , ַעל ַאף ׁשֶּ
י  ל ּפִ ַהֲהָלָכה קֹוַבַעת:  1111ׁשֶּ יָון ׁשֶּ ֲאִכיָלה. ּכֵ ּלֹו ּבַ יל ּכֻ ׁשִ בְּ ֱאָסר ַהּתַ ָחֵמץ, נֶּ ד הֶּ גֶּ נֶּ יֹוֵתר ּכְּ ח וְּ ֶפסַׁ "ָחֵמץ ּבְ

הוּ  - ֶ ש ּ מַׁ יל.  ".ּבְ ׁשִ בְּ ל ַהּתַ ֱאָסר ּכָ יל, נֶּ ׁשִ בְּ ּתַ ֹעָרב ּבַ ל ָחֵמץ מְּ הּו ׁשֶּ ֶּ נּו, ֲאִפּלּו ַרק ַמׁשּ ַהיְּ  א(")סימן תמז סּדְּ
 

ֲהָנָאה,  ָאסּור ּבַ ׁש ׁשֶּ ִדין ָחֵמץ ַמּמָ ֲהָנָאה, ּכְּ ם ּבַ יל ּגַ ׁשִ בְּ ֱאָסר ַהּתַ ֲעַדִין לֹא נֶּ א ׁשֶּ ּלָ א]אֶּ ּלָ ן ִאם אֶּ ַעט ּכֵ  מְּ
ָחֵמץ יחַ ַמׁשְּ  הֶּ ת ּבִ ת אֶּ ֲעֹרבֶּ ֵאין ַהּגֹוי .[ ַהּתַ יָון ׁשֶּ ּכֵ ף, ׁשֶּ סֶּ ֵלָהנֹות ֵמַהּכֶּ גֹוי וְּ יל לְּ ׁשִ בְּ ת ַהּתַ ּכֹר אֶּ ר ִלמְּ ָלֵכן ֻמּתָ וְּ

ָלל.  ָחֵמץ ּכְּ ה ֵמהֶּ ֱהנֶּ ֵאינֹו נֶּ ָצא ׁשֶּ יל, ִנמְּ ׁשִ בְּ ּתַ ּבַ ָחֵמץ ׁשֶּ ּלֵם יֹוֵתר ֲעבּור ֲהָנַאת ַטַעם הֶּ ׁשַ )סימן תסז סעיף מְּ

ים וְּ  י. פט( ִקּלִ ה מְּ ֻרּבֶּ ֵסד מְּ פְּ הֶּ ַרק ּבְּ יל, וְּ ׁשִ בְּ ל ַהּתַ ת ּכָ ִפים אֶּ ֹורְּ ש  זֶּה וְּ ִמיִרים ּבָ ַנז ַמחְּ ּכְּ ֵני ַאׁשְּ אּוָלם ּבְּ
גֹוי.  ּכֹר לְּ  תסז סעיף י ובמשנה ברורה(סימן )הרמ"א ִלמְּ
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ת ֶהָחֵמץ: ְמרַׁ ם ח  עַׁ ְּ  טַׁ ָחֵמץ יֹוֵתר ִמׁשּ ִמירּו ֲחָכִמים ּבֶּ חְּ הֶּ ָעִמים ׁשֶּ ַהּתֹוָרה ַאַחד ַהּטְּ יָון ׁשֶּ ָאר ִאּסּוִרים, ּכֵ

ה  ֲעש ֶּ ֵני ִאּסּוֵרי לֹא ּתַ ׁשְּ ָרה אֹותֹו ַהּתֹוָרה ּבִ ּבֹו, ָאסְּ ֵרת ׁשֶּ ַבד ֵמִאּסּור ּכָ ּלְּ ֹאד, ׁשֶּ ִמיָרה ּבֹו מְּ חְּ "לֹא  -הֶּ
ם", ׁשֶּ  יכֶּ ּתֵ ֹאר ִמּבָ ְּ יתּו ש ּ ּבִ ׁשְּ ל "ּתַ ה ׁשֶּ ִאּסּור ֲעש ֵ ֵצא", ּובְּ "לֹא ִיּמָ ה" וְּ ׁשּום ִאּסּור ֵיָראֶּ זֶּה ּבְּ ּיֹוֵצא ּבָ ֵאין ּכַ

ָאר  ְּ מֹו ִמׁשּ ּנּו ּכְּ ֵהר ִמּמֶּ ִהזָּ ִגיִלים לְּ לֹא רְּ ר, וְּ ּתֵ הֶּ ָנה ּבְּ ָ ָכל ַהׁשּ ָחֵמץ ָמצּוי ּבְּ הֶּ ּום ׁשֶּ עֹוד, ִמׁשּ ַאֵחר. וְּ
ָנה. ָ ל ַהׁשּ ִאּסּוָרם נֹוֵהג ּכָ  )רש"י, תוספות והרא"ש( ִאּסּוִרים ׁשֶּ

 
ֲעֹרֶבת ָחֵמץ ֹקֶדם ח ּתַׁ סַׁ ּפֶ  הַׁ

ָחֵמץ  ָעֵרב הֶּ ִהתְּ ׁשֶּ ָקא ּכְּ וְּ ֵטל, הּוא ּדַ ף לֹא ּבָ לֶּ אֶּ ֲאִפּלּו ּבְּ ָחֵמץ ׁשֶּ ִמירּו ֲחָכִמים ּבֶּ חְּ הֶּ ָרה ׁשֶּ ל ַהֻחמְּ חּכָ ֶפסַׁ  ּבְ
ַסח  ם ַהּפֶּ יל ֹקדֶּ ׁשִ בְּ ּתַ ָחֵמץ ּבַ ָעֵרב הֶּ מֹו, ַאךְּ ִאם ִהתְּ ּכְּ ַעצְּ ַסח ַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום, ׁשֶּ ב ּפֶּ רֶּ עֶּ ָרה ]ַוֲאִפּלּו ּבְּ ָבר ָאסְּ

ֱאֹכל ָחֵמץ[ יָון ַהּתֹוָרה לֶּ זֶּה, ִמּכֵ ַעם ּבָ ַהּטַ ים. וְּ ִ ׁשּ ׁשִ ָחֵמץ ּבְּ ר ָהִאּסּוִרים, ּוָבֵטל הֶּ ָכל יֶּתֶּ ים ָאנּו ּכְּ ִקּלִ , ֲעַדִין מְּ
ָחֵמץ  ִמיָרה ַהּתֹוָרה ּבֶּ חְּ הֶּ ֶּ ל ַמה ׁשּ ּכָ עֹוֵבר ׁשֶּ צֵ ׁשֶּ 'לֹא ִיּמָ ה' וְּ ִאּסּוֵרי 'לֹא ֵיָראֶּ ָכֵרת ּובְּ יתּו', הּוא ּבְּ ּבִ 'ַתׁשְּ א' וְּ

ר ָהִאּסּוִרים.  יֶּתֶּ ַסח ֲהֵריהּו ּכְּ ם ַהּפֶּ מֹו, ֲאָבל ֹקדֶּ ַסח ַעצְּ פֶּ ָקא ּבְּ וְּ  )סימן תמז סעיף ב. צח(ּדַ
 

ל: ָ יָרה, ֻמתָּ  ְלָמש  גֶּד ַהּבִ נֶּ ִין ּכְּ ּיַ ים ּבַ ִ ׁשּ י ׁשִ ָהָיה ּפִ ַסח, וְּ ם ַהּפֶּ ִין ֹקדֶּ תֹוךְּ ַהּיַ יָרה לְּ ַעט ּבִ ָכה מְּ ּפְּ ר ִנׁשְּ
ִין, ַאף ִאם ֵיׁש  ל ַהּיַ ֱאַסר ּכָ מֹו, נֶּ ַסח ַעצְּ פֶּ יָרה ּבְּ ָכה ַהּבִ ּפְּ ַסח. ֲאָבל ִאם ִנׁשְּ ּפֶּ ִין ּבַ ת ַהּיַ ּתֹות אֶּ ִלׁשְּ

יָרה.  ד ַהּבִ גֶּ נֶּ יֹון ַיִין ּכְּ י ִמילְּ ָחִבית ּפִ  תמז סעיף ד. קג(סימן )ּבֶּ
 

יָרה  ַעט ּבִ ָכה מְּ ּפְּ ַסח ִנׁשְּ ם ַהּפֶּ מֹו ֵכן, ִאם ֹקדֶּ ים ּוכְּ ִ ׁשּ י ׁשִ ָהָיה ּפִ ר, וְּ ש ָ יל ָמָרק אֹו ּבָ ׁשִ בְּ תֹוךְּ ּתַ לְּ
יָרה ּבְּ  ָכה ַהּבִ ּפְּ ַסח. ֲאָבל ִאם ִנׁשְּ ּפֶּ לֹו ּבַ ָאכְּ יל ּולְּ ׁשִ בְּ ת ַהּתַ ם אֶּ ַחּמֵ ר לְּ יָרה, ֻמּתָ גֶּד ַהּבִ נֶּ יל ּכְּ ׁשִ בְּ ּתַ ַסח ּבַ פֶּ

י מִ  יל ּפִ ׁשִ בְּ ּתַ יל, ַאף ִאם ֵיׁש ּבַ ׁשִ בְּ ֱאַסר ַהּתַ מֹו, נֶּ יָרה. ַעצְּ יֹון ֵמַהּבִ  תמז סעיף ד. באה"ל ד"ה בלח(סימן )ילְּ
 

ים קֹ  ִ ׁשּ ׁשִ ֵטל ּבְּ ּבָ "ל ׁשֶּ ין ַהּנַ ַסח, הּוא ֲאִפּלּו ּדִ ם ַהּפֶּ ּלָא דֶּ ָחֵמץ, אֶּ ָעֵרב הֶּ ִהתְּ ַסח ׁשֶּ ם ַהּפֶּ ּלֹא נֹוַדע ָלנּו ֹקדֶּ
ר.  מֹו נֹוַדע ָלנּו, ֲהֵרי זֶּה ֻמּתָ ַסח ַעצְּ תֹוךְּ ַהּפֶּ  תמז ס"ק לב. ק(ימן ס)משנה ברורה ּבְּ

 
ת הֹוִציאּו אֶּ יל, וְּ ׁשִ בְּ ּתַ ים ּבַ ִ ׁשּ י ׁשִ ָהָיה ּפִ ַסח, וְּ ם ַהּפֶּ יל ֹקדֶּ ׁשִ ַתבְּ ָלה לְּ פְּ ּנָ ִהיא ָחֵמץ, ׁשֶּ קּוָעה ׁשֶּ ה ּבְּ  ִחּטָ

חִ  רּו וְּ ָחזְּ ה וְּ ת ַהִחּטָ ַסח. ֲאָבל ִאם לֹא הֹוִציאּו אֶּ ּפֶּ יל ׁשּוב ּבַ ׁשִ בְּ ת ַהּתַ ם אֶּ ַחּמֵ ר לְּ ה, ֻמּתָ מּוהּו ַהִחּטָ ּמְּ
יָון  ֵטל, ִמּכֵ ף לֹא ּבָ לֶּ אֶּ ֲאִפּלּו ּבְּ ַסח ׁשֶּ פֶּ ָעֵרב ּבְּ ִהתְּ ִדין ָחֵמץ ׁשֶּ יל, ּכְּ ׁשִ בְּ ל ַהּתַ ֱאַסר ּכָ ַסח, נֶּ ּפֶּ ׁשּוב ּבַ
ֵטל.  ַסח לֹא ּבָ פֶּ מֹו, ַוֲהֵרי ָחֵמץ ּבְּ ַסח ַעצְּ פֶּ יל ּבְּ ׁשִ בְּ ֵעת ִחּמּום ַהּתַ ָנה ַטַעם ׁשּוב ּבְּ ָחֵמץ ָנתְּ ה הֶּ ַהִחּטָ ׁשֶּ

 תמז סעיף ג. צח(סימן )
 

ין חֹוֵזר ְוֵנעֹור  ּדִ
ם  ָעֵרב ֹקדֶּ ַסחִאם ִהתְּ ת ָחֵמץ ַאַחת  ַהּפֶּ ָבה ַמּצַ ָערְּ ִהתְּ גֹון ׁשֶּ ר, ּכְּ ׁשֵ ַמֲאָכל ָיֵבׁש ּכָ ַמֲאָכל ָיֵבׁש ָחֵמץ ּבְּ

ָיבֵ  ין ָיֵבׁש ּבְּ ָכל ּדִ ֹרב ּכְּ ָחֵמץ ּבָ ל הֶּ ּטֵ ּבַ ַסח, ִהתְּ פֶּ רֹות לְּ ׁשֵ י ַמּצֹות ּכְּ ּתֵ ׁשְּ אָ ׁש ּבִ ִאם ]ׁשֶּ ָרה ַהּתֹוָרה, ׁשֶּ ָבהמְּ ָערְּ  ִהתְּ

ל ֲחִתיָכה ה ִאּסּור ׁשֶּ ֵבׁשָ רֹב יְּ ֵבׁשֹות ֲחִתיכֹות ּבְּ ל יְּ ר ׁשֶּ ׁשֵ ֵטל ָהִאּסּור, ּכָ רֹב ּבָ ָכל, ּבָ רֹות ַהֲחִתיכֹות וְּ ֲאִכיָלה ֻמּתָ ל. ּבַ ָמׁשָ  :לְּ
ָבה ָערְּ ר ֲחִתיַכת ִהתְּ ש ַ ֵבָלה ּבְּ י נְּ ּתֵ ׁשְּ ל ֲחִתיכֹות ּבִ ר ׁשֶּ ש ָ ר ּבָ ׁשֵ ת, ּכָ לֹׁשֶּ רֹות ַהֲחִתיכֹות ׁשְּ ֲאִכיָלה ֻמּתָ ּלֹא טֹוב ַרק, ּבַ  ָאָדם ׁשֶּ

ָחד ת יֹאַכל אֶּ ן אֶּ ּתָ ָלׁשְּ ַסח, ֵאינֹו  [.)שו"ע יורה דעה סימן קט סעיף א( .ׁשְּ ם ַהּפֶּ ָחֵמץ ֹקדֶּ ל הֶּ ּטֵ ּבַ ִהתְּ ּוֵמַאַחר וְּ
הִ  יָון ׁשֶּ ּכֵ ַסח, ׁשֶּ ּפֶּ עֹוֵרר ׁשּוב ּבַ ף חֹוֵזר ּוִמתְּ לֶּ אֶּ ֲאִפּלּו ּבְּ ִמירּו ֲחָכִמים ׁשֶּ חְּ ר, לֹא הֶּ ֵאין ָהִאּסּור ִנּכָ ל וְּ ּטֵ ּבַ תְּ

ל.  ּטֵ ּבַ כן פסקו רוב הראשונים, רש"י, רבנו תם, רבנו יצחק מבעלי התוספות, האור זרוע, הראבי"ה, רבנו לֹא ִיתְּ

ם, רבנו פרץ, הריטב"א, הרא"ש, שמחה, רבנו יעקב מקורביל, הרא"ה, הראב"ד, הר"ן, הסמ"ג, התרומה, אורחות חיי
וכן פסקו  ד(, ף)סימן תמז סעיהעיטור, הסמ"ק, הגהות מימוניות, המכתם, המאירי, הרשב"ץ, וכן פסק בסתם מרן בשו"ע 

מהרי"ט, מהר"ח מודעי, גינת ורדים, בית יהודה עייאש, ויאמר יצחק, מהר"א בן שמעון ועוד רבים מן האחרונים, 

ָכַתב. ושכן הוא מנהג בני ספרד אֹון וְּ ן ַמֲהַר"ם ַהּגָ ִמיִרים ָחִביב ּבֶּ חְּ ַהּמַ ן ׁשֶּ מֶּ ׁשֶּ ִמין ּבְּ ש ֻ ּומְּ א ש  ּמָ ָרה ׁשֶּ  ִנׁשְּ
ים ִעם ָרה, ִחּטִ ֵתָרה ֻחמְּ  .ִהיא יְּ
 

ַלח ד( "תמז ססימן ) אּוָלם ָהָרָמ"א ת ַלח ּבְּ ַתֲעֹרבֶּ ן ַרק ּבְּ ָהֵקל ּכֵ ַנז לְּ ּכְּ ַהג ַאׁשְּ נְּ ּמִ ַתב, ׁשֶּ יָרה ּכָ מֹו ּבִ ַיִין ]ּכְּ ּבְּ

"ל[,  ּנַ ר ּכַ ש ָ יל ּבָ ׁשִ ַתבְּ ָיֵבשׁ אֹו ּבְּ ת ָיֵבׁש ּבְּ ַתֲעֹרבֶּ ִמיִרים לוֹ  ,ֲאָבל ּבְּ ָחֵמץַמחְּ ֵנעֹור הֶּ חֹוֵזר וְּ ֵטל. ַמר ׁשֶּ ֵאינֹו ּבָ  וְּ

ַעם, ַהּטַ ַאף ַעל פִּ  וְּ ָהִרי"ץ ּגֵאּות, ׁשֶּ "א וְּ ּבָ "ם, ָהַרׁשְּ ּבַ אֹון, ָהַרמְּ רֹוַנאי ּגָ ַרב ַנטְּ ֵדי ָלחּוׁש לְּ ל ּכְּ ּטֵ ּבַ ִהתְּ י ׁשֶּ
ם  ָחֵמץ ֹקדֶּ ַסח,הֶּ ַהג  ַהּפֶּ ל ָמקֹום ִמנְּ ַלח, ִמּכָ ַלח ּבְּ ִמירּו ּגַם ּבְּ חְּ ֵהם הֶּ ַאף ׁשֶּ ַסח. וְּ פֶּ ֵנעֹור ׁשּוב ּבְּ חֹוֵזר וְּ

ת ַלח  ַתֲעֹרבֶּ ָיֵבׁש. ֲאָבל ּבְּ ת ָיֵבׁש ּבְּ ַתֲעֹרבֶּ ַעִין, ּכְּ הּוא ּבָ ָחֵמץ ׁשֶּ ִמיר ַרק ּבֶּ ַהחְּ ַנז לְּ ּכְּ ֵני ַאׁשְּ יָון ּבְּ ַלח, ּכֵ ּבְּ
ִמירּו. חְּ ֵרי, לֹא הֶּ ַגמְּ ִין לְּ תֹוךְּ ַהּיַ ָמה ּבְּ לְּ עְּ ּנֶּ יָרה ׁשֶּ מֹו ַהּבִ ַעִין, ּכְּ ר ּבָ ָחֵמץ ִנּכָ ֵאין הֶּ  לג. קג(ס"ק  )משנ"ב ׁשֶּ
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ם ִלְפָגם עַׁ  נֹוֵתן טַׁ

ל ִאּסּור, ִסיר ׁשֶּ ָטעּות ּבְּ ל ָאָדם ּבְּ ֵ ׁשּ ָאר ִאּסּוִרים, ִאם ּבִ י ׁשְּ ַגּבֵ דּוַע, לְּ ּיָ ֲאָכל.  ּכַ ֱאַסר ַהּמַ ל:נֶּ ָ ל  ְלָמש  ֵ ׁשּ ּבִ
שִׁ  בְּ ַלט ַלּתַ פְּ ּנִ יר ׁשֶּ ּסִ לּוַע ּבַ ָחָלב ַהּבָ ֲאִכיָלה ֵמֲחַמת הֶּ ר ּבַ ש ָ ֱאַסר ַהּבָ ל ָחָלב, נֶּ ִסיר ׁשֶּ ָטעּות ּבְּ ר ּבְּ ש ָ יל. ּבָ

תֹוךְּ  ר ּבְּ ש ָ ת ַהּבָ ל אֶּ ֵ ׁשּ ּבִ ׁשֶּ ָקא ּכְּ וְּ ל זֶּה ּדַ ּול הֶּ  82אּוָלם ּכָ ִבׁשּ עֹות לְּ רּו ׁשָ ָבר ָעבְּ יר, ֲאָבל ִאם ּכְּ ּסִ ָחָלב ּבַ
ר  82 ש ָ ָטעּות ּבָ ל ּבְּ ֵ ׁשּ ךְּ ּבִ ַאַחר ּכָ יר וְּ ּסִ ל ָחָלב ּבַ ֵ ׁשּ ּבִ ָעה ׁשֶּ ָ עֹות ִמׁשּ יָון  -ׁשָ ֲאִכיָלה, ִמּכֵ ר ּבַ ש ָ ר ַהּבָ ֻמּתָ

תֹוךְּ  ָקא ּבְּ וְּ ּדַ ִנמְּ  82ׁשֶּ יר הּוא ַטַעם טֹוב, וְּ ּסִ לּוַע ּבַ ַעם ַהּבָ עֹות ַהּטַ ל ׁשָ ר ַטַעם טֹוב ׁשֶּ ש ָ ַלט ַלּבָ פְּ ּנִ ָצא ׁשֶּ
ַאַחר  רֹו, ֲאָבל לְּ אֹוסְּ ר,  82ָחָלב וְּ ש ָ ּבָ ֵאינֹו נֹוֵתן ַטַעם טֹוב ּבַ ם וְּ ּגַ יר ִנפְּ ּסִ לּוַע ּבַ ָחָלב ַהּבָ עֹות, ַטַעם הֶּ ׁשָ

גָ  ׁשֹון ַרּבֹוֵתינּו: "נֹוֵתן ַטַעם ִלפְּ לְּ ָרא ּבִ קְּ זֶּה ַהּנִ רֹו. וְּ ָלֵכן ֵאינֹו אֹוסְּ ִליַעת וְּ ּבְּ ל ׁשֶּ נּו, ּכָ ַהיְּ ר". ּדְּ ם, ֻמּתָ
ר.  ֲאָכל, ֲהֵריהּו ֻמּתָ ּמַ גּום ּבַ ָנה ַטַעם ּפָ  ."כשרות המטבח"כמבואר בהרחבה בחוברת ָהִאּסּור ָנתְּ

 
ל ָחֵמץ  ִסיר ׁשֶּ ַסח ּבְּ פֶּ ל ּבְּ ֵ י ִאּסּור ָחֵמץ, ִאם ָטָעה ּוִבׁשּ ַגּבֵ ה, לְּ רּו  -ּוֵמַעּתָ ָבר ָעבְּ ּכְּ ַאַחר ׁשֶּ עֹות  82לְּ ׁשָ

ָחֵמץ  ל הֶּ ם ַטֲעמֹו ׁשֶּ ּגַ ָבר ִנפְּ ּכְּ יָון ׁשֶּ ֲאִכיָלה, ּכֵ יל ּבַ ׁשִ בְּ ר ַהּתַ יר, ֻמּתָ ּסִ ָחֵמץ ּבַ ת הֶּ ל אֶּ ֵ ׁשּ ּבִ ָעה ׁשֶּ ָ ִמׁשּ
ֵאינֹו אֹוֵסר. ל ָחֵמץ ׁשֶּ גּום ׁשֶּ ַלט ַטַעם ּפָ ִנפְּ לּוַע, וְּ כן פסקו הגאונים ורוב הראשונים, רש"י, רבנו תם, רבנו  ַהּבָ

עלי התוספות, רבנו שמואל, רבנו יהודה בר יצחק, אור זרוע, הרמב"ן, אורחות חיים, הריטב"א, מהר"ם יצחק מב
ואף . )סימן תמז סעיף י(מרוטנבורג, הרא"ש, האגור, הרשב"ץ, יכין ובועז, ועוד. וכן פסק מרן בבית יוסף ובשולחן ערוך 

ובכל זאת נאסר, מכל מקום, כאן שנפגם  על פי שחמץ בפסח אפילו באלף לא בטל, והרי באלף אין טעם כלל
 "ב צו. קיד, קה(שנ)מהחמץ, פקע איסורו לגמרי ואינו אוסר כלל. 

 
ָנם ָהָרָמ"א  ַסח,  )תמז סעיף י(ָאמְּ פֶּ ָגם ּבְּ נֹוֵתן ַטַעם ִלפְּ ִמיר ּבְּ ַהחְּ ַנז לְּ ּכְּ ֵני ַאׁשְּ ַהג ּבְּ נְּ ּמִ ַתב, ׁשֶּ )כהרשב"א, ּכָ

ת  היראים וריב"א, מפאת חומרת איסור חמץ( ן אֶּ אי ִלּתֵ ַ אּוָלם ַרׁשּ ֲאִכיָלה. וְּ יל ּבַ ׁשִ בְּ ֱאָסר ַהּתַ ָלֵכן נֶּ וְּ
ָטעּו  ס, וְּ רֶּ ִלי חֶּ ִלי ֲאִפּלּו ּכְּ ׁש ַעל ַהּכְּ רּו י"ב ֹחדֶּ ל ָמקֹום ִאם ָעבְּ לֹו. ּוִמּכָ ָאכְּ ָפַרד לְּ ֵני סְּ יל ִלבְּ ׁשִ בְּ ַהּתַ

יל  ׁשִ בְּ ר ַהּתַ ַנז ֻמּתָ ּכְּ ֵני ַאׁשְּ לּו בֹו, ַאף ִלבְּ ְּ ֲאִכיָלה. ּוִבׁשּ  )חכם צבי, הגר"ז, מהר"ש אנגיל ועוד. קיד, קסא(ּבַ
 

 

ב ַׁ ּתְ  ָחש  אַׁ ֶ ה ש  יָּ זִּ נַׁ ּכְ ש ְ  ...אַׁ
ִצּיֹון ָהִראׁשֹון ָמָרן ָהָיה ָרִגיל צּוָק"ל לְּ ר זְּ ַסּפֵ עּוָריו לְּ ׁשִ ַעם ּבְּ ּפַ ַבֲחרּותוֹ  ׁשֶּ יֵמי ּבְּ  ַהּמֹוֵעד חֹול ּבִ
ַסח ֵביתוֹ  ָחַזר, ּפֶּ ֵעת לְּ ֳהרַ  ּבְּ ָרָאה ִיםַהּצָ ת וְּ ֵכָנתוֹ  אֶּ ִסיר ּבֹוָכה ׁשְּ ָיָדהּ  וְּ ַאָלהּ , ּבְּ ה ָמָרן ׁשְּ  ָלּמָ
י ּכִ בְּ ה ּתִ ָלּמָ ָבֵבךְּ  ֵיַרע וְּ ָרה? לְּ י ,לוֹ  ָאמְּ ּתִ ָטעּות ּבִ ָחה ּבְּ ָלה ָחֵמץ ִסיר ָלקְּ ְּ י ,ּבוֹ  ּוִבׁשּ ּתִ  ָהַלכְּ
ֹאל ת ִלׁשְּ כּוָנה ַרב אֶּ ְּ י ַהׁשּ ׁשֹון ַרּבִ מְּ סְּ  ַאֲהֹרן ׁשִ ם ַהּנֹוָדע) ַזַצ"ל ִקיּפֹוַלנְּ ׁשֵ אֹון ּבְּ ָאַמר, (ִליקּפְּ ִמּטֶּ  ַהּגָ  וְּ

ל ִלי ָהֹאכֶּ ֱאַסר ׁשֶּ י, נֶּ ּנִ ֵאינֶּ ֹות ָמה יֹוַדַעת וְּ  .ַלֲעש 
 

ֲאִגי לֹא, "ָמָרן ָלהּ  ָאַמר דְּ ל, ּתִ ר ָהֹאכֶּ ׁשֵ לֹא ּכָ שׁ  לְּ ִאם, ֲחׁשָ ִביִאי, ִלי ַמֲאִמיָנה לֹא ַאּתְּ  וְּ  ּתָ
ַחת ִלי ה". ֹאַכל ּגַם ֲאִני ַצּלַ אֶּ רְּ ּנִ ָהַרב ּכַ ב ׁשֶּ ַאּתְּ  ָחׁשַ ה ׁשֶּ ּיָ ִּ ַנז ּכְּ ַסק ָלֵכן ַאׁשְּ ָכה ָלךְּ  ּפָ  ֲאָבל, ּכָ

ַאּתְּ  יֹוֵדעַ  ֲאִני ה ׁשֶּ ִסּיָ רְּ ר, ּפַ ל ָלךְּ  ֻמּתָ לֹא ָהֹאכֶּ שׁ  לְּ  קי( עמודעי' ) .ֲחׁשָ
 

 

ת  חַׁ ה -ִמְרקַׁ  ִרּבָ
ָנה  ָ מֹות ַהׁשּ ָאר יְּ ׁשְּ ָלה ּבִ ְּ ׁשּ ּבַ ִהתְּ ַקַחת ׁשֶּ ם ִמרְּ ין ּגַ ה. ּוִמן ַהּדִ ִחּלָ ַכּתְּ ַסח לְּ פֶּ ָלּה ּבְּ ָאכְּ ר לְּ ִלי ָחֵמץ, ֻמּתָ כְּ ּבִ

זֶּה,  ָהֵקל ּבָ כֹוִלים לְּ ַנז יְּ ּכְּ ֵני ַאׁשְּ ֵני יֹוָמם ּבְּ ִלים ֵאיָנם ּבְּ ַתם ּכֵ ּסְּ ָהֵקל, ּגַם ׁשֶּ ָעִמים לְּ ֵני טְּ ל ׁשְּ אן ֵצרּוף ׁשֶּ ֵיׁש ּכָ ֵמַאַחר וְּ

גָ  ה ַטַעם ִלפְּ יָלא ַנֲעש ָ ִלי ָנַתןּוִמּמֵ ַהּכְּ ִלי, וְּ ּכְּ ָחֵמץ ָנַתן ַטַעם ּבַ הֶּ נּו ׁשֶּ ַהיְּ ר', ּדְּ ּתֵ ל הֶּ ר נֹוֵתן ַטַעם ׁשֶּ ּום 'נֹוֵתן ַטַעם ּבַ ַגם ִמׁשּ  ם, וְּ
ָהֵקל. ה ָהָרָמ"א לְּ ם מֹודֶּ ֵניהֶּ ֵצרּוף ׁשְּ ַסח. ּובְּ ם ּפֶּ ה ֹקדֶּ ֲעש ָ ּנַ יָון ׁשֶּ ר, ּכֵ ּתֵ ַקַחת, ַוֲעַדִין זֶּה הֶּ רְּ ּמִ  וחק יעקב. קה( "א)מג ַטַעם ּבַ

 

 

 ת ָחֵמץ ָהיַׁ ש ְ    ִאּסּור הַׁ
ּתֹוָרה ִאּסּוֵרי  הַׁ

ּתֹוָרה  ֱאַמר ּבַ ֹאר : )שמות יב יט(נֶּ ַעת ָיִמים ש ְּ בְּ ֵצא"ׁשִ ם לֹא ִיּמָ יכֶּ ָבּתֵ ל ֹאֵכל  ,ּבְּ י ּכָ ּכִ
ץ".  ַרח ָהָארֶּ זְּ אֶּ ר ּובְּ ּגֵ ָרֵאל ּבַ ׁש ַהִהוא ֵמֲעַדת ִיש ְּ פֶּ ָתה ַהּנֶּ רְּ ִנכְּ ת וְּ צֶּ מֶּ ֱאַמר וּ ַמחְּ ן נֶּ ַהּלָ )יג לְּ

ִמים ז( ַעת ַהּיָ בְּ ָך ָחֵמץ  ְולֹא ֵיָרֶאה: "ַמּצֹות ֵיָאֵכל ֵאת ׁשִ ָכל  ְולֹא ֵיָרֶאהלְּ ֹאר ּבְּ ָך ש ְּ לְּ
ֱאַמר עֹוד  נֶּ ָך". וְּ ֻבלֶּ יתוּ  :יב טו( מות)שּגְּ ּבִ ש ְ ם". "ּתַׁ יכֶּ ּתֵ ֹאר ִמּבָ ְּ  ש ּ
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ׁשּוֵתנּו בַּ  רְּ נּו ּבִ ּלָ הֹות ָחֵמץ ׁשֶּ ַהׁשְּ ַות ָאסּור לְּ ל ִמצְּ ּטֵ ׁשּותֹו, ּבִ רְּ ה ָחֵמץ ּבִ הֶּ ׁשְּ ַהּמַ ַסח. וְּ ּפֶּ
ל ה ׁשֶּ ָך ָחֵמץ".  ֲעש ֵ ה לְּ ם ַעל ִאּסּור "לֹא ֵיָראֶּ ָעַבר ּגַ ם", וְּ יכֶּ ּתֵ ֹאר ִמּבָ ְּ יתּו ש ּ ּבִ ׁשְּ  )סט("ּתַ

 

ח סַׁ ּפֶ ר ָעָליו הַׁ ָעבַׁ ֶ  ָחֵמץ ש 

ַסח, ֵמאַ  פֶּ ׁשּותֹו ּבְּ רְּ ִאיר ָחֵמץ ּבִ ִהׁשְּ ָעַבר וְּ רּו ָאָדם ׁשֶּ "ל, ָאסְּ ָעַבר ַעל ָהִאּסּוִרים ַהּנַ ַחר וְּ
ַהֲאִכילֹו  ן ָאסּור לְּ ַעל ּכֵ ָחֵמץ ּוֵבין ַלֲאֵחִרים, וְּ ַבַעל הֶּ ין לְּ ֲהָנָאה ּבֵ ֲחָכִמים ָחֵמץ זֶּה ּבַ

גֹוי.  ֵקר אֹו לְּ פְּ ל הֶּ ה ָועֹוף ׁשֶּ ֵהָמה, ַחּיָ  )סימן תמח סעיף ג, ו. סט, עה(ֲאִפּלּו ִלבְּ
 

ִית ּבַׁ  ִנְקיֹון הַׁ

ם קֹ  ֵאר ׁשָ ָ ַבל ִיׁשּ סֹוִדי לְּ ִית ִנּקּוי יְּ ֵרי ַהּבַ ל ַחדְּ ת ּכָ ַנּקֹות אֶּ ִניָסן ֵיׁש לְּ ם ֵליל י"ד ּבְּ דֶּ
ח,  ּבָ טְּ ֲארֹונֹות ַהּמִ ר, ּבַ פֶּ ית ַהּסֵ קּוֵטי ּבֵ ַילְּ ָגִדים ּובְּ ִכיֵסי ַהּבְּ ֵכן ּבְּ ׁש ָחֵמץ. וְּ ׁשּום ֲחׁשַ

אֶּ  קֹומֹות ׁשֶּ ָכל ַהּמְּ ב, ּובְּ כֶּ רֶּ ָקֵרר, ּבָ מְּ ָבר ּבַ ָנה. ּוכְּ ָ ךְּ ַהׁשּ ׁשֶּ מֶּ ם ָחֵמץ ּבְּ ִניסּו ׁשָ ִהכְּ ר ׁשֶּ ׁשָ פְּ
ּלֹא יֱֶּחָטא  ָטח לֹו ׁשֶּ ַסח, ֻמבְּ פֶּ ל ָחֵמץ ּבְּ הּו ׁשֶּ ֶּ ׁשּ ָהר ִמּמַ זְּ ל ַהּנִ נּו ָהֲאִר"י ַז"ל: "ּכָ ָאַמר ַרּבֵ

ָנה".  ָ ל ַהׁשּ  )לב(ּכָ
 

מֹו  ָגִדים, ּכְּ יֵסי ַהּבְּ ת ּכִ ַנּקֹות ֵהיֵטב אֶּ יד לְּ ּפִ ַיקְּ תוְּ כֶּ ָמָרא ַמּסֶּ גְּ רּו ּבִ ָאמְּ ת  ׁשֶּ ּבָ ב אָ )יב ע"א( ׁשַ ם דָ ַחּיָ
ַסק ָמרָ  ֵכן ּפָ ת. וְּ ּבָ ׁשַ ָאסּור ָלֵצאת ּבֹו ּבְּ ָבר ׁשֶּ יֶּה ּבֹו ּדָ ּלֹא ִיהְּ ֵדי ׁשֶּ ת, ּכְּ ּבָ ב ׁשַ רֶּ עֶּ ִכיסֹו ּבְּ ֵמׁש ּבְּ ַמׁשְּ ן לְּ

לֵ  )סימן רנב ס"ז(. ִכיסֹו ַמַאכְּ ָעִמים נֹוֵתן ָאָדם ּבְּ ָמָרא ּוֵמַאַחר ּופְּ גְּ ֹבָאר ּבִ ַכמְּ תי ָחֵמץ, וְּ כֶּ ָבמֹות סג  )ַמּסֶּ יְּ

ָראוּ  ע"א( ַבר ַמֲאָכל ׁשֶּ ה ּדְּ רֹואֶּ ָחה וְּ מְּ ֵאיזֹו ש ִ ּוק אֹו לְּ ָהָיה הֹוֵלךְּ ַלׁשּ ׁשֶּ ּכְּ יא ׁשֶּ י ִחּיָ דֹול ַרּבִ א ַהּגָ ּנָ י ַעל ַהּתַ
ן ֵישׁ  ֱאֹכל. ַעל ּכֵ ִכיסֹו ּוֵמִביא ָלּה לֶּ ם ּבְּ ּתֹו, ָהָיה ש ָ ִאׁשְּ ַבל  לְּ ַסח לְּ ם ַהּפֶּ ָגִדים ֹקדֶּ יֵסי ַהּבְּ ת ּכִ ּדֹק אֶּ ִלבְּ

רּוֵרי ָחֵמץ. ם ּפֵ ֲארּו ׁשָ ָ  ִיׁשּ
 

ְמָחה ת ּוְבש ִ חַׁ נַׁ  ּבְ

י  ַסח, ֵיׁש ָלַדַעת ּכִ פֶּ ִית לְּ יֹון ַהּבַ ִנקְּ ֹאד ּבְּ ה מְּ ֻרּבָ ָחה מְּ חֹות ִטרְּ ים טֹורְּ ׁשִ ַהּנָ י ׁשֶּ ַאף ַעל ּפִ
ִדיָקה ִהיא ֵמָחֵמץ וְּ  ַות ַהּבְּ ר ִמצְּ אי ֵמֵעבֶּ ה טֹוַרַחת ִמּדַ ָ ָעִמים ָהִאׁשּ י ּפְּ לֹא ֵמָאָבק, ּכִ

ָלּה  עְּ י ּבַ ַלּפֵ ָלנּות ּכְּ ִאי ַסבְּ ז וְּ ֹרגֶּ ַכַעס וְּ יָעה לְּ ךְּ ַמּגִ י ַהֲהָלָכה, ּוִמּתֹוךְּ ּכָ ָרׁש ַעל ּפִ דְּ ַלּנִ
ל ַהיֵּ  יֹוֵתר ׁשֶּ דֹוִלים ּבְּ ק ַהּגְּ ׁשֶּ ֵלי ַהּנֶּ ָדָבר זֶּה הּוא ִמּכְּ יָה, וְּ ר ָהַרע ִויָלדֶּ ת  -צֶּ ַלֲהֹרס אֶּ

ָכךְּ  ֵסָדּה. לְּ פְּ הֶּ ָכָרּה ּבְּ ּיֹוֵצא ש ְּ ָצא ׁשֶּ ִנמְּ ִית, וְּ ּבַ ָחה ּבַ מְּ ִ ַהש ּ ָוה וְּ לְּ ַ לֹום, ַהׁשּ ָ ידַהׁשּ ּפִ קְּ ר ּתַ ִעּקָ  ּבְּ
ַנּקֹות ת לְּ ִית אֶּ ל, ֵמָחֵמץ ַהּבַ ּדֵ ּתַ ִתׁשְּ ַהּכֹל וְּ ַנֵהל ׁשֶּ ַנַחת, ֹרַגעב ִיתְּ ָוהו ּבְּ לְּ  .ׁשַ

 

 ָ בֹוד ָהִאש ּ  הּכְ
עֹוֵדד  ק ּולְּ ַחזֵּ ים ֵלב לְּ ַעל ָלש ִ עַׁ ַעל ַהּבַ יֵּ יֹון  ּוְלסַׁ ִנקְּ ֲעבֹוָדָתּה ּבְּ יֶּה ּבַ חְּ ּתִ ּתֹו ׁשֶּ ת ִאׁשְּ אֶּ

ַסח.  ֵמי ַהּפֶּ ַראת יְּ ִית ִלקְּ ַתב ַהּבַ ָבר ּכָ "ם ּוכְּ ּבַ "ִצּוּו ֲחָכִמים : )אישות פרק טו הלכה יט(ָהַרמְּ
ּתוֹ  ת ִאׁשְּ ד אֶּ ַכּבֵ יֶּה ָאָדם מְּ הְּ ּיִ גּופֹו. וְּ  ׁשֶּ אֹוֲהָבּה ּכְּ ם ֵיׁש לֹו ָממֹון, אִ יֹוֵתר ִמּגּופֹו, וְּ

ַנַחת,  ּה ּבְּ ּבּורֹו ִעּמָ יֶּה ּדִ ִיהְּ ֵתָרה. וְּ יָה ֵאיָמה יְּ יל ָעלֶּ לֹא ַיּטִ מֹון. וְּ ִפי ַהּמָ טֹוָבָתּה ּכְּ ה ּבְּ ּבֶּ ַמרְּ
אן. לֹא רֹוֵגז". ַעד ּכָ יֶּה ָעֵצב וְּ לֹא ִיהְּ  וְּ

 

ֲעֹזב ִעּמֹו"  "ָעֹזב ּתַׁ

ָחן ָערּוךְּ נִ  לְּ ֻ "ם ּוַבׁשּ ּבַ ַרמְּ ַסק ּבָ ָהִביא : )אבן העזר סימן פ(פְּ ית לְּ ּפִ סְּ רּות ּכַ ׁשָ פְּ ׁש לֹו אֶּ ּיֵ ַעל ׁשֶּ ּבַ
ִביא  ּיָ זֶּה ׁשֶּ ָיתֹו ֲחֵפָצה ּבָ ַרעְּ ַכּיֹוֵצא, וְּ ִביָסה וְּ יֹון ּוכְּ ִנּקָ ִית ּכְּ ֲאכֹות ַהּבַ ַמלְּ ת לְּ רֶּ ָיתֹו עֹוזֶּ ַרעְּ לְּ

ב ַהבַּ  ת, ַחּיָ רֶּ ק ָלּה עֹוזֶּ ה ַרק ֵחלֶּ ֲעש ֶּ ִהיא ּתַ ַדי ׁשֶּ ִפי ָממֹונֹו, וְּ ת ּכְּ רֶּ ָיתֹו עֹוזֶּ ַרעְּ ָהִביא לְּ ַעל לְּ
ִית. ֲאכֹות ַהּבַ לְּ  ִמּמַ
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ָגִדים,  ִגהּוץ, ִקּפּול ּבְּ ִית, ּכְּ ֲאכֹות ַהּבַ ת ַמלְּ ֹות אֶּ ה ָלּה ַלֲעש  ָקׁשֶּ ה וְּ ׁשָ ה ַחּלָ ָ ָהִאׁשּ ה ׁשֶּ רֶּ ִמקְּ ּבְּ
יֹון ַהּמְּ  ה, ִנקְּ ּפָ ִטיַפת ִרצְּ ַכּיֹוֵצא, ׁשְּ ַסח וְּ פֶּ ח לְּ ּבָ טְּ ַעל  חֹוָבהָקֵרר ַוֲארֹונֹות ַהּמִ ַעל ַהּבַ

וֹות  ַלל ִמצְּ כְּ זֶּּה ּבִ ה ֲעבֹודֹות ֵאּלּו, ׁשֶּ מֹו ַיֲעש ֶּ הּוא ַעצְּ ּתֹו, אֹו ׁשֶּ ִאׁשְּ ת לְּ ָהִביא עֹוזֶּרֶּ לְּ
ה, ַרּבָ ַאּדְּ ִמילּות ֲחָסִדים'. וְּ מֹוָך' ּו'גְּ ֵרֲעָך ּכָ ּתָ לְּ ָאַהבְּ ד הּוא  ַהּתֹוָרה 'וְּ סֶּ ת ַהחֶּ ּיַ ר ֲעש ִ ִעּקַ

ֵני ָאָדם.  ָאר ּבְּ ד ִעם ׁשְּ סֶּ ה חֶּ ךְּ ַיֲעש ֶּ ַאַחר ּכָ ָדּה יֹוֵתר ִמּגּופֹו, וְּ ַכּבְּ ב לְּ ַחּיָ ּתֹו ׁשֶּ ִעם ִאׁשְּ
ִית ֵאיָנם  חּוץ, ּוַבּבַ ֵני ָאָדם ּבַ ִרים ַרּבֹות ִלבְּ עֹוזְּ זֶּה, וְּ ּטֹוִעים ּבָ ָנם ׁשֶּ ׁשְּ ַצֲעֵרנּו, יֶּ ּולְּ

ִפים צַ  ַקח. ׁשֹוטְּ ף לֶּ יֹוסֶּ ַמע ָחָכם וְּ ם. ִיׁשְּ ׁשֹוֵתיהֶּ ַהּכֹל נֹוֵפל ַעל נְּ ַחת, וְּ ן עוד בשלחן ערוך יועיּלַ

 המדות )אהבת הבריות עמודים נח, שפג(.
 

 

ְעָיתוֹ  ל ְלרַׁ עַׁ ּבַׁ בֹוד הַׁ  ּכְ
י ָנַתן  ָקא ַרּבִ ַלּבֹודְּ א ִמּסְּ ּבָ ַתב ַעל ַהּסַ ם" ּכָ כֶּ רְּ בֹוד ֲחבֶּ כְּ ֲהרּו ּבִ ר "ִהזָּ פֶּ ּסֵ ָהָיה ּבַ ֵקל, ׁשֶּ ִבי ִפינְּ צְּ

ָהָיה ּדֹוֵרׁש  ּתֹו. וְּ ַרּבֹות ִאׁשְּ ת' לְּ ת ֲעִמיתֹו", 'אֶּ לֹא תֹונּו ִאיׁש אֶּ סּוק "וְּ ּדֹוֵרׁש ַעל ַהּפָ
ל ָאָדם  ת ִמּכָ ׁשֶּ רֶּ דְּ ּנִ ד ׁשֶּ סֶּ ת ַהחֶּ ם, ּוִמּדַ ׁשֹוֵתיהֶּ ל נְּ ָכבֹוד ַרב אֶּ ַיֲחסּו ּבְּ תְּ ּיִ ִמיד ׁשֶּ ִמיָדיו ּתָ לְּ ִמּתַ

ֵהיִטיב ִעם ָך  לְּ רְּ ש ָ ֱאַמר "ּוִמּבְּ ּנֶּ ּתֹו ִויָלָדיו, ׁשֶּ ַע אֹוָתּה ִעם ִאׁשְּ ַבּצֵ ית ּכֹל ָצִריךְּ לְּ ֲחֵבָריו, ֵראׁשִ
ָלאֹות ַעל ַיֲחסֹו  רּו ִנפְּ קָֹרָביו ִסּפְּ ִמיָדיו ּומְּ לְּ ַקּיֵם. ּתַ ה מְּ ָנאֶּ ה ּדֹוֵרׁש וְּ ָהָיה ָנאֶּ ם". וְּ ַעּלָ לֹא ִתתְּ

ה ָהיָ  ּמָ ִנית, ּכַ ּתֹו ָהַרּבָ ִאׁשְּ ִמיד ָהָיה לְּ ָכל ֹזאת ּתָ ָלה ִמּכֹחֹוָתיו. ּובְּ ַמעְּ ָרּה לְּ עֹוזְּ ָדּה וְּ ַכּבְּ ה מְּ
ַזֲעַזַעת  ִליָחה. מְּ ִחיָלה ּוסְּ ה מְּ ּנָ ׁש ִמּמֶּ ַבּקֵ ָהָיה מְּ יָה, וְּ ַלּפֶּ ֵדי חֹוָבתֹו ּכְּ א לֹא ָיָצא יְּ ּמָ ׁש ׁשֶּ חֹוׁשֵ

נֵ  ּפּוִרים ִלפְּ ב יֹום ַהּכִ רֶּ עֶּ ה ּבְּ ּנָ ֵרָדתֹו ִמּמֶּ ָתה ּפְּ ִעם ָהיְּ ִבית, ׁשֶּ ת ַערְּ ִפּלַ ִית ִלתְּ ת ַהּבַ בֹו אֶּ י עֹוזְּ
ִפי  ּה לְּ ּוָרה ִעּמָ ׁשּ א ֲעַדִין לֹא ָנַהג ּכַ ּמָ ׁש ׁשֶּ ָנה, ָחׁשַ ָ ל ַהׁשּ ךְּ ּכָ ׁשֶּ מֶּ יָה ּבְּ ַלּפֶּ ָלא ּכְּ פְּ ל ַיֲחסֹו ַהּנִ ּכָ

ן ַחּנֵ ָמעֹות ָהָיה ִמתְּ גֹות ּדְּ ֵעיַנִים זֹולְּ בֹוָדּה. ּובְּ תִּ  ּכְּ יָה ׁשֶּ לַ ֵאלֶּ ב.סְּ ל ַהּלֵ  ענף עץ אבות קצח() ח לֹו ִמּכָ
 

 

ְרִתים ָ ְמש  ס לַׁ יַּׁחַׁ  הַׁ

לֹא  ָכבֹוד וְּ ם ּבְּ הֶּ ר ִעּמָ ַדּבֵ ַנֵהג ּולְּ ִהתְּ ֲהרּו לְּ ִית, ִיזָּ ת ַלּבַ רֶּ ֵרת אֹו עֹוזֶּ ׁשָ ִביִאים מְּ ּמְּ ׁשֶּ ּכְּ
"ם ֵהיַאךְּ צְּ  ּבַ ל ָהַרמְּ ָהב ׁשֶּ ׁשֹונֹו ַהזָּ ן לְּ ַהּלָ לֹום. ּולְּ ׁשָ ם ַחס וְּ ׁשָ ַבּיְּ ַנֵהג ֲאִפּלּו לְּ ִהתְּ ִריִכים לְּ

לֹא  ק וְּ דֶּ רֹוֵדף צֶּ יֶּה ָאָדם ַרֲחָמן וְּ הְּ ּיִ ָמה ׁשֶּ ֵכי ָחכְּ ַדרְּ ת ֲחִסידּות וְּ ד ּגֹוי: "ִמּדַ בֶּ ִעם עֶּ
ה.  ּתֶּ ל ִמׁשְּ ל ַמֲאָכל ּוִמּכָ ֵקהּו ִמּכָ ַיׁשְּ ַיֲאִכיֵלהּו וְּ לֹא ֵיֵצר לֹו, וְּ ּדֹו וְּ יד ֻעּלֹו ַעל ַעבְּ ּבִ ַיכְּ

ִלים, ֲחָכִמים ָהִראׁשוֹ  ָהיּו אֹוכְּ יל ׁשֶּ ׁשִ ַתבְּ יל וְּ ׁשִ בְּ ל ּתַ ד ִמּכָ בֶּ ִנים ָלעֶּ ִנים ָהיּו נֹותְּ
ָמם, ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר עּוַדת ַעצְּ ָהֲעָבִדים ִלסְּ ֵהמֹות וְּ זֹון ַהּבְּ יִמים מְּ ּדִ : )תהלים קכג ב( ּוַמקְּ

תָּ  ִברְּ ל ַיד ּגְּ ָחה אֶּ פְּ ֵעיֵני ׁשִ ם, ּכְּ ל ַיד ֲאדֹוֵניהֶּ ֵעיֵני ֲעָבִדים אֶּ ד "ּכְּ ּיָ ַבזֵּהּו ּבַ ֵכן לֹא יְּ ּה". וְּ
ַכַעס,  ָעָקה וְּ ה ָעָליו צְּ ּבֶּ לֹא ַירְּ ה. וְּ בּוׁשָ לֹא לְּ תּוב וְּ ָסָרם ַהּכָ דּות מְּ ַעבְּ ָבִרים, לְּ דְּ לֹא ּבִ וְּ
ח ּבַ ּתַ ִהׁשְּ ֵכי ִאּיֹוב ַהּטֹוִבים ׁשֶּ ַדרְּ ֹפָרׁש ּבְּ ֵכן מְּ ַמע ַטֲענֹוָתיו. וְּ ִיׁשְּ ַנַחת וְּ ר ִעּמֹו ּבְּ ַדּבֵ א יְּ ּלָ  אֶּ

ָאַמר ם וְּ הֶּ ה : )איוב לא יג( ּבָ ֱעש ֶּ ִדי. ּוָמה אֶּ ִרָבם ִעּמָ י ַוֲאָמִתי ּבְּ ּדִ ט ַעבְּ ּפַ ַאס ִמׁשְּ מְּ "ִאם אֶּ
ָחד". ם אֶּ חֶּ רֶּ ּנּו ּבָ ֻכנֶּ הּו, ַויְּ ִני ָעש ָ ן ֹעש ֵ טֶּ ּנּו. ֲהלֹא ַבּבֶּ יבֶּ ֹקד, ָמה ֲאׁשִ ִכי ִיפְּ י ָיקּום ֵאל וְּ  ּכִ

ָהַעזּּות מְּ  ָזִרּיּות וְּ ֵאין ָהַאכְּ ָרָהם ָאִבינּו, וְּ ל ַאבְּ עֹו ׁשֶּ ּגֹוִים ָהֲעֵרִלים, ֲאָבל ַזרְּ א ּבַ ּלָ צּוָיה אֶּ
יִקים,  ִטים ַצּדִ ּפָ ים ּוִמׁשְּ ֻחּקִ ם ּבְּ ִצּוָ "ה טֹוַבת ַהּתֹוָרה וְּ ּבָ ם ַהּקָ יַע ָלהֶּ ּפִ ִהׁשְּ ָרֵאל ׁשֶּ ֵהם ִיש ְּ וְּ

צִּ  "ה ׁשֶּ ּבָ ל ַהּקָ ִמּדֹוָתיו ׁשֶּ ֵכן ּבְּ ם, הּוא אֹוֵמר ַרֲחָמִנים ֵהם ַעל ַהּכֹל. וְּ הֶּ מֹות ּבָ ִהּדָ נּו לְּ ּוָ
ָך ַרֲחִמים  ָנַתן לְּ ֱאַמר "וְּ ּנֶּ ַרֲחִמים ָעָליו, ׁשֶּ ַרֵחם מְּ ָכל ַהמְּ יו". וְּ ל ַמֲעש ָ ַרֲחָמיו ַעל ּכָ "וְּ

אן. ָך". ַעד ּכָ ּבֶּ ִהרְּ ָך וְּ ִרַחמְּ  וְּ
 

רּו ַעל  מְּ אֶּ "ם נֶּ ּבַ ֵרי ָהַרמְּ בְּ ר, ִאם ּדִ ַמד ַקל ָוֹחמֶּ ה ֵצא ּולְּ ה ּוֵמַעּתָ ּמָ ד ּגֹוי, ַעל ַאַחת ּכַ בֶּ עֶּ
ִתים אֹוָתנּו. רְּ ׁשָ ה ַהמְּ הּוִדּיָ הּוִדי אֹו יְּ י יְּ ַלּפֵ ָכבֹוד ּכְּ ַיֵחס ּבְּ ִהתְּ ִריִכים ָאנּו לְּ ה צְּ ַכּמָ  וְּ
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ִריֹּות ּבְ ד ֶאת הַׁ ּבֵ ְמכַׁ  הַׁ
ִפי"  ַבׁש לְּ רֹו "ּדְּ ִספְּ אֹון ַהִחיָד"א ּבְּ ַתב ַהּגָ מִּ  :)מערכת ה אות טז(ּכָ ֶּ ִפי ַמה ׁשּ ַנֵהג ָהָאָדם ִעם ּכְּ תְּ

ם  הֶּ ַנֵהג ִעּמָ ִאם ִמתְּ י ִמּדֹוָתיו. וְּ ַמִים ַעל ּפִ ָ ׁשּ ַנֲהִגים ִעּמֹו ּבַ ךְּ ִמתְּ ֵני ֵביתֹו, ּכָ ִעם ּבְּ ָתיו וְּ רְּ ׁשָ מְּ
ָרכִ  דְּ ם ּבִ הֶּ ַנֵהג ִעּמָ ַמִים. ֲאָבל ִאם ִמתְּ ָ ׁשּ ַנֲהגּו ִעּמֹו ּבַ ךְּ ִיתְּ , ּכָ ֹרךְּ ֹנַעם ּובְּ ה, ּבְּ ִחּבָ ַאֲהָבה וְּ ים ּבְּ

ָהָגתֹו  ת ַהנְּ ה ָהָאָדם אֶּ ּנֶּ ׁשַ ּיְּ ֵדי ׁשֶּ ים ֵאּלּו ּכְּ ִמּלִ ַדי ּבְּ . וְּ ךְּ ַנֲהגּו ִעּמֹו ּכָ לֹום ִיתְּ ׁשָ ָקׁשֹות, ַחס וְּ
נֹוחֹות. רֹות, טֹובֹות וְּ ׁשָ ָרִכים יְּ דְּ ַהג ּבִ ִינְּ ִית, וְּ ּבַ  ַהּלֹא טֹוָבה ּבַ

 

רֹו "תּ  ִספְּ ים ָפָלאִג'י ּבְּ י ַחּיִ אֹון ַרּבִ ָכַתב ַהּגָ יֹון וְּ זְּ חֶּ ה ִלי ּבְּ ּלָ ּגַ תְּ ּנִ ה נֹוָרא ׁשֶּ ים", ַמֲעש ֶּ ֹוַכַחת ַחּיִ
ׁש ָיִמים ָרִאיִתי אֹותֹו  ַאַחר ֹחדֶּ ַטר, ּולְּ ִנפְּ ר וְּ ָיׁשָ ם וְּ ָהָיה ּתָ יֵרי ִעיֵרנּו ׁשֶּ ָחד ֵמֲעׁשִ אֶּ ָלה ּבְּ ַליְּ

י א ּתִ ַאלְּ ׁשָ ֵמַח. וְּ ש ָ ש  וְּ ש ָ ָגִדים ָנִאים וְּ ָהָיה ָלבּוׁש ּבְּ ֲחלֹום ׁשֶּ בֹוד ּבַ ָכל ַהּכָ ָכה לְּ ֹותֹו ַעל ַמה זָּ
ָזִרּיּות  ַאכְּ ָתיו ּבְּ רְּ ׁשָ מְּ ד ּבִ ּבֵ עְּ ּתַ ר לֹא ִהׁשְּ א ַעל ֲאׁשֶּ ַחּיֵי ָהעֹוָלם ַהּבָ ָכה לְּ זָּ ָאַמר ִלי ׁשֶּ ַהזֶּּה, וְּ

ַרֲחָמנוּ  י ִאם ּבְּ י, ּכִ ֹקׁשִ יד ֻעּלוֹ ּובְּ ּבִ ּלֹא ָהָיה ַמכְּ ׁשּוב חָ  ת ׁשֶּ ִהי ֲחלֹום. וְּ ם, ַויְּ ָבר ֲעֵליהֶּ ּדָ י ּבַ ּתִ ַקרְּ
ֵבד,  רּות ּכָ ׁשּום ׁשֵ ּלֹו ּבְּ ִתים ׁשֶּ רְּ ׁשָ ַצֵער ַלמְּ ּלֹא לְּ תֹו ַהּטֹוָבה, ׁשֶּ ָתה ִמּדָ ךְּ ָהיְּ ּכָ ֱאָמָנה ׁשֶּ י נֶּ ּתִ ָיַדעְּ וְּ

אן. קֹו. ַעד ּכָ לְּ ֵרי חֶּ ַאׁשְּ ָריו וְּ ר, ַאׁשְּ ׁשָ פְּ אֶּ ֶּ ָכל ַמה ׁשּ ם ּבְּ ַרֵחם ֲעֵליהֶּ  ּולְּ
 

מֹו הָ  ָהַרב ַעצְּ ת ׁשֶּ ֱאמֶּ י ּובֶּ אֹון ַרּבִ נֹו ַהּגָ ֵהִעיד ָעָליו ּבְּ ִפי ׁשֶּ ַקּיֵם, ּכְּ ה מְּ ָנאֶּ ה ּדֹוֵרׁש וְּ ָיה ָנאֶּ
ָרָהם תֹות  ַאבְּ רְּ ׁשָ ַלמְּ ל ָאָדם, וְּ ּיֹות ִעם ּכָ ָכַתב: "ָמתֹוק ַלּפִ ים", וְּ ָאה ֵמַחּיִ רֹו "ַצּוָ ִספְּ ָפָלאִג'י ּבְּ

ּיּוכַ  ִית ׁשֶּ ֵני ַהּבַ ַעת ֲאִכיָלָתם, ִמי הּוא ִמּבְּ ׁשְּ ָעָרה ּבִ ּתֹות אֹו קְּ ִלי ַמִים ִלׁשְּ ׁש ֲאִפּלּו ּכְּ ַבּקֵ ל לְּ
עֹוֵרר  ֱאֹכל. ּגַם לֹא ָהָיה ֵמִניַח ָלנּו לְּ ת לֶּ בֶּ ִהיא יֹוׁשֶּ ׁשֶּ ת ּכְּ תֶּ רֶּ ׁשָ ֵלג ֵמַהמְּ תֹות אֹו ַמזְּ רְּ ׁשָ ַלמְּ

ר אַ  ּבֹקֶּ ִגיֵעי כֹ  ףּבַ ם ָינּוחּו יְּ ׁשָ י ֵהן ֲעֵיפֹות ִויֵגעֹות, וְּ ֵהִאיר ַהּיֹום, ּכִ ַעט". ׁשֶּ )שלחן ערוך ַח עֹוד מְּ

 אהבת הבריות עמוד שצה( ,המדות
 

 

ת  ִדיקַׁ ָפִריםּבְ ּסְ  הַׁ

י  ֵכן ּכִ ּתָ ּיִ ַאף ׁשֶּ רּוֵרי ָחֵמץ. וְּ ם ּפֵ הֶּ לּו ּבָ א ָנפְּ ּמָ ׁש ׁשֶּ ָפִרים ֵמֲחׁשָ ת ַהּסְּ ּדֹק אֶּ ךְּ ִלבְּ ֵאין ֹצרֶּ
רּוֵרי ָחֵמץ, ֵאינֹו צָ  ַעט ּפֵ לּו מְּ ם ָנפְּ הֶּ ּמּוד ּבָ ֵעת ַהּלִ ם ּבְּ הֶּ ֹמד ּבָ ר ִללְּ , ּוֻמּתָ ָכךְּ ִריךְּ ָלחּוׁש לְּ

ם  הֶּ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ִהׁשְּ ָיֵרי ַמֲאָכל, ֵאין לְּ ם ׁשְּ הֶּ בּוק ּבָ ּדָ צּוי ׁשֶּ ּמָ כֹוִנים ׁשֶּ רְּ אּוָלם, ּבִ ַסח. וְּ פֶּ ּבְּ
ַאַחר ִנּקּוי ֵהיֵטב. א לְּ ּלָ וה שדוקא שישנם כמה וכן דעת רבנו ישעיה מטראני, המאירי, ומהר"ם חלא אֶּ

תים של עיסה הכלי מצרפם ולא בפירורים של פת. והסכימו לזה רוב גדולי האחרונים, המהרי"ל, מטה חצאי זי
ָכלמשה, מגן אברהם, שיירי כנה"ג, פרי חדש, אליה רבה, הגר"ז, שלחן גבוה ועוד.  ן וְּ ּכֵ א ֵאין ִאם ׁשֶּ ּלָ ִית ֵחִצי אֶּ ַּ ז  ּכַ

ַבד לְּ ֵאין ּבִ עּור ָצִריךְּ  ׁשֶּ ָלל ּבִ השו"ע שפסק כרבנו יחיאל מפאריש והטור והגמ"י והמרדכי והסמ"ק וכדעת מרן , ּכְּ
ֵאיןוהרשב"ץ. וכמבואר בפני יהושע, בגדי שש, חמד משה, מגן האלף, מאמר מרדכי ועוד.  ֵפרּוִרים ָלחּושׁ  וְּ  ֵאּלוּ  לְּ

א ּמָ ָלם ָיֹבא ׁשֶּ ָאכְּ ַעם ֵהן, לְּ בוּ  ִמּטַ תְּ ּכָ ֵאין ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶּ ה ַלֲחׁשֹשׁ  ׁשֶּ אאֶּ  ָלזֶּ עּור ּלָ ׁשִ ִית ּבְּ ַּ ז ּיֵשׁ  ּכַ ֵרת ּבוֹ  ׁשֶּ קֹות ּכָ ֵהן. ּוַמלְּ  וְּ
ַעם ָאִסים ִמּטַ מְּ ּנִ ִלים ִמּיַד ׁשֶּ ּנֹופְּ ׁשֶּ ּנוּ  ּכְּ ַתב ּוָמהוכמו שכתב הגאון מפלאצק במגן האלף. , ִמּמֶּ ּכָ ה ׁשֶּ ַמֲעש ֶּ ִריךְּ  ַרב ּבְּ ּצָ  ׁשֶּ
ּדֹק ָפִרים ּגַם ִלבְּ ּסְּ ָרא, ּבַ ָמא חּומְּ ַעלְּ ין ִמן לֹאוְּ  ִהיא ּבְּ לֹא. ַהּדִ ֵקִנים ַלֲחָכִמים ָרִאינוּ  וְּ ִדים ַהזְּּ ַחּסְּ תְּ חּוׁשוּ  קֹוָנם ִעם ַהּמִ ּיָ  ׁשֶּ
ָכךְּ  ָלל לְּ ָלל ּכְּ  ז סימן מג. לה(חלק יביע אומר שו"ת וכן פסק בשו"ת אור לציון. ) .ּוכְּ
 

ֲעֹרֶבת ְכֵלי - ָחֵמץ ּתַׁ אַׁ ֲעֵלי מַׁ ים ּבַׁ יִּ  חַׁ

ּיֵשׁ  מּוָצִרים ם ׁשֶּ הֶּ תתַּ  ּבָ אּוִיים ֵהם ִאם, ָחֵמץ ֲעֹרבֶּ ַמֲאָכל רְּ רּור, ָאָדם לְּ ָאסּור ּבָ  ׁשֶּ
ִאיָרם ַהׁשְּ ַסח לְּ ּפֶּ ב ,ּבַ ַחּיָ ַבֲעָרם וְּ אּוִיים לֹא ֵהם ִאם ֲאָבל. לְּ ַמֲאָכל רְּ א ָאָדם לְּ ּלָ  אֶּ

ֵהָמה ר, ִלבְּ ַסח ֵמֵהם ֵלָהנֹות ֻמּתָ פֶּ גֹון, ּבְּ ַהֲאִכיָלם: ּוכְּ ַבֲעֵלי לְּ ים לְּ מָ  אוֹ  ַחּיִ ָרםלְּ גֹוי כְּ . לְּ
ן ַעל ֻיָחד ַמֲאָכל, ּכֵ ַבֲעֵלי ַהּמְּ ים לְּ ּיֵשׁ  ַחּיִ ת ּבוֹ  ׁשֶּ ֲעֹרבֶּ ֵאינוֹ , ָחֵמץ ּתַ ַמֲאָכל ָראּוי וְּ , ָאָדם לְּ

ר ֲהָנָאה ֻמּתָ אי ּבַ ַ ַרׁשּ נוֹ  וְּ ַבֲעֵלי ִלּתְּ ים לְּ  .ַהַחּיִ
 

ַתב ָחן ָמָרן ּכָ לְּ ֻ ת :סעי' א, ד, ט( תמב )סימן ָערּוךְּ  ַהׁשּ ֲעֹרבֶּ ִרים ָחֵמץ ּתַ יהָ  עֹובְּ ּום ָעלֶּ ל ִמׁשּ ה ּבַ  ּוַבל ֵיָראֶּ
ֵצא גֹון ,ִיּמָ ָכר ּוכְּ ִדי ׁשֵ ָכל ַהּמָ ּיֹוֵצא וְּ ֵאּלוּ  ּכַ ָבִרים ּבָ ֱאָכִלים ִמּדְּ ָבר ֲאָבל. ַהּנֶּ ָעֵרב ּדָ תְּ ּנִ ֵאינוֹ  ָחֵמץ ּבוֹ  ׁשֶּ  וְּ
ָלל ָאָדם ַמֲאָכל ֵאינוֹ  אוֹ  ּכְּ ל ַמֲאָכל ׁשֶּ גֹון, ָאָדם ּכָ רּוָפה] ק"ההתריא ּכְּ ַכּיֹוֵצא [ּתְּ י ַעל ַאף, ּבוֹ  וְּ  ּפִ
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ר ּתָ ּמֻ מוֹ  ׁשֶּ ַקּיְּ ַסח לְּ פֶּ לוֹ  ָאסּור ,ּבְּ ָאכְּ ַאַחר ַעד לְּ ַסח לְּ שׁ  ָחֵמץ. ַהּפֶּ ַעּפֵ ִהתְּ ם ׁשֶּ ַמן ֹקדֶּ ַסל ִאּסּורוֹ  זְּ ִנפְּ  וְּ

לֶּב ֵמֲאִכיַלת ָרפוֹ  אוֹ , ַהּכֶּ ְּ ש ּ ֵאשׁ  ׁשֶּ ם ּבָ ַמּנוֹ  ֹקדֶּ ַרךְּ  זְּ חְּ נֶּ ֵאינוֹ  ַעד וְּ לֶּב ָראּוי ׁשֶּ ר, ַלּכֶּ מוֹ  ֻמּתָ ַקּיְּ ַסח לְּ פֶּ  ַעל .ּבְּ
ן יוֹ , ּכֵ ל ּדְּ ָ ֻבׁשּ ּמְּ ַכר ׁשֶּ ׁשֵ עֹוִרים ּבְּ ר, ש ְּ ּתֹב ֻמּתָ ַסח ּבוֹ  ִלכְּ פֶּ יָון ,ּבְּ ַסל ּכֵ פְּ ּנִ לֶּב ֵמֲאִכיַלת ׁשֶּ  .ַהּכֶּ
 
 

 ת ֶהָחֵמץ ְלגֹוי   ְמִכירַׁ
ְצָנע  ָחֵמץ מ 

שׁ  רְּ ִאיר ָחֵמץ ּבִ ַהׁשְּ ָאמּור, ֵאין לְּ ָאז ֵאינֹו עֹוֵבר ִאּסּור ֵמַהּתֹוָרה ּוֵתנּו, ּכָ לֹו, ׁשֶּ ּטְּ ]ַוֲאִפּלּו ִאם ּבִ

ַעִין ִאיר ָחֵמץ ּבָ ַהׁשְּ רּו ֲחָכִמים לְּ ן, ֲעַדִין ָאסְּ ַהּלָ ֹבָאר לְּ מְּ גֹוי,  [.ּכַ ָחֵמץ לְּ ת הֶּ אּוָלם, ִאם מֹוֵכר אֶּ
ר, כֵּ  ֵביתֹו, ֲהֵרי זֶּה ֻמּתָ ָאר ּבְּ ָחֵמץ ִנׁשְּ הֶּ י ׁשֶּ ךְּ לוֹ ַאף ַעל ּפִ ּיָ ָחֵמץ ׁשַ ֵאין הֶּ ַבד  .יָון ׁשֶּ ּוִבלְּ

ָסגּור ָנע וְּ ָמקֹום ֻמצְּ יַח אֹותֹו ּבְּ ּנִ ּיַ ם ַיד ָאָדם. ,ׁשֶּ ע ׁשָ ּגַ ַבל ּתִ  ג, ה ובאחרונים. ע( תמחתוספתא, ) לְּ
 

 מֹוְכִרים ֵאיךְ 
ית ֵדי ּבֵ ַעת ַעל יְּ ּצַ ּבַ ָחֵמץ ִמתְּ ִכיַרת הֶּ ין מְּ ק ּדִ דֶּ קֹומִ  אוֹ  צֶּ נּות ַהּמְּ ָכל ִעיר. ָהַרּבָ ּבְּ ית ׁשֶּ

לּוִחים  ׁשְּ ה אֹוָתם ּכִ ַמּנֶּ זֶּה הּוא מְּ ּבָ ִכיָרה, ׁשֶּ ֵסי ַהּמְּ ָטפְּ מֹו ּבְּ ת ׁשְּ ׁשֹם אֶּ ל ָאָדם ִלרְּ ַעל ּכָ וְּ
גֹוי. ת ֲחֵמצֹו לְּ ּכֹר אֶּ ן] ֲעבּורֹו ִלמְּ ּכֹר ִנּתָ ת ִלמְּ ָחֵמץ אֶּ ָצעּות ֲאַתר ּגַם הֶּ מְּ אֶּ רּות" ּבְּ ּבְּ ֵאין  "[.ִהּדַ וְּ

ָאָדם מֹ  לְּ ים ֵהם ִלסְּ ִכיָרה ַרּבִ ִדיֵני ַהּמְּ ָרֵטי וְּ י ּפְּ ֵבין ַהּגֹוי, ּכִ ינֹו לְּ ּכֹר ּבֵ ִלמְּ מֹו וְּ ךְּ ַעל ַעצְּ
ֹאד.   )ע(ַעד מְּ

 

 ִאְחסּון ְמקֹום
ִנים ָ ׁשּ ִחילוּ  ָהַאֲחרֹונֹות ּבַ ֵסי ִהתְּ ָטפְּ ִכיַרת ּבְּ ל ָחֵמץ מְּ ֻנּיֹות ׁשֶּ מֹות ַרּבָ ֻסּיָ ּתֹב מְּ קֹום ִלכְּ  'מְּ
סּון' ַהיְּ , ִאחְּ ַעל נוּ ּדְּ ל ׁשֶּ ן ָאָדם ּכָ ַסּמֵ ם לְּ ֵסן הּוא ֵהיָכן ׁשָ ַאחְּ ת מְּ צוֹ  אֶּ מְּ ֵביתוֹ  חֶּ , ּבְּ
ֵאיזֶּה ָסן אוֹ  ָארֹון ּבְּ ַכּיֹוֵצא ַמחְּ זֶּה וְּ ּלֹא ָנכֹון ַהּיֹוֵתר ֲאָבל, ּבָ ּתֹב ׁשֶּ ס ִלכְּ ֹטפֶּ ִכיָרה ּבְּ  ַהּמְּ
קֹום סּון' 'מְּ ָלל ִאחְּ ָכךְּ , ּכְּ ת מֹוֵכר ּובְּ ָחֵמץ אֶּ ָכל הֶּ הּוא ֹוםָמק ּבְּ  .ׁשֶּ

 
אי ַאף ַוּדַ ּבְּ ָנָתם ׁשֶּ ּוָ טֹוָבה ּכַ ֵדי ,לְּ יֶּה ּכְּ הְּ ּיִ ר ׁשֶּ ה ִנּכָ ֲעש ֶּ ּמַ ִכיָרה ׁשֶּ ִציִני הּוא ַהּמְּ ָחָזק רְּ ן ּוֵמֲחַמת], יֹוֵתר וְּ  ּכֵ

קֹומֹות ּגַם ֵהֵחּלוּ  מְּ ִמים ּבִ ֻסּיָ ׁשֹם מְּ ל ִלרְּ ָחד ּכָ ִכיַרת אֶּ ַדף ָחֵמץ ִלמְּ ֵני ּבְּ פְּ מוֹ  ּבִ לֹ , ַעצְּ ִפי אוְּ ּנֹוֲהִגים ּכְּ ם ׁשֶּ  ֻרּבָ
ם ֻכּלָ ִמים ּכְּ ׁשָ רְּ ּנִ ים ׁשֶּ ים ֲאָנׁשִ ַדף ַרּבִ ָחד ּבְּ ִמים אֶּ רֹוׁשְּ ת ַרק וְּ ָמם אֶּ ת ׁשְּ ֹתבֶּ ַהּכְּ  ָנכֹון ַהּיֹוֵתר ֲעַדִין ַאךְּ , [וְּ
ּלֹא ן ׁשֶּ ַסּמֵ קֹומֹות לְּ ִמים מְּ ֻסּיָ א מְּ ּלָ ּכֹר אֶּ ת ִלמְּ ָחֵמץ אֶּ ָכל הֶּ הּוא' ָמקֹום 'ּבְּ י, ׁשֶּ ָעִמים ּכִ הּוא ּפְּ ם ׁשֶּ  רֹוׁשֵ

ל ָמׁשָ ָחֵמץ לְּ הֶּ ָצא ׁשֶּ ָארֹון ִנמְּ ָדִדי ּבְּ ח צְּ ּבָ טְּ ּמִ ַכח, ּבַ ׁשָ ָצא וְּ מְּ ּנִ ם ׁשֶּ ָסן ּגַ חְּ ּמַ ָצא, ּבַ ִנמְּ ּלֹא וְּ ת ָמַכר ׁשֶּ  אֶּ
צוֹ  מְּ ָסן חֶּ חְּ ּמַ ּבַ ַרּבֹות .ׁשֶּ נוּ  וְּ ַאלְּ ַאַחר ִנׁשְּ ַסח לְּ ים, ַהּפֶּ חוּ  ֵמֲאָנׁשִ כְּ ָ ׁשּ ׁשֹם ׁשֶּ ת ִדּיּוקּבְּ  ִלרְּ ל אֶּ קֹומֹות ּכָ . ַהּמְּ
ַאף ן וְּ ּמִ ָתם ׁשֶּ ִלים ֵהם ַהּסְּ ַבּטְּ ת מְּ ָחֵמץ אֶּ ל, הֶּ נוּ  ֲעַדִין ָמקֹום ִמּכָ ּקְּ ּדֹק ֲחַז"ל ּתִ ת ּגַם ִלבְּ ָחֵמץ אֶּ  הֶּ

פוֹ  רְּ ש ָ ַעל ּולְּ ּפֹ א, ּבַ ּמָ ל לֹא ׁשֶּ ַבּטֵ ֵלב יְּ ֵלם ּבְּ א, ׁשָ ּלָ ן ִאם אֶּ רוֹ  ּכֵ ָאז מֹוכְּ ָבר ׁשֶּ א ּלוֹ ׁשֶּ  ֵאינוֹ  ּכְּ ּלָ ל אֶּ  ׁשֶּ
לֹא, ַהּגֹוי פוֹ  ָצִריךְּ  וְּ רְּ ׁשָ לֹא לְּ לּום וְּ ֹזאת. ּכְּ ַבד וְּ ָנם ִמּלְּ ׁשְּ ּיֶּ ים ׁשֶּ חֹוִקים ַרּבִ וֹות ִמּתֹוָרה ָהרְּ ּלֹא ּוִמצְּ  ׁשֶּ

ִלים ַבּטְּ ת מְּ ָחֵמץ אֶּ ָלל הֶּ ַרק ,ּכְּ ִרים וְּ ךְּ  אֹותוֹ  מֹוכְּ רֶּ רּות' ֲאָתר דֶּ ּבְּ ַכּיֹוֵצא 'ִהּדַ ם וְּ הֶּ  .ּבָ
 

ִכיָרה ָמקֹור ּמְ  הַׁ
י, ָלַדַעת ֵישׁ  קֹור ּכִ ִכיַרת מְּ ָחֵמץ מְּ גֹוי הֶּ ב לְּ רֶּ עֶּ ַסח ּבְּ ִאים ֵמַרּבֹוֵתינוּ  הּוא, ּפֶּ ּנָ א ַהּתַ ּתָ פְּ ּתֹוסֶּ ֵכן, ּבַ ַסק וְּ  ּפָ

"ם ּבָ ָראֵ : )הלכות חמץ ומצה פ"ד ה"ו( ָהַרמְּ ַיד ִיש ְּ ָהָיה ָחֵמץ ּבְּ ִפיָנה וְּ סְּ ִאים ּבִ ָהיּו ּבָ גֹוי ׁשֶּ ָרֵאל וְּ ל ִיש ְּ
ית ָעה ֲחִמיׁשִ יָעה ׁשָ ִהּגִ ָנה ,וְּ ַמּתָ נֹו לֹו ּבְּ רֹו ַלּגֹוי אֹו נֹותְּ ַסח,  ,ֲהֵרי זֶּה מֹוכְּ ּנּו ַאַחר ַהּפֶּ חֹו ִמּמֶּ לֹוקְּ חֹוֵזר וְּ וְּ

ה לֹוֵקַח ִמּגֹוי ּבֹא וְּ  ַאּתָ ָרֵאל ַלּגֹוי ַעד ׁשֶּ ש  אֹוֵמר ַהּיִ מּוָרה. וְּ ָנה ּגְּ ַמּתָ ּנּו לֹו ּבְּ נֶּ תְּ ּיִ ַבד ׁשֶּ ָרֵאלּוִבלְּ ש ְּ  ,ַקח ִמּיִ
ַנאי ן לֹו ַעל ּתְּ לֹא ִיּתֵ ּכֹר לֹו וְּ ַסח, ֲאָבל לֹא ִימְּ ָך ַאַחר ַהּפֶּ ח ִמּמְּ ּקַ אֶּ ָטֵרךְּ וְּ צְּ א אֶּ ּמָ ָכַתב .ׁשֶּ רּוַמת וְּ תְּ  ּבִ

ן ׁשֶּ ּיֵשׁ  ִמי, ַהּדֶּ ָידוֹ  ׁשֶּ ַסח ָסמּוךְּ  ָחֵמץ ּבְּ ה ַלּפֶּ ָקׁשֶּ ַבֲערוֹ  לוֹ  וְּ נוֹ  לְּ נֹותְּ גֹוי וְּ ָנה לְּ ַמּתָ ָרֵאל, מּוָרהּגְּ  ּבְּ ש  ַהּיִ  וְּ
ירוֹ  אֹותוֹ  ַמּכִ יֹוֵדעַ  ּגֹוי לְּ ּלֹא ּבוֹ  וְּ ע ׁשֶּ ָחֵמץ ִיּגַ ָלל ּבֶּ א, ּכְּ ּלָ ֵרהוּ  אֶּ מְּ ַאַחר ַעד לוֹ  ִיׁשְּ ַסח לְּ ַיֲחִזיֵרהוּ  ַהּפֶּ , לוֹ  וְּ
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ה ר ֵיָראֶּ ּתָ ּמֻ ֵנהוּ  ַרק, ׁשֶּ תְּ ּיִ לֹא ַלּגֹוי ׁשֶּ ַנאי ׁשּום לְּ ָכַתב. ּתְּ ית וְּ ךָ  ֵאיןׁשֶּ  ַאף, יֹוֵסף ַהּבֵ דֹוָלה ָהֲעָרָמה לְּ  ּגְּ
ירוּ , ִמזּוֹ  ּסֹוף, ל"ֲחזַ  ִהּתִ ה סֹוף ׁשֶּ ָין ַנֲעש ָ נְּ ין ַהּקִ ּדִ ָכַתב. ּכַ ַהֲעָרַמת, סֹוֵפר ַהֲחַתם וְּ ִכיָרה וְּ ר ִהיא זוֹ  מְּ ּתֵ  הֶּ

מּור ִלי ַהּתֹוָרה ִמן ּגָ ּפּוק ׁשּום ּבְּ קְּ יָון, ּפִ הּוא ּכֵ ִכיָרה מֹוֵכר ׁשֶּ מּוָרה מְּ ָיִניםֵמהַ  ּגְּ נְּ ַהּגֹוי ּקִ ה ׁשֶּ ם קֹונֶּ הֶּ . ּבָ
ַאף י ַעל וְּ ם ּפִ ֵניהֶּ ְּ ׁשּ ִעים ׁשֶּ ם יֹודְּ ִלּבָ ָחֵמץ ּבְּ הֶּ ַזר ׁשֶּ ָרֵאל ֻיחְּ ש ְּ ַאַחר ַלּיִ ַסח לְּ ל, ַהּפֶּ ִכיָרה ָמקֹום ִמּכָ  ַהּמְּ

ִכיָרה מּוָרה מְּ ָיכֹול, ִהיא ּגְּ ה וְּ ֹות ַהּקֹונֶּ צוֹ  ּבוֹ  ַלֲעש  פְּ א, חֶּ ּלָ הּוא אֶּ ָרֵאללַ  אֹוֵהב ׁשֶּ ש ְּ ֵאינוֹ  ּיִ ה וְּ  ֵכן עֹוש ֶּ
רוֹ  ּמְּ ׁשַ ַאַחר ַעד לוֹ  ּומְּ ַסח לְּ חֹוֵזר ַהּפֶּ רוֹ  וְּ ָרֵאל ּומֹוכְּ ש ְּ זֶּהוּ , ַלּיִ ר וְּ ּתֵ מּור הֶּ ִלי ּגָ ּפּוק ּבְּ קְּ אי. ּפִ ַ ַרׁשּ ש ְּ  וְּ  ָרֵאלַהּיִ

ֵפרּושׁ  ַלּגֹוי לֹוַמר ה ִאם, ּבְּ צֶּ רְּ רוֹ  ַלֲחֹזר ּתִ מֹוכְּ ַאַחר ִלי ּולְּ ַסח לְּ אי ָקרֹוב ,ַהּפֶּ ַוּדַ ֵחהוּ  לְּ ּקַ אֶּ ךָ  ׁשֶּ  ִמּמְּ
ִחירוֹ  מְּ ַגם. ּבִ ַדַעת ֵאין ִאם וְּ נֹותוֹ  ַהּגֹוי ּבְּ שׁ  ִלקְּ ל, ַמּמָ ָבִרים ָמקֹום ִמּכָ ב ּדְּ ּלֵ ּבַ ָבִרים ֵאיָנם ׁשֶּ ַעל. ּדְּ י וְּ  ּפִ

ט זֶּה ׁשַ ָהג ּפָ נְּ ָכל ַהּמִ פּוצֹות ּבְּ ָרֵאל ּתְּ ּכֹר ִיש ְּ ָחֵמץ ִלמְּ ִרי הֶּ ָנכְּ כִּ  לְּ ַאַחר ּוַמֲחִזירוֹ  ירוֹ ַהּמַ ַסח לְּ ם. ַהּפֶּ ֻכּלָ  וְּ
ִכיָרה מֹוִדים ּמְּ מּוָרה ׁשֶּ ֵער, ִהיא ּגְּ ַערְּ ַהמְּ ָעָרה ָראּוי זֶּה ַעל וְּ ן, ִלגְּ ה ּכֵ אֶּ רּור ִלי ִנרְּ ַרת ּבָ זְּ עֶּ ַרךְּ  ה' ּבְּ ּבָ . ִיתְּ

אן ַעד ֵרי ּכָ בְּ  .סֹוֵפר ַהֲחַתם ּדִ
 

ים ָכל ּוַמֲעש ִ ִקיִעים יֹום ּבְּ פְּ ּמַ דּושַׁ  ׁשֶּ כֹור תקְּ ֵהָמה ּבְּ הֹוָרה ּבְּ ָאסּור טְּ ֲהָנָאה ׁשֶּ ֵדי ַעל, ֵמַהּתֹוָרה ּבַ  יְּ
ִכיַרת ֵהָמה ֹאזֶּן מְּ גֹוי ַהּבְּ ֹפָרשׁ , לְּ מְּ ָמָרא ּכַ ּגְּ ת ּבַ כֶּ כֹורֹות ַמּסֶּ הּוג, )ג ע"א( ּבְּ ַכּנָ ָכל וְּ יָון. ָהעֹוָלם ּבְּ ן ּכֵ ּמִ  ׁשֶּ
ין ר ַהּדִ ַהֲעִרים ֻמּתָ ִאּסּור ֲאִפּלוּ  לְּ ֹבָאר, ָרהּתוֹ  ּבְּ ַכמְּ בַּ  וְּ ַרמְּ ַין ם"ּבָ ִענְּ ר ּבְּ ִני ַמֲעׁשֵ עֹוד ׁשֵ ֵכן. וְּ בוּ  וְּ תְּ  ּכָ

אֹון יָסא ַהּגָ ִרי, ִמּלִ ָגִדים ַהּפְּ ַמח, מְּ ק צֶּ דֶּ שַׁ , צֶּ עֹוד ם"ַמַהרְּ ים וְּ בוּ . ֵמָהַאֲחרֹוִנים ַרּבִ ָכתְּ )מסכת ַהּתֹוָספֹות  וְּ

נוֹ , (א"ע עאעבודה זרה  ַהקְּ ִמיר ּולְּ ַהחְּ ה לְּ אֶּ ִנרְּ ֵריָפה ת ַלּגֹויוְּ ה אֹוָתּה טְּ עֹוש ֶּ ָהֹראשׁ  ,ֵאיָבר ׁשֶּ גֹון ָהֵרָאה וְּ  ,ּכְּ
ָנם ֵאין ָהֵרָאה ָאמְּ ׁשִֹוי ָהֹראׁש וְּ ן ַהּגֹוי ָמעֹות ּבְּ ּתֵ ּיִ רּוָטה ,ָצִריךְּ ׁשֶּ פְּ ֵנם ּבִ קְּ ּיַ י ׁשֶּ א ּדַ ּלָ ַאף ,אֶּ י  ַעל וְּ ּפִ

ַלִים פְּ ה יֹוֵתר ּכִ וֶּ ָ ׁשּ ּום בִּ  ,ׁשֶּ חֵאין ָלחּוׁש ִמׁשּ י ,ּטּול ִמּקָ ש ְּ  ּכִ נֹותַהּיִ ַהקְּ ַמר לְּ ֵטר  ַלּגֹוי ָרֵאל ּגָ ִהּפָ ֵדי לְּ ּכְּ
ין כֹור ִמּדִ ֵהָמה. ּבְּ ּבְּ ָרֵאלע"כ.  ּבַ ץ ִיש ְּ רֶּ אֶּ ָהַלךְּ  ,ּוַפַעם ַאַחת ָהָיה ָרָעב ּבְּ ָהָיה וְּ פֹון ׁשֶּ י ַטרְּ ׁש  ּכֵֹהן ַרּבִ ִקּדֵ וְּ

ֵדי ים ּכְּ לֹׁש ֵמאֹות ָנׁשִ ַהֲאִכיָלן בִּ  ׁשְּ רּוָמה לְּ סיקתא זוטרתא שיר השירים פרק ה"א, ופ "הכתובות פ)תוספתא תְּ

ַאף, (א י ַעל וְּ זּוֹ  ּפִ י, ָהֲעָרָמה ׁשֶּ אי ּכִ ַוּדַ ה לֹא ּבְּ א ֵכן ָעש ָ ּלָ ִביל אֶּ ׁשְּ ַהֲאִכיָלן ּבִ רּוָמה לְּ תְּ ָכַתב. ּבִ ׁשוּ  וְּ  ת"ּבְּ
ַין נְּ ךְּ , עֹוָלם ּבִ ּכָ ָהג ִהלְּ נְּ ֲהגוּ  ַהּמִ ּנָ ִהּלֹות ׁשֶּ קְּ ָרֵאל ּבִ ּכֹר ִיש ְּ ֵהמֹות ִלמְּ גֹוי ַהּבְּ ם לְּ ַסח ֹקדֶּ ֵדי, ּפֶּ ַהֲאִכיָלם ּכְּ  לְּ
ַסח ָחֵמץ ּפֶּ שׁ  ּבוֹ  ֵאין, ּבַ ָכל, ִאּסּור ֲחׁשָ ֲהָלָכה ָמקֹום וְּ ת ׁשֶּ פֶּ ךָ  רֹופֶּ ָידְּ ָהג ַאַחר ֲהַלךְּ , ּבְּ נְּ ם . ַהּמִ  ַהּנֹוָדעּגַ

יהּוָדה ַתב ּבִ ה ּוֵמעֹוָלם ֵמָאז ַוֲאִני, ּכָ הַ  מֹורֶּ ירלְּ זֶּה ּתִ ֵכן. ּבָ ַתב וְּ ׁשוּ  ּכָ ת ת"ּבְּ רֶּ ן , ֲחָכִמים ֲעטֶּ ּכֵ ָהגׁשֶּ נְּ  ַהּמִ
ׁשּוט לֹא ּפָ ים וְּ ׁשִ ָהֲעָרָמה חֹוׁשְּ ֲחַמת ֵמַאַחר, לְּ ּמֵ ַמר ָהִאּסּור ׁשֶּ ּתוֹ  ּגָ ַדעְּ נֹות ּבְּ ַהקְּ  ַהּמֹוֵכר ֵלב ִאם ַוֲאִפּלוּ . לְּ
ה ָבה ּפֹונֶּ ׁשָ ַמחְּ כֹוָנה לֹא לְּ א זֶּה ֵאין, נְּ ּלָ ָבִרים אֶּ ב ּדְּ ּלֵ ּבַ ֵאיָנם ׁשֶּ ָבִרים ׁשֶּ ל ּדְּ ַבּטֵ ה לְּ ֲעש ֶּ ל ַהּמַ ִכיָרה ׁשֶּ  ַהּמְּ
ֵדי ַעל ָיִנים יְּ נְּ ת ַהּקִ ּדָ ֵעיֵנינוּ . ּכַ ָבר ָהרֹואֹות וְּ ּכְּ ט ׁשֶּ ׁשַ ר ּפָ ּתֵ ָכל ַההֶּ ִדיַנת ּבְּ אַתִים יֹוֵתר זֶּה, ּפֹוִלין מְּ  ִמּמָ

ָנה י ַעל, ׁשָ אֹוֵני הֹוָרַאת ּפִ םׁשֶּ  עֹוָלם ּגְּ יֵמיהֶּ ֵאין, יֹום יֹום ׁשֹוִתים ָאנוּ  ּמֵ אן וְּ נּוד ּכָ ָלל ִאּסּור ִנדְּ  ּכְּ
ר ִעּקָ ַתב. עכ"ד. וְּ ה ּכָ רֹות ֹמׁשֶּ ׁשּו"ת ִאּגְּ נֹות ָחֵמץ , ּובְּ ּלֹא ִלקְּ ַסח ׁשֶּ ִמיר ַאַחר ַהּפֶּ ַהחְּ ָבָרא לְּ ֵאין סְּ וְּ

ָרֵאל ָוִני ִיש ְּ נְּ ֵאינוֹ  ֵמחֶּ וֹות ׁשֹוֵמר ׁשֶּ צ, ִמצְּ מְּ ַכר חֶּ ּמָ ם וֹ ׁשֶּ ִרי ֹקדֶּ ָנכְּ ַסח לְּ ִכיַרת ָחֵמץ ַהּפֶּ מְּ הּוג ּבִ ּנָ שׁ  ,ּכַ  ֵמֲחׁשָ
מּור ֵלב ּגָ י ַאף ִאם לֹא ָהָיה ּבְּ מּור, ּכִ ֵלב ּגָ ִכיָרה ּבְּ ָתה ַהּמְּ א לֹא ָהיְּ ּמָ ֵאיָנם ,ׁשֶּ ּלֵב ׁשֶּ ּבַ ָבִרים ׁשֶּ  הּוא ּדְּ

ָבִרים ִכיָרה., ּדְּ ל ַהּמְּ ַבּטֵ לּום לְּ ֵאינֹו ּכְּ ָכלע"כ.  וְּ רֵ  וְּ ַמִים איְּ ה ׁשָ ת ַעל ּומֹודֶּ ה, ָהֱאמֶּ י רֹואֶּ ִכיַרת ּכִ  מְּ
ָחֵמץ גֹוי הֶּ סֹודֹות ָלהּ  ֵישׁ , לְּ ֱאָמִנים ֲחָזִקים יְּ נֶּ ַעל. וְּ ן וְּ ָכל ָנֲהגוּ  ּכֵ ִהּלֹות ּבְּ ָרֵאל קְּ ָכל ִיש ְּ ה, ָהעֹוָלם ּבְּ ּמָ  ּכַ
ה ַכּמָ ַעד ּדֹורֹות וְּ עַ , ַהּיֹום וְּ ַבּצֵ ת לְּ ִכיָרה אֶּ ָכל ַהּמְּ נָ  ּבְּ ֵדי ַעל הׁשָ דֹוֵלי יְּ ָרֵאל ּגְּ ָכל ִיש ְּ י ּבְּ ּתֵ ין ּבָ ק ַהּדִ דֶּ  צֶּ

נּויֹות ָהַרּבָ קֹוִמּיֹות וְּ ָכַתב. ַהמְּ ֵכן: "סֹוֵפר ַהֲחַתם וְּ ט וְּ ׁשַ ָהג ּפָ נְּ ָכל ַהּמִ פּוצֹות ּבְּ ָרֵאל ּתְּ ֵער, ִיש ְּ ַערְּ ַהמְּ  ַעל וְּ
ָעָרה ָראּוי זֶּה  סימן לח( "די יוומר ח"ע איבי)שו"ת ". ע"כ. ִלגְּ
 

ִכיָרה ּמְ ן הַׁ  ְזמַׁ
ם ֵהָרׁשֵ ל ָאָדם לְּ ֵרז ּכָ ּדָ ִכיַרת ִיזְּ ַעל  ִלמְּ ח. וְּ ּכַ א ִיׁשְּ ּמָ ין ַלּיֹום ָהַאֲחרֹון, ׁשֶּ ּתִ לֹא ַימְּ ָחֵמץ, וְּ הֶּ

ִנים ל ּפָ ּכֹר ,ּכָ ִאים ִלמְּ ַ ת ַרׁשּ ָחֵמץ אֶּ גֹוי הֶּ ֲהָנָאה ,לְּ ָאֵסר ּבַ ּיֵ ָעה ׁשֶּ ָחג,  ַעד ׁשָ ב הֶּ רֶּ עֶּ נּו ּבְּ ַהיְּ ]ּדְּ

ַמר שָׁ  : ּגְּ ךְּ ֵערֶּ ן, ּבְּ ַהּלָ ִדלְּ ית ּכְּ ַמּנִ ָעה זְּ ִפי ׁשָ ית לְּ עֹון ַקִיץ 11:81ָעה ֲחִמיׁשִ ׁשָ דֵ . [ּבְּ ָעה ּובְּ רֹו ַעד ׁשָ ָמכְּ יֲעַבד ָיֹכל לְּ
ֵני ֲחצֹות ַהּיֹום  ִגיָלה ִלפְּ : רְּ ךְּ ֵערֶּ עֹון ַקִיץ 18:21]ּבְּ ׁשָ  )ס( .[ּבְּ

 

ּלָם מֹוְכִרים  ּכ 
ִאיר ָחמֵ  ּלֹא ִהׁשְּ ם ָאָדם ׁשֶּ ָאר ּגַ ָעִמים ִנׁשְּ י ִלפְּ גֹוי, ּכִ ָחֵמץ לְּ ת הֶּ ּכֹר אֶּ ָלל, ִימְּ ֵביתֹו ּכְּ ץ ּבְּ

ֵרהּו  ּכְּ ִאם לֹא ִימְּ ֵאינֹו יֹוֵדַע ָעָליו, וְּ ת ָחֵמץ ׁשֶּ ֲעֹרבֶּ הּו ָחֵמץ אֹו ּתַ ׁשֶּ ָטעּות ֵאיזֶּ ]ֲהַגם ּבְּ

לֹו[ ּטְּ ּבִ אשֶּ ּמָ ֲהָנָאה.  , ׁשֶּ ָחֵמץ ּבַ  )ע(ֵיָאֵסר הֶּ



ב|   999 ח  ס פ ה ג  הח ד ג א ב ו ה  כ ל  ה

 

ֵלי ָחֵמץ  ּכְ
ּכֹר רַ  ִלים, ָצִריךְּ ִימְּ ת ַהּכֵ ם אֶּ ִאם ָטָעה ּוָמַכר ּגַ ִלים. וְּ לֹא ַהּכֵ ָחֵמץ ּבְּ ת הֶּ ק אֶּ

ִביָלה.  ָבֵרךְּ ַעל ַהּטְּ ִלים ִמּגֹוי, ַאךְּ לֹא יְּ ה ּכֵ ִדין ַהּקֹונֶּ ַסח, ּכְּ ַאַחר ּפֶּ ה לְּ וֶּ ִמקְּ יָלם ּבְּ ּבִ ַהטְּ לְּ
 פא(הגאון החזון איש בספרו אמונה ובטחון פרק ג אות ח. )
 

ל ֶ  ֲאֵחִרים ָחֵמץ ש 
ָמם.  ַעצְּ ִרים ּבְּ ֵאיָנם מֹוכְּ ּיֹוֵדַע ׁשֶּ ׁשֶּ ל ֲחֵבָריו, ּכְּ ל הֹוָריו אֹו ׁשֶּ ָחֵמץ ׁשֶּ ת הֶּ ּכֹר אֶּ ר ִלמְּ ֻמּתָ
ם ִאם לֹא  ּכֹר ֲעבּוָרם. ַאךְּ ּגַ ִליַח ִלמְּ ַמּנּו אֹותֹו ׁשָ ּיְּ ֵדי ׁשֶּ ם ָלֵכן, ּכְּ ּיֹוִדיֵעם ֹקדֶּ כֹון ׁשֶּ ַהּנָ וְּ

אי לִ  ַ ם, ַרׁשּ ּתֹו.הֹוִדיַע ָלהֶּ עְּ ּלֹא ִמּדַ ָאָדם ׁשֶּ ַזּכֹות לְּ ר לְּ ׁשָ פְּ אֶּ יָון ׁשֶּ ּכֹר ֲעבּוָרם, ּכֵ  מְּ
 

ּוֶמת ֵלב: ׁש ָלּה  ִלְתש  ּיֵ א ֵמֲחנּות ׁשֶּ ּלָ ַסח אֶּ ַאַחר ַהּפֶּ נֹות ָחֵמץ לְּ ּלֹא ִלקְּ ֵהר ׁשֶּ ִהזָּ ֵיׁש לְּ
ָנה זוֹ  ׁשָ ֵקָפה לְּ קֹוִמית, ַהּתְּ נּות ַהּמְּ ִכיַרת ָחֵמץ ֵמָהַרּבָ עּוַדת מְּ ן, ָעלּול , ּתְּ ִאם לֹא ּכֵ ׁשֶּ

ַסח".  ָעַבר ָעָליו ַהּפֶּ ל "ָחֵמץ ׁשֶּ ֲאִכיַלת ִאּסּור ׁשֶּ ל ּבַ ׁשֵ ִהּכָ  )ע(לְּ

 
 

 אתָ יחוּ ִד בְ א ִד תָ לְ ִמ 
ִצּיֹון ָהִראׁשֹון ָמָרן ָהָיה ָרִגיל נוּ  לְּ ָיה ַרּבֵ ר זצוק"ל יֹוֵסף עֹוַבדְּ ַסּפֵ ם לְּ ַסח ַחג ֹקדֶּ ת ַהּפֶּ  אֶּ

ה ֲעש ֵ ן ַהּמַ ַהּלָ לְּ ֵדי, ּדִ עַ  ּכְּ ֲעׁשֵ ׁשַ חַ  לְּ ַבּדֵ ת ּולְּ ּבּור אֶּ ָרׁשֹוָתיו ַהּצִ ּדְּ ּכוֹ  ּבִ ַדרְּ שׁ  ּכְּ ּקֹדֶּ  .ּבַ
 

ה ָחד ַמֲעש ֶּ אֶּ ָהָיה ּבְּ ּתוֹ  ִעם ַחי ׁשֶּ ַאֲהָבה ִאׁשְּ ה ּבְּ ִחּבָ י ַאךְּ , וְּ ַעם ִמּדֵ רוֹ  ָהָיה ּפַ ר ָהַרע ִיצְּ ּבֵ ּגַ  ִמתְּ
ָהָיה ָעָליו ָרהּ  וְּ טְּ ַקנְּ ָבִרים מְּ דְּ ה. ּבִ ִהּנֵ ב וְּ רֶּ ַסח עֶּ ר ּפֶּ ֲאׁשֶּ ָתה ּכַ ּתוֹ  ָהיְּ ה ִאׁשְּ ַנּקָ ת מְּ פֶּ צֶּ ַקרְּ ת ּומְּ  אֶּ
ִית ל ַהּבַ שׁ  ִמּכָ ִכיָנה, ָחֵמץ ֲחׁשָ ַראת אֹותוֹ  ּומְּ ִדיַקת ִלקְּ ֵריַפת ּבְּ ָחֵמץ ּוש ְּ ִדיחּות ָלהּ  ָאַמר, הֶּ בְּ  ּבִ
ַעת ָחֵמץ ִעם ָמה ֲאָבל: "ַהּדַ ִרי הֶּ דֹול ָהִעּקָ ַבעֲ  ֵהיָאךְּ  אֹותוֹ , ַהּגָ ִית ִמן ִריםמְּ זוֹ ?!", ַהּבַ ָרמְּ  ַעל ּבְּ
ּתוֹ  ִהיא ִאׁשְּ ָחֵמץ ֲחִליָלה ׁשֶּ דֹול הֶּ ה... ַהּגָ ָ ר ָהִאׁשּ ָבר ֲאׁשֶּ יָקה ּכְּ ּפִ יר ִהסְּ ַהּכִ ת לְּ ֲעָלהּ  אֶּ  ּבַ
ָהִבין ת ּולְּ ָמָזיו אֶּ ָתה, ַוֲעִקיצֹוָתיו רְּ ַחּדּות לוֹ  ָענְּ ן ּבְּ ֹהגֶּ ךָ  ַאל: "ּכַ ֹאג לְּ ֲעִלי ִלדְּ ָקר ּבַ ָבר, ַהּיָ  ּכְּ
ים ּדִ גֹוי אֹוִתי ּוָמַכר ָאִבי ִהקְּ מֹוךָ  לְּ  ...".ּכָ

 

 
 

 ת ָחֵמץ ִדיקַׁ   ּבְ
ן  ִדיקָ הַׁ ְזמַׁ  הּבְ

ֵליל  ָעה ּבְּ ּבָ רַארְּ ֵצאת ַהּכֹוָכִבים  ָעש ָ ף ּבְּ כֶּ ִניָסן ּתֵ [, 12:81]ּבְּ ךְּ ֵערֶּ ָחֵמץ  ּבְּ ת הֶּ ִקים אֶּ ּבֹודְּ
ר. אֹור ַהּנֵ  )לג( לְּ

 

ִפּלַׁת ְרִבית ּתְ  ֹקֶדם עַׁ
ַאַחר ִאם  ם וְּ ִבית ֹקדֶּ ל ַערְּ ּלֵ ּפַ ַמן ֵצאת ַהּכֹוָכִבים, ִיתְּ יַע זְּ ִהּגִ ִבית וְּ ל ַערְּ ּלֵ ּפַ ֲעַדִין לֹא ִהתְּ

ִמיִדית  ָוה ַהּתְּ צְּ ת ַהּמִ ֹות אֶּ ים ַלֲעש  ּדִ ַהקְּ ׁש לְּ ּיֵ ּדֹק, ׁשֶּ ךְּ ִיבְּ ִבית[ּכָ ֵאיָנּה ]ַערְּ ָוה ׁשֶּ צְּ ם ַהּמִ , ֹקדֶּ
ִמיִדית  ִדיַקת ָחֵמץ[.ּתְּ  ב פסחים ד ע"א. מד(לק שראל ח)מאור י ]ּבְּ

 

ת ע ְקִריאַׁ מַׁ  ֹקֶדם ש ְ
ת  ּדֹק אֶּ ךְּ ִיבְּ ַאַחר ּכָ ַמע וְּ ִריַאת ׁשְּ ָרא קְּ ם ֵצאת ַהּכֹוָכִבים, ִיקְּ ִבית ֹקדֶּ ל ַערְּ ּלֵ ּפַ ִאם ִהתְּ

ִהיא ִמן ַהּתֹוָרה.  ִמיִדית, וְּ ַמע ּתְּ ִריַאת ׁשְּ ּקְּ יָון ׁשֶּ ָחֵמץ, ּכֵ  )מאור ישראל שם. חזו"ע חנוכה עא(הֶּ
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 ֲחנ יֹּות ֲעֵליּבַׁ 
יצֹות  ל, ּפִ ֵרי ָפָלפֶּ ִרים, מֹוכְּ גֹון ַסּפָ ִדיַקת ָחֵמץ, ּוכְּ ֵליל ּבְּ ֹאד ּבְּ ֲעֵלי ַהֲחֻנּיֹות ָהֲעסּוִקים מְּ ּבַ

ַכּיֹוֵצא ל  וְּ ַמֲעַמד ּכָ ָחֵמץ ּבְּ ת הֶּ ּדֹק אֶּ ֵצאת ַהּכֹוָכִבים ִלבְּ ֵביָתם ּבְּ יַע לְּ ַהּגִ לּו לְּ ּדְּ ּתַ ם, ִיׁשְּ הֶּ ּבָ
יִ  ֵני ַהּבַ י ּבְּ ֵני ֵביָתם ִליׁשֹן. ּכִ ִכים ּבְּ ָבר הֹולְּ ּכְּ ת ׁשֶּ רֶּ ֻאחֶּ ָעה מְּ ׁשָ ַמר ֲעבֹוָדָתם ּבְּ גְּ לֹא ּבִ ת, וְּ

ה  ַמֲעש ֵ ץ ּבְּ ַאּמֵ ֵהיַאךְּ הּוא ִמתְּ ָחֵמץ, וְּ ת הֶּ א ּבֹוֵדק אֶּ ָהַאּבָ ָלִדים ׁשֶּ ר רֹוִאים ַהיְּ ֲאׁשֶּ ּכַ
ת הָ  ּטֹות ּופֹוֵתַח אֶּ ַחת ַהּמִ ּכֹוֵפף ּתַ ָוה ּוִמתְּ צְּ ר, ַהּמִ דֶּ חֶּ ר לְּ דֶּ הֹוֵלךְּ ֵמחֶּ ָקֵרר, וְּ ַהּמְּ ֲארֹונֹות וְּ

ׁשֹוֲאִבים ּכֹחֹות  יֹוֵתר, וְּ ם ָחָזק ּבְּ ִלּבָ ָבִרים ּבְּ ָקִקים ַהּדְּ חְּ ֹמר, נֶּ ה ַרק ִלגְּ רֹוצֶּ ַמֵהר וְּ לֹא מְּ וְּ
ָלִדים ַהרְּ  ָנה ַליְּ וֹות ַמקְּ צְּ ִקּיּום ַהּמִ ַלֲהבּות ּבְּ ַהִהתְּ ָחה וְּ מְּ ִ ים ַנֲעִלים. ַהש ּ ה ּכַֹח, רּוָחִנּיִ ּבֵ

וֹות  צְּ ּמִ ִמיד ּבַ ַהתְּ ק לְּ ֵחׁשֶּ ֲעוֹונֹות  -ָרצֹון וְּ ָעִתיד ָהָרחֹוק. ּבַ ַגם ּבֶּ רֹוב, וְּ ָעִתיד ַהּקָ ה, ּבֶּ ֹהוֶּ ּבַ
ָלִדים  ה יְּ ַכּמָ ָלִדים, וְּ ת ַהיְּ ִחית אֶּ ָקל ּוַמׁשְּ ֻקלְּ רּוץ, מְּ ךְּ ּפָ ל ּכָ חֹוב ַהּיֹום ּכָ ים, ָהרְּ ָהַרּבִ

טּו ִמן ַהּדֶּ  ּסָ ָעִרים ׁשֶּ נּות ּונְּ טְּ ִפים ִמיֵמי ַהּקַ רֹונֹות ַהּיָ כְּ רּו ֵמֲחַמת ַהזִּ ַבּסֹוף ָחזְּ ךְּ לְּ רֶּ
ָוה. ָכל ִמצְּ ָחה לְּ מְּ ש ִ ַלֲהבּות ּובְּ ִהתְּ א ּבְּ ל ָהַאּבָ וֹות ׁשֶּ צְּ י ַהּמִ ֲעש ֵ  ִמּמַ

 
מַ  זְּ ָמם ֵמַהֲחֻנּיֹות ּבִ ת ַעצְּ ַפּנֹות אֶּ ָלאָכה לְּ ֲעֵלי ַהּמְּ לּו ּבַ ּדְּ ּתַ ן, ִיׁשְּ ר ַעל ּכֵ ִדיָקה, ֲאׁשֶּ ן ַהּבְּ

ֵזל  ַזלְּ ם לְּ ָעה זֹו, ַאל ָלהֶּ ׁשָ ִאים ַמֲחִליף לְּ הּו, ַוֲאִפּלּו ִאם ֵאיָנם מֹוצְּ ׁשֶּ לְּ ִויַמּנּו ַמֲחִליף ּכָ
ִנים  ל ִחּנּוךְּ ַהּבָ ָוה זֹו ׁשֶּ כּות ִמצְּ ה, זְּ ַרּבָ ַאּדְּ ָקִרים. וְּ ם ַהיְּ ֵדיהֶּ יבּות ִחּנּוךְּ ַילְּ ֲחׁשִ ּבַ

ל ָהָאב  רּותֹו ׁשֶּ ּבְּ ּגַ ִהתְּ ּכּו הּוא וְּ ִיזְּ ָחה, וְּ מְּ ש ִ ַנַחת ּובְּ ָכבֹוד, ּבְּ ָנָסה טֹוָבה ּבְּ ַפרְּ ם לְּ ֲעֹמד ָלהֶּ ּתַ
הֹוָרה  ַמִים טְּ ַאת ׁשָ ִירְּ וֹות, ּבְּ צְּ ּתֹוָרה ּוַבּמִ ִקים ּבַ ֵני ָבִנים עֹוסְּ ִנים ּובְּ אֹות ּבָ ּתֹו ִלרְּ ִאׁשְּ וְּ

 ּוִמּדֹות טֹובֹות, ָאֵמן.
 

ים  ָנש ִ
בֹות ּבְּ  ים ַחּיָ ׁשִ ם ַהּנָ ַותּגַ ִדיַקת ִמצְּ ִריָכה  ָחֵמץ ּבְּ ּה צְּ ַבּדָ ָרה לְּ ּגָ ה ׁשֶּ ָ ָלֵכן, ִאׁשּ ּוִבעּורֹו. וְּ

ן  ה ּכֵ ֲעש ֶּ ִית, ּתַ ּבַ ָלּה לֹא ּבַ עְּ ּבַ ה ׁשֶּ ָ מֹו ֵכן ִאׁשּ לֹו. ּוכְּ ַבּטְּ ַבֲערֹו ּולְּ ָחֵמץ ּולְּ ת הֶּ ּדֹק אֶּ ִלבְּ
קֹומֹו. מְּ ח ַהבִּ  ּבִ ֻנּסַ ּיֵׁש אתֹּ  לוּ טּובְּ ל ָחֵמץ ׁשֶּ ִלי... ַמר: ּכָ עְּ ׁשּות ּבַ רְּ  )נו, נח(ּבִ

 

ת ּבָ ַׁ ש  ָחל ּבְ ֶ ח ש  סַׁ  ֶעֶרב ּפֶ

ת ּבָ ׁשַ ָחל ּבְּ ַסח ׁשֶּ ב ּפֶּ רֶּ ר , מִ עֶּ אֹור ַהּנֵ ָחֵמץ לְּ ת הֶּ ּדֹק אֶּ ר ִלבְּ ׁשָ פְּ ִאי אֶּ יָון ׁשֶּ ַאתּכֵ  ִמּפְּ
ת ִחּלּול ּבָ ַ ָכךְּ , ַהׁשּ ִניָסן, ּכְּ  לְּ י י"ג ּבְּ ִ ׁשּ ֵליל ׁשִ ִדיָקה לְּ ת ַהּבְּ יִמים אֶּ ּדִ י ַמקְּ לֹוַמר, יֹום ֲחִמיׁשִ

ֵצאת ַהּכֹוָכִבים.  ב ּבְּ רֶּ עֶּ  )סו(ּבָ
 
 

 ֹוִנים ִעּסּוִקים ִדיָקה ש  ּבְ  ִלְפֵני הַׁ
 ֲאִכיָלה

ת אֹו עּוָגה ּוִמיֵני ֱאֹכל ּפַ ָגן ָאסּור לֶּ עּור ּדָ ִ יָצה"  יֹוֵתר ִמׁשּ ּבֵ  גרם[, 01.2 -ה ת]בלי קליפ"ּכַ
ַמן הַ  ם זְּ ּקֹדֶּ ָעה ׁשֶּ ָ רֹות ִויָרקֹות אֹו ָהֵחל ֵמֲחִצי ַהׁשּ אּוָלם, ּפֵ ּדֹק. וְּ בְּ ּיִ ִדיָקה, ַעד ׁשֶּ ּבְּ

ת.  רֶּ ה ֻמּתֶּ ה אֹו ָקפֶּ ת ּתֵ ִתּיַ ֵכן ׁשְּ ה, וְּ ּבֵ ֱאֹכל ֲאִפּלּו ַהרְּ ר לֶּ ה, ֻמּתָ ַכּדֹומֶּ ז וְּ ל ֹארֶּ יל ׁשֶּ ׁשִ בְּ ּתַ
 )מא(
 

 ְמָלאָכה
ַמן ַהּבְּ  ם זְּ ָעה ֹקדֶּ ָלאָכה ֲחִצי ׁשָ ּיַת מְּ ֲעש ִ ִחיל ּבַ ַהתְּ ךְּ ַאַחר ָאסּור לְּ ׁשֵ א ִיּמָ ּמָ ִדיָקה, ׁשֶּ

ִסיק  ַהפְּ ֲאִכיָלה, ָצִריךְּ לְּ ָלאָכה אֹו ּבַ מְּ ִחיל ּבִ ִהתְּ ִאם ָעַבר וְּ ּדֹק. וְּ ח ִלבְּ ּכַ ִיׁשְּ ּתֹו וְּ ַלאכְּ מְּ
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ַמן ָהָאמּור,  ֵני ַהזְּּ ר ִלפְּ ּתֵ הֶּ ֲאִכיָלה ּבְּ ָלאָכה אֹו ּבַ מְּ ִחיל ּבִ ם ִאם ִהתְּ ָנם, ּגַ ָאמְּ ּדֹק. וְּ ִלבְּ וְּ
יַּ  ַמןטֹוב ׁשֶּ זְּּ ה ּבַ ִחּלָ ַכּתְּ ּדֹק לְּ ֵדי ִלבְּ ִסיק ּכְּ  )מב(. כנ"ל פְּ

 

ָנה ֵ  ש 
ַעט, ֵמֲחִצי  םָאסּור ִליׁשֹן ֲאִפּלּו מְּ ּקֹדֶּ ָעה ׁשֶּ ָ ָנתֹו  ַהׁשּ ׁשְּ ךְּ ּבִ ׁשֵ א ִיּמָ ּמָ ִדיָקה, ׁשֶּ ַמן ַהּבְּ זְּ

ָחֵמץ.  ת הֶּ ּדֹק אֶּ ח ִלבְּ ּכַ ִיׁשְּ  )ת"ה חנוכה קלז(וְּ
 

ֹוֵמר  ש 
ֱאֹכל יֹותֵ  ה לֶּ ַמן ָהרֹוצֶּ ם זְּ ּקֹדֶּ ָעה ׁשֶּ ָ ֲחִצי ַהׁשּ ת אֹו עּוָגה ּבַ יָצה" ּפַ ּבֵ עּור "ּכַ ִ ר ִמׁשּ

ין  הּוא ַהּדִ ּדֹק. וְּ ִדיָקה ִלבְּ ַמן ַהּבְּ יַע זְּ ַהּגִ יֵרהּו ּבְּ ּכִ זְּ ּיַ ַמּנֹות ָאָדם ַאֵחר ׁשֶּ אי לְּ ַ ִדיָקה, ַרׁשּ ַהּבְּ
ה ָאָדם ַאֵחר ַמּנֶּ ּמְּ ׁשֶּ ָלאָכה ּכְּ מְּ ִחיל ּבִ ַהתְּ אי לְּ ַ ַרׁשּ ַעט ַעל  ׁשֶּ אי ָלנּוַח מְּ ַ ֵכן ַרׁשּ יֵרהּו. וְּ ּכִ זְּ ּיַ ׁשֶּ

ָחֵמץ. ת הֶּ ּדֹק אֶּ ַאֲחָרִאי ַלֲהִעירֹו ִלבְּ ׁש לֹו ׁשֹוֵמר ׁשֶּ ּיֵ ׁשֶּ תֹו, ּכְּ  )ת"ה חנוכה קלט( ִמּטָ

 

 ִלּמּוד ּתֹוָרה
ִדיָקה,  ַמן ַהּבְּ יַע זְּ ִהּגִ ֶּ ֹמד ִמׁשּ ִחיל ִללְּ ַהתְּ ר, ֲאִפלּ ֵאין לְּ ם ָלֵכן ֻמּתָ ֲחִצי הַ ֲאָבל ֹקדֶּ ָעה שָּׁ ּו ּבַ

יבּות  ל ֲחׁשִ ָנה, ִמּגֹדֶּ ׁשֵ ָלאָכה וְּ ֲאִכיָלה, מְּ מֹו ּבַ ה ּכְּ זֶּ רּו ֲחָכִמים ּבָ זְּ לֹא ּגָ ִדיָקה, וְּ ם ַהּבְּ ּקֹדֶּ ׁשֶּ
ִחיל ִהתְּ ׁשֶּ ּטּול ּתֹוָרה. ּוכְּ ל ּבִ ָעוֹון ׁשֶּ ַרת הֶּ ֻחמְּ ַמן וְּ ִסיק  ַהזְּּ ַהפְּ ֵני ֵכן, ֵאין ָצִריךְּ לְּ ֹמד ִלפְּ ִללְּ

ּמוּ  ִדיָקה. ִמּלִ ַמן ַהּבְּ יַע זְּ ִהּגִ  )מב(דֹו, ֲהַגם ׁשֶּ
 

עּור ּתֹוָרה  ש ִ
ִבית, טֹוב  ת ַערְּ ִפּלַ ַאַחר ּתְּ ב לְּ רֶּ י עֶּ עּוֵרי ּתֹוָרה ִמּדֵ ם ׁשִ הֶּ ִמים ּבָ ַקּיְּ תְּ ּמִ ת ׁשֶּ סֶּ נֶּ י ּכְּ ּתֵ ּבָ

ּבּור יקּו ַהּצִ ּפִ סְּ ּיַ ךְּ ׁשֶּ ת יֹוֵתר, ּכָ רֶּ ֻאחֶּ ָעה מְּ ׁשָ עּור לְּ ִ ת ַהׁשּ חּו אֶּ דְּ ּיִ ָחֵמץ  ׁשֶּ ת הֶּ ּדֹק אֶּ ִלבְּ
י יֹום. אּוָלם, ִאם  ִמּדֵ דּו ּכְּ מְּ ִילְּ עּור וְּ ִ רּו ַלׁשּ זְּ ן ַיחְּ ַאַחר ִמּכֵ ָלה, ּולְּ יְּ ת ַהּלַ ִחּלַ תְּ ֵביָתם ּבִ ּבְּ
ים  חֹות ֲאָנׁשִ רּו ּפָ זְּ חְּ ּיַ עּור, אֹו ׁשֶּ ִ רּו ַלׁשּ זְּ ֵביָתם לֹא ַיחְּ כּו לְּ ִאם ֵילְּ עּור ׁשֶּ ִ יד ַהׁשּ יֹוֵדַע ַמּגִ

ל יוֹ  עּור ִמּכָ ִ ת ַהׁשּ ֹסר אֶּ א ִימְּ ּלָ לֹום, אֶּ ׁשָ ּמּוד ּתֹוָרה, ַחס וְּ ים ִמּלִ ת ָהַרּבִ ל אֶּ ַבּטֵ ם, לֹא יְּ
ָחה ָוִגיל.  מְּ ש ִ ָחֵמץ ּבְּ ת הֶּ קּו אֶּ ּדְּ ִיבְּ ֵביָתם וְּ כּו לְּ ךְּ ֵילְּ ַאַחר ּכָ י יֹום, וְּ ִמּדֵ בּוָעה ּכְּ ָעה ַהּקְּ ָ ׁשּ ּבַ

ּבּור ּצִ ךְּ ּבַ ִריזּו ַאַחר ּכָ כְּ ּיַ טֹוב ׁשֶּ ל זֶּה  וְּ ל ָמקֹום, ּכָ ָחֵמץ. ּוִמּכָ ת הֶּ ּדֹק אֶּ ּכַֹח ִלבְּ ּלֹא ִלׁשְּ ׁשֶּ
ָסר  מְּ ּפּול ַהּנִ לְּ ּפּול, ֲאָבל ּפִ לְּ לֹא ּפִ ַבד ּבְּ לְּ ֵקי ֲהָלָכה ּבִ סְּ ף ַהּיֹוִמי' אֹו ּפִ ל 'ּדַ עּור ׁשֶּ ׁשִ ּבְּ

יִ  כּו וְּ ׁשְּ א ִיּמָ ּמָ ִדיָקה, ׁשֶּ ַאַחר ַהּבְּ עּור לְּ ִ ת ַהׁשּ חּו אֶּ ים, ִידְּ ּדֹק.ָלַרּבִ חּו ִלבְּ ּכְּ  )מג( ׁשְּ
 

ִית ּבַׁ ֵני הַׁ ָאר ּבְ  ש ְ
ָכל ָהָאמּור  ִלּמּוד ּתֹוָרה[,ּבְּ ָנה וְּ ָלאָכה, ׁשֵ ִית  ]ֲאִכיָלה, מְּ ַעל ַהּבַ א ַעל ּבַ ּלָ ֵאין ָהִאּסּור אֶּ

ָכל זֶּה.  ר ּבְּ ִית ֻמּתָ ֵני ַהּבַ ָאר ּבְּ מֹו ּבֹוֵדק, ֲאָבל ִלׁשְּ הּוא ַעצְּ  )חזו"ע חנוכה סח(ׁשֶּ

 

 

  ֲה ִדיָקההַׁ ּבְ  ָכנֹות לַׁ
ר ֲחִתיכֹות  ֶעש ֶ

ֹאד ֲעטּופֹות  ַטּנֹות מְּ ת קְּ ר ֲחִתיכֹות ּפַ ש ֶּ ִדיָקה עֶּ ם ַהּבְּ ָהִכין ֹקדֶּ ים לְּ דֹוׁשִ ָרֵאל קְּ ַהג ִיש ְּ ִמנְּ
טוֹ  ם אֹוָתן. וְּ ִית מֹוֵצא ּגַ ָכל ַהּבַ רֹו ּבְּ ָעבְּ ַהּבֹוֵדק, ּבְּ ִית, וְּ ִפּנֹות ַהּבַ ָרן ּבְּ ַפזְּּ ָיר, ּולְּ נְּ ב ֵהיֵטב ּבִ

ִית ַהּבֹוֵדק.  ַעל ַהּבַ לֹא ּבַ ת ַהֲחִתיכֹות, וְּ רּו אֶּ ַפזְּּ ִית יְּ ֵני ַהּבַ ּבְּ  )לו(ׁשֶּ
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ל ָמקֹום,  יחּון. ּוִמּכָ חּו ֵהיָכן ִהּנִ ּכְּ ׁשְּ ּיִ ׁש ׁשֶּ ַחת ַהֲחִתיכֹות, ֵמֲחׁשָ קֹום ַהּנָ ת מְּ ׁשֹם אֶּ טֹוב ִלרְּ
ַבטֵּ  ּמְּ ּטּול ׁשֶּ ֹמךְּ ַעל ַהּבִ לֹא ָמָצא, ִיסְּ ש  וְּ ָחֵמץ. ִאם ִחּפֵ ת הֶּ ךְּ אֶּ  )לז, לח(ל ַאַחר ּכָ

 

ין, ֶלֶחם ּוֶמלַׁח ּכִ  סַׁ
ֵכן  ָדִקים. וְּ חֹוִרים ּוַבּסְּ ּבַ ָחֵמץ ׁשֶּ ט ַאַחר הֶּ ַחּטֵ ֵדי לְּ ין ּכְּ ַהּבֹוֵדק לֹוֵקַח ִעּמֹו ַסּכִ נֹוֲהִגים ׁשֶּ

גִּ  ּמַ ׁשֶּ ם, ּוכְּ חֶּ רּוַסת לֶּ ּה ּפְּ ׁש ּבָ ּיֵ ָעָרה ׁשֶּ ּמֹוִליךְּ ִעּמֹו קְּ ֳחָרת, נֹוֲהִגים, ׁשֶּ עּור ַלּמָ ַמן ַהּבִ יַע זְּ
ן ִסיָמן טֹוב, ִיּתֶּ ָעָרה. ּולְּ ּקְּ ּבַ ָחֵמץ ׁשֶּ ת הֶּ ֹוֵרף אֶּ ָעָרה. ש  ּקְּ ַלח ּבַ ַעט מֶּ  נא(בן איש חי. ) מְּ

 

 ֵנר
אֹור ֲאבּוָקה.  ר ַאךְּ לֹא לְּ אֹור ַהּנֵ ּדֹק לְּ ּנֹות, ִיבְּ ִניסֹו ַלּפִ ַהכְּ ֵאינֹו ָיכֹול לְּ דֹול וְּ אֹורֹו ּגָ ֵני ׁשֶּ ַגם ]ִמּפְּ וְּ

ּדֹק ֵהיֵטב[. ן ִלבְּ ַכּוֵ ֵאינֹו מְּ ן ִלּבֹו ָטרּוד וְּ ִאם ּכֵ ִית, וְּ ּבַ ֵלָקה ּבַ ֹרץ ּדְּ פְּ ן ּתִ ֵרא ּפֶּ ּיָ ּום ׁשֶּ ִאם ָעַבר  ִמׁשּ וְּ
ָרָכה.  בְּ ָפָנס ּבִ ּדֹק ּבְּ ִאם ֵאין לֹו ֵנר, ִיבְּ ָרָכה. וְּ ִלי ּבְּ ֲאבּוָקה, חֹוֵזר ּובֹוֵדק ּבְּ  )לח(ּוָבַדק ּבַ

 

הּוִדים יְּ  אֹוָרה ְיָתההָ  לַׁ

ת  ה אֶּ ַכּבֶּ ַמלאֹור לֹא יְּ אֹור  ַהַחׁשְּ ר לְּ ּדֹק ִעם ַהּנֵ ה, ָעִדיף יֹוֵתר ִלבְּ ַרּבָ ַאּדְּ ִדיָקה, וְּ ּבְּ ּבַ
ם.  ָחׁשּוךְּ ׁשָ ָדִקים ׁשֶּ ַלּסְּ ר ַלחֹוִרים וְּ ִעּקָ ר ּבְּ ּנֵ ׁש ּבַ ּמֵ ּתַ ִיׁשְּ הּוא ֵמִאיר יֹוֵתר, וְּ ַמל, ׁשֶּ  )מ(ַהַחׁשְּ

 
 

 ִדיָקה ּבְ  הַׁ
ָרכָ  ּבְ  ההַׁ

 : ָבֵרךְּ ּדֹק, יְּ בְּ ּיִ ם ׁשֶּ ִמְצֹוָתיוֹקדֶּ נּו ּבְ ָ ש  ר ִקּדְ ֶ ה ה', ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאש  ּתָ רּוְך אַׁ נּו  ,"ּבָ ְוִצּוָ
עּור ָחֵמץ". ל ּבִ  עַׁ

 
ֹאל ֵישׁ  אֹוָרה ֲהלֹא, ִלׁשְּ ָבֵרךְּ  ִלכְּ ִדיַקת ָחֵמץ"יֹוֵתר ָהָיה ָראּוי לְּ ּה מִ  "ַעל ּבְּ ִחיל ּבָ הּוא ַמתְּ דׁשֶּ ַרק, ּיָ  וְּ

ָמֳחָרת ַבֵער לְּ ר ?מְּ ִעּקָ ִלית וְּ כְּ ִדיָקה ּתַ ֵאין ַהּבְּ ֵיׁש לֹוַמר ׁשֶּ ָוה וְּ צְּ לֹא ,ַהּמִ ֵער וְּ לֹא ּבִ ַדק וְּ ּבָ ֲהֵרי ִמי ׁשֶּ  ׁשֶּ
לּום ה ּכְּ ל לֹא ָעש ָ ּטֵ ָצא, ּבִ ִדיָקה ִהיא ַרק ִנמְּ ַהּבְּ ר ׁשֶּ ׁשֵ כְּ ֵדי הֶּ יעַ  ּכְּ ַהּגִ עּור לְּ  תלב( סימן יוסף )בית .ַלּבִ

 

ּבּור  ּדִ
ׁש  ַבּקֵ ר ּומְּ ָבה ַהּנֵ ּכָ גֹון ׁשֶּ ִדיָקה, ּכְּ ַין ַהּבְּ ִדיָקה ֲאִפּלּו ֵמִענְּ ָרָכה ַלּבְּ ין ַהּבְּ ר ּבֵ ַדּבֵ ָאסּור לְּ
ַין  ּלֹא ֵמִענְּ ר ׁשֶּ ּבֵ . ַאךְּ ִאם ּדִ ָבֵרךְּ ר, ֵאינֹו חֹוֵזר לְּ ּבֵ ִאם ּדִ ִליקֹו. וְּ ַהדְּ ִביאּו לֹו ֵאׁש לְּ ּיָ ׁשֶּ

ִדיָקה, ָצִריךְּ לַ  ּדֹק ַהּבְּ ִחיל ִלבְּ ִהתְּ ַאַחר ׁשֶּ . ּולְּ ָבֵרךְּ ל  -ֲחֹזר ּולְּ ר ּכָ ַדּבֵ ּלֹא יְּ ֵהר ׁשֶּ ם ָאז ִיזָּ ּגַ
ָבֵרךְּ  ַרךְּ לְּ ִאם ֻהצְּ . וְּ ָבֵרךְּ ר, ֵאינֹו חֹוֵזר לְּ ּבֵ ִדיָקה. ַאךְּ ִאם ּדִ ַין ַהּבְּ ֵאינֹו ֵמִענְּ ּבּור ׁשֶּ ּדִ

ָבֵרךְּ  אי לְּ ַ ִדיָקה, ַרׁשּ ךְּ ַהּבְּ ׁשֶּ מֶּ ר ָיַצר' ּבְּ ִדיָקה. 'ֲאׁשֶּ ָבֵרךְּ ַאַחר ַהּבְּ ח לְּ ּכַ א ִיׁשְּ ּמָ  )מד(, ׁשֶּ
 

ת ְרּכַׁ ֶהֱחָינוּ  ּבִ ֶ  ש 
ת ּכַ ִכים ִברְּ ָברְּ ֱחָינוּ " ֵאין מְּ הֶּ ִדיַקת ָחֵמץ.  "ׁשֶּ ַות ּבְּ  ַעל ִמצְּ

 
ֵאָלה ֵני :ש ְ ִכים ָאנוּ  ֵאין ָמה ִמּפְּ ָברְּ ָינוּ " מְּ ֱהחֶּ ַות ַעל" ׁשֶּ ִדיַקת ִמצְּ ל ֲהלֹא, ָחֵמץ ּבְּ ָוה ּכָ ָאה ִמצְּ ּבָ ַמן ׁשֶּ  ִמזְּּ
ַמן ִכים ִלזְּ ָברְּ יהָ  מְּ מוֹ , ָעלֶּ ִטיַלת ּכְּ נְּ ַחג לּוָלב ּבִ ּכֹות ּבְּ ִריַאת, ַהּסֻ ה ּוקְּ ִגּלָ פּוִרים ַהּמְּ ַכּיֹוֵצא ּבְּ ן וְּ הֶּ  ?ּבָ

 
ּוָבה ש  ה :ּתְ לֹׁשָ ָעִמים ׁשְּ רוּ  טְּ מְּ אֶּ זֶּה נֶּ יָון א.: ּבָ ֵאין ּכֵ ַמן ׁשֶּ ָוה ָקבּועַ  זְּ ִמצְּ ֲהֵרי, זוֹ  לְּ חּוץ ֹוֵצאַהיּ  ׁשֶּ ץ לְּ  ָלָארֶּ
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ת ֲאִפּלוּ  ִחּלַ ָנה ִמּתְּ ָ ּתוֹ  ַהׁשּ ַדעְּ ֵביתוֹ  ַלֲחזֹר וְּ ב לְּ רֶּ עֶּ ַסח ּבְּ ּדֹק ָצִריךְּ , ּפֶּ ַבֵער ִלבְּ ם ּולְּ ּיֵֵצא ֹקדֶּ א, ׁשֶּ ּמָ ַאֵחר ׁשֶּ  יְּ

ָצא ִנמְּ ּיֵשׁ  וְּ ֵביתוֹ  ׁשֶּ ַסח ָחֵמץ ּבְּ פֶּ ָצא. ּבְּ ֵאין ִנמְּ ָוה ׁשֶּ ָאר ּדֹוָמה זוֹ  ִמצְּ וֹות ִלׁשְּ ן ִמצְּ ַמּנָ זְּּ ַמן ָקבּועַ  ׁשֶּ זְּ  ּבִ
ם ֻסּיָ ָקא מְּ וְּ יָון ב.. )העיטור( ּדַ ָבֵרךְּ  ּכֵ ּמְּ ָינוּ " ׁשֶּ ֱהחֶּ ּדּושׁ " ׁשֶּ ּקִ ל ּבַ ר ֵליל ׁשֶּ דֶּ זֶּה ּפֹוֵטר, ַהּסֵ ת ּבָ ָאר אֶּ  ׁשְּ

וֹות צְּ ל ַהּמִ ָחג ׁשֶּ ִדיַקת, הֶּ וֹות ַאַחת ִהיא ֲהלֹא ָחֵמץ ּובְּ צְּ ל ֵמַהּמִ ָחג ַהֲהָכָנה ׁשֶּ  ֵאין ג.. ()הרא"ש לֶּ
ִכים ָברְּ ָבר ַעל מְּ ַטֵער ּדָ צְּ ּמִ ֲהֵרי ּבוֹ  ׁשֶּ ד ׁשֶּ ַאּבֵ ַכּלֶּה מְּ ת ּומְּ  .)הגאונים( ָהעֹוָלם ִמן ָממֹונוֹ  אֶּ

 
ת ֲחִסידּות טֹוב  ּדַ ּבֹוׁש ִמּמִ ד ָחָדשׁ ִללְּ גֶּ ָבֵרךְּ ָלַקַחת אֹו  ,ּבֶּ ִרי ָחָדׁש, ּולְּ ֱחָינוּ "ּפְּ הֶּ  "ׁשֶּ

ּבְּ  ָצת ּבַ ִחיל קְּ תְּ ּיַ ַאַחר ׁשֶּ ַאַחר לְּ ִדיָקה, ּולְּ ַות ַהּבְּ ם ַעל ִמצְּ ָכתֹו ּגַ ִברְּ ן ּבְּ ִדיָקה, ִויַכּוֵ
ֹיאַכל.  ִרי וְּ ָבֵרךְּ ַעל ַהּפְּ ִדיָקה יְּ  )מה(ַהּבְּ

 

 ּבֹוְדִקים ֵהיָכן

סֹות, ֲחַדר יִ  ּפָ רְּ ּמִ נֹון, ּבַ זְּ ּמִ ָקֵרר, ּבַ ּמְּ ח, ּבַ ּבָ טְּ ֲארֹונֹות ַהּמִ ִית, ּבַ ּנֹות ַהּבַ ָכל ּפִ ּדֹק ּבְּ בְּ
דְּ  ִית, ַאף ַהּמַ ֵרי ַהּבַ ָכל ַחדְּ ּדֹק ּבְּ ִיבְּ ם ָחֵמץ. וְּ ִניִסים ׁשָ כְּ ּמַ ָכל ָמקֹום ׁשֶּ ּנֹות, ּובְּ ּגִ ֵרגֹות, ּבַ

ם ָחֵמץ. עֹוָלם לֹא ָאַכל ׁשָ ּמֵ רּור לֹו ׁשֶּ ׁש  ִאם ּבָ ּיֵ ׁשֶּ ַחת לֹו ּוכְּ ם ּתַ ּדֹק ּגַ ים, ִיבְּ ַטּנִ ָלִדים קְּ יְּ
ִניסוּ  א ִהכְּ ּמָ ּטֹות ׁשֶּ ַהּמִ ִדיָקתֹו.  ָהֲארֹונֹות וְּ בְּ ה לֹו, לֹא ָיקּוץ ּבִ ם ָחֵמץ, ַוֲאִפּלּו ִאם ָקׁשֶּ ׁשָ

רּו ֲחַז"ל ָאמְּ ָכר. :)אבות פ"ה מכ"ג( וְּ ָ ל ַהש ּ ן ּגֹדֶּ ָוה, ּכֵ צְּ ִקּיּום ַהּמִ ַער לְּ ַהּצַ ל ַהּטַֹרח וְּ ֹגדֶּ י ּכְּ  )לה( ּכִ
 

ָכל הַ  ּדֹק ּבְּ ה ִלבְּ ּבָ ִהרְּ אֹון ַהֲחַתם סֹוֵפר ׁשֶּ ר ַעל ַהּגָ ֻסּפָ ז ּומְּ ּגָ ָכל ַארְּ ה ּבְּ ָהֲעִלּיָ ִית וְּ ּבַ
ם  ִניס ׁשָ ַהכְּ עֹוָלם לְּ ּבָ ִציאּות ׁשֶּ ֵאיזֹו מְּ ר ּבְּ ׁשָ פְּ אֶּ ָכל ָמקֹום ׁשֶּ ן, ּובְּ ָחֵצר ּוַבּגָ ז, ּובֶּ ּגָ ַארְּ וְּ
ִמיִדים  ַתלְּ ִנים ּוָבנֹות וְּ ָהיּו לֹו ּבָ י ׁשֶּ מֹו, ַאף ַעל ּפִ ַעצְּ בֹודֹו ּובְּ כְּ ָהָיה ּבֹוֵדק ּבִ ָחֵמץ. וְּ

חּורֵ  ִפי ּבַ ֵאינֹו לְּ ֶּ ַמה ׁשּ ם ּבְּ מֹו ּגַ ת ַעצְּ ִריַח אֶּ ֵכן ָהָיה ַמטְּ ם, וְּ ֹמךְּ ֲעֵליהֶּ ר ִלסְּ ׁשָ פְּ אֶּ ד ׁשֶּ מֶּ י חֶּ
בֹודֹו  ַתב ַעל  -ּכְּ ה ַרב ּכָ ַמֲעש ֵ ם ּבְּ ּדֹק ֵהיֵטב. ּגַ גֹוִלים ִלבְּ נְּ רְּ ל לּול ַהּתַ ִניס ֹראׁשֹו אֶּ ַהכְּ לְּ

צְּ  ת אֶּ כֶּ ׁשֶּ ָתה ִנמְּ ָהיְּ ָנא ׁשֶּ ילְּ אֹון ִמּוִ דֹוֵלי עֹוָלם ֵאּלּו לֹא ַהּגָ ִאם ּגְּ ַמן ַרב. וְּ ִדיָקה זְּ לֹו ַהּבְּ
ּדֹק  ִלבְּ ץ וְּ ַאּמֵ ִהתְּ ל לְּ ּדֵ ּתַ ִהׁשְּ ִריִכים לְּ ּצְּ נּו ׁשֶּ ר ֲאַנחְּ ֹאד, ַקל ָוֹחמֶּ ָקר מְּ ם ַהּיָ ַמּנָ ָחסּו ַעל זְּ

ה. ֻרּבָ ָלנּות מְּ ַסבְּ  )לו, מט( ּבְּ
 

 ֶרֶכב

ב ִמי כֶּ ׁש לֹו רֶּ ּיֵ ֹמר  ,ׁשֶּ גְּ ּיִ ַאַחר ׁשֶּ ִית, לְּ ּבַ ִדיָקה ּבַ ת ַהּבְּ ּדֹק יִ אֶּ ּבוֹ בְּ ת ִרכְּ ר  אֶּ אֹור ַהּנֵ לְּ
ִהירּות זְּ ָפָנס ,ּבִ ַסח,וְּ  .אֹו ּבְּ ֵמי ַהּפֶּ ָכל יְּ ב ּבְּ כֶּ רֶּ ֹסַע ּבָ ּתֹו ִלנְּ ַדעְּ  ָעָליו ֲאִפּלּו ִאם ֵאין ּבְּ

ּדֹק לִ  בבְּ כֶּ ַסח, .את ָהרֶּ ּפֶּ ם ּבַ ֵנס ׁשָ א ִיּכָ ּמָ ים ׁשֶּ ׁשִ ֲעַדִין חֹוׁשְּ ּום ׁשֶּ רּור לֹו  ִמׁשּ ּבָ אֹוֵמר ׁשֶּ ַעל ַאף ׁשֶּ
ַעִין. ֵאר ָחֵמץ ּבָ ָ ּלֹא ִיׁשּ ּדֹק ׁשֶּ ָחֵמץ, ָצִריךְּ ִלבְּ ת הֶּ ַכר אֶּ ּמָ ַאף ׁשֶּ ֵנס. וְּ ּלֹא ִיּכָ  )נב( ׁשֶּ

 

דֹול ִית ּגָ  ּבַׁ

לֹו  צְּ ת ֲחֵברֹו אֶּ נֹו אֹו אֶּ ת ּבְּ ַהֲעִמיד אֶּ אי לְּ ַ ִית, ַרׁשּ ל ַהּבַ ת ּכָ ּדֹק אֶּ ה לֹו ִלבְּ ׁשֶּ ּקָ ִמי ׁשֶּ
ַעלבִּ  ָידֹו, ִויָבֵרךְּ ּבַ ָחד ֵנרֹו ּבְּ ָכל אֶּ ָרָכה, וְּ ַעת ַהּבְּ הֹוִציָאם  ׁשְּ ן לְּ ִדיָקה ִויַכּוֵ ִית ַעל ַהּבְּ ַהּבַ

כוּ  ֵהם ֵילְּ ַעט, וְּ ּדֹק מְּ ִיבְּ ֵדי חֹוָבה, וְּ ד יְּ ַאַחר ִמּיָ ָרָכה לְּ קֹומֹות  ַהּבְּ ר ַהּמְּ ת יֶּתֶּ ּדֹק אֶּ ִלבְּ
ת עּו אֶּ מְּ ִית. אּוָלם, ִאם לֹא ׁשָ ּבַ ָצא  ּבַ מְּ ּנִ ִבילֹו, ׁשֶּ ׁשְּ קּו ּבִ ּדְּ בְּ ּיִ ָרָכה, ֵאין ָראּוי ׁשֶּ ַהּבְּ

ִאים  ָ ּדֹק, ַרׁשּ יךְּ ִלבְּ ׁשִ ַהמְּ ה לֹו לְּ ָכל ֹזאת ָקׁשֶּ ִאם ּבְּ ָרָכה. וְּ ִלי ּבְּ ָוה ּבְּ צְּ ת ַהּמִ ים אֶּ עֹוש ִ ׁשֶּ
כּו. ָברְּ ּדֹק, ַאךְּ לֹא יְּ  )מח( ֵהם ִלבְּ

 

מֹותוֹ  לּוחֹו ּכְ  ש ְ

ֵאינ ִית ׁשֶּ ַעל ַהּבַ ַעל ּבַ ָבֵרךְּ ּבַ לֹא יְּ קֹומֹו, וְּ מְּ ּדֹק ּבִ בְּ ּיִ ִליַח ׁשֶּ ה ׁשָ ַמּנֶּ ָלל, יְּ ּדֹק ּכְּ ֹו ָיכֹול ִלבְּ
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ת  אֶּ ָוה. וְּ צְּ ה ַהּמִ ת ַמֲעש ֵ ה אֶּ הּוא עֹוש ֶּ יָון ׁשֶּ , ּכֵ ָבֵרךְּ ִליַח יְּ ָ א ַהׁשּ ּלָ ִדיָקה, אֶּ ִית ַעל ַהּבְּ ַהּבַ
טֵּ  ִאם ּבִ ִית, וְּ ַעל ַהּבַ ּטּול ֹיאַמר ּבַ ח ַהּבִ ׁשּות ֻנּסַ רְּ ׁש ּבִ ּיֵ ל ָחֵמץ ׁשֶּ ָאַמר: "ּכָ ִליַח וְּ ָ ל ַהׁשּ

ת  ל אֶּ ַבּטֵ כֹוָלה לְּ ִית יְּ ַעל ַהּבַ ת ּבַ ם ֵאׁשֶּ ה, ּגַ ה זֶּ רֶּ ִמקְּ ּטּול. ּובְּ כּו", מֹוִעיל ַהּבִ לֹוִני וְּ ּפְּ
כּו'".  ִלי וְּ עְּ ׁשּות ּבַ רְּ ׁש ּבִ ּיֵ ל ָחֵמץ ׁשֶּ ֹתאַמר: "ּכָ ָחֵמץ, וְּ , הגר"ש קלוגר )מהרש"ל, בית דוד, נהר שלוםהֶּ

 ועוד. מט, נו, נז(
 
 

 ִבים יָּ חַׁ טּוִרים הַׁ ּפְ ִדיָקה ְוהַׁ ּבְ  ּבַׁ
ֹות י ִמְדָרש  ֵנִסיֹּות ּוָבּתֵ י ּכְ ּתֵ  ּבָ

ים  ַנּקִ ּמְּ ת ַאף ׁשֶּ תאֶּ סֶּ נֶּ י ַהּכְּ ּתֵ ָרשׁ  ּבָ דְּ י ַהּמִ ִריִכים  ּוָבּתֵ ם ֵליל י"ד, צְּ ם ֹקדֶּ ִדיָקה ּגַ ּבְּ
ֵדי ֵליל י"ד ַעל יְּ ר ּבְּ אֹור ַהּנֵ ָעִמים ַרּבֹות  לְּ ּפְּ יָון ׁשֶּ ׁש, ִמּכֵ ת ַהּקֹדֶּ רֶּ מֶּ ֵרי ִמׁשְּ ִאים ׁשֹומְּ ּבָ ַהּגַ

אּוָלם לֹ  ל. וְּ ּלֵ ּפַ ִהתְּ בֹוָאם לְּ ם ָחֵמץ ּבְּ ִניִסים ׁשָ ָלִדים ַמכְּ א  אַהיְּ ּלָ ִדיָקה זֹו, אֶּ כּו ַעל ּבְּ ָברְּ יְּ
ִדיָקה זֹו. ֹטר ּבְּ נּו ִלפְּ ַכּוְּ ֵביָתם יְּ ִכים ּבְּ ָברְּ ּמְּ ָרָכה ׁשֶּ ּבְּ ִאים ּוָברּור ּבַ ַ ַרׁשּ ַמּנֹות ׁשֶּ ה לְּ ּמָ  ּכַ

ים בֹואוּ  ֲאָנׁשִ ּיָ ַמר ׁשֶּ גְּ ִדיַקָתם ּבִ ִית ּבְּ ּבַ ָתבֹוא, ּבַ ם וְּ ת ֲעֵליהֶּ ּכַ רְּ )סימן תלג סעיף י. ערוך  .טֹוב ּבִ

 השלחן, מהרש"ם. מט(
 

רּוָרה  ָנה ּבְּ ׁשְּ ַתב ַהּמִ ָהִרים לִ )ס"ק מג(ּכָ ֵאיָנם ִנזְּ ים ׁשֶּ ׁשִ ּמָ ָנם ׁשַ ׁשְּ ים ֵהיֵטב : יֶּ ַנּקִ א מְּ ּלָ ָלה, אֶּ יְּ ּלַ ּדֹק ּבַ בְּ
ִתּקּוָנּה.  ַות ֲחָכִמים ּכְּ מּו ִמצְּ ַקּיְּ ּיְּ ךְּ ׁשֶּ ִהיָרם ַעל ּכָ ַהזְּ ָצִריךְּ לְּ ים, וְּ ה ֵהם עֹוש ִ לֹא ָיפֶּ ּיֹום, וְּ )פרי חדש, חק ּבַ

ת יעקב( ֱאמֶּ ִקים בִּ  ּובֶּ ָקִרים ָהעֹוסְּ ִאים ַהיְּ ּבָ ת ַהּגַ הֹוִקיר אֶּ קֹום לְּ אן ַהּמָ ֱאמּוָנה, ה' ּכָ ַמִים ּבֶּ ת ׁשָ לֶּאכֶּ מְּ
ָבר ּבּור, ּוכְּ ת ַהּצִ ֵרת אֶּ ׁשָ ָקם לְּ לְּ חֶּ ָלה ּבְּ פְּ ּנָ דֹוָלה ׁשֶּ כּות ַהּגְּ יּו, ַעל ַהזְּּ ם ִיחְּ רוּ  ֲעֵליהֶּ ָמָרא  ָאמְּ ּגְּ )הוריות י ּבַ

ם!" ּוֵפַרׁש רַ : ע"ב( דּות ֲאִני נֹוֵתן ָלכֶּ ם? ַעבְּ ָרָרה ֲאִני נֹוֵתן ָלכֶּ בּוִרים ש ְּ סְּ דּות ִהיא "ּכִ ָרָרה ַעבְּ ְּ ַהש ּ "י, ׁשֶּ ׁשִ
ָחה  מְּ ש ִ ר ּובְּ ֹיׁשֶּ ים ֹזאת ּבְּ ִאים ָהעֹוש ִ ּבָ ם ַהּגַ ֵריהֶּ ַאׁשְּ אן. וְּ ים. ַעד ּכָ ל ָעָליו ֹעל ָהַרּבִ ּטָ ּמֻ ִפי ׁשֶּ ָלָאָדם, לְּ

ּלֹא ּבְּ  ים ׁשֶּ ף יֹוֵתר ֵמָהעֹוש ִ לֶּ י אֶּ ָכָרם ּפִ ְּ ש ּ ָרֵאל, ׁשֶּ ַעם ִיש ְּ ָחִליָלה ֵהם ֵמַאֲהָבָתם ַלּתֹוָרה ּולְּ ָחה, ׁשֶּ מְּ ש ִ
ָרי לּוָיה ּבֹו, ַאׁשְּ ים ּתְּ כּות ָהַרּבִ ים, זְּ ת ָהַרּבִ ה אֶּ ַזּכֶּ ָכל ַהמְּ רֹות ה'. וְּ ַחצְּ בֹוא לְּ ּבּור ִמּלָ ת ַהּצִ ִחיִקים אֶּ ו ַמרְּ

א. טֹוב לֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהזֶּּה וְּ  ּבָ

 

ים  מֹוָסדֹות ִצּבּוִריִּ

ִריכִ  ים צְּ ׁשּוָתם מֹוָסדֹות ִצּבּוִרּיִ רְּ ִדים ּבִ ָכִבים ָהעֹומְּ ל ָהרְּ ת ּכָ ּדֹק אֶּ עֹות ים ִלבְּ ַהּסָ ]ּכְּ

ִמיִדים[ לְּ ָכִבים ֵאּלּו  ַהּתַ רְּ ִעים ּבִ ֵליל י"ד, ַאף ִאם ֵאיָנם נֹוסְּ ָנס ּבְּ ר אֹו ַהּפָ אֹור ַהּנֵ לְּ
בְּ  ּיִ ִליִחים ׁשֶּ ה ׁשְּ ַמּנֶּ ַנֵהל, יְּ ִדיָקה ַעל ַהמְּ ה ַהּבְּ ִאם ָקׁשָ ַסח. וְּ יֵמי ַהּפֶּ קּו. ּבִ  )נב(ּדְּ

 
מֹו ֵכן ה זֶּה,  ,ּכְּ רֶּ ִמקְּ ּבְּ א ׁשֶּ ּלָ ר, אֶּ אֹור ַהּנֵ ֵרי ַהּמֹוָסדֹות לְּ ַחדְּ ֵחי וְּ טְּ ל ׁשִ ת ּכָ ּדֹק אֶּ ֵיׁש ִלבְּ

ָלל  חּוהּו ּכְּ ּתְּ לֹא ִיפְּ ֵרי וְּ ַגמְּ קֹום לְּ ת ַהּמָ ּגֹר אֶּ ר ִלסְּ ׁשָ פְּ ִדיָקה, אֶּ ם ַהּבְּ ה ֲעֵליהֶּ ִאם ָקׁשָ
ת ַהמַּ  נּו אֶּ ִיּתְּ ַסח, וְּ ּפֶּ ִכיָרה. ּבַ כּו ַעל ַהּמְּ מְּ ִיסְּ ּדֹק, וְּ כּו ִלבְּ ָטרְּ ָאז לֹא ִיצְּ ַיד ַאֵחר, וְּ ַח ּבְּ ּתֵ פְּ

ִבים ַחּיָ אי ׁשֶּ ַוּדַ ַסח, ּבְּ ּפֶּ קֹום ּבַ ּמָ ים ּבַ ׁשִ ּמְּ ּתַ ִאם ִמׁשְּ ׁשּוט, ׁשֶּ אּוָלם ּפָ קֹו. וְּ ָבדְּ  )נא( לְּ

 

 ֲחנ יֹּות

ת ַהֲחנוּ  ִמי ם אֶּ ּדֹק ּגַ ׁש לֹו ֲחנּות, ָצִריךְּ ִלבְּ ּיֵ ָבֵרךְּ ׁשֶּ ּמְּ ָרָכה ׁשֶּ ּבְּ ל ָמקֹום, ּבַ ת ֵמָחֵמץ. ּוִמּכָ
ֹמר  גְּ ּיִ ר ַעד ׁשֶּ ַדּבֵ לֹא יְּ ַהֲחנּות, וְּ ב וְּ כֶּ ל ָהרֶּ ִדיָקה ׁשֶּ ת ַהּבְּ ם אֶּ ִדיָקה, ּפֹוֵטר ּגַ ִית ַעל ַהּבְּ ּבַ ּבַ

שׁ  חֹוָקה ַמּמָ אּוָלם, ִאם ַהֲחנּות רְּ ָקם. וְּ ָבדְּ ב לְּ ַחּיָ קֹומֹות ׁשֶּ ל ַהּמְּ ת ּכָ ּדֹק אֶּ יתוֹ  ִלבְּ  ִמּבֵ

ִדיָקה  ת ַהּבְּ ֹטר ַרק אֶּ ֵביתֹו ִלפְּ ָבֵרךְּ ּבְּ ּמְּ ָרָכה ׁשֶּ ּבְּ ן ּבַ ַכּוֵ ַתִים, יְּ ינְּ ַעת ּבֵ ח ַהּדַ ּסַ ֵיׁש הֶּ וְּ
ֲחנּות. ּבַ ִדיָקה ׁשֶּ ִנית ַעל ַהּבְּ ָבֵרךְּ ׁשֵ ָאז יּוַכל לְּ ִית, וְּ ּבַ ּבַ  ׁשֶּ

 
ָבֵרךְּ  , לֹא יְּ ךְּ ל ּכָ חֹוָקה ּכָ ת ֲאָבל ִאם ַהֲחנּות ֵאיָנּה רְּ בֶּ ׁשֶּ חְּ ּה נֶּ ַבּדָ ֵאין ַהֲהִליָכה לְּ ֲעַמִים, ֵמַאַחר וְּ ּפַ
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ָוה ַעד  צְּ ת ַהּמִ ּלֹא ִסּיֵם אֶּ ָצא ֵאפֹוא ׁשֶּ ִנמְּ קֹומֹות ָהֵאּלּו, וְּ ת ַהּמְּ ּדֹק אֶּ חֹוָבה ָעָליו ִלבְּ יָון ׁשֶּ ֵסק, ּכֵ פְּ הֶּ

ַרק  ת ַהֲחנּות. וְּ ּדֹק ּגַם אֶּ ֹמר ִלבְּ גְּ ּיִ ָחקׁשֶּ רְּ ַהּמֶּ ׁשֶּ ם ּכְּ יֵניהֶּ ה, ברַ  ּבֵ "ל ַיֲעש ֶּ ּנָ )הגר"ש קלוגר, מקראי קודש.  .ּכַ
 מז(
 

 ֶחֶדר ָסגּור

ּתֹב  ִיכְּ ֵרהּו ֵהיֵטב וְּ ּגְּ ר, ִיסְּ ּבֹקֶּ יֹום י"ד ּבַ גֹוי ּבְּ רֹו לְּ ָמכְּ ּתֹו לְּ ַדעְּ ם ָחֵמץ, וְּ ח ׁשָ ּנָ ּמֻ ר ׁשֶּ דֶּ חֶּ
ָאז אֵ  ַסח, וְּ ּפֶּ ׁש ּבֹו ּבַ ּמֵ ּתַ ִהׁשְּ הּו לְּ ה ִמיׁשֶּ עֶּ ַבל ִיטְּ ֵליל ָעָליו "ָחֵמץ", לְּ קֹו ּבְּ ָבדְּ ין ָצִריךְּ לְּ

הּוא  י"ד. ָלל. וְּ ר ּכְּ דֶּ ִדיָקה ַעל ַהחֶּ וֹות, לֹא ָחל ִחּיּוב ּבְּ צְּ ּמִ ב ּבַ ֵאינֹו ַחּיָ גֹוי ׁשֶּ רֹו לְּ ָמכְּ ּתֹו לְּ עְּ ּדַ יָון ׁשֶּ ּכֵ ׁשֶּ
גֹוי.  ּלֹו לְּ ת ּכֻ ּמֹוֵכר אֶּ ָארֹון ָסגּור ׁשֶּ ין ּבְּ . ועיין יביע . נא)אשל אברהם, חתם סופר, צמח צדק, בנין עולםַהּדִ

 (אומר ח"י יו"ד סימן לח אות ה
 

ח סַׁ ּפֶ ל ְיֵמי הַׁ ְתָאֵרחַׁ ּכָ ּמִ  הַׁ

ֵביתוֹ  יַע לְּ ֵאינֹו ַמּגִ י ׁשֶּ ַסח, ַאף ַעל ּפִ ֵמי ַהּפֶּ ל יְּ ָאֵרַח ּכָ תְּ ּמִ ּדֹק  ִמי ׁשֶּ ַסח, ָצִריךְּ ִלבְּ ּפֶּ ּבַ
ָרָכה.  ֵליל י"ד ִעם ּבְּ ָחֵמץ ּבְּ ת הֶּ יתוְּ אֶּ ה אּוָלם, ִאם יֹוֵצא ִמּבֵ ִחּלָ ַכּתְּ ם ֵליל י"ד, לְּ ֹו ֹקדֶּ

ּטּול ֹיאַמר  ח ַהּבִ ת ֻנּסַ אֶּ ֵליל י"ד, וְּ ָרָכה ּבְּ ֵביתֹו ִעם ּבְּ ּדֹק ּבְּ בְּ ּיִ ִליַח ׁשֶּ ת ֲחֵברֹו ׁשָ ה אֶּ ַמּנֶּ יְּ
ֵנר מֹו ּבְּ ַעצְּ ּדֹק הּוא ּבְּ ֵביתֹו, ִיבְּ ּדֹק לֹו ּבְּ ַאֵחר ִיבְּ ִאם ֵאינֹו ָחֵפץ ׁשֶּ ִית. וְּ ַעל ַהּבַ ָלה  ,ּבַ ַליְּ

יתוֹ ֹקדֶּ  ּיֵֵצא ִמּבֵ כֹון ַאךְּ , ם ׁשֶּ ּלֹא ַהּנָ ָבֵרךְּ  ׁשֶּ ַאף .יְּ ים יֹום  ]וְּ לֹׁשִ ִדיָקה ׁשְּ ָחָלה ָעָליו חֹוַבת ּבְּ ׁשֶּ
ַסח כֹות ַהּפֶּ ִהלְּ י ֵמָאז ׁשֹוֲאִלים ּבְּ ַסח, ּכִ ֵני ַהּפֶּ ָכל, ִלפְּ יָון ֹזאת ּבְּ ּיֵשׁ  ּכֵ ִרים ׁשֶּ ּלֹא אֹומְּ ָבֵרךְּ  ׁשֶּ  ַעל מְּ

ִדיָקה ם ּבְּ ּקֹדֶּ ָרכֹות ָסֵפק"ד, י ׁשֶּ ָהֵקל ּבְּ )הרא"ה, הריטב"א, הראב"ן, הר"ן, הב"ח ופרי חדש. תלו ס"א  [.לְּ

 מ, נו( תפילה למשה ב סי' ג.באה"ל ד"ה ולא יברך ושעה"צ. 
 

ִכירּות יָרה ש ְ  ּדִ

לֹ  יָרה וְּ ּדִ ר ּבַ ֹוֵכר ַהּגָ ת ַעל ַהש ּ לֶּ ִדיָקה ֻמּטֶּ יָרה ַלֲחֵברֹו, חֹוַבת ַהּבְּ יר ּדִ ּכִ ש ְּ א ַעל ַהּמַ
ת  רֶּ ּכֶּ ֵאיָנּה ֻמש ְּ ה וְּ נּוָיה ַעּתָ יָרה ּפְּ יר. אּוָלם, ִאם ַהּדִ ּכִ ש ְּ ָבר: ִאם  -ַהּמַ לּוי ַהּדָ אן ּתָ ּכָ

ַסח  ֵני ַהּפֶּ ים יֹום ִלפְּ לֹׁשִ תֹוךְּ ׁשְּ יָרה ּבְּ ָתה ַהּדִ ּנְּ ּפַ ִחיָלה חֹוַבת ִהתְּ ָאז ַמתְּ ָאה, ׁשֶּ ֲאָדר ָוָהלְּ ]ִמי"ד ּבַ

ִדיָקה[, ָכל ָמקֹום ָצִריךְּ ַהמַּ  ַהּבְּ ינֹו ּכְּ ָעָבר, ּדִ ם ּבֶּ ִרים ׁשָ ָהיּו ּגָ ַאַחר וְּ ּמֵ ּדֹק, ׁשֶּ יר ִלבְּ ּכִ ש ְּ
ִניִסים ּבֹו ָחֵמץ. כְּ ּמַ ֲעַדִין לֹא ָחָלה  ׁשֶּ ַמן ׁשֶּ זְּ ם ָלֵכן, ּבִ יָרה ֹקדֶּ ָתה ַהּדִ ּנְּ ּפַ ֲאָבל ִאם ִהתְּ

ַסח, ֵאינוֹ  ּפֶּ ם ּבַ ָנִסים ׁשָ לֹא ִנכְּ ִדיָקה, הֹוִאיל וְּ ּדֹק.  חֹוַבת ַהּבְּ )עיין סימן תלו סעיפים ָצִריךְּ ִלבְּ

 א, ב. תלז סעיף א. ומשנ"ב ושער הציון שם(
 
 

   ּטּול ֶהָחֵמץ  ּבִ
ב לֹא ָ  ִלְכלּום ֶנְחש 

ּלֹא  ׁשּותֹו ָחֵמץ ׁשֶּ רְּ א נֹוַתר ֲעַדִין ּבִ ּמָ ָחֵמץ, ׁשֶּ ת הֶּ ל אֶּ ַבּטֵ ִדיָקה ָצִריךְּ לְּ ַמר ַהּבְּ ַאַחר ּגְּ
ץ ָרָאה אֹותֹו. ּוִבּטּול, ֲעַפר ָהָארֶּ לּום ַוֲהֵריהּו ּכַ יבֹו ִלכְּ ֵאינֹו ַמֲחׁשִ ּתֹו ׁשֶּ עְּ ַגּלֹות ּדַ נּו לְּ  .ַהיְּ

ה אֹו  ִחּנָ אֹוֵמר ֵאיזֹו ּתְּ ב ׁשֶּ ן. ֲאָבל ִאם חֹוׁשֵ ָנתֹו ּכֵ ּוָ ּכַ ּטּול ׁשֶּ ֲאִמיַרת ַהּבִ ָהִבין ּבַ ב לְּ ַחּיָ וְּ
ּטּול ֵדי חֹוַבת ַהּבִ ה, לֹא ָיָצא יְּ ׁשָ ּקָ ָצִריךְּ  ,ּבַ ת לֹו. וְּ נֶּ ָפה ַהּמּובֶּ ש ָ רֹו ּבְּ ָאמְּ תלד סימן ) ַלֲחֹזר ּולְּ

 ס"ק ו. נב( "במשנו ס"ב
 

"ם ּבַ ַתב ָהַרמְּ ַמן  :)פרק ב מהלכות חמץ ומצה הלכה א( ּכָ ם זְּ ָחֵמץ ֹקדֶּ ית הֶּ ּבִ ַהׁשְּ ה ִמן ַהּתֹוָרה לְּ ַות ֲעש ֵ ִמצְּ
ֱאַמר ּנֶּ ְּ " :ִאּסּורֹו, ׁשֶּ יתּו ש ּ ּבִ ׁשְּ ּיֹום ָהִראׁשֹון ּתַ םּבַ יכֶּ ּתֵ ָחֵמץ "ֹאר ִמּבָ ל הֶּ ַבּטֵ ּיְּ ָתה זֹו? ׁשֶּ ּבָ . ּוַמה ִהיא ַהׁשְּ

ׁשּותֹו הֲ  רְּ ּבִ ל ָחֵמץ ׁשֶּ ּכָ ׁשֶּ ָלל, וְּ ׁשּותֹו ָחֵמץ ּכְּ רְּ ֵאין ּבִ ִלּבֹו ׁשֶּ ים ּבְּ ָיש ִ ָעָפר וְּ ׁשֹב אֹותֹו ּכְּ ַיחְּ ִלּבֹו וְּ ֵרי הּוא ּבְּ
ָלל. ךְּ ּכְּ ֵאין ּבֹו ֹצרֶּ ָדָבר ׁשֶּ ָעָפר ּוכְּ ֵכן ּכְּ ַעת וְּ דֹולֹות ֲהָלכֹות, ף"ָהִרי, י"ַרשִׁ  ּדַ בַּ , ּגְּ נוּ , ן"ָהַרמְּ עֹוד יֹוֵאל ַרּבֵ . וְּ

ָבִרים ּוֵבאּור לֹא ֵמַאַחר, ַהּדְּ ֱאָמר וְּ תֹוָרה נֶּ ַבֲערוּ " ּבְּ ם ּתְּ יכֶּ ּתֵ ֹאר ִמּבָ ְּ א", ש ּ ּלָ יתוּ " אֶּ ּבִ ׁשְּ ֹבָאר", ּתַ ֵאין מְּ  ׁשֶּ
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ךְּ  ַבֵער ֹצרֶּ ָקא לְּ וְּ ת ּדַ ָחֵמץ אֶּ צִ  הֶּ מְּ זֶּה, ֵמָהעֹוָלם יאּותּבִ ּבָ אי ׁשֶּ ַקּיֵם ַוּדַ ת מְּ ָוה אֶּ צְּ ֲהֵרי, ַהּמִ יתוֹ  ׁשֶּ ּבִ  ַהׁשְּ

ֱעִלימוֹ  הֶּ א, וְּ ּלָ יתוֹ  ִאם ּגַם אֶּ ּבִ ִלּבוֹ  ַהׁשְּ נוּ , ּבְּ ַהיְּ לוּ  ּדְּ ּטְּ ּבִ ּתוֹ  ׁשֶּ בְּ ׁשַ ַמחְּ ֵאינוֹ  ּבְּ יבוֹ  ׁשֶּ ָחֵמץ ֵמֲחׁשִ ַות ִקּיֵם, ּכְּ  ִמצְּ
ָתה ּבָ מוֹ . ַהׁשְּ ָצאנוּ  ּכְּ ּמָ ֵעין ׁשֶּ ּתֹוָרה זֶּה ּכְּ י: ")ויקרא כו ו( ּבַ ּתִ ּבַ ִהׁשְּ ה וְּ ץ ִמן ָרָעה ַחּיָ נוּ  ",ָהָארֶּ ַהיְּ  לֹא וְּ

ָקא וְּ ֲעִלים ּדַ ּיַ בָּ  ׁשֶּ ת ה"ַהּקַ א, ֵמָהעֹוָלם ָהָרעֹות ַהַחּיֹות אֶּ ּלָ יּו ַחּיֹות אֶּ יקוּ  לֹא ָרעֹות ַאךְּ  ִיהְּ מוֹ . ַיזִּ  ּוכְּ
רוּ  ָאמְּ תֹוַרת ׁשֶּ י ַמראָ , ּכֲֹהִנים ּבְּ עֹון ַרּבִ מְּ ר ׁשִ ֵאין  ,יֹוַחאי ּבַ ַמן ׁשֶּ זְּ ל ָמקֹום ּבִ חֹו ׁשֶּ בְּ ֵאיָמַתי הּוא ׁשִ

יִקים ֵאיָנם ַמזִּ יִקים וְּ ׁש ַמזִּ ּיֵ ַמן ׁשֶּ זְּ יִקים, אֹו ּבִ יִקים ?ַמזִּ ֵאיָנם ַמזִּ יִקים וְּ ׁש ַמזִּ ּיֵ ַמן ׁשֶּ זְּ ֵכן הּוא . ֱאֹמר ּבִ וְּ
יֹום ַהשַּׁ  :אֹוֵמר יר לְּ מֹור ׁשִ יִקים ִמן ָהעֹוָלםִמזְּ ית ַמזִּ ּבִ ׁשְּ ת, ַלּמַ ֵכן הּוא אֹוֵמר ,ּבָ יקּו. וְּ ּלֹא ַיזִּ יָתן ׁשֶּ ּבִ  ַמׁשְּ
ימֹות יַח  ּבִ ׁשִ ָגר " :ו( יא ישעיה)ַהּמָ ֵאבוְּ ש   ִעם זְּ בֶּ ָנֵמר ,ּכֶּ ִדי ִעם וְּ ץ ּגְּ ּבָ ל ,ִירְּ ֵעגֶּ ִפיר וְּ ִריא ּוכְּ ו ּומְּ ּדָ  ,ַיחְּ
ַנַער ם ֹנֵהג ָקֹטן וְּ ֲעשַׁ : ּבָ ׁשִ ן ֻחר ַעל יֹוֵנק עוְּ תֶּ ַעל ּפָ אּוַרת וְּ עֹוִני מְּ לֹא ָיֵרעוּ  לֹא... ִצפְּ ִחיתוּ  וְּ ָכל ַיׁשְּ  ַהר ּבְּ
י ׁשִ עֹוִני ּומֹוִציא  " וכו'.ָקדְּ ל ִצפְּ ל ֵעינֹו ׁשֶּ ּגַ לְּ תֹוךְּ ּגַ ת ָידֹו לְּ יט אֶּ הֹוׁשִ ָרֵאל ָעִתיד לְּ ש ְּ ינֹוק ִמּיִ ּתִ ד ׁשֶּ ַלּמֵ מְּ

יו.  הַ ע"כ. ָמָרה ִמּתֹוךְּ ּפִ נוּ וְּ יוּ  יְּ הְּ ּיִ יֶּה ָרעֹות ַחּיֹות ׁשֶּ ִיהְּ יק ּכֹחַ ן ָלהֶּ  וְּ ַהזִּ בָּ  ֲאָבל, לְּ ל ה"ַהּקַ ַבּטֵ ם יְּ ת ֵמהֶּ  אֶּ
ן, ָהֹרעַ  ם ִיּתֵ ּלֹא הֹוָרָאה ָלהֶּ יק ׁשֶּ ַהזִּ יָלא, לְּ ָצא ּוִמּמֵ ִאּלוּ  ִנמְּ אן ֵאין ּכְּ ן. ָרעֹות ַחּיֹות ּכָ ָבר ּכֵ ם ַהּדָ  ּגַ

ָחֵמץ ִציאּות, ּבְּ ּמְּ אן ֵישׁ  ּבַ ל ּכָ ֲאִני ֵמֲחַמת ֲאָבל, ָופֶּ יבוֹ  ׁשֶּ ָעָפר ַמֲחׁשִ יָלא, ּכְּ ָצא ִמּמֵ ִאּלוּ  ִנמְּ אן ֵאין ּכְּ  ּכָ
ָנם. ָחֵמץ ָאמְּ נוּ  ל"ֲחזַ  וְּ ּקְּ ם ּתִ ּדֹק ּגַ ת ִלבְּ ָחֵמץ אֶּ פוֹ  הֶּ רְּ ש ָ ַעל ּולְּ ּפֹ שׁ , ּבַ א: א. ֵמֲחׁשָ ּמָ ל לֹא ׁשֶּ ַבּטֵ ֵלב יְּ  ּבְּ
ֵלם א. ב. ׁשָ ּמָ ָצא ׁשֶּ ַסח ָיָפה עּוָגה ִימְּ ּפֶּ ף, ּבַ ֵתכֶּ ן וְּ ּתֵ ּיִ ׁשֶּ ּתוֹ  ּכְּ עְּ יהָ  ּדַ יב ָעלֶּ ַיֲחׁשִ ַמֲאָכל אֹוָתהּ  וְּ לֹא לְּ  וְּ
ָעָפר ת ַאף, לְּ ֱאמֶּ ּבֶּ ָלהּ  לֹא ׁשֶּ ה לֹא" ַעל ַיֲעֹבר, ֹיאכְּ ךָ  ֵיָראֶּ ָנם". ָחֵמץ לְּ ָאמְּ נוּ  וְּ ם ַרּבֵ עֹוד ּתָ  ִראׁשֹוִנים וְּ
ׁשוּ  רְּ ת ּפֵ ַין אֶּ ּטּול ִענְּ ן ַהּבִ ֹאפֶּ ּטּול, ַאֵחר ּבְּ ַהּבִ ין הּוא ׁשֶּ ֵקר ִמּדִ פְּ נוּ , הֶּ ַהיְּ ִקיר ּדְּ פְּ ּמַ ת ׁשֶּ ָחֵמץ אֶּ ֵאינוֹ  הֶּ  וְּ
ּלוֹ  ֵאינוֹ  ּוָמה. ׁשֶּ י, זֶּה ַעל עֹוֵבר ׁשֶּ ָרה ּכִ ה לֹא" ּתֹוָרה ָאמְּ ךָ  ֵיָראֶּ ךָ ", לְּ ּלְּ ה ִאי ׁשֶּ ה ַאּתָ זֶּה, רֹואֶּ  ֵאינוֹ  וְּ
ּלוֹ  א ׁשֶּ ּלָ ל אֶּ ֵקר ׁשֶּ פְּ  .הֶּ

 

ח  ּטוּ הנ ּסַׁ  לּבִ
ָלה: " יְּ ּלַ אֹוֵמר ּבַ ָחֵמץ ׁשֶּ ּטּול הֶּ ח ּבִ יּה ּוְדָלא ֻנּסַ ָלא ֲחִזּתֵ ּוִתי, ּדְ ְרש  א ּבִ ל ֲחִמיָרא ְדִאיּכָ ּכָ

ְרָעא". ְפָרא ְדאַׁ עַׁ יּה, ִלְבִטיל ְוֶלֱהֵוי ּכְ ְרּתֵ עַׁ ׁשֹון  ּבִ לְּ ַפת ֲאָרִמית, ֹיאַמר ּבִ ִאם ֵאינֹו ֵמִבין ש ְּ וְּ
ׁש:  אַהּקֹדֶּ ל ָחֵמץ ּוש ְ ּוִתי, "ּכָ ְרש  נֹו ּבִ ש ְ יֶּ ֶ ל ְוִיְהֶיה ֹור ש  ּטֵ יו, ִיְתּבַׁ ְרּתִ עַׁ ּלֹא ּבִ ֶ ּלֹא ְרִאיִתיו ְוש  ֶ ש 

ר ָהָאֶרץ".  ֲעפַׁ ר ִחזּּוק.ּכַׁ יֶּתֶּ ָעִמים לְּ לֹׁש ּפְּ ּטּול ׁשָ ח ַהּבִ ת ֻנּסַ ֹיאַמר אֶּ ָנכֹון וְּ ַעם וְּ ּפַ ּבַ  ׁשֶּ
ית ִליׁשִ ְּ ֹיאַמר יֹוִסיף ַהׁשּ ְרָעא" ְפֵקרהֶ "ִלְבִטיל ְוֶלֱהֵוי  :וְּ ְפָרא ְדאַׁ עַׁ  )נד( .ּכְ

 
ְזָהָרה: ה  אַׁ ִפּנָ ר ּבְּ קֶּ ַהּבֹ ב וְּ רֶּ ָחֵמץ ַהּנֹוָתר ַלֲארּוַחת ָהעֶּ ת הֶּ ִניַע אֶּ ִדיָקה ַיצְּ ַמר ַהּבְּ גְּ ּבִ

ֵעת  לּו ּבְּ ַטּיְּ ּלֹא יְּ ים ׁשֶּ ַטּנִ ָלִדים ַהּקְּ יַח ַעל ַהיְּ ּגִ ַהׁשְּ ָרט ֵיׁש לְּ זֵּר, ּוִבפְּ ּפַ ּלֹא ִיתְּ ת ׁשֶּ דֶּ ֻיחֶּ מְּ
 )נז(ִכיָלָתם. אֲ 
 
 

 עּור ָחֵמץ   ּבִ
ן ֲאִכילַׁ  ֲהָנָאהה סֹוף ְזמַׁ  וַׁ

ִניָסן ֵמֲחצֹות ַהּיֹום יֹום י"ד ּבְּ ָחֵמץ ּבְּ ֱאֹכל אֹו ֵלָהנֹות ֵמהֶּ ָעה  ִמן ַהּתֹוָרה ָאסּור לֶּ ]סֹוף ׁשָ

ּיֹות[. ַמּנִ עֹות זְּ ִפי ׁשָ ר לְּ ִחּלַת ַהּבֹקֶּ ית ִמּתְּ ִ ׁשּ ָיג ׁשֶּ  ׁשִ ּו סְּ ָעַתִים ַוֲחָכִמים ָעש  ֱאֹכל ָחֵמץ ׁשְּ ּלֹא לֶּ
ָחֵמץ  ּלֹא ֵלָהנֹות ֵמהֶּ ֵכן ׁשֶּ ר. וְּ קֶּ ִביִעית ֵמַהּבֹ ָעה רְּ נּו ִמּסֹוף ׁשָ ַהיְּ ם ָלֵכן, ּדְּ ּכֹר ֹקדֶּ גֹון ִלמְּ ]ּכְּ

לּו[, ּיֹאכְּ ֵני ָהעֹופֹות ׁשֶּ גֹוי אֹו ָלֵתת ִלפְּ ר.  לְּ ית ֵמַהּבֹקֶּ ָעה ֲחִמיׁשִ  )נט(ִמּסֹוף ׁשָ
 

ּוב  עֹות ִחש ּ ָ ש ּ יֹּותהַׁ ּנִ מַׁ זְּ  הַׁ
ַחר ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים,  ַ ּיֹות ֵמַעּמּוד ַהׁשּ ַמּנִ עֹות ַהזְּּ ָ ת ַהׁשּ ב אֶּ ֵ ַחׁשּ ר ַלֲהָלָכה לְּ ַחר הּוא ָהִעּקָ ַ ַמן ַעּמּוד ַהׁשּ ]ּוזְּ

ה, ּוִמיל הּוא  2 ֵני ָהֵנץ ַהַחּמָ ן  12ִמיל ִלפְּ ּקֹות, ִאם ּכֵ ם ָהֵנץ,  28ִמיל ֵהם  2ּדַ ּקֹות ֹקדֶּ אר בסידור רב סעדיה כמבוּדַ
ב(, הרמ"א ס"תנט סימן גאון, הראבי"ה, הרא"ה, המאירי, התרומת הדשן, מהרי"ו, וכן פסקו מרן השלחן ערוך )

ֵאיזֶּה א(, הלבוש, הב"ח, הש"ך, אליה רבה, בית דוד, בן איש חי, החזון איש ועוד. ס"רסא סימן ) ָסם ּבְּ ֻפרְּ מְּ לֹא ּכַ וְּ

ַחר ה ַ ַעּמּוד ַהׁשּ ָהָרָמ"א.[  21ּוא לּוחֹות ׁשֶּ ַעת ָמָרן וְּ ד ּדַ גֶּ ה נֶּ זֶּּ ם ָהֵנץ, ׁשֶּ ּקֹות ֹקדֶּ ִפי זֶּהּדַ ִביִעית  ּולְּ ָעה רְּ ַמן סֹוף ׁשָ ]סֹוף זְּ
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ָחֵמץ[ ךְּ ּבְּ  ֲאִכיַלת הֶּ ֵערֶּ ר 11:11-ּבְּ ּבֹקֶּ עֹון ַקִיץ ּבַ ׁשָ קֹוםּבְּ מְּ ךְּ  . אּוָלם ּבִ ּוב , ֹצרֶּ ִפי ַהִחׁשּ ָהֵקל ּכְּ ֵיׁש לְּ
ִריָחה עַ  ַהזְּּ ּמֵ ִקיָעהׁשֶּ ְּ ינוּ ד ַהׁשּ ַהיְּ .  11:81ַעד  , ּדְּ ךְּ ֵערֶּ ָנהּבְּ ָ ש ּ לּוחַׁ הַׁ ִקים ֵיש  ִלְראֹות ּבְ יָּ ים ְמד  ּנִ )יחוה דעת . ְזמַׁ

 ח"ב סימן ח. נט(
 

ה ּפֶ ִים ִנְקיֹון הַׁ ּנַׁ ִ ש ּ  ְוהַׁ

א יִ  ּמָ ָחֵמץ, ׁשֶּ ַמר ֲאִכיַלת הֶּ גְּ ִים ֵהיֵטב ּבִ ּנַ ִ ת ַהׁשּ ַצח אֶּ ה ִויַצחְּ ת ַהּפֶּ ה אֶּ ַנּקֶּ ֵאר לֹו יְּ ָ ׁשּ
ֹיאַכל אֹותֹו.  ַמן ִאּסּורֹו וְּ ַאַחר זְּ ֵיֵצא לְּ ִים, וְּ ּנַ ִ ין ַהׁשּ הּו ּבֵ ֶּ  )סג(ַמׁשּ

 
ן ִאיׁש ַחי  ר ּבֶּ פֶּ ּסֵ ה  )צו אות ח(ּבַ ִליׁשָ ה ּבְּ ּצָ ִמיַרת ַהּמַ ׁשְּ ה ּבִ ּבֵ ָהר ַהרְּ ָהָיה ִנזְּ ָחד ׁשֶּ אֶּ ה ּבְּ ַתב, ַמֲעש ֶּ ּכָ

ַסח, כֹות ַהּפֶּ ָכל ִהלְּ ה ּובְּ ל  ַוֲאִפּיָ הּו ׁשֶּ ֶּ אֹוֵכל ַמׁשּ ָחד אֹוי לֹו ׁשֶּ ָאַמר לֹו ָאָדם אֶּ ַסח ָחַלם ׁשֶּ ֵליל ּפֶּ ה ּבְּ ִהּנֵ וְּ
ה אִ  ִהּנֵ ֲחלֹם וְּ תֹו, ַוּיַ ִכּיָ ן ִמּתֹוךְּ ּבְּ ָיׁשַ ָחַזר וְּ דֹול וְּ ִכי ּגָ ּךְּ ּבְּ בְּ ֹאד ַוּיֵ ֵמר מְּ ַמרְּ תְּ יַקץ ַוּיִ ר ִעּמֹו ָחֵמץ, ַוּיִ ַדּבֵ יׁש מְּ

חָ  ָאַמר לֹו, זֶּה הֶּ ר, וְּ ּבֹקֶּ ָאַכל ּבַ רּור ָקָטן ָחֵמץ ֵמֲאִכיָלה ׁשֶּ ִים ּפֵ ּנַ ִ ין ַהׁשּ ַאר ּבֵ ׁשְּ ּנִ ּתָ הּוא ׁשֶּ ָאַכלְּ ֵמץ ׁשֶּ
ה ַואֲ  ּצָ ּמַ ק ּבַ ּבַ ִנדְּ ִים וְּ ּנַ ִ ין ַהׁשּ רּור ִמּבֵ ַרד אֹותֹו ּפֵ ָלה, ִנפְּ יְּ ּלַ ה ּבַ ּצָ לֹוֵעס ַהּמַ ָהָיה אֹוֵכל וְּ ֵעת ׁשֶּ ָכלֹו ִעם ּובְּ

ה. ע"כ. ּצָ רּו ֲחַז"ל ַהּמַ ָבר ָאמְּ ה ּכְּ ִהּנֵ לֹא סנהדרין ל ע"א( מסכת ) וְּ ֵרי ֲחלֹומֹות לֹא ַמֲעִלים וְּ בְּ "ּדִ
ֵרי  ִדבְּ ֹבָאר ּבְּ מְּ ָלה, ּכַ יְּ ַאר ַעד ַהּלַ ׁשְּ ּנִ רּור ׁשֶּ ּפֵ ׁש ִאּסּור ּבַ ַאף ַלֲהָלָכה ֵאין ֲחׁשַ ת ׁשֶּ ֱאמֶּ מֹוִריִדים", ּובֶּ

ָאר בֵּ  ׁשְּ ּנִ ר ׁשֶּ ש ָ ּבָ ם ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶּ ֵאין ָעָליו ׁשֵ ם ַטֲעמֹו, וְּ ּגָ ִנפְּ ָרח, וְּ עֹות הּוא ִנסְּ ׁש ׁשָ ַאַחר ׁשֵ ִים לְּ ּנַ ִ ין ַהׁשּ
ַעד  ן ׁשֶּ ּכֵ ָכל ׁשֶּ ָרח, וְּ ִנסְּ ָאס וְּ ֹאד הּוא ִנמְּ ֵהר מְּ ּמַ ַכּיֹוֵצא ׁשֶּ ם וְּ חֶּ לֶּ ִקים מֹוִדים ּבְּ ַאף ַהחֹולְּ ָלל, וְּ ר ּכְּ ש ָ ּבָ

עֹות, ׁשֶּ  ר ׁשָ ש ֶּ עֶּ רּו ּכְּ ָלה ָעבְּ יְּ ִים ֵהיֵטב ַהּלַ ּנַ ִ ת ַהׁשּ ַנּקֹות אֶּ ֵהר לְּ ִהזָּ ֲעַדִין ָצִריךְּ לְּ א ׁשֶּ ּלָ ָרח. אֶּ אי ִנסְּ ַוּדַ ּבְּ
לֹו.  ָאכְּ רּו ֲחָכִמים לְּ ָאסְּ ִביִעית ׁשֶּ ָעה רְּ רּור ַאַחר ׁשָ ת ַהּפֵ ּיֹאַכל אֶּ ׁש ׁשֶּ  )סג(ֵמֲחׁשָ

 

ֵער? ד ְמבַׁ יצַׁ  ּכֵ
ָחֵמץ הַ  ל הֶּ ת ּכָ ז אֶּ ַרּכֵ ֱאֹכל, יְּ ַמר לֶּ ּגָ ַות ַאַחר ׁשֶּ ַקּיֵם ִמצְּ ֵאׁש לְּ ֵפהּו ּבָ רְּ ִיש ְּ ָאר, וְּ ׁשְּ ּנִ

ֵדי  ּקֹות, ּכְּ רּוסֹות ּדַ ֵכהּו ִלפְּ ּתְּ ֵרָפה ַיחְּ ְּ ם ַהש ּ ּקֹדֶּ טֹוב ׁשֶּ ם". וְּ יכֶּ ּתֵ ֹאר ִמּבָ ְּ יתּו ש ּ ּבִ ׁשְּ "ּתַ
לֹט ּבֹו ָהֵאׁש ֵהיֵטב ַעד  ׁשְּ ּתִ ֶפָחִמים.ׁשֶּ ְמֵרי ּכְ ֵרף ְלגַׁ ָ ש ּ יִּ ֶ ן,  ש  ה ּכֵ ִאם לֹא ָעש ָ ךְּ ָעָליו וְּ ּפֹ ִיׁשְּ

ֵאס ַלֲאִכיָלה.  ּמָ ּיִ ֵדי ׁשֶּ , ּכְּ טְּ ה ֵנפְּ ּבֵ  )נז, סד(ַהרְּ
 

ן  עּורהְזמַׁ  ּבִ

ָאֵסר  ּיֵ ָעה ׁשֶּ ֵרָפה ַעד ׁשָ ְּ ַמן ַהש ּ ֵפהּו, ּוזְּ רְּ ִיש ְּ ֲאִכיָלה, ֵיֵלךְּ וְּ ָחֵמץ ּבַ ֱאָסר הֶּ ּנֶּ ָעה ׁשֶּ ָ ִמׁשּ
ֲהָנָאה  ית ּבַ ָעה ֲחִמיׁשִ ַמר ׁשָ נּו ּגְּ ַהיְּ ךְּ  11:81 -]ּדְּ ֵערֶּ עֹון ַקִיץ ּבְּ ׁשָ ה  [.ּבְּ עּור, לֹא ַיֲעש ֶּ ַמן ַהּבִ יַע זְּ ַהּגִ ּובְּ

ָחֵמץ.  ת הֶּ ַבֵער אֶּ ּיְּ ָלאָכה ַעד ׁשֶּ ה מְּ ֵנר ֲחֻנּכָ ִדיַקת ָחֵמץ וְּ ם ּבְּ ָלאָכה ֹקדֶּ ים מְּ ּלֹא עֹוש ִ מֹו ׁשֶּ ּכְּ
ַכּיֹוֵצא ם וְּ הֶּ  )סה(. ּבָ

 

ּטּול ֶהָחֵמץ  ּבִ

ָחֵמץ, ת הֶּ ֹוֵרף אֶּ ש ּ ַאַחר ׁשֶּ ן  לְּ ַהּלָ לְּ ח ּדִ ּסָ ּנֻ ִפיו ּבַ ל אֹותֹו ּבְּ ַבּטֵ ת יְּ ַקּיֵם אֶּ ֵדי לְּ עּור, ּכְּ ם ַהּבִ לֹא קֹדֶּ ]וְּ

ָחֵמץ  עּור ּבֶּ ּלוֹ ַהּבִ ֶ ית,  .[ש  ָעה ֲחִמיׁשִ ַמר ׁשָ ֵני ּגְּ ל ִלפְּ ַבּטֵ ֹרף ּולְּ ַסּיֵם ִלש ְּ ֵהר לְּ ִיזָּ ָבר ֵיָאֵסר וְּ י ָאז ּכְּ ּכִ
ֵרי ֲחָכִמי בְּ ֲהָנָאה ִמּדִ ָחֵמץ ּבַ לֹו. הֶּ ַבּטְּ לֹא יֹוִעיל לְּ ּלֹו, וְּ ֵאינֹו ׁשֶּ ב ׁשֶּ ֵיָחׁשֵ  )ס(ם, וְּ

 
ּיֹום: " ָחֵמץ ּבַ ּטּול הֶּ ח ּבִ יּה, ֻנּסַ יּה ּוְדָלא ֲחִזּתֵ ֲחִזּתֵ ּוִתי, ּדַׁ ְרש  א ּבִ ל ֲחִמיָרא ְדִאיּכָ ּכָ

ְרָעא". ְפָרא ְדאַׁ עַׁ יּה, ִלְבִטיל ְוֶלֱהֵוי ּכְ ְרּתֵ יּה ּוְדָלא ִבעַׁ ְרּתֵ ִבעַׁ ִאם ּדְ ַפת  וְּ ֵאינֹו ֵמִבין ש ְּ
ׁש:  ׁשֹון ַהּקֹדֶּ לְּ ּוִתי, ֲאָרִמית, ֹיאַמר ּבִ ְרש  נֹו ּבִ ש ְ יֶּ ֶ אֹור ש  ל ָחֵמץ ּוש ְ ּלֹא "ּכָ ֶ ְרִאיִתיו ְוש  ֶ ש 

ל ְוִיְהֶיה  ּטֵ יו, ִיְתּבַׁ ְרּתִ עַׁ ּלֹא ּבִ ֶ יו ְוש  ְרּתִ עַׁ ּבִ ֶ ר ָהָאֶרץ". [ֶהְפֵקר]ְרִאיִתיו, ש  ֲעפַׁ  ּכַׁ
 

ל בֵּ  ֶהְבּדֵ אּור הַׁ יֹּום:ּבֵ ּטּול ּבַׁ ּבִ ח הַׁ ּסַׁ ְיָלה ְלנ  ּלַׁ ּטּול ּבַׁ ּבִ ח הַׁ ּסַׁ ח ִאם  ין נ  ה ֻנּסַ י ׁשֹונֶּ ה ּכִ אֶּ ּבֹוֵנן, ִנרְּ ִנתְּ
יּ  ִאּלּו ּבַ ִאיִתיו', וְּ ּלֹא רְּ ל ָחֵמץ 'ׁשֶּ ל ּכָ ַבּטֵ ח לְּ ּסָ ָלה ַהּנֻ יְּ ּלַ ּבַ ָלה, ׁשֶּ יְּ ּלַ ח ּבַ ּסָ ר ֵמַהּנֻ ּבֹקֶּ ּטּול ּבַ ֹום ַהּבִ
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ַבטֵּ  ח לְּ ּסָ ָלה ָהָאָדם ׁשֹוֵמר ַהּנֻ יְּ ּלַ ּבַ יָון ׁשֶּ ַעם הּוא, ִמּכֵ ַהּטַ ִאיִתיו'. וְּ ּלֹא רְּ ׁשֶּ ִאיִתיו וְּ רְּ ל ָחֵמץ 'ׁשֶּ ל ּכָ

הּוא  ָחֵמץ ׁשֶּ ת הֶּ ל אֶּ ַבּטֵ ּתֹו לְּ עְּ אי ֵאין ּדַ ַוּדַ ּבְּ ָצא ׁשֶּ ר, ִנמְּ קֶּ ּבֹ לֹו ּבַ ָאכְּ ֵדי לְּ ָחֵמץ ַהּנֹוָתר ּכְּ ת הֶּ אֶּ
ֵאינוֹ  ּיֹום, ׁשֶּ ה, ֲאָבל ּבַ ה רֹואֶּ רֹואֶּ ָחֵמץ ׁשֶּ ת הֶּ ם אֶּ ל ּגַ ַבּטֵ ּמְּ ךְּ לֹוַמר ׁשֶּ ּיָ מֹו ׁשּום ָחֵמץ, ׁשַ ַעצְּ ּיֵר לְּ ׁשַ  מְּ

י', ַוֲהֵרי ָחֵמץ . )בית יוסף סימן תלד( ּתִ ַערְּ ּבִ ּיֹום אֹוֵמר 'ׁשֶּ ּטּול ּבַ ח ַהּבִ ֻנּסַ ָהִבין, ַמּדּוַע ּבְּ עֹוד ֵיׁש לְּ וְּ
לוֹ  ַבּטְּ ֵער ֵמָהעֹוָלם, לֹא ָצִריךְּ לְּ ּבִ ם ָעָבה ׁשֶּ חֶּ רּוַסת לֶּ יַח ּפְּ ִהּנִ ב ׁשֶּ ָנה ִהיא ַעל ַמּצָ ּוָ א ַהּכַ ּלָ ? אֶּ

ִניִמי  ק ַהּפְּ ת ַהֵחלֶּ ם ָראּוי ֲעַדִין ַלֲאִכיָלה. אֶּ חֶּ ִנים ַהּלֶּ ד ַהִחיצֹון, ּופְּ ה ַרק ַהּצַ ּנָ ַרף ִמּמֶּ ִנש ְּ ֵאׁש, וְּ ּבָ
י'. ּתִ ַערְּ ּבִ אֹוֵמר 'ׁשֶּ ׁשֶּ ל ּכְּ ַבּטֵ ן לְּ ּוֵ ּכַ  )נט( ַהזֶּּה ִמתְּ

 

ת ּבָ ַׁ ש  ָחל ּבְ ֶ ח ש  סַׁ  ֶעֶרב ּפֶ

ת ּבָ ׁשַ ַסח ּבְּ ב ּפֶּ רֶּ ָחל עֶּ ׁשֶּ ת , ּכְּ ּבָ עּודֹות ׁשַ י סְּ ּתֵ ִריךְּ לֹו ִלׁשְּ ָחֵמץ ַהּצָ ת הֶּ מֹו אֶּ ַעצְּ ּיֵר לְּ ׁשַ יְּ
י  ִ ׁשּ יֹום ׁשִ ֹרף ּבְּ ָחֵמץ ִיש ְּ ָאר הֶּ ת ׁשְּ אֶּ ָנה ]י"ג ִניָסן[וְּ ָכל ׁשָ מֹו ּבְּ ֹרף ּכְּ ש ְּ ּיִ טֹוב ׁשֶּ ם  -, וְּ ֹקדֶּ

מַ  יתּגְּ ָעה ַהֲחִמיׁשִ ָ :  ר ַהׁשּ ךְּ ֵערֶּ עֹון ַקִיץ 11:81]ּבְּ ׁשָ ן )רנה( [.ּבְּ ַעּיֵ ִדיִנים וְּ ן ֵאּלוּ  ּבְּ ַהּלָ  (121)עמוד  לְּ
ָחָבה ַהרְּ  .יֹוֵתר ּבְּ

 

ל ָהָאֶרץ ּמֹוֵצא ֶלֶחם עַׁ  הַׁ

יהִ  ּבִ ץ ַמגְּ ם ָזרּוק ַעל ָהָארֶּ חֶּ ִאים לֶּ ּמֹוצְּ ׁשֶּ ָנה, ּכְּ ָ ךְּ ַהׁשּ ׁשֶּ מֶּ ּבְּ י ׁשֶּ  "ב)משנים אֹותֹו ַאף ַעל ּפִ

ַמן ,א("יקסימן קעא ס ל ָמקֹום ִמזְּּ ָחל ִמּכָ ָחֵמץ ִאּסּור ׁשֶּ ָכל, הֶּ ן וְּ ּכֵ ַחג ׁשֶּ מוֹ  ּבְּ ַסח ַעצְּ  לֹא, ַהּפֶּ
ע לֹא ּבוֹ  ִיּגַ י וְּ יהּו, ּכִ ּבִ עֹוֵבר ַיגְּ ה ּבֹו, וְּ זֹּוכֶּ ָצא ׁשֶּ יהֹו ִנמְּ ּבִ ַסח] ִאם ַיגְּ ּפֶּ ַעל ִאּסּור ִמן  [ּבַ

ל "לֹ  ּכֹות ּבֹו, ֲעַדִין ָאסּור ַהּתֹוָרה ׁשֶּ ּלֹא ִלזְּ ן ׁשֶּ ּוֵ ּכַ ָך ָחֵמץ". ַוֲאִפּלּו ִאם ִמתְּ ה לְּ א ֵיָראֶּ
ּנּו.  ֹיאַכל ִמּמֶּ ח וְּ ּכַ א ִיׁשְּ ּמָ ׁש ׁשֶּ יהֹו ֵמֲחׁשָ ּבִ ַהגְּ  )הריב"ש. קכב(לְּ

 
 

 כֹורֹות ֲעִנית ּבְ   ּתַׁ
ּנֵס ֵזֶכר  לַׁ

עֶּ  ַעּנֹות ּבְּ ִהתְּ ָכִרים לְּ כֹורֹות ַהזְּּ כֹוֵרי ָנֲהגּו ַהּבְּ ת ּבְּ "ה אֶּ ּבָ יל ַהּקָ ִהּצִ ס ׁשֶּ ר ַלּנֵ ַסח, ֵזכֶּ ב ּפֶּ רֶּ
כֹורֹות. ת ּבְּ ַמּכַ ַרִים ּבְּ כֹוֵרי ִמצְּ ת ּבְּ ַגף אֶּ ּנָ ָעה ׁשֶּ ׁשָ ָרֵאל ּבְּ  )רו, רטו( ִיש ְּ

 

 חֹוֶלה
מְּ  ּבִ ַעּנֹות, ׁשֶּ ִהתְּ טּור ִמּלְּ ֵאֵבי ֵעיַנִים, ּפָ הּוא אֹו ּכְּ ׁש לֹו ֵאיזֶּה ֹחִלי ׁשֶּ ּיֵ כֹור ׁשֶּ קֹום ֹחִלי ּבְּ

ַעּנֹות.  ִהתְּ רּו ַרּבֹוֵתינּו לְּ זְּ ַצַער לֹא ּגָ  )רח(וְּ
 

ת ִמְצָוה  ְסעּודַׁ
פּות  ּתְּ ּתַ ֵדי ִהׁשְּ ֲעִנית ַעל יְּ ת ַהּתַ ִסיק אֶּ ַהפְּ ה ָלעֹוָלם, ָנֲהגּו לְּ ׁשָ ָדה ֻחלְּ רְּ ּיָ דֹורֹות ֵאּלּו ׁשֶּ ּבְּ

י דְּ ִרית ִמיָלה, ּפִ ת, ּבְּ כֶּ ִסּיּום ַמּסֶּ ָוה ּכְּ עּוַדת ִמצְּ סְּ ב ּבִ רֶּ עֶּ ַמּנֹו ּבְּ ָחל זְּ ָוה ׁשֶּ ר ִמצְּ ן, ּבַ ֹון ַהּבֵ
פּו  ּתְּ ּתַ ׁשְּ ּיִ ַאַחר ׁשֶּ ר, ּולְּ קֶּ ַעּנֹות ֵמַהּבֹ ִהתְּ ִחילּו לְּ כֹורֹות ַיתְּ ן ַהּבְּ ה. ַעל ּכֵ ַכּדֹומֶּ ַסח, וְּ ּפֶּ

ל ַהּיֹום ֱאֹכל ּכָ יּו לֶּ ִאים ִיהְּ ָ ַרׁשּ ֲעִנית וְּ טּוִרים ִמן ַהּתַ ם ּפְּ ָוה ֲהֵריהֶּ עּוַדת ִמצְּ סְּ  )רח, ריב(. ּבִ
 

ִית ֲאִכילַׁת זַּׁ  ּכַׁ
ִית"  זַּ ָפחֹות "ּכַ כֹור לְּ ַעם ַהּבְּ טְּ ּיִ ה ׁשֶּ ִחּלָ ַכּתְּ ֲעִנית ָצִריךְּ לְּ ֵטר ֵמַהּתַ ִהּפָ ֵדי לְּ ָרם[ 82]ּכְּ  ּגְּ

רֹות  ִמיֵני ּפֵ ּבּוד, ּכְּ ָהִביא ּכִ ים ֵלב לְּ , ַעל ָהַאֲחָרִאים ָלש ִ ָכךְּ ָוה. ִאי לְּ צְּ עּוַדת ַהּמִ ִמּסְּ
נֹות ּדָ ָמָרה ּוִמגְּ ֲאִכיַלת ּתְּ קּו ּבַ ּפְּ ּתַ לֹא ִיסְּ כֹור, וְּ ָכל ּבְּ ִית' לְּ זַּ עּור 'ּכַ ָפחֹות ׁשִ יק לְּ ּפִ סְּ ּיַ , ׁשֶּ
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ַכּיֹוֵצא זֶּה ַאַחת וְּ רּו ּבָ טְּ לּום, לֹא ִנפְּ ם ּכְּ כֹורֹות ׁשָ לּו ַהּבְּ ִנים ִאם לֹא ָאכְּ ל ּפָ ַעל ּכָ . וְּ
ֲעִנית.   )מנחת יצחק וויס, שו"ת ויברך דוד. ריב(ֵמַהּתַ

 

ת ִמיעַׁ יּּום ש ְ ּסִ  הַׁ
ת, ָצִריךְּ  כֶּ עּוַדת ִסּיּום ַמּסֶּ סְּ פּות ּבִ ּתְּ ּתַ ֵדי ִהׁשְּ ֲעִנית ַעל יְּ מֹו ִמּתַ ת ַעצְּ כֹור ַהּפֹוֵטר אֶּ ּבְּ
ׁש, ַאךְּ  ּיּום ַמּמָ ת ַהּסִ ַמע אֶּ ָנם ִאם לֹא ׁשָ ָאמְּ ל ַלֲהִבינֹו. וְּ ּדֵ ּתַ ִיׁשְּ ּיּום וְּ ת ַהּסִ ַמע אֶּ ׁשְּ ּיִ ׁשֶּ

ֵחלֶּ  ף ּבְּ ּתֵ ּתַ ֹטר ִהׁשְּ ה ִלפְּ רֹוצֶּ ָדה ּומּוָסר, וְּ ֵרי ַאּגָ ִדבְּ ַעט ּבְּ ֱאִריךְּ מְּ הֶּ ַסּיֵם ׁשֶּ ת ַהמְּ ָרׁשַ ק ִמּדְּ
ָקה.  ָחזְּ חֹות ּבֹו ּבְּ ֲעִנית, ֵאין ִלמְּ ה ֵמַהּתַ זֶּ מֹו ּבָ ת ַעצְּ י אֶּ אֹון ַרּבִ ַרִים ַלּגָ ַהר ִמצְּ ר נְּ פֶּ ּסֵ ָכַתב ּבַ וְּ

ִחים לְּ  אֹוָתם ַהּלֹוקְּ עֹון, ׁשֶּ מְּ ן ׁשִ כֹור, ַאֲהֹרן ּבֶּ ָנם ַהּבְּ ַהֲאִכיל ִלבְּ ֵדי לְּ ָוה ּכְּ עּוַדת ִמצְּ ֵביָתם ַמֲאָכל ִמּסְּ
ֲעִניָתם  יֹום ּתַ ִלים ּבְּ אֹוכְּ ם ּכְּ לֶּס, ַוֲהֵריהֶּ ַעג ָוקֶּ ָוה ַלּלַ צְּ ת ַהּמִ ים אֶּ עֹוש ִ ִזיָפה ׁשֶּ נְּ ם ּבִ הֶּ ֹער ּבָ ָראּוי ִלגְּ

ׁש. פֶּ ָאט נֶּ ׁשְּ  )ריב( ּבִ
 

ֶכת ּסֶ ָניֹות מַׁ  ִמש ְ
כֶּ  ָניֹותִסּיּום ַמּסֶּ פֹות יֹום טֹוב[ ת ִמׁשְּ ר ּתֹוסְּ ָצת ִעּקַ נּוָרא ּוקְּ טְּ רְּ רּוׁש ּבַ ָוה,  ]ִעם ּפֵ עּוַדת ִמצְּ סְּ ב ּכִ ׁשָ חְּ נֶּ

ִעים. ֹומְּ לֹא ַלׁשּ מֹו וְּ ַסּיֵם ַעצְּ כֹורֹות ַרק ַלמְּ ֲעִנית ּבְּ  )רי( ּופֹוֵטר ִמּתַ
 

ּנֹות ְכּתֹות ְקטַׁ ּסֶ ש   .מַׁ ּמָ  .ָנִביא .ח 
ּתֹות קְּ  כְּ מֹו ִסּיּום ַמּסֶּ ֶכתַטּנֹות, ּכְּ ּסֶ ּלָהאֹו  סֹוְפִרים מַׁ ֶכת ּכַׁ ּסֶ ֲעִנית מַׁ ֹטר ֵמַהּתַ , מֹוִעיל ִלפְּ

ֵכן . )פמ"ג( ש  וְּ ּמָ ָחד ח  ָחד ָנִביאאֹו  (ות משה)אגר אֶּ  )יבי"א ח"א סימן כו אות י( .)מהר"ש קלוגר( אֶּ
 

 ָהִעְנָיןת ֲהָבנָ 
כֹורֹותסִּ הַ ֵאין  ֲעִנית ּבְּ לָּ  ,ּיּום ּפֹוֵטר ִמּתַ ִריָאה אֶּ קְּ ֲהָבָנה, ֲאָבל ּבִ ָקא ִאם ָלַמד ּבַ וְּ א ּדַ

ַבד לֹא מֹוִעיל. לְּ י  ּבִ ִלי ֲהָבָנהבִּ ּכִ ֵרי ּתֹוָרה ּבְּ בְּ ִריַאת ּדִ מּוד ּתֹוָרה. ,קְּ לְּ ַות ּתַ ַקּיֵם ִמצְּ )מגן  ֵאינֹו מְּ

 אברהם סימן נ סק"ב. ריא(
 

ַתב ִצּיֹון ָהִראׁשֹון ָמָרן ּכָ נוּ  לְּ ָיה ַרּבֵ ר  זצוק"ל ףיֹוסֵ  עֹוַבדְּ יַע ֹאמֶּ ׁשּו"ת ַיּבִ ִאם : (אות ט כו סימן א )חלקּבְּ
ב לוֹ  ׁשָ חְּ ּלֹא נֶּ אי ׁשֶּ ה ַוּדַ אֶּ ַבד, ִנרְּ לְּ ָסא ּבִ ִגרְּ מוֹ  ,ִלּמּוד לֹוֵמד ּבְּ ה, ּוכְּ ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוׁשְּ ַסּיֵם ּבַ ֵדי לְּ ַתב ּכְּ ּכָ  ׁשֶּ

ֵגן ִריַאת ַהּמָ קְּ ּבִ ָרָהם ׁשֶּ ֵרי ַאבְּ בְּ ִלי ּתֹוָרה ּדִ ַקּיֵם לֹא, ָנהֲהבָ  ּבְּ ַות מְּ מּוד ִמצְּ לְּ ֵכן, ּתֹוָרה ּתַ ׁשּו"ת  וְּ בּו ּבְּ תְּ ּכָ
ק ֲהָלָכה ֵני ֵמִבין ,ֵעמֶּ ן ֹראשׁ  ,ּפְּ מֶּ עֹוד ָמָרן ַהִחיָד"א ,ׁשֶּ ם  .וְּ ּיֵׁש ָלהֶּ ים ׁשֶּ ָצת ֲאָנׁשִ ׁשּוָבה ִלקְּ אן ּתְּ ּוִמּכָ

ת ֹמר אֶּ ה ִלגְּ ֻגּלָ ָצָרה ּבְּ  סְּ קּוָפה קְּ תֹוךְּ ּתְּ "ס ּבְּ ַ ל ַהׁשּ ב ּכָ ׁשָ חְּ ֵאינֹו נֶּ ַמן, וְּ הּוא ִאּבּוד זְּ ָלל, וְּ ִלי ֲהָבָנה ּכְּ
ֵכן דֹול ִמזֶּּה. וְּ ּטּול ּתֹוָרה ּגָ ָך ּבִ ֵאין לְּ ם ִלּמּוד, וְּ ָסה ָלהֶּ ָראנְּ ּפְּ ִריֵאל ִאיסְּ בְּ י ּגַ אֹון ַרּבִ ַתב ַהּגָ טֹוב  .ּכָ וְּ
ִנים לְּ  ל ּפָ ַעל ּכָ ָנה. וְּ ּוָ ִלי ּכַ ּבֹות ּבְּ ָנה ֵמַהרְּ ַכּוָ ַעט ּבְּ ִמיֵדימְּ לְּ ל ּתַ ת ַבּטֵ רּו אֶּ מְּ גְּ ּיִ ֵדי ׁשֶּ ּמּוָדם ּכְּ  ֲחָכִמים ִמּלִ

ִלי ֲהָבָנה ָסא ּבְּ רְּ "ס ּגִ ַ ַכּיֹוֵצא ,ַהׁשּ מּור. וְּ ַתב הּוא ִאּסּור ּגָ זֶּה ּכָ לֶּא יֹוֵעץ ּבָ ר ּפֶּ ֵספֶּ : ל"וז( ידיעה מערכת) ּבְּ
ָמה, ָחכְּ ל ּבְּ ּפֵ ַפלְּ כֹול לְּ ּיָ י ׁשֶּ ּמִ ִקים, ׁשֶּ בּו ַהּפֹוסְּ תְּ ים  ּכָ ִהּלִ ִלּמּוד ּתְּ ַמן ּבְּ ה, ּומֹוִציא ַהזְּּ ִדיָעה ֲחָדׁשָ נֹות יְּ ִלקְּ וְּ

ֹזַהר, ֲהֵרי ב לוֹ  זֶּה וְּ ׁשָ חְּ ּטּול ּתֹוָרה.  נֶּ ַאלּבִ ים ִנׁשְּ ֲעֵרי ַחּיִ ר ׁשַ ם ֵספֶּ ׁשֵ ַל"ח ּבְּ ׁשּו"ת צְּ יׁש  ַעל ּובְּ ּדִ ִהקְּ ִמי ׁשֶּ
ִמיד ַתלְּ כּום לְּ ָכל י ָחָכם סְּ ַמד ּבְּ לְּ ּיִ ַנאי ׁשֶּ תְּ ִמידּבִ לְּ ַהּתַ ָנה, וְּ ֵקי ִמׁשְּ רְּ ַקּיֵם  ָחָכם ֹום י"ח ּפִ ִחיל לְּ ִהתְּ ׁשֶּ

ַנאי ָרִקים ִעם  ,ַהּתְּ מֹוָנה ּפְּ ֹמד ׁשְּ ֹנַח לֹו ִללְּ ִלי ֲהָבָנה, וְּ ָרִקים ּבְּ הּוא לֹוֵמד י"ח ּפְּ ַטֲעָנה ׁשֶּ ָחַזר ּבֹו ּבְּ
יׁש  ּדִ קְּ ַהּמַ פֹות יֹום טֹוב, וְּ ַהּתֹוסְּ ָטנּוָרא וְּ רְּ רּוׁש ַהּבַ ֵדיּפֵ ָרִקים, ּכְּ ַמד י"ח ּפְּ לְּ ּיִ צֹונֹו יֹוֵתר ׁשֶּ רְּ  טֹוֵען ׁשֶּ

ב ִלּמּוד, ׁשַ חְּ ִלי ֲהָבָנה לֹא נֶּ ָנה ּבְּ ּמּוד ִמׁשְּ ּלִ יָון ׁשֶּ ּכֵ ּמִ יב, ׁשֶּ ֵהׁשִ ׁש. וְּ ָכל ֹחדֶּ ָניֹות ּבְּ ׁשְּ ַסּיֵם ַהּמִ ּיְּ יֹוֵתר טֹוב  ׁשֶּ
לְּ  ֲאִמיָרה ּבִ לֹא ּבַ ֲהָבָנה וְּ ָרִקים ּבַ ָרא ח' ּפְּ קְּ ּיִ ָנםע"כ.  ַבד.ׁשֶּ ָאמְּ הּוא ִמי וְּ ִתי ׁשֶּ ָהִבין, ֵישׁ  ּפֶּ ֵאינֹו ָיכֹול לְּ  וְּ

ָכר לוֹ  ִריָאתוֹ  ַעל ש ָ ב זֶּה ֵאין ַאךְּ , קְּ ׁשָ חְּ ת נֶּ ֻעּדַ ָוה סְּ ן ,ִמצְּ ה ּכֵ ֵאינֹו עֹוש ֶּ ָהִבין וְּ כֹול לְּ ּיָ ֲהֵרי הּוא  ,ּוִמי ׁשֶּ
ַמִים. עכת ת ׁשָ לֶּאכֶּ מְּ ה ּבִ ַרּפֶּ ִמתְּ  .ד"ּכְּ

 
ַעּיֵן סֵ  וְּ רּבְּ שׁ " פֶּ פֶּ ים נֶּ אֹון" ַהַחּיִ י ַלּגָ ים ַרּבִ ַתב ל"ַזצַ  ִמּוֹולֹוִז'ין ַחּיִ ּכָ י, ׁשֶּ ָנם ּכִ ׁשְּ ֵני יֶּ ּטּול סּוֵגי ׁשְּ  ּתֹוָרה ּבִ

ַכּמּות - ֵאיכּות ּבְּ ַכּמּות. ּובְּ גֹון, ּבְּ כֹול ּכְּ ּיָ ֹמד ׁשֶּ עֹות ָחֵמשׁ  ִללְּ יֹום ׁשָ לֹוֵמד ּבְּ לֹשׁ  וְּ עֹות ׁשָ טּ  זֶּה ֲהֵרי, ׁשָ  ּולּבִ
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נוֹ  ֲאָבל, ּתֹוָרה ׁשְּ כֹול ָאָדם יֶּ ּיָ ֹמד ׁשֶּ עֹות ָחֵמשׁ  ִללְּ לֹוֵמד ׁשָ עֹות ָחֵמשׁ  וְּ ָכל, ׁשָ ב הּוא ֹזאת ּובְּ ׁשָ חְּ ל נֶּ ַבּטֵ  מְּ
יַצד ָהא, ּתֹוָרה גֹון? ּכֵ כֹול ּכְּ ּיָ ֹמד ׁשֶּ ֲהָבָנה ִללְּ ק טֹוָבה ּבַ לֹוֵמד, ָלֹעמֶּ ִחּיּות וְּ טְּ ׁשִ ָאָיה. ּבְּ כֶּ  ָלזֶּה ּורְּ ּסֶּ  תִמּמַ
ה ִגּלָ רוּ  )ג ע"א( מְּ ָאמְּ ם ׁשֶּ ִלים: "ׁשָ ַבּטְּ מּוד מְּ לְּ ֵני, ּתֹוָרה ּתַ ָרא ִמּפְּ ה ִמקְּ ִגּלָ ֵישׁ ". מְּ ָהִבין וְּ ִכי, לְּ ָרא וְּ  ִמקְּ
ה ִגּלָ ת ַהּלֹא, ּתֹוָרה ִלּמּוד זֶּה ֵאין מְּ ִגּלַ ר מְּ ּתֵ סְּ ִרים ַאַחת ִהיא אֶּ ש ְּ ָעה ֵמעֶּ ּבָ ַארְּ ֵבי וְּ תְּ שׁ  ּכִ א? ַהּקֹדֶּ ּלָ  אֶּ

יוָ  ֹכל ןּכֵ ּיָ ּתֹוָרה ַלֲעֹסק ׁשֶּ ֲהָבָנה ּבַ עֹוֵזב יֹוֵתר ּבַ ת וְּ ֹרא ִלּמּודוֹ  אֶּ ה ִלקְּ ִגּלָ אן ֵישׁ , מְּ ּטּול ּכָ  ּתֹוָרה ּבִ
ֵאיכּות ֲהֵרי, ּבְּ ָאהּ  ַרק הּוא ׁשֶּ לֹא קֹורְּ ָדהּ  וְּ ָאר לֹומְּ ׁשְּ ָרִגיל ִלּמּוַדיו ּכִ ם ׁשֶּ הֶּ ֵבית ּבָ ָרשׁ  ּבְּ דְּ ָכל ַאךְּ , ַהּמִ  ּבְּ

ִלים ל"ֲחזַ  ׁשוּ ִחּדְּ  ֹזאת ַבּטְּ ּמְּ מּוד ׁשֶּ לְּ ִביל ּתֹוָרה ּתַ ׁשְּ ָרא ּבִ ה ִמקְּ ִגּלָ י, מְּ ה זֹוִהי ּכִ ַות ַעּתָ ֵסם ַהּיֹום ִמצְּ ַפרְּ  לְּ
ת י אֶּ ים ה' ִנּסֵ ַרּבִ  .ּבָ

 

דֹוש   ּקָ ר הַׁ  ֹזהַׁ
שָׁ  חְּ ּקֹוֵרא, נֶּ ֶּ ֵאינֹו ֵמִבין ַמה ׁשּ דֹוׁש, ַעל ַאף ׁשֶּ ָחד ֵמַהזַֹּהר ַהּקָ ר אֶּ עּוַדת ִסּיּום ֵספֶּ סְּ ב ּכִ

ת  ָהִאיר אֶּ ת לְּ לֶּ ֻסּגֶּ דֹוׁש מְּ זַֹּהר ַהּקָ ִריָאה ּבַ ַהּקְּ אֹון ַהִחיָד"א, ׁשֶּ ַתב ַהּגָ ָבר ּכָ ָוה. ּוכְּ ִמצְּ
נּו ָהֲאִר"י  ֵכן ָאַמר ַרּבֵ ָמה. וְּ ׁשָ דֹול ַלּנְּ ּקּון ּגָ הּוא ּתִ ִריָאתֹו, וְּ קְּ ה ּבִ עֶּ ׁש ַוֲאִפּלּו ִאם ִיטְּ פֶּ ַהּנֶּ

ׁשּובָ  ַבַעל ּתְּ ֵאינֹו ֵמִבין ַמה ַז"ל לְּ זַֹּהר, ַאף ׁשֶּ ים ּבַ ּפִ ה ּדַ ָ ָכל יֹום ֲחִמׁשּ ֹמד ּבְּ ָחד ִללְּ ה אֶּ
אּול ַזַצ"ל  א ׁשָ ן ִצּיֹון ַאּבָ י ּבֶּ אֹון ַרּבִ ֵכן הֹוָרה ַהּגָ אֹוֵמר. וְּ ֶּ ִמיׁשּ ה ל לְּ ָהָיה ָקׁשֶּ ָהִבין  וֹ ׁשֶּ לְּ

ָמָרא.   )ריא(ּגְּ
 

כֹור ָקָטן  ּבְ
א ִמתְּ  ָהַאּבָ קֹומֹות ֵיׁש נֹוֲהִגים ׁשֶּ מְּ ם ּבִ ָנם, ּגַ ָאמְּ הּוא ָקָטן. וְּ ׁשֶּ כֹורֹו ּכְּ נֹו ּבְּ ה ֲעבּור ּבְּ ַעּנֶּ

וֹות.  ִגיל ִמצְּ נֹו לְּ יַע ּבְּ ּגִ ּיַ ת ַעד ׁשֶּ כֶּ ִסּיּום ַמּסֶּ ף ּבְּ ּתֵ ּתַ א ִיׁשְּ ָהַאּבָ ּלֹא ָנֲהגּו ֵכן, טֹוב ׁשֶּ ׁשֶּ
ַהרְּ  ָהג ּבְּ נְּ כֹור, ַהּמִ מֹו ּבְּ ַעצְּ א ּבְּ ם ָהַאּבָ ּגַ ן ׁשֶּ ֹאפֶּ ה ֲעבּור ּובְּ ַעּנָ א ִמתְּ ָהִאּמָ ִהּלֹות ׁשֶּ ה קְּ ּבֵ

ֲעִנית.  ֵטר ֵמַהּתַ ּפָ ת, ּוָבזֶּה ּתִ כֶּ ִסּיּום ַמּסֶּ ף ּבְּ ּתֵ ּתַ ִהׁשְּ ל לְּ ּדֵ ּתַ ׁשְּ ּתִ טֹוב ׁשֶּ ָנּה. וְּ  )ריד(ּבְּ
 

ַעּנֹות ֲעבּורֹו. וְּ  ִהתְּ ֵלָדתֹו, ֵאין ָאִביו ָצִריךְּ לְּ ים יֹום לְּ לֹׁשִ אּו לֹו ׁשְּ ם ָמלְּ רֶּ ּטֶּ כֹור ׁשֶּ ִאם ּבְּ
ת.  כֶּ ִסּיּום ַמּסֶּ ף ּבְּ ּתֵ ּתַ ִיׁשְּ ַקּלּות, טֹוב ׁשֶּ א ּבְּ ר ָלַאּבָ ׁשֵ ַאפְּ  )ריד(ִמתְּ

 

 ָאֵבל
ר כֹור ֻמּתָ הּוא ִלבְּ תֹוךְּ  ָאֵבל ׁשֶּ ָעה ּבְּ בְּ ִ ף, ַהׁשּ ּתֵ ּתַ ִהׁשְּ עּוַדת לְּ סְּ ת ִסּיּום ּבִ כֶּ ֵדי, ַמּסֶּ  ּכְּ

ֵטר ִהּפָ ֲעִנית לְּ כֹורֹות ִמּתַ ִאם. ּבְּ ר לֹא וְּ ׁשֵ ַאפְּ ף לוֹ  ִהתְּ ּתֵ ּתַ ִהׁשְּ ִסיּום לְּ ת ּבְּ כֶּ ה לֹו , ַמּסֶּ ָקׁשָ וְּ
ֲעִנית,  ים, ַהּתַ עּוָדה ַאַחת ַלֲעִנּיִ ִחיר סְּ ן מְּ ּתֵ ּיִ נּו ׁשֶּ ַהיְּ ָדָקה, ּדְּ צְּ ֲעִנית ּבִ ת ַהּתַ ה אֶּ ּדֶּ ִיפְּ

ֱאֹכל אי לֶּ ַ ַרׁשּ  ריג()חזו"ע אבלות ג קטז. ב שנה. . וְּ
 

ָנם ָאמְּ יָון, וְּ ָהָאֵבל ּכֵ ִדבְּ  ָאסּור ׁשֶּ ן ַעל, ּתֹוָרה ֵריּבְּ ֵעת ּכֵ ָבֲאִרים ּבְּ ּמְּ ת ׁשֶּ ּיּום אֶּ יחַ  טֹוב, ַהּסִ ּסִ ּיַ ּתוֹ  ׁשֶּ עְּ  ּדַ
ֹיאַמר ַלַחשׁ  וְּ ָבִרים ּבְּ הּוא ּדְּ ר ׁשֶּ ם ֻמּתָ הֶּ סּוֵקי, ּבָ פְּ ה ּכִ ִפּלָ ה ּתְּ ַכּדֹומֶּ י. וְּ ם ּכִ צֶּ עֶּ פּותוֹ  ּבְּ ּתְּ ּתַ יּום ִהׁשְּ ּסִ , ּבַ
ָטר ֲהֵריהוּ  ֲעִנית ִנפְּ סֵ . ֵמַהּתַ רּובְּ רוּ  ָאז פֶּ ּבְּ ַתב ִנדְּ ם נֹוֲהִגים ָאנוּ , ּכָ ּגַ ִעים ִאם ׁשֶּ ֹומְּ ִביִנים ֵאיָנם ַהׁשּ  מְּ
ָלל ת ּכְּ ּיּום אֶּ ים, ַהּסִ ִקּלִ ָרם מְּ פֹוטְּ ֲעִנית ִמן לְּ אּוָלם .ַהּתַ ֹרם טֹוב וְּ תְּ ּיִ צֹוֵרךְּ  ָהָאֵבל ׁשֶּ עּוָדה לְּ זֶּה ַהּסְּ ּבְּ  ׁשֶּ
ַתב ֲעֵב"ץ ּכָ ִאים ַהּיַ ָ ַרׁשּ מִ  ׁשֶּ ף יםַהּתֹורְּ ּתֵ ּתַ ִהׁשְּ עּוַדת לְּ סְּ ּיּום ּבִ שׁ  ַהּסִ חֹדֶּ ֱאֹכל ָאב ּבְּ לֶּ ר וְּ ש ָ ֵאיָנם ַאף ּבָ  ׁשֶּ

ִביִנים  וכמבואר בחוברת "האבלות בהלכה ובאגדה". .מְּ

 

ָחל ֶ ח ש  סַׁ ת ֶעֶרב ּפֶ ּבָ ַׁ ש   ּבְ
ת ּבָ ׁשַ ַסח ּבְּ ב ּפֶּ רֶּ ָחל עֶּ ׁשֶּ יֹום ֲחִמישִׁ  ,ּכְּ ֲעִנית לְּ ת ַהּתַ ים אֶּ ּדִ ַהקְּ ָהג לְּ נְּ ִניָסן. ַהּמִ י י"ב ּבְּ

כֹוִלים  ן יְּ ָכל ֹאפֶּ . ּובְּ ֹמךְּ סְּ ַעּנֹות, ֵיׁש לֹו ַעל ַמה ּלִ ִהתְּ ּלֹא לְּ ךְּ ׁשֶּ קֹום ֹצרֶּ מְּ ֵקל ּבִ ַהּמֵ וְּ
ָנה. ָכל ׁשָ בְּ ָוה ּכִ עּוַדת ִמצְּ סְּ ף ּבִ ּתֵ ּתַ ִהׁשְּ ַעּנֹות.  לְּ ִהתְּ ּלֹא לְּ אי ׁשֶּ ַ נֹו ָקָטן, ַרׁשּ ִביל ּבְּ ׁשְּ ה ּבִ ַעּנֶּ תְּ ַהּמִ וְּ

 )רטו(
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  ֲַׁהָכנֹות ֶלָחגה  
 ֶהָחג הֹוָצאֹות

בֹוד הֹוָצאֹות ִלכְּ ה ּבְּ ּבֶּ רְּ ל ַהּמַ ָחג ּכָ ח ,הֶּ ּבָ ׁשֻ לֹא. ֲהֵרי זֶּה מְּ ַאג וְּ ָסִפים ַעל ִידְּ ּמֹוִציא ַהּכְּ , ׁשֶּ
י ַזר ַהּכֹל ּכִ מוֹ , לוֹ  ֻיחְּ רוּ  ּכְּ ָאמְּ ל: "ל"ֲחזַ  ׁשֶּ זֹונֹוָתיו ּכָ ל מְּ צּוִבים ָאָדם ׁשֶּ ֵרי לוֹ  קְּ ׁשְּ  ִמּתִ

ַעד ֵרי וְּ ׁשְּ רֵ  חּוץ, ּתִ ׁשְּ נוּ ". י"ִמּתִ ַהיְּ בָּ  ּדְּ ַהּקַ שׁ  א'-ב ָלָאָדם קֹוֵצב ה"ׁשֶּ ֹחדֶּ ֵרי לְּ ׁשְּ הּוא ּתִ  ׁשֶּ
ָנה ֹראשׁ  ָ ה, ַהׁשּ ּמָ ָנָסה ּכַ רְּ ִויחַ  ּפַ ךְּ  ַירְּ ׁשֶּ מֶּ ָנה ּבְּ ָ ָנה ֹראשׁ  ַעד ַהׁשּ ָ א ַהׁשּ  חּוץ, ַהּבָ

ל ֵמַההֹוָצאֹות ִר  ׁשֶּ ש ְ ֵהם ,י"ּתִ בָּ , ּתֹוָרה: ׁשֶּ ַׁ י, תֹותש  ֵ ים ָראש  ֵאּלוּ , טֹוִבים ָיִמים, ֳחָדׁשִ ּבְּ  ׁשֶּ
ז ִאם ּבֵ ַבזְּ ל, יֹוֵתר יְּ ַקּבֵ ִאם, יֹוֵתר יְּ ז וְּ ּבֵ ַבזְּ חֹות יְּ ל, ּפָ ַקּבֵ חֹות יְּ  ביצה טז ע"א( מסכת) .ּפָ

 
 

יֹּותג'  ֲעש ִ ֵהן מַׁ ֶ ּלָה ש  ע ֶהָחג ְלהֹוָצאֹות ִנְפָלָאה ְסג  פַׁ ֶ ש   ְוָהְרָוָחה ּבְ
יד ּגִ 'ִניץמִ  ַהּמַ ר ָנַהג א"ִזיעָ  ּקֹוזְּ ַסּפֵ ת לְּ ּפּוִרים ג' אֶּ ן ַהּסִ ַהּלָ לְּ ת"ּבְּ  ּדִ ּבָ ִכים ׁשַ ָברְּ ל" מְּ שׁ  ׁשֶּ  ֹחדֶּ
רוֹ , ִניָסן אֹומְּ זּוֹ  ּבְּ ה ׁשֶּ ֻגּלָ דֹוָלה סְּ יֶּה ּגְּ הְּ ּיִ ַפע ָלָאָדם ׁשֶּ הֹוָצאֹות ׁשֶּ ָחג לְּ ָוָחה הֶּ ַהרְּ ן ַעל .ּבְּ , ּכֵ

ל ּדֵ ּתַ ל ִיׁשְּ ר ָאָדם ּכָ ַסּפֵ ֵני ֵאּלוּ  ּוִריםִספּ  לְּ יתוֹ  ִלבְּ ּכוּ , ַוֲחֵבָריו ּבֵ ִיזְּ ַרת וְּ זְּ עֶּ ם ּבְּ ֵ ַפע ַהׁשּ ׁשֶּ  לְּ
ָרָכה טֹוָבה  .ּובְּ

 

ַמּנוֹ  א. זְּ ל ּבִ יק ׁשֶּ ּדִ י ַהּצַ זֶּר ַרּבִ ק ֱאִליעֶּ סְּ 'נְּ יזֶּ הּוִדי ָהָיה, א"ִזיעָ  ִמּלִ ה יְּ ַרף ַיִין עֹוש ֶּ רוֹ  ש ָ  ּומֹוכְּ
ֲעָירֹות יָון ֲאָבל. ֲאֵחרֹות ּבַ ס ּכֵ ַהּמַ ָהָיה ׁשֶּ ָרשׁ  ׁשֶּ ּלֵם ִנדְּ ׁשַ בּולֹות לְּ ּגְּ ֹאד ָיָקר ָהָיה ּבַ  הּוא, מְּ

יא ָהָיה ּבִ ת ַמחְּ י ָחִבּיֹות אֶּ ַעם. שׁ "ַהּיַ ֵני ַאַחת ּפַ ַסח ִלפְּ הּוִדי, ּפֶּ ַהיְּ ׁשֶּ ת ָעַבר ּכְּ בּול אֶּ סוּ , ַהּגְּ פְּ  ּתָ
ִסים אֹותוֹ  חוּ  ַהּמֹוכְּ ָלקְּ ּנוּ  וְּ ת ִמּמֶּ י אֶּ הֵ , שׁ "ַהּיַ ׁשֶּ ִרים םּכְּ הּוא לוֹ  אֹומְּ שׁ  ָעִתיד ׁשֶּ ֹענֶּ דֹול לְּ  ּגָ
הּוִדי. זֶּה ֲעבּור ר ַהיְּ ּבַ ּבוֹ  ִנׁשְּ ִקרְּ י, ּבְּ י ּכִ ה ָהָיה שׁ "ַהּיַ וֶּ ֹאד ׁשָ ה מְּ ּבֵ ף ַהרְּ סֶּ ִעם, ּכֶּ ף וְּ סֶּ  הּוא ַהּכֶּ
ֵנן כְּ נֹות ּתִ בֹוד ַהּכֹל ִלקְּ ַסח טֹוב יֹום ִלכְּ י ָנַסע הּוא ֲאַזי, ּפֶּ ַרּבִ ךְּ  לְּ לֶּ ִכּיֹות ֱאִלימֶּ דֹולֹות ּוִבבְּ  ּגְּ
ר ת לוֹ  ִסּפֵ יק. ָצָרתוֹ  אֶּ ּדִ יעוּ  ַהּצַ ּגִ ָאַמר ִהרְּ ֵלךְּ  לוֹ  וְּ ּיֵ ִסים ׁשֶּ ִבים ַלּמֹוכְּ ּיֹוׁשְּ בּול ׁשֶּ ּגְּ ֹיאַמר ּבַ  וְּ
ם ֲעמוּ  ָלהֶּ טְּ ּיִ ה ׁשֶּ קֶּ ׁשְּ ָחִבּיֹות ֵמַהּמַ ּבֶּ אוּ  ׁשֶּ ִירְּ ֵהם וְּ ׁשּוִטים ַמִים ׁשֶּ לֹא ּפְּ ָאֵכן, שׁ "ַיי וְּ ה וְּ  ָעש ָ

הּוִדי ר ַהיְּ ֲאׁשֶּ יק לוֹ  ָאַמר ּכַ ּדִ ָהַלךְּ  ַהּצַ ִסים וְּ ם ַלּמֹוכְּ ׁשָ ֲעמוּ  ּוִבּקְּ טְּ ּיִ ָחִבּיֹות ׁשֶּ ָאֵכן, ֵמהֶּ  וְּ
ִסים ָראוּ  ָטֲעמוּ  ַהּמֹוכְּ ֵהם וְּ ׁשּוִטים ַמִים ׁשֶּ ֱחִזירוּ  ּפְּ הֶּ ת לוֹ  וְּ ָחִבּיֹות אֶּ הּוִדי. הֶּ י ָרץ ַהיְּ  ָלַרּבִ

ָאַמר ִכּיֹות וְּ בְּ יר : "הייליגעּבִ י ָאֵכן, ַרּבִ ּתִ לְּ שׁ  ִנּצַ ל ֵמָהֹענֶּ ו ֲאָבל, שׁ "ַיי ַהֲעָבַרת ׁשֶּ ׁשָ  ֵמֵהיָכן ַעכְּ
יֶּה ף ִלי ִיהְּ סֶּ הֹוָצאֹות ּכֶּ ַסח טֹוב יֹום לְּ י? ּפֶּ ִויחַ  ָהִייִתי שׁ "ַיי ָהָיה זֶּה ִאם ּכִ  זֶּה ִאם ֲאָבל, ַמרְּ
ה ִמי ַמִים צֶּ נֹות ִירְּ יק?". ֹזאת ִלקְּ ּדִ יִּ  לוֹ  ָאַמר ַהּצַ ַעםׁשֶּ ה ׁשּוב טְּ קֶּ ׁשְּ ָחִבּיֹות ֵמַהּמַ ּבֶּ הּוא, ׁשֶּ  וְּ
ָאֵכן ָטַעם הּוִדי. שׁ "ַיי ָהָיה זֶּה וְּ יְּ דֹוָלה ָהְרָוָחה ָהְיָתה ְולַׁ ל ִלְקנֹות ּגְ , טֹוב יֹום ִלְכבֹוד טּוב ִמּכָ
ח לוֹ  ְוָהָיה סַׁ ֵמחַׁ  ּפֶ  .ש ָ

 

 
 

הּוִדי ָהָיה ב. ָנָסתוֹ  יְּ רְּ ּפַ ָתה ׁשֶּ ֵדי ַעל ָהיְּ ל הֲעבֹודָ  יְּ ִריץ ֵאצֶּ ַעם, ַהּפָ ִריץ ַאַחת ּפַ  ָקָרא ַהּפָ
הּוִדי ָאַמר ַלּיְּ ָעַדי ָנכֹון: לוֹ  וְּ לְּ ּבִ ךָ  ֵאין ׁשֶּ ָנָסה לְּ רְּ ת? ּפַ ִאם ֱאמֶּ ךָ  נֹוֵתן ָהִייִתי לֹא ֲאִני ׁשֶּ  לְּ

ף סֶּ הּוִדי? ֵמָרָעב ֵמת ָהִייתָ , ּכֶּ ם ָהָיה ַהיְּ ר ּתָ ָיׁשָ ִריץ ָעָנה הּוא, וְּ נָ ?! ָמה: ַלּפָ רְּ  ִהיא ָסִתיּפַ
ךָ  ָנָסִתי! לֹא?! ִמּמְּ רְּ ךָ  לֹא ּפַ בָּ ! ִמּמְּ ָרא ה"ַהּקַ ּבָ ת ׁשֶּ ֵנס הּוא ָהעֹוָלם אֶּ ַפרְּ ת ַהמְּ , ָהעֹוָלם אֶּ

ָלָלם הּוא, אֹוִתי ּוִבכְּ ֲאִני ָמה ִלי ַהּנֹוֵתן וְּ ה, ָצִריךְּ  ׁשֶּ ַאּתָ ִליחַ  וְּ ָ ַמִים ַהׁשּ ָ ִאם, ִלי ָלֵתת ִמׁשּ  וְּ
ה לֹא ה 'ַלה ֵישׁ  ֲאַזי, ַאּתָ ּבֵ לּוִחים ַהרְּ ָנָסִתי ִלי ָלֵתת ֲאֵחִרים ׁשְּ רְּ כּוִתי ּפַ ָטרְּ ִהצְּ ִריץ. וְּ ַהּפָ ׁשֶּ  ּכְּ

ַמע ת ׁשָ ׁשּוַבת אֶּ הּוִדי ּתְּ ַמּלֵא ַהיְּ ַעס ִהתְּ ה ּכַ ִצּוָ ֹרק וְּ ת ִלזְּ הּוִדי אֶּ יתוֹ  ַהיְּ ָאַמר, ִמּבֵ ּיֹוֵתר לוֹ  וְּ  ׁשֶּ
לוֹ  ַלֲעֹבד ָיבֹוא לֹא צְּ ָכךְּ , אֶּ ה הּוא וְּ אֶּ ָנָסתוֹ  לוֹ  ַהּנֹוֵתן ִמי ִירְּ רְּ זֶּה. ּפַ ַמן ָהָיה וְּ זְּּ ֵני ּבַ פְּ ּלִ  ׁשֶּ

ַסח הּוִדי, ּפֶּ ָיה ַהיְּ ֲעִנּיֹות ִנהְּ דֹוָלה ּבַ לֹא, ּגְּ נֹות ָמה ִעם לוֹ  ָהָיה וְּ ת ִלקְּ ֵכי אֶּ  טֹוב ַהּיֹום ָצרְּ
ֵרב ל, ּוָבא ַהּקָ ִתּיָה, ֹאכֶּ ים ׁשְּ ּבּוׁשִ ִריץ. ּוַמלְּ ִביר ָהָיה ַהּפָ דֹול ּגְּ עֹות ִעם אֹוָצר לוֹ  ָהָיהוְּ  ּגָ ּבֵ  ַמטְּ
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ל ּכוֹ , ָזָהב ׁשֶּ ַדרְּ ּדֹק ָהָיה וְּ ַנּקֹות ִלבְּ עֹות ּולְּ ּבֵ טְּ ה רֹוק ִעם ַהּמַ ִריץ. ַהּפֶּ ּכוֹ  קֹוף ָהָיה ַלּפָ רְּ ּדַ  ׁשֶּ

ַחּקֹות ֵני ַאַחר לְּ ִריץ, ָאָדם ּבְּ ַהּפָ ׁשֶּ ִניס ָהָיה ּוכְּ ת ַמכְּ עֹות אֶּ ּבֵ טְּ ה ַהּמַ ה ָהָיה זֶּה, ַלּפֶּ אֶּ  ִנרְּ
הּוא ת אֹוֵכל ׁשֶּ ָכךְּ , זֶּה אֶּ ה ַהּקֹוף וְּ ת ִחּקָ ִריץ אֶּ עֹות ּוָבַלע ַהּפָ ּבֵ ֱחַנק ַעד, ַרּבֹות ַמטְּ ּנֶּ  ׁשֶּ
ּלּוי עֹות ִמּמִ ּבֵ טְּ ִריץ. ּוֵמת ַהּמַ ַהּפָ ׁשֶּ ַהּקֹוף ָרָאה ּכְּ ה, ֵמת ׁשֶּ תוֹ  ַעל ִצּוָ רְּ ׁשָ ת ָלַקַחת מְּ  - ַהּקֹוף אֶּ
גֶּר קוֹ  ַהּפֶּ ָזרְּ ל ּולְּ הּודִ  ֵאצֶּ ֵדי, יַהיְּ ִחידוֹ  ּכְּ ַהפְּ ַצֲערוֹ  לְּ הּוִדי. ּולְּ ַהיְּ ׁשֶּ ַמע ּכְּ ִפיָלה קֹול ׁשָ ֵביתוֹ  נְּ  ּבְּ
ָרָאה ת וְּ ק אֶּ ַ גֶּר - ַהּקֹוף ִעם ַהש ּ תֹוכוֹ  ַהּפֶּ ַחד הּוא, ּבְּ ֲחִליָלה ּפָ יֶּה לֹא זוֹ  ׁשֶּ הְּ מוֹ  ֲעִליָלה ּתִ  ּכְּ

ַהּגֹוִיים ָכל נֹוֲהִגים ָהיוּ  ׁשֶּ ב ַהּדֹורֹות ּבְּ רֶּ עֶּ סַ  ּבְּ ַהֲעִליל חּפֶּ הּוִדים ַעל לְּ ם ֲעִליַלת ַהּיְּ ָלֵכן, ּדָ  וְּ
ֹרק ָרָצה ִמּיָד הּוא ת ִלזְּ ֵבָלה אֶּ יתוֹ  ַהּנְּ הּוא. ִמּבֵ ׁשֶּ ת ֵמִרים ּכְּ ק אֶּ ֵבָלה ש ַ  קֹול ׁשֹוֵמעַ  הּוא ַהּנְּ
ל זֶּל ׁשֶּ רְּ ּבֹוֵנן נֹוֵפל ּבַ ה ּוִמתְּ ִהּנֵ עֹות זֶּה וְּ ּבֵ לֹות ָזָהב ַמטְּ ָכךְּ , נֹופְּ עֹות דָועוֹ  עֹוד וְּ ּבֵ  ָזָהב ַמטְּ

לֹות הּוִדי. נֹופְּ ַמּלֵא ַהיְּ ָחה ִהתְּ מְּ יֶּה ש ִ הְּ ּיִ ַוח לוֹ  ׁשֶּ רֶּ ַסח ַחג הֹוָצאֹות ַעל ּבְּ עֹוד ַהּפֶּ ֵאר וְּ ָ , לוֹ  ִיׁשּ
הּוא ל הֹוָדה וְּ ִהּלֵ ַרךְּ  ַלה' וְּ ּבָ יעַ . ִיתְּ ִהּגִ ׁשֶּ ר ֵליל ּכְּ דֶּ ִריץ, ַהּסֵ ת ׁשֹוֵלחַ  ַהּפָ תוֹ  אֶּ רְּ ׁשָ ה מְּ אֶּ רְּ ּיִ  ׁשֶּ

הוּ  ֵישׁ  ִאםהֲ  ֶּ ֱאֹכל ַמׁשּ ֵבית לֶּ הּוִדי ּבְּ עוֹ , ַהיְּ יֹודְּ ִאם ּבְּ ָנָסה ֵאין - ֲעבֹוָדה ֵאין ׁשֶּ רְּ ֵרת. ּפַ ׁשָ  ַהּמְּ
ה הֹוֵלךְּ  רֹואֶּ ִית וְּ ל ִעם מּוָאר ּבַ ָחן ַעל טּוב ּכָ לְּ ֻ ים, ַהׁשּ ּבּוׁשִ ֻיָחִדים ַמלְּ כּו' מְּ  חֹוֵזר הּוא, וְּ
ִריץ ר ַלּפָ ַסּפֵ הּוא ָמה לוֹ  ּומְּ ִריץ, ָאהרָ  ׁשֶּ ֵרן ַהּפָ ַתקְּ הּוִדי ָהָיה ֵמֵהיָכן ָלַדַעת ִהסְּ ל ַלּיְּ ךְּ  ּכָ  ּכָ
ף סֶּ נֹות ּכֶּ הּוִדי ָקָרא הּוא, ַהּכֹל ִלקְּ ָאלוֹ  ַלּיְּ ךָ  ָהָיה ֵמֵהיָכן: "ּוׁשְּ נֹות ָממֹון לְּ ל ִלקְּ ָקר ּכָ  ַהּיְּ

ת רֶּ אֶּ פְּ ַהּתִ הּוִדי?", וְּ ר ַהיְּ ת לוֹ  ִסּפֵ ל אֶּ ּפּור ּכָ גֶּר - ַהּקֹוף ִעם ַהּסִ ַרק, ַהּפֶּ זְּ ּנִ ֵביתוֹ  ׁשֶּ  ִעם לְּ
עֹות ּבֵ ִריץ. ַמטְּ ַהּפָ ׁשֶּ ַמע ּכְּ ֱחַרד הּוא ֹזאת ׁשָ י נֶּ ע ָאֵכן ּכִ ַוּדַ ת ִנתְּ ל מֹותוֹ  ִסּבַ , ַהּקֹוף ׁשֶּ

עֹות ּבֵ טְּ ַהּמַ ָהיוּ  וְּ ָוַחת ׁשֶּ הּוִדי ִלרְּ עֹוָתיו ֵהן ַהיְּ ּבְּ ָאַמר, ִמּטַ ֵעת ָאֵכן, וְּ ה' יֹוֵדעַ  ֲאִני ּכָ  הּוא ׁשֶּ
ֵנס ַפרְּ הּוִדי. ַהמְּ יְּ דֹוָלה ָהְרָוָחה ָהְיָתה ְולַׁ ל ִלְקנֹות ּגְ ח לוֹ  ְוָהָיה, טֹוב יֹום ִלְכבֹוד טּוב ִמּכָ סַׁ  ּפֶ

ֵמחַׁ  ּפּור] .ש ָ י ַהּסִ ִליׁשִ ְּ ן יּוָבא ַהׁשּ ַהּלָ ֲעִריַכת לְּ ר ֵליל ּבַ דֶּ ּיֵינוּ " - ַהּסֵ  [.(106)עמוד  "ּדַ
 

 
חַׁ  ּמֵ ֹמחַׁ ּוְלש ַׁ  ִלש ְ

ֱאַמר בַּ  ךָ : "טו(-)דברים טז ידּתֹוָרה נֶּ ּגֶ חַׁ ְחּתָ ּבְ מַׁ ִוי  ְוש ָ ַהּלֵ ָך, וְּ ָך ַוֲאָמתֶּ ּדְּ ַעבְּ ָך וְּ ָך ּוִבּתֶּ ה ּוִבנְּ ַאּתָ
ר  קֹום ֲאׁשֶּ ּמָ יָך ּבַ ֹחג ַלה' ֱאלֹהֶּ ַעת ָיִמים ּתָ בְּ יָך: ׁשִ ָערֶּ ׁשְּ ר ּבִ ָמָנה ֲאׁשֶּ ָהַאלְּ תֹום וְּ ַהּיָ ר וְּ ַהּגֵ וְּ

ָך ה'  כְּ ָברֶּ י יְּ ַחר ה', ּכִ יָך, ִיבְּ ה ָידֶּ ֹכל ַמֲעש ֵ ָך ּובְּ בּוָאתְּ ֹכל ּתְּ יָך ּבְּ ֵמחַׁ ֱאלֹהֶּ ְך ש ָ ". ְוָהִייָת אַׁ
"ם  ּבַ ָכַתב ָהַרמְּ טֹוב ֵלב)פ"ו מהלכות יום טוב הלכה יז(וְּ ֵמַח וְּ יֹות ש ָ ב ָאָדם ִלהְּ ּמֹוֵעד : ַחּיָ , ּבַ

ּיְּ  ָוה ׁשֶּ ִוים ֵאָליו. ּוִמצְּ לְּ ָכל ַהּנִ ֵני ֵביתֹו וְּ ּתֹו ּובְּ ִאׁשְּ ִפי ָהָראּוי לֹו, הּוא וְּ ָחד ּכְּ ָכל אֶּ ח לְּ ּמַ ש ַ
ָגִדים  ן ּבְּ ה ָלהֶּ ים קֹונֶּ ׁשִ ַהּנָ ים; וְּ ּקִ ּתַ ֱאגֹוִזים ּוַממְּ ִלּיֹות וֶּ ם קְּ ים נֹוֵתן ָלהֶּ ַטּנִ יַצד? ַהּקְּ ּכֵ

ׁשֹוִתים ַיִין. ע"כ.  ר וְּ ש ָ ִלים ּבָ ים אֹוכְּ ָהֲאָנׁשִ ִפי ָממֹונֹו; וְּ יִטים ָנִאים ּכְּ ׁשִ ַתכְּ וה )החינוך מצוְּ

 תפח(
 

נּו ָהֲאִר"י  ים ִויָטאל ַעל ַרּבֵ י ַחּיִ ֵהִעיד ַרּבִ ת )שער המצוות לז ע"ב(וְּ ַין ִמּדַ ִענְּ ׁשֹונֹו: ּבְּ זֹו לְּ , וְּ
ים  ּבּוׁשִ ַמלְּ ד ּבְּ ּבֵ ּכַ ִהתְּ מֹו לְּ ַעצְּ ׁש ּבְּ ּלֹא ָהָיה חֹוׁשֵ מֹוִרי ַז"ל, ׁשֶּ ָרנּות ָרִאיִתי לְּ ּתְּ ַהּוַ ִדיבּות וְּ ַהּנְּ

ּתֹו ָנִאים יֹוֵתר ִמדַּ  י ִאׁשְּ ּבּוׁשֵ ַמלְּ ֹאד, ֲאָבל ּבְּ ָבר מּוָעט מְּ ַמֲאָכלֹו ָהָיה אֹוֵכל ּדָ ם ּבְּ י, ּגַ
ָתה ָידֹו  צֹוָנּה, ַאף ִאם לֹא ָהיְּ ל רְּ ָהָיה ֵמִפיק ּכָ ּה, וְּ יׁשָ ּבִ ַהלְּ ָדּה ּולְּ ַכּבְּ ֹאד לְּ ָהָיה ָזִהיר מְּ

 ֶּ ל ַמה ׁשּ ּכָ . עכ"ל. ּוָפׁשּוט ּוָברּור, ׁשֶּ ךְּ ל ּכָ ת ּכָ גֶּ ֶּ צֹון ַמש ּ ת רְּ ָהִפיק אֶּ ל לְּ ּדֵ ּתַ ִהׁשְּ ִריךְּ לְּ ּצָ
ָגִדים  בְּ לֹום ּבִ ׁשָ לֹא ַחס וְּ ת ַהֲהָלָכה, וְּ ִמים אֶּ נּוִעים ַההֹולְּ ים צְּ ּבּוׁשִ ַמלְּ ה, הּוא ּבְּ ָ ָהִאׁשּ

ָצִרים מּוִדים ּוקְּ ַכּיֹוֵצא צְּ ת ַעל ִאּסּוֵרי ּתֹוָרה ָחמּוִרים, בהם וְּ רֶּ ת אֹוָתם עֹובֶּ ׁשֶּ ַהּלֹובֶּ , ׁשֶּ
ם". ּומַ  ַאֲחֵרי ֵעיֵניכֶּ ם וְּ כֶּ ַבבְּ לֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי לְּ ִאּסּור ַהּתֹוָרה "וְּ ים ּבְּ ת ָהַרּבִ יָלה אֶּ ׁשִ כְּ

ִבין. זֶּה ַלּמֵ ַדי ּבָ ן] וְּ ַעּיֵ ת וְּ רֶּ חֹובֶּ ָלָאה ּבַ פְּ יֹות" ַהּנִ ַרת" ַאּתְּ  ִלהְּ דְּ רֹות ִמּסִ ֲהָלָכה" ַהחֹובְּ ָדה ּבַ ", ּוָבַאּגָ
ם ָ ׁשּ ֹבָאר ׁשֶּ לָ  ֵהם ָמה מְּ ֵדי ַהֲהָלָכה ֵליּכְּ ִבגְּ ים ּבְּ ׁשִ ֵדי. ַהּנָ ַחסְּ ם ּובְּ ֵ ַרךְּ  ַהׁשּ ּבָ ים, ִיתְּ דוּ  ַאַחר ַרּבֹות ָנׁשִ מְּ ּלָ  ׁשֶּ

ת רֶּ חֹובֶּ קוּ , ּבַ ת ָזרְּ ן אֶּ ֵדיהֶּ גְּ ֵאינָ  ּבִ ֲהָלָכהם ׁשֶּ ֵהֵחּלוּ , ּכַ ּבֹשׁ  וְּ ת ִללְּ ּדָ ַכֲהָלָכה ּכַ ן, וְּ ֻכּלָ ִעידֹות וְּ ָחה מְּ מְּ ִ ש ּ  ׁשֶּ
ה ת ַרּבָ פֶּ ָכל ָתןאוֹ  אֹופֶּ יׁשֹות, יֹום ּבְּ ּגִ ה ִסּפּוק ּוַמרְּ ׁשָ ּגָ ַהרְּ רּוָחִנית ַנֲעָלה וְּ ַבת, וְּ ךְּ  ּכְּ לֶּ ית מֶּ  .[ֲאִמּתִ
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ים" ש ִ ּנָ ָראּוי ְוהַׁ  ָלֶהם" ּבָ
רֹוס פְּ ַסח ַחג ּבִ ה, ַהּפֶּ ׁשָ ּקְּ ִנית ּבִ ִלית ָהַרּבָ ּגָ ת ז"ל יֹוֵסף ַמרְּ ִצּיֹון ָהִראׁשֹון ָמָרן ֵאׁשֶּ נוּ  לְּ  ַרּבֵ
צּוָק"ל יֹוֵסף ָיהעֹוַבדְּ  ּכֹשׁ , זְּ ָמהּ  ִלרְּ ַעצְּ יט לְּ ׁשִ כְּ ה ּתַ יִטים ֵמֲחנּות, ַלַחג ָיפֶּ ׁשִ כְּ דֹוָלה ּתַ  ּגְּ

ָחה ּתְּ פְּ ּנִ ַלִים ׁשֶּ ירּוׁשָ סֹוף ּבִ נֹות ּבְּ ִעים ׁשְּ בְּ ִ ה. ַהׁשּ ׁשָ ּקְּ ּבִ ׁשֶּ ָרן ּכְּ ף ִמּמָ סֶּ ַאָלהּ , ּכֶּ ה: "ׁשְּ ּמָ  זֶּה ּכַ
ה יָבה?" ַיֲעלֶּ ָצת יאּולַ , דֹוָלר 011" ֵהׁשִ ֱעִריָכה", דֹוָלר 011, יֹוֵתר קְּ ד. הֶּ ַלף ִמּיָ  011 ָמָרן ׁשָ
ָנַתן דֹוָלר ִהיא, ָלהּ  וְּ ָאה וְּ יהָ  ִעם ָיצְּ ָלדֶּ יִטים ַלֲחנּות יְּ ׁשִ כְּ  .ַהּתַ

 

ַאַחר ָרה לְּ קְּ ּסָ ת ׁשֶּ ע אֶּ ּצָ ֲחָרה, ַהּמֻ זּוג ּבָ ִצים ֲעִגיִלים ּבְּ ּבָ ׁשֻ ַיֲהלֹוִמים מְּ ֵרר ַאךְּ , ּבְּ ּבָ  ָלהּ  ִהתְּ
ָזָבָתהּ לְּ  ִחיָרם ַאכְּ ּמְּ ָרה" ֲחָבל. "דֹוָלר 1,111 ׁשֶּ י ָיָקר זֶּה" ָאמְּ א, ִמּדַ ַאּבָ ה וְּ אֶּ זֶּה ִירְּ ּבּוז ּבָ זְּ  ּבִ

ר ֻיּתָ  ".מְּ
 

ן אֹון ַהּבֵ דֹול ַהּגָ י ַהּגָ ִוד ַרּבִ ִליָט"א ּדָ ַמע, ׁשְּ ד ֹזאת ׁשָ ר, ֵמַהֲחנּות ָחַמק ּוִמּיָ ִסּפֵ ָאִביו ֹזאת וְּ . לְּ
ַלף ָמָרן ָרה דִמיָּ  ׁשָ ָטרֹות ֲעש ָ ל ׁשְּ ָסָרם דֹוָלר ֵמָאה ׁשֶּ נוֹ  ִליֵדי ּומְּ י ּבְּ ִוד ַרּבִ ָאַמר ּדָ  ֵלךְּ " לוֹ  וְּ

ה נֶּ קְּ א ֹזאת ּתִ ִאּמָ ַנאי לְּ זֶּּה ּוִבתְּ יֶּה ׁשֶּ ָעה ִיהְּ ּתָ זֶּּה, ַהפְּ ׁשֶּ יֶּה וְּ סֹוד ִיהְּ ָאֵכן". ּבְּ ב וְּ רֶּ עֶּ  ַהַחג ּבְּ
ת ָמָרן ָלהּ  ָמַסר ָעה אֶּ ּתָ ֲחָרה ִליםָהֲעִגי זּוג, ַהַהפְּ ּבָ ַמח, ׁשֶּ ש ָ ּיֵם וְּ ּקִ ת ׁשֶּ ִהּדּור ַהֲהָלָכה אֶּ , ּבְּ

ַעל ַהּבַ ב ׁשֶּ חַ  ַחּיָ ּמֵ ש ַ ת לְּ יִטים ַרֲעָיתוֹ  אֶּ ׁשִ ַתכְּ ָגִדים אוֹ  ּבְּ בְּ  .ֲחׁשּוִבים ּבִ
 

 
ה  ׁשֹותֶּ אֹוֵכל וְּ ׁשֶּ "ם: "ּוכְּ ּבַ ַתב ָהַרמְּ ּמֹוֵעדּכָ מָ ּבַ ָלַאלְּ תֹום וְּ ר, ַלּיָ ַהֲאִכיל ַלּגֵ ב לְּ ָנה ִעם , ַחּיָ

ָניו  ה ִעם ּבָ ׁשֹותֶּ אֹוֵכל וְּ יתֹו וְּ תֹות ּבֵ לְּ ּנֹוֵעל ּדַ ָלִלים, ֲאָבל ִמי ׁשֶּ ים ָהֻאמְּ ָאר ָהֲעִנּיִ ׁשְּ
א  ּלָ ָוה, אֶּ ַחת ִמצְּ מְּ ׁש, ֵאין זֹו ש ִ פֶּ ָמֵרי נֶּ ים ּולְּ ה ָלֲעִנּיִ קֶּ ֵאינֹו ַמֲאִכיל ּוַמׁשְּ ּתֹו וְּ ִאׁשְּ וְּ

ֵרסֹו". ַחת ּכְּ מְּ  ש ִ

 
ד ָחה ּגְּ מְּ ל הַ ֵאין ש ִ ֹפָאָרה ֵאצֶּ א ֹוָלה ּומְּ ּלָ רּוךְּ הּוא אֶּ דֹוׁש ּבָ ים ּקָ ַח ֵלב ֲעִנּיִ ּמֵ ש ַ לְּ

ֱאַמר:  ּנֶּ ִכיָנה, ׁשֶּ ְּ ה ַלׁשּ ָלִלים ָהֵאּלּו, ּדֹומֶּ ַח ֵלב ָהֻאמְּ ּמֵ ש ַ ַהמְּ ֵגִרים, ׁשֶּ ָמנֹות וְּ ַאלְּ ִויתֹוִמים וְּ
ָפִלי ַהֲחיֹות רּוַח ׁשְּ ִאים''לְּ ּכָ ַהֲחיֹות ֵלב ִנדְּ ָכַתב .הלכות מגילה פרק ב הלכה יז(ם רמב") ם ּולְּ  וְּ

ר ֵספֶּ חַׁ  ָהעֹוֵבר": מצוה תפח()ַהִחּנּוךְּ  ּבְּ ּמֵ ַׁ ל ֶזה ְוֵאינֹו ְמש  ִפי  ֶאתעַׁ ים ּכְ יתֹו ְוָהֲעִניִּ ְצמֹו ּוְבֵני ּבֵ עַׁ
ת ָהֶרֶגל ם ִמְצוַׁ ֵ ל  ,ְיָכְלּתֹו ְלש  ּטֵ תּבִ ה ִמְצוַׁ ּתֹוָרה ִמן ֲעש ֵ  ".הַׁ

 
 

יל ֶאל ּכִ ש ְ ֵרי מַׁ ש ְ ל אַׁ  ּדַׁ
אֹוָתּה  י ּבְּ ּתִ רְּ ַנת תרפ"ג, ּדַ ׁשְּ ַלִים ּבִ ָעִליִתי ִלירּוׁשָ ׁשֶּ ד: ּכְּ זְּ ָפֵאל ַזַצ"ל ִמּיַ י ֵמִאיר רְּ ר ַרּבִ ִסּפֵ

ָלה  ַמעְּ ר לְּ ס ַזַצ"ל, ָהַרב ָהָיה ּגָ ָרָהם ַעּדֶּ ָעִמים  -ָחֵצר ַיַחד ִעם ָהַרב ַאבְּ ה. ּפְּ ַמּטָ ַוֲאִני לְּ
ֹות לֹו אֵ  ָהִייִתי ָהָיה קֹוֵרא ִלי ַלֲעש  ַלִים. וְּ פְּ ָכר ּכִ ּלֵם ִלי ש ָ ׁשַ ָהָיה מְּ ֵביתֹו, וְּ יזֹו ֲעבֹוָדה ּבְּ

ּתֹוָרה,  תּוב ּבַ יב ִלי: ּכָ ָהָיה ֵמׁשִ ַתּתָ ִלי. וְּ ּנָ ָכר ׁשֶּ ָ י, ַהש ּ אֹוֵמר לֹו: ֲאדֹוִני ָהַרב, זֶּה יֹוֵתר ִמּדַ
לֹו ּובְּ  ַמקְּ א ּבְּ ּבָ ת ַהּגֵר", ּוָמה ַהּגֵר ׁשֶּ ם אֶּ ּתֶּ אֹוֲהבֹו "ַוֲאַהבְּ ךְּ ָצִריךְּ לְּ ל ּכָ ִמילֹו ּכָ נּו,  -ַתרְּ ֲאַנחְּ

ָרֵאל  ץ ִיש ְּ רֶּ אֶּ ץ לְּ ָך ּוָבאָת ִמחּוץ ָלָארֶּ ַכּפְּ ָך ּבְּ ׁשְּ ּתָ ַנפְּ מְּ ַ ש ּ ה, ׁשֶּ ַאּתָ ַיֲעֹקב, וְּ ָחק וְּ ָרָהם ִיצְּ ֵני ַאבְּ ּבְּ
ִציא ִלי ֵאיזֹו ֲעבֹוָדה ָתִמיד ָהָיה ַממְּ ן?! וְּ ּכֵ ל ׁשֶּ ַלִים, לֹא ּכָ ִלירּוׁשָ ֵני  וְּ ָוה ֲאִפּלּו ׁשְּ ּלֹא ׁשָ ׁשֶּ

רּוׁש. ה ּגְּ ָ ּלֵם ֲחִמׁשּ ׁשַ ָהָיה מְּ רּוׁש, וְּ  ּגְּ
 

ָהִייִתי עֹוֵמד  נֹות ָיָרק, וְּ ֵדי ִלקְּ יס ֲאִפּלּו ּכְּ ּכִ רּוָטה ּבַ ָתה ִלי ּפְּ ָחג, לֹא ָהיְּ ב הֶּ רֶּ עֶּ ַעם, ּבְּ ּפַ
גּו ֵעיַני  ָזלְּ זֶּה מֹוֵכר, וְּ ה וְּ חֹובֹות ָנע ָוָנד, זֶּה קֹונֶּ רְּ ָקָרא ּבָ ךְּ וְּ רֶּ ּדֶּ ר. ָהַרב ָעַבר ּבַ תֶּ ּסֵ ָמעֹות ּבַ ּדְּ

ף  סֶּ ה ּכֶּ ּמָ ּבֹון ּכַ ׁשְּ ה חֶּ ַנֲעש ֶּ ֵביִתי וְּ ָאַמר ִלי: "ּבֹא לְּ י ֵאָליו, וְּ ּתִ ׁשְּ אֹוִתי: "ֵמִאיר, ֵמִאיר, ּבֹא". ִנּגַ
ּבֹון, ַיַען ׁשְּ י לֹו: "ֲאדֹוִני ָהַרב, ֵאין ִלי ׁשּום חֶּ ּתִ בְּ ָך". ֵהׁשַ ב לְּ ּתָ  ֲאִני ַחּיָ מְּ ּלַ ָך ׁשִ י לְּ ּתִ ָעַבדְּ ֶּ ַמה ׁשּ

ִרים  ש ְּ ָנַתן ִלי עֶּ י ִאּתֹו וְּ ּתִ ִית". ָהַלכְּ ּבֹון, ּבֹא ֵאַלי ַלּבַ ׁשְּ ַלִים!" ָאַמר ִלי: "לֹא, ֵיׁש ָלנּו חֶּ פְּ ִלי ּכִ
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י לֹו:  ּתִ דֹוׁש". ָאַמרְּ ה הֹוָצאֹות יֹום טֹוב ַהּקָ ֲעש ֶּ ָאַמר ִלי: "ֵלךְּ ּתַ רּוׁש, וְּ ה ּגְּ ָ "ֲאדֹוִני, ַוֲחִמׁשּ

בֹוד יֹום  ָרִכים ִלכְּ ה ִמצְּ נֶּ קְּ יב ִלי: "ֵלךְּ ּתִ לּום!" ֵהׁשִ ב ִלי ּכְּ ָך ַחּיָ ן ִלי? ֲהלֹא ֵאינְּ ּתֵ ַמּדּוַע ּתִ
 טֹוב!"

 

רּוׁש ֵאּלּו  ה ּגְּ ָ ִרים ַוֲחִמׁשּ ש ְּ ֵעיַני עֶּ ָהיּו ּבְּ ׁש, וְּ ָהַרב ֵיׁש לֹו רּוַח ַהּקֹדֶּ אי ׁשֶּ ַוּדַ י ּבְּ ּתִ ׁשְּ ּגַ ָאז ִהרְּ
ש ְּ  עֶּ ָחֵמׁש ִלירֹות ּכְּ י ֵמָאה[ִרים וְּ ָלל ַרב. ]ּפִ מֹוֵצא ׁשָ י ּכְּ ּתִ ַמחְּ ש ָ  )מעיין המועד סוכות שכא(, וְּ

  

 
 

ל ֵאר ּבַׁ ָ ְבֵדי ִנש ּ ְרֹעה עַׁ  ּפַׁ
ִצּיֹון ָהִראׁשֹון ָמָרן ָהָיה ָרִגיל נוּ  לְּ ָיה ַרּבֵ צּוָק"ל יֹוֵסף עֹוַבדְּ ָבֵאר זְּ ךְּ  לְּ רֶּ דֶּ ת ֲהָלָצה ּבְּ ר אֶּ ׁשֶּ  ַהּקֶּ
בֵּ  לֹושׁ  יןׁשֶּ ָקאֹות ׁשָ סְּ ֲאִמיַרת ֵאּלוּ  ּפִ ָדה ּבַ ָמא ָהא: ַהַהּגָ ָיא ַלחְּ ה ָמה, ַענְּ ּנָ ּתַ . ָהִיינוּ  ֲעָבִדים, ִנׁשְּ
י ה ּכִ ן ִהּנֵ ּלֵא ַהּבֵ ּפַ אֹוֵמר ָאִביו ַעל ִמתְּ ָמא ָהא: "ׁשֶּ ָיא ַלחְּ ל... ַענְּ ִפין ּכָ כְּ ", ִויכּול ֵייֵתי ּדִ

ה ֲעש ָ ּנַ ַתע ׁשֶּ פֶּ אֹום ּבְּ תְּ ָנַסת ּוַבַעל ֵלב ִדיבנְּ  ּפִ ִחים ַהכְּ ּלֹא ָמה, אֹורְּ ַמע ׁשֶּ ּנוּ  ִנׁשְּ ָכל ִמּמֶּ  ּבְּ
מֹות ָנה יְּ ָ הּוא, ַהׁשּ רֹחַ  ָרִגיל ׁשֶּ חֹוב ִלבְּ ֵני ַאֵחר ִלרְּ ים ִמּפְּ ַבל ָהֲעִנּיִ עוּ  לְּ ּגְּ ׁשוּ  ּבוֹ  ִיפְּ ּנוּ  ִויַבּקְּ  ִמּמֶּ
ָדָבה ָלֵכן, נְּ ָאִביו ׁשֹוֵאל וְּ ה ָמה: "לְּ ּנָ ּתַ ָלהַהלַּ  ִנׁשְּ ל ַהזֶּּה יְּ ילֹות ִמּכָ יתָ " ַהּלֵ ֲעש ֵ ּנַ  ָנִדיב ׁשֶּ

ל" ָלארג'"וְּ  ךְּ  ּכָ יב ִויִהי? ּכָ ֵמׁשִ ֹעה ָהִיינוּ  ֲעָבִדים: "אֹותוֹ  ּכְּ ַפרְּ ַרִים לְּ ִמצְּ ּנוּ ", ּבְּ נוּ  ּוִמּמֶּ , ָלַמדְּ
ֹעה ָמה רְּ ֵאינוֹ  אֹוֵמר ּפַ ה וְּ ֵאינוֹ  ּגֹוֵזר, עֹוש ֶּ ַקּיֵם וְּ הבַּ  אֹוֵמר ֲאִני ַאף, מְּ ֵאיִני ּפֶּ ה וְּ  ...עֹוש ֶּ

 

אן ל מּוָסר ּוִמּכָ ּכֵ ֵאיָנם אֹוָתם ַעל ַהש ְּ ִאים ׁשֶּ ַמּלְּ ת מְּ ת חֹוָבָתם אֶּ ֱאמֶּ ק ּבֶּ דֶּ ָנִעים, ָוצֶּ ִנמְּ  וְּ
ֵתת ָחא" ִמּלָ ָחא ִקמְּ ִפסְּ מֹוָסדֹות" ּדְּ ִכים לְּ ים ַהּתֹומְּ ֲעִנּיִ ַראת, ּבַ ָחרּות ַחג ִלקְּ ַהַחי. הֶּ ן וְּ ל ִיּתֵ  אֶּ

ַבל ִלּבוֹ  היַ  לְּ ה ֲעש ֶּ ַמֲעש ֵ ֹעה ּכְּ רְּ אֹוֵמר ּפַ ֵאינוֹ  ׁשֶּ ה וְּ ָבֵאר ֵישׁ  ּוָבזֶּה. עֹוש ֶּ יִמים ָמה לְּ ּדִ קְּ ּמַ  ׁשֶּ
ֵני לֹוַמר עּוַדת ִלפְּ ַסח ֵליל סְּ לּוָיהּ : "ּפֶּ לוּ  ַהלְּ ֵדי ַהּלְּ לֹא" ה' ַעבְּ ֵדי וְּ ֹעה ַעבְּ רְּ ַבל, ּפַ ַנֵהג לְּ  ִנתְּ

ֲאִמיַרת ל" ּבַ ִפין ּכָ כְּ ֵדיּכְּ " ִויכּול ֵייֵתי ּדִ ֹעה ַעבְּ רְּ ּגֹר, ּפַ לֶּת ִלסְּ הגדה של פסח  חזו"ע). ַאֲחָריו ַהּדֶּ
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ם  ִוּיִ ת ַהּכֲֹהִנים ַהלְּ ַח אֶּ ּמֵ ש ַ ָרֵאל לְּ ָוה ַעל ִיש ְּ ָתה ִמצְּ ׁש ָהיְּ ּדָ קְּ ית ַהּמִ ַמן ּבֵ זְּ ֱאַמר: ּבִ ּנֶּ ]ׁשֶּ

ִוי"[, ַהּלֵ ה... וְּ ָך ַאּתָ ַחּגֶּ ּתָ ּבְּ ַמחְּ ש ָ ָהיּו ע "וְּ ֵני ׁשֶּ ׁש ּומֹוִרים הֹוָראֹות ִמּפְּ ּדָ קְּ ֵבית ַהּמִ ִדים ּבְּ ֹובְּ
ֵאין ֲעבֹוַדת  נּו, ׁשֶּ ַמּנֵ ָרֵאל". ּוִבזְּ ִיש ְּ ָך לְּ תֹוָרתְּ ַיֲעֹקב וְּ יָך לְּ טֶּ ּפָ ֱאַמר: "יֹורּו ִמׁשְּ ּנֶּ ָרֵאל, ׁשֶּ ִיש ְּ ּבְּ

ׁש,  ּדָ קְּ ית ַהּמִ ּלֹוְמִדים ּתֹוָרה יֹוָמם וָ ּבֵ ֶ ְבֵרִכים ש  חַׁ ֶאת ָהאַׁ ּמֵ ְיָלהִמְצָוה ְלש ַׁ , ּומֹוִרים לַׁ
רּו ֲחַז"ל  ָאמְּ מֹו ׁשֶּ ם, ּכְּ ִוּיִ קֹום ַהּכֲֹהִנים ַהלְּ מְּ ֵהם ּבִ ָרֵאל, ׁשֶּ ִיש ְּ מנחות קי מסכת )הֹוָראֹות ּבְּ

ית ע"א( ֲעבֹוַדת ּבֵ ִקים ּבַ ִאּלּו עֹוסְּ ם ּכְּ ה ֲעֵליהֶּ ּתֹוָרה, ַמֲעלֶּ ִקים ּבַ עֹוסְּ ִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶּ לְּ : ּתַ
ׁש.  ּדָ קְּ  "ע יו"ט צט(זוה להגר"ש הכהן מוילנא. ח)בנין שלמַהּמִ

 
 

ְזכּות ת ּבִ ָדָקה ִמְצוַׁ ּצְ ֶטן ִלְפִרי ָזָכה הַׁ  ּבֶ
ִצּיֹון ָהִראׁשֹון ָמָרן ָהָיה ָרִגיל נוּ  לְּ ָיה ַרּבֵ ר זצוק"ל יֹוֵסף עֹוַבדְּ ַסּפֵ ת לְּ ה אֶּ ֲעש ֵ ן ַהּמַ ַהּלָ לְּ , ּדִ

ַחזֵּק ת ּולְּ ּבּור אֶּ ָדָקה ַמֲעַלתּבְּ  ַהּצִ בוֹ  ַהּצְּ ַסח ד ַחגִלכְּ  .ַהּפֶּ
 

ה ל ַמֲעש ֶּ ָחִסיד ׁשֶּ ָהָיה ּבְּ ּפֹוִלי, ׁשֶּ ֵיה ֵליּב ִמׁשִ י ַארְּ א ַרּבִ יׁשָ א ַקּדִ ּבָ ּוךְּ  ַהּסַ ִנים ֲחש  ָהָיה, ּבָ  וְּ
ר ֹאד ֵמיצֶּ ךְּ  ַעל מְּ ָכל, ּכָ ַעם ּובְּ ָהָיה ּפַ ַרּבוֹ  נֹוֵסעַ  ׁשֶּ יק לְּ ּדִ ן ָהָיה, ַהּצַ ַחּנֵ ָפָניו ִמתְּ ּלֵל לְּ ּפַ תְּ ּיִ  ׁשֶּ
ם וָעָלי ַהׁשֵ ַרךְּ  לְּ ּבָ ֵדהוּ  ִיתְּ קְּ ִיפְּ זֶַּרע ׁשֶּ ל ּבְּ ָמא ׁשֶּ ָהַרב, ַקּיָ רוֹ  ּדֹוֵחהוּ  ָהָיה וְּ אֹומְּ ָבר ּבְּ ּכְּ רוּ  ׁשֶּ  ָאמְּ

ת ַהּדֹוֵחק"( ע"א )ברכות סד ֲחַז"ל ָעה אֶּ ָ ָעה ַהׁשּ ָחה, ּדֹוֲחָקתוֹ  ׁשָ דְּ ַהּנִ ֵני וְּ ָעה ִמּפְּ ָ ָעה, ַהׁשּ ֵחית ׁשָ  ִנדְּ
ָניו ת ".ִמּפָ ׁשֶּ ָחסִ  אֶּ ָתה ידהֶּ ת ָהיְּ נֶּ יו טֹועֶּ ַלּפָ לֶּת ָמה, ּכְּ ָמה ֵישׁ  ּתֹועֶּ ה ּבְּ ַאּתָ י אֹוִתי עֹוֵזב ׁשֶּ ַבּדִ  לְּ
ִמים ּיָ נֹוֵסעַ , ַהּנֹוָרִאים ּבַ ל וְּ י אֶּ ִטיחַ  ֵאינוֹ  הּוא ִאם, ָהַרּבִ ךָ  ַמבְּ ה לְּ ּכֶּ זְּ ּנִ ִרי ׁשֶּ ן ִלפְּ טֶּ ר . ּבֶּ ַכֲאׁשֶּ וְּ
ָתה ּבְּ ּכֹות ִהרְּ ָפָניו ִלבְּ ים, ּבְּ ּכִ ּתוֹ ּבְּ  ִהסְּ י ַדעְּ ַעם ּכִ הּוא ַהּפַ ׁשֶּ לֹא  ָינּוחַ  לֹא ָלַרּבוֹ  נֹוֵסעַ  ּכְּ וְּ

ִציר  ַהפְּ ֹקט ִמּלְּ ִטיחוֹ ו בֹּ ִיׁשְּ ּיַבְּ ֹאד ׁשֶּ ָמא מְּ ל ַקּיָ זֶַּרע ׁשֶּ ֵקד ּבְּ ִהּפָ  .לְּ
 



ב|   999 ח  ס פ ה ג  הח ד ג א ב ו ה  כ ל  ה

 
 

ה ִהּנֵ בֹואוֹ  וְּ ל ּבְּ י אֶּ ָצאוֹ  ָהַרּבִ בּוק מְּ יֹונֹוָתיו ּדָ ַרעְּ ִיחּוד ּבְּ ם ּבְּ ֵ ִחיל, ַהׁשּ ִהתְּ הַ  וְּ ִסיקוֹ לְּ ִציר פְּ ַהפְּ  ּולְּ
ּלֵל ּבוֹ  ּפַ תְּ ּיִ ּיָחֹון ַלה' ׁשֶּ ֵבן אֹותוֹ  ׁשֶּ י, ָזָכר ּבְּ ָהַרּבִ ּכוֹ  ּדֹוֵחהוּ  ָהָיה וְּ ַדרְּ רוֹ , ּכְּ ָאמְּ ו: ּבְּ ׁשָ  ֲאִני ַעכְּ

ָללּות עֹוֵסק כְּ ָרֵאל ּבִ לֹא, ִיש ְּ ַפּנֹות אּוַכל וְּ ִמי לְּ ל ַעצְּ ָרט אֶּ ָחִסיד. ַהּפְּ הֶּ יךְּ  וְּ ׁשִ ָצרוֹ  ִהמְּ ַהפְּ , ָתיוּבְּ
ָאַמר אן ָאזּוז לֹא, וְּ י ַעד ִמּכָ ָהַרּבִ ֹזר ׁשֶּ ר ִיגְּ ֵקד ֹאמֶּ ּפָ אֶּ ֵבן ׁשֶּ ַחר. ָזָכר ּבְּ ל ַאּפוֹ  ַוּיִ א ׁשֶּ ּבָ  ַהּסַ

ּפֹוִלי ּפוֹ , ִמׁשִ ִקצְּ ִרידוֹ  ָעָליו ּובְּ ִהטְּ ה ׁשֶּ ּבֵ ִני: ָאַמר, ַהרְּ ע ִהּנְּ ּבַ ּלֹא ִנׁשְּ יוּ  ׁשֶּ ֵני  ִיהְּ ִנים, ִמּפְּ ָך ּבָ לְּ
ה דּ  ַאּתָ ָעה.ׁשֶּ ָ ת ַהׁשּ ל ָהִאישׁ  ָוֵיֵלךְּ  ֹוֵחק אֶּ יתוֹ  אֶּ בּור ּבֵ ָרצּוץ ׁשָ ַעט, ַוֲאָנָחה ָיגֹון ָמֵלא וְּ ִכמְּ  וְּ

יֶּה נֹוָאשׁ  ָאַמר הְּ ּיִ ִרי לוֹ  ׁשֶּ ן ּפְּ טֶּ ר. ּבֶּ ַסּפֵ ּתוֹ  ַויְּ ִאׁשְּ ת לְּ ה אֶּ ֲעש ָ ה ַהּנַ ּכֶּ בְּ ָמעֹות ַוּיִ דְּ ִלישׁ  ּבִ י, ׁשָ  ּכִ
י ֵרי ָהַרּבִ בְּ ּדִ אי ׁשֶּ ַוּדַ וּ  ּבְּ ם ַיֲעש  דֹול רֹׁשֶּ ַמִים ּגָ ָ ׁשּ לֹא, ּבַ ֲאָרה וְּ ָוה ִנׁשְּ דֹושׁ  ִתקְּ ַהּקָ רּוךְּ  ׁשֶּ  הּוא ּבָ

ן. טֶּ ִרי ּבֶּ פְּ ֵדם ּבִ קְּ  ִיפְּ
 

ָיִמים ָנה לְּ ָחִסיד ּפָ גֶּל הֶּ רֶּ ָחרוֹ  לְּ ִהי, קֹוִריץ ָלִעיר, ִמסְּ ִליחַ  ִאישׁ  ַויְּ ר, ַמצְּ ֵ ַעׁשּ ִהתְּ ֹאד וְּ ָהַרב, מְּ  וְּ
דֹושׁ  י ַהּקָ נְּ  ַרּבִ ִמיד ִמּקֹוִריץ ָחסּפִ לְּ ַעל ּתַ ם ַהּבַ ָדן , טֹוב ׁשֵ קְּ י ָהָיה ׁשַ ֲעִנּיּות, ּכִ ָהָיה ַחי ּבָ
ּתֹוָרה ָלה יֹוָמם ּבַ ִמים, ִמּכֹל ֵריָקם ּוֵביתוֹ , ָוַליְּ ַהּיָ ֵמשׁ  ָהיוּ  וְּ ַמׁשְּ ַסח מְּ ֵמי ִניָסן, ַחג ַהּפֶּ , ּוָבא יְּ
ָלָרשׁ  ַדע. ּכֹל ֵאין וְּ ּוָ ָבר ַוּיִ ָחִסיד ַהּדָ ָחס ,לֶּ נְּ י ּפִ ל ַרּבִ יתֹו ׁשֶּ ל ּבֵ ֵלךְּ אֶּ ה, ַוּיֵ אֶּ רְּ מוֹ  ַוּיִ  ֵעיָניו ּבְּ

ִית ַהּבַ ַאל. ִמּכֹל ֵריק ׁשֶּ ׁשְּ ת ַוּיִ ִנית אֶּ ַען, ָהַרּבָ ֵביִתי ֵאין, לוֹ  ַוּתֹאַמר ַוּתַ רּוָטה ֲאִפּלוּ  ּבְּ , ַאַחת ּפְּ
ִרי ָיֹבא ּוֵמַאִין זְּ ֲאִגי ַאל, ָלהּ  ַוֹיאַמר? עֶּ דְּ י ׁשּום ָעַלי כָּ , ּתִ ם, ַרק לֹא ּתֹוִדיִעי ָלַרּבִ כֶּ סֹורְּ ל ַמחְּ
ָבר ִאיִרי ,ּדָ ַתׁשְּ ָבִרים וְּ סֹוד ַהּדְּ שׁ  ַוֲאִני, ּבְּ ַבּקֵ ׁשּות מְּ ָאֵרחַ  רְּ ִהתְּ ם לְּ כֶּ ֵביתְּ ֵליל ּבְּ ר ּבְּ דֶּ ִהי. ַהּסֵ  ַויְּ

ר ֲאׁשֶּ יעַ  ּכַ ב ִהּגִ רֶּ ַסח עֶּ ָהָיה, ּפֶּ י וְּ יק ָהַרּבִ ּדִ ַצַער ַהּצַ דֹול ּבְּ אוֹ , ּגָ רְּ ֵאין תוֹ ּבִ ָבר ׁשּום לוֹ  ׁשֶּ  ּדָ
ֵכי רְּ ֵלךְּ , ַהַחג ִמּצָ ַמר ַוּיֵ ׁשוֹ  ּבְּ ֵבית ַנפְּ ָרשׁ  לְּ דְּ ם, ַהּמִ ׁשָ ם וְּ ל ש ָ ּתֹוָרה ַמֲעָיָניו ּכָ ם ּוָבַטח, ּבַ ַהׁשֵ  ּבְּ
ּלֹא ת ַיֲעֹזב ׁשֶּ ָהָיה. ֲחִסיָדיו אֶּ ֵמהַּ  וְּ ֵאיךְּ  ּתָ ִנית ׁשֶּ ת ָהַרּבָ נֶּ נּוָחה לוֹ  נֹותֶּ ִאירָ , מְּ  אֹותוֹ  הּוַמׁשְּ

ַאֲהַבת ַאל לֹא ַאךְּ . ַהּתֹוָרה ּבְּ אּוָמה אֹוָתהּ  ׁשָ י, מְּ תֹוַרת ּכִ ם ּבְּ ֵ צוֹ  ַהׁשּ פְּ  .חֶּ
 

ָחִסיד ה הֶּ ִהּנֵ ָהָיה וְּ ָלג ׁשֶּ ר ֻמפְּ ֹעׁשֶּ ה ֵהִכין, ּבְּ ַיִין ּוָמרֹור ַמּצָ ע ַרב וְּ ּבַ ַארְּ ַרֲעָיתוֹ  לוֹ  ּכֹוסֹות לְּ  ּולְּ
ֵני ִלבְּ ִית, וְּ ל ַוּיֹוִביֵלם ַהּבַ ב יתבֵּ  אֶּ רֶּ עֶּ י ּבְּ ָחג ָהַרּבִ ים וֹ מּ עִ  ֵהִביא ףאַ וְּ . הֶּ ּבּוׁשִ י ָנִאים ַמלְּ  ָלַרּבִ

ַרֲעָיתֹו, ֱחִליף ּולְּ הֶּ ת וְּ ל אֶּ ֵלי ּכָ ִית ּכְּ ֵלי ַהּבַ ה ּוכְּ ּטָ ִמּטֹות, ַהּמִ עֹות ָנאֹות לְּ י ּוַמּצָ ׁשִ ָמה מֶּ ִרקְּ , וְּ
ִליק ִהדְּ דֹולֹות ֵנרֹות וְּ ָיפֹות ּגְּ ּבֹות וְּ ַהרְּ ל ֵביתוֹ ּבְּ  אֹוָרה לְּ י ׁשֶּ ִהי, ָהַרּבִ ָלה ַויְּ יְּ ּלַ  ֵליל הּוא, ּבַ
ר דֶּ א, ַהּסֵ ּבָ ׁשֶּ י ּכְּ ָחס ַרּבִ נְּ ל ּפִ יתוֹ  אֶּ ע, ּבֵ ּתַ אֹות ֻהפְּ ל ִלרְּ ּכָ ִית ׁשֶּ ַמּלֵא ַהּבַ ַעל, אֹוָרה ִנתְּ  וְּ
ָחן לְּ ֻ ה ַיִין ַהׁשּ מּוָרה ּוַמּצָ ָכל ׁשְּ ֵכי וְּ ַסח ָצרְּ ר, ַהּפֶּ ל לֹא ֲאׁשֶּ ּלֵ ַמלֵּ , ּפִ תְּ ָחה אַוּיִ מְּ ָוה ש ִ דְּ חֶּ , וְּ
ַאל ׁשְּ ִנית ַוּיִ ל ֵמֵהיָכן, ָלַרּבָ ה ּכָ ר, ֵאּלֶּ ַסּפֵ ת לוֹ  ַוּתְּ ר אֶּ ה ֲאׁשֶּ ָחִסיד ָעש ָ ֲאָתה, הֶּ רְּ הֶּ ת ּגַם לוֹ  וְּ  אֶּ
ּטֹות ים ַהּמִ ּבּוׁשִ לְּ ַהּמַ בֹוד ַהַחג וְּ ר ֵהִביא ִלכְּ ִאים, ֲאׁשֶּ ַהּנָ  .ַהֲחׁשּוִבים וְּ

 

ֵאין ר ּבְּ ָבִרים, ֹאמֶּ ֵאין ּדְּ ִחיל וְּ ד ִהתְּ י ִמּיָ ּדּושׁ  לֹוַמר ָהַרּבִ תוּ , ַהּקִ ׁשָ ִין וְּ ה ַהּיַ ֲהִסּבָ ת ּבֲ ּדָ  ַעל, ּכַ
עֹות י ַמּצָ ׁשִ ָמה מֶּ ִרקְּ יעוּ , וְּ ִהּגִ ָדה וְּ ִסּפּור, ַלַהּגָ ִציַאת ּולְּ ַרִים יְּ י, ִמצְּ ָהַרּבִ ר וְּ ַלֲהבּות ִסּפֵ ִהתְּ  ּבְּ
ֹרב ָחה ּובְּ מְּ ִציַאת ִסּפּור, ש ִ ַרִים יְּ הֶּ , ִמצְּ ִרישׁ  ָחִסידוְּ חְּ לֹא הֶּ ר וְּ ּבֵ אּוָמה ּדִ יב ָהָיה ַרק, מְּ ׁשִ  ַמקְּ

ׁשֹוֵמעַ  י ֵאיךְּ  וְּ ֵמחַ  ָהַרּבִ טֹוב ש ָ ר, ֵלב וְּ ַסּפֵ יִציַאת מְּ ַרִים ּבִ ָרֵאל ִמצְּ ִיש ְּ ּו לְּ ֲעש  ּנַ ים ׁשֶּ ּסִ ַהּנִ  .וְּ
 

ִהי ר ַאךְּ  ַויְּ ֲאׁשֶּ יעוּ  ּכַ עּוָדה ִהּגִ ה ֲאִכיַלת ַאַחר ַלּסְּ ישׁ , ּוָמרֹור ַמּצָ ּגִ ִנית ַוּתַ ֵלי ָהַרּבָ ר ַמַאכְּ ש ָ  ּבָ
ָראּוי ַחת ּכָ מְּ ש ִ טֹוב. ַהַחג לְּ ל ִלּבוֹ  ּוכְּ י ׁשֶּ ָחס ַרּבִ נְּ ָחַבת ִמּתֹוךְּ , ּפִ ַעת ַהרְּ ָחִסיד לוֹ  ָאַמר, ַהּדַ , לֶּ
ה תָּ  ִהּנֵ ת ָעֵלינוּ  ָחַרדְּ ל אֶּ ֵתָעש   ַהֲחָרָדה ּכָ ִני וְּ ָך ִמּמֶּ ֵאָלתְּ ר .ַהזֹּאת, ֱאֹמר ִלי ָמה ׁשְּ ַסּפֵ  ָלַרב ַויְּ
צּוָקתוֹ  ַעל הּוא מְּ ּוךְּ  ׁשֶּ ִנים ֲחש  ַצֲערוֹ , ּבָ נֹותוֹ  ּולְּ פְּ ל ּבִ א אֶּ ּבָ א ַהּסַ יׁשָ ּפֹוִלי ַקּדִ ִ ִציר, ִמׁשּ ִהפְּ  ּבוֹ  וְּ

ֹאד ע, ָעָליו ַאּפוֹ  ָחָרה, מְּ ּבַ ִנׁשְּ ּלֹא וְּ יוּ  ׁשֶּ ִנים לוֹ  ִיהְּ ן. ּבָ ַחּנֵ תְּ ָפָניו ַוּיִ יב לְּ ָהׁשִ ֵרי לְּ  ָהַאף ִספְּ
ר, ַהֵחָמהוְּ  א ָקַצף ֲאׁשֶּ ּבָ ּפֹוִלי ַהּסַ ִ ל, ִמׁשּ ּלֵ ּפַ ִהתְּ ֵדהוּ  ָעָליו ּולְּ קְּ ִיפְּ ִריה'  ׁשֶּ פְּ ן ּבִ טֶּ  .ּבֶּ
 

י מֹוַע ַרּבִ ׁשְּ ָחס ּכִ נְּ ת ּפִ ָבר אֶּ קּום, ַהזֶּּה ַהּדָ ַבע ַוּיָ ָ ׁשּ כּות ִלי ֵישׁ  ִאם: "ֵלאֹמר ַוּיִ ַמִים זְּ ָ ׁשּ  ֲאִני, ּבַ
ע ּבַ עֹוד ִנׁשְּ ָנה ׁשֶּ ָ התִּ  ַהׁשּ ּכֶּ ֵקד זְּ ִהּפָ ךָ  לְּ ּתְּ ֵבן ֵמִאׁשְּ ה". ָזָכר ּבְּ ַנֲעש ָ דֹול ַרַעשׁ  וְּ ַמִים ּגָ ָ ׁשּ ַבּסֹוף, ּבַ  ּולְּ
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י י ַרּבִ אּו ּכִ צְּ מְּ יִקים, ַוּיִ ל ַצּדִ ָרם ׁשֶּ ִספְּ קּו ּבְּ דְּ ָחס ּבָ נְּ ע לֹא ֵמעֹוָלם, ִמּקֹוִריץ ּפִ ּבַ  ַעל ֲאִפּלוּ  ִנׁשְּ

ת ָלֵכן, ֱאמֶּ קוּ  וְּ סְּ ַקּיֵם ּפָ ת לְּ בּוָעתוֹ  אֶּ ֵבן ָזָכר ,ׁשְּ ֵרךְּ ּבְּ ַקד ָהַאבְּ ָנה ִנפְּ אֹוָתּה ׁשָ אן. ּובְּ  ִמּכָ
ַמד דֹוָלה ָמה ִנלְּ ַות ּגְּ ָדָקה ִמצְּ ֹרַחב ַהּצְּ ַעִין ֵלב ּבְּ ה, ָיָפה ּובְּ ַמֲעש ֶּ ָחִסיד ּכְּ "ל הֶּ ָכה, ַהּנַ זָּ  ׁשֶּ
ָכר ש ָ דוֹ , טֹוב לְּ קְּ ִהּפָ ֵבן ּבְּ אֹוָתהּ  ָזָכר ּבְּ ָנה ּבְּ ח, ׁשָ ּמַ ִ ש ּ הּ  ׁשֶּ ֵליל ּבָ ַסח ּבְּ ת ַהּפֶּ יק ָהַרב אֶּ ּדִ , ַהּצַ

ָקתוֹ  ִצדְּ רּוַמת ּבְּ בּונֹות, ָידוֹ  ּוִבתְּ יו ּוִבתְּ ּפָ  (קיא)ענף עץ אבות עמוד  .ּכַ
 

 
 

ךָ " ּלְ ֶ חַׁ ֶאת ש  ּמֵ ַׁ י, ֲאִני ְמש  ּלִ ֶ חַׁ ֶאת ש  ּמֵ ַׁ ה ְמש  ּתָ  "ִאם אַׁ
ֱאַמר ּתֹוָרה נֶּ ְחּתָ : "(יא טז דברים) ּבַ מַׁ ֵני  ְוש ָ יךָ אֱ  ה'ִלפְּ ךָ  ,לֹהֶּ ָך ַוֲאָמתֶּ ּדְּ ַעבְּ ָך וְּ ָך ּוִבּתֶּ ה ּוִבנְּ  ,ַאּתָ
ִוי ּלֵ יךָ  ְוהַׁ ָערֶּ ׁשְּ ר ּבִ ר ֲאׁשֶּ ּגֵ יָּתֹום ְוהַׁ ְלָמָנה ְוהַׁ רוּ  ".ְוָהאַׁ ָאמְּ ָרשׁ  וְּ דְּ ּמִ  ָאַמר" (אגדה מדרש) ּבַ
בָּ  ָעה: ה"ַהּקָ ּבָ ֵהם ִלי ֵיׁש ַארְּ ִית, ׁשֶּ ֵני ּבַ ִוי: ּבְּ ָמָנהַהּיָתֹום וְּ  ,ַהּגֵר ,ַהּלֵ ָעה  .ָהַאלְּ ּבָ ָך ֵיׁש ַארְּ ּולְּ

ֵהם ִית, ׁשֶּ ֵני ּבַ ךָ : ּבְּ נְּ ךָ  ,ּבִ ךָ  ,ּוִבּתְּ ָך ַוֲאָמתְּ ּדְּ ַעבְּ י, וְּ ּלִ ת ׁשֶּ ַח אֶּ ּמֵ ׁשַ ה מְּ ת ,ִאם ַאּתָ ַח אֶּ ּמֵ ׁשַ  ֲאִני מְּ
ךָ  ּלְּ  ".ׁשֶּ

 

ה ָהָיה ּוַמֲעש ֶּ ֵני ׁשֶּ ים ִלפְּ ִ ֲחִמׁשּ ָנה ּכַ יֹות, ׁשָ הְּ ִצּיוֹ  ָהִראׁשֹון ָמָרן ּבִ נוּ  ןלְּ ָיה ַרּבֵ  יֹוֵסף עֹוַבדְּ
י ָהַרבזצוק"ל  ל ָלִעיר ָהָראׁשִ ָחד ָקָרא, ָאִביב ּתֵ אֶּ יֵרי לְּ ֵני ָהִעיר ֵמֲעש ִ ַסח ַחג ִלפְּ , ַהּפֶּ
ֹרם תְּ ּיִ ּפוֹ  ׁשֶּ סְּ ֵרִכים ֲעבּור ִמּכַ ִעיר ָהַאבְּ ּבָ ִקים ׁשֶּ ּתֹוָרה ָהעֹוסְּ ָלה יֹוָמם ּבַ ִחיב, ָוַליְּ ִהרְּ  ִעּמוֹ  וְּ
ּבּור י ּדִ ש ִ ֲעָלה ַעל חַ וְּ דֹוָלה ַהּמַ ָבר ַהּגְּ ּדָ ּבַ יר, ׁשֶּ ּכִ ִהזְּ ת ּגַם לוֹ  וְּ ֵרי אֶּ בְּ  ָאַמר: "ל"ַהנַּ  ל"ֲחזַ  ּדִ
בָּ  ךָ : ה"ַהּקָ ּלְּ ת ׁשֶּ ַח אֶּ ּמֵ ׁשַ י, ֲאִני מְּ ּלִ ת ׁשֶּ ַח אֶּ ּמֵ ׁשַ ה מְּ ה ַאךְּ ". ִאם ַאּתָ  ָחֵפץ ָהָיה לֹא ַהּלָ

ָרָכה בְּ ַחק ּבִ ּנוּ  ָוִתרְּ לֹא, ִמּמֶּ ַרם וְּ ּפוֹ ִמכַּ  ּתָ ָלל סְּ ָענֹות, ּכְּ טְּ א ּבִ וְּ ֵאין ׁשָ ִויחַ  הּוא ׁשֶּ ל ַמרְּ ךְּ  ּכָ , ּכָ
ֵאין רּותוֹ  וְּ ׁשָ פְּ אֶּ ֹרם ּבְּ ָבַריו ַעד, ִלתְּ ּדְּ ּמִ ה ָהָיה ׁשֶּ אֶּ ַעט ִנרְּ מְּ ּכִ ַרֵחם ָצִריךְּ  ׁשֶּ ֹות ָעָליו לְּ ַלֲעש   וְּ

ית ּבִ ָרָאה. ֲעבּורוֹ  ַמגְּ ׁשֶּ ׁשוֹ  ָעַזבוֹ , ָהַרב ֵכן ּכְּ ַנפְּ יִריםלַ  ּוָפָנה לְּ ָרָכה ַהֲחֵפִצים ֲאֵחִרים ֲעׁשִ ּבְּ  ּבַ
כּות דֹוָלה ּוַבזְּּ יֹות ַהּגְּ ִליִחים ִלהְּ ל טֹוִבים ׁשְּ ֵרִכים אֹוָתם ֲעבּור עֹוָלם ּבֹוֵרא ׁשֶּ מוּ , ַאבְּ ָתרְּ  וְּ

ַעִין ָיד, ָיָפה ּבְּ ם ַהּטֹוָבה ה' ּכְּ  .ֲעֵליהֶּ
 

ה ִהּנֵ ָמֳחָרת וְּ ר ֵליל לְּ דֶּ רוֹ  ַהּסֵ ָבקְּ ל ּבְּ ֵבית ָהַרב ָאהרָ , ַהַחג ׁשֶּ ת ּבְּ סֶּ נֶּ ת ַהּכְּ יּוָדֵענוּ  אֶּ  ל"ַהנַּ  מְּ
ַצַער דֹול ּבְּ פּולֹות ּוָפָניו ּגָ ַאלוֹ  ָהַרב ֵאָליו ִנּגַשׁ . נְּ יךָ  ַמּדּועַ , "ּוׁשְּ נֶּ : לוֹ  ָאַמר"? ַהּיֹום ָרִעים ּפָ

ע ךָ  ּדַ בֹוד לְּ שׁ , ָהַרב ּכְּ מֶּ י אֶּ ּתִ עְּ ִית ִהּגַ ַאַחר ַלּבַ י לְּ ּתִ לְּ ּלַ ּפַ ִהתְּ ֵבית ִביתַערְּ  ׁשֶּ ת ּבְּ סֶּ נֶּ ָהָיה, ַהּכְּ  וְּ
ָחן לְּ ֻ ֵליל ָערּוךְּ  ַהׁשּ ר לְּ דֶּ ּצֹות ִעם, ַהּסֵ ִין ַהּמַ ַהּיַ ת וְּ ַהֲחֹרסֶּ ָכל וְּ בְּ ִית ּכִ ָרֵאל ּבַ ִיש ְּ ה. ּבְּ ִהּנֵ ִניִתי וְּ  ּפָ

ִני ֵאָלה ִלבְּ ׁשְּ ם לֹא ַמּדּועַ , ּבִ אתֶּ ל ּבָ ּלֵ ּפַ ִהתְּ ֵבית לְּ ת ּבְּ סֶּ נֶּ ת ַהּכְּ ִפּלַ ַכֲעָסם ֵהם ַאךְּ ? ַהַחג ּתְּ , ּבְּ
ה ִמי, ָעַלי ָצֲעקוּ  י ַאּתָ ל ָלבֹוא ָלנוּ  ּתֹאַמר ּכִ ּלֵ ּפַ ִהתְּ חוּ , לְּ ָלקְּ הֹוִציאּוִני אֹוִתי וְּ  ַלֲחַצר ַהחּוָצהּ  וְּ
ִית ָנֲעלוּ , ַהּבַ ת וְּ לֶּת אֶּ ם, ַהּדֶּ ׁשָ י וְּ ּתִ ַארְּ ל ִנׁשְּ ָלה ּכָ יְּ לֹא, ַהּלַ ר ֲעִריַכת לְּ דֶּ ע לֹא, ַהּסֵ ּבַ  ַארְּ
לֹא ַמּצֹות לֹא, ּכֹוסֹות לּום וְּ ֵהם. ּכְּ בוּ  וְּ לוּ  ָיׁשְּ ָאכְּ תוּ  וְּ ׁשָ לוּ  וְּ ָזלְּ  .וְּ

 

ךָ  ֹאַמר ָמה, ָהַרב לוֹ  ָאַמר ֹאד ִלי ַצר, לְּ יךָ  מְּ ָבר זֶּה ֲהלֹוא, ָעלֶּ י ַהּדָ ּתִ ָאַמרְּ ךָ  ׁשֶּ  ָאַמר, "לְּ
בָּ  ךָ : ה"ַהּקָ ּלְּ ת ׁשֶּ ַח אֶּ ּמֵ ׁשַ י, ֲאִני מְּ ּלִ ת ׁשֶּ ַח אֶּ ּמֵ ׁשַ ה מְּ תָּ  לֹא הַאתָּ ". ִאם ַאּתָ חַ  ָחַפצְּ ּמֵ ׁשַ ת לְּ  אֶּ

ָעה ּבָ ל ָהַארְּ בָּ  ׁשֶּ ךָ  ַאף, ה"ַהּקָ ח לֹא אֹותְּ ּמַ בָּ  ׁשִ ָלה, ה"ַהּקָ יְּ ּלַ ֵמחַ  ָיָקר ֲהִכי ּבַ ש ָ ַעם וְּ ָרֵאל לְּ  .ִיש ְּ
 

 

ֶדר ּסֵ ֲהָכנֹות ְלֵליל הַׁ  הַׁ

רָ  צְּ ל ַהּנִ ת ּכָ עֹוד מֹוֵעד אֶּ ל ָאָדם ָיִכין ִמּבְּ ר ּכְּ  ךּכָ דֶּ טֹו: ַיִין ַלֲעִריַכת ַהּסֵ ּפָ ע ִמׁשְּ ּבַ ]ַארְּ

ָחד[ ָכל אֶּ מּורֹות ֲעבֹוַדת ָיד  .ּכֹוסֹות לְּ ָחד[ 111-]ּכְּ ַמּצֹות ׁשְּ ָכל אֶּ ָרם לְּ ס  .ּגְּ ּפַ רְּ ִרי  -ֲעֵלי ּכַ לֶּ סֶּ
ָחד[ ָכל אֶּ ָצת לְּ ס .]קְּ ּפַ רְּ ִטּבּול ַהּכַ ץ לְּ ַלח, אֹו ֹחמֶּ  -ָמרֹור  .ַמִים ִעם ִמיץ ִלימֹון, אֹו ֵמי מֶּ

ה  ָחד[ּגְּ  02]ַחּסָ ָכל אֶּ ת .ָרם לְּ רֹוַע  .ֲחֹרסֶּ ר אֹו עֹוףזְּ ש ָ ר ,]ּבָ דֶּ ַקֲעַרת ֵליל ַהּסֵ ל לְּ ָ ֻבׁשּ ֵישׁ . ָצלּוי אֹו מְּ  וְּ
רֹועַ  ָלַקַחת נֹוֲהִגים ם ַעל, זְּ סּוק  ׁשֵ ַרִים ה' "ַוּיֹוִצֵאנוּ  :()דברים כו חַהּפָ צְּ ָיד ִמּמִ טּוָיה".  ּוִבְזֹרעַׁ  ֲחָזָקה ּבְּ נְּ

ִאם רוֹ  ָמָצא לֹא וְּ ח, עַ זְּ ָנף ִיּקַ ם ַעל, עֹוף ּכָ סּוק  ׁשֵ א(ד יט )שמותַהּפָ ָ ש ּ ם : "ָואֶּ כֶּ תְּ ְנֵפי ַעל אֶּ ִרים ּכַׁ ׁשָ  נְּ
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ם ָוָאִבא כֶּ תְּ עּודַ . [ֵאָלי" אֶּ ת. סְּ לֶּ ֶּ ֻבׁשּ יָצה מְּ ַחת הּבֵ ּבַ ׁשֻ ָצת  .מְּ עֹוֵרר ׁשֹוקֹוָלד וּ קְּ ים לְּ ּקִ ּתַ ַממְּ
ָלִדים ת ַהיְּ חָ  ,אֶּ ָכל אֶּ ַסח לְּ ל ּפֶּ ָדה ׁשֶּ ַהּגָ ַאַחת דוְּ ִפים. וְּ ּתְּ ּתַ ׁשְּ  ֵמַהּמִ

 

ּצֹות ּמַׁ ת הַׁ  ֲהָכנַׁ
ָראֹות  ר ִנקְּ דֶּ ֵליל ַהּסֵ ִלים ּבְּ אֹוכְּ ָוה"ַמּצֹות ַהחֹוָבה ׁשֶּ יָנה  ָחׁשּובוְּ  ".ַמּצֹות ִמצְּ יֶּ הְּ ּתִ ֹאד ׁשֶּ מְּ

ּצֹות  מּוָרה"ִמּמַ ָנה  "ׁשְּ ַכּוָ ֲעבֹוַדת ָיד ּבְּ יָנה ּבַ ָעש ֶּ ּתֵ ׁשֶּ ִציָרה, וְּ ַעת קְּ ְּ שֵׁ "ִמׁשּ ָוהלְּ ת ִמצְּ . "ם ַמּצַ
כֹוָנהוּ  ַמּצֹות מְּ ֵדי חֹוָבה ּבְּ מּוָרה ֲעבֹוַדת ָיד, יֹוֵצא יְּ ה ׁשְּ יג ַמּצָ ִ ּלֹא ִהש ּ ׁשֶּ ָחק, ּכְּ ַעת ַהּדְּ ׁשְּ  ּבִ

ִגילֹות ֵאיָנן רְּ מּורֹות ׁשֶּ ִציָרה ׁשְּ ַעת קְּ ְּ  עו, עח( ריח,) .ִמׁשּ
 

ִהיר ֵישׁ  ַהבְּ ּכֹל לְּ ה ׁשֶּ ר זֶּ ֻדּבָ ךְּ  מְּ ֹצרֶּ ִאים" ָוהִמצְּ  ַמּצֹות" לְּ ּיֹוצְּ ן ׁשֶּ הֶּ ֵדי ּבָ ֵליל חֹוָבה יְּ  ּבְּ
ר דֶּ ַאר  ֲאָבל, ַהּסֵ ּצֹותׁשְּ ִלים ַהּמַ אֹוכְּ ךְּ  ׁשֶּ ׁשֶּ מֶּ ֵמי ּבְּ ָחג יְּ אי, הֶּ ַ ֱאֹכל ַרׁשּ ה לֶּ ִחּלָ ַכּתְּ ת לְּ  אֶּ
כֹוָנה ַמּצֹות צּויֹות ַהּמְּ ּיֹום ַהמְּ ֵאיָנן ּכַ ִציָרה ׁשֶּ ַעת קְּ ְּ מּורֹות ִמׁשּ ד .ׁשְּ ַלּמֵ ַהּמְּ ַרבִּ  וְּ  יםּבָ

ִריִכים ּצְּ ֱאֹכל ׁשֶּ ָכל לֶּ ֵמי ּבְּ ַסח יְּ מּוָרה ַמּצֹות ַרק ַהּפֶּ ִהיא הֹוָרָאה זוֹ  ֲהֵרי, ׁשְּ ד ׁשֶּ גֶּ  נֶּ
מּוד לְּ ָכל ַהּתַ ִקים ַרּבֹוֵתינוּ  וְּ ַאֲחרֹוִנים ִראׁשֹוִנים ַהּפֹוסְּ ָעִתיד, וְּ ן וְּ ת ִלּתֵ ין אֶּ  .ַהּדִ

 
ַתב ַתב: תנג( )סימן ַהּטּור ּכָ ֹמר ָצִריךְּ  ָהִרי"ף ּכָ ים ִלׁשְּ ִאים ִחּטִ ּיֹוצְּ ן ׁשֶּ הֶּ ֵדי ּבָ ה יְּ ָלה ַמּצָ יְּ ּלַ  ָהִראׁשֹון ּבַ

ַעת ְּ ִציָרה ִמׁשּ ּלֹא קְּ ן ָיבֹוא ׁשֶּ ָהֹרא"שׁ  .ַמִים ֲעֵליהֶּ ַתב וְּ ֵאין ּכָ א ָצִריךְּ  ׁשֶּ ּלָ ַעת אֶּ ְּ ִחיָנה ִמׁשּ זוֹ  ,טְּ ׁשֹונוֹ  וְּ  ,לְּ
ָנז נֹוֲהִגים ּכְּ ַאׁשְּ ַפת ּבְּ ָצרְּ ָרן ּובְּ מְּ ׁשָ ְּ  לְּ ִחיָנה ַעתִמׁשּ ִפי ,טְּ ָאז לְּ ִבים ׁשֶּ ָקרְּ ל אֹוָתן מְּ ִים אֶּ ּטֹוֲחִנים ַהּמַ  ׁשֶּ

ֵריַחִיים ל ּבְּ ֵכן .ַמִים ׁשֶּ ַתב וְּ תֹות ּכָ ִאילְּ ְּ ׁשּ ָכַתב. ּבַ ית ָמָרן וְּ אֹוָרה ,יֹוֵסף ַהּבֵ ִלכְּ ה וְּ אֶּ ַעת ִנרְּ  ָהִרי"ף ִמּדַ
"ם ּבָ ָהַרמְּ ּמּור וְּ ִ ׁשּ ּצֹות ׁשֶּ ַעת ַהּמַ ְּ ִציָרה ִמׁשּ ב אהוּ  קְּ ַעּכֵ א. מְּ ּלָ ָהָר"ן אֶּ ַתב ׁשֶּ ֵרי ַעל ּכָ בְּ אי ,ָהִרי"ף ּדִ  ַוּדַ
ָוה ִמצְּ ּלְּ ָחר ִמן ׁשֶּ בְּ ן ָעִדיף ַהּמֻ ר אּוָלם ,יֹוֵתר ּכֵ ׁשָ פְּ ַאף אֶּ י ַעל ׁשֶּ ּלֹא ּפִ ה ׁשֶּ ן ָעש ָ א ּכֵ ּלָ ַקח אֶּ ּלָ ַמח ׁשֶּ  ִמן קֶּ

ּוק ָמָרהּ  ַהׁשּ ם ּוׁשְּ ׁשֵ ה לְּ ֵדי ָיָצא ,ַמּצָ ַתב מוֹ ּוכְּ  .חֹוָבתוֹ  יְּ ּכָ אֹון ׁשֶּ ָחד ּגָ ַעת אֶּ ׁשְּ ּבִ ָחק ׁשֶּ ר ַהּדְּ  ָלַקַחת ֻמּתָ
ַמח ּוק ִמן קֶּ ִאים ,ַהׁשּ יֹוצְּ ֵדי ּבוֹ  וְּ ה חֹוַבת יְּ ָלה ַמּצָ יְּ ּלַ ַרק ,ָהִראׁשֹון ּבַ ה וְּ ִחּלָ ַכּתְּ ּמּור ָצִריךְּ  לְּ ָכַתב .ׁשִ  וְּ

ירָהָיה  ָרָבא, ָהֹרא"שׁ  ּמִ מוֹ  ַעל ַמחְּ ֹמר ַעצְּ ה ִלׁשְּ ל ַמּצָ ָוה ׁשֶּ ַעת ִמצְּ ְּ ִציָרה ִמׁשּ ה .קְּ אֶּ ִנרְּ ָרה וְּ ֻחמְּ  ׁשֶּ
ָמא ַעלְּ ה ,ִהיא ּבְּ רוּ  ִמּמָ ָאמְּ ָמָרא ׁשֶּ ּגְּ נוֹ  ַעל (ע"ב מ )פסחים ּבַ ל ּבְּ ִאּמוֹ  ָרִביָנא ׁשֶּ ָתה ׁשֶּ ת ָהיְּ פֶּ  לוֹ  אֹוסֶּ
ים ִחּלַת ִחּטִ ִציר ִמּתְּ ה, ַהּקָ עֹוש ָ ן וְּ ּמּור ָלהֶּ ִניָעה ,ׁשִ ךְּ  אֹוָתן ּוַמצְּ ֹצרֶּ ָמע .ַסחַהּפֶּ  לְּ הּוא ּוַמׁשְּ ַבּדוֹ  ׁשֶּ  ָהָיה לְּ

ִמיר זֶּה ַמחְּ ָכל ,ּבָ ַאר וְּ ן ָנֲהגוּ  לֹא ַהֲחָכִמים ׁשְּ ֵכן .ּכֵ ה וְּ ָאַמר ִמּמָ ָמָרא הּוָנא ַרב ׁשֶּ ּגְּ ֵצקֹות : (ע"א)שם  ּבַ ּבְּ
ַמּלֵא ּכֶּ  ִרים ָאָדם מְּ ל ָנכְּ ַאֲחר סוֹ רְּ ׁשֶּ ה ּבָ ִית ַמּצָ זַּ ּיֹאַכל ּכַ ַבד ׁשֶּ ן, ּוִבלְּ ּום, ֹוָנהֵמהֶּ ּלֹא ִמׁשּ ה ׁשֶּ  ָלהּ  ָעש ָ

ּמּור ַעת ׁשִ ְּ ה ִמׁשּ ָמע .ִליׁשָ ִאם ַמׁשְּ ַמח ָלַקח ׁשֶּ ָלשׁ  ַהּגֹוי ִמן קֶּ ֱאֹכל ָצִריךְּ  ֵאין ,אֹותוֹ  וְּ ִית לֶּ זַּ ה ּכַ  ַמּצָ
ַאֲחרֹוָנה ָנֲהגוּ  .ּבָ ָנז וְּ ּכְּ ַאׁשְּ ַפת ּבְּ ָצרְּ ָרן ּובְּ מְּ ׁשָ ַעת לְּ ְּ ִחיָנה ִמׁשּ יתהַׁ  ְוִסיֵּם. ע"כ .טְּ ָאְמרוּ  ָמה ְוָכל: יֹוֵסף ּבֵ ֶ  ש 

ִריךְ  ּצָ ֶ ּמוּר ש  ְוָקא הוּא ,ש ִ ה ּדַׁ ּצָ מַׁ ל ּבְ ֶ ר ֲאָבל ,ִמְצָוה ש  אַׁ ה ש ְ ּצָ ָאָדם מַׁ ֶ ח אֹוֵכל ש  סַׁ ּפֶ ּמּור ָצִריךְ  לֹא ,ּבַׁ ם ש ִ ֵ  ְלש 
ה ּצָ ָלל מַׁ ֵכן .ּכְ בוּ  וְּ תְּ ָהַרב ָהָר"ן ּכָ יד וְּ ּגִ ֵכן ,ַהּמַ ק וְּ ֻדּיָ ׁשֹון מְּ ַתב ּורַהטּ  ִמּלְּ ּכָ ם ׁשֶּ ׁשֵ ִריךְּ  ָהִרי"ף ּבְּ ּצָ ֹמר ׁשֶּ  ִלׁשְּ

ים ִאים ַהִחּטִ ּיֹוצְּ ן ׁשֶּ הֶּ ֵדי ּבָ ה יְּ  .ע"כ. ַמּצָ
 

ת ֱאמֶּ ָוה לְּ  ֲאִפּלוּ , ׁשֶּ ּובֶּ ר ֵלילל ׁשֶּ ַמּצֹות ִמצְּ דֶּ ִקים ַרּבוּ , ַהּסֵ בוּ  ַהּפֹוסְּ תְּ ּכָ ה ׁשֶּ ּצָ ּמַ מּוָרה ׁשֶּ ִהּדּור ִהיא ׁשְּ  לְּ
ַבד לְּ מוֹ , ּבִ כָּ  ּוכְּ ִאיִרי ַתבׁשֶּ ֵאין ַהּמֵ ךְּ  ׁשֶּ רֶּ ֹות חֹוָבה סֶּ ּמּור ַלֲעש  ם ׁשִ ׁשֵ ָוה לְּ ַעת ִמצְּ ְּ ִציָרה ִמׁשּ זוֹ , קְּ  ַרק וְּ
ָוה ִמצְּ ָחר ִמן לְּ בְּ ָחןן ָמָרן וֹ שׁ לְּ  זוּ וְּ . ַהּמֻ לְּ ֻ ׁשּ ים: ס"ד( תנג)סימן  ָערּוךְּ  ּבַ ים ַהִחּטִ עֹוש ִ הֶּ  ׁשֶּ תן ּבָ ָוה' 'ַמּצַ , ִמצְּ

ָרן טֹוב מְּ ׁשָ ּלֹא לְּ לוּ  ׁשֶּ ַעת ַמִיםן ֲעֵליהֶּ  ִיּפְּ ְּ ִציָרה ִמׁשּ ָפחֹות, קְּ ַעת ּולְּ ְּ ִחיָנה ִמׁשּ ַעת, טְּ ָחק ּוִבׁשְּ ר ַהּדְּ  ֻמּתָ
ַמח ִליַקח ּוק ִמן קֶּ ֵאר ֵהיֵטב: "ַהׁשּ ָכַתב ַהּבָ ר . ע"כ. וְּ אַׁ ּמוּר, ֲאָבל ש ְ ת ִמְצָוה ָצִריְך ש ִ ּצַׁ ְוָקא מַׁ ע ּדַׁ מַׁ ש ְ מַׁ

ּמּור כְּ  ּצֹות ֵאין ָצִריְך ש ִ ה  ָלל,מַׁ ל ִליׁשָ ּמּור ׁשֶּ לֹא ּדַֹחק, ַוֲאִפּלּו ׁשִ ּוק ֲאִפּלּו ּבְּ ַמח ֵמַהׁשּ ר ָלַקַחת קֶּ ּוֻמּתָ
ה לֹא ָצִריךְּ  "ס וּ  ,ַוֲאִפּיָ ָ ׁשּ ֹבָאר ּבַ מְּ ל זֶּה מִ ּכַ ִקים. ִמיהּו ּכָ ָרֵאל ן ַבּפֹוסְּ ין, ָאֵכן ִיש ְּ יםַהּדִ ָנֲהגּו  ְקדֹוש ִ

צּ  ָכל ַהּמַ ּמּור ּבְּ ֹות ׁשִ ַעת ַלֲעש  ְּ ַעת  ְטִחיָנהֹות ִמׁשּ ְּ ָפחֹות ִמׁשּ הּולְּ ָ ַתב )ס"ב(תע"ז  ִסיָמןּבְּ ם גַּ ". ִליש  : ָמָרן ּכָ
ָמקֹום" ֲהגוּ  ּבְּ ּנָ ֹות" ׁשֶּ ּמּור ַלֲעש  ת ׁשִ ּצַ ָוה ַלּמַ ַעת ִמצְּ ְּ ִציָרה ִמׁשּ ָהג .קְּ ִמנְּ ָבר ּבְּ ָחלּוק ָהָיה ַהּדָ ֹבָאר ׁשֶּ .. ּומְּ

קֹומֹות. ָכַתב ַהּמְּ ָהָגן, "יהּוָדהבִּ  ַהּנֹוָדע וְּ ל ּוִמנְּ ָרֵאל ׁשֶּ ָכל ִיש ְּ ַנז ּפֹוִלין ּבְּ ּכְּ ַאׁשְּ ּלֹא וְּ ֱאֹכל ַלֲחׁשֹשׁ  ׁשֶּ  לֶּ
מּוָרה ַעת ׁשְּ ְּ ִציָרה ִמׁשּ ָלה ֲאִפּלוּ  קְּ יְּ ּלַ א ָהִראׁשֹון ּבַ ּלָ ִרים אֶּ ַהּדְּ ִרים ִמן ַהמְּ ַהּדְּ ֵכן, ַהמְּ ַעת וְּ בָּ  ּדַ  ם"ָהַרמְּ
ָהֹרא ה ש"וְּ ּבֶּ ַהרְּ דֹוִלים וְּ ים,מְּ  ּגְּ ָנן ִקּלִ ַרּבָ ִעים ּוִבדְּ ָהֵקל". ׁשֹומְּ  ע"כ. לְּ
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ָנם ָאמְּ רּוךְּ , וְּ צּויֹות ַהּיֹום ה' ּבָ ַפע ַמּצֹות מְּ ׁשֶּ מּורֹות ּבְּ ם, ׁשְּ ֻכּלָ ָהִרים וְּ ֵליל ִנזְּ ר ּבְּ דֶּ ִחיָלה ַהּסֵ ַכּתְּ ֱאֹכל לְּ  לֶּ

ָוה ַמּצֹות" מּוָרה "ִמצְּ ַבד ַאךְּ  ,ָיד ֲעבֹוַדת ׁשְּ ָוה תוֹ צּ מַּ מִ  לְּ אי, וּ ֵאלּ  ִמצְּ ַ ל ַרׁשּ ִחיָלה ָאָדם ּכָ ַכּתְּ ֱאֹכל לְּ  לֶּ
ּצֹות כֹוָנה ִמּמַ ִגילֹות מְּ לֹא ָהרְּ שׁ  לְּ ָלל ֲחׁשָ ר ּכְּ ִעּקָ ֵאין, וְּ זֶּה וְּ זּול ׁשּום ּבָ וֹות ִזלְּ צְּ ּמִ ֲעֵריין ּבְּ יֵּ עַ וְּ  .ּבַ ׁשּוָבה ׁשַ  ּתְּ

ַתב, "ֵישׁ ׁשֶּ  ל נֹוֲהִגים ּכָ ּכָ ה ׁשֶּ ּצָ אֹוֵכל ַהּמַ ַסח ׁשֶּ ּפֶּ יֶּ  ּבַ הְּ מּוָרה הּתִ ַעת ׁשְּ ִציָרה, ִמׁשְּ ֵאין קְּ זֶּה וְּ ּום לֹא ּבָ  ִמׁשּ
לֹא יּוֲהָרה, ּום וְּ ת, ִמׁשּ לֹא ַמֲחלֹקֶּ ּום וְּ דּו". וְּ  לֹא ִמׁשּ ּגֹודְּ תְּ ִרי ָחָדשׁ הַ ּתִ ַתב: ּפְּ ֱאכֹול "ַהנֹוֵהג ּכָ ה לֶּ ל ַמּצָ  ּכָ
ַסח ַעת ַהּפֶּ ְּ ִציָרה ִמׁשּ ָתא קְּ ָתא ִמּלְּ ִתירְּ ָעִביד  הּוא יְּ בָ ]ּדְּ ר רּדָ ֻיּתָ ה הּוא מְּ ִאם ,[עֹוש ֶּ ה וְּ ֱאכֹול רֹוצֶּ  לֶּ
ה מּוָרה הֵאינָ ׁשֶּ  ִמַמּצָ ַעת ׁשְּ ְּ ִציָרה ִמׁשּ ָכל קְּ ֵמי ּבְּ ַסח יְּ יָלה חּוץ ַהּפֶּ ֲהָתָרה".  ֵאין ָצִריךְּ  ָהִראׁשֹוָנה, ִמּלַ

ָנם] ָאמְּ ִריךְּ  ָמקֹום ָהָיה ַלֲהָלָכה וְּ ַהצְּ ָרה לְּ ה ִאם ַאךְּ , ַהּתָ ָרה ָעש ָ עֶּ  ַהּתָ בּבְּ ָנה ֹראשׁ  רֶּ ָ ֹות ַחּיָב ֵאינוֹ , ַהׁשּ  ַלֲעש 
ָרה ָהגוֹ  ַעל ַהּתָ  .[זֶּה ִמנְּ

 
ת ֱאמֶּ י ּובֶּ ֵני ַעד ּכִ ה ִלפְּ ּמָ ִנים ּכַ צּויֹות ָהיוּ  לֹא, ׁשָ ל מְּ ךְּ  ּכָ כֹוָנה ַמּצֹות ּכָ מּורֹות מְּ ָהיוּ , ׁשְּ ִרים וְּ  אֹוָתן מֹוכְּ

ֲאִריזֹות ַטּנֹות ּבַ ל קְּ ַבד 1ק"ג  ׁשֶּ לְּ ֹרב, ּבִ ּבּור ָכלּכְּ  וְּ ֵני ַהּצִ לוּ  ַהּתֹוָרה ּובְּ כֹוָנה ַמּצֹות ָאכְּ מּורֹות לֹא מְּ . ׁשְּ
ֵאה ֵצא רוּ  ָמה ּורְּ ּפְּ ּסִ ָמָרא ׁשֶּ ּגְּ ן ַעל הַ  סוכה כו ע"ב(, ומסכת יומא עט ע"במסכת ) ּבַ ָעָזר ּבֶּ לְּ י אֶּ ִאים ַרּבִ ּנָ ּתַ
מוּ  הוּ ׁשָ ֶּ לּו ַמׁשּ ָאכְּ י ָצדֹוק ׁשֶּ ַרּבִ ה ַע וְּ ּכָ ָכַתב .חּוץ ַלּסֻ ה: ן"ָהרָ  וְּ א זֶּה ַמֲעש ֶּ ֵדנוּ  ּבָ ַלּמְּ ִמיד  לְּ לְּ ִאם ָרָצה ּתַ ׁשֶּ

ָכךְּ  מֹו ּבְּ ִמיר ַעל ַעצְּ ַהחְּ ּלֹא לְּ אי ,ָחָכם ׁשֶּ ַ ֵאינוֹ  ,ַרׁשּ ב וְּ ׁשָ חְּ וֹות נֶּ צְּ ּמִ ק ּבַ ּדֵ ַדקְּ ּלֹא מְּ ִמי ׁשֶּ . (תרלט )בית יוסף ּכְּ
ַתב ּכָ ַתב ּוָמה, ן"עֹוד ָהרָ  וְּ ּכָ ֲעש ֶּ  ף"ָהִרי ׁשֶּ ל הַהּמַ מּוֵאל ׁשֶּ מוֹ , ׁשְּ ִמיר ַעל ַעצְּ ַהחְּ ה לְּ רֹוצֶּ י ׁשֶּ ּמִ ד ׁשֶּ ַלּמֵ  ,לְּ

ת ֲחִסידּות ִהיא לוֹ  טּות ִהיא ,ִמּדָ ל ׁשְּ ֲחִסידּות ׁשֶּ לֹא ּתֹאַמר ׁשֶּ יָון ,וְּ ָצאנוּ  ּכֵ ּמָ חְּ  ׁשֶּ מּוֵאל הֶּ ְּ ׁשּ ִמיר ַעל ׁשֶּ
מוֹ   .סימן קפה( רה דעהיו ת יוסףבי) ַעצְּ

 
ן ַעל ה, ּכֵ מִ  ָהרֹוצֶּ ַהחְּ ְצמוֹ  ירלְּ ד ְלעַׁ ְלבַׁ ֱאֹכל ּבִ לֶּ מּוָרה ַמּצֹות וְּ ל ׁשְּ ֵמי ּכָ אי, ַהַחג יְּ ַ ָקדֹושׁ  ַרׁשּ , לוֹ  ֵיָאֵמר וְּ

ד ֲאָבל ַלּמֵ ים לְּ ַרּבִ ִריִכים ּבָ ּצְּ ֱאֹכל ׁשֶּ ָכל לֶּ ֵמי ּבְּ ַסח יְּ מּוָרה ַמּצֹות ַרק ַהּפֶּ ִהיא הֹוָרָאה זוֹ  ֲהֵרי, ׁשְּ ד ׁשֶּ גֶּ  נֶּ
מּוד לְּ ָכל ַהּתַ ִקים ַרּבֹוֵתינוּ  וְּ ַאֲחרֹוִנים ִראׁשֹוִנים ַהּפֹוסְּ ָחד  .וְּ ל אֶּ ּכָ ַתב ָמָרן ַהִחיָד"א: "ַאף ׁשֶּ ּכָ מֹו ׁשֶּ ּוכְּ

חֹומֹותָ  ֵביתֹו ּובְּ ִמיר ּבְּ ַהחְּ ָמה לְּ נּוִעים ָחכְּ ת צְּ ׁשֹו, אֶּ ה ַנפְּ ַאּוֶּ ר ּתְּ ֲאׁשֶּ ַסח ּכַ כֹות ַהּפֶּ ִהלְּ מֹו ּבְּ ַעצְּ ִמיר לְּ יו. ַמחְּ
ַחמֵּ  ּיּוַכל, ִיתְּ ֶּ ָכל ַמה ׁשּ ֵני ָאָדם. וְּ ּתֹוָריו ִלבְּ ַגּלֹות ִמסְּ ְוָקאק ִמּלְּ ין ּדַׁ ּדִ י הַׁ ל ּפִ יעַׁ ְלהֹוָרָאה, יֹוֶרה עַׁ ". ְוִאם ִהּגִ

ָכַתב ים ָפָלאִג'י וְּ י ַחּיִ אֹון ַרּבִ ד  :ַהּגָ ּבֵ אַׁ ּמְ ֶ ִים, ש  מַׁ ָ יֵדי ש  ק ָמָרן, ָענֹוש  ֵיָעֵנש  ּבִ סַׁ ֲאֵחִרים ֶנֶגד ּפְ ְחִמיר לַׁ ּמַׁ הַׁ
ל יִ  ֶ ָרֵאל.ָממֹוָנם ש  ָבר ש ְ ֵני ּוכְּ ָנה 21-כ ִלפְּ ה ָהיוּ , ׁשָ ּמָ הֹוִציאוּ  ּכַ ם ׁשֶּ ֲאִפיֹות ַאַחת ַעל ַרע ׁשֵ ל ַהּמַ  ׁשֶּ

כֹוָנה ַמּצֹות מּורֹות לֹא מְּ ָהלַ , ׁשְּ רךְּ וְּ ַבּקֵ ם לְּ ִצּיֹון ָהִראׁשֹון ָמָרן ׁשָ נוּ  לְּ ָיה ַרּבֵ  ַיַחד לוק"זצ יֹוֵסף עֹוַבדְּ
אֹון ֲעִמיתוֹ  ִעם י ַהּגָ ן ַרּבִ א ִצּיֹון ּבֶּ אּול ַאּבָ אוּ זצוק"ל,  ׁשָ צְּ ּיָ ׁשֶּ ה ּוכְּ ֲאִפּיָ חוּ  ֵמַהּמַ ּבְּ מוּ  ׁשִ סְּ ים ּוִפרְּ ַרּבִ  ּבָ

ּצֹות ַהּמַ רֹות ׁשֶּ ֻהּדָ לֹא מְּ שׁ  לְּ מוּ , ֲחׁשָ ָסתְּ ת וְּ ּיֹות אֶּ ִגים ּפִ רְּ ַקטְּ ֵכן .ַהמְּ ָהָגם ָהָיה וְּ ל ִמנְּ  ָהִראׁשֹון ָמָרן ׁשֶּ
ִצּיֹון נוּ  לְּ ָיה ַרּבֵ עֹוד לוק"זצ יֹוֵסף עֹוַבדְּ דֹוֵלי וְּ ָרֵאל ּגְּ ךְּ  ִיש ְּ ׁשֶּ מֶּ רֹות ּבְּ ש ְּ ִנים עֶּ ֱאֹכל ׁשָ הּוָדה תוֹ צּ מַ " לֶּ " יְּ

ָסמֹות ֻפרְּ ֵאיָנן ַאף ַהמְּ ה" ׁשֶּ מּוָרה ַמּצָ  ".ׁשְּ

 
 

ל ה ָאכַׁ ּצָ מּוָרה לֹא מַׁ ֵליל ש ְ ֶדר ּבְ ּסֵ ן הַׁ עַׁ לֹום ְלמַׁ ָ ש ּ  הַׁ
ל ַעל ֵהר ָאָדם ּכָ ִהזָּ ּלֹא לְּ ַעס ֵדיִלי ָיבֹוא ׁשֶּ ָדה ּכַ ּפָ ַהקְּ ִביל וְּ ׁשְּ ה ּבִ רֹוצֶּ ר ׁשֶּ ַהּדֵ ל ַעל ַוֲחָבל, לְּ  ּכָ

א ִאם ִהּדּוָריו ֵדי ַעל ּבָ ךְּ  יְּ ַכַעס ּכָ ִריב לְּ ָכַתב. וְּ ִצּיֹון ָהִראׁשֹון ָמָרן וְּ נוּ  לְּ ָיה ַרּבֵ  יֹוֵסף עֹוַבדְּ
רוֹ  זצוק"ל ִספְּ ָיֵמינוּ : )עמוד מה(" ָאבֹות ֵעץ ָעָנף" ּבְּ ה ּבְּ ש ִ  ֵאּלֶּ ָחֵתנוּ לְּ ֲעֵלי ַרּבוּ  מְּ ׁשּוָבה ּבַ  ּתְּ
ִבים ָ ָכל ַהׁשּ ם ּבְּ וֹות ַלּתֹוָרה ִלּבָ צְּ ַלּמִ ֵאּלוּ  ֵישׁ  ַאךְּ , וְּ ִצינוּ  ּכָ ִהקְּ ֹאד ׁשֶּ ה ִמן, מְּ צֶּ ל ַהּקָ ה אֶּ צֶּ , ַהּקָ
ֵני ר ּוִמּפְּ ִדיָעָתם ֹחסֶּ ּתֹוָרה יְּ ַנֲהגּוָתם, ּבַ ִהתְּ ִקיצֹוִנּיּות וְּ ה ּבְּ ִמים, ַרּבָ לֹום ַרתַלֲהפָ  ּגֹורְּ ָ ִית ַהׁשּ ּבַ , ּבַ
ָרט ֵאיָנם ֵאּלוּ  ּוִבפְּ ִדים ׁשֶּ ת ֲהָלכֹות לֹומְּ ּדָ ַנֲהִגים, ּכַ רֹות ּוִמתְּ חּומְּ ֵתירֹות ּבְּ לֹא. יְּ ךְּ  זוֹ  וְּ רֶּ  ַהּדֶּ

לֹא ר. ָהִעיר זוֹ  וְּ ן ַעל ֲאׁשֶּ ִרים ָאנוּ  ּכֵ ה אֹומְּ ִפּלָ ּתְּ יֵבנוּ : "ּבַ ךָ  ָאִבינוּ  ֲהׁשִ תֹוָרתְּ ֵבנוּ , לְּ ָקרְּ  וְּ
כֵּ  ךָ  נוּ ַמלְּ ַהֲחִזיֵרנוּ , ַלֲעבֹוָדתְּ ׁשּוָבה וְּ תְּ ֵלָמה ּבִ יךָ  ׁשְּ ָפנֶּ ַרק", לְּ ֵדי ַעל ׁשֶּ ַהֲהָלָכה ַהּתֹוָרה ִלּמּוד יְּ  וְּ
לוּ  ל יּוכְּ ּכֵ ַכלְּ ם לְּ ֵריהֶּ בְּ ט ּדִ ּפָ ִמׁשְּ יוּ , ּבְּ ִיחְּ לֹום וְּ ׁשָ ִמיׁשֹור ּבְּ  .ּובְּ

 

ה ִאישׁ  ּוַמֲעש ֶּ ָחד ּבְּ א אֶּ ּבָ ֵמי ַאַחר ׁשֶּ ַסח יְּ ת ָגֵרשׁ לְּ  ַהּפֶּ ּתוֹ  אֶּ ֵבית, ִאׁשְּ ינוֹ  ּבְּ ל ּדִ  ָהַרב ׁשֶּ
דֹושׁ  י  ַהּקָ ָרָהם ַרּבִ עַ  ַאבְּ הֹוׁשֻ יל יְּ עׁשִ ָטא הֶּ ַאל. ֵמַאּפְּ ךָ  ָמה: "ָהַרב אֹותוֹ  ׁשָ י לְּ ה ּכִ צֶּ רְּ  ּתִ
ָגֵרשׁ  ת לְּ ךָ  אֶּ ּתְּ יב?" ִאׁשְּ ַעל ֵהׁשִ ה: "ַהּבַ ָ ֱאִכיָלה ַהזֹּאת ָהִאׁשּ ַסח אֹוִתי הֶּ ּפֶּ ה ּבַ  רּוָיהׁשְּ  ַמּצָ
ַמִים ִנּגּוד, ּבְּ ת ּבְּ ָמֹסרֶּ ה!" ֲאבֹוַתי לְּ אֹותוֹ  ָהַרב ִצּוָ ֹרא ַמֲעָמד ּבְּ ּתוֹ  ִלקְּ ִאׁשְּ ִנית לְּ , ָהַרּבָ
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ָאה ּבָ ׁשֶּ ַאל, ּוכְּ יִדי: "אֹוָתהּ  ׁשָ ּתְּ  ַמּצֹות ֵאּלוּ , ִלי ָנא ַהּגִ חְּ ָפַני ִהּנַ ֵליל לְּ ר ּבְּ דֶּ ִנית?" ַהּסֵ  ָהַרּבָ
ה ֱחִריׁשָ י, הֶּ ָאה ּכִ רלְּ  ָירְּ ִאי ַאל: "ָהַרב ָלהּ  ָאַמר, ַסּפֵ יִדי, ִתירְּ ת ִלי ַהּגִ ת אֶּ ָתה". ָהֱאמֶּ  ָענְּ
ִנית י: "ָהַרּבָ ּתִ מְּ יךָ  ש ַ ָפנֶּ ׁשּוטֹות ַמּצֹות לְּ י ּפְּ ּתִ לְּ מּורֹות ּבִ ה, ׁשְּ ָהָיה ּוַמֲעש ֶּ ךְּ  ׁשֶּ ת: ָהָיה ּכָ  אֶּ
ה ּצָ מּוָרה ַהּמַ ְּ ָתה ַהׁשּ פְּ אֶּ ּנֶּ ב ׁשֶּ רֶּ עֶּ ַסח ּבְּ ם ּפֶּ ׁשֵ וָ  לְּ י, הִמצְּ ּתִ חְּ ה ִהּנַ ַמּפָ ת ּבְּ דֶּ ֻיחֶּ ָארֹון מְּ ר ּבָ דֶּ חֶּ ּבַ , ׁשֶּ

יֹוִתי רּוָדה ּוִבהְּ ֲהָכַנת טְּ ר ּבַ דֶּ א, ַהּסֵ ָחד ָעִני ִאישׁ  ּבָ ָאַמר אֶּ ֵאין ִלי וְּ ה לוֹ  ׁשֶּ מּוָרה ַמּצָ  ׁשְּ
ֵליל ר לְּ דֶּ ָחד, ַהּסֵ ֵני אֶּ ִית ִמּבְּ ּלֹא ַהּבַ ה ָיַדע ׁשֶּ ּצָ ַהּמַ ַרבֵּ  הנָ כְּ הֻ  ַהזֹּאת ׁשֶּ ֵליל נוּ לְּ ר לְּ דֶּ  ָנַטל, ַהּסֵ
ת ה אֶּ ּצָ ָנַתן ַהּמַ ָעִני אֹוָתהּ  וְּ בֹוִאי, לֶּ ת ָלַקַחת ּובְּ ה אֶּ ּצָ י, ַהּמַ ּתִ ַהמְּ אֹוִתי ִנדְּ רְּ ָחה ּבִ קְּ לְּ ּנִ  ִמן ׁשֶּ

לֹא, ָהָארֹון י וְּ ּתִ ֹות ָמה ָיַדעְּ ָיֵראִתי, ַלֲעש  ר וְּ ַסּפֵ ַבֲעִלי לְּ דֹושׁ  לְּ י. ַהּקָ ּתִ ַלכְּ י ִנמְּ ּתִ ָלַקחְּ המַ  וְּ  ּצָ
ׁשּוָטה יהָ  ּפְּ ּתִ ִהַנחְּ תֹוךְּ  וְּ ה ּבְּ ּפָ יִתי, ַהּמַ ָעש ִ ִמי וְּ לֹא ַעצְּ ָבר יֹוַדַעת ּכְּ ל ּדָ ה ִמּכָ ֲעש ֶּ ָהַרב, ַהּנַ  וְּ
דֹושׁ  ת ָעַרךְּ  ַהּקָ ר אֶּ דֶּ ה ַעל ַהּסֵ ׁשּוָטה ַמּצָ דֹושׁ  ָהַרב ָאַמר ָאז". זוֹ  ּפְּ זֶּה ַהּקָ א לְּ ּבָ ָגֵרשׁ  ׁשֶּ  לְּ

ת ּתוֹ  אֶּ ֵאה: "ִאׁשְּ י ֲאִני, ִניּבְּ  רְּ ּתִ ה ָאַכלְּ ׁשּוָטה ַמּצָ ֵליל ּפְּ ר ּבְּ דֶּ יִתי, ַהּסֵ ָעש ִ ת וְּ ִמי אֶּ לֹא ַעצְּ  ּכְּ
לֹא יֹוֵדעַ  ישׁ  וְּ ּגִ ַמַען, ַמרְּ ַעס ִליֵדי ָאבֹוא לֹא לְּ ָדה ּכַ ּפָ ַהקְּ ַהּכֹל, וְּ ַמַען וְּ לֹום לְּ ָ ה, ַהׁשּ ַאּתָ א וְּ  ּבָ
ָגֵרשׁ  ת לְּ ךָ  אֶּ ּתְּ ִביל ִאׁשְּ ׁשְּ ָהג ּבִ ל ִמנְּ רּוָיה הַמצָּ  ׁשֶּ ין ִמן זֶּה ֵאין ֲהֵרי, ׁשְּ ָלל ַהּדִ ה!" ּכְּ  ָהַרב ָעש ָ

ם יֵניהֶּ לֹום ּבֵ סוּ , ׁשָ ּיְּ ּפַ ִנתְּ כוּ , וְּ ָהלְּ ֵביָתם וְּ לֹום לְּ ׁשָ  .ּבְּ
 

 

ר ֲחצֹות ֲאִפיָּה חַׁ  ְלאַׁ
דֹוָלה ַמֲעָלה ֹאד ַוֲחׁשּוָבה ּגְּ ֹאד מְּ ֱאפֹות מְּ ב ַמּצֹות לֶּ רֶּ עֶּ ַאַחר ֲחצֹות ַהּיֹום ּבְּ ַסח לְּ  18:21] ּפֶּ

עֹון ַקִיץ ׁשָ ךְּ  [ּבְּ ֹצרֶּ רמִּ הַ ַמּצֹות  לְּ דֶּ ֵליל ַהּסֵ ִלים ּבְּ אֹוכְּ ָוה ׁשֶּ י, צְּ ָוה ֲחִביָבה ּכִ ָעָתהּ  ִמצְּ ׁשְּ  .ּבִ
 רבנורבנו שמשון משאנץ,  יחיאל, רבנו תם, רבנו, רש"י, ירושלמי, רב האי גאון, רב יהודאי גאון, רב מתתיהתלמוד 
 ועוד.רבנו ירוחם  הטור, ,הרא"שרבנו פרץ, הראבי"ה, בנו יהודה הכהן, ר הכהן, שמואל רבנו הגדול, אליעזר

 
ַתב נוּ  ּכָ ִחיִלים ֵאין תנח( )סימן ַהּטּור ַרּבֵ ק ַמתְּ ַעּסֵ ִהתְּ ּצֹות לְּ ּמַ ָעה ּבַ ּבָ ַארְּ ר ּבְּ ִניָסן ָעש ָ שׁ  ַאַחר ַעד ּבְּ  ׁשֵ
עֹות ה [.ַהּיֹום ֲחצֹות] ׁשָ ָחד ּוַמֲעש ֶּ אֶּ ָאָפה ּבְּ ע םֹקדֶּ  ַמּצֹות ׁשֶּ ּבַ עֹות ַארְּ ָבר ,ׁשָ ֵער ּוכְּ ת ּבִ צוֹ  אֶּ מְּ רוּ  ,חֶּ ָאסְּ  וְּ

ה ַרּבֹוֵתינוּ  ּצָ יָון ,ַהּמַ ַהּתֹוָרה ּכֵ ה ׁשֶּ יׁשָ ה ִהּקִ ן ַמּצָ ּבַ ָקרְּ ַסח לְּ ֱאָמר] ,ּפֶּ ּנֶּ לוּ : יב ח( )שמות ׁשֶּ ָאכְּ ת "וְּ ר אֶּ ש ָ ּבָ  הַׁ
ָלה יְּ ּלַ ִלי ַהזֶּּה ּבַ ּצֹות ֵאשׁ  צְּ ֹרִרים ַעל ּומַׁ ֻלהּו" מְּ ֵכן, יֹאכְּ ֱאָמר וְּ תָּ טז( )דברים נֶּ ָזַבחְּ ח : "וְּ סַׁ יָך... ַלה' ּפֶ  ֱאלֹהֶּ

ַעת בְּ ּצֹות ָעָליו ּתֹאַכל ָיִמים ׁשִ ם מַׁ חֶּ ֵכיָון ,[ֹעִני" לֶּ ן וְּ ּבָ רְּ ּקָ ַסח ׁשֶּ ָחט ֵאינוֹ  ַהּפֶּ א ִנׁשְּ ּלָ שׁ  אֶּ ֵ עֹות ִמׁשּ  ׁשָ
ָלה ַמעְּ ה ַאף ,ּולְּ ּצָ ֱאֵפית ֵאיָנהּ  ַהּמַ א נֶּ ּלָ שׁ  אֶּ ֵ עוֹ  ִמׁשּ ָלה תׁשָ ַמעְּ נוּ  ֲאָבל .ּולְּ זֶּר ַרּבֵ דֹול ֱאִליעֶּ י ַהּגָ ַרּבִ  וְּ
מּוֵאל ירוּ  ַהּכֵֹהן ׁשְּ ָלהּ  ִהּתִ ָאכְּ ה ַאךְּ  ,לְּ ִחּלָ ַכּתְּ ֵהר ֵישׁ  לְּ ִהזָּ ּום ,לְּ ֲחִביָבה ִמׁשּ ָוה ׁשֶּ ָעָתהּ  ִמצְּ ׁשְּ ַאַחר. ּבִ  וְּ

ֱאִריךְּ  הֶּ ִחיב ׁשֶּ ִהרְּ ית ָמָרן וְּ ֵדעֹות ָלדּון יֹוֵסף ַהּבֵ ִקיםַהּפוֹ  ּבְּ ָוה ַמּצֹות ַרק ִאם סְּ ִלים ִמצְּ אֹוכְּ ֵליל ׁשֶּ  ּבְּ
ר דֶּ ֱאפֹוָתן ֵישׁ , ַהּסֵ ב לֶּ רֶּ עֶּ ַסח ּבְּ ַאר ּגַם אוֹ , ֲחצֹות ַאַחר ּפֶּ ּצֹות ׁשְּ ִלים ַהּמַ אֹוכְּ ַאר ׁשֶּ ׁשְּ ֵמי ּבִ ַסח יְּ , ַהּפֶּ
ָכַתב ִסּיֵם ָנֲהגוּ ": וְּ ל וְּ ּלֹא ָהעֹוָלם ּכָ ִחיל ׁשֶּ ַהתְּ עֹות שׁ שֵׁ  ַאַחר ַעד ָללּושׁ  לְּ ֵאין ,ׁשָ ּנֹות וְּ ׁשַ ָהג לְּ נְּ . ע"כ". ַהּמִ
ם ֵכי ָהַרָמ"א ּגַ ַדרְּ ה ּבְּ ַתב ֹמׁשֶּ ֵכן: "ּכָ ָהג וְּ נְּ ִדינֹות ַהּמִ מְּ ל ַמּצֹות ָללּושׁ  ֵאּלוּ  ּבִ ָוה ׁשֶּ  ַהּיֹום ֲחצֹות ַאַחר ִמצְּ
ל ָעה ׁשֶּ ּבָ ר ַארְּ ַאר ֲאָבל ,ָעש ָ ם אֹוִפים ַמּצֹות ׁשְּ לֹא ,ָלזֶּה ֹקדֶּ שׁ  ׁשּום ָרִאיִתי וְּ ָדָבר ֲחׁשָ ֵכן .ע"כ". זֶּה ּבְּ  וְּ

ַתב ָחן ָערּוךְּ  ּכָ לְּ ֻ ׁשּ ַסח ,ָמָרן ּבַ ב ּפֶּ רֶּ עֶּ ָוה ּבְּ ת ִמצְּ ָרַבת  נֹוֲהִגים ָללּוׁש ַמּצַ ַמן ַהקְּ הּוא זְּ עֹות, ׁשֶּ ׁש ׁשָ ַאַחר ׁשֵ
ת ַאַחר שֵׁ  ּבָ ב ׁשַ רֶּ עֶּ ת, ָילּוׁש ּבְּ ּבָ ׁשַ ָחל ּבְּ ַסח ׁשֶּ ב ּפֶּ רֶּ עֶּ ַסח. ּובְּ ן ּפֶּ ּבַ עֹות.ָקרְּ אֹור ע"כ. ׁש ׁשָ , ָהָאמּור לְּ

אי ַוּדַ ַעל ּבְּ ל ׁשֶּ ץ ָאָדם ּכָ ַאּמֵ ִהתְּ ֵמיָטב לְּ ּתוֹ  ּכְּ ָכלְּ יג יְּ ִ ַהש ּ ֱאפוּ  ַמּצֹות לְּ ּנֶּ ַאַחר ׁשֶּ עֹות  ,ֲחצֹות לְּ ָכל ַהּדֵ י לְּ ּכִ
ָחר. בְּ ָוה ִמן ַהּמֻ ָפחֹות ִמצְּ זֶּה לְּ  סז(קעי' ) ֵיׁש ּבְּ

 

ף ּתֵ ּתַׁ ְצָוה ְלִהש ְ ּמִ  ּבַׁ
ָכל ָראּוי ץ ָאָדם לְּ ַאּמֵ ִהתְּ מוֹ  לְּ ַעצְּ ת ּבְּ "ֲאִפּיַ ּצֹות ּבַ ף ,"ַהּמַ ּתֵ ּתַ ִהׁשְּ  ֲחבּוַרת ִעם ַיַחד ּולְּ

ים ֵאי ֲאָנׁשִ ַמִים ִירְּ שׁ  ׁשָ ּיֵ ם ׁשֶּ ת ָלהֶּ ל אֶּ ִלים ּכָ ים ַהּכֵ רּוׁשִ ָכךְּ  ַהּדְּ ִעים, לְּ יֹודְּ ן וְּ ֹאפֶּ י ּבְּ  ַמֲעש ִ
ת ל אֶּ ֲהִליךְּ  ּכָ ּצֹות ֲהָכַנת ּתַ קִ , ַהּמַ ֲהָלכֹות ֵהיֵטב ֵהיֵטב יִאיםּובְּ ִאיַבת: ֵאּלוּ  ּבַ ִים ׁשְּ , ַהּמַ

ִים ִליַנת ּמּות, ַהּמַ ִים ּכַ ּמּות, ַהּמַ ַמח ּכַ קֹום, ַהּקֶּ ה מְּ יׁשָ ַמן, ַהּלִ קֹום זְּ ה ּומְּ ת, ָהֲאִפּיָ ָרׁשַ  ַהפְּ
ה עֹוד ַהַחּלָ ֹבָאר, וְּ ּמְּ ָחן ּכַ לְּ ֻ ׁשּ יָמן ָערּוךְּ  ּבַ  .תסא ִסיָמן ַעדתנג  ִמּסִ

 



ה ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ח  ס פ ה ג   998  |  ח

 
ֲעֵלי: (תס סימן) ַהּטּור ַתבכָּ  ה ּבַ ִמיִרים ,ַוֲחִסיִדים ַמֲעש ֶּ ָמם ַעל ַמחְּ אֹוִנים ַעצְּ ּגְּ ִמיִרים ּכַ חְּ ים ַהּמַ ָלׁשִ  וְּ

ָמם ַעצְּ אֹוִפים ּבְּ מוֹ  ,וְּ ׁשוּ  ּכְּ רְּ ּדָ ָמָרא ׁשֶּ ּגְּ ם" (ע"א)פסחים קטז  ּבַ חֶּ ּכוֹ  ָמה", ֹעִני לֶּ רְּ ל ּדַ יק הּוא ָעִני ׁשֶּ  ַמּסִ
ת ּנּור אֶּ ּתוֹ  ַהּתַ ִאׁשְּ אן ַאף, אֹוָפה וְּ יק הּוא ּכָ ת ַמּסִ ּנּור אֶּ ּתוֹ  ַהּתַ ִאׁשְּ ן ַעל. אֹוָפה וְּ ָוה ,ּכֵ ל ַעל ִמצְּ  ּכָ

ל ָאָדם ּדֵ ּתַ ִהׁשְּ ית לְּ ּיַ ֲעש ִ ּצֹות ּבַ ָתן ַהּמַ ֵכן ,ּוַבֲאִפּיָ ָהָיה ,ַז"ל ָהֹרא"שׁ  ָאִבי ֲאדֹוִני נֹוֵהג ָהָיה וְּ ל וְּ ּדֵ ּתַ  ִמׁשְּ
ן הֶּ עֹוֵמד ּבָ יָתן ַעל וְּ ּיָ ָזֵרז ,ֲעש ִ ת ּומְּ ִקים אֶּ ן ָהעֹוסְּ הֶּ ָהָיה ,ּבָ ַסּיֵעַ  וְּ ֲעִריָכָתן מְּ זוֹ . ע"כ. ּבַ ׁשֹון וְּ  ָמָרן לְּ

ָחן לְּ ֻ ל ָהָיה ָהֹרא"שׁ : (ס"ב תס )סימן ָערּוךְּ  ַהׁשּ ּדֵ ּתַ ת ִמׁשְּ ַמּצָ ָוה ּבְּ עֹוֵמד ,ִמצְּ יָתהּ  ַעל וְּ ּיָ ָזֵרז ֲעש ִ ת ּומְּ  אֶּ
ִקים ם ָהעֹוסְּ הֶּ ַסיֵּ  ּבָ ֲעִריָכָתן עַ ּומְּ ֵכן .ּבַ ָכל ָראּוי וְּ ֹות ָאָדם לְּ ֵפל ַלֲעש  ִהּטָ מוֹ  הּוא לְּ ַעצְּ ָוה ּבְּ צְּ ּמִ  ע"כ. ."ּבַ

ִצּיֹון ָהִראׁשֹון ּוָמָרן נוּ  לְּ ָיה ַרּבֵ ה, זצוק"ל יֹוֵסף עֹוַבדְּ ּמָ ה ּכַ ַכּמָ ִנים וְּ ת טֹוֵרחַ  ָהָיה ׁשָ כֶּ ַמֲאִפּיָה ָללֶּ  לְּ
ב רֶּ עֶּ ַסח ּבְּ ֱאפֹות ּפֶּ לֶּ ָוה ֹותַמצּ  וְּ ַאַחר ִמצְּ ֵדי, ַהּיֹום ֲחצֹות לְּ יֹות ּכְּ ף ִלהְּ ּתָ ּיַת ׁשֻ ֲעש ִ ָוה ּבַ צְּ  .ַהּמִ

 

ּצֹות ּוָעל מַׁ ּבֶֹלת ש   ש ִ
ת ׁשּוָעל. ָאָדם ָהָרִגיׁש לְּ  לֶּ ּבֹ ַמח ׁשִ ה ִמּקֶּ ה, ֹיאַכל ַמּצָ ַמח ִחּטָ  )עו(קֶּ

 

וֹ   לָהִסירּו ִמְכש 
ס ּפַ נֹות ַכרְּ יד ִלקְּ ּפִ ה ַיקְּ ַחּסָ רוֹ  וְּ ׁש ּתֹוָלִעים ,רַלּמָ ֵאין ּבֹו ֲחׁשַ ֻיָחד ׁשֶּ ּדּול מְּ י ֲאִכיַלת  .ִמּגִ ּכִ

ל ַמֲאָכלֹות ֲאסּורֹות, ַוֲאִכיַלת ּתֹוַלַעת ַאַחת ֲחמּוָרה  ֹאד יֹוֵתר ִמּכָ ּתֹוָלִעים ֲחמּוָרה מְּ
ל ֲחִזיר!  ָחֵמׁש ֲחִתיכֹות ׁשֶּ ל ָמקֹום, ִאם לֹא הִ  )כמבואר בחוברת 'כשרות המטבח'(ּכְּ יג ּוִמּכָ ִ ש ּ

ַלח  ת ַהּקֶּ ֹיאַכל ַרק אֶּ ֵקם, וְּ רְּ ִיזְּ ים וְּ ֻרּקִ ה ַהיְּ ל ֲעֵלי ַהַחּסָ ת ּכָ לֹׁש אֶּ ֻיָחד, ִיתְּ ּדּול מְּ ִמּגִ
ִדיָקה.  ַלח ַקל יֹוֵתר ִלבְּ ַהּקֶּ יָון ׁשֶּ ָדִנית ִויסֹוִדית, ּכֵ ִדיָקה ַקּפְּ ַאַחר ּבְּ ָבן לְּ  )צה(ַהּלָ

 
 

ִעים ּתֹולַׁ ל הַׁ ֶ ה ש  ּסָ חַׁ  ...הַׁ
ה רַ  ַמֲעש ֶּ נוּ ּבְּ ים יֹוֵסף ּבֵ ָרָאה, ַחּיִ ה ׁשֶּ ָ ּמּות קֹוָנה ַאַחת ִאׁשּ דֹוָלה ּכַ ל ּגְּ ה ׁשֶּ ֵני ַחּסָ יָתהּ  ִלבְּ  ּבֵ

ַחג ַסח לְּ ַאָלהּ . ַהּפֶּ יַצד: ָהַרב ׁשְּ יָרה ַאּתְּ  ּכֵ ׁשִ ת ַמכְּ ה אֶּ יָבה? ַהַחּסָ ה ֵהׁשִ ָ ת: ָהִאׁשּ פֶּ  ֲאִני ׁשֹוטֶּ
ת ה אֶּ ַמִים ֵהיֵטב ֵהיֵטב ַהַחּסָ ַאלָ . ּבְּ ִעי: ָהַרב הּ ׁשְּ ה ֲהֵתדְּ ּמָ ָערֹות ּכַ ךְּ  ֵישׁ  ש ְּ ֹראׁשֵ ֲהָמה? ּבְּ  ִנדְּ

ה ָ ֵאָלה ִמן ָהִאׁשּ ְּ ַכּמּוָבן, ַהּמּוָזָרה ַהׁשּ ָעה לֹא וְּ יב ָידְּ ָהׁשִ ִעי: ָהַרב ָלהּ  ָאַמר. לְּ י ָלךְּ  ּדְּ ּתִ , ּבִ
ָעוֹונֹות ַאּתְּ  הֶּ ִטיָאה ׁשֶּ ת ַמחְּ ֵני אֶּ יֵתךְּ  ּבְּ ֲאִכיַלת ּבֵ לוּ  הַהַחסָּ  ָעֵלי ּבַ ים, ַהּלָ ה ַרּבִ ּבֵ  יֹוֵתר ַהרְּ

ָערֹות ְּ ךְּ  ֵמַהש ּ ֹראׁשֵ ּבְּ ן ַעל...! ׁשֶּ ִעי, ּכֵ מְּ ִליִכי, ַלֲעָצִתי ָנא ׁשִ ׁשְּ ת ּתַ ָעִלים אֶּ ים הֶּ ֻרּקִ ה ַהיְּ ׁשֶּ ּקָ  ׁשֶּ
ֹאד ָקם מְּ ָבדְּ ִאיִרי, לְּ ַתׁשְּ ת ַרק וְּ ַלִחים אֶּ ָבִנים ַהּקְּ י, ַהּלְּ ם ּכִ הֶּ ִאים ּבָ הַ , ַהּתֹוַלִעים ִנרְּ ִדיָקהוְּ  ּבְּ
ה  )בן איש חי שנה ראשונה פרשת צו( .יֹוֵתר ַקּלָ

 

ּיֹוֵצא זֶּה ּכַ ר ּבָ נוּ  ָמָרן ִסּפֵ ָיה ַרּבֵ יֹוִתיל: "זצוק יֹוֵסף עֹוַבדְּ הְּ ר ּבִ חֹוב ּגָ רְּ ָקָנה ּבִ לְּ ַלִים אֶּ ירּוׁשָ , ּבִ
ת ָרִאיִתי ֵכִני אֶּ ה ֵמִכין ׁשְּ ֵליל ַחּסָ ַסח לְּ יו. ּפֶּ ּתִ ַאלְּ יַצד, ׁשְּ המְּ  הּוא ּכֵ ת ַנּקֶּ ה אֶּ  ַהַחּסָ

יַבִני? ֵמַהּתֹוַלִעים י, ֱהׁשִ ַחת אֹוָתם ׁשֹוֵטף הּוא ּכִ ז ּתַ רֶּ ם ַהּבֶּ רֶּ זֶּ ֹאד ָחָזק ּבְּ ָכל, מְּ  ַהּתֹוַלִעים וְּ
ִחים י! ּבֹורְּ ּתִ ׁשְּ ּקַ ּנוּ  ּבִ ִביא ִמּמֶּ ּיָ ת ִלי ׁשֶּ ה אֶּ דּוָקה ַהַחּסָ ֵכן, ַהּבְּ י. ָלָבן ָסִדין ִלי ָיִביא וְּ ּתִ מְּ  ש ַ

ת ההַ  אֶּ תֹוךְּ  ַחּסָ ִדין ּבְּ ַחת ַהּסָ ֵני ּתַ שׁ  ַקרְּ מֶּ ֶּ ַאַחר, ַהׁשּ ָעה וְּ ִדין ַעל ָרִאינוּ  ׁשָ ה ַהּסָ ּבֵ  ּתֹוַלִעים ַהרְּ
ֻרּקֹות כֹות יְּ ַהּלְּ ָהָיה, ּבוֹ  ִמתְּ ל ָיכֹול וְּ ׁשֵ ִהּכָ ן לְּ הֶּ ֲאִכיָלתוֹ  ֲחִליָלה ּבָ ַעל! ּבַ ן וְּ יו ּכֵ ּתִ ַעצְּ לֹשׁ  יְּ  ִלתְּ

ת ה ָעֵלי אֶּ הַ , ַהַחּסָ ִאירּולְּ ת ׁשְּ ַלִחים אֶּ ַבד ַהּקְּ לְּ ָקם ּבִ ָבדְּ ָכךְּ , ֵהיֵטב ּולְּ ֵצל וְּ שׁ  ִיּנָ  .ִאּסּור ֵמֲחׁשָ
 (ובאגדה" כשרות המטבח בהלכה")חוברת 

 

 

ח ר ְלֶפסַׁ ש ָ  ּבָ

ַסח, ַוֲהֵריהּו  ן ּפֶּ ּבַ ָקרְּ ָנתֹו לְּ ּוָ ּכַ ה ׁשֶּ אֶּ רְּ ּנִ ַסח', ׁשֶּ פֶּ רֹוַע זֶּה 'לְּ ר זֶּה אֹו זְּ ש ָ ָאסּור לֹוַמר: ּבָ
ָנֲהגּו ּכְּ  יֹום טֹוב'. וְּ ר זֶּה 'לְּ ש ָ א ֹיאַמר: ּבָ ּלָ ׁש, אֶּ ּדָ קְּ ֵבית ַהּמִ ים חּוץ לְּ ר ָקָדׁשִ ש ַ אֹוֵכל ּבְּ

ָדִגים עֹופֹות וְּ ם ּבְּ זֶּה ּגַ ֵהר ּבָ ִהזָּ  )ריז(. לְּ
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ּכֹוֶתֶרת ּלַׁת הַׁ  ּג 

ַבד ל לְּ ָנהּ , ל"ַהנַּ  ַהֲהָכנֹות ִמּכָ ׁשְּ ִרית ֲהָכָנה יֶּ ֹאד ַוֲחׁשּוָבה ִעּקָ ת ִהיאׁשֶּ , מְּ רֶּ ת ַהּכֹותֶּ  ּגֻּלַ
ל ל ׁשֶּ ָלה ּכָ יְּ דֹושׁ  ַהּלַ ה ַהּקָ ַות ִהיא ֲהלֹא, ַהזֶּּ יד" ִמצְּ ֱאָמר", ַמּגִ ּנֶּ ּתָ יג ח( מות)ש ׁשֶּ דְּ ִהּגַ : "וְּ

ּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר ָך ּבַ ִבנְּ ֵישׁ ". לְּ ָמהּ  וְּ ַקּיְּ ֲהָלָכה לְּ ִהּדּור ּכַ ר ַרב ּבְּ ַסּפֵ ֵני ּולְּ ִית ִלבְּ  ַעל ַהּבַ
ּבּוד עְּ ַרִים ֲאבֹוֵתינוּ  ׁשִ ִמצְּ ֵהיַאךְּ , ּבְּ בָּ  וְּ יָלם ה"ַהּקַ הֹוִציָאם ִהּצִ ַרִים וְּ צְּ ן ַעל. ִמּמִ ל ַעל, ּכֵ  ּכָ

ָחה ָאב ּפָ עֹוֵרךְּ  ִמׁשְּ ר וְּ דֶּ ָהִכין ַהּסֵ ת לְּ מוֹ  אֶּ ה ַעצְּ ּמָ ם ָיִמים ּכַ ָחג ֹקדֶּ ִסּפּור הֶּ ר ּבְּ ש ֶּ  עֶּ
ּכֹות ֹבָאר, ַהּמַ ּמְּ ֵעיל ּכַ ַער"ּבְּ  לְּ ָדה ׁשַ לֹא, "ָהַאּגָ ק וְּ ּפֵ ּתַ ִריַאת ִיסְּ קְּ ָדה" ּבִ ל ַהּגָ ַסח ׁשֶּ " ּפֶּ
ַבד לְּ  .ּבִ

 
 

ֶדר ֵליל ּסֵ ל הַׁ ֶ י ש  ּמֵ  ָהָאֶרץ עַׁ
ִצּיֹון ָהִראׁשֹון ָמָרן ָהָיה ָרִגיל נוּ  לְּ ָיה ַרּבֵ ר זצוק"ל יֹוֵסף עֹוַבדְּ ַסּפֵ י לְּ ָנה ִמּדֵ ם ׁשָ  ַחג ֹקדֶּ

ַסח ת ַהּפֶּ ה אֶּ ֲעש ֵ ן ַהּמַ ַהּלָ לְּ ֵדי, ּדִ שַׁ  ּכְּ חַ לְּ ת ּמֵ ּבּור אֶּ ָרׁשֹוָתיו ַהּצִ ּדְּ ּכוֹ  ּבִ ַדרְּ שׁ  ּכְּ ּקֹדֶּ  .ּבַ
 

ה ַעם ַמֲעש ֶּ ץ ּבְּ ּלֹא ָהָארֶּ ִכים ֵהיַאךְּ  ָיַדע ׁשֶּ ת עֹורְּ ר ֵליל אֶּ דֶּ ָנה, ַהּסֵ ל ּפָ ּתוֹ  אֶּ ָאַמר ִאׁשְּ : ָלהּ  וְּ
ִכי ה לְּ ׁשָ ַבּקָ ל ּבְּ ֵכן ֲחֵבִרי אֶּ ָ ִאי ַהׁשּ ִתרְּ יַצד וְּ ת עֹוֵרךְּ  הּוא ּכֵ רַהסֵּ  אֶּ ָכךְּ , דֶּ ה וְּ נוּ  ַנֲעש ֶּ . ֲאַנחְּ

ָכה ה ָהלְּ ָ ֵהִציָצה ָהִאׁשּ ַעד וְּ ה, ַלַחּלֹון ִמּבַ ִהּנֵ ִדּיּוק - וְּ אֹותוֹ  ּבְּ ַגע ּבְּ ֵכן, רֶּ ָ ַאף, ַהׁשּ  ָהָיה הּוא ׁשֶּ
ץ ַעם ֲחֵברוֹ  ָהָארֶּ ַעס, ּכַ ּתוֹ  ַעל ּכַ ֵהֵחל, ִאׁשְּ ֹעק וְּ יהָ  ִלצְּ ֵדי ַעד, ָעלֶּ ָעָלה ּכְּ ה ַזֲעמוֹ  ׁשֶּ ִהּכָ  אֹוָתהּ  וְּ

ֲאֵטא ַמטְּ ֲהָלה. ּבְּ ה ִנבְּ ָ ֹאד ָהִאׁשּ ָבהּ , מְּ ָחׁשְּ ךְּ  ּבְּ ּכָ ָוה ׁשֶּ צְּ ֵליל ַהּמִ ר ּבְּ דֶּ ַהּכֹות ַהּסֵ ת לְּ ה אֶּ ָ . ָהִאׁשּ
ן ֵמֲחַמת ה, ּכֵ ׁשָ ֵביָתהּ  ַלֲחֹזר ָחׁשְּ ֵלית ַאךְּ , לְּ ֵרָרה ּבְּ ָסה ּבְּ נְּ ִית ִנכְּ ָדה ַלּבַ ָעמְּ ד וְּ ּצַ ִתיָקה ּבַ ׁשְּ  ּבִ

לֹא ָרה וְּ ּבְּ אּוָמה ּדִ ַאל. מְּ ֲעָלהּ  אֹוָתהּ  ׁשָ יִדי: "ּבַ ּגִ ִהיא?", ָרִאית ָמה ּתַ  ׁשּוב. לוֹ  עֹוָנה ֵאיָנהּ  וְּ
ַאָלהּ  יִדי: "ׁשְּ ּגִ ִהיא?", ָרִאית ָמה ּתַ ֲעסוֹ  ֵמֲחַמת. לוֹ  עֹוָנה ֵאיָנהּ  וְּ ֹעק ֵהֵחל ּכַ יהָ  ִלצְּ , נוּ : "ָעלֶּ
ַבר יִדי ּכְּ ּגִ ָרָאה?!" ָרִאית ָמה ּתַ ׁשֶּ ִהיא ּכְּ ת ָלַקח, לוֹ  עֹוָנה ֵאיָנהּ  ׁשֶּ ֲאֵטא אֶּ טְּ ֵהֵחל ַהּמַ  וְּ

ַהּכֹוָתהּ  ָרה ָאז אוֹ . לְּ ּתוֹ  לוֹ  ָאמְּ ה רֹוָאה ֲאִני ֲהלֹא: "ִאׁשְּ ַאּתָ ים ֵהיַאךְּ  יֹוֵדעַ  ׁשֶּ  ֵליל עֹוש ִ
ר דֶּ ן ִאם, ַהּסֵ ה ּכֵ תָּ  ָלּמָ ַלחְּ ךָ בֶּ חֲ לַ  אֹוִתי ׁשָ  ?!"רְּ

 

 
 

 ח סַׁ   ֶעֶרב ּפֶ
ה ֲאִכילַׁת ּצָ  מַׁ

ֱאֹכל רֻמתָּ  ה לֶּ ֵלי ַמּצָ ִדיַקתל ּבְּ )כן דעת הרי"ף, הרמב"ם, נימוקי יוסף, הר"ן, הריטב"א, הרא"ש, . ָחֵמץ ּבְּ

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

אּוָלם פלאג'י ועוד. קצו, רנט( הלקט. חק יעקב, אליה רבה, רבנו זלמן, חיי אדם, לב חיים ֱאֹכל , וְּ ָאסּור לֶּ
ה  ָלה למחרת ַמּצָ יְּ ּלַ ֲאִכיָלָתּה ּבַ ר ּבַ ּכֵ יֶּה הֶּ הְּ ּיִ ֵדי ׁשֶּ ל ַהּיֹום, ּכְּ ַסח ּכָ ב ּפֶּ רֶּ עֶּ ר]ּבְּ דֶּ  [ֵליל ַהּסֵ

ִרים ּבְּ  ַסּפְּ ּמְּ ַרִים ׁשֶּ ִציַאת ִמצְּ ִסּפּור יְּ ֵאינֹו ֵמִבין ּבְּ אּוָלם ָקָטן ׁשֶּ ָוה. וְּ ם ִמצְּ ׁשֵ ֵליל לְּ
ר ר, ֻמּתָ דֶּ ה ַהּסֵ ַהֲאִכילֹו ַמּצָ  ר( )קצו, .לְּ

 

יָרה ה ֲעש ִ ּצָ  מַׁ
יָרה עּוגֹות ה ֲעׁשִ ֱאֹכל ּבְּ  ,ַמּצָ ר לֶּ ַסח ֻמּתָ ב ּפֶּ רֶּ דֹוִלים. אףעֶּ ֵאין הֹוִאיל ִלגְּ ִאים וְּ הּ  יֹוצְּ ֵדי ּבָ  יְּ
ֵליל חֹוָבה ר ּבְּ דֶּ ֱאָמר, ַהּסֵ ּנֶּ ם: "ׁשֶּ חֶּ נוּ ", ֹעִני לֶּ ַהיְּ ם ּדְּ חֶּ ל לֶּ ים ׁשֶּ ּוי ֲעִנּיִ ָעש  ַמח ׁשֶּ ַבד ּוַמִים ִמּקֶּ לְּ מוֹ , ּבִ  ּכְּ
ה ּצָ נוּ  ַהּמַ ּלָ ֵאין ׁשֶּ הּ  ׁשֶּ א ּבָ ּלָ ַמח אֶּ ה ֲאָבל, ּוַמִים קֶּ יָרה ַמּצָ ם ִהיא, ֲעׁשִ חֶּ ל לֶּ יִרים ׁשֶּ ּוָיה ֲעׁשִ ֲעש   ׁשֶּ

ַמח ר, ִמּקֶּ ָאר ַיִין, ֻסּכָ רֹות ֵמי ּוׁשְּ ַנז מֻ  ףאַ וְּ  רנט(). ּפֵ ּכְּ ֵני ַאׁשְּ יָרה ּבְּ ִלבְּ ה ֲעׁשִ ֱאֹכל ַמּצָ ר לֶּ ב ּתָ רֶּ עֶּ
מֹו. ַסח ַעצְּ ּפֶּ א ּבַ ּלָ ִמירּו אֶּ חְּ ּלֹא הֶּ ַסח, ׁשֶּ )סימן תעא סעיף ב, נודע ביהודה, ערוך השלחן סימן תמד  ּפֶּ

 סק"ה. רסה(
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 ִמְזמֹור ְלתֹוָדה

ל עֶּ  ֲחִרית ׁשֶּ ת ׁשַ ִפּלַ תְּ תֹוָדה" ּבִ מֹור לְּ ּלֹא לֹוַמר "ִמזְּ ַנז ׁשֶּ ּכְּ ַהג ַאׁשְּ ֹחל ִמנְּ ַסח וְּ ב ּפֶּ רֶּ
ָהיָ  .ַהּמֹוֵעד ֵני ׁשֶּ ָיִמים ֵאּלּו, ִמּפְּ ן 'ּתֹוָדה' ּבְּ ּבַ ִריבּו ָקרְּ ׁש ָהָיה ַקּיָם לֹא ִהקְּ ּדָ קְּ ית ַהּמִ ּבֵ ַמן ׁשֶּ זְּ ּבִ יָון ׁשֶּ ה ִמּכֵ

ן ַחּלֹות ָחֵמץ  ּבָ רְּ ָהִביא ִעם ַהּקָ ה[ 01-ָחֵמץ וּ  11ַחּלֹות,  21]ָצִריךְּ לְּ ַסח וּ  .ַמּצָ ב ּפֶּ רֶּ עֶּ א לֹא בְּ ּמָ ׁשּו ׁשֶּ ָחׁשְּ

ָחֵמץ ר ַחּלֹות הֶּ ש ֶּ ת עֶּ ֱאֹכל אֶּ ֹמר לֶּ יקּו ִלגְּ ּפִ ַמן ִאּסּור ֲאִכיַלת ָחֵמץ. ,ַיסְּ ם זְּ ֵני  ֹקדֶּ ַהג ּבְּ אּוָלם ִמנְּ
רֹו, ָאמְּ ָפַרד לְּ ם הֹוָדָאה.  סְּ ׁשֵ א לְּ ּלָ ן 'ּתֹוָדה' אֶּ ּבַ ם ָקרְּ ׁשֵ ַקן לְּ מֹור זֶּה ִנתְּ ֵאין ִמזְּ יָון ׁשֶּ  )טור ובית יוסףּכֵ

 סימן רפא. ח(
 
 

 ִאּסּור ְמָלאָכה 
יֹּום ֲחצֹות  הַׁ

ַסח ֵמֲחצֹות ַהּיֹום  ב ּפֶּ רֶּ עֶּ ָלאָכה ּבְּ ֹות מְּ [. 18:21]ָאסּור ַלֲעש  ךְּ ֵערֶּ ָעִמים  ּבְּ ֵני טְּ  א.זֶּה: לָ ּוׁשְּ
ֵני ֵליל יְּ ָאר ִענְּ ּצֹות ּוׁשְּ ת ַהּמַ ֲאִפּיַ ָחג, ּכַ ֵכי הֶּ ַמּנֹו ַלֲהָכַנת ָצרְּ ה זְּ ַפּנֶּ ּיְּ ֵדי ׁשֶּ ר ּכְּ דֶּ . )רש"י( ַהּסֵ

שׁ  ב. ּדָ קְּ ית ַהּמִ ַמן ּבֵ זְּ ָרָבתֹו ֵמֲחצֹות ַהּיֹום. ּוַבּיֹום  ,ּבִ ַמן ַהקְּ ַסח, ּוזְּ ן ּפֶּ ּבַ ִריִבים ָקרְּ ָהיּו ַמקְּ
ָלֵכן, ַאף  י יֹום טֹוב הּוא לֹו. וְּ ָלאָכה, ּכִ ּיַת מְּ ֲעש ִ ֱאָסר ּבַ ן, נֶּ ּבָ ִריב ָקרְּ ָאָדם ַמקְּ ׁשֶּ

ֲעוֹונֹות הָ  ַהּיֹום, ּבַ יָון ׁשֶּ ָכל ֹזאת, ּכֵ ַסח, ּבְּ ן ּפֶּ ּבַ ֵאין ָלנּו ָקרְּ ׁש וְּ ּדָ קְּ ית ַהּמִ ים, ָחֵרב ּבֵ ַרּבִ
ירוֹ  ַהּתִ ֹכֵחנּו לְּ ֵאין ּבְּ ּפֹו, וְּ ָתקְּ ָאר ָהִאּסּור ּבְּ ָלאָכה, ִנׁשְּ ּיַת מְּ ַמּנֹו ֲעש ִ זְּ ָרה ּבִ סְּ אֶּ ּנֶּ  .)ירושלמי( ׁשֶּ

 )קפא(
 

ָגִדים ּקּוֵני ּבְ  ּתִ
לָ  א מְּ ּלָ רּו אֶּ ם. ֲאָבל לֹא ָאסְּ ִחּנָ ה, ֲאִפּלּו ּבְּ ר ֲחִליָפה ֲחָדׁשָ ּפֹ גֹון ִלתְּ מּוָרה, ּכְּ אָכה ּגְּ

ן  ה ָאּמָ ָחג, ֲאִפּלּו ַמֲעש ֵ ךְּ הֶּ ֹצרֶּ ּקּוִנים לְּ ה  -ּתִ ַמֲעש ֶּ ם. ּובְּ ִחּנָ יּו ּבְּ הְּ ּיִ ַבד ׁשֶּ ר, ּוִבלְּ ֻמּתָ
יֹוט דְּ ּתֹור הֶּ פְּ ִפיַרת ּכַ תְּ ַכּיֹוֵצא, ּכִ ל וְּ הּוא ּכָ ךְּ  ׁשֶּ ֹצרֶּ ר, ּמֹוֵעדהַ  לְּ ן ַאף . ֻמּתָ אי ָהָאּמָ ַ ַרׁשּ וְּ

ָכר.   קפט(, )קפחִלּטֹל ש ָ
 

ּבּוס  ּכִ
ָגִדים ּיֵשׁ  ּבְּ ךְּ  לוֹ  ׁשֶּ ם ֹצרֶּ הֶּ ר, ַלּמֹוֵעד ּבָ ָסם ֻמּתָ ַכּבְּ כֹוַנת לְּ מְּ ִביָסה ּבִ ב ּכְּ רֶּ עֶּ ָכל, ַהַחג ּבְּ  ּכְּ
י יֹוט ַמֲעש ֵ דְּ ִרים הֶּ ּתָ ּמֻ ךְּ  ׁשֶּ ֹצרֶּ כְּ ַהּמֹוֵעד לְּ ֵאין זֶּה ּבִ ֲאסּוָרה. , ׁשֶּ מּוָרה ׁשֶּ ָלאָכה ּגְּ )עיין ַלל מְּ

 שבת א כד(חזו"ע עמוד קפט, ו
 

הּוץ ִים, ּגִ ֲעלַׁ ִים, נַׁ ְרנַׁ  ִצּפָ
ּלֹו.  ל ַהּיֹום ּכֻ ָגִדים ּכָ ַגֵהץ ּבְּ ֵצַח ַנֲעַלִים, ּולְּ ַצחְּ ַנִים, לְּ רְּ ֹזז ִצּפָ ר ִלגְּ  )קצג(ֻמּתָ

 

ְסּפֶֹרת  ּתִ
הּוא מְּ  ׁשֶּ ָחג ּכְּ ֵנס לֶּ ּכָ ּיִ ָוה ׁשֶּ יםִמצְּ ָיש ִ ר. וְּ ר ֵלב ֻסּפָ ּפֵ ּתַ ִהסְּ ֵני לְּ י, ַהּיֹום ֲחצֹות ִלפְּ ַאַחר  ּכִ לְּ

ן ר ִמּכֵ ּפֵ ּתַ ִהסְּ ר .ָאסּור לְּ ּפֵ ּתַ ִהסְּ ַכח לְּ ִאם ׁשָ ֵני וְּ ר ַאַחר ֲחצֹות ִלפְּ ּפֵ ּתַ ִהסְּ אי לְּ ַ  ֲחצֹות, ַרׁשּ
כּ  ֵדי ָצרְּ ֵאין לֹו ּכְּ ר ָעִני ׁשֶּ ִאם ֵיש ַסּפָ ַבד. וְּ לְּ מֹו ּבִ ֵדי ַעצְּ אי ַעל יְּ ַ ֹו ַלּיֹום טֹוב, ַרׁשּ

ָין ִענְּ ָכר. ּולְּ ש ָ לֹו ּבְּ צְּ ר אֶּ ּפֵ ּתַ ִהסְּ ִסּדּור לְּ ּלּוַח וְּ ָקן ּגִ יר ,ַהזָּ ַהּתִ ל ֵיׁש לְּ  )קצא(ַהּיֹום.  ּכָ
 

ָנכֹון ָעִדיף ר וְּ ּפֵ ּתַ ִהסְּ ם לְּ לֹאי"ד,  יֹום ֹקדֶּ ין וְּ ּתִ ַהמְּ ר .ָהַאֲחרֹון ַלּיֹום לְּ ִעּקָ ַעם וְּ זֶּה ַהּטַ ֵדי, ּבָ  ּכְּ
יֹותלִ  נּוי הְּ וֹות ּומּוָכן ּפָ ִמצְּ ֵריַפת ַהּיֹום לְּ ש ְּ ָאר ָחֵמץ ּכִ ֵכי ֲהָכנֹות ּוׁשְּ ָחג ָצרְּ ל, הֶּ ַקּבֵ ת ּולְּ ָחג אֶּ ַנַחת הֶּ  ּבְּ
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ֹרַגע לֹא וְּ ַלַחץ וְּ רֹוֵצץ, ּבְּ תְּ ּמִ ׁשֶּ קֹום ּכְּ ָמקֹום ִמּמָ ם. לְּ י ּגַ קֹומֹות ֵישׁ  ּכִ ֲהגוּ  מְּ ּנָ ּלֹא ׁשֶּ ֹות ׁשֶּ ָלאָכה ַלֲעש   מְּ
עֶּ  בּבְּ ַסח רֶּ ל ּפֶּ לֹא ַהּיֹום ּכָ ָכַתב. ַהּיֹום ֵמֲחצֹות ַרק וְּ ִצּיֹון ָהִראׁשֹון ָמָרן וְּ רוֹ ל "זצוק לְּ ִספְּ  ֲהִליכֹות ּבְּ

י ּוִביֵמי: ")ח"ג נט( עֹוָלם ּפִ י ָחרְּ ּתִ הֹורֹות ָנַהגְּ ֵבי לְּ תֹוׁשָ נוּ  ִעיר לְּ ׁשֵ ַלִים ָקדְּ רּוׁשָ ל יְּ ה ָזָהב ׁשֶּ נֶּ ּבָ ִתּכֹוֵנן ּתִ , וְּ
ָעדִ  ר יףׁשֶּ ּפֵ ּתַ ִהסְּ ֵליל לְּ ב ּבְּ רֶּ ַסח עֶּ לֹאי"ד[  ֵליל] ּפֶּ ָמֳחָרת וְּ ֵדי, ַהּיֹום לְּ ַדַעת ָלחּושׁ  ּכְּ ָחן ָמָרן לְּ לְּ ֻ  ָערּוךְּ  ַהׁשּ

ָמקֹום ּבְּ ֲהגוּ  ׁשֶּ ּנָ ּלֹא ׁשֶּ ֹות ׁשֶּ ָלאָכה ַלֲעש  ב מְּ רֶּ עֶּ ַסח ּבְּ ר ֵאין, ּפֶּ ּפֵ ּתַ ִהסְּ ם ֲאִפּלוּ  לְּ ֵרי, ַהּיֹום ֲחצֹות ֹקדֶּ ִדבְּ  ּולְּ
ִריהַ  עֹוד ָחָדשׁ  ּפְּ ַלִים, וְּ רּוׁשָ ֲהגוּ  ָמקֹום ִהיא יְּ ּנָ ּלֹא ׁשֶּ ֹות ׁשֶּ הּ  ַלֲעש  ָלאָכה ּבָ ב מְּ רֶּ עֶּ ַסח ּבְּ ָלֵכן, ּפֶּ  טֹוב וְּ

ים ּדִ ַהקְּ  ".לְּ
 

ל ְמָלאָכה  ּגֹוי ְיֵדי עַׁ
ר ֹות ֻמּתָ ת ַלֲעש  אכֶּ לֶּ ן מְּ ֵדי ַעל ֻאּמָ ָכר ּגֹוי יְּ ש ָ גֹון, ּבְּ ר ּכְּ ּפֹ הִ  אוֹ  ֲחִליָפה ִלתְּ רלְּ ּפֵ ּתַ  סְּ
לוֹ  צְּ ּלֹא .אֶּ רוּ  ׁשֶּ גֹוי' 'ֲאִמיָרה ָאסְּ א לְּ ּלָ ת אֶּ ּבָ ׁשַ יֹום ּבְּ ֹחל טֹוב וְּ ּיֵשׁ  ַהּמֹוֵעד וְּ ם ׁשֶּ הֶּ ה ּבָ ָ ֻדׁשּ  )קפח, קצא(. קְּ

 

ת ִתיחַׁ  ֲחנּויֹות ּפְ
ין ִמן ר ַהּדִ ֹחר ֻמּתָ ל ִלסְּ ָלֵכן. ַהּיֹום ּכָ ר וְּ ּתֹחַ  ֻמּתָ ָגִדים ֲחנּות ִלפְּ ת אוֹ  ּבְּ . ַכּיֹוֵצאוְּ  ַמּכֹלֶּ

ַבד ֵביתוֹ  ּוִבלְּ ּבְּ ִכיִנים ׁשֶּ ת מְּ ל אֶּ ֵכי ּכָ ָחג ָצרְּ ֵאיָנם, הֶּ ִריִכים וְּ ת צְּ ָרתוֹ  אֶּ זְּ  )קפח. חזו"ע שבת א מב(. עֶּ
 

ח  סַׁ בָּ  ]י"ד בניסן[ֶעֶרב ּפֶ ַׁ ש  ָחל ּבְ ֶ י -ת ש  ִ ׁשּ יֹום ׁשִ ָלאָכה ּבְּ ֹות מְּ ר ַלֲעש  ַאַחר  ]י"ג בניסן[ ֻמּתָ
תֲחצֹות, ֲאִפּלּו ַמֲעש ֵ  ּבָ ב ׁשַ רֶּ ָכל עֶּ בְּ ן, ּכִ ָלאָכה  .ה ָאּמָ ּיַת מְּ ִאּסּור ֲעש ִ ַעם לְּ ר ַהּטַ ִעּקַ יָון ׁשֶּ ּכֵ

לֹא  ת וְּ ּבָ יֹום ׁשַ ָרָבתֹו ּבְּ ַמן ַהקְּ זְּּ ֵכיָון ׁשֶּ ַסח. וְּ ן ּפֶּ ּבַ ָרַבת ָקרְּ ל ַהקְּ ִני ׁשֶּ ֵ ַעם ַהׁשּ ַסח הּוא ַהּטַ ב ּפֶּ רֶּ עֶּ יֹום ּבְּ ּבְּ
ֱאָסר יֹום  י, ָלֵכן לֹא נֶּ ִ ׁשּ בּוַע ׁשִ ָכל ׁשָ בְּ א ּכִ ּלָ ָלאָכה אֶּ ּיַת מְּ ֲעש ִ י ּבַ ִ ׁשּ ה  -ׁשִ ַטּנָ ָחה קְּ ַמן ִמנְּ ָעַתִים ָוֵחִצי ִמזְּּ ]ׁשְּ

 : ךְּ ֵערֶּ ּיֹות. ּבְּ ַמּנִ עֹות זְּ ִפי ׁשָ ֵני ֵצאת ַהּכֹוָכִבים לְּ עֹון ַקִיץ 16:81ִלפְּ ׁשָ ָדה. .[ּבְּ ֲהָלָכה ּוָבַאּגָ ת ּבַ ּבָ ַ ת ַהׁשּ רֶּ חֹובֶּ ֹבָאר ּבְּ מְּ  ג, רנה()קפ ּכַ
 
 

 ֲהָכנֹות ֲחרֹונֹות הַׁ ג ָהאַׁ  לַׁחַׁ
ח ֲאִכיָלה סַׁ ֶעֶרב ּפֶ  ּבְ

ל ַהּיֹום  יִרית ׁשֶּ ָעה ֲעש ִ ָ : ִמׁשּ ךְּ ֵערֶּ עֹון ַקִיץ 10:01]ּבְּ ׁשָ יָרה.  [,ּבְּ ה ֲעׁשִ ם ַמּצָ ֱאֹכל ּגַ ָאסּור לֶּ
ֱאֹכל ַעד  ָהֵקל לֶּ ךְּ ֵיׁש לְּ קֹום ֹצרֶּ ָנם פֵּ  01ּוִבמְּ ָאמְּ לֹא יֹוֵתר. וְּ ָרם וְּ ר, ּגְּ ש ָ רֹות ִויָרקֹות, ּבָ

ת  ּיֹאַכל אֶּ ֵדי ׁשֶּ ֵרסֹו, ּכְּ א ּכְּ ַמּלֵ ּלֹא יְּ ַבד ׁשֶּ צֹונֹו, ּוִבלְּ רְּ ֱאֹכל ּכִ אי לֶּ ַ ה, ַרׁשּ ַכּדֹומֶּ ִגים וְּ ּדָ
ֲאִכיָלה זֹו  מֹו ׁשֶּ ַעצְּ ֵער ּבְּ ׁשַ ּיְּ זֹו ׁשֶּ ּמּות ּכָ ֱאֹכל ּכַ אּוָלם, טֹוב לֶּ ֵתָאבֹון. וְּ ָלה לְּ יְּ ּלַ ה ּבַ ּצָ ַהּמַ

פִּ  סְּ ת ִסּפּור ּתַ אֶּ ָדה וְּ ת ַהַהּגָ ֹמר אֶּ ַמֵהר ִלגְּ ּלֹא ָיבֹוא לְּ ֵדי ׁשֶּ ָלה, ּכְּ יְּ ּלַ ַעב ּבַ ּלֹא ִירְּ יק לֹו ׁשֶּ
ם  ּלָ בּו ּכֻ ָראּוי, ֵיׁשְּ ַסח ּכָ ב ּפֶּ רֶּ עֶּ יתֹו ּבְּ ֵני ּבֵ לּו הּוא ּובְּ ּיֹאכְּ ׁשֶּ ה, ּכְּ ַרּבָ ַאּדְּ ַרִים. וְּ ִציַאת ִמצְּ יְּ

ָלה, וִ  יְּ ּלַ ֵלִוים ּבַ גּוִעים ּוׁשְּ ָחה. רְּ מְּ ש ִ ָלנּות ּובְּ ַסבְּ ַנַחת, ּבְּ ם ּבְּ ר ָלהֶּ  )קצט(יַסּפֵ
 

 ִמְקֵוה ָטֳהָרה

ּבֹל  ָנה ִלטְּ ָ ךְּ ַהׁשּ ׁשֶּ מֶּ ם ּבְּ כֹול ּגַ ּיָ ָחג. ּוִמי ׁשֶּ ב הֶּ רֶּ עֶּ ֵוה ָטֳהָרה ּבְּ ִמקְּ ּבֹל ּבְּ ָהג ָחׁשּוב ִלטְּ ִמנְּ
ַטהֵ  ה לְּ זֶּ ה ּבָ זֹוכֶּ ָרָכה, וְּ ֹבא ָעָליו ּבְּ ת, ּתָ ּבָ ב ׁשַ רֶּ ָכל עֶּ בֹוָתיו. ּבְּ ׁשְּ ׁשֹו ּוַמחְּ ת ַנפְּ )חזו"ע ר אֶּ

 יו"ט קב(

 

ּלָה ּוָבה ְסג   ֲחש 
ָנהּ  ׁשְּ ה יֶּ ֻגּלָ ׁשֹון ֲחׁשּוָבה סְּ מְּ נּו ׁשִ ָיא ז"ל הי"ד ֵמַרּבֵ רֹוּפֹולְּ טְּ א, ֵמַאסְּ ל ִמי ׁשֶּ ּכָ  רמֵ וֹ ׁשֶּ

ָנה ָ ׁשּ ַעם ַאַחת ּבַ רּובְּ  ,אֹוָתּה ֲאִפּלּו ּפַ ַסח ִעּקָ ב ּפֶּ רֶּ עֶּ ָטח לֹו ׁשֶּ  ,ּבְּ ָנה ֻמבְּ אֹוָתּה ׁשָ ֵצל ּבְּ ּנָ ּיִ
ה ּנָ ׁשֻ יָתה מְּ ׁשֹול ּוִמּמִ ל ִמכְּ ׁשֹול ּבוֹ  ,ִמּכָ ׁשּום ָאָדם לֹא ִימְּ יו ,וְּ ּתָ חְּ לּו ּתַ ָביו ִיּפְּ ָכל אֹויְּ  ,וְּ



ה ד ג א ב ו ה  כ ל ה ב ח  ס פ ה ג   998  |  ח

 

ֹרך מֹוֵתימֹו ִידְּ הּוא ַעל ּבָ ִליחַ  ,וְּ ה ַיצְּ נֶּ ר ִיפְּ ָכל ֲאׁשֶּ ִויחַ  ,ּובְּ ָכל ֲעָסָקיו ַירְּ יַאת  ,ּובְּ ַעד ּבִ
ָלה.ַהּגֹואֵ  ן ַעל ל ָאֵמן סֶּ ל, ּכֵ ּדֵ ּתַ ל ִיׁשְּ ֹרא ָאָדם ּכָ ה ִלקְּ ֻגּלָ זֹוִרים ַהּמּוֵבאת זוֹ  סְּ ַמחְּ  ּבְּ
ים ל ַרּבִ ַסח ׁשֶּ דֹות, ּפֶּ ַהּגָ ל ּובְּ ַסח ׁשֶּ  .ּפֶּ

 

ן ֵסֶדר ח ָקְרּבָ סַׁ  ּפֶ
ָהג ֹרא טֹוב ִמנְּ ב ִלקְּ רֶּ עֶּ ַסח ּבְּ ת ּפֶּ סּוִקים אֶּ ִקים ַהּפְּ ָרַבת ָהעֹוסְּ ַהקְּ ן ּבְּ ּבָ ַלֲעֹסק , ַסחּפֶּ  ָקרְּ וְּ
ר ֵסדֶּ ָרַבת ּבְּ שׁ  ַהקְּ ּדָ קְּ ית ַהּמִ ַמן ּבֵ זְּ ִריִבים ּבִ ָהיּו ַמקְּ ן ׁשֶּ ּבָ רְּ ה, ַהּקָ נֶּ ּבָ ּיִ ֵהָרה ׁשֶּ מְּ ָיֵמינוּ  ּבִ  .ּבְּ
רוּ  ָאמְּ ַמּנֹו (א"סנהדרין קא ע) ל"ֲחזַ  וְּ זְּ סּוק ּבִ ל ַהּקֹוֵרא ּפָ ֱאָמר  -: ּכָ ּנֶּ ֵמִביא טֹוָבה ָלעֹוָלם, ׁשֶּ

ִעּתֹו ַמה ּטֹוב" :ו כג(משלי ט) ָדָבר ּבְּ ָבר". וְּ רוּ  ּוכְּ ן ִסּדְּ זֹוִרים ּכֵ ַמחְּ ים ּבְּ דֹות ַרּבִ ַהּגָ ל ּובְּ ַסח ׁשֶּ  .ּפֶּ

 

ָנה ֵ ֶעֶרב ש   ֶהָחג ּבְ

ר  דֶּ ל ַהּסֵ ים ּכָ יּו ֵעָרִנּיִ הְּ ּיִ ֵדי ׁשֶּ ַסח, ּכְּ ב ּפֶּ רֶּ עֶּ ָלִדים ִליׁשֹן ּבְּ ת ַהיְּ יב אֶּ ּכִ ַהׁשְּ ה לְּ דֹוׁשָ חֹוָבה קְּ
הֶּ  ַות ִויַקּיֵם ּבָ ךָ "ם ִמצְּ ִבנְּ ּתָ לְּ דְּ ִהּגַ ר"וְּ דֶּ ַרת ֵליל ַהּסֵ ר ַמּטְּ הּו ִעּקַ זֶּּ מוֹ  )ה( ., ׁשֶּ  טֹוב, ֵכן ּוכְּ

ָנכֹון ָכל וְּ ב ִליׁשֹן ָאָדם לְּ רֶּ עֶּ ָחג ּבְּ ֵדי, הֶּ יֶּה ּכְּ הְּ ּיִ ב ָרגּועַ  ׁשֶּ ָ ֻיׁשּ ת ּומְּ בֶּ ַנַחת ָלׁשֶּ ֵליל ּבְּ  ּבְּ
ר דֶּ ִחיב ַהּסֵ ַהרְּ ִסּפּור ּולְּ ִציַאת ּבְּ רַ  יְּ לֹא, ִיםִמצְּ ָזֵרז וְּ ת יְּ ִפים אֶּ ּתְּ ּתַ ׁשְּ  .ֲעֵיפּותוֹ  ֵמֲחַמת ַהּמִ

 
ָמיו לֹא ָאַמר י ֲעִקיָבא: ִמּיָ רּו ַעל ַרּבִ יַע ֵעת ַלֲעֹמד  ,ָאמְּ ִסיק]ִהּגִ ַהפְּ ת לְּ ּמּוד אֶּ ָרשׁ  [ַהּלִ דְּ ֵבית ַהּמִ חּוץ  ,ּבְּ

ַסח  ב ּפֶּ רֶּ עֶּ ּפּוִרים. ּבְּ ב יֹום ַהּכִ רֶּ עֶּ ָסִחים וְּ ֵבי ּפְּ נוּ בִּ  -ֵמַערְּ ּלֹא ִייׁשְּ ֵדי ׁשֶּ ינֹוקֹות, ּכְּ ִביל ַהּתִ נוּ ] ׁשְּ ַהיְּ כוּ , ּדְּ לְּ ּיֵ  ׁשֶּ

ן ֵ ַיׁשּ ּיֹום אֹוָתם לְּ ֵדי, ּבַ יוּ  ּכְּ הְּ ּיִ ים ׁשֶּ ָלה ֵעיָרִנּיִ יְּ ּלַ ַעת ּבַ ׁשְּ ָדה ּבִ ִציַאת ִסּפּור ,ַהַהּגָ ַרִים יְּ ָכל ִמצְּ ית ּובְּ ּיַ וֹות ֲעש ִ צְּ ב יֹום . [ַהּמִ רֶּ עֶּ ּובְּ
ּפּוִרים ם - ַהּכִ ֵניהֶּ ת ּבְּ ֲאִכילּו אֶּ ּיַ ֵדי ׁשֶּ דֹוִלים] ּכְּ ה ,ַהּגְּ יֶּ הְּ ּיִ ם ׁשֶּ ַעּנֹות ּכֹחַ  ָלהֶּ ִהתְּ  ע"א( קט פסחים )מסכת. [לְּ

 

ּפֹות ֵחל ְלצַׁ ג ּוְליַׁ ת לַׁחַׁ חַׁ נַׁ ע ּבְ  ּוְבֹרגַׁ

ִכין ָנִעים ּוָמה טֹוב ָמה ּיָ ת ׁשֶּ מוֹ  אֶּ ת ַעצְּ אֶּ ֵני וְּ יתוֹ  ּבְּ ַראת, ֵמֹראשׁ  ּבֵ ָלה ִלקְּ יְּ דֹושׁ הַ  ַהּלַ  ּקָ
לוֹ , ַהזֶּּה ַקּבְּ ַנַחת לְּ לֹא ּבְּ ַלַחץ וְּ ָהָלה ּבְּ י, ּובֶּ ה לֹא ּכִ לֹא ָנאֶּ ה וְּ ִניסוֹ  ָיאֶּ ַהכְּ ֻצּיֹות לְּ רֹוצְּ ִהתְּ  ּבְּ
ַלַחץ ַגע ַעד וְּ ת ַלֲעֹרךְּ  ָנִעים ּוָמה טֹוב ּוָמה. ָהַאֲחרֹון ָהרֶּ ַחן אֶּ לְּ ר ֵליל ׁשֻ דֶּ עֹוד ַהּסֵ  ִמּבְּ
ִין ִעם מֹוֵעד ָערֹות, תַהּכֹוסוֹ , ַהּיַ דֹות, ַהּקְּ ָכל ַהַהּגָ רּושׁ  וְּ ָלה ַהּדָ יְּ דֹושׁ  ַלּלַ  .ַהזֶּּה ַהּקָ

 
ֵעָצה ָכל טֹוָבה וְּ ַאַחר, ָאָדם לְּ ח ׁשֶּ ּנָ ָרַחץ ׁשֶּ ָלַבשׁ  וְּ ֵדי וְּ גְּ ָחג ּבִ ב, ַהֲחמּודֹות הֶּ ן ֵיׁשֵ ּנֵ  ִויׁשַ

מוֹ  ַעצְּ ת לְּ כֹות אֶּ ר ִהלְּ דֶּ ָצָרה ַהּסֵ קְּ ן ּבִ ַהּלָ ִדלְּ ֵדי, ּכְּ ׁשֶּ  ּכְּ ּכְּ בֹואׁשֶּ ר ּיָ דֶּ ה ַלּסֵ יֶּ ִקי ִיהְּ  ּבָ
יתוֹ  ּיָ ֲעש ִ ת ּבַ ּדָ ַכֲהָלָכה ּכַ ָרט]. וְּ ָחל ּוִבפְּ ׁשֶּ ר ֵליל ּכְּ דֶּ מֹוָצֵאי ַהּסֵ ת ּבְּ ּבָ ּיֵשׁ , ׁשַ ָרֵטי ׁשֶּ יִנים ּפְּ  נֹוָסִפים ּדִ

ִריךְּ  ּצָ ָנם ׁשֶּ ּנְּ ׁשַ ם לְּ ַאַחר.[ ֹקדֶּ ן לְּ ָרא, ִמּכֵ ת ִיקְּ ִציַאת ִסּפּור אֶּ ַרִים יְּ נַ  ִמצְּ ִעיָמה ַחתּבְּ  ִעם ּונְּ
ה ּכֹוס אי, ַחם ּתֵ ַוּדַ ל ּובְּ ּכָ ּלוֹ  ׁשֶּ א ּכֻ ַמּלֵ ָחה ִיתְּ מְּ ג ש ִ ישׁ , ָוֹענֶּ ּגִ ַירְּ ָפה ֵהיַאךְּ  וְּ סְּ ָתה ִנכְּ ָכלְּ  וְּ
ׁשוֹ  ַראת ַנפְּ ָחג ּבֹוא ִלקְּ לֹא. הֶּ אֹותָ  וְּ ִכיִניםם ּכְּ ת ָהמְּ ֵכי אֶּ ָחג ָצרְּ ַגע ַעד הֶּ , ָהַאֲחרֹון ָהרֶּ

ָנִסים ִנכְּ ָחג וְּ ָהָלה ַלַחץּבְּ  לֶּ ה. ּובֶּ ַכּמָ ָהָגה וְּ כֹוָנה לֹא ַהנְּ ר ָמה, ִהיא נְּ ּפֵ ּסִ הּוִדי ִלי ׁשֶּ  יְּ
ָחד יל, אֶּ ּלֵ ר ׁשֶּ דֶּ ֵביָתם ַהּסֵ ה ּבְּ ֲעֵיפּות ַנֲעש ֶּ ִהירּות ּבַ ם ֵמַאַחר, ּוִבמְּ ּלָ ּכֻ  ֵמֲעבֹודֹות ֲעֵיִפים ׁשֶּ
ים, ַהּיֹום ׁשִ ִית ֵמֲעבֹודֹות ַהּנָ ָבִרים, ַהּבַ ַהּגְּ תֵמֲאפִ  וְּ ּצֹות ּיַ ׁשֹונוֹ , ַהּמַ ִכלְּ נוּ : "וְּ ים ֲאַנחְּ  עֹוש ִ
ה ב ֻקּפָ רֶּ עֶּ ַסח ּבְּ ָוה  ָמה". ּפֶּ ה"ׁשָ זוֹ " ֻקּפָ ָאה, ּכָ ּבֹון ַעל ַהּבָ ׁשְּ ָלִדים ִחּנּוךְּ  חֶּ רֹוִאים, ַהיְּ  ׁשֶּ
ת ֵהיַאךְּ  מֶּ ַקּיֶּ ַות ִמתְּ ה ִמצְּ ּתְּ " ַהּתֹוָרה ִמן ֲעש ֵ דְּ ִהּגַ ךָ  וְּ ִבנְּ ָבר"?!. לְּ רוּ  ּוכְּ  לכָּ : "ל"זַ חֲ  ָאמְּ

ה ּבֶּ רְּ ר ַהּמַ ַסּפֵ יִציַאת לְּ ַרִים ּבִ ח זֶּה ֲהֵרי, ִמצְּ ּבָ ׁשֻ ָלל", מְּ ה, ֵהן ּוִמּכְּ  .ָלאו ׁשֹוֵמעַ  ַאּתָ
 

ים ְקּדִ ִפּלָה ְלהַׁ  ּתְ
ל, ַהּכֹל ַעל ּלֵ ּפַ "ה ִיתְּ ּבָ ַהּקָ ָלה לְּ יְּ ַהּלַ דֹושׁ  ׁשֶּ ַעל ָעָליו ַיֲעֹבר ַהזֶּּה ַהּקָ ֵני וְּ יתוֹ  ּבְּ ָחה ּבֵ מְּ ש ִ  ּבְּ
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ָוהוּ  לְּ ׁשַ ַלֲהבּות, בְּ ִהתְּ ל ּובְּ ה ׁשֶּ ָ ֻדׁשּ ֵדי, קְּ ה ּכְּ יֶּ הְּ ּתִ ם רּוחַ  ַנַחת ׁשֶּ ֵ ַהׁשּ ַרךְּ  לְּ ּבָ ַחס, ִיתְּ ׁשֶּ  וְּ
לֹום ׁשָ ל לֹא וְּ ׁשֵ ָעוֹון ִיּכָ ַעס ּבֶּ ָדה אוֹ  ַהּכַ ּפָ ִהיא ַהקְּ ׁשֶּ לְּ י, ּכָ ר ּכִ ה יֹוֵדעַ  ָהַרע ַהּיֵצֶּ ַכּמָ  לְּ
דֹולֹות ַמֲעלֹות טֹובֹות ּגְּ כֹוִלי וְּ ּכֹות םיְּ ָלה ִלזְּ יְּ ּלַ ָלֵכן, ַהזֶּּה ּבַ ה וְּ ַנּסֶּ ש   מְּ ַחּפֵ  ֵהיַאךְּ  ּומְּ
ילוֹ  ַהּפִ ָרט לְּ פְּ ָעוֹון ּבִ ַעס ּבְּ ּיֵס' הּוא ּוָבזֶּה, ַהּכַ ּכַ יל אֹותוֹ  'מְּ ִ ּנוּ  ּוַמׁשּ ת ִמּמֶּ ל אֶּ  אֹוָתן ּכָ

שׁ , ַלזֹּאת. ָעָליו ָלבֹוא ָהֲעִתידֹות ַהֲהָטבֹות שׁ , ֲאִני ִגּבֹור ֹיאַמר ַהַחּלָ ם ִויַבּקֵ ֵ  ֵמַהׁשּ
הוּ  ַזּכֵ ּיְּ ֹות ׁשֶּ ת ַהּכֹל ַלֲעש  ּדָ ַכֲהָלָכה ּכַ ָחה וְּ מְּ ש ִ ה ָאז אוֹ , ּבְּ ּכֶּ ָכל ִיזְּ ׁשּועֹות לְּ ַהֲהָטבֹות ַהּיְּ  וְּ
ּמּוָבא זַֹּהר ּכַ דֹושׁ  ּבַ  .ַהּקָ

 

לּוק ת ֵנר ּדָ  ֲהָכנַׁ

מֹו מִ  יֹום טֹוב, ּכְּ ה ּבְּ ִליק ֵאׁש ֲחָדׁשָ ַהדְּ רּו ֲחָכִמים לְּ ית ָאסְּ ּצִ רּוִרים אֹו ִמּמַ פְּ ַסת ּגַ פְּ ּקֻ
ים ֵלב  , ֵיׁש ָלש ִ ָכךְּ ב יֹום טֹוב. ִאי לְּ רֶּ לּוָקה ֵמעֶּ ִליק ֵמֵאׁש ַהּדְּ ַהדְּ ירּו לְּ ִהּתִ ה, וְּ ַכּדֹומֶּ וְּ

ִליק  ַהדְּ ָחג לְּ ִניַסת הֶּ ם ּכְּ ָמה"ֹקדֶּ ׁשָ ל  82 ַהּדֹוֵלק" ֵנר נְּ ֵ ַבׁשּ ָטֵרךְּ לְּ ִאם ִיצְּ ֵדי ׁשֶּ עֹות, ּכְּ ׁשָ
לִ  ַהדְּ ָרא ּולְּ קְּ זֶּהּו ַהּנִ ת ָהֵאׁש. וְּ יֶּה לֹו ֵמֵהיָכן ָלַקַחת אֶּ יֹום טֹוב, ִיהְּ ז ּבְּ ת ַהּגַ יק אֶּ

ֵאשׁ " ָלָקה ֵמֵאׁש לְּ נּו ׁשֶּ "ַהדְּ ַהיְּ ִליק , ּדְּ ה ַמדְּ ָתהֵאׁש ֲחָדׁשָ ָהיְּ ֵני יֹום  ֵמֵאׁש ׁשֶּ פְּ לּוָקה ִמּלִ ּדְּ
ַכבּ . טֹוב ּלֹא לְּ יֹום טֹוב ׁשֶּ ֵהר ּבְּ ִהזָּ ָנם, ֵיׁש לְּ ָאמְּ ת ָהֵאׁש, וְּ ָצעּותֹו ַמֲעִביר אֶּ מְּ אֶּ ּבְּ רּור ׁשֶּ פְּ ת ַהּגַ ֹות אֶּ

ַבד. ה לְּ ּבֶּ כְּ ּיִ יַח אֹותֹו ׁשֶּ א ַיּנִ ּלָ ַעּיֵן אֶּ ן וְּ ַהּלָ ָרֵטי לְּ ָלאכֹות ּפְּ רֹות ַהּמְּ ּתָ ָהֲאסּורֹות ַהּמֻ יֹום וְּ  .טֹוב ּבְּ
 
 

 ת ֵנרֹות ְדָלקַׁ  הַׁ

ן ְדָלָקה ְזמַׁ הַׁ  הַׁ
ים ׁשִ ַהּנָ ָנה אֶּ  טֹוב ׁשֶּ ֵלקְּ דְּ ת.נֵּ הַ ת ּתַ ּבָ ב ׁשַ רֶּ ָכל עֶּ בְּ ִקיָעה ּכִ ְּ ֵני ַהׁשּ ֵיׁש  רֹות ִלפְּ נֹוֲהגֹות הוְּ

ּדּוׁש. ם ַהּקִ ֵליל יֹום טֹוב ֹקדֶּ ִליק ּבְּ ַהדְּ ָנה ּוָפׁשּוט לְּ ֵלקְּ דְּ ּתַ ָתה ֵמֵאשׁ  ׁשֶּ ָהיְּ לּוָקה ׁשֶּ ע "חזו) .ּדְּ

 סוכות רי(

 

ִתיל  ָצף ּפְ
ר ֲאׁשֶּ ִליִקים ּכַ יֹום ֵנרֹות ַמדְּ מ טֹוב ּבְּ ִתיל וֹ ַעצְּ פְּ ר, ָצף ּבִ ִניס ֻמּתָ ַהכְּ ת לְּ ִתיל אֶּ תֹוךְּ  ַהּפְּ  לְּ
ב קֶּ ַקק ַהּנֶּ ּפְּ ּבַ ַעם ׁשֶּ ֵאין, ׁשַ ב זֶּה וְּ ׁשָ חְּ ן נֶּ ַתּקֵ ִלי מְּ ר קצוהובא ב. למרן זצוק"ל )תשובה בכתב יד. ּכְּ

 שבת ב קצט(שלחן ערוך חזון עובדיה 
 

ָרָכה ּבְ  הַׁ
ה:  ָ ָבֵרךְּ ָהִאׁשּ ָלָקה ּתְּ ם ַהַהדְּ רּוךְ ֹקדֶּ ה ה', ֱאלֹ  "ּבָ ּתָ נּו קֵ אַׁ ָ ש  ר ִקּדְ ֶ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאש 

ִמְצֹוָתיו ל ,ּבְ ֶ ְדִליק ֵנר ש  נּו ְלהַׁ ת ְו[  :בשבת] ְוִצּוָ ּבָ ַׁ ִליקיֹום טֹוב"ש  דְּ ךְּ ּתַ ַאַחר ּכָ  ., וְּ

 
ז  נַׁ ּכְ ש ְ נֹות אַׁ ָבֵרךְּ לְּ  -ּבְ ַנז לְּ ּכְּ נֹות ַאׁשְּ ת נֹוֲהגֹות ֹרב ּבְּ ּבָ ב ׁשַ רֶּ עֶּ ּבְּ ִליקֹות ֲהַגם ׁשֶּ דְּ ּמַ ַאַחר ׁשֶּ

ל ָמקֹום רֹות, ִמּכָ ת ַהּנֵ ִליקּו.  ,אֶּ ךְּ ַידְּ ַאַחר ּכָ רֹות וְּ כּו ַעל ַהּנֵ ָברְּ ב יֹום טֹוב ַאף ֵהן יְּ רֶּ עֶּ ּבְּ
ָלָקה,  ַהדְּ ת ּבַ ּבָ לֹות ׁשַ ַקּבְּ ּמְּ ׁש ׁשֶּ , הּוא ֵמֲחׁשָ ָבֵרךְּ ךְּ לְּ ַאַחר ּכָ ִליק וְּ ַהדְּ ּנֹוֲהגֹות לְּ ֶּ ל ַמה ׁשּ ּכָ יָון ׁשֶּ ֵהיַאךְּ וְּ ִמּכֵ

לֹות אֶּ  ַקּבְּ ּמְּ יָטה ׁשֶּ ִ ַאף ַלׁשּ ָצא ׁשֶּ ֵאׁש, ִנמְּ ִליק ֵמֵאׁש לְּ ַהדְּ ר לְּ ּתָ ּמֻ יֹום טֹוב ׁשֶּ ן? ַאךְּ ּבְּ ַאַחר ִמּכֵ ִליקּו לְּ ת ַידְּ
ִליקֹות. ּבֹו ֵהן ַמדְּ ר ׁשֶּ ת ַהּנֵ ַכּבֹות אֶּ ּלֹא לְּ ֲהרּו ׁשֶּ ִליק, ַאךְּ ִיזָּ ַהדְּ ִאּיֹות לְּ ָ ָרָכה, ַרׁשּ ּבְּ ָחג ּבַ רסג כז. )מ"ב  הֶּ

 רט( ע סוכות"חזו
 

נֹות יָמן ּבְ ֲהגוּ  - ּתֵ ּנָ חּוץ ׁשֶּ ץ ּבְּ ּלֹא ָלָארֶּ ָבֵרךְּ  ׁשֶּ ָלַקת ַעל לְּ רֹות ַהדְּ ל ַהּנֵ ה, טֹוב יֹום ׁשֶּ  ַעּתָ
ָעלוּ  ץ ׁשֶּ רֶּ אֶּ ָרֵאל לְּ ן, ִיש ְּ ֹהג ֲעֵליהֶּ ַהג ִלנְּ ִמנְּ ץ ּכְּ רֶּ ָרֵאל אֶּ ָבֵרךְּ , ִיש ְּ ָלַקת ַעל ּולְּ רֹות ַהדְּ  .ַהּנֵ
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תלמוד ירושלמי, וכן פסקו: רוב הגאונים, הרא"ש, ארחות חיים, הר"י מקורביל, כל בו, ראבי"ה, אור כן מבואר ב

זרוע, הגהות מיימוני, המרדכי, הרוקח, אבודרהם, לקט יושר. וכן פסק מרן השלחן ערוך, ורבים מהאחרונים: הלבוש, 
רי תשובה, שואל ומשיב, ערוך השלחן ועוד. הדרישה, מגן אברהם, דגול מרבבה, רבנו זלמן, החיד"א, פני יהושע, שע

ַתב ּוָמה ּכָ ׁשוּ  ׁשֶּ ת ת"ּבְּ ֻעּלַ יק ּפְּ רֹב, ַצּדִ קֹומֹות ׁשֶּ ֵתיָמן ַהּמְּ ּלֹא ָנֲהגוּ  ּבְּ ָבֵרךְּ  ׁשֶּ יֹום לְּ ָבר, טֹוב ּבְּ ַתב ּכְּ ׁשוּ  ּכָ ּבֹר ת"ּבְּ ר יֹוֵסף ָוִיצְּ , ּבָ
ָהַרב ת ׁשֶּ ֻעּלַ יק ּפְּ מוֹ  ַצּדִ רוֹ  ּבוֹ  ָחַזר ַעצְּ ִספְּ ים ֵעץ ּבְּ ָכַתב, ַחּיִ ה וְּ ַרּבָ ַאּדְּ ֵסם ֵישׁ  ׁשֶּ ַפרְּ ים לְּ ַרּבִ ִהיג ּבָ ַהנְּ ם ּולְּ ּלָ ּכֻ כוּ  ׁשֶּ ָברְּ  ַעל יְּ

ָלַקת ן, טֹוב יֹום ֵנרֹות ַהדְּ ּכֵ ׁשֶּ ַעת וְּ בָּ  ּדַ ַתב ם"ָהַרמְּ ּכָ ַות ׁשֶּ צְּ ּמִ ּבּוד ׁשֶּ ג ּכִ ֹענֶּ ָרה וְּ מְּ אֶּ ּנֶּ ת ׁשֶּ ּבָ ַ ׁשּ ת, ּבַ גֶּ ם נֹוהֶּ ָיִמים ּגַ . טֹוִבים ּבְּ
יָון ַות ּוִמּכֵ צְּ ּמִ ָלַקת ׁשֶּ ת ֵנרֹות ַהדְּ ּבָ ָלל ִהיא ׁשַ ג ִמּכְּ ת ֹענֶּ ּבָ ין הּוא, ׁשַ י ַהּדִ ַגּבֵ ֵכן. טֹוב יֹום לְּ ַתב וְּ אֹון ּכָ י ַהּגָ לֹום ַרּבִ ׁשּושׁ  ׁשָ  ַחּבְּ

ת ּנַ ׁשֹוׁשַ ךְּ  ּבְּ לֶּ ֵכן. ַהּמֶּ בוּ  וְּ תְּ ֵני עֹוד ּכָ יָמן ֵמַרּבָ ָבֵרךְּ  ּתֵ תִ ונה,  י"ַמֲהרִ , לְּ עֹוד ֵזיִתים יֵליׁשְּ ָכַתב. וְּ יִרי י"ַמֲהרִ  וְּ ִ ׁשּ ן ּבַ ּכֵ ם ׁשֶּ ַמּנָ זְּ  ּבִ

ָהג ָהָיה נְּ ׁשּוט ַהּמִ ָבֵרךְּ  ּפָ ִסּיֵם. לְּ ִצּיֹון ָהִראׁשֹון ָמָרן וְּ נוּ  לְּ ָיה ַרּבֵ זוֹ ל "זצוק יֹוֵסף עֹוַבדְּ ׁשֹון ּבְּ אי: ַהּלָ ַוּדַ  ּובְּ
ל ּכָ יל ׁשֶּ ּכִ ַמִים ִויֵרא ָנבֹון ָמש ְּ ָחרֵ , ׁשָ ַבר דהֶּ יחַ  לֹא, ה' ִלדְּ ּגִ ֵרי ַיׁשְּ ִדבְּ ּנֹות ָהאֹוֵמר ּבְּ ׁשַ ָהג ִמן לְּ נְּ  ַהּמִ

פֹוץ ָכל ַהּנָ ָכל ָהעֹוָלם ּבְּ ץ ּובְּ רֶּ ָרֵאל אֶּ ָרא ִיש ְּ ָמָרן ַאתְּ דֹושׁ  דְּ ָחן ַהּקָ לְּ ֻ ַרּבֹוֵתינוּ  ָערּוךְּ  ַהׁשּ אֹוֵני וְּ  ּגְּ
ַלִים רּוׁשָ ר, יְּ ם ֲאׁשֶּ ֵריהֶּ בְּ ִמיד ּדִ ֵלינ ֵנר ּתָ ַרגְּ אֹור וּ לְּ ִתיבֹוֵתינוּ  וְּ ִאם, ִלנְּ ָאִכים ִראׁשֹוִנים ׁשֶּ ַמלְּ ֵני ָאנוּ  ּכְּ בְּ  ּכִ

ֵאיזֶּהוּ . ָאָדם יר ָחָכם וְּ ּכִ ת ַהּמַ קֹומוֹ  אֶּ ַבר ַוֲהֵרי, מְּ רוּ  ּכְּ ה ַאל ל"ֲחזַ  ָאמְּ ּנֶּ ׁשַ ֵני ָאָדם יְּ ת ִמּפְּ ֲחלֹקֶּ  ָלֵכן. ַהּמַ
ֵאי אֹוָתם יָמן ִמּיֹוצְּ ֲעַדִין ּתֵ ִכים לֹא ׁשֶּ ָברְּ ם, מְּ ּנֹות ֲעֵליהֶּ ׁשַ ָהָגם לְּ אן, ִמנְּ א ּוִמּכָ ַהּבָ ָבֵרךְּ  ּולְּ  ַעל לְּ

ָלָקה ל ַהַהדְּ ם, טֹוב יֹום ׁשֶּ בֹוא ַוֲעֵליהֶּ ַכת ּתָ רְּ ָראּוי. טֹוב ּבִ עֹוֵדד וְּ ַחזֵּק אֹוָתם לְּ ת ּולְּ ם אֶּ ֵדיהֶּ זֶּה יְּ , ּבָ
אוּ  ּוֵמה' ָרָכה ִיש ְּ  )חזו"ע שבת א ריז(. ּבְּ

 

ת ְרּכַׁ ֶהֱחָינּו" ּבִ ֶ  "ש 

ים ׁשִ ָנה ַהּנָ ָבֵרכְּ ָרָכה לֹא ּתְּ ִכים ּבְּ ָברְּ ּמְּ יָון ׁשֶּ ָלָקה, ּכֵ ַהדְּ ֱחָינּו ּבַ הֶּ ּדּוׁש.  ׁשֶּ ּקִ ן ּבַ ַאַחר ִמּכֵ זֹו לְּ
ָרָכה וְּ  אור זרוע, תרומת הדשן ועוד( ,)ירושלמי ין ַהּבְּ ֵסק ּבֵ פְּ ׁש הֶּ ָנסֹות ַלֲחׁשַ כֹות ִנכְּ ָברְּ ַהמְּ

ָהִעיר ָלהֶּ  ָלֵכן טֹוב לְּ ָלָקה, וְּ ָהָגן. ַלַהדְּ נְּ ִסיקּו ִמּמִ פְּ ּיַ ַנַחת ׁשֶּ ב, ן ּבְּ ה ַלּלֵ "ץ, ָיפֶּ ּבֵ אֹון ַיעְּ בּו ַהּגָ ָכתְּ וְּ
ַתח  ִבירּפְּ ָגָגה הּוא., וְּ ַהּדְּ ֲהָלָכה, ּוׁשְּ סֹוד ּבַ ים זֶּה ֵאין לֹו יְּ ַהג ָנׁשִ נְּ ּמִ ד ָלֲאָלִפים, ׁשֶּ סֶּ  חֶּ

 
ֲעַדִין ים ׁשֶּ ָלָקה, תַּ  ָנׁשִ ַהדְּ ֱחָינּו' ּבַ הֶּ כֹות 'ׁשֶּ ָברְּ ֱחָינּו' מְּ הֶּ ת 'ׁשֶּ ּכַ רְּ יָנה 'ָאֵמן' ַעל ּבִ ֲענֶּ

עֹות ֹומְּ ׁשּ ִין. ׁשֶּ ִעיַמת ַהּיַ ן' ִלטְּ פֶּ ת 'ַהּגֶּ ּכַ רְּ ין ּבִ ֵסק ּבֵ פְּ זֶּה הֶּ ֵאין ּבָ ּדּוׁש, וְּ ּקִ  ּבַ
 

ּדּוׁש שַׁ  ּקִ ּבַ ֱחָינּו' ׁשֶּ הֶּ ת 'ׁשֶּ ּכַ ַסח, ֵמַאַחר ּוִברְּ ַחג ַהּפֶּ ין זֶּה הּוא ַרק ּבְּ י ּדִ ִהיר ּכִ ַהבְּ ָאר ֵיׁש לְּ ת ּגַם ַעל ׁשְּ ּיֶּכֶּ
ָנה ַעל ִמצְּ  ּוְּ ָלָקה לֹא ּכִ ַהדְּ ֱחָינּו ּבַ הֶּ ָכה ׁשֶּ רְּ ּבֵ ה ׁשֶּ ָ ָהִאׁשּ רֹור, וְּ ַהּמָ ה וְּ ּצָ ֲאִכיַלת ַהּמַ ר ּכַ דֶּ וֹות ַהּסֵ וֹות ִמצְּ

ה, ֵאין ָלּה ַלֲענ ַות ֻסּכָ צְּ טּוָרה ִהיא ִמּמִ ּפְּ ֻסּכֹות ׁשֶּ ָלֵכן ּבְּ ָחג. וְּ ם הֶּ צֶּ א ַעל עֶּ ּלָ ַאַחר  ֹות ָאֵמןֵאּלּו, אֶּ
ּדּוש ּקִ ּבַ ֱחָינּו' ׁשֶּ הֶּ נֹות מֵ  'ׁשֶּ אּוָלם, ִאם ִהיא ִמּבְּ ֵסק. וְּ פְּ ׁש הֶּ ַנזֲחׁשַ ּכְּ ִאית ַלֲענֹות 'ָאֵמן', ֵמַאַחר ַאׁשְּ ָ , ַרׁשּ

יָנה. ֲענֶּ בּועֹות לֹא ּתַ ָ ַחג ַהׁשּ ה, ַאךְּ ּבְּ ּכָ ּסֻ יָבה ּבַ ׁשִ ָבֵרךְּ ֲאִפּלּו ַעל ַהיְּ ֵיׁש נֹוֲהגֹות לְּ )שבט הלוי ח"ג סימן סט.  וְּ

 קנא, ריג( כה. סוכות

 
 

   ת ּבָ ַׁ ש  ָחל ּבְ ֶ ח ש  סַׁ יֵני ֶעֶרב ּפֶ  ּדִ
ָכךְּ  ֵהָעֵרךְּ לְּ ת, ֵיׁש לְּ ּבָ ַ יֹום ַהׁשּ ַסח הּוא ּבְּ ב ּפֶּ רֶּ עֶּ ת, וְּ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ר ּבְּ דֶּ ר ָחל ֵליל ַהּסֵ ֲאׁשֶּ ּכַ

ן ַהּלָ ִדלְּ ֵאם, ּכְּ תְּ הֶּ  :ּבַ
 

לּוק ת ֵנר ּדָ  ֲהָכנַׁ
לִ  ָמהַידְּ ׁשָ ת ֵנר נְּ ּבָ ב ׁשַ רֶּ ה ָגדֹול יק ֵמעֶּ ּנָ ִליק ִמּמֶּ ַהדְּ יֶּה לֹו ֵאׁש מּוָכָנה לְּ הְּ ּתִ ֵדי ׁשֶּ , ּכְּ

חִ  הּוא יֹום טֹוב, לְּ ת ׁשֶּ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ָלַקת ֵנרימוּ ּבְּ ַהדְּ יִלים, וְּ ׁשִ בְּ  יֹום טֹוב. ם ַהּתַ
 

ת? ּבָ ַׁ ש ּ יֵּם ְסעּודֹות הַׁ ה ְמקַׁ ּמֶ  ּבַׁ

ָנּה  ׁשְּ ת יֶּ ּבָ ָכל ׁשַ ָחָלה ּבְּ ת זֹו ׁשֶּ ּבָ ׁשַ ִאּלּו ּבְּ ת, וְּ ֲאִכיַלת ּפַ עּודֹות ּבַ לֹׁש סְּ ַקּיֵם ׁשָ ָוה לְּ ִמצְּ
ַסח,  ב ּפֶּ רֶּ עֶּ ר ָאסּורּבְּ קֶּ ִביִעית ֵמַהּבֹ ָעה ָהרְּ ָ ֱאֹכל ָחֵמץ ָהֵחל ֵמַהׁשּ ֱאֹכל  ,לֶּ ֵכן ֵאין לֶּ וְּ

ּלוֹ  ל ַהּיֹום ּכֻ ךְּ ּכָ ׁשֶּ מֶּ ֹבָאר ַמּצֹות ּבְּ ּמְּ ֵכיַצד  ּכַ ֵעיל, וְּ ן אִ לְּ ת?ם ּכֵ ּבָ עּודֹות ׁשַ ַות סְּ ַקּיֵם ִמצְּ  יְּ
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ָבֵאר ן נְּ ַהּלָ ת לְּ ּבָ ׁשַ עּודֹות ָהִראׁשֹונֹות ּבְּ י ַהּסְּ ּתֵ ֲאִכיַלת ׁשְּ ֹהג ּבַ יַצד ִלנְּ ֻרּיֹות ּכֵ ׁשָ פְּ י אֶּ ּתֵ  ׁשְּ
ָחֵמץ ִבעּור הֶּ  .ּובְּ

 

ֹוָנה: ּלָה ָהִראש  ּקַׁ  ָהֵעָצה הַׁ
ר יֹוצִ  קֶּ ּבֹ ִניָסן ּבַ י י"ג ּבְּ ִ ׁשּ יֹום ׁשִ ָלל, ּבְּ ּנּו ּכְּ ִאיר ִמּמֶּ לֹא ַיׁשְּ ִית וְּ ָחֵמץ ֵמַהּבַ ל הֶּ ת ּכָ יא אֶּ

ית  ָעה ַהֲחִמיׁשִ ָ ָנה ַעד סֹוף ַהׁשּ ָכל ׁשָ בְּ ָחֵמץ ּכִ ת הֶּ ֹרף אֶּ ִיש ְּ ךְּ  11:81]ַעד וְּ ֵערֶּ עֹון ַקִיץ ּבְּ ׁשָ ֵכן [ּבְּ . וְּ
ָנה. י ׁשָ ִמּדֵ עּור ּכְּ ַאַחר ַהּבִ ת לְּ ּבָ ב ׁשַ רֶּ עֶּ ָחֵמץ ּבְּ ת הֶּ ל אֶּ ַבּטֵ  )רסב, רסג( יְּ

 

ת? ּבָ ׁשַ עּודֹות ּבְּ לֹׁש סְּ ַקּיֵם ׁשָ ה יְּ ּמֶּ ֵביתֹו, ּבַ ֵאין עֹוד ָחֵמץ ּבְּ  ּוֵמַאַחר וְּ
 

ת: ּבָ ַׁ ת ֵליל ש  ן:  ִלְסעּודַׁ ה, ִויָבֵרךְּ ֲעֵליהֶּ נֶּ ם ִמׁשְּ חֶּ ךְּ לֶּ ֹצרֶּ ֵלמֹות לְּ י ַמּצֹות ׁשְּ ּתֵ ח ׁשְּ ִיּקַ
ֵני ָכל ּבְּ ק לְּ ץ". ִויַחּלֵ ם ִמן ָהָארֶּ חֶּ יָצה"  "ַהּמֹוִציא לֶּ ּבֵ ּמּות "ּכַ ִית ּכַ ָרם[ 02]ַהּבַ . ּוָפׁשּוט ּגְּ

ֵאין ׁשּום ָחֵמץ. ִית וְּ ל ַהּבַ ר ּכָ ׁשַ ָבר ֻהכְּ ּכְּ ַסח, ׁשֶּ ל ּפֶּ חֹות ׁשֶּ ּלָ ּצַ לּו ּבַ ּיֹאכְּ  ׁשֶּ
 

ּבֶֹקר: ת הַׁ ָכךְּ לֹא ֹיא ִלְסעּודַׁ ה, לְּ ֱאֹכל ַמּצָ ִניָסן לֶּ יֹום י"ד ּבְּ רּו ּבְּ ַרּבֹוֵתינּו ָאסְּ יָון ׁשֶּ ַכל ִמּכֵ
ֵליל  ֵדי חֹוָבה ּבְּ ּה יְּ ִאים ּבָ ּלֹא יֹוצְּ ת ׁשֶּ לֶּ ֶּ ֻבׁשּ ה מְּ א ַמּצָ ּלָ ת, אֶּ ּבָ ֵליל ׁשַ בְּ ִגיָלה ּכִ ה רְּ ַמּצָ
ן  ֹאד, ִיּתֵ הּוא ַחם מְּ ׁשֶּ י, ּוכְּ ִ ׁשּ יֹום ׁשִ ל ָמָרק ּבְּ ֵ ַבׁשּ ת? יְּ לֶּ ֶּ ֻבׁשּ ה מְּ ֵכיַצד ָיִכין ַמּצָ ר. וְּ דֶּ ַהּסֵ

ֵלמֹות  ה ַמּצֹות ׁשְּ ּמָ תֹוכֹו ּכַ יתֹו[ּבְּ ֵני ּבֵ לּו ּבְּ ּיֹאכְּ ַכּמּות ׁשֶּ ֵדי ]ּבְּ ַמן ּכְּ ַעט זְּ ה אֹוָתן מְּ הֶּ ַיׁשְּ , וְּ
רּות  ׁשָ פְּ ָנּה אֶּ ׁשְּ מֹו ֵכן יֶּ ִגיָלה. ּוכְּ ה רְּ ן ַטַעם ַמּצָ הֶּ יֶּה ּבָ לֹא ִיהְּ ָרק וְּ ת ַטַעם ַהּמָ לּו אֶּ ַקּבְּ ּיְּ ׁשֶּ

דֹוָלה ַמֲחַבת ּגְּ ן ּבְּ מֶּ ׁשֶּ ּצֹות ּבְּ ת ַהּמַ ן אֶּ ַטּגֵ פִּ  .לְּ ַיקְּ ֵלמֹות. וְּ ּצֹות ׁשְּ ָנה ַהּמַ ַארְּ ָ ׁשּ ּתִ יד ׁשֶּ
ם ִמן  חֶּ ן: "ַהּמֹוִציא לֶּ ֵאּלּו, ִויָבֵרךְּ ֲעֵליהֶּ י ַמּצֹות ּכָ ּתֵ ח ׁשְּ ר ִיּקַ ּבֹקֶּ ת ּבַ ּבָ עּוַדת ׁשַ ּוִבסְּ

ִית  ֵני ַהּבַ ק ִלבְּ ץ". ִויַחּלֵ ָרם[ 02]ָהָארֶּ ת.  ּגְּ ּבָ ָכל ׁשַ בְּ  )רסב(ּכִ
 

ה: ִניָּ ְ ש ּ  ָהֵעָצה הַׁ
ֹוֵרף אֶּ  יתֹו ש  ֵני ּבֵ ָרךְּ ִלבְּ צְּ ִפי ַהּנִ ּתֹות ּכְּ ה ּפִ ּמָ ִאיר ּכַ ַיׁשְּ ר. וְּ קֶּ ּבֹ י ּבַ ִ ׁשּ יֹום ׁשִ ָחֵמץ ּבְּ ת הֶּ

ֵפרּוִרים.  מֹות לְּ ֵהן ּגֹורְּ ִאיר ַחּלֹות, ׁשֶּ ר, ַאךְּ לֹא ַיׁשְּ קֶּ ַהּבֹ ת וְּ ּבָ עּודֹות ֵליל ׁשַ  )רנה(ִלסְּ
 

רִ  ׁשֵ יּו ּכְּ יִלים ִיהְּ ׁשִ בְּ ַהּתַ ֵהר ׁשֶּ ִהזָּ ים טֹוב לְּ ַסח, ַאךְּ ָיש ִ ל ּפֶּ יִרים ׁשֶּ ּסִ ֵלם ּבַ ְּ ַסח, ִויַבׁשּ פֶּ ים לְּ
ַסּכּו"ם ַחד  חֹות וְּ ַצּלָ לּו ּבְּ ּיֹאכְּ טֹוב ׁשֶּ רּור ָחֵמץ. וְּ ם ׁשּום ּפֵ הֶּ ע ּבָ ּלֹא ִיּגַ ֵלב ֵהיֵטב ׁשֶּ

ֲעִמי ה ּפַ לִ וְּ  .ָיפֶּ ת ַהּכֵ ֹטף אֶּ ר ִלׁשְּ ּתֵ ל ָחֵמץ, ֵאין הֶּ ֵכִלים ׁשֶּ ׁשּו ּבְּ ּמְּ ּתַ ת, ִאם ִהׁשְּ ּבָ ׁשַ ים ּבְּ
ַסח. ַאַחר ַהּפֶּ ִניַע אֹוָתם ַעד לְּ א ַיצְּ ּלָ ֹחל, אֶּ ת לְּ ּבָ ַ ִכין ִמׁשּ ּמֵ ָצא ׁשֶּ מְּ ּנִ ּום ׁשֶּ אּוָלם ִמׁשּ  וְּ

ר ם ָלֵתת ֻמּתָ הֶּ ֵדי, ַמִים ּבָ ּלֹא ּכְּ ק ׁשֶּ ּבַ לּוךְּ  ִידְּ כְּ  )סז, רנח( .ַהּלִ
 

ת: ּבָ ַׁ ת ֵליל ש  לֵ  ִלְסעּודַׁ ּתֹות ׁשְּ י ּפִ ּתֵ ַצע ַעל ׁשְּ ֵני ִיבְּ ק ִלבְּ ה, ִויַחּלֵ נֶּ ם ִמׁשְּ חֶּ ךְּ לֶּ ֹצרֶּ מֹות לְּ
ִית  יד  61-כַהּבַ ּפִ ַמר ָהֲאִכיָלה ַיקְּ ם. ּוִבגְּ חֶּ רּוֵרי ַהּלֶּ רּו ּפֵ זְּּ ּפַ ּלֹא ִיתְּ ֹאד ׁשֶּ ֲהרּו מְּ ִיזָּ ָרם. וְּ ּגְּ

בָּ  ה ׁשֶּ ּפָ ַפח ָהַאׁשְּ ֹרק ּבְּ ִיזְּ ה וְּ ּפָ ּמַ ל ַהּכֹל ּבַ רּוִרים, ִויַקּפֵ ֲארּו ּפֵ ָ ּלֹא ִיׁשּ חֹוב. ׁשֶּ  )סה(רְּ
 

ָנן ׁשְּ חֹות יֶּ ּפָ ָהִכין ַהּנֹוֲהגֹות ַרּבֹות ִמׁשְּ ת לְּ ל אֶּ יִלים ּכָ ׁשִ בְּ ִרים ַהּתַ ׁשֵ ַסח ּכְּ ֵכִלים ַלּפֶּ ל ּבְּ ַסח ׁשֶּ , ּפֶּ
ים ׁשִ ּמְּ ּתַ חֹות ּוִמׁשְּ ַצּלָ ַסּכּו"ם ּבְּ ֲעִמי ַחד וְּ ה, ּפַ ִחּלָ ִביִאים ּוִמּתְּ ּתֹות מְּ ָסָלִטים ּפִ ָאז, ִראׁשֹוָנה ָמָנה אוֹ  וְּ  וְּ

ִקים ַסּלְּ ת מְּ ה אֶּ ּפָ ֲעִמית ַהַחד ַהּמַ ִפים, ּפַ ת ׁשֹוטְּ ם אֶּ יהֶּ ים ּפִ ַנּקִ ת ּומְּ ם אֶּ ֵדיהֶּ גְּ רּוֵרי ּבִ ם ִמּפֵ חֶּ , ַהּלֶּ
ִביִאים חֹות ּומְּ ַסּכּו"ם ַצּלָ ל וְּ ַסח ׁשֶּ ִלים, ּפֶּ אֹוכְּ ה ָמָנה וְּ ִנּיָ ר, עֹופֹות: ׁשְּ ש ָ ז ּבָ ֹארֶּ ִלי וְּ ם ּבְּ חֶּ ר, לֶּ ֲאׁשֶּ ה ּכַ  ַעּתָ

ר ּכֹלהַ  ׁשֵ ַסח ּכָ ֵישׁ . ַלּפֶּ ִהיר וְּ ַהבְּ ה לְּ ִחּלָ ַכּתְּ ּלְּ ֹות ָנכֹון לֹא ׁשֶּ ן ַלֲעש  י, ּכֵ ַדַעת ּכִ ָחן ָמָרן לְּ לְּ ֻ )סימן  ָערּוךְּ  ַהׁשּ

יָון, (ס"בקעז  רוּ  ּכֵ מְּ ּגָ ם ׁשֶּ ּתָ ַדעְּ ּלֹא ּבְּ ֱאֹכל ׁשֶּ ת יֹוֵתר לֶּ ַגם ּפַ קוּ  וְּ ת ִסּלְּ ה אֶּ ּפָ ם, ַהּמַ ָבֵרךְּ  ֲעֵליהֶּ ה לְּ  ַעל ַעּתָ
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יִלים ׁשִ בְּ ָרָכה ַהּתַ ָרָכה ִראׁשֹוָנה ּבְּ ֵאיָנם, ַאֲחרֹוָנה ּובְּ ָטִרים וְּ ת ִנפְּ ּכַ ִברְּ ת ַהּמֹוִציא ּבְּ ּכַ ִברְּ זֹון ּובְּ , ַהּמָ

ֵאיָנם ֵמַאַחר ִכים וְּ ּיָ עּוָדה ׁשַ י, ַלּסְּ קוּ  ּכִ ם ִסּלְּ ֵדיהֶּ ת ִמן יְּ יָון ַאךְּ . ַהּפַ ים ִמּכֵ ַרּבִ ִקי ֵמָהִראׁשֹוִנים ׁשֶּ  םחֹולְּ
ם, זֶּה ַעל ּתָ ַדעְּ יָון ּולְּ ֲאָכִלים ּכֵ ּמַ לוּ  ׁשֶּ ָמם ֵהם ַהּלָ ֵאיָנם, ָמזֹון ַעצְּ ִאים וְּ ִקּנּוחַ  ּבָ עּוָדה לְּ א סְּ ּלָ  אֶּ

יעַ  ּבִ ַהש ְּ ָמם ֵהם ֲהֵרי, לְּ ַעצְּ ֵחלֶּק ּבְּ עּוָדה ִמן ּכְּ ת, ַהּסְּ ַהּפַ ת וְּ רֶּ ל ּפֹוטֶּ א ָמה ּכָ ּבָ ָמזֹון ׁשֶּ יעַ  לְּ ּבִ ַהש ְּ ן ַעל. ּולְּ , ּכֵ
ִריםחוֹ  ָלל ָאנוּ  זְּ דֹול ַלּכְּ ֵפק ַהּגָ ּסָ ָרכֹות ׁשֶּ ָהֵקל ּבְּ ד ֲאִפּלוּ  לְּ גֶּ ָחן ָמָרן נֶּ לְּ ֻ לֹא, ָערּוךְּ  ַהׁשּ ָבֵרךְּ  וְּ  לֹא יְּ

ם ֵניהֶּ לֹא ִלפְּ ם וְּ ַאֲחֵריהֶּ ָאמּור ַאךְּ . לְּ אי, ּכָ ַוּדַ ּלֹא ּבְּ ה ָנכֹון ׁשֶּ ִחּלָ ַכּתְּ ֹות לְּ ן ַלֲעש  א, ּכֵ ּלָ לוּ  אֶּ ת ּגַם ֹיאכְּ  אֶּ
נָ  ה הַהּמָ ִנּיָ ְּ ה אֹוָתהּ  ַעל ַהׁשּ ֵכִלים ַמּפָ ים ַחד ּבְּ ֲעִמּיִ ַאַחר, ּפַ ךְּ  וְּ קוּ  ּכָ רְּ ת ִיזְּ ה אֶּ ּפָ לֹא, ַהּמַ סוּ  וְּ נְּ ָסֵפק ִיּכָ  לְּ

ָרכֹות ִאם ּוָברּור. ּבְּ ִריַקת ַאַחר ׁשֶּ ה זְּ ּפָ רֹות ָיִביאוּ  ַהּמַ ִקּנּוִחים ּפֵ ם, וְּ כוּ  ֲעֵליהֶּ ָטרְּ ָבֵרךְּ  ִיצְּ ָרָכה לְּ  ּבְּ
ַאֲחרֹוָנה ָנהִראׁשוֹ   )עיין הליכות עולם ח"ב עמוד לו. הלכה ברורה ח"ט עמ' קפח. "הסעודה בהלכה ובאגדה"( .וְּ

 
ּבֶֹקר: ת הַׁ ִביִעית ִלְסעּודַׁ ָעה ָהרְּ ָ ָבר ֵמַהׁשּ ֱאֹכל ָחֵמץ ּכְּ ָאסּור לֶּ ךְּ  ֵמַאַחר וְּ ֵערֶּ עֹון  11:11]ּבְּ ׁשָ ּבְּ

ֵרז ָלקּום מֻ [ַקִיץ ּדָ ִהזְּ ן, ָצִריךְּ לְּ יק ַלֲחֹזר , ִאם ּכֵ ּפִ סְּ ּיַ ֵדי ׁשֶּ ה, ּכְּ ֵנץ ַהַחּמָ ל ּבְּ ּלֵ ּפַ ִהתְּ ם ּולְּ ּדָ קְּ
ֹמר ַעד סוֹ  ִלגְּ ּתֹות, וְּ עּוָדה ִעם ּפִ ת ַהּסְּ ֱאֹכל אֶּ ֵביתֹו לֶּ ִביִעית. לְּ ָעה ָהרְּ ָ  )רנז(ף ַהׁשּ

 
ּטּול ֶהָחֵמץ:  ּתֹותּבִ ֲארּו ֲחִתיכֹות ּפִ ָ ּלֹא ִיׁשּ יד ׁשֶּ ּפִ ַמר ָהֲאִכיָלה ַיקְּ גְּ ל  אוֹ  ּבִ רּוִרים, ִויַקּפֵ ּפֵ

חֹוב. רְּ ּבָ ה ׁשֶּ ּפָ ַאׁשְּ ֹרק ּבָ ִיזְּ ה וְּ ּפָ ּמַ ֹיאַמר ַהּכֹל ּבַ ֵעיל.  וְּ ּמּוָבא לְּ ּטּול, ּכַ ח ַהּבִ ת ֻנּסַ  )סה, סו(אֶּ
 

ית ִליש ִ  ְסעּוָדה ש ְ

ַבד. לְּ זֹונֹות ּבִ מְּ י ּבִ לֹא ּדַ ַפת, וְּ ית ּבְּ ִליׁשִ עּוָדה ׁשְּ ֱאֹכל סְּ ת לֶּ ּבָ ָכל ׁשַ ן ַעל חֹוָבה ּבְּ ם , ּכֵ ּגַ
י ַמּצֹות  ּתֵ ָפחֹות ׁשְּ ח לְּ ִיּקַ נֹות, וְּ ֻטּגָ לֹות אֹו מְּ ָ ֻבׁשּ ֱאֹכל ַמּצֹות מְּ ל לֶּ ּדֵ ּתַ עּוָדה זֹו ִיׁשְּ סְּ ּבִ

יתֹו.  ֵני ּבֵ ָכל ּבְּ ק לְּ ה, ִויַחּלֵ נֶּ ם ִמׁשְּ חֶּ לֶּ ה ַאךְּ לְּ ת, ֹיאַכל ַמּצָ לֶּ ֶּ ֻבׁשּ ה מְּ ִאם ֵאין לֹו ַמּצָ
יצָ  ּבֵ ַעט יֹוֵתר ִמּכַ יָרה מְּ זֹונֹות ִויָבֵרךְּ ] הֲעׁשִ ַעל מְּ ָיה וְּ חְּ ָדִגים. , [ַהּמִ ר וְּ ָבש ָ יל ּכְּ ׁשִ בְּ )סימן אֹו ּתַ

 תמד ס"א. רסג, סח(
 

ית  ִליש ִ ן ְסעּוָדה ש ְ ֵרז  -ְזמַׁ ּדָ ָכךְּ ִיזְּ ֵתָאבֹון, לְּ ה לְּ ּצָ ת ַהּמַ ֱאֹכל אֶּ ָלה ָצִריךְּ לֶּ יְּ ֵמַאַחר ּוַבּלַ
ָעה ָ ית ַעד ַהׁשּ ִליׁשִ עּוָדה ׁשְּ ַקּיֵם סְּ ר  לְּ יִרית ֵמַהּבֹקֶּ ךְּ ָהֲעש ִ ֵערֶּ עֹון ַקִיץ 10:01]ּבְּ ׁשָ ַכח, [ּבְּ ִאם ׁשָ . וְּ

ִית" זַּ ּיֹאַכל "ּכַ א ׁשֶּ ּלָ ת, אֶּ לֶּ ֶּ ֻבׁשּ ה מְּ ַמּצָ ֹוָתּה ּבְּ ד ַלֲעש  ַמֵהר ִמּיָ ָרם[  82] יְּ לֹא  01ַעד ּגְּ ָרם וְּ ּגְּ
ִטיָלה[יֹוֵתר  ָבֵרךְּ ַעל ַהּנְּ לֹא יְּ ירָ ]וְּ ה ֲעׁשִ ִאם אֹוֵכל ַמּצָ יָצה". וְּ ּבֵ ַעט יֹוֵתר ִמ"ּכַ  02] ה, ֹיאַכל מְּ

ָרם[ ִקיָעה. ּגְּ ְּ ֱאֹכל ַעד ַהׁשּ ר לֶּ ה, ֻמּתָ ַכּדֹומֶּ ז ִויָרקֹות וְּ  )רסד(. ּוֵפרֹות אֹו ֹארֶּ
 

ה ּצָ ּמַׁ  ִטְלטּול הַׁ
ֵאי ת וְּ ּבָ ַ ׁשּ ִגיָלה ּבַ ה רְּ ֵטל ַמּצָ ַטלְּ ר לְּ הנָ ֻמּתָ צֶּ אּוָיה ִהיא ַלֲאִכיָלה ּבְּ  ,ה ֻמקְּ רְּ יָון ׁשֶּ ת, ]ּכֵ ּבָ ֵליל ׁשַ

ַרִים ִציַאת ִמצְּ ִסּפּור יְּ ּלֹא ֵמִבין ּבְּ ָקָטן ׁשֶּ ּיֹום לְּ ָנּה ּבַ ר ִלּתְּ ֵכן ֻמּתָ מּורֹות  [.וְּ אּוָלם ַמּצֹות ׁשְּ
ה צֶּ ן ֻמקְּ ר, ֲהֵריהֶּ דֶּ ֵליל ַהּסֵ ֻיָחדֹות לְּ ָלן.  ַהמְּ טְּ ַטלְּ ָאסּור לְּ ִאם]וְּ ַרךְּ  וְּ ָלן ֻהצְּ טְּ ַטלְּ ן, לְּ ן ִיּתֵ  ֲעֵליהֶּ

הּוא ַמֲאָכל ֵטל ׁשֶּ ֵאינֹו  [ִויַטלְּ מּורֹות, וְּ ל ַמּצֹות ׁשְּ דֹוָלה ׁשֶּ ּמּות ּגְּ ִאם ֵיׁש לֹו ּכַ א ׁשֶּ ּלָ אֶּ
ת. ּבָ ַ ׁשּ ָלן ּבַ טְּ ַטלְּ ר לְּ ַסח, ֻמּתָ ם ַהּפֶּ ן ֹקדֶּ ֱאֹכל ֵמהֶּ ּלֹא לֶּ יד ׁשֶּ ּפִ  (. השבת בהלכה ובאגדה)רו, רסו ַמקְּ

 
ֶדר ּסֵ ֲהָכנֹות ְלֵליל הַׁ  הַׁ

ל אֶּ  ֵ ַבׁשּ ה ּתְּ ָ ָהִאׁשּ י, כֵּ טֹוב ׁשֶּ ִ ׁשּ יֹום ׁשִ ר ּבְּ דֶּ ל ֵליל ַהּסֵ ֲאָכִלים ׁשֶּ ל ַהּמַ ּתּוַכלדי ת ּכָ  ׁשֶּ
ַנַחת ת ּבְּ בֶּ ֹרא ָוֹרַגע ָלׁשֶּ ת ִלקְּ ָדה אֶּ ָחגו ַהַהּגָ ֵליל הֶּ ַרִים, ּובְּ ִציַאת ִמצְּ ת ִסּפּור יְּ ֹמַע אֶּ  ִלׁשְּ

תתַ  ּבָ ב ׁשַ רֶּ לּוָקה ֵמעֶּ ז ֵמֵאׁש ַהּדְּ ת ַהּגַ ִליק אֶּ ת ַהתַּ , ודְּ ם אֶּ ַחּמֵ ִחילּו תְּ לֹא ַיתְּ יִלים. וְּ ׁשִ בְּ
ת  ּבָ ַ ָהִכין ִמׁשּ ֲהֵרי ָאסּור לְּ ת, ׁשֶּ ּבָ ַ א ַאַחר ֵצאת ַהׁשּ ּלָ ָאר ַהֲהָכנֹות אֶּ ָחן ּוׁשְּ לְּ ֻ ִסּדּור ַהׁשּ ּבְּ

ׁש'.  ֹקדֶּ ׁש לְּ ין ֹקדֶּ יל ּבֵ ּדִ בְּ רּוךְּ ַהּמַ ם ַהֲהָכנֹות, ּתֹאַמר: 'ּבָ ֹקדֶּ יֹום טֹוב. וְּ  )רסח(לְּ
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ִית מְּ  ֵני ַהּבַ ד ִאם ּבְּ ַבד ִמּיָ לְּ ָחן ּבִ לְּ ֻ ִסּדּור ַהׁשּ ִחיל ּבְּ ַהתְּ כֹוִלים לְּ חּוק, יְּ ַמן ּדָ ַהזְּּ ים וְּ ֻרּבִ
ִחילּו  ז, לֹא ַיתְּ רֹות אֹו ַהּגַ ָלַקת ַהּנֵ ַהדְּ ָלאכֹות, ּכְּ ָאר ַהּמְּ ת ׁשְּ ִקיָעה, ֲאָבל אֶּ ְּ ַאַחר ַהׁשּ

ת.  ּבָ ַ ַאַחר ֵצאת ַהׁשּ א לְּ ּלָ ן אֶּ ׁשּום ֹאפֶּ  )רסח(ּבְּ
 

ּתֹוִדיעֵ   נּו""וַׁ
ֲעִמיָדה 'ַוּתֹוִדיֵענּו'  ת, מֹוִסיף ּבָ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ל יֹום טֹוב ּבְּ ִבית ׁשֶּ ת ַערְּ ִפּלַ תְּ ה ּבִ קֹום 'ַאּתָ מְּ ]ּבִ

ת[ ּבָ ָכל מֹוָצֵאי ׁשַ ּבְּ נּו' ׁשֶּ ּתָ לֹא ֲאָמרֹו  חֹוַננְּ ַכח וְּ ִאם ׁשָ ּדּוִרים. וְּ ּסִ ּמּוָבא ּבַ ָאַמר  -ּכַ ׁשֶּ ר ּכְּ ּכַ ִאם ִנזְּ
רּוךְּ ַאתָּ  אֹוֵמר 'ַוּתֹוִדיֵענּו', 'ּבָ ים', חֹוֵזר וְּ ַמּנִ ַהזְּּ ָרֵאל וְּ ׁש ִיש ְּ ַקּדֵ יךְּ 'ה' מְּ ׁשִ ִהמְּ ם ׁשֶּ ה' ֹקדֶּ

ה ה''  רּוךְּ ַאּתָ ָבר ָאַמר 'ּבָ ם ה', ֵאינֹו חֹוֵזר.  -ֲאָבל ִאם ּכְּ יר ׁשֵ ּכִ ִהזְּ יָון ׁשֶּ  )רסח(ּכֵ
 

ּנֵרֹות ת הַׁ ְדָלקַׁ  הַׁ
ָעש ֶּ  ַסח ּתֵ ל ּפֶּ בֹוד יֹום טֹוב ׁשֶּ ָעָרה ִלכְּ ֵדי ַהבְּ ַעל יְּ ת, וְּ ּבָ ַ ַאַחר ֵצאת ַהׁשּ ַרק לְּ ה ַאךְּ וְּ

ה לֹא  ָ ָהִאׁשּ ל ׁשֶּ ּדֵ ּתַ ִהׁשְּ ֵיׁש לְּ ָמה'. וְּ ׁשָ מֹו 'ֵנר נְּ ת, ּכְּ ּבָ ַ ֵני ַהׁשּ לּוָקה ִלפְּ ָתה ּדְּ ָהיְּ ֵמֵאׁש ׁשֶּ
ם  נּו ּתָ ַרּבֵ ת לְּ ּבָ ַ א ַעד ֵצאת ַהׁשּ ּלָ ָחג אֶּ בֹוד הֶּ רֹות ִלכְּ ת ַהּנֵ ִליק אֶּ דְּ [. 81:01]ּתַ ךְּ ֵערֶּ  )רסח( ּבְּ

 

ָוה  ִמצְּ ִרים ּבְּ ַהּדְּ ּמְּ כּות ׁשֶּ זְּ ּבִ ן ַזִית, ׁשֶּ מֶּ ׁשֶּ יֹום טֹוב ּבְּ ת וְּ ּבָ ִליק ֵנרֹות ׁשַ ַהדְּ יֹוֵתר לְּ ַהּטֹוב ּבְּ
ִמיֵדי ֲחָכִמים  לְּ ָבִנים ּתַ ֵנרֹות. ב("שבת כג עמסכת )זֹו, זֹוִכים לְּ ִליָקה ּבְּ דְּ ה ַהּמַ ָ ָנם ִאׁשּ  ָאמְּ

ֵהר ׁשֶּ שעוה זָּ ֲעָוה , ּתִ ַ ֵדי ִחּמּום ַהׁשּ מֹוטֹות ַעל יְּ רֹות ַלּפָ ת ַהּנֵ יֹום טֹוב אֶּ יק ּבְּ ּבִ דְּ ּלֹא ּתַ
ּום ִאּסּור ָמֵרחַ  ]ִמׁשּ הּוא, מְּ ַדת ׁשֶּ ת ּתֹולְּ לֶּאכֶּ ַמֵחק[ מְּ רֹות מְּ ת ַהּנֵ י אֶּ ִ ׁשּ יֹום ׁשִ יק ּבְּ ּבִ דְּ א ּתַ ּלָ , אֶּ

הֶּ  ִליק ּבָ דְּ ָחג ּתַ ֵליל הֶּ מֹוטֹות ַאֵחר, ּובְּ זּוג ּפָ  ()חזו"ע יו"ט סאם. ּבְּ
 

 ת ּבָ ַׁ ש  ָחל ּבְ ֶ ח ש  סַׁ יֵני ֶעֶרב ּפֶ אן ִמּדִ ד ּכָ    עַׁ
 
 

 ח סַׁ ל ֵליל ּפֶ ֶ ְרִבית ש  ִפּלַׁת עַׁ   ּתְ
ת  ּבָ ַׁ ש  ָחל ּבְ ֶ ח ש  סַׁ ע -ּפֶ בַׁ ֶ ת ֵמֵעין ש  ְרּכַׁ  ּבִ

ַבע ת ֵמֵעין ׁשֶּ ּכַ רְּ ִליַח ִצּבּור אֹוֵמר ּבִ ָ ת, ֵאין ַהׁשּ ּבָ ׁשַ ָחל ּבְּ ַסח ׁשֶּ ִליַח ִצּבּור  .ֵליל ּפֶּ ּוׁשְּ
ָלל.  ָהל ַלֲענֹות ַאֲחָריו 'ָאֵמן' ּכְּ ֲאָמָרּה, ֵאין ַלּקָ  )רלא(ׁשֶּ

 
י ַהּכְּ  ּתֵ ם ָהיּו ּבָ ַמּנָ זְּ ּבִ ַלל ׁשֶּ גְּ ַבע, ּבִ ת ֵמֵעין ׁשֶּ ּכַ רְּ נּו ֲחַז"ל לֹוַמר ּבִ ּקְּ ּתִ ֶּ ל ַמה ׁשּ ּכָ זֶּה, ׁשֶּ ַעם ּבָ ַהּטַ ת וְּ סֶּ נֶּ

ָעִמים ָהיּו יְּ  ית ִמחּוץ ָלִעיר, ּופְּ אּו ִמּבֵ ּבּור ָיצְּ ַהּצִ ה ַאַחר ׁשֶּ ִפּלָ ת ַהּתְּ ִרים אֶּ גֹומְּ ַאֲחִרים וְּ ִמתְּ ִחיִדים ׁשֶּ
ַמנָּ  זְּ ֹאד ּבִ צּוִיים מְּ ָהיּו מְּ ִדים ׁשֶּ ֵ ָהיּו ִנזֹּוִקים ִמׁשּ ָלה, וְּ יְּ ּלַ ֵביָתם ּבַ ם לְּ ַבּדָ ִרים לְּ ָהיּו חֹוזְּ ת, וְּ סֶּ נֶּ ָכךְּ ַהּכְּ ם, לְּ

ּיֹאַמר הַ  נּו ֲחָכִמים ׁשֶּ ּקְּ ָצת, ּתִ ה קְּ ִפּלָ ָאֵרךְּ ַהּתְּ תְּ ֵדי זֶּה ּתִ ַעל יְּ ַבע, וְּ ת ֵמֵעין ׁשֶּ ּכַ רְּ ַאַחר ָהֲעִמיָדה ּבִ ן לְּ ָּ ַחז
ָרה עַ  ַהּתֹוָרה ָאמְּ יָון ׁשֶּ ה, ּכֵ ֵביָתם. ּוֵמַעּתָ רּו ַיַחד לְּ זְּ ַיחְּ ה וְּ ִפּלָ ת ַהּתְּ ַסּיֵם אֶּ יקּו לְּ ּפִ ם ַיסְּ ּלָ ּכֻ ךְּ ׁשֶּ ל ֵליל ּכָ

סַ  ִרים ה ח:ּפֶּ ּמֻ ׁשּו ֲחַז"ל "ֵליל ׁשִ ָדרְּ ר  פסחים קט ע"ב(מסכת )ּוא ַלה'", וְּ ּמָ ׁשֻ ָלה ַהמְּ יִקים, ִאם ִמן ַליְּ זִּ ַהּמַ
ָלל יִקים ּכְּ ל ַמזִּ ׁש ׁשֶּ ן, ֵאין ֲחׁשָ ִלים,  ,ּכֵ לְּ ּפַ תְּ ַאֵחר ִמי ֵמַהּמִ ַאף ִאם יְּ ַבע, ׁשֶּ ת ֵמֵעין ׁשֶּ ּכַ ִברְּ ךְּ ּבְּ ֵאין ֹצרֶּ וְּ

ֵזק. ּלֹא ִיּנָ אי ׁשֶּ ַוּדַ רב ניסים גאון, מחזור ויטרי, הריטב"א, התוספות, המאירי, הראב"ן, ארחות חיים,  :כך פסקו ּבְּ

ַתב:  כל בו, המכתם, הטור, הריב"ש, הרשב"ש, שלטי הגיבורים. ומרן הבית יוסף העיד שכן המנהג. "ז ּכָ ּבַ ָהַרדְּ וְּ
ָרּה  ָאמְּ ה לְּ ל ָהרֹוצֶּ רֹותֹו מַ  -"ּכָ ֵאין ָראּוי ִלקְּ ַעת ִחיצֹוִני הּוא, וְּ לֹא ָלחּוׁש לֹו". ּדַ ָלל, וְּ ת ּכְּ וכן פסקו ֲחלֹקֶּ

הלבוש, המגן אברהם, באר היטב, שלחן גבוה, שלמי צבור, רבנו זלמן,  ומהם: הרמ"ע מפאנו, מהאחרוניםרבים 

ָחן ָערּוךְּ  משנה ברורה ועוד. ומרן החיד"א ועוד כתבו, שגם לפי האר"י ז"ל אין לאומרה. לְּ ֻ ׁשּ ַסק ָמָרן ּבַ ֵכן ּפָ וְּ
ַבע. ַעל א("תפז סן סימ) ת ֵמֵעין ׁשֶּ ּכַ רְּ ֵאין לֹוַמר ּבִ ן ׁשֶּ ִמים  ,ּכֵ ֻסּיָ ִנים מְּ ל ַחזָּ ָנם ׁשֶּ ַמע ָאזְּ ִמׁשְּ ָהִעיר לְּ ֵיׁש לְּ

ׁש, ֲאִפּלּו ִאם ָהָיה ָסֵפק ַמּמָ ָלה, ׁשֶּ ַבּטָ ָרָכה לְּ ׁש ּבְּ ָמם ַלֲחׁשַ ִניִסים ַעצְּ ָהִבין ֹזאת, ּוַמכְּ ילּו לְּ ּכִ ּלֹא ִהש ְּ  ׁשֶּ
ָלל, פֵ ֲהֵרי סָ  ת ּכְּ ֵאינֹו ַמֲחלֹקֶּ "ז ׁשֶּ ּבַ ַתב ָהַרדְּ ּכָ ִדין זֶּה ׁשֶּ ן ּבְּ ּכֵ ל ׁשֶּ , ּכָ ָבֵרךְּ לֹא מְּ ָהֵקל וְּ ָרכֹות לְּ ק ּבְּ

ָהל ַלֲענֹות ַאֲחָריו ָאֵמן.  ֲאָמָרּה, ֵאין ַלּקָ ִליַח ִצּבּור ׁשֶּ ָרּה, ּוׁשְּ ָאמְּ אי ֵאין לְּ ַוּדַ ּבְּ  (חזו"ע שבת א שמ. )רלאׁשֶּ
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ּלֵל בִּ  הַׁ ת הַׁ  ְבָרָכהְקִריאַׁ

ת  סֶּ נֶּ ֵבית ַהּכְּ ֵליל יֹום טֹוב ּבְּ ָרָכה ּבְּ בְּ ל ּבִ ת ַהַהּלֵ ֹמר אֶּ ים ִלגְּ דֹוׁשִ ָרֵאל קְּ ַהג ִיש ְּ ִמנְּ
ִבית ת ַערְּ ִפּלַ תְּ ִעיָמה ּבִ נְּ ִאים ּבִ ּקֹורְּ ל ׁשֶּ ת ַהַהּלֵ ֹטר אֶּ ָרָכה ָהִראׁשֹוָנה ִלפְּ ּבְּ ן ּבַ דֹוָלה. ִויַכּוֵ  ּגְּ

ִית ּבַ סֹוף ּבַ ר ּבְּ דֶּ ִביִעי. ֹוסַהכּ  ַעל ַהּסֵ  )רכז( ָהרְּ
 

ַתב ָהג: (תעג)סימן  ַהּטּור ּכָ קֹומֹות ָמה טֹוב ּוָמה ָנִעים ִמנְּ ִאים ַהּמְּ ּקֹורְּ ת ׁשֶּ ֵבית אֶּ ת  ַהַהּלֵל ּבְּ סֶּ נֶּ ַהּכְּ
ּבּור ּצִ ִרים ,ּבַ ת סֹופְּ כֶּ ַמּסֶּ ךְּ ּבְּ מֶּ ֵיׁש לֹו סֶּ אֹומְּ  .וְּ ָבֵרךְּ ָעָליו ּולְּ רֹותֹו ּולְּ ָחר ִלקְּ בְּ ָוה ִמן ַהּמֻ ִעיָמהּוִמצְּ נְּ , רֹו ּבִ

ֱאַמר ּנֶּ ַקּיֵם ָמה ׁשֶּ ו" :לְּ ּדָ מֹו ַיחְּ ָמה ׁשְּ רֹומְּ ֵביתוֹ  ".ּונְּ ּקֹוֵרא ּבְּ ׁשֶּ ָדה ּוכְּ ַהּגָ ָבֵרךְּ  ֵאין ,ּבַ ֵרךְּ  ,ָצִריךְּ לְּ ָבר ּבֵ ּכְּ ׁשֶּ
ים ַרּבִ ָכַתב. ָעָליו ּבָ ן, א"ַהִחידָ  וְּ ּכֵ ִהיגוּ  ׁשֶּ אֹוִנים ִהנְּ י ַהּגְּ ָיִמין ַרּבִ נְּ יוְּ , ַהּכֵֹהן ּבִ ָרֵאל ַרּבִ לֹֹמה ִיש ְּ גוֹ  ׁשְּ , ִלינְּ

עֹוד ִנים וְּ ם ַרּבָ ָעֵריהֶּ ֵכן. ּבְּ וּ  וְּ ה ָעש  אֹון ַרב ַמֲעש ֵ אֹוןא"ש,  ם"ַמֲהרַ  ַהּגָ ַהּגָ שׁ  וְּ ַקאטְּ עֹוד ִמּמּונְּ  ַוֲאִפּלוּ . וְּ
ּלֵל ָיִחיד ּפַ תְּ ָמקֹום ַהּמִ ּלֹא ּבְּ רוֹ  ָנֲהגוּ  ׁשֶּ ָאמְּ מוֹ  ֹיאַמר לְּ ַעצְּ מוֹ , ּבְּ ָעש ָ  ּכְּ ל ֵכן הׁשֶּ ֻקּבָ אנוֹ  ע"ָהַרמַ  ַהמְּ , ִמּפָ
ַהּנֹוָדע, ּפּוָאה ן"ּוַמֲהרַ  יהּוָדה וְּ ה ֱאֹמר. ּבִ אֹוָתן ָנִעים ּוָמה טֹוב ָמה, ֵמַעּתָ ִהּלֹות ׁשֶּ ֲעַדִין מּוָעטֹות קְּ  ׁשֶּ
זֶּה ָנֲהגוּ  לֹא ק, ּבָ ֵחלֶּ ַמִנים ֵמֲעַדת ּכְּ ָראּוי, ַהּתֵ ָנכֹון ׁשֶּ ּנוּ  וְּ ׁשַ ּיְּ ָהָגם ׁשֶּ יֹ  ִמנְּ רוּ וְּ ָרָכה ַהַהּלֵל אמְּ בְּ ִעיָמה ּבִ  ּוִבנְּ

ה דֹוׁשָ ֲהֵרי, קְּ קֹור ׁשֶּ ַהּלֵל ַהּמָ דֹוֵלי הּוא זֶּה לְּ ]כמבואר בתלמוד ירושלמי, תוספתא, מסכת סופרים, , עֹוָלם ִמּגְּ

ֵכן תוספות, הרשב"א, רבי יהודה החסיד, ראבי"ה, הרוקח, אור זרוע, המאירי, צדה לדרך, רבנו האר"י ועוד.[  ַסקפָּ  וְּ
ָחן ָמָרן לְּ ֻ ׁשּ ַסח: "(ד"ס תפז)סימן  ָערּוךְּ  ּבַ ל ּפֶּ ֵליל ִראׁשֹון ׁשֶּ ָרָכה  ,ּבְּ בְּ ִעיָמה ּבִ נְּ ּבּור ּבִ ּצִ ִרים ַהַהּלֵל ּבַ ּגֹומְּ

ה ָוסֹוף ִחּלָ ׁשֹוֵמעַ ". ּתְּ ּכֹן ָלנוּ  וְּ ַטח ִיׁשְּ  )רכז(. ּבֶּ
 

ים  ָנש ִ
ַאף ִאשָּׁ  ה. וְּ ל זֶּ ַהּלֵ בֹות ּבְּ ים ַחּיָ ׁשִ ם ַהּנָ ם ּגַ ֲעֹמד ֹקדֶּ ִבית, ּתַ ל ַערְּ ּלֵ ּפַ ִהתְּ ִגיָלה לְּ ֵאיָנּה רְּ ה ׁשֶּ

ֵאיָנּה  ה ׁשֶּ ָ ִאׁשּ לּוָך'. וְּ ַהלְּ ת 'יְּ ּכַ ִברְּ ָרָכה ַעד סֹופֹו ּבְּ בְּ ל ּבִ ת ַהַהּלֵ ָרא אֶּ ִתקְּ ר וְּ דֶּ ת ַהּסֵ ִחּלַ ּתְּ
ֵדי חֹוָבָתּה.  ֵתֵצא יְּ ּה וְּ ּתָ רְּ ַמע ֵמֲחבֶּ ׁשְּ ֹרא, ּתִ  )רל(יֹוַדַעת ִלקְּ

 

ְבָלנּות ָוה סַׁ ָ  ָזָהב ש 
ת  אּו אֶּ ן לֹא ָקרְּ נֹוָתיו ֲעַדּיִ ּתֹו ּובְּ ִאׁשְּ ה ׁשֶּ רֹואֶּ ת, וְּ סֶּ נֶּ ית ַהּכְּ ֵביתֹו ִמּבֵ א לְּ ּבָ לִמי ׁשֶּ , ַהַהּלֵ

א ֹיאַמר  ּלָ ד, אֶּ ר ִמּיָ דֶּ ת ַהּסֵ ִחיל אֶּ ַהתְּ ִבים אֹותֹו לְּ ַעּכְּ ּמְּ ַלל ׁשֶּ גְּ ַעס ּבִ לֹא ִיכְּ יד וְּ ּפִ לֹא ַיקְּ
ִעימָ  ַנַחת ּוִבנְּ ם ּבְּ ת ָלהֶּ אּו אֶּ רְּ קְּ ּיִ לה ׁשֶּ מּוהּו, ַהַהּלֵ ַסּיְּ ּיְּ ָלנּות ַעד ׁשֶּ ַסבְּ ן ּבְּ ִתין ָלהֶּ ַימְּ , וְּ

לֹום. ׁשָ קֹומֹו ָיבֹוא ּבְּ ַהּכֹל ַעל מְּ  וְּ

 
 

 ֶדר ּסֵ ת ֵליל הַׁ   ֲעִריכַׁ
 

ה. ָמרֹור. ּכֹוֵרְך. ּצָ יד. ָרְחָצה. מֹוִציא מַׁ ּגִ ץ. מַׁ חַׁ ס. יַׁ ְרּפַׁ ץ. ּכַׁ . ּוְרחַׁ ש  ּדֵ  קַׁ
ְלָחן עֹורֵ  ּלֵל. ִנְרָצה. ְך.ש   ֵרְך. הַׁ  ָצפּון. ּבָ

 

תֹוָכּה: יחּו ּבְּ ַיּנִ ר וְּ דֶּ ת ַהּסֵ ִחּלַ תְּ ָעָרה ּבִ  ָיִכינּו קְּ
יָצה. ָמרֹור . ּבֵ ּצֹות. ְזרֹועַׁ לֹש  מַׁ ָ ס. ֲחֶזֶרת)חסה( ש  ְרּפַׁ  .)חסה( . ֲחֹרֶסת. ּכַׁ

 

   ש ּדֵ  קַׁ
ת ְלָחן ֲעִריכַׁ ש ּ    הַׁ

עֹוד יֹום, ּכְּ  ָחנֹו ִמּבְּ לְּ ר ַיֲעֹרךְּ ׁשֻ ד. ִויַסּדֵ ׁש ִמּיָ ַקּדֵ ת יְּ סֶּ נֶּ ית ַהּכְּ ֵביתֹו ִמּבֵ בֹוא לְּ ּיָ ׁשֶּ ּכְּ ֵדי ׁשֶּ
קֹום  ָיִכין מְּ ָלִכים. וְּ ֵני מְּ ךְּ ֵחרּות ּובְּ רֶּ אֹות ּדֶּ ַהרְּ ּתֹו, לְּ ָכלְּ ִפי יְּ ֵכִלים ָנִאים ּכְּ ָחנֹו ּבְּ לְּ ׁשֻ

ַנַחת.  ךְּ ֵחרּות ּבְּ רֶּ ה, ּדֶּ ֲהִסּבָ ב ּבַ ׁשֵ ּיֵ ֵדי ׁשֶּ בֹו, ּכְּ ִאם ו( )א,מֹוׁשָ א וְּ ֵביתוֹ  ּבָ ָרָאה לְּ ָחן וְּ לְּ ֻ ַהׁשּ  ׁשֶּ
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ָראּוי ָערּוךְּ  ֵאינוֹ  כוֹ  ַיֲעֹזר, ּכָ ָערְּ ךְּ  לְּ ֹארֶּ ָלנּות רּוחַ  ּבְּ ַסבְּ ֵדי, ּובְּ ּלֹא ּכְּ ל ׁשֶּ ׁשֵ ָעוֹון ִיּכָ ַעס ּבְּ , ַהּכַ
לֹום ַחס ׁשָ ָרט, וְּ ֵעת ּוִבפְּ ֵאין, ַהזֹּאת ּבָ ָכל ׁשֶּ ִמים ּבְּ ָחה ַהּיָ מְּ דֹוָלה ש ִ  .זֶּה יֹוםּכְּ  ּגְּ
 

 

ָכל ֵאין ִמים ּבְ יָּ ְמָחה יֹום הַׁ דֹול ש ִ יֹום ּגָ  ֶזה ּכְ
ִחיק ֹאד ַירְּ ל מְּ בּות ּכָ ת ֹרגֶּז אוֹ  ַעצְּ ֻעּמַ ָחה לְּ מְּ ִ דֹוָלה ַהש ּ ּיֵשׁ  ַהּגְּ ֹמחַ  לוֹ  ׁשֶּ יֹום ִלש ְּ ַאף. זֶּה ּבְּ  וְּ

יֹונֹות לוֹ  ָיבֹואוּ  ִאם ל ִנּסְּ ַעס ׁשֶּ ה ּכַ ַכּדֹומֶּ ִטיֵנם, וְּ ֵעינָ  ַיקְּ ּבֹוֵנן יוּבְּ תְּ ּיִ ׁשֶּ לּות ּכְּ ַגדְּ  ַהּיֹום ּבְּ
דֹושׁ  ַהּנֹוָרא ַהּקָ ֵכיָון. ַהזֶּּה וְּ שׁ  וְּ ֹרֶּ ׁשּ ה ֱהיֹוֵתנוּ  ׁשֶּ ֻאּמָ ַחר לְּ ּבָ נוּ  ׁשֶּ ם ּבָ ֵ ָלה הּוא ַהׁשּ יְּ ּלַ  ֲהֵרי, ַהזֶּּה ּבַ
ר ִעּקָ ִנים ַהִחּנּוךְּ  ׁשֶּ ָלה הּוא ַלּבָ יְּ ּלַ ֵכם, ַהזֶּּה ּבַ ַחּנְּ ּיְּ ַעם ׁשֶּ ם לְּ ֵ ּכוּ , ַהׁשּ ִיזְּ ךְּ  ִמּתֹוךְּ  וְּ תֹוָרה ּכָ  לְּ
וֹות יֹוָתם ּוִמצְּ הְּ ֵדי ּבִ ם ַעבְּ ֵ ֱאָמִנים ַהׁשּ  הערה י( טו פרק ג חלק לציון אור ׁשּו"ת) .נֶּ

  

 
לֹום ָ ר ֵליל - ֲעֵליֶכם ש  דֶּ ָחל ַהּסֵ ת ׁשֶּ ּבָ ׁשַ ּלֹא נֹוֲהִגים ֵישׁ , ּבְּ לֹום לֹוַמר ׁשֶּ ם' 'ׁשָ  ֲעֵליכֶּ
ת ׁשֶּ 'אֶּ ָכל ַחִיל' וְּ בְּ תשַׁ  ּכִ ֵני, ּבָ ִריִכים ִמּפְּ ּצְּ ֵרז ׁשֶּ ּדָ ִהזְּ ָלה לְּ ַליְּ ּלֹא, זֶּה ּבְּ נוּ  ׁשֶּ ינֹוקֹות ִייׁשְּ  .ַהּתִ

 )שו"ת רב פעלים. חזו"ע שבת ב יג( וכן נהג מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל בביתו.

 

ּכֹוס ּגֶֹדל  הַׁ
ַהּכֹוס ִכיל ָצִריךְּ ׁשֶּ ּמּות ּתָ ִביִעית ַיִין ּכַ ל רְּ ַרם 21] ׁשֶּ טֹוב .[ּגְּ ִכיל וְּ ּתָ ָצת ׁשֶּ ֵדי, יֹוֵתר קְּ  ּכְּ

ִאם ֵפךְּ  ׁשֶּ ָ ַעט ִיׁשּ ֵאר ֲעַדִין, מְּ ָ ׁשּ ּמּות ּתִ ִביִעית ּכַ ֲהָלָכה ָהרְּ  )טז(. ּכַ
 

עּור ִאם. מ"ל 21 ִהּנוֹ  ְרִביִעית ש ִ ִדים וְּ ִקיָלה ֹזאת מֹודְּ ׁשְּ נוֹ , ּבִ ׁשְּ ל יֶּ ּדֵ בְּ ין הֶּ ַקל ּבֵ ִים ִמׁשְּ ַקל ַהּמַ ִמׁשְּ  לְּ
ִיןהַ  ַמִים, ּיַ ּבְּ עּור - ׁשֶּ ַרם 21 ִהּנוֹ  מ"ל 21 ׁשִ ִאּלוּ , ּגְּ ַיִין וְּ הּוא] ּבְּ עּור -[ יֹוֵתר ַקל ׁשֶּ -ּכְּ  ִהּנוֹ  מ"ל 21 ׁשִ
ַרם 22 ֵאין ַרק. ּגְּ ק ָנכֹון ׁשֶּ ּדֵ ַדקְּ ל לְּ ךְּ  ּכָ ַגם, ּכָ ָקל וְּ ׁשְּ ין ַהּמִ ִין סּוֵגי ּבֵ ה ַהּיַ ּנֶּ ּתַ ן ָלֵכן - ִמׁשְּ ַרם 21 ִיּתֵ  .ּגְּ
 
ׁשֹון זוֹ וְּ  ִצּיֹון ָהִראׁשֹון ָמָרן לְּ נוּ  לְּ ָיה ַרּבֵ צּוָק"ל יֹוֵסף עֹוַבדְּ ַתב: שבת ב נג( חזו"ע) זְּ "ם ּכָ ּבָ ֵפרּושׁ  ָהַרמְּ  ּבְּ

ָנה ׁשְּ ִביִעית, (מ"ב פ"אעדיות מסכת ) ַהּמִ ִין ִמן ָהרְּ ִכיל ַהּיַ ם כ"ו ּתָ הְּ רְּ ִים ּוִמן, ּדִ ם לכ"ז ָקרֹוב ַהּמַ הְּ רְּ . ּדִ
הֹוִאיל כָ  וְּ ם לוְּ הְּ רְּ ה הּוא ּדִ לֹוׁשָ ַרם ׁשְּ י, ּגְּ מֹוִנים ּדַ ׁשְּ ַרם ּבִ ִין ִמן ּגְּ נוּ . ע"כ. ַהּיַ ַהיְּ ֵדי וְּ ּכְּ יעַ  ׁשֶּ ַהּגִ  21-לְּ  לְּ

ַרם 21 ָלֵתת ֵישׁ , ַמִים מ"ל ַיִין ֵכן לֹא, ַמִים ּגְּ הּוא ּבְּ י, יֹוֵתר ַקל ׁשֶּ ַרם 22 ָלֵתת ּדַ ל ּוָבזֶּה ,ּגְּ ַקּבֵ  21 נְּ
מוֹ . ַיִין מ"ל ן, ןכֵ  ּוכְּ מֶּ ׁשֶּ הּוא ּבְּ ִין יֹוֵתר ַקל ׁשֶּ י ִמּיַ ָפחֹות ּדַ ַרם 22-מ ּבְּ ֵדי ּגְּ ל ּכְּ ַקּבֵ ן מ"ל 21 לְּ מֶּ  .ׁשֶּ

 

ת ּכֹוס ְמִזיגַׁ  הַׁ
חּוץ,  ת ַהּכֹוס ִמּבַ פּו אֶּ טְּ ם ָלֵכן ִיׁשְּ ֹקדֶּ ִית, וְּ ֵני ַהּבַ ָחד ִמּבְּ ָכל אֶּ ִגים ּכֹוס ִראׁשֹון לְּ מֹוזְּ

ט ִנים. וְּ פְּ פּוהּו ִמּבִ ׁשְּ פְּ ךְּ ֵחרּות. ִויׁשַ רֶּ ִית, ּדֶּ ַבַעל ַהּבַ ֹזג לְּ ַאֵחר ִימְּ  )טו(ֹוב ׁשֶּ
 

א ַמּלֵ ת יְּ דֹוָתיו ַעל ַיִין ַהּכֹוס אֶּ ה ַעד ּגְּ ָראֶּ ּתֵ מוֹ  ׁשֶּ ת ּכְּ ׁשֶּ ָלה קֶּ ַמעְּ ה, לְּ זֹוכֶּ ה וְּ זֶּ ַנֲחָלה ּבָ  לְּ
ִלי ָצִרים ּבְּ ִלי] מְּ בּול ּבְּ ן. [ּגְּ ִיּתֵ לֹוִחית וְּ ַחת צְּ א, ַהּכֹוס ּתַ ּמָ ֵפךְּ  ׁשֶּ ָ ַאף. ִיׁשּ ֵפךְּ  ִאם וְּ ָ ִין ִיׁשּ  ֵמַהּיַ

ָרָכה ִסיָמן זֶּה ֲהֵרי, ַלחּוץ  )שבת א רנח(. )עירובין סה סע"א( ּבְּ
 

ת ִחּנּוךְ   ִמְצוַׁ
ַרִים,  ִציַאת ִמצְּ ִסּפּור יְּ ִביִנים ּבְּ ּמְּ ים ׁשֶּ ַטּנִ ָלִדים ַהּקְּ ֵני ַהיְּ ם ִלפְּ ַעט ַיִין ּגַ ָוה ָלֵתת מְּ ִמצְּ

ַות אַ  ִמצְּ ָכם ּבְּ ַחּנְּ ֵדי לְּ ע ּכֹוסֹות. ּכְּ ּבַ  )ה(רְּ
 

ִין  יַׁ
ׁש ַעל ַיִין ָאֹדם.  ַקּדֵ ָוה לְּ ם]ִמצְּ זֶּה ֵישׁ  ּגַ ר ּבָ ַדם ֵזכֶּ ַסח לְּ ַדם ּפֶּ כּות, ִמיָלה וְּ זְּ ּבִ י ׁשֶּ ּתֵ וֹות ׁשְּ  ֵאּלוּ  ִמצְּ

ֲאלוּ  ָרֵאל ִנגְּ ַרִים ִיש ְּ צְּ ר. ִמּמִ ֵזכֶּ ת וְּ ַמּכַ ם לְּ ה ּדָ ִהּכָ ת ה' ׁשֶּ ַרִים אֶּ ׁש ִאם ָיכֹול ִלׁשְּ וְּ  [.ִמצְּ ּתֹות ַיִין ַמּמָ
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ָרָכה. בֹוא ָעָליו ּבְּ ר ִמזֶּּה, ּתָ ּכֵ ּתַ ׁשְּ ּיִ ׁש ׁשֶּ ֵאין ֲחׁשָ ן ׁשֶּ ֹאפֶּ זֶּה לוֹ  ֹנחַ  לֹא ִאם ֲאָבל ּבְּ , ּבָ
ִחיָלה ַכּתְּ ה לְּ ּתֶּ ֵכן ִמיץ ֲעָנִבים. ִיׁשְּ ָהג וְּ נְּ ׁשּוט ַהּמִ  (, יג)יא .ַהּפָ

 
 

ע ְרּבַׁ ל ּכֹוסֹות אַׁ ֶ  ָחָלב ש 
רֹוס פְּ ַסח ּבִ ָחד ָאָדם ַנסִנכְּ  ַהּפֶּ ל אֶּ אֹון ֵאצֶּ י ַהּגָ ער יֹוֵסף ַרּבִ ק ּבֶּ ִריסְּ ֵאָלה, ִמּבְּ ִפיו ּוׁשְּ י: ּבְּ , ַרּבִ

ֵדי ָלֵצאת ַמהוּ  ע חֹוַבת יְּ ּבַ ָחָלב ּכֹוסֹות ַארְּ ִין ֱהיֹות, ּבְּ ַהּיַ ר וְּ ֹיקֶּ ֵאינוֹ , ּבְּ ִפי וְּ יִסי לְּ  ָקָרא? ּכִ
אֹון ת ַהּגָ ּתוֹ  אֶּ ִנית ִאׁשְּ ָלַחשׁ , ָהַרּבָ ל 80 ָלִאישׁ  ָלֵתת ָלהּ  וְּ ף רּוּבָ סֶּ ֵדי, ּכֶּ ּיּוַכל ּכְּ נֹות ׁשֶּ  ַיִין ִלקְּ

ע ּבַ ַארְּ ה, ּכֹוסֹות לְּ ׁשָ ּגְּ ּנִ ֶּ לֹא ָהִאישׁ  ֵסֵרב לוֹ  ָלֵתת ִמׁשּ ל וְּ רוֹ , ִקּבֵ אֹומְּ ֹאל: ּבְּ ֵאָלה ִלׁשְּ אִתי ׁשְּ , ּבָ
לֹא לֹום ַחס וְּ ׁשָ ׁשֹט וְּ י אּוָלם, ָיד ִלפְּ ער יֹוֵסף ַרּבִ לוֹ  ּבֶּ ּדְּ ָבִריםבִּ  ׁשִ עֹות, דְּ ַהּמָ תּונֹות ׁשֶּ  לוֹ  נְּ

ָוָאה ַהלְּ ִחיב ַעד, ּבְּ רְּ ּיַ בּולוֹ  ה' ׁשֶּ  .ּגְּ
 

ָצא ּיָ ֶּ עֹות ִעם ָהִאישׁ  ִמׁשּ ֲאָלה, ַהּמָ ִנית ׁשָ י ָהַרּבָ ַרּבִ ער יֹוֵסף לְּ  80 לוֹ  ָלֵתת ָרִאיתָ  ָמה, ּבֶּ
ל ע ַיִין ֲהֵרי, רּוּבָ ּבַ ַארְּ ַנִים ַעל עֹולֶּה ֵאינוֹ  ּכֹוסֹות לְּ ה ׁשְּ לֹוׁשָ ל ׁשְּ ַען? רּוּבָ ָבִרים: ָהַרב ַוּיַ  ּדְּ

ׁשּוָטם ּפְּ ַמַעּתְּ  ֲהֵרי, ּכִ ת ׁשָ ֵאָלתוֹ  אֶּ ֵדי ָלֵצאת ַמהוּ , "ׁשְּ ע יְּ ּבַ ָחָלב ּכֹוסֹות ַארְּ ִאּלוּ ?" ּבְּ  לוֹ  ָהָיה וְּ
ַסח ֵליל ָכתוֹ  ּפֶּ ִהלְּ ר, ּכְּ ש ָ עֹופֹות ּבָ ּתֹות ָהָיה ָאסּור ֲהֵרי, וְּ ֵהיַאךְּ , עּוָדהַהּסְּ  ַאֲחֵרי ָחָלב ִלׁשְּ  וְּ

ַקּיֵם ַות יְּ ע ִמצְּ ּבַ ָחָלב ּכֹוסֹות ַארְּ ּתְּ  ָהא? ּבְּ ֵאין ָלַמדְּ ֵכי לוֹ  ׁשֶּ ָצרְּ ַסח לְּ י ָלֵכן, ּפֶּ י לוֹ  ָנַתּתִ  ּדֵ
סֹורוֹ   הגדה של פסח עמוד ט( ע"חזו)... ַמחְּ

 

 

 ִקּדּוש
ל  ת ּכָ ּדּוׁש אֶּ ֵדי חֹוַבת ַהּקִ הֹוִציא יְּ ן לְּ ַכּוֵ ׁש ָצִריךְּ לְּ ַקּדֵ ִעים ַהמְּ ֹומְּ ֵכן ַהׁשּ ִעים, וְּ ֹומְּ ַהׁשּ

ַלֲענֹות ַאֲחָריו 'ָאֵמן'.  ֵדי חֹוָבה, וְּ ן ָלֵצאת יְּ ַכּוֵ ה, ּולְּ ִמּלָ ה ּבְּ ּדּוׁש ִמּלָ יב ַלּקִ ׁשִ ַהקְּ ִריִכים לְּ צְּ
לֹא ַיֲענּו  מוֹ "וְּ רּוךְּ הּוא ּוָברּוךְּ ׁשְּ שׁ ", ּבָ ֵסק.  ֵמֲחׁשָ פְּ  )יז, יט(הֶּ

 
א  ַבּטֵ ׁש לְּ ַקּדֵ יד ַהמְּ ּפִ א ַיקְּ ַבּטֵ ִאם ֵאינֹו מְּ ַלע אֹוִתּיֹות. וְּ לֹא ִיבְּ ן, וְּ ֹהגֶּ ּדּוׁש ּכַ ת ַהּקִ אֶּ

ׁש.  ַקּדֵ ה 'ָאֵמן' ַאַחר ַהמְּ לֹא ַיֲענֶּ ּדּוׁש, וְּ ת ַהּקִ ַלַחׁש אֶּ מֹו ּבְּ ַעצְּ ֹוֵמַע ּבְּ ן, ֹיאַמר ַהׁשּ ֹהגֶּ  )יז(ּכַ
 

ַכת ִברְּ ָינוּ  ּבְּ ֱהחֶּ ן, ׁשֶּ ַכּוֵ ֹטר יְּ ם ִלפְּ ת ּגַ ַות אֶּ ה ֲאִכיַלת ִמצְּ ּצָ רֹור ַהּמַ ַהּמָ ג). וְּ  (ּכְּ
 

ה  ֲהִסּבָ
ֹמאל.  ֲענֹו ַעל ַצד ש ְּ ָ ִהׁשּ ת ּגּופֹו ּבְּ ה אֶּ ּטֶּ ּיַ נּו ׁשֶּ ַהיְּ ה, וְּ ֲהִסּבָ ּתֹוָתם ּבַ ע ּכֹוסֹות ָצִריךְּ ִלׁשְּ ּבַ ַארְּ

ִאם הֵ  ִאּלּו לֹא הֵ וְּ ַצד ש ְּ ֵסב ַעל ַצד ָיִמין ּכְּ ה לְּ ֲהִסּבָ ּתֹות ּבַ ִלׁשְּ ָצִריךְּ ַלֲחֹזר וְּ ֹמאל. ֵסב, וְּ
ה  ּלֹא ֵהֵסּבָ ה ׁשֶּ ָ אּוָלם, ִאׁשּ ָהֵסב[,וְּ ִריךְּ לְּ ּצָ ָכל ָמקֹום ׁשֶּ ִריָכה ַלֲחֹזר. ]ּבְּ  )ו, ט( ֵאיָנּה צְּ

 
ֹמאל ַצד ש ְּ ָמאִלי ָיֵסב לְּ ם ָאָדם ש ְּ ַצד ָיִמין, ָיָצא.  ַאךְּ  .ּגַ ֵהֵסב לְּ  )ט(ִאם ָטָעה וְּ

 
ּדּושׁ קֹוֵדם  ָהסֵ  ,ַהּקִ יתֹו לְּ ֵני ּבֵ יר ִלבְּ ּכִ ָנה. ַיזְּ ָ ךְּ ַהׁשּ ׁשֶּ מֶּ זֶּה ּבְּ ִגיִלים ּבָ ֵאין רְּ  )ט(ב, ֵמַאַחר וְּ

 

ִין יַּׁ ִתיַּׁת הַׁ  ש ְ
ִביִעית ַיִין ה רְּ ּתֶּ ה ִיׁשְּ ִחּלָ ַכּתְּ ָרם 21] לְּ ִביִעית  [ּגְּ ָתה ֹרב רְּ ִאם ׁשָ ֵלָמה. וְּ ָרם[,  21]ׁשְּ  ָיָצא.ּגְּ

דֹוָלה יֹוֵתר  ַהּכֹוס ּגְּ ׁשֶּ ּתוֹ מִ ּוכְּ ל ִלׁשְּ ּדֵ ּתַ ִביִעית, ִיׁשְּ ת ֹרב ַהּכֹוס. רְּ  )טז(ת אֶּ
 

ָלל.  ה ּכְּ ִתּיָ ְּ ַצע ַהׁשּ מְּ אֶּ ה ּבְּ הֶּ לֹא ִיׁשְּ ַבת ַאַחת, וְּ ִביִעית ּבְּ ת ָהרְּ ה אֶּ ּתֶּ  )טז(ִיׁשְּ
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יוֹ  ּדּוׁש ָצִריךְּ ִלהְּ ַהּקִ ָנּה ֲהָלָכה ׁשֶּ ׁשְּ ּיֶּ ּום ׁשֶּ ִביִעית, ִמׁשּ ָפחֹות רְּ ּתֹות לְּ כֹוס ִראׁשֹון ִלׁשְּ ק ּבְּ ּדֵ ַדקְּ ת ֵיׁש לְּ

ִביִעית ָסמּוךְּ ַלּסְּ  ה רְּ ּתֶּ ׁשְּ ּיִ זֶּה ׁשֶּ עּוָדה, ֲאָבל ּבָ ַמן ַרב ַעד ַהּסְּ ךְּ זְּ ׁשָ ַרִים ִנמְּ ִציַאת ִמצְּ עּוָדה, ַוֲהֵרי ִסּפּור יְּ
יֵני ִקּדּושׁ  י ּדִ ַגּבֵ עּוָדה לְּ סְּ ב לֹו ּכִ ׁשָ חְּ ּדּוׁש נֶּ ּקִ אּוָלם ֵאין  "(השבת בהלכה ובאגדה"כמבואר בחוברת ) .ַיִין ּבַ וְּ

ב, כֵּ  ַעּכֵ עּוָדה. זֶּה מְּ ךְּ ַהּסְּ הּוא ֹצרֶּ ֵסק, ֵמֲחַמת ׁשֶּ פְּ ב הֶּ ׁשָ חְּ ַרִים לֹא נֶּ ִציַאת ִמצְּ ּפּור יְּ ּסִ  )יז(יָון ׁשֶּ
 

ת ּבָ ַׁ מֹוָצֵאי ש  ָחל ּבְ ֶ ֶדר ש  ּסֵ  ֵליל הַׁ
ִסיָמָנן  ָלה, וְּ ּדָ ַגם ַהבְּ ן ִקּדּוׁש וְּ הֶּ ׁש ּבָ ּיֵ ָרכֹות, ׁשֶּ ּדּוׁש ָחֵמׁש ּבְּ ּקִ ִכים ּבַ ָברְּ י יקנה"זמְּ , ָראׁשֵ

ִיןבֹות: תֵּ  ן[, יַׁ פֶּ ִרי ַהּגֶּ ים[, ִקּדּוש   ]ּבֹוֵרא ּפְּ ַמּנִ ַהזְּּ ָרֵאל וְּ ׁש ִיש ְּ ַקּדֵ אֹוֵרי ָהֵאׁש[, ֵנר ]מְּ  ]ּבֹוֵרא מְּ
ָלה ְבּדָ ׁש[, הַׁ ֹקדֶּ ׁש לְּ ין ֹקדֶּ יל ּבֵ ּדִ בְּ ן ]ַהּמַ ֱחָינּו[.  ְזמַׁ הֶּ קֹום ]ׁשֶּ ָלה ּוִבמְּ ּדָ ת ַהַהבְּ ּכַ ִברְּ ִאם ָטָעה ּבְּ וְּ

ה ה רּוךְּ ַאּתָ ׁש 'ּבָ ין ֹקדֶּ יל ּבֵ ּדִ בְּ ה ה' ַהּמַ רּוךְּ ַאּתָ ׁש' ָחַתם: 'ּבָ ֹקדֶּ ׁש לְּ ין ֹקדֶּ יל ּבֵ ּדִ בְּ ' ַהּמַ
ֹחל', ֵאינֹו חֹוֵזר.   )רעא, רעב(לְּ

 
ֲהֵרי ָאסּור ד ַעל ּכֹוס ַאֵחר, ׁשֶּ יל ִמּיָ ּדִ ס, ַיבְּ ּפַ רְּ ָאַכל ּכַ ם ׁשֶּ ר ֹקדֶּ ּכַ ּדּוׁש: ִאם ִנזְּ ּקִ יל ּבַ ּדִ לֹא ִהבְּ ַכח וְּ  ׁשָ

ָדה,ִלטְּ  ַצע ַהַהּגָ מְּ אֶּ ר ּבְּ ּכַ ד. ִנזְּ יל ִמּיָ ּדִ ָדה, ַיבְּ ם ַהַהּגָ ר ֹקדֶּ ּכַ ן'. ִנזְּ פֶּ ָבֵרךְּ 'ַהּגֶּ לֹא יְּ ָלה, וְּ ּדָ ם ַהבְּ ָבֵרךְּ  ֹעם ֹקדֶּ יְּ
ִאם ָאָלנּו'. וְּ ר ּגְּ ת 'ֲאׁשֶּ ּכַ רְּ ִני ַאַחר ּבִ ֵ א ַעל ַהּכֹוס ַהׁשּ ּלָ יל אֶּ ּדִ לֹא ַיבְּ ד, וְּ אֹוֵרי ָהֵאׁש' ִמּיָ לֹא  'ּבֹוֵרא מְּ
ע ַצע ַהּסְּ מְּ אֶּ ר ּבְּ ּכַ ָלה. ִנזְּ ּדָ ת ַהַהבְּ ּכַ אֹוֵרי ָהֵאׁש' ּוִברְּ ָאָלנּו', 'מְּ ר ּגְּ ָבֵרךְּ 'ֲאׁשֶּ ם, יְּ ר ֹקדֶּ ַרךְּ ַעל ַהּנֵ ּוָדה, ּבֵ

י ּדִ , ַיבְּ ךְּ ר ַאַחר ּכָ ּכַ י. ִנזְּ ִליׁשִ יל ַעל ּכֹוס ׁשְּ ּדִ עּוָדה, ַיבְּ ר ַאַחר ַהּסְּ ּכַ ד. ִנזְּ יל ִמּיָ ּדִ ַיבְּ ִסיק וְּ ל ַעל ּכֹוס ַיפְּ
ָלה.  ּדָ ַהבְּ אֹוֵרי ָהֵאׁש', וְּ ן', 'מְּ פֶּ יל ַעל ּכֹוס ַאֵחר ִויָבֵרךְּ 'ַהּגֶּ ּדִ ָלה, ַיבְּ יְּ ךְּ ַהּלַ ׁשֶּ מֶּ ר ּבְּ ּכַ ִביִעי. ִנזְּ  )רעב(רְּ

 

יָצה  ּבֵ
ָפׁשֹות" יָה "נְּ ן ֲחִגיָגה, ִויָבֵרךְּ ַאֲחרֶּ ּבַ ָקרְּ ר לְּ ּדּוׁש, ֵזכֶּ יָצה ַאַחר ַהּקִ ֱאֹכל ּבֵ ַאף וְּ  )לא( .טֹוב לֶּ

ָבֵרך  ס לֹא יְּ ּפָ רְּ ִית ֵמַהּכַ זַּ ָאַכל ּכַ ִאם ָטָעה וְּ ָהָלן ׁשֶּ ֹבָאר לְּ ּמְּ ין ּבְּ  ַאֲחָריוׁשֶּ ה ַהּדִ ָפׁשֹות, ׁשֹונֶּ יָון נְּ ס, ּכֵ ּפָ ַכרְּ
ווֹ  צְּ לֶּק ִמּמִ הּוא חֶּ ר, ׁשֶּ דֶּ הת ַהּסֵ דֹומֶּ כֹוס וְּ ּדּושׁ  לְּ ַאף ַהּקִ י ַעל ׁשֶּ ָתה ּפִ ָ ׁשּ ִביִעית ׁשֶּ ָברֵ  לֹא, ַיִין רְּ  ךְּ מְּ

ָרָכה ַאֲחָריו ן' 'ַעל ַאֲחרֹוָנה ּבְּ פֶּ יָון, ַהּגֶּ ּכֵ הּוא ׁשֶּ ר ֵחלֶּק ׁשֶּ דֶּ ת, ֵמַהּסֵ ּכַ רְּ זֹון ּבִ ּתוֹ  ַהּמָ יָצה ֵכן לֹא, ּפֹוַטרְּ  ַהּבֵ
ֵאיָנהּ  ֵחלֶּק ׁשֶּ וֹות ּכְּ צְּ ר ִמּמִ דֶּ ָבֵרךְּ  ָלֵכן, ַהּסֵ יהָ  מְּ ָפׁשֹות ַאֲחרֶּ ם .נְּ י ּגַ ִרים ֵישׁ  ּכִ ת אֹומְּ ּכַ רְּ ּבִ  ַעל ֲאָדָמה''הָ  ׁשֶּ
ס ּפַ רְּ ת ַהּכַ רֶּ ת ּפֹוטֶּ רֹור אֶּ ת, ַהּמָ ּכַ ן' ּוִברְּ פֶּ ַעל 'ַהּגֶּ ת ָהִראׁשֹוָנה ַהּכֹוס ׁשֶּ רֶּ ת ּפֹוטֶּ ה ַהּכֹוס אֶּ ִנּיָ ְּ ַדַעת, ַהׁשּ  ּולְּ

ִרים ָרָכה ָהאֹומְּ ּבְּ ּבַ ק ָאָדם, ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶּ ַסּלֵ ת מְּ מוֹ  אֶּ ָרָכה ַעצְּ ָצא, ָהִראׁשֹוָנה ֵמַהּבְּ יִּ  ִנמְּ ָטֵרךְּ ׁשֶּ ָבֵרךְּ  צְּ  לְּ
ה ַהּכֹוס ַעל ׁשּוב ִנּיָ ְּ ַעל ַהׁשּ רֹור וְּ ן ַעל, ַהּמָ ב ּכֵ ַאל ׁשֵ ה וְּ ֲעש ֶּ לֹא, ָעִדיף ּתַ ָבֵרךְּ  וְּ ָרָכה יְּ  ַעל ַאֲחרֹוָנה ּבְּ

ס ּפַ רְּ ַעל ַהּכַ ִין וְּ ֵביָצה ֵכן לֹא, ַהּיַ ֵאין ּבְּ ָכָתהּ  ׁשֶּ רְּ ָאה ּבִ ֹטר ּבָ לּום ִלפְּ ן ַעל, ּכְּ ָבֵרךְּ  ּכֵ ָפׁשֹות יהָ ַאֲחרֶּ  יְּ . נְּ
 (. קובץ משנת יוסף גליון ד עמ' סו, וגליון כב עמ' קחיח. ילקוט יוסף פסח כרך ג עמ' רמ, שי ')עיין שו"ת חזו"ע סי

 

ים ּקִ ְמּתַׁ  מַׁ
ּנּוי אּו ׁשִ רְּ ּיִ ֵדי ׁשֶּ ִתיָקה, ּכְּ ָלִדים ִמיֵני מְּ ִקים ַליְּ ַחּלְּ ִקים] מְּ ַחּלְּ ּמְּ ם ׁשֶּ ה ֹקדֶּ ֻעּדָ ֲאלּו, [ ַהּסְּ ִיׁשְּ וְּ

ם ַמה ֵאַרע ַלֲאבֹוֵתינּו,וְּ  יב ָלהֶּ ַרִים.  ּוַמה ָיׁשִ ִמצְּ ה ה' לְּ  חמץ ומצה פ"ז ה"ג(הלכות )רמב"ם ָעש ָ
 

 ץ  ּוְרחַׁ

ֶקה ִטּבּולוֹ  ש ְ מַׁ  ּבְ
ִדין ס, ּכְּ ּפַ רְּ ם ֲאִכיַלת ַהּכַ נּו ֲחַז"ל ִלּטֹל ָיַדִים ֹקדֶּ ּקְּ ה ּתִ קֶּ ַמׁשְּ ּבּולֹו ּבְּ ּטִ ָבר ׁשֶּ ן,  ּדָ ַהּלָ ִדלְּ ּוכְּ

ס. לֹא וְּ  ּפַ רְּ ִטיָלה ַעד ֲאִכיַלת ַהּכַ ר ֵמַהּנְּ ַדּבֵ ּלֹא יְּ טֹוב ׁשֶּ ִטיָלה זֹו. וְּ ָבֵרךְּ ַעל נְּ  )לב(יְּ
 

נָ  ׁשְּ ָכל ֲהָלָכהה יֶּ ָנה ּבְּ ָ הּ  ַהׁשּ ּלָ לֹוַמר, , שּכֻ ה ָצִריךְּ ִלּטֹל ָיַדִים. ּכְּ קֶּ ַמׁשְּ ּבּולֹו ּבְּ ּטִ ָבר ׁשֶּ ל ּדָ ּכָ
ִטיבוּ  ׁש ָעָליו רְּ ּיֵ ָחד ָהאֹוֵכל ַמֲאָכל ׁשֶּ ִקים מֵ ת ֵמאֶּ ׁשְּ ןַהּמַ ַהּלָ לְּ ן ּדִ מֶּ בֹוִרים, ׁשֶּ ַבׁש ּדְּ : ַיִין, ּדְּ

ָנם ג' ֳאָפִנים  -ַזִית, ָחָלב, ַמִים  ׁשְּ ָנם יֶּ ָאמְּ ָרָכה. וְּ לֹא ּבְּ ת ָיָדיו לְּ ָצִריךְּ ִלּטֹל אֶּ
ם, ֵאין ָצִריךְּ ִלּטֹל ָיָדיו:  ַנִים ֵמהֶּ ָטֵרף ׁשְּ ִהצְּ ּבְּ ָדיו ֵאיָנן נֹוגְּ  א.ׁשֶּ ּיָ ׁשֶּ ה. ּכְּ קֶּ ׁשְּ ּמַ  ב.עֹות ּבַ
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ִית"  זַּ חֹות ִמ"ּכַ ֲאָכל ּפָ ַהּמַ ׁשֶּ ָרם[. 82]ּכְּ ה  ג. ּגְּ יל עּוִגּיָ ּבִ טְּ ַהּמַ ָצא ׁשֶּ ל. ִנמְּ ָ ֻבׁשּ ה מְּ קֶּ ׁשְּ ַהּמַ ׁשֶּ ּכְּ
ַגם  ִית" וְּ זַּ חֹות ִמ"ּכַ ִהיא ּפָ יָון ׁשֶּ ה, ּכֵ קֶּ ׁשְּ ּמַ ּנֹוֵגַע ּבַ ִטיָלה ַאף ׁשֶּ טּור ֵמַהּנְּ ה, ּפָ ּתֵ ה ּבַ ַטּנָ קְּ

קֹום הַ  מְּ ֵאינֹו נֹוֵגַע ּבִ ל וְּ ָ ֻבׁשּ ה מְּ קֶּ ׁשְּ ִית", ַאךְּ ַהּמַ זַּ ֵכן ִאם אֹוֵכל "ּכַ ל. וְּ ָ ֻבׁשּ ה מְּ קֶּ ׁשְּ ּמַ
ה  קֶּ ׁשְּ ַהּמַ י ׁשֶּ ה, ַאף ַעל ּפִ קֶּ ׁשְּ ּמַ ֵאינֹו נֹוֵגַע ּבַ ִית" וְּ זַּ חֹות ִמ"ּכַ ִטיבּות. אֹו ִאם אֹוֵכל ּפָ ָהרְּ

ִטיָלה. טּור ֵמַהּנְּ ל, ּפָ ָ ֻבׁשּ  .סעודה בהלכה ובאגדה"ה"בחוברת בהרחבה אר כמבו לֹא מְּ
 

 ס ְרּפַׁ  ּכַׁ
ס ִטּבּול ְרּפַׁ ּכַׁ  הַׁ

ִית"  זַּ חֹות ִמ"ּכַ ס ּפָ ּפַ רְּ ח ּכַ ֵדיִיּקַ ּלֹא ]ּכְּ ֵנס ׁשֶּ ָסֵפק ִיּכָ ָבֵרךְּ  ִאם לְּ ָרָכה לְּ ח. ַאֲחרֹוָנה ּבְּ ִיּקַ  10-כַּ  וְּ

ָרם ִית ,ּגְּ זַּ ַהּכַ "ם ׁשֶּ ּבַ ָהַרמְּ ׁשֹׁש לִרי"ף וְּ ָרם[, 12 הּוא: ַלחְּ ַמִים ִעם ִמיץ ִלימֹון אֹו  ּגְּ ּבֹל אֹותֹו ּבְּ ִיטְּ וְּ
רֹור  ת ַהּמָ ֹטר אֶּ ָכתֹו ִלפְּ ִברְּ ן ּבְּ ִרי ָהֲאָדָמה", ִויַכּוֵ ַלח, ִויָבֵרךְּ "ּבֹוֵרא ּפְּ ֵמי מֶּ ץ אֹו ּבְּ ֹחמֶּ ּבְּ

 . ךְּ ּיֹאַכל ַאַחר ּכָ  )לג, מא(ׁשֶּ
 

ִים ֹרב ימֹון מַׁ ּלִ  ּבַׁ
ת ַהכַּ  ּבֹל אֶּ ימוּ ַהּנֹוֲהִגים ִלטְּ ַמִים ִעם ִמיץ ִלימֹון, ָיש ִ ס ּבְּ ּפַ יֶּה  רְּ הְּ ִים ּתִ ּמּות ַהּמַ ּכַ ֵלב ׁשֶּ

יץ ִלימֹון,  ה יֹוֵתר ֵמַהּמִ ֻרּבָ ם ָיַדִים.מְּ ב ִלּטֹל ֲעֵליהֶּ ַחּיָ ִקים ׁשֶּ ָעה ַמׁשְּ בְּ ִ ָחד ִמׁשּ אֶּ ב לְּ ָחׁשֵ ּיֵ ֵדי ׁשֶּ  )לה( ּכְּ
 

 ֶמלַׁח ֵמי ֲהָכנַׁת
פַּ  רְּ ת ַהּכַ ּבֹל אֶּ ַלחַהּנֹוֲהִגים ִלטְּ ֵמי מֶּ ימוּ , ס ּבְּ ַסח ֵלב ָיש ִ פֶּ ָחל ּבְּ ת ׁשֶּ ּבָ ׁשַ ָאסּור, ּבְּ  ׁשֶּ

ָהִכין ַלח ֵמי לְּ ים מֶּ ֻרּבִ ּום, מְּ ה ִמׁשּ אֶּ רְּ ּנִ ה ׁשֶּ עֹוש ֶּ ן ׁשֶּ ה ּכֵ ִביׁשָ  ִעם מּוָעִטים ַמִים ֲאָבל. ִלכְּ
ַלח ר מֶּ ן ַעל. ֻמּתָ ָנם ִאם, ּכֵ ׁשְּ ה יֶּ ּבֵ ים ַהרְּ ֻסּבִ ֵישׁ  מְּ ךְּ  וְּ ֵמי ֹצרֶּ לַ  ּבְּ ים חמֶּ ֻרּבִ  ָיִכין, מְּ

ב רֶּ ת ֵמעֶּ ּבָ ת ׁשַ ַלח ֵמי אֶּ ִאם. ַהּמֶּ ן, ֵהִכין לֹא וְּ ן ִיּתֵ מֶּ ה ׁשֶּ ִחּלָ ִים ּתְּ ּמַ ַאַחר, ּבַ ךְּ  וְּ ן ּכָ  ִיּתֵ
ת ַלח אֶּ י, ַהּמֶּ ן ּכִ מֶּ ֶּ ת ֵמִתישׁ  ַהׁשּ ַלח ּכֹחַ  אֶּ  )חזו"ע שבת ד תנב(. ַהּמֶּ

 

ֶקה ְנִגיָעה ש ְ ּמַׁ  ּבַׁ
רְּ  ִטּבּול ַהּכַ ים ֵלב ּבְּ ֲהֵרי ָיש ִ ִטיָלה, ׁשֶּ נְּ ַחּיֵב ּבִ תְּ ּיִ ֵדי ׁשֶּ ים, ּכְּ ֻטּבִ ָעִלים ָהרְּ עּו ָיָדיו ּבֶּ ּגְּ ּיִ ס ׁשֶּ ּפַ

ִטיָלה. נְּ ב ּבִ ִטיבּות, ֵאינֹו ַחּיָ רְּ עֹות ּבָ ִאם ָיָדיו ֵאיָנן נֹוגְּ ִית", וְּ זַּ חֹות ִמ"ּכַ ס הּוא ּפָ ּפַ רְּ  ַהּכַ
 

  ַׁץי  חַׁ

ת ִציעַׁ ה ּבְ ּצָ ּמַׁ  ָהֶאְמָצִעית הַׁ

ִים. ִמּתֹוךְּ ׁשְּ  ּתַ ה ִלׁשְּ ּנָ ָצעֶּ ִיבְּ ָצִעית וְּ מְּ ה ָהאֶּ ּצָ ת ַהּמַ ח אֶּ ָעָרה, ִיּקַ ּקְּ ָצאֹות ּבַ מְּ ּצֹות ַהּנִ לֹׁש ַהּמַ
ֵרהּו ָלֲאִפיקֹומֶּ  מְּ דֹול ִיׁשְּ ק ַהּגָ ַהֵחלֶּ ּצֹות, וְּ י ַהּמַ ּתֵ ין ׁשְּ ָטן ּבֵ ק ַהּקָ ת ַהֵחלֶּ יַח אֶּ ֵפהּו ַיּנִ ַיַעטְּ ן. וְּ

ה ַמּפָ אֱ  ,ּבְּ ּנֶּ ֶּ ַמה ׁשּ ר לְּ ָמם": ַמרֵזכֶּ כְּ לָֹתם ַעל ׁשִ מְּ ש ִ ֻרֹרת ּבְּ ֲאֹרָתם צְּ ִניֵעהּו., "ִמׁשְּ ַיצְּ  )מג( וְּ
 

ַעם ִעים ַהּטַ ּבֹוצְּ ת ׁשֶּ ה אֶּ ּצָ ַנִים ַהּמַ ם ִלׁשְּ ָדה ֹקדֶּ יָון, ַהַהּגָ ת ּכֵ ִחּלַ תְּ ּבִ ָדה ׁשֶּ נוּ  ַהַהּגָ ִרים ֲאַנחְּ  ֵהא" אֹומְּ
ָמא ָיא ַלחְּ ה זוֹ ] "ַענְּ ּצָ ם ַהּמַ חֶּ מוֹ , [ֹעִני לֶּ ָעִני ּוכְּ ךְּ  ׁשֶּ רֶּ דֶּ ָלל ּבְּ ם לוֹ  ֵאין ּכְּ חֶּ ֵלם לֶּ א ׁשָ ּלָ רּוָסה אֶּ ךְּ , ּפְּ נוּ  ּכָ  ֲאַנחְּ
ִאים ם ַמרְּ חֶּ ּלֶּ ל הּוא זֶּה ׁשֶּ ים ׁשֶּ רּוָסה - ֲעִנּיִ ִניִעים ּוָמה. ּפְּ צְּ ּמַ ת ׁשֶּ ה ֲחִתיַכת אֶּ ּצָ ל ַהּמַ , ןָהֲאִפיקֹומֶּ  ׁשֶּ
ֵדיהּוא  ּלֹא ּכְּ ה ׁשֶּ עֶּ ֱאֹכל ִיטְּ ת לֶּ ל אֶּ צּ  ּכָ ה ֹותַהּמַ ֻעּדָ ּסְּ לֹא, ּבַ ֵאר וְּ ָ סֹוף לוֹ  ִיׁשּ ה לְּ ֻעּדָ  )מד(. ןָלֲאִפיקֹומֶּ  ַהּסְּ

 

 ָהֲאִפיקֹוֶמן ִחּפּוש  
ִניעַ  נֹוֲהִגים ַהצְּ ת לְּ ה אֶּ ּצָ מּוָרה ַהּמַ ְּ ַאַחר, ןָלֲאִפיקֹומֶּ  ַהׁשּ ָדה ִסּיּום ּולְּ ת ַהַהּגָ ִתּיַ  ּכֹוס ּוׁשְּ
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ִני ים, ׁשֵ ש ִ ַחּפְּ ָלִדים מְּ ת ַהיְּ ּמֹוֵצא ּוִמי, ןקֹומֶּ ָהֲאִפי אֶּ ל אֹותוֹ  ׁשֶּ ַקּבֵ ָרס מְּ ַטַעם. ּפְּ ָהג וְּ  ִמנְּ
ֵדי זֶּה ׁשֹךְּ  ּכְּ ת ִלמְּ ָלִדים אֶּ ֲארוּ  ַהיְּ ָ ׁשּ ּיִ ים ׁשֶּ ֵעת ֵעָרִנּיִ ָדה ֲאִמיַרת ּבְּ ָעם ַהַהּגָ יֹודְּ ת ּבְּ  אֶּ

אֹות  .ַהּבָ
 

 

ֲחִזיר לֹא ד ןָהֲאִפיקֹומֶ  ֶאת אַׁ א עַׁ ּבָ אַׁ ֶ ְבִטיחַׁ  ש  הֲחדָ  ֲחִליָפה ִלי יַׁ ָ  ש 
ִצּיֹון ָהִראׁשֹון ָמָרן ָהָיה ָרִגיל נוּ  לְּ ָיה ַרּבֵ צּוָק"ל יֹוֵסף עֹוַבדְּ חַ  זְּ ּמֵ ש ַ ת לְּ ָהל אֶּ עּוָריו ַהּקָ ׁשִ  ּבְּ

ים ם ָהַרּבִ ַסח ֹקדֶּ ה ַהּפֶּ ֲעש ֶּ ּמַ ן ּבַ ַהּלָ לְּ ִרים: ּדִ ַסּפְּ אֹון ַעל מְּ י ַהּגָ הֹוָנָתן ַרּבִ יץ יְּ ׁשִ ּבְּ דּותוֹ  ַאיְּ ַילְּ , ּבְּ
י ַעם ּכִ ֵליל ַאַחת ּפַ ַסח ּבְּ ֵעת ּפֶּ ר ּבְּ דֶּ יָעה, ַהּסֵ ִהּגִ ׁשֶּ ַעת ּכְּ  ָאִביו ָרָאה, ןָהֲאִפיקֹומֶּ  ֲאִכיַלת ׁשְּ

ַטע ָנָתן ָהַרב ה, נֶּ ִהּנֵ ּנוּ  ןָהֲאִפיקֹומֶּ  וְּ י ֵהִבין הּוא. ֵאינֶּ ל ָידוֹ  ּכִ הֹוָנָתן ׁשֶּ ָתה יְּ ַעל ָהיְּ ּמַ . ּבַ
ַאל ׁשְּ ּנִ ׁשֶּ הֹוָנָתן ּכְּ ךְּ  ַעל יְּ ֵחד לֹאוְּ  הֹוָדה, ּכָ י ּכִ ָנם ּכִ ת ָלַקח הּוא ָאמְּ הֹוִדיעַ , ןָהֲאִפיקֹומֶּ  אֶּ : וְּ

ּלֹא ִטיחַ  ַעד ַיֲחִזיֵרהוּ  ׁשֶּ בְּ ּיַ ה ָאִביו לוֹ  ׁשֶּ נֶּ קְּ ּיִ ַאַחר לוֹ  ׁשֶּ ָחג לְּ ה ֲחִליָפה הֶּ ַאר ֲחָדׁשָ ׁשְּ . ֲחֵבָריו ּכִ
ַמן ֱהיֹות ַהזְּּ חּוק ָהָיה וְּ י ּדָ ָבה ּכִ ָקרְּ ַעת ִהתְּ ִטיחַ , ֲחצֹות ׁשְּ ֵלית ָאִביו לוֹ  ִהבְּ ֵרָרה ּבְּ ה ּבְּ נֶּ קְּ ּיִ  ׁשֶּ

ה ֲחִליָפה לוֹ  ף ֲאָבל. ֲחָדׁשָ כֶּ ֱחִזיר ּתֵ הֶּ ׁשֶּ ד ּכְּ ת ַהּיֶּלֶּ יָעה, ןָהֲאִפיקֹומֶּ  אֶּ ִהּגִ ַעת וְּ  ֲחלּוָקתוֹ  ׁשְּ
ים ֻסּבִ ם, ַלּמְּ ַחּכֵ ָאַמר ָאִביו ִהתְּ י, וְּ ן לֹא ּכִ ֹעם ִליהֹוָנָתן ִיּתֵ ַקּיֵם ִלטְּ ַות ּולְּ  ַעד, ןֲאִפיקֹומֶּ  ִמצְּ
ֵרר חְּ ׁשַ ּיְּ ָטָחתוֹ  אֹותוֹ  ׁשֶּ הֹוָנָתן הֹוִציא. ֵמַהבְּ יסוֹ  יְּ רּוַסת ִמּכִ ָקָרא ןֲאִפיקֹומֶּ  ּפְּ ָוה ִמּתֹוךְּ  וְּ דְּ : חֶּ

ן מּוָכן ֲהֵריִני" ֻזּמָ ַקּיֵם ּומְּ ַות לְּ ק". ןֲאִפיקֹומֶּ  ֲאִכיַלת ִמצְּ ִנּמֵ ת וְּ יו אֶּ י: "ַמֲעש ָ ּתִ ַערְּ א ׁשִ י ַאּבָ  ּכִ
ַאֲחִזיר ַאַחר ךָ  ׁשֶּ ת לְּ ָסֵרב, ןָהֲאִפיקֹומֶּ  אֶּ ּנוּ  ִלי ָלֵתת ּתְּ ים ַעד ִמּמֶּ ּכִ ַאסְּ ר ׁשֶּ ֲאַוּתֵ ךָ  ׁשֶּ  ַעל לְּ

ךָ  ָטָחתְּ ָחָכם, ַהבְּ ה ּוכְּ ת ָהרֹואֶּ י, ַהּנֹוָלד אֶּ ּתִ ת ִלי ָלַקחְּ ִקי אֶּ לְּ ם עֹוד חֶּ רֶּ יו טֶּ ּתִ ֱחַזרְּ הֶּ ךָ  ׁשֶּ , לְּ
ךָ  ָטָחתְּ ַהבְּ ֲאָרה וְּ הּ  ִנׁשְּ ּפָ ָתקְּ  ה הגדה של פסח עמוד לא()חזון עובדי...". ּבְּ

 

 

 יד ּגִ  מַׁ
ְנָיא""הֵ  ְחָמא עַׁ  א לַׁ

ִרים אֹומְּ ָעָרה וְּ ת ַהּקְּ יִהים אֶּ ּבִ ת "הֵ  :ַמגְּ יחּו אֶּ ן ַיּנִ ַאַחר ִמּכֵ כּו'". ּולְּ ָיא וְּ ָמא ַענְּ א ַלחְּ
א רְּ ּיִ ָלִדים ׁשֶּ ת ַהיְּ עֹוֵרר אֶּ ֵדי לְּ לּו, ּכְּ ָבר ָאכְּ ִאּלּו ּכְּ ָחן ּכְּ לְּ ֻ סֹוף ַהׁשּ ָעָרה ּבְּ ּנּוי ַהּקְּ ּו ׁשִ

ֲאלוּ  ִיׁשְּ ם ׁשֶּ ַעל זֶּה וְּ ָאז ַיֲענּו ָלהֶּ ַרִים.  לֹא, וְּ יִציַאת ִמצְּ ִרים ּבִ ַסּפְּ ּמְּ ִלים ַעד ׁשֶּ  )מז(אֹוכְּ
 

ִני ֵ  ּכֹוס ש 
ה  ּצָ ת ַהּמַ ים אֶּ ַגּלִ ָעָרה, ּומְּ ת ַהּקְּ ה". ּוַמֲחִזיִרים אֶּ ּנָ ּתַ ׁשְּ ִרים "ַמה ּנִ אֹומְּ ִני וְּ ִגים ּכֹוס ׁשֵ מֹוזְּ

ָערָ  ּקְּ ּבַ ִחיִליםׁשֶּ ַרִים" לֹוַמר ה, ּוַמתְּ ִמצְּ ֹעה ּבְּ ַפרְּ ַאר "ֲעָבִדים ָהִיינּו לְּ ָדה.  ּוׁשְּ  (, נה)נדַהַהּגָ
 

י ַעל ַאף ּלֹא ּפִ ת ׁשֹוִתים ׁשֶּ ִני ַהּכֹוס אֶּ ֵ א ַהׁשּ ּלָ סֹוף אֶּ ָדה ּבְּ ָכל, ַהַהּגָ ִגים אֹותוֹ  ֹזאת ּבְּ ֵדי  מֹוזְּ ו, ּכְּ ׁשָ ַעכְּ
ּבֹות ַהרְּ ִמיהֹות לְּ תְּ שִׁ  ּבִ ֲהֵרי, ּנּוִייםּובְּ ַתי ׁשֶּ ּדּושׁ  ּכֹוס ַאַחר ׁשֹוִתים עֹוד ִמּמָ ה ַהּקִ ֻעּדָ ם ַהּסְּ ַעל .ֹקדֶּ ֵדי וְּ  יְּ

רוּ  זֶּה עֹורְּ ָלִדים ִיתְּ ֹאל ַהיְּ ֵין ִלׁשְּ ַענְּ ִהתְּ ר ָמה, ּולְּ ׁשֶּ ּנּוִיים ּפֵ ִ ִמיִהים ַהׁשּ תְּ לוּ  ַהּמַ  ס"ז( תעג סימן). ַהּלָ

 
 

 

ה ָמה ּנָ ּתַׁ ְיָלה ִנש ְ ּלַׁ ה הַׁ זֶּ ל הַׁ ּלֵילֹות ִמּכָ  הַׁ
ָהִבין ֵישׁ  ֵני, לְּ ה ָמה" ׁשֹוֲאִלים ָמה ִמּפְּ ּנָ ּתַ ֵליל" ִנׁשְּ ַסח ּבְּ ֵאין, ּפֶּ ה ָמה" ׁשֹוֲאִלים וְּ ּנָ ּתַ " ִנׁשְּ

ֵליל ּכֹות ַחג ּבְּ ִבים, ַהּסֻ עֹוזְּ יַרת ׁשֶּ ַבע ּדִ ֵלָאה קֶּ ל ַהּמְּ ה ָלדּור, טּוב ּכָ ּכָ ּסֻ יַרת ּבַ ל ֲעַראי ּדִ  ׁשֶּ
ָסִרים ָרשִׁ  נְּ ה אּוָלם? יםּוקְּ אֶּ ַעל, ִנרְּ ּכֹות ַחג ׁשֶּ ֹאל ָמה ֵאין ַהּסֻ ה ָמה" ִלׁשְּ ּנָ ּתַ י", ִנׁשְּ ן ּכִ ּכֶּ  ַהסְּ
ין ּכִ ָרֵאל ַעם ִהסְּ ַרּגֵל ִיש ְּ ִהתְּ יֵמי וְּ לּותוֹ  ּבִ ּדֹד ּגָ קֹום ִלנְּ ָמקֹום ִמּמָ ת ַלֲעֹזב, לְּ יתוֹ  אֶּ כּוׁשוֹ  ּבֵ  ּורְּ
יַרת ַבע ִמּדִ ת קֶּ כֶּ ָללֶּ לוֹ  וְּ ַמקְּ תַ  ּבְּ ִמילוֹ ּובְּ ל רְּ ַמּקֵ דּוִדים ּבְּ צֹא נְּ קֹום ִלמְּ ָלט מְּ ת ֲאָבל, ִמקְּ בֶּ  ָלׁשֶּ

ָיד ָחן לְּ לְּ ת ָמֵלא ׁשֻ ּכַ רְּ ךְּ  ה' ּבִ לֶּ מֶּ ִסּבוֹ  ּכְּ מְּ ּגַל לֹא זֶּה ַעל, ּבִ ָרֵאל ַעם ֻהרְּ ָלֵכן. עֹוד ִיש ְּ ן וְּ  ַהּבֵ
ה ָמה" ׁשֹוֵאל ּנָ ּתַ ָלה ִנׁשְּ יְּ ֶּּה ַהּלַ ל ַהז ילֹות ִמּכָ  ה של פסח עמוד י(הגד ע"חזו)". ַהּלֵ
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א ּבָ  סַׁ
ָאִביו ל ָאִביו, וְּ ָאֵרַח ֵאצֶּ תְּ ּוי ַהּמִ ן ָנש  ר ּבֵ ַסּפֵ ִציַאת ִסּפּור מְּ ַרִים יְּ ן ש ֵאין ָצִריךְּ , ִמצְּ ַהּבֵ

מוֹ  ַעצְּ ם ּבְּ ָבָניו י ּגַ ר לְּ ָכִדים[,ַסּפֵ א  ]ַהּנְּ ּבָ ִמיָעתֹו ֵמַהּסַ ׁשְּ ה ּבִ ִחּלָ ַכּתְּ ֵדי חֹוָבה לְּ א יֹוֵצא יְּ ּלָ אֶּ
סַ  ּמְּ ם.ׁשֶּ ֻכּלָ ר לְּ כמבואר ברשב"ם, תוספות, רבי אליהו מלונדריש, הרמב"ן, הריטב"א, המאירי, הרא"ם, אור  ּפֵ

זרוע, רבנו ישעיה, מחזור ויטרי, הראבי"ה, הרא"ש, רבנו ירוחם, ארחות חיים, כל בו, אגור, העיטור, בית יוסף, 

ֵכןשרי לב, מהר"י נג'אר, ימי יוסף ועוד. מהר"ם אלשקר, כנסת הגדולה, מהר"ם מלובלין, החיד"א, חקרי לב, י  וְּ
ַתב ה ּכָ ַמֲעש ֶּ אֹון, ַרב ּבְּ ַהּגָ ָנא ׁשֶּ ילְּ ת אֹוֵמר ָהָיה ִמּוִ ָדה אֶּ ֵליל ַהַהּגָ ַסח ּבְּ ֲעִליצּות ּפֶּ ָחה ּבַ מְּ ש ִ ָהָיה, וְּ  וְּ

ר ַסּפֵ יִציַאת מְּ ַרִים ּבִ ם ִמצְּ ֻכּלָ ִעים וְּ  )מז(. ׁשֹומְּ
 

ים  ָנש ִ
ים רִ  ָנׁשִ קְּ בֹות ּבִ ֹרא, ַחּיָ ֵאיָנּה יֹוַדַעת ִלקְּ ה ׁשֶּ ָ ִאׁשּ ַרִים. וְּ ִציַאת ִמצְּ ִסּפּור יְּ ָדה ּובְּ יַאת ַהַהּגָ

י  ִמיָעָתּה ִמּפִ ׁשְּ ֵדי חֹוָבה ּבִ ֵצא יְּ ׁש, ָצִריךְּ ֲאֵחִריםּתֵ ׁשֹון ַהּקֹדֶּ ִביָנה לְּ ִאם ֵאיָנּה מְּ . וְּ
ַרִים ִציַאת ִמצְּ ִסּפּור יְּ ָדה וְּ ת ַהַהּגָ מּו ָלּה אֶּ ּגְּ ַתרְּ ּיְּ  )נב(. ׁשֶּ

 
 

ים ָהֵעדֹות ָמה: אֹוֵמר הּוא ָמה ָחָכם ּקִ ח   ?ְוהַׁ
ע ָ זֹּאת ָהֲעבֹוָדה ָמה: אֹוֵמר הּוא ָמה ָרש   ?!ָלֶכם הַׁ

ִצּיֹון ָהִראׁשֹון ָמָרן ָהָיה ָרִגיל נוּ  לְּ ָיה ַרּבֵ צּוָק"ל יֹוֵסף עֹוַבדְּ ָבֵאר זְּ עּוָריו לְּ ׁשִ ים ּבְּ ַרּבִ ת ּבָ ּבָ ׁשַ  ּבְּ
ֵני פְּ ּלִ ַסח ׁשֶּ ת" ַהּפֶּ ּבָ דֹול ׁשַ ַטִעים" ַהּגָ ָחִרים קְּ ָדה ִמּתֹוךְּ  ִנבְּ ל ַהַהּגָ ַסח ׁשֶּ נוּ  ּפֶּ ֲאַנחְּ ִאים ׁשֶּ  קֹורְּ
ֵליל ר ּבְּ דֶּ ֵאר ּוַפַעם, ַהּסֵ ת ּבֵ ֵאַלת אֶּ ָחָכם ׁשְּ ע הֶּ ָהָרׁשָ ךְּ  וְּ רֶּ דֶּ ז ּבְּ מֶּ י, רֶּ ה ּכִ ָחָכם ִהּנֵ בֹואוֹ  הֶּ  ּבְּ
ִעיר ָלדּור ית, ּבָ ֵאלֹוָתיו ֵראׁשִ ֵני ׁשְּ יְּ ִענְּ ֲהדּות ּבְּ ָצא ֵהיָכן, ַהּיַ ית ִנמְּ ת ּבֵ סֶּ נֶּ ית ֵהיָכן? ַהּכְּ  ּבֵ

ָרשׁ  דְּ ַאּיֵה? ַהּמִ קֹום וְּ בֹוד מְּ מּוד ּכְּ לְּ ָבָניו ּתֹוָרה ַהּתַ ַכּיֹוֵצא? לְּ זֶּה וְּ ֵדי, ּבָ ּבֹעַ  ּכְּ יָרתוֹ  ִלקְּ  ָסמּוךְּ  ּדִ
קֹומֹות ים ִלמְּ דֹוׁשִ בֹוא ֲאָבל. ֵאּלוּ  קְּ ּיָ ׁשֶּ ָחד ּכְּ י אֶּ ץ ֵמַעּמֵ ית, ָלִעיר ָהָארֶּ ֵאלֹוָתיו ֵראׁשִ  ַעל ׁשְּ

ֵקי ַקח ִעסְּ ר מֶּ ּכָ ֵנס - ּוִממְּ יזְּ ִעיר ֲעבֹוָדה ֵישׁ  ֲהִאם, ּבִ ַאּיֵה? ּבָ ֲחַנת ֵאפֹוא וְּ ת" ּתַ ּכַ  ִלׁשְּ
זֶּה"? ָהֲעבֹוָדה ָאַמר וְּ ים ָהֵעדֹות ָמה: "אֹוֵמר הּוא ָמה ָחָכם: ׁשֶּ ִטים ַהֻחּקִ ּפָ ׁשְּ ַהּמִ  ֵאיֹפה", וְּ

ית ָרשׁ  ּבֵ דְּ ר ּוֵבית ַהּמִ פֶּ ִתינֹוקֹות ַהּסֵ ל לְּ ית ׁשֶּ ן ּבֵ ֵדי, ַרּבָ דוּ  ּכְּ מְּ לְּ ּיִ קוּ  ׁשֶּ ַיַעסְּ ּתֹוָרה וְּ וֹות ּבַ צְּ . ּוַבּמִ
ִאּלוּ  ע וְּ ת ֵהיָכן -" ָהֲעבֹוָדה" ָמה: אֹוֵמר הּוא ָמה ָהָרׁשָ ּכַ  .ָהֲעבֹוָדה ִלׁשְּ

 

ָאַמר הּוא נוּ ", אֹוֵמר - הּוא ָמה ָחָכם" ׁשֶּ ַהיְּ הּוא ָמה ּדְּ ן, ׁשֶּ ֵכן. אֹוֵמר הּוא ּכֵ ע" וְּ  ָמה ָרׁשָ
הּוא ָמה", אֹוֵמר - הּוא מוֹ  ׁשֶּ ן, ַעצְּ מוֹ , אֹוֵמר הּוא ּכֵ ֱאָמר ּכְּ ּנֶּ ִפי : "כז כא( )משלי ׁשֶּ ִאיׁש לְּ וְּ

נוּ ". ַמֲהָללוֹ  ַהיְּ ה ִאם, ּדְּ אֶּ רְּ ל ָאָדם ּתִ ַהּלֵ יִקים ַהּמְּ ִרים ַצּדִ ֵין, ִויׁשָ ַענְּ ֵרי ִמתְּ ִדבְּ , וֹותּוִמצְּ  ּתֹוָרה ּבְּ
ָבָריו ר ִמּדְּ הּוא ִנּכָ ר ָחָכם ׁשֶּ ָיׁשָ לֹום ַחס ִאם ֲאָבל, וְּ ׁשָ חַ  וְּ ּבֵ ׁשַ ֵעל מְּ ּפַ י ּוִמתְּ ׁשֵ ַעל ֵמַאנְּ ִלּיַ  ּבְּ

ִסים יקֹורְּ ּפִ אֶּ וֹות ּדִֹפי ּוֵמִטיל, וְּ ִמצְּ ם ַהזֹּאת ָהֲעבֹוָדה ָמה, ַהּתֹוָרה ּבְּ אי?! ָלכֶּ ַוּדַ ץ ּבְּ מֶּ  ִמינּות ׁשֶּ
ָקה רְּ  ע הגדה של פסח עמוד כד()חזו". ּבוֹ  ִנזְּ

 

 

ה זֶּ ְיָלה הַׁ ּלַׁ ְצָוה ּבַׁ ּמִ ר הַׁ  ִעּקַׁ

ֱאַמר  ּנֶּ ִעים, ׁשֶּ ֹומְּ ִפי ֲהָבַנת ַהׁשּ ַרִים ּכְּ ִציַאת ִמצְּ ר ִסּפּור יְּ ַסּפֵ ה ִמן ַהּתֹוָרה לְּ ַות ֲעש ֵ ִמצְּ
ר )שמות י ב( ַסּפֵ ַמַען ּתְּ ָאְזֵני: "ּולְּ לְּ  ּבְ ַעּלַ ר ִהתְּ ת ֲאׁשֶּ ָך אֶּ נְּ ן ּבִ ָך ּובֶּ ת ִבנְּ אֶּ ַרִים וְּ ִמצְּ י ּבְּ ּתִ

י ֲאִני ה'". ם ּכִ ּתֶּ י ָבם, ִויַדעְּ ּתִ מְּ ר ש ַ א ּומִ  ֹאֹתַתי ֲאׁשֶּ ּלָ ָכל ָאָדם, אֶּ ר לְּ ַסּפֵ ָוה לְּ צְּ
ךְּ  ַאַחר ּכָ וֹות, וְּ ִגיל ִמצְּ יעּו לְּ ּלֹא ִהּגִ ים ׁשֶּ ַטּנִ נֹו ּוִבּתֹו ַהּקְּ ָהֲעִדיפּות ִלבְּ ִדיָמה וְּ ַהּקְּ ׁשֶּ

ים, וְּ  ַטּנִ ָכָדיו ַהּקְּ ל ָאָדם. ִלנְּ ָאר ּכָ ךְּ ִלׁשְּ  )נה(ַאַחר ּכָ

 

ָכַתב "ם וְּ ּבָ ל: פ"ז הל' א, ב, ד, ו( ומצה )חמץ ָהַרמְּ ֲאִריךְּ  ּכָ ָבִרים ַהּמַ דְּ עוּ  ּבִ ֵארְּ ָהיוּ  ׁשֶּ ׁשֶּ ה ֲהֵרי וְּ  זֶּ
ח ּבָ ׁשֻ ֲאלוּ וּ  .מְּ ִנים ַוֲאִפּלּו לֹא ׁשָ הֹוִדיַע ַלּבָ ָוה לְּ ֱאָמר ,ִמצְּ ּנֶּ ּתָ )שם יג ח( ׁשֶּ דְּ ִהּגַ ָך : "וְּ ִבנְּ לְּ
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ּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר ָרִים" ,ּבַ צְּ ֵצאִתי ִמּמִ ה ה' ִלי ּבְּ ֲעבּור זֶּה ָעש ָ ן ,ּבַ ל ּבֵ ּתֹו ׁשֶּ עְּ ִפי ּדַ  ,ּולְּ
דוֹ  ַלּמְּ יַצד .ָאִביו מְּ שׁ  ?ּכֵ ִני :אֹוֵמר לוֹ  ,ִאם ָהָיה ָקָטן אֹו ִטּפֵ מֹו  ,ּבְּ נּו ָהִיינּו ֲעָבִדים ּכְּ ּלָ ּכֻ

ד בֶּ מֹו עֶּ ָחה זֹו אֹו ּכְּ פְּ ַרִים ׁשִ ִמצְּ ה ּבְּ רּוךְּ הּוא  ,זֶּ דֹוׁש ּבָ ָדה אֹוָתנּו ַהּקָ ה ּפָ ָלה ַהזֶּּ יְּ ּוַבּלַ
ֵחרּות יֵאנּו לְּ ָחָכם .ַויֹוּצִ דֹול וְּ ן ּגָ ִאם ָהָיה ַהּבֵ ים  ,וְּ ִנּסִ ַרִים וְּ ִמצְּ ֵאַרע ָלנּו ּבְּ מֹוִדיעֹו ָמה ׁשֶּ
ּו ָלנּו ַעל ֲעש  ּנַ נוּ  ׁשֶּ ה ַרּבֵ ֵדי ֹמׁשֶּ עְּ  ,יְּ ִפי ּדַ ן.ַהּכֹל לְּ ל ּבֵ  ּתֹו ׁשֶּ

 
"ה  ּבָ ַהּקָ ִרים ּבְּ ם ּכֹופְּ ּלָ ָהיּו ּכֻ ִמים לֹו ׁשֶּ ַהּקֹודְּ ַרח וְּ ִסּפּור ּתֶּ ית, ּבְּ ּבּור, ֵראׁשִ ִחיב ַהּדִ ַירְּ וְּ

ִפים ַאַחר  רֹודְּ ל וְּ בֶּ טֹוִעים ַאַחר ַההֶּ ד וְּ גֶּ ָרָהם ָאִבינּו ָיָצא נֶּ ֵהיַאךְּ ַאבְּ ֲעבֹוָדה ָזָרה, וְּ
כִ  מֹו לְּ ם ּוָמַסר ַעצְּ ּלָ ן ָהֵאׁש, ּכֻ ׁשַ ֲחולְּ לֹא ׁשְּ בְּ ּתַ ָכל ַהּמֹוִסיף  ֹותִהׁשְּ ַלֲעבֹוָדה ָזָרה. וְּ

ח. ּבָ ׁשֻ ה זֹו, ֲהֵרי זֶּה מְּ ָרׁשָ ַרׁש ּפָ דְּ  ע"כ. ּוַמֲאִריךְּ ּבִ
 

מֹו ֵכן,  ִעים יְּ ּכְּ ֹומְּ ת ִלּבֹות ַהׁשּ ִכים אֶּ ָדה ַהּמֹוׁשְּ י ַאּגָ ׁשֵ רְּ דְּ ַלֲהבּות ִמּמִ ִהתְּ ָחה ּובְּ מְּ ש ִ ר ּבְּ ַסּפֵ
ַרךְּ ַעל  ּבָ ל ַהּבֹוֵרא ִיתְּ אֹוָתיו ׁשֶּ לְּ ִנפְּ יו וְּ ֲאִריךְּ ּבְּ ִנּסָ ָכל ַהּמַ ַרִים. וְּ ּכֹות ִויִציַאת ִמצְּ ר ַהּמַ ש ֶּ עֶּ

ח. ּבָ ׁשֻ ָהיּו, ֲהֵרי זֶּה מְּ ׁשֶּ עּו וְּ ֵארְּ ָבִרים ׁשֶּ ּדְּ ה ּבַ ָלה זֶּ ַליְּ דֹוׁש  ּבְּ זַֹּהר ַהּקָ ָכתּוב ּבַ )פרשת בא מ וְּ

ר סִ ע"ב( ַסּפֵ ּמְּ ל ָאָדם ׁשֶּ ִכיָנה : ּכָ ְּ ֹמַח ִעם ַהׁשּ ן הּוא ִלש ְּ ֻזּמָ ָחה, מְּ מְּ ש ִ ַרִים ּבְּ ִציַאת ִמצְּ ּפּור יְּ
ָכל "ה לְּ ּבָ ס ַהּקָ ַכּנֵ ָעה מְּ אֹוָתּה ׁשָ ִסּפּורֹו, ּובְּ ֵמַח ּבְּ "ה ש ָ ּבָ ַהּקָ א. וְּ יָ  ָלעֹוָלם ַהּבָ ַמלְּ ל  אּפָ ׁשֶּ

ַבח ֶּ ת ִסּפּור ַהׁשּ עּו אֶּ מְּ ׁשִ כּו וְּ ם: לְּ אֹוֵמר ָלהֶּ ָלה, וְּ ֵמִחים  ַמעְּ ַני, ּוש ְּ ִרים ּבָ ַסּפְּ ּמְּ י ׁשֶּ ּלִ ׁשֶּ
ִרים ִעם  ַחּבְּ ִצים ּוָבִאים ּוִמתְּ ַקּבְּ ֵרת ִמתְּ ָ ֲאֵכי ַהׁשּ ל ַמלְּ ָאז ּכָ ַרִים. וְּ צְּ הֹוֵצאִתים ִמּמִ ׁשֶּ
ל ֲאדֹון ָהעֹוָלם. ּוָבִאים ּומֹוִדים  ה ׁשֶּ ֻאּלָ ַחת ַהּגְּ מְּ ש ִ ִרים ּבְּ ַסּפְּ ּמְּ ִעים ׁשֶּ ׁשֹומְּ ָרֵאל, וְּ ִיש ְּ

הַ  ָרֵאל, ּומֹוִדים לֹו ַעל ָהָעם לְּ ַעם ִיש ְּ ה לְּ ָעש ָ ָלאֹות ׁשֶּ פְּ ַהּנִ ים וְּ ּסִ ל ַהּנִ "ה ַעל ּכָ ּבָ ּקָ
כוּ  ָלה וְּ ַמעְּ בּוָרה לְּ ַח ּוגְּ יׁשּוָעתֹו. ּוָבזֶּה מֹוִסיִפים ּכֹ ֵמִחים ּבִ ְּ ש ּ ץ ׁשֶּ ָארֶּ ׁש לֹו ּבָ ּיֵ דֹוׁש ׁשֶּ . 'ַהּקָ

בּ  ׁש ֹיאַמר ּגִ ָלֹזאת ַהַחּלָ אן. וְּ לֹא ַעד ּכָ ַיד ה' ַהּטֹוָבה ָעָליו וְּ ר ּכְּ ַסּפֵ ַיֲאִריךְּ לְּ ֹור ָאִני, וְּ
ַנַחת. ָוה וְּ לְּ ׁשַ ֹרַגע, ּבְּ ָלנּות, ּבְּ ַסבְּ ִעימּות, ּבְּ נְּ ּבּור ּבִ ִחיב ַהּדִ א ַירְּ ּלָ ַמֵהר, אֶּ  יְּ

 
עֹוד מֹוֵעד ִמּתֹוךְּ כֵּ ַעל  מֹו ִמּבְּ ת ַעצְּ ִכין אֶּ ּיָ ָנכֹון ׁשֶּ ָדה"ן, טֹוב וְּ ַער ָהַאּגָ ּמּוָבא הַ  "ׁשַ

ית,  ת ּומּוָחׁשִ קֶּ ַרּתֶּ ת, מְּ נֶּ יֶּ ַענְּ צּוָרה מְּ ִפים ּבְּ ּתְּ ּתַ ׁשְּ ָכל ַהּמִ ר לְּ ַסּפֵ ר יְּ דֶּ ֵליל ַהּסֵ ּבְּ ֵדי ׁשֶּ ֵעיל, ּכְּ לְּ
"ם:  ּבַ ּכֹוֵתב ָהַרמְּ מֹו ׁשֶּ ָיָצא ַלֵחרּות. ּוכְּ ם וְּ מֹו ָהָיה ׁשָ ִאּלּו הּוא ַעצְּ ב "ּכְּ יָּ ָכל ּדֹור ָודֹור חַׁ ּבְ

ִים ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ְעּבּוד ִמְצרַׁ ִ ה ִמש ּ ּתָ ְצמֹו ָיָצא עַׁ עַׁ ִאּלּו הּוא ּבְ ְצמֹו ּכְ ֱאַמרעַׁ ּנֶּ אֹוָתנּו  :, ׁשֶּ "וְּ
ם" ָ ּתֹוָרה .הֹוִציא ִמׁשּ "ה ּבַ ּבָ ה ַהּקָ ָבר זֶּה ִצּוָ ַעל ּדָ ִים" :וְּ ֶאֶרץ ִמְצרַׁ י ֶעֶבד ָהִייָת ּבְ ְרּתָ ּכִ  ְוָזכַׁ

ָיד ֲחָזָקה ּובִ  ם ּבְּ ָ ִאּלּו ַוּיִֹצֲאָך ה' ִמׁשּ לֹוַמר, ּכְּ טּוָיה", ּכְּ ֹרַע נְּ ְצְמךָ זְּ עַׁ ה ּבְ ּתָ ד,  אַׁ בֶּ ָהִייָת עֶּ
יתָ  ּדֵ ִנפְּ ָיָצאָת ַלֵחרּות וְּ  ."וְּ

 
 

ה לכָּ " ְרּבֶ ּמַׁ ר הַׁ ּפֵ ת ְלסַׁ יִציאַׁ ִים ּבִ ח ֶזה ֲהֵרי, ִמְצרַׁ ּבָ  "ְמש  
אֹון י ַהּגָ ָחק ַרּבִ ָחָנן ִיצְּ לְּ ק ַזַצ"ל אֶּ ּדֵ קְּ ָמה ּדִ רוּ  ּבְּ ָאמְּ ל: ׁשֶּ ההַ  ּכָ ּבֶּ רְּ ר ּמַ ַסּפֵ יִציַאת לְּ ַרִים ּבִ  ִמצְּ
ח" זֶּה ֲהֵרי ּבָ ׁשֻ לֹא", מְּ רוּ  וְּ ח" ָאמְּ ּבַ ׁשֻ ָמעוּ ", יְּ הּוא ַמׁשְּ ָבר ׁשֶּ ח ּכְּ ּבָ ׁשֻ ֹפָאר מְּ יר. ּומְּ ּבִ ִהסְּ  ֹזאת וְּ

ךְּ  רֶּ דֶּ ל ּבְּ ַעם: ָמׁשָ ָפה ַאַחת ּפַ רְּ ִעים ֳאִנּיַת ִנטְּ ֵלב נֹוסְּ ֵדי ַעל ָים ּבְּ ָעָרה יְּ הָ , ַעזָּה סְּ ָתהוְּ תּוָנה יְּ  נְּ
ָנה ַסּכָ דֹוָלה ּבְּ ּפּון ַעל. ּגְּ ים ָהיוּ  ַהּסִ ים, ׁשֹוִנים ֲאָנׁשִ יִרים ֲעִנּיִ ים ַוֲעׁשִ ם, ּוֵבינֹוִנּיִ ֻכּלָ  ִצּפוּ  וְּ
ַרֲחַמי ַמִים לְּ ַבל ׁשָ דוּ  לְּ ַחת ֵירְּ ׁשַ ה, לְּ ִהּנֵ ַתע וְּ פֶּ ךְּ  לְּ רֶּ דֶּ ָלה ֵנס ּובְּ ִפיָנה ִנּצְּ ָנה ִמן ַהּסְּ ּכָ  ַהּסַ
יעָ  ִהּגִ חֹוף הוְּ ַטִחים לְּ ל. ִמבְּ ָחד ּכָ א ַהִנּצֹוִלים ִמן אֶּ ֵרי ָנש ָ בְּ ל תֹוָדה ּדִ ַהּלֵ ם וְּ ַהׁשֵ ַרךְּ  לְּ ּבָ , ִיתְּ
ר יל ֲאׁשֶּ ּדִ ד ִהגְּ סֶּ ָתה, ִעּמוֹ  חֶּ ָהיְּ ׁשוֹ  לוֹ  וְּ ָלל. ַנפְּ ׁשָ רּור ֲהֵרי לְּ ים, ֵאפֹוא, ּבָ ָהֲעִנּיִ ם ׁשֶּ ַחּיֵיהֶּ  ׁשֶּ

ֵלִאים ִיּסּוִרים ַצַער מְּ יֹות ֹולָיכ ןֵאי, וְּ ל ִלהְּ ַבח ַהַהּלֵ ֶּ ַהׁשּ ם וְּ ִפיהֶּ ּבְּ ָהב ּכֹה ׁשֶּ ָעֹמק ִנלְּ מוֹ , וְּ  ּכְּ
ל ל ַהַהּלֵ יִרים ׁשֶּ ם, ָהֲעׁשִ ַחּיֵיהֶּ ר ׁשֶּ ַנַחת ֹאׁשֶּ ַתֲענּוגֹות וְּ ֵני וְּ ם, ָאָדם ּבְּ יהֶּ ֵלִאים ּוָבּתֵ ל מְּ  טּוב. ּכָ
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ה ִהּנֵ יִציַאת, וְּ ַרִים ּבִ ָתה ִמצְּ ׁשּוָעה ָהיְּ ֵני ַהּיְּ ׁשְּ ָחד: ָפִניםאֳ  ּבִ ׁשּוט ָהאֶּ ַאלוּ , יֹוֵתר ּפָ גְּ ּנִ ֵני ׁשֶּ  ּבְּ
ָרֵאל דּות ִיש ְּ ל ֵמַעבְּ בֶּ ִני. ּגּוָפִני ּוִמּסֵ ֵ ַהׁשּ ֲאלוּ , יֹוֵתר ַהַנֲעלֶּה, וְּ גְּ ּנִ ּבּוד ׁשֶּ עְּ ִ ַאת, ָהרּוחַ  ִמׁשּ מְּ  ִמּטֻ
ַרִים ָזכוּ , ִמצְּ שׁ  וְּ ַקּדֵ ִהתְּ ה לְּ ָ ֻדׁשּ קְּ יֹות, ֲאִציָלה רּוָחִנית ּבִ ִלהְּ תמַ  וְּ כֶּ לֶּ גֹוי ּכֲֹהִנים מְּ  ַעל ָקדֹושׁ  וְּ

ֵדי ַלת יְּ ה. ַהּתֹוָרה ַקּבָ ׁשּוט ָאָדם, ּוֵמַעּתָ ל ּפָ ּכָ גֶּת ֵאיָנהּ  ֲהָבָנתוֹ  ׁשֶּ ֶּ א ַמש ּ ּלָ ֵדי אֶּ הֹודֹות ּכְּ  לְּ
ל ַהּלֵ יָלא לוֹ  ֵאין, ַהּגּוָפִנית ַהֵחרּות ַעל ּולְּ ַהֲאִריךְּ  ָמה ִמּמֵ ּבֹות לְּ ַהרְּ ִסּפּור ּולְּ ִציאַ  ּבְּ  תיְּ
ַרִים ַדּיוֹ , ִמצְּ מוֹ  לֹוַמר וְּ רוּ  ּכְּ ָאמְּ ָמָרא ׁשֶּ ּגְּ רוּ  ַעל )פסחים קטז ע"א( ּבַ ּדוֹ  ּדָ ל ַעבְּ ָמן ַרב ׁשֶּ , ַנחְּ

ָאלוֹ  ְּ ׁשּ ׁשֶּ ָמן ַרב ּכְּ ד: ַנחְּ בֶּ הֹוִציאוּ  עֶּ ֵחרּות ַרּבוֹ  ׁשֶּ ֱעִניק לְּ הֶּ ף לוֹ  וְּ סֶּ ָזָהב ּכֶּ ֹות ָעָליו ָמה, וְּ ? ַלֲעש 
ד ָעָנהוּ  בֶּ חַ  הֹודֹותלְּ  ָעָליו: ָהעֶּ ּבֵ ׁשַ ךְּ  ַעל ּולְּ ָגתוֹ  זֹוִהי! ּכָ ָ ל ַהש ּ ד ׁשֶּ בֶּ תוּ , עֶּ ה ֲאָבל. לֹא וְּ ּבֶּ רְּ  ַהּמַ
ר ַסּפֵ יִציַאת לְּ ַרִים ּבִ ַהֲעִריךְּ  ִמצְּ יֹוֵתר ּולְּ ת ּבְּ ד אֶּ ָבר ָהרּוָחִני ַהּצַ ּדָ ּבַ  ַעל ֵמִעיד הּוא ֲהֵרי, ׁשֶּ
מוֹ  הּוא ַעצְּ ח" ׁשֶּ ּבָ ׁשֻ י", מְּ ָברָ  הֹוִכיחַ  ּכִ דְּ ִהּנוֹ  יוּבִ ה ֲהָבָנה ּוַבַעל ַנֲעלֶּה ָאָדם ׁשֶּ תֹוָרה ֲעֻמּקָ  ּבְּ

ָמה ָחכְּ ֲהָבָנתוֹ  ַעד, ּובְּ גֶּת ׁשֶּ ֶּ הֹודֹות ַמש ּ ל לְּ ַהּלֵ ֻיָחד ּולְּ מְּ ׁשּוָעה ַעל ּבִ ל ָהרּוָחִנית ַהּתְּ ִציַאת ׁשֶּ  יְּ
ַרִים ָלֵכן. ִמצְּ ֱאַמר וְּ ח" זֶּה ֲהֵרי ָעָליו נֶּ ּבָ ׁשֻ  (עמוד ידסח הגדה של פ ן עובדיה)חזו ".מְּ

 

 
אֹור  ִלּבֹו ל כָּ לְּ ֵעיָניו וְּ ר, וְּ דֶּ ֵליל ַהּסֵ מֹו ּבְּ ַצֵער ַעצְּ ַבל יְּ ֹראׁשֹו לְּ ָחָכם ֵעיָניו ּבְּ ָהָאמּור, הֶּ

ר  ַסּפֵ לֹא יְּ ָדה וְּ ַהּגָ ַמֵהר ּבַ ה יְּ ַלל זֶּ ', ּוִבגְּ ָחן עֹוֵרךְּ לְּ ֻ ַה'ׁשּ ת וְּ ִכים ַאַחר ַהֲחֹרסֶּ ׁשָ יּו ִנמְּ ִיהְּ
וָּ  ּצִ ִפי ׁשֶּ ָראּוי ּכְּ ֹיאַכל ַמֲאָכִלים  ה'נּו ּכָ ָחג וְּ ב הֶּ רֶּ מֹו ֵמעֶּ ת ַעצְּ א ָיִכין אֶּ ּלָ . אֶּ ַרךְּ ּבָ ִיתְּ

ׁשֹו, ת ַנפְּ יִעים אֶּ ּגִ רְּ ָוה  ַהּמַ צְּ ּמִ לֹום ּבַ ׁשָ ּלֹא ָיקּוץ ַחס וְּ ֵדי ׁשֶּ ה, ּכְּ ַכּדֹומֶּ ַתּפּוֵחי ֲאָדָמה וְּ ּכְּ
מֹו ֵכן ֵני בֵּ  ,ַהֲחׁשּוָבה ַהזֹּאת. ּוכְּ הּוא ּובְּ יד ׁשֶּ ּפִ ָכךְּ ַיקְּ ָחג, ּובְּ ב הֶּ רֶּ עֶּ ָראּוי ּבְּ יתֹו ָינּוחּו ּכָ

הֶּ  בִ  םׁשֶּ ָ ֻיׁשּ רְּ  יםמְּ ַיד ה' ַהּטֹוָבה ָעָליו, ִויַחזֵּק יםגּועִ וְּ ַרִים ּכְּ ִציַאת ִמצְּ ִסּפּור יְּ , ַיֲאִריךְּ ּבְּ
ָרִטית ָעלֵ  ָחתֹו ַהּפְּ ּגָ ַהׁשְּ בֹוֵרא ָהעֹוָלם ּובְּ חֹון ּבְּ ֱאמּוָנה ּוִבּטָ ִעים ּבֶּ ֹומְּ ת ַהׁשּ ָכל ַצַעד אֶּ ינּו ּבְּ

ַעל.  ׁשַ ַעט ֲאִכיָלה וְּ מְּ ר ּבִ דֶּ ֵליל ַהּסֵ ךְּ לְּ ֵדי ַהּצֹרֶּ ָמם ּכְּ ת ַעצְּ ִית אֶּ ֵני ַהּבַ ל ָמקֹום, ִאם לֹא ֵהִכינּו ּבְּ ]ּוִמּכָ
עּודָ  ַאַחר ַהּסְּ ָחָבה לְּ ַהרְּ ם ּבְּ ר ָלהֶּ ה ִויַסּפֵ ֵרז ַעּתָ ּדָ , ִיזְּ ךְּ ל ּכָ ז ּכָ ַרּכֵ ִהתְּ ם לְּ ה ָלהֶּ ָקׁשֶּ ָנה, וְּ ׁשֵ  )נו( [.הוְּ

 

ִדּבּור ֶהְפֵסק  ּבְ
ִסיקלֹא יַ  דֹול וּ פְּ ךְּ ּגָ ֹצרֶּ א לְּ ּלָ ָדה אֶּ ַצע ַהַהּגָ מְּ אֶּ ִדּבּור ּבְּ ימוּ . ּבְּ ָיש ִ יֹות ֵלב וְּ ם ִלהְּ ּלָ  ּכֻ

ׁשּוִבים ִקים קְּ ֻרּתָ ָדה ּומְּ ִסּפּור ַלַהּגָ ִציַאת ּולְּ ַרִים יְּ ן ָראּוילֹא וְּ ]. ִמצְּ ֵ ַעׁשּ ַמן לְּ זְּּ   (נז). [ַהזֶּּה ּבַ
 
ָל"ה ַתבכָּ  ְּ דֹושׁ  ַהׁשּ ַנֲהגוּ  :מצוה אות לז( נר פרק פסחים )מסכת ַהּקָ ִיתְּ ּתוֹ  הּוא וְּ ִאׁשְּ ךְּ  וְּ לֶּ מֶּ ה ּכְּ ּכָ ַמלְּ ֵני, ּוכְּ  ּובְּ

יתוֹ  ֵני ּבֵ בְּ ָלִכים ּכִ ָיִכינוּ . מְּ ֵלי וְּ ף ּכְּ סֶּ ָזָהב ּכֶּ ֵדי וְּ י ּוִבגְּ ׁשִ ָמה מֶּ ִרקְּ ל וְּ ֲחָנָנם ָמה ִמּכָ ם ׁשֶּ ֵ ַרךְּ  ַהׁשּ ּבָ הַ , ִיתְּ  ּכֹלוְּ
ֵדי אֹות ּכְּ ַהרְּ ַחת ַלּכֹל לְּ מְּ דוֹ  ִלּבוֹ  ש ִ ַחסְּ ל ּבְּ ת. ָמקֹום ׁשֶּ ַ ֻדׁשּ ָלה ּוקְּ יְּ ָכל ַהזֶּּה ַהּלַ יִנים וְּ  הּוא ,ַהּנֹוֲהִגים ַהּדִ

ה ָ ֻדׁשּ ה קְּ ֹאד ַרּבָ מְּ י, ּבִ ַחר ָאז ּכִ נוּ  ּבָ ם ּבָ ֵ ַרךְּ  ַהׁשּ ּבָ ל ִיתְּ ים ִמּכָ נוּ  ָהַעּמִ ׁשָ ִקּדְּ ֹוָתיו וְּ ִמצְּ ל. ּבְּ ן עַׁ  ָראּוי ּכֵ
ּלֹא ִנְזָהר ִלְהיֹותוֹ  ָלָאָדם ֶ ר ש  ּבֵ ְיָלה ְידַׁ ּלַׁ ה ּבַׁ זֶּ ּום הַׁ יָחה ש  ת ש ִ יחַׁ ִ ין ִמש ּ ּלִ ְזִהיר, ח  ֵני ְויַׁ יתוֹ  ּבְ ל ּבֵ  ִיְהיוּ  ְולֹא, ֶזה עַׁ

ֵבקּות ִנְפָרִדים ם ִמּדְ ֵ ש ּ ךְ  הַׁ רַׁ ע ִיְתּבָ ת ֶרגַׁ חַׁ קוּ  ַרק, אַׁ ַעּסְּ וֹות ַהּכֹל ִיתְּ ִמצְּ ָלהַהלַּ  ּבְּ ִסּפּוֵרי ַהזֶּּה יְּ י ּובְּ  ִנּסֵ
ַרִים ָמם ִמצְּ סְּ ַפרְּ ֵני ּולְּ יתוֹ  ִלבְּ  עי"ש. .ּבֵ

 
 

ף ה אַׁ ּתָ ְקֵהה אַׁ יו ֶאת הַׁ ּנָ  ש ִ
ָדה ַהּגָ ִרים ָאנוּ  ּבַ ע: "אֹומְּ ם ַהזֹּאת ָהֲעבֹוָדה ָמה: אֹוֵמר ַמהוּ  ָרׁשָ ם?! ָלכֶּ לֹא - ָלכֶּ ִפי. לוֹ  וְּ  ּולְּ

הֹוִציא מוֹ  ׁשֶּ ָלל ִמן ַעצְּ ַפר ,ַהּכְּ ר ּכָ ִעּקָ ה ַאף, ּבַ ֵהה ַאּתָ ת ַהקְּ יו אֶּ ּנָ ֱאֹמר, ׁשִ ֲעבּור: לוֹ  וֶּ  זֶּה ּבַ
ה ֵצאִתי ִליה'  ָעש ָ ַרִים ּבְּ צְּ לֹא - ִלי, ִמּמִ ִאּלוּ , לוֹ  וְּ ם ָהָיה וְּ ָאל ָהָיה לֹא ׁשָ  ".ִנגְּ

 

ִצּיֹון ָהִראׁשֹון ָמָרן ָהָיה ָרִגיל נוּ  לְּ ָיה ַרּבֵ צּוָק"ל יֹוֵסף עֹוַבדְּ בָ  זְּ ַפס ַמהוּ , ֵארלְּ ּתָ ׁשֹון ׁשֶּ  לְּ
ֵהה" ת ַהקְּ יו אֶּ ּנָ ָקא" ׁשִ וְּ י? ּדַ ה ּכִ ִים ִהּנֵ ּנַ ִ ֵדי ֵהן ַהׁשּ ֹעס ּכְּ ן ִללְּ הֶּ ָבר ּבָ ה ּדָ מוֹ , ָקׁשֶּ ם ּכְּ חֶּ  לֶּ

ר ָידּועַ . ּוָבש ָ ֵמי וְּ ָיה ֵמַחכְּ י, ַהִכימְּ ל ּכִ ָמׁשָ ּמּות לְּ ל ּכַ ר ׁשֶּ ּכָ ָחד ּכִ ם אֶּ חֶּ ָאָדם לֶּ , אֹוֵכל ׁשֶּ
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צִ  מְּ ּנֹוֵתן ִמזֶּּה יתַהּתַ ת ַרק הּוא, ָלָאָדם ּכֹחַ  ׁשֶּ ִמּדַ ית ּכְּ ּפִ ה ּכַ ַטּנָ ָאר, קְּ ְּ ַהׁשּ ָחה וְּ  ִעם ִנדְּ

ֹסלֶּת ֵמי ּוֵמַאֵחר. ַהּפְּ ַחכְּ ָיה ׁשֶּ כֹוִלים ַהִכימְּ הֹוִציא יְּ ת לְּ ִצית אֶּ מְּ ם ִמן ַהּתַ חֶּ ז ַהּלֶּ ֻרּכָ מְּ זֹון ּבִ  ִלמְּ
ן ִאם, ָהָאָדם ה ּכֵ ל תאֶּ  ָהָאָדם ָצִריךְּ  ָלּמָ א? ָהֲאִכיָלה" ֲעבֹוַדת" ּכָ ּלָ ִפי אֶּ ִאם לְּ  ֹיאַכל ׁשֶּ
ת ַרק ָהָאָדם ִצית אֶּ מְּ ם ִמן ַהּתַ חֶּ ַמן ָימּות, ַהּלֶּ זְּ י, ָידּועַ  ּבִ ם ַעל ּגַם ּכִ חֶּ יֶּה ַהּלֶּ  ָהָאָדם ִיחְּ

ֲאִכיָלתוֹ  לֹא, ּבַ ִצית ַעל וְּ מְּ ַבד ַהּתַ ִאם. לְּ ן וְּ ִסיל ֲעֵנה, ּכֵ ּתוֹ  ּכְּ לְּ ִאּוַ הֵ  ּכְּ ַהקְּ ת הוְּ י אֶּ ּנֵ ע ׁשִ  ָהָרׁשָ
י, ַהזֶּּה ָבָריו ִאם ּכִ דְּ ֵאין, ּכִ ךְּ  ׁשֶּ ן ַלֲעבֹוַדת ֹצרֶּ ּבַ ַסח ָקרְּ ה ּפֶּ ּצָ ַהּמַ כּו' וְּ ַדי, וְּ ֲעִקיַמת וְּ ָפַתִים ּבַ , ש ְּ

ר: "לֹוַמר ַרִים ִליִציַאת ֵזכֶּ זֶּּה", ִמצְּ ִצית ׁשֶּ מְּ ן ִאם, ַהּתַ ה ּכֵ ִים לוֹ  ָלּמָ ּנַ ֱאֹכל ׁשִ ם לֶּ ַלֲעֹבד לֶּחֶּ  וְּ
י ֲהלֹוא, ָהֲאִכיָלה ֲעבֹוַדת ַעם לוֹ  ּדַ טְּ ּיִ ִצית ׁשֶּ מְּ זֹון ִרּכּוז ּתַ "ל ַהּמָ ֵאין, ַהּנַ ל וְּ ךְּ  ּכָ ִים ֹצרֶּ ּנַ ׁשִ ?! ּבְּ
א ּלָ חוֹ  ַעל אֶּ רְּ יהָ , ָהֲאִכיָלה ַלֲעבֹוַדת הּוא ָזקּוק ּכָ ָעדֶּ ָאַבד ָימּות ּוִבלְּ מוֹ  וְּ ן, ׁשְּ נוּ  ּכֵ  ֲאַנחְּ

ִריִכים סַ  ַלֲעבֹוַדת צְּ ה חַהּפֶּ ּצָ ַהּמַ ָכל, וְּ וֹות ּולְּ צְּ ל ַהּמִ ר ֵליל ׁשֶּ דֶּ ִמיד, ַהּסֵ ּתָ ּכֹר ׁשֶּ ת ִנזְּ  ֵליל אֶּ
ּמּוִרים ִ ַות ַהזֶּּה ַהׁשּ דְּ חֶּ שׁ  ּבְּ פֶּ ֵכן. נֶּ ָכל וְּ וֹות ּבְּ צְּ ִריִכים ַהּמִ ת ּגַם צְּ ה אֶּ ֲעש ֶּ ַעל ַהּמַ ּפֹ לֹא, ּבַ י וְּ  ּדַ
ָבה ׁשָ ַמחְּ ַבד ּבְּ לְּ ר, "ּבִ ַרִים ִליִציַאת ֵזכֶּ ר" וֹ א" ִמצְּ ה ֵזכֶּ ַמֲעש ֵ ית לְּ ֵראׁשִ  לו()חזו"ע הגדה של פסח ". ּבְּ

 

 

ָאחָ , ש  "ֲעדַׁ , ךְ "ְדצָ   ב"ּבְ
ֵעת ָדה ּבְּ ם ַהַהּגָ ּיֹאַמר ֹקדֶּ ת ׁשֶּ ר אֶּ ש ֶּ ּכֹות עֶּ ֱאֹחז, ַהּמַ ָידוֹ  יֶּ ת ּבְּ ִין ּכֹוס אֶּ ָיִביאוּ , ַהּיַ  וְּ
ָפָניו ִלי לְּ ךְּ , ּכְּ ּפֹ ִיׁשְּ ִין ִמן וְּ ּכֹוס ַהּיַ ּבַ תֹוךְּ  ׁשֶּ ִלי לְּ לֹשׁ  ַהּכְּ ָעִמים ׁשָ ֵעת ּפְּ בֹות ֲאִמיַרת ּבְּ : ַהּתֵ
ם ן ְוִתְמרֹות, ָוֵאש  , ּדָ ָ עֹוד .ָעש  ךְּ  וְּ ּפֹ ר ִיׁשְּ ש ֶּ ָעִמים עֶּ ֵעת ּפְּ בֹות ֲאִמיַרת ּבְּ ם: ַהּתֵ עַׁ , ּדָ ְרּדֵ , ְצפַׁ

ִנים ִחין, ֶדֶבר, ֲערֹוב, ּכִ ָרד, ש ְ ה, ּבָ ְרּבֶ ךְ , אַׁ ֶ ת, ֹחש  ּכַׁ כֹורֹות מַׁ עֹוד .ּבְ ָעִמים לֹששָׁ  וְּ ֵעת ּפְּ  ּבְּ
אֹוֵמר ָאחָ , ש  "ֲעדַׁ , ךְ "ְדצָ : ׁשֶּ ָצא .ב"ּבְ ַסךְּ  ִנמְּ ּבְּ שׁ  ׁשֹוֵפךְּ  ַהּכֹל ׁשֶּ ֵרה ׁשֵ ש ְּ ָעִמים עֶּ ת. ּפְּ אֶּ  וְּ

ִין פַ  ַהּיַ ָ ׁשּ ִלי ךְּ ׁשֶּ ּכְּ ךְּ , ּבַ ּפֹ תֹוךְּ  ִיׁשְּ ּיֹור ּבְּ ַיֲחֹזר. ַהּכִ ֹזג וְּ ִימְּ כֹוס ַיִין ּכֹוס וְּ ִני לְּ יכוּ  ׁשֵ ׁשִ ַימְּ  וְּ
ִריַאתבִּ  ָדה קְּ  )סח(. ַהַהּגָ
 

 

ְמקֹום ְסִליחֹות ָדה ּבִ ּגָ ל הַׁ ֶ ח ש  סַׁ  ּפֶ
ִצּיֹון ָהִראׁשֹון ָמָרן ָהָיה ָרִגיל נוּ  לְּ ָיה ַרּבֵ ר זצוק"ל יֹוֵסף עֹוַבדְּ ַסּפֵ י לְּ ָנה ִמּדֵ ם ׁשָ  ַחג ֹקדֶּ

ַסח ת ַהּפֶּ ה אֶּ ֲעש ֵ ן ַהּמַ ַהּלָ לְּ ֵדי, ּדִ חַ  ּכְּ ּמֵ ׁשַ ת לְּ ּבּור אֶּ רָ  ַהּצִ ּדְּ ּכוֹ  ׁשֹוָתיוּבִ ַדרְּ שׁ  ּכְּ ּקֹדֶּ  .ּבַ
 

ה ִאישׁ  ַמֲעש ֶּ ׁשּוט ּבְּ ֹאד ּפָ ָהָיה מְּ ָכל ָרִגיל ׁשֶּ ָנה ּבְּ ִמין ׁשָ ַהזְּ ת לְּ ָניו אֶּ ָכָדיו ּבָ לוֹ  ּונְּ צְּ  ַלֲעִריַכת אֶּ
ר ֵליל דֶּ ָיִמים. ַהּסֵ ַטר לְּ פְּ ּנִ ׁשֶּ נוּ , ָהִאישׁ  ּכְּ ֵני ָנתְּ ָחה ּבְּ ּפָ ׁשְּ ת ַהּמִ ם אֶּ ן ֵעיֵניהֶּ ּבֵ ד ּבַ הּוא ֹולַהּגָ  ׁשֶּ

ת ַיֲעֹרךְּ  ר אֶּ דֶּ ַהג ַהּסֵ ִמנְּ א ּכְּ ּבָ ן זֶּה ַאךְּ . ַהּסַ ַעם ּבּור ָהָיה ַהּבֵ ץ וְּ לֹא ֵמָאִביו יֹוֵתר ָהָארֶּ  ָהָיה וְּ
ּקֹוֵרא ָמהֵמִבין  יעַ . ׁשֶּ ַהּגִ ר ֵעת ּבְּ דֶּ שׁ , ַהּסֵ ּקֵ נוֹ  ּבִ ה: ִמּבְּ ֲעלֶּ ה ּתַ ׁשָ ַבּקָ ִני, ּבְּ ָלה ָלָארֹון, ּבְּ ַמעְּ , לְּ
ם ָ א מֹוִציא הָהיָ  ִמׁשּ ָכל ַסּבָ ָנה ּבְּ ר ׁשָ ק ֵספֶּ רּוךְּ  ּדַ ִריַכת ּכָ כְּ ה עֹור ּבִ ִביא, ֲאֻדּמָ ָרא ּתָ ִנקְּ . ּבוֹ  וְּ
ן ָעָלה ַות ַהּבֵ ִמצְּ קֹום ַאךְּ , ָאִביו ּכְּ מְּ ָהִביא ּבִ ָדה" לְּ ל ַהּגָ ַסח ׁשֶּ ֵהִביא ָטָעה", ּפֶּ  רפֶּ סֵ  וְּ

ִליחֹות" ּגַם" סְּ ק ָהָיה הּוא ׁשֶּ ִריַכת ּדַ כְּ ה עֹור ּבִ ת ָהָאב ָלַקח. ֲאֻדּמָ ר אֶּ פֶּ ֵהֵחל ַהּסֵ ֹרא וְּ : ִלקְּ
ן" ךָ  ָמה ָאָדם ּבֶּ ם לְּ ּדָ ט", "ִנרְּ בֶּ הּוָדה ׁשֵ ֹדַחק יְּ ַצַער ּבְּ ּנוּ " ּובְּ ֵאינֶּ לּום ֵמִבין וְּ ִריָאתוֹ  ּכְּ . ִמּקְּ

ֹאם תְּ ר ּפִ ּכַ י ָהָאב ִנזְּ ָכל ָאִביו ּכִ ָנה ּבְּ ר, ׁשָ ֲאׁשֶּ יעַ  ָהָיה ּכַ ר ַמּגִ פֶּ ּסֵ אֹותִ  ּבַ דֹולֹות ּיֹותלְּ  ּגְּ
ׁשֹות ּגָ ִין ׁשֹוֵפךְּ  ָהָיה, ֻמדְּ ִלי,  ֵמַהּיַ ן ִאםַלּכְּ ַמהּ , ּכֵ דֹולֹות ָהאֹוִתּיֹות ֵהן ֵהיָכן, ּתָ לוּ  ַהּגְּ ? ַהּלָ
ּדּוף ִדפְּ יעַ  ַקל ּבְּ ּדּוי ַלֲאִמיַרת ִהּגִ ם, ַהּוִ ּגַ ם ׁשֶּ ָנן ׁשָ ׁשְּ דֹולֹות אֹוִתּיֹות יֶּ ֹאד ּגְּ ְמנוּ ": מְּ ַׁ ", ָאש 

ְד " גַׁ ְלנוּ ", "נוּ ּבָ זַׁ ךְּ  ֵהֵחל ָאז אוֹ . "...ּגָ ּפֹ ִין ִלׁשְּ ל ֵמַהּיַ ִלי ּתֹוךְּ  אֶּ ְמנוּ ": ַהּכְּ ַׁ ׁשֹוֵפךְּ ] "ָאש  ְדנוּ ", [וְּ גַׁ  "ּבָ
ׁשֹוֵפךְּ ] ְלנוּ ", [וְּ זַׁ ׁשֹוֵפךְּ ] "ּגָ הוכו'.  [וְּ שׁ  ַעּתָ ן ִנּגַ ָאִביו ַהּבֵ ָאַמר לְּ א": לוֹ  וְּ י ֲאִני זֹוֵכר, ַאּבָ א ּכִ  ַסּבָ

ָכל נָ  ּבְּ ר ַרק ׁשֹוֵפךְּ  ָהָיה הׁשָ ש ֶּ ָעִמים עֶּ גֶּד ּפְּ נֶּ ר ּכְּ ש ֶּ ִאּלוּ , ַמּכֹות עֶּ ה וְּ ָבר ַאּתָ תָּ  ּכְּ ַפכְּ ִרים ׁשָ ש ְּ  עֶּ
ַעם שׁ : "ָאִביו לוֹ  ָאַמר?!" ּפַ מֹוךָ  ִטּפֵ ּכָ ךָ , ׁשֶּ ָנה יֹוֵדעַ  ֵאינְּ ָ ַהׁשּ ָנה ִהיא ׁשֶּ ת ׁשָ רֶּ ֻעּבֶּ  ?!"מְּ
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ֶאְמַצעְטִעיָמה  ָדה ב ְ   ַהַהג ָ

ר ָּ ַצע תֹותִלש    ֻמת  ֶאמ  ה ב   דָּ ִבים ִמיץ ַהַהג ָּ אֹותו   ֲענָּ קָּ ים ַמש   ִ ַכי ֹוֵצא ַקל  ֶהם,  ו  ל ַאך  ב ָּ ד ֵ ַ ת   ִיש  
ֹא ל  תֹות ש ֶ א, ַיִין ִלש   ָּ מ  ר ש ֶ כ ֵ ַ ת  ַנע ִיש   ָּ ִימ  ית ו  י ַ ֶדר ֵמֲעש ִ ֵ ִריַאת ַהס  ה ו ק  דָּ כמבואר בשלחן  .ַהַהג ָּ

מוֹ  שלחן גבוה, רבנו זלמן ועוד. ערוך )סימן תעג ס"ג(, חק יעקב, אליה רבה, אִ , ֵכן ו כ  ַ ֹעםם יַרש   ַעט  ִלט  מ 
ד, ֱאגֹוִזים ֹוקֹולָּ ַכי ֹוֵצא ש  ֶזה ו  ֵדי, ב ָּ עֹוֵרר כ   ַחז ֵק ל  ים ֶאת ו ל  ֻסב ִ ִחיב ו  לי ו כ  ובכך , ַהמ   ַהר   ל 

ֵרי יֹוֵתר ו  ִספ  ה ב   דָּ לֹא, ַהַהג ָּ ַצֲערו   ו  ו   י  נ  ֵיעָּ ם ֶאת ו  מָּ ג ַעצ  חָּ צ   ב ֶ מ ִ הש ֶ יֹות וָּ ה ִלה  חָּ מ  ש ִ  ב  
ל כָּ ֱאַמר, ֶרַגע ב   נ ֶ ָּ : "ש ֶ ת  ַמח  ש ָּ ךָּ  ו  ַחג ֶ ל", ב   כָּ ן ו  כ ֵ ה ש ֶ לָּ י  ַ ל  דֹול ב ַ ִריִכים ַהז ֶה ַהג ָּ צ   יש   ש ֶ ג ִ ַהר   ל 
ֵני ַהגו  ]. חֹוִרין ב   ן ִמנ  רָּ ִראש   מָּ נו   "להָּ ה ַרב ֵ יָּ ה  זצ"ל יֹוֵסף עֹוַבד  יָּ ֵקהָּ ַחל  ֵקִדים ל  נִ  ש   ט  ים יםו בָּ ֻסב ִ . ַלמ  

ַפַעם חו   ו  כ  ָּ ש   ש ֶ נֹות כ   ֵקִדים ִלק  ִנים ש   ט  ק, ו בָּ ֵ ים ִחל  ֻסב ִ ה" ַלמ   ב ָּ מ  ֵבֵרך  , "ב ַ ֶליהָּ  ו  ה" עָּ מָּ ֲאדָּ ִרי הָּ ֹוֵרא פ    [."ב 
 

ַתב "ה כ ָּ זָּ רָּ יָּ , )פסחים כג ע"ב( הָּ ו ת ב   ש  ר  ה הָּ דָּ תֹוך  ַהַהג ָּ ֹות ב   ת  ה ִלש   צָּ ִרים ִאם רָּ נו  אֹומ  מוֹ  ,דוֹ אָּ  כ  
ִנינו   ָּ ש   ה" ש ֶ ֶ ת  ֹות ִיש   ת  ה ִלש   צָּ לו  ִאם רָּ ָּ ֹוסֹות ַהל  ין ַהכ  ֹוֶתה  ",ב ֵ ה ַלש   דָּ ֵני ַהַהג ָּ ֹוֶתה ִלפ  ין ש  ֵרש  ב ֵ ֵאין ֶהפ  ו 

ה דָּ תֹוך  ַהַהג ָּ ַעם. ב   ַ נו   ֵאין, ֶזה ו ִמט  ִכים אָּ ר  בָּ ֹוֵרא" מ  ִרי ב  ֶפן פ   ֹוס ַעל" ַהג ֶ ִני כ  י, ש ֵ ה אלֹ  כ ִ יָּ ֵסק הָּ . ֶהפ 
ַתב כ ָּ אֹון ַז"ל ש ֶ אִרי ג ָּ ן ַרב מָּ ר ַרב יֹוֵסף ב ֵ ו ם מָּ ן ִגיַאת ַז"ל ִמש   ק ב ֵ חָּ נו  ִיצ  כֹות ַרב ֵ ִהל  אִתי ב   צָּ , ו מָּ

ֹוֵרא ֵרך  ב  בָּ ֵאינֹו מ  ִרי ש ֶ זֹון פ   ָּ ת ַהמ  כ ַ ר  ל ב ִ כֹוס ש ֶ ו ש  ו  ל ִקד  ֹוס ש ֶ א ַעל כ  ָּ ֶפן ֶאל  יוַוֲאִני קוֹ  .ַהג ֶ לָּ  ֵרא עָּ
ק" :)משלי כד כו( ַ ַתִים ִיש   פָּ כֹוִחים ,ש   ִרים נ  בָּ יב ד   . ",ֵמש ִ ֹמך  או י ִלס  ַעל ֶזה רָּ ֵכןע"כ.  ו  ַסק ו  ָּ ֹרא"ש   פ   הָּ

ר, כד( סימן י פרק )פסחים ָּ ת  ֻ מ  ֹות ֶלֱאֹכל ש ֶ ת  ִלש   ֵעת ו  ה ֲאִמיַרת ב   דָּ ֵכן. ַהַהג ָּ ֶאה ו  ן ַדַעת ִנר  רָּ ן  מָּ חָּ ל  ֻ ַהש  
רו   ַתב ,ך  עָּ כ ָּ דוֹ : ס"ג( תעג )סימן ש ֶ יָּ ו ת ב   ש  ר  ֹוסֹות, הָּ ה כ  ָּ מ  ֹות כ ַ ת  ֶצה ִלש   ֵהר  .ִאם ִיר  י ִליזָּ או  קֹום רָּ ל מָּ ִמכ ָּ ו 

ֹות הַ  ֲעש  ַ ַנע ִמל  ָּ ִימ  ר ו  כ ֵ ַ ת  ֹא ִיש   ל  ֵדי ש ֶ דֹול, כ   ֹצֶרך  ג ָּ ִני, ִאם לֹא ל  ֵ ֹון ַלש   ין ִראש  ֹות ב ֵ ת  ֹא ִלש   ל  ֶדר ש ֶ ֵ ס 
ר ֹבאָּ ה. ו מ  דָּ ִריַאת ַהַהג ָּ ק  ַדַעת ו  ן ב   רָּ ן, מָּ ִ מ  ין ש ֶ ר ַהד ִ ָּ ֹות ֻמת  ת  ו   ִלש   ין ַיִין ֲאִפל  ֹוס ב ֵ ֹון כ  ִני ִראש  ש ֵ  ַרק, ל 

או י ֵהר רָּ ִהז ָּ ֹא ל  ל  ר ש ֶ כ ֵ ַ ת  ִפי. ִיש   ר ֶזה ו ל  אָּ ש   ִקים ב ִ ֵאין ַמש   ש   ש ֶ ר ֲחש ָּ כ ֵ ַ ת  ש   י ִ ר ֶזה ֲהֵרי, ש ֶ ָּ ה ֻמת  ָּ ִחל  ַכת   . ל 
ֵכן י ֵק ו  ן)ס"ק יא(  ַיֲעֹקב ַהֹחק ד ִ רָּ ָּ ַתב, ִממ  כ ָּ ִפי: ש ֶ ר ֶזה ו ל  אָּ ִקים ש   ם ַמש   ֵאינָּ ִרים ש ֶ כ   ש ַ ר, מ  ָּ ֹות ֻמת  ת  . ִלש  

הֹוִסיף ֵכן: ו  אָּ אנו   לֹא ו  צָּ ו ם מָּ ש  ֹוֵסק ב   ש   פ  ו ר ֲחש ָּ ֶזה ִאס  ַרק, ב ָּ ִין ו  י ַ ַרך   ב ַ ירוֹ  ֻהצ  ַהת ִ י, ל  ה כ ִ יָּ ֶאה הָּ  ִנר 
ַעם ֶלֱאֹסר ַ ֹא ִמט  ל  ֶיה ש ֶ ֶאה ִיה  מֹוִסיף ִנר  ֹוסֹות ַעל כ   ַגם, ַהכ  ֹא ו  ל  ֹאַמר ש ֶ ִין ת  ַהי ַ יעַ  ש ֶ ב ִ ֵכן, ַמש   ַמר לָּ  אָּ
ִין ַהי ַ ר ש ֶ ָּ ל. ע"כ. ֻמת  ִמכ ָּ קֹום ו  ה מָּ ַתב מָּ כ ָּ ֹא ש ֶ ל  אנו   ש ֶ צָּ ו ם מָּ ש  ֹוֵסק ב   ה, פ  "ן ִהנ ֵ ב ַ ַרמ  ַתב ֱאֶמתב ֶ  הָּ  כ ָּ

סו ר אָּ ֹות ש ֶ ת  ִחיל ַאַחר ִלש   ִהת  ה ש ֶ דָּ ים, ַהַהג ָּ כ ִ ִהס  וֹ  ו  "ן ִעמ  רָּ ל. הָּ ש   ֲאבָּ ֹפרָּ ֵרי מ  ִדב  פֹות ב   ֹוסָּ )פסחים קג  ַהת 

ר ע"ב ד"ה רב אשי( ָּ ת  ֻ מ  ֹות ש ֶ ת  ַצע ִלש   ֶאמ  ה ב   דָּ ַדַעת, ַהַהג ָּ "ה ו כ  זָּ רָּ ֹרא"ש   הָּ הָּ ֵכן. ו  ַסק ו  ָּ נו   פ  ן ַרב ֵ מָּ  ַזל 
ַרב  רו ך  הָּ ן עָּ חָּ ל  ֻ ש  ו ש  : אות יא( תעג )סימןב   ד  ַאַחר ַהק ִ ד ל  ין ִמי ָּ ֹוסֹות ב ֵ ה כ  ָּ מ  ֹות כ ַ ת  ין  ,ִאם רֹוֶצה ִלש   ב ֵ

נו   לָּ אָּ ר ג   ת ֲאש ֶ כ ַ ר  ִחיל ב ִ ִהת  ה ֹקֶדם ש ֶ דָּ ַצע ַהַהג ָּ ֶאמ  ין ,ב   ר ַהד ִ דֹו ֵמִעק ָּ יָּ ו ת ב   ש  ר  י ֵכן .הָּ ִ ַאף ַעל פ  י  ו  או  רָּ
ר כ ֵ ש ַ ֶקה ַהמ   ו ם ַמש   לֹא ש  ֹות ַיִין ו  ת  ֹא ִלש   ל  ֵהר ש ֶ ִהז ָּ ִני ִאם לֹא  ,ל  ֹוס ש ֵ ה כ  תָּ ש ָּ ה ו  דָּ י ֵם ַהַהג ָּ ס ִ ֹקֶדם ש ֶ

ה ב ֵ ֹצֶרך  ַהר  ה., ל  דָּ ִריַאת ַהַהג ָּ ַנע ִמק   ָּ ִימ  ר ו  כ ֵ ַ ת  ֹא ִיש   ל  ֵדי ש ֶ ֵכן כ   ַתב ו  ה  כ ָּ ה ַרב ָּ יָּ ַאל  אות ט(  עגת )סימןהָּ

ר ָּ ִרים ֻמת  כ   ש ַ ֵאין מ  ִקים ש ֶ ר ַמש   אָּ ש    ֵכן .ש ֶ ַתב ו  ן כ ָּ חָּ ל  ֻ ש  בֹוה ַ  ב   ֵכן. ג ָּ י ֵק ו  ה ד ִ נָּ ש   ה ַהמ ִ רו רָּ  )ס"ק טז( ב  
ר ֹבאָּ ַכמ  ַכף ו  ים ב   ֵכן. )סימן תעג סק"מ( ַהַחי ִ ר ו  ֹבאָּ ה מ  ָּ ַסק ִממ  ָּ פ  ן ש ֶ רָּ ֹא )סימן תעד( מָּ ל  ֵרך   ש ֶ בָּ ֹוס ַעל מ   כ 

ִני ו  , ש ֵ ִאל  "א ו  ַרמָּ ַסק הָּ ָּ ֵרך   פ  בָּ ל ַעל ל  ֹוס כ ָּ כֹוס כ  ַתב. ו  כָּ ה ו  נָּ ש   ה ַהמ ִ רו רָּ ם )ס"ק ד( ב   ש ֵ "א ב   רָּ , ַהג  
ַעם ַ ֵרך   ַהט  בָּ מ   ֹוס ַעל ש ֶ ִני כ  ן, ש ֵ יוָּ ֵ כ  ִחיל ש ֶ ִהת  ה ש ֶ דָּ ַהג ָּ סו ר ב ַ ֹות אָּ ת  ַדַעת ִלש   "ן ו כ  ב ַ ַרמ  ֵכן, הָּ לָּ  ֶזה יֲהרֵ  ו 
ֵסק ִריך   ֶהפ  ַהצ  ה ל  כָּ רָּ ר. ב   ֹבאָּ ַדַעת ו מ  ָּ ל  ן ש ֶ רָּ ֹא מָּ ל  ֵרך   ש ֶ בָּ ל ַעל מ  ֹוס כ ָּ ֵסק ֶזה ֵאין, כ  או. ֶהפ  לָּ , ֲהִכי ו ב 
ן רָּ ֵבית יֹוֵסף לֹא מָּ ֵאר ב   ֲחלֶֹקת ֶאת ב ֵ ַ מוֹ  ַהמ  "א כ   רָּ א, ַהג   ָּ ַתב ֶאל  ֲעמוֹ  כ ָּ ַ ט  ל ש ֶ ִריך   ש ֶ צ  ַ מ  ִרי"ף ש ֶ רֵ  הָּ בָּ  ך  ל 
ל ַעל ֹוס כ ָּ כֹוס כ  ן, ו  יוָּ ֵ ֹוסֹות כ  ע כ  ב ַ ַאר  ד הו א ש ֶ ֶאחָּ ד ו  ל ֶאחָּ ֵני כ ָּ פ  ה ב ִ וָּ מוֹ  ִמצ  ל .ַעצ  ַלק ֲאבָּ ֹרא"ש  חָּ  הָּ

יו לָּ י, עָּ ה כ ִ הו א ִלי מָּ ה ש ֶ וָּ ֵני ִמצ  פ  מוֹ  ב ִ ַסך   ֲהלֹוא, ַעצ  ו ם ב   ֹל ֵאין ש  ַעת ַהכ  ַח ַהד ָּ ֵ יֵניֶהם ֶהס  ה ,ב ֵ ָּ מ  לָּ  ו 
בָּ  ו ב ֵרך  י  זֹון ,ש  ָּ ת ַהמ  כ ַ ִבר  ו ש  ו  ֹוס ִקד  א ַעל כ  ָּ ֶפן ֶאל  ֵרך  ַהג ֶ בָּ ֹא ל  ל  ֲהגו  ש ֶ ֵכן נָּ א. ו  צָּ ַנת ֵאפֹוא ִנמ  ֲהבָּ ַ ל   ש ֶ

ית יַטת ַאף, יֹוֵסף ַהב ֵ ש ִ ִרי"ף ל  ֶיה הָּ ר ִיה  ָּ ֹעם ֻמת  ֹות ִלט  ת  ִלש   ַצע ו  ֶאמ  ה ב   דָּ  .ַהַהג ָּ
 

ן ַעל אי, כ ֵ ַ ֹות יןַהד ִ  ןמִ  ַרש   ת  ֹעם אוֹ  ִלש   הו   ִלט  ֶ ֵעת ַמש   ַות ב   יד ִמצ  ך  . ַמג ִ רו  ם ו בָּ ֵ ה ַהש   ב ֵ ַהר  ים ב   ת ִ  ב ָּ
ה ַמֲאִריִכים דָּ ַאג ָּ ו ר ב ָּ ִספ  ב  ִציַאת ו  ַרִים י  ד ִמצ  יָּ הה'  כ   ֹובָּ ר, ֲעֵליֶהם ַהט  בָּ רו   ו כ  מ  ה" ֲחַז"ל אָּ ב ֶ ר  ַ ל ַהמ   כ ָּ

ַרִים יִציַאת ִמצ  ר ב ִ ֵ ַספ  ח ,ל  ב ָּ ֻ ש  ֵכן ".ֲהֵרי ֶזה מ  ַתב ו  "ם כ ָּ ב ָּ ַרמ  יו  " ,הָּ הָּ ש ֶ עו  ו  ֵאר  ִרים ש ֶ בָּ ד  ֲאִריך  ב ִ ַ ל ַהמ   ,כ ָּ
ח ב ָּ ֻ ש  ים . ו ֵמַאַחר"ֲהֵרי ֶזה מ  ֻצו ִ נו   ו מ  ַהֲאִריך   אָּ ל ל  ך   כ ָּ רֹון ַוֲהלֹוא, כ ָּ ר ַהג ָּ ר ִנחָּ ַדב ֵ ַמן ל  ִלי ַרב ז   ִמב  

ֹות ת  נו  , ִלש   ש ֵ ַנפ  הי   ו  ל ֵאין ֵבש ָּ ן ַעל, כ ָּ ַצֵער לֹא כ ֵ מוֹ  ֶאת י  ֵני ֵביתוֹ  ַעצ  ב  ט, ו  רָּ ִבפ  ה ו  לָּ י  ַ ל  דֹוש   ב ַ  ַהז ֶה ַהק ָּ
נו   ָּ ל  ֻ כ  ֵני ש ֶ ֵכן, חֹוִרין ב   לָּ אי ו  ַ ֹות ַרש   ת  ַרק ,ִלש   ֵהר ו  ֹאד ִיז ָּ ִאם מ  ֹעם רֹוֶצה ש ֶ הו   ִלט  ֶ ַמַען, ַמש   ק ל  ֹחוֹ  ֶיֱחזָּ  כ 
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יךְּ  ׁשִ ַהמְּ רוּ  לְּ ַסּפֵ ַעם, לְּ ַעט ַרק ִיטְּ ֵדי מְּ ּיֹאַכל ּכְּ ת ׁשֶּ ה אֶּ ּצָ ֵתָאבֹון ַהּמַ ן .לְּ ַעּיֵ ׁשּו"ת וְּ ט ּבְּ בֶּ ִוי ׁשֵ  ט חלק) ַהּלֵ

ַתב( קיח סימן ּכָ ךְּ  ִאם, ׁשֶּ ֹצרֶּ ה לְּ ּבֵ ָהֵרָעבֹון ַהרְּ ִריעַ  וְּ ֲאִמיַרת לוֹ  ַמפְּ ָדה ּבַ ָדִאים ,ַהַהּגָ דֹוֵלי ּכְּ ִקים ּגְּ  ַהּפֹוסְּ
יִרים ּתִ ֹמךְּ  ַהּמַ ם ִלסְּ ָהֵקל ֲעֵליהֶּ  .לְּ

 
ָוה ֵסם ּוִמצְּ ַפרְּ ן לְּ ים ּכֵ ַרּבִ י, ּבָ ַצֲעֵרנוּ  ּכִ ָנם לְּ ׁשְּ ִרים יֶּ ן ָהאֹוסְּ ים ַעל ּכֵ ֹעז ָהַרּבִ ַתֲעצּומֹות ּבְּ ַצֲעִרים, וְּ  ּומְּ

ת ָרֵאל אֶּ ים ִיש ְּ דֹוׁשִ ָלה קְּ יְּ ּלַ דֹושׁ  ּבַ ת, ַהזֶּּה ַהּקָ בֶּ ָעַתִים ָלׁשֶּ ִלי ׁשְּ לּוחִ  ׁשּום ּבְּ ל יתַלחְּ ה ׁשֶּ קֶּ ם ַמׁשְּ ִפיהֶּ . ּבְּ
ִמיםגוְּ  ַרק ֹורְּ ַמֲהרוּ  ׁשֶּ ִסּפּור יֹוֵתר יְּ ִציַאת ּבְּ ַרִים יְּ ִסידוּ  ִמצְּ ַיפְּ ת וְּ רוֹ  אֶּ ל ִעּקָ ָלה ׁשֶּ  .זֶּה ַליְּ

 

ינּו' יֵּ  'ּדַׁ
ר נֹוֲהִגים ֵישׁ  ֲאׁשֶּ ּכַ יִעים ׁשֶּ ינּו' ַלֲאִמיַרת ַמּגִ ּיֵ ָדה 'ּדַ ַהּגָ ִאים, ּבַ ם קֹורְּ ּלָ ַטע ּכֻ , ַיַחד זֶּה קֶּ
ָכל ָחד וְּ ָידוֹ  לֹוֵקחַ  אֶּ ָצל ּבְּ הּוַכן ָיֹרק ּבָ ם ׁשֶּ ָכל, ָלֵכן ִמּקֹדֶּ ַעם ּובְּ אֹוֵמר ּפַ ַבת ׁשֶּ ינּו' ּתֵ ּיֵ , 'ּדַ
ה ֲעִדינּות ַמּכֶּ ֵתפוֹ  ַעל ּבַ ל ּכְּ ַכּיֹוֵצא ָידוֹ  ַעל אוֹ  ֲחֵברוֹ  ׁשֶּ זֶּה וְּ ַעם .ּבָ ַהּטַ ֵדי, זֶּהלָ  וְּ חַ  ּכְּ ּמֵ ׁשַ  לְּ

עֹוֵרר ת ּולְּ חוּ  ֵמֲעֵיפּוָתם ּבּורַהצִּ  אֶּ רְּ ּטָ לוּ  ׁשֶּ ָעמְּ ךְּ  וְּ ׁשֶּ מֶּ ל ּבְּ ָלה ַהּיֹום ּכָ יְּ דֹושׁ  ַלּלַ  .ַהזֶּּה ַהּקָ
 

 

ן ִאּלוּ " ינוּ ... ָממֹוָנם ֶאת ָלנוּ  ָנתַׁ יֵּ  "ּדַׁ
ךְּ  לֶּ ָחד מֶּ ָדה אֶּ ַעת לוֹ  ָאבְּ ָתה ַטּבַ ָהיְּ ֹאד ֲחׁשּוָבה ׁשֶּ ֵעיָניו מְּ ךְּ . ּבְּ לֶּ ל ָאַמר ַהּמֶּ ּכָ יֶּ  ִמי ׁשֶּ הְּ ּיִ  הׁשֶּ
ש   מּוָכן ַחּפֵ ת לְּ ַעת אֶּ ּבַ כּום לוֹ  ָיִביא הּוא ַהּטַ ף סְּ סֶּ ֵדי, ּכֶּ ּיּוַכל ּכְּ ש   ׁשֶּ ַחּפֵ ת לְּ ַעת אֶּ ּבַ  זֶּה. ַהּטַ
ֵני ָהָיה ַסח ִלפְּ ם ָהָיה, ּפֶּ הּוִדי ׁשָ דֹול ָעִני יְּ ֹאד ּגָ ּלֹא, מְּ ף לוֹ  ָהָיה ׁשֶּ סֶּ נֹות ּכֶּ ת ִלקְּ ֵכי אֶּ  יֹום ָצרְּ
ַסח ַחג טֹוב ּתוֹ אִ  ֲאַזי, ַהּפֶּ יָעה ׁשְּ ךְּ  ֱהיֹות, לוֹ  ִהּצִ לֶּ ַהּמֶּ כּום נֹוֵתן וְּ ָכל ָהגּון סְּ ּמּוָכן ִמי לְּ  ׁשֶּ

ש   ַחּפֵ ת לְּ ַעת אֶּ ּבַ ֵלךְּ , ַהּטַ ּיֵ הּוא לוֹ  לֹוַמר ׁשֶּ ָין ׁשֶּ ֻענְּ ש   מְּ ַחּפֵ ת לְּ ַעת אֶּ ּבַ הּוא, ַהּטַ ל וְּ ַקּבֵ  ָממֹון יְּ
יֶּה ִיהְּ ם וְּ ָחג הֹוָצאֹות ַעל ָלהֶּ ָאה. הֶּ ֵעיֵני ןחֵ  ָהֵעָצה ָמצְּ הּוִדי ּבְּ ָאֵכן ַהיְּ ךְּ  וְּ ה ּכָ ף ִעם, ָעש ָ סֶּ  ַהּכֶּ
ל ּבֵ ּקִ ָחג הֹוָצאֹות ֲעבּור ָקָנה ׁשֶּ הּוִדי. הֶּ ִניס ָהָיה ּגַם ַהיְּ ִחים ַמכְּ דֹול אֹורְּ הּוא, ּגָ ִמין וְּ  ִהזְּ
ֵליל ר לְּ דֶּ ִחים ַהּסֵ ים אֹורְּ ֵהִכין, ַרּבִ ָחן וְּ לְּ ַיִין ַמּצֹות, ָערּוךְּ  ׁשֻ ר, וְּ ש ָ דָ  ּבָ ָכל ִגיםוְּ ים וְּ ַעּמִ . ַמטְּ
ךְּ  לֶּ אוּ  יֹוֵעץ ָהָיה ַלּמֶּ רְּ ּקָ ינוּ " לוֹ  ׁשֶּ ּיֵ הּוא", ּדַ ֹוֵנא ָהָיה וְּ ָרֵאל ש  דֹול ִיש ְּ הּוא, ּגָ  ָיכֹול ָהָיה לֹא וְּ

אֹות הּוִדי ִלרְּ ַהיְּ ל ׁשֶּ ף ִקּבֵ סֶּ ית ּכֶּ ךְּ  ִמּבֵ לֶּ ָרט, ַהּמֶּ ו ּוִבפְּ ׁשָ ַעכְּ ֵהא ׁשֶּ ָוָחה לוֹ  יְּ ַהרְּ  תהֹוָצאוֹ  ַעל ּבְּ
ָחג ינוּ  ַהּיֹוֵעץ. הֶּ ּיֵ ֵליל ָהַלךְּ  ּדַ ר ּבְּ דֶּ ֵהִציץ ַהּסֵ ַחּלֹון וְּ יתוֹ  לְּ ל ּבֵ הּוִדי ׁשֶּ ָרָאה ַהיְּ הּוא ֵאיךְּ  וְּ  ׁשֶּ

ִהיג ת ַמנְּ ר אֶּ דֶּ ל ִעם ַהּסֵ ךְּ  ּכָ ִחים ּכָ ל ּוִמּתֹוךְּ  אֹורְּ הּוא, טּוב ּכָ ָלל וְּ ק לֹא ּכְּ ַעּסֵ ִביב ִמתְּ  סְּ
ַעת ִחּפּושׁ  ּבַ ד. ַהּטַ ךְּ  ַהּיֹוֵעץ ָרץ ִמּיָ לֶּ ָאַמר ַלּמֶּ ה: "לוֹ  וְּ אי ַאּתָ ב ַוּדַ הּוִדי חֹוׁשֵ ַהיְּ  ָטרּוד ׁשֶּ

ִחּפּושׁ  ַעת ּבְּ ּבַ ךְּ ! ָולֹא לֹא?! ַהּטַ לֶּ ַהּמֶּ ה ָיבֹוא ׁשֶּ ׁשָ ַבּקָ ֵביתוֹ  ּבְּ ל לְּ הּוִדי ׁשֶּ ה ַהיְּ אֶּ ִירְּ הּוא וְּ  ָקָנה ׁשֶּ
ף ִעם סֶּ ל ַהּכֶּ ִתּיָה ֹאכֶּ ֵהִביא ּוׁשְּ ִחים וְּ ֵביתוֹ  אֹורְּ ךְּ  ָהַלךְּ ". לְּ לֶּ ינוּ  ַהּיֹוֵעץ ִעם ַהּמֶּ ּיֵ ֵביתוֹ  ּדַ ל לְּ  ׁשֶּ

הּוִדי ָאֵכן, ַהיְּ ב אֹותוֹ  רֹוִאים וְּ ָחה יֹוׁשֵ מְּ ש ִ ךְּ  ּבְּ לֶּ מֶּ דּוד ּכְּ גְּ ּתוֹ  ִעם ּבִ חְּ ּפַ ִחים ִמׁשְּ ָהאֹורְּ הּוִדי. וְּ  ַלּיְּ
ָהג ָהָיה ֵעת, ִמנְּ ּבְּ ָדה ֲאִמיַרת ׁשֶּ הּוא, ַהַהּגָ ׁשֶּ יעַ  ּכְּ ה"לְּ  ַמּגִ קֹום טֹובֹות ַמֲעלֹות ַכּמָ ", ָעֵלינוּ  ַלּמָ
ל אֹוֵמר הּוא ט ּכָ ּפָ ַבּדוֹ  ִמׁשְּ ָכל, לְּ ִבים וְּ ר ַהּיֹוׁשְּ דֶּ ּסֵ ינוּ " עֹוִנים ּבַ ּיֵ ִדּיּוק". ּדַ ךְּ  ּבְּ לֶּ יעַ  ַהּמֶּ  ִהּגִ
ַמן זְּּ הּוִדי ַהזֶּּה ּבַ ַהיְּ ם...",  ִאּלוּ " אֹוֵמר ׁשֶּ ֻכּלָ ינוּ " צֹוֲעִקים ָהיוּ  וְּ ּיֵ ךְּ הַ  ָאַמר". ּדַ לֶּ ה, ּמֶּ אֶּ רְּ ּנִ  ּכַ
ו ׁשָ הּוִדי ַעכְּ ה ַהיְּ ַנב ִמי: ֲחִקיָרה עֹוש ֶּ ת ּגָ ַעת אֶּ ּבַ ם? ַהּטַ ֻכּלָ ִרים וְּ יֵּינוּ  אֹומְּ ָכךְּ  !ּדַׁ ַעם עֹוד וְּ  ּפַ

הּוִדי ַנב ִמי, ׁשֹוֵאל ַהיְּ ת ּגָ ַעת אֶּ ּבַ ם? ַהּטַ ֻכּלָ ינוּ  צֹוֲעִקים וְּ יֵּ ַהּיֹוֵעץ !ּדַׁ ינוּ  ׁשֶּ יֵּ ַנב ּדַׁ ת ּגָ  אֶּ
ַעתַהטַּ  ד. ּבַ ךְּ  ִמּיָ לֶּ ים ָאַמר ַהּמֶּ ת ָלש ִ ינוּ  יֹוֲעצוֹ  אֶּ ּיֵ ַמֲאָסר ּדַ הֹוָדה ַעד ּבְּ ָאֵכן ׁשֶּ ַנב הּוא ׁשֶּ  ּגָ
ת ַעת אֶּ ּבַ הּוִדי. ַהּטַ יְּ דֹוָלה ָהְרָוָחה ָהְיָתה ְולַׁ ל ּגְ ח לוֹ  ְוָהָיה, טֹוב יֹום ִלְכבֹוד טּוב ִמּכָ סַׁ ֵמחַׁ  ּפֶ  .ש ָ

 

 

יַע לֹוַמר ּגִ ּיַ ׁשֶּ ִבים"לְּ  :ּכְּ נּו ַחּיָ ת...ִפיָכךְּ ֲאַנחְּ ה אֶּ ַכּסֶּ ה ", יְּ ּצָ מוֹ ] .ַהּמַ ים ּכְּ ַכּסִ ּמְּ ת ׁשֶּ ת אֶּ  ַהּפַ
ַעת ׁשְּ ּדּושׁ  ּבִ ֵדי, ַהּקִ ִכים ּכְּ ָברְּ ּמְּ ּיֵׁש ׁשֶּ ּבַ תְּ ּלֹא ּתִ ם ׁשֶּ ִין ַעל ֹקדֶּ ִהיא ַאף, ַהּיַ בית יוסף סימן ) .יֹוֵתר ֲחׁשּוָבה ׁשֶּ

ת ַהּכֹוס עַ וְּ  [(תעג יּהַ אֶּ ּבִ ה אֹותֹו ַיגְּ ּתֶּ ָרָכה ִיׁשְּ ַמר ַהּבְּ ָאָלנּו", ּוִבגְּ ר ּגְּ ת "ֲאׁשֶּ ּכַ רְּ ד סֹוף ּבִ
ן".  פֶּ ִרי ַהּגֶּ ָבֵרךְּ "ּבֹוֵרא ּפְּ לֹא יְּ ה, וְּ ֲהִסּבָ ָבֵרךְּ ׁשּוב ּבַ לֹא יְּ ה, וְּ ֲהִסּבָ ה ּבַ ּתֶּ ִיׁשְּ ָהֵסב, ַיֲחזֹר וְּ ַכח לְּ ִאם ׁשָ ]וְּ

ן" פֶּ ָבֵרךְּ "הַ [ ."ַהּגֶּ ַנז לְּ ּכְּ ַהג ַאׁשְּ ִני. ּוִמנְּ ן" ַעל ּכֹוס ׁשֵ פֶּ  )נט(ּגֶּ
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יר ְלךָ  ְונֹוֶדה" ל ָחָדש   ש ִ ֵתנוּ  עַׁ ּלָ א   "ּגְ
רוּ  ָרשׁ  ָאמְּ דְּ ּמִ ה: (כג רבה שמות) ּבַ רוּ  ָלּמָ מְּ אֶּ ירֹות נֶּ ִ ל ַהׁשּ ֵקָבה  ּכָ ׁשֹון נְּ לְּ יָרה"ּבִ ִאּלוּ ", ׁשִ אן וְּ  ּכָ
ֱאַמר ׁשֹון נֶּ לְּ יר" ָזָכר ּבִ ךָ "? ׁשִ ֵקָבה: לֹוַמר לְּ ת  ָמה ַהּנְּ חֹוזֶּרֶּ ת וְּ דֶּ יֹולֶּ ת וְּ רֶּ ַעּבֶּ ַהזֹּאת ִמתְּ

ת רֶּ ַעּבֶּ ת ּוִמתְּ דֶּ יֹולֶּ ן ,וְּ אֹות ֲעֵליהֶּ רֹות ַהּבָ ךְּ ַהּצָ ִדים ,ּכָ ּבְּ עְּ ּתַ ָאִלים ִמׁשְּ ִנגְּ ִרים וְּ חֹוזְּ ִדים וְּ ּבְּ עְּ ּתַ  ּוִמׁשְּ
ָאִלים ִנגְּ ל, וְּ בֶּ דּו ּבָ ךְּ ָעמְּ ּכָ י ,ׁשֶּ רָ  ,ַמּדָ ת ִיש ְּ דּו אֶּ ּבְּ עְּ ׁשִ ֱאדֹום וְּ ָעִתיד .ֵאלָיָון וֶּ ָלבֹוא ֵאין  ֲאָבל לֶּ

ה עֹוד ָצרֹות ַאַחר ֻאּלָ ֱאַמר ,ַהּגְּ ּנֶּ רֹות ָהִראׁשֹונֹות: "טז( סה ישעיה) ׁשֶּ חּו ַהּצָ ּכְּ י ִנׁשְּ ֱאָמר ",ּכִ נֶּ שם ) וְּ

יגוּ  :(י לה ִ ָחה ַיש ּ מְּ ש ִ ֹון וְּ ש  ָנסוּ  ,ש ָ ִרים  .ַוֲאָנָחה ָיגֹון וְּ ָעה אֹומְּ אֹוָתּה ׁשָ יר"ּובְּ ׁשוֹ  "ׁשִ  ,ן ָזָכרלְּ
ֱאָמר ּנֶּ יר ָחָדשׁ : "א( צח תהלים) ׁשֶּ ירּו ַלה' ׁשִ ֵכן ."ׁשִ רוּ  וְּ ִמי ָאמְּ לְּ רּוׁשַ מּוד יְּ לְּ ּתַ : ה"א( ו"פ שביעית) ּבַ

ָאִלים ם ִנגְּ ַאּתֶּ ֶּ ִדים ,ִמׁשּ ּבְּ עְּ ּתַ ם ִמׁשְּ ֲאלוּ  ?ָמה ַטַעם .עֹוד ֵאין ַאּתֶּ אוּ  ָנא ׁשַ  ,ָזָכר ֹיֵלד ִאם ּורְּ
כָ  ֵאין ַהזָּ ם ׁשֶּ ׁשֵ ָאִלים ,ר יֹוֵלדּכְּ ם ִנגְּ ַאּתֶּ ֶּ ם ִמׁשּ ךְּ ַאּתֶּ ִדים ,ּכָ ּבְּ עְּ ּתַ ם ִמׁשְּ  (סא) .עֹוד ֵאין ַאּתֶּ

 

 

 ָרְחָצה 
 ָיָדִים ְנִטילַׁת

ָרָכה ַלֲהבּות ִיּטֹל ָיָדיו ִעם ּבְּ ִהתְּ ָחה ּובְּ מְּ ש ִ ָכל, ּבְּ ִטיַלת ּכְּ עּוָדה ָיַדִים נְּ ַראת , ִלסְּ ִלקְּ
ַקּיֵם ה לְּ א ַעּתָ ּבָ וֹות ׁשֶּ צְּ  )סב( .ַהּמִ

 

 ה ּצָ  מֹוִציא מַׁ
ת ִציעַׁ ּצֹות ּבְ ּמַׁ  הַׁ

ָידֹו,  ֵלמֹות, ֹיאֲחֵזן ּבְּ ְּ י ַהׁשּ ּתֵ ין ׁשְּ ָצִעית ּבֵ מְּ רּוָסה ָהאֶּ יָחן, ַהּפְּ ִהּנִ ר ׁשֶּ דֶּ ּסֵ ּצֹות ּכַ ת ַהּמַ ח אֶּ ִיּקַ
ֹיאַמר  ים לַ וְּ ֻסּבִ ן ּמְּ ַכּוֵ ה ֵמַהּתֹוָרהלְּ ַות ֲעש ֵ ַקּיֵם ִמצְּ המַּ הַ  ֲאִכיַלתבַּ  לְּ ר ַלֲאבֹוֵתינּו זֵ  ,ּצָ כֶּ

ִמיץ ַהחְּ ֵצָקם לְּ יק ּבְּ ּפִ לֹא ִהסְּ זֹון וְּ ִחּפָ ַרִים ּבְּ צְּ אּו ִמּמִ צְּ ּיָ אוּ  .ׁשֶּ נּו, ָיצְּ ּוְּ ִאם לֹא ּכִ ן  [.]וְּ ִויַכּוֵ
נּו  ָרכֹות, ִויַכּוְּ ּבְּ ֵדי חֹוָבה ּבַ הֹוִציָאם יְּ ם ֵהם לְּ : "ַהּמֹוִציא ּגַ ֵדי חֹוָבה. ִויָבֵרךְּ ָלֵצאת יְּ

ץ ם ִמן ָהָארֶּ חֶּ : "ַעללֶּ ָבֵרךְּ דֹו, ּומְּ ּתֹוָנה ִמּיָ חְּ ה ַהּתַ ּצָ ת ַהּמַ ךְּ ׁשֹוֵמט אֶּ ֲאִכיַלת  ". ַאַחר ּכָ
ִית" זַּ רּוָסה ַיַחד, "ּכַ יֹוָנה ּוֵמַהּפְּ לְּ ה", ּובֹוֵצַע ֵמָהעֶּ ָרם[  82] ַמּצָ ל ַאַחתּגְּ ָרם[ 02]ַסךְּ ַהּכֹל  ִמּכָ  ,ּגְּ

ה.  ֲהִסּבָ ֵלן ּבַ ֹיאכְּ ַלח וְּ מֶּ ּבֹל ּבְּ ִיטְּ  סח()סה, וְּ
 

ה,  ִלי ֲהִסּבָ יֹוָנה ּבְּ לְּ ה ָהעֶּ ּצָ ה ֵמַהּמַ ִחּלָ ַעם ּתְּ ה, ִיטְּ ֲהִסּבָ ּיֹאַכל ּבַ ם ׁשֶּ ָאזֹקדֶּ ֵני  וְּ ק ִלבְּ יַחּלֵ
ה,  ֲהִסּבָ ד ּבַ לּו ִמּיָ ּיֹאכְּ יתֹו ׁשֶּ ה. וְּ ּבֵ ֲהִסּבָ ךְּ ֹיאַכל הּוא ּבַ  )סז(ַאַחר ּכָ

 

י ִית ּדַׁ זַּׁ כַׁ  ֶאָחד ּבְ
ר ֲאׁשֶּ ֵני בֵּ מְּ  ּכַ ק ִלבְּ ֵדי ָלֵתת ֵישׁ ִאם , יתוֹ ַחּלֵ ָפָניו ּכְּ ּלְּ ּצֹות ׁשֶּ י ַהּמַ ּתֵ ׁשְּ ִית" ּבִ זַּ ל  "ּכַ ִמּכָ
ה ָחד ַמּצָ ָכל אֶּ ן ,לְּ ם ִיּתֵ ָתם ּוִמן ֵמַאַחר ַאךְּ . ָלהֶּ ֵדי  ַהּסְּ ָפָניו ּכְּ ּלְּ ּצֹות ׁשֶּ י ַהּמַ ּתֵ ׁשְּ ֵאין ּבִ
ִית" ָלֵתת זַּ ה "ּכַ ל ַמּצָ ָחד ִמּכָ ָכל אֶּ ן ַעל ,לְּ ח ֵמהַ , ּכֵ ם, ִיּקַ ּצֹות ַהּמּוָכנֹות לֹו ִמּקֹדֶּ ַאז ּמַ וְּ
י  ָחד ָלֵתתּדַ ָכל אֶּ ִית" ַאַחת לְּ זַּ ה "ּכַ ִחּלָ ַכּתְּ ִכין ו. לְּ ּיָ ִית"  ֵמֹראשׁ טֹוב ׁשֶּ זַּ ָחד "ּכַ ָכל אֶּ לְּ

ִטיָלה ם ַהּנְּ ֵדי, ֹקדֶּ ּלֹא ּכְּ הוּ  ׁשֶּ ַמן ִיׁשְּ ין ַרב זְּ ָרכֹות ּבֵ , יִ ו .ַלֲאִכיָלה ַהּבְּ ָבֵרךְּ ּיְּ ַאַחר ׁשֶּ ן לְּ ּתֵ
ה. נֶּ ם ִמׁשְּ חֶּ ֵדי חֹוַבת לֶּ אּו יְּ צְּ ּיֵ ֵדי ׁשֶּ ן, ּכְּ ַרךְּ ֲעֵליהֶּ ּבֵ ָפָניו ׁשֶּ ּלְּ ּצֹות ׁשֶּ ַעט ֵמַהּמַ ם מְּ ם ּגַ  ָלהֶּ

 . חזו"ע שבת ב קעג(הגר"ז סימן קסז סעיף כ, סז. סה)
 

ַתב ָחן ָערּוךְּ  ָמָרן ּכָ לְּ ֻ ַעל ֲאִכיַלת ַמצָּ " (ס"א תעהסימן )ַהׁשּ ַצע ִויָבֵרךְּ ַהּמֹוִציא וְּ ךְּ ִיבְּ ַאַחר ּכָ ה, וְּ
ָחד ל אֶּ ִית ִמּכָ זַּ ַיַחד ּכַ ה ּבְּ ֲהִסּבָ ֵלם ּבַ ֹיאכְּ ַיַחד, וְּ ן ּבְּ יהֶּ ּתֵ ְּ רּוָסה ִמׁשּ יֹוָנה ּוֵמַהּפְּ לְּ ֵליָמה ָהעֶּ ְּ ִהּנֵה". ֵמַהׁשּ  וְּ

ַעם ִריךְּ  ַהּטַ ּצָ ֱאֹכל ׁשֶּ ִית לֶּ זַּ ה ּכַ ּצָ יֹוָנה ֵמַהּמַ לְּ ִית ָהעֶּ ַכזַּ ה וְּ ּצָ רּוסָ  ֵמַהּמַ יָון, הַהּפְּ ָנהּ  ִמּכֵ ׁשְּ ּיֶּ ת ׁשֶּ  ַמֲחלֹקֶּ
ִקים ּפֹוסְּ ָאה ָמה ַעל, ּבַ ת ּבָ ּכַ רְּ ה' ֲאִכיַלת 'ַעל ּבִ יֹוָנה ַעל ַהִאם, ַמּצָ לְּ רּוָסה ַעל אוֹ  ַהעֶּ  אֹוֵכל ָלֵכן, ַהּפְּ
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ם ֵניהֶּ ְּ ת. ִמׁשּ ֱאמֶּ ָנה ּובֶּ ׁשְּ ּמִ ּבַ רּוָרה ׁשֶּ ַמהּ  כזית( ד"ההלכה  )ביאור ּבְּ ָכַתב זֶּה ַעל ּתָ ָבר אָ , וְּ ר ַהּדָ ִעּקָ ֵכן ּבְּ

ָטֵרךְּ  צְּ ּיִ ֹאד ׁשֶּ מּוּהַ מְּ ֱאֹכל ַהּבֹוֵצעַ  ּתָ ֵתי לֶּ ֵזיתֹות ׁשְּ ׁשּום ָמקֹום, ּכַ לֹא ָמִצינּו ּבְּ ָבר ָחָדׁש וְּ זֶּה ּדָ ָכל  .וְּ וְּ
ִריכוּ  ִהצְּ ִקים ׁשֶּ ר ַהּפֹוסְּ דֶּ לֹׁש ַמּצֹות ַלּסֵ ִכי ,ׁשָ ּדְּ רְּ ַהּמָ ירּו זֶּה זּוַלת ָהֹרא"ׁש וְּ ּכִ ָמָרא ,לֹא ִהזְּ ר  ּוַבּגְּ ּכָ לֹא ִנזְּ

ִית זַּ א ּכַ ּלָ ָצִריךְּ . אֶּ ֵכן. ע"כ. ִעּיּון וְּ אֹון ַהּדֹור מֹוֵפת ָנַהג וְּ ָחזֹון ַהּגָ צּוָק"ל ִאישׁ  הֶּ ֱאֹכל זְּ ִית לֶּ זַּ ָחד ּכַ , אֶּ
ָאַמר ָר"ח וְּ ַהּגָ ִקי לְּ סְּ יֶּבְּ ִליָט"א ַקנְּ ּלֹא, ׁשְּ ּום ׁשֶּ ה ִמׁשּ ׁשָ ּקָ ה ָהֲאִכיָלה לוֹ  ׁשֶּ א, ןכֵּ  עֹוש ֶּ ּלָ ּתוֹ  אֶּ ַדעְּ ּלְּ ר ׁשֶּ  ֵמִעּקָ
ין י ַהּדִ ִית ּדַ ַכזַּ ָחד ּבְּ ַעל. אֶּ ל וְּ ִנים ּכָ ַתב, ּפָ נוּ  ָמָרן ּכָ ָיה ַרּבֵ צּוָק"ל יֹוֵסף עֹוַבדְּ ָאנוּ , זְּ ים ׁשֶּ ַדַעת עֹוש ִ  ּכְּ
ָחן ָמָרן לְּ ֻ ַהּבֹוֵצעַ , ָערּוךְּ  ַהׁשּ ִית אֹוֵכל ׁשֶּ זַּ ִית ִמזֶּּה ּכַ ַכזַּ ִאם, ִמזֶּּה וְּ יק שׁ יֵ  וְּ ּפִ ּצֹות ַמסְּ לוּ  ֵמַהּמַ ים ַהּלָ ֻסּבִ , ַלּמְּ
ן ם ִיּתֵ ם ּגַ ִית ָלהֶּ זַּ ל ּכַ ה ִמּכָ ּנֹוֵתן ֲאָבל, ַמּצָ ׁשֶּ ים ּכְּ ֻסּבִ ּצֹות ַלּמְּ ֵרחַ  ֵאין, ָהֲאֵחרֹות ֵמַהּמַ כְּ ָלל הֶּ לוּ  ּכְּ ּיֹאכְּ  ׁשֶּ

ִים ּתַ ַדי, ׁשְּ ִית וְּ ַכזַּ ָנם ּגַם ָמה. ַאַחת ּבְּ ׁשְּ ּיֶּ ים ׁשֶּ ָרטּובִ  ֲאָנׁשִ ים פְּ ַטֲעִרים ָנׁשִ צְּ ּמִ ִרּבּוי ׁשֶּ ה ֲאִכיַלת ּבְּ , ַמּצָ
ֵאין ִמיר וְּ ַהחְּ ם לְּ ם ֲעֵליהֶּ ִחּנָ לֹא ּבְּ ךְּ  ׁשּום לְּ ָלל ֹצרֶּ ר ּכְּ ִעּקָ  .וְּ

 

ן ָכל ִיּתֵ ִים  לְּ ּנַ ִ ׁשּ ָאר ּבַ ׁשְּ ה, חּוץ ֵמַהּנִ ִית" ַמּצָ זַּ ַלע "ּכַ בְּ ּיִ ֵדי ׁשֶּ ַוח, ּכְּ רֶּ ִית ּבְּ זַּ ָחד ּכַ אֶּ
ִית" הּוא]ם. ּוַבֲחִניַכיִ  זַּ ָרם 82 :ַה"ּכַ ן. ּגְּ ִיּתֵ ם וְּ ָרם 01 ָלהֶּ  [.ּגְּ

 

ָהֵקל ּמּות זֹו, ֵיׁש לְּ ֱאֹכל ּכַ ם לֶּ ה ָלהֶּ ׁשֶּ ּקָ ה אֹו ָזֵקן ׁשֶּ ם חֹולֶּ לּו ַרק  ָלהֶּ ּיֹאכְּ ָרם 12ׁשֶּ  ּגְּ

"ם, ָהִרי"ףדעת ]ּכְּ  ּבַ ָהרֹא"שׁ  ָהַרמְּ עּו ֵמַאחֵ , [וְּ מְּ א ִיׁשְּ ּלָ כּו ֵהם, אֶּ ָברְּ  )עג(ר. ַאךְּ לֹא יְּ
 

ִקילַׁת ּצֹות ש ְ ּמַׁ  הַׁ
ָוה ל ִמצְּ ִקיָלה ׁשֶּ זֹּו ׁשְּ יָון ׁשֶּ ָכִני, ּכֵ ָקל מֶּ ִמׁשְּ רֹור ּבְּ ַהּמָ ה וְּ ּצָ ת ַהּמַ ֹקל אֶּ ר ִלׁשְּ ת ֻמּתָ רֶּ ּתֶּ  ַהּמֻ

ת ּבָ ׁשַ יֹום ּבְּ  )עג(טֹוב.  וְּ
 

ךְ  ֶ ן ֶמש   ָהֲאִכיָלה ְזמַׁ
ה ֹיאַכל  ִחּלָ ַכּתְּ ת לְּ האֶּ ּצָ ּקֹות 2ּתֹוךְּ  ַהּמַ יד אִ . וְּ ּדַ ּפִ ַמן זֶּה, ַיקְּ ֱאֹכל ּתֹוךְּ זְּ ה לֹו לֶּ ם ָקׁשֶּ

ּקֹות.  ַבע ָוֵחִצי ּדַ ֶּ ה יֹוֵתר ִמׁשּ הֶּ ּלֹא ִיׁשְּ  . סו()חזו"ע סוכות קיבׁשֶּ
 

ת ִליעַׁ ה ּבְ ּצָ ּמַׁ  הַׁ
ִפיו ה ּבְּ יׁש ַטַעם ַמּצָ ּגִ רְּ ּיַ ֵדי ׁשֶּ ה ֵהיֵטב, ּכְּ ּצָ ת ַהּמַ ַעס אֶּ ָכל  ,ִילְּ ַעט ּכְּ ַעט מְּ ַלע מְּ ִיבְּ וְּ

ִגיָלה ֲאִכיָלה לֹא  .רְּ ַלעוְּ ל  ִיבְּ ת ּכָ זּוֹ הַ אֶּ ִית" ַיַחד, ׁשֶּ זַּ ָנה "ּכַ ֵאין ַסּכָ הּ  וְּ ָוה. ּבָ קּו ) ִמצְּ סְּ ן ּפָ ּכֵ

ת ַרע ֱאמֶּ ה, זֶּ ה ַרּבָ ן, ַמֲהִרי"ל, ֵאִלּיָ ּכֵ ׁשֶּ ָהָרָמ"א ָמָרן ַדַעת וְּ ף .וְּ לֶּ , ָמֵגן ָהאֶּ בֹוּהַ ָחן ּגָ לְּ עֹוד ׁשֻ אֹון (וְּ ֵכן ָנַהג ַהּגָ ִאיׁש  ַהֲחזֹון וְּ
א אֹוֵכל ּובֹוֵלעַ  ּלָ ַבת ַאַחת, אֶּ ִפיו ּבְּ ִית ּבְּ זַּ ל ַהּכַ ת ּכָ ִניס אֶּ ַהכְּ ּלֹא לְּ ַעט. ׁשֶּ ַעט מְּ )תשובות והנהגות לחזון  מְּ

ֵכן איש. סו, סט( אֹוִנים ָנֲהגוּ  וְּ י ַהּגְּ ה ַרּבִ ֵטיין ֹמׁשֶּ ׁשְּ לֶּר ַפיינְּ ַטייּפְּ ַהּסְּ עֹוד וְּ  )ילקו"י כרך ג תנד(. וְּ
 

זוֹ  ׁשֹון וְּ ִצּיֹון ָהִראׁשֹון ָמָרן לְּ נוּ  לְּ ָיה ַרּבֵ צּוָק"ל יֹוֵסף עֹוַבדְּ רוֹ  זְּ ִספְּ ָרֵאל ָמאֹור ּבְּ ַעת - ִיש ְּ ךְּ  ַטּבַ לֶּ  ַהּמֶּ
ֵעדֹוִתי": א(סוף הלכה  ופרק  ומצה חמץ הלכות הרמב"ם) ֱאָמָנה וְּ ר, נֶּ ֲאׁשֶּ ּכַ ִרי ָלאֹור ָיָצא ׁשֶּ  ָחזֹון" ִספְּ

ָיה ָיָנא ַמֲהדּוָרא" עֹוַבדְּ רֹוסבִּ  ִתנְּ ַסח פְּ ַנת ַהּפֶּ ׁשְּ ר, )התשנ"א ּבִ ם ַוֲאׁשֶּ ָסה ׁשָ ּפְּ ׁשּוָבִתי ִנדְּ ִמּלּוָאהּ  זוֹ  ּתְּ  ּבְּ
ַרךְּ  כְּ יכה(,  ִסיָמן 'א ּבִ ּתִ דְּ ִכּבַ ת ּבוֹ  וְּ ִדיִדי אֶּ אֹון יְּ יק ַהּגָ ּדִ י ַהּצַ הּוָדה ַרּבִ ָקה יְּ י, ַזַצ"ל ַצדְּ ּתִ ׁשְּ ּגַ  ִעּמוֹ  ִנפְּ
ַסח ַאַחר ִחיל, ַהּפֶּ ִהתְּ בָ  וְּ טוֹ  אֹוִתי ֵרךְּ לְּ ל מּוסּבְּ ָרכֹות ׁשֶּ ָאַמר, ּבְּ ל, עֹוד וְּ ּכָ ֵליל ִסּיּוט לוֹ  ָהָיה ָיָמיו ׁשֶּ  ּבְּ
ַסח ַבר ַעל ּפֶּ ה ֲאִכיַלת דְּ ּצָ ַבת ַהּמַ ָהָיה, ַאַחת ּבְּ ַעט ׁשֶּ מְּ ָנק ּכִ חְּ ַלל, זוֹ  ֵמֲאִכיָלה נֶּ גְּ ן ּבִ ּכֵ בוּ  ׁשֶּ תְּ ה ּכָ ּמָ  ּכַ

ִמיר ַאֲחרֹוִנים ַהחְּ ן בָהרַ  ּוֵמֵהם) לְּ ַרק (,ַחי ִאישׁ  ּבֶּ ַמד וְּ ּלָ ׁשֶּ ִעּיּון ּכְּ ׁשּוָבִתי ּבְּ ָין ּתְּ ִענְּ ר זֶּה ּבָ פֶּ ּסֵ  ָחזֹון" ּבַ
ָיה ר" עֹוַבדְּ ּכָ זְּ ָרָאה, ַהּנִ ֵהֵבאִתי וְּ ה ׁשֶּ ּמָ חוּ  ַאֲחרֹוִנים ּכַ ּדָ ָרא ׁשֶּ י זוֹ  חּומְּ ּתֵ ׁשְּ יגוּ , ָיָדִים ּבִ ִ ִהש ּ ֵגן ַעל וְּ  ַהּמָ
ָרָהם זֶּה ַאבְּ ּתוֹ דַּ  ָנָחה, ּבָ ַסח, עְּ ַהּפֶּ ָעַבר ַהזֶּּה וְּ ָחה ָעַבר, ָעָליו ׁשֶּ מְּ ש ִ ָוה ּבְּ דְּ חֶּ ת וְּ ּדָ ַכֲהָלָכה ּכַ  ". תנצב"ה.וְּ

 

ם עַׁ ה טַׁ ּצָ  מַׁ
ן ּתָ לֹא ׁשּום ִלפְּ ּה לְּ ַבּדָ ה לְּ ּצָ ת ַהּמַ ֵדי, ֹיאַכל אֶּ ישׁ  ּכְּ ּגִ רְּ ּיַ ת ׁשֶּ ה  ַטַעם אֶּ ה. אּוָלם חֹולֶּ ּצָ ַהּמַ

ֱאכֹ  ה לֹו לֶּ ׁשֶּ ּקָ ה אֹו ּבְּ אֹו ָזֵקן ׁשֶּ קֶּ ַמׁשְּ ָלּה ּבְּ ָטבְּ אי לְּ ַ ּה, ַרׁשּ ַבּדָ ה לְּ ּצָ ת ַהּמַ ַעט  ָמָרקל אֶּ מְּ
ה לֹו,  ִאם ֲעַדִין ָקׁשֶּ לָ יְּ ַחם. וְּ ֹיאכְּ ים וְּ ּקִ ֵפרּוִרים ּדַ ה לְּ ּצָ ת ַהּמַ  עב, עג(עא, ). הּ פֹוֵרר אֶּ
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ִתיָקהָיָפה   ש ְ
אִ  ה. וְּ ִית" ַמּצָ זַּ ֱאֹכל "ּכַ ֹמר לֶּ גְּ ּיִ ר ַעד ׁשֶּ ַדּבֵ ּלֹא לֹא יְּ ָראּוי ׁשֶּ . וְּ ָבֵרךְּ ר, ֵאינֹו חֹוֵזר לְּ ּבֵ ם ּדִ

ה ַעד ַאַחר ֲאִכיַלתלְּ  ּצָ ַרךְּ ַעל ַהּמַ ּבֵ ָעה ׁשֶּ ָ ר ִמׁשּ ה ַדּבֵ ּצָ רֹור ַהּמַ ַהּמָ "ּכֹוֵרךְּ  וְּ אּוָלם  ."ּבְּ וְּ
ה. ִחּלָ ַכּתְּ ָין, מּוָתִרים לְּ ֵהם ֵמַהִענְּ ּבּוִרים ׁשֶּ  )סח, קא( ּדִ

 

ח כַׁ ָ  ְלָהֵסב ש 
ה  ִנית. ָאַכל ַמּצָ ָבֵרךְּ ׁשֵ ה, ַאךְּ לֹא יְּ ֲהִסּבָ ֱאֹכל ׁשּוב ּבַ ָהֵסב, חֹוֵזר לֶּ ַכח לְּ ׁשָ  )סח(וְּ

 

ְיָלה ֲחצֹות  לַׁ
לֹא ֵאַחר ה ָאַכל וְּ [ 82:21] ֲחצֹות ַעד ַמּצָ ךְּ ֵערֶּ ה".  ֹיאַכל, ּבְּ ָבֵרךְּ "ַעל ֲאִכיַלת ַמּצָ  )פא(ַאךְּ לֹא יְּ

 

 ָמרֹור 
ֲחֹרֶסת ִטּבּול  ּבַׁ
ח  ִית"ִיּקַ זַּ ָרם[  82] "ּכַ ה[ּגְּ ּלֹא , ָמרֹור ]ַחּסָ תֹוָכּה, ׁשֶּ ּנּו ּבְּ הֶּ ת, ַאךְּ לֹא ַיׁשְּ ֲחֹרסֶּ ּנּו ּבַ לֶּ ּבְּ ִיטְּ וְּ

ל ַטֲעמוֹ  ּטֵ ּבַ ת ֵמָעָליו.  ,ִיתְּ ת ַהֲחֹרסֶּ ה ]ִויַנֵער אֶּ ּבֵ רֹור ִעם ַהרְּ ת ַהּמָ ִלים אֶּ אֹוָתם ָהאֹוכְּ לֹא ּכְּ וְּ

ַות ָמרֹור, ֵרי ִמצְּ ַגמְּ ִלים לְּ ַבּטְּ ת, ּומְּ ת  ֲחֹרסֶּ ים אֶּ יׁשִ ּגִ ֲהֵרי ֵאיָנם ַמרְּ ֵדי חֹוַבת  [.ַטֲעמוֹ ׁשֶּ ן ָלֵצאת יְּ ִויַכּוֵ
ה.  לֹא ֲהִסּבָ ּנּו ּבְּ לֶּ ֹיאכְּ ַות ֲאִכיַלת ָמרֹור, ִויָבֵרךְּ "ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור", וְּ  )פט(ִמצְּ

 
ִרי ָהֲאָדָמה  ּבֹוֵרא ּפְ

ִרי ָהֲאָדָמה", ֵמאַ  רֹור "ּבֹוֵרא ּפְּ ִכים ַעל ַהּמָ ָברְּ נּו ו ַחרֵאין מְּ ַרכְּ רֹור.  ַעלּבֵ ת ַהּמָ נּו אֶּ ס ּוָפַטרְּ ּפַ רְּ ַאףַהּכַ  וְּ
ַתִים ַלחּוץ ינְּ ָרָכה ׁשּוב,  ,ִאם ָיָצא ּבֵ ִריָכה ּבְּ ַעת ּוַמצְּ ח ַהּדַ ּסַ הֶּ ת ּכְּ בֶּ ׁשֶּ חְּ ִציָאה נֶּ ָרכֹות, ַהיְּ ִדיֵני ּבְּ ּבֵ אן ׁשֶּ ּכָ

ִבים מִ  ַחּיָ יָון ׁשֶּ ּכֵ . ׁשֶּ ָבֵרךְּ ין לֶּ ן ֵאין ָצִריךְּ לְּ עּוָדה ַהּדִ א ֵמֲחַמת ַהּסְּ ַמֲאָכל ַהּבָ ֱאֹכל ָמרֹור, ֲהֵרי זֶּה ּכְּ
ִכים ָעָליו, ָברְּ ֵאין מְּ י  ׁשֶּ ת "ַהּמֹוִציא".ּכִ ּכַ ִברְּ ָטר ּבְּ  )צט( ִנפְּ

 

 ֲחֹרֶסת
ֹות נּו ֲחַז"ל ַלֲעש  ּקְּ ַהג ּתִ ָלֵכן ִמנְּ ַרִים, וְּ ִמצְּ ָרֵאל לְּ דּו ּבֹו ִיש ְּ ּבְּ עְּ ּתַ ִהׁשְּ יט ׁשֶּ ר ַלּטִ ת ֵזכֶּ  ֲחֹרסֶּ

ַתב ָהָרָמ"א  ּכָ מֹו ׁשֶּ יט, ּכְּ ּטִ ת ָעָבה ּכַ ֹות ַהֲחֹרסֶּ ים ַלֲעש  דֹוׁשִ ָרֵאל קְּ : ה(ס"תעג סימן )ִיש ְּ
ּפּוִחים,  ֵאִנים, ּתַ ָמִרים, ִרּמֹוִנים, ּתְּ ָרֵאל: ּתְּ ם ִיש ְּ הֶּ לּו ּבָ ׁשְּ מְּ ּנִ רֹות ׁשֶּ ֹוָתּה ִמּפֵ ָהג ַלֲעש  נְּ ַהּמִ

עֹוד. ִויָעֵרב בָּ  ֵקִדים וְּ ר ֱאגֹוִזים, ׁשְּ ם ֵזכֶּ ּה ּגַ ֵהא ּבָ ּיְּ ֵדי ׁשֶּ ַחן ֵהיֵטב, ּכְּ ּלֹא ִנטְּ ִלין ׁשֶּ בְּ ם ּתַ הֶּ
ן. בֶּ ַעט ַיִין ָאֹדם וְּ )רמב"ם(  ַלּתֶּ ן מְּ ם.ָמתֹוק ִיּתֵ ר ַלּדָ ת, ֵזכֶּ ֲחֹרסֶּ ּבּול ּבַ  (ועוד )טור ָסמּוךְּ ַלּטִ

 
 

דֹול ִלְרכּוש   ֵזֶכר  ּגָ
ַאל ַעם ׁשָ אֹון ּפַ י ַהּגָ ער יֹוֵסף ַרּבִ קִמּבְּ  ּבֶּ ת ִריסְּ נוֹ  אֶּ אֹון ּבְּ י ַהּגָ ים ַרּבִ דּותוֹ , ַחּיִ ַילְּ ַעת, ּבְּ ׁשְּ  ּבִ

ה ל ֲהִסּבָ ַסח ׁשֶּ ים ָאנוּ  ַטַעם ָמה, ּפֶּ ר עֹוש ִ ֵסדֶּ ַסח ֵליל ּבְּ ר ּפֶּ ָמה ֵזכֶּ רוּ  לְּ רְּ ּמֵ ִרים ׁשֶּ צְּ ת ַהּמִ  אֶּ
ֲאִכיַלת ֲאבֹוֵתינוּ  ַחּיֵי ֵכן, ָמרֹור ּבַ ים וְּ ר עֹוש ִ יט ֵזכֶּ ֲאִכיַלת ַלּטִ ת ּבַ ִאּלוּ , ַהֲחֹרסֶּ ר וְּ כּושׁ  ֵזכֶּ  ָלרְּ

דֹול הֹוִציאוּ  ַהּגָ ָרֵאל ׁשֶּ ַרִים ִיש ְּ צְּ ים ָאנוּ  ֵאין ִמּמִ ַען? עֹוש ִ י ַוּיַ ים ַרּבִ יט: ַחּיִ רֹור ַהּטִ ַהּמָ  לֹא וְּ
קוּ  סְּ נוּ  ֲעַדִין ּפָ רּוֵתנוּ  ָלֵכן, ֵמִאּתָ ׁשָ פְּ אֶּ ֹות ּבְּ ם ַלֲעש  ר ָלהֶּ ִאּלוּ . ֵזכֶּ כּושׁ  וְּ ד ָהרְּ ּיֵיר לֹא ֹולַהּגָ ּתַ  ִנׁשְּ
ּנוּ  אּוָמה ִמּמֶּ י, מְּ ָנם. ]לוֹ  ָהַלךְּ  ָחַלף ּכִ ָאמְּ ן וְּ ָחן ַעּיֵ לְּ ׁשֻ ַתב)סימן תעב(  ָערּוךְּ  ּבְּ ּכָ ר, ׁשֶּ ַסּדֵ ּיְּ  ׁשֶּ

ָחנוֹ  לְּ ֵכִלים ׁשֻ ָיד ָנִאים ּבְּ ָרׁשֹות. ָעָליו ַהּטֹוָבה ה' ּכְּ ַתב ַמֲהִרי"ל ּוִבדְּ ּיֵשׁ , ּכָ  ַעל ָלֵתת ׁשֶּ
ָחן לְּ ֻ ֵלי ּגַם ַהׁשּ ף ּכְּ סֶּ ָזָהב ּכֶּ ִנים וְּ ּכָ ֻמׁשְּ לוֹ  ַהּמְּ צְּ ֹמחַ , ַהּגֹוִיים ִמן אֶּ ל ַעל ִלש ְּ ִנים ּכָ ָתם ּפָ ִאּיָ רְּ . ּבִ
ר ׁשָ פְּ אֶּ זֶּּה וְּ ר ׁשֶּ כּושׁ  ֵזכֶּ דֹול ָלרְּ לוּ  ַהּגָ טְּ ּנָ ַרִים ׁשֶּ צְּ  הגדה של פסח עמוד יא( ע"חזו)[. ִמּמִ
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 ִסיָלן - ֲחֹרֶסת
ל ַלעֲ  בֶּ ֵני ּבָ ַהג ּבְּ ִנים אֹוָתם ַעד ִמנְּ ַסּנְּ יִחים ּומְּ ּתִ ַבד, ּוַמרְּ ָמִרים לְּ ת ִמּתְּ ֹות ֲחֹרסֶּ ש 

ה  ֲעש ֶּ ּנַ מוֹ ׁשֶּ ִבים ּכְּ ָערְּ ַבׁש, ּומְּ ֵקִדים  ּדְּ ם ֱאגֹוִזים ּוׁשְּ הֶּ ַסח וגם ים. נִ חוּ טְּ ּבָ ָחל ּפֶּ ׁשֶּ כְּ
ת,  ּבָ ׁשַ ת ָהֱאגֹוִזים  ָלֵתתמותר ּבְּ תֹוךְּ אֶּ יָלן לְּ ת ַהּסִ ּבָ ׁשַ "ז, שכא סט"ז. חזו"ע שבת )סימן שיט סי .ּבְּ

 צז(עמ' . ועיין ד רלז

 

ְיָלה ֲחצֹות  לַׁ
לֹא ָאַכל ָמרֹור ַעד ֲחצֹות [ 82:21] ֵאַחר וְּ ךְּ ֵערֶּ ָבֵרךְּ "ַעל ֲאִכיַלת  - ּבְּ ֹיאַכל, ַאךְּ לֹא יְּ

 )ק( .ָמרֹור"
 

  ְּכֹוֵרך 
ה ּצָ ֲחֹרֶסת ָמרֹור, מַׁ  וַׁ

ִית" זַּ ח "ּכַ תּ גרם[  82] ִיּקַ חְּ ה ַהּתַ ּצָ ִית" ָמרֹור, ֵמַהּמַ זַּ ָכּה ִעם "ּכַ כֹורְּ ָעָרה, וְּ ּקְּ ֲאָרה ּבַ ׁשְּ ּנִ ֹוָנה ׁשֶּ
ר  אֹוֵמר: "ֵזכֶּ ת. וְּ ַנֵער ַהֲחֹרסֶּ ֵאין ָצִריךְּ לְּ תֹוָכּה, וְּ ֵהם ּבְּ לֹא ַיׁשְּ ת וְּ ֲחֹרסֶּ ֵלם ּבַ ּבְּ ִיטְּ וְּ

ה ֲהִסּבָ ֵלם ּבַ ֹיאכְּ ׁש...", וְּ ּדָ קְּ ֱאֹכל  .ַלּמִ ה לֹו לֶּ ָקׁשֶּ ָהֵסב וְּ ַכח לְּ ִאם ׁשָ  )ק, קא(ׁשּוב, ָיָצא. וְּ
 

ת  ֱאמֶּ ַבד, ּבֶּ לְּ ל ּבִ ַטּבֵ א מְּ ּלָ ה אֶּ הֶּ ֵאינֹו ַמׁשְּ י ֵמַאַחר וְּ ת, ּכִ ַנֵער ֵמַהֲחֹרסֶּ ' ֵאין ָצִריךְּ לְּ 'כֹוֵרךְּ ּבְּ ַעם ׁשֶּ ַהּטַ
ִמירוּ  חְּ ם הֶּ ָ ׁשּ ּום ׁשֶּ ַנֵער, ִמׁשּ רֹור' ָצִריךְּ לְּ ֲאִכיַלת ַה'ּמָ ּבַ ֶּ רֹור. ּוַמה ׁשּ ֱאָבד ַטַעם ַהּמָ י ֲאִכיַלת  לֹא נֶּ ּכִ

ִמירּו.  חְּ לֹא הֶּ ַבד, וְּ לְּ ר ּבִ ֵזכֶּ ' הּוא ַרק לְּ ין, ֲאָבל 'ּכֹוֵרךְּ רֹור ִהיא ֵמַהּדִ  )קא(ַהּמָ
 

ש   ְקּדָ ּמִ  ֵזֶכר לַׁ
ַעט ה לֹו מְּ ח  ִאם ָקׁשֶּ ּקַ ּיִ י ׁשֶּ "ל, ּדַ ּנַ ֱאֹכל ּכֹוֵרךְּ ּכַ ה ו 12לֶּ ָרם ַמּצָ ָרם ָמרֹור,  12-ּגְּ ּגְּ
ֹיא ת וְּ ֲחֹרסֶּ ּבֹל ּבַ ִיטְּ ִאם. ַכלוְּ ם וְּ ה ּגַ ה זֶּ י, לוֹ  ָקׁשֶּ ח ּדַ ּקַ ּיִ ה ֲחִתיָכה ׁשֶּ ַטּנָ ֹאד קְּ ל מְּ ה ׁשֶּ  ַמּצָ

ל, ּוָמרֹור ּבֹ ִיטְּ ת וְּ ֲחֹרסֶּ ֹיאַכל ּבַ ִאם. וְּ ה וְּ ֹאד לוֹ  ָקׁשֶּ אי, מְּ ַ ר ַרׁשּ ַוּתֵ לֹא, ַהּכֹוֵרךְּ  ַעל לְּ  וְּ
ַצֵער מוֹ  יְּ י, ַעצְּ א זֶּה ֵאין ּכִ ּלָ ר אֶּ ֵזכֶּ ַבד לְּ לְּ  )קב( .ּבִ

 

שׁ  ִאם ּוטּפָ יק לֹא ׁשֶּ ּפִ ָכל ַמסְּ ים לְּ סּוּבִ ה ַהּמְּ ּצָ ּתֹוָנה ֵמַהּמַ חְּ ח, ַהּתַ ּצֹות ִיּקַ  ַהּמּוָכנֹות ֵמַהּמַ
ם לוֹ  ר, ִמּקֹדֶּ ּכָ זְּ ַכּנִ ֵעיל וְּ יא'ּבְּ  לְּ ה' מֹוּצִ ֵכן. ַמּצָ ה וְּ ןּכְּ  ן'ֲאִפיקֹומֶּ 'בַּ  ַיֲעש ֶּ ַהּלָ  (ַקח). ִדלְּ
 

  ְְלָחן עֹוֵרך  ש  
ה ּתֶ ְמחָ  ִמש ְ  הְוש ִ

ַבל  ֹראׁשֹו לְּ ָחָכם ֵעיָניו ּבְּ הֶּ ַיד ה' ַהּטֹוָבה ָעָליו. וְּ ָחה, ּכְּ מְּ ש ִ ַעד ִלּבֹו ּבְּ ִיסְּ ָחנֹו וְּ לְּ ַיֲעֹרךְּ ׁשֻ
ת ָהֲאִפיקֹומֶּ  ַבּסֹוף אֶּ ּיֹאַכל לְּ ֵדי ׁשֶּ ֵרסֹו, ּכְּ א ּכְּ ַמּלֵ ה. יְּ ּסָ ֲאִכיָלה ּגַ לֹא ּבַ ֵתָאבֹון, וְּ  )קג(ן ּבְּ

 
ים ֵישׁ , ּוֵמִאיָדךְּ  ֲעַלתׁשֶּ  ֵלב ָלש ִ ִית ּבַ ָחה ַהּבַ ל ָטרְּ ךְּ  ּכָ ֵהִכיָנה, ּכָ ים וְּ ַעּמִ יִלים ֲחׁשּוִבים ַמטְּ ׁשִ ַתבְּ  וְּ
ֻיָחִדים ים ִמיִנים, מְּ ּנִ בֹוד, ׁשֹוִנים ִמּמִ ָלה ִלכְּ יְּ דֹול ַהּלַ דֹושׁ , ַהּגָ ֵמחַ  ַהּקָ ָ ַהש ּ ָנם, ַהזֶּּה וְּ ׁשְּ יֶּ ִאים וְּ ַמּלְּ ּמְּ  ׁשֶּ
ָסם רְּ עֹוד ּכֶּ ת ֵרךּכוֹ , ַמּצֹות ָועֹוד ּבְּ יִעים, ַוֲחֹרסֶּ ּגִ ּמַ ׁשֶּ ָחן ּוכְּ לְּ "ׁשֻ ָבר", עֹוֵרךְּ  לְּ ם ֵאין ּכְּ י, ָמקֹום ָלהֶּ ֹקׁשִ  ּובְּ

הוּ  טֹוֲעִמים ֶּ ן ִאם, ַמׁשּ ִמי ּכֵ ָחה לְּ ה ָטרְּ ָ ל ָהִאׁשּ ךְּ  ּכָ יר ּוִמי? ּכָ ַצֲעָרהּ  ִהּתִ ן ַעל? לְּ כֹון, ּכֵ ָכל ַהּנָ וֹות ּבְּ צְּ  ַהּמִ
"ל ֱאֹכל ַהּנַ עּור לֶּ ִ ׁשּ עוּ ׁשֶּ  ּכַ בְּ ָכךְּ , ֲחַז"ל ּקָ ֵאר ּובְּ ָ עּוַדת ָמקֹום לוֹ  ִיׁשּ ָחה ַהַחג ִלסְּ מְּ ש ִ טּוב ּבְּ  .ֵלָבב ּובְּ

 
 

ּנֵק ג ּוְלִהְתּפַׁ ּנֵ  ְלִהְתעַׁ
ר  פֶּ ּסֵ ִרים"ּבַ יד ֵמיׁשָ ַתבויקהל(  )פרשת "ַמּגִ נוּ  ָמָרן ּכָ ָאַמר ָמה ַזַצ"ל ָקארוֹ  יֹוֵסף ַרּבֵ  לוֹ  ׁשֶּ
ָאךְּ  לְּ יד ַהּמַ ּגִ דִ , ַהּמַ ןּכְּ ַהּלָ ָך ָלַדַעת" :לְּ ִני, ֲהלֹא לְּ ֵ ֵליל  ,אֹור י"ג ַלֲאָדר ַהׁשּ יֵמי ַהּפּוִרים ּובְּ י ּבִ ּכִ
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ּנֵק ּפַ ִהתְּ ג ּולְּ ַעּנֵ ִהתְּ ה ָהָאָדם ּולְּ צֶּ רְּ ּיִ ל ַיִין ׁשֶּ ּתֹות ּכָ ר ִלׁשְּ ַסח ֻמּתָ ר .ּפֶּ ַהּיֵצֶּ ֵני ׁשֶּ  סמאל] ָהַרע ּוִמּפְּ

חָ  [בישא וחוייא מְּ ִניס ש ִ ַהכְּ ּכֹו לְּ רְּ ּתֹותּדַ ִלׁשְּ ֱאֹכל וְּ ם לֶּ ִלּבָ ָלֵתת ּבְּ ֵני ָאָדם וְּ ִלּבֹות ּבְּ ַאַחר ,ה ּבְּ  וְּ
ִניַע ֹכחֹו  ַהכְּ הּוא לְּ ֲאָדר, וְּ י"ג ּבַ ים ּבְּ ַעּנִ תְּ ּמִ ֲעִנית ׁשֶּ זֶּהּו סֹוד ַהּתַ ִטין, וְּ ה ּוַמסְּ ךְּ עֹולֶּ ּכָ

ם זֶּהּו סֹוד ּגַ ִטין, וְּ ַהש ְּ ָהאִ  ִמּלְּ כֹורֹות וְּ ים ַהּבְּ ַעּנִ תְּ ּמִ ן ׁשֶּ ֵני ָאָדם ֲאֵחִרים ּכֵ ָצת ּבְּ ִניִסים ּוקְּ טְּ יסְּ
ַסח ֵליל ּפֶּ ע ּכֹוסֹות ּבְּ ּבַ ּתֹות ַארְּ ִבים ִלׁשְּ ָרֵאל ַחּיָ ש ְּ ּיִ ֵני ׁשֶּ ַעם ִמּפְּ ַהּטַ ַסח, וְּ ב ּפֶּ רֶּ עֶּ ּלֹא  ,ּבְּ ֵדי ׁשֶּ ּוכְּ

ם ִטינּו ֲעֵליהֶּ הֹור, ַיש ְּ ִניַע ּכָֹחם. ּולְּ ַהכְּ ַסח לְּ ב ּפֶּ רֶּ עֶּ ַעּנֹות ּבְּ ִהתְּ ֵמִחים נֹוֲהִגים לְּ ָרֵאל ש ְּ ש ְּ ּיִ ׁשֶּ ֹות ּכְּ
ָיִמים ֵאּלוּ  ׁשֹוִתים ּבְּ ר ֵאינֹו ַחס ,וְּ ֲאַות ַהּיֵצֶּ ִלים ּתַ ַהׁשְּ לֹום לְּ ׁשָ נוּ  ,ָהַרע וְּ א ַלֲעבֹוַדת קֹונְּ ּלָ  ,אֶּ

ר ֲאַות ַהּיֵצֶּ ִניַע ּתַ ַהכְּ ם ָלֵכן לְּ ַעּנֹות ֹקדֶּ ִהתְּ יִמים לְּ ּדִ ֲהֵרי ֵהם ַמקְּ  .ע"כ. ָהַרע ׁשֶּ
 

 
 

ְלָחן, ֵרךּכוֹ , ָמרֹור  עֹוֵרךְ  ש  
יק ּדִ י ַהּצַ ָמן ַרּבִ ַלב ַנחְּ סְּ רֶּ ָחד ָהָיה ַזַצ"ל ִמּבְּ ָבה ֵמֲעָנֵקי אֶּ ׁשָ חְּ ֲחִסידּות ַהּמַ ֵרי. ּבַ בְּ  ּתֹוָרתוֹ  ּדִ
ים ִבים ֲעֻמּקִ ּגָ ִנש ְּ ִדים, וְּ ֻיּסָ ֵני ַעל מְּ ָלה ּתֹוַרת ַאדְּ ּבָ ים. ַהּקַ ַעּטִ דוּ  מְּ סֹוף ָירְּ ּתוֹ  לְּ עְּ ָחד יֹום. ּדַ  אֶּ

ָאַמר ָנהפָּ  ם: "ַלֲחִסיָדיו וְּ כֶּ ִביִנים ֵאינְּ ת מְּ ֵרי אֶּ בְּ ִחיל ֵמַהּיֹום, ִניָחא - ּתֹוָרִתי ּדִ ר ַאתְּ ַסּפֵ  לְּ
ּיֹות ִסּפּוָריו"... ַמֲעש ִ ם ָהיוּ  וְּ ׁשֵ ָבר לְּ ה. ּדָ ִהּנֵ ָחד וְּ  .ֵמֵהם אֶּ

 

ַעם ד ָיָצא ּפַ מֶּ ע ֵרִעים צֶּ ַמּסָ עֹוָלם לְּ אֹות ֲאָרצֹות ָלתּור, ּבָ ִלרְּ יםנִ  וְּ ָלאֹות ּסִ ִנפְּ ָחד. וְּ  - ָהאֶּ
הּוִדי ָהַאֵחר, יְּ ָניו ִויהּוִדי. ּגֹוי - וְּ ַמַעיְּ ִאּיַת ׁשֶּ רְּ הּוא עֹוָלם' ּבִ ִרי ּבֹוֵחר וְּ ָנכְּ ָחֵבר ּבְּ ע ּכְּ ּסָ , ַלּמַ
ן ֵער ִנּתָ ׁשַ ת לְּ ֵבקּותוֹ , ַיֲהדּותוֹ  ִמּדַ וֹות ּודְּ צְּ ּמִ רוּ ... ּבַ ִעיר ֵמִעיר ָעבְּ חֹוז, לְּ ָמחֹוז ִמּמָ ץ ,לְּ רֶּ  ֵמאֶּ

ץ רֶּ אֶּ ָפם, לְּ ַכסְּ ירוּ . ָאַזל וְּ ּכִ ָמם ִהש ְּ נֹות ַלֲעבֹודֹות ַעצְּ ּמְּ ּדַ ד ִמן ָחיוּ , ִמזְּ ל ַהּיָ ה אֶּ יכוּ  ַהּפֶּ ׁשִ ִהמְּ  וְּ
ָעם ַמּסָ  .ּבְּ

 

יעוּ  ִעיר ִהּגִ רוּ , ַאַחת לְּ חֹוב ָעבְּ רְּ הּוִדים ּבִ ֵריחַ , ַהּיְּ ָלא וְּ ם ָעָלה ִנפְּ ַאּפָ ֱאפֹות ַמּצֹות ִניחֹוחַ . ּבְּ , נֶּ
ר ִניחֹוחַ  ש ָ ל ּבָ ֵ ׁשּ ּבַ ִגים ִניחֹוחַ , ִמתְּ ים ּוִמיֵני ּדָ ר. ַמֲעַדּנִ ּכַ הּוִדי ִנזְּ ָאַמר ַהּיְּ ב ֵהן: "וְּ רֶּ ַסח עֶּ  ּפֶּ
ָאח! ַהּיֹום יַצד, הֶּ ַרח ּכֵ ָבר ּפָ רֹוִני ַהּדָ כְּ עּוָדה ֹנאַכל ַהּיֹום? ִמזִּ ָכָתהּ  סְּ ִהלְּ  !"ּכְּ

 

ַסח" ַמהּ ?" ּפֶּ ַסח. "ַהּגֹוי ּתָ  ?"הוּ מַ , זֶּה ּפֶּ
 

דֹול ַחג" הּוִדים, ָלנוּ  הּוא ּגָ יר", ַהּיְּ ּבִ ָלה. "לוֹ  ִהסְּ ַליְּ ים זֶּה ּבְּ ֻסּבִ ֵני ָאנוּ  מְּ בְּ ָלִכים ּכִ , מְּ
ִלים ים אֹוכְּ ִהיִרים ַמֲעַדּנִ ל: ּוַמצְּ ְכִפין ּכָ ל ,ִויכּול ֵייֵתי ּדִ ָרֵעב ִמי ּכָ ֹיאַכל ָיבֹוא, ׁשֶּ  !"וְּ

 

קוּ  רְּ ים םָיִמי ִמזֶּּה. ַהּגֹוי ֵעיֵני ּבָ ָאה לֹא ַרּבִ ל ּבָ ם אֶּ יהֶּ עּוָדה ּפִ ָכָתהּ  סְּ ִהלְּ  !ּכְּ
 

הּוִדי ֲחֵברוֹ  לוֹ  ָאַמר ִני: "ַהּיְּ ךָ  ִהּנְּ דְּ ַעט ַוֲאַלּמֶּ ָהֵגי מְּ נְּ הּוִדים ִמּמִ ַסח ַהּיְּ פֶּ ב, ּבְּ רֶּ ֵנס ּוָבעֶּ ו ִנּכָ ּדָ  ַיחְּ
ֵבית ת לְּ סֶּ נֶּ יךָ  ֵאין. ַהּכְּ א ָעלֶּ ּלָ יט אֶּ ַהּבִ ּדּור לְּ ּסִ ֵמל ּבַ ַמלְּ יךָ  ּולְּ ָפתֶּ ש ְּ ם קּום. ּבִ ּלָ ּכֻ ׁשֶּ , ָיקּומוּ  ּכְּ
ב ם ׁשֵ ּלָ ּכֻ ׁשֶּ בוּ  ּכְּ הּוִדים. ֵיׁשְּ ָמִנים ַהּיְּ ִמינּוךָ , ֵהם ַרחְּ ַיזְּ אֹוֵרחַ  וְּ ֵליל ּכְּ ר לְּ דֶּ ד!" ַהּסֵ  אֹותוֹ  ִלּמֵ

יַצד ים ּכֵ ִלים 'ִקּדּוׁש' עֹוש ִ נֹוטְּ יר, ָיַדִים וְּ ּבִ ִהסְּ ֹמאל ַצד ַעל ֲהָסָבה" ַמִהי לוֹ  וְּ  ."ש ְּ
 

ב רֶּ עֶּ סוּ  ּבָ נְּ ֵבית ִנכְּ ת לְּ סֶּ נֶּ ל. ַהּכְּ ּיָ הּוִדי ַהּטַ ַתח ַהּיְּ ת ּפָ ּדּור אֶּ ָפָניו ַהּסִ ֵני לְּ ִלפְּ  ָקמוּ . ֲחֵברוֹ  וְּ
ם ּלָ ּכֻ ׁשֶּ דוּ  ּכְּ בוּ , ָעמְּ ְּ ַיׁשּ ם ִהתְּ ּלָ ּכֻ ׁשֶּ בוּ  ּכְּ ִסּיּום, ָיׁשְּ ה ּובְּ ִפּלָ ִמין ַהּתְּ ָחד ִהזְּ ת אֶּ ל אֶּ ּיָ הּוִדי ַהּטַ  ַהּיְּ
יֹות חוֹ אוֹ  ִלהְּ ֵליל רְּ ר לְּ דֶּ ָאָדם, ַהּסֵ ִמין ַאֵחר וְּ ת ִהזְּ יֹותוֹ , ַהּגֹוי אֶּ הְּ טּוחַ  ּבִ ּגַם ּבָ הּוִדי הּוא ׁשֶּ  .יְּ

 

א, ַהּגֹוי ש ָ ּנָ ל ֵעיָניו ׁשֶּ עּוָדה אֶּ ָנה ַהּסְּ ׁשֵ ל ָאַכל לֹא, ַהּדְּ ּלוֹ  ַהּיֹום ּכָ ַמח. ּכֻ ִפּלָה ש ָ ַהּתְּ ׁשֶּ  ּכְּ
ָמה ּיְּ ּתַ ָהַלךְּ  ִהסְּ חוֹ  ִעם וְּ ָארְּ ֵלב מְּ רֹוֵנן ּבְּ ָחה ִמתְּ מְּ ִ ה. ִמש ּ ִחּלָ תְּ תוּ  ּבִ זֶּּהוּ , ָזַכר. ַיִין ּכֹוס ׁשָ  ׁשֶּ
ּדּושׁ  דּוהוּ  ַהּקִ ּמְּ ּלִ ַאֲחָריו. ׁשֶּ לוּ  לְּ קֹום ֲאָבל, ָיַדִים ָנטְּ מְּ עּוָדה ּבִ יטוּ  סְּ צּוץ לוֹ  הֹוׁשִ ס ַקמְּ ּפַ רְּ  ּכַ
ץ ָטבּול ֹחמֶּ ין, ָאַכל... ּבְּ ּתִ ִהמְּ ָאז. וְּ ִחילוּ  וְּ ת רלֹומַ  ִהתְּ ָדה אֶּ קֹול ַהַהּגָ רֹוֵנן ּבְּ ָרָביו, ִמתְּ  ּוקְּ

נוּ  רֹונְּ ַית ִהתְּ מְּ הֶּ ָלִדים... ָרָעב ּבְּ רוּ  ַהּיְּ ה ָמה" ׁשָ ּנָ ּתַ רוּ  ַהּכֹל", ִנׁשְּ רוּ ", ָהִיינוּ  ֲעָבִדים" ָאמְּ  ׁשָ
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ִהיא" ָדה וְּ ָעמְּ רוּ ", ׁשֶּ רוּ  ָאמְּ ָאמְּ רוּ  וְּ ָאמְּ ָלנּותוֹ ... וְּ ָדה ַסבְּ ֹקעַ  ָעמְּ ָידוֹ  ָמה ֲאָבל, ִלפְּ ֹות ּבְּ ? ַלֲעש 

לּום ֵיֵצא ָיקּום ּכְּ ָאן - וְּ ל, לְּ ךְּ  אֶּ ל, ַהֹחׁשֶּ חֹוב אֶּ ם? ָהרְּ אי, ׁשָ ֵאר ַוּדַ ָ ַאזֵּר... ָרֵעב ִיׁשּ  ִהתְּ
ָלנּות ַסבְּ ה ּבְּ ַחזָּ ִהתְּ אֹוֵמר וְּ ם ִעם ַיַחד ּכְּ ּלָ יעַ , סֹוף סֹוף. ּכֻ ַגע ִהּגִ ֹיָחל ָהרֶּ ת ֵהִרימוּ . ַהּמְּ  אֶּ
יכ, ַהּכֹוסֹות ׁשִ הוּ  לֹוַמר וּ ִהמְּ ֶּ תוּ , ַמׁשּ ׁשָ ת וְּ ה ַהּכֹוס אֶּ ִנּיָ ְּ ה ַהׁשּ ֲהִסּבָ לוּ . ּבַ ִנית ָיַדִים ָנטְּ ֵ ׁשּ  ּבַ
יטוּ  הֹוׁשִ ה ִמין לוֹ  וְּ יק ַמֲאפֶּ ּקִ ה ּדַ ׁשֶּ ֻנקְּ ה ֲחִתיַכת - וְּ ַסס... ַמּצָ יו אֹוָתהּ  ּכָ ּנָ ׁשִ ב ּבְּ ָחׁשַ ִלּבוֹ  וְּ : ּבְּ

ֱעֹבר" ת ּגַם אֶּ ה". זֶּה אֶּ יעַ  ִהּנֵ ים ֹורתּ  ַמּגִ ֲעַדּנִ ַעט עֹוד. ַהּמַ ּצּוי ָיבֹוא מְּ ל ַעל ַהּפִ ל ּכָ בֶּ  ַהּסֵ
ה ַעל, ָהַרב ּיָ ּפִ ת ַהּצִ כֶּ ֶּ ֻמׁשּ  !"ַהּמְּ

 

ָאז יׁשוּ  וְּ לֹוא לוֹ  ִהּגִ ף מְּ ק ַהּכַ ֹגָרר ָלָבן יֶּרֶּ ַטלוֹ . מְּ ָתנּות נְּ ַרַעבְּ ת ּבוֹ  ּוִמּלֵא ּבְּ יו אֶּ ָחשׁ  - ּפִ  וְּ
יַצד יָמתוֹ  ּכֵ ׁשִ ת נְּ קֶּ ּנֶּ ּתַ רֹונוֹ , ִמׁשְּ ָמעֹות. לֹוֵהט ּגְּ ת ֵהִציפוּ  ּדְּ ָתה, ֵעיָניו אֶּ ת זוֹ  ָהיְּ  ֲחִריָפה ֲחזֶּרֶּ
ֹאד ֵריין] מְּ  ".ָמרֹור" -[ כְּ

 

ָבר זֶּה ל ָעַבר ּכְּ בּול ּכָ ד. ּגְּ ַלט ִמּיָ נֹוֵדד ָקם, ַהּכֹל ּפָ ָצַעק ִמתְּ הּוִדים: "וְּ ַאַחר! ֲארּוִרים יְּ ל לְּ  ּכָ
ֵני יְּ ר ִענְּ דֶּ ִעיִטי עֹוד ַהּסֵ ם םַמלְּ ַמֲאָכִלים ַאּתֶּ  !"ָמִרים ּכֹה ּבְּ

 

ף ִקּלֵל ִגּדֵ ָיָצא וְּ ת וְּ ִית אֶּ ִריַקת ַהּבַ טְּ ת ּבִ לֶּ ֹנַכח ּדֶּ ם לְּ אֹות ֵעיֵניהֶּ ּתָ ׁשְּ ל ַהּמִ ים ׁשֶּ ֻסּבִ ָנה. ַהּמְּ  ּפָ
ֵבית ת לְּ סֶּ נֶּ ָחׁשּוךְּ  ַהּכְּ ין הֶּ ּתִ ִהמְּ ל, ַלֲחֵברוֹ  וְּ ּבֹ ָפָניו ִלקְּ הֹוִכיחוֹ  ּבְּ  .הָהָרעָ  ֲעָצתוֹ  ַעל ּולְּ
ָחֵבר יעַ  הֶּ ַאַחר ִהּגִ ָעה לְּ ה ׁשָ ֵבעַ , ֲאֻרּכָ ן ש ָ ָ ֻדׁשּ ג ּומְּ ה ֵמָהֲאִכיָלה ֹענֶּ ִתּיָ ְּ ַהׁשּ ַאל, וְּ ׁשָ ת וְּ ּיָל אֶּ  ַהּטַ
יַצד ַהּגֹוי ר ֵליל ָעָליו ָעַבר ּכֵ דֶּ  .ַהּסֵ

 

יַצד" ֵעז?! ָעַבר ּכֵ ה ַהּמֵ ֹאל ַאּתָ ךָ  ֲהלֹוא?! ִלׁשְּ מְּ ַעצְּ יעּוִני! ָחִויתָ  ּבְּ ּבִ רֹוִרים ִהש ְּ ּמְּ וּוִני, ּבַ  ִהרְּ
ָעה! ַלֲעָנה ֵלָמה ׁשָ ִרים ׁשְּ ִרים אֹומְּ אֹומְּ ַבּסֹוף, וְּ ים ּולְּ ׁשִ ךָ  ּגֹודְּ י! ָמרֹור אֹותְּ ּתִ י ַקמְּ ּתִ ָעַזבְּ  וְּ

ִריַקת טְּ ת ּבִ לֶּ  !"ּדֶּ
 

הּוִדי לוֹ  ָנד ָאַמר, ַהּיְּ ךָ  אֹוי: "וְּ ה, לְּ מֹוךָ  ׁשֹוטֶּ ּכָ ל! ׁשֶּ תָּ  ֹזאת ּכָ י, ָעַברְּ ִהּגִ ׁשֶּ  ָהֲארּוָחה ָעהּוכְּ
יָעה ּבִ ׁשְּ תָּ  - ַהּמַ ָלן ָהִייתָ  לוּ ?! ָנַטׁשְּ תָּ  לוּ , יֹוֵתר ַסבְּ נְּ ּתַ ַגע עֹוד ִהמְּ יִעים ָהיוּ , ָקט רֶּ ל ַמּגִ  ּכָ
ים ֲעַדּנִ ָהיוּ  ַהּמַ ים וְּ ַפּצִ ךָ  מְּ ַמֲאָכִלים אֹותְּ  !"...ֲעֵרִבים ּבְּ

 

ךְּ  ָבר ּכָ בּות ּגַם ַהּדָ ָקרְּ ִהתְּ ֲהדּות ּבַ חִ . ַלּיַ ּתְּ הּבַ ִרים" ּלָ ִרים אֹומְּ אֹומְּ ִעים", וְּ ָצאֹות ׁשֹומְּ , ַהרְּ
ת חֹוִוים ִמיָנר אֶּ ִמים, ַהּסֶּ ְּ ש ּ ּבַ ִנּיָה ַאַחת" ַיִין ִמ"ּכֹוס ִמתְּ ת, ּוׁשְּ ּבָ ַ ִפּלֹות אוֹ  ַנֲעָלה ִמׁשּ  ִמּתְּ
ִמים ָאז. ַהּנֹוָרִאים ַהּיָ שׁ  וְּ ַבּקֵ ל ָהָאָדם מְּ ַקּבֵ מוֹ  ַעל לְּ וֹות ּתֹוָרה ֹעל ַעצְּ ֵנס, ּוִמצְּ ִהּכָ ל לְּ  אֶּ

עּוָדה" ַתע", ַהּסְּ פֶּ ה... ָמרֹור - ּולְּ ָחָלה ִהיא ָקׁשָ ל. "ַהַהתְּ ָחלֹות ּכָ ִרים", ָקׁשֹות ַהַהתְּ . ֲחַז"ל אֹומְּ
א ר ּבָ ּבֵ ב, ַמׁשְּ ִסיָגה קֹוֵדר רּוחַ  ַמּצַ ה ָיקּום ִאם. ּונְּ ּבֹר" ַעּתָ ִיׁשְּ ת וְּ ִלים אֶּ ה -" ַהּכֵ יֶּה ּדֹומֶּ  ִיהְּ

אֹותוֹ  ל לְּ ִרינָ  ַטּיָ  ...כְּ
 

ַאזֵּר, ַאף ַיֲאִריךְּ  ָלנּות ִיתְּ ַסבְּ ָאז, ּבְּ בֹוא וְּ עּוַדת" ּתָ ל", ַהַחג סְּ ג ּכָ ַהזַֹּהר ָהאֹור, ָהֹענֶּ ָוה, וְּ לְּ ַ  ַהׁשּ
ֵלמּות ְּ ַהׁשּ ִאית ָהרּוָחִנית וְּ  הגדה של פסח עמוד שיז( -)"מעיין המועד" !  ָהִעּלָ

 

 

 ָצִלי ֲאִכילַׁת
ש ַ  ֱאֹכל ּבְּ ֲהגּו לֶּ ּנָ ּלֹא ָמקֹום ׁשֶּ ֲהגּו ׁשֶּ ּנָ ִלים. ָמקֹום ׁשֶּ ַסח, אֹוכְּ ֵליל ּפֶּ ר אֹו עֹוף ָצִלי ּבְּ

ָכל ָמקֹום.  לֹו ּבְּ ָאכְּ ָעָרה הּוא ָצִלי, ָאסּור לְּ ּקְּ ח ּבַ ּנָ ּמֻ רֹוַע ׁשֶּ ַהזְּּ ׁשֶּ ִלים. ּוכְּ ֱאֹכל, ֵאין אֹוכְּ לֶּ
ל הּוא ִאם ֲאָבל ָ ֻבׁשּ לוֹ  ,מְּ ָאכְּ ר לְּ ֲהרוּ וְּ , ֻמּתָ ּלֹא ִיזָּ כִּ  ׁשֶּ ַהזְּ ם ָעָליו ירלְּ ַסח ׁשֵ ָלל ּפֶּ  )קג(. ּכְּ

 
ַסח ֵליל ּפֶּ ֱאֹכל ָצִלי ּבְּ ּלֹא לֶּ ֲהגּו ׁשֶּ ּנָ ִרים, ָמקֹום ׁשֶּ ֱאֹכל ֻמּתָ ַאַחר ָצִלי לֶּ ךְּ  ׁשֶּ לּוהוּ  ּכָ ְּ ׁשּ , ּבִ

ֵכן ִרים וְּ ר ֻמּתָ ָבש ָ נּוהוּ  ּבְּ ִטּגְּ ן ׁשֶּ מֶּ ׁשֶּ ל ,ּבְּ ּכָ ם ֵאין ֵאּלוּ  ׁשֶּ ם ָצִלי ׁשֵ הּוא. ֲעֵליהֶּ ין וְּ  ַהּדִ
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ר ָבש ָ לּוהוּ  לְּ ּצָ ִנית ׁשֶּ ַתבְּ ּנּור ּבְּ ּתַ ָבִנּיֹות ִעם ּבַ ר ֲהֵריהוּ  ,ּוָבָצל ַעגְּ ֲאִכיָלה ֻמּתָ יָון, ּבַ ּכֵ  ׁשֶּ
ָרקֹות ַהּיְּ ים ׁשֶּ ִריׁשִ ם ֵאין ,ַמִים ַמפְּ יחוּ  ִאם אּוָלם .ָעָליו ָצִלי ׁשֵ ת ִהּנִ ר אֶּ ש ָ ַבּדוֹ  ַהּבָ  לְּ

ִסיר ִנית אוֹ  ּבְּ ַתבְּ שָׁ  זֶּה ֲהֵרי, ּבְּ חְּ ִלי בנֶּ לֹא, ֵקָדר צְּ לּוהוּ  וְּ  )קג( .ֹיאכְּ
 

ר ָזִריז ּכָ  ְוִנש ְ
ַעט ֵרז מְּ ּדָ ם ֲחצֹות ִיזְּ ל ֹקדֶּ ת ַהַהּלֵ יק לֹוַמר אֶּ ּפִ ַהסְּ ֵדי לְּ עּוָדה ּכְּ ּסְּ [ 82:21] ּבַ ךְּ ֵערֶּ ַנַחת ּבְּ  .ּבְּ

ֲאִמיָרתוֹ וּ  ּבֹוֵנן יִ  ּבַ ָכל ַצעַ ּבְּ תְּ ל ּבֹוֵרא עֹוָלם ָעֵלינּו ּבְּ ָחתֹו ׁשֶּ ּגָ ַעל.ַהׁשְּ ׁשַ  (, קכד)קיד ד וְּ
 

 ָצפּון 
 ןֲאִפיקֹומֶ 

ָחָצה אֹוָתהּ  ה ׁשֶּ ּצָ ִית ֵמַהּמַ זַּ ִלים ּכַ עּוָדה אֹוכְּ ַמר ַהּסְּ גְּ 'ַיַחץ' ּבִ ה ּבְּ ַמּפָ יָחּה ּבְּ ִהּנִ הּוא  ,וְּ וְּ
ָרא קְּ ּיֹאכַ וְּ  ן"."ֲאִפיקֹומֶּ  :ַהּנִ ם ׁשֶּ ֱאַכל ַעל ַהש ָּ ֹקדֶּ ַסח ַהּנֶּ ן ּפֶּ ּבַ ָקרְּ ר לְּ ָבע", ל, ֹיאַמר: "ֵזכֶּ

ה. ֲהִסּבָ ֹיאַכל ּבַ ִאם  וְּ ִנית, ָיָצא. וְּ ֱאֹכל ׁשֵ ה לֹו לֶּ ָקׁשֶּ ָהֵסב, וְּ ַכח לְּ   )קו, קח(ׁשָ
 

ֵזיִתים" ֵני ּכְּ ֱאֹכל "ׁשְּ ִמיִרים לֶּ ִית ,ֵיׁש ַמחְּ זַּ ן ַאַחת ּכַ ּבָ ָקרְּ ר לְּ ַסח ֵזכֶּ ִית ,ּפֶּ ַכזַּ ה וְּ ִנּיָ לֶּת  ׁשְּ ֱאכֶּ ה ַהּנֶּ ּצָ ר ַלּמַ ֵזכֶּ
ֱאכֹ . ִעּמוֹ  ַדי לֶּ ָרם 06ל וְּ י, ּגְּ ָלאו ּכִ יַטת ֲהִכי ּבְּ ׁשִ "ם, ָהִרי"ף לְּ ּבָ ָהֹרא"שׁ  ָהַרמְּ ִית, וְּ זַּ ַרם. 12: הּוא ַהּכַ  ּגְּ

 (ו)ק
 

אוּר ה ּבֵ ּלָ ּמִ ָנה - "ןֲאִפיקֹומֶ " הַׁ ׁשְּ ּמִ ת ּבַ כֶּ ָסִחים ַמּסֶּ רוּ )קיט ע"ב(  ּפְּ ִטיִרים ֵאין: "ָאמְּ ַסח ַאַחר ַמפְּ  ַהּפֶּ
ׁשוּ ". ןֲאִפיקֹומֶּ  ָמָראבַּ  ּוֵפרְּ ִמים, ּגְּ ַסּיְּ ּמְּ ׁשֶּ ּכְּ ת  ׁשֶּ האֶּ ֻעּדָ ִרים ֵאין, ַהּסְּ ִתיָקה אֹומְּ ָהִביאּו ִמיֵני מְּ , הֹוִציאּו וְּ

ךְּ  רֶּ דֶּ ִגיִלים ּכְּ רְּ ַאר ׁשֶּ ׁשְּ מֹות ּבִ ָנה יְּ ָ ָהִביא ַהׁשּ ַאַחר ִקּנּוִחים לְּ ה. לְּ ֻעּדָ  ַהּסְּ
 

ת ָהֲאִפיקֹומֶּ  ַבּדוֹ אֹוֵכל אֶּ לֹא ן לְּ ן ׁשּום לְּ ּתָ ֵבַע  ִאם. וְּ ִלפְּ ךְּ ָהָיה ש ָ ל ּכָ ץ  ּכָ ּקָ ַעד ׁשֶּ
ה ֵאיָנּה ֲאִכיָלה.  ּסָ ֲאִכיָלה ּגַ ֵדי חֹוָבה, ׁשֶּ ֲאִכיָלתֹו, לֹא ָיָצא יְּ  )קז(ּבַ

 

ן  ָהֲאִכיָלה ְזמַׁ
ת ָהֲאִפיקֹומֶּ  ם ֲחצֹותֹיאַכל אֶּ [ 82:21] ן ֹקדֶּ ךְּ ֵערֶּ  )קט(. ָיָצא ,ַאַחר ֲחצֹות ִאם ָאַכלוְּ  .ּבְּ

 

ח ֶלֱאֹכל כַׁ ָ  ןמֶ ֲאִפיקוֹ  ש 
ֱאֹכל ֲאִפיקֹומֶּ  ַכח לֶּ ֵלהּו ִמּיָד ׁשָ ', ֹיאכְּ ָבֵרךְּ ָאַמר 'ּבֹואּו ּונְּ ה ַמִים ַאֲחרֹוִנים אֹו ׁשֶּ ָעש ָ ר ַאַחר ׁשֶּ ּכַ ִנזְּ ן, וְּ

ת ַסּיֵם אֶּ זֹון, יְּ ת ַהּמָ ּכַ רְּ ִחיל ּבִ ִאם ִהתְּ ת "ַהּמֹוִציא". וְּ ּכַ רְּ ִלי ּבִ י, ּבְּ ִליׁשִ ה ּכֹוס ׁשְּ ּתֶּ לֹא ִיׁשְּ ָרָכה, וְּ א  ַהּבְּ ּלָ אֶּ
ִטיָלהִיּטֹל ָיָדיו  ָבֵרךְּ ַעל ַהּנְּ לֹא יְּ ִית[, ִאם  ]וְּ ַּ ז זֹון, אֹוֵכל ַרק ּכַ ת ַהּמָ ּכַ רְּ ֹיאַכל, ִויָבֵרךְּ ׁשּוב ּבִ ָבֵרךְּ "ַהּמֹוִציא" וְּ יְּ

ׁשֶּ  מֶּ ר ּבְּ ּכַ י, ֲאִפּלּו ִנזְּ ִליׁשִ ָתה ּכֹוס ׁשְּ ָ ׁשּ ר ַאַחר ׁשֶּ ּכַ ִאם ִנזְּ י. וְּ ִליׁשִ ה ּכֹוס ׁשְּ ּתֶּ ִיׁשְּ ָלה וְּ יְּ עֹוד לֹא ָאַכל ִאם ]ךְּ ַהּלַ

עּוָדה, ׁשֶּ  תֹוךְּ ַהּסְּ מּוָרה ּבְּ ְּ ה ַהׁשּ ּצָ ֲאִפיקֹומֶּ זֶּה אז ֵמַהּמַ ב לֹו ּכָ ׁשָ חְּ זֹון ,ֹיאַכל ,ִיּטֹל ָיָדיון[, נֶּ ת ַהּמָ ּכַ רְּ ִלי ִויָבֵרךְּ ּבִ  ּבְּ
 )קי(ּכֹוס. 

 

ה ֲאִכיָלה ִתיָּ ר ּוש ְ חַׁ  ָהֲאִפיקֹוֶמן אַׁ
ֱאֹכל ַאַחר  ִאם ָטָעה ָהֲאִפיקֹומֶּ ָאסּור לֶּ ִפיו. וְּ ה ּבְּ ּצָ ֵאר ַטַעם ַהּמַ ָ ׁשּ ּיִ ֵדי ׁשֶּ לּום, ּכְּ ן ּכְּ

ָאַכל אֹוֵכל ֲאִפיקֹומֶּ וְּ  וְּ זֹון, חֹוֵזר וְּ ת ַהּמָ ּכַ רְּ ַרךְּ ּבִ ּתֹות ַאַחר ֲעַדִין לֹא ּבֵ ר ִלׁשְּ ן. ּוֻמּתָ
ה ,ןָהֲאִפיקֹומֶּ  ה אֹו ָקפֶּ רוְּ  ּתֵ ּכֵ ׁשַ ֵאינֹו מְּ ה ׁשֶּ קֶּ כֵ , ָכל ַמׁשְּ ין ןוְּ י ּכֹוס ּבֵ ִליׁשִ ִביִעי ׁשְּ , ִלרְּ

ר ָכל, ֻמּתָ ן  וְּ ּכֵ ָאר ַאַחר לְּ ׁשֶּ ן ִנׁשְּ א ִאם ּכֵ ּלָ זֶּה, אֶּ ִמיִרים ּבָ ַנז ַמחְּ ּכְּ ֵני ַאׁשְּ ר. ּובְּ דֶּ ַאַחר ַהּסֵ
ךְּ ִלּמּודֹו.  ֹצרֶּ ּתֹות לְּ אי ִלׁשְּ ַ ַרׁשּ ַרִים, ׁשֶּ יִציַאת ִמצְּ ר ּבִ ַסּפֵ ֹמד ּולְּ ר ִללְּ דֶּ  )קיב(ַהּסֵ
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  ֵר  ךְ ּבָ
ת ּכֹוס ְרּכַׁ זֹון ּבִ ּמָ  הַׁ

ַמִים ַאֲחרֹוִנים ן ּבֹו ַיִין, .ִיּטֹל ָיָדיו לְּ ִנים, ִיּתֵ פְּ ף ִמּבִ ׁשֵ פְּ חּוץ ִויׁשַ ת ַהּכֹוס ִמּבַ ֹטף אֶּ  ִיׁשְּ
זֹון. וְּ  ת ַהּמָ ּכַ רְּ ַיד ָיִמין, ִויָבֵרךְּ ָעָליו ּבִ ֹיאֲחֵזהּו ּבְּ ֹוב ׁשֶּ וְּ ַפחיַּ טְּ ָחן טֶּ לְּ ֻ ּנּו ֵמַעל ַהׁשּ יהֶּ ּבִ  2] גְּ

ן ֹיאֵחז ,ס"מ[ ַאַחר ִמּכֵ ָרָכה ָהִראׁשֹוָנה, ּולְּ ּבְּ ָפחֹות ּבַ לְּ ָחן. וְּ לְּ ֻ הּוא ַעל ַהׁשּ ׁשֶּ שו"ת )קיד.  ּבֹו ּכְּ

 רצג(עמוד א להגאון רבי בן ציון מוצפי שליט"א חלק שיבת ציון 
 

ֲעֶלה ְוָיבֹוא  יַׁ
ים ֵלב ָיבֹוא"לֹוַמר  ָיש ִ ה וְּ זֹון. " ַיֲעלֶּ ת ַהּמָ ּכַ ִברְּ אִ ּבְּ ר ם וְּ ּכַ לֹא ָאַמר, ִאם ִנזְּ ָטָעה וְּ

ה  ָראֶּ ּיֵ יָך', ׁשֶּ ֵדִני ֻחּקֶּ ַלִים', ֹיאַמר 'ַלּמְּ רּוׁשָ ּיֵם 'ּבֹוֵנה יְּ ּסִ ם ׁשֶּ ה ה'', ֹקדֶּ רּוךְּ ַאּתָ ָאַמר 'ּבָ ׁשֶּ ּכְּ
לַ  רּוׁשָ ָחַתם 'ּבֹוֵנה יְּ ר ַאַחר ׁשֶּ ּכַ ִאם ִנזְּ ָיבֹוא'. וְּ ה וְּ ַיֲחֹזר לֹוַמר 'ַיֲעלֶּ סּוק, וְּ אֹוֵמר ּפָ ִים', ּכְּ

כּות:  ם ּוַמלְּ ׁשֵ ה ה'ֹיאַמר ּבְּ ּתָ רּוְך אַׁ ן  ,ֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ,"ּבָ ר ָנתַׁ ֶ תֹות ִלְמנּוָחה  ]בשבת:ֲאש  ּבָ ַׁ ש 

ֲהָבה ְלאֹות ְוִלְבִרית וְ  אַׁ ָרֵאל ּבְ ּמֹו ִיש ְ ג  [ְלעַׁ ְמָחה, ֶאת יֹום חַׁ ֹון ּוְלש ִ ש  ָרֵאל ְלש ָ ּמֹו ִיש ְ ָיִמים טֹוִבים ְלעַׁ
ּמַׁ  ה ה'הַׁ ּתָ רּוְך אַׁ ה, ּבָ זֶּ ה, ֶאת יֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדש  הַׁ זֶּ ש   ,ּצֹות הַׁ ּדֵ ת וְ  ]בשבת:ְמקַׁ ּבָ ַׁ ש ּ ָרֵאל  [הַׁ ִיש ְ

ים" ּנִ מַׁ זְּ ה ה'ְוהַׁ רּוךְּ ַאּתָ ָאַמר 'ּבָ ִביִעית וְּ ָרָכה רְּ ִחיל ּבְּ ין ִאם ִהתְּ הּוא ַהּדִ ֱאלֵֹקינּו  ,. וְּ
אָ  ם ׁשֶּ ר ֹקדֶּ ּכַ ִנזְּ ךְּ ָהעֹוָלם' וְּ לֶּ ח ַהּקֹוֵדם מֶּ ּסָ ת ַהּנֻ ם אֶּ ּיֹאַמר ׁשָ ַמר 'ָלַעד ָהֵאל ָאִבינּו...', ׁשֶּ

ַבת 'ָלַעד' ָאַמר ּתֵ ר ַאַחר ׁשֶּ ּכַ ר ָנַתן...'. ַאךְּ ִאם ִנזְּ ַבד 'ֲאׁשֶּ לְּ ת ּבִ ּכַ רְּ ת ּבִ ִחּלַ , חֹוֵזר ִלתְּ
ָחה. כְּ ָ ׁשּ ה ׁשֶּ ָ ִאׁשּ ָכל זֶּה ּבְּ ין ּבְּ הּוא ַהּדִ זֹון. וְּ  ז()סימן קפח ס"ו. קט ַהּמָ

 
זֹון ת ַהּמָ ּכַ רְּ ַמר ּבִ גְּ ִאם לֹא הֵ  ,ּבִ ה. וְּ ֲהִסּבָ ה ּבַ ׁשֹותֶּ ן' וְּ פֶּ ָבֵרךְּ 'ַהּגֶּ ה. מְּ ׁשֹותֶּ  )קטז(ֵסב, חֹוֵזר וְּ

 

 ּלֵל  הַׁ
ֲהבּות ְמָחה ּוְבִהְתלַׁ ש ִ  ּבְ

ִביִעי ּנוּ  ,מֹוֵזג ּכֹוס רְּ יהֶּ ּבִ ַיגְּ ֵדי וְּ ל לֹוַמר ּכְּ ת ַהַהּלֵ ה לוֹ . וָעָליו אֶּ הַ  ִאם ָקׁשֶּ בִּ לְּ ָכל יהוֹ גְּ  ּבְּ
ל ּדֵ ּתַ ל, ִיׁשְּ הַ  ַהַהּלֵ יהוֹ לְּ ּבִ ָפחֹות גְּ סֹופוֹ  לְּ לּוָך'.ּבְּ  ּבְּ ַהלְּ ת 'יְּ ּכַ  ִברְּ

 
ים לֹוַמרש ליֵ  ֻסּבִ ת ַהּמְּ ת עֹוֵרר אֶּ ַנַחת אֶּ ל ּבְּ ֵהם , ַהַהּלֵ ׁשֶּ לֹא ּכְּ ַלֲהבּות, וְּ ִהתְּ ָחה ּובְּ מְּ ש ִ ּבְּ

ַמֲהִרים ים ּומְּ ּלִ ִפים ַהּמִ ן. ֲעֵיפּוָתם ֵמֲחַמת חֹוטְּ ל ִויַכּוֵ ַהּלֵ הֹודֹות ּבַ ַרךְּ  ַלה' לְּ ּבָ יו ַעל ִיתְּ  ִנּסָ
אֹוָתיו לְּ ִנפְּ טֹובֹוָתיו וְּ ה וְּ עֹוש ֶּ נוּ  ׁשֶּ ָכל ִעּמָ ָכל ֵעת ּבְּ ָנה ּבְּ ָ הּ  ַהׁשּ ּלָ מוֹ , ּכֻ ה ֵכן ּוכְּ ַמח יֹודֶּ ִיש ְּ  וְּ

ה ַעל ֻאּלָ יֹות ָהֲעִתיָדה ַהּגְּ שׁ  ִלהְּ ָקרֹוב ַמּמָ ַרת ָקרֹוב ּבְּ זְּ עֶּ ם ּבְּ ֵ ַרךְּ  ַהׁשּ ּבָ  )קיז(. ִיתְּ
 

 

ּוָבה" ִביֵתנוּ  ֶאת ה' ש  ֲאִפיִקים ש ְ ֶגב ּכַׁ ּנֶ  "ּבַׁ
ה ֻאּלָ בֹוא ַהּגְּ אֹוִמּיֹות ּתָ ִפתְּ אֹום, "ּבְּ ל ָיבֹוא ּוִפתְּ ר ָהָאדֹון ֵהיָכלוֹ  אֶּ ם ֲאׁשֶּ ים ַאּתֶּ ׁשִ ַבּקְּ ", מְּ

ַמֲהֵמהַּ  ִאם" ה ִיתְּ י, לוֹ  ַחּכֵ ַאֵחר לֹא, ָיבֹוא ּבֹוא ּכִ פ". יְּ ּטָ ׁשִ אֹוִמי ֹוןּכְּ תְּ ֲערּוֵצי ּפִ גֶּב ּבַ  ֲאָבל. ַהּנֶּ
תוֹ  ל ַלֲאּמִ ָבר ׁשֶּ פֹון ֵאין, ּדָ ּטָ אֹוִמי זֶּה ׁשִ תְּ ָנם. ּפִ יעַ  ָאמְּ ּתִ ת הּוא ַמפְּ ֵבי אֶּ גֶּב יֹוׁשְּ  ֲאָבל, ַהּנֶּ

ל ּתֹוָצָאה הּוא ִריַדת ׁשֶּ ִמים יְּ ׁשָ ָהֵרי ּגְּ ר ּבְּ ּבָ דְּ ִים, ַהּמִ ַהּמַ ווּ  וְּ מוּ  ִנקְּ ָזרְּ ִהגִּ  ַעד וְּ גֶּב יעוּ ׁשֶּ  ַלּנֶּ
ָטפּוהוּ  ךְּ . ּוׁשְּ ַין ַאף ּכָ ִענְּ ה ּבְּ ֻאּלָ ָחֵפץ ָאַמר, ַהּגְּ ים הֶּ ל. ַזַצ"ל ַחּיִ ָמה ָמׁשָ ָבר לְּ ה ַהּדָ ךְּ , ּדֹומֶּ לֶּ מֶּ  לְּ

ַצף ּקָ נוֹ  ַעל ׁשֶּ ָגַזר ּבְּ נֹות ֲחֵמשׁ  ָעָליו וְּ לּות ׁשְּ ָמחֹוז ּגָ ֻרָחק ּבְּ ִסיָעה, מְּ ַהּנְּ ָכה ֵאָליו ׁשֶּ ים ָארְּ  ֳחָדׁשִ
ָרִכים ִדיםֲאחָ  דְּ ׁשֹות ּבִ ּבָ ׁשֻ צּופֹות, מְּ ָנה. ּומֹוָרדֹות ֲעִלּיֹות רְּ ָנה ַאַחר ׁשָ ָפה ׁשָ ךְּ , ָחלְּ לֶּ  ִנַחם ַהּמֶּ
ֵזָרתוֹ  ַעל עַ  ּגְּ ּגֵ עְּ ּגַ ִהתְּ נוֹ  וְּ ַבר ַאךְּ , ִלבְּ ךְּ  ּדְּ לֶּ יב ֵאין ַהּמֶּ ָהׁשִ ָרם. לְּ ךְּ , ּבְּ לֶּ ּבֹוֵנן ַהּמֶּ ָרָאה ִהתְּ ּגַם וְּ  ׁשֶּ

לֹות כְּ ֵטל ִניםַהשָּׁ  ֲחֵמשׁ  ּכִ לְּ נוֹ  ִיּטַ ים ּבְּ ים ֳחָדׁשִ ךְּ  ֲאֻרּכִ רֶּ דֶּ ת ּבְּ כֶּ ָפרֶּ ִעיר ּבֹואוֹ  ַעד מְּ לּוָכה לְּ . ַהּמְּ
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ה ָמה ה, ָעש ָ לוּ  ִצּוָ ָסלְּ ה וְּ ִסּלָ ָחָבה מְּ ה רְּ בּוׁשָ תוּ , ּוכְּ אוּ  ָהִרים ִסּתְּ ָאיֹות ּוִמּלְּ ֵהִכינוּ  ּגֵ ָבה וְּ ּכָ רְּ  מֶּ

ת דֶּ ֻרּפֶּ ַתֲחנֹות, מְּ ךְּ  וְּ רֶּ ּדֶּ הֶּ , ּבַ ֵגִעים סּוִסים ַיֲחִליפוּ  םּבָ סּוִסים יְּ ֵדי, ַרֲעָנִנים ּבְּ יעַ  ּכְּ ַהּגִ ּבְּ  ׁשֶּ
ַמן ָלבֹוא יּוַכל ַהּמֹוֵעד זְּ נֹוחּות ָקָצר ּבִ ה ּובְּ ֻרּבָ ל. מְּ ָלאָכה ּכָ יָרה ַהּמְּ ּבִ ָתה ַהּכַ ש ְּ עֶּ עֹוד נֶּ ן ּבְּ  ּבֶּ
ךְּ  לֶּ לּות ַהּמֶּ ּגָ לֹא, ּבַ ַדע ּובְּ ּיָ אּוָמה ׁשֶּ כּונָ  אֹודֹות מְּ ִנית הַהּתְּ ּתָ חְּ ּדַ ית ַהּקַ ֲעש ֵ ִגּנוֹ  ַהּנַ  .ּבְּ

 

ךְּ  ַין ּגַם הּוא ּכָ ִענְּ ה ּבְּ ֻאּלָ ג ָלנוּ  ֵאין. ַהּגְּ ָ ָקמֹות ֲהָכנֹות ֵאּלוּ  ֻמש ּ ֵדי ִנרְּ יעַ  ּכְּ ַהּגִ ּבְּ  ּבֹוא" ָהֵעת ׁשֶּ
ַאֵחר לֹא, ָיבֹוא אֹום", יְּ ֲאִפיִקים, ָיבֹוא ּוִפתְּ גֶּב ּכַ ּנֶּ ג ָלנוּ  ֵאין! ּבַ ָ ֹות ֲהָכנֹות ֵאּלוּ  ֻמש ּ  ַנֲעש 

רֹום ּמָ נוּ  ֹזאת ַאךְּ . ּבַ ךְּ : ָיַדעְּ ׁשֶּ נֹות מֶּ ִים ׁשְּ ּפַ ָתה ַאלְּ ץ ָהיְּ ת ָהָארֶּ מֶּ ֵנס, ׁשֹומֶּ י: "ּבְּ ָצא לֹא ּכִ מְּ  ּתִ
ָכל ּוב ּבְּ ׁשּ ץ ַהּיִ רֶּ ר אֶּ ָחָבה טֹוָבה ִהיא ֲאׁשֶּ ר, ּורְּ ָתה ַוֲאׁשֶּ ת ָהיְּ בֶּ ִהיא, ֵמעֹוָלם נֹוׁשֶּ  ֲחֵרָבה וְּ

מֹוהָ  י. ּכָ ה ָיָצאנוּ  ֵמָאז ּכִ ּנָ ָלה לֹא ִמּמֶּ ה ִקּבְּ ָלׁשֹון ֻאּמָ ם. וְּ ֻכּלָ ִלים וְּ ּדְּ ּתַ ָבהּ  ִמׁשְּ ְּ ַיׁשּ ֵאין, לְּ ֵאל וְּ  לְּ
ַתע. (טזויקרא כו  רמב"ן)" ָיָדם פֶּ ֵני, ּולְּ ֵמָאה ִלפְּ ָנה ּכְּ ם: "ּפֹוֵרחַ  ַהּכֹל ֵהֵחל ׁשָ ַאּתֶּ ָרֵאל ֲהֵרי וְּ  ִיש ְּ

ם נוּ  ֲעָנֵפיכֶּ ּתְּ ם ּתִ כֶּ יְּ רְּ אוּ תִּ  ּופֶּ ַעם ש ְּ ָרֵאל לְּ י, ִיש ְּ בוּ  ּכִ ךָ  ֵאין -( ח)יחזקאל לו " ָלבֹוא ָקרְּ  ֵקץ לְּ
ֻגּלֶּה ָאז! ִמזֶּּה מְּ נוּ , וְּ רְּ ַ ש ּ ּבַ יֶּה ִנתְּ הְּ ּיִ ָלב ׁשֶּ רֹוב נֹוָסף ׁשָ קְּ ץ ּבִ צּות, ַהּקֵ ַקּבְּ ֻלּיֹות ִהתְּ ץ ַהּגָ רֶּ אֶּ  לְּ

ָרֵאל ִפיָכךְּ , ִיש ְּ עוּ  ּולְּ ת ָקבְּ ּכַ רְּ ֻלּיוֹ  ִקּבּוץ ּבִ ַאַחר תּגָ ת לְּ ּכַ רְּ ִנים ּבִ ָ לוּ . ַהׁשּ לְּ ּסָ ׁשֶּ ת ּוכְּ ִסּלַת אֶּ  מְּ
זֶּל רְּ ַלִים ַהּבַ ֵני, ִלירּוׁשָ ֵמָאה ִלפְּ ָנה ּכְּ ָרף ָאַמר, ׁשָ ָ ק ַהש ּ ִריסְּ ם, ַזַצ"ל ִמּבְּ ׁשֵ ָרשׁ  ּבְּ דְּ , ַהּמִ

ִליַלת ּסְּ ָרִכים ׁשֶּ ץ ּדְּ רֶּ אֶּ ָרֵאל ּבְּ ת ִיש ְּ רֶּ ֶּ ַבש ּ בּות מְּ ָקרְּ ֻאּלָה ִהתְּ אוּ  יטוּ ַהבִּ  - ַהּגְּ ת ּורְּ ַחת אֶּ  ַקּדַ
ִליַלת ים סְּ ִביׁשִ ת ַהּכְּ ׁשֶּ רֶּ ָלִפים וְּ חְּ ִחינוּ , ַהּמֶּ ַתבְּ ה וְּ ּמָ רֹוָבה ּכַ ה קְּ ֻאּלָ הגדה של  -)"מעיין המועד" ! ַהּגְּ

 פסח עמוד שלב(
 

 

הבִּ ִמְצָוה  ָ לֹש   ש ְ
ה לֹׁשָ ל ׁשְּ ַהּלֵ יּו ּבַ הְּ ּיִ ָוה ׁשֶּ ֵדי ִמצְּ ים, ּכְּ בָּ  ֲאָנׁשִ דֹול ׁשֶּ ַהּגָ םׁשֶּ י טֹוב' :ֹיאַמר הֶּ , 'הֹודּו ַלה' ּכִ

ַנִים ַיֲענוּ  ְּ ַהׁשּ ּדוֹ ' :וְּ עֹוָלם ַחסְּ י לְּ ֵכן', ּכִ וּ  וְּ ַאר ַיֲעש  ׁשְּ סּוִקים ּבִ ל ַהּפְּ ּדוֹ ' ׁשֶּ עֹוָלם ַחסְּ י לְּ . 'ּכִ
ה ִאם ֵאין לוֹ וְּ  לֹׁשָ ּתֹו ּוָבָניו ׁשְּ ִאׁשְּ ים, ֹיאַמר לְּ ים ֲאָנׁשִ ַטּנִ ֵהם, ַהּקְּ  ג()קכלֹו.  ַיֲענוּ  וְּ
 

ֲחרֹוָנה ָרָכה אַׁ  ּבְ
לֹא  ה, וְּ ֲהִסּבָ ִביִעי ּבַ ה ּכֹוס רְּ . מְּ ׁשֹותֶּ ָבֵרךְּ ַנז מְּ ּכְּ ֵני ַאׁשְּ ִלבְּ ן', וְּ פֶּ ִרי ַהּגֶּ ָבֵרךְּ ָעָליו 'ּבֹוֵרא ּפְּ

ִביִעית  ּתֹות רְּ ל ִלׁשְּ ּדֵ ּתַ ִיׁשְּ ָרם[ 21]וְּ ַבת ּגְּ ֵדיַאַחת,  ּבְּ ָבֵרךְּ  ּכְּ ָרָכה לְּ ן 'ַעל ַאֲחרֹוָנה ּבְּ פֶּ עַ  ַהּגֶּ  לוְּ
ִרי ן' ּפְּ פֶּ אּוָלם. ַהּגֶּ ָבר ִאם, וְּ ָתה ּכְּ ִביִעית ׁשָ ּכֹוס ַיִין רְּ י ּבַ ִליׁשִ ְּ ַעל ַהׁשּ ת ׁשֶּ ּכַ רְּ זֹון ּבִ י, ַהּמָ  ּדַ

ה ּתֶּ ׁשְּ ּיִ ה ׁשֶּ ִביִעית ֹרב ַעּתָ ַרם 21] רְּ י, [ּגְּ ָלאו ּכִ ָבֵרךְּ  ִחּיּוב לוֹ  ֵישׁ  ֲהִכי ּבְּ ָרָכה לְּ  ַאֲחרֹוָנה ּבְּ
ִלישִׁ  ַהּכֹוס ַעל ְּ  .יַהׁשּ
 

ן ֹבָאר ּכֵ ָחן מְּ לְּ ֻ ׁשּ עּור: "(ס"ג קצסימן ) ָערּוךְּ  ּבַ ִתּיַת ׁשִ ַחּיֵב ַיִין ׁשְּ ִהתְּ ָרָכה לְּ בְּ י ִאם ָסֵפק ֵישׁ  ,ַאֲחרֹוָנה ּבִ  ּדַ
ִית ַכזַּ ַרם 82] ּבְּ ִביִעית אוֹ  [ּגְּ רְּ ָכךְּ , ּבִ ֵהר לְּ ִמיד ִיזָּ ּתֹות ּתָ חֹות אוֹ  ִלׁשְּ ִית ּפָ זַּ ִביִעית אוֹ  ִמּכַ דֵ  רְּ ּלֵק יּכְּ ּתַ ִהסְּ  לְּ

ֵפק ִמן ָכאן, ַהּסָ ר ִאי וְּ ׁשָ פְּ ּתֹות אֶּ חֹות ִלׁשְּ ִית ּפָ זַּ י, ִמּכַ ל ּכִ ָבר ּכָ ִריךְּ  ּדָ ּצָ ּתֹות ָצִריךְּ  ,ּכֹוס ׁשֶּ נוּ  ִלׁשְּ  ִמּמֶּ
ָפחֹות לֹא לְּ מְּ ָמיו ּכִ הּוא לֹוגְּ ִביִעית ֹרב ׁשֶּ ַרם 21] רְּ ָכךְּ , [ּגְּ ה לְּ ּתֶּ ִביִעית ִיׁשְּ ֵלם רְּ  עכ"ל. ."ׁשָ

 
ה. ִאם  ֲהִסּבָ ּתֹות ּבַ ָהֵסב, חֹוֵזר ִלׁשְּ ַכח לְּ ָבֵרךְּ וְּ ׁשָ לֹא יְּ ה וְּ ּתֶּ ִיׁשְּ ּנּו וְּ אֶּ ַמּלְּ ּכֹוס, יְּ ַעט ַיִין ּבַ ָאר לֹו מְּ ִאם ִנׁשְּ

ה. ֲהִסּבָ ה ּבַ ּתֶּ ִיׁשְּ ּנּו ִויָבֵרךְּ וְּ אֶּ ַמּלְּ ּכֹוס, יְּ ָאר לֹו ַיִין ּבַ ן', ַאךְּ ִאם לֹא ִנׁשְּ פֶּ ִרי ַהּגֶּ  )קכה( 'ּבֹוֵרא ּפְּ
 

ְיָלה צֹותחֲ   לַׁ
ם ֲחצֹות  ִביִעי ֹקדֶּ ת ַהּכֹוס ָהרְּ ִתּיַ ל ִעם ׁשְּ ת ַהַהּלֵ ַסּיֵם אֶּ ה יְּ ִחּלָ ַכּתְּ [ 82:21]לְּ ךְּ ֵערֶּ ל .ּבְּ  ּוִמּכָ

ם ָמקֹום ַהג  ּגַ ִמנְּ ם ה'. ּולְּ ׁשֵ לּוָך' ּבְּ ַהלְּ ת 'יְּ ּכַ רְּ ּתֹם ּבִ אי ַלחְּ ַ ַאֵחר ַעד ֲחצֹות, ַרׁשּ ִאם ִהתְּ
ִכים 'הַ  ָברְּ ּמְּ ַנז ׁשֶּ ּכְּ כּו.ַאׁשְּ ָברְּ יַע ֲחצֹות, לֹא יְּ ִביִעי, ִאם ִהּגִ ן' ַעל ּכֹוס רְּ פֶּ )פמ"ג, דרך החיים.  ּגֶּ

 קכד(
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 ִנְרָצה 
ַמח ָיִגיל ִיש ְּ כּות וְּ זְּּ דֹוָלה ּבַ הוּ  ַהּגְּ ּכָ זִּ ַקּיֵם, עֹוָלם ּבֹוֵרא ׁשֶּ ת לְּ וֹות אֶּ ָלה ִמצְּ יְּ דֹושׁ  ַהּלַ  ַהּקָ
טֹוב. ַהזֶּּה יר וְּ ֵני ִעם ָלׁשִ יתוֹ  ּבְּ יםהַ  ּבֵ ֻסּבִ ָחנוֹ  ַעל מְּ לְּ ָחה ׁשֻ מְּ ש ִ ָוה ּבְּ דְּ חֶּ ת וְּ יִרים אֶּ ִ , ַהׁשּ

ָיא ַחד" דְּ ָחד", ּגַ "אֶּ ֳעלוֹ ". ויֹוֵדעַ  ִמי וְּ ה ה' ּפָ צֶּ ֵלָמה ֵמִעם ה'. ,ִירְּ ּתֹו ׁשְּ רְּ ּכֻ ִהי ַמש ְּ  )קכו( ּותְּ
 

יר יִרים ש ִ ִ ש ּ  הַׁ
ִסיּום ר ֵליל ּבְּ דֶּ ָהג, ַהּסֵ ָחׁשּוב טֹוב ִמנְּ יר" לֹוַמר וְּ יִריםהַ  ׁשִ ִ הּוא" ׁשּ שׁ  ׁשֶּ ים ֹקדֶּ , ָקָדׁשִ
רוּ  ֹיאמְּ ִנּגּון וְּ ִעיָמה ּבְּ ה ּוִבנְּ ה ִמּלָ ִמּלָ ַנַחת ּבְּ  .ּבְּ

 

ר ֵספֶּ לֹֹמה ֲהִליכֹות ּבְּ ר)עמוד שיז(  ׁשְּ ֻסּפָ אֹון ַעל מְּ י ַהּגָ לֹֹמה ַרּבִ ָמן ׁשְּ ךְּ אֹויֶּ  ַזלְּ ּבָ ַאַחר: ַזַצ"ל רְּ ַמר לְּ  ּגְּ
ר ֲעִריַכת דֶּ רוּ  ַהּסֵ ַעט ׁשָ ַסח ִסּדּור ֲחַסל" יַרתשִׁ  מְּ ָנה ,ּפֶּ ׁשָ ָאה ּולְּ ַלִים ַהּבָ ירּוׁשָ נּוָיה ּבִ ַאַחר", ַהּבְּ ךְּ  וְּ  ּכָ
ַרשׁ  נוּ  ּפָ רוֹ  ַרּבֵ ַחדְּ יר" ַלֲאִמיַרת לְּ יִרים ׁשִ ִ ךְּ ]. "ַהׁשּ רֶּ ב ּוַבּדֶּ ךְּ , ַאּגַ ר ּכָ ם ִלי ִסּפֵ ָחד ּגַ ֵאי אֶּ יתוֹ  ִמּבָ ל ּבֵ  ׁשֶּ
נוּ  ָמָרן ָיה ַרּבֵ ר צּוָק"לזְּ  יֹוֵסף עֹוַבדְּ ֲאׁשֶּ ּכַ ָנה ָזָכה ׁשֶּ הֹות ַאַחת ׁשָ ִחיָצתוֹ  ִלׁשְּ מְּ ל ּבִ ֵליל ָמָרן ׁשֶּ ר ּבְּ דֶּ , ַהּסֵ
ָמר ֲאַזי גְּ ר ּבִ דֶּ ַרשׁ , ַהּסֵ ָקָרא ִלּמּודוֹ  ַלֲחַדר ָמָרן ּפָ ם וְּ יר" ׁשָ יִרים ׁשִ ִ ִעיָמה" ַהׁשּ נְּ ה ּבִ דֹוׁשָ ן[ .קְּ ָהָיה ִויֻצּיָ  ׁשֶּ

נוּ  ַעל ָחִביב רסֵ  ִלּמּוד ַרּבֵ יר פֶּ יִרים ׁשִ ִ רּושׁ  ִעם ַהׁשּ "י ּפֵ ִ רֹוֵמם ַרׁשּ ת ַהּמְּ שׁ  אֶּ פֶּ עֹוֵרר ַהּנֶּ ּסּוֵפי ּומְּ  ּכִ
ה ֻאּלָ קּוָפה, ַהּגְּ ת ּותְּ ֻסּיֶּמֶּ רּוָתא ִלּמּוד ּבוֹ  ָקַבע ַאף מְּ ַחבְּ י ּבְּ ת ֵליל ִמּדֵ ּבָ שׁ  ׁשַ ֵאַרע. ֹקדֶּ ַעם וְּ נֹות ּפַ ׁשְּ  ּבִ

כּותוֹ  רְּ ּנֹוַדע ַאבְּ נוּ  ׁשֶּ ַרּבֵ סׁשֶּ  לְּ ּפַ דְּ אּור ּנִ ר ַעל ּבֵ יר ֵספֶּ יִרים ׁשִ ִ רוֹ , ַהׁשּ ַחּבְּ ּמְּ י ִאם ׁשֶּ  ּתֹוָרה ׁשֹוֵמר ָהָיה ּכִ
וֹות ַמִים ִויֵרא ּוִמצְּ ָגה, ׁשָ לֹא ׁשָ יל וְּ ּכִ כּוָנתוֹ  ַעל ַלֲעֹמד ִהש ְּ תוֹ  ּתְּ ָ ֻדׁשּ ל ּוקְּ יר ׁשֶּ יִרים ׁשִ ִ ַכּמּוָבן, ַהׁשּ  ָהָיה וְּ

פּוָקה לוֹ  זֶּה ׁשֹול לְּ ִמכְּ ֱחַרד. ּולְּ נֶּ נוּ  וְּ יֹוֵתר ַרּבֵ ַעל, ּבְּ ּלֹא ַאף וְּ ֵרי ִעּמוֹ  ָהָיה ׁשֶּ ִקׁשְּ רּות ּבְּ ּכֵ ֵביתוֹ  ָעָלה, הֶּ  לְּ
יָחה ש ִ ה ּובְּ ַתח ֲאֻרּכָ ָפָניו ּפָ ָמתוֹ  לְּ ָחכְּ ָהִבין ֹצַהר ּבְּ ִפי לְּ ָגתוֹ  לְּ ָ ן ַהש ּ ר ּתֹכֶּ שׁ  ֵספֶּ ים ֹקדֶּ י ַעל זֶּה ָקָדׁשִ  ּפִ
סּור לֹ , ֵמֲחַז"ל ָלנוּ  ַהּמָ נוּ  ָזז אוְּ ם ַרּבֵ ָ ֵהִבין ַעד ִמׁשּ ר אֹותוֹ  ׁשֶּ ַחּבֵ ת מְּ ל אֶּ ּטָ ִקּיֵם, ָעָליו ַהּמֻ ל וְּ ִקּבֵ ֵלב וְּ  ּבְּ
ֵלם ָחה ׁשָ מְּ ש ִ ֹמעַ  ּובְּ ֵרי ִלׁשְּ בְּ ָגַנז ֲחָכִמים ּדִ ת וְּ רוֹ  אֶּ ִניַזת ִספְּ  ע"כ. .עֹוָלם ּגְּ

 

ָנה ֵ ְחְטֶפּנּו ש  ּתַׁ ֶ ד ש   עַׁ
ָחן ָערּוךְּ כָּ  לְּ ֻ ׁשּ ב: "ב("סימן תפא ס)ַתב ָמָרן ּבַ יָּ ַסח ּוִביִציַאת  חַׁ כֹות ַהּפֶּ ִהלְּ ָאָדם ַלֲעֹסק ּבְּ

רּוךְּ הּוא ַלֲאבֹוֵתינּו,  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ָעש ָ ָלאֹות ׁשֶּ פְּ ים ּוַבּנִ ּסִ ּנִ ר ּבַ ַסּפֵ ַרִים, ּולְּ ד ִמצְּ עַׁ
ָנה ֵ ְחְטֶפּנּו ש  ּתַׁ ֶ ל ".ש  ל ָמקֹום ּוִמּכָ ַנאי זֶּה ּכָ תְּ הּוא ּבִ ישׁ  ׁשֶּ ּגִ מוֹ ּבְּ  ַמרְּ ָאר ַעצְּ ׁשְּ ּנִ  ֵעָרִני ׁשֶּ

עֹוֵסק ּתֹוָרה וְּ ָחה ּבַ מְּ ש ִ ַטֵער ָעֵיף הּוא ִאם ֲאָבל, ּבְּ אי, ִמזֶּּה ּוִמצְּ ַוּדַ ֵאינוֹ  ּבְּ אי ׁשֶּ ַ  ַרׁשּ
ֹות ן ַלֲעש  ֲהֵרי, ּכֵ ַצֵער ׁשֶּ ת מְּ מוֹ  אֶּ ַחג ַעצְּ ַהּתֹוָרה, ּבַ ָרה וְּ תָּ : "ָאמְּ ַמחְּ ש ָ ךָ  וְּ ַחּגֶּ ן ַעל". ּבְּ , ּכֵ
ה ִפי ָאָדם לכָּ  ַיֲעש ֶּ ּתוֹ  ּכְּ ָכלְּ ַנע לֹא ה'וְּ , יְּ ִכים טֹוב ִימְּ ָתִמים ַלהֹולְּ  .ּבְּ

 

ָדה ַהּגָ ל ּבַ ַסח ׁשֶּ ה מּוָבא ּפֶּ ֲעש ֶּ ִאים ַהּמַ ּנָ ּתַ דֹוֵלי ּבַ ָהיוּ  עֹוָלם ּגְּ ִרים ׁשֶּ ַסּפְּ יִציַאת מְּ ַרִים ּבִ ל ִמצְּ  אֹותוֹ  ּכָ
ָלה יְּ יעַ  ַעד, ַהּלַ ִהּגִ ַמן ׁשֶּ ִריַאת זְּ ַמע קְּ ל ׁשְּ ֲחִרית ׁשֶּ ָכַתב ,ׁשַ ַהַר"ל וְּ ַרג ַהּמַ ר ִמּפְּ ֵספֶּ בּורֹות ּבְּ ֵדי', ה ּגְּ  ּוכְּ
ּלֹא ה ׁשֶּ ׁשֶּ ךָ  ִיקְּ ִעים ָהיוּ  ֵהיָאךְּ  לְּ ָנה מֹונְּ ם ׁשֵ ֵליל ֵמֵעיֵניהֶּ ע, טֹוב יֹום ּבְּ ּלֹא ּדַ ם ָהָיה ׁשֶּ , ַצַער ׁשּום ָלהֶּ

י ַות ִחּבּוב ֵמֹרב ּכִ ִציַאת ִסּפּור ִמצְּ ַרִים יְּ יׁשוּ ִהרְּ  לֹא ִמצְּ ָעָלה ַעד ּגִ ַחר ַעּמּוד ׁשֶּ ַ י, ַהׁשּ ַמן ָהָיה ּכִ  ָקָצר ַהזְּּ
ם אוּ  ַעד ָלהֶּ ּבָ ם ׁשֶּ ִמיֵדיהֶּ לְּ רוּ  ּתַ ָאמְּ ם וְּ יעַ  ַרּבֹוֵתינוּ  ָלהֶּ ַמן ִהּגִ ִריַאת זְּ ַמע קְּ ל ׁשְּ ֲחִרית ׁשֶּ ִפי. עי"ש. ׁשַ  ּולְּ
רוּ  ָמה מּוָבן זֶּה ָאמְּ י ָאַמר :(ע"א נג סוכהמסכת ) ׁשֶּ הוֹ  ַרּבִ עיְּ ָהִיינוּ , ׁשֻ ׁשֶּ ֵמִחים ּכְּ ַחת ש ְּ מְּ ש ִ ית ּבְּ  ּבֵ

ֹוֵאָבה ָנה ָרִאינוּ  לֹא, ַהׁשּ ֵעיֵנינוּ  ׁשֵ ם ּוֵבֲארוּ  .ּבְּ ָהיוּ  ׁשָ ִמים ׁשֶּ נְּ ַנמְּ ֵלילֹות מְּ ֵפי ַעל זֶּה ַהַחג ּבְּ תְּ י, זֶּה ּכִ  ּכִ
ָחה ֵמֹרב מְּ ִ ג ַהש ּ ָהֹענֶּ ַחת וְּ מְּ ש ִ ּבְּ ית ׁשֶּ ֹוֵאָבה ּבֵ ַעט ,ַהׁשּ מְּ לֹא ּכִ ים ָהיוּ  וְּ יׁשִ ּגִ ל ַצַער ׁשּום ַמרְּ דּוֵדי ׁשֶּ ָנה נְּ . ׁשֵ
ֵכן ּמּוד וְּ ּלִ ל ּבַ בּועֹות ַחג ֵליל ׁשֶּ ָ ִעים, ַהׁשּ ּיֹודְּ ׁשֶּ ת ּכְּ ל אֶּ ּקּון ּגֹדֶּ ה ַהּתִ ֲעש ָ ּנַ ִלּמּוד ׁשֶּ ָלה ַהּתֹוָרה ּבְּ ַליְּ , זוֹ  ּבְּ

ַעט מְּ ים לֹא ּכִ יׁשִ ּגִ  )חזו"ע שבת ב ריז( .ַצַער ׁשּום ַמרְּ
 

ע תְקִריאַׁ  מַׁ ת וּ  ש ְ ְרּכַׁ ילּבִ ּפִ ּמַׁ  הַׁ
ּתוֹ  ִאם ָנה ָחַטפְּ ָרא, ׁשֵ ִריַאת ִיקְּ ַמע קְּ ה ַעל ׁשְּ ּטָ ת ִויָבֵרךְּ , ַהּמִ ּכַ רְּ יל" ּבִ ּפִ ם" ַהּמַ ׁשֵ  ּבְּ

כּות ַאַחר ַאף ּוַמלְּ ָכל ֲחצֹות לְּ בְּ ָלה ּכִ ן. ַליְּ ִצּיֹון ָהִראׁשֹון ָמָרן הֹוָרה ּכֵ  (קכו. ב רסד)ה"ב חי" ל"זצוק לְּ
 

ח * * * סַׁ ל ֵסֶדר ּפֶ  * * * ָחסַׁ
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 ִהְלכֹות יֹום טֹוב  
 

 ִפּלֹות  יֹום טֹוב ּתְ
ִפּלָה ָטעּות ּתְ  ּבַׁ
ה ָטָעה ִפּלָ ּתְּ ָאַמר ּבַ ה וְּ קֹום חֹוֵנן' 'ַאּתָ מְּ ה ּבִ נּו' 'ַאּתָ ּתָ ַחרְּ ם, ּבְּ ַסּיֵ ת יְּ ָרָכה אֶּ ַיֲחֹזר, ַהּבְּ  וְּ

ה 'ַאּתָ נּו' לְּ ּתָ ַחרְּ בַ  ַרק ָאַמר ִאם ֲאָבל. ּבְּ ה' תּתֵ ב ַאף, 'ַאּתָ ָחׁשַ ַהּיֹום ׁשֶּ ָהָיה חֹול ׁשֶּ  וְּ
ּתוֹ  ַדעְּ יךְּ , 'חֹוֵנן' לֹוַמר ּבְּ ׁשִ ה ַימְּ נּו' 'ַאּתָ ּתָ ַחרְּ ִדין], ּבְּ ה ּכְּ ת ַהּטֹועֶּ ּבָ ׁשַ ָחל. [ּבְּ ׁשֶּ  טֹוב יֹום ּוכְּ

מֹוָצֵאי ת ּבְּ ּבָ ָטָעה, ׁשַ ה ֹיאַמר לֹא, ֵכן וְּ ָתנּו' 'ַאּתָ ַצע חֹוַננְּ מְּ אֶּ ה ּבְּ יָון, ֵנן'חוֹ  'ַאּתָ  ּכֵ
ָלאו ּבְּ ף ֲהִכי ׁשֶּ כֶּ א", ַוּתֹוִדיֵענוּ " ֹיאַמר ּתֵ ּלָ ַסּיֵם אֶּ ת יְּ ּכַ רְּ ה ּבִ ַיֲחֹזר, חֹוֵנן ַאּתָ ה וְּ 'ַאּתָ  לְּ
נוּ  ּתָ ַחרְּ  "ע שבת א שמו. שבת ב שעט(חזו). ּבְּ

 

ִהסְּ  ת 'מֹוִדים', וְּ ּכַ ִברְּ מֹו ּבְּ ת ַעצְּ אֹום ָמָצא אֶּ יֹום טֹוב, ּוִפתְּ ל ּבְּ ּלֵ ּפַ תְּ ק ִאם ַאַחר ַהּמִ ּפֵ ּתַ
יָך'  ַרֲחמֶּ ה ּבְּ ַאּתָ יךְּ 'וְּ ׁשִ ִהמְּ יֵאנּו', אֹו ׁשֶּ ִ ַהש ּ ר 'וְּ דֶּ ָיבֹוא' ִסּיֵם ַעל ַהּסֵ ה וְּ יָנה 'ַיֲעלֶּ ֱחזֶּ תֶּ ]'וְּ

יֵאנּו'  [לבני אשכנז - ֵעיֵנינּו' ִ ַהש ּ ֹחל ַהּמֹוֵעד, ָצִריךְּ ַלֲחֹזר לֹוַמר 'וְּ ׁש וְּ ֹראׁש ֹחדֶּ מֹו ּבְּ ּכְּ
יךְּ ִמשָּׁ  ׁשִ ַהמְּ ל ּולְּ ּלֵ ּפַ ן, חֹוֵזר ָלֹראׁש ּוִמתְּ ק ּכֵ ּפֵ ּתַ ִהסְּ תֹו וְּ ִפּלָ ִאם ִסּיֵם ּתְּ ר. וְּ דֶּ ם ַעל ַהּסֵ

 תנד(חזו"ע סוכות )רכו. ׁשּוב. 
 

ת ּבָ ַׁ ש  ָחל ּבְ ֶ ׁש  - יֹום טֹוב ש  ַקּדֵ ַסּיֵם 'מְּ קֹום לְּ ֲעִמיָדה, ּוִבמְּ ָרָכה ּבָ ֲחִתיַמת ַהּבְּ ִאם ָטָעה ּבַ
ָרֵאל וְּ  ִיש ְּ ת וְּ ּבָ ַ ים' ַהׁשּ ַמּנִ ַהזְּּ ָרֵאל וְּ ׁש ִיש ְּ ַקּדֵ ים', ָחַתם 'מְּ ַמּנִ ָבר  -ַהזְּּ ֵאינֹו חֹוֵזר, ֵמַאַחר ּוכְּ

ֵכן  ַבד. וְּ לְּ ת' ּבִ ּבָ ַ ׁש ַהׁשּ ַקּדֵ ָחַתם 'מְּ ין ִאם ָטָעה וְּ הּוא ַהּדִ ָרָכה. וְּ ַצע ַהּבְּ מְּ אֶּ ת ּבְּ ּבָ יר ׁשַ ּכִ ִהזְּ
ִגיָלה  ת רְּ ּבָ ת ׁשַ ִפּלַ ל ּתְּ ּלֵ ּפַ ִהתְּ ֵצה', ָיָצא.ִאם ָטָעה וְּ 'רְּ ָיבֹוא' ּבִ ה וְּ יר 'ַיֲעלֶּ ּכִ ִהזְּ  )רכג( וְּ

 

ּלֵל  הַׁ
ָרָכה אֹו ֲחִצי ֹוֵמַע ּבְּ אּוָלם, ַהׁשּ ל. וְּ ַצע ַהַהּלֵ מְּ אֶּ ִדּבּור ּבְּ ִסיק ּבְּ ַהפְּ ישׁ  ָאסּור לְּ ּדִ  ַהּקַ

לּוךָ  ָהִראׁשֹון ַהלְּ ת 'יְּ ּכַ ִברְּ ׁש לְּ כּו', ֲאִפּלּו ָסמּוךְּ ַמּמָ רְּ ה אֹו 'ּבָ ָ ֻדׁשּ ה.אֹו קְּ ל  ', ַיֲענֶּ ל ׁשֶּ ּוַבַהּלֵ
ַעד סֹוף  ָאר ָהֲאֵמִנים ׁשֶּ ת ׁשְּ אי ַלֲענֹות ּגַם אֶּ ַ ִכים ָעָליו, ַרׁשּ ָברְּ ֵאין מְּ ָפַרד ׁשֶּ ֵני סְּ ַהג ּבְּ ִמנְּ ֹחל ַהּמֹוֵעד, לְּ

יׁש.  ּדִ  "ע חנוכה רכד(זו)רלט. חַהּקַ
 

 י"ג ִמּדֹות
ִתיַחת ַהֵהיָכל, מִ  ִמּדֹות י"ג לֹוַמרֵאין  פְּ ֻדשַּׁ ּבִ ָחתוֹ ת ַהּמֹוֵעד קְּ מְּ ש ִ  (רמה). וְּ

 

ל ּטַׁ  מֹוִריד הַׁ
ָאַמר 'מֹוִריד  ִאם ָטָעה וְּ ל יֹום טֹוב ִראׁשֹון. וְּ ל' ִמּמּוָסף ׁשֶּ ִחיִלים לֹוַמר 'מֹוִריד ַהּטַ ַמתְּ

ם'  ׁשֶּ 'ַאתָּ  -ַהּגֶּ ַיֲחֹזר לְּ יָך', וְּ ֵדִני ֻחּקֶּ ה ה'', ֹיאַמר 'ַלּמְּ רּוךְּ ַאּתָ ָאַמר 'ּבָ ׁשֶּ ר ּכְּ ּכַ ה ִאם ִנזְּ
ִתים'  ה ַהּמֵ ַחּיֵ ּבֹור'. ֲאָבל ִאם ִסּיֵם 'מְּ ה. -ּגִ ִפּלָ ֹראׁש ַהּתְּ  )ילקו"י א רמג. רמז( חֹוֵזר לְּ

 
ים יֹום ַלֲאִמיַרת ִמי ׁשֶּ  לֹׁשִ תֹוךְּ ׁשְּ ם': ּבְּ ׁשֶּ ל' אֹו 'מֹוִריד ַהּגֶּ ק ִאם ָאַמר 'מֹוִריד ַהּטַ ּפֵ ּתַ ִהסְּ

ל'  ר['מֹוִריד ַהּטַ ִאּיָ ם', ,חֹוֵזר - ]ַעד ט"ו ּבְּ ׁשֶּ ׁשֹונֹו ָאַמר 'מֹוִריד ַהּגֶּ ּגֵל לְּ רְּ ָתם ִמּתֹוךְּ הֶּ י ִמן ַהּסְּ  ּכִ
ק  ּפֵ ּתַ ים יֹום, ִאם ִהסְּ לֹׁשִ ַאַחר ׁשְּ ִפּלֹות ֵאינֹו חֹוֵזר,  -ֲאָבל לְּ ִעים ּתְּ ׁשְּ ַאַחר ּתִ ָתם, לְּ ן ַהּסְּ ּמִ ׁשֶּ

ׁשֹונֹו לֹוַמר ָלה לְּ ַרּגְּ ים יֹום, ִהתְּ לֹׁשִ ךְּ ׁשְּ ׁשֶּ מֶּ ָנן ּבְּ ׁשְּ ּיֶּ ל' ׁשֶּ יֹום טֹוב 'מֹוִריד ַהּטַ ּבְּ ֵעָצה טֹוָבה, ׁשֶּ . וְּ
ַסח ַיֲחֹזר  ל ּפֶּ ֵאיָלךְּ  21ִראׁשֹון ׁשֶּ אן וְּ ל", ּוִמּכָ יַע מֹוִריד ַהּטַ הֹוׁשִ ַעם "ַרב לְּ ִאם  -ּפַ
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ָתם  ׁשֹונֹו ּוִמן ַהּסְּ ָלה לְּ ַרּגְּ ִהתְּ יָון ׁשֶּ ם אֹו ַטל, ֵאינֹו חֹוֵזר, ּכֵ ׁשֶּ ק ִאם ָאַמר ּגֶּ ּפֵ ּתַ ִהסְּ
ן ִהזְּ  ּיֹאַמר ּכֵ טֹוב ׁשֶּ יר 'ַטל'. וְּ ַעם. 111ּכִ ֵכן )סימן קיד סעיף ט. רמח( ּפַ ָהגוֹ  ָהָיה וְּ ל ִמנְּ  ָמָרן ׁשֶּ

ִצּיֹון ָהִראׁשֹון נוּ  לְּ ָיה ַרּבֵ צּוָק"ל יֹוֵסף עֹוַבדְּ "ל לֹוַמר זְּ ּנָ ַאַחר ּכַ ת לְּ ִפּלַ יֹום מּוָסף ּתְּ ל טֹוב ּבְּ ַסח ׁשֶּ  ַעד, ּפֶּ
ָהיוּ  ֵני ׁשֶּ יתוֹ  ּבְּ ִנים ּבֵ ּגְּ ַארְּ ּדּושׁ  ִמתְּ  .ַלּקִ

 

ְרֵכנוּ   ּבָ
ִחיִלים מֹוָצֵאי יֹום טֹוב ִראׁשֹון, ַמתְּ ת לֹוַמר ּבְּ ִפּלַ תְּ ִבית ּבִ ֵכנוּ " ַערְּ רְּ ֵתן]" ּבָ ָרָכה וְּ ֵעָצה  .[ּבְּ וְּ

ַיֲחֹזר ַעם "רֹוֵפא 21 טֹוָבה, ׁשֶּ ָרֵאל  ַעּמוֹ  חֹוֵלי ּפַ ֵכנוּ ִיש ְּ רְּ ֵאיָלךְּ ּבָ אן וְּ ק ִאם ָאַמרִאם הִ  -", ּוִמּכָ ּפֵ ּתַ  סְּ
ֵכנוּ  רְּ  ., ֵאינֹו חֹוֵזרברך עלינואֹו  ּבָ

 

ת  ָהֹעֶמר ְסִפירַׁ
ַאַחר ת לְּ ִפּלַ ִבית ּתְּ ִחיִלים ַערְּ מֹוָצֵאי יֹום טֹוב ִראׁשֹון, ַמתְּ ּבְּ ר ׁשֶּ ּפֹ ת ִלסְּ ר אֶּ ָנֲהגוּ . ָהֹעמֶּ  וְּ
ֹרא ם ִלקְּ ת ָלֵכן ֹקדֶּ ר אֶּ ִציַרת ֵסדֶּ ר קְּ ּמּוָבא ָהֹעמֶּ ֲחזֹורִ  ּכַ ּמַ  .יםּבַ

 
 

 יֹום טֹוב ְמָלאָכה  ּבְ
ָחג ג ּבֶ  ִהְלכֹות חַׁ

ה  ַבד ִמּמַ ָחג, לְּ ֵמי הֶּ ָכל יְּ ָחג ּבְּ כֹות הֶּ ת ִהלְּ ים אֶּ ׁשִ יּו ּדֹורְּ הְּ ּיִ ָרֵאל ׁשֶּ ִיש ְּ ן לְּ ּקֵ נּו ּתִ ה ַרּבֵ ֹמׁשֶּ
ָכךְּ  ָחג. לְּ ם לֶּ ׁשּו ֹקדֶּ רְּ ּדָ ֶּ ִנים ׁשְּ ֵיׁש ׁשּ י ָהַרּבָ ֲהָלָכה ִמּפִ עּוִרים ּבַ ן ׁשִ ּגֵ ַארְּ ַחזֵּק לְּ ִליָט"א, ּולְּ

ַרת ה'. זְּ עֶּ רֹוָבה ּבְּ ה ַהּקְּ ֻאּלָ יַח ּוַבּגְּ ׁשִ ִביַאת ַהּמָ ֱאמּוָנה ּבְּ ָרֵאל ּבֶּ ת ֵלב ִיש ְּ )מגילה ד ע"א.  אֶּ

 יו"ט רנג(חזו"ע 
 

 ֹאֶכל ֶנֶפש  
ֵהן "ֹאכֶּ  ָלאכֹות ׁשֶּ יֹום טֹוב, חּוץ ִמּמְּ ת, ֲאסּורֹות ּבְּ ּבָ ׁשַ ָלאכֹות ָהֲאסּורֹות ּבְּ ל ַהּמְּ ל ּכָ

] ךְּ ל ָהָאָדם, ]ֹצרֶּ ּכֹו ׁשֶּ ָצרְּ לֹוַמר, לְּ ׁש", ּכְּ פֶּ צּויֹות  נֶּ ָלאכֹות מְּ יּו אֹוָתן ַהּמְּ הְּ ּיִ ַבד ׁשֶּ ּוִבלְּ
ָלאכֹות  ָכה. ֲאָבל מְּ ת ַהֲחׁשֵ ָהִאיר אֶּ ֵדי לְּ ר ּכְּ ָלַקת ַהּנֵ ַהדְּ ּול, וְּ ִבׁשּ ל ָאָדם, ּכְּ ל ּכָ וֹות ֵאצֶּ ׁשָ וְּ

ים מְּ  ר ַלֲאָנׁשִ ִעּקָ ׁשֹות ּבְּ ּמְּ ׁשַ ֹוָתן ַהמְּ ר ַלֲעש  ּתֵ ִגים, ֵאין הֶּ ֻעּנָ ִקים ּומְּ ֻפּנָ מְּ ַבד, ּכִ לְּ ִמים ּבִ ֻסּיָ
יֹום טֹוב.  ּבְּ

 

ּול ת ָהֵאש  ּוִבש ּ ְדָלקַׁ  הַׁ

רּוִרים, ַגפְּ ית וְּ ּצִ ֵאׁש ַהּיֹוֵצאת ִמּמַ יֹום טֹוב, ּכְּ ה ּבְּ ִליק ֵאׁש ֲחָדׁשָ ַהדְּ רּו ֲחָכִמים לְּ ֲאָבל  ָאסְּ
ּכְּ  ִליק ֵמֵאׁש ׁשֶּ ַהדְּ ירּו לְּ ָמה' ִהּתִ ׁשָ ב יֹום טֹוב 'ֵנר נְּ רֶּ ל ָאָדם ָיִכין ֵמעֶּ ָלֵכן ּכָ ֵצאת. וְּ ָבר ִנמְּ

ּול,  ִבׁשּ ּנּו לְּ ִליק ִמּמֶּ ַהדְּ ּיּוַכל לְּ ֵדי ׁשֶּ לּוק ּכְּ אֹוָרהּדָ ָרָכיו.  לְּ ָכל צְּ  )מט(ּולְּ
 

ִים ירַׁ ל ּכִ ֶ ז ש   ּגַׁ
ר יֹום ֻמּתָ ּתֹחַ  טֹוב ּבְּ ת ִלפְּ ּתֹור אֶּ פְּ ז ּכַ ִעירוֹ  ַהּגַ ַהבְּ ת ֵאשׁ מֵ  ּולְּ ַאף. ַקּיֶּמֶּ יַרִים וְּ שׁ  ּכִ ּיֵ  ׁשֶּ
ם הֶּ ֵני ּבָ ׁשָ ִטיחּות ַחיְּ אוּ ] ּבְּ צְּ ּיָ ִנים ׁשֶּ ָ ׁשּ ר, [ָהַאֲחרֹונֹות ּבַ שׁ  ֻמּתָ ּמֵ ּתַ ִהׁשְּ ם לְּ הֶּ ִחיָלה ּבָ ַכּתְּ לֹא לְּ  לְּ
שׁ   )כן פסקו מרן הראשון לציון רבנו עובדיה יוסף, הגר"ש וואזנר והגר"י נויברט זצוק"ל( .ֲחׁשָ

 
יַריִ  ִסיבּוב םּכִ ּבְּ ּתֹור ׁשֶּ פְּ ית ּדֹוֵלק, ַהּכַ ּצִ ימוּ , ַהּמַ הֹוִציא ֵלב ָיש ִ ת לְּ ַקע אֶּ ַמל ַהּתֶּ  ֵמַהַחׁשְּ
ֵני ֵדי, טֹוב יֹום ִלפְּ ָלַקת ּכְּ ַהדְּ ז ׁשֶּ יֶּה  ַהּגַ הְּ ת ֵמֵאשׁ  ּתִ לֹא ַקּיֶּמֶּ ה ֵמֵאשׁ  וְּ ית - ֲחָדׁשָ ּצִ  .ֵמַהּמַ
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ל מַׁ ש ְ  חַׁ
יֹום טוֹ  ַמל ּבְּ ִליק ַחׁשְּ ַהדְּ ַנַחת ֵאין לְּ ָהִעיר ּבְּ ָלֵכן ֵיׁש לְּ ה. וְּ ִליק ֵאׁש ֲחָדׁשָ דְּ ּמַ יָון ׁשֶּ ב, ּכֵ

ת טֹוב.  ּכַ רְּ ם ּבִ ָתֹבא ֲעֵליהֶּ זֶּה, וְּ ים ּבָ ִקּלִ אֹוָתם ַהּמְּ ִעיָמה לְּ  )נג(ּוִבנְּ
 

ּנּור  ּתַׁ
ּנּור מֵ  ת ַהּתַ ִעיל אֶּ ַכּיֹוֵצא, ַיפְּ ַתּפּוֵחי ֲאָדָמה וְּ ַתּנּור עֹופֹות וְּ ֱאפֹות ּבְּ ה לֶּ ָחג ָהרֹוצֶּ ב הֶּ רֶּ עֶּ

ה ֵמֵאָליו.  בֶּ ִיּכָ ֵלק וְּ ּנּור ִיּדָ ַהּתַ ּנּור, וְּ ּתַ ָחג ּבַ ֲאָכִלים ּבֶּ ת ַהּמַ ן אֶּ ִיּתֵ ת, וְּ ּבָ עֹון ׁשַ  )עב(ַעל ׁשְּ
 

יר ּסִ  ִמּלּוי הַׁ
י  ַאף ַעל ּפִ ָלם, וְּ ְּ ַבׁשּ ֵדי לְּ ָדִגים ּכְּ ר אֹו ּבְּ ָבש ָ יֹום טֹוב ּבְּ יר ּבְּ ת ַהּסִ אֹות אֶּ ַמּלְּ ר לְּ ֻמּתָ

ֵאינ ת ׁשֶּ ִעיָמה יֹוֵתר אֶּ ת ַהֲחִתיכֹות ַמטְּ פֶּ ּתֹוסֶּ ֵני ׁשֶּ א ֲחִתיָכה ַאַחת, ִמּפְּ ּלָ ֱאֹכל אֶּ ֹו ָצִריךְּ לֶּ
בֹוד יֹום טֹוב.  ח יֹוֵתר ִלכְּ ּבָ ׁשֻ ה מְּ ּלֹו ַנֲעש ֶּ יל ּכֻ ׁשִ בְּ ַהּתַ ָצא ׁשֶּ ִנמְּ יל, וְּ ׁשִ בְּ  )לח(ַהּתַ

 

ת ּבָ ַׁ ּלֵל ש  ּול ְלֹצֶרְך ְמחַׁ ש ּ  ּבִ
יוֹ  ל ּבְּ ֵ ַבׁשּ ָיאָאסּור לְּ סְּ הֶּ ַפרְּ ת ּבְּ ּבָ ל ׁשַ ַחּלֵ הּוִדי ַהמְּ ךְּ יְּ ֹצרֶּ ֵני ] ם טֹוב לְּ פְּ ת ּבִ ּבָ ַחּלֵל ׁשַ ּמְּ נּו ׁשֶּ ַהיְּ ּדְּ

ב כֶּ רֶּ חֹוב אֹו נֹוֵסַע ּבְּ רְּ ן ִסיָגִרּיֹות ּבָ ֵ ַעׁשּ ּמְּ גֹון ׁשֶּ ָרה, ּכְּ ַעל  [,ֲעש ָ ִמילֹא יַ ן כֵּ וְּ יֹום טֹוב, לְּ  ֵאָליו נוֹ זְּ
ֻיָחד בִּ  מְּ ל ּבִ ֵ ַבׁשּ א יְּ ּמָ ִבילֹו. אּוָלם ׁשֶּ ָרתוֹ ִאם ׁשְּ בֹו ַלּתֹוָרה,  ַמטְּ ָקרְּ ל יְּ לְּ ת ּכָ ל אֶּ ֵ ַבׁשּ

ָחג ל ּבֶּ ֵ ַבׁשּ ָטֵרךְּ לְּ ּלֹא ִיצְּ ֵדי ׁשֶּ ָחג, ּכְּ ב הֶּ רֶּ יִלים ֵמעֶּ ׁשִ בְּ ָלל.  ַהּתַ ם ָלֵכן, וְּ ּכְּ ל ֹקדֶּ ֵ ׁשּ ִאם לֹא ּבִ
אי ִיהְּ  ֲאַזי ַ ֵני ֵביתֹו, ַרׁשּ ִלבְּ מֹו וְּ ַעצְּ ל לְּ ֵ ַבׁשּ ּמְּ ב ׁשֶּ הַאּגַ ִביל ֲחֵברוֹ  יֶּ ׁשְּ הֹוִסיף ּבִ ֲהֵרי, לְּ ר  ׁשֶּ ֻמּתָ

יר ת ַהּסִ אֹות אֶּ ַמּלְּ ה יֹוֵתר לְּ ִריךְּ  ִמּמָ ּצָ י, ׁשֶּ ַח. ָאז ּכִ ּבֵ ּתַ יל ִמׁשְּ ׁשִ בְּ  )לח( ַהּתַ
 

ּון  ִעש ּ
ָכל ָאָדם.  ָוה לְּ ָ ֵאין זֹו ֲהָנָאה ַהׁשּ יָון ׁשֶּ יֹום טֹוב, ּכֵ ן ִסיָגִרּיֹות ּבְּ ֵ ַעׁשּ ִרים לְּ ֵיׁש אֹוסְּ

ַלֲהָלָכה ִבים  - וְּ ָהֵקל לֹו. ֲאָבל אֹוָתם ַהחֹובְּ ֵרם לֹו ַצַער, ֵיׁש לְּ ן ִיּגָ ֵ ַעׁשּ ִאם לֹא יְּ ָאָדם ׁשֶּ
ֹאד  ֹאד מְּ יק מְּ ּון ַמזִּ י ָהִעׁשּ ָצִריךְּ ָלַדַעת ּכִ ן. וְּ ֵ ַעׁשּ עּו ִמּלְּ נְּ ַעם, ִיּמָ י ּפַ ִסיָגִרּיֹות ִמּדֵ

ל ָהָאָדם,  ִריאּותֹו ׁשֶּ ם". ַהּתֹוָרה ּויעֹוֵבר ַעל ִצוּ וְּ ִלבְּ ׁשֵֹתיכֶּ ַנפְּ ֹאד לְּ ם מְּ ּתֶּ ַמרְּ ִנׁשְּ . ועיין )מד "וְּ

 (בחוברת "הרפואה בהלכה ובאגדה"
 

ּבּוי ָהֵאש    ּכִ

יֹום טֹוב ַכּבֹות ֵאׁש ּבְּ ֵאין בָּ  ,ָאסּור לְּ ל ׁשֶּ ּבּויּכָ ִליק ּכִ דְּ ָלֵכן, ַהּמַ ׁש. וְּ פֶּ ל נֶּ ךְּ ֹאכֶּ רּור  ֹצרֶּ פְּ ּגַ
ָלַקת ַהדְּ ז, ַינִּ  אוֹ  ֵנר לְּ ה ֵמֵאָליו.ּגַ בֶּ ּכָ ּיִ ֲעִדינּות ׁשֶּ רּור ּבַ פְּ ת ַהּגַ  )נב( יַח אֶּ

 

ז ּבּוי ּגַׁ  ּכִ
ַמּלֵא  ּיְּ גֹון ׁשֶּ ֵדי ּגֹוֵרם ַאֵחר, ּכְּ ַכּבֹותֹו ַעל יְּ ר לְּ ז, אּוָלם ֻמּתָ ת ַהּגַ ַכּבֹות אֶּ ָאסּור לְּ

ח, ּתַ רְּ ּיִ יֵחהּו ַעל ָהֵאׁש ׁשֶּ ַיּנִ דֹוָתיו וְּ ַמִים ַעל ּגְּ קּום ָקָטן ּבְּ כּו ַעל  קּומְּ פְּ ָ ִיׁשּ ִים וְּ ׁשּו ַהּמַ לְּ ִיגְּ וְּ
י  חּו, ּכִ ָרתְּ ִים ׁשֶּ ת ַהּמַ ּתֹות אֶּ יד ִלׁשְּ ּפִ ַיקְּ ז. וְּ ּתֹור ַהּגַ פְּ ת ּכַ ּגֹר אֶּ ָאז ִיסְּ ה ָהֵאׁש, וְּ בֶּ ִתּכָ ז וְּ ַהּגַ

 . ךְּ ֹצרֶּ ּלֹא לְּ ל ׁשֶּ ֵ ַבׁשּ ָצא ֵאפֹוא )נח(ָאסּור לְּ ֵאינֹו ָצִריךְּ  ִאם ֵיׁש לֹו ֵמַחם ַמִים, ִנמְּ ת  ׁשֶּ ַמִים האֶּ
יָצה. ת ַהּבֵ ֹיאַכל אֶּ ִים וְּ ׁשּו ַהּמַ לְּ גְּ ּיִ ין ׁשֶּ ּתִ ַימְּ יָצה וְּ יַח ּבֵ ּתִ ַהרְּ ל לְּ ּדֵ ּתַ יַח, ָלֵכן ִיׁשְּ ּתִ רְּ ּמַ  ׁשֶּ

 

ז ּגַׁ  חַׁ
כֹון ל ַהּנָ ּכָ ָחד ׁשֶּ יֶּה אֶּ ֵביתוֹ  לוֹ  ִיהְּ ז" ּבְּ הּוא", ַחּגַ עֹון ׁשֶּ ר ׁשָ ֻחּבָ ז ַהּמְּ ן, ַלּגַ ַכּוֵ ָחג אֹותוֹ  ּומְּ  ּבֶּ

מֶּ  ךְּ לְּ ַמן ׁשֶּ ה ַהזְּּ רֹוצֶּ ֵאר ׁשֶּ ָ ׁשּ ּיִ לּוק ׁשֶּ ַאַחר, ּדָ ן ּולְּ ה הּוא ִמּכֵ בֶּ  .ֵמֵאָליו ּכָ
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ת ָהֵאש   ְנָמכַׁ  הַׁ
לֹו ַעל ֵאׁש  ְּ ַבׁשּ ן ָצִריךְּ לְּ ַאַחר ִמּכֵ בֹוָהה, ּולְּ ּולֹו הּוא ַעל ֵאׁש ּגְּ ׁשּ ת ּבִ ִחּלַ ּתְּ יל ׁשֶּ ׁשִ בְּ ּתַ

ַכּיֹוצֵ  ז וְּ יל ֹארֶּ ׁשִ בְּ מֹו ּתַ מּוָכה, ּכְּ ז נְּ ת ַהּגַ ִמיךְּ אֶּ ַהנְּ ר לְּ לֹא כדי א, ֻמּתָ ן וְּ ֹהגֶּ ל ּכַ ֵ ׁשּ ּבַ תְּ ּיִ ׁשֶּ
 , ִמיךְּ ַהנְּ ם לְּ ר ּגַ ׁש, ֻהּתַ פֶּ ל נֶּ ךְּ ֹאכֶּ ֹצרֶּ ִהיא לְּ ָלאָכה ׁשֶּ ירּו ֲחָכִמים מְּ ִהּתִ יָון ׁשֶּ ּכֵ ֵרף, ׁשֶּ ָ ִיש ּ

מּוָכה.  ה נְּ ִליק ֵאׁש ֲחָדׁשָ ַהדְּ ִריכּו לְּ לֹא ִהצְּ אֹון ַרבִּ וְּ ַסק ַהּגָ ן ּפָ ה ּכֵ רֹות מֹׁשֶּ רֹו ִאּגְּ ִספְּ ֵטיין ּבְּ ׁשְּ ינְּ ה ַפיְּ י מֹׁשֶּ

י ַרּבֹוֵתינּו ָהִראׁשֹוִנים. קג(' "ד סוחקטו, ס' )ח"א  טּוב ַטַעם ָוַדַעת ַעל ּפִ ר ּבְּ ּתֵ ת ַההֶּ ִחזֵּק אֶּ י  וְּ אֹון ַרּבִ יר ַהּגָ ֵכן ִהּתִ וְּ
ַתב ּבְּ  ֵכן ּכָ י, וְּ ּדִ יל ַעבְּ ּכִ ׁשּו"ת ַיש ְּ ָיה ֲהָדאָיה ּבְּ ים. עֹוַבדְּ ִקים ַרּבִ עֹוד ּפֹוסְּ ַין ּתֹוָרה, וְּ  )נח(ׁשּו"ת ִקנְּ

 

ִים מַׁ ת ֵנר ּבְ חַׁ ּנָ  הַׁ
ה בֶּ ִים ִיּכָ ַמן ַלּמַ עֹוד זְּ יַע ּבְּ ּגִ ּיַ ׁשֶּ ּכְּ ֵדי ׁשֶּ ַמִים ּכְּ יחֹו ּבְּ ַהּנִ לּוק, ֵאין לְּ ֲעָוה ּדָ זֶּּה  ֵנר ׁשַ יָון ׁשֶּ ]ּכֵ

ָחם[.  ה ּפֶּ עֹוש ֶּ ל ּתֹוָרה, ׁשֶּ ּבּוי ׁשֶּ ַרם ּכִ ַאַחר אֲ ּגְּ לּוק, ּולְּ ֲעַדִין ֵאינֹו ּדָ ׁשֶּ ַמִים ּכְּ יחֹו ּבְּ ַהּנִ ר לְּ ָבל ֻמּתָ
ת  רֶּ ִליֵקהּו ֵמֵאׁש ַאחֶּ ן ַידְּ ִליק ֵנר ָקָטן[.ִמּכֵ ַמדְּ א ּכְּ ּלָ ֵאינֹו אֶּ  )סימן תקיד סעיף ג. נז( ]ׁשֶּ

 

 ּבֹוֵרר
יֹום טֹוב  ת ּבֹוֵרר ּבְּ אכֶּ לֶּ גֹון -מְּ ת, ּוכְּ ּבָ ַ ּה יֹוֵתר ִמׁשּ ים ּבָ ִקּלִ ֹסלֶּת  מְּ ל ּופְּ ׁש ֹאכֶּ ּיֵ ׁשֶּ

ת',  ֹסלֶּ ל ִמּתֹוךְּ ַהּפְּ ת 'ָהֹאכֶּ ד' ַרק אֶּ ּיָ הֹוִציא 'ּבַ ר לְּ ת ֻמּתָ ּבָ ׁשַ ּבְּ י ׁשֶּ ֹעָרִבים, ַאף ַעל ּפִ מְּ
ר'  ּתַ ַאלְּ ּיֹאַכל אֹותֹו 'לְּ ַנאי ׁשֶּ ד[ ּוִבתְּ הֹוִציא  -]ִמּיָ ִאם ַקל יֹוֵתר לְּ יֹום טֹוב ֵהֵקּלּו, ׁשֶּ ּבְּ

ת, יֹוצִ  ֹסלֶּ ת ַהּפְּ ַאף אֶּ ךְּ יֹום טֹוב, וְּ ֹצרֶּ ֹרר לְּ בְּ ּיִ ַנאי ׁשֶּ ת, ּוִבתְּ ֹסלֶּ ת ַהּפְּ ֵאינֹו ִאם יא אֶּ
ר.  ּתַ ַאלְּ  )עו(אֹוֵכל לְּ

 

 טֹוֵחן

ר. ּתַ ַאלְּ לֹו לְּ ק ַלֲהָכַנת ָסָלט, ַאף ִאם ֵאינֹו אֹוכְּ ק ּדַ ּתֹךְּ ָיָרק ּדַ ר ַלחְּ ת  ֻמּתָ ּבָ ׁשַ לֹא ֵכן ּבְּ
ק דַּ  ָרק ּדַ ת ַהּיָ ּתֹךְּ אֶּ ָאסּור ַלחְּ ר. ׁשֶּ ּתַ ַאלְּ לֹו לְּ א ִאם אֹוכְּ ּלָ ת ק, אֶּ רֶּ חֹובֶּ ָחָבה ּבְּ ַהרְּ ֹבָאר ּבְּ מְּ ֲהָלָכה "ּכַ ת ּבַ ּבָ ַ ַהׁשּ

ָדה  )עא( ."ּוָבַאּגָ
 

ה  יָּ ְמּפִ ם.  -ּפ  הֶּ ַכּיֹוֵצא ּבָ ּפּוַח ֲאָדָמה וְּ ּפּוַח, ּתַ ר, ּתַ זֶּ ה ּגֶּ ּיָ ּפִ ֻפמְּ ָגֵרר ּבְּ ר לְּ  )עא(ֻמּתָ
 

 סֹוֵחט

ר ת ַהּפֵ ֹחט אֶּ ּכֹוִלּיֹות, ָאסּור ִלסְּ ׁשְּ ּפּוִזים, אֶּ ֵזיִתים, ֲעָנִבים, ּתַ ה ּכְּ קֶּ ַמׁשְּ ִדים לְּ ֹות ָהעֹומְּ
ן ָכל ֹאפֶּ ֹחט ּבְּ ר ִלסְּ ם, ֲאָבל ִלימֹוִנים ֻמּתָ הֶּ ּיֹוֵצא ּבָ ָכל ּכַ ֲהֵרי, וְּ ת ֲאִפּלוּ  ׁשֶּ ּבָ ׁשַ ר ּבְּ  ֻמּתָ

סֹוֲחָטם ֹבָאר .לְּ מְּ טּוב ּכַ ר ּבְּ ּתֵ ת  ָוַדַעת ַטַעם ַההֶּ רֶּ חֹובֶּ ָדההַ "ּבַ ֲהָלָכה ּוָבַאּגָ ת ּבַ ּבָ ַ  )עג( ".ׁשּ
 

ְקֶצה   מ 

ן. ַהּלָ ִדלְּ ת, ּכְּ ּבָ ִמירּו ּבֹו יֹוֵתר ִמׁשַ חְּ יֹום טֹוב הֶּ ה ּבְּ צֶּ ָחל ֲאָבל ֻמקְּ ׁשֶּ תיֹום טֹוב ּבְּ  ּכְּ ּבָ  ,ׁשַ
יָניו מוֹ  ּדִ תּבְּ  ּכְּ ּבָ ים,  .ׁשַ ֵעיֵני ָהֲאָנׁשִ ּיֹום טֹוב ַקל ּבְּ יָון ׁשֶּ זֶּה, ִמּכֵ ַעם ּבָ ַהּטַ ִליק ֵמֵאׁש וְּ ַהדְּ ר לְּ ֲהֵרי ֻמּתָ ׁשֶּ

לּ  ה ׁשֶּ צֶּ קְּ ּמֻ ִמירּו ּבַ חְּ הֶּ ת ַהּיֹום, וְּ ַ ֻדׁשּ קְּ לּו ּבִ זְּ ַזלְּ א יְּ ּמָ ׁשּו ֲחָכִמים ׁשֶּ ָכךְּ ָחׁשְּ ל, לְּ ֵ ַבׁשּ ר לְּ ֵאׁש, ּוֻמּתָ ֹו יֹוֵתר לְּ
ת. ּבָ ָחל ֲאָבל ִמׁשַ ׁשֶּ ת ּכְּ ּבָ ׁשַ כּו לְּ , ּבְּ רְּ ת, לֹא ֻהצְּ ּבָ ַרת ׁשַ ָנּה ֻחמְּ ּיֶּׁשְּ ד ַהּיֹום טֹוב ׁשֶּ ה ִמּצַ צֶּ מּוקְּ ִמיר ּבָ ַהחְּ
מֹו.  (, כז)כו ַעצְּ

 

ִלּפֹותְקִלּפֹות  קְּ ֵהָמה ּכִ ַמֲאַכל ּבְּ אּויֹות לְּ יחַ  ָהרְּ ַכּיֹוֵצא, ֲאַבּטִ ת ֵאיָנן , ֵמלֹון וְּ ּבָ ׁשַ ּבְּ ֲהַגם ׁשֶּ
ה צֶּ יֹום טֹוב ֵהן ֻמקְּ ה, ּבְּ צֶּ ֵדי מַ  ,ֻמקְּ א ַעל יְּ ּלָ ד אֶּ ּיָ ָלן ּבַ טְּ ַטלְּ ָאסּור לְּ ין וְּ ב אֹו ַסּכִ ּגֵ

ה. ַכּדֹומֶּ  וְּ
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ְקֶצה ְלֹצֶרְך ֹאֶכל ֶנֶפש   יֹום טֹוב, ּגַם  - מ  ׁש ּבְּ פֶּ ל נֶּ ת ֹאכֶּ אכֶּ לֶּ יָרה ַהּתֹוָרה מְּ ִהּתִ יָון ׁשֶּ ִמּכֵ
חֹות ֲאָבִנים  גֹון ִאם ֻמּנָ ׁש, ּכְּ פֶּ ל נֶּ ךְּ ֹאכֶּ ֹצרֶּ יֹום טֹוב לְּ ה ּבְּ צֶּ ֵטל ֻמקְּ ַטלְּ ירּו לְּ ֲחָכִמים ִהּתִ

ֵרי ַמאֲ  בְּ ה ַעל ּדִ צֶּ ָהֲאָבִנים ֵהן 'ֻמקְּ יָון ׁשֶּ ת ָהֲאָבִנים ּכֵ הֹוִציא אֶּ ת ָאסּור לְּ ּבָ ׁשַ ּבְּ ָכל, ׁשֶּ
קֹוָמן  ךְּ מְּ ֹצרֶּ ָלן ֲאִפּלּו לְּ טְּ ַטלְּ ָאסּור לְּ ךְּ  -ֵמֲחַמת ּגּוָפן', וְּ ֹצרֶּ יֹום טֹוב, לְּ ל ָמקֹום ּבְּ ִמּכָ

הֹוִציָאן. ירּו ֲחָכִמים לְּ ׁש ִהּתִ פֶּ ל נֶּ חָ  ֹאכֶּ ַהרְּ ֹבָאר ּבְּ מְּ ת ּכַ רֶּ חֹובֶּ ָדה"ָבה ּבְּ ֲהָלָכה ּוָבַאּגָ ת ּבַ ּבָ ַ  ."ַהׁשּ
 

ִליק ֵאׁש מִ  ַהדְּ ָאסּור לְּ ֵעיל ׁשֶּ נּו לְּ ַארְּ ּבֵ י ׁשֶּ רּוִרים ַאף ַעל ּפִ פְּ ל ָמקֹום ַהּגַ רּוִרים, ִמּכָ ַגפְּ
צּוָיה. ִליק ֵמֵאׁש מְּ ַהדְּ ֵדי לְּ ם ּכְּ הֶּ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ִהׁשְּ ר לְּ יֹום טֹוב, ּוֻמּתָ ה ּבְּ צֶּ  )נא( ֵאיָנם ֻמקְּ

 

ת ְקִלּפֹותִטְלטּול  ּלַׁחַׁ צַׁ  ּבְ
ר יחַ  ֻמּתָ ַהּנִ ַחת לְּ ַצּלַ ִלּפֹות ֲאִפּלוּ  ֵריָקה ּבְּ ֵאיָנן קְּ אּויֹות ׁשֶּ ַמֲאָכל רְּ ֵהָמה לְּ א. ּבְּ ּלָ  אֶּ

ַאַחר ּמֵ ַחת ׁשֶּ ּלַ ָנן ּוַבּצַ ׁשְּ ה יֶּ ִלּפֹות ַעּתָ ֵהן קְּ ה ׁשֶּ צֶּ ה ֵהיַאךְּ , ֻמקְּ ַפּנֶּ ַחת אֹוָתן יְּ ּלַ ָנן? ֵמַהּצַ ׁשְּ  יֶּ
ה ּמָ ֻרּיֹות ּכַ ׁשָ פְּ ת ָיִרים א.: אֶּ ַחת אֶּ ּלַ ַעט ַהּצַ הּ  מְּ ּדָ ֵרי לֹא ֲאָבל ִמּצִ ַגמְּ ת ִויַנֵער, לְּ  אֶּ

כּוַלת ַחת ּתְּ ּלַ ל ַהּצַ ה אֶּ ּפָ גֹון] ַהּמַ ה ּכְּ ַמּפָ ֲעִמית ַחד ּבְּ זֹּוֵרק ּפַ ן ב. [.אֹוָתהּ  ׁשֶּ ל ַמֲאָכל ִיּתֵ  ּכָ
הּוא ַחת ׁשֶּ ּלַ ּצַ ָאז, ּבַ ר וְּ יֶּה ֻמּתָ ָהִרים ִיהְּ ת לְּ ַחת אֶּ ּלַ ֵרי ַהּצַ ַגמְּ ב לְּ ר ַמֲאַכל ַאּגַ ּתֵ , ַההֶּ
ֹרק ִלזְּ ת וְּ ִלּפֹות אֶּ ה ַהּקְּ ּפָ ת ָצִריךְּ  ִאם ג.. ָלַאׁשְּ קֹום אֶּ ָחן ַהּמָ לְּ ֻ ׁשּ ָעָליו ּבַ ַחת ׁשֶּ  ֻמּנַ

ַחת ּלַ ר, ַהּצַ ָהִרים ֻמּתָ ת לְּ ַחת אֶּ ּלַ ֹרק ַהּצַ ִלזְּ ת וְּ ת אֶּ ֹסלֶּ ה ַהּפְּ ּפָ לִ  ַאף, ָלַאׁשְּ  ָלֵתת יִמּבְּ
ַחת ַמֲאַכל ּלַ ּצַ  ועיין קצוש"ע חזו"ע שבת א עמוד רעז. ובהערה שם( .ז. חזו"ע שבת ג עב, ריא"כ)סימן שח ס .ּבַ

 

 ְרִחיָצה

ֵאין זֹו ֲהָנָאה  יָון ׁשֶּ ל ַהּגּוף, ּכֵ ת ּכָ ם אֶּ הֶּ ֹחץ ּבָ ֵדי ִלרְּ יֹום טֹוב ּכְּ ם ַמִים ּבְּ ַחּמֵ ָאסּור לְּ
ׁש,  פֶּ ָכל נֶּ ָוה לְּ ָ ֲהרֵ ַהׁשּ ָכל יֹום]ׁשֶּ ל ּגּופֹו ּבְּ ת ּכָ ל ָאָדם רֹוֵחץ אֶּ ם  [.י לֹא ּכָ ַחּמֵ ר לְּ ָנם ֻמּתָ ָאמְּ

ַבד.  לְּ ָליו ּבִ ַרגְּ ָניו, ָיָדיו וְּ ת ּפָ ֹחץ אֶּ ֵדי ִלרְּ  )סימן תקיא סעיף ב. מא(ַמִים ּכְּ
 

ֶמש  דּ  ֶ  ּוד ש 
ב יֹום טֹוב רֶּ מּו ֵמעֶּ ַחּמְּ ִהתְּ הֶּ , ַמִים ׁשֶּ ֹחץ ּבָ ר ִלרְּ ָפַרד ֻמּתָ ֵני סְּ הּוא ִלבְּ ל ַהּגּוף. וְּ ת ּכָ ם אֶּ

רּו ֲחָכִמים  ּלֹא ָאסְּ ׁש, ׁשֶּ מֶּ דּוד ׁשֶּ מּו ּבְּ ַחּמְּ ִהתְּ ים ׁשֶּ ַמִים ַחּמִ ַרֵחץ ּבְּ ִהתְּ ר לְּ ּתָ ּמֻ ין ׁשֶּ ַהּדִ
ב יֹום טֹוב אֹו  רֶּ מּו ֵמעֶּ ַחּמְּ ִהתְּ ל ׁשֶּ יֹום טֹוב, ֲאָבל ּכָ ִים ּבְּ ת ַהּמַ ם אֶּ ַחּמֵ א לְּ ּלָ אֶּ

ם, מֻ  מּו ֵמֲאֵליהֶּ ַחּמְּ ִהתְּ ם. ׁשֶּ הֶּ ֹחץ ּבָ ר ִלרְּ  (. חזו"ע שבת ו פז, פח)סימן תקיא סעיף ב. מאּתָ
 

ית  ֶמְרָחץ ּבֵ
ִית,  ּבַ ּבַ ָרִטית ׁשֶּ ָיה ּפְּ טְּ ּבַ ַאמְּ ָקא ּבְּ וְּ ים, ֵהם ּדַ ַמִים ַחּמִ ַרֵחץ ּבְּ ִהתְּ "ל לְּ ִרים ַהּנַ ּתֵ ל ַההֶּ ּכָ

ים  ל ַרּבִ ָחץ ׁשֶּ רְּ ֵבית ַהּמֶּ ה[,ֲאָבל ּבְּ וֶּ רּו ֲחָכִמים ׁשֶּ  ]ִמקְּ זְּ ָניו, ּגָ ַרֵחץ ּבֹו ֲאִפּלּו ּפָ ִהתְּ ּלֹא לְּ
ַבד.  ָליו לְּ ַרגְּ ִרים ָיָדיו וְּ ָהיּו אֹומְּ ִאּסּור, וְּ יֹום טֹוב ּבְּ ִמים ַמִים ּבְּ ַחּמְּ ּמְּ ִעים ׁשֶּ ׁשָ ִנים רְּ ּלָ ָהיּו ּבַ ֵני ׁשֶּ ִמּפְּ

מּו  ִחּמְּ ת ׁשֶּ ב יֹום טֹוב.אֶּ רֶּ ִים ֵמעֶּ אּוָלם ַהּמַ ַמִים וְּ ר צֹוֵנִנים ּבְּ ָחץבָּ  ֲאִפּלוּ  ֻמּתָ רְּ  )מא(. מֶּ

 

ז  נַׁ ּכְ ש ְ ֵני אַׁ ָחד, ֲאִפּלּו  -ּבְ אֶּ ל ַהּגּוף ּכְּ ת ּכָ ֹחץ אֶּ ּלֹא ִלרְּ ִמיר ׁשֶּ ַהחְּ ַנז לְּ ּכְּ ֵני ַאׁשְּ ַהג ּבְּ ִמנְּ
ר  ֵאבֶּ ר וְּ ל ֵאבֶּ ֹחץ ּכָ ָהֵקל ִלרְּ ָנם ֵיׁש לְּ ָאמְּ ב יֹום טֹוב. וְּ רֶּ מּו ֵמעֶּ ַחּמְּ ִהתְּ ים ׁשֶּ ַמִים ַחּמִ ּבְּ

ךְּ תִּ  ֹצרֶּ ַבּדֹו. ּולְּ ים. לְּ ַמִים ַחּמִ ָרֳחצֹו ּבְּ ָהֵקל לְּ  )הרמ"א סימן תקיא סעיף ב ומשנ"ב. מא(ינֹוק, ֵיׁש לְּ
 

ִים ְוִרּקּוד ּפַׁ ת ּכַׁ  ְמִחיאַׁ

ֹקד,  ִלרְּ ִים וְּ ּפַ ֹחא ּכַ יֹום טֹוב ָאסּור ִלמְּ ם ּבְּ ַחת ּתֹוָרהָחג ]חּוץ מֵ ּגַ מְּ ק  [.ש ִ ּפֹ ֵכן ָאסּור ִלדְּ וְּ
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יר ִ ב ַהׁשּ צֶּ ָחן ִעם קֶּ לְּ ֻ ת.ַעל ַהׁשּ ּבָ ׁשַ ָאסּור ּבְּ מֹו ׁשֶּ ת  , ּכְּ רֶּ חֹובֶּ ֹבָאר ּבְּ מְּ ת"הּכַ ּבָ ֲהָלָכה ּוָבֲאָגָדה" ׁשַ  . )שכ(ּבַ
 

 ְרפּוָאה

א הֹוֵלךְּ  ּלָ ה אֶּ ּטָ ּמִ ֵאינֹו ׁשֹוֵכב ּבַ י ׁשֶּ ֵאב, ַאף ַעל ּפִ ׁש לֹו ֵאיזֶּה ֵמחֹוׁש אֹו ּכְּ ּיֵ ִמי ׁשֶּ
לֹעַ  רּוָפה אֹו ִלבְּ ר לֹו ָלַקַחת ּתְּ ָבִריא, ֻמּתָ יֹום טֹוב,  ּכְּ ּדּוִרים ּבְּ ת.ּכַ ּבָ ׁשַ ן ּבְּ ֵאין ּכֵ ֶּ  )כג( ַמה ׁשּ

 

עֹון ת ש ְ ּבָ ַׁ  ש 
י ִ ׁשּ יֹום ׁשִ ָחל ּבְּ ת'  ,יֹום טֹוב ׁשֶּ ּבָ עֹון ׁשַ ְּ ת ַה'ׁשּ ן אֶּ ַכּוֵ ר לְּ יִגיָטִלי[ֻמּתָ ֵאינֹו ּדִ יֹום טֹוב  ]ׁשֶּ ּבְּ

ה  בֶּ ִיּכָ ֵלק וְּ עֹות ִיּדָ ֵאיזֶּה ׁשָ ת לְּ ּבָ ַ ךְּ ַהׁשּ ֹצרֶּ ַבד .)נז(לְּ ים ּוִבלְּ ש ִ ּיָ ּלֹא ֵלב ׁשֶּ ֹרם ׁשֶּ ה ִלגְּ ֻעּלָ  ִלפְּ
ִדית ל ִמּיָ ּבּוי ׁשֶּ ָלָקה אוֹ  ּכִ ֵעת ַהדְּ הּוא ּבְּ ן ׁשֶּ ַכּוֵ ת מְּ עֹון אֶּ ָ  .ַהׁשּ

 
 

 ּמֹוֵעד   ִהְלכֹות ֹחל הַׁ
ְנָהָגה הַׁ כֹוָנה הַׁ ּנְ  הַׁ

"ם ּבַ ַתב ָהַרמְּ ה" :)פ"ו מהלכות יו"ט הי"ז( ּכָ ַות ֲעש ֵ טֹוב ֵלב ִמן ַהּתֹורָ  ִמצְּ ֵמַח וְּ יֹות ש ָ ה ִלהְּ
ִוים ֵאָליו.  לְּ ָכל ַהּנִ יתֹו וְּ ֵני ּבֵ ּתֹו ּובְּ ִאׁשְּ ּמֹוֵעד, הּוא וְּ ה ּבַ ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוׁשְּ י ׁשֶּ ַאף ַעל ּפִ וְּ

ת:  ךְּ ִהיא ַהּדָ א ּכָ ּלָ ּלֹו, אֶּ ל ַהּיֹום ּכֻ ה ּכָ ּתֶּ ִיׁשְּ ה ִהיא, לֹא ֹיאַכל וְּ ַות ֲעש ֵ ּמֹוֵעד ִמצְּ ּבַ
ר ַמׁשְּ  ּבֹקֶּ ִלים, ּבַ אֹוכְּ ם וְּ יהֶּ ָבּתֵ ִרים לְּ חֹוזְּ ִלים, וְּ לְּ ּפַ ֵנִסּיֹות ּוִמתְּ י ּכְּ ָבּתֵ ל ָהָעם לְּ יִמים ּכָ ּכִ

ִלים  לְּ ּפַ ַאַחר ֲחִצי ַהּיֹום ִמתְּ ׁשֹוִנים ַעד ֲחִצי ַהּיֹום, וְּ ִאים וְּ ָרׁשֹות קֹורְּ י ִמדְּ ָבּתֵ ִכים לְּ הֹולְּ וְּ
תּ  ִלׁשְּ ֱאֹכל וְּ ם לֶּ יהֶּ ָבּתֵ ִרים לְּ חֹוזְּ ָחה וְּ ָאר ַהּיֹוםִמנְּ  ."ֹות ׁשְּ

 
רּו ֲחַז"ל  א: סנהדרין ז ע"א(מסכת )ָאמְּ עֹוָלם ַהּבָ ל ָאָדם ּבָ ינֹו ׁשֶּ ת ּדִ ִחּלַ ֵרי ּתֹוָרה.  - ּתְּ בְּ ַעל ּדִ

א יֹוֵעץ לֶּ ָכַתב ַהּפֶּ ָנָסתֹו : )מערכת חול המועד( וְּ ַפרְּ ָהָיה ָטרּוד ּבְּ ַטֲעָנה ׁשֶּ ֹבא ּבְּ ּיָ ֵיׁש ָאָדם ׁשֶּ
ֵבית ף לְּ רֶּ ָהִביא טֶּ ֲהֵרי בַּ לְּ ּתֹר ַטֲעָנתֹו, ׁשֶּ ּתֹוָרה, ַאךְּ ַהּמֹוֵעד ִיסְּ ָלֵכן לֹא ָעַסק ּבַ מֹוֵעד ֹו, וְּ

ִטּיּול ַמן ּבְּ ת ַהזְּּ ז אֶּ ּבֵ ַבזְּ ָלאָכה, ּומְּ נּוי הּוא ִמּמְּ ּדֹו: וְּ ים ּפָ גְּ נֶּ ַמִים ּכְּ ָ ׁשּ ֲענּו ּבַ ִיטְּ ּפּוִטים, וְּ ִפטְּ
ָלמָּ  ֹמד ּתֹוָרה, וְּ ַנאי ִללְּ ָך ּפְּ ת ה', ֲהֵרי ָהָיה לְּ ֵרא אֶּ ָך?! ֲאָבל ָהִאיׁש ַהּיָ ַמּנְּ ּתָ זְּ דְּ ה ִאּבַ

ִאּלּו ָעַסק  יִבים לֹו ּכְּ כּות, ּוַמֲחׁשִ ִנים אֹותֹו ִלזְּ ִלּמּוד ּתֹוָרה, ָאז ּדָ ת ַהּמֹוֵעד לְּ ָקַבע אֶּ וְּ
ך לֶּ ִוד ַהּמֶּ ָאַמר ּדָ ה ׁשֶּ זֶּ ָנָסתֹו. וְּ ַפרְּ ָהָיה ָטרּוד ּבְּ ָאר ָיִמים ׁשֶּ ׁשְּ ם ּבִ ּתֹוָרה ּגַ : )תהלים עה ג( ּבַ

ח מֹוֵעד  ּקַ י אֶּ ּמֹוֵעד -"ּכִ ַנֲהגּותֹו ּבַ י ִהתְּ ַעל ּפִ ט", ׁשֶּ ּפֹ ׁשְּ ִרים אֶּ טְּ  ,ֲאִני ֵמיׁשָ ּפְּ הּו ִיׁשְּ
ִרים. ֵמיׁשָ רּוךְּ הּוא לְּ דֹוׁש ּבָ  ַהּקָ

 

ֲהגוּ  ָמה ָנִעים ּוָמה טֹוב ּוָמה ּנָ ה ׁשֶּ ַכּמָ ִהּלֹות ּבְּ דֹוׁשֹות קְּ ף קְּ ַאּסֵ ִהתְּ יֵמי לְּ  ּמֹוֵעדהַ  ֹחל ּבִ
ָעַתִים ׁשְּ ר ּכִ קֶּ ּבֹ ִביִאים, [1:11 ַעד 11:11] ּבַ ֹסר ָחָכם ּומְּ מְּ ּיִ עּור ׁשֶּ כֹות ׁשִ ִהלְּ ָחג ּבְּ ִלים הֶּ ֻתּבָ  מְּ
ֵרי ִדבְּ ָדה ּבְּ ִלים, ַאּגָ ׁשָ ּיֹות מְּ ִכים ּוַמֲעש ִ ת ַהּמֹוׁשְּ ב אֶּ ֵרי. ַהּלֵ ָקם ַאׁשְּ לְּ  .ּגֹוָרָלם ָנִעים ּוָמה חֶּ

 

ת ֱאמֶּ ה, ּובֶּ ּמָ ָבר רָיקָ  ּכַ ֵעיֵני זֶּה ּדָ ָרט, ה' ּבְּ פְּ ים ּבִ ֲאָנׁשִ ים ׁשֶּ ָאִרים ַרּבִ ָיִמים ִנׁשְּ ֵביָתם ֵאּלוּ  ּבְּ רוּ , ּבְּ ָאמְּ  וְּ
ֲעמּום: "(ב"ע נט כתובות)מסכת ל "ֲחזַ  ִביָאה ִליֵדי ׁשִ ָלה מְּ ּטָ עֹון]" ּבַ ּגָ ת ִריב ִליֵדי ּוָבִאים [,ׁשִ  ַחס ּוַמֲחלֹקֶּ

לֹום ׁשָ ֵדי ַעל ַאךְּ , וְּ הוֹ  יְּ יתוֹ  ֵלךְּ ׁשֶּ עּור ִמּבֵ ׁשִ ית, ּתֹוָרה לְּ ַקּיֵם - ֵראׁשִ ַות מְּ מּוד ִמצְּ לְּ קּוָלה ּתֹוָרה ּתַ ְּ ׁשּ  ׁשֶּ
גֶּד נֶּ ל ּכְּ וֹות ּכָ צְּ ִנית. ַהּמִ ב - ׁשֵ ָ ׁשּ ׁשֶּ ֵביתוֹ  ּכְּ ּלוֹ , לְּ ש   ּכֻ ֵמחַ  ש ָ ש ָ ל וְּ ּצֵ ּנִ ת ׁשֶּ ַמּנוֹ  אֶּ תֹוָרה זְּ ַאת לְּ ִירְּ ַמִים וְּ . ׁשָ

ֵרי ַאׁשְּ ִית וְּ ֲאבִ  ּבַ םׁשֶּ ם נֹוֵתן יהֶּ ָמא ָלהֶּ גְּ ית ּדֻ ִנּצּול ִאיׁשִ ַמן לְּ ֵרי, ַהזְּּ ַאׁשְּ ה וְּ ָ ת ָהִאׁשּ נֶּ ּבֶּ ַדרְּ ת ַהמְּ ֲעָלהּ  אֶּ  ּבַ
ֹנַעם ה ּבְּ ִחּבָ ִביַעת ּובְּ ים ִלקְּ יהָ , ַלּתֹוָרה ִעּתִ ָעלֶּ לֹֹמה ָאַמר ׁשֶּ ךְּ  ׁשְּ לֶּ לֹום ָעָליו (א יד משלי) ַהּמֶּ ָ מֹות : "ַהׁשּ ַחכְּ
ים ָתה ָנׁשִ נְּ ֵרי", ֵביָתהּ  ּבָ ָקהּ  ַאׁשְּ לְּ א, ּגֹוָרָלהּ  ָנִעים ּוָמה חֶּ ָ ִתש ּ ָרָכה וְּ  .ה' ֵמֵאת ּבְּ
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ת ְמחַׁ  ֶהָחג ש ִ
"ם ּבַ ַתב ָהַרמְּ ַקּלּות " :ּכָ חֹוק וְּ ַיִין ּוש ְּ ךְּ ּבְּ ׁשֵ ּמֹוֵעד, לֹא ִיּמָ ֵמַח ּבַ ש ָ ה וְּ ׁשֹותֶּ אֹוֵכל וְּ ׁשֶּ ּוכְּ

ה זֶּ ּיֹוִסיף ּבָ ל ִמי ׁשֶּ ּכָ ֹיאַמר ׁשֶּ ּבֶּ  ,ֹראׁש, וְּ חֹוק ַירְּ ְּ ַהש ּ רּות וְּ כְּ ִ ַהׁשּ ָחה, ׁשֶּ מְּ ִ ַות ַהש ּ ִמצְּ ה ּבְּ
ַקּלּות ָהֹראשׁ ַהרַ  ה וְּ לּות םֵאינָ  ,ּבֵ ִסכְּ א הֹוֵללּות וְּ ּלָ ָחה אֶּ מְּ ינּו ַעל הֹוֵללּות  ,ש ִ ַטּוֵ לֹא ִנצְּ וְּ

חַ  ֱאַמר: "ּתַ ּנֶּ ּה ֲעבֹוַדת יֹוֵצר ַהּכֹל, ׁשֶּ ׁש ּבָ ּיֵ ָחה ׁשֶּ מְּ ִ א ַעל ַהש ּ ּלָ לּות, אֶּ ִסכְּ ר לֹא וְּ ת ֲאׁשֶּ
ִאי  ָחה, וְּ מְּ ש ִ ָהֲעבֹוָדה ּבְּ , ׁשֶּ ּתָ טּוב ֵלָבב", ָהא ָלַמדְּ ָחה ּובְּ מְּ ש ִ יָך ּבְּ ת ה' ֱאלֹהֶּ ּתָ אֶּ ָעַבדְּ

רּות כְּ לֹא ִמּתֹוךְּ ׁשִ לֹא ִמּתֹוךְּ ַקּלּות ֹראׁש וְּ חֹוק וְּ ת ה' לֹא ִמּתֹוךְּ ש ְּ ר ַלֲעֹבד אֶּ ׁשָ פְּ  ."אֶּ
 
ַתבוְּ  ר ַהֲחִסיִדים תִמדַּ : תקכט( )סוף סימן ַהּטּור ּכָ ם ֲאׁשֶּ ֵ ם ַהׁשּ ּדָ גְּ נֶּ ִמיד לְּ ָכל ּתָ ם ּובְּ ֵכיהֶּ רְּ  ּדַ

ָדעּוהוּ  ֵעת ָאז ,יְּ ָחָתם ּבְּ מְּ יֹוֵתר יֹוֵתר ש ִ ִכים וְּ ָברְּ ִחים מְּ ּבְּ ׁשַ "ה ּומְּ ּבָ ַהּקָ ר לְּ ָחם ֲאׁשֶּ ּמְּ  .ש ִ
ֹיאַמר ִלּבוֹ  ָהָאָדם וְּ ֵעת ּבְּ ָחתוֹ  ּבְּ מְּ ִאם ,ַוֲהָנָאתוֹ  ש ִ ךְּ  וְּ מְּ  ִהיא ּכָ ה ָהעֹוָלם ַחתש ִ ר ַהזֶּּ  ֲאׁשֶּ

ל ִהיא בֶּ י ,הֶּ יהָ  ֵישׁ  ּכִ ַצַער ּתּוָגה ַאֲחרֶּ ן ִאם ,וְּ יֶּה ָמה ּכֵ הְּ ַחת ּתִ מְּ א ָהעֹוָלם ש ִ  ַהּבָ
ִמיִדית ֵאין ַהּתְּ יהָ  ׁשֶּ ל .ּתּוָגה ַאֲחרֶּ ּלֵ ּפַ ִיתְּ "ה וְּ ּבָ ַהּקָ ה לְּ ּטֶּ ּיַ דוֹ  ִלּבוֹ  ׁשֶּ ָעבְּ ֹות לְּ צֹונוֹ  ַלֲעש   רְּ

ֵלב ֵלם ּבְּ ׁשֶּ  ,ׁשָ ּנוּ וְּ חֶּ ּמְּ ש ַ ַחת ּיְּ מְּ ש ִ נוּ  ,ָהעֹוָלם ּבְּ י ִויַזּכֵ ַחּיֵ א ָהעֹוָלם לְּ אֹור ֵלאֹור ַהּבָ ֵני ּבְּ  ּפְּ
ךְּ  לֶּ ים מֶּ  . ע"כ.ַחּיִ

 

ְגֵדי ת ּבִ ּבָ ַׁ ג ש   ְוחַׁ
ֵמי ֹחל ַהּמֹוֵעד ֻיָחִדים, יְּ ה מְּ ּתֶּ ִמׁשְּ ַמֲאָכל ּובְּ ָגִדים ָנִאים ּובְּ בְּ ָדם ּבִ ַכּבְּ לֹא, ָצִריךְּ לְּ  וְּ

אֹוָתם ים ּכְּ ׁשִ ֵדי ַהּלֹובְּ גְּ ּמֹוֵעד ֹחל ּבִ אי, ּבַ ַוּדַ ּבְּ ֹות ָהָראּוי ִמן ֵאין ׁשֶּ ן ַלֲעש  ֵאין, ּכֵ  זֶּה ׁשֶּ
בֹוד ָבר ִמּכְּ רּו ֲחַז"ל ַהַחג. ּוכְּ ׁש  :)אבות פ"ג מי"א( ָאמְּ ּיֵ י ׁשֶּ ת ַהּמֹוֲעדֹות, ַאף ַעל ּפִ ַבזֶּּה אֶּ ַהמְּ

ים טֹוִבים, ֵאין לֹו חֵ  ָידֹו ּתֹוָרה ּוַמֲעש ִ ּנֹוֵהג ּבְּ ַבזֶּּה, ׁשֶּ "י, ַהמְּ א. ּוֵפַרׁש ַרׁשִ ק ָלעֹוָלם ַהּבָ לֶּ
ה.בַּ  ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוׁשְּ ַהג ֹחל ּבַ  מֹוֵעד ִמנְּ
 

ַתב ר ּכָ ֵספֶּ י: "(תפח מצוה)ַהִחּנּוךְּ  ּבְּ ׁשֵ רְּ ָ ָוה ִמׁשּ ל זוֹ  ִמצְּ ַחת ׁשֶּ מְּ ָחג ש ִ ַבע, הֶּ ּטֶּ ִפי ׁשֶּ ָהָאָדם  לְּ
ָרִקים ֹמַח ִלפְּ הוּ  ,ִלש ְּ מֹו ׁשֶּ זֹוןּכְּ ל ַהּמָ נּוָחה ,א ָצִריךְּ אֶּ ל ַהּמְּ אֶּ ָנה ,וְּ ֵ ל ַהׁשּ אֶּ ָרָצה ָהֵאל  .וְּ וְּ

ִעיתוֹ  ֹצאן ַמרְּ נּו ַעּמֹו וְּ ַזּכֹוֵתנּו ֲאַנחְּ מוֹ  ,לְּ ָחה ִלׁשְּ מְּ ִ ֹות ַהש ּ נּו ַלֲעש  ִצּוָ ָפָניו  ,וְּ ה לְּ ּכֶּ ַמַען ִנזְּ לְּ
ָנה  ָ ׁשּ ים ּבַ ַמּנִ ה ָקַבע ָלנּו זְּ ִהּנֵ ינּו. וְּ ָכל ַמֲעש ֵ ַהּטֹובֹות  ,ַלּמֹוֲעִדיםּבְּ ים וְּ ּסִ ם ַהּנִ הֶּ ּכֹר ּבָ ִלזְּ

ִריָכה ֵאָליו.  ָחה ַהּצְּ מְּ ִ ַבר ַהש ּ דְּ ר ּבִ ל ַהֹחמֶּ ּכֵ ַכלְּ נּו לְּ ים ָהֵהם ִצּוָ ִעּתִ ָאז ּבְּ ַמָלנּו, וְּ ר ּגְּ ֲאׁשֶּ
דֹוָלה רּוָפה ּגְּ ֵצא ָלנּו ּתְּ ִיּמָ רֹו, כִּ  ,וְּ ִזכְּ מֹו ּולְּ ַמחֹות ִלׁשְּ ְּ ַֹבע ַהש ּ יֹות ש  הְּ ָבה ַהזֹּאת ּבִ ׁשָ חְּ י ַהּמַ

ֵדר יֶּה ָלנּו ּגָ הְּ אי ,ּתִ ר יֹוֵתר ִמּדַ ךְּ ַהּיֹׁשֶּ רֶּ ַבל ֵנֵצא ִמּדֶּ  ע"כ. ."לְּ
 

ַתב י ּכָ ר ַרּבִ זֶּ ֵרִאים ִמֵמיץ  ֱאִליעֶּ ר ַהיְּ ֵספֶּ ָכל : (סימן תכז)ּבְּ אּוָיה ָלָאָדם לְּ ָחה ָהרְּ מְּ ל ש ִ ּכָ
חוֹ  ּמְּ ש ַ ָבר ַהּמְּ גֶּ  ,ּדָ רֶּ ֹוָתּה ּבָ ב ַלֲעש  קֹוַרת רּוַח  ,לַחּיָ ָחה וְּ מְּ ִלּבֹו מֹוֵצא ּבֹו ש ִ ּבְּ ָבר ׁשֶּ ָכל ּדָ וְּ

ָחה ִהיא לוֹ  מְּ ִ ש ּ ָבר ׁשֶּ ָכל ּדָ ה ּובְּ ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוִבׁשְּ ֹות ,ּבַ ב ַלֲעש  ַח  .וֹ ַחּיָ ּמֵ ׁשַ ב לְּ ַחּיָ ם ׁשֶּ ׁשֵ ּוכְּ
מוֹ  יתוֹ  ,ַעצְּ ֵני ּבֵ ָניו ּובְּ ת ּבָ ַח אֶּ ּמֵ ׁשַ ב לְּ ךְּ ַחּיָ ש ָ  ,ּכָ ִתיב וְּ כְּ ָך וגו'.ּדִ ה ּוִבנְּ ָך ַאּתָ ָחגֶּ ּתָ ּבְּ  ַמחְּ

 
 

ּמֹוֲעִדים ית ּבַׁ ת ה' ָהֲאִמּתִ  ֲעבֹודַׁ
ׁש ִעם ֲעבֹוַדת ַהּגּוף. ַוֲעבֹוַדת ַהּגּוף  פֶּ ֵלָמה ִהיא ֲעבֹוַדת ַהּנֶּ ְּ ָהֲעבֹוָדה ַהׁשּ ָדָבר ָידּוַע הּוא, ׁשֶּ "וְּ

תּוב בַּ  ּכָ מֹו ׁשֶּ ה, ּכְּ ּתֶּ ַמֲאָכל ּוִמׁשְּ ג ּבְּ ַעּנֵ ִהתְּ ָלִמים ִהיא לְּ ּתָ ׁשְּ ָזַבחְּ ַות ַהּמֹוֲעִדים: 'וְּ ִמצְּ ּתֹוָרה ּבְּ
ם ַיַחד  ֵניהֶּ אֹוָתיו. ּוִבׁשְּ לְּ ִנפְּ יו וְּ ּכֹר ִנּסָ ִלזְּ ַח וְּ ּבֵ ׁשַ הֹודֹות, לְּ ׁש ִהיא לְּ פֶּ ם'. ַוֲעבֹוַדת ַהּנֶּ ָ ּתָ ׁשּ ָאַכלְּ וְּ

רוּ  ָאמְּ מֹו ׁשֶּ ֵלָמה, ּכְּ יֶּה ָהֲעבֹוָדה ׁשְּ הְּ ם.  ,ֵקהוּ ַחּלְּ  :פסחים סח ע"ב(מסכת ) ּתִ יֹו ָלכֶּ צְּ חֶּ יֹו ַלה' וְּ צְּ חֶּ
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ֲענּוִגים ָהֲאֵחִרים,  ַהּתַ ה וְּ ּתֶּ ׁשְּ ַהּמִ ֲאָכל וְּ ֵהם ַהּמַ ים, ׁשֶּ ָבִרים ַהּגּוָפִנּיִ ָעה, ֲאִפּלּו ַהּדְּ אֹוָתּה ׁשָ ּובְּ

כַּ  א ִמתְּ ּלָ לֹום ֵאינֹו ֵכן, אֶּ ׁשָ ֵהם ֲעבֹוַדת ה'. ֲאָבל ִאם ַחס וְּ ים, וְּ ים רּוָחִנּיִ ם ַנֲעש ִ ּלָ ן ּכֻ ּוֵ
ׁש.  ָרֵאי ֹקדֶּ אּוָיה, ֵאיָנם מֹוֲעִדים ּוִמקְּ ה ָהֲעבֹוָדה ָהרְּ ַעּלֶּ ֵאינֹו עֹוֵבד ַלה' ִיתְּ ַלֲהָנַאת ּגּופֹו, וְּ

רּו ֲחַז"ל: 'ֵאּלֶּה ֵהם מֹוֲעָדי'  ַעל זֶּה ָאמְּ ים  -וְּ ׁשִ ַקּדְּ וֹות ּומְּ צְּ ים ַהּמִ ם עֹוש ִ ַאּתֶּ ַמן ׁשֶּ זְּ ּבִ
ֲאֵסַפת ָהָעם ּבְּ  ּתֹוָרה, ָאז ַהּמֹוֲעדֹות ּבַ ִקים ּבַ עֹוסְּ ִחים ַלה' וְּ ּבְּ ׁשַ ִלים ּומְּ ַהלְּ ֵנִסּיֹות, ּומְּ י ּכְּ ָבּתֵ

ִאם ָלאו  י ֲעִקיָבא  -'ֵאּלֶּה ֵהם מֹוֲעָדי', וְּ יב ַרּבִ ֵהׁשִ מֹו ׁשֶּ ם. ּוכְּ א מֹוֲעֵדיכֶּ ּלָ ֵאיָנם מֹוֲעַדי אֶּ
ה מֹועֲ  ים ַעּתָ ם עֹוש ִ ה ַאּתֶּ ַאל אֹותֹו, ָלּמָ ָ ׁשּ אֹותֹו ִמין ׁשֶּ ִתיב לְּ  :)ישעיה א יד(ִדים, ַוֲהלֹא ּכְּ

ִתיב.  ם' ּכְּ ם ּומֹוֲעֵדיכֶּ יכֶּ ׁשֵ י, ָהיּו ָעַלי ָלֹטַרח? ָאַמר לֹו: 'ָחדְּ ׁשִ ָאה ַנפְּ נְּ ם ש ָ ם ּומֹוֲעֵדיכֶּ יכֶּ ׁשֵ ָחדְּ
ִנים ַכּוְּ ם מְּ נּוִאים, ֲאָבל ִאם ַאּתֶּ ַבד, ֵהם ש ְּ לְּ ם ּבִ כֶּ ִנים ַלֲהָנַאת ּגּופְּ ַכּוְּ ם מְּ ַאּתֶּ ַמן ׁשֶּ זְּ  ּבִ

ָפַני". א ֲאהּוִבים ַוֲחִביִבים ֵהם לְּ ּלָ ֵאיָנם ָעַלי ָלֹטַרח, אֶּ נּוִאים וְּ )דרשות רבי  ַלֲעבֹוָדִתי, ֵאיָנם ש ְּ

 יהושע אבן שועיב(
 

 

ה ָלֶרֶגל  ֲעִליָּ

נ ּבָ ִביִאים ָקרְּ ָהיּו מְּ ׁש, ׁשֶּ ּדָ קְּ ית ַהּמִ ַמן ּבֵ זְּ ָתה ּבִ ל ָהיְּ גֶּ ה ָלרֶּ ַות ֲעִלּיָ ר ִמצְּ ִעּקַ ת ׁשֶּ ֹות ֵהן ֱאמֶּ
ֲעָרִבי,  ל ַהּמַ ַלּכֹתֶּ ַלִים וְּ ָוה ַלֲעלֹות ִלירּוׁשָ ַמן ַהזֶּּה ִמצְּ זְּּ ם ּבַ ל ָמקֹום, ּגַ ּתֹוָרה, ִמּכָ תּוב ּבַ ּכָ ּכַ

ֱאַמר  ּנֶּ ִכיָנה, ׁשֶּ ְּ ֵני ַהׁשּ עֹוָלם ִמּפְּ ת לְּ ָתן ַקּיֶּמֶּ ָ ֻדׁשּ ּקְּ ֵני ׁשֶּ י : )מלכים א ט ג(ִמּפְּ ִלּבִ ָהיּו ֵעיַני וְּ "וְּ
מִ  ל ַהּיָ ם ּכָ ָרשׁ ים". ׁשָ דְּ ּמִ רּו ּבַ ֵכן ָאמְּ ֲעָרִבי. : )שיר השירים רבה ב( וְּ ל ַהּמַ ִכיָנה ִמּכֹתֶּ ֵמעֹוָלם לֹא ָזָזה ׁשְּ

"ם  ּבַ ַתב ָהַרמְּ ֵכן ּכָ עֹוָלם.  )פ"ו מבית הבחירה הט"ז(,וְּ ֵטָלה לְּ ַלִים לֹא ּבְּ ׁש ִוירּוׁשָ ּדָ קְּ ית ַהּמִ ת ּבֵ ַ ֻדׁשּ ּקְּ ׁשֶּ
ר ֲחִסיִדים  ֵספֶּ ַחג מ )סימן תרל(ּובְּ ַלִים ּבְּ ל ִלירּוׁשָ בֶּ אֹון ָהָיה ָרִגיל ַלֲעלֹות ִמּבָ נּו ַהאי ּגָ ַרּבֵ ּוָבא, ׁשֶּ

ָנה ּבְּ  י ׁשָ ּכֹות ִמּדֵ ׁשּו"ת ַהּסֻ ָעִמים. ּובְּ ַבע ּפְּ ה ׁשֶּ ָנא ַרּבָ עְּ יֹום הֹוׁשַ ת ַהר ַהזֵּיִתים ּבְּ יף אֶּ ָהָיה ַמּקִ ָנה, וְּ ׁשָ
"ץ  ּבֵ ׁשְּ ֵהִעיד )ח"ג סימן רא(ַהּתַ ַתב: וְּ ַמן ּכָ זְּ ַלִים ּבִ ירּוׁשָ ָהיּו ּבִ ים ׁשֶּ ּסִ ָאר ֵמַהּנִ י ֲעַדִין ִנׁשְּ ת, ּכִ יֵדי ֱאמֶּ ּו ַמּגִ

ַעט  ִריָכה ִלמְּ ּצְּ ַלִים ׁשֶּ ירּוׁשָ ּבִ ת ׁשֶּ סֶּ נֶּ ית ַהּכְּ י ּבֵ קֹום, ּכִ ּלֹא ָאַמר ָאָדם ַלֲחֵברֹו ַצר ִלי ַהּמָ ׁש, ׁשֶּ ּדָ קְּ ַהּמִ
ַמלֵּ  ם, ִמתְּ ִרים ׁשָ קֹום ַהּדָ י ַהּמָ ׁשֵ בּועֹות ַאנְּ ָ ַחג ַהׁשּ ִגים ּבְּ גֶּל ַהחֹוגְּ ץ עֹוֵלי ָהרֶּ ַקּבֵ ֵעת ִהתְּ ה ּבְּ פֶּ ה לְּ את ִמּפֶּ

ָתּה. ָ ֻדׁשּ קְּ י ֲעַדִין ִהיא ּבִ ָוִחים, ּכִ ִבים רְּ יֹוׁשְּ ָנִסים וְּ ם ִנכְּ ֻכּלָ לֹׁש ֵמאֹות ִאיׁש, וְּ ְּ  כה( סי'ח"א "ד )יחו יֹוֵתר ִמׁשּ
 

ָנה, ִאם ָעבְּ  ָ ָכל ַהׁשּ ּבְּ י ׁשֶּ אֹוֵמר ַאף ַעל ּפִ ל, עֹוֵמד וְּ ת ַהּכֹתֶּ ּלֹא ָרָאה אֶּ ים יֹום ׁשֶּ לֹׁשִ רּו ׁשְּ
סּוק  ת ַהּפָ ֵרַפת : סד י( )ישעיהאֶּ לּוָך ֲאֹבֵתינּו ָהָיה ִלש ְּ ר ִהלְּ נּו ֲאׁשֶּ ּתֵ ַארְּ ִתפְּ נּו וְּ ׁשֵ ית ָקדְּ "ּבֵ

ד לִ  גֶּ נֶּ ּדֹו ַעד ּכְּ גְּ ת ּבִ קֹוֵרַע אֶּ ה", וְּ ּבָ ָחרְּ ינּו ָהָיה לְּ ָכל ַמֲחַמּדֵ ל ָמקֹום, ִאם ֵאׁש, וְּ ּבֹו, ִמּכָ
ַלִים ֵאינֹו  ירּוׁשָ ר ּבִ ן, ַהּגָ ָכל ֹאפֶּ ָחג. ּובְּ ַחת הֶּ מְּ ש ִ ת וְּ ַ ֻדׁשּ ֵני קְּ ָחג, ֵאינֹו קֹוֵרַע, ִמּפְּ א ּבֶּ ּבָ

ים יֹום. לֹׁשִ ל ׁשְּ ת ַהּכֹתֶּ ֹרַע, ַאף ִאם לֹא ָרָאה אֶּ  )סימן תקסא. חזו"ע ארבע תעניות תלח( ָצִריךְּ ִלקְּ
 

יר ּכִ ַהזְּ ֵיׁש לְּ ֵלט, ֵמַאַחר  וְּ חְּ הֶּ ּיֹום ֲאסּוָרה ּבְּ ִית ּכַ ַטח ַהר ַהּבַ ׁשֶּ ִניָסה לְּ ַהּכְּ ִהיר, ׁשֶּ ַהזְּ ּולְּ
ַרת ה'  זְּ עֶּ ֵרת. ּובְּ ב ּכָ ֵמא ֵמת, ַחּיָ הּוא טְּ ׁשֶּ ׁש ּכְּ ּדָ קְּ ֵבית ַהּמִ ָנס לְּ כְּ ַהּנִ ֵמֵאי ֵמִתים, וְּ נּו טְּ ֻכּלָ וְּ

ֵהר כֻּ  ִנּטָ ֵקנּו, וְּ יַח ִצדְּ ׁשִ ֹבא מְּ ּיָ ָקרֹוב, ׁשֶּ נוּ ּבְּ טּוב  ּלָ ָחה ּובְּ מְּ ש ִ ֵנס ּבְּ ה, ִנּכָ ָרה ֲאֻדּמָ ר ּפָ ֵאפֶּ ּבְּ
י ִליׁשִ ְּ ׁש ַהׁשּ ּדָ קְּ ֵבית ַהּמִ ל ַהקָּ  ,ֵלָבב לְּ ה ָיָדיו ׁשֶּ ֲעש ֵ ַמִים ִמּמַ ָ נּוי ִמן ַהׁשּ ֵרד ּבָ ּיֵ ַעלב"הׁשֶּ  . וְּ

ן ים, ׁשֶּ  לֹא, ּכֵ ת ָהַרּבִ ִאים ּוַמֲחִטיִאים אֶּ ה ַאַחר אֹוָתם חֹוטְּ ּתֶּ ּפַ ת ִיתְּ דֶּ ֻיחֶּ ִניָסה מְּ נּו ּכְּ ּבָ
ַעד. ר ּבְּ ַכּפֵ ם. ַוה' ַהּטֹוב יְּ ׁשָ ֵנס לְּ ִהּכָ ים לְּ ּתִ ּפַ י ָהֲאָרצֹות ִמתְּ ִית, ַוַעּמֵ ַהר ַהּבַ  כה(  א "ד)יחו לְּ

 

ֲחֶניָך ָקדֹוש    ְוָהָיה מַׁ

נוּ  ַאף ַארְּ ּבֵ ּיֵשׁ  ׁשֶּ ָין ׁשֶּ ל ַלֲעלֹות ִענְּ ֲעָרִבי ַלּכֹתֶּ ל, ַהּמַ ת תָלתֵ  ֵישׁ  ָמקֹום ִמּכָ ַעת אֶּ  ַהּדָ
ָמה ֵהיֵטב ֵהיֵטב צּוי לְּ ּמָ ִנים ׁשֶּ ָ ׁשּ ָעוֹונֹות, ָהַאֲחרֹונֹות ּבַ ּבֶּ ים ׁשֶּ ָחַבת ָהַרּבִ רְּ ל ּבִ ָנהּ  ַהּכֹתֶּ ׁשְּ  יֶּ

ת ֲעֹרבֶּ ים ּתַ ים ֲאָנׁשִ ָנׁשִ ים ּוָבאֹות, וְּ לֹא ַרּבֹות ָנׁשִ ִניעּות לְּ ַההֹוֵלךְּ , צְּ ם וְּ ַעט ׁשָ מְּ ִאי ּכִ  וְּ
ר ׁשָ פְּ ּלֹא אֶּ לִיכָּ  ׁשֶּ אֹות ׁשֵ ַמרְּ ָעה ַוֲאִפּלוּ , ֲאסּורֹות ּבְּ ׁשָ ת ּבְּ רֶּ ֻאחֶּ ָלה מְּ יְּ ּלַ קֹום ֲעַדִין, ּבַ  ַהּמָ
ה ים הֹומֶּ ים ֲאָנׁשִ ָנׁשִ ן ַעל. וְּ ׁשוֹ  ׁשֹוֵמר, ּכֵ ֵהר ַנפְּ ָכל ִיזָּ ָבִרים ּבְּ לוּ  ַהּדְּ ָבר. ַהּלָ ַתב ָמָרן  ּוכְּ ּכָ
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ָחן ָערּוךְּ  לְּ ֻ ִבים " :)סימן תקכט סעיף ד(ַהׁשּ יּו ַחּיָ הְּ ּיִ ים, ׁשֶּ ַחּגִ ִרים ּבַ ַהֲעִמיד ׁשֹוטְּ ין לְּ ית ּדִ ּבֵ
ֱאֹכל  ם לֶּ צּו ׁשָ ַקּבְּ ּלֹא ִיתְּ ָהרֹות, ׁשֶּ ַעל ַהּנְּ ִסים וְּ ּדֵ רְּ ּנֹות ּוַבּפַ ּגִ ים ּבַ ש ִ ַחּפְּ ִטים ּומְּ ׁשֹוטְּ מְּ

ִהי ֵכן ַיזְּ לֹום. וְּ ׁשָ ָיֹבאּו ִליֵדי ֲעֵבָרה, ַחס וְּ ים, וְּ ָנׁשִ ים וְּ ּתֹות ֲאָנׁשִ ִלׁשְּ ָכל וְּ ָדָבר זֶּה לְּ רּו ּבְּ
א ָיֹבאּו  ּמָ ַיִין, ׁשֶּ כּו ּבְּ ׁשְּ לֹא ִיּמָ ָחה, וְּ מְּ ש ִ ם ּבְּ יהֶּ ָבּתֵ ים ּבְּ ָנׁשִ ים וְּ בּו ֲאָנׁשִ ָערְּ ּלֹא ִיתְּ ָהָעם, ׁשֶּ

ים דֹוׁשִ ם קְּ ּלָ יּו ּכֻ א ִיהְּ ּלָ רּוָרה:  . ע"כ."ִליֵדי ֲעֵבָרה, אֶּ ָנה ּבְּ ָכַתב ָהַרב ִמׁשְּ ה ֵיׁש "וְּ ָדָבר זֶּ וְּ
קּול  ִחּיּוב לְּ ים ָמצּוי ַהּקִ ַחּגִ ּבַ א ׁשֶּ ּלָ ָידֹו, אֶּ ׁש ּבְּ ּיֵ ִמי ׁשֶּ חֹות ּבְּ ִלמְּ ִהיר ָעָליו וְּ ַהזְּ ִמיד לְּ ּתָ

ימֹות ַהֹחל,  ם ּבִ קֹומֹות ּגַ ֵאיזֶּה מְּ נּו ּבְּ ַמּנֵ זְּ קּול זֶּה ּבִ ֵרץ ִקלְּ ּפָ ים ִנתְּ יֹוֵתר. ּוַבֲעוֹונֹות ָהַרּבִ ּבְּ
ׁש  ּיֵ דֹול הּוא, ּוִמי ׁשֶּ ָעוֹון ּגָ חֹותוְּ ב ִלמְּ ֻחּיָ אי מְּ ַוּדַ חֹות, ּבְּ ָידֹו ִלמְּ  . עכ"ד."ּבְּ

 

 ִטיּּוִלים
ָנהּ  ׁשְּ פֹוָצה ָטעּות יֶּ ב נְּ רֶּ קֶּ חֹות ּבְּ ּפָ מֹות ִמׁשְּ ֻסּיָ ִאּלוּ , מְּ ּכְּ ֵמי ׁשֶּ נוּ  ַהּמֹוֵעד ֹחל יְּ  ַרק ִנּתְּ

ִביל ׁשְּ לּוִלים ִטּיּוִלים ּבִ ַכּיֹוֵצא ּוַמסְּ ם וְּ הֶּ ל. ּבָ ַעל קָספֵ  ֵאין, ָמקֹום ּוִמּכָ  ָלֵתת ַההֹוִרים ׁשֶּ
ת ם אֶּ ם ֵעיֵניהֶּ ִלּבָ ם ַעל  וְּ ֵדיהֶּ ּלֹא, ַילְּ לוּ  ׁשֶּ ׁשְּ אֹות ִיּכָ ַמרְּ לֹום ַחס ֲאסּורֹות ּבְּ ׁשָ ָבר, וְּ  ּוכְּ

לֹֹמה ָאַמר ךְּ  ׁשְּ לֶּ ָנה(כו כג )משליַהּמֶּ ִני : "ּתְּ ךָ  בְּ יךָ  ִלי, ִלּבְּ ֵעינֶּ ָרַכי וְּ ָנה".  ּדְּ ּצֹרְּ ַדיּתִ ִבין וְּ  .ַלּמֵ
 

ֲעֶלה  ְוָיבֹוא יַׁ
לֹא ָאַמר  ִאם ָטָעה וְּ ִבית. וְּ ַערְּ ָחה וְּ ֲחִרית, ִמנְּ ׁשַ ָיבֹוא' ּבְּ ה וְּ יִרים 'ַיֲעלֶּ ּכִ ר  -ַמזְּ ּכַ ִאם ִנזְּ

יָך',  ֵדִני ֻחּקֶּ ַסּיֵם 'ַלּמְּ ִצּיֹון', יְּ ִכיָנתֹו לְּ ֲחִזיר ׁשְּ ֵדי לֹוַמר 'ַהּמַ ה ה'' ּכְּ רּוךְּ ַאּתָ ָאַמר 'ּבָ ׁשֶּ ּכְּ
ה ַיֲחֹזר לֹוַמר 'ַיֲעלֶּ ה  וְּ ִצּיֹון', ֹיאַמר 'ַיֲעלֶּ ִכיָנתֹו לְּ ֲחִזיר ׁשְּ ָבר ָאַמר 'ַהּמַ ָיבֹוא'. ַאךְּ ִאם ּכְּ וְּ

ת  ִחּלַ ר, חֹוֵזר ִלתְּ ּכַ ִנזְּ ָבה ַאַחת 'מֹוִדים' וְּ ִחיל ֲאִפּלּו ּתֵ ִאם ִהתְּ ֵני 'מֹוִדים'. וְּ ָיבֹוא' ִלפְּ וְּ
ךְּ  ׁשֵ מְּ הֶּ ר ּבְּ ּכַ זְּ ּנִ ׁשֶּ ין ּכְּ הּוא ַהּדִ ֵצה'. וְּ ת 'רְּ ּכַ רְּ ָליו, ֲאָבל ּבִ א ַלֲעֹקר ַרגְּ ּבָ ם ׁשֶּ ה ֹקדֶּ ִפּלָ ַהּתְּ

ִבית ת ַערְּ ִפּלַ תְּ ִדין זֶּה ֲאִפּלּו ּבִ ת ָהֲעִמיָדה. וְּ ִחּלַ ָליו, חֹוֵזר ִלתְּ א ַלֲעֹקר ַרגְּ ּבָ ׁשֶּ ר ּכְּ ּכַ  .ִאם ִנזְּ
ִבית לֹא חֹוֵזר[.  ַערְּ ּבְּ ׁש ׁשֶּ ֹראׁש ֹחדֶּ מֹו ּבְּ לֹא ּכְּ  )סימן תצ סעיף ב. חזו"ע חנוכה רסה(]וְּ

 
ת ֵליל ּבָ ַׁ ּמֹוֵעד חֹול ש  ִליחַ  - הַׁ ָעה ִצּבּור ׁשְּ ּטָ ֵליל ׁשֶּ ת ּבְּ ּבָ ל ׁשַ לֹא ַהּמֹוֵעד חֹול ׁשֶּ  ָאַמר וְּ

ה ָיבֹוא ַיֲעלֶּ יֹוֵצא ,חֹוֵזר ֵאינוֹ , וְּ ֵדי וְּ ת חֹוָבה יְּ ּכַ ִברְּ ַבע ֵמֵעין" ּבְּ ַאף". ׁשֶּ ָעה ָיִחיד וְּ ּטָ  ׁשֶּ
ן ּוֵ ּכַ ִהתְּ ֵדי ָלֵצאת וְּ לִ  חֹוָבה יְּ ְּ ת ִצּבּור יחַ ֵמַהׁשּ ּכַ ִברְּ ַבע ֵמֵעין" ּבְּ ה ֲאָבל. ָיָצא", ׁשֶּ ִחּלָ ַכּתְּ  לְּ

ִחיד ַעל ל ַלֲחֹזר ַהּיָ ּלֵ ּפַ ִהתְּ ִבית ּולְּ  )חזו"ע חנוכה רפג(. ׁשּוב ַערְּ

 
זֹון ּמָ ת הַׁ ְרּכַׁ ר  - ּבִ ּכַ לֹא ָאַמר, ִאם ִנזְּ ִאם ָטָעה וְּ זֹון. וְּ ת ַהּמָ ּכַ ִברְּ ָיבֹוא' ּבְּ ה וְּ אֹוֵמר 'ַיֲעלֶּ

ָלשֹון זֹו:  ַאַחר ם ה' ּבְּ ִלי ׁשֵ ַלִים', אֹוֵמר ּבְּ רּוׁשָ ה ה' ּבֹוֵנה יְּ רּוךְּ ַאּתָ ן 'ּבָ ר ָנתַׁ ֶ רּוְך ֲאש  "ּבָ
ְמָחה". ֹון ּוְלש ִ ש  ָרֵאל ְלש ָ ּמֹו ִיש ְ ִאם מֹוֲעִדים ְלעַׁ ר וְּ ּכַ ַאַחר ִנזְּ ן לְּ  ז("קפח ססי' ) .חֹוֵזר ֵאינוֹ , ִמּכֵ

 

ּתֹוָרה ת הַׁ  ְקִריאַׁ
ימֵ  ַסח, ֵאין ָצִריךְּ ִאם ָטעּו ּבִ ל ּפֶּ ל יֹום ַאֵחר ׁשֶּ ִריָאה ׁשֶּ ּתֹוָרה קְּ אּו ּבַ ָקרְּ י ֹחל ַהּמֹוֵעד וְּ

ל  ִריָאה ׁשֶּ ת ַהּקְּ ֹרא אֶּ ִלקְּ ב.אֹותֹו יַלֲחֹזר וְּ ַעּכֵ ִריאֹות מְּ ר ַהּקְּ י ֵאין ֵסדֶּ  )רמז( ֹום, ּכִ
 

ִניָסן  ט"ז ּבְ
ל ֹחל ַהּמֹוֵעד  ִניָסן[,יֹום ָהִראׁשֹון ׁשֶּ עּוָדה טוֹ  ]ט"ז ּבְּ ּסְּ ֻיָחד ּבַ הֹוִסיף ַמֲאָכל מְּ ה ]ב לְּ ַבד ִמּמַ לְּ

ָחג[, בֹוד הֶּ ַיִין ִלכְּ ֵהָמה וְּ ר ּבְּ ש ַ בְּ ֹמַח ּבִ ִריךְּ ִלש ְּ ּצָ ֶּ ָהָמן  ׁשּ ֵורֹוׁש וְּ ת ֲאַחׁשְּ ִמיָנה אֶּ ִהזְּ ר ׁשֶּ ּתֵ סְּ אֶּ ר לְּ ֵזכֶּ
ה ּתֶּ ׁשְּ יֹום ַלּמִ ת ָהָמן ַעל ָהֵעץ. ּבְּ לּו אֶּ ּיֹום ּתָ  מג"א, חק יעקב. רמט( של"ה,ה) זֶּה, ּובֹו ּבַ
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ּצֹות ֲאִכילַׁת ךְ  מַׁ ֶ ֶמש   ֶהָחג ּבְ

י ַעל ַאף ָנהּ  ּפִ ׁשְּ ּיֶּ ָצת ׁשֶּ ָוה קְּ ֲאִכיַלת ִמצְּ ה ּבַ ָכל ַמּצָ ֵמי ּבְּ ָחג יְּ ל, הֶּ  ִחּיּוב ֵאין ָמקֹום ִמּכָ
ֱאֹכל ַהּתֹוָרה ִמן ה לֶּ א ַמּצָ ּלָ ָלה אֶּ יְּ ּלַ ַבד ָהִראׁשֹון ּבַ לְּ ַעל. ּבִ ן וְּ ַאר הַמצָּ  ָהאֹוֵכל, ּכֵ ׁשְּ  ּבִ
ֵמי ָחג יְּ ָבֵרךְּ  ֵאינוֹ , הֶּ ה' ֲאִכיַלת 'ַעל מְּ א ַמּצָ ּלָ ַגם. 'ַהּמֹוִציא' אֶּ ֻעּדֹות וְּ סְּ ת ּבִ ּבָ יֹום ׁשַ  וְּ
ב, טֹוב ַחּיָ ֱאֹכל ׁשֶּ ם לֶּ הֶּ ת ּבָ ָבֵרךְּ , ּפַ ַבד 'ַהּמֹוִציא' מְּ לְּ . ועיין בילקוט יוסף פסח כרך ג עמוד )פה. ּבִ

 (תקנז ותרווה נחת.
 

ָהבִ  ִאּלּו ֵיׁש לְּ ַבד, וְּ לְּ ָלה ָהִראׁשֹון ּבִ יְּ ּלַ ה' ּבַ ִכים 'ַעל ֲאִכיַלת ַמּצָ ָברְּ ַסח ָאנּו מְּ ַחג ַהּפֶּ ין, ַמּדּוַע ּבְּ
ּכֹות ַחג ַהּסֻ ִכים 'לִ  ּבְּ ָברְּ ַסח ֵאין ָאנּו מְּ ַחג ַהּפֶּ ּבְּ ם ׁשֶּ ׁשֵ ָחג, ַוֲהלֹא ּכְּ ֵמי הֶּ ַעת יְּ בְּ ָכל ׁשִ ה' ּבְּ ּכָ ּסֻ ב ּבַ יׁשֵ

ת חֹוָבה ֵמַהּתֹוָרה לֶּ  ֱאֹכל ּפַ ּכֹות ֵאין חֹוָבה לֶּ ַחג ַהּסֻ ם ּבְּ ךְּ ּגַ ָלה ָהִראׁשֹון, ּכָ יְּ ה חּוץ ֵמַהּלַ ֱאֹכל ַמּצָ
לֹא  ִמים ּבְּ ָאר ַהּיָ ׁשְּ ם ּבִ ַקּיֵ ִהתְּ ַסח ָיכֹול ָאָדם לְּ פֶּ ּבְּ ִפי ׁשֶּ ב, לְּ ֵ ַיׁשּ ֵיׁש לְּ ָלה ָהִראׁשֹון? וְּ יְּ חּוץ ֵמַהּלַ

ה ִנזֹּון ּבְּ  יֶּ ִיהְּ ה וְּ לֹא ֵפרֲאִכיַלת ַמּצָ ַקּיֵם ּבְּ ִהתְּ ֵאין ָאָדם ָיכֹול לְּ ה, ׁשֶּ ּכָ ּסֻ ן ּבַ ֵאין ּכֵ ֶּ ֹות ִויָרקֹות, ַמה ׁשּ
ן ִאם ּכֵ ה ָיִמים, וְּ לֹׁשָ ָנה ׁשְּ ָוה ָלדּור  ,ׁשֵ צְּ ת ַהּמִ ַקּיֵם אֶּ ָרח לְּ הּוא ֻמכְּ ָצא ׁשֶּ ה, ִנמְּ ּכָ ּסֻ ב ִליׁשֹן ּבַ ַחּיָ

ה. ּכָ ּסֻ ַעל ַהשֵּׁ  מהר"ם חלאווה( ,)הרז"ה ּבַ א ׁשֶּ ּלָ ׁש אֶּ ה', ֵמֲחׁשָ ּכָ ּסֻ ָבֵרךְּ 'ִליׁשֹן ּבַ נּו ֲחָכִמים לְּ ּקְּ ָנה לֹא ּתִ
ָנה. ֵ ת ַהׁשּ ם אֶּ ָבֵרךְּ ַעל ָהֲאִכיָלה, ּוָבזֶּה ּפֹוֵטר ּגַ נּו לְּ ּקְּ ָכךְּ ּתִ ן, לְּ א לֹא ִייׁשַ ּמָ  .)תוספות ברכות יא ע"ב ׁשֶּ

 חג הסוכות בהלכה ובאגדה(חוברת 
 

ֶרֶגל ּבֹו ּבָ ֵני רַׁ לַׁת ּפְ ּבָ  קַׁ

ל מִ  ּדֵ ּתַ ר ִמחּוץ ָלִעיר, ִיׁשְּ ָחג, ַוֲאִפּלּו ִאם ַרּבֹו ּגָ ֵני ַרּבֹו ּבֶּ ת ּפְּ ל אֶּ ַקּבֵ ל ָאָדם לְּ ָוה ַעל ּכָ צְּ
ל  ַקּבֵ ָאָדם הֹוֵלךְּ לְּ ַעם ׁשֶּ ָכל ּפַ ָנה, ּבְּ ָ ךְּ ַהׁשּ ׁשֶּ מֶּ ם ּבְּ ל ָמקֹום, ּגַ אֹותֹו. ּוִמּכָ ֹסַע ֵאָליו ִלרְּ ִלנְּ

זֶּ  ַקּיֵם ּבָ ֵני ַרּבֹו, מְּ ת ּפְּ ָוה. אֶּ כו ע"א ועוד.  ,סוכה י ע"בומסכת ראש השנה ט"ז ע"ב. מסכת )ה ִמצְּ

 ז(לכה ה כות תלמוד תורההלמה רק רמב"ם פה
 

 

בֹוד י ּתֹוָרה ּכְ  ֲאִמּתִ
כּוַרִני ֵני זְּ ים ִלפְּ לֹׁשִ ׁשְּ ָנה ּכִ ֱאָסִפים ָהיוּ  ֵהיַאךְּ , ׁשָ ָבבֹות ֲאָלִפים נֶּ ֵבית ּורְּ ָרשׁ  ּבְּ דְּ  ָחזֹון" ַהּמִ
יָ  כּוַנת" העֹוַבדְּ ׁשְּ מֹון ּבִ ַלִים ַקּטָ ירּוׁשָ י, ּבִ ָנה ִמּדֵ ַסח ׁשָ פֶּ ֻסּכֹות ּבְּ ֵדי, וְּ ל ּכְּ ַקּבֵ ת לְּ ֵני אֶּ  מֹוֵרנוּ  ּפְּ
נוּ  ַרּבֵ ִצּיֹון ָהִראׁשֹון ָמָרן וְּ נוּ  לְּ ָיה ַרּבֵ ָהיוּ זצוק"ל.  יֹוֵסף עֹוַבדְּ ִאים וְּ ִנים ּבָ דֹוִלים ַרּבָ ֵני, ּגְּ  ַרּבָ
י ֲאבֹות, ָעִרים ּתֵ ין ּבָ מֹוִרי ּדִ ַאדְּ דֹוִלים ם"וְּ ם, ּגְּ יֵניהֶּ ת רֹוִאים ָהִיינוּ  ּוִמּבֵ נוּ  מֹוֵרנוּ  אֶּ ַרּבֵ י וְּ  ַרּבִ
הּוָדה ָקה יְּ יַבת ֹראשׁ  ל"ַזצַ  ַצדְּ ׁשִ ַאף, יֹוֵסף ּפֹוָרת יְּ ָהָיה ׁשֶּ דֹול ׁשֶּ יל ּגָ ּגִ ָרן ּבַ  ָהָיהזצ"ל,  ִמּמָ

א ַאֲהָבה ּבָ ה ּבְּ ִחּבָ ַהֲעָרָצה וְּ דֹוָלה וְּ ִרים ָהיוּ וְּ . ּגְּ ים אֹומְּ ָראֹות ִחּדּוׁשִ ּפְּ ָבִרים, ּוַפרְּ ַהּדְּ  ָהיוּ  וְּ
תּוִקים ֵמִחים מְּ ִתיָנָתם ּוש ְּ נְּ יַני ּכִ  .ִמּסִ

 

נוּ  ּוַפַעם ַרּבֵ ׁשֶּ הּוָדה ּכְּ ָקה יְּ ָמָרן ִחּדּושׁ  ֵאיזֶּה ָאַמר ַצדְּ ֵעל, לְּ ּפַ ָאַמר ֵמַהִחּדּושׁ  ָמָרן ִהתְּ : וְּ
ַדף ֵעט ַמֵהר ִלי ָהִביאוּ " ָבר זֶּה יכִּ , וְּ א, ָהָאֵבד ּדָ ּמָ ח ׁשֶּ ּכַ ׁשְּ ַאַחר ַעד אֹותוֹ  אֶּ ". ַהּמֹוֵעד לְּ

ר ּפֵ ּסִ ׁשֶּ ָקה ָהַרב ֹזאת ּוכְּ ִמיָדיו ַצדְּ ַתלְּ יָבה לְּ ׁשִ ּיְּ ם ָאַמר, ּבַ ם: ָלהֶּ ִאיתֶּ ךְּ , רְּ ּתֹב, ָצִריךְּ  ּכָ  ִמּיָד ִלכְּ
ִעים ָמה ֹומְּ ׁשּ ַאַחר, ׁשֶּ ַמן ּולְּ ֱאָסִפים זְּ ים נֶּ ים ִחּדּוׁשִ ָכךְּ  ,ַרּבִ ִמיד לֹוַמר ָמה ָלָאָדם ֵישׁ  וְּ , ּתָ
מוֹ  ֱאָמר ּכְּ ּנֶּ ץ: "יא( יג)משלי  ׁשֶּ ה ָיד ַעל ֹקבֶּ ּבֶּ  ".ִירְּ

 

ָעִמים ַאַחר ַרּבֹות ּופְּ ָחג לְּ רוּ  הֶּ ָחזְּ ׁשֶּ ִמיִדים ּכְּ לְּ יָבה ַהּתַ ׁשִ זוֹ  ׁשֹוֲאָלם ָהַרב ָהָיה, ַלּיְּ ׁשֹון ּבְּ : ַהּלָ
ם" ּתֶּ לְּ ֵני ִקּבַ ם ּפְּ כֶּ גֶּל ַרּבְּ רֶּ ָנתוֹ !", ?ּבָ ַכּוָ ָתה וְּ  זצ"ל. ָמָרן ַעל ָהיְּ
 

ט ֵאה ָנא ַהּבֵ ֱעִריצוּ  ֵהיַאךְּ , ּורְּ ֱעִריכוּ  הֶּ הֶּ דֹוִלים וְּ לּות ֵאיזוֹ , ָלזֶּה זֶּה ַהּגְּ ּטְּ ּבַ  ה'. ַוֲעָנָוה ִהתְּ
נוּ  ַזּכֵ ֹמד יְּ ם ִללְּ חֹוֵתיהֶּ ֲעִלים ֵמאֹורְּ ִבים ַהּנַ ּגָ ש ְּ ַהּנִ ד, וְּ ַכּבֵ ת ּולְּ ל אֶּ דֹוֵלי ּכָ ר ָרֵאלִיש ְּ  ּגְּ ֲאׁשֶּ , ֵהם ּבַ
ת אֶּ ל וְּ הּוִדי ּכָ ר יְּ ֲאׁשֶּ ּיֵךְּ  ֵאינוֹ  ִאם ַאף, הּוא ּבַ ּתַ ִתי ַלֲעָדִתי ִמׁשְּ ִהּלָ ִלקְּ  .וְּ
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 ּמֹוֵעד ֹחל הַׁ  ְמָלאָכה ּבְ
ּמֹוֵעד ת ֹחל הַׁ רַׁ ּטְ  מַׁ

יר ַלעֲ  י, ָהִייִתי ַמּתִ ָטֵרף ִעּמִ צְּ ּיִ ר ָמָמל: ִאּלּו ָהָיה ִמי ׁשֶּ א ּבַ י ַאּבָ ָלאָכה ָאַמר ַרּבִ ֹות מְּ ש 
ל  י ּכָ ּמֹוֵעד, ּכִ ָאסְּ  ָמהּבַ ָלאָכה,  וּ רׁשֶּ ֹות מְּ ֹוִתים ְועֹוְסִקים ַלֲעש  ְהיּו אֹוְכִלים ְוש  יִּ ֶ ֵדי ש  ּכְ

ּתֹוָרה ַקּלּות ּבַׁ חֹוק וְּ ִאּסּור ש ְּ ה, ׁשֶּ אֶּ אן ִנרְּ ׁשֹוִתים ּופֹוֲחִזים. ּוִמּכָ ִלים וְּ , ֲאָבל ֵהם אֹוכְּ
ּמֹוֵעד ּמֹוֲעדֹות ָחמּור יוֹ  ,ֹראׁש ּבַ ַרת ַהּתֹוָרה ּבַ ל ַמּטְּ ּכָ יָון ׁשֶּ ָלאָכה ּבֹו, ּכֵ ּיַת מְּ ֵתר ֵמֲעש ִ

תֹוָרתֹו.  ַרךְּ ּובְּ ּבָ ה' ִיתְּ ֵבק ּבַ ִהּדָ  )חזו"ע יו"ט קעב(לְּ
 

ָבר ָהָאֵבד  ּדָ
ת אֹוָתּה  ה אֶּ ִאם לֹא ַיֲעש ֶּ ָבר ָהָאֵבד' ׁשֶּ ֹחל ַהּמֹוֵעד, ֲאָבל 'ּדָ ָלאָכה ּבְּ ֹות מְּ ָאסּור ַלֲעש 

רמְּ  ֵסד, ֻמּתָ פְּ הֶּ יַע לְּ ַהּגִ ן. , ָלאָכה, ָיכֹול לְּ ַהּלָ ִדלְּ  )קעג(ּוכְּ
 

 ֹאֶכל ֶנֶפש  
ן,  ֵדי ָאּמָ ֹוָתּה ֲאִפּלּו ַעל יְּ ר ַלֲעש  ּמֹוֵעד, ֻמּתָ ׁש ּבַ פֶּ ל נֶּ ךְּ ֹאכֶּ ֹצרֶּ ִהיא לְּ ָלאָכה ׁשֶּ ל מְּ ּכָ

ֹחל ַהמּ  ן ּבְּ ַתּקֵ ר לְּ ָלֵכן ֻמּתָ דֹול. וְּ ּה ֹטַרח ּגָ ל ַוֲאִפּלּו ֵיׁש ּבָ יַרִים ׁשֶּ י, ּכִ ַמּלִ ָקֵרר ַחׁשְּ ֹוֵעד מְּ
ָלם  ָכרֹו ֻמׁשְּ ל ש ְּ ַקּבֵ ר ַלּפֹוֵעל לְּ ה. ּוֻמּתָ זֶּ ַכּיֹוֵצא ּבָ ח, וְּ ּבָ טְּ ּמִ ּבַ ז ַמִים ׁשֶּ רֶּ ה, ּבֶּ ּנּור ֲאִפּיָ ז, ּתַ ּגַ

ם.  ִחּנָ ָלאכֹות ֵאּלּו ּבְּ ּו מְּ ֲעש  ּיַ ִנים ׁשֶּ  )קפו(ֲעבּור ֲעבֹוָדתֹו ֹזאת, ִאם ֵאין ָאּמָ
 

 

ת ָרָצה לֹא חַׁ ֶסף ָלקַׁ  ּכֶ
ה ָהָיה ַמֲעש ֶּ ֹחל ׁשֶּ ֵביתוֹ  ַהּמֹוֵעד ּבְּ ל ּבְּ ִצּיֹון ָהִראׁשֹון ָמָרן ׁשֶּ נוּ  לְּ ָיה ַרּבֵ זצוק"ל,  יֹוֵסף עֹוַבדְּ
ר ּבַ ׁשְּ ּנִ ִים ִצּנֹור ׁשֶּ ח ַהּמַ ּבָ טְּ ּמִ ִנית. ּבַ ִלית ָהַרּבָ ּגָ ִמיָנהע"ה  ַמרְּ ֵרא ּפֹוֵעל ִהזְּ ַמִים יְּ ָהָיה ׁשָ  ׁשֶּ

בּוִעיםֵמהַ  עּוָריו ּקְּ ׁשִ ל ּבְּ בֹוא, ָמָרן ׁשֶּ ּיָ ן ׁשֶּ ת ִויַתּקֵ ּנֹור אֶּ ַמר. ַהּצִ גְּ יָעה ָהֲעבֹוָדה ּבִ  לוֹ  ִהּצִ
לּום ׁשְּ ל ֵסֵרב ַהּפֹוֵעל ַאךְּ , ָהגּון ּתַ ַקּבֵ ת לְּ ף אֶּ סֶּ ָרה, ַהּכֶּ ִציָרה ָחזְּ ִהפְּ  עֹוֵמד הּוא ַאךְּ , ׁשּוב ּבוֹ  וְּ
ּלוֹ  ׁשֶּ ּלֹא ּבְּ ת ָלַקַחת ׁשֶּ ףַהּכֶּ  אֶּ ָהָיה ָמָרן. סֶּ אֹותוֹ  ׁשֶּ ַמן ּבְּ ה זְּ רוֹ  ׁשֹוהֶּ ַחדְּ מּוךְּ  ּבְּ ַמע, ַהּסָ ת ׁשָ  אֶּ
יחַ  ַהּדוּ  ם ש ִ יֵניהֶּ ּבֵ ָאַמר, ׁשֶּ ִנית וְּ ִבי: "ָלַרּבָ ַעזְּ ה הּוא ָמה יֹוֵדעַ  הּוא, אֹותוֹ  ּתַ  לוֹ  ָקָרא". עֹוש ֶּ
ָנַתן, ָמָרן ָנה לוֹ  וְּ ַמּתָ ת ּבְּ רוֹ  אֶּ יעַ  ִספְּ ר ַיּבִ ָצא ו' ֵחלֶּק ֹאמֶּ ּיָ אֹותוֹ  ָלאֹור ׁשֶּ ַמן ּבְּ ָכַתב, זְּ  לוֹ  וְּ

ה ׁשָ ּדָ ַאֲהָבתוֹ  ַהקְּ ַהֲעָרָכתוֹ  ּבְּ  .ֵאָליו וְּ
 

 

ים בּוש ִ  ּכְ
יּו  ּמֹוֵעד. ֲאָבל ִאם לֹא ִיהְּ ם ּבַ ֱאֹכל ֵמהֶּ ן ָיכֹול לֶּ א ִאם ּכֵ ּלָ ׁש ֲחמּוִצים, אֶּ ּבֹ ָאסּור ִלכְּ

ּמֹוֵעד, ָאסּור. ּוַמאֲ  אּוִיים ַלֲאִכיָלה ּבַ ר רְּ ַאַחר ַהּמֹוֵעד, ֻמּתָ יֶּה ָמצּוי לְּ ּלֹא ִיהְּ ָכל ׁשֶּ
ּמֹוֵעד,  ּנּו ּבַ ׁשֶּ ּבְּ ֵקל ִאם לֹא ִיכְּ ַקלְּ ִליַע אֹו ִיתְּ תְּ ּיַ ׁש ׁשֶּ ֵכן ִאם ֵיׁש ֲחׁשָ ׁשֹו. וְּ ָכבְּ נֹותֹו ּולְּ ִלקְּ

ָבר ָהָאֵבד'.  ֲהֵרי זֶּה 'ּדָ ׁשֹו, ׁשֶּ ָכבְּ ר לְּ  )קפו(ֻמּתָ
 

רֶ ּתִ   תְסּפֹ
ר ּפֵ ּתַ ִהסְּ ּמֹוֵעד ֲאסּור לְּ ָחג, ּבַ ב הֶּ רֶּ עֶּ יק ּבְּ ּפִ לֹא ִהסְּ הּוא אוֹ , ַוֲאִפּלּו ָהָיה ָאנּוס וְּ ֲאִבי  ׁשֶּ

ן קאֹו מֹוֵהל אֹו  ַהּבֵ ּדָ ָכל ָאָדם. , ַסנְּ ר לְּ ָפם, ֻמּתָ ָ ת ַהש ּ ר אֶּ ַסּדֵ  )קצ(ָאסּור. ֲאָבל לְּ
 

ר ּסֹהַׁ ית הַׁ תַּ  - ּבֵ ִהסְּ ר לֹו לְּ ּמֹוֵעד, ֻמּתָ ית ַהּסַֹהר ּבַ ר, ַוֲאִפּלּו ָהָיה ָיכֹול ַהּיֹוֵצא ִמּבֵ ּפֵ
ֵבית ַהּסַֹהר.  יֹותֹו ּבְּ הְּ ר ּבִ ּפֵ ּתַ ִהסְּ ב רּוַח לְּ ֵאין לֹו ַמּצַ יָון ׁשֶּ ָחג, ּכֵ ב הֶּ רֶּ עֶּ ר ּבְּ ּפֵ ּתַ ִהסְּ  )קצב(לְּ
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ר - ָקָטן ר ֻמּתָ ַסּפֵ ד לְּ לֶּ ּמֹוֵעד ָקָטן יֶּ ן ַעל. ּבַ ר, ּכֵ הֹות ֻמּתָ ַהׁשְּ ת לְּ ַחת אֶּ מְּ ת ש ִ רֶּ ּפֹ סְּ  ַהּתִ
לאֹות [הֲחָלקֶּ ] מְּ ִניםש לֹ שָׁ  לוֹ  ּבִ ָאז, ׁשָ ִכים ׁשֶּ ַחּנְּ ַות אֹותוֹ  מְּ ִמצְּ אֹות ּבְּ  (קצג). ָהֹראשׁ  ּפֵ
 

ָקן זָּ יּלּוח הַׁ  ּגִ
ָחג ּגַם ִאם הִ  ב הֶּ רֶּ עֶּ ח ּבְּ ּלַ ּגַ ָכל יֹוםוְּ תְּ ַח ּבְּ ּלֵ ּגַ ִהתְּ יִּ ָרִגיל לְּ ַדאי ׁשֶּ ּמֹוֵעד, לֹא ּכְּ ַח ּבַ ּלֵ ּגַ כן  .תְּ

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

ּבּוס  ּכִ
ִכים  לְּ ַלכְּ תְּ ּמִ ָצה ׁשֶּ ַרחְּ בֹות ָיַדִים וְּ אּוָלם, ַמּגְּ ךְּ ַהּמֹוֵעד. וְּ ֹצרֶּ ָגִדים ֲאִפּלּו לְּ ס ּבְּ ַכּבֵ ָאסּור לְּ

ִמיד סָ  ,ּתָ ַכּבֵ ר לְּ רְּ םֻמּתָ ּדַ ים ׁשֶּ ַטּנִ ָלִדים קְּ ֵדי יְּ גְּ ֵכן ּבִ ָעָפר. וְּ ִמיד ּבֶּ ֵלךְּ ּתָ ַלכְּ ִהתְּ ם לְּ ר  ,ּכָ ֻמּתָ
סָ  ַכּבֵ ָצֵרףםלְּ ֵאין לְּ ם . וְּ ִביָסה.  ִעָמהֶּ כֹוַנת ַהּכְּ דֹוִלים ִלמְּ ֵדי ּגְּ גְּ  )קצח(ּבִ

 
ְגֵדי ֵני  - ֵזָעה ּבִ י יֹום, ִמּפְּ ֲחִליִפים ִמּדֵ ּמַ ר ׁשֶּ ש ָ מּוִכים ַלּבָ ָבִנים ַהּסְּ ִים ּולְּ ּבַ רְּ ּגַ

מִ  ִכים ּתָ לְּ ַלכְּ תְּ ּמִ ֵזָעה ׁשֶּ כֹוַנת  -יד ּבְּ מְּ ָסם ּבִ ַכּבְּ ר לְּ ַהֲחִליף, ֻמּתָ ִאם ֵאין לֹו ֲאֵחִרים לְּ
ִביָסה.  ()קצח ּכְּ

 

ֶתם ַנּקֹות - ּכֶ ר לְּ ם, ֻמּתָ תֶּ כֶּ ֵלךְּ ּבְּ ַלכְּ ִהתְּ ד ׁשֶּ גֶּ ֵרי ִנּקּויֹו ּבֶּ ָחמְּ ֵאין, ּבְּ ָלל זֶּה ׁשֶּ כְּ ּבּוס.  ּבִ  ר()ּכִ
 

ֲעלִַׁים ת. ִצְחצּוחַׁ נַׁ ִטיפַׁ ה ש ְ  ִרְצּפָ
ֵצחַ  רֻמתָּ  ַצחְּ ֹטף ַנֲעַלִים לְּ ִלׁשְּ ת וְּ ה אֶּ ּפָ ֵאי ָהִרצְּ ּמֹוֵעד, ׁשֶּ ַלל זֶּהן ּבַ כְּ  קצה(קצד, )ּבּוס. כִּ  ּבִ
 

ִים ְרנַׁ  ִצּפָ
זֶּה.  ִמיר ּבָ ַהחְּ ַנז לְּ ּכְּ ֵני ַאׁשְּ ַהג ּבְּ ּמֹוֵעד, ּוִמנְּ ַנִים ּבַ רְּ ֹזז ִצּפָ ר ִלגְּ  )קצד(ֻמּתָ

 

ּקּון ִים ּתִ ָקפַׁ  ִמש ְ
ָקַפִים ׁשְּ  ִמׁשְּ ּנִ ן. ׁשֶּ ה ָאּמָ ֵדי ַמֲעש ֵ ָנם ֲאִפּלּו ַעל יְּ ַתּקְּ ר לְּ ּמֹוֵעד, ֻמּתָ רּו ּבַ  )קצה(ּבְּ

 

הּוץ ִפיָרה. ּגִ  ִצּלּום .ּתְ
ַרךְּ  ִאם ּמֹוֵעד,  ֻהצְּ ּדֹו ּבַ גְּ ר ּבִ ּפֹ ר וְּ ִלתְּ ֻמּתָ ר. וְּ ּפֹ אי ִלתְּ ַ ִפיָרה, ַרׁשּ ת ַהּתְּ אכֶּ לֶּ מְּ ן ּבִ ֵאינֹו ָאּמָ

ָגִדים ַגֵהץ ּבְּ ֵכן. לְּ ר לְּ  וְּ ֵלָמהֻמּתָ ַמצְּ ם ּבְּ ּמֹוֵעד.  ַצּלֵ  רו(. )קצזּבַ
 

ּקּון  בכֶ רֶ  ּתִ
ה ַמֲעש ֶּ ב ּבְּ כֶּ ן רֶּ ַתּקֵ ֵדי ֵאין לְּ ן, ֲאִפּלּו ּכְּ ַהֲעִביר ּבֹו ַמֲאָכל ָאּמָ ַהֲעִביר יםלְּ ר לְּ ׁשָ פְּ אֶּ ל ׁשֶּ , ּכָ

ן ה ָאּמָ ֵאינֹו ַמֲעש ֵ ּקּון ׁשֶּ ת. ֲאָבל ּתִ רֶּ ךְּ ַאחֶּ רֶּ דֶּ גֹון, ּבְּ ַהֲחִליף ּכְּ גַּ  לְּ לְּ ר., לּגַ  )קעה( ֻמּתָ
 

ים ָצְרֵכי ּבִ  רַׁ
ר ֹוָתם ֻמּתָ ּמֹוֵעד ַלֲעש  ֵדי ַעל ֲאִפּלוּ  ּבַ ן יְּ ָכר ָאּמָ ש ָ ל, ּבְּ ֵהם ּכָ ךְּ  ׁשֶּ ֹצרֶּ ָלֵכן. ַהּמֹוֵעד לְּ  וְּ

ָכִבים מֹוִניֹות םיִצּבּוִריּ  רְּ אֹוטֹוּבּוִסים ּכְּ ִאיֹות אוֹ  וְּ ָ דֹות ַמׁשּ רּות ָהעֹומְּ ׁשֵ ּבּור לְּ  ַהּצִ
ַהֲעִביר ר, ַמֲאָכִלים לְּ ָנם ֻמּתָ ַתּקְּ ּמֹוֵעד לְּ אּוָלם. ּבַ ירוּ  לֹא וְּ א ִהּתִ ּלָ ֵכי אֶּ ים ָצרְּ  ַרּבִ

ָרִכים צְּ גּוף ַהּנִ ֵכי ֲאָבל, ָהָאָדם לְּ ָוה ָצרְּ ָלֵכן, ֲאסּוִרים ִמצְּ נֹות ֵאין וְּ ַסּיֵד אוֹ  ִלבְּ ית לְּ  ּבֵ
ת סֶּ נֶּ ּמֹוֵעד ַהּכְּ ר ֲאָבל, ּבַ ָהִכין ֻמּתָ ָסִלים לְּ ֵדי ַספְּ בלִ  ּכְּ ם יׁשֵ הֶּ ֵבית ּבָ ת ּבְּ סֶּ נֶּ ֵהם ,ַהּכְּ  ׁשֶּ

ַלל כְּ ֵכי ּבִ  )קעה( .ָהָאָדם ּגּוף ָצרְּ
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 לּפֹועֵ 
ֵאינֹו ל ּפֹועֵ  ל ׁשֶּ יךְּ ַלֲעֹבד, ּכָ ׁשִ ַהמְּ אי לְּ ַ רּוהּו, ַרׁשּ ַפּטְּ ּיְּ ׁש ׁשֶּ ֲעֹבד ֵיׁש ֲחׁשָ ק ִמּלַ ַחּמֵ ִאם ִיתְּ ׁשֶּ

ָנתִ  ׁש ׁשְּ ּבֹון ֹחפֶּ ׁשְּ ה ַעל חֶּ ׁשָ ל ֻחפְּ ַקּבֵ ָבר ָהָאֵבד. ָיכֹול לְּ ב ּדָ ׁשָ חְּ אי נֶּ ּדַ ּוַ יַע לֹו, ׁשֶּ ּגִ  )קפג(י ַהּמַ
 

ל ֵעֶסק עַׁ  ּבַׁ
ת  ּכֹרֶּ ם ַמש ְּ ם ָלהֶּ ּלֵ ׁשַ ָטֵרךְּ לְּ ִאם לֹא ַיֲעִסיק אֹוָתם ִיצְּ בּוִעים, וְּ ֲעִביד ּפֹוֲעִלים קְּ ַהּמַ

ֵלָמה ָכל  ,ׁשְּ ָעה ּכְּ ִצנְּ לּו ַלֲעֹבד ּבְּ ּדְּ ּתַ ִיׁשְּ ַהֲעִסיק אֹוָתם. וְּ אי לְּ ַ ר. ַרׁשּ ׁשָ פְּ  )קפב(ָהאֶּ
 

 תיוֹ ֲחנוּ 
ּיֹוֵצא ּכַ ָרקֹות וְּ ֵרי יְּ ת ּומֹוכְּ ֲעֵלי ַמּכֹלֶּ ם ּבַ הֶּ דּוַע  ,ּבָ ּיָ יָון ׁשֶּ ת ֲחנּוָתם, ּכֵ ּתַֹח אֶּ ִאים ִלפְּ ָ ַרׁשּ

ַמן ַרב. ֲאָבל  ִמים זְּ ַקּיְּ ָרקֹות ֵאיָנם ִמתְּ ַהיְּ ָחָלב וְּ ֵרי הֶּ ֲהֵרי מּוצְּ ךְּ ַהּמֹוֵעד, ׁשֶּ ֹצרֶּ ּקֹוִנים לְּ ׁשֶּ
ָתה מֹוכְּ  ִאם ָהיְּ ָעה, ׁשֶּ ִצנְּ רּו ּבְּ ּכְּ ַמן ַרב, ִימְּ ִמים זְּ ַקּיְּ תְּ ּמִ ה ׁשֶּ ַכּדֹומֶּ ז וְּ ים, ֹארֶּ ֵבׁשִ רֹות יְּ ֵרי ּפֵ

ים ׁשּות ָהַרּבִ תּוָחה ִלרְּ ּמֹוֵכר  ,ַהֲחנּות ּפְּ דּוהּו ׁשֶּ ׁשְּ ּלֹא ַיחְּ נֹוֵעל ַאַחת, ׁשֶּ ת ַאַחת וְּ לֶּ ּפֹוֵתַח ּדֶּ
ִביִעי ׁשֶּ לָ אוּ וְּ ַלֹחל.  ב ׁשְּ רֶּ עֶּ ַסחם ּבְּ בֹוד יֹום טֹוב. , ל ּפֶּ ֵני ּכְּ ָיא, ִמּפְּ סְּ הֶּ ַפרְּ ּכֹר ּבְּ ר ִלמְּ ֻמּתָ

 )סימן תקלט סעיפים י, יא. קצ(
 

 ּגֹוי
ָאסּורָ  ָלאָכה ׁשֶּ ּמֹוֵעד, ָאסּורָ  המְּ ֵדי ַעל ּגַםה ּבַ ךְּ  ַאךְּ  ,ּגֹוי יְּ ֹצרֶּ ָוה לְּ ר, ִמצְּ  )ר(. ֻמּתָ

 

ִתיָבה  ּכְ
ִתיָבה נּו  ּכְּ ּלָ ִגיָלה ׁשֶּ ּלֹא רְּ ָיָפה[]ׁשֶּ ת וְּ נֶּ ֻתּקֶּ יֶּה מְּ הְּ ּתִ יד ׁשֶּ ּפִ באו  ַמקְּ ׁשֵ ַמחְּ ה, ּבְּ יֹוט ַמֲעש ֵ דְּ , ִהיא הֶּ

ֵכן ךְּ ַהּמֹוֵעד. וְּ ֹצרֶּ ת לְּ רֶּ ר ּוֻמּתֶּ ים ִליָלִדים ָלֵתת ֻמּתָ ַטּנִ ַצּיֵר קְּ ּבֹעַ  לְּ ִלצְּ  )מבקשי תורה תקכו(. וְּ
 

ר  ָוה ֻמּתָ י ּתֹוָרהּוִמצְּ ּתֹב ִחּדּוׁשֵ ּמֹוֵעד ִלכְּ ָתבבִּ  ֵהן, ּבַ ֵהן ָיד כְּ ב וְּ ׁשֵ ַמחְּ  )רד( .ּבְּ
 

ׁשוּ  ַמִים ִמן ת"ּבְּ ָ ַתב )סימן לב( ַהׁשּ יבוּ  ּכָ ֵהׁשִ ין ַעל לוֹ  ׁשֶּ ַמִים ִמן זֶּה ּדִ ָ ךְּ  ַהׁשּ ָעִרים : "ּכָ אֹוֵהב ה' ׁשְּ
ֲהָלָכה ִנים ּבַ ֻצּיָ רּור, א ,ַהמְּ ֲהָלָכה ּוַמֲעִמיִדים אֹוָתּה ַעל ּבֵ ים ִחּדּוׁש ּבַ ׁשִ ַחּדְּ ּמְּ ׁשֶּ ֱאָהִבים ּכְּ ָעִרים נֶּ ֹוָתם ׁשְּ

דֹול ךְּ ַהּגָ לֶּ ֵני ַהּמֶּ וֹות ,ִלפְּ צְּ ָאר ַהּמִ ם ׁשְּ הֶּ ִמים ּבָ ַקּיְּ נֹות ַיֲעֹקב ַהמְּ ּכְּ ל ִמׁשְּ ב  .יֹוֵתר ִמּכָ ֵ ַחׁשּ ּמְּ ָכל ִמי ׁשֶּ וְּ
ָברֹות סֹוֵבר סְּ בֹות וְּ ׁשָ ָסִקים ַהֲחמּוִרים ,ַמחְּ ֲהָלכֹות ַהֲחמּורֹות ּוִבפְּ ָמד לִ  ,ּבַ חְּ נֶּ ֱאָהב וְּ יֹון, נֶּ לְּ ךְּ ָהעֶּ לֶּ ֵני ַהּמֶּ פְּ

בֹות ָהֵהם ׁשָ חְּ ַהּמַ ָבִרים וְּ ַהּדְּ ֵעיָניו ,וְּ ָקרֹות ּבְּ ִליֹות ַהיְּ ּגָ ַמרְּ ִאם ַעל ֲאֵבַדת ָממֹונוֹ  .ֵהם ּכְּ ר ,וְּ ֹות  ֻהּתַ ַלֲעש 
ּמֹוֵעד ָלאָכה ּבַ ל, מְּ ָקרֹות ָהֵאּלוּ  ּכָ ִליֹות ַהיְּ ּגָ רְּ ּיֵׁש ָלחּוס ַעל ֲאֵבַדת ַהּמַ ן ׁשֶּ ּכֵ ַמַען  ,ׁשֶּ ָמם לְּ ָחתְּ ָבם ּולְּ ָכתְּ לְּ

ם ָכר ֲעֵליהֶּ ל ש ָ ַקּבֵ ַהחֹוֵתם יְּ ַהּכֹוֵתב וְּ דּו, וְּ ָכַתב". לֹא ֹיאבְּ ָנה וְּ ׁשְּ רּוָרה ַהּמִ ֵאין : ז(מ ק"ס תקמה)סימן  ּבְּ
ין ת ִחּלּוק ּבֵ ַמע אֶּ מוֹ  ִאם ׁשָ ַעצְּ ׁשּו ּבְּ ִחּדְּ י ,ַהִחּדּוׁש ֵמַאֵחר אֹו ׁשֶּ ָאָדם ׁשֹוֵכַח  ּכִ םָמצּוי ׁשֶּ חיֵדשׁ  ּגַ  ָמה ׁשֶּ

ָחה כְּ לֹא ַטַעם ׁשִ מֹו. ַוֲאִפּלּו ּבְּ ַעצְּ ִפי  ,ּבְּ ּה ּכְּ ׁש ּבָ ַחּדֵ ּתֹוָרה ּולְּ ל ַעל ָהָאָדם ַלֲעֹמל ּבַ ַגע ֻמּטָ ָכל רֶּ ּבְּ יָון ׁשֶּ ּכֵ
תוֹ  ָכלְּ ּתֹב ַהִחּדּושׁ  ,יְּ ין ַעד ַאַחר ַהּמֹוֵעד ִלכְּ ּתִ מְּ ּיַ ךְּ לֹוַמר ׁשֶּ ּיָ י ,ֵאין ׁשַ אֹותֹו זְּ  ּכִ יֶּה ָעָליו ִחּיּוב ּבְּ ַמן ִיהְּ

ים ֲאֵחִרים ׁש ִחּדּוׁשִ ַחּדֵ ים .ַאֵחר לְּ ִתיַבת ַהִחּדּוׁשִ כְּ ב ּבִ ַעּכֵ ִאם ִיתְּ ַמד  ,וְּ ּלָ ִנית ָמה ׁשֶּ ֹמד ׁשֵ ָטֵרךְּ ִללְּ ִיצְּ
ָבר ָבר ,ּכְּ ׁש ִמּכְּ ִחּדֵ יר ָמה ׁשֶּ ּכִ ַהזְּ אֹותָ  ,ּולְּ ים ֲאֵחִרים ּבְּ ּמּוד ִחּדּוׁשִ נּו ִמּלִ לֶּ ַבּטְּ זֶּה יְּ ָעהוְּ ָבר  ,ּה ׁשָ ָך ּדָ ֵאין לְּ וְּ

דֹול ִמזֶּּה  .ָהָאֵבד ּגָ
 

ּפּוץ ְלמּוד ּתֹוָרה ש ִ  ּתַׁ
ץ ַהֲחָדִרים  ּפֵ ׁשַ ר לְּ ָחגוְּ ֻמּתָ ַאַחר הֶּ ד לְּ יּו מּוָכִנים ִמּיָ הְּ ּיִ ִמיִדים, ׁשֶּ לְּ ָסִלים ַלּתַ ֹות ַספְּ  ,ַלֲעש 

ּמּוד ּתֹוָרה לּו ִמּלִ ּטְּ ּבַ לֹא ִיתְּ ב ,וְּ ׁשַ חְּ ּנֶּ ָוה ׁשֶּ ִמצְּ ת ּכְּ רֶּ  . מב"ת תעב()קעו .עֹובֶּ
 

ִניַּׁת ֶנֶסת ּבְ ּכְ ית הַׁ  ּבֵ
ם ָצָרה ֵעיֵניהֶּ ִעים ׁשֶּ ׁשָ ָנם רְּ ׁשְּ ּמֹוֵעד. אּוָלם ִאם יֶּ ת ּבַ סֶּ נֶּ ית ַהּכְּ ה,  ֵאין ּבֹוִנים ּבֵ ִנּיָ ּבְּ ּבַ

ה.  דֹול ִמזֶּּ ָבר ָהָאֵבד ּגָ ָך ּדָ ֵאין לְּ ּמֹוֵעד, ׁשֶּ יךְּ ַלֲעֹבד ּבַ ׁשִ ַהמְּ ר לְּ  )קעה(ֻמּתָ



ב|   959 ח  ס פ ה ג  הח ד ג א ב ו ה  כ ל  ה

 
 

ּמֹוֵעדלֹא  ֲעֹבד ּבַׁ ּלֵם לַׁ ּתַׁ  ִמש ְ
חֹובֹות ָהִעיר  רְּ ִליַח ָמזּוז ַזַצ"ל ּבִ י ַמצְּ אֹון ַרּבִ ֹחל ַהּמֹוֵעד ֻסּכֹות תשל"א. ָעַבר ַהּגָ ָהָיה זֶּה ּבְּ
ָאסּור  ּתָ ׁשֶּ ַכחְּ א ׁשָ ּמָ פּות. ָאַמר לֹו: "ׁשֶּ ת ַהּצֹורְּ לֶּאכֶּ מְּ ֲחנּותֹו, ּבִ הּוִדי עֹוֵבד ּבַ ָרָאה יְּ ּתּוִניס וְּ

ֹוָתּה". ָאַמר לֹו ָהַרב: לַ  חּוָפה ִלי ַלֲעש  ֹחל ַהּמֹוֵעד?" ָאַמר: "יֹוֵדַע ֲאִני, ֲאָבל ֲעבֹוָדה ּדְּ ֲעֹבד ּבְּ
ּתֹו. ַלאכְּ מְּ יךְּ ּבִ ׁשִ ִהמְּ ּמֹוֵעד". לֹא ִצּיֵת ָהִאיׁש, וְּ ֹותֹו ּבַ ָאסּור ַלֲעש  ָבר ָהָאֵבד, וְּ  "ֵאין זֶּה ּדָ

 

יוֹ  בּועֹות, ּבְּ ה ׁשָ לֹׁשָ ֲעֹבר ׁשְּ ֱעַצר ּכַ ה: ָאִבי ַהּצֹוֵרף נֶּ ית ָהַרב ַנֲעָרה ּבֹוִכּיָ ל ּבֵ יָעה אֶּ י, ִהּגִ ִ ׁשּ ם ׁשִ
רּו  רְּ חְּ ׁשַ ּיְּ ׁש ׁשֶּ ּקֵ ָטָרה, ּבִ ׁשְּ ַתֲחַנת ַהּמִ ָהַלךְּ לְּ ד ָקם ָהַרב וְּ נּוִבים. ִמּיָ יִטים ּגְּ ׁשִ כְּ ָנה ּתַ ּקָ ֲעִליָלה ׁשֶּ ּבַ

י בּות ִאיׁשִ ָחַתם ַערְּ ת, וְּ ּבָ ַ ָעצּור ַלׁשּ ת הֶּ ָעצּור אֶּ ר הֶּ ךְּ ִסּפֵ רֶּ ּדֶּ יֹום ִראׁשֹון. ּבַ לֶּא ּבְּ ׁשּובֹו ַלּכֶּ ת לְּ
יִטים  ׁשִ ַתכְּ ּלֹא ָסַחר ּבְּ ת ִהיא ׁשֶּ ָהֱאמֶּ רֹות ׁשֶּ כֹונּות ָהֲעִליָלה, ַלמְּ נְּ י ֵמֲחַמת ָהִעּנּוִיים הֹוָדה ּבִ ּכִ

ָקִרים. יִטים יְּ ׁשִ כְּ בּו ּתַ נְּ ּנּו ִנגְּ א, ִמּמֶּ ַרּבָ נּוִבים. ַאּדְּ ה  ָאַמר לוֹ  ּגְּ ָך ִסּפּור. ַמֲעש ֶּ ר לְּ ָהַרב: "ֲאַסּפֵ
ת  ַעט אֶּ ח מְּ ּפַ ּקִ ֵהִבין ׁשֶּ ׁש, וְּ פֶּ ּבֹון נֶּ ׁשְּ ע ֵמאֹות ָחִבּיֹות ַיִין. ָעַרךְּ חֶּ ּבַ ִמיצּו לֹו ַארְּ חְּ הֶּ ָחד ׁשֶּ אֶּ ּבְּ

ת ָהָאִריס  ה אֶּ ּצָ ֵסד זֶּה. ּפִ פְּ ן ֵאַרע לֹו הֶּ ַעל ּכֵ מֹו, וְּ ַכרְּ ָעַבד ּבְּ אֹום  -ָהָאִריס ׁשֶּ ר ּוִפתְּ ַיּקֵ ִהתְּ
ׁש:  פֶּ ּבֹון נֶּ ׁשְּ ָך ַלֲעֹרךְּ חֶּ ַדאי ּגַם לְּ ֵסדֹו... ּכְּ פְּ ת הֶּ ה אֶּ ִכּסָ ִין וְּ ִחיר ַהּיַ מְּ ר ּבִ ּכַ ִנמְּ ץ וְּ ִחיר ַהֹחמֶּ מְּ

ַעט ָממֹון  ִויַח עֹוד מְּ ַהרְּ ֵדי לְּ ֹחל ַהּמֹוֵעד ּכְּ ּתָ ּבְּ "... -ָעַבדְּ ּתָ ַוחְּ ֵאה ַמה ִהרְּ ַבּסֹוף, רְּ ָאַמר:  ּולְּ
ת ַהּמֹוֵעד"."ָטִעיִתי, ַרבִּ  ַ ֻדׁשּ ת קְּ ל אֶּ ַחּלֵ  י, לֹא אֹוִסיף עֹוד לְּ

 

ָך  רְּ ָיׁשְּ ָהַרב ָמזּוז ָעַרב לְּ ָרִאיִתי ׁשֶּ ׁשֶּ לֶּא. ָאַמר לֹו ַהחֹוֵקר: "ּכְּ ב ָהִאיׁש ַלּכֶּ יֹום ִראׁשֹון ׁשָ ּבְּ
ֲחִקיָרה ִנמְּ  י ּבַ ּתִ ַתחְּ ר. ּפָ ה ָאָדם ָיׁשָ ַאּתָ י ׁשֶּ ּתִ ָך, ֵהַבנְּ ַמַענְּ ל לְּ ּדֵ ּתַ ַהּפֹוֵעל ּוִמׁשְּ יִתי ׁשֶּ ִגּלִ ת וְּ צֶּ רֶּ

ַנב  ּגָ ֵנבֹות ׁשֶּ גְּ הֹוָדה ּבִ א ׁשֶּ ּלָ לֹא עֹוד, אֶּ נּוָבה, וְּ חֹוָרה ַהּגְּ ת ַהּסְּ ָרַכׁש אֶּ ָך, הּוא ׁשֶּ ּלְּ ִבי ׁשֶּ ָהַערְּ
ֱחִזיָרן!" הֶּ ָך וְּ לְּ צְּ  )מעיין המועד( אֶּ

 

 

 

 ח סַׁ ל ּפֶ ֶ ִביִעי ש    ש ְ
ת עּור ִמְצוַׁ רֹות ּבִ ש ְ עַׁ  מַׁ
ָוה תנוֹ  זוֹ  ִמצְּ גֶּ ב הֶּ רֶּ עֶּ ִביִעי טֹוב יֹום ּבְּ ל ׁשְּ ַסח ׁשֶּ ָנה ּפֶּ ָ ׁשּ ִביִעית ּבַ ה ָהרְּ ִמּטָ ְּ ַנת ַלׁשּ  ּוִבׁשְּ

ה ִמּטָ ְּ ן. ַהׁשּ ַעּיֵ ֵטי וְּ רְּ כֹות ּפִ זֶּה ַהִהלְּ ָחָבה ּבָ ַהרְּ ת ּבְּ רֶּ חֹובֶּ וֹות" ּבְּ ץ ִמצְּ ֲהָלָכה ָהָארֶּ  ".ּוָבֲאָגָדה ּבַ
 

יִלין ְבש ִ  ֵערּוב תַׁ
ַסח ׁשֶּ  ל ּפֶּ ִביִעי ׁשֶּ ּיּוַכל ׁשְּ ֵדי ׁשֶּ יִלין, ּכְּ ׁשִ בְּ יח ֵערּוב ּתַ ַהּנִ ּכֹר לְּ י, ֵיׁש ִלזְּ ּשִ יֹום ׁשִ ָחל ּבְּ

ת.  ּבָ ׁשַ ל ִמּיֹום טֹוב לְּ ַבׁשֵ ָהִכין ּולְּ ןלְּ ַעּיֵ ֲהָלָכה ּוָבֲאָגָדה". וְּ בּועֹות ּבַ ת "ַחג ַהׁשָ רֶּ חֹובֶּ ֵטי ָהֲהָלכֹות ּבַ רְּ  ּפִ
 

ת ְרּכַׁ ע ּבִ בַׁ ֶ  ֵמֵעין ש 
ל ּפֶּ  ִביִעי ׁשֶּ ֵאין ׁשְּ ַבע, ׁשֶּ ת ֵמֵעין ׁשֶּ ּכַ רְּ ִליַח ִצּבּור ּבִ ְּ אֹוֵמר ַהׁשּ ׁשּוט ׁשֶּ ת, ּפָ ּבָ ׁשַ ָחל ּבְּ ַסח ׁשֶּ

ַבד. לְּ ת' ּבִ ּבָ ַ ׁש ַהׁשּ ַקּדֵ חֹוֵתם 'מְּ ר, וְּ דֶּ ֵליל ַהּסֵ ּמּוִרים' ּכְּ ִאם זֶּה 'ֵליל ׁשִ ָחַתם ָטָעה וְּ  וְּ
ים" ַמּנִ ַהזְּּ ָרֵאל וְּ ִיש ְּ ת וְּ ּבָ ַ ׁש ַהׁשּ ַקּדֵ  ע שבת א שעב(")חזו .ֹו חֹוֵזר, ֵאינ"מְּ
 

ִביִעי ֵליל ִלּמּוד ל ש ְ ֶ ח ש  סַׁ  ּפֶ
ת  ֹמד אֶּ ים ִללְּ דֹוׁשִ ָרֵאל קְּ ַהג ִיש ְּ ַסח, ִמנְּ ל ּפֶּ ִביִעי ׁשֶּ עּוַדת ֵליל יֹום טֹוב ׁשְּ ַאַחר סְּ לְּ

ִקטְּ  ַנ"ךְּ וְּ סּוִקים ֵמַהּתַ אּו ּפְּ ם הּובְּ ׁשָ ֲחזֹוִרים, וְּ ּמַ ר ַהּמּוָבא ּבַ ֻסּדָ ּקּון ַהמְּ ָמָרא ַהּתִ ֵעי ּגְּ
רֹוב. ּוַמה ּטֹוב  ּקָ ַרךְּ ּבַ ּבָ ַרת ה' ִיתְּ זְּ עֶּ ה ָלּה ּבְּ ּכֶּ זְּ ּנִ ה ָהֲעִתיָדה ׁשֶּ ֻאּלָ ַין ַהּגְּ ִענְּ ִרים ּבְּ ַדּבְּ ַהמְּ

ִעים  ִביאוּ ּוַמה ּנָ ּיָ ַעל ׁשֶּ ה וְּ ֻאּלָ ַין ַהּגְּ ִענְּ ר ּבְּ ַדּבֵ ּיְּ ִריַעת ָחָכם ׁשֶּ ּמּוָבא, סּוף ַים קְּ  ּכַ
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עַ  ׁשַ ָחָבה ּבְּ ַהרְּ טּוב ַטַעםּבְּ ָדה ּבְּ ַעט .ר ָהַאּגָ ם ּומְּ [ 82:21]ֲחצֹות  ֹקדֶּ ךְּ ֵערֶּ ת  ּבְּ חּו אֶּ ּתְּ ִיפְּ
אּו  רְּ ִיקְּ תבַהֵהיָכל, וְּ ִחּלַ ר ּתֹוָרה ִמּתְּ יעּו פָּ  ֵספֶּ ַיּגִ ם, וְּ יַרת ַהּיָ ח ַעד ׁשִ ּלַ ׁשַ ת ּבְּ יַרת לָרׁשַ ׁשִ

י ת ׁשִ ם ַיַחד אֶּ ּלָ ירּו ּכֻ ָיׁשִ ִדּיּוק, וְּ ֲחצֹות ּבְּ ם ּבַ ה ַהּיָ ֻגּלָ ֹאד. ּוסְּ דֹוָלה מְּ ָחה ּגְּ מְּ ש ִ ם ּבְּ ַרת ַהּיָ
ָעה ׁשָ ׁש ּבְּ ַבּקֵ ה לְּ ֻנּסָ דּוָקה ּומְּ תֹו.זו  ּבְּ ׁשָ ּקָ א ּבַ ַמּלֵ תְּ ַרךְּ ּתִ ּבָ ַרת ה' ִיתְּ זְּ עֶּ ה ִויׁשּוָעה, ּובְּ ׁשָ ּקָ  ּבַ

 
 

 ח סַׁ   מֹוָצֵאי ּפֶ
 ְקִניַּׁת ָחֵמץ

ּיֵשׁ  ֵאין ָרךְּ ׁשֶּ ַסח ִמצְּ ַאַחר ַהּפֶּ נֹות לְּ א ֵמָאָדם ִלקְּ ּלָ ת  ּבֹו ָחֵמץ, אֶּ ַכר אֶּ ּמָ ַמִים ׁשֶּ ֵרא ׁשָ יְּ
ַסח ָעַבר ָעָליו ַהּפֶּ ִאּסּור ָחֵמץ ׁשֶּ ל ּבְּ ׁשֵ ּלֹא ִיּכָ ֵדי ׁשֶּ נּות, ּכְּ ָצעּות ָהַרּבָ מְּ אֶּ גֹוי ּבְּ  .ֲחֵמצֹו לְּ

וֹות ֲאָבל ִאם גֹוי, ַוֲאפִ  ,ֵאינֹו ׁשֹוֵמר ִמצְּ ת ֲחֵמצֹו לְּ ן לֹא ָמַכר אֶּ ּלּו ִאם ֵיׁש ָלחּוׁש ּפֶּ
ָחֵמץ.  ִכיַרת הֶּ עּוַדת מְּ ה ּתְּ אֶּ ן ַמרְּ א ִאם ּכֵ ּלָ ֹמךְּ ָעָליו, אֶּ ַכר, ֵאין ִלסְּ ּמָ  )ע(אֹוֵמר ׁשֶּ

 

 ִמימּוָנה
ַסח מֹוָצֵאי ּפֶּ לֹו ּבְּ ָאכְּ ר לְּ נּות, ֻמּתָ ָצעּות ָהַרּבָ מְּ אֶּ גֹוי ּבְּ ר לְּ ּכַ מְּ ּנִ ִכיַרת ] .ָחֵמץ ׁשֶּ ַטר מְּ ׁשְּ ּבִ ׁשֶּ

ב בִּ  ּתַ ָחֵמץ ַלּגֹוי ִנכְּ מּו הֶּ ּלְּ ָחֵמץ, ִויׁשַ ַסח ֵמהֶּ ד ַאַחר ַהּפֶּ ָחֵמץ ָלַקַחת ִמּיָ ֵרי הֶּ מֹוכְּ ה לְּ ׁשֶּ ַהּגֹוי ַמרְּ ֹפָרׁש ׁשֶּ מְּ
ִחירוֹ  ת מְּ ךְּ אֶּ ַאף .לֹו ַאַחר ּכָ ָטרֹות וְּ ׁשְּ ּלֹא ּבִ ִבים ׁשֶּ ן ּכֹותְּ ָכַתב ֵמַאַחר, ּכֵ ָחן ָמָרן וְּ לְּ ֻ  חושן) ָערּוךְּ  ַהׁשּ

ָדָבר (ס"אמשפט סימן שנט  ּבְּ ּלֹא ׁשֶּ יִדים ׁשֶּ ּפִ זֶּל ִאּסּור ּבוֹ  ֵאין, ָעָליו ַמקְּ אי, ּגֵ ַוּדַ ַהּגֹוי ּובְּ יד לֹא ׁשֶּ ּפִ  ַמקְּ
ָרֵאל ש ְּ ַהּיִ ין, ֹיאַכל ׁשֶּ ָאסּור ִמן ַהּדִ זֶּל ַהּגֹוי ׁשֶּ ׁש ּגֶּ זֶּה ֲחׁשַ ןעַ וְּ  .ָלֵכן ֵאין ּבָ ֵקי ּיֵ ִפסְּ ׁשּובֹות ּבְּ  פא( ה"ח) ּתְּ

אי ַ ַרׁשּ ין ִמן ׁשֶּ ֱאֹכל ַהּדִ ָחֵמץמֵ  לֶּ ם ַאף הֶּ נוּ  ֹקדֶּ ּקָ ת ׁשֶּ ָחֵמץ אֶּ מֹוָצֵאי וּ  [.ֵמַהּגֹוי הֶּ ֱאפֹות ּבְּ ר לֶּ ֻמּתָ
ים ֲהגּו ַרּבִ ּנָ מֹו ׁשֶּ גֹוי, ּוכְּ ר לְּ ּכַ מְּ ּנִ ַמח ׁשֶּ ַסח ָחֵמץ ִמּקֶּ אָטה. ּפֶּ לְּ ֱאֹכל מּופְּ  שו"ת יחוה דעת) לֶּ

 ב סימן סד(לק ח
 

ה ּצָ ּמַׁ ת הַׁ ְרּכַׁ  ּבִ
ךְּ  ׁשֶּ מֶּ ֵמי ּבְּ ָנה יְּ ָ זֹון, ִמנְּ , ַהׁשּ ת ַהּמָ ּכַ ה 'ַהּמֹוִציא' ּוִברְּ ּצָ ָבֵרךְּ ַעל ַהּמַ ַנז לְּ ּכְּ ֵני ַאׁשְּ ַהג ּבְּ

עּוָדה וּ  ּקֹוֵבַע סְּ ׁשֶּ ַרק ּכְּ ָיה', וְּ חְּ 'ַעל ַהּמִ זֹונֹות' וְּ ָבֵרךְּ 'מְּ ָפַרד לְּ ֵני סְּ ַהג ּבְּ אֹוֵכל ִמנְּ  816]ׁשֶּ

ָרם[, ת ַהמָּ  ּגְּ ּכַ ָבֵרךְּ 'ַהּמֹוִציא' ּוִברְּ ת נֹוֵטל ָיָדיו ּומְּ לּו אֶּ ָפַרד ֹיאכְּ ֵני סְּ ם ּבְּ ּגַ טֹוב ׁשֶּ זֹון. וְּ
ת עּוַדת ּפַ תֹוךְּ סְּ ה ּבְּ ּצָ ָנם ּבְּ ַהּמַ ָאמְּ ַסח. וְּ יָון , ָמָמשׁ  מֹוָצֵאי ּפֶּ ם ָמצּוי ֲעַדִין לֹא ׁשֶּ ּכֵ חֶּ לֶּ

שּׁ  זֹון.ּוקּבַ ת ַהּמָ ּכַ ה ַהּמֹוִציא ּוִברְּ כּו ַעל ַהַמּצָ ָברְּ ָפָרד יְּ ֵני סְּ ם ּבְּ  (, סדסא)חזו"ע ברכות  , ּגַ
 

ׁשּו"ת ִצּיֹון ָהִראׁשֹון ּובְּ ַתב)חלק ב סימן כא(  לְּ ר: ּכָ ִסּפֵ צּוָק"ל אאמו"ר ָמָרן ָלנוּ  וְּ י ,זְּ יָבה ֹראשׁ  ּכִ ׁשִ  ַהּיְּ
י ָהַרב מֹוֵרנוּ  ָרא ַרּבִ זְּ ה עֶּ ָבֵרךְּ  נֹוֵהג ָהָיה ַזַצ"ל ֲעִטּיָ ה ַעל לְּ ּצָ זֹונֹות' ַהּמַ ָחָכם, 'מְּ ָחד וְּ ֵאין לוֹ  ֵהִעיר אֶּ  ׁשֶּ
ָבָרא ׁשּום ָבֵרךְּ  סְּ זֹונֹות' לְּ י, 'מְּ ה ֵאין ּכִ ּצָ לֶּת ַהּמַ ֱאכֶּ ִקּנּוחַ  נֶּ מוֹ  לְּ ָכל ּכְּ ַאף, עּוָגה ּבְּ ִהיא וְּ ת ׁשֶּ סֶּ סֶּ  ִנכְּ

ִים ּנַ ִ ׁשּ ן ּוֵמֲחַמת, ּבַ ִרים ֵישׁ  ּכֵ ָכָתהּ  אֹומְּ רְּ ּבִ זֹונֹות ׁשֶּ ּלֹא מְּ ַסח ׁשֶּ פֶּ ל, ּבְּ ִלים ֲהֵרי ָמקֹום ִמּכָ  אֹוָתה אֹוכְּ
לִ  ַתחְּ ם יףּכְּ חֶּ עּוָדה ַלּלֶּ ּסְּ ת ,ּבַ תֶּ ַלּפֶּ ַאר ִעם ִהיא ּוִמתְּ א אּוָלם. ַמֲאָכִלים ׁשְּ ּבָ ׁשֶּ רוֹ  אאמו"ר ָמָרן ּכְּ ַבּקְּ , לְּ
יחַ  ָפָניו ֵהש ִ ת ּבְּ ָהגוֹ  ַעל ַצֲערוֹ  אֶּ ָבֵרךְּ  ִמנְּ זֹונֹות לְּ ָאז, מְּ ָאה וְּ רְּ ן ָמָרן לוֹ  הֶּ ּכֵ בוּ  ׁשֶּ תְּ ׁשּו"ת ּכָ ית ּבְּ ִוד ּבֵ  ּדָ
עֹוד "אַהִחידָ  ּוָמָרן ָהג, וְּ נְּ ַהּמִ ָבֵרךְּ  ׁשֶּ ה ַעל לְּ ּצָ זֹונֹות ַהּמַ ָאז, מְּ ּתוֹ  ָנָחה וְּ עְּ ל ּדַ  .ַזַצ"ל ָהַרב ׁשֶּ

 

ת ּבָ ַׁ ש  ָחל ּבְ ֶ ח ש  סַׁ  מֹוָצֵאי ּפֶ
ָחל ׁשֶּ ִביִעי ּכְּ ל ׁשְּ ַסח ׁשֶּ יֹום ּפֶּ י ּבְּ ִ ׁשּ ֵליל ַאף, ׁשִ ּבְּ ת ׁשֶּ ּבָ ָבר ׁשַ ּיֵם ּכְּ ּתַ ַסח ַחג ִהסְּ ל, ַהּפֶּ  ִמּכָ
ם ָחֵמץ ֵאין ָלנוּ  ַוֲעַדִין ֵמַאַחר ָמקֹום חֶּ עּודֹות ַמּצֹות אֹוֵכל ,לֶּ סְּ ת ּבִ ּבָ ַ ָבֵרךְּ עֲ ַהׁשּ ןלֵ , ּומְּ  יהֶּ

ת ".ַהּמֹוִציא" ּבָ ׁשַ ֱאֹכל ּבְּ ר לֶּ ֵביתוֹ  ּוֻמּתָ ּבְּ ָחֵמץ ׁשֶּ ר ַלּגֹוי.  זֹו ֵמהֶּ ּכַ מְּ ּנִ  ()קכגׁשֶּ
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 ֹחֶדש   ֲאֵבלּות ֵמִעְנְיֵני ג ִניָסן ּבְ ח ְוחַׁ סַׁ ּפֶ   הַׁ
ד ֹחֶדש   ֶהְסּפֵ  ִניָסן ּבְ
ָהג נְּ ּלֹא ַהּמִ ׁש ִניָסן ׁשֶּ ֹחדֶּ יד ּבְּ ּפִ ַהסְּ ִאם .לְּ ִמיד ָחָכם אוֹ  הּוא וְּ לְּ ָהָיה ָחׁשּוב ִאישׁ  ּתַ  ׁשֶּ
ֵדי ּתֹוֵמךְּ  לֹומְּ ידוֹ , ּתֹוָרה ּבְּ ּפִ ַהסְּ ר לְּ ֵעת ֻמּתָ ָוָיה ּבְּ ֵעת אוֹ  ַהּלְּ ָרה ּבְּ ּכָ ָעה  ָהַאזְּ בְּ ִ לֹאת ַהׁשּ מְּ ּבִ
לוֹ  ְּ ַהׁשּ יםוְּ ים ֲחׁשּובֹות. ׁשִ ָנׁשִ ין לְּ הּוא ַהּדִ מוֹ  ,וְּ ת ּכְּ ִמיד ֵאׁשֶּ לְּ ר ָחָכם ּתַ ּתָ ּמֻ יָדן. ׁשֶּ ּפִ ַהסְּ  לְּ

יָון זֶּּה ּכֵ ָהג ַרק ׁשֶּ ֵאין, ִמנְּ זֶּה וְּ ין ִמן ִאּסּור ּבָ  (רצ אאבלות  חזו"ע). ַהּדִ

 

ד ים ֶהְסּפֵ לֹוש ִ ְ ש ּ ּקֶֹדם יֹום ּבַׁ ֶ ח ש  סַׁ ּפֶ  הַׁ
רֹובוֹ  ת קְּ ּמֵ םקֹ  ִמי ׁשֶּ לֹש דֶּ ׁשָ מּוִכים לְּ ים יֹום ַהּסְּ לֹוׁשִ ָגִלים ׁשְּ ַסח] רְּ בּועֹות, ּפֶּ  לֹא, [ֻסּכֹות, ׁשָ
תֹוךְּ  ּנּו ּבְּ ידֶּ ּפִ ים ַיסְּ לֹוׁשִ ְּ מּוִכים יֹום ַהׁשּ ָבר, ַלַחג ַהּסְּ ּכְּ ִפי ׁשֶּ ַמֲעָטה לְּ ִרירּות ִהתְּ ִאם, ַהּמְּ  וְּ
ה ּנּו ַעּתָ ידֶּ ּפִ עֹוֵרר ַיסְּ לוֹ  ִיתְּ צְּ ַער אֶּ יֹותֵ  ַהּצַ ם, רּבְּ ידֹו ּגַ ּפִ ַהסְּ ָיבֹוא לְּ ַחג וְּ "ם ּבַ ּבָ ָהַרמְּ מֹו. וְּ  ַעצְּ

ַתב יֶּה ,ּכָ ּלֹא ִיהְּ ֵדי ׁשֶּ ָעָליו ּכְּ ַער, וְּ רֹון ַהּצַ כְּ ִלּבֹו ּכֹוֵאב ִמזִּ ֱעָצב וְּ ּבֹו  נֶּ ָאָגה ִמּלִ ָהִסיר ּדְּ לְּ
ֹמחַ  ּתֹו ִלש ְּ עְּ ן ּדַ ַכּוֵ ַחג. ּולְּ  ּבַ

 
ן ַעל רֹובוֹ  ִאם, ּכֵ ָעה לֹא ,רֲאדָ  י"ג ַעד ֵמת קְּ בְּ ִ ׁשּ ּנּו ּבַ ידֶּ ּפִ ים אוֹ  ַיסְּ לֹוׁשִ ְּ ׁשּ יָון, ּבַ  ּכֵ

ַמן זְּּ ּמִ ד ׁשֶּ ּפֵ סְּ ַעד ַההֶּ חֹות הּוא, ַהַחג וְּ ים ּפָ לֹוׁשִ ְּ ים  .יֹום ִמׁשּ לֹוׁשִ תֹוךְּ ׁשְּ ֲאָבל ִאם ֵמת ּבְּ
ַסח נוּ , יֹום ַלּפֶּ ַהיְּ ָאה ֲאָדר מי"ד ּדְּ ָהלְּ שׁ  ֹראשׁ  ַעד] וְּ ַהסְּ  ,[ִניָסן ֹחדֶּ ר לְּ ידוֹ ֻמּתָ יָון , ּפִ ּכֵ

ָלאו ּבְּ לוֹ  ֲהִכי ׁשֶּ צְּ ִרירּות אֶּ דֹוָלה ַהּמְּ ָצא ,ּגְּ ל ִנמְּ ד מֹוִסיף ּכָ ּפֵ סְּ ֵאין ַההֶּ ךְּ  ׁשֶּ ַצֲערֹו. ּכָ  ּבְּ
ה] ַרּבָ ַאדְּ ד, וְּ ּפֵ סְּ הֶּ יעַ  הּוא זֶּה ּבְּ ת ַמּבִ ַאט ַצֲערוֹ  אֶּ ֵיֵלךְּ  ַצֲערוֹ  ָיפּוג ַאט וְּ ַאַחר, ֵכן לֹא. וְּ רוּ  לְּ ָעבְּ  ׁשֶּ

ים לֹוׁשִ ֲערוֹ  יֹום ׁשְּ ּצַ ָבר ׁשֶּ ַמֵעט ּכְּ יד ִאם, ִהתְּ ּפִ ה ַיסְּ ד, ַעּתָ ּפֵ סְּ ֹעוֵרר ַההֶּ ִכי יֹוֵתר ּבוֹ  יְּ ַצַער ּבֶּ  .[וְּ

 
ד חַׁ ר אַׁ ּיֵשׁ  ָמה - ֹחֶדש   ָעש ָ ָרה ַלֲעֹרךְּ  נֹוֲהִגים ׁשֶּ ּכָ סֹוף ַאזְּ שׁ  י"א ּבְּ יד ֵאין, ֹחדֶּ ּפִ ַהסְּ  לְּ
תֹוךְּ  ים ּבְּ לֹוׁשִ כָּ  ֲאָבל. ַלַחג יֹום ׁשְּ ים ָרהָהַאזְּ עֹוש ִ לּום ׁשֶּ ַתׁשְּ ָנה ּבְּ ָ שׁ  י"ב סֹוף - ַהׁשּ , ֹחדֶּ

ים יֹום לֹוׁשִ תֹוךְּ ׁשְּ יד ּבְּ ּפִ ַהסְּ ר לְּ  .ַלַחג ֻמּתָ
 

ַעם ַהּטַ ית ָלזֶּה וְּ ַתב ָמָרן ַהּבֵ ה ִלי :יֹוֵסף ּכָ אֶּ ִנרְּ ָהיּו  וְּ ָהָגם ׁשֶּ ִמנְּ א לְּ ּלָ ָבִרים ֵאּלּו אֶּ רּו ּדְּ מְּ אֶּ ּלֹא נֶּ ׁשֶּ
יִדים ֵמֵתיהֶּ  ּפִ ד ִויָלָלהַמסְּ ּפֵ ִכי ּוִמסְּ עֹוֵרר ּבֶּ ָנה לְּ ָ ַצע ַהׁשּ מְּ אֶּ ח ִמן  ,ם ּבְּ ּכָ ַצַער ֵאינֹו ִנׁשְּ ב וְּ צֶּ אֹותֹו עֶּ ׁשֶּ

יִדים, ּפִ ָנה ַמסְּ ָ לּום ַהׁשּ ַתׁשְּ ּבְּ ינּו ׁשֶּ ַמּנֵ זְּ ּנֹוֲהִגים ּבִ ים יֹום. ֲאָבל ָמה ׁשֶּ לֹוׁשִ ֵאין זֶּה  ַהּלֵב ַעד ׁשְּ ר, ׁשֶּ ֻמּתָ
רֹון עֹוֵרר ִזכְּ תַהמֵּ  מְּ ה אֶּ ִסיק ַעּתָ ַהפְּ ם לְּ ּתָ עְּ ה ּדַ ַרּבָ א ַאדְּ ּלָ ִפי ת, אֶּ ד  ,זֶּה ֲאֵבלּוָתם. ּולְּ ּפֵ סְּ ַההֶּ ָרה וְּ ּכָ ָהַאזְּ

ּיֵשׁ  ים ׁשֶּ ל ַעד סֹוף י"ב  עֹוש ִ ֵמי ָהֵאבֶּ ת יְּ יִכים אֶּ ׁשִ מְּ ּמַ יָון ׁשֶּ ר זֶּה, ּכֵ ּתֵ ָלל הֶּ כְּ ׁש, ֵאינֹו ּבִ סֹוף י"א ֹחדֶּ ּבְּ
ׁש.  (רצו, רצג א) ֹחדֶּ

 
ְפָטר ְקרֹוֵבי ּנִ יד ָהִאּסּור ֵאין - הַׁ ּפִ ַהסְּ א לְּ ּלָ רֹוֵבי אֶּ ת ַעל קְּ ל ָעָליו,  ַהּמֵ ַאּבֵ ִהתְּ ִבים לְּ ַחּיָ ׁשֶּ
יָון ּכֵ ם ׁשֶּ ּבָ ּלִ ם ַמר ׁשֶּ א ַלֲחׁשֹשׁ  ֵישׁ , ֲעֵליהֶּ ּמָ רוּ  ׁשֶּ עֹורְּ ַצַער, ֲאָבל ָאָדם ִיתְּ אי לְּ ַ  ַאֵחר ַרׁשּ

יד ּפִ ַהסְּ יָון ,לְּ ל ּכֵ עֹוֵרר ּכָ ֵאינֹו ִמתְּ ַצַער ׁשֶּ ךְּ לְּ  רצד( א. הגאון יעב"ץ ,חכמת אדם, שו"ת שבות יעקב). ּכָ

 
ְלִמיד ָחָכם ָטר ּתַׁ פְּ ּנִ יר ֵישׁ  ׁשֶּ ַהּתִ רֹוָביו ַאף לְּ יד ִלקְּ ּפִ ַהסְּ ָעה לְּ בְּ ִ ׁשּ י ּבַ ים, ּכִ לֹוׁשִ ְּ בֹוד  ּוַבׁשּ ּכְּ

בֹוד ַהַחג ַהּתֹוָרה ת ּכְּ ה אֶּ ן .ּדֹוחֶּ קוּ  ּכֵ סְּ בּות ַיֲעקֹב ּפָ ׁשּו"ת ׁשְּ מּוֵאל ּבְּ עֹוַלת ׁשְּ ַאף .וְּ ׁשּועֹות  וְּ ר יְּ ֵספֶּ ּבְּ ׁשֶּ
זֶּה ִמיר ּבָ חְּ ל, ַיֲעֹקב הֶּ אן ֵישׁ  ָמקֹום ִמּכָ ֵפיָקא ָסֵפק ּכָ א, סְּ ּמָ ִמיד ׁשֶּ ַתלְּ ר ָחָכם ּבְּ א, ֻמּתָ ּמָ ׁשֶּ ַדַעת וְּ  ּכְּ

"ן, ַהּתֹוָספֹות ּבַ "א ָהַרמְּ ּבָ ָהַרׁשְּ ל, וְּ ּכָ יד ׁשֶּ ּפִ סְּ ּמַ ם ׁשֶּ ִחּנָ לֹא ּבְּ ָכר לְּ ר, ש ָ ָכל ֻמּתָ  , רצד(רצג א י')ע. ָאָדם ּבְּ

 

ְבֵרי  ְוִהְתעֹוְררּות מּוָסר ּדִ
ָכל יִדים ָהֳאָפִנים ּבְּ ּפִ ֵאין ַמסְּ ם, ֵישׁ  ׁשֶּ הֶּ ִאם ָלַדַעת ּבָ ד ׁשֶּ ּפֵ סְּ ר ַההֶּ ַבח  הּוא ִעּקָ ֵרי ׁשֶּ ִדבְּ ּבְּ
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ה ִהּלָ ָצאֹות ַעל ּותְּ ָהיּו ִנמְּ ּדֹות ַהּטֹובֹות ׁשֶּ ָטר, אוֹ  ַהּמִ פְּ ּנִ ַבח ַמֲעַלתּבְּ  ּבַ ים  ׁשֶּ יׁשִ ּדִ ַהּקַ
ן ַגן ֵעדֶּ ֵרָגה ּבְּ ַמדְּ ֵרָגה לְּ דְּ ָטר ִמּמַ פְּ ת ַהּנִ ֲעִלים אֶּ ּמַ יר ,ׁשֶּ ַהּתִ ךְּ  ֵיׁש לְּ יד ּכָ ּפִ ַהסְּ י  ,לְּ ּכִ

ַמִים ַאת ׁשָ ֵלב ָהֲאֵבִלים ִירְּ יר ּבְּ ּדִ ַהחְּ אֹוָתה ִהיא לְּ נּות נְּ ּמְּ ּדַ מּוָסר  ִהזְּ ַהּטֹות לְּ הֹוָרה, ּולְּ טְּ
ׁשְּ  ָנם ּבִ ָעִמים ָאזְּ ה ּפְּ ּמָ ּכַ יֹון הֹוָרה ׁשֶּ ּסָ ַהּנִ ם ַלּתֹוָרה. וְּ ֵניהֶּ ִחּנּוךְּ ּבְּ וֹות ּובְּ ִמיַרת ּתֹוָרה ּוִמצְּ

קוּ  ַחזְּּ ָבִרים ֵאּלּו, ִהתְּ יבּו ִלדְּ ׁשִ ִהקְּ ם ַלּתֹוָרה. ַאַחר ׁשֶּ ֵניהֶּ לּו ּבְּ ִגּדְּ וֹות וְּ צְּ ּמִ ָכַתב] ּבַ נּו  וְּ ַרּבֵ
רּוָחם ָרא  ,יְּ ית ָהָאֵבל ִנקְּ ם, י ַטעֲ ''בֵּ ּבֵ ֵאַרע ָלהֶּ ִנים ַטַעם ַעל ָמה ׁשֶּ נֹותְּ ם וְּ ים ׁשָ ׁשִ ּדֹורְּ ם ׁשֶּ ָמא', ַעל ׁשֵ

ר ַעל ִלּבוֹ  ַדּבֵ ַנֵחם אֹותֹו לְּ ֵכן לְּ ל ה' ִויַרֲחֵמהּו, וְּ ָהָאֵבל ָיׁשּוב אֶּ ׁשּוָבה, וְּ תְּ רּו ּבִ ַחזְּ ּיַ ֵדי ׁשֶּ  רצ( א). [ּכְּ

 

ת ַׁ ָרש  ת ּדְ ּבָ ַׁ דֹול ש  ּגָ  הַׁ

הקְּ  ַרב אוֹ  ַרב ִעיר ָרִגיל ִהּלָ ֹרשׁ  ׁשֶּ ת ִלדְּ ּבָ "ׁשַ דֹול ּבְּ ֹרב" ַהּגָ עוֹ , ַעם ּבְּ ֵארְּ ל וְּ ֹרשׁ , ֵאבֶּ  ִידְּ
לוֹ  ּגֵ רְּ הֶּ י, ּכְּ ים ּכִ ִריִכים ַרּבִ ָדם לוֹ  צְּ ַלּמְּ כֹות לְּ ִהלְּ ַסח ּבְּ ָהגֹוָתיו ַהּפֶּ ַהנְּ עֹוד. וְּ ִאם וְּ  הּוא ׁשֶּ

ֹרשׁ  לֹא ָיא ֲאֵבלּות זוֹ  ֲהֵרי, ִידְּ סְּ הֶּ ַפרְּ ים] ּבְּ ַרּבִ ֲאסּוָרה [ּבָ ת ׁשֶּ ּבָ ׁשַ הּוא. ּבְּ ין וְּ ִמיד ַהּדִ ַתלְּ  לְּ
ָרִגיל ָחָכם ֹרשׁ  ׁשֶּ ים ִלדְּ ַרּבִ ָכל ּבָ ת ּבְּ ּבָ ת ׁשַ ּבָ ׁשַ עוֹ , וְּ ֵארְּ ל וְּ ֹרשׁ , ֵאבֶּ לוֹ  ִידְּ ּגֵ רְּ הֶּ ּלֹא, ּכְּ  ׁשֶּ
יֶּה הְּ ָיא ֲאֵבלּות ּתִ סְּ הֶּ ַפרְּ הּוא. ּבְּ ין וְּ ל ֵאַרע ִאם ַהּדִ ךְּ  ֵאבֶּ ׁשֶּ מֶּ ָנה ּבְּ ָ ַרשַּׁ , ַהׁשּ ֹרשׁ  איׁשֶּ ת ִלדְּ ּבָ ׁשַ  ּבְּ
לוֹ  ּגֵ רְּ הֶּ לֹא, ּכְּ ת ַרק וְּ ּבָ ׁשַ דֹול ּבְּ  רכו, רכז( ב). ַהּגָ

 
אֹון ַתב ַהּגָ י ּכָ ֵאַרע  ַרּבִ ת ָהָעם, וְּ ד ַדַעת אֶּ ַלּמֵ ִהּלֹות ּולְּ ִהיל קְּ ַהקְּ ת לְּ ּבָ ָכל ׁשַ ָהָיה נֹוֵהג ּבְּ ים מֹוָדִעי ׁשֶּ ַחּיִ

ָעה לֹ  בְּ ִ ׁשּ ּבַ ת ׁשֶּ ּבָ ׁשַ ל, ּובְּ לֹו.לֹו ֵאבֶּ ּגֵ רְּ הֶּ ּבּור ּכְּ ֵני ַהּצִ פְּ ָדַרׁש ּבִ ָהגֹו וְּ נְּ ה ִמּמִ ּנָ ִים  א ׁשִ ר ָטֳהַרת ַהּמַ ֵספֶּ ּובְּ
ִמיד לְּ ַתב, אֹודֹות ּתַ ירוּ  ּכָ ִהּתִ ת, וְּ ּבָ ֵליל ׁשַ ָרה ֲאחֹותֹו ּבְּ טְּ ִנפְּ ת, וְּ ּבָ ָכל ׁשַ ים ּבְּ ַרּבִ ָהָיה ּדֹוֵרׁש ּבָ  לוֹ  ָחָכם ׁשֶּ
ת ּבָ ׁשַ ים ּבְּ ַרּבִ ֹרׁש ּבָ ֵיׁש  ִלדְּ לּו ֵאָליו, וְּ ַרּגְּ ָהָעם ִהתְּ יו, ֵמַאַחר ׁשֶּ ּתָ חְּ ה ַאֵחר ּתַ ַמּנֶּ ּיְּ רּו ׁשֶּ לֹא ָאמְּ ָהגֹו, וְּ ִמנְּ ּכְּ
ּטּול ּתֹוָרה ל ּבִ ֹרׁש, ֲהֵרי זֶּה .ַצד ׁשֶּ ִאם לֹא ָיבֹוא ִלדְּ ִריִכים לוֹ  וְּ ים צְּ ַרּבִ ֵכיָון ׁשֶּ ָיא, וְּ סְּ הֶּ ַפרְּ  ,ֲאֵבלּות ּבְּ
ים. וְּ  כּות ָהַרּבִ דֹול זְּ יִרים ִלּמּוד ַגםּגָ ּתִ ִקים ַהּמַ ָכל ֵיׁש ּפֹוסְּ ָאֵבל, וְּ ת ֲאִפּלּו לְּ ּבָ ׁשַ אֹוֵנן ּתֹוָרה ּבְּ ן לְּ ּכֵ  .ׁשֶּ

 

ת אֹוֵנן ְבִדיקַׁ  ָחֵמץ ּבִ
ת ָאָדם] ָהאֹוֵנן ּמֵ ָחד לוֹ  ׁשֶּ ָעה אֶּ בְּ ִ רֹוִבים ִמׁשּ ֵהם, קְּ ָאחֹות ָאח, ָוֵאם ָאב: ׁשֶּ ן, וְּ ַעל, ּוַבת ּבֵ  ַעל ּבַ

ּתוֹ  אִ  ִאׁשְּ הוְּ ָ ֲעָלהּ  ַעל ׁשּ ר לֹא ַוֲעַדִין, ּבַ ּבַ יָון, [ִנקְּ הּוא ּכֵ טּור ׁשֶּ ל ּפָ וֹות ִמּכָ צְּ ּבֹר ַעד ַהּמִ קְּ ּיִ ת ׁשֶּ  אֶּ
ּדֹק לֹא ָלֵכן, ֵמתוּ  ת ִיבְּ ָחֵמץ אֶּ ֵביתוֹ  הֶּ ֵליל ּבְּ ִניָסן ד"י ּבְּ א, ּבְּ ּלָ ה אֶּ ַמּנֶּ ִליחַ  יְּ ֵני ׁשָ  ִמּבְּ
יתוֹ  ּדֹק ַאֵחר אוֹ  ּבֵ בְּ ּיִ ַהשָּׁ , ׁשֶּ ָבֵרךְּ  ִליחַ וְּ עּור ַעל" יְּ ָהאֹוֵנן". ָחֵמץ ּבִ ת ֹיאַמר ַרק וְּ  ֹנַסח אֶּ

ּטּול ִפיו ַהּבִ ל]" ּבְּ א ֲחִמיָרא ּכָ ִאיּכָ ׁשּוִתי ּדְּ רְּ כּו' ּבִ אּוָלם. "[וְּ ָבר ִאם, וְּ ת ָמַסר ּכְּ ת אֶּ  ַהּמֵ
ָרה בְּ חֶּ א לְּ יׁשָ אי, ַקּדִ ַ ּדֹק ַרׁשּ מוֹ  ִלבְּ ַעצְּ ָרָכה ּבְּ בְּ  (קפ א). ּבִ

 

ְבָעהמֵ  ְיִציָאה ִ ש ּ  הַׁ
ב רֶּ עֶּ ַסח ַחג ּבְּ לֹא] ַהּפֶּ ַאר וְּ ׁשְּ ָהג, [מֹוֲעִדים ּבִ ֵני ִמנְּ ַנז ּבְּ ּכְּ ַמן ֵמָהֲאֵבלּות ָלֵצאת ַאׁשְּ  ֲחצֹות ִמזְּּ
ַמן ֵמַאַחר, ַהּיֹום ית ּוִבזְּ ּבֵ שׁ  ׁשֶּ ּדָ קְּ ם ָהָיה ַהּמִ ה ָהָיה, ַקּיָ ַמן זֶּ ָרַבת זְּ ן ַהקְּ ּבַ ַסח ָקרְּ , ַהּפֶּ
ּיֵשׁ  ָצת ַמֲעָלה ּבוֹ  ׁשֶּ מוֹ  קְּ י. טֹוב יֹום ּכְּ ָפַרּדִ ה ּוסְּ ָהֵקל ָהרֹוצֶּ זֶּה לְּ אי, ּבָ ַ ָרט, ַרׁשּ  ּוִבפְּ

חֹות רְּ ַהּטִ ַהֲהָכנֹות ׁשֶּ ֹאד ַעד ַרּבֹות וְּ מוֹ . מְּ אי, ֵכן ּוכְּ ַ ֱאפֹות ַרׁשּ מוֹ  לֶּ ַעצְּ ָוה ַמּצֹות" ּבְּ  ".ִמצְּ
 

מוֹ  ר ִמי, ֵכן ּכְּ ּבַ קְּ ּנִ ב ֵמתוֹ  ׁשֶּ רֶּ עֶּ ַסח ּבְּ ַאַחר ּפֶּ ֵני, ַהּיֹום תֲחצוֹ  לְּ ַנז ִלבְּ ּכְּ  ָהָראּוי ִמן - ַאׁשְּ
ֲחלֹץ ּיַ ָעָליו ׁשֶּ ב נְּ ֵיׁשֵ ַמן וְּ ץ ַעל ָמה זְּ ָיקּום ָהָארֶּ ַהג, וְּ ִינְּ ָעה ֲאֵבלּות וְּ ִצנְּ ִניַסת ַעד ּבְּ . ַהַחג ּכְּ

ִאם ה וְּ ִמיר רֹוצֶּ ַהחְּ ֹהג לְּ ִלנְּ ִגיָלה ֲאֵבלּות וְּ ִניַסת ַעד רְּ אי, ַהַחג ּכְּ ַ ר, )אבן ישראל פיש. ַרׁשּ

י רב( ח"האוירבך, פסקי תשובות  הגרש"ז ָפַרּדִ ה ּוסְּ ָהֵקל ָהרֹוצֶּ ֵני לְּ בְּ ַנז ּכִ ּכְּ אי, ַאׁשְּ ַ  .ַרׁשּ
 

ַתב ית ָמָרן ּכָ ם( סימן שצט אות ג) יֹוֵסף ַהּבֵ ׁשֵ "ץ ּבְּ ּבֵ ׁשְּ ַעם ,ַהּתַ ָחד ֵאַרע ַאַחת ּפַ אֶּ י יֹום לְּ ִ ׁשּ  ִליֵמי ׁשִ
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לוֹ  בְּ ב אֶּ רֶּ עֶּ ַסח ּבְּ ָאַמר ,ּפֶּ כֵּ  וְּ ָהָיה יָוןׁשֶּ ַמן ׁשֶּ ִחיַטת זְּ ַסח ׁשְּ ָאז ,ַהּפֶּ ם וְּ יֵמיהֶּ ִאים ָהיוּ  ּבִ ת קֹורְּ  ַהַהּלֵל אֶּ
ָהָיה גֶּת ֲאֵבלּות ֵאין ,טֹוב יֹום וְּ ֵאין. ע"כ .ּבוֹ  נֹוהֶּ ָדָבר וְּ ךְּ  זֶּה לְּ מֶּ ָאָיה סֶּ ָנם. עכ"ד. ּורְּ ָאמְּ  ָהַרָמ"א וְּ

ֵכי ַדרְּ ה ּבְּ ַתבד( אות ג, ) ֹמׁשֶּ ַעת, ּכָ ַדַעת עַ ָזרוּ  ָהאֹור ּדַ "ץ ּכְּ ּבֵ ׁשְּ ֵאין ַהּתַ גֶּת ֲאֵבלּות ׁשֶּ ב נֹוהֶּ רֶּ עֶּ ַסח ּבְּ  ּפֶּ
ַמן ִחיַטת ִמזְּּ ַסח ׁשְּ ָלה ַהּפֶּ ַמעְּ ָראּוי ,ּולְּ ֹמךְּ  וְּ וכן פסקו חכמי אשכנז: אליה רבה, פנים מאירות, . ע"כ. ָעָליו ִלסְּ

ז סימן כג(, קנה בושם )ח"ג תקמח ס"ק לא(, משמרת שלום, אבן ישראל פישר )ח"סימן ) ה ברורהחכמת אדם, משנ
סימן לה(, שבט הלוי )ח"ו סימן קעג(, הגר"ש דבליצקי )קובץ בית אהרון וישראל ק(, תשובות והנהגות )ח"ב סימן 

 ריג(, חשוקי חמד )פסחים נה ע"ב( ועוד. וכן פסק בכף החיים )סימן תקמח סק"מ(.

 
ה ִהּנֵ ֱאִריךְּ  (אבלות סימן תלב הלכות) ָזרּועַ  ָהאֹור וְּ זֶּה הֶּ ֹאד ּבָ ֵהִביא, מְּ ה וְּ ּמָ ָאיֹות ּכַ ָבָריו רְּ ָמָרא ִלדְּ , ֵמַהּגְּ
זֶּה ן וְּ ָבָריו ּתֹכֶּ ָצָרה ּדְּ קְּ ָבר: ּבִ רוּ  ּוכְּ ָרִאיִתי ָיִמים ָעבְּ תּוב ׁשֶּ ם ּכָ ׁשֵ אֹון ּבְּ ָחד ּגָ ה ,אֶּ ֻדּמֶּ ִכמְּ ם ֲאִני וְּ ׁשֵ  ּבְּ

נוּ  ׁשֹום ַרּבֵ רְּ אֹור ּגֵ ב ,ַזַצ"ל ַהּגֹוָלה מְּ רֶּ עֶּ ּבְּ סַ  ׁשֶּ ר חּפֶּ ֹחץ ֻמּתָ ַעת ִלרְּ ְּ ִחיַטת ִמׁשּ ַסח ׁשְּ ָדָבר ,ַהּפֶּ רּור וְּ  ִלי ּבָ
ךְּ  ּכָ תּוב ָרִאיִתי ׁשֶּ י ַאךְּ  ,ּכָ ּתִ ַכחְּ ָין ׁשָ יוֹ  ַעל ָהִענְּ י ,ּבּורְּ ָנַתּתִ י וְּ ָבר ַעל ִלּבִ ָחק ֲאִני ַהּדָ ן ִיצְּ י ּבֵ ה ַרּבִ  ֹמׁשֶּ

ר ַחּבֵ ה .ַהּמְּ אֶּ ִנרְּ ֵעיַני וְּ ה ֲהָלָכה בְּ ַמֲעש ֶּ ָחלׁשֶּ  ,לְּ ׁשֶּ ל ִראׁשֹון יֹום ֲאִפּלוּ  ּכְּ ב ֲאֵבלּות ׁשֶּ רֶּ עֶּ ַסח ּבְּ ר ,ּפֶּ ּתָ ּמֻ  ׁשֶּ
ֹחץ ָעה ִלרְּ ָ יעַ  ִמׁשּ ִהּגִ ַמן ׁשֶּ ִחיַטת זְּ ַסח ׁשְּ ָאָיה. ַהּפֶּ ָבר ּורְּ ת ַלּדָ כֶּ ּסֶּ ָבִחים ִמּמַ ַקל ,זְּ ר וְּ כּו' הּוא ָוֹחמֶּ ֵתַדע. וְּ  וְּ

ָמע ׁשְּ ּמַ ִמי ׁשֶּ לְּ רּוׁשַ יְּ ִאּסּור ,ּבַ ָלאכָ  ׁשֶּ ב המְּ רֶּ עֶּ ַסח ּבְּ יָון ,ַהּתֹוָרה ִמן הּוא ֵמֲחצֹות ּפֶּ הּוא ּכֵ ַמן ׁשֶּ ָרַבת זְּ  ַהקְּ
ַסח ֵאינוֹ , ַהּפֶּ ִדין וְּ ֵהא ּבְּ ּתְּ ךָ  ָעסּוק ׁשֶּ ּתְּ ַלאכְּ מְּ ךָ  ּבִ נְּ ּבָ ָקרְּ ב ּוָבזֶּה .ָקֵרב וְּ ֵ נוּ  ִיׁשּ ָחק ַרּבֵ ר ִיצְּ ר ּבַ  ַזַצ"ל ָאׁשֵ

ָאַמר ָמה י( ע"א)מסכת תענית יב  ׁשֶּ זֶּרֱאלִ  ַרּבִ י יעֶּ ַרּבִ ֵני ֲאִני ,ָצדֹוק ּבְּ ָאב ִמּבְּ ן ַסנְּ ָיִמין ּבֶּ נְּ  ַאַחת ּוַפַעם ,ּבִ
ָעה ָחל ׁשְּ ָאב ּתִ יֹות ּבְּ ת ִלהְּ ּבָ ׁשַ ִחינּוהוּ  ּבְּ דְּ ַאַחר ּוְּ ת לְּ ּבָ ַ נוּ  ַהׁשּ ַעּנִ ִהתְּ לֹא וְּ נוּ  וְּ ַלמְּ ת ִהׁשְּ ֲעִנית אֶּ ֵני ,ַהּתַ  ִמּפְּ

ּיֹום נוּ  טֹוב ׁשֶּ ּלָ ָבןַהקָּ  ֵמֲחַמת ָהָיה ׁשֶּ רּושׁ ] .רְּ ַמן, ּפֵ זְּ ית ּבִ שׁ  ּבֵ ּדָ קְּ ִביִאים ֲאבֹוָתיו ָהיוּ  ַהּמִ ן מְּ ּבַ  ֵעִצים ָקרְּ
יִרי ֲעש ִ ָאב ּבַ ן ּוֵמֲחַמת, ּבְּ ע ּכֵ ּבַ יֹום זֶּה יֹום ִנקְּ ם טֹוב לְּ הֶּ ּלָ ַאף .ׁשֶּ ה וְּ ַעּתָ שׁ  ָחַרב ׁשֶּ ּדָ קְּ יכוּ , ַהּמִ ׁשִ ם ִהמְּ ֱאָצֵאיהֶּ  צֶּ

ֹהג לֹא טֹוב יֹום ּבוֹ  ִלנְּ ַעּנֹות וְּ ִהתְּ נוּ  ּגַם ָלֵכן [.לְּ ַמן ֲאָנחְּ זְּּ ָלאָכה ֲאסּוִרים ַהזֶּּה ּבַ מְּ ב ּבִ רֶּ עֶּ ַסח ּבְּ , ֵמֲחצֹות ּפֶּ
י ַמן ּכִ זְּ ית ּבִ שׁ  ּבֵ ּדָ קְּ נוּ  טֹוב יֹום זֶּה ָהָיה ַהּמִ ּלָ ָבן ֵמֲחַמת ׁשֶּ רְּ ה .ַהּקָ ָעה ִאם, ּוֵמַעּתָ ׁשְּ ָאב ּתִ הּוא ּבְּ  ׁשֶּ

ִרים לֹא ֲהֵריׁשֶּ ] ֵמֲאֵבלּות יֹוֵתר ָחמּור ָצת" ּבוֹ  אֹומְּ ֻכּלוֹ  ַהּיֹום ִמּקְּ ן ּוַבֲאֵבלּות ",ּכְּ ִרים ּכֵ ָחה ,[אֹומְּ יָון ִנדְּ  ִמּכֵ
ַעם ּפַ ַמן זֶּה ָהָיה ׁשֶּ ָרַבת זְּ ָבן ַהקְּ רְּ ל, ַהּקָ ן ּכָ ּכֵ ֲאֵבלּות ׁשֶּ ִהיא ׁשֶּ ה ׁשֶּ ה, ַקּלָ חֶּ ּדָ  ָהִראׁשֹון ַהּיֹום ַוֲאִפּלוּ  .ּתִ

ל חֶּ  ָהֲאֵבלּות ׁשֶּ לוּ  ,הִיּדָ ּטְּ ּבַ ִיתְּ נוּ  וְּ יֵני ִמּמֶּ ָעה ּדִ בְּ יעַ  ׁשִ ִהּגִ ֶּ ַמן ִמׁשּ ָרַבת זְּ ָבן ַהקְּ רְּ ה. עכ"ד .ַהּקָ ִהּנֵ ר וְּ ׁשָ פְּ  אֶּ
ִאּלוּ  ית ָמָרן ׁשֶּ ה ָהָיה יֹוֵסף ַהּבֵ ת רֹואֶּ ָאיֹות אֶּ ים ָהָיה, ָזרּועַ  ָהאֹור רְּ ּכִ לֹא, ַמסְּ ֵאין ּכֹוֵתב ָהָיה וְּ  ׁשֶּ
ךְּ  מֶּ ָאָיה סֶּ ֵדָעה ּורְּ ֵצרּוף)עיין ג קיב(  .וֹ ז לְּ ַעת ּובְּ ים ּדַ ִרים ַרּבִ ֲהָלָכה ָהאֹומְּ ֵרי ׁשֶּ ִדבְּ ֵקל ּכְּ ָאֵבל ַהּמֵ  ֲאִפּלוּ  ּבְּ
ד גֶּ ָחן ָמָרן נֶּ לְּ ֻ ַגם. ָערּוךְּ  ַהׁשּ ָצֵרף ֵישׁ  וְּ ת לְּ ַעת אֶּ ָחד ּדַ נוּ  ָהִראׁשֹוִנים אֶּ מּוֵאל ַרּבֵ ֵקל ,ׁשְּ ּמֵ זֶּה ׁשֶּ ָכל ּבָ  ּבְּ
ב רֶּ ֵכן, טֹוב יֹום עֶּ העָ  וְּ ה ש ָ ָעַמד ַמֲעש ֶּ ב ֵמֲאֵבלּותוֹ  וְּ רֶּ עֶּ עֹוד טֹוב יֹום ּבְּ ָהַלךְּ  יֹום ִמּבְּ ֵבית וְּ ת לְּ סֶּ נֶּ . ַהּכְּ
ָנַתן ָבָריו ַטַעם וְּ י ִלדְּ אֹון ִמּפִ נוּ  ָאִביו ַהּגָ ָחק ַרּבֵ ִוי ִיצְּ ּיֹום, ַהּלֵ ִסיק יֹוֵתר ָחמּור טֹוב ׁשֶּ פְּ ּמַ ל ׁשֶּ ַבּטֵ  ּומְּ
ָעה ּתֹוַרת בְּ ים ׁשִ לֹוׁשִ ָלֵכן ,ּוׁשְּ ם וְּ ב ּגַ רֶּ ל טֹוב יֹום עֶּ ַבּטֵ ָעה מְּ בְּ ִ עֹוֵמד ַהׁשּ עֹוד וְּ "י ,יֹום ִמּבְּ ָרׁשִ  הֹוָדה וְּ

ָבָריו  ובהערות שם( תשב"ץ קטן סימן תלוהביאוהו במחזור ויטרי, הרמב"ן, הראב"ן, ראבי"ה, מהר"ם. ). ִלדְּ

 

ְסּפֶֹרת ֶעֶרב ּתִ ג ּבְ חַׁ ל ְלָאֵבל הַׁ ָאר עַׁ  ְקרֹוִבים ש ְ
סִּ  ִמי םׁשֶּ ת ּיֵ ָעה אֶּ בְּ ִ ָאר] ַהׁשּ רֹוִבים ׁשְּ ם[ ָוֵאם ֵמָאב חּוץ קְּ ל ַהַחג, ַהַחג ֹקדֶּ ַבּטֵ ּנוּ  מְּ ת ִמּמֶּ  אֶּ

יֵני ים ּדִ לֹוׁשִ ְּ ר, ַהׁשּ ב לוֹ  ּוֻמּתָ רֶּ עֶּ ר ַהַחג ּבְּ ּפֵ ּתַ ִהסְּ ִביִעי ַהּיֹום ִאם ַוֲאִפּלוּ . לְּ ְּ ב ָהָיה ַהׁשּ רֶּ עֶּ  ּבְּ
ריִ , ַהַחג ּפֵ ּתַ ַעם. סְּ ַהּטַ יָון, ָלזֶּה וְּ ֲאֵבלּות ִמּכֵ ּבַ ָצת ׁשֶּ ֻכּלוֹ  ַהּיֹום ִמּקְּ ָצא, ּכְּ ֵמי ִנמְּ ּיְּ ָעה ׁשֶּ בְּ ִ מוּ  ַהׁשּ ּיְּ ּתַ  ִהסְּ
ב רֶּ עֶּ ר ַהַחג ּבְּ ּבֹקֶּ ִחילוּ , ּבַ ִהתְּ יֵני וְּ ים ּדִ לֹוׁשִ ְּ ה ַהׁשּ ַעּתָ ר הּוא ׁשֶּ ִחיָצה ֻמּתָ רְּ ָאסּור ּבִ ת וְּ רֶּ ּפֹ ִתסְּ ִזיַזת ּבְּ  ּוגְּ

ָנִים רְּ ֵכיָון, ִצּפֹ ַהחַ  וְּ ל גׁשֶּ ַבּטֵ ת מְּ יֵני אֶּ ים ּדִ לֹוׁשִ ְּ ר ֲהֵרי, ַהׁשּ ּתָ ּמֻ ה לוֹ  ׁשֶּ ר ַעּתָ ּפֵ ּתַ ִהסְּ ֹזז לְּ ִלגְּ ָניו וְּ רְּ  ִצּפָ
בֹוד לוּ , ַהַחג ִלכְּ ּנוּ  ּוָבטְּ ָאר ִמּמֶּ יֵני ׁשְּ ֵרי ָהֲאֵבלּות ּדִ ַגמְּ פּות, לְּ ּתְּ ּתַ ִהׁשְּ ָמחֹות ּכְּ ש ְּ ַכּיֹוֵצא ּבִ ם וְּ הֶּ  קיז( ג). ּבָ

 

ל ָמׁשָ רִנקְּ  ִאם: לְּ ת ּבַ ח' ַהּמֵ ִניָסן ּבְּ יֹום ֵמַאַחר, ּבְּ ִביִעי וְּ ְּ ָמר ַהׁשּ ב ִנגְּ רֶּ עֶּ ַסח ַחג ּבְּ  י"ד ַהּפֶּ
ִניָסן ר, ּבְּ רֹוִבים ֻמּתָ ר [הנ"ל] ַלּקְּ ּפֵ ּתַ ִהסְּ י, לְּ ַסח ַחג ּכִ יֵני מֹוִציָאם ַהּפֶּ ים ִמּדִ לֹוׁשִ ְּ  .ַהׁשּ

 

ּלּוחַׁ  ֶעֶרב ָזָקן ּגִ ג ּבְ חַׁ ל הַׁ  ָוֵאם ָאב עַׁ
יעַ , ִאּמוֹ  אוֹ  ִביואָ  ַעל ָאֵבל ִהּגִ תֹוךְּ  ַהַחג ׁשֶּ ים ּבְּ לֹוׁשִ ְּ אי ֵאינוֹ , ַהׁשּ ַ ר ַרׁשּ ּפֵ ּתַ ִהסְּ ין, לְּ  ּבֵ
ַער ַער ּוֵבין ָהֹראשׁ  ש ְּ ָקן ש ְּ ךְּ  לוֹ  ֵישׁ  ִאם אּוָלם. ַהזָּ דֹול ֹצרֶּ חַ  ּגָ ַגּלֵ ת לְּ ָקנוֹ  אֶּ גֹון, זְּ  ּוכְּ
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הּוא ד ָחׁשּוב ִאישׁ  ׁשֶּ ּבָ ִנכְּ ּיֵשׁ  וְּ ּבַ כֶּ  ּוִמתְּ ךְּ  תָללֶּ ֵני ּכָ פְּ ֵני ּבִ ָהֵקל ֵישׁ , ָאָדם ּבְּ ִגּלּוחַ  לוֹ  לְּ  ּבְּ
ָקן ַבד ַהזָּ לְּ ב ּבִ רֶּ עֶּ ל ּבְּ גֶּ  )קו, קי(. ָהרֶּ

 

אֹוָרה ה ָהָיה ִלכְּ אֶּ ד ִנרְּ ַצּדֵ ָהֵקל לְּ ַמן לְּ זְּּ ִגּלּוחַ  ַהזֶּּה ּבַ ָקן ּבְּ תֹוךְּ  ַהזָּ ים ּבְּ לֹוׁשִ ְּ ּום, ַהׁשּ ד ִמׁשּ ּיָ ּמִ בּועַ  ַאַחר ׁשֶּ  ׁשָ
ָחד ִליםִמתְּ  אֶּ ַטֲעִרים ַנּוְּ ֹאד ּוִמצְּ ּנֹוָדע, מְּ בוּ . ּכַ ָכתְּ יהּוָדה ַהּנֹוָדע וְּ ֲהַר"ם ּבִ ַהּמַ יק וְּ ִדינֹות, ׁשִ מְּ ִחים ּבִ ַגּלְּ ּמְּ  ׁשֶּ
ָקָנם ף, זְּ כֶּ ַנִים ּתֵ ׁשְּ ה ּבִ לֹוׁשָ בּועֹות ּוׁשְּ ָאִסים ׁשָ ֹאד ִנמְּ ָערֹות, מְּ ְּ ַהש ּ ָצִרים וְּ ִחים ַהּקְּ ָקָנם ַהּצֹומְּ זְּ  ּדֹוִמים, ּבִ

קֹוִצים ם ּכְּ ֵעיֵניהֶּ ֵעיֵני ּבְּ ל ּובְּ ם ּכָ ל רֹוֵאיהֶּ ַנּוֵ ם ּוִמתְּ ֵעיֵניהֶּ ַנַחל. ּבְּ ּכֹול ּובְּ ׁשְּ ַתב אֶּ ינוּ , ּכָ ַמּנֵ זְּ ּבִ ָעָרה ׁשֶּ  ַהּגְּ
ָזָקן מֹוָנה ּבְּ ׁשְּ ִפי. ָיִמים ּבִ ר זֶּה ּולְּ ׁשָ פְּ ּמֹוִעיָלה אֶּ ָעָרה ׁשֶּ תֹוךְּ  ֲאִפּלוּ  ּגְּ ים ּבְּ לֹוׁשִ ל. ׁשְּ  ֵאין ָמקֹום ּוִמּכָ

יר ַהּתִ א לְּ ּלָ ב אֶּ רֶּ עֶּ גֶּל ּבְּ ַאל. ָהרֶּ ֵאין ּתֹאַמר וְּ ֹכֵחנוּ  ׁשֶּ ל ּבְּ ַבּטֵ ָנָתם לְּ ּקָ ּלֹא ּתַ ח ׁשֶּ ּלַ ּגַ ִהתְּ תֹוךְּ  לְּ ים ּבְּ לֹוׁשִ , ׁשְּ
י ת ּכִ ֱאמֶּ ַמן ּבֶּ זְּ ֲעֵלי ַרּבֹוֵתינוּ  ּבִ מּוד ּבַ לְּ ִקים ַהּתַ ַהּפֹוסְּ ָלל נֹוֲהִגים ָהיוּ  לֹא וְּ כְּ חַ  ּבִ ַגּלֵ ָקנָ  לְּ ֵכיָון, םזְּ  וְּ

שׁ  ַחּדֵ תְּ ּנִ ַמן ׁשֶּ זְּּ חַ  ַהזֶּּה ּבַ ַגּלֵ ָקן לְּ ָלל זֶּה ֵאין, ַהזָּ כְּ ֵזָרָתם ּבִ ֵכן. ּגְּ יר וְּ ֲעֵרי ִהּתִ ׁשַ ׁשּוָבה ּבְּ ַעל. ּתְּ ל וְּ ִנים ּכָ  ֵישׁ  ּפָ
אן ֵפיָקא ָסֵפק ּכָ א, סְּ ּמָ ָעָרה ׁשֶּ ִגּלּוחַ  ּגְּ ָקן ּבְּ תֹוךְּ  מֹוִעיָלה ַהזָּ ים ּבְּ לֹוׁשִ מָּ , ׁשְּ ׁשֶּ ַרב ֲהָלָכה אוְּ אֹון ַהאי ּכְּ , ּגָ

אֹוִנים ַהּגְּ נוּ  וְּ ַרּבֵ ֵאל וְּ ּבֹוֵלי ֲחַננְּ ׁשִ ט וְּ קֶּ ל, ַהּלֶּ גֶּ ָהרֶּ ל ׁשֶּ ַבּטֵ ים מְּ לֹוׁשִ ִלי ֲאִפּלוּ  ָוֵאם ָאב ַעל ׁשְּ ָעָרה ּבְּ  ּגְּ
ָאר ִכׁשְּ רֹוִבים וְּ ַעל. קְּ ן וְּ ּוּול ִאם, ּכֵ ָקן ַהּנִ זָּ ּבֹון לוֹ  ּגֹוֵרם ּבַ לְּ דֹול עֶּ ךְּ  זֶּה יֲהרֵ , ּגָ דֹול ֹצרֶּ ר ּגָ ׁשָ פְּ אֶּ ָהֵקל וְּ . לְּ
ָכַתב ֲעֵרי וְּ ׁשַ ָעה ּבְּ ִעישׁ  ֵאין, ּדֵ ַהרְּ ה לְּ ּבֵ ה ִמי ַעל ַהרְּ ּמֹורֶּ יר ׁשֶּ ַהּתִ קֹום לְּ מְּ ַעת ַרב ַצַער ּבִ ָחק ּוׁשְּ י, ַהּדְּ  ּכִ
ָאה לֹא צְּ ִתיָרה ִנמְּ זֶּה סְּ ִקים לְּ לֹא ָהִראׁשֹוִנים ֵמַהּפֹוסְּ ָחן וְּ לְּ ֻ בוּ  ַהּתֹוָספֹותוְּ . ָערּוךְּ  ֵמַהׁשּ תְּ ִאם ּכָ  ׁשֶּ

ּיֵשׁ  ּבַ ת ִמתְּ כֶּ ן ָללֶּ ֵני ּכֵ פְּ ֵני ּבִ ךָ  ֵאין, ָאָדם ּבְּ דֹול ַצַער לְּ ַהּכֹל. ִמזֶּּה ּגָ ִפי וְּ קֹום לְּ ַמן ַהּמָ ַהזְּּ  .וְּ
 

ים יֹום לֹוש ִ ְ ש ּ ֹחל הַׁ ּמֹוֵעד ּבְ  הַׁ
יעַ  ִאם ים יֹום ִהּגִ לֹוׁשִ ְּ ַעל ַהׁשּ ֹחל ִאּמוֹ  אוֹ  ָאִביו ׁשֶּ ר, ֵעדַהּמוֹ  ּבְּ ר לוֹ  ֻמּתָ ּפֵ ּתַ ִהסְּ ַאַחר לְּ  לְּ

ֲערוּ  גְּ ּיִ ֵלךְּ  ּבוֹ  ׁשֶּ ּיֵ ר ׁשֶּ ּפֵ ּתַ ִהסְּ ה. לְּ ַרּבָ ַאדְּ ָוה וְּ ה הּוא ִמצְּ י, עֹוש ֶּ בֹוד זֶּהוּ  ּכִ  ַהּמֹוֵעד ּכְּ
ֵהָראֹות ה טֹוב ּבוֹ  לְּ אֶּ ּנָ ה ּכַ אֶּ ַכּיָ ֵדי  קד, קי( ג). וְּ ַער ּבֹו ּכְּ גְּ ּיִ ַאֵחר ׁשֶּ אי לֹוַמר לְּ ַ ַרׁשּ וְּ

יִּ  רׁשֶּ ּפֵ ּתַ כן פסקו: מרן החיד"א, הלק"ט, עקרי הד"ט, אליה רבה, עדות ביהוסף, שערי ישועה, זרע אמת, יבא . סְּ

הלוי, בית דוד, בית אהרן, חכמה ומוסר, דברי אמת, מהר"א טולידו, מהר"י פאסי, משנת רבי אליעזר, חסד 
 )קצג(לאברהם, באר המים ועוד. 

 

ָכַתב אֹון וְּ ַתב הּומָ , ַהִחיָד"א ַהּגָ ּכָ ִביַתת ׁשֶּ ְּ ַמע טֹוב יֹום ַהׁשּ ָ ׁשּ ץ ׁשֶּ רֶּ אֶּ ּבְּ ָרֵאל ׁשֶּ ִמיר ָנֲהגוּ  ִיש ְּ ַהחְּ  ִמי, לְּ
מּוָעתוֹ  ַיֲאִמין י, ִלׁשְּ ת ּכִ ֱאמֶּ ָהג ֵאין ּבֶּ זֶּה ִמנְּ ץ ּכָ רֶּ אֶּ ָרֵאל ּבְּ ר. ִיש ְּ חַ  ּוֻמּתָ ַגּלֵ ֵדי ַעל לְּ ָעָרה יְּ ֹחל ּגְּ , ַהּמֹוֵעד ּבְּ

בֹוד ִלכְּ ָוה, רֹוןָהַאחֲ  טֹוב יֹום וְּ ה הּוא ּוִמצְּ ׁשּו"ת. עֹוש ֶּ ל ָיָדיו ּובְּ ה ׁשֶּ ַתב ֹמׁשֶּ ַגם, ּכָ יִתי ֲאִני וְּ ה ָעש ִ  ַמֲעש ֵ
ִמי ַעצְּ ַטר ּבְּ פְּ ּנִ יֹום ָאִבי ָמר ׁשֶּ י, ֲאָדר ט"ו ּבְּ ּתִ רְּ ּפַ ּתַ ִהסְּ ֹחל וְּ ַסח ַהּמֹוֵעד ּבְּ ָכַתב. ּפֶּ אֹון וְּ ק ַהּגָ לֹֹמה ֵחׁשֶּ  ׁשְּ

ן ּכֵ ה ׁשֶּ ה ָעש ָ ֹחל ַרב ַמֲעש ֵ הֹוִסיף. ֻסּכֹות ַהּמֹוֵעד ּבְּ לֹא: וְּ ַלי ָיַדי ָמָצאִתי וְּ ַרגְּ ָמה וְּ ַתב ּבְּ ּכָ ּיּוֵרי ׁשֶּ ת ׁשִ סֶּ נֶּ  ּכְּ
דֹוָלה ֱאֹסר ַהּגְּ ה ּוָמה. לֶּ ָאָיה ַעל ַיֲענֶּ ה, זוֹ  רְּ ַסק ִמּמָ ּפָ ה, (ס"ד)סימן תקלא  ָמָרן ׁשֶּ ֻנּדֶּ ַהּמְּ ירוּ  ׁשֶּ ִהּתִ  לוֹ  ׁשֶּ

ֹחל ִנּדּויוֹ  ר, ַהּמֹוֵעד ּבְּ ר לוֹ  ֻמּתָ ּפֵ ּתַ ִהסְּ ּמֹוֵעד לְּ ה ַוֲהֵרי, ּבַ ֻנּדֶּ ָנס ַהּמְּ ִאּסּור ִנכְּ ּלּוחַ  ּבְּ ּמֹוֵעד ּגִ ִעם, ּבַ ל וְּ  זֶּה ּכָ
ירוּ  ר לוֹ  ִהּתִ ּפֵ ּתַ ִהסְּ ּמֹוֵעד לְּ ָרט. ּבַ ָצאנוּ  ּוִבפְּ ּמָ ָחד ׁשֶּ אֶּ ִמיד ֵמָהִראׁשֹוִנים לְּ לְּ נוּ  ּתַ ִחיֵאל ַרּבֵ ִרישׁ  יְּ , ִמּפָ
ַתב ּכָ נִ : ׁשֶּ הוְּ אֶּ ִאם ִלי רְּ ּלוּ  ׁשֶּ ים לוֹ  ּכַ לֹוׁשִ ּמֹוֵעד יֹום ׁשְּ ָגֲערוּ , ּבַ ר, ֲחֵבָריו ּבוֹ  וְּ חַ  לוֹ  ֻמּתָ ַגּלֵ ּמֹוֵעד לְּ ִאּלוּ . ּבַ  וְּ
ִרים ָראּוהוּ  אי, ָהאֹוסְּ ַוּדַ ָהיוּ  ּבְּ ִרים ׁשֶּ ם חֹוזְּ הֶּ  .ּבָ

 

ִאּמוֹ  ָאִביו ַעל ָאֵבל יעַ , וְּ ִהּגִ ים יֹום ׁשֶּ לֹוׁשִ ְּ ם ַהׁשּ ֲערוּ  לֹא ַאךְּ , גַהחַ  ֹקדֶּ ר ּבוֹ  ּגָ ּפֵ ּתַ סְּ ּיִ  ׁשֶּ
א ּלָ ֹחל אֶּ ר ָיכֹול, ַהּמֹוֵעד ּבְּ ּפֵ ּתַ ִהסְּ ּמֹוֵעד לְּ יָון, ּבַ ּלֹא ּכֵ ר ָיַכל ׁשֶּ ּפֵ ּתַ ִהסְּ ם לְּ  קיב( ג). ָלֵכן ֹקדֶּ

 

ן ָרה ְזמַׁ ְזּכָ ְבָעה ָהאַׁ ִ ים לַׁש ּ לֹוש ִ ְ ּמֹוֵעד ְולַׁש ּ  ּבַׁ
ת ִמי ּמֵ רֹובוֹ  ׁשֶּ ֵני קְּ ַהַחג ַאף, ַהַחג ִלפְּ ִסיק ׁשֶּ ת ַמפְּ ָעה אֶּ בְּ ִ ים אוֹ  ַהׁשּ לֹוׁשִ ְּ ָאר] ַהׁשּ ׁשְּ  ּבִ

רֹוִבים ל, [ָוֵאם ֵמָאב חּוץ קְּ ת ָמקֹום ִמּכָ ָרה אֶּ ּכָ ּמּוד] ָהַאזְּ ָרׁשֹות, ַהּלִ עּוָדה ַהּדְּ ַהּסְּ כוּ  [וְּ ֵליל ַיַערְּ  ּבְּ
ָעה בְּ ִ ים אוֹ  ַהׁשּ לֹוׁשִ ְּ שׁ  ַהׁשּ הּוא ַאף, ַמּמָ  ו(קל ג). ַהּמֹוֵעד ֹחל ׁשֶּ

 

ל ָמׁשָ ר ִמי: לְּ ּבַ קְּ ּנִ י"א ׁשֶּ ִניָסן ּבְּ ָהֲאֵבִלים ַאף, ּבְּ ָעה ָקִמים ׁשֶּ בְּ ִ ב ֵמַהׁשּ רֶּ עֶּ ָכל, ַהַחג ּבְּ  ּבְּ
כוּ  ֹזאת ת ַיַערְּ ַרת אֶּ ּכָ ָעה ַאזְּ בְּ ִ ֹחל ַהׁשּ ִניָסן י"ז ֵליל ַהּמֹוֵעד ּבְּ הּוא ּבְּ ָעה ֵליל ׁשֶּ בְּ ִ  ַהׁשּ
שׁ  לֹא. ַמּמָ אֹוָתם וְּ יִמים ּכְּ ּדִ קְּ בלְּ  ַהּמַ רֶּ ַסח עֶּ ִניָסן י"ד ֵליל ּפֶּ ִדיַקת ֵליל - ּבְּ  .ָחֵמץ ּבְּ
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מוֹ  ר ִמי: ֵכן ּכְּ ּבַ קְּ ּנִ ֲאָדר בט"ז ׁשֶּ רֹוִבים ַאף, ּבַ ַהּקְּ ִנים חּוץ] ׁשֶּ נֹות ֵמַהּבָ ַהּבָ ִאים [וְּ יֵני יֹוצְּ  ִמּדִ
ים לֹוׁשִ ְּ ב ַהׁשּ רֶּ עֶּ ִרים ַהַחג ּבְּ ת ּוֻמּתָ רֶּ ּפֹ ִתסְּ ָכל, ּבְּ כוּ  ֹזאת ּבְּ ת ַיַערְּ ַרתאַ  אֶּ ּכָ ים זְּ לֹוׁשִ ְּ  ַהׁשּ
מֹוָצֵאי ל ִראׁשֹון טֹוב יֹום ּבְּ ַסח ׁשֶּ ִניָסן ט"ז ֵליל - ַהּמֹוֵעד ֹחל - ּפֶּ הּוא, ּבְּ  ֵליל ׁשֶּ

ים לֹוׁשִ ְּ שׁ  ַהׁשּ ָמֳחָרת אוֹ  ַמּמָ ּיֹום לְּ מוֹ  ּבַ לֹא, ַעצְּ אֹוָתם וְּ יִמים ּכְּ ּדִ קְּ ב ַהּמַ רֶּ עֶּ ַסח לְּ  ֵליל ּפֶּ
ִניָסן י"ד  .ּבְּ
 

ֵישׁ  ַידֵּ  וְּ ת עַ לְּ ּבּור אֶּ ָכל ַהּצִ י, זֶּה ּבְּ ים ּכִ מוּ  לֹא ַרּבִ ּכָ חְּ ָכל, יֶּ ם וְּ ּתָ בְּ ׁשַ ֹות ֵהיַאךְּ  ַמחְּ  ַלֲעש 
ת ָרה אֶּ ּכָ ַמן ָהַאזְּ זְּ ם ֹנחַ  ֲהִכי ּבִ ֵריהֶּ ַחבְּ ם לְּ ֵריהֶּ ַקּלּות ָלבֹוא ּוַמּכָ ִאם, ּבְּ ל וְּ  ֵליל ִיּפֹ

ָעה בְּ ִ מֹוָצֵאי ַהׁשּ ת ּבְּ ּבָ ַכּיֹוצֵ  ַחג מֹוָצֵאי אוֹ  ׁשַ ם אוְּ הֶּ ימוּ , ּבָ ּדִ ת ַיקְּ ָרה אֶּ ּכָ ה ָהַאזְּ ּמָ  ָיִמים ּכַ
ם לֹא, ֹקדֶּ ִעים וְּ גֶּד יֹודְּ נֶּ ּלְּ ם ׁשֶּ ִריָכה ֵעיֵניהֶּ יֹות צְּ נֹוחַ  טֹוַבת ִלהְּ ִעּלּוי ַהּמָ ָמתוֹ  וְּ  .ִנׁשְּ

 
ַתב ָעה ּכָ בְּ ׁשּו"ת ַנֲחַלת ׁשִ ַהַחג ָמה ,ּבְּ ת ׁשֶּ ל אֶּ ַבּטֵ ל ָהֲאֵבלּות מְּ ְּ  ׁשֶּ ַהׁשּ ָעה וְּ בְּ ִ יםַהׁשּ ֱאַמר  ,לֹוׁשִ ּנֶּ ּום ׁשֶּ ִמׁשּ

ךָ " ַחּגֶּ ּתָ ּבְּ ַמחְּ ש ָ ָדָבר ַהּנֹוֵגַע "וְּ ן ּבְּ ֵאין ּכֵ ַחג, ָמה ׁשֶּ ָחָתם ּבַ מְּ ש ִ ים וְּ בֹוד ַהַחּיִ ָדָבר ַהּנֹוֵגַע ִלכְּ ָקא ּבְּ וְּ זֶּהּו ּדַ , וְּ
ּטּול ךְּ ּבִ ּיָ ָמתֹו לֹא ׁשַ ִעּלּוי ִנׁשְּ ת וְּ בֹוד ַהּמֵ ֲעַדִין ,ִלכְּ בְּ  הּוא ׁשֶּ ִ ׁשּ ָזקּוקּבַ ים וְּ לֹוׁשִ ְּ ָרה ַהזּוֹ  ָעה ּוַבׁשּ ּפָ  ַלּכַ

יֹוֵתר לוֹ  ּבְּ ָגזְּ ֵאין לְּ ָכַתב .וְּ ָעִלים וְּ ׁשּו"ת ַרב ּפְּ ק :ּבְּ ַמּתֵ ָמה ָצִריךְּ לְּ ׁשָ ֵדי ַלֲעֹזר ַלּנְּ ם ּכְּ ר ׁשָ יִנים ֲאׁשֶּ ַעל  ,ַהּדִ וְּ
 ְּ ֵאּלּו ַהׁשּ ל ָהֲאֵבלּות ּבְּ ַער ׁשֶּ ִלים ַהּצַ רֹוִבים סֹובְּ ַהּקְּ ֵדי ׁשֶּ ת יְּ פֶּ תֹוסֶּ כּו' ּובְּ ת וְּ רֶּ ּפֹ ִתסְּ ים יֹום ּבְּ לֹוׁשִ

ַסגֵּ  ָלֵכן ָצִריךְּ לְּ יִנים, וְּ ת ַהּדִ ִקים אֶּ ַמּתְּ ָטר מְּ פְּ ַמת ַהּנִ ִעּלּוי ִנׁשְּ ים לְּ עֹוש ִ ִלּמּוד ּתֹוָרה ׁשֶּ ים וְּ יׁשִ ּדִ ל ַהּקַ
ִסּיּום הַ  ים יֹום ֵאּלּו. ּובְּ לֹוׁשִ ךְּ ׁשְּ ׁשֶּ מֶּ יֹוֵתר ּבְּ וֹות ּבְּ וֹות ּתֹוָרה ּוִמצְּ תֹוָרה ּוִמצְּ ּבֹות יֹוֵתר ּבְּ ַהרְּ ים ֵיׁש לְּ לֹוׁשִ ְּ ׁשּ

י ַהּכֹל הֹוֵלךְּ ַאַחר ַהִחּתּום. ָטר, ּכִ פְּ ַמת ַהּנִ ִנׁשְּ ַסּיֵַע לְּ "ך, שהמהר"ר אהרן שמעון שפירא,  ,הט"ז כתבו וכן לְּ

 ועוד רבים. )ג קלו(

 

ת ָבהמַׁ  ֲהָקמַׁ ּמֹוֵעד ּצֵ  ּבַׁ
ָוה ת ִמצְּ ָהִקים אֶּ ָבה לְּ ּצֵ ִביִעי ּיֹוםבַּ  ַהּמַ ְּ בּוָרה ַהׁשּ הּוא ַאף, ֵמַהּקְּ , תנב א) .ַהּמֹוֵעד ֹחל ׁשֶּ

 (תנג
 

י, ָלַדַעת ֵישׁ  ָוה ּכִ ָהִקים ִמצְּ ת לְּ ָבה אֶּ ּצֵ ד ַהּמַ ּיֹום ִמּיָ ִביִעי ּבַ ְּ לֹא ַהׁשּ אֹוָתם וְּ ִקיִמים ּכְּ ת ַהּמְּ ָבה אֶּ ּצֵ  ַהּמַ
יֹום ַרק ים ּבְּ לֹוׁשִ ְּ י. ַהׁשּ ָבה ּכִ ּצֵ ּמַ דֹוָלה נּוָחהמְּ  ֵישׁ  ּבַ ָטר ּגְּ פְּ ִתּקּון ַלּנִ דֹול וְּ ִעּלּוי ּגָ ָמתוֹ  לְּ ֵכן. ִנׁשְּ ֹבָאר  וְּ מְּ

ָהיוּ  ֹרא"ש ׁשֶּ ים ּבָ ָבה עֹוש ִ ֵכן ַמּצֵ ָעה. וְּ בְּ ִ ׁשּ ֹפָרשׁ  ּבַ נוּ  מְּ ַרּבֵ ת ָהֲאִר"י ּבְּ נּו אֶּ בְּ ּיִ ָעה ׁשֶּ בְּ ִ ׁשּ ָבה ּבַ ּצֵ י  ,ַהּמַ ּכִ
יּום  ּסִ ָעהּבַ בְּ ִ ל ַהׁשּ ָרִדים ּכָ שׁ  אֹורֹותהָ  ִנפְּ פֶּ ת ַהּנֶּ יִפים אֶּ ּקִ ר ַהּמַ בֶּ חֹוִנים ַעל ִצּיֹון ַהּקֶּ ִית וְּ ין  ,ֵמַהּבָ ּוַבּנִ

רֹות ָעָליו אֹוָתם ָ ב ַלׁשּ א ּומֹוׁשָ ּסֵ ֵעין ּכִ ָבה הּוא ּכְּ ּצֵ ֵכן. ָהאֹורֹות ִצּיֹון ַהּמַ ה וְּ ם סֹוֵפר  ִצּוָ ּתַ אֹון ֻהחְּ ַהּגָ
ָבה לְּ  ַהֲעִמיד ַמּצֵ נִ  יתוֹ יָ עְּ רַ לְּ ה ָהַרּבָ ֵכן ָעש ָ ז, וְּ אנְּ ים ִמּצַ י ַחּיִ אֹון ַרּבִ ּו ַלּגָ ֵכן ָעש  ָעה. וְּ בְּ ִ ּתֹם ַהׁשּ ד ּבַ ית ִמּיָ

ַעל  אֹון ּבַ כֵּ ַהּגָ ָכַתב יַדרְּ אֹון ַזַצ"ל. וְּ ָאִביו ַהּגָ ׁשּוָבה לְּ דֹול  ּתְּ ה ַרב ִמּגָ ָחק ַמֲעש ֵ ַחת ִיצְּ ׁשּו"ת ִמּנַ ּבְּ
שַׁ  דֹול ַמַהרְּ אֹון ַהּגָ ָכַתבַההֹוָרָאה ַהּגָ ִטיָרָתּה. וְּ ִמיִני ִלפְּ ְּ ּיֹום ַהׁשּ ּתֹו ּבַ ִאׁשְּ ָבה לְּ ֱעִמיד ַמּצֵ הֶּ ר  "ם ׁשֶּ ׁשֶּ ּגֶּ ּבַ

ים ן ַהַחּיִ ּכֵ לֶּא יֹוֵעץ ׁשֶּ בּו ּפֶּ תְּ ֵכן ּכָ ַלִים. וְּ רּוׁשָ ָהג יְּ ֵרס הַ  ,ִמנְּ טְּ ֻקנְּ ָעָזר וְּ לְּ ַחת אֶּ ׁשּו"ת . ילִ יאֵ חִ יְּ ִמּנַ ָכַתב ּבְּ וְּ
ךְּ ַיֲעֹקב ּמְּ  ,יֶּרֶּ יָון ׁשֶּ זַֹּהרִמּכֵ ָהַאֲחרֹוִנים ֹבָאר ּבַ דֹוׁש וְּ ת ִהיא  ,ַהּקָ ר ַהּמֵ בֶּ ים ַעל קֶּ עֹוש ִ ָבה ׁשֶּ ּצֵ ַהּמַ ׁשֶּ

ַמהֵ  ים לְּ דֹוׁשִ ָרֵאל קְּ ָהג ִיש ְּ ָמתֹו, ָלֵכן ִמנְּ דֹול ָלִעּלּוי ִנׁשְּ ּקּון ּגָ ּה ּתִ ֵיׁש ּבָ ָטר, וְּ פְּ דֹוָלה ַלּנִ נּוָחה ּגְּ ר מְּ
ִביִעי, ְּ ּיֹום ַהׁשּ ֱהִקיָמּה ּבַ ַנֲחִמים לֶּ דּו מְּ ָעמְּ ֵני  .ַאֵחר ׁשֶּ ִביִאים ּבְּ ִאם ֵאיָנם נְּ ַבר ֵריק הּוא, ׁשֶּ לֹא ּדְּ וְּ

ִביִאים ֵהם ֲעָלָתהּ , נְּ ּמַ ֵכיָון ׁשֶּ דֹוָלה וְּ ּיֹום ּגְּ ִביִעי ּבַ ְּ ָקא ַהׁשּ וְּ חֹל , ּדַ ֹוָתּה ּבְּ יטֹות ַלֲעש  ׁשִ ּפְּ יר ּבַ ַהּתִ ָלֵכן ֵיׁש לְּ
ֵאין לָּ  זֶּהַהּמֹוֵעד ִחיׁש ַמֵהר, ׁשֶּ דֹול ּכָ ָוה ּגָ ךְּ ִמצְּ הֹוִאיל, ךְּ ֹצרֶּ ֵרִחי וְּ כְּ ָבר הֶּ ַהּדָ ֹאד וְּ ּוהָ  ,מְּ חֹול ַיֲעש   ּבַ

ּפּוק. קְּ ִלי ׁשּום ּפִ  (ז אותן לג שו"ת יביע אומר חלק ד יֹורה דעה סימ) ַהּמֹוֵעד ּבְּ

 

ֶבר היָ ָעלִ  ּקֶ  לַׁ
ָהג ַאף נְּ ַהּמִ ּיֹום ַלֲעלֹות ׁשֶּ ִביִעי ּבַ ְּ ּיֹום אוֹ  ַהׁשּ ְּ  ּבַ יםַהׁשּ ר לֹוׁשִ בֶּ ל, ַלּקֶּ חֹול ָמקֹום ִמּכָ  ּבַ

ידֹו, . ַיֲעלוּ  לֹא ַהּמֹוֵעד ּפִ ַהסְּ ּכֹות ָעָליו ּולְּ ִרים ִלבְּ עֹורְּ ָטר, ִמתְּ פְּ ל ַהּנִ רּו ׁשֶּ ת ָקבְּ ר רֹוִאים אֶּ ֲאׁשֶּ י ּכַ ּכִ
ּמֹוֵעד.  ה ּבַ ֵכן לֹא ַיֲעש ֶּ ת ָאֵבל]וְּ ָבה אֶּ ּצֵ וּ  ַהּמַ חֹול אפילו ַיֲעש  "לכַּ , ַהּמֹוֵעד ּבַ לֹא. ּנַ רוּ  וְּ ַוּתְּ  ג)[. זֶּה ַעל יְּ

 (מק
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 חֹול ֲאֵבלּות ּמֹוֵעד ּבַׁ  הַׁ
 ְקִריָעה

ָטר ִמי פְּ ּנִ חֹול ׁשֶּ ִעים ֲהִאם, ַהּמֹוֵעד ּבַ ּוָבה:? לֹא אוֹ  ָעָליו קֹורְּ ש  ל ּתְ  - ִאם אוֹ  ָאב עַׁ
ַאֵחר, קֹוֵרעַ  ן ּולְּ ת ַיֲחִליף ִמּכֵ ָצה אֶּ ָני ַהֻחלְּ בֹוד ִמּפָ אֵ , ַהַחג ּכָ  ֲאֵבלּות ּבוֹ  נֹוֲהִגים יןׁשֶּ

ָיא סְּ הֶּ ַפרְּ ים] ּבְּ ַרּבִ ל. [ּבְּ ָאר עַׁ ֵני - ְקרֹוִבים ש ְ ָפַרד ִלבְּ ַדַעת, קֹוֵרעַ : סְּ ָחן ָמָרן ּכְּ לְּ ֻ . ָערּוךְּ  ַהׁשּ
ֵני ִלבְּ ַנז וְּ ּכְּ א קֹוֵרעַ  לֹא: ַאׁשְּ ּלָ מֹוָצֵאי אֶּ ַדַעת, ַהַחג ּבְּ ָהג. ָהַרָמ"א ּכְּ ַלִים ּוִמנְּ רּוׁשָ ַבד יְּ לְּ , ּבִ

ֵני ַאףׁשֶּ  ָפַרד ּבְּ ִעים לֹא סְּ א קֹורְּ ּלָ מֹוָצֵאי אֶּ ָאר ָאֵבל. ַהַחג ּבְּ ץ ָעַרי ׁשְּ חּוץ ָהָארֶּ ץ וְּ רֶּ אֶּ  לְּ
ַדַעת נֹוֲהִגים הּוא, ָמָרן ּכְּ ָהג ׁשֶּ נְּ כֹון ַהּמִ ר ַהּנָ ין ֵמִעּקָ ַדַעת ַהּדִ ִקים ֹרב ּכְּ  (רמב א). ַהּפֹוסְּ

 
ִעים ֵאין - ָקָטן ָקָטן קֹורְּ חֹול לְּ ּום. ִאּמוֹ  אוֹ  ָאִביו ַעל ֲאִפּלוּ  ֵעדַהּמוֹ  ּבַ ל ִמׁשּ ּכָ  ָמה ׁשֶּ

ִעים ּקֹורְּ ָקָטן ׁשֶּ ָאר לְּ ְּ ׁשּ ֵמי ּבַ ָני הּוא, ַהחֹול יְּ ַמת ִמּפָ שׁ  ָעגְּ פֶּ ּכוּ , נֶּ בְּ ּיִ ּבּור ׁשֶּ ה ַהּצִ ּבֶּ ַירְּ בֹוד וְּ ת ּכָ  ָאֵבל, ַהּמֵ
ּמֹוֵעד ֹות ֵאין ּבַ ַבר ַלֲעש  ה ּדְּ ּבֶּ רְּ ּמַ ת ׁשֶּ ִכי אֶּ ַהצַּ  ַהּבֶּ  (רנח א) .ַערוְּ

 

ת ְרּכַׁ ן" ּבִ יָּ  "ָהֱאֶמת ּדַׁ
ּלֹא ַאף ׁשֶּ מּוָעד קֹוֵרעַ  ּכְּ ָבֵרךְּ  ִחּיֵב, ּבְּ ן" לְּ ּיָ ת ּדַ ם" ָהֱאמֶּ ׁשֵ ָלכֹות ּבְּ י, ּומְּ ָרָכה ֵאין ּכִ  ַהּבְּ

ׁשּוָרה ִריָעה קְּ ָלל ַלּקְּ  (קלג ג. רנ א). ּכְּ
 

ד  ֶהְסּפֵ
יִדים ֵאין ּפִ חֹול ַמסְּ ָני, ַהּמֹוֵעד ּבַ עַ  ִמּפָ םמְּ ּתֶּ ָתם לְּ ָ ֻדׁשּ ל ּוקְּ ֵמי, ֵאּלוּ  ָיִמים ׁשֶּ ּיְּ ָחה ׁשֶּ מְּ  ש ִ
ָרֵאל ֵהם ִיש ְּ ִמיד אּוָלם. לְּ לְּ ָפָניו ָחָכם ַלּתַ ָוָיה ָבֵעת ּבְּ יִדים, ַהּלְּ ּפִ ַאֵחר ָאֵבל, ַמסְּ  לְּ

בּוָרה יִדים ֵאין ַהּקְּ ּפִ ָלל ַמסְּ ד (קלג ג, רפח א) .ּכְּ ַלּמֵ ינֹוקֹות ּומְּ ל ּתִ ית ׁשֶּ ן ּבֵ  ּקֹוֵבעַ ׁשֶּ  ַרּבָ
ים ינוֹ , ַלּתֹוָרה ִעּתִ ִמיד ּדִ ַתלְּ ר ָחָכם ּכְּ ידוֹ  ּוֻמּתָ ּפִ ַהסְּ  , יא(יחנוכה  חזו"ע) .לְּ

 

ת ְבָרָאה ְסעּודַׁ  הַׁ
ּמֹוֵעד ִרים ּבַ ת ַמבְּ עּוגֹות ָהֲאֵבִלים אֶּ ה ּבְּ ָקפֶּ לֹא וְּ ֵביִצים וְּ ים ּבְּ ֵני, ַוֲעָדׁשִ בֹוד ִמּפְּ  ּכְּ
אּוָלם .ַהּמֹוֵעד ַהג וְּ לַ  ִמנְּ רּוׁשָ ַבד ִיםיְּ לְּ ַרק, ּבִ ִטיַרת ַעל ׁשֶּ ִרים ֵאם אוֹ  ָאב ּפְּ עּוגֹות ַמבְּ  ּבְּ
ה ָקפֶּ ָאז, וְּ ִפים וְּ ָטרְּ ם ִמצְּ ָאר ּגַ רֹוִבים ׁשְּ ִטיַרת ַעל ֲאָבל. ָהֲאֵבִלים ַהּקְּ ָאר ּפְּ רֹוִבים ׁשְּ , קְּ
ִרים לֹא ָלל ַמבְּ א, ּכְּ ּלָ ת ּדֹוִחים אֶּ ָרָאה אֶּ מֹוָצֵאי ַהַהבְּ ִחיִלים ַהַחג לְּ תְּ ּמַ ת ׁשֶּ בֶּ  ָלׁשֶּ

ָעה בְּ ה .ׁשִ רֶּ ִמקְּ ה זֶּה ּובְּ ּלֹא ָהרֹוצֶּ רֹות ׁשֶּ ַהבְּ ַאַחר ַאף לְּ ֹמךְּ  ָמה ַעל לוֹ  ֵישׁ , ַהַחג לְּ ֵכן. ִלסְּ ַהג וְּ  ִמנְּ
ַנז ּכְּ  (תצט, תצח, תצז, תצד א). ַאׁשְּ

 

ין ִצּדּוק ּדִ  הַׁ
ין ִצּדּוק לֹוַמר נֹוֲהִגים ֵישׁ  ֹחל ַהּדִ ֵישׁ , ַהּמֹוֵעד ּבְּ ּלֹ  נֹוֲהִגים וְּ ֹכל. לֹוַמר אׁשֶּ וּ  ָמקֹום וְּ  ַיֲעש 
ִפי ָהָגם ּכְּ ַעל. ִמנְּ ִמיד וְּ לְּ ֵעת ָחָכם ּתַ ָוָיה ּבְּ ִרים ַהּלְּ  (צא א). אֹומְּ

 

ִצְנָעה ֲאֵבלּות  ּבְ
ת ִמי ּמֵ ּמֹוֵעד ֵמת לוֹ  ׁשֶּ ָעה ֲאֵבלּות נֹוֵהג, ּבַ ִצנְּ ּבְּ ַבד ׁשֶּ לְּ לֹא ּבִ ָיא וְּ סְּ הֶּ ַפרְּ ן ַעל. ּבְּ שׁ , ּכֵ ּבַ  ִילְּ

ָצה ל יָפהַוֲחלִ  ֻחלְּ ת ַחג ׁשֶּ ּבָ ׁשַ ִאם. וְּ ֲעִניָבה ָרִגיל וְּ שׁ , ּבַ ּבַ נֹוֵעל. ֲעִניָבה ִילְּ  עֹור ַנַעֵלי וְּ
ָצחֹות ֻצחְּ אֹוֵמר. מְּ ם וְּ ֻכּלָ ִרים לְּ אֹומְּ ת: "לוֹ  וְּ ּבָ לֹום ׁשַ "ַחג", ׁשָ ֵמחַ  וְּ  (קלגקל,  ג. רפז ב) ".ש ָ
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ָעה ֲאֵבלּות ִצנְּ ּבְּ ת ׁשֶּ גֶּ ּמֹוֵעד ַהּנֹוהֶּ רִ  ֵישׁ , ּבַ ֵאיָנהּ  יםאֹומְּ א ׁשֶּ ּלָ ת אֶּ רֶּ ּפֹ ִתסְּ ִכּבּוס ּבְּ , וְּ
ָלאו ּבְּ ה ִאּסּור נֹוֵהג ֲהִכי ׁשֶּ ּמֹוֵעד זֶּ ִחיָצה ֲאָבל, ּבַ עּוַדת, רְּ ת] ֵמֵרעּות סְּ בֶּ  ֲחֵבִרים ִעם ָלׁשֶּ

ּלֹא עּוַדת ׁשֶּ סְּ ָוה ּבִ ִזיַזת, [ִמצְּ ָנִים ּגְּ רְּ ת ִצּפֹ ִביׁשַ ָגִדים ּולְּ ִסים ּבְּ ֻכּבָ ר, מְּ ַלֲהלָ . ֻמּתָ ֵקל: ָכהוְּ  ַהּמֵ
קֹום מְּ ךְּ  ּבִ ֹמךְּ  ִמי ַעל לוֹ  ֵישׁ , ֹצרֶּ  .ִלסְּ

 
ָנם ָאמְּ ִמיר וְּ חְּ "ן הֶּ ּבַ זֶּה ָהַרמְּ ֵכן, ּבָ ַסק וְּ ָחן ּפָ לְּ ֻ יר ַאךְּ , (שצט)סימן  ָערּוךְּ  ָמָרן ַהׁשּ ֵכן, ָהֹרא"ׁש ִהּתִ  ַדַעת וְּ

תֹות ִאילְּ ְּ "י ,ַהׁשּ ן ִגיַאת ,ָרׁשִ ָחק ּבֶּ נּו ִיצְּ רוְּ  ,אֹור ָזרּועַ  ,ַרּבֵ ׁשָ פְּ אֶּ רּוָחם. וְּ נּו יְּ ִאּלּו ָרָאה ָמָרן ַרּבֵ ית ׁשֶּ  ַהּבֵ
ת ל יֹוֵסף אֶּ ֵרי ּכָ בְּ ָהֵקל ָהִראׁשֹוִנים ּדִ ים לְּ ּכִ לּו ָהָיה ַמסְּ ֲהֵרי, ַהּלָ ֵרי ֲהָלָכה ׁשֶּ ִדבְּ ֵקל ּכְּ ָאֵבל ַהּמֵ ָכל, ּבְּ  וְּ

ן ּכֵ ים ׁשֶּ ַרּבִ ָלאו ֵהם. ׁשֶּ ִרים ֵישׁ , ֲהִכי ּובְּ  מפריש, רבנו יונה(ר"י  , בעל המאור,הרי"ף )הלכות גדולות, אֹומְּ
ֲאִפּלוּ  ָעה ֲאֵבלּות ׁשֶּ ִצנְּ ּבְּ גֶּת לֹא ׁשֶּ ַחג נֹוהֶּ ִמישׁ  חּוץ, ּבַ ׁשְּ  אפלו שמתירים והריטב"א מהרמב"ם]ולבד  .ִמּתַ

 )ג קל, קלג(.[ בתשמיש

 
ֹחל ָאֵבל ּיֵשׁ  ַהּמֹוֵעד ּבְּ שׁ  ׁשֶּ ִאּסּור ֲחׁשָ ָלה הֹוָצָאה לְּ ַבּטָ ַהתִּ  ֵישׁ , לְּ ִמישׁ  לוֹ  ירלְּ ׁשְּ ה ּתַ ּטָ יֵמי ַהּמִ  ַהַחג ּבִ
ַבד לְּ הּוא. ּבִ ין וְּ ה ִאם ַהּדִ ָ ּמֹוֵעד ֲאֵבָלה ָהִאׁשּ ּיֵשׁ , ּבַ יר ׁשֶּ ַהּתִ ּבֹל ָלהּ  לְּ ה ִלטְּ רֶּ ִמקְּ שׁ  זֶּה ּבְּ ּמֵ ׁשַ  ם,")מהרש. ּולְּ

ובצירוף דעת  .מרן דנג אפילו באבל המיקל כדברי הלכה מהאחרונים שערים. בצירוף שלדעת רבים פתחי יוסף, גנזי
 יורה ד חלק אומר יביע ת"שוהרמב"ם והריטב"א שלא נאסרו דברים שבצנעה בחג כלל, ואפילו תשמיש המיטה. 

 לא אות ו. ד תער( סימן דעה

 
אי - ּתֹוָרה ִלּמּוד ַ ֹמד ָהָאֵבל ַרׁשּ ֹחל ּתֹוָרה ִללְּ ָכל ַהּמֹוֵעד ּבְּ א ּבְּ ּבוֹ  נֹוש ֵ ּלִ ץ ׁשֶּ ּפֹ  קלו( ג). ַיחְּ

 
זֶּה ַעםַהטַּ  י, ּבָ ִרים ֵישׁ  ּכִ ֲאִפּלוּ  אֹומְּ ָעה ֲאֵבלּות ׁשֶּ ִצנְּ ּבְּ גֶּת לֹא ׁשֶּ ַחג נֹוהֶּ ֵישׁ , ּבַ ִרים וְּ ּמּוד אֹומְּ ּלִ  ּתֹוָרה ׁשֶּ
ב ֵאינוֹ  ׁשָ חְּ ָבִרים נֶּ דְּ ָעה ּכִ ִצנְּ ּבְּ ָכַתב. ׁשֶּ ִבי וְּ ׁשּו"ת ָחָכם צְּ ֵאין ,ּבְּ ָין ִלּמּוד ּתֹוָרה ׁשֶּ ִענְּ ָלה ּולְּ ַמעְּ ּנוּ  לְּ , ִמּמֶּ
ים ָאנוּ  ִקּלִ ִכים ַעל ַהּמְּ י, סֹומְּ א  ּכִ ּלָ ּמֹוֵעד, אֶּ ִדיֵני ֲאֵבלּות ּבַ ָבִרים ָהָרִעים ּובְּ דְּ ַמד ּבִ לְּ ּיִ ר ׁשֶּ ּבֵ ּתַ לֹא ִמסְּ

ֵחי ֵלב ּמְּ ש ַ ִרים מְּ ׁשָ "ִפּקּוִדי ה' יְּ ם", ּבְּ ּגַ ה ָהָאֵבל ׁשֶּ ֻצּוֶּ ַות מְּ ִמצְּ תָּ " ּבְּ ַמחְּ ש ָ ַחּגֶּךָ  וְּ  ומרא קל. ב רח. יביע ג) ".ּבְּ
 לא אות ו( מןיו"ד סי ח"ד

 

 ֲאֵבִלים ִנחּום
ֵאין ַאף ב ָהָאֵבל ׁשֶּ ָעה יֹוׁשֵ בְּ א ׁשִ ּלָ מֹוָצֵאי אֶּ ל, ַהַחג ּבְּ ַנֲחִמים ָמקֹום ִמּכָ  אֹותוֹ  מְּ

ּמֹוֵעד ַאף. ּבַ ַאַחר וְּ ַנֲחמוֹ  טֹוב, ַהַחג לְּ אֹות לְּ ַהרְּ ִפים לוֹ  ּולְּ ּתְּ ּתַ ׁשְּ ּמִ ַצֲערוֹ  ׁשֶּ לֹות ַעד ּבְּ  ּכְּ
בְּ  ִ  אורח חיים סימן תקמח ס"ו. ג קל, קלג( לחן ערוךש). ָעהַהׁשּ

 

ן ָרה ְזמַׁ ְזּכָ  ָהאַׁ
ב ַאף ּיֹוׁשֵ ָעה ָהָאֵבל ׁשֶּ בְּ ָכל ׁשִ ַאַחר ַהַחג, ּבְּ ת ֹזאת לְּ ָרה אֶּ ּכָ ּמּוד] ָהַאזְּ ָרׁשֹות , ַהּלִ ַהּדְּ

עּוָדה ַהּסְּ ל [וְּ ָעה ׁשֶּ בְּ ִ כוּ , ַהׁשּ ֵליל ַיַערְּ שׁ  ּבְּ ִביִעי ַמּמָ ְּ בּוָרהִמּיֹום הַ  ַהׁשּ זֶּּהוּ  ּקְּ ר ׁשֶּ  ִעּקָ
ֲעַדִין ָרה, ַאף ׁשֶּ ּכָ ִבים ָהַאזְּ ֲאֵבלּות ֵהם יֹוׁשְּ  קמ( ג) .ּבַ

 

ְתָחלַׁת ְבָעה הַׁ ִ ש ּ  הַׁ
ת ִמי ּמֵ חֹול ֵמת לוֹ  ׁשֶּ ַסח ַהּמֹוֵעד ּבְּ ָחל, ּפֶּ ִביִעי וְּ ל ׁשְּ ַסח ׁשֶּ יֹום ּפֶּ י ּבְּ ִ ׁשּ ִחיל, ׁשִ  ַמתְּ

נֹות ת ִלמְּ ֵמי אֶּ ָעה יְּ בְּ ִ בָּ  ַהׁשּ ַ ַעל ַאף, תִמׁשּ ּפֹ ּבַ ִחיל ׁשֶּ ת ַיתְּ בֶּ ץ ַעל ָלׁשֶּ מֹוָצֵאי ַרק ָהָארֶּ  ּבְּ
ת ּבָ ָצא. ׁשַ ִנמְּ קּום וְּ ּיָ ָעה ׁשֶּ בְּ ִ יֹום ֵמַהׁשּ י ּבְּ ִ ׁשּ ר ׁשִ קֶּ ּבֹ   .ּבַ

 
ן ֹבָאר ּכֵ ה מְּ ַסק ִמּמָ ּפָ ָחן ָמָרן ׁשֶּ לְּ ֻ ֹוֵמעַ : (ז"סב סימן ת)יורה דעה  ָערּוךְּ  ַהׁשּ מּוָעה ַהׁשּ רֹוָבה ׁשְּ שַׁ  קְּ תּבְּ  ,ּבָ

ת ּבָ ַ יֹום לוֹ  עֹוָלה ַהׁשּ ָחד לְּ ָמָחר, אֶּ יֹום, קֹוֵרעַ  ּולְּ י וְּ ִ ׁשּ ִביִעי הּוא ׁשִ ְּ )ילקוט יוסף אבלות עמוד  .ָלֲאֵבלּות ַהׁשּ
 תערה(
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 ת   ָהֹעֶמר ְסִפירַׁ
ים ִ  יֹום ֲחִמש ּ

ֱאָמר ּתֹוָרה נֶּ ם : "(טו כג ויקרא) ּבַ ּתֶּ ַפרְּ םּוסְּ ת ָלכֶּ ֳחרַׁ ת ִמּמָ ּבָ ַׁ ש ּ ם ֹוםִמיּ  ,הַׁ ת ֲהִביֲאכֶּ ר אֶּ  ֹעמֶּ
נּוָפה ַבע ,ַהּתְּ תֹות ׁשֶּ ּבָ ִמיֹמת ׁשַ יָנה ּתְּ יֶּ הְּ ֳחַרת ַעד .ּתִ ת ִמּמָ ּבָ ַ ִביעִ  ַהׁשּ ְּ רוּ  ,תיַהׁשּ ּפְּ סְּ  ּתִ
ים ִ לוּ ". יֹום ֲחִמׁשּ ִקּבְּ רּושׁ ז"ל,  ַרּבֹוֵתינוּ  וְּ ּפֵ ֳחָרת" ׁשֶּ ת ִמּמָ ּבָ ַ נוּ ", ַהׁשּ ֳחָרת ַהיְּ  טֹוב יֹום ִמּמָ
ַסח לׁשֶּ  ִראׁשֹון ם, ּפֶּ ּגַ ָרא טֹוב' 'יֹום ׁשֶּ ׁשֹון ִנקְּ לְּ ת' ַהּתֹוָרה ּבִ ּבָ ֵאין, 'ׁשַ ָנה וְּ ּוָ ת ַהּכַ ּבָ ׁשַ  לְּ

ית' ֵראׁשִ ל]. 'ּבְּ ת ּכָ ּבָ ִגיָלה ׁשַ ֵראת רְּ ת ִנקְּ ּבָ ית' 'ׁשַ ֵראׁשִ מוֹ . ּבְּ ּכְּ ת ׁשֶּ ּבָ ַ ִריַאת ָהִראׁשֹוָנה ַהׁשּ בְּ ּבִ  ָהעֹוָלם ׁשֶּ
ָאה ַאַחר ּבָ ת לְּ ׁשֶּ ֵמי ׁשֵ בּועַ  יְּ ָ ךְּ , ַהׁשּ עֹוָלם  ּכָ ללְּ ת ּכָ ּבָ ָאה ׁשַ ַאַחר ּבָ ת לְּ ׁשֶּ ֵמי ׁשֵ בּועַ  יְּ ָ לוּ . ַהׁשּ ִקּבְּ  ל"ֲחזַ  וְּ
ֵאין ַנת ׁשֶּ ּוָ ִחיל ַהּתֹוָרה ּכַ תְּ ּנַ ר ׁשֶּ ּפֹ ת ִלסְּ ר אֶּ יֹום ָהֹעמֶּ ַאֲחֵרי ִראׁשֹון ּבְּ ת ׁשֶּ ּבָ ִגיָלה ׁשַ תֹוךְּ  רְּ ּבְּ ַסח ׁשֶּ , ַהּפֶּ

א ּלָ ַאֲחֵרי ִמּיֹום אֶּ ל ִראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשֶּ ַסח ׁשֶּ ם, ּפֶּ ּגַ ָרא טֹוב' 'יֹום ׁשֶּ ת' ִנקְּ ּבָ ן ַעל.[ 'ׁשַ מֹוָצֵאי ּכֵ  ּבְּ
ל ִראׁשֹון טֹוב יֹום ַסח ׁשֶּ ִחיִלים, ּפֶּ ר ַמתְּ ּפֹ ִפיַרת ִלסְּ ר סְּ  (ב)חזו"ע יו"ט רי. ָהֹעמֶּ

 
 

ת נוּ  ְלעֹוֵרר ָהֹעֶמר ְסִפירַׁ ֹות ּבָ ֲהָבה ִרְגש  ּתֹוָרה אַׁ  לַׁ
רוּ  ָרשׁ בַּ  ָאמְּ דְּ ר: ּמִ ֲאׁשֶּ רוּ  ּכַ ְּ ַבש ּ ָרֵאל ִהתְּ ֵצאָתם ִיש ְּ ַרִים ּבְּ צְּ ֲעִתיִדים ִמּמִ ל ֵהם ׁשֶּ ַקּבֵ ת לְּ  אֶּ

עֹוד ַהּתֹוָרה ים ּבְּ ִ ַאת. יֹום ֲחִמׁשּ ָתם ִמּפְּ ּפֹר ֵהֵחּלוּ , ַלּתֹוָרה ִחּבָ ל ִלסְּ עֹוֵבר יֹום ּכָ ה: ׁשֶּ  ָעַבר ִהּנֵ
ָחד יֹום ה, אֶּ רוּ  ִהּנֵ ֵני ָעבְּ ה ,ָיִמים ׁשְּ רוּ  ִהּנֵ ה ָעבְּ לֹוׁשָ ֵכן, ׁשְּ ָאה וְּ ָכל ָהלְּ י. ָויֹום יֹום ּבְּ  ָהָיה ּכִ

ה מֶּ ם ִנדְּ ֵעיֵניהֶּ ַמן ּבְּ זְּ ָפה ֵמֹרב, ָאֹרךְּ  ּכִ סְּ כְּ ּנִ ָתה ׁשֶּ ָכלְּ ם וְּ ׁשָ ַלת ַנפְּ ַקּבָ ָלֵכן, ַהּתֹוָרה לְּ ָעה וְּ ּבְּ  ִנקְּ
ִפיָרה דֹורֹות ַהּסְּ ֵדי, לְּ עֹוֵרר ּכְּ נוּ  לְּ ן ּגַם ּבָ ת ּכֵ ׁשֹות ןאֹותָ  אֶּ ה, ַאֲהָבה ִרגְּ ִכּסּוִפים ִחּבָ ַלת וְּ ַקּבָ  לְּ
ָכל ֵמָחָדשׁ  ַהּתֹוָרה ָנה ּבְּ ָנה ׁשָ ׁשָ ָיִמים וְּ  )ריב(. ֵאּלוּ  ּבְּ

 

ה ִהּנֵ ַהג וְּ ּנֹ עֹוָלם ּבַ ּבָ ר ׁשֶּ ֲאׁשֶּ ה ּכַ ַצּפֶּ ֵארּועַ  ָאָדם מְּ ֻיָחד לְּ הּוא, מְּ ֹאד אֹוֲהבוֹ  ׁשֶּ ַסף מְּ ִנכְּ , ֵאָליו וְּ
יֹום תוֹ  ּכְּ ַחתוְּ  ֲחֻתּנָ מְּ ה סֹוֵפר ֵאינוֹ , ִלּבוֹ  ש ִ ָחד' יֹום ָעַבר 'ִהּנֵ ה, אֶּ רוּ  'ִהּנֵ ֵני ָעבְּ א, ָיִמים' ׁשְּ ּלָ  אֶּ
ֲארוּ  סֹוֵפר ים עֹוד 'ִנׁשְּ ִ ִעים 'עֹוד, יֹום' ֲחִמׁשּ ּבָ ָעה ַארְּ ִתׁשְּ ן ִאם, יֹום' וְּ ָרֵאל ַעם ַמּדּועַ  ּכֵ  ִיש ְּ
ָבֲאִרים? ֵכן ָמנוּ  לֹא ֲעֵלי מְּ ָרֵאל םעַ , ַהּמּוָסר ּבַ אוּ  ִיש ְּ צְּ ּיָ ׁשֶּ ַרִים ּכְּ צְּ ִעים ָהיוּ  ִמּמִ ּבָ ַארְּ  ּבְּ

ָעה ִתׁשְּ ֲעֵרי וְּ ָאה ׁשַ לֹא, ֻטמְּ אּוִיים ָהיוּ  וְּ ל רְּ ַקּבֵ ת לְּ "ה ַאךְּ , ַהּתֹוָרה אֶּ ּבָ ֹרב ַהּקָ  ַרֲחָמיו ּבְּ
ם ַוֲחָסָדיו ָכל, ֲעֵליהֶּ ַלת ַעד יֹום ּבְּ ַקּבָ ַער אֹוָתם הֹוִציא, ַהּתֹוָרה לְּ ַ ָאהטֻ  ִמׁשּ ָחד מְּ  אֶּ

ִניָסם ִהכְּ גֶּד וְּ ַער ִמּנֶּ ׁשַ ה לְּ ָ ֻדׁשּ ָחד קְּ יעוּ  ַעד, אֶּ ִהּגִ יֹום ׁשֶּ ן ּבְּ ִעים ּתֹוָרה ַמּתָ ּבָ ַארְּ ָעה לְּ ִתׁשְּ  וְּ
ֲעֵרי ה ׁשַ ָ ֻדׁשּ ָאז, קְּ לוּ  וְּ ת ִקּבְּ ָצא. ַהּתֹוָרה אֶּ ָהָיה ִנמְּ ם ׁשֶּ ָין ָלהֶּ ֻיָחד ִענְּ ם ּגַם מְּ צֶּ עֶּ ֵמי ּבְּ  יְּ

ָנה ּתָ לַ  ַהַהמְּ ַקּבָ י, ַהּתֹוָרה תלְּ ַבד ּכִ ה לְּ ָפה ִמּמָ סְּ כְּ ּנִ ָתה ׁשֶּ ָכלְּ ם וְּ ׁשָ ֹיָחל ַלּיֹום ַנפְּ ם, ַהּמְּ ךְּ  ּגַ ׁשֶּ מֶּ  ּבְּ
ִמים ינוּ  ַהּיָ ּתִ ִהמְּ ַעּלוּ  ׁשֶּ רּוָחִנּיּות ִהתְּ ׁשוּ , ּבָ ַקּדְּ ֲהרוּ  ִהתְּ ִנטְּ ם וְּ הֶּ רוּ  ָלֵכן, ָועֹוד עֹוד ּבָ ת ָספְּ  אֶּ
ִמים אֹות, ָהֵאּלוּ  ַהּיָ ה לְּ ָחד יֹום ִהּנֵ ינוּ  אֶּ ַעּלִ ִהתְּ ִני יֹום, ּבוֹ  ׁשֶּ ינוּ  ׁשֵ ַעּלִ ִהתְּ ֵכן, ׁשֶּ ָאה וְּ  לֹא. ָהלְּ

ין ָאָדם, ֵכן ּתִ מְּ ּמַ ה ׁשֶּ ַצּפֶּ יֹום ּומְּ תוֹ  לְּ לֶּת ׁשּום לוֹ  ֵאין, ֲחֻתּנָ ִמים ּתֹועֶּ ּיָ ַתִים ּבַ ינְּ ּבֵ ה, ׁשֶּ ַרּבָ ַאדְּ  וְּ
ַואי ּלֹא ַהלְּ ָהָיה ָהיוּ  ׁשֶּ ָבר וְּ יעַ  ּכְּ ד ֹיָחלַהּמְּ  ַהּיֹום ַמּגִ ָכךְּ , ִמּיָ ה הּוא ֵאין לְּ ת מֹונֶּ  אֹוָתם אֶּ
א, ָיִמים ּלָ ת אֶּ ֹיָחל ַהּיֹום אֶּ  .ַהּמְּ

 

 

ְבֵרי ֲחָכִמים  ִמּדִ
ַמן זְּ ה ּבִ ר ִמן ַהּתֹוָרה, ֲאָבל ַעּתָ ִפיַרת ָהֹעמֶּ ַות סְּ ָתה ִמצְּ ׁש ָהיְּ ּדָ קְּ ית ַהּמִ ֲעוֹונֹות ּבֵ  ּבַ

שׁ  ּדָ קְּ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ ִפיַרת ָהעֹ  ,ׁשֶּ ֵרי ֲחָכִמיםסְּ בְּ ר ִמּדִ ר מֶּ שׁ  ֵזכֶּ ּדָ קְּ  .ַלּמִ
 

יָון ַהּתֹוָרה ִמּכֵ ָתה ׁשֶּ לְּ ת ּתָ ַות אֶּ ִפיַרת ִמצְּ ר סְּ ַות ָהֹעמֶּ ִמצְּ ִציַרת ּבְּ ר קְּ מוֹ , ָהֹעמֶּ ֱאָמר ּכְּ ּנֶּ : )דברים טז ט( ׁשֶּ
ָעה בְּ ֻבֹעת "ׁשִ ר ׁשָ ּפָ סְּ , ּתִ ֵמשׁ  ֵמָהֵחל ָלךְּ רְּ ָמה  ]מגל[ חֶּ ּקָ ֵחל ,[ומדת בקמותיהשלא נקצרה, שע תבואה]ּבַ  ּתָ
ר ּפֹ ָעה ִלסְּ בְּ ֻבעֹות",  ׁשִ נוּ ׁשָ ַהיְּ ַעת ּדְּ ְּ ִציַרת ִמׁשּ ר קְּ ִרים ָהֹעמֶּ ּקֹוצְּ ת ׁשֶּ בּוָאה אֶּ ל ַהּתְּ ּגָ ּמַ מוֹ . ּבַ ֱאָמר  ֵכן ּוכְּ נֶּ
ם(טו כג )ויקרא ּתֶּ ַפרְּ ם : "ּוסְּ ֳחַרת ָלכֶּ ת, ִמּמָ ּבָ ַ ם ִמּיֹום ַהׁשּ ת ֲהִביֲאכֶּ ר אֶּ נּוָפה ֹעמֶּ בַ  ַהּתְּ תֹות עׁשֶּ ּבָ  ׁשַ
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ִמיֹמת יָנה".  ּתְּ יֶּ הְּ ן ַעלּתִ ַמן, ּכֵ זְּּ ֵאין ַהזֶּּה ּבַ ַות ָלנוּ  ׁשֶּ ִציַרת ִמצְּ ר קְּ ַות ֵאין, ָהֹעמֶּ ִפיַרת ִמצְּ ר סְּ א ָהֹעמֶּ ּלָ  אֶּ
ֵרי בְּ ר, ֲחָכִמים ִמּדִ ַמן ֵזכֶּ שׁ  ִלזְּ ּדָ קְּ  .ַהּמִ

 

ִפיָרה ּסְ ן הַׁ  ְזמַׁ
ין ִמן ר ַהּדִ ּפֹ ר ִלסְּ ׁשָ פְּ ִפיַרת אֶּ ר סְּ ִקיַעת ָהֹעמֶּ ְּ ה ִמׁשּ ק .ַהַחּמָ ּדֵ ַדקְּ ִמיר ּולְּ ַהחְּ  ַאךְּ ָראּוי לְּ

את ַהּכֹוָכִבים.  ר ִמּצֵ ּפֹ אּוָלם, ִלסְּ ּיְּ וְּ ּסִ ת מוּ ִצּבּור ׁשֶּ ִפּלַ ָמׁשֹות ּתְּ ְּ ֵבין ַהׁשּ ִבית ּבְּ ק] ַערְּ רֶּ  ּפֶּ

ַמן ִקיָעה ַהזְּּ ְּ ַהׁשּ ּמֵ ַעד ׁשֶּ ִאם לֹא יִ [ַהּכֹוָכִבים ֵצאת וְּ ן ׁשֶּ יֹוֵדַע ַהַחזָּ ו, ֵישׁ , וְּ ׁשָ ר ַעכְּ ּפֹ שׁ  סְּ  ֲחׁשָ
ה ר ַעּתָ ּפֹ ָוה ָעָליו ִלסְּ ר, ִמצְּ ּפֹ ָקם ִלסְּ לְּ חּו חֶּ ּכְּ ׁשְּ ּיִ ֵצאת ַהּכֹוָכִבים. ,ׁשֶּ ין לְּ ּתִ לֹא ַימְּ שכיון  וְּ

שספירת העומר מדרבנן, ספק דרבנן לקולא ורשאי לספור לכתחילה בבין השמשות, כדעת רוב הראשונים: תוספות, 
ור, רבנו יצחק, רבנו פרץ, רבנו ירוחם, ריצב"א, אוהל מועד, מהר"ם מרוטנבורג, הרא"ש, הרשב"א, המאירי, העיט

הארחות חיים, תרומת הדשן, הטור, אבודרהם, שלחן ערוך ועוד. וכתב הב"ח שכן המנהג.  ַרּבָ ַאדְּ  ֵישׁ  וְּ
בוּ  ֵמָהִראׁשֹוִנים תְּ ּכָ ָעִדיף, ׁשֶּ ר ׁשֶּ ּפֹ ֵבין ִלסְּ ָמׁשֹות ּבְּ ְּ ם ַהׁשּ יָון, ּכֹוָכִביםהַ  ֵצאת ֹקדֶּ ּכֵ ָרה ׁשֶּ ָאמְּ  ַהּתֹוָרה ׁשֶּ

ִמימֹות יָנה' 'ּתְּ יֶּ הְּ נוּ , ּתִ ִריךְּ  ַהיְּ ּצָ ל ׁשֶּ ּכָ ָלה ׁשֶּ ָלה ַליְּ ַליְּ יֶּה וְּ ָבר ָספּור ִיהְּ תוֹ  ּכְּ ִחּלָ ָאז, ִמּתְּ ָצא וְּ ּלוֹ  ִנמְּ ּכֻ  ׁשֶּ
יֶּה ִמים ִיהְּ ֵלם ּתָ ׁשָ ִפיָרה וְּ סְּ  (רלב). ּבִ

 

נַׁאי ת ּתְ ְסִפירַׁ ין ּבִ ְ  ּבֵ ש ּ ֹותהַׁ  ָמש 
ל ּלֵ ּפַ תְּ ִבית ַהּמִ ּבּור ִעם ַערְּ עֹוד ַהּצִ ִסּיֵם יֹום ִמּבְּ ת וְּ ה אֶּ ִפּלָ ֵבין ַהּתְּ ָמׁשֹות ּבְּ ְּ הּוא, ַהׁשּ  וְּ

ָכל נֹוֵהג ָלה ּבְּ ק ַליְּ ּדֵ ַדקְּ ר לְּ ּפֹ ת ִלסְּ ר אֶּ שׁ  ַאךְּ , ַהּכֹוָכִבים ֵצאת ַאַחר ָהֹעמֶּ א חֹוׁשֵ ּמָ  ׁשֶּ
ח ּכַ ר ִיׁשְּ ּפֹ ֵביתוֹ  ִלסְּ אי, ּבְּ ַ ר ַרׁשּ ּפֹ ה ִלסְּ ִלי ַעּתָ ָרָכה ּבְּ ה, ּבְּ נֶּ ַיתְּ ּתוֹ  וְּ ַדעְּ ח ִאם: "ּבְּ ּכַ ׁשְּ  אֶּ
ר ּפֹ ָלה ִלסְּ יְּ ּלַ ִפיָרה ַעל סֹוֵמךְּ  ֲהֵריִני, ּבַ הּ  ָלֵצאת זוֹ  סְּ ֵדי ּבָ ּכֹר ִאם ַאךְּ , חֹוָבִתי יְּ זְּ  אֶּ
ָלה יְּ ּלַ ר ּבַ ּפֹ ת ִלסְּ ר אֶּ ן ֲהֵריִני, ָהֹעמֶּ ַכּוֵ ֹפָרשׁ  מְּ מְּ ּלֹא ּבִ דֵ  ֵאֵצא ׁשֶּ ִפיַרת חֹוַבת ייְּ ר סְּ  ָהֹעמֶּ

זֶּה ָאז". ּבָ ּכֹר וְּ זְּ ּיִ ׁשֶּ ָלה ּכְּ יְּ ּלַ ר, ּבַ ּפֹ ָרָכה ִיסְּ בְּ ָהגוֹ  ּבִ ִמנְּ ר ַהּטֹוב ּכְּ ּפֹ . ַהּכֹוָכִבים ֵצאת ַאַחר ִלסְּ
 (רלג)

 
ן ֹבָאר ּכֵ ִראׁשֹוִנים מְּ ַכּיֹוֵצא. ּבָ זֶּה וְּ ַתב ּבָ ִריַאת: ָהַרֲאַב"ד ּכָ קְּ ַמע ּבִ ל ׁשְּ ִבית ׁשֶּ ּלֵל ֲאִניׁשֶּ  ַערְּ ּפַ עֹוד ִמתְּ , יֹום ִמּבְּ

ת ַאַחר ָאֵמן ַלֲענֹות נֹוֵהג ֲאִני ּכַ רְּ ַאֲהַבת ֲעָרִבים ַמֲעִריב ּבִ אֹוֵמר עֹוָלם וְּ ִליחַ  ׁשֶּ ָ קֹוֵרא, ִצּבּור ַהׁשּ ִריַאת וְּ  קְּ
ַמע ּבּור ִעם ׁשְּ קֹוֵרא ַהּצִ ּתֹוָרה ּכְּ ה, ּבַ עֹונֶּ ת ַאַחר ָאֵמן וְּ ּכַ רְּ ת ּבִ ֱאמּוָנה ֱאמֶּ יֵבנוּ וְּ  וֶּ ּכִ אֹוֵמר ַהׁשְּ ִליחַ  ׁשֶּ ָ  ַהׁשּ
ל, ִצּבּור ּלֵ ּפַ ִבית ּוִמתְּ ּבּור ִעם ַערְּ יעַ , ַהּצִ ּגִ ּמַ ׁשֶּ ַמן ּוכְּ קֹוֵרא חֹוֵזר ֲאִני ַהּכֹוָכִבים ֵצאת זְּ ִריַאת וְּ ַמע קְּ  ׁשְּ

יהָ  כֹותֶּ ִברְּ ֲאִני ּוָמה. ּבְּ ה ׁשֶּ ן עֹוש ֶּ ֵדי, ּכֵ ִאם ּכְּ לֹום ַחס ׁשֶּ ׁשָ ח וְּ ּכַ ׁשְּ ר אֶּ קְּ ִריַאת ֹותִמּלִ ַמע קְּ עֹוָנָתהּ  ׁשְּ  ַאַחר] ּבְּ

יהָ  [ַהּכֹוָכִבים ֵצאת כֹותֶּ ִברְּ יֶּה, ּבְּ הְּ ָחד אֶּ אֶּ ּבּור ִמן ּכְּ אוּ  ַהּצִ רְּ ּקָ עֹוד ׁשֶּ י ַעל ַאף, יֹום ִמּבְּ ֵאיָנם ּפִ ִאים ׁשֶּ ת קֹורְּ  אֶּ
ַמע עֹוָנָתהּ  ׁשְּ נוּ  ּוָברּור. ע"כ. ּבְּ ַהיְּ ֵדי ַעל ּדְּ ַנאי יְּ ָהָיה ּתְּ ב ׁשֶּ ִאם, ִלּבוֹ ּבְּ  חֹוׁשֵ ח ׁשֶּ ּכַ ָבֵרךְּ  ִיׁשְּ רֹות לְּ ִלקְּ ת וְּ ַמע אֶּ  ׁשְּ

עֹוָנָתהּ  ָלה ּבְּ יְּ ּלַ ן הּוא, ּבַ ַכּוֵ כֹוָתיו ָלֵצאת מְּ ִברְּ ל ּבְּ ִליחַ  ׁשֶּ ְּ ָעָנה, ִצּבּור ַהׁשּ ִאם. ָאֵמן ַאֲחָריו ׁשֶּ ּכֹר וְּ ָלה ִיזְּ יְּ ּלַ , ּבַ
ן הּוא ַכּוֵ ו מְּ ׁשָ ֵאינוֹ  ַעכְּ ֵדי יֹוֵצא ׁשֶּ רְּ  חֹוַבת יְּ ִריַאת כֹותּבִ ַמע קְּ ֹוֵמעַ  ׁשְּ ׁשּ י ׁשֶּ ִליחַ  ִמּפִ ְּ  .ִצּבּור ַהׁשּ

 

לַׁג ְנָחה ּפְ ּמִ  הַׁ

ִלים ִצּבּור ּלְּ ּפַ תְּ ִבית ַהּמִ ם ַערְּ ּדָ ַלג"מִ  ֻמקְּ ָחה ּפְּ נְּ נוּ ]" ַהּמִ ַהיְּ ָעה, ּדְּ ַבע ׁשָ ֵני ָורֶּ עֹות ַהּכֹוָכִבים ֵצאת ִלפְּ ׁשָ  ּבְּ

יֹות ַמּנִ ךְּ . זְּ ֵערֶּ ים ,[12:11 ּבְּ ׁשִ חֹוׁשְּ א וְּ ּמָ חוּ  ׁשֶּ ּכְּ ר ִיׁשְּ ּפֹ ת ִלסְּ ר אֶּ ָלה ָהֹעמֶּ יְּ ּלַ ִאים, ּבַ ָ ר ַרׁשּ ּפֹ  ִלסְּ
ה ִלי ַעּתָ ָרָכה ּבְ בוּ , ּבְ ׁשְּ ַיחְּ ם וְּ ּתָ ַדעְּ ר ּבְּ ֲאׁשֶּ ּכַ ּכֹר ׁשֶּ ָלה ִנזְּ יְּ ּלַ נֹות ּבַ  רֹוִצים ָאנוּ  ֵאין ,ִלמְּ

ֵדי ָלֵצאת ִפיָרה חֹוָבה יְּ סְּ רוּ . זוֹ  ּבִ כְּ זָּ ּיִ ׁשֶּ ָלה יְּ  ּוכְּ יְּ ּלַ כוּ ּבַ רוּ  ָברְּ ּפְּ ִיסְּ ַאף ׁשּוב. וְּ ּלֹא וְּ יעַ  ׁשֶּ  ִהּגִ
ה ַמן ַעּתָ ִפיָרה זְּ ל, ַהּסְּ ם הֹוִעיָלה ָמקֹום ִמּכָ ִפיָרה ָלהֶּ ה זוֹ  סְּ רֶּ ִמקְּ ִאם לְּ ַכח ׁשֶּ הוּ  ׁשָ ר ִמיׁשֶּ ּפֹ ַאַחר ִלסְּ  לְּ
ן יֶּה, ִמּכֵ אי ִיהְּ ַ יךְּ  ַרׁשּ ׁשִ ַהמְּ ר לְּ ּפֹ ָרָכה ִלסְּ בְּ ָלה ּבִ יְּ ּלַ ָמֳחָרת ּבַ יִ , לְּ ֹמךוְּ ים ַעל סְּ ִקּלִ ר ַהמְּ ּפֹ ַמן ִלסְּ זְּ  .זֶּה ּבִ

 
ַתב ָחן ָמָרן ּכָ לְּ ֻ ּלֵל (ס"ג סימן תפט) ָערּוךְּ  ַהׁשּ ּפַ תְּ ּבּור ִעם ַהּמִ עֹוד ַהּצִ ה, יֹום' 'ִמּבְּ ם מֹונֶּ הֶּ לֹא ִעּמָ ָרָכה ּבְּ . ּבְּ
ִאם ּכֹר וְּ ָלה ִיזְּ יְּ ּלַ ָבֵרךְּ  ,ּבַ ר יְּ ּפֹ ִיסְּ ה .וְּ ִהּנֵ "ז וְּ ָר"א ַהּטַ ַהּגְּ ׁשוּ פֵּ  וְּ עֹוד רְּ נוּ  יֹום' 'ִמּבְּ ין ַהיְּ ָמׁשֹות' 'ּבֵ ְּ א ,ַהׁשּ ּלָ  אֶּ

הּוא ה ׁשֶּ ק רֹוצֶּ ּדֵ ַדקְּ ר לְּ ּפֹ ִלסְּ את וְּ ן ַעל, ַהּכֹוָכִבים ִמּצֵ ה הּוא ּכֵ ם מֹונֶּ הֶּ ה ִעּמָ ן ַעּתָ ח ּפֶּ ּכַ ךְּ  ַאַחר ִיׁשְּ  .ּכָ
ה ,אּוָלם ּבֵ בּושׁ ] ַאֲחרֹוִנים ַהרְּ ה, ַהּלְּ ה ֵאִלּיָ ַכי ַמֲאַמר, בַיֲעקֹ ָחק, ַרּבָ ּדְּ ַהר ,ָמרְּ לֹום נְּ ׁשוּ [ ׁשָ רְּ עֹוד ּפֵ  'ִמּבְּ
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נוּ  יֹום' ַלג ַהיְּ ָחה' 'ּפְּ נְּ שׁ  ַהּמִ ַאף. ַמּמָ ר וְּ ִעּקָ ּמֵ ין ׁשֶּ יעַ  לֹא ַהּדִ ַמן ֲעֵדִין ִהּגִ ִפיָרה זְּ ל, ַהּסְּ  ֵישׁ  ָמקֹום ִמּכָ

קֹומֹות ֲהגוּ  מְּ ּנָ ָהֵקל ׁשֶּ זֶּה לְּ ּום ,ּבָ ָהיוּ  ִמׁשּ ִגיִלים ׁשֶּ ּלֵללְּ  רְּ ּפַ ִבית ִהתְּ ם ַערְּ יָכה ֹקדֶּ ׁשוּ  ,ֲחׁשֵ ָחׁשְּ ִאם וְּ  לֹא ׁשֶּ
רוּ  ּפְּ כוּ  ָאז ִיסְּ ֵילְּ ל וְּ ָחד ּכָ ֵביתוֹ  אֶּ חוּ  ,לְּ ּכְּ ה ֵמֲחַמת ִיׁשְּ ּדָ לֹא ִטרְּ רוּ  וְּ ּפְּ ֵכיָון ,ִיסְּ ִפיַרת וְּ ּסְּ ר ׁשֶּ ַמן ָהֹעמֶּ זְּּ  ּבַ
ר ַרק ַהזֶּּה שׁ  ֵזכֶּ ּדָ קְּ ִמיר ֵאין, ַלּמִ ַהחְּ הּ  לְּ ִריַאתמִ  יֹוֵתר ּבָ ַמע ּקְּ ה ׁשְּ ִפּלָ יִבים ּותְּ ֲחׁשִ ּמַ ִחּלַת ֹזאת ׁשֶּ  ִלתְּ

ָלה יְּ ָלֵכן, ַהּלַ הּוא ִמי ַאף וְּ ִמיד ׁשֶּ לְּ שׁ  ָחָכם ּתַ חֹוׁשֵ א וְּ ּמָ ח ׁשֶּ ּכַ ר ִיׁשְּ ּפֹ יִחידּות ִלסְּ ר ָיכֹול ,ּבִ ּפֹ  ִעם ִלסְּ
ּבּור ִלי ַהּצִ ָרָכה ּבְּ יעַ  ,ּבְּ ּגִ ּיַ ׁשֶּ ָלה ּוכְּ יְּ ָבֵרךְּ  ַהּלַ פֹּ  יְּ ִיסְּ ֵאיָנהּ  ,רוְּ ָרָכה וְּ ָלה ּבְּ ַבּטָ י ,לְּ ִפיָרה ּכִ  ָהִראׁשֹוָנה ַהּסְּ
לּום ֵאיָנהּ  ר ּכְּ ין ֵמִעּקָ  שם( ביאור הלכהמשנה ברורה ו). ַהּדִ

 

ִפיָר  ֲאִכיָלה ֹקֶדם ּסְ  ההַׁ
עּור ִ ת אֹו עּוָגה יֹוֵתר ִמׁשּ ֱאֹכל ּפַ יָצה"  ָאסּור לֶּ ּבֵ ּקֹדֶּ  ,גרם[ 01-כ]"ּכַ ָעה ׁשֶּ ָ ם ֵמֲחִצי ַהׁשּ

ִקיָעה ְּ יִּ  ַהׁשּ ארפֹּ סְּ ַעד ׁשֶּ ּלָ ה ִאם . אֶּ ַמּנֶּ יר ׁשֹוֵמר יְּ ּכִ זְּ ּיַ ר לוֹ  ׁשֶּ ּפֹ רֹות ִויָרקֹות. ִלסְּ  ,אּוָלם, ּפֵ
ת.  רֶּ ה ֻמּתֶּ ה אֹו ָקפֶּ ת ּתֵ ִתּיַ ֵכן ׁשְּ ה, וְּ ּבֵ ֱאֹכל ֲאִפּלּו ַהרְּ ר לֶּ ה, ֻמּתָ ַכּדֹומֶּ ז וְּ יל ֹארֶּ ׁשִ בְּ  (רמה)ּתַ

 

ְרִבית ל עַׁ ֶ ת ש  ּבָ ַׁ ְפלַׁ  ש  ְנָחה גּבִ ּמִ  הַׁ
ִלים ּלְּ ּפַ תְּ ִבית ַהּמִ ב ַערְּ רֶּ עֶּ ת ּבְּ ּבָ ַלג"בִּ  ׁשַ ָחה פְּ נְּ ם", ַהּמִ ֵרז ֲעֵליהֶּ ּדָ ִהזְּ שׁ  לְּ ַקּדֵ ִין ַעל לְּ  ַהּיַ

ם ָעה ֲחִצי ֹקדֶּ ָ ֵני ַהׁשּ פְּ ּלִ ִקיָעה ׁשֶּ ְּ יקוּ  לֹא ִאם אּוָלם. ַהׁשּ ּפִ רֹוִצים, ִהסְּ ִחיל וְּ ַהתְּ ֱאֹכל לְּ  לֶּ
ֲחִצי ָעה ּבַ ָ ּקֹ ַהׁשּ םׁשֶּ ִקיָעה דֶּ ְּ ַיֵעץ ֵישׁ , ַהׁשּ ם לְּ ר ָלהֶּ ּפֹ ת ִלסְּ ר אֶּ ִלי ָהֹעמֶּ ָרָכה ּבְ ָאז, כנ"ל ּבְ  וְּ

ִאים ַ שׁ  ַרׁשּ ַקּדֵ ֹעד לְּ ִלסְּ ַאַחר. וְּ אוּ , ַהּכֹוָכִבים ֵצאת ּולְּ רְּ ִריַאת ִיקְּ ַמע קְּ רוּ  ׁשְּ ּפְּ ִיסְּ ת וְּ  אֶּ
ר ְבָרָכה ָהֹעמֶּ בוּ  ִאם אּוָלם. ּבִ ַעּכְּ יעַ  ִהתְּ ִהּגִ ַמן וְּ אוּ ", ַהּכֹוָכִבים ֵצאת" זְּ רְּ ִריַאת ִיקְּ  קְּ
ַמע רוּ  ׁשְּ ּפְּ ִיסְּ ת וְּ ר אֶּ ָרָכה ָהֹעמֶּ בְּ ַאַחר, ּבִ ךְּ  וְּ ׁשוּ  ּכָ ַקּדְּ ֲעדוּ  יְּ ִיסְּ  .וְּ

 

ְרֵקי  ָאבֹות ּפִ
יֵמי ה ּבִ ָהג ָיפֶּ ִפיָרה ִמנְּ ּיֹאַמר, ַהּסְּ ֵרי ברַ הָ  ׁשֶּ בְּ ָחה  ּדִ ין ִמנְּ ֵקי ָאבֹות ּבֵ רְּ מּוָסר ִמּפִ

ִבית ַערְּ ֵדי, לְּ רלְּ  ּכְּ ר ַהּדֵ ּפֹ ת ִלסְּ ר אֶּ כּות ָהֹעמֶּ זְּ אּוַלי ּבִ ֵצאת ַהּכֹוָכִבים. וְּ ן  זֶּה ּבְּ יכּו ּכֵ ׁשִ ַימְּ
ָנה ָ ָכל ַהׁשּ ַזּכֹות לְּ ת לְּ ּבּור אֶּ ֲהָלָכה ַהּצִ ָדה ּבַ ָוה.ׁשֶּ  ,ּוָבַאּגָ ת ִמצְּ רֶּ ָוה ּגֹורֶּ  )רלו( ִמצְּ

 
ָיִמים ת ָאבֹות ּבְּ כֶּ ֹמד ַמּסֶּ ּנֹוֲהִגים ִללְּ ַעם ׁשֶּ קּוַפת  ֵאּלוּ  ַהּטַ ל ּתְּ ָיִמים ֵאּלּו ׁשֶּ י ּבְּ ת, ּכִ רֶּ ַסח ָלֲעצֶּ ין ּפֶּ ּבֵ ׁשֶּ

ֲענּוֵגי עֹוָלם  ך ַאַחר ּתַ ׁשֵ ִהּמָ ָעלּול לְּ ֹמַח ִעם ֲחֵבָריו, וְּ ִלש ְּ א וְּ ׁשֶּ דֹות ּדֶּ ש ְּ ַטּיֵל ּבִ ָהָאִביב, יֹוֵצא ָהָאָדם לְּ
, ָלֵכן ָנהֲ  ַרךְּ ּבָ ל ֵמֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ִיתְּ ּטֵ ּבַ ִיתְּ ךְּ ַהזֶּּה, וְּ רֶּ דֶּ ֵרי מּוָסר וְּ בְּ ּה ּדִ ּלָ ּכֻ ת ָאבֹות, ׁשֶּ כֶּ ַמּסֶּ ֹמד ּבְּ גּו ִללְּ

זֶּ  ַכּיֹוֵצא ּבָ ָרה. וְּ ׁשָ ךְּ ֲאבֹוֵתינּו ַהּיְּ רֶּ דֶּ ק ּבְּ ּבַ ִנדְּ נּו ָהָרָעה וְּ ּכֵ רְּ ַמַען ָנסּור ִמּדַ ץ ּוִמּדֹות טֹובֹות, לְּ רֶּ ַתב אֶּ ה ּכָ
מּוֵאל ַרׁש ׁשְּ ִמדְּ אן ָוֵאיַלךְּ מַ  ,ּבְּ ּכָ ּמִ ִפי ׁשֶּ ֲאוֹות לְּ רֹות ּתַ עֹורְּ ִעּמֹו ִמתְּ ם, וְּ ַחּמֵ ִהתְּ זֶּג ָהֲאִויר לְּ ִחיל מֶּ תְּ

ת ָהָאדָ  ת אֶּ רֶּ עֹורֶּ ל, ּומְּ ּכֵ ֵלָאה מּוָסר ַהש ְּ ת ָאבֹות מְּ כֶּ ִאּלּו ַמּסֶּ , וְּ הֹוֵלךְּ ר וְּ ּבֵ ּגַ ר ָהַרע ִמתְּ ֵיצֶּ ם ּגּוָפִנּיֹות, וְּ
מוֹ  ר ָהַרע, ּוכְּ ד ֵיצֶּ גֶּ נֶּ ִהיא ּכְּ ִלּמּוד ּתֹוָרה, ׁשֶּ רּו ֲחַז"לׁשֶּ  לְּ ר ָהַרע" :ע"ב( )קידושין ל ָאמְּ ָראִתי ֵיצֶּ ָראִתי  ,ּבָ ּבָ

ִלין בְּ רֹו. "לֹו ּתֹוָרה ּתַ ר ָהָאָדם ַעל ִיצְּ ּבֵ ּגַ ֵדי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ִמתְּ ַעל יְּ ָנה  ְועֹוד. ׁשֶּ בּועֹות, ִנּתְּ ָ ַחג ַהׁשּ ּבְּ ִפי ׁשֶּ לְּ
ֱאָמר נֶּ ַאת " :ָלנּו ַהּתֹוָרה, וְּ ָמה ִירְּ ית ָחכְּ ּדֹף ַאַחר "ה'ֵראׁשִ ת ָאבֹות ָלַדַעת ִלרְּ כֶּ ַמּסֶּ ִאים ּבְּ ךְּ קֹורְּ ּכָ , ִהלְּ

ֵלם ֵלב ׁשָ ַלת ַהּתֹוָרה ּבְּ ַקּבָ יֶּה ִלּבֹו מּוָכן לְּ ִיהְּ ה טֹוָבה, וְּ ל ִמּדָ ָנִקי ָטהֹור, ַזךְּ  ּכָ ת  ,וְּ ּדָ ּה ּכַ ַנֵהג ּבָ ִהתְּ ּולְּ
ּוָרה.  ַכׁשּ ין ְועֹודוְּ ֵמי ּדִ ִמים ָהֵאּלֶּה ֵהם יְּ ַהּיָ ת  ,ׁשֶּ ּדָ ּמִ ה ׁשֶּ זֶּה מֹורֶּ י ֲעִקיָבא, וְּ ִמיֵדי ַרּבִ לְּ ם ֵמתּו ּתַ הֶּ י ּבָ ּכִ

ָנע יֹוֵתר ַבר ה' הּוא ִנכְּ ָחֵרד ִלדְּ ָכל ָאָדם הֶּ עֹוָלם, וְּ תּוָחה ּבָ ין מְּ ָצת  ַהּדִ ם ִמּקְּ הֶּ ּנֹוֲהִגים ּבָ ָיִמים ֵאּלּו ׁשֶּ ּבְּ
א ָ ּלֹא ִלש ּ ׁשֶּ ר וְּ ּפֵ ּתַ ִהסְּ ּלֹא לְּ ָהֵגי ֲאֵבלּות, ׁשֶּ ַעל ִמנְּ ה, וְּ ָ ן ִאׁשּ ת ִלּבֹו מּוָכן, ּכֵ ל אֶּ ַקּבֵ ֵרי ַהּתֹוֵכָחה  לְּ בְּ ּדִ

ת זֹו. כֶּ ַמּסֶּ ֱאָמִרים ּבְּ  (א)ענף עץ אבות  ַהּנֶּ

 

ם ִיחּוד ֵ  ְלש 
יָון ֵרי ֲחָכִמים ִמּכֵ בְּ ר ִמּדִ ִפיַרת ָהֹעמֶּ ַות סְּ צְּ ּמִ ן ַעל, ׁשֶּ ם ּבְּ  ,ּכֵ ֹקדֶּ ם ִיחּוד ׁשֶּ ׁשֵ ח לְּ ּסָ ּנֻ

ִפיָרה, ַקּיֵם  ֹיאַמר: ַהּסְּ א לְּ ִני ּבָ ר''ִהנְּ ִפיַרת ָהֹעמֶּ ַות סְּ לֹא ִמצְּ ה, וְּ ַות ֲעש ֵ ל 'ִמצְּ ִפיַרת  ׁשֶּ סְּ
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ר' ׁשֹוןי כִּ  )מאורי אור, חלקת יואב, ארחות חיים החדש ועוד( .ָהֹעמֶּ ַות לְּ ה' 'ִמצְּ ָוה ַעל הּואבסתם,  ֲעש ֵ  ִמצְּ
ָכַתב. ַהּתֹוָרה ִמן ר וְּ ֵספֶּ ַפע ּבְּ ים ׁשֶּ ז ַחּיִ אנְּ זֶּ : ִמּצַ ים ָיִמים ִלי הוְּ ֲאִני ַרּבִ ג ׁשֶּ ַדּלֵ ֹנַסח מְּ ם ּבְּ ׁשֵ , ִיחּוד לְּ
ַקּיֵם" ַות לְּ ה ִמצְּ ל ֲעש ֵ ִפיַרת ׁשֶּ ר סְּ מוֹ  ָהֹעמֶּ תּוב ּכְּ ּכָ ּתֹוָרה ׁשֶּ יָוןוכו'",  ּבַ ֹרב ּכֵ ּלְּ ִקים ׁשֶּ ָוה ַהּפֹוסְּ צְּ  ַהּמִ

ַמן זְּּ ָנן ַהזֶּּה ּבַ ַרּבָ יֹוֵתר. ִמדְּ בַּ  ַלֲחׁשֹשׁ  ֵישׁ  ּובְּ ַרמְּ ַתב ם"לְּ ּכָ ָהאֹוֵמר ׁשֶּ ַנת ַעל ׁשֶּ ּקָ ִהיא ֲחָכִמים ּתַ ָוה ׁשֶּ  ִמצְּ
ל ַעל עֹוֵבר, ֵמַהּתֹוָרה ׁשוּ . ּתֹוִסיף' 'ּבַ ַאת ת"ּובְּ ךָ  ּפְּ דֶּ ַתב ש ָ ִניקשהגרא"י  ּכָ זְּ ִהיר ַזּלַ רֹות זֶּה ַעל ַמזְּ  ֲעש ָ
ִנים ָ ׁשּ ַגם. ּבַ ַמע וְּ ים ֵמָהַרב ׁשָ רּוק ַחּיִ ָהַרב ּדְּ ִוד ׁשֶּ ּיֵשׁ  ָטַעןבהר"ן  ּדָ זֶּה ׁשֶּ ל ּבָ  )ריד(. ּתֹוִסיף' 'ּבַ

 

 ְמעֹוֵמד
ִכים ָברְּ ִפיַרת ַעל מְּ ר סְּ עֹוֵמד ָהֹעמֶּ אּוָלם. מְּ ה אוֹ  ָזֵקן, וְּ ה חֹולֶּ ׁשֶּ ּקָ ם ׁשֶּ , ַלֲעֹמד ָלהֶּ
ִאים ָ ר ַרׁשּ ּפֹ ת ִלסְּ ר אֶּ ה ָהֹעמֶּ ִחּלָ ַכּתְּ ֵהם לְּ ׁשֶּ ִבים ּכְּ )בפסיקתא זוטרתי פרשת אמור(  ֲחַז"ל. יֹוׁשְּ

סּוק כוּ ָסמְּ  ָעה(ט טז)דברים  ֵמַהּפָ בְּ ֻבֹעת : "ׁשִ ר ׁשָ ּפָ סְּ , ּתִ ֵמשׁ  ֵמָהֵחל ָלךְּ רְּ ָמה",  חֶּ ּקָ ָרא ַאלּבַ קְּ ָמה ּתִ ּקָ  ּבַ
א ּלָ ּקֹוָמה אֶּ נוּ , ּבַ ַהיְּ הּוא ּדְּ ׁשֶּ עֹוֵמד ָקם ּכְּ ִאם. וְּ ָסַפר ָטָעה וְּ ב וְּ  )רכז(. ָיָצא, ִמּיֹוׁשֵ

 

ר חַׁ יש   אַׁ ּדִ ל קַׁ ּבַׁ ְתקַׁ  ּתִ
ר כֹוןנָ  ַהּיֹוֵתר ּפֹ ת ִלסְּ ר אֶּ ַאַחר ָהֹעמֶּ ישׁ  לְּ ל ַקּדִ ַקּבַ תְּ ַאַחר ּתִ ּלְּ ל ָהֲעִמיָדה ׁשֶּ ִבית ׁשֶּ , ַערְּ

ֹבָאר ּמְּ "ֵבית ּכַ ֵכן", יֹוֵסף ּבְּ ים ָנֲהגוּ  וְּ טֹוִבים ַרּבִ ֵכן, וְּ ִהיג ָראּוי וְּ ַהנְּ ָכל לְּ  אּוָלם. ָמקֹום ּבְּ
קֹומֹות ֵישׁ  ֲהגוּ  מְּ ּנָ ר ׁשֶּ ּפֹ ת ִלסְּ ר אֶּ ַאחַ  ָהֹעמֶּ כוּ " ֲעִנּיַת רלְּ רְּ ָמר אוֹ " ּבָ גְּ חַ  ָעֵלינוּ " ּבִ ּבֵ ׁשַ  ".לְּ
 

ַתב ית יֹוֵסף  ּכָ ָהם: (ס"ס תפט)ַהּבֵ ִוד ָאבּוַדרְּ י ּדָ ַתב ַרּבִ ת ,ּכָ ר אֶּ ּפֹ ת ָנֲהגּו ִלסְּ ּבָ ֵליל מֹוָצֵאי ׁשַ ר  ּבְּ ָהֹעמֶּ
ִרים ִויִהי אֹומְּ ה ֹנַעם ַאַחר ׁשֶּ ָ ֻדׁשּ ר קְּ ֵסדֶּ ל וְּ ַקּבַ תְּ יׁש ּתִ ַקּדִ ד .וְּ ִרים ִמּיָ ֵאין סֹופְּ ַעם ׁשֶּ ַהּטַ יׁש  וְּ ּדִ ַאַחר ַהּקַ

ֵעיָלא ,ַאַחר ָהֲעִמיָדהׁשֶּ  א ַעד לְּ ּלָ ֵלם אֶּ יׁש ֵאינֹו ׁשָ אֹותֹו ַקּדִ ֵני ׁשֶּ יׁש  ,ִמּפְּ א ַאַחר ַקּדִ ּלָ ר אֶּ ּפֹ ֵאין ִלסְּ וְּ
ָאר ֵלילֹות ׁשְּ מֹו ּבִ ל ּכְּ ַקּבַ תְּ ֵכן .ּתִ ֹבָאר וְּ נוּ , ּגָאֹון ַהאי ַרבּבְּ  מְּ ָחק ַרּבֵ ן ִיצְּ ּכֹול, ִגיַאת ּבֶּ ׁשְּ חֹות, ָהאֶּ ָארְּ ים וְּ  .ַחּיִ

 

ּנּוי ְנָהג ש ִ ּמִ  הַׁ
י ּתֵ ֵנִסּיֹות ּבָ רֹוִצים ּכְּ ּנֹות ׁשֶּ ׁשַ ת לְּ ָהָגם אֶּ ר ִמנְּ ּפֹ ִלסְּ ת וְּ ר אֶּ ַאַחר ָהֹעמֶּ ישׁ  לְּ ל ַקּדִ ַקּבַ תְּ , ּתִ

ִאים ָ ֹות ַרׁשּ ן ַלֲעש  ַבד, ּכֵ ּלֹא ּוִבלְּ ֵרם ׁשֶּ ּגָ ת ּתִ ּבּורבַּ  ַמֲחלֹקֶּ  .ּצִ
 

ַצֲעֵרנוּ  ָנם, לְּ ֵאּלוּ  יֶּׁשְּ ד ּכְּ ּיָ ּמִ ַאַחר ׁשֶּ כּו' ֲעִנּיַת לְּ רְּ ם 'ּבָ ַח' 'ָעֵלינוּ  קֹדֶּ ּבֵ ׁשַ ַמֲהִרים, לְּ ית ָלֵצאת מְּ ת ִמּבֵ נֶּסֶּ , ַהּכְּ
ָכךְּ  ִחים ּובְּ ר ׁשֹוכְּ ּפֹ ת ִלסְּ ר אֶּ ָרט, ָהֹעמֶּ ּלֵילֹות ּוִבפְּ ל ָהִראׁשֹוִנים ּבַ ִפיָרה ׁשֶּ ֲעַדִין ַהּסְּ לוּ  אלֹ  ׁשֶּ ַרּגְּ ִפיָרה ִהתְּ . ַלּסְּ

ָמקֹום ר ּובְּ ׁשָ פְּ אֶּ ּנֹות ׁשֶּ ׁשַ ָהג לְּ ָהג ִמנְּ ִמנְּ אי, טֹוב יֹוֵתר לְּ ַוּדַ ךְּ  ּבְּ ּכָ ֹות ָעִדיף ׁשֶּ ַבד, ַלֲעש  ּלֹא ּוִבלְּ יֶּה ׁשֶּ הְּ  ּתִ
ת ּבּור ַמֲחלֹקֶּ ּצִ ָכַתב. ּבַ אֹון וְּ ִצּיֹון ָהִראׁשֹון ַהּגָ י לְּ אּול ַיֲעֹקב ַרּבִ ר ׁשָ ָיׁשָ לְּ א ׁשּו"תּבְּ  אֶּ ָ לֹא: ִאישׁ  ִיש ּ י ֲאַכֵחד וְּ  ּכִ
דּוִתי ַילְּ ָהג ָהָיה ּבְּ נְּ שׁ  ִעיר ּפֹה ַהּמִ ַלִים ַהּקֹדֶּ רּוׁשָ ָכל יְּ י בְּ ּתֵ ת ּבָ נֶּסֶּ ּבּור, ַהּכְּ ַהּצִ ִכים ָהיוּ  ׁשֶּ ָברְּ ה מְּ ִחּלָ  ַעל ּתְּ
ר ם ָהֹעמֶּ ַאֲחֵריהֶּ ִליחַ  וְּ ְּ ַמן ִמזֶּּה ַאךְּ , ִצּבּור ַהׁשּ יר לֹא זְּ ּבִ ֵאיׁשֶּ , ּכַ ּבָ ֵסי ּגַ נְּ י ּוַפרְּ ּתֵ ת ּבָ נֶּסֶּ חוּ  ַהּכְּ מוֹ  נֹוכְּ ם ּבְּ  ֵעיֵניהֶּ
ה ּמָ ּכַ ה ׁשֶּ ַכּמָ ֵני וְּ ר טֹוִעים ָהיוּ  ָאָדם ּבְּ ּפָ ִמסְּ ֵמי ּבְּ ִפיַרת יְּ ר סְּ ָלֵכן, ָהֹעמֶּ ִהיגוּ  וְּ ָכל ִהנְּ י ּבְּ ּתֵ ת ּבָ נֶּסֶּ ִליחַ  ַהּכְּ ְּ ַהׁשּ  ׁשֶּ
ָבֵרךְּ  ִצּבּור ר יְּ ּפֹ ִיסְּ ה וְּ ִחּלָ ַאף. ּתְּ נוּ אֲ  וְּ חֹות ָרִצינוּ  לֹא ַנחְּ ָיָדם ִלמְּ י ַעל ַאף, ּבְּ לוּ  ּפִ ּטְּ ּבִ ָהג ׁשֶּ מֹון ִמנְּ  ַקדְּ

ַלִים ירּוׁשָ יָון, ּבִ נוּ  ּכֵ ַדעְּ ּיָ ָנָתם ׁשֶּ ּוָ ּכַ ם ׁשֶּ ׁשֵ ַמִים לְּ יוּ , ׁשָ הְּ ּיִ ָרָכה ׁשֶּ ִפיָרה ַהּבְּ ַהּסְּ ָנָתם וְּ ַתּקָ ָכךְּ . ּכְּ ֵסם וְּ רְּ ּפַ ָבר ִהתְּ , ַהּדָ
י ָהג ּכִ נְּ ָנכֹון ָהגּון ַהּיֹוֵתר הּוא הַהזֶּּ  ַהּמִ ן ַעל. וְּ ּנֹות ָהרֹוִצים ,ּכֵ ׁשַ ָהָגם לְּ וּ , ִמנְּ ֲעִדינּות ֵכן ַיֲעש  ַבל ּבַ ֵרם לְּ ּגָ  ּתִ

ת לֹום ַחס ַמֲחלֹקֶּ ׁשָ  (רלה, רל, רכט)עיין . וְּ
 

ב ִליחַׁ ִצּבּור ָהרַׁ ְ ש ּ  אֹו הַׁ
ִליַח ִצּבּור ְּ ָהל אֹו ַהׁשּ ַרב ַהּקָ כֹון ׁשֶּ ָהג ַהּנָ נְּ ַאַחר  ַהּמִ ה, וְּ ִחּלָ ר ּתְּ ת ָהֹעמֶּ סֹוֵפר אֶּ ָבֵרךְּ וְּ מְּ

ִפיָרתֹו. סְּ ָהל ּבִ ה ִמי ֵמַהּקָ עֶּ ּלֹא ִיטְּ ֵדי ׁשֶּ ן, ּכְּ ֹות ּכֵ ָעִדיף ַלֲעש  ּבּור. וְּ ךְּ ַהּצִ הרשב"א, בית יוסף ) ּכָ

 רכח( תפט.
 

ָנה ּוָ ית ּכַׁ  ֶנְגּדִ
ל טֹוב ּכָ ָחד ׁשֶּ ֵפרּושׁ  ֹיאַמר אֶּ ת ּבְּ ִחּלַ תְּ ֵמי ּבִ פִ  יְּ ן ֲאִני: "יָרהַהּסְּ ַכּוֵ ָכל מְּ ּבְּ ָלה ׁשֶּ  ַליְּ
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ילֹות ִפיַרת ִמּלֵ ר סְּ ּלֹא, ָהֹעמֶּ ֵדי ֵאֵצא ׁשֶּ ָרָכה חֹוַבת יְּ ִפיָרה ַהּבְּ ַהּסְּ ל וְּ ר ׁשֶּ ִמיָעִתי ָהֹעמֶּ ׁשְּ  ּבִ
י אֹוָתם א, ַאֵחר ִמּפִ ּלָ ֲאָבֵרךְּ  ַרק אֶּ ׁשֶּ ר ּכְּ ּפֹ סְּ אֶּ ת וְּ ר אֶּ ִמי ָהֹעמֶּ ַעצְּ  (רל)". ּבְּ

 
ַתב אֹון ּכָ י ַהּגָ ָמן ַרּבִ ַמע ִאם, ַזלְּ ָרָכה ׁשָ ִפיָרה ַהּבְּ ַהּסְּ ַאֵחר וְּ ִפי מְּ ּלֹא ַאף, ּתּומוֹ  לְּ ן ׁשֶּ ּוֵ ּכַ הֹוִציאוֹ  ִהתְּ ֵדי לְּ  יְּ
ַגם, חֹוָבה ן לֹא הּוא וְּ ּוֵ ּכַ ל, ָלֵצאת ִהתְּ ַדַעת ָמקֹום ִמּכָ ִרים לְּ וֹות ָהאֹומְּ צְּ ּמִ ִריכֹות ֵאין ׁשֶּ ָנה צְּ ּוָ ָבֵרךְּ  לֹא, ּכַ  יְּ
ךְּ  ַאַחר ר ּכָ ּפֹ סְּ ּיִ ׁשֶּ ר ּכְּ מוֹ  ָהֹעמֶּ ַעצְּ י, ּבְּ עֹונֶּה ׁשֹוֵמעַ  ּכִ ָכל, ּכָ ן וְּ ּכֵ ּיֵשׁ  ׁשֶּ ִרים ׁשֶּ וֹות אֹומְּ ִמצְּ ּבְּ ָנן ׁשֶּ ַרּבָ ֵרי, ּדְּ ִדבְּ  לְּ
ִריכֹות ֵאין ַהּכֹל ָנה צְּ ּוָ ִפי. ע"כ. ּכַ ָהִעיר ֵישׁ  זֶּה ּולְּ ָהג ַעל לְּ נְּ ִליחַ  ַהּמִ ְּ ַהׁשּ ָבֵרךְּ  ִצּבּור ׁשֶּ סֹוֵפר מְּ ר ִפיַרתסְּ  וְּ  ָהֹעמֶּ

ִחּלָה ַאַחר, ּתְּ ךְּ  וְּ ִכים ּכָ ָברְּ ּבּור מְּ ִרים ַהּצִ סֹופְּ ת וְּ ר אֶּ ה ַאךְּ . ָהֹעמֶּ אֶּ רְּ זֶּה ַהּנִ יָון, ּבָ ּכֵ ם ׁשֶּ ּלָ ּכֻ ִעים ׁשֶּ ַאַחר יֹודְּ  ׁשֶּ
ָבֵרךְּ  ּמְּ ִליחַ  ׁשֶּ ְּ סֹוֵפר ִצּבּור ַהׁשּ ִפיַרת וְּ ר סְּ ל, ָהֹעמֶּ ּבּור ּכָ ִרים ַהּצִ ָבֵרךְּ  חֹוזְּ פֹּ  לְּ ִלסְּ ב זֶּה ֲהֵרי, רוְּ ׁשָ חְּ ִאּלוּ  נֶּ נוּ  ּכְּ ּוְּ  ּכִ
ֹפָרשׁ  מְּ ּלֹא ּבִ ֵדי ָלֵצאת ׁשֶּ ִמיָעָתם חֹוָבה יְּ ׁשְּ ִליחַ  ּבִ ְּ א, ִצּבּור ֵמַהׁשּ ּלָ ת אֶּ ּכַ ִברְּ ִפיַרת ּבְּ ָמם ּוסְּ ַכּיֹוֵצא. ַעצְּ זֶּה וְּ  ּבָ
בוּ  תְּ ִמיֵדי ּכָ לְּ נוּ  ּתַ ַעם, "יֹוָנה ַרּבֵ ַהבְּ  ָהעֹוָלם נֹוֲהִגים זֶּה ּוִמּטַ יללְּ ֵביָתם ּדִ מֹוָצֵאי ּבְּ ת ּבְּ ּבָ יֹום ׁשַ  ַעל ַאף, טֹוב וְּ

י ָבר ּפִ ּכְּ עוּ  ׁשֶּ מְּ ָלה ׁשָ ּדָ ֵבית ַהַהבְּ ת ּבְּ נֶּסֶּ ם ֵהם ַהּכְּ יהֶּ ׁשֵ ם ּונְּ ֵניהֶּ ֵני, ּובְּ ָעה ִמּפְּ ׁשָ ּבְּ עוּ  ׁשֶּ מְּ ָ ׁשּ ָלה ׁשֶּ ּדָ ֵבית ַהַהבְּ  ּבְּ
ת נֶּסֶּ ָתה ַהּכְּ ָנָתם ָהיְּ ּוָ יל ַלֲחֹזר ּכַ ּדִ ַהבְּ בֵ  ּולְּ ִאּלוּ , יָתםּבְּ נוּ  ּוכְּ ּוְּ ֹפָרשׁ  ּכִ מְּ ּלֹא ּבִ ֵדי ָלֵצאת ׁשֶּ ָלה חֹוָבה יְּ ּדָ ַהבְּ ל ּבַ  ׁשֶּ

ית ת ּבֵ נֶּסֶּ י, ַהּכְּ ָלה ִאם ּכִ ּדָ ַהבְּ ֵביָתם ּבַ ּבְּ ֵכן". ׁשֶּ ַתב וְּ ָחן ָמָרן ּכָ לְּ ׁשֻ  נֹוֲהִגים ֵישׁ : "(דסעיף  ו)סימן  ָערּוךְּ  ּבְּ
ַאַחר ֵרךְּ  ׁשֶּ ּבֵ כֹות ָאָדם ׁשֶּ רְּ ָענוּ , ַחרַהשַּׁ  ּבִ ָחד חֹוֵזר, ָאֵמן ַאֲחָריו וְּ ָבֵרךְּ , ָאֵמן ֵמָהעֹוִנים אֶּ כֹות ּומְּ רְּ ַחר ּבִ ַ , ַהׁשּ
ר דֶּ ַכּסֵ ים ַהזֶּּה וְּ ּלָם עֹוש ִ ֵאין. ּכֻ ֵער וְּ ַערְּ ם לְּ לֹוַמר ֲעֵליהֶּ ֲהֵרי וְּ ָבר ׁשֶּ אוּ  ּכְּ ִמיָעָתם ָיצְּ ׁשְּ ָמה ּבִ ָענוּ  ּובְּ  ָאֵמן ׁשֶּ
ִחּלָה ָבֵרךְּ , ּתְּ ַהּמְּ ן וֹ ֵאינ ׁשֶּ ַכּוֵ הֹוִציָאם מְּ ֵדי לְּ ַגם, חֹוָבה יְּ ִנים ֵאיָנם ֵהם וְּ ַכּוְּ ֵדי ָלֵצאת מְּ תוֹ  חֹוָבָתם יְּ ּכָ ִברְּ ". ּבְּ
ִפי יָון זֶּה ּולְּ ן ּכֵ ּכֵ ָהָגם ׁשֶּ ִמיד ִמנְּ ִאּלוּ  זֶּה ֲהֵרי, ּתָ נוּ  ּכְּ ּוְּ ֵפרּושׁ  ּכִ ּלֹא ּבְּ ֵדי ָלֵצאת ׁשֶּ ִמיַעת חֹוָבה יְּ ׁשְּ ָרָכה ּבִ  ַהּבְּ
י י. ָבֵרךְּ ַהּמְּ  ִמּפִ ת זֶּה ּכִ יב ֱאמֶּ ַיּצִ ָכל וְּ ִקים לְּ ַעט ַהּפֹוסְּ מְּ ִאם, ּכִ ן ׁשֶּ ַכּוֵ ֵפרּושׁ  מְּ ּלֹא ּבְּ ֵדי ָלֵצאת ׁשֶּ  ֵאינוֹ , חֹוָבה יְּ
ַעל יֹוֵצא חוֹ  ּבְּ רְּ ל. ּכָ ָבר טֹוב ָמקֹום ּוִמּכָ ן ַהּדָ ַכּוֵ ָנה לְּ ּוָ ית ּכַ ּדִ גְּ ת נֶּ ִחּלַ תְּ ֵמי ּבִ ִפיָרה יְּ "ל ַהּסְּ ּנָ  .ּכַ

 

ּתִ  ֶ ית ְבֶנהש  ש   ּבֵ ְקּדָ ּמִ  הַׁ
ִפיָרה ֵרךְּ ַעל ַהּסְּ ּבֵ ית ֲעבֹוַדת ַיֲחִזיר הּוא ָהַרֲחָמן: "אֹוֵמר ,ַאַחר ׁשֶּ שׁ  ּבֵ ּדָ קְּ קֹוָמהּ  ַהּמִ  ִלמְּ

ֵהָרה מְּ ָיֵמינוּ  ּבִ  ".ּבְּ
 

בוּ  ָכתְּ ִרים ָמה: (כ ע"ב מגילה )מסכתַהּתֹוָספֹות  וְּ אֹומְּ ה ׁשֶּ ׁשָ ּקָ ַאַחר ַרק, זוֹ  ּבַ ִפיַרת לְּ רהָ  סְּ לֹא, ֹעמֶּ  וְּ
ַאַחר ִטיַלת לְּ ִקיַעת ׁשֹוָפר ּונְּ ֵאין ָאנוּ  ?לּוָלב ּתְּ ִפי ׁשֶּ ִמים לְּ ַקּיְּ ה מְּ ת ַעּתָ ַות אֶּ ר ִמצְּ מוֹ  ָהֹעמֶּ ַמן ּכְּ זְּּ  ּבַ
ית ּבֵ שׁ  ׁשֶּ ּדָ קְּ ָרַבת ִעם ַקּיָם ָהָיה ַהּמִ ר ַהקְּ ן ָהֹעמֶּ ּבָ ָקרְּ ר וְּ א, ֹעמֶּ ּלָ ִרים ַרק אֶּ ֵאין ָמה. סֹופְּ ן ׁשֶּ קִ  ּכֵ תְּ  יַעתּבִ

ִטיַלת ה ,לּוָלב ׁשֹוָפר ּונְּ ּיָ ָנּה ֲעש ִ ׁשְּ ִדּיּוק יֶּ מוֹ  ּבְּ ָהִיינוּ  ּכְּ ים ׁשֶּ ֵבית עֹוש ִ שׁ  ּבְּ ּדָ קְּ ֵאין, ַהּמִ ִריעּות ׁשּום וְּ  ּגְּ
ם צֶּ עֶּ ה ּבְּ ָוה ַמֲעש ֶּ צְּ  .ַהּמִ

 

ח ִלְסּפֹר כַׁ ָ  ש 
ָרָכה. לֹא ּבְּ ּיֹום לְּ ר ּבַ ּפֹ ָלה, ִיסְּ יְּ ךְּ ַהּלַ ׁשֶּ מֶּ ם לֹא ִאםוְּ  ִאם לֹא ָסַפר ּבְּ ָמֳחָרת  ָסַפר ּגַ לְּ

ָאר ׁשְּ ר ּבִ ּפֹ יךְּ ִלסְּ ׁשִ ַהמְּ אי לְּ ַ ּיֹום, ֵאינֹו ַרׁשּ ילֹות ּבַ ָרָכה ַהּלֵ בְּ ָנכֹון .ּבִ ּיֹאַמר וְּ ַאֵחר  ׁשֶּ לְּ
ָרָכה ּבְּ ן ָעָליו ּבַ ַכּוֵ ּיְּ ר  ,ׁשֶּ ּפֹ ִיסְּ מֹו. ּבְּ וְּ  ס"ב(תפט סימן )ַעצְּ

 

ר ָסֵפק  ָספַׁ
מֹול תְּ ק ִאם ָסַפר אֶּ ֻסּפָ אן אוֹ  ַהּמְּ ר ִמּכָ ּפֹ יךְּ ִלסְּ ׁשִ ַהמְּ אי לְּ ַ ָרָכה. לֹא, ַרׁשּ בְּ א ּבִ ַהּבָ )סימן  ּולְּ

 רלח(רלו, תפט סעיף ח. 
 

ּבֶֹקר ְסִפיָרה  ּבַׁ
ַכח  ָ ׁשּ י ׁשֶּ ּמִ ֵדי ׁשֶּ ָרָכה, ּכְּ לֹא ּבְּ ה לְּ ִפּלָ ַאַחר ַהּתְּ ר לְּ קֶּ ָכל ּבֹ ר ּבְּ ת ָהֹעמֶּ ר אֶּ ּפֹ ָהג טֹוב ִלסְּ ִמנְּ

ָלה, יֹוִעיל יְּ ּלַ יַּ  לוֹ  ּבַ אןׁשֶּ ר ִמּכָ ּפֹ יךְּ ִלסְּ ׁשִ א מְּ ַהּבָ ָרָכה ּולְּ בְּ יָון ,ּבִ ּיֹום. ּכֵ ַפר ּבַ ּסָ  )רלו( ׁשֶּ
 

 ִסיָמִנים
ַתב ֵרז ֵישׁ , ַהִחיָד"א ָמָרן ּכָ ּדָ ִהזְּ יֵמי לְּ ִפיָרה ּבִ ֹות ַהּסְּ ּלֹא ִסיָמִנים ַלֲעש  ח ׁשֶּ ּכַ ָלה ִיׁשְּ  ַליְּ
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ָחד ר אֶּ ּפֹ סְּ ִפיַרת ִמּלִ ר סְּ ר, ָהֹעמֶּ ׁשָ פְּ אֶּ יִּ  ׁשֶּ חׁשֶּ ּכַ ר ׁשְּ ּפֹ ם ִלסְּ ּיֹום ּגַ לֹא, ּבַ ר יּוַכל וְּ ּפֹ  עֹוד ִלסְּ
ָרָכה בְּ ַגם, ּבִ ל וְּ ָרכֹות ּכָ ֵרךְּ  ַהּבְּ ּבֵ ִפיַרת ַעל ׁשֶּ ר סְּ ילֹות ָהֹעמֶּ ּלֵ רוּ  ּבַ ָעבְּ יָנה ׁשֶּ יֶּ הְּ ָרכֹות ּתִ  ּבְּ
ָלה ַבּטָ ל, לְּ ַות ּוִבּטֵ ה ִמצְּ ָאָדם ּוָברּור )רטז(. ע"כ. ֲעש ֵ ָרִגיל ׁשֶּ פַּ  ׁשֶּ ִהתְּ ללְּ ת ּלֵ ִפּלַ ִבית ּתְּ  ַערְּ
ָין ִמנְּ אי, ּבְּ ַוּדַ ּלֹא ּבְּ ח ׁשֶּ ּכַ ר ִיׁשְּ ּפֹ ת ִלסְּ ר אֶּ ם ִעם ָהֹעמֶּ ּלָ  .ּכֻ

 
 

ת ל ָהֹעֶמר ְסִפירַׁ ֶ אֹון ש  י עּוֵזנוּ  ּגְ ּבִ ָרֵאל רַׁ בָּ " ֲאִביֲחִציָרא ִיש ְ ּבַׁ  " זיע"אָסאִלי אהַׁ
יָעה ִהּגִ ׁשֶּ ָוה ּכְּ ָיָדיו ִמצְּ ל לְּ א ׁשֶּ ּבָ יָחה אלֹ , ָסאִלי ַהּבַ ֱעִמיָדה ַעד ִהּנִ הֶּ הּ  ַעל ׁשֶּ ּלָ ּדּוִקים ּתִ ִדקְּ  ּבְּ
ִהּדּוִרים ֵדי ָלֵצאת וְּ ל יְּ יטֹות ּכָ ִ ר. ַהׁשּ ִעּקָ ִמיר ָהָיה ּובְּ מוֹ  ַעל ַמחְּ ֵני ַעצְּ יְּ ִענְּ רּות ּבְּ ׁשְּ ּצֹות ּכַ  ַהּמַ

ָחג ַסח לְּ ָהָיה. ַהּפֶּ מוֹ  יֹוֵצא וְּ ַעצְּ ִציר ּבְּ ים ִלקְּ ִאיַבת ִחּטִ ִלׁשְּ נוּ  ַמִים וְּ ּלָ  ָהאֹוִפים ַעל ַלֲעֹמד, ׁשֶּ
ף ּתֵ ּתַ ִהׁשְּ ם ּולְּ הֶּ ָלאָכה ִעּמָ ּמְּ ָלל. ּבַ כְּ ל, ּבִ ָיָניו מֹוֵעד ּכָ ִענְּ הּוִגים ָהיוּ  וְּ ִהּדּוִרים ָידוֹ  ַעל נְּ  ּבְּ
ָלִלים כְּ ׁשֻ רֹות, מְּ ָבר ַלמְּ ַהּדָ ַמֲאָמִצים לוֹ  ָעָלה ׁשֶּ יֹוִנים ּבְּ לְּ  .עֶּ

 

יֵמי ִפיָרה ּבִ ַיֵחל ָהָיה ַהּסְּ ַגע מְּ יעַ  ָלרֶּ ּגִ ּיַ ַמן ׁשֶּ ָוה זְּ צְּ ית, ַהּמִ ּבִ עֹות ּוַמרְּ בוּ  ַהּיֹום ׁשְּ  אֹודֹות ָסבְּ
ָוה צְּ יהָ  ַהּמִ ָינֶּ ִענְּ ָעה. וְּ ה ׁשָ ֵני ֲאֻרּכָ ת ִלפְּ ִפּלַ ִבית ּתְּ ב ָהָיה ַערְּ ה יֹוׁשֵ ַצּפֶּ ֵעת, ּומְּ ּמֵ ׁשֶּ ֵעת ּכְּ  הּוא לְּ
ָבר ָמַתי, "ׁשֹוֵאל ל נּוַכל ּכְּ ּלֵ ּפַ ִהתְּ ר לְּ ּפֹ ִלסְּ ִפיַרת וְּ ר סְּ יָעה". ָהֹעמֶּ ִהּגִ ׁשֶּ ֱאִריךְּ , ָהֵעת ּוכְּ ָעה הֶּ  ׁשָ
ה ִפיָרה ֲאֻרּכָ ּסְּ עֹוד, ּבַ ּבְּ ׁשֶּ ִלים ּכְּ ּלְּ ּפַ תְּ מוּ  ָהֲאֵחִרים ַהּמִ ָבר ִסּיְּ ת ִמּכְּ מֹוִרים אֶּ זְּ ֱאָמִרים ַהּמִ  ַהּנֶּ
ַאַחר ִפיַרת לְּ ר סְּ נוּ  ָהָיה, ָהֹעמֶּ ָתהּ  עֹוֵמד ַרּבֵ ִחּלָ תְּ הּוא, ּבִ ׁשֶּ ישׁ ַמדְּ  ּכְּ ל ּגִ ָבה ּכָ ה ַוֲהָבָרה ּתֵ  ּומֹונֶּ

עֹוָתיו ּבְּ צְּ אֶּ ת ּבְּ ַין אֶּ ִמים ִמנְּ ת. ַהּיָ ר אֶּ ּפַ נוּ  ָהָיה ַהּיֹום ִמסְּ ָעִמים ּכֹוֵפל ַרּבֵ ַגם, ַרּבֹות ּפְּ  וְּ
ִלים ִהׁשְּ ׁשֶּ ת ּכְּ ה אֶּ ִפּלָ עּוהוּ  ֵאַרע ַאַחת לֹא ַהּתְּ מְּ ׁשָ ַלֵחש וְּ ת מְּ ַין אֶּ ִמים ִמנְּ ר ַהּיָ  ֵאַרע. ָלֹעמֶּ

ַעת, ּגַם ׁשְּ ּבִ ָלה ׁשֶּ ת ַליְּ רֶּ ֻאחֶּ נוּ  ָקָרא מְּ ׁשוֹ  ַרּבֵ ּמְּ ׁשַ ל ִלמְּ ר אֶּ דֶּ ֵדי, ַהחֶּ א ּכְּ ַוּדֵ ָחה לְּ ִבטְּ הּוא ּבְּ  ׁשֶּ
ָבֵרךְּ  אֹותוֹ  ָרָאה סֹוֵפר מְּ ַאַחר וְּ ה לְּ ִפּלָ ה. ַהּתְּ מֶּ דְּ ּנִ ׁשֶּ יִטים לוֹ  ָהָיה ּכְּ ּבִ ּמַ ׁשֹוָתיו ַעל ׁשֶּ  ַחׁשְּ

ִמיָהה תְּ ִבים ּבִ חֹוׁשְּ טַֹרח אֹוָתם וְּ יר, לְּ ּבִ ִכי: "ִהסְּ ִבים ָמה וְּ ם חֹוׁשְּ דֹושׁ , ַאּתֶּ ַהּקָ רּוךְּ  ׁשֶּ  הּוא ּבָ
ת ָצִריךְּ  ִפיָרה אֶּ נוּ  ַהּסְּ ּלָ דֹושׁ  ָרָצה?... ׁשֶּ רּוךְּ  ַהּקָ ַזּכֹות הּוא ּבָ ה אֹוָתנוּ  לְּ ּבָ ִהרְּ וֹות ָלנוּ  וְּ , ִמצְּ
ִאם ן וְּ ק ָעֵלינוּ  ּכֵ ּדֵ ַדקְּ נֹוָתיו לְּ ַמּתְּ ל ּבְּ ָכל ,ַהּבֹוֵרא ׁשֶּ ק ּוכְּ ּדֵ ַדקְּ ּנְּ ן ׁשֶּ הֶּ לוּ  יֹוֵתר ּבָ ּדְּ ֻכּיֹוֵתינוּ  ִיגְּ "... זְּ

ם] (002)"אביר יעקב" עמוד  ל ּגַ אֹון ֵאצֶּ י ַהּגָ ַנֵחם ַרּבִ ל מְּ ּדֶּ נְּ ָהָיה ָמָצאנוּ זיע"א,  ֵמרֹוָמנֹוב מֶּ ה ַלֲחזֹר נֹוֵהג ׁשֶּ ּמָ ָעִמים ּכַ  ּפְּ
ךְּ  ׁשֶּ מֶּ ךְּ  ַהּיֹום" ַהּיֹום ּבְּ ָכךְּ  ּכָ ר וְּ ָוה ֵמֲחִביבּותוֹ , "ָלֹעמֶּ צְּ  [(רלח). ַלּמִ

 

 

ִלי ָרָכה ּבְ  ּבְ
, ָיָצא ַרךְּ לֹא ּבֵ ר וְּ ת ָהֹעמֶּ ֵדי ָסַפר אֶּ לֹא יְּ ָבֵרךְּ עֹוד חֹוָבתֹו, וְּ ב. יְּ רֶּ אֹותֹו עֶּ י ּבְּ ָלל ּכִ דֹול ּכְּ  ּגָ

ָיֵדינוּ  ָרכֹות" ּבְּ בֹות ֵאיָנן ּבְּ ַעּכְּ לֹוַמר", מְּ ה, ּכְּ ָוה ָהעֹוש ֶּ ָטָעה ִמצְּ לֹא וְּ רֵ  וְּ יהָ  ךְּ ּבֵ ֵדי ָיָצא, ָעלֶּ ה יְּ  .חֹוַבָ
 

יֹּום ָלֹעֶמר? ה הַׁ ּמָ  ּכַׁ
ה לוֹ  ר? לֹא ַיֲענֶּ ה ַהּיֹום ָלֹעמֶּ ּמָ ַאל אֹותֹו ֲחֵברֹו ּכַ ָ ׁשּ ָכךְּ " :ִמי ׁשֶּ ךְּ וְּ א ֹיאַמר ",ַהּיֹום ּכָ ּלָ  אֶּ

ָכךְּ ": לוֹ  ךְּ וְּ מֹול ָהָיה ּכָ תְּ ר"אֶּ ה ַהּיֹום ָלֹעמֶּ ּמָ יָלא ָיִבין ֲחֵברֹו ּכַ ָעָנה , ּוִמּמֵ ִאם ָטָעה וְּ . וְּ
ָכךְּ " :לוֹ  ךְּ וְּ ר"ַהּיֹום ּכָ ּפֹ ב עֹוד , לֹא ִיסְּ רֶּ אֹותֹו עֶּ ָרָכה ּבְּ בְּ יָון, ּבִ י ּכֵ ָרָכה ּכִ ַהּבְּ  לֹא ׁשֶּ

ת בֶּ ַעּכֶּ ר, מְּ ׁשָ פְּ ה אֶּ ּמָ ָעָנה ׁשֶּ ב ֲהֵרי, לוֹ  ׁשֶּ ׁשָ חְּ ַפר זֶּה נֶּ ּסָ ָיָצא ׁשֶּ ֵדי וְּ  חֹוָבתֹו. יְּ

 
ָעָנה ףאַ וְּ  ָכךְּ ַהיּ : "ַלֲחֵברוֹ  ׁשֶּ ךְּ וְּ לֹא ,"ֹום ּכָ ָכךְּ " ָאַמר לוֹ  וְּ ךְּ וְּ ָכל", ָלֹעֶמרַהּיֹום ּכָ ר ֹזאת ּבְּ ׁשָ פְּ ָצא אֶּ ּיָ  ׁשֶּ

ֵדי י, חֹוָבתוֹ  יְּ ָבה ֵאין ּכִ ת זוֹ  ּתֵ בֶּ ַעּכֶּ ֹבָאר ,מְּ ּמְּ ֵבית יֹוֵסף ּכַ "א ּבְּ ּבָ ם ָהַרׁשְּ ׁשֵ ַתב ּבְּ ּכָ ּתָ ִאם ָצִריךְּ  :ׁשֶּ ַאלְּ ׁשָ
ָכךְּ "לֹוַמר  ךְּ וְּ ר ַהּיֹום ּכָ ָכךְּ "אֹו  "ָלֹעמֶּ ךְּ וְּ ׁשּוָבה "?ַהּיֹום ּכָ ָחד :ּתְּ ךְּ "ֲאָבל יֹוֵתר ָראּוי לֹוַמר  ,ַהּכֹל אֶּ ּכָ

ר ָכךְּ ָלֹעמֶּ ָבֵאר יֹוֵתר ",וְּ ֵדי לְּ  .ּכְּ
 

ָכךְּ "ִאם לֹא ָעָנה ַלֲחֵברֹו  ךְּ וְּ א"ַהּיֹום ּכָ ּלָ ָכךְּ : ", אֶּ ךְּ וְּ לֹא" ּכָ ַבת 'ַהּיֹום' לְּ אי , ּתֵ ַ ַרׁשּ
אַ  ר לְּ ּפֹ ן ַחרִלסְּ ָרָכה. ִמּכֵ בְּ  ּבִ
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ַאל ָ ׁשּ ׁשֶּ ָכל זֶּה ּכְּ ָאה ֲחֵברוֹ  אֹותוֹ  וְּ ִביִעי ָוָהלְּ ְּ ִפיָרה, ֲאָבל ֵמַהּיֹום ַהׁשּ י ַלּסְּ ִ ׁשּ ִ , ַעד ַהּיֹום ַהׁשּ
ָכךְּ " לוֹ  ָעָנה ִאם ֲאִפּלוּ  ךְּ וְּ יָון ",ַהּיֹום ּכָ ִפיָרה ִמּכֵ ּסְּ יר ּבַ ּכִ ַהזְּ ִריךְּ לְּ ּצָ ת ׁשֶּ ר  אֶּ ּפַ ִמסְּ

ִמים הּוא ַהּיָ בּועֹות, וְּ ָ ַהׁשּ ָרָכה.  וְּ בְּ ר ּבִ ּפֹ אי ִלסְּ ַ ִמים, ַרׁשּ ת ַהּיָ  )רמו(ָעָנה ַרק אֶּ
 

ל ָמׁשָ ַאל ִמי: לְּ ָ ׁשּ ּיֹום ֲחֵברוֹ  אֹותוֹ  ׁשֶּ ִמיִני ּבַ ְּ ה, "ַהׁשּ ּמָ ר ַהּיֹום ּכַ ָעָנה"? ָלֹעמֶּ  ַהּיֹום: "לוֹ  וְּ
מֹוָנה ר ָיִמים ׁשְּ ר חֹוֵזר", ָלֹעמֶּ ּפֹ ת ִלסְּ ר אֶּ ּפַ ָרָכה ּיֹוםהַ  ִמסְּ בְּ  .ּבִ

 
מוֹ  ִליחַ  ָטָעה ִאם, ֵכן ּוכְּ ְּ ר ִצּבּור ַהׁשּ ּפַ ִמסְּ ִמים ּבְּ ד, ַהּיָ נוּ  ּוִמּיָ קְּ ר אֹותוֹ  ּתִ ּפָ סְּ ּמִ ק ּבַ ֻדּיָ  ַהּמְּ
ל ִמים ׁשֶּ ירוּ  לֹא ַאךְּ  ַהּיָ ּכִ בּועֹות ִהזְּ ם, ׁשָ ִרים ֲהֵריהֶּ ִרים חֹוזְּ סֹופְּ ָרָכה וְּ בְּ אֹותוֹ  ּבִ ב ּבְּ רֶּ . עֶּ

  )רמח(
 

ַהטַּ  זֶּה ַעםוְּ ּום ּבָ ֵפיָקא ָסֵפק ִמׁשּ א, סְּ ּמָ וֹות ׁשֶּ ִריכֹות ִמצְּ ָנה צְּ ּוָ רוֹ  ַוֲהֵרי, ּכַ אֹומְּ ךְּ  ַהּיֹום ַלֲחֵברוֹ  ּבְּ ָכךְּ  ּכָ , וְּ
אי ַוּדַ ן לֹא ּבְּ ּוֵ ּכַ ֵדי ָלֵצאת ִהתְּ ָוה חֹוַבת יְּ צְּ א. ַהּמִ ּמָ ׁשֶּ יָון וְּ ּלֹא ּכֵ בּועֹות ָסַפר ׁשֶּ ֵדי ָיָצא לֹא, ׁשָ ָלאו .חֹוָבתוֹ  יְּ  ּובְּ

ַדַעת ֲהִכי ָיה לְּ ה ָהַאלְּ ָעָנה ַרּבָ ׁשֶּ ִלי ַלֲחֵברוֹ  ּכְּ בּועֹות ּבְּ ּנוּ  מּוָכח, ׁשָ ן ִמּמֶּ ּוֵ ּכַ ִהתְּ ֵדי ָלֵצאת לֹא ׁשֶּ  .חֹוָבה יְּ

 
מוֹ  ִקיַעת ַאַחר ַלֲחֵברוֹ  ָאַמר ִאם, ֵכן ּכְּ ה ׁשְּ ל ַהַחּמָ ר ל"ב יֹום ׁשֶּ  'ִוּדּוי' ּתֹאַמר ַאל, ָלֹעמֶּ

ת ִפּלַ תְּ ָחהמִ  ּבִ י, נְּ ר לֹ"ג ַהּיֹום" ּכִ ר ַלֲחֹזר יּוַכל", ָלֹעמֶּ ּפֹ ִלסְּ ָרָכה וְּ בְּ יָון, ּבִ ּלֹא ּכֵ  ָסַפר ׁשֶּ
בּועֹות עֹוד. ׁשָ ַפר וְּ ּסָ ת ׁשֶּ ר אֶּ ּפָ סְּ י ַרק ַהּמִ ָראׁשֵ בֹות ּבְּ ֵישׁ , ּתֵ ּלֹא לֹוַמר וְּ עֹוד. ָיָצא ׁשֶּ ֵאין וְּ ָנתוֹ  ׁשֶּ ּוָ  ּכַ

ָין לֹוַמר ִפיַרת ִמנְּ ר סְּ א, ָללּכְּ  ָהֹעמֶּ ּלָ הּוא לֹוַמר אֶּ ֵדי טֹוב יֹום ׁשֶּ ּלֹא ּכְּ  )רמח(. ִוּדּוי ֹיאַמר ׁשֶּ

 

 ִחּנּוךְ ת ִמְצוָ 
ר יֹום  ּפֹ חּו ִלסְּ כְּ ָרָכה, ַוֲאִפּלּו ִאם ׁשָ בְּ ר ּבִ ת ָהֹעמֶּ ר אֶּ ּפֹ ים ִלסְּ ַטּנִ ת ַהּקְּ ךְּ אֶּ ַחּנֵ ָוה לְּ ִמצְּ

ָרָכה.  בְּ ר ּבִ ּפֹ יכּו ִלסְּ ׁשִ ָחד, ַימְּ  )רכא(אֶּ
 

ר ִמְצוָ   הּבַׁ
ל יֹום, לֹא  נּותֹו ּכָ ַקטְּ ר ּבְּ ּפֹ יד ִלסְּ ּפִ ִהקְּ י ׁשֶּ ר, ַאף ַעל ּפִ ֵמי ָהֹעמֶּ תֹוךְּ יְּ יל ּבְּ ּדִ ִהגְּ ָקָטן ׁשֶּ

ָרָכה ר ִעם ּבְּ ּפֹ יךְּ ִלסְּ ׁשִ ֵדי חֹוָבה.  ַימְּ ֵיֵצא יְּ ַמע ֵמַאֵחר וְּ א ִיׁשְּ ּלָ ל, אֶּ ּדַ גְּ ּיִ ׁשֶּ  )רכא(ּכְּ
 

ים  ָנש ִ
ים ִפיַרת ָהֹעמֶּ  ָנׁשִ טּורֹות ִמּסְּ ָרָכה.  אּוָלםר, וְּ ּפְּ ִלי ּבְּ ר ּבְּ ּפֹ ִאּיֹות ִלסְּ ָ  )רכ(ַרׁשּ

 

 אֹוֵנן
ר ָהאֹוֵנן ּפֹ ת ִיסְּ ר אֶּ ִלי ָהֹעמֶּ ָרָכה ּבְּ ַמע אוֹ  ּבְּ ׁשְּ ּיִ ַאֵחר ׁשֶּ ֵיֵצא מְּ ֵדי וְּ זֶּה, חֹוָבה יְּ  לוֹ  יֹוִעיל וְּ

ָמֳחָרת ּלְּ ָלה ׁשֶּ יְּ ּלַ ַאַחר ּבַ בּוָרה לְּ יךְּ  יּוַכל, ַהּקְּ ׁשִ ַהמְּ ר לְּ ּפֹ ָרָכהבִּ  ִלסְּ י. בְּ אן ֵישׁ  ּכִ  ָסֵפק ּכָ
ֵפיָקא א, סְּ ּמָ אי ָהאֹוֵנן ׁשֶּ ַ ִמיר ַרׁשּ ַהחְּ מוֹ  ַעל לְּ ר ַעצְּ ּפֹ ִלסְּ ִאם, וְּ ן וְּ ִפיָרתוֹ  ּכֵ א. הֹוִעיָלה סְּ ּמָ ׁשֶּ ל וְּ  יֹום ּכָ
ָוה ֵני ִמצְּ פְּ ָמהּ  ּבִ ַגם, ַעצְּ ּלֹא ָאָדם וְּ ל ָסַפר ׁשֶּ ִסיד לֹא, יֹום ּכָ ת ִהפְּ ִפיָרה אֶּ ָכל. ַהּסְּ ןׁשֶּ  וְּ ן ּכֵ ֹאפֶּ ַסר ּבְּ ּמָ  ׁשֶּ
ת ת אֶּ ָרה ַהּמֵ בְּ חֶּ א לְּ יׁשָ  קפו, קפח( אאבלות  חזו"ע). ַקּדִ
 
 

 ִמְנֲהֵגי ְיֵמי ָהֹעֶמר  
ּקּון  ֲחצֹות ּתִ
ָכל ֵמי ּבְּ ר יְּ ִרים ֵאין ָהֹעמֶּ ּקּון אֹומְּ א ָרֵחל ּתִ ּלָ ּקּון אֶּ ַבד ֵלָאה ּתִ לְּ  .ּבִ



ב|   988 ח  ס פ ה ג  הח ד ג א ב ו ה  כ ל  ה

 

ח ּצֵ נַׁ ּמְ ת לַׁ צּורַׁ נֹוָרה ּבְ ּמְ  הַׁ
ַתב "ןהָ  ּכָ ּבַ ה, ַרמְּ ֻגּלָ ָכל ֲחׁשּוָבה סְּ ֵמי ּבְּ ר יְּ חַ " לֹוַמר ָהֹעמֶּ ַנּצֵ ִגינֹות ַלּמְּ נְּ צּוַרת" ּבִ  ּבְּ

נֹוָרה ִסיּום ַהּמְּ סּוֵקי ּבְּ ת" ּפְּ ּכַ רְּ ַאַחר" ּכֲֹהִנים ּבִ כֹות" ׁשֶּ רְּ ָבֵרךְּ " ַהּתֹוָרה ּבִ ּמְּ ר ׁשֶּ קֶּ ּבֹ . ּבַ
ַרת זְּ עֶּ ם ּובְּ ֵ ִליחַ  ַהׁשּ יו ַיצְּ ַמֲעש ָ לֹא, ּבְּ יֶּהיִ  וְּ ל ִנזֹּוק הְּ ר. ַהּיֹום ּכָ ֵספֶּ ֵמי ּובְּ לְּ ַתב ִצּבּור ׁשַ , ּכָ
רוֹ  ָהאֹומְּ צּוַרת וְּ נֹוָרה ּבְּ ָכל ַהּמְּ ֵנץ יֹום ּבְּ ה ּבְּ ה לֹא, ַהַחּמָ רֶּ ה ׁשּום לוֹ  ִיקְּ רֶּ ִאּלוּ , ַרע ִמקְּ ִליק ּוכְּ  ִהדְּ
נֹוָרה ֵבית ַהּמְּ שׁ  ּבְּ ּדָ קְּ  (רלה). ַהּמִ

 

י ֲעִקיָבא ּבִ ְלִמיֵדי רַׁ  ּתַׁ

ר ָנהֲ  יֵמי ָהֹעמֶּ ַסח ַחג ֵמַאֲחֵרי]גּו ּבִ ַעד ַהּפֶּ ר לֹ"ג וְּ ֵני אייר( י"ח) ָלֹעמֶּ ַנז ִלבְּ ּכְּ ר לֹ"ד אוֹ , ַאׁשְּ  י"ט) ָלֹעמֶּ

ר ֵני( ִאּיָ ָפַרד ִלבְּ ה, [סְּ ַכּמָ ַמֵעט ּבְּ ָיִנים לְּ ל ִענְּ ָחה ׁשֶּ מְּ ן ש ִ ַהּלָ ִדלְּ י. ּכְּ ָעוֹונֹות ּכִ ים ּבֶּ , ָהַרּבִ
ָיִמים רוּ  ֵאּלוּ  ּבְּ טְּ ֵמם  ִנפְּ ַאר ָהעֹוָלם ׁשָ ִנׁשְּ י ֲעִקיָבא, וְּ ִמיֵדי ַרּבִ לְּ ף ּתַ לֶּ ָעה אֶּ ּבָ ַארְּ ִרים וְּ ש ְּ עֶּ

י  ֵהם: ַרּבִ ד אֹוָתם ּתֹוָרה, וְּ ִלּמֵ רֹום וְּ ּדָ ּבַ ל ַרּבֹוֵתינּו ׁשֶּ י ֲעִקיָבא ֵאצֶּ א ַרּבִ ּבָ ִמּתֹוָרה, ַעד ׁשֶּ
ַעאי, רַ  לְּ י אֶּ ַרּבִ הּוָדה ּבְּ י יְּ ס, ַרּבִ ַעל ַהּנֵ ר ֵמִאיר ּבַ עֹון ּבַ מְּ י ׁשִ א, ַרּבִ ּתָ ן ֲחַלפְּ י יֹוִסי ּבֶּ ּבִ

ָאה. ת ַהּתֹוָרה ֵמאֹותֹו ַהּדֹור ָוָהלְּ ֱעִמידּו אֶּ הֶּ ֵהם ֵהם ׁשֶּ מּוַע. וְּ ן ׁשָ ָעָזר ּבֶּ לְּ י אֶּ ַרּבִ  יֹוַחאי וְּ
 

ּוִאין  ִנש ּ
ה ָ את ִאׁשּ ּלֹא ָלש ֵ ָהג ׁשֶּ נְּ ָיִמים ַהּמִ ּדּוִכים  ֲאָבל, ֵאּלוּ  ּבְּ ִ ָנֵאי ַהׁשּ ט[ּתְּ ה,  ]וֹורְּ ם ַהֲחֻתּנָ ּקֹדֶּ ׁשֶּ

ֹות ר ַלֲעש  ִלי ִרּקּוִדים ַרק ֻמּתָ ַבד. , ּבְּ לְּ ה ּבִ ּפֶּ ירּו ּבַ ָיׁשִ  )רנג, רנח(וְּ
 

ֵלי ְנִגיָנה  ּכְ
ר.  ה ֻמּתָ ּפֶּ יָרה ּבַ ִגיָנה, ֲאָבל ׁשִ ֵלי נְּ כְּ ים ּבִ ֻלּוִ יִרים ַהמְּ ֹמַע ׁשִ ּלֹא ִלׁשְּ ִמיר ׁשֶּ ַהחְּ ָנכֹון לְּ

ָחה מְּ ש ִ אּוָלם ּבְּ ָוה  וְּ ר ִמצְּ ן, ּבַ יֹון ַהּבֵ דְּ ִרית ִמיָלה, ּפִ בְּ ָוה, ּכִ ל ִמצְּ אּו לֹו ׁשֶּ לְּ ּמָ ּיֹום ׁשֶּ  10]ּבַ

ָנה[, ן ׁשָ ַנּגֵ ר ַאף לְּ ת, ֻמּתָ כֶּ ׁש.  ִסּיּום ַמּסֶּ ִגיָנה ַמּמָ ֵלי נְּ כְּ  (רנח)ּבִ

 

ת ְכָנסַׁ  ּתֹוָרה ֵסֶפר הַׁ
ר ֵלי זֶּמֶּ ר ּתֹוָרה ִעם ּכְּ ָנַסת ֵספֶּ ן ַהכְּ ּגֵ ַארְּ ר לְּ ֹרב ֻמּתָ ֵני ַעם ּבְּ הּוג, ִמּפְּ ּנָ ָחה ּכַ מְּ ִהיא ש ִ  ׁשֶּ

ָוה ל ִמצְּ ה ׁשֶּ ֵאין, ַרּבָ ִמיר ַטַעם וְּ ַהחְּ זֶּה.  לְּ  )מגן אברהם, קרן לדוד. רנח(ּבָ
 

ִרי ָחָדש    ּפְ
ר.  ֵמי ָהֹעמֶּ ָכל יְּ ִרי ָחָדׁש ּבְּ ֱחָינּו' ַעל ּפְּ הֶּ ָבֵרךְּ 'ׁשֶּ ר לְּ  )רנט(ֻמּתָ

 
ַתב ֲהַגם ּכָ ָחן ָמָרן ׁשֶּ לְּ ֻ ּטֹוב, (סי"ז)סימן תקנא  ָערּוךְּ  ַהׁשּ ֵהר ׁשֶּ ִהזָּ יֵמי לְּ ין ּבִ ָצִרים ּבֵ ַתּמּוז ִמי"ז] ַהּמְּ ַעד ּבְּ ָעה וְּ ׁשְּ  ּתִ

ָאב ּלֹא[ ּבְּ ָבֵרךְּ  ׁשֶּ ֱחָינוּ  לְּ הֶּ ֵני, ׁשֶּ ֵהם ִמּפְּ ֵמי ׁשֶּ ל יְּ ַצַער ֵאבֶּ ָרֵאל וְּ ִיש ְּ ֵאין, לְּ ָבֵרךְּ  ָראּוי וְּ ֱחָינוּ  לְּ הֶּ נוּ  ׁשֶּ ִקּיַמְּ  וְּ
יָענוּ  ִהּגִ ַמן וְּ ָעה, ַהזֶּּה' 'ַלזְּּ ׁשָ ַמן ּבְּ ַהזְּּ ִאים ֵאינוֹ  ׁשֶּ ָחה ַמתְּ מְּ ש ִ ֵני, לְּ ִמים ִמּפְּ ּיָ ֵמי ֵאּלוּ  ׁשֶּ ָענּות יְּ רְּ ָרֵאל ּפֻ ִיש ְּ ִאם. לְּ  וְּ

ן אֹוָרה ּכֵ יֵמי ּגַם ִלכְּ ר ּבִ ָהג, ָהֹעמֶּ נְּ ּמִ ָרֵאל ׁשֶּ ּלֹא ִיש ְּ ר ׁשֶּ ּפֵ ּתַ ִהסְּ לֹא לְּ א וְּ ָ ה ִלש ּ ָ אֹות ִאׁשּ ל לְּ ִרים לעַ  ֵאבֶּ ש ְּ  עֶּ
ָעה ּבָ ַארְּ לֶּף וְּ ִמיֵדי אֶּ לְּ י ּתַ ּגַם לֹוַמר ֵישׁ  אּוַלי, ֲעִקיָבא ַרּבִ ָבֵרךְּ  ֵאין ׁשֶּ ֱחָינוּ  לְּ הֶּ ָיִמים ׁשֶּ  ִחּלּוק אּוָלם. ֵאּלוּ  ּבְּ

דֹול ין ֵישׁ  ּגָ ֵמי ּבֵ ין יְּ ָצִרים ּבֵ ר ִליֵמי ַהּמְּ י, ָהֹעמֶּ ֵמי ּכִ ין יְּ ָצִרים ּבֵ עוּ  ַהּמְּ ם ֵארְּ הֶּ בָּ  ּבָ ית ןֻחרְּ שׁ  ּבֵ ּדָ קְּ ָאר ַהּמִ  ּוׁשְּ
ָעֻנּיֹות רְּ ֵהם, ּפֻ ֵמי וְּ ָלִלי ָאסֹון יְּ ָרֵאל ָלַעם ּכְּ ָללוֹ  ִיש ְּ כְּ יָלא, ּבִ ָבֵרךְּ  ָמקֹום ֵאין ּוִמּמֵ ֱחָינוּ  לְּ הֶּ ָמנוּ  ׁשֶּ ִקּיְּ יָענוּ  וְּ ִהּגִ  וְּ

ַמן ַמן, ַהזֶּּה ַלזְּּ זְּ ּנֹוָעד ּבִ ָענּות ׁשֶּ ֻפרְּ ָכל לְּ ה לְּ ע, ָהֻאּמָ ּבַ קְּ ּנִ ם ׁשֶּ ִכּיָה ָלהֶּ דֹורֹות ּבְּ ֵמי ֵכן לֹא. לְּ ר יְּ  ֵאיָנם ָהֹעמֶּ
ִבים ׁשָ חְּ ָענּות ִליֵמי נֶּ רְּ ה, ּפֻ ַרּבָ ַאדְּ ַתב, וְּ "ן ּכָ ּבַ ת ָהַרמְּ ַ ֻדׁשּ ּקְּ ֵמי ׁשֶּ ר יְּ יֵמי ָהֹעמֶּ א, ַהּמֹוֵעד חֹול ּכִ ּלָ ָעוֹונֹות אֶּ ּבֶּ  ׁשֶּ

ָרה ָמה ָקָרה ּקָ ָיִמים ׁשֶּ ַמעֵ  נֹוֲהִגים ָלֵכן, ֵאּלוּ  ּבְּ ה טלְּ ַכּמָ ֵני ּבְּ יְּ ָחה ִענְּ מְּ ַמן ֲאָבל, ש ִ ד ַהזְּּ מוֹ  ִמּצַ שׁ  ַעצְּ ֻקּדָ  מְּ
יֹוֵתר ָלֵכן. ּבְּ ר וְּ ׁשָ פְּ ִחּלָה אֶּ ַכּתְּ ָבֵרךְּ  לְּ ֱחָינוּ  ּבוֹ  לְּ הֶּ ה. ׁשֶּ ַרּבָ ַאדְּ ֹבָאר וְּ ִמי מְּ לְּ רּוׁשַ יְּ ָעִתיד, ּבַ ן ָאָדם ׁשֶּ ת ִלּתֵ ין אֶּ  ַהּדִ

ָרֲאָתה ָמה ַעל לֹא ֵעינוֹ  ׁשֶּ ֵנימִ , ָאַכל וְּ ִריךְּ  ּפְּ ּצָ ַבח ָלֵתת ׁשֶּ הֹוָדָאה ׁשֶּ ַרךְּ  ַלּבֹוֵרא וְּ ּבָ ת ִיתְּ ּכַ ִברְּ ֱחָינוּ  ּבְּ הֶּ  ַעל ׁשֶּ
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ל ִרי ּכָ ה ָחָדשׁ  ּפְּ רֹואֶּ טֹוֵעם ׁשֶּ ּנוּ  וְּ ל, ִמּמֶּ ּכָ ָרא ָמה ׁשֶּ ּבָ "ה ׁשֶּ ּבָ ָראוֹ  לֹא, ַהּקָ א ּבְּ ּלָ בֹודוֹ  אֶּ : מאמר פסקו וכן. ִלכְּ

ן לדוד, דברי מלכיאל, יפה ללב, לבושי מרדכי, רבי אליהו חמוי אב"ד ארם צובא, מרדכי, פחד יצחק, עיקרי הד"ט, קר
 הגאון רבי יוסף חיים, ויאמר מאיר וואעקנין, ורבים מהם העידו שכן המנהג.

 

ֶגד ָחָדש    ּבֶ
ִמיר ַהחְּ י טֹוב לְּ ר, ּכִ ׁש ִאּיָ ד ָחָדׁש ֵמֹראׁש ֹחדֶּ גֶּ ׁש ּבֶּ ַחּדֵ ּלֹא לְּ דוֹ  ׁשֶּ ָחה ּבֹו ּגְּ מְּ ִ  ָלה יֹוֵתרַהש ּ

ִרי ָחָדשׁ  ֵמֲאִכיַלת ךְּ  .ּפְּ קֹום ֹצרֶּ אּוָלם, ּוִבמְּ ת. וְּ ּבָ ׁשַ הּו ּבְּ ׁשְּ ַחּדְּ ּיְּ כֹון ׁשֶּ ָוה  ַהּנָ ַחת ִמצְּ מְּ ש ִ לְּ
ה,  ַכּדֹומֶּ ִרית ִמיָלה וְּ בְּ ׁש. יְּ ּכִ לֹא ׁשּום ֲחׁשָ ׁש לְּ  )רנט(ַחּדֵ

 

ָגִדים ת ּבְ  ְקִניַּׁ
ָגִדים ֲחָדשִׁ  ןמִ  נֹות ּבְּ ר ִלקְּ ין ֻמּתָ רַהּדִ יֵמי ָהֹעמֶּ ָכל, ים ּבִ ן וְּ ּכֵ ךְּ  ׁשֶּ ֹצרֶּ ַחת לְּ מְּ ָוה ש ִ . ִמצְּ
 (רסא)

 

ה ָ  ִדיָרה ֲחָדש 

ה ִחּלָ ַכּתְּ ר לְּ נֹות ֻמּתָ יָרה ִלבְּ ה אוֹ  ּדִ ִדיָרה ֲחָדׁשָ ֵנס לְּ ִהּכָ ר לְּ יֵמי ָהֹעמֶּ ָרתוֹ  ַאף, ּבִ ּטְּ ּמַ  ׁשֶּ
ָוָחה ַהרְּ ר. לְּ ם ּוֻמּתָ עַ  ּגַ ּבֹ ת ִלצְּ יָרה אֶּ נֹוי ַהּדִ ַיעֲ . לְּ חוּ וְּ צְּ ִיפְּ ֵרי ּתֹוָרה, וְּ ִדבְּ ִית ּבְּ ת ַהּבַ ּו ֲחֻנּכַ  ש 

ם יהֶּ יָרה ּפִ ׁשִ ָרה ּבְּ ִזמְּ הֹוָדָיה וְּ ַרךְּ  ַלה' וְּ ּבָ לִ , ִיתְּ ִגיָנה.  יַאךְּ ּבְּ ֵלי נְּ  רסט()ּכְּ
 

ְסּפֶֹרת  ּתִ
ָבִרים ָיִמים ָנֲהגּו ַהּגְּ ר ּבְּ ּפֵ ּתַ ִהסְּ ּלֹא לְּ ים ֲאָבל, ֵאּלוּ  ׁשֶּ ׁשִ רֹות ַהּנָ ָכל. ֻמּתָ ןׁשֶּ  וְּ  ֵישׁ  ִאם ּכֵ

ה ִגיׁשָ ַבחּוָרה ּפְּ ׁשּוט, לְּ ּפָ ר ׁשֶּ ּתָ ּמֻ ר ָלהּ  ׁשֶּ ּפֵ ּתַ ִהסְּ ָנאֹות לְּ ִהתְּ ֵדי ּולְּ ָצא ּכְּ מְּ ּתִ  )רסא( .ֵחן ׁשֶּ
 

ּלּוחַׁ  ָקן ּגִ זָּ ה - הַׁ ִחּלָ ַכּתְּ ּלֹא לְּ ם ׁשֶּ ֵהר ּגַ ִהזָּ חַ  ֵיׁש לְּ ַגּלֵ ַח  לְּ ַגּלֵ אי לְּ ַ ה לֹו, ַרׁשּ ׁשֶּ ּקָ ָקן. ּוִמי ׁשֶּ ַהזָּ
רֹ  ָהֵקלּבְּ דֹול, ֵיׁש לְּ ךְּ ּגָ קֹום ֹצרֶּ ר. ּוִבמְּ ׁש ִאּיָ ת.  אׁש ֹחדֶּ ּבָ ב ׁשַ רֶּ ָכל עֶּ ַח ּבְּ ּלֵ ּגַ ִהתְּ  )רסא(לְּ
 

ֲעֵלי ְמָחה ּבַׁ ִאם  - ש ִ יָלה. וְּ בֹוד ַהּמִ ר ִלכְּ ּפֵ ּתַ ִהסְּ ַלּמֹוֵהל לְּ ק וְּ ּדָ נְּ ן, ַלּסַ ר ַלֲאִבי ַהּבֵ לֹא ֻמּתָ
יָלה ֹנח יֹום ַהּמִ ר ּבְּ ּפֵ ּתַ ִהסְּ ם לְּ יָלהָלהֶּ ִאם ַהּמִ ם. וְּ רּו יֹום ֹקדֶּ ּפְּ ּתַ יֹום , ִיסְּ ת ּבְּ ּבָ לֹא, ׁשַ  וְּ

ר ׁשֵ ַאפְּ ם ִמתְּ ר ָלהֶּ ּפֵ ּתַ ִהסְּ יֹום לְּ י ּבְּ ִ ׁשּ רוּ , ׁשִ ּפְּ ּתַ יֹום ִיסְּ י ּבְּ יֹום . ֲחִמיׁשִ יָלה ּבְּ ִאם ַהּמִ וְּ
מֹו ֵכן י. ּוכְּ ִ ׁשּ יֹום ׁשִ ר ּבְּ ּפֵ ּתַ ִהסְּ כֹוִלים לְּ ר ַלֲחַתן בַּ  ,ִראׁשֹון, יְּ ָאִביו ֻמּתָ ָוה ּולְּ ר ִמצְּ

ר.  ּפֵ ּתַ ִהסְּ  )רסד(לְּ
 

ים יֹום לֹוש ִ ְ ש ּ  הַׁ
יעַ  ָאֵבל ִהּגִ ים יֹום ׁשֶּ לֹוׁשִ ְּ ַעל ַהׁשּ תֹוךְּ  ִאּמוֹ  אוֹ  ָאִביו ׁשֶּ ֵמי ּבְּ ר יְּ יד, ָהֹעמֶּ ּבִ ִהכְּ  ָעָליו וְּ
ָערוֹ  ר, ש ְּ ר לוֹ  ֻמּתָ ּפֵ ּתַ ִהסְּ ַאַחר לְּ ֲערוּ  לְּ גְּ ּיִ ֵלךְּ  ֲחֵבָריו ּבוֹ  ׁשֶּ ּיֵ הִ  ׁשֶּ רלְּ ּפֵ ּתַ  גרצד,  באבלות  חזו"ע). סְּ

 (קיג
 

ַתב "ח ּכָ ָהג ַהּבַ ִמנְּ ים לְּ ַנזִּ ּכְּ ּלֹא ָהַאׁשְּ ִרים ׁשֶּ ּפְּ ּתַ ַתּמּוז ִמי"ז ִמסְּ ַעד ּבְּ ָעה וְּ ׁשְּ ָאב ּתִ ָחל ָאֵבל, ּבְּ  יֹום ׁשֶּ
ים לֹוׁשִ ְּ ּלוֹ  ַהׁשּ ָיִמים ׁשֶּ ר, ֵאּלוּ  ּבְּ ר לוֹ  ֻמּתָ ּפֵ ּתַ ִהסְּ יָון, לְּ ּכֵ ֵאינוֹ  ׁשֶּ לָּ  ׁשֶּ ָהג אאֶּ ִמיר ֵאין, ִמנְּ ַהחְּ ָאֵבל ּבוֹ  לְּ . לְּ

ָכַתב ׁשּו"ת וְּ ת זֶַּרע ּבְּ ִפי, ֱאמֶּ ין הּוא זֶּה ּולְּ ָהג ַהּדִ ִמנְּ ֵני לְּ ָפַרד ּבְּ ּלֹא סְּ ִרים ׁשֶּ ּפְּ ּתַ ר ִמסְּ ֹעמֶּ , לֹ"ד יֹום ַעד ּבָ
יָון ֵאינוֹ  ּכֵ א ׁשֶּ ּלָ ָהג אֶּ ם ָחל ִאם, ִמנְּ הֶּ ים יֹום ּבָ לֹׁשִ לוֹ  ׁשְּ בְּ אֶּ רלְּ  ָיכֹול, לְּ ּפֵ ּתַ וכן פסקו: ישועות יעקב, . ִהסְּ

פני אהרן, זרע אמת ואחיו רבי דוד הכהן, בית הרואה, מטה יוסף, וכן הורה הלכה  שו"ת, קריספיןבית אהרן 
 .תכב"ץראש ישיבת "פורת יוסף"  זצ"ל עטיהלמעשה מורנו הגאון רבי עזרא 
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ר ּוִאין ֶהּתֵ רֶ  ִנש ּ  תְוִתְסּפֹ
יר ַהּתִ ָפַרד לְּ ַהג סְּ ר ִמנְּ ּפֵ ּתַ ִהסְּ א ּולְּ ש ֵ ִהּנָ קּו  לְּ סְּ ּיֹום ּפָ ּבֹו ּבַ ר, ׁשֶּ קֶּ ּבֹ ר ּבַ ִמיֹום לֹ"ד ָלֹעמֶּ

ר. קֶּ ּבֹ ר ּבַ א ִמיֹום לֹ"ג ָלֹעמֶּ ש ֵ ִהּנָ יר לְּ ַהּתִ ַנז לְּ ּכְּ ַהג ַאׁשְּ י ֲעִקיָבא ָלמּות. ּוִמנְּ ִמיֵדי ַרּבִ לְּ  ּתַ
קֹום ךְּ  ּוִבמְּ ִאים ֹצרֶּ ָ ֵני ַרׁשּ ַנז ּבְּ ּכְּ א ַאׁשְּ ָ ר לֹ"ג ֵלילּבְּ  ִלש ּ ֵני, ָלֹעמֶּ ָפַרד ּובְּ ֵליל סְּ  .לֹ"ד ּבְּ

 
ַתב ית יֹוֵסף  ָמָרן ּכָ ם תצג( )סימןַהּבֵ ׁשֵ ָרשׁ  ּבְּ דְּ ִמיֵדי ,ַהּמִ לְּ ּתַ י ׁשֶּ רֹוס "ֵמתּו  ֲעִקיָבא ַרּבִ ַעד ּפְּ ַסח וְּ ִמּפֶּ

ת רֶּ ה ּוֵפרּושׁ ] ".ֲעצֶּ ּלָ רֹוס' ַהּמִ ׁשֹון, 'ּפְּ רּוָסה לְּ נוּ , ֵחִצי - ּפְּ ַהיְּ שׁ  ֵחִצי ּדְּ ת' - ֹחדֶּ רֶּ ם 'ֲעצֶּ ּקֹדֶּ  ַחג - ט"ו יֹום ׁשֶּ
בּועֹות ָ מוֹ  .ַהׁשּ רוּ  ּוכְּ ָאמְּ ָנה ׁשֶּ ׁשְּ ּמִ רֹוס ַהַחג" ּבַ ַסח ּופְּ רֹוס ַהּפֶּ נוּ  ",ּפְּ ַהיְּ ם ּדְּ ּקֹדֶּ ִניָסן ׁשֶּ ר יֹום ּבְּ ה ָעש ָ ָ ַסח ֲחִמׁשּ , ַהּפֶּ
ה ָ ר ַוֲחִמׁשּ ֵרי יֹום ָעש ָ ִתׁשְּ ם ּבְּ ּקֹדֶּ ּכֹות ַחג ׁשֶּ כֵ  .ַהּסֻ ַתב ןוְּ "ם ּכָ ּבָ ֵפרּושׁ  ָהַרמְּ ָנה ּבְּ ׁשְּ ָין : (מ"א פ"ג)שקלים  ַהּמִ ִענְּ וְּ

נוּ  ָרס ַהיְּ ל ּפְּ רּו ּכָ ֵכן ָאמְּ ק, וְּ רֶּ ַצע ַהּפֶּ מְּ ָרס, אֶּ א ּפְּ ּתָ פְּ תֹוסֶּ ׁש. ּובְּ לֹוַמר ֲחִצי ֹחדֶּ ָרס ,ֵחִצי, ּכְּ חֹות  ?ֵאיזֶּהּו ּפְּ ֵאין ּפָ
ל. גֶּ ם ָלרֶּ ר יֹום ֹקדֶּ ה ָעש ָ ָ המֵ  ֱאֹמר [ֵמֲחִמׁשּ ֵמי, ָעּתָ ָעה יְּ ִתׁשְּ ִעים וְּ ּבָ ר יֹום ֵמַארְּ ה ָעש ָ ָ ִחית ֲחִמׁשּ פְּ ּתַ ׁשֶּ  ּכְּ

ר לֹ  ,ָהֹעמֶּ ֲארּו ׁשְּ ָ ָעהוִיׁשּ ּבָ ַארְּ ים וְּ ן ַעל .ׁשִ לֹ , ּכֵ לֹ וׁשְּ ים ּוׁשְּ ה יֹוםוׁשִ ֵלִמים ׁשָ ִאים לֹא, ׁשְּ ה נֹוש ְּ ָ לֹא ִאׁשּ  וְּ
ִרים ּפְּ ּתַ ר ֲאָבל ,ִמסְּ יֹום לֹ"ד ָלֹעמֶּ ּבֹקֶּ  ּבְּ ר רּבַ ֵני ,ֻמּתָ יְּ ִענְּ י ּבְּ ִרים ָאנוּ  ֲאֵבלּות ּכִ ָצת ַהּיֹום " אֹומְּ ִמקְּ

ֻכּלוֹ  ֵישׁ  ּוֵמַאַחרועוד.  שועיב בן , רבי יהושעהרשב"ץרבנו ירוחם,  כתבו וכן". ּכְּ ִרים וְּ ֵני אֹומְּ יְּ ִענְּ ּבְּ  ֲאֵבלּות ׁשֶּ
ָלה ּגַם יְּ ּלַ ִרים ּבַ ָצת אֹומְּ ֻכּלוֹ  ַהּיֹום ִמּקְּ שכבר בתחילת ליל השביעי לאבלות, האבל יוצא  ןהרמב"]כן דעת , ּכְּ

, [רבים מן החכמיםשכן דעת  המאורותוכתב בספר  ,רבינו אברהם מן ההר ,הרמב"םוכן דעת רבנו תם, מהאבלות, 
ה ָחָתן ָלֵכן ָהֵקל ָהרֹוצֶּ קֹום לְּ מְּ ךְּ  ּבִ א ֹצרֶּ ָ ִלש ּ ה וְּ ָ יל ִאׁשּ ּלֵ מֹ  ָמה ַעל לוֹ  ֵישׁ , לֹ"ד ֵליל אוֹ  לֹ"ג ּמִ  .ךְּ ִלסְּ

 
ׁשּובֹות ֱאלֹות ּותְּ ׁשֶּ ַחת ּבְּ ָחק ִמנְּ ַאל ַעל( פד סימןד  )חלק ַווִיס ִיצְּ י ִנׁשְּ ָפַרּדִ חּור סְּ אי ּבַ ַ את ִאם ַרׁשּ  ָלש ֵ

ה ַנֲעָרה ּיָ ַנזִּ ּכְּ יֹום ַאׁשְּ ר, ג"ל ּבְּ ֹעמֶּ וּ  ּבַ ַתב: ַיֲעש  ָקָנתֹו ּכָ ַמסְּ ה ּובְּ ִחילוּ  ַהֻחּפָ ַיתְּ עּוָדה וְּ עֹ  ַהּסְּ יֹום ָל"ג ּבַ ר ּבְּ מֶּ
ֵליל ל"ד. יכּו ּבְּ ׁשִ ַימְּ ל ָמקֹום, וְּ ר ִאי ּוִמּכָ ׁשָ פְּ ִליט ִלי אֶּ ַהחְּ ן לְּ ה ַלֲהָלָכה ּכֵ ַמֲעש ֶּ י לְּ ּתִ לְּ ַמת ּבִ ּכָ ה ַהסְּ  מֹורֶּ

ָסם הֹוָרָאה ֻפרְּ י מְּ ָפַרּדִ הּוא, סְּ ִקי שֶּ ם ּבָ ֲהֵגיהֶּ ִמנְּ י יֹוֵתר ּבְּ ּנִ ׁשּוב. ִמּמֶּ י וְּ ּתִ נְּ ַצת ִעּיַ ֵרי קְּ ִספְּ דֹוֵלי ּבְּ  ּגְּ
ים ּיִ ָפַרּדִ ׁשּו"ת ּוָמָצאִתי, ַהּסְּ יעַ  ּבְּ ר ַיּבִ ָמה, (ד אות סימן כו חלק ג) ֹאמֶּ ֵהִעיר ּבְּ ם ׁשֶּ ָהג ַעל ׁשָ נְּ  ַהּמִ
נֹוֲהִגים ֵעת ׁשֶּ ש ּכָ ץ ַהּקֹדֶּ רֶּ אֶּ את, ּבְּ ה ָלש ֵ ָ יֹום ִאש ּ ר ג"לָ  ּבְּ ֹעמֶּ ָיה ּבַ סְּ הֶּ ַפרְּ ֵאין, ּבְּ ה וְּ ה ּפֹוצֶּ ַטעּות, ּפֶּ  הּוא וְּ

ָיָדם עוּ  לֹא יכִּ , ּבְּ ּיֵשׁ  ָידְּ זֶּה ִחּלּוק ׁשֶּ ין ּבָ ַהג ּבֵ ים ִמנְּ ַנזִּ ּכְּ ַהג ָהַאׁשְּ ִמנְּ ים לְּ ָפַרּדִ ָרט, ַהּסְּ ש ּוִבפְּ ץ ַהֹקדֶּ רֶּ אֶּ  ּבְּ
ֵריה ָמָרן ַאּתְּ ית יֹוֵסף ּדְּ לוּ  ל"ז ַהּבֵ ּבְּ ּקִ ל ָמקֹום הֹוָראֹוַתיו. ׁשֶּ ָאמּור ּוִמּכָ ַיֵעץ ֵישׁ  ּכָ ִהתְּ זֶּה לְּ  ָרב ִעם ּבָ
י ָפַרּדִ ָסם סְּ ֻפרְּ כֹון, מְּ ַהּנָ אֹון ִעם, הּוא וְּ י ַהּגָ ָיה מֹוֵרנּו ָהָרב ַרּבִ ִליטָ ) ט"ס יֹוֵסף עֹוַבדְּ ית ֲחֵבר (א"ׁשְּ  ּבֵ
ין ַלִים ַהּדִ ירּוׁשָ שׁ  ּבִ ר ׁשוּ , ִעיר ַהּקֹדֶּ ַחּבֵ ַעל ַהמְּ יעַ  ת"ּבַ ר ַיּבִ יּוַכל, ל"ֲהנָ  ֹאמֶּ יעַ  וְּ ַהּצִ ָפַניו לְּ ָבֵרינוּ  לְּ  ּדְּ
ִאם, ל"ַהנָּ  ים וְּ ּכִ ר, ַיסְּ ּתֵ הֶּ אי לְּ ַוּדַ ן ּבְּ ָיה  ּכֵ ָחזֹון עֹוַבדְּ ן ּבְּ ַעּיֵ לּוי )יו"ט עמוד רנו( ָיקּום. עכ"ל. וְּ ר ּתָ ַהִעּקָ ׁשֶּ

י  ָפַרּדִ הַבָחָתן, ִאם הּוא סְּ ת ַיֲעש ֶּ ּוִאין אֶּ ש ּ יֹום ַהּנִ ר לֹ"ד ּבְּ לֹא ָלֹעמֶּ ם וְּ ִאם, ָלֵכן ֹקדֶּ י הּוא וְּ ַנזִּ ּכְּ  ַאׁשְּ
אי ַ חַ  ַרׁשּ ִהתְּ ןלְּ יֹום ּתֵ ה ף אַ  לֹ"ג ּבְּ ּלָ ַהּכַ ה ׁשֶּ ּיָ ָפַרּדִ  .סְּ

 
בֹוד  ֵני ּכְּ י, ִמּפְּ ִ ׁשּ יֹום ׁשִ ר ּבְּ ּפֵ ּתַ ִהסְּ ָפַרד לְּ ֵני סְּ ם ִלבְּ ר ּגַ י, ֻמּתָ ִ ׁשּ יֹום ׁשִ ר ּבְּ ָחל ל"ג ָלֹעמֶּ ׁשֶּ ּכְּ

ִאם  ת. וְּ ּבָ ַ ר ּבְּ לֹא ֹנח ַהׁשּ ּפֵ ּתַ ִהסְּ אי לְּ ַ י, ַרׁשּ ִ ׁשּ יֹום ׁשִ ר ּבְּ ּפֵ ּתַ ִהסְּ י ֵליללֹו לְּ ִ ׁשּ י ] ׁשִ ֲחִמיׁשִ

ָלה יְּ ּלַ ר.  ֵליל ל"ג[. ,ּבַ ֵליל ל"ג ָלֹעמֶּ ּוִאין ּבְּ ם ַלֲעֹרךְּ ִנש ּ ר ּגַ ָנה ֹזאת ֻמּתָ ׁשָ  רסז(רסא, )ּובְּ
 

ִני ֵ ח ש  סַׁ  ּפֶ
רי ִאּיָ ה , "ד ּבְּ ּבֶּ ַירְּ ִני, וְּ ַסח ׁשֵ ָצתּבֹו הּוא ּפֶּ ָחה קְּ מְּ ש ִ י ָקדֹוׁש ַהּיֹום ,ּבְּ ד"א )החי ַלֲאדֹוֵננּו. ּכִ

 באצבע רכב( מורהספרו ב
 

 

 ל"ג ָלֹעֶמר   
ְמָחה  ִריּבּוי ש ִ

ר  עֹון ּבַ מְּ י ׁשִ ל ַרּבִ הּוא יֹום ַהִהּלּוָלא ׁשֶּ ר, ׁשֶּ ל"ג ָלֹעמֶּ ָחה ּבְּ מְּ ש ִ ּבֹות ּבְּ ַהרְּ נֹוֲהִגים לְּ
טֹוב ר יֹוחַ  יֹוַחאי זיע"א. וְּ עֹון ּבַ מְּ י ׁשִ ֵחי ַרּבִ בְּ ת ׁשִ ֲחבּוָרה אֶּ ֹמד ּבַ ָנכֹון ִללְּ ִרים וְּ ֻפזָּ אי ַהמְּ

ה הּוא.  ָהג ָיפֶּ דֹוׁש, ּוִמנְּ "ס ּוַבזַֹּהר ַהּקָ ַ ׁשּ  מורה באצבע אות רכג. רעג(החיד"א בספרו )ּבַ
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ַאף י ַעל וְּ ֹבָאר ּפִ ּמְּ ָחן ׁשֶּ לְּ ׁשֻ יֹום (תקפ)סימן  ָערּוךְּ  ּבְּ ּבְּ ִטיַרת ׁשֶּ יִקים ּפְּ ּדִ ַענּות ָראּוי ַהּצַ ִהתְּ ַטֵער לְּ ִהצְּ  ַעל ּולְּ

ָדם ל? נוּ ֵמִאתָּ  ָאבְּ ל ָמקֹום ִמּכָ י ֵאצֶּ עֹון ַרּבִ מְּ ר ׁשִ ה יֹוַחאי ּבַ ָבר ׁשֹונֶּ י, ַהּדָ ָרה ֵמַאַחר ּכִ ָגזְּ כּות ָעָליו וְּ  ַמלְּ
ָעה רֹוִמי ׁשָ ַזר ָהרְּ ין ּגְּ ת ּדִ ה, ָמוֶּ ַנֲעש ָ א ֵנס לוֹ  וְּ ּבָ חְּ ּנֶּ ָעָרה ׁשֶּ ּמְּ לֹשׁ  ּבַ ֵרה ׁשְּ ש ְּ ָנה עֶּ ל ׁשָ ִנּצַ ר, וְּ ֵזכֶּ ס לְּ  ַהּנֵ

ָתה ּפְּ  ָהיְּ ךְּ  ִטיָרתוֹ ׁשֶּ רֶּ דֶּ ל ּכְּ ץ ּכָ וּ  ,ָהָארֶּ ת ָעש  ִטיָרתוֹ  יֹום אֶּ ה ִהּלּוָלא יֹום, ּפְּ ּתֶּ ָחה ִמׁשְּ מְּ ש ִ  .)שם אריה( וְּ
ִרי ַהּפְּ ַתב ָחָדשׁ  וְּ ָחה, ּכָ מְּ ִ ַהש ּ ה אֹוָתם ַעל ִהיא ׁשֶּ ָ ִמיִדים ֲחִמׁשּ לְּ ים ּתַ ֱעִמיד ֲחָדׁשִ הֶּ י ׁשֶּ  ֲעִקיָבא ַרּבִ

ֲארוּ  ׁשְּ ּנִ ים ׁשֶּ קַ  ַחּיִ ִמיםוְּ לֵ  ּיָ דֹוָלה יָטהִלפְּ ֵהִפיצוּ , ּגְּ ָכל ַהּתֹוָרה אֹור וְּ ָרֵאל לְּ ֵדי. ִיש ְּ ד ּוִבש ְּ מֶּ ַתב חֶּ יֹום, ּכָ ּבְּ  ׁשֶּ
ַמךְּ  זֶּה בִּ  ִנסְּ ּלוּ  י"ַרׁשְּ ּגַ ִנתְּ ֵרי וְּ ַתב ּוָמָרן ַהִחיָד"א .ָידוֹ  ַעל ּתֹוָרה ִסתְּ ֵאין ,ּכָ רּור ׁשֶּ ָלל ּבָ רשל"ג  ּכְּ  ָלֹעמֶּ

ִטיָרת יֹום הּוא ל וֹ ּפְּ בִּ  ׁשֶּ ָחה, י"ַרׁשְּ מְּ ִ ַהש ּ ד וְּ ַלּמֵ ִחיל לְּ י ֲעִקיָבא ִהתְּ ַרּבִ ת ִהיא ׁשֶּ ר  אֶּ עֹון ּבַ מְּ י ׁשִ ַרּבִ
ָנהּ  יֹוׁשְּ ָרה ֲעָטָרה לְּ ָחזְּ יֹום זֶּה, וְּ ַקּיֵם ָהעֹוָלם. ,יֹוַחאי ַוֲחֵבָריו ּבְּ ךְּ ִנתְּ ֵדי ּכָ ַעל יְּ חלק  ה דעתיחושו"ת )רעג.  ׁשֶּ

 (להסימן  ה
 

יִקים ּוְלִקְברֹות רֹוןְלִמי ֲעִליָּה ּדִ ּצַׁ  הַׁ

יִקים ּדִ רֹות ַהּצַ ִקבְּ ל ָצָרה  ֵיׁש נֹוֲהִגים ַלֲעלֹות לְּ ַרךְּ ַעל ּכָ ּבָ ם ִיתְּ ֵ ֵני ַהׁשּ ם ִלפְּ ל ש ָ ּלֵ ּפַ ִהתְּ ּולְּ
בֹודֹו ִיתְּ  א ּכְּ ּסֵ ֵני ּכִ ׁשּו ַרֲחִמים ָעֵלינּו ִלפְּ ַבּקְּ יִקים יְּ ּדִ מֹות ַהּצַ ִנׁשְּ ֵדי ׁשֶּ בֹוא, ּכְּ ּלֹא ּתָ , ׁשֶּ ַרךְּ ּבָ

ה ּכֶּ ִנדְּ ר וְּ ּבָ ֵלב ִנׁשְּ ׁשּוָבה ּובְּ תְּ ם ּבִ ִלים ש ָ ּלְּ ּפַ תְּ ּמִ ׁשֶּ ָרט ּכְּ  .ּוִבפְּ
 

ן דֹושׁ  ּכֵ זַֹּהר ַהּקָ ֹבָאר ּבַ זֶּה. ּמְּ ָין ּבָ ׁש ִענְּ ּיֵ רוּ  ׁשֶּ ֵכן ָאמְּ ה ָהַלךְּ : (א"ע סוטה לדמסכת ) ל"ֲחזַ  וְּ ֻפּנֶּ ן יְּ ֵלב ּבֶּ ּכָ
ֵרי ֲאבֹוֵתינוּ  ח ַעל ִקבְּ ּטַ ּתַ ִהׁשְּ ים וְּ דֹוׁשִ ָאַמר ַהּקְּ רֹון, וְּ בְּ חֶּ ל ֵמֲעַצת  ,ֲאבֹוַתי" :ּבְּ ֲאַנּצֵ ׁשּו ָעַלי ַרֲחִמים ׁשֶּ ּקְּ ּבַ

ִלים ַרּגְּ ַעם". ַהמְּ ץ זֶּה ּוִמּטַ חּוץ ָלָארֶּ ָרֵאל לְּ ץ ִיש ְּ רֶּ ירּו ָלֵצאת ֵמאֶּ יִקים, ּכֹל  ,ִהּתִ ּדִ ֵרי ַהּצַ ַח ַעל ִקבְּ ּטֵ ּתַ ִהׁשְּ לְּ
ץ יִ  רֶּ אֶּ ּתֹו ַלֲחֹזר לְּ עְּ ּדַ יָוןׁשֶּ ָרֵאל. ּכֵ זֶּה ש ְּ ׁש ּבָ ּיֵ ַין ׁשֶּ ל ִענְּ לּו ָעֵלינוּ  ׁשֶּ ּלְּ ּפַ תְּ ּיִ ָוה ׁשֶּ ָכַתב. ִמצְּ נוּ  וְּ ים ַרּבֵ  ַחּיִ

נוֹ  ,ִויָטאל ָעָזר ּבְּ לְּ י אֶּ ַרּבִ ר יֹוַחאי וְּ עֹון ּבַ מְּ י ׁשִ ֵרי ַרּבִ ר ַעל ִקבְּ ַל"ג ָלֹעמֶּ ת ּבְּ כֶּ ָרֵאל ָללֶּ ֲהגּו ִיש ְּ ּנָ ָהג ׁשֶּ נְּ  ַהּמִ
בּוִרים מֹוִרי ָהֲאִר"י  ַהּקְּ ם, ָרִאיִתי לְּ ֵמִחים ׁשָ ׁשֹוִתים ּוש ְּ ִלים וְּ אֹוכְּ ִמירֹון, וְּ ַל"ג  ל"זּבְּ ם ּבְּ ׁשָ ָהַלךְּ לְּ ׁשֶּ

ר ַרִים ,ָלֹעמֶּ צְּ א ִמּמִ ּבָ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶּ ּפַ זֶּה ָהָיה ּבַ ה ָיִמים. וְּ לֹׁשָ ם ׁשְּ ב ׁשָ ָיׁשַ יתֹו וְּ י ּבֵ ׁשֵ ָכל ַאנְּ  הּוא וְּ
 וסימן נז( לה סימן ה חלק דעת יחוה ת"שו) וכו'.

 

ת ַׁ ש ּ ִים ְקד   ָהֵעינַׁ

ל ַלֲעלֹות ַהֲחֵפִצים ּלֵ ּפַ ִהתְּ ֵרי לְּ ִקבְּ יִקים ּבְּ ּדִ ִרים  ָנכֹון ,ַהּצַ ַבּקְּ ךְּ מְּ ל ּכָ ֵאין ּכָ ַמן ׁשֶּ זְּ כּו ּבִ לְּ ּיֵ ׁשֶּ
ים. י ַרּבִ ִפים ּכִ ַאּסְּ תְּ ּמִ ׁשֶּ ים ּכְּ ים, ַרּבִ ים ֲאָנׁשִ ָנׁשִ כֹוִלים, וְּ ל יְּ ׁשֵ ִהּכָ לֹום ַחס לְּ ׁשָ אֹות וְּ ַמרְּ  ּבְּ

ָבִרים ֲאסּורֹות ָבר, ָרִעים ּודְּ ָתה ּוכְּ ָבר ַרע: "ּתֹוָרה ִצּוְּ ל ּדָ ּתָ ִמּכָ ַמרְּ ִנׁשְּ תּורּו ", "וְּ לֹא ּתָ וְּ
ם ַאֲחֵרי ֵעיֵניכֶּ ם וְּ כֶּ ַבבְּ רוּ  ".ַאֲחֵרי לְּ ָאמְּ ים ֵמֲעֵבָרה: "ל"ֲחזַ  וְּ הּוֵרי ֲעֵבָרה ָקׁשִ ן ."ִהרְּ ַעּיֵ  וְּ

"ם ּבָ ַרׁשְּ ַתב (ב"ע זנ בתרא בבא מסכת) ּבָ ּכָ עֹוֵצם ֵעיָניו" :ׁשֶּ י ׁשֶּ ַאף ַעל ּפִ ּלָא  ,וְּ ַרב אֶּ ּלֹא ָהָיה לֹו ִלקְּ ׁשֶּ
ִחיק ִמן ָהֲעֵבָרה ַהרְּ רוּ  ,לְּ ָאמְּ עּור ׁשֶּ ֵחק ִמן ַהּכִ ה ּוִמן ֲחָכִמים ַהרְּ  (לה סימן ה"ח ה דעתיחו ת"שו) ."לוֹ  ַהּדֹומֶּ

 
 

 

ְבֵרי א ִמּדִ ּבָ ּבַׁ ירַׁ  ּוְבנוֹ  ָסאִלי הַׁ ל א"ִזיעָ  ֲאִביֲחִציָרא ֵמִאיר ּבִ ה עַׁ  ְלִמירֹון ָהֲעִליָּ
ַתב ר ּכָ פֶּ ּסֵ ָלא ּבַ פְּ יר" ַהּנִ אּוַלי: (012)עמוד " ַיֲעֹקב ַאּבִ אן וְּ קֹום ּכָ ַצּיֵן ַהּמָ י, לְּ רֹות ּכִ ַהג ַלמְּ ּנָ  ׁשֶּ
נוּ  א ַרּבֵ ּבָ חַ  ָסאִלי ַהּבַ ּטֵ ּתַ ִהׁשְּ ֵרי ַעל לְּ יִקים ִקבְּ ּדִ ר ַהּצַ אָ  ֲאׁשֶּ ץּבָ ה רֶּ ַעם, ֵהּמָ ַפַעם ּוִמּפַ  ָהָיה לְּ
ת ּפֹוֵקד ֵרי אֶּ ִאים ִקבְּ ּנָ ים ַהּתַ י ָהֱאלִֹהּיִ עֹון ַרּבִ מְּ ר ׁשִ י יֹוַחאי ּבַ ַרּבִ ַעל ֵמִאיר וְּ ס ּבַ כּוָתם ַהּנֵ  זְּ
ֵגן ָנע ָהָיה, ָאֵמן ָעֵלינוּ  ּתָ ֲעלֹות ִנמְּ ֵני ִמּלַ ּיּוִנים ִלׁשְּ לוּ  ַהּצִ יֵמי ַהּלָ ּוםמִ , ַהִהּלּוָלא ּבִ ִריצּות ׁשּ  ַהּפְּ

ת ַתֲעֹרבֶּ ִרּיֹות וְּ ִכיִחים ַהּבְּ ְּ ֵכי ַהׁשּ ַדרְּ ּיּוִנים ּבְּ ים ַהּצִ דֹוׁשִ ת. ַהּקְּ ֻעּמַ ה ָהָיה, ֹזאת לְּ ַלִים עֹולֶּ  ִלירּוׁשָ
ֵדי ֹקד ּכְּ ת ִלפְּ ל ִצּיּון אֶּ ֻקּבָ י ָהֱאלִֹהי ַהמְּ לֹום ַרּבִ י ׁשָ ַעּבִ רְּ נוּ , שׁ "ָהַרשַׁ  - ׁשַ ַרּבֵ ים וְּ ן ַחּיִ  ֲעָטר ּבֶּ

כּוָתם ֵגן זְּ יֵמי, ָעֵלינוּ  ּתָ ם ַהִהּלּוָלא ּבִ הֶּ ּלָ ֵכן, ׁשֶּ ַעם ָעָלה וְּ ר ּפַ בֶּ קֶּ מּוֵאל לְּ ִביא ׁשְּ פֹון ַהּנָ צְּ ּבִ  ׁשֶּ
ַלִים רּוׁשָ יֹום יְּ ר, כ"ח ַהִהּלּוָלא ּבְּ ִאּיָ  . ּבְּ

 

ט, ַאּגַב ַצּטֵ ָבִרים ִמּתֹוךְּ  נְּ ָאַמר ַהּדְּ נוּ  ׁשֶּ ט, ל"ַזצַ  ֲאִביֲחִציָרא ֵמִאיר ַרּבֵ ר וּ "ּבְּ ִאּיָ תשמ"ב,  ּבְּ
קֹוָרָביולִ  רוּ  מְּ ּבְּ ּדִ ַין ִעּמוֹ  ׁשֶּ ה ֵמִענְּ ִמירֹון ָהֲעִלּיָ לַ  לְּ ר ג"ּבְּ י: "ָלֹעמֶּ ּנִ לּום אֹוֵמר ֵאינֶּ ָכאן לֹא, ּכְּ  לְּ
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לֹא ָכאן וְּ ׁשּובֹות... לְּ תְּ ק (רלג)יורה דעה סימן  סֹוֵפר ֲחַתם ּבִ ּפֵ ַפקְּ ֹאד מְּ קֹור ַעל מְּ ָהג מְּ נְּ  ַהּמִ
י ַעל... הַהזֶּּ  עֹון ַרּבִ מְּ ר ׁשִ ֱאָמר ֲהֵרי יֹוַחאי ּבַ ָהיוּ  ֲחֵבִרים, )מסכת שבת יא ע"א( נֶּ ִקים ׁשֶּ  עֹוסְּ

ּתֹוָרה ִסיִקים, ּבַ ִריַאת ַמפְּ ַמע ִלקְּ לֹא ׁשְּ ה וְּ ִפּלָ ָאַמר. ִלתְּ י וְּ גֹון, יֹוָחָנן ַרּבִ י ּכְּ עֹון ַרּבִ מְּ ר ׁשִ  ּבַ
ּתֹוָרָתן ַוֲחֵבָריו יֹוַחאי נּותָ  ׁשֶּ ִריִכים. ןֻאּמָ ַחזֵּק צְּ ִהתְּ ּיֹום לְּ ִלּמּוד ַהזֶּּה ּבַ ַדאי, ַהּתֹוָרה ּבְּ  ּגַם ּוכְּ
ֹמד ָרא ִללְּ  "...ָהִאדְּ

 

ִצּיֹון ָהִראׁשֹון ָמָרן ּגַם נוּ  לְּ ָיה ַרּבֵ צּוָק"ל יֹוֵסף עֹוַבדְּ ּלֹא אֹוֵמר ָהָיה זְּ ָלל ָנכֹון ׁשֶּ ר ּכְּ ִעּקָ  וְּ
ל ַבּטֵ ִביל ּתֹוָרה לְּ ׁשְּ קִ  ַלֲעלֹות ּבִ ֵרילְּ יִקים בְּ ֲהֵרי, ַצּדִ קּוָלה ׁשֶּ ַות ׁשְּ מּוד ִמצְּ לְּ גֶּד ּתֹוָרה ּתַ נֶּ ל ּכְּ  ּכָ

וֹות צְּ ן ַהּמִ ּלָ ֵאין, ּכֻ ךָ  וְּ ה לְּ ה טֹוָבה ִמּדָ ּנָ אֹון. (מכ"ב פ"ה)אבות  ִמּמֶּ ַהּגָ ל וְּ ֻקּבָ נוּ  ַהֱאלֵֹהי ַהּמְּ  ַרּבֵ
ַכי ּדְּ י ָמרְּ ַעּבִ רְּ ר, זיע"א ׁשַ ֲאׁשֶּ ִקים חּוִריםבַּ  ַעל ׁשֹוֵמעַ  ָהָיה ּכַ ּתֹוָרה ָהעֹוסְּ רֹוִצים, ּבַ סֹעַ  ׁשֶּ  ִלנְּ
ֵרי ִקבְּ יִקים לְּ ם אֹוֵמר ָהָיה, ַצּדִ ם: "ָלהֶּ ים ַאּתֶּ ש ִ ַחּפְּ ַטּיֵל מְּ בוּ ? לְּ ׁשְּ קוּ  ּתֵ ַתַעסְּ ּתֹוָרה וְּ  ַהּתֹוָרה, ּבַ

ָלה ִהיא ַמעְּ ל לְּ  (00עמוד מזווית אישית  -ועיין בחוברת "מרן הרב עובדיה" ) !".ִמּכָ
 

 
ישׁ ׁשֶּ  ִמי ּגִ רְּ ּיֵשׁ  ּמַ ךְּ  לוֹ  ׁשֶּ ת ֹצרֶּ כֶּ ים, ָללֶּ ֹמר ֵלב ָיש ִ ת ִלׁשְּ ֹאד ֵעיָניו אֶּ ֹאד מְּ מוֹ , מְּ  ֵכן ּוכְּ

ִסיָעתוֹ  ה נְּ ֻלּוֶּ ֵרי ּתְּ ִדבְּ ַאת ּתֹוָרה ּבְּ ִירְּ ַמִים וְּ לֹא, ׁשָ ָבִרים וְּ דְּ ֵטִלים ּבִ לֹום ַחס ּבְּ ׁשָ  ּוָברּוךְּ . וְּ
יר ָמצּוי ַהּיֹום, ה' ׁשִ ן" ַמכְּ כֹולׁשֶּ ", ַנּגָ ֹמעַ  ּיָ ּנוּ  ִלׁשְּ עּוֵרי ִמּמֶּ ֲהִליָכתוֹ  ּתֹוָרה ׁשִ ִסיָעתוֹ  ּבַ , ּוִבנְּ

ם ַקּיֵ ה ּומְּ זֶּ ַות ּבָ מּוד ִמצְּ לְּ ָריו. ּתֹוָרה ּתַ ַאׁשְּ עֹוָלם וְּ טֹוב ַהזֶּּה ּבָ א ָלעֹוָלם לוֹ  וְּ  .ַהּבָ
 

ֲחָלֶקה ִמְנָהג  הַׁ

ין נֹוֲהִגים ֵישׁ  ּתִ ַהמְּ ר לְּ ַסּפֵ ת ִמּלְּ ֲערֹות אֶּ ֵני ש ַ םּבְּ יָעם ַעד הֶּ ִגיל ַהּגִ לֹשׁ  לְּ ִנים ׁשָ ָאז, ׁשָ  וְּ
ִרים ַסּפְּ ָחה אֹוָתם מְּ מְּ ש ִ יִרים ּבְּ ׁשִ ִמים, ּובְּ ַקּיְּ ם ּומְּ הֶּ ַות ּבָ ַחת ִמצְּ אֹות ַהּנַ ָנכֹון. ָהֹראשׁ  ּפֵ  וְּ

ֹות יֹוֵתר ן ַלֲעש  יֵמי ּכֵ לַ  אוֹ  ַהּמֹוֵעד חֹול ּבִ ר ג"ּבְּ י ִהּלּוַלת יֹום - ָלֹעמֶּ עֹון ַרּבִ מְּ ר ׁשִ  ּבַ
ַכּיֹוֵצא יֹוַחאי ם,  וְּ הֶּ ָלאוּבָ ּבְּ ֵמי ֵהם ֲהִכי ׁשֶּ ָחה יְּ מְּ ָוה ש ִ דְּ חֶּ ָרֵאל וְּ ִיש ְּ  .לְּ

 
ַתב נוּ  ּכָ ים ַרּבֵ י יֹוָנָתן ַסאִגיס: ִויָטאל ַחּיִ ִמיֵדי] ָהַרב ַרּבִ לְּ נוּ  ִמּתַ ם , ז"ל[ י"ָהֲארִ  ַרּבֵ ּקֹדֶּ ֵהִעיד ִלי ׁשֶּ

ל מֹוִרי ָהאֲ  ֹמד ֵאצֶּ י ִללְּ ּתִ ָהַלכְּ יתֹו, ל"ז ִר"יׁשֶּ י ּבֵ ׁשֵ ל ַאנְּ ם ִעם ּכָ ׁשָ ָטן לְּ נֹו ַהּקָ ת ּבְּ , הֹוִליךְּ מֹוִרי אֶּ
ָחה מְּ ש ִ ה וְּ ּתֶּ ם יֹום ִמׁשְּ ה ׁשָ ָעש ָ דּוַע, וְּ ָהג ַהּיָ נְּ ּמִ ת ֹראׁשֹו ּכַ חּו אֶּ ּלְּ ם ּגִ ׁשָ הֹורֹות וכו' וְּ י זֶּה לְּ ּתִ ָכַתבְּ , וְּ

ת וְּ  ּנַ ׁשּו"ת ּגִ ָהג. ּובְּ נְּ ׁש ַלּמִ י ֵיׁש ׁשֹרֶּ ָטן ּכִ ים ַלּקָ עֹוש ִ ת ִראׁשֹוָנה ׁשֶּ רֶּ ּפֹ סְּ הֹות ּתִ ַהׁשְּ ר לְּ ַתב, ֻמּתָ ָרִדים ּכָ
רוֹ  ַסּפְּ יִרים ּולְּ ׁשִ ָחה וְּ מְּ ש ִ חֹול ַהּמֹוֵעד ּבְּ ֵכן. ּבְּ ַתב וְּ ָהג  ּכָ נְּ ט ַהּמִ ׁשַ ן ּפָ ּכֵ ף, ׁשֶּ סֶּ ּכֶּ ה ּבַ ּפָ חְּ ׁשּו"ת נֶּ ּבְּ

ִעיר שׁ  ּבְּ ָחה ַהּקֹדֶּ מְּ ּבֹות ש ִ ַהרְּ ַלִים לְּ רּוׁשָ ָטן,  יְּ ל ַהּקָ ת ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶּ רֶּ ּפֹ סְּ ּתִ חֹולֹות ּבַ ים ּוִבמְּ ֻתּפִ ּבְּ
חֹול  ָרֵאל ּבְּ ן ִיש ְּ ר ָאּמָ ֵדי ַסּפָ ים ֹזאת ַעל יְּ עֹוש ִ אֹות ָהֹראׁש, וְּ ַחת ּפֵ ל ַהּנַ ָוה ׁשֶּ ִביל ִחּבּוב ִמצְּ ׁשְּ ּבִ

ֵכן בוּ  ַהּמֹוֵעד. וְּ תְּ ַבר ּכָ ה ּדְּ ,, ֹמׁשֶּ בֹוּהַ ָחן ּגָ לְּ ָהִראשׁ  ׁשֻ ֻיָחס בָּ וְּ י מְּ ִצּיֹון ַרּבִ רֹו כַ ֹון לְּ ִספְּ מּוֵאל ּבְּ ר ׁשְּ
ח ֲאָדָמה ּבַ ָכַתב ִמזְּ עֹוד. וְּ הֹות  וְּ ַהׁשְּ ה, לְּ י ַמֲעש ֶּ ׁשֵ ַאנְּ ָהג ֲחִסיִדים וְּ ן ִמנְּ ּכֵ ם, ׁשֶּ ׁשֶּ ׁשּו"ת ֲערּוַגת ַהּבֹ ּבְּ

ָהָגם ּתוֹ  ִנים, ּוִמנְּ לֹׁש ׁשָ ִגיל ׁשָ ים ַעד לְּ ַטּנִ ם ַהּקְּ ֵניהֶּ ַלַחת ּבְּ גְּ ָרשׁ ּתִ דְּ ךְּ ָלזֶּה ֵמַהּמִ מֶּ סֶּ  ַעל ָרה הּוא. וְּ
סּוק ל ֵעץ ַמֲאָכל" :ַהּפָ ם ּכָ ּתֶּ ַטעְּ ץ ּונְּ ל ָהָארֶּ בֹואּו אֶּ י ּתָ ָרֵאל -" ּכִ ֵדי ִיש ְּ ַילְּ ז לְּ מֶּ ֱאָמר, רֶּ ּנֶּ י  ׁשֶּ ּכִ

ה דֶּ ָ ם ֲעֵרִלים לֹא ֵיָאֵכל" .ָהָאָדם ֵעץ ַהש ּ יֶּה ָלכֶּ ִנים ִיהְּ לֹׁש ׁשָ ֲעַדִין ֵאינוֹ  -" ׁשָ ר  ׁשֶּ ַדּבֵ ָיכֹול לְּ
ׁש ִהּלּוִלים ַלה'" .ֵהיֵטב יֹו ֹקדֶּ רְּ ל ּפִ ה ּכָ יֶּ ִביִעית ִיהְּ ָנה ָהרְּ ָ ר -" ּוַבׁשּ ַדּבֵ ָאז מְּ דֹו  ׁשֶּ ַלּמְּ ִחיל לְּ ּוַמתְּ

ִחיל לִ  תְּ ּמַ ׁשֶּ וֹות, ּכְּ צְּ ר ַהּמִ תֶּ יֶּ אֹות וְּ ֲהָנַחת ַהּפֵ ַות ִחּנּוךְּ ּבַ ַין ִמצְּ ִענְּ ם לְּ אן ּגַ סּוֵקי ּתֹוָרה. ּוִמּכָ יֹות ּפְּ הְּ
ָיא ַענְּ א ּדְּ ּתָ ַקסְּ רְּ ׁשּו"ת ַאפְּ ַתב ּבְּ ֵכן ּכָ ן ֲהָבָנה. וְּ הּוא  ,ּבֶּ ר ׁשֶּ ֹעמֶּ ַל"ג ּבָ ים ּבְּ עֹוש ִ ָמה ׁשֶּ ךְּ לְּ מֶּ ׁש סֶּ ּיֵ ׁשֶּ

ׁש  ִהּלּוָלאיֹום  תּוב ֹקדֶּ ּכָ מֹו ׁשֶּ ר יֹוַחאי, ּוכְּ עֹון ּבַ מְּ י ׁשִ ַרּבִ י יֹום  ,ַלה' ִהּלּוִליםּדְּ ר הּוא  ג"לּכִ ֹעמֶּ ּבָ
ר יֹוַחאייֹום  עֹון ּבַ מְּ י ׁשִ בֹוד ַרּבִ ָוה ִלכְּ דְּ חֶּ ָחה וְּ מְּ כּותוֹ , ש ִ ֵגן זְּ ַעל ָעֵלינוּ  ּתָ ל וְּ ָרֵאל ּכָ )שו"ת  ָאֵמן., ִיש ְּ

 (להסימן  החלק  דעת יחוה
 

   ח ְלֵאל ּבֹוֵרא עֹוָלם בַׁ ֶ ָלם ש  ם ְוִנש ְ      ּתָ
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aLÎ˙BÏÈl‰ ÏÎB‡ e�Á�‡Â ÔÈÏLBÈ ÔÈa ÔÈ˙BLÓ ÔÈ·e ÔÈ·Â .ÔÈaÒ‰ÏÈl‰ ¤¿»©¥£©§¿¦¿¦¥¿¦¥¿ª¦¿©©§¨

Ó e�lk ‰f‰:ÔÈaÒ ©¤ª¨¿ª¦

.‰„‚‰‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú˘· ‰ÏÂ‚Ó ‰ˆÓ‰ ‰È‰˙Â ,‰„‚‰‰ ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÔÁÏ˘‰ ÏÚ ‰ÓÂ˜ÓÏ ‰¯Ú˜‰ ÌÈ¯ÈÊÁÓ

ÌÈ„·ÚÏ e�ÈÈ‰a ‰Ú¯Ù<Â‰È e�‡ÈˆBiÂ .ÌÈ¯ˆÓidpecd`ia ÌMÓ e�È‰Ï‡‰˜ÊÁ „È £¨¦¨¦¿©§Ÿ¿¦§©¦©¦¥§Ÿ̈¡Ÿ¥¦¨¿¨£¨¨

� ÚB¯Ê·eÂ .‰ÈeËe�È˙B·‡ ˙‡ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡ÈˆB‰ ‡Ï el‡ ¦§©¿¨¿¦Ÿ¦©¨¨¤£¥

Í�·Ï ˙„‚‰ÂÍ�·Ï ˙„‚‰Â
dPYWP dn.dGd dliNdEpMxCn FA miPWn Ep`W ©¦§©¨©©§¨©¤¤¨§©¦¦©§¥

Epgp` oi` zFliNd lkAW .zFliNd lMn¦¨©¥¤§¨©¥¥£©§
.oilAhn,lEAHd xg` oixGgn Ep` oi` ,xnFlMENt` §©§¦§©¥¨§©§¦©©©¦£¦

.zg` mrRmilibx Eid mPnfAW .dcErQd xTr mcw ©©¤©Ÿ¤¦©©§¨¤¦§©¨©§¦¦

e ,dcErQd "KFzA" lAhl.dGd dliNdminiCwn Ep` §©¥§©§¨§©©§¨©¤¨©§¦¦

dcErQd "mcw" lAhl.minrR iYW.xFxnE qRxkA §©¥Ÿ¤©§¨§¥§¨¦§©§¨¨

.('cea` g"e` l"day),xFxOd z` ElAh `l oicrW s`e§©¤£©¦Ÿ¦§¤©¨

qx`d lHal icM zqxgA xFxOd rTWl did mMxC©§¨¨¨§©¥©©¨©£Ÿ¤§¥§©¥¨¤¤

.lEAh ici lr EdElk`i mzQd oOW oAd rcFie ,FAW¤§¥©©¥¤¦©§¨Ÿ§©§¥¦

(:hw migqt 'ir .u"ayx)ziWilW mrR milAhnX dnE ¨©¤§©§¦©©§¦¦

owzp df gQPW xWt`e .lNdl xkf `N` Fpi` ,KxFkA§¥¥¤¨¥¤§¦¥§¤§¨¤ª¨¤¦§©

.lNd lW dUrn mcw(c"rlpk)oi`W oeiM miWxtn Wie Ÿ¤©£¤¤¦¥§¥§¨§¦¥¨¤¥

.cg` lEAhM lMd aEWg ,wqtd mdipiA(u"ayx) ¥¥¤¤§¥¨©Ÿ§¦¤¨

zFliNd lkAWmilkF` Epgp`F` dvxPX dnung ¤§¨©¥£©§§¦©¤¦§¤¨¥
.dGd dliNde ,dSn F`didIW miciRwn Ep` ©¨§©©§¨©¤¨©§¦¦¤¦§¤

zRd.dSn FNM,zxkA aIgzn ung lkF` m`e .`wecA ©©ª©¨§©§¨§¦¥¨¥¦§©¥§¨¥

.zFliNd x`Xn lFcB iEPW df ixde(u"ayx) ©£¥¤¦¨¦§¨©¥

zFliNd lkAWmilkF` Epgp`nx`Xd.zFwxi ¤§¨©¥£©§§¦¦§¨©§¨

.miwEzOd.dGd dliNdelk`l miciRwn Ep`.xFxn ©§¦§©©§¨©¤¨©§¦¦¤¡Ÿ¨
.iWilW iEPW df ixde .xn wxi `EdW(u"ayx) ¤¤¤©©£¥¤¦§¦¦

zFliNd lkAWmiaWFi oiA mizFWe milkF` Ep` ¤§¨©¥¨§¦§¦¥§¦
.miAqn oiaE.EppFvxM.dGd dliNdeEp` ¥§ª¦¦§¥§©©§¨©¤¨

M lk`l miciRwnW.miAqn EpNMipA mixVd KxcM ©§¦¦¤¡Ÿ§¤ª¨§ª¦§¤¤©¨¦§¥

.daqddn xhRdl zEWx Epl oi`e ,oixFg.(u"ayx e"fgn) ¦§¥¨§§¦¨¥¥©£¨¨

:xaC lW FllMlgA mMxCn miAx miiEPW d`Fx oAd §¨¤¨¨©¥¤¦¦©¦¦©§¨©Ÿ

lr d`A FzdinYW miWxtn Wie .KM lr Dnze§¨¥©©¨§¥§¨§¦¤§¦¨¨¨©

md ,daqdde lEAHdW ,EN` miUrnA WIW dxizQd©§¦¨¤¥§©£¦¥¤©¦§©£¨¨¥

md xFxnE dSn EN`e ,oixFg ipaE mixiWr lW mMxCn¦©§¨¤£¦¦§¥¦§¦©¨¨¥

.micare miIpr lk`n(l"day) ©£©£¦¦©£¨¦

.Epiid micar.dPYWP dn zl`Wl daEWY idFf £¨¦¨¦¦§¨¦§¥©©¦§©¨

.mixvnA drxtl Epiid micarmW Eplk`e £¨¦¨¦§©§Ÿ§¦§©¦§¨©§¨

dn milkF`e dfl xkf miUFr Ep` okl .xFxnE dSn©¨¨¨¥¨¦¥¤¨¤§§¦©

.md Elk`X('cea`)xkf `id zExg KxC daqdde ¤¨§¥§©£¨¨¤¤¥¦¥¤

'Eke dwfg ciA 'd Ep`ivFIe"l.KlFde KiWnOW FnM ," §©¦¥§¨£¨¨§§¤©§¦§¥

.drxtl.dWw Kln didW.mixvnA.dWw dpicnA §©§Ÿ¤¨¨¤¤¨¤§¦§¨¦¦§¦¨¨¨

- ok iR lr s`e'd Ep`ivFIe.mixvOn.dwfg ciA §©©¦¥©¦¥¦¦§©¦§¨£¨¨
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Ó ,e�È�· È�·e e�È�·e e�Á�‡ ÔÈ„Ú ,ÌÈ¯ˆnÓÏ e�ÈÈ‰ ÌÈ„aÚLa ‰Ú¯Ù.ÌÈ¯ˆÓ ¦¦§©¦£©¦£©§¨¥§¥¨¥¿ª§¨¦¨¦¿©§Ÿ¿¦§©¦

� e�lk ,ÌÈÓÎÁ e�lk elÙ‡Â„BÈ e�lk ,ÌÈ�B·Ï e�ÈÏÚ ‰ÂˆÓ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÚ¯tÒ ©£¦ª¨£¨¦ª¨¿¦ª¨¿¦¤©¨¦§¨¨¥¿©¥

Â .ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaÎÏ ‰a¯n‰ŒÏÓ ‰Ê È¯‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ¯tÒ:ÁaL ¦¦©¦§©¦¿»©©§¤¿©¥¦¦©¦§©¦£¥¤¿ª¨

‰NÚÓaÂ ,¯ÊÚÈÏ‡ Èa¯È Èa¯Â ,ÚLB‰Â ,‰È¯ÊÚ Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯,‡·È˜Ú Èa¯ ©£¤¿©¦¡¦¤¤¿©¦¿ª©¿©¦¤§¨¨¤£©§¨¿©¦£¦¨

ÂÓ eÈ‰L ,ÔBÙ¯Ë Èa¯· È�·a ÔÈaÒÂ ,˜¯Ó eÈ‰tÒÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ÌÈ¯ ¿©¦©§¤¨¿ª¦¦§¥¿©¿¨¿©¿¦¦¦©¦§©¦

k‡aL „Ú .‰ÏÈl‰ B˙B‡ŒÏÂ Ì‰È„ÈÓÏ˙ eÊ ÚÈb‰ !e�È˙Ba¯ :Ì‰Ï e¯Ó‡ÔÓ »©©§¨©¤¨©§¦¥¤¿¨§¨¤©¥¦¦©¿©

˜L ˙‡È¯:˙È¯ÁL ÏL ÚÓ ¿¦©¿©¤©£¦

¯Ó‡k È�‡ È¯‰ :‰È¯ÊÚ Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯Â ,‰�L ÌÈÚ·L Ô·¯Ó‡zL È˙ÈÎÊ ‡Ï ¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨£¥£¦¿¤¦§¦¨¨¿Ÿ¨¦¦¤¥¨¥

Í�·Ï ˙„‚‰ÂÍ�·Ï ˙„‚‰Â
.zFMn 'i EwNW mgxM lrA.diEhp rFxfaEiElB ot`A §©¨§¨¤¨©¦§©§¨§Ÿ¤¨

ipaE 'Eke dGd mFId mvrA" :xn`PW .lM oirl mEqxtaE§¦§§¥Ÿ¤¤¡©§¤¤©©¤§§¥

."dnx ciA mi`vFi l`xUi(i"yx)KkA dnE xn`Y `Ne ¦§¨¥§¦§¨¨¨§ŸŸ©©§¨

:aiWnE ?dfA EpN dn mW Epiid `NW Ep` ,oM Elk` mdW¤¥¨§¥¨¤Ÿ¨¦¨©¨¨¤¥¦

.mixvOn EpizFa` z` d"ATd `ivFd `l EN`e§¦Ÿ¦©¨¨¤£¥¦¦§¨¦
lHal l`xUi zFpFer minxFB Eid mFlWe qg m` ,xnFlM§©¦©§¨¨§¦£¦§¨¥§©¥

,Epia` mdxa`l `Ed KExA WFcTd rAWPW uTd oFAWg¤§©¥¤¦§©©¨¨§©§¨¨¨¦

.Epipa ipaE EpipaE Epgp` oicr,mirWx EpizFxFCW £©¦£©§¨¥§¥¨¥¤¥§¨¦

- EpgxM lre ,mi`vFi Epiid zEkf Ffi`aEmicArWn §¥§¨¦§¦§©¨§¥§ª§¨¦
.mixvnA drxtl Epiiddevn ,mXn Epl`bPXn dYre ¨¦§©§Ÿ§¦§¨¦§©¨¦¤¦§©§¦¨¦§¨

.eicqg ax lr Fl zFcFdlE Epl dUrX dn xMfl Epilr̈¥¦§Ÿ©¤¨¨¨§©Ÿ£¨¨

mixMfp Ep` mixvn z`ivi xERqe EN` milk`n ici lre§©§¥©£¨¦¥§¦§¦©¦§©¦¨¦§¨¦

.devOd minIwnE ,xaCA.minkg EpNM ENt`e ©¨¨§©§¦©¦§¨©£¦ª¨£¨¦
xFxnE dSn lk`p dxF`kle ,EpizFa`n df xaC EprnXW¤¨©§¨¨¤¥£¥§¦§¨Ÿ©©¨¨

.oiprd xRql ilA.mipFap EpNM ENt`exaC oiadl §¦§©¥¨¦§¨©£¦ª¨§¦§¨¦¨¨

.EN` zFvnA WIW dpEMd idn xaC KFYnEpNM ENt`e ¦¨¨©¦©©¨¨¤¥§¦§¥©£¦ª¨
.dxFYd z` mircFimixRqn Ep` dxFYd z`ixwaE §¦¤©¨¦§¦©©¨¨§©§¦

iR lr s` .FixA lr xaCd mrh mircFie mixvn z`iviA¦¦©¦§©¦§§¦©©©¨¨©ª§©©¦

- ok.mixvn z`iviA xRql Epilr devnicM ¥¦§¨¨¥§©¥¦¦©¦§©¦§¥

,mircFi mpi`Wl cOllE ,KxAzi mXdl zFcFdl§§©¥¦§¨©§©¥§¤¥¨§¦

YcBde" :xn`p cFre "gqR gaf mYxn`e" :xn`PW¤¤¡©©£©§¤¤©¤©§¤¡©§©©§¨

.mixvn z`ivi xERq zaFg ici Ep`vi dfaE ."Lpal§¦§¨¤¨¨§¥©¦§¦©¦§©¦

- mpn`.dAxOd lkexg`' Fxagn xzFi xRql ¨§¨§¨©©§¤§©¥¥¥£¥©©

'dcErQd.gAWn df ixdla` .mFwOd cFakA dAxOW ©§¨£¥¤§ª¨¤©§¤¦§©¨£¨

EpWi `NW liaWA ,xcQd zFUrl oixdnn dcErQd mcwŸ¤©§¨§©£¦©£©¥¤¦§¦¤Ÿ¦§

.zFwFpiYd('cea` e"fgn g"e` m"ayx) ©¦

dUrn.xfril` iAxAl`xUi inkgn di`x `ian ©£¤§©¦¡¦¤¤¥¦§¨¨¥©§¥¦§¨¥

EidW zFxnl mixvn z`iviA xRql devOW¤¦§¨§©¥¦¦©¦§©¦©§¤¨

.mipFapE minkg.wxA ipaA miAqn EidW.mFwn mW £¨¦§¦¤¨§ª¦¦§¥§©¥¨

('cea` l"day)miqxFb Wie'wxA ipA'zFIxM md - ipA §¥§¦¨¥©©¨¥¥¨¦

zFIxM lr EAqdW Epide ,wixan oFWNn wxAe ,ziOx`A©£©¦§©©¦§©§¦§¨§¤¥¥©¨¦

.miwixan iWn(l`paxa`e b"qx mebxz)mixRqn Eide ¤¦©§¦¦§¨§©§¦
.dliNd FzF` lM mixvn z`iviAxg`l Wxcl EAxd ¦¦©¦§©¦¨©©§¨¦§¦§Ÿ§©©

.dcErQd(g"e` e"fgn).mdicinlY E`AW crrnWnE ©§¨©¤¨©§¦¥¤©§¨

mixvn z`iviA xRqN dn mdl Wi oicr E`A `l m`W¤¦Ÿ¨£©¦¥¨¤©§©¥¦¦©¦§©¦

.EnIq mxhez`ixw onf riBd EpizFAx mdl Exn`e §¤¤¦§§¨§¨¤©¥¦¦©§©§¦©
.zixgW lW rnWxERq oi`e zxaFr devn `idW §©¤©£¦¤¦¦§¨¤¤§¥¦

.DzF` dgFC mixvn z`ivi(l"day) §¦©¦§©¦¤¨

.dixfr oA xfrl` iAx xn`caNOW EpcOll `A ¨©©¦¤§¨¨¤£©§¨¨§©§¥¤¦§©

Kixv ,mixvn z`iviA dGd dliNA xRql jixvW¤¨¦§©¥©©§¨©¤¦§¦©¦§©¦¨¦

.dlile dlil lkA dxiMfdl mB(u"ayxd)`NW ,cFre ©§©§¦¨§¨©§¨§©§¨§¤Ÿ

FnM ,mFIA wx `id mixvn z`ivi xERq zaFgW xn`YŸ©¤©¦§¦©¦§©¦¦©©§

K` "Lz`v 'mFi' z` xMfY ornl" wEqRdn rnWOW¤©§¨¥©¨§©©¦§Ÿ¤¥§©

dzid dN`Bd xTrW hxtaE ,dxikf Ep`vn `l dliNA©©§¨Ÿ¨¨§¦¨¦§¨¤¦©©§ª¨¨§¨

dliNA mB xiMfdl KixSW cOll `A Kkl ,mFIA©§¨¨§©¥¤¨¦§©§¦©©©§¨

.oOwlcM('cea` g"e`).dpW miraW oaM ip` ixd`le §¦§©¨£¥£¦§¤¦§¦¨¨§Ÿ

`NW ,WOn miraWmEXn K` ,dpW g"i oA `N` did ¦§¦©¨¤Ÿ¨¨¤¨¤¨¨©¦

.owfM dncp did daiU zFxrU Fl EidW(l"day)s`e ¤¨©£¥¨¨¨¦§¤§¨¥§©
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ÈcL „Ú ,˙BÏÈla ÌÈ¯ˆÓ ˙‡Èˆ:¯Ó‡pL ,‡ÓBÊ Ôa dL¯(b fh mixac)Ï"¯kÊz ÔÚÓ ¿¦©¦§©¦©¥©¤¿¨¨¤¨¤¤¡©¿©©¦§Ÿ

˙‡ˆ ÌBÈŒ˙‡È Ïk ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó EÈiÁ ÈÓÈ" ."EÈiÁ ÈÓÈ Ïk" ,ÌÈÓi‰ "EÈÓ ¤¥¿¥¤¤¦§©¦Ÿ¿¥©¤¿¥©¤©¨¦Ÿ¿¥

ÈiÁÓB‡ ÌÈÓÎÁÂ .˙BÏÈl‰ "EÈ" :ÌÈ¯ÈiÁ ÈÓÈ Ïk" ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ "EÈiÁ ÈÓ"E ©¤©¥©£¨¦¿¦¿¥©¤¨¨©¤Ÿ¿¥©¤

Ï:ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ‡È·‰ ¿¨¦¦©¨¦©

Ce¯aÏ ‰¯Bz Ô˙pL Ce¯a .‡e‰ Ce¯a ,ÌB˜n‰k :‡e‰ Ce¯a ,Ï‡¯NÈ BnÚ„‚� ¨©¨¨¨¤¨©¨¿©¦§¨¥¨¿¤¤

ac ÌÈ�· ‰Úa¯‡Â ,ÌÎÁ „Á‡ :‰¯B˙ ‰¯Â ,ÚL¯ „Á‡Â ,Ìz „Á‡„Á‡ ©§¨¨¨¦¦¿¨¨¤¨¨¨¿¤¨¨¨¿¤¨¨¿¤¨

Ï Ú„BÈ B�È‡L:Ï‡L ¤¥¥©¦§Ÿ

ÌÎÁÂ ˙„Ú‰ ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰ÓÂ ÌÈwÁ‰<Â‰È ‰eˆ ¯L‡ ÌÈËtLn‰ ¨¨¨¥©¨¥Ÿ¿©ª¦¿©¦§¨¦£¤¦¨§Ÿ̈

idpecd`i?"ÌÎ˙‡ e�È‰Ï‡(k ,e mixac)k BÏ ¯BÓ‡ ‰z‡ Û‡:ÁÒt‰ ˙BÎÏ‰ ¡Ÿ¥¤§¤©©¨¡¿¦§©¤©

:ÔÓB˜ÈÙ‡ ÁÒt‰ ¯Á‡ ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡¥©§¦¦©©©¤©£¦¤

Í�·Ï ˙„‚‰ÂÍ�·Ï ˙„‚‰Â
,'r oal dnC cEnlYA FzribiA mFwn lMn xirv didW¤¨¨¨¦¦¨¨¦§¦¨©©§¨¨§¤

mixvn z`ivi xiMfdl FYrC z` minkg ElAw `l K ©̀Ÿ¦§£¨¦¤©§§©§¦§¦©¦§©¦

.eixacl di`x `vn `NW oeiM ,dliNA(u"ayxd)`le ©©§¨¥¨¤Ÿ¨¨§¨¨¦§¨¨§Ÿ
.izikf- KixSW Kkl `xwOd on fnx `vnlxn`YW ¨¦¦¦§Ÿ¤¤¦©¦§¨§¨¤¨¦¤¥¨¥

.zFliNA mixvn z`iviz`ixwAW ziviv zWxt `id §¦©¦§©¦©¥¦¨¨©¦¦¤¦§¦©

xfrl` 'x xaqe .mixvn z`ivi DA xMfOW ,rnW§©¤ª§¨¨§¦©¦§©¦§¨©¦¤§¨¨

mixnF` minkg la` ,ziaxrA s` DzFxwl devOW¤¦§¨¦§¨©§©§¦£©£¨¦§¦

Dpi`W ziviSd oicM ,mFIA `N` DzF` oixFw oi`W¤¥¦¨¤¨©§¦©¦¦¤¥¨

"FzF` mzi`xE" ,ziviv iAB xn`PW .mFIA `N` zbdFp¤¤¤¨©¤¤¡©©¥¦¦§¦¤

.dI`x onf Fpi` dlile.`nFf oA DWxCW cr`AW cr §©§¨¥§©§¦¨©¤¨§¨¤¨©¤¨

`xwOd on Kkl fnx `vnE `nFf oA('cea` u"ayxd) ¤¨¨¨¤¤§¨¦©¦§¨

.LiIg ini lM ...xn`PWLiIg iniA aYkl Fl dide ¤¤¡©Ÿ§¥©¤§¨¨¦§Ÿ¦¥©¤

azMW dOnE ,LiIg ini lM rnWn `liOnElMrnWn ¦¥¨©§¨Ÿ§¥©¤¦¨¤¨©Ÿ©§©

- z` zFAxl `AWminkge .zFliNd:EWxCini lM ¤¨§©¤©¥©£¨¦¨§¨§¥
.giWOd zFnil `iadl - LiIgzFni z` zFAxl ©¤§¨¦¦©¨¦©§©¤§

lHAzi dpFxg`d dN`Bd xg`W xn`Y `NW .giWOd©¨¦©¤ŸŸ©¤©©©§ª¨¨©£¨¦§©¥

dpFxg`d dN`Bd oFxkf `N` ,mixvn z`ivil oFxMGd©¦¨¦¦©¦§©¦¤¨¦§©§ª¨¨©£¨

Fl lth mixvn z`ivi oFxkfe ,xTrd didil"day) ¦§¤¨¦¨§¦§§¦©¦§©¦¨¥

(u"ayxdiziidW itl .iYgSp `le - "izikf `le" n"i .§Ÿ¨¦¦§Ÿ¦©§¦§¦¤¨¦¦

iYrC z` ElAwe "`nFf oA DWxCW cr" ,miAx lEn cigï¦©¦©¤¨§¨¤¨§¦§¤©§¦

miAx EpUrPW(g"e` x"cq). ¤©£¥©¦

.mFwOd KExA.d"ATd(e"fgn).`Ed KExA,Fnvrn ¨©¨©¨¨¨¥©§

.EpizFkxA zlEf(u"ayxd)ozPW KExAWxcl ,zEWx ©¦§¥¨¤¨©§¦§Ÿ

d z`.l`xUi FOrl dxFY('cea`)mipA drAx` cbpM ¤©¨§©¦§¨¥§¤¤©§¨¨¨¦
.dxFY dxACxRql dxFYA xn`p zFnFwn drAx`A ¦§¨¨§©§¨¨§¤¡©©¨§©¥

oFpbqA mrR lkaE ,mixvn z`ivi xERq z` Epipal§¨¥¤¦§¦©¦§©¦§¨©©§¦§

,rC :xnF`e .dfA dxFYd zpEM x`al ciBOd `aE .xg ©̀¥¨©©¦§¨¥©¨©©¨¨¤§¥©

.dxFYd dxAC mipFW mipA drAx` cbpM iMmkg cg` ¦§¤¤§©§¨¨¨¦¦¦§¨©¨¤¨¨¨
.'Eke rWx cg`.cg` lM fEnx okidn x`ai oOwlE ¤¨¨¨§§©¨§Ÿ©¥¥¨¨¨¤¨

rWx KM xg`e ,mkg ,mznkg xcQ itM mipAd xiMfde§¦§¦©¨¦§¦¥¤¨§¨¨¨¨§©©¨¨¨

Wi mipR lM lrW mY KM xg`e ,rxdl mkg `Ed s`W¤©¨¨§¨©§©©¨¨¤©¨¨¦¥

FA oi`W l`Wl rcFi Fpi`W eixg`e ,l`Wl zrC FA©©¦§Ÿ§©£¨¤¥¥©¦§Ÿ¤¥

.llM dnkg('cea`) ¨§¨§¨

.xnF` `Ed dn mkgxgn Lpa Ll`Wi iM" :xn`PW ¨¨©¥¤¤¡©¦¦§¨§¦§¨¨

dEv xW` mihRWOde miTgde zcrd dn ,xn`l¥Ÿ¨¨¥Ÿ§©ª¦§©¦§¨¦£¤¦¨

"mkz` Epidl` 'd.(k e mixaC)mkgW xMp Fzl`W KFYnE ¡Ÿ¥¤§¤§¨¦¦§¥¨¦¨¤¨¨

.`Ed.'Eke miTgde zcrd dnlk`l oiniCwn rECn ¨¨¥Ÿ§©ª¦§©©§¦¦¤¡Ÿ

`Ed gqR oAxw ixde ,gqR oAxwl mcw dbibg oAxTn¦¨§©£¦¨Ÿ¤§¨§©¤©©£¥¨§©¤©

mifFb`e zFIlw oiwNgO dOl DnY oke ?mFId zevn xTr¦©¦§©©§¥¨¥©¨¨§©§¦§©¤¡¦

dcErQd xg`l m`iadl KxCd ixde ,dcErQd mcwŸ¤©§¨©£¥©¤¤©£¦¨§©©©§¨

:aiWnE .gEPwldY` s`a`dzFkldM Fl xn` §¦©¥¦©©¨¨¨¡Ÿ§¦§
.gqRdgqRd zFkldn oiC EdGW Fl aiWY ,xnFlM ©¤©§©¨¦¤¤¦¥¦§©¤©

Woixihtn oi`oinIqnxg`oAxw zlik`gqRd ¤¥©§¦¦§©§¦©©£¦©¨§©©¤©
A.onFwit`miCwi m` Kkitl .lk`n xaC mEWA - ©£¦¨§§©©£¨§¦¨¦©§¦
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ÚL¯?"ÌÎÏ ˙‡f‰ ‰„B·Ú‰ ‰Ó" ?¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó(ek ,ai zeny)Â ÌÎÏ.BÏ ‡Ï ¨¨¨¥¨¨£¨©Ÿ¨¤¨¤¿Ÿ

k‰ ÔÓ BÓˆÚ ˙‡ ‡ÈˆB‰L ÈÙÏe¯wÚa ¯Ùk ,ÏÏ˙‡ ‰‰˜‰ ‰z‡ Û‡ . §¦¤¦¤©§¦©¿¨¨©¨¦¨©©¨©§¥¤

<Â‰È ‰NÚ ‰Ê ¯e·Úa" :BÏ ¯BÓ‡Â ÂÈpLidpecd`ia ÈÏ."ÌÈ¯ˆnÓ È˙‡ˆ(g ,bi zeny) ¦¨¤¡©£¤¨¨§Ÿ̈¦¿¥¦¦¦§¨¦

Â ÈÏÂ ,BÏ ‡Ï:Ï‡‚� ‰È‰ ‡Ï ÌL ‰È‰ el‡ ¦¿Ÿ¿¦¨¨¨Ÿ¨¨¦§¨

ÌzÂ ?"˙‡fŒ‰Ó" ¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Óa" :ÂÈÏ‡ z¯Ó‡<Â‰È e�‡ÈˆB‰ „È ˜ÊÁ ¨¨¥©Ÿ¿¨©§¨¥¨¿Ÿ¤¨¦¨§Ÿ̈

idpecd`i:"ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ ÌÈ¯ˆnÓ(ci ,bi zeny) ¦¦§©¦¦¥£¨¦

ÂB�È‡LÏ Ú„BÈt z‡ Ï‡L:¯Ó‡pL .BÏ Á˙(g ,bi zeny)Â"Ï z„b‰�·‡e‰‰ ÌBia E
¿¤¥¥©¦§Ÿ©§¿©¤¤¡©¿¦©§¨¿¦§©©

<Â‰È ‰NÚ ‰Ê ¯e·Úa ¯Ó‡Ïidpecd`ia ÈÏÏBÎÈ :"ÌÈ¯ˆnÓ È˙‡ˆ ¥Ÿ©£¤¨¨§Ÿ̈¦¿¥¦¦¦§©¦¨

Í�·Ï ˙„‚‰ÂÍ�·Ï ˙„‚‰Â
,dbibg oAxTn eixg` lk`l lkEi `l gqR oAxwn lk`l¤¡Ÿ¦¨§©¤©Ÿ©¤¡Ÿ©£¨¦¨§©£¦¨

.eitA gqR oAxw lW Fnrh x`XIW KixSW(g"e` e"fgn). ¤¨¦¤¦¨¥©£¤¨§©¤©§¦

milkF` oi` ,gqR oAxwl xkfM dSn milkF`W EpPnfaE¦§©¥¤§¦©¨§¥¤§¨§©¤©¥§¦

.xMfPd mrHdn mElM dixg`.onFwit`,mElk `l - ©£¤¨§¥©©©©¦§©£¦¨Ÿ§

EwiR` oFwixhFp - onFwit` EWxC l"fge .zipei oFWlA§¨§¨¦©£©¨§£¦¨¨¦©¦

xg` mixnF` oi`W ,(dwizn ipin E`ivFd) dwizn ipin¦¥§¦¨¦¦¥§¦¨¤¥§¦©©

on `Ede ,gEPwl dwizn ipin E`ivFd gqRd zlik£̀¦©©¤©¦¦¥§¦¨§¦©§¦

.xMfPd mrHd('cea` g"e` m"ayx x"cq) ©©©©¦§©

.xnF` `Ed dn rWxmkil` Exn`i iM dide" :xn`PW ¨¨¨¥¤¤¡©§¨¨¦Ÿ§£¥¤

mkipA"mkl z`Gd dcFard dn(e"k a"i zFnW) §¥¤¨¨£¨©Ÿ¨¤§

aMrl dpW lkA Epilr migixhn mY`W dGd gxHd dn̈©Ÿ©©¤¤©¤©§¦¦¨¥§¨¨¨§©¥

.bgd zgnU z` axrlE EpzcErq z`(inlWExi)itlE ¤§¨¥§¨¥¤¦§©¤¨©§©§¦§¦

z`Gd dcFard dn xn`W,mkl`id mkl xnFlM ¤¨©¨¨£¨©Ÿ¨¤§©¨¤¦

dcFard.Fl `ledNB ,iEESd llkA Fnvr llFM Fpi`W ¨£¨§Ÿ¤¥¥©§¦§©©¦¦¨

- df ixde ,xAcn rWx oaAW aEzMd Ll.xTrA xtM §©¨¤§¥¨¨§ª¨©£¥¤¨©¨¦¨
xtFM EN`M ,eizFvnA xtFMd lMW .`Ed KExA WFcTA©¨¨¤¨©¥§¦§¨§¦¥

.FA(e"fgn)- Kkitl.eiPW z` ddwd dY` s` §¦¨©©¨©§¥¤¦¨
.oicibM oiWTd mixaC "Lpal YcBde" xn`PW .Edqirkd©§¦¥¤¤¡©§¦©§¨§¦§§¨¦©¨¦§¦¦

('cea` g"e`).Fl xFn`e,WOn lW daEWY Fl miaiWn oi` ¤¡¥§¦¦§¨¤©¨

Fl aiWY :ciBOd xnF` Kkitl .xEhpw ixaC `N ¤̀¨¦§¥¦§§¦¨¥©©¦¨¦

:aEzMd xAC LCbpM ,FYlE`Mil 'd dUr df xEarA §¦©§§¤§§¦¥©¨©£¤¨¨¦
.mixvOn iz`vAaEzMd WiBcdeilizFnMWl`le §¥¦¦¦§¨¦§¦§¦©¨¦§¤§¦§Ÿ

,Fl.rWx `EdW(e"fgn)Fpi`W itl ,dCn cbpM dCn ¤¨¨¦¨§¤¤¦¨§¦¤¥

.dN`BA oin`n.l`bp did `l mW did EN`edid `N` ©£¦©§ª¨§¦¨¨¨Ÿ¨¨¦§¨¤¨¨¨

.dlt`d ini zWlWA l`xUi irWx lkM zn.(u"ayx) ¥§¨¦§¥¦§¨¥¦§Ÿ¤§¥¨£¥¨

dxFYAlMn ,l`Wl rcFi Fpi`W oAl Ff daEWY d`A ©¨¨¨§¨©¥¤¥¥©¦§Ÿ¦¨

zl`Wl "il" 'd dUr Fxn`A FA fnxp mFwn̈¦§©§¨§¨¨¦¦§¥©

.rWxd('cea`)Fzl`Wl dxFYd zaEWY `iad `le ¨¨¨§Ÿ¥¦§©©¨¦§¥¨

'Eke 'dl `Ed gqR gaf mYxn`e")hEWR xaC `Ed iM (" ©£©§¤¤©¤©©§¦¨¨¨

Ep`vn okid EprinWdl `A o`ke .FnvrA oAd rcFie§¥©©¥§©§§¨¨§©§¦¥¥¨¨¨

.rWxd cbpM dxAC dxFYdW.(g"e` m"ayx)mBW s`e ¤©¨¦§¨§¤¤¨¨¨§©¤©

`l ,ipW sEbA "mkz`" xn`W dnFC oFWlA xAC mkgd¤¨¨¦¥§¨¨¤¨©¤§¤§¥¦Ÿ

.Fnvr llke Epidl` xn` ixdW ,llMd on Fnvr `ivFd¦©§¦©§¨¤£¥¨©¡Ÿ¥§¨©©§

mixvOn E`vIW md eizFa`W itl "mkz`" xn`X dnE©¤¨©¤§¤§¦¤£¨¥¤¨§¦¦§©¦

,`Ed `le('cea` g"e`)oi`e `Ed ohTW rcFIW ,cFre §Ÿ§¤¥©¤¨¨§¥

.ohTd lr gqRd oihgFW(x"cq) £¦©¤©©©¨¨

.xnF` Edn mYxgn Lpa Ll`Wi iM dide" xn`PW ¨©¥¤¤¡©§¨¨¦¦§¨§¦§¨¨

."z`G dn xn`l(g mW).mY.WRh('yexi).z`G dn ¥Ÿ©Ÿ¨¨¦¥©Ÿ
lM z` d`FxW `N` ,Fzl`W z` hxtl rcFi Fpi`W¤¥¥©§¨¥¤§¥¨¤¨¤¤¤¨

."z`G dn" l`FWe ,EdXn dxTW oianE dN`d miiEPXd©¦¦¨¥¤¥¦¤¨¨©¤§¥©Ÿ

.eil` Yxn`e?cviM .dUrOd lM Fl xRq ,WExR §¨©§¨¥¨¥©¥¨©©£¤¥©

.mixvOn 'd Ep`ivFd ci wfgAixacA Fl Kix`ze §Ÿ¤¨¦¨¦¦§©¦§©£¦§¦§¥

.mdil` KWnp FANW ,zF`ltPde miQPd ixERqA dcB ©̀¨¨§¦¥©¦¦§©¦§¨¤¦¦§©£¥¤

(l"day g"e`)

Fpi`We.l`Wl rcFi.zEninzA ENt`.Fl gzR Y` §¤¥¥©¦§Ÿ£¦¦§¦©§§©
mixacaE h`l ,FYrC itM oiprd Fl x`A ,WExR¥¨¥¨¦§¨§¦©§§©¦§¨¦

.l`Wie oiaIW cr FAll gzR `vnze ,miNw(l"day)Wie ©¦§¦§¨¤©§¦©¤¨¦§¦§©§¥

xERq z` Fl xRqYW ,Lnvrn "Fl gzR" ,miWxtn§¨§¦§©¥©§§¤§©¥¤¦
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aÓ ÏBÎÈ ‡e‰‰ ÌBia È‡ ."‡e‰‰ ÌBia" ¯ÓBÏ „eÓÏz ?L„Á L‡¯Ó?ÌBÈ „BÚ ¥ŸŸ¤©§©©©¦©©¨¦¿

a ‡l‡ Èz¯Ó‡ ‡Ï "‰Ê ¯e·Úa" ."‰Ê ¯e·Úa" ¯ÓBÏ „eÓÏz¯B¯Óe ‰vnL ‰ÚL ©§©©£¤©£¤Ÿ¨©§¦¤¨¿¨¨¤©¨¨

Ï ÌÈÁpÓÈ�Ù:E ª¨¦¿¨¤

zÓ‰lÁ·BÚÂ .e�È˙B·‡ eÈ‰ ‰¯Ê ‰„B·Ú È„¯˜ ÂLÎÚ,B˙„B·ÚÏ ÌB˜n‰ e�· ¦¿¦¨¿¥£¨¨¨¨£¥¿©§¨¥¿¨©¨©£¨

:¯Ó‡pL(ck ,ck ryedi)È ¯Ó‡iÂ"k Ï‡ ÚLB‰<Â‰È ¯Ó‡ ‰k ,ÌÚ‰ŒÏidpecd`i ¤¤¡©©Ÿ¤¿ª©¤»¨¨Ÿ¨©§Ÿ̈

a Ï‡¯NÈ È‰Ï‡LÈ ¯‰p‰ ¯·Ú.¯BÁ� È·‡Â Ì‰¯·‡ È·‡ Á¯z ,ÌÏBÚÓ ÌÎÈ˙B·‡ e· ¡Ÿ¥¦§¨¥¿¥¤©¨¨¨¿£¥¤¥¨¤©£¦©§¨¨©£¦¨

B˙B‡ CÏB‡Â ,¯‰p‰ ¯·ÚÓ Ì‰¯·‡ ˙‡ ÌÎÈ·‡ ˙‡ Áw‡Â :ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ e„·ÚiÂ©©©§¡Ÿ¦£¥¦¨¤©¤£¦¤¤©§¨¨¥¥¤©¨¨¨¥

aÎk ı¯‡ŒÏÏ Ôz‡Â .˜ÁˆÈ ˙‡ BÏŒÔz‡Â BÚ¯Ê ˙‡ ‰a¯‡Â ,ÔÚ�·˜ÚÈ ˙‡ ˜ÁˆÈ ¿»¤¤¿¨©¨©§¤¤©§¨¤¥¤¦§¨¨¤¥¿¦§¨¤©£Ÿ

ÂÏ Ôz‡Â ,ÂNÚ ˙‡Â ,B˙B‡ ˙L¯Ï ¯ÈÚN ¯‰ ˙‡ ÂNÚ¯È ÂÈ�·e ·˜ÚÈ:ÌÈ¯ˆÓ e„ ¿¤¥¨¨¤¥¿¥¨¤©¥¦¨¤¤¿©£Ÿ¨¨¨¿¦§¨¦

Í�·Ï ˙„‚‰ÂÍ�·Ï ˙„‚‰Â
.l`WIW ilA mB mixvn z`ivi(u"ayx)YcBde xn`PW §¦©¦§©¦©§¦¤¦§©¤¤¡©§¦©§¨

.LpalxAcOW rnWn ,oAd zl`W idn o`M dxn`p `le §¦§§Ÿ¤¤§¨¨©¦§¥©©¥©§¨¤§ª¨

.l`Wl rcFi Fpi`W inA('cea`).df xEarAmIw`W §¦¤¥¥©¦§Ÿ©£¤¤£©¥

.ElNd xFxnE dSn gqR oFbM eizFvn.il 'd dUrlM z` ¦§¨§¤©©¨¨©¨¨¨¦¤¨

- ElNd miQPd.Wcg W`xn lFki .mixvOn iz`vA ©¦¦©¨§¥¦¦¦§©¦¨¥ŸŸ¤
`Ed ,wEqRd xiMfdW aB` `N` ,daEWYdn wlg df oi ¥̀¤¥¤¥©§¨¤¨©¨¤¦§¦©¨

.dcBdd zxin` onf izni` Wxtn dYre .FzF` WxFC¥§©¨§¨¥¥¨©§©£¦©©©¨¨

.(m"ayxd)lFkixaM mixvn z`iviA Wxcl aIgzi ¨¦§©¥¦§Ÿ¦¦©¦§©¦§¨

.Wcg W`xndid Wcg W`xAW .dN`Bd zlgzd `EdW ¥ŸŸ¤¤©§¨©©§ª¨¤§ŸŸ¤¨¨

.gqR oAxw lr l`xUi ipA z` xidfnE cnFr dWnŸ¤¥©§¦¤§¥¦§¨¥©¨§©¤©

.`Edd mFIA xnFl cEnlY.El`bp FAW c"i mFiAlFki ©§©©©§¤¦§£¨
Wxcp.mFi cFrAnoAxw zaxwd onf `EdW ,c"i mFi lW ¦§Ÿ¦§¤¤§©©§¨©¨§©

- gqR.df xEarA xnFl cEnlYrnWn "df" oFWl lM ¤©©§©©£¤¨§¤©§¨

xEarA" WxC df lre ,eilr oiriAvnE FzF` mi`FxW¤¦©§¦¦¨¨§©¤¨©©£
- "dfmigPn xFxnE dSOW drWA `N` iYxn` `l ¤Ÿ¨©§¦¤¨§¨¨¤©¨¨ª¨¦

.LiptlmFiA EpiidC ,'df xEarA' mdilr xnFl iE`xW §¨¤¤¨©£¥¤©£¤§©§§

.e"h lil `EdW axrA c"i('cea`)zevOW ,Epcnle ¨¤¤¤¥§¨©§¤¦§©

`weC gqR oAxw zlik` onfA `id dcBdd(e"h lilA)`l , ©©¨¨¦¦§©£¦©¨§©¤©©§¨§¥Ÿ

Fzxdf` zrWA(Wcg W`xA)FzhigW zrWA `lec"iA) ¦§©©§¨¨§ŸŸ¤§Ÿ¦§©§¦¨§

(mFIA..il 'd dUr df xEarAFf daEWY dxn`p `xwOA ©©£¤¨¨¦©¦§¨¤¤§¨§¨

fnxl ,l`Wl rcFi Fpi`W iAB ciBOd D`iade ,rWxl̈¨¨§¥¦¨©©¦©¥¤¥¥©¦§Ÿ¦§Ÿ

'il' 'd dUr df xEarA" wEqRd y"n EplxnFlM - " ¨©¨©£¤¨¨¦§©

`Ede ,raHd KxcM `NW dzid mixvn zN`BW ,izEkfA¦§¦¤§ª©¦§©¦¨§¨¤Ÿ§¤¤©¤©§

.miQpl iE`x Fpi`(g"e`) ¥¨§¦¦

dNgYn.EpizFa` Eid dxf dcFar icaFria` gxY ¦§¦¨§¥£¨¨¨¨£¥¤©£¦
.mdxa`.mdl degYWnE minlv dUFr didW ©§¨¨¤¨¨¤§¨¦¦§©£¤¨¤

.mFwOd Epaxw eWkre`Ed KExA WFcTd,FzcFarl §©§¨¥§¨©¨©¨¨©£¨
:'eke xn`PWiR lr s`W ,EpOr dUrW micqgd xiMfn ¤¤¡©©§¦©£¨¦¤¨¨¦¨¤©©¦

maxw ,zFafFMd zFpEn`A c`n ErTYWP EpizFa`W¤£¥¦§©§§Ÿ¨¡©§¥§¨

.dpikXd itpM zgY mqipkde mFwOd.xdPd xarA`A ©¨§¦§¦¨©©©§¥©§¦¨§¥¤©¨¨¨

Epgp` oi` mixvOn Ep`vIW t"r`y EpqEgi lr cOll§©¥©¦¥¤¨¨¦¦§©¦¥£©§

.xFgpe gxY lW mrxGn(u"ayx g"e`)mkizFa` EaWi ¦©§¨¤¤©§¨¨§£¥¤
.mlFrnmcTW ,mlFr zFnin xW` mkizFa` xnFlM ¥¨§©£¥¤£¤¦¨¤Ÿ¤

.mdil` miqgizn Epiid dxFY oYnmdxa` ia` gxY ©©¨¨¦¦§©£¦£¥¤¤©£¦©§¨¨
.xFgp ia`e.dxf dcFar Ecar ,FpA xFgpe a`d ,mdipWE ©£¦¨§¥¤¨¨§¨§¨§£¨¨¨

.mkia` z` gT`eeia` ikxCn FAl izihp icqgA ¨¤©¤£¦¤©£¨©¨¦¦¦¦©§¥¨¦

mYrC xg` KWOi `NW mdipiAn FzF` gT`e ,eig`e§¨¦¨¤©¦¥¥¤¤Ÿ¦¨¥©©©§¨

.zafFMd.orpM ux`ÎlkA FzF` KlF`eux` `idW ©¤¤¨¥§¨¤¤§¨©¤¦¤¤

.dpikXl diE`xE dWFcw.Frxf z` dAx`el`rnWi §¨§¨©§¦¨¨©§¤¤©§¦§¨¥

.dxEhw ipaE(e"fgn)- ok iR lr s`e.wgvi z` Fl oY`e §¥§¨§©©¦¥¨¤¥¤¦§¨
`xwp `l mpn`e ,Fnvr cSn zEaiWge dlrn Fl WIW¤¥©£¨©£¦¦©©§§¨§¨Ÿ¦§¨

.wgviA `N` Frxf(u"ayx g"e`).eUr z`e awri z`s` ©§¤¨§¦§¨¤©£Ÿ§¤¥¨©

dndGd z` a`W eUre zg` qxkA mdipW EidW ,cqg df¤¤¤¤¨§¥¤§¤¤©©§¥¨¨©¤©ª£¨

.iwp `vi awrie.xirU xd z` eUrl oY`eiYzp cIn §©£Ÿ¨¨¨¦¨¤¥§¥¨¤©¥¦¦¨¨©¦

EaEWi iriax xFce" awriA mIwl icM ,Fwlg z` Fl¤¤§§¥§©¥§©£Ÿ§§¦¦¨

."dPd.mixvn Ecxi eipaE awriez` zWxl mtFqe ¥¨§©£Ÿ¨¨¨§¦§¨¦§¨¨¤¤¤
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Ce¯aÏ B˙ÁË·‰ ¯ÓBL˙‡ ·MÁ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰L .‡e‰ Ce¯a Ï‡¯NÈ ¨¥©§¨¨¿¦§¨¥¨¤©¨¨¦¥¤

k ˙BNÚÏ ,ıw‰Ï ¯Ó‡L BÓa‰ ÔÈa ˙È¯·a e�È·‡ Ì‰¯·‡.ÌÈ¯˙ ©¥©£¿¤¨©¿©§¨¨¨¦¦§¦¥©¿¨¦

:¯Ó‡pL(ci,bi ,eh ziy`xa)Ï ¯Ó‡iÂ"a EÚ¯Ê ‰È‰È ¯‚ Èk Ú„z Ú„È Ì¯·‡‡Ï ı¯‡ ¤¤¡©©Ÿ¤¿©§¨¨Ÿ©¥©¦¥¦§¤©§£¿¤¤Ÿ

Â Ìe„·ÚÂ ,Ì‰ÏÂ .‰�L ˙B‡Ó Úa¯‡ ,Ì˙‡ epÚÔc e„·ÚÈ ¯L‡ ÈBb‰ ˙‡ Ì‚ ¨¤©£¨¿¦Ÿ¨©§©¥¨¨¿©¤©£¤©£Ÿ¨

Â ,ÈÎ�‡ˆÈ ÔÎ È¯Á‡:"ÏB„b LÎ¯a e‡ ¨Ÿ¦¿©£¥¥¥¿¦§ª¨

:¯Ó‡ÈÂ ˙È�ÓÈ‰ Â„È· ÒÂÎ‰ ˙‡ ÊÁ‡ÈÂ ‰¯Ú˜·˘ ˙ÂˆÓ‰ ˙‡ ‰ÒÎÈ

ÂÓÚL ‡È‰Â e�È˙B·‡Ï ‰„Ï e�ÈÏÚ „ÓÚ „·Ïa „Á‡ ‡lL ,e�Ï‡l‡ .e�È˙BlÎ ¿¦¤¨¿¨©£¥¿¨¤Ÿ¤¨¦§©¨©¨¥¿©¥¤¨

aLÎÓBÚ ¯B„Â ¯BcŒÏÏ e�ÈÏÚ ÌÈ„Â ,e�È˙BlÎCe¯a LB„w‰‡e‰:Ì„iÓ e�ÏÈvÓ ¤¿»¨¿¦¨¥¿©¥¿©¨¨©¦¥¦¨¨

.˙ÂˆÓ‰ ˙‡ ‰Ï‚ÈÂ ,ÔÁÏ˘‰ ÏÚ ÒÂÎ‰ ÁÈ�È

‡ˆ„ÓÏeÏ ˙BNÚÏ Èn¯‡‰ Ô·Ï Lwa ‰ÓÏÚ ‡l‡ ¯Êb ‡Ï ‰Ú¯tL .e�È·‡ ·˜ÚÈ ¥§©©¦¥¨¨¨£©¦©£¿©£Ÿ¨¦¤©§ŸŸ¨©¤¨©

Í�·Ï ˙„‚‰ÂÍ�·Ï ˙„‚‰Â
rxtl mdilrW `N` .orpM ux`aFgd xhW z` dNgY ¤¤§¨©¤¨¤£¥¤¦§Ÿ©§¦¨¤§©©

.mixzAd oiA zixaA mdilr xfbPW(zecevn l"day g"e`) ¤¦§©£¥¤¦§¦¥©§¨¦

KExA.zxg` dWxcA ligzn `Ed dYr -('cea`)xnFW ¨©¨©§¦¦§¨¨©¤¤¥
.l`xUil FzghadEpl`bl mdxa`l gihadW ©§¨¨§¦§¨¥¤¦§¦©§©§¨¨§¨¢¥

.mixvn cEArXn(e"fgn).uTd z` aWg.dN`Bd lW ¦¦§¦§©¦¦¥¤©¥¤©§ª¨

EcArYWIWe mixB EidIW mdxa` rxf lr xfB ixdW¤¨©©¤©©§¨¨¤¦§¥¦§¤¦§©§§

oipn ligzn izni`n x`A `le .dpW zF`n rAx` mdÄ¤©§©¥¨¨§Ÿ¥¥¥¥¨©©§¦¦§¨

oipOdn zFpnl ligzdl cqg d"ATd EpOr dUre ,df¤§¨¨¦¨©¨¨¤¤§©§¦¦§¥©¦§¨

.mdxa` rxfn `EdW wgvi zcNn EpidC ,xzFiA mCwOd©ª§¨§¥§©§¦¥©¦§¨¤¦¤©©§¨¨

drXn ,xnFlM "Lrxf didi xb iM" wEqRd mIwzp dfAE¨¤¦§©¥©¨¦¥¦§¤©§£§©¦¨¨

awri cxIW cr wgvi zcl mFInE .rxf Ll didIW¤¦§¤§¤©¦¥©¦§¨©¤¨©©£Ÿ

e"cx oipnM EdW mixvnaE ,dpW u"w md mixvnl§¦§©¦¥¨¨§¦§©¦¨§¦§©

lW FhEWR itl iM ,cFre .wEIcA dpW 'z lMd Kq ,mipẄ¦©©Ÿ¨¨§¦§¦§¦§¤

dUre ,mipW 'z Kx`zdl xEn` did cEArXd s` `xwn¦§¨©©¦§¨¨¨§¦§¨¥¨¦§¨¨

- zxg` KxcA wEqRd z` WxtE ,cqg EpOr d"ATd©¨¨¦¨¤¤¥¥¤©¨§¤¤©¤¤

ux`A Lrxf didi xb iM rcY rci mxa`l xn`Ie"©Ÿ¤§©§¨¨Ÿ©¥©¦¥¦§¤©§£§¤¤
.dpW zF`n rAx` - mdl `lzF`n rAx`" xRqOde Ÿ¨¤©§©¥¨¨§©¦§¨©§©¥

rvn`A y"ne .zExBd ini Eidi dOM wx x`al `A "dpẄ¨¨§¨¥©©¨¦§§¥©¥¨¤§©

`le ,Fnvr iptA xBqn xn`n `Ed "mz` EPre mEcare"©£¨§¦Ÿ¨©£¨ª§¨¦§¥©§§Ÿ

.eipt iptl` Wxcp `xwOde ,didi onf dOM FA WxR¥¥©¨§©¦§¤§©¦§¨¦§©©¦§¥¨¨

.dpW 'z md cgi cEArXde zExBd ini iM l"xe(l"day) ¦§¥©¥§©¦§©©¥¨¨

.Ecari xW` iFBd z` mbezFIkln 'c s` zFAxl §©¤©£¤©£Ÿ§©©Ÿ©§ª

EpA micArWndWkxA E`vi ok ixg`e ,ikp` oC ©§©§§¦¨¨¨Ÿ¦§©£¥¥¥§¦§ª
.lFcB."mixvn z` ElSpie" xn`PWl"fg Exn`e ¨¤¤¡©©§©§¤¦§¨¦§¨§£©

mzF` EpwFxW xnFlM mibC DA oi`W dlEvnM dE`UrW¤£¨¨¦§¨¤¥¨¨¦§©¤§¨

.mdOr EdElhpE mpFnOn¦¨¨§¨¦¨¤

.`ide`id ,mixzAd oiA zixaA mdxa`l dghad DzF` §¦¨©§¨¨§©§¨¨¦§¦¥©§¨¦¦

.EpizFa`l dcnrW.mixvOn md E`vie.Eple ¤¨§¨©£¥§¨§¥¦¦§©¦§¨
oicr mzF` l`BW `l m`W ,mixvOn Ep` Ep`vi EN`MW¤§¦¨¨¨¦¦§©¦¤¦Ÿ¤¨©¨£©¦

.'Eke EpipaE Epgp`('cea` l"day)xn` oMW "Eple" n"ie £©§¨¥§§¨¤¥¨©

"mbe" "ikp` oC Ecari xW` iFBd z` mbe" mdxa`l§©§¨¨§©¤©£¤©£Ÿ¨¨Ÿ¦§©

.EpA micArWnd zFIkln 'c s` zFAxl(u"ayx)`NW §©©Ÿ©§ª©§©§§¦¨¤Ÿ
.calA cg`.mixvOdxFce xFC lkAW `N` ¤¨¦§©©¦§¦¤¨¤§¨¨

.Epilr micnFrmipei miInFx miIqxR miICUMd oFbM §¦¨¥§©©§¦¦©§¦¦¦¦§¨¦

.mzlEfe(u"ayxd).mcIn EpliSn `Ed KExA WFcTde §¨¨§©¨¨©¦¥¦¨¨
xFC lkA mdl miwn ,l`xUiA FzgBWd zF`xdl icMW¤§¥§©§©§¨¨§¦§¨¥¥¦¨¤§¨

dcnrW dghad DzF` zEkfA ,mcIn mliSnE miaiF`§¦©¦¨¦¨¨¦§¨©§¨¨¤¨§¨

.Eple EpizFa`l.('cea` l"day) ©£¥§¨

.cnlE `vzixAd zghad ilEN`W di`x `ian ¥§©¥¦§¨¨¤¦¥©§¨©©§¦

.mFlWe qg ca`p awri did ,mdxa`l gihadW¤¦§¦©§©§¨¨¨¨©£Ÿ¤¡¨©§¨

(e"fgn)zFxSd Eligzd Ki` ,cnlE `v xn` df lre§©¤¨©¥§©¥¦§¦©¨

.awril'cea`)(.iOx`d oal WTA dnxRql ligzd §©£Ÿ©¦¥¨¨¨£©¦¦§¦§©¥

.miriWxOd W`xA(u"ayx)lr `N` xfB `l drxRW §Ÿ©©§¦¦¤©§ŸŸ¨©¤¨©
.mixkGd.xF`il mkilWdlz` xwrl WTA oale ©§¨¦§©§¦¨©§§¨¨¦¥©£Ÿ¤
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f‰Â ,ÌÈ¯Î:¯Ó‡pL .Ïk‰ ˙‡ ¯B˜ÚÏ Lwa Ô·Ï(d ,ek mixac) ©¿¨¦¿¨¨¦¥©£¤©Ÿ¤¤¡©

‚iÂ ‰ÓÈ¯ˆÓ „¯iÂ ,È·‡ „·‡ Èn¯‡Ó È˙Óa ÌL ¯ÌL È‰ÈÂ ,ËÚ £©¦Ÿ¥¨¦©¥¤¦§©§¨©¨»¨¦§¥¿¨©§¦¨

Ï:·¯Â ÌeˆÚ ÏB„b ÈB‚ ¿¨¨¨¨

„¯iÂ""‰ÓÈ¯ˆÓ.¯eac‰ Èt ÏÚ Òe�‡ - ©¥¤¦§©§¨¨©¦©¦

‚iÂ"¯- "ÌLÓÏ „¯È ‡lL „nÏ:¯Ó‡pL ,ÌL ¯e‚Ï ‡l‡ ÚwzL‰(c ,fn ziy`xa) ©¨»¨¿©¥¤Ÿ¨©¿¦§©¥©¤¨¨¨¤¤¡©

Ó‡iÂ"¯L‡ Ô‡vÏ ‰Ú¯Ó ÔÈ‡ Èk e�‡a ı¯‡a ¯e‚Ï ‰Ú¯t Ï‡ e¯ ©Ÿ¿¤©§Ÿ¨¨¨¤¨¦¥¦§¤©Ÿ£¤

È„·ÚÏa ·Ú¯‰ „·Î Èk ,Ek ı¯‡Â ,ÔÚ�LÈ ‰zÚÈ„·Ú ‡� e·a E:"ÔLb ı¯‡ ©£¨¤¦¨¥¨¨¨¿¤¤¿¨©¿©¨¥¿¨£¨¤¿¤¤Ÿ¤

È˙Óa"Ó- "ËÚk:¯Ó‡pL BÓ(ak ,i mixac)a"¯È LÙ� ÌÈÚ·LÈ˙B·‡ e„E ¦§¥¿¨¿¤¤¡©¿¦§¦¤¤¨¿£¤

Â ,‰ÓÈ¯ˆÓÓN ‰zÚ<Â‰È Eidpecd`iÈ‰Ï‡k EÎBÎ:"·¯Ï ÌÈÓM‰ È· ¦§¨§¨¿©¨¨¿§Ÿ̈¡Ÿ¤¿¿¥©¨©¦¨Ÿ

È‰ÈÂ"Ï ÌLÓ - "ÈB‚Ó Ï‡¯NÈ eÈ‰L „nÏÏ ÌL ÌÈ�iˆ.ÈB‚ ©§¦¨¿¿©¥¤¨¦§¨¥¿ª¨¦¨¿

Í�·Ï ˙„‚‰ÂÍ�·Ï ˙„‚‰Â
.lMd.eipaE awri z` bxdl WTAW ©Ÿ¤¦¥©£Ÿ¤©£Ÿ¨¨

.ia` ca` iOx` xn`PWoal" :qElwpE` mBxznE ¤¤¡©£©¦Ÿ¥¨¦§©§¥§§¨¨

d`Ox`'`rA'oal=) "`A` zi `caF`l £©¨¨¨¨§¨¨¨©¨¨¨

iOx`d'dvx'ici l`l Wi" :Fl xn`W .(`A` z` cA`l ¨£©¦¨¨§©¥¤©¨¤¨©¥§¥¨¦

Frpn `Ed KExA WFcTdW `l` ."rx mkOr zFUrl©£¦¨¤©¤¨¤©¨¨§¨

.dUrnl daWgn ztxhvn mirWxle .KMn('cea`)cxIe ¦¨§¨§¨¦¦§¨¤¤©§¨¨§©£¤©¥¤
.dnixvnWxFce lirlC wEqRd zvwn hHvn ciBOd ¦§©§¨©©¦§©¥¦§©©¨¦§¥§¥

Exn`W miwEqRd KWnd z` `iai ,oNdl oke .FzF`§¥§©¨¨¦¤¤§¥©§¦¤¨§

icM ,mzF` Wxcie "`Faz iM" zWxtA mixEMAd i`ian§¦¥©¦¦§¨¨©¦¨§¦§Ÿ¨§¥

mde ,EpOr dUrW zFaFHd iEAx gqR lilA xRql§©¥§¥¤©¦©¤¨¨¦¨§¥

.miwEqR drAx`(u"ayxd) ©§¨¨§¦

oFW`x wEqR̈¦
.dnixvn cxIeE`A mixg` cFr ,oal lW eizFxv xg`l ©¥¤¦§©§¨§©©¨¨¤¨¨£¥¦¨

mixvnl awri cxIW ,EpizFNkl Epilr̈¥§©¥¤¨©©£Ÿ§¦§©¦

.mixzAd oiA zxfB z` mIwl icM('cea`)xn`W KFYnE §¥§©¥¤§¥©¥©§¨¦¦¤¨©

`N` ,FpFvxn cxi `NW rnWn ,`vIe `le "cxIe"©¥¤§Ÿ©¥¥©§¨¤Ÿ¨©¥§¤¨

- did.xEACd iR lr qEp`Fxn`n iR lr ,FgxM lrA ¨¨¨©¦©¦§©¨§©¦©£¨

didi xb iM" zxfB mIwl icM ,KxAzi mXd lW FxEAce§¦¤©¥¦§¨©§¥§©¥§¥©¦¥¦§¤

cArYWdl eipA oicizrW awri rcFi didW ."Lrxf©§£¤¨¨¥©©£Ÿ¤£¦¦¨¨§¦§©§¥

didW llMn "dnixvn dcxn `xiY l`" :xn`PW ,mẄ¤¤¡©©¦¨¥§¨¦§©§¨¦§¨¤¨¨

cxi `l sqFi lEBlB `lnl`e ,cEArXd ipRn cxil `xï¥¥¥¦§¥©¦§§¦§¨¥¦§¥Ÿ¨©

.mWl(l"day) §¨

.mW xbIe,i`xr KxC zExB oFWlcOlncxi `NW ©¨¨¨§¥¤¤£©§©¥¤Ÿ¨©
rTYWdlaWFzM zFidle aEXi mW rAwl - §¦§©¥©¦§Ÿ¨¦§¦§§¨

mW xEbl `N`Fgihad d"ATd ixdW ,iPnf ot`A ¤¨¨¨§Ÿ¤§©¦¤£¥©¨¨¦§¦

."dlr mB Llr` ikp`e"('cea` u"ayxd)df lr `ianE §¨Ÿ¦©©§©¨Ÿ¥¦©¤

- sqFi ig` Exn`W dOn di`xux`A xEbl drxR l` §¨¨¦¨¤¨§£¥¥¤©§Ÿ¨¨¨¤
,Ep`A- dAq mipzFp mB mde .dxvw dtEwzloi` iM ¨¦§¨§¨¨§¥©§¦¦¨¦¥

,o`Sl drxn.xfgp didIWkE ,Ep`A `l ,did EN`e ¦§¤©Ÿ§¦¨¨Ÿ¨§¤¦§¤©§Ÿ

(e"fgn)

.hrn iznA.Wtp miraWA - mihrEn miWp`A ,WExR ¦§¥§¨¥©£¨¦¨¦§¦§¦¤¤

('cea` l"day e"fgn)

mW mipIvn l`xUi EidW cOln - iFbl mW idie©§¦¨§§©¥¤¨¦§¨¥§ª¨¦¨
.iFblmixB Eid l`xUi mrW zFxnl ,WExR §¥©§¤©¦§¨¥¨¥¦

,cg` mFwnA miqPkn `N` oixGtn Eid `l ,mixvnA§¦§©¦Ÿ¨§ª¨¦¤¨§ª¨¦§¨¤¨

.oFndd KFzA Erlap `le Fnvr iptA iFB mdW mixMpe§¦¨¦¤¥¦§¥©§§Ÿ¦§§§¤¨

.mipIvnmirEcie mixMp EidW ,oniqe oEIv oFWl §ª¨¦§¦§¦¨¤¨¦©¦¦¦

.mlk`naE mzFnWA mWEAlnA(u"aWxd l"daW g"e` x"cq) §©§¨¦§¨§©£¨¨
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ÏB„b"Â- "ÌeˆÚk:¯Ó‡pL BÓ(f ,` zeny)¯LiÂ e¯t Ï‡¯NÈ È�·e"ea¯iÂ eˆ ¨¿¨¿¤¤¡©§¥¦§¨¥¨©¦§¿©¦§

Ó „‡Óa eÓˆÚiÂ:"Ì˙‡ ı¯‡‰ ‡ÏnzÂ ,„‡ ©©©§¦§Ÿ¿Ÿ©¦¨¥¨¨¤Ÿ¨

"·¯Â"k -:¯Ó‡pL BÓ(ef ,fh l`wfgi)¯"k ‰··� ‰„O‰ ÁÓˆÈz˙c‚zÂ Èa¯zÂ ,CÈÏ ¨¨¿¤¤¡©¿¨¨¿¤©©¨¤¿©¦©¦§¦©¦§¿¦

Â ,Ánˆ C¯ÚNe e�BÎ� ÌÈ„L .ÌÈÈ„Ú È„Úa È‡·zÂÂ ÌB¯Ú z‡:‰È¯Ú ©¨Ÿ¦©£¦£¨¦¨©¦¨§¨¥¦¥©¿©§¥¿¤§¨

ÈÏÚ ¯B·Ú‡Âa ˙ÒÒBa˙Ó C‡¯‡Â CÈÓ„a CÏ ¯ÓB‡Â ,CÈÓ„CÏ ¯ÓB‡Â ,ÈÈÁ C ¨¤¡¨©¦¨¤§¥¦§¤¤¿¨¨¦¨©¨¿¨©¦£¦¨©¨

aÈÓ„:"ÈÈÁ C ¿¨©¦£¦

eÚ¯iÂziÂ ,e�epÚÈÂ ÌÈ¯ˆn‰ e�˙‡:‰L˜ ‰„B·Ú e�ÈÏÚ e� ©¨¥Ÿ¨©¦§¦©§©©¦¿¨¥£¨¨¨
(e ,ek mixac)

eÚ¯iÂ"- "ÌÈ¯ˆn‰ e�˙‡k:¯Ó‡pL BÓ(i ,` zeny)kÁ˙� ‰·‰",‰a¯È Ôt BÏ ‰Ó ©¨¥Ÿ¨©¦§¦¿¤¤¡©¨¨¦§©¿¨¤¦§¤

ÂÂ ‰ÓÁÏÓ ‰�‡¯˜˙ Èk ‰È‰�N ÏÚ ‡e‰ Ìb ÛÒB�Â ,e�È‡e�a ÌÁÏ� ¿¨¨¦¦§¤¨¦§¨¨¿©©©Ÿ¿¥¿¦§©¨

Â:"ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚ ¿¨¨¦¨¨¤

Í�·Ï ˙„‚‰ÂÍ�·Ï ˙„‚‰Â
.mEvre lFcB.oiqElk`A dAxnipaE xn`PW FnM ¨§¨§ª¤§ª§¦§¤¤¡©§¥

'Eke EvxWIe ExR l`xUidXW zFclFi EidW ¦§¨¥¨©¦§§§¤¨§¦¨

Ezn `le mdizFWp EliRd `le ,mivxWM zg` qxkA§¤¤©©¦§¨¦§Ÿ¦¦§¥¤§Ÿ¥

.miPhw mdWM zFclEd(g"e`)iFbl mW idie :miqxFb Wie ©§¨§¤¥§©¦§¥§¦©§¦¨§

,lFcB iFbl mW mipIvn l`xUi EidW cOln - lFcB̈§©¥¤¨¦§¨¥§ª¨¦¨§¨

x lr xAcn Fpi`eKM xg` xn` df lrW oiqElk` iEA §¥§©¥©¦ª§¦¤©¤¨©©©¨

milFcB miWp` EidW "lFcB iFbl" WExR `N` ,"mEvre"§¨¤¨¥§¨¤¨£¨¦§¦

.c`n lFcB dWn Wi`de FnM ,mixvnA miaEWge(l"day) ©£¦§¦§©¦§§¨¦Ÿ¤¨§Ÿ

.daax - axe.dAxznE KlFdW ,iEAx oFWl(l"day) ¨¨§¨¨§¦¤¥¦§©¤

.jiYzp dcVd gnvMgnvM mivv EidW §¤©©¨¤§©¦¤¨¨¦§¤©

.lnre xrv mEW `lA mdil`n ux`d on milcbE dcVd©¨¤§¥¦¦¨¨¤¥£¥¤§Ÿ©©§¨¨

,gnFv xzFi FzF` oiffFBW dn lM df gnS dn ,xg` xaC̈¨©¥©¤©¤¨©¤§¦¥¥©

.miAxe mixR Eid mzF` miPrn EidX dn lM l`xUi KM̈¦§¨¥¨©¤¨§©¦¨¨¨¦§©¦

.uxti oke dAxi oM FzF` EPri xW`ke xnF` `Ed oke§¥¥§©£¤§©¥¦§¤§¥¦§Ÿ

('cea`).ilCbYe iAxYemixB miWp`W lFcB cqg Edfe ©¦§¦©¦§§¦§¤¤¤¨¤£¨¦¥¦

.FfM zbltn dCnA EAxzd(u"ayxd)icrA i`FaYe ¦§©§¦¨ª§¤¤¨©¨¦©£¦
.miicr.mihiWkze icr oFWlKxrUE EpFkp micW £¨¦§¨¦§©§¦¦¨©¦¨§¨¥

.gOvzFclFi l`xUi zFpA EidW .zExrp ipniq md ¦¥©¥¦¨¥©£¤¨§¦§¨¥§

ipRn zFclEd z` zrlFA dnc`d dzide ,dcVA©¨¤§¨§¨¨£¨¨©©¤©§¨¦§¥

mdA ExMpW cr KM lM ElcBW xg`l wxe ,mixvOd©¦§¦§©§©©¤¨§¨¨©¤¦§¨¤

.mdiYal EaW zExrp ipniq(l"day).dixre mFxr Y`e ¦¨¥©£¨§¨¥¤§©§¥§¤§¨
zEkfaE zFvn mciA did `l dN`Bd onfAW .zFvOd on¦©¦§¤¦§©©§ª¨Ÿ¨¨§¨¨¦§¦§

,dlin zevnE gqR zevn mdl ozp oM lr ?El`BI dn©¦¨£©¥¨©¨¤¦§©¤©¦§©¦¨

.gqR axrA ElFOPW('cea` g"e`)Kilr xFar`e ¤¦§¤¤¤©¨¤¡¨©¦
.K`x`eixde ,Kl iYzPW zFvOd 'a z` YnITW ¨¤§¥¤¦©§§¤©¦§¤¨©¦¨©£¥

- Y`.KincA zqqFAzn.dlinE gqR mCxnF`e ©§¦§¤¤§¨¨¦©¤©¦¨¨©
- KlÎlW df xkUA oM lrKincAqR mC -dlinE g ¨©¥¦§©¤¤§¨©¦©¤©¦¨

iig.dN`bl iMfY.iig KincA Kl xnF`e'a ltM £¦¦§¦¦§ª¨¨©¨§¨©¦£¦¨©

.El`bp dlin mce gqR mC zEkfAW itl minrR('cea`) §¨¦§¦¤¦§©¤©§©¦¨¦§£

ipW wEqR̈¥¦
.mixvOd EpzF` ErxIemixR l`xUi z` E`xW oeiM ©¨¥¨©¦§¦¥¨¤¨¤¦§¨¥¨¦

- Exn` ,c`n miaxe.dad.dpnfde dpkd oFWl §¨¦§Ÿ¨§¨¨§£¨¨§©§¨¨

.Fl dnMgzp`NW ot`A mdn mdizFWp Wixtdl .mrl ¦§©§¨¨¨§©§¦§¥¤¥¤§Ÿ¤¤Ÿ

.oOwlcM EWiBxi('cea` l"day)dnMgzp dad" ,xg` xaC ©§¦§¦§©¨¨¨©¥¨¨¦§©§¨

,dCn cbpM dCn oEcl FMxCW ,l`xUi lW oriWFnl "Fl§¦¨¤¦§¨¥¤©§¨¦¨§¤¤¦¨

`iai `NW rAWp xaMW ,miOl mdipA KilWp oM lr©¥©§¦§¥¤©©¦¤§¨¦§©¤Ÿ¨¦

minA EpFCPW mtFqe .mci lr Wprp `le mlFrl lEAn©©¨§Ÿ¥¨¥©¨¨§¨¤¦§©¦

.lEAn df oi`e ,sEq miA Flige drxR EraHWon dlre ¤¨§©§Ÿ§¥§©§¥¤©§¨¨¦
.ux`dibq oFWlA oM Exn`W ,xg` WExR .EpgxM lr ¨¨¤©¨§¥¥©¥¤¨§¥§©¨¦

mr EWxbIW FzpEke ,mixg`A Fzllw dlFYd mc`M xFdp̈§¨¨©¤¦§¨©£¥¦§©¨¨¤§¨§©
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"e�epÚÈÂ"k -:¯Ó‡pL BÓ(`i ,` zeny)Ï ÌÈqÓ È¯N ÂÈÏÚ eÓÈNiÂ"B˙pÚ ÔÚÓ ©§©¿¤¤¡©©¨¦¨¨¨¥¦¦¿©©©Ÿ

akÒÓ È¯Ú Ô·iÂ ,Ì˙Ï·ÒÏ ˙B�Â Ì˙t ˙‡ ‰Ú¯Ù:"ÒÒÓÚ¯ ˙‡ ¿¦§Ÿ¨©¦¤¨¥¦§¿¿©§Ÿ¤¦Ÿ¿¤©©§¥

ziÂ"e�- "‰L˜ ‰„B·Ú e�ÈÏÚk:¯Ó‡pL BÓ(bi ,` zeny)ˆÓ e„·ÚiÂ"a ˙‡ ÌÈ¯È� ©¦¿¨¥£¨¨¨¿¤¤¡©©©©¦¦§©¦¤¿¥

a Ï‡¯NÈ:"C¯Ù ¦§¨¥¿¨¤

˜ÚˆpÂ<Â‰È Ï‡idpecd`i<Â‰È ÚÓLiÂ ,e�È˙B·‡ È‰Ï‡idpecd`i ©¦§©¤§Ÿ̈¡Ÿ¥£¥©¦§©§Ÿ̈

Ú ˙‡ ‡¯iÂ e�Ï˜ ˙‡Â e�È�Â e�ÏÓÚ ˙‡:e�ˆÁÏ ˙‡(f ,ek mixac) ¤Ÿ¥©©§¤»§¥¿¤£¨¥¿¤©£¥

˜ÚˆpÂ"<Â‰È Ï‡idpecd`ik - "e�È˙B·‡ È‰Ï‡:¯Ó‡pL BÓ(bk ,a zeny)ÌÈÓia È‰ÈÂ" ©¦§©¥§Ÿ̈¡Ÿ¥£¥¿¤¤¡©©§¦©¨¦

ÓiÂ Ì‰‰ ÌÈa¯‰�‡iÂ ,ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ˙· eÁ‰„·Ú‰ ÔÓ Ï‡¯NÈ È� ¨©¦¨¥©¨»¤¤¦§©¦©¥¨¿¿¥¦§¨¥¦¨£Ÿ̈

:"‰„·Ú‰ ÔÓ ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ Ì˙ÚÂL ÏÚzÂ ,e˜ÚÊiÂ©¦§¨©©©©§¨¨¤¨¡Ÿ¦¦¨£Ÿ̈

ÚÓLiÂ"<Â‰Èidpecd`ik - "e�Ï˜ ˙‡:¯Ó‡pL BÓ(ck ,a zeny)˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ÚÓLiÂ" ©¦§©§Ÿ̈¤Ÿ¥¿¤¤¡©©¦§©¡Ÿ¦¤

a ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ ,Ì˙˜‡�Â ˜ÁˆÈ ˙‡ Ì‰¯·‡ ˙‡ ,B˙È¯˙‡ ©£¨¨©¦§Ÿ¡Ÿ¦¤¿¦¤©§¨¨¤¦§¨¿¤

:"·˜ÚÈ©£Ÿ

Í�·Ï ˙„‚‰ÂÍ�·Ï ˙„‚‰Â
.ux`d on miIxvOd z` l`xUi(u"ayxd i"yx) ¦§¨¥¤©¦§¦¦¦¨¨¤

.EpEPrieiExw WinWY oFxqg .WinWYn mzF` ErpOW ©§©¤¨§¨¦©§¦¤§©§¦¨

"izpA z` dPrY m`" aizkC ,iEPrziW`xA) ¦¦§¦¦§©¤¤§Ÿ©§¥¦

.(p ,`l.eilr EniUIe.mrd lr.miQn ixU.qn EAbIW ©¨¦¨¨©¨¨¨¥¦¦¤¦§©

.mzFlaqA FzFPr ornliEAx ici lre .mYk`lnA §©©©§¦§¨¦§©§¨§©§¥¦

.mdil`n Ehrni dk`lOd(u"ayxd)- qOd EdnEoaIe ©§¨¨¦§£¥£¥¤©©©©¦¤
.zFpMqn ixrzFxvF` iYA.drxtl(i"yx) ¨¥¦§§¨¥¨§©§Ÿ
- Epilr EpYIe.KxtAzkxtnd dWw dcFar ©¦§¨¥§¨¤£¨¨¨©§¨¤¤

.mtEB z` dWigknE(i"yx)oFWNn "KxtA" n"ie ©§¦¨¤¨§¨¤¦§

.mdizFWPn mEWixtdW xnFl dvFxe ,dvignE zkxR̈Ÿ¤§¦¨§¤©¤¦§¦¦§¥¤

(u"ayxd)dNgYOW ,Kx dtA - "KxtA" EWxC EpizFAxe§©¥¨§§¨¤§¤©¤¦§¦¨

drxR s`e ,cg` mFi KlOd zk`lnl xfrl EWTAzp¦§©§©£Ÿ¦§¤¤©¤¤¤¨§©©§Ÿ

EtiqFde EwGgzp ,oM mzF`xA l`xUi ipaE ,mdOr car̈©¦¨¤§¥¦§¨¥¦§¨¥¦§©§§¦

mFi FzF`A EUrW mipaNd mEkqE ,KlOd cFakl unŸ̀¤¦§©¤¤§©§¥¦¤¨§

hrn :xaC lW FllM .mFi lkA EUrIW wgl mdilr EnÜ£¥¤§Ÿ¤©£§¨§¨¤¨¨§©

xFxnl ElWnp KkitlE mdilr mixABzn Eid hrn§©¨¦§©§¦£¥¤§¦¨¦§§§¨

.dWw FtFqe Kx FzNgYW('cea` l"day) ¤§¦¨©§¨¤

iWilW wEqR̈§¦¦
wrvPe.mdd miAxd minIA idie -xB dWn didW ©¦§©©§¦©¨¦¨©¦¨¥¤¨¨Ÿ¤¨

d`aE ,drEWzl l`xUi Ekxvde ,oicnA§¦§¨§ª§§¦§¨¥¦§¨¨¨

.Fci lr drEWY(i"yx).EwrfIe ...mixvn Kln znIe §¨©¨©¨¨¤¤¦§©¦©¦§¨
mdilr lwIW xg` Kln mEwi dYrW oixEaq EidW¤¨§¦¤©¨¨¤¤©¥¤¨¥£¥¤

ciAkd s` `N` lwd `NW iC `NW E`xW oeike ,dcard©£Ÿ̈§¥¨¤¨¤Ÿ©¤Ÿ¥¥¤¨©¦§¦

mzFa` idl`l wrfl `N` dpTY E`vn `l ,mdilr£¥¤Ÿ¨§©¨¨¤¨¦§Ÿ¤¡Ÿ¥£¨

riWFIW.m(u"ayxd)`N` WOn zn `NW Exn` EpizFAxe ¤¦¥§©¥¨§¤Ÿ¥©¨¤¨

zFwFpiY hgFW dide ,znM aEWg rxvndW ,rxhvp¦§¨©¤©§Ÿ̈¨§¥§¨¨¥¦

lAQd gM lWke ,mncA ugFxe l`xUi lW¤¦§¨¥§¥§¨¨§¨©Ÿ©©©¨

.EwrfIe - Kkitl(i"yx) §¦¨©¦§¨

- 'd rnWIe.mzw`p.mzwrvFzixA z` xMfIe ©¦§©©£¨¨©£¨¨©¦§Ÿ¤§¦
mr zxM xW`.awrie wgvi mdxa`dnE £¤¨©¦©§¨¨¦§¨§©£Ÿ©

aEzMd Ll dNB "midl`d l` mzreW lrYe" xn`PX¤¤¡©©©©©§¨¨¤¨¡Ÿ¦¦¨§©¨

.drEWzl miiE`x Eid `l mzFa` zEkf ilENW(g"e`) ¤¥§£¨Ÿ¨§¦¦§¨
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‡¯iÂ"Ú ˙‡t BÊ - "e�È�k .ı¯‡ C¯c ˙eLÈ¯:¯Ó‡pL BÓ(dk ,a zeny)‡¯iÂ" ©©§¤»§¥¿¦¤¤¤¤¿¤¤¡©©©§

a ˙‡ ÌÈ‰Ï‡:"ÌÈ‰Ï‡ Ú„iÂ Ï‡¯NÈ È� ¡Ÿ¦¤¿¥¦§¨¥©¥©¡Ÿ¦

Â"˙‡- "e�ÏÓÚk .ÌÈ�a‰ el‡:¯Ó‡pL BÓ(ak ,` zeny)Ï ‰Ú¯t ÂˆÈÂ"ÎBnÚŒÏ
¿¤£¨¥¥©¨¦¿¤¤¡©©§©©§Ÿ¿»©

k ,¯Ó‡ÏÂ ,e‰ÎÈÏLz ‰¯‡È‰ „Bli‰ Ôa‰ŒÏÎz ˙a‰ŒÏ:"ÔeiÁ ¥Ÿ»©¥©¦©§Ÿ̈©§¦ª¿»©©¿©

Â"˙‡- "e�ˆÁÏc‰ ‰Êk .˜Á:¯Ó‡pL BÓ(h ,b zeny)Â"¯L‡ ıÁl‰ ˙‡ È˙È‡¯ Ì‚
¿¤©£¥¤©¿©¿¤¤¡©¿©¨¦¦¤©©©£¤

:"Ì˙‡ ÌÈˆÁBÏ ÌÈ¯ˆÓ¦§©¦£¦Ÿ¨

e�‡ÈˆBiÂ<Â‰Èidpecd`ia ,ÌÈ¯ˆnÓ� Ú¯Ê·e ‰˜ÊÁ „È‰ÈeË ©¦¥§Ÿ̈¦¦§©¦¿¨£¨¨¦§Ÿ©¿¨

ÙÓ·e ˙B˙‡·e ,ÏB„b ‡¯Ó·e:ÌÈ˙(g ,ek mixac) §Ÿ̈¨§Ÿ§Ÿ¿¦

e�‡ÈˆBiÂ"<Â‰Èidpecd`iÈ ÏÚ ‡Ï - "ÌÈ¯ˆnÓÂ ,C‡ÏÓ È„È ÏÚ ‡ÏÂ ,Û¯N È„‡Ï ©¦¥§Ÿ̈¦¦§©¦Ÿ©¿¥©§¨¿Ÿ©¿¥¨¨¿Ÿ

È ÏÚ:¯Ó‡pL .BÓˆÚ·e B„B·Îa ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡l‡ ,ÁÈÏL È„ ©¿¥¨¦©¤¨©¨¨¦§§©§¤¤¡©

(ai ,ai zeny)Â"a Èz¯·ÚÂ ,‰f‰ ‰ÏÈla ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Î È˙Èk‰aŒÏa ¯BÎ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ ¿¨©§¦¿¤¤¦§©¦©©§¨©¤¿¦¥¦»¿¿¤¤¦§©¦

Í�·Ï ˙„‚‰ÂÍ�·Ï ˙„‚‰Â
.ux` KxC zEWixR Ff - Epipr z` `xIemEWixtdW ©©§¤¨§¥§¦¤¤¤¤¤¦§¦

.dliNA s` mdA EcArWe mdizFWPn dnxrA§¨§¨¦§¥¤§¦§§¨¤©©©§¨

`le xgn EnEwY `l mkziaA EpilY m` mdl Exn`W¤¨§¨¤¦¨¦§¥§¤Ÿ¨¨¨§Ÿ

.dcVA o`M EpElY oM lr ,mipaNd zqkn z` EnilWY©§¦¤¦§©©§¥¦©¥¨¨©¨¤

mdl zF`ianE mdil` zF`A Eid mdizFWp ,ok iR lr s`e§©©¦¥§¥¤¨¨£¥¤§¦¨¤

.mdOr zFple ,oFfnE min(g"e` m"ayx)EWxRW ,xg` xaC ©¦¨§¨¦¨¤¨¨©¥¤¨§

KilWdl dxfBd mEXn .mnvrn mdizFWPn l`xUi¦§¨¥¦§¥¤¥©§¨¦©§¥¨§©§¦

.mxnr dUrW KxcM mIl mixkGd(g"e` e"fgn)zEWixR ©§¨¦©¨§¤¤¤¨¨©§¨§¦

FnM .dIwp oFWlA WinWYn dWixR `id - ux` KxC¤¤¤¤¦§¦¨¦©§¦§¨§¦¨§

."ux`d lM KxcM Epilr `Fal ux`A oi` Wi`e"ziW`xA) §¦¥¨¨¤¨¨¥§¤¤¨¨¨¤§¥¦

(`l ,hi.midl` rcIedEg z` rci mc`de" oFWNn ©¥©¡Ÿ¦¦§§¨¨¨¨©¤©¨

."FYW`(` ,c ziW`xA)mixg` oi`W WinWYd Edfe ¦§§¥¦§¤©©§¦¤¥£¥¦

'rcIe' xn`w ikde ,`Ed KExA WFcTd `N` FA mircFi§¦¤¨©¨¨§¨¦¨¨©©¥©

` d`x l`xUi ipA lW.midl(e"fgn) ¤§¥¦§¨¥¨¨¡Ÿ¦

.mipAd EN` Epilnr z`edUrnE mc`d lnr mdW §¤£¨¥¥©¨¦¤¥£©¨¨¨©£¥

igM" xn`PW FnM ,FpF`nE FgMn mi`aE ,eicï¨¨¦¦Ÿ¥§¤¤¡©Ÿ¦

md Ki` `Ed KExA WFcTd d`xe ."ipF` ziW`xe§¥¦¦§¨¨©¨¨¥¥

xn`e ,xF`il mzF` mikilWnE EpipA z` micA`n§©§¦¤¨¥©§¦¦¨©§§¨©

.EpriWFdl(e"fgn x"cq)y"r - Epilnr ,miWxtn Wie §¦¥§¥§¨§¦£¨¥

xn`PW wixl Erbi md s`e .lnr `xwp wixl rbid lMW¤¨©¨¤©¨¦¦§¨¨¨§©¥¨§¨¦¤¤¡©

.'Eke "cFlId oAd lM"(g"e`) ¨©¥©¦§

wgCd df Epvgl z`eEvgle mdA EwgCW .ugNd - §¤©£¥¤©§©©©©¤¨£¨¤§¨£

.mipaNd okY z` milWdl mzF`('cea` l"day) ¨§©§¦¤Ÿ¤©§¥¦

iriax wEqR̈§¦¦
Ep`ivFIe.mixvOn 'd.FnvrA.K`ln ici lr `l ©¦¥¦¦§¨¦§©§Ÿ©§¥©§¨

lirl xn`P xaMW 'd aYkl Fl did `NW¤Ÿ¨¨¦§Ÿ¤§¨¤¡©§¥

Ep`ivFIe" azke xfg dOle 'Eke 'd rnWIe'd`N` ," ©¦§©§§¨¨¨©§¨©©¦¥¤¨

lr `l ,FnvraE FcFakA Ep`ivFd KxAzi mXdW ricFdl§¦©¤©¥¦§¨©¦¨¦§§©§Ÿ©

gilW `N` did `l dWnE .sxU ici lr `le K`ln ici§¥©§¨§Ÿ©§¥¨¨Ÿ¤Ÿ¨¨¤¨¨¦©

.`ivFdl FciA gM did `l la` drxR l` xAcl(l"day) §©¥¤©§Ÿ£¨Ÿ¨¨Ÿ©§¨§¦

.mixvn ux`A iYxare,mFwnl mFwOn xaFrd KlnM §¨©§¦§¤¤¦§©¦§¤¤¨¥¦¨§¨

.oiwFl oNM cg` rbxaE zg` dxardaElM iziMde §©£¨¨©©§¤©¤¨ª¨¦§¦¥¦¨
.mixvn ux`A xFkAmde mixg` miOr lW zFxFkA s` §§¤¤¦§©¦©§¤©¦£¥¦§¥

,zFxg` zFvx`AW mixvn ixFkA s`W oipnE .mixvnA§¦§©¦¦©¦¤©§¥¦§©¦¤©£¨£¥
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Â Ì„‡Óa „Ú‰Ó‰Î·e ,L ‰NÚ‡ ÌÈ¯ˆÓ È‰Ï‡ŒÏ"<Â‰È È�‡ ,ÌÈËÙidpecd`i: ¥¨¨¿©¿¥¨§»¡Ÿ¥¦§©¦¤¡¤¿¨¦£¦§Ÿ̈

Â"a Èz¯·ÚÂ È�‡ "ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Â" .C‡ÏÓ ‡ÏÎ È˙Èk‰aŒÏÂ È�‡ "¯BÎ.Û¯N ‡Ï ¿¨©§¦¿¤¤¦§©¦£¦¿Ÿ©§¨¿¦¥¦»¿£¦¿Ÿ¨¨

Î·e"L ‰NÚ‡ ÌÈ¯ˆÓ È‰Ï‡ ÏÂ È�‡ ,"ÌÈËÙ"<Â‰È È�‡" .ÁÈÏL ‡Ïidpecd`iÈ�‡ , §»¡Ÿ¥¦§©¦¤¡¤¿¨¦£¦¿Ÿ¨¦©£¦§Ÿ̈£¦

Â ‡e‰:¯Á‡ ‡Ï ¿Ÿ©¥

Ó‡e¯k :‰Î¯·Ï Ì�B¯ÎÊ e�È˙Ba¯a ÌÈi¯ˆn‰ ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ „¯iL¯È ,ÌÈ¯ˆÓBnÚ e„ ¨¿©¥¦§¨¦§¨¨¿¤¨©©¨¨©©¦§¦¦¿¦§©¦¨¿¦

¯ ÌÈÙÏ‡ ˙ÚLzÌ‰Óe ,ÚÈÊ ÈÎ‡ÏÓ Ì‰Óe ,„¯· ÈÎ‡ÏÓ Ì‰Óe ,L‡ ÈÎ‡ÏÓ Ì‰Ó .˙B·· ¦§©£¨¦¿¨¥¤©§£¥¥¥¤©§£¥¨¨¥¤©§£¥¦©¥¤

Â .‰ÏÁÏÁ ÈÎ‡ÏÓ Ì‰Óe ,˙˙¯ ÈÎ‡ÏÓÂ ˙˙¯Ï ˙ÊÁB‡ ‰ÏÁÏÁÓ‡ .Ì˙B‡ ‰‡B¯ ‡e‰L ÈÓÏ e¯,ÂÈ�Ù ©§£¥¤¤¥¤©§£¥©§¨¨¿¤¤¿©§¨¨¤¤¿¦¤¤¨¨¿¿¨¨

k ,Ì„Â ¯Na CÏÓ ‡Ï‰Â :ÌÏBÚ ÏL B�Ba¯,B„B·Îa ÔÈÙÈwÓ ÂÈ„·ÚÂ ÂÈ¯N ‰ÓÁÏnÏ „¯BÈ ‡e‰L ¦¤¨©£Ÿ¤¤¨¨¨¨¿¤¥©¦§¨¨¨¨©£¨¨©¦¦¦§

Ân‰ ÈÎÏÓ CÏÓ ‰z‡È„·Ú e�Á�‡L ,e�ÈÏÚ Ôic ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌÈÎÏÂ ,Ea Ì‰a È�„¯� ,E˙È¯ ¿©¨¤¤©§¥©¿¨¦©¨¨©¨¨¥¤£©§£¨¤¿¥¿¥¿¦¤¥¥

Â„Ú ˙¯¯˜˙Ó ÈzÚc ÔÈ‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡ .‰ÓÁÏÓ ÌnÚ ‰NÚ�· È�‡ „¯‡LÈ�‡ ,È„B·Îa È�‡ ,ÈÓˆÚ ¿©£¤¦¨¦§¨¨¨©¨¤¥©§¦¦§¨¤¤©¤¥¥£¦¿©§¦£¦¦§¦£¦

<Â‰È È�‡ ,È˙M„˜a È�‡ ,È˙l„‚aidpecd`iÂ ‡e‰ È�‡ ,:¯Á‡ ‡Ï ¦§ª¨¦£¦¦§ª¨¦£¦§Ÿ̈£¦¿Ÿ©¥

a"„È- "‰˜ÊÁk .¯·c‰ BÊ:¯Ó‡pL BÓ(b ,h zeny)<Â‰È „È ‰p‰"idpecd`i‰ÈB‰
¿¨£¨¨©¤¤¿¤¤¡©¦¥©§Ÿ̈¨

�˜Ó·ba ÌÈ¯BÓÁa ÌÈÒeqa ,‰„Oa ¯L‡ E¯·c ,Ô‡v·e ¯˜aa ÌÈlÓ §¦§¿£¤©¨¤©¦©£¦©¿©¦©¨¨©Ÿ¤¤

Ó „·k:"„‡ ¨¥¿Ÿ

Ú¯Ê·e"�- "‰ÈeËk .·¯Á‰ BÊ:¯Ó‡pL BÓ(fh ,`k `"dc)Â"L Ba¯Á· ‰ÙeÏ� B„È‰ÈeË ¦§Ÿ©¿¨©¤¤¿¤¤¡©¿©§¿¨¿¨¿¨

È ÏÚ:"ÌÈÏLe¯ ©¿¨¨¦

Í�·Ï ˙„‚‰ÂÍ�·Ï ˙„‚‰Â
"mdixFkaA mixvn dMnl" :xn`PWe"lw miNdY)(i ¤¤¡©§©¥¦§©¦¦§¥¤§¦¦

.dndA cre mc`nEPOn dNgY dxarA ligzdW in ¥¨¨§©§¥¨¦¤¦§¦¨£¥¨§¦¨¦¤

.zEprxRd dligzndUr` mixvn idl` lkaE ©§¦¨©ª§¨§¨¡Ÿ¥¦§©¦¤¡¤
.mihtWlWe ,zawxp dzid urn diEUrd dxf dcFare §¨¦©£¨¨¨¨£¨¥¥¨§¨¦§¤¤§¤

.zqOp zkYn lWe ,zwgWp oa`(e"fgne i"yx)iYxare ¤¤¦§¤¤§¤©¤¤¦¤¤§¨©§¦
ip` mixvn ux`AinvrA`leici lr.K`ln §¤¤¦§©¦£¦§©§¦§Ÿ©§¥©§¨

.md hErn oFWl iziMde iYxarW('cea`)xn`PX dnE ¤¨©§¦§¦¥¦§¦¥©¤¤¡©

"mixvOn Ep`vIe K`ln glWIe"(fh ,'k xacna)KM ©¦§©©§¨©Ÿ¦¥¦¦§¨¦¨

mr xAcl glWPW dWn `Ed "K`ln glWIe" :FWExR¥©¦§©©§¨Ÿ¤¤¦§©§©¥¦

`EdW `Ed KExA WFcTd `Ed "mixvOn Ep`vIe" ,drxR©§Ÿ©Ÿ¦¥¦¦§¨¦©¨¨¤

.'Eke "eiptA L`ivFIe" xn`PW ,`ivFOd `Ede glFXd©¥©§©¦¤¤¡©©¦£§¨¨§

('cea` l"day)ici lr `l" xn`X dOW miWxtn Wie§¥§¨§¦¤©¤¨©Ÿ©§¥

ici lrW .xTrd `idW zFxFkA zMn lr xfFg "K`ln©§¨¥©©©§¤¦¨¦¨¤©§¥

WFcTd ici lr dzUrp `ide ,zExgl E`vi dMn DzF`¨©¨¨§§¥§¦¤¤§¨©§¥©¨

.FnvrA `Ed KExA(l"day)oYi `le" xn`PX dnE ¨§©§©¤¤¡©§Ÿ¦¥

dMOd zigWOdW rnWnE "mkiYA l` `al zigWOd©©§¦¨Ÿ¤¨¥¤©§©¤©©§¦©©¤

dpEMdW Wxtl xWt` ,d"ATd `le K`ln `Ed mixvnA§¦§©¦©§¨§Ÿ©¨¨¤§¨§¨¥¤©©¨¨

zEnl mPnf riBdW zFWtp lHl `AX ,zeOd K`lnl§©§©©¨¤¤¦Ÿ§¨¤¦¦©§©¨¨

EPOn df rpni d"ATd dGd dliNA dPd ,zirah dzin¦¨¦§¦¦¥©©§¨©¤©¨¨¦§©¤¦¤

mizn md mBW xnFl Erhi `NW icM ,l`xUi zFWtpn¦§¨¦§¨¥§¥¤Ÿ¦§©¤©¥¥¦

.mixvOd FnM(r"efg t"ybd)FnM zigWn miWxtn Wie §©¦§¦§¥§¨§¦©§¦§

`Fal dzgWdd oYi `le xnFl dvxe ,ziAWn ,ziAxn©§¦©§¦§¨¨©§Ÿ¦¥©©§¨¨¨

.mkiYA l`('cea`) ¤¨¥¤

.xaCd Ff dwfg ciAzxUr lW xaCd zMn Ff oi` §¨£¨¨©¤¤¥©©©¤¤¤£¤¤

id Ff dMOW ,zFMOds` Ewl o`ke ,zFndAA wx dz ©©¤©¨¨§¨©©§¥§¨¨©

:WxcOA Exn`W `N` .mc` ipA(d"r h"gy)dMn Ll oi`" §¥¨¨¤¨¤¨§©¦§¨¥§©¨
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‡¯Ó·e"- "ÏB„bL Èelb ‰Êk .‰�ÈÎ:¯Ó‡pL BÓ(cl ,c mixac)ÌÈ‰Ï‡ ‰q�‰ B‡" §Ÿ̈¨¤¦¿¦¨¿¤¤¡©£¦¨¡Ÿ¦

a ,ÈBb ·¯wÓ ÈB‚ BÏ ˙Á˜Ï ‡B·Ïa ˙BqÓÙBÓ·e ˙B˙‡ÌÈ˙ ¨¨©©¦¤¤¿©¿Ÿ§¿¦

� ÚB¯Ê·e ‰˜ÊÁ „È·e ,‰ÓÁÏÓ·eb ÌÈ‡¯BÓ·e ,‰ÈeËk .ÌÈÏB„‰NÚ ¯L‡ ÏÎ §¦§¨¨§¨£¨¨¦§©¿¨§¨¦¿¦¿¨£¤¨¨

<Â‰È ÌÎÏidpecd`ia ÌÎÈ‰Ï‡Ï ÌÈ¯ˆÓÈ�ÈÚ:"E ¨¤§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¿¦§©¦¿¥¤

- "˙B˙‡·e"k .‰hn‰ ‰Ê:¯Ó‡pL BÓ(fi ,c zeny)Â"Áwz ‰f‰ ‰hn‰ ˙‡ §Ÿ¤©©¤¿¤¤¡©¿¤©©¤©¤¦©

a:"˙˙‡‰ ˙‡ Ba ‰NÚz ¯L‡ ,E„È ¿¨¤£¤©£¤¤¨ŸŸ

,˘‡Â ,Ì„" :¯ÓÂ‡˘Î ,ÌÈÓÚÙ ˘Ï˘ ÈÏÎ‰ ÍÂ˙Ï ÒÂÎ·˘ ÔÈÈ‰ ÔÓ ÍÂÙ˘ÈÂ ,¯Â·˘ ÈÏÎ ÂÈ�ÙÏ Â‡È·ÈÂ ,ÔÈÈ‰ ÒÂÎ ˙‡ Â„È· Á˜È ˙È·‰ ÏÂ„‚

˙‡Â .ÌÈÓÚÙ Ê"Ë ÏÎ‰ ÍÒ·Â ,"·"Á‡· ˘"„Ú Í"ˆ„" :¯ÓÂ‡˘Î ÌÈÓÚÙ ˘Ï˘Â ,"˙ÂÎÓ‰ ¯˘Ú" ˙¯ÈÓ‡· ÌÈÓÚÙ ¯˘ÚÂ ."Ô˘Ú ˙Â¯Ó˙Â

.‰„‚‰‰ ˙‡È¯˜· ÍÈ˘ÓÈÂ ,È�˘ ÒÂÎÏ ÔÈÈ ÒÂÎ ‚ÂÊÓÈÂ ¯ÂÊÁÈÂ .¯ÂÈÎ‰ ÍÂ˙· ÂÎÙ˘È ,ÈÏÎ· ÍÙ˘�‰ ÔÈÈ‰

ÙBÓ·e"- "ÌÈ˙k .Ìc‰ ‰Ê:¯Ó‡pL BÓ(b ,b l`ei)Â"ÙBÓ Èz˙�ÌÈÓMa ÌÈ˙ §¿¦¤©¨¿¤¤¡©¿¨©¦¿¦©¨©¦

.ı¯‡·e¨¨¤

Â ,L‡Â ,ÌcÓÈ˙:"ÔLÚ ˙B¯ ¨¨¥¿¦¿¨¨

:¯Á‡ ¯·ca"L - "‰˜ÊÁ „È� ÚB¯Ê·e" .ÌÈzL - "‰ÈeË‡¯BÓ·e" .ÌÈz ¨¨©¥¿¨£¨¨¿©¦¦§©¿¨¿©¦§¨

Í�·Ï ˙„‚‰ÂÍ�·Ï ˙„‚‰Â
`iadX dnE ."DA dtv xaCd zMn oi`W zFMOd lkA§¨©©¤¥©©©¤¤¨¨¨©¤¥¦

`N` Fpi` ,xaC zMn lv` xn`PW wEqRd on di`x§¨¨¦©¨¤¤¡©¥¤©©¤¤¥¤¨

.xaCl iEPM `id "dwfg cI"W cOll(g"e` l"day).diFd §©¥¤¨£¨¨¦¦©¤¤¨
.dawpA ded oFWl§Ÿ¤¦§¥¨

diEhp rxfaE-.axgd Ffz` zFxFkAd DA EbxdW ¦§Ÿ©§¨©¤¤¤¨§¨©§¤

"mdixFkaA mixvn dMnl" xn`PW .mdizFa£̀¥¤¤¤¡©§©¥¦§©¦¦§¥¤

.axgA mbxdl mixvOd lr zFxFkAd EnTW cOln§©¥¤¨©§©©¦§¦§¨§¨©¤¤

Evx `le ,zFxFkA zMn lr dxzn dWn z` ErnXW¤¨§¤Ÿ¤©§¤©©©§§Ÿ¨

.mEbxde mdilr Enw Kkitl ,mgNWl mixvOdm"ayx) ©¦§¦§©§©§¦¨¨£¥¤©£¨

(l"day g"e`.diEhp FAxgelr xn`p 'diEhP'W o`Mn §©§§¨¦¨¤§¨¤¡©©

.axgd(l"day) ©¤¤

.lFcB `xnaEd`xnA FWExiRe ,dI`x oFWl - `xn §Ÿ̈¨Ÿ̈§§¦¨¦§©§¤

."`Ax `pFfgaE" FnEBxY oke .lFcB̈§¥©§©£¨©¨

- lFcBd d`xOd EdnE.dpikW iENB dfmdl dlbPW ©©©§¤©¨¤¦§¦¨¤¦§¨¨¤

milFcB mi`xFnaE" xn`PW ,mixvnA FnvraE FcFakA¦§§©§§¦§©¦¤¤¡©§¨¦§¦

.'Eke(g"e` e"fgn)d`xi oFWl - `xFn ,miWxtn Wie §§¥§¨§¦¨§¦§¨

.ldape c`n rYxp dpikW ipR d`Fxd iM ,cgteu"ayx)( ¨©©¦¨¤§¥§¦¨¦§¨§Ÿ§¦§¨

.midl` dQpd F``Fal ,Dl` mEW miQp dUr ike £¦¨¡Ÿ¦§¦¨¨¦¦¡Ÿ©¨

.'Eke iFB Fl zgwl.zFQnAzFpFiqp ici lrW .zFpFiqp ¨©©§§©¦§¤©§¥¦§

"ilr x`Rzd" oFbM eizFxEaB mricFd.(d ,g zFnW) ¦¨§¨§¦§¨¥¨©§

.zz`A.mFwn lW FgElW `Ed dWOW oin`dl ,oipniqA §ŸŸ§¦¨¦§©£¦¤Ÿ¤§¤¨

.miztFnaE.zF`ltp.dnglnaE.sEq miA(i"Xx) §§¦¦§¨§¦§¨¨§©©¦

.dHOd df zz`aEz` dWn FA dUrW mW lr §ŸŸ¤©©¤©¥¤¨¨Ÿ¤¤

eilr mEWx didW Exn` inlWExiaE .zFzF`d̈¦©§¦¨§¤¨¨¨¨¨

."a"g`A W"cr K"vC" zFaz iW`xA zFzF`d z`g"e`) ¤¨§¨¥¥§©£©§©©

(l"day

.mCd df miztFnaEipal dWn dUrW ztFOd `Ed §§¦¤©¨©¥¤¨¨Ÿ¤¦§¥

dWAIA mpzpE xF`id inin gwNW ,l`xUi¦§¨¥¤¨©¥¥©§§¨¨©©¨¨

l`xUi ipA Epin`d df zF` ici lre .mcl mktde©£¨¨§¨§©§¥¤¤¡¦§¥¦§¨¥

.dWnA(g"e`).oWr zFxnzexOYnE dlFr oWrdW §Ÿ¤§¦§¨¨¤¤¨¨¤¦©¥

.dlrn iRlM(i"Xx) §©¥©§¨©¦

.xg` xaCeWkre .'Eke dwfg ciA wEqRl zxg` dWxC ¨¨©¥§¨¨©¤¤©¨§¨£¨¨§§©§¨

.zFMOd zxUr EUrP dOA WxFC.miYW - dwfg ciA ¥©¤©££¤¤©©§¨£¨¨§©¦
.calA ci aYkl Fl didW zFaY iYW od iMrxfaE ¦¥§¥¥¤¨¨¦§Ÿ¨¦§©¦§Ÿ©
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L - "ÏB„bL - "˙B˙‡·e" .ÌÈzÙÓ·e" .ÌÈzL - "ÌÈ˙˙BkÓ ¯NÚ el‡ .ÌÈz ¨¿©¦§Ÿ¿©¦§Ÿ¿¦¿©¦¥¤¤©

a ÌÈi¯ˆn‰ ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡È·‰LÂ :ÌÈ¯ˆÓ?Ô‰ el‡ ¤¥¦©¨¨©©¦§¦¦¿¦§©¦¿¥¥

ˆ .ÌcL .¯·c .·B¯Ú .ÌÈpk .Úc¯Ù.ÔÈÁ ¨¿©§¥©¦¦¨¤¤¿¦

a ˙kÓ .CLÁ .‰a¯‡ .„¯a:˙B¯BÎ ¨¨©§¤Ÿ¤©©¿

È Èa¯:ÌÈ�ÓÈÒ Ì‰a Ô˙B� ‰È‰ ‰„e‰ ©¦¿¨¨¨¥¨¤¦¨¦

c.Í"ˆ.˘"„Úa:·"Á‡ ¿©©©¿©©

Èa¯a ÌÈi¯ˆn‰ e˜lL ¯ÓB‡ ‰z‡ ÔÈpÓ :¯ÓB‡ ÈÏÈÏb‰ ÈÒBÈ,˙BkÓ ¯NÚ ÌÈ¯ˆÓ ©¦¥©¨¦¦¥¦©¦©¨¥¤¨©¦§¦¦¿¦§©¦¤¤©

Âa ?˙BkÓ ÌÈMÓÁ e˜Ï Ìi‰ ÏÚ:¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó ÌÈ¯ˆÓ(eh ,g zeny)Ó‡iÂ"e¯ ¿©©¨¨£¦¦©¿¦§©¦©¥©Ÿ¿

Â ."‡È‰ ÌÈ‰Ï‡ Úaˆ‡ ‰Ú¯t Ï‡ ÌÈnË¯Á‰:¯ÓB‡ ‡e‰ ‰Ó Ìi‰ ÏÚ(`l ,ci my)‡¯iÂ" ©©§ª¦¤©§Ÿ¤§©¡Ÿ¦¦¿©©¨©¥©©§

b‰ „i‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ<Â‰È ‰NÚ ¯L‡ ‰Ï„idpecd`ia¯ÈiÂ ,ÌÈ¯ˆÓ<Â‰È ˙‡ ÌÚ‰ e‡ ¦§¨¥¤©¨©¿Ÿ¨£¤¨¨§Ÿ̈¿¦§©¦©¦¿¨¨¤§Ÿ̈

idpecd`i<Â‰Èa e�ÈÓ‡iÂ ,idpecd`ia e˜Ï ‰nk :"Bc·Ú ‰LÓ·e¯BÓ‡ .˙BkÓ ¯NÚ ?Úaˆ‡ ©©£¦©Ÿ̈§Ÿ¤©§©¨¨¿¤§©¤¤©¡

a :‰zÚÓÂ ,˙BkÓ ¯NÚ e˜Ï ÌÈ¯ˆÓ:˙BkÓ ÌÈMÓÁ e˜Ï Ìi‰ ÏÚ ¥©¨¿¦§©¦¨¤¤©¿©©¨¨£¦¦©

Í�·Ï ˙„‚‰ÂÍ�·Ï ˙„‚‰Â
miYW - diEhp.rFxf aYkl iC didW ,zFxg``xnaE §¨§©¦£¥¤¨¨©¦§Ÿ§©§Ÿ̈
miYW - lFcB.zFxg`.miYW - zFz`aEhErn ¨§©¦£¥§Ÿ§©¦¦

.miYW 'zFzF`'.miztFnaE.miYW miztFn hErnEN` §©¦§§¦¦§¦§©¦¥
lr `Ed KExA WFcTd `iadW zFMn xUr¤¤©¤¥¦©¨¨©

.mixvnA miIxvOdzxAgn `N` dWcg dwqR Ff oi` ©¦§¦¦§¦§©¦¥¦§¨£¨¨¤¨§ª¤¤

'Eke miYW dwfg ciA" EpWxCW xg`W ,dlrnlxn` " §©§¨¤©©¤¨©§§¨£¨¨§©¦§¨©

.zFMn xUr Eid lMd KqAW('cea`) ¤§©©Ÿ¨¤¤©

.oipniq mdA ozFp did dcEdi 'xWExtA oWxR `NW §¨¨¨¥¨¤¦¨¦¤Ÿ¥§¨§¥

mc` dpWi mlFrl minkg Exn` oMW ,oipniqA `N ¤̀¨§¦¨¦¤¥¨§£¨¦§¨¦§¤¨¨

.dxvw KxC eicinlzl(e"fgn)KM owNgW miWxtn Wie §©§¦¨¤¤§¨¨§¥§¨§¦¤¦§¨¨

dMdW zFMn ode ,oxd` ici lr Eid - K"vC :iM zFxFdl§¦§©¨©§¥©£Ÿ§¥©¤¦¨

,dHOd `lA dWn i"r - W"cr .(xtraE mIA) ux`d lr©¨¨¤©¨¤¨¨£©Ÿ¤§Ÿ©©¤

E`A o`MW `N` raHd iR lr ExwIW xWt`W zFMn ode§¥©¤¤§¨¤¦§©¦©¤©¤¨¤¨¨

dWn ici lr Eid - a"g`A .dWn lW FiEEv itl Eklde§¨§§¦¦¤Ÿ¤§©©¨©§¥Ÿ¤

odOr zFxFkA zMn sxve .xie`d zFMn ode ,dHOd mr¦©©¤§¥©¨£¦§¥¥©©§¦¨¤

oa Dl oi`W itl `Ed KExA WFcTd ici lr dzUrPW s ©̀¤¤¤§¨©§¥©¨¨§¦¤¥¨

xd 'aW fnxl F` .bEf,d`xzdA Eid dvEaw lMn zFpFW` ¦§Ÿ¤¨¦¦¨§¨¨§©§¨¨

oi` dpWe dwl minkg Exn`W ,d`xzd ilA ziWilWE§¦¦§¦©§¨¨¤¨§£¨¦¨¨§¨¨¥

.FA oixzn(g"e` m"ayx e"fgn) (:`"t oixcdpq)miWxtn Wie ©§¦©§¤§¦§¥§¨§¦

miNdzAW oeiM(d"w)'x `A ,dpFW xcqA zFMOd Epnp ¥¨¤¦§¦¦¦§©©§¥¤¤¨

.xTrd `Ed df xcQW cOll dcEdi('cea` u"ayxd l"day) §¨§©¥¤¥¤¤¨¦¨

.xnF` ililBd iqFi 'xzFMOd xUr caNOW cOll `A ¥©¨¦¦¥¨§©¥¤¦§©¤¤©©

.mIA mB Ewl(e"fgn)EwNW xnF` dY` oiPn ¨©©¨¦©¦©¨¥¤¨
.zFMn xUr mixvnA miIxvOdaEzM dGW `weC e`l ©¦§¦¦§¦§©¦¤¤©¨©§¨¤¤¨

.l"Pke mIA EwNX dn lr FzWxC xTre ,`icdA dxFYA©¨§¤§©§¦¨§¨¨©©¤¨©¨§©©

mixvnA.miPM zMn iAB.`id midl` rAv`Epcnle §¦§©¦©¥©©¦¦¤§©¡Ÿ¦¦§¨©§

.zg` rAv`A Eid mixvn zFMn lMW`Ed dn mId lre ¤¨©¦§©¦¨§¤§©©©§©©¨¨
.dlFcBd cId ...xnF`Wng cIaE ,cIA dMd mId lrW ¥©¨©§¨¤©©¨¦¨©¨©¨¨¥

mIA EwNW ixd ,zFMn xUr rAv` lkl oY ,zFrAv ¤̀§¨¥§¨¤§©¤¤©£¥¤¨©¨

.zFMn miXng('cea`) £¦¦©
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Èa¯kL ÔÈpÓ :¯ÓB‡ ¯ÊÚÈÏ‡ÌÈi¯ˆn‰ ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡È·‰L ‰kÓe ‰kÓ Ï ©¦¡¦¤¤¥¦©¦¤»©¨©¨¤¥¦©¨¨©©¦§¦¦

È‰:¯Ó‡pL ?˙BkÓ Úa¯‡ ÏL ‰˙(hn ,gr mildz)È"ÌÚÊÂ ‰¯·Ú ,Bt‡ ÔB¯Á Ìa ÁlL ¨¿¨¤©§©©¤¤¡©¿©©¨£©¤§¨¨©©

ÂL "ÌÚÊÂ" ,˙Á‡ "‰¯·Ú" ."ÌÈÚ¯ ÌÈÎ‡ÏÓ ˙ÁÏLÓ ,‰¯ˆÂ" ,ÌÈzÏL "‰¯ˆ,L ¿¨¨¦§©©©§¨¦¨¦¤§¨©©¨©©¿©¦¿¨¨¨Ÿ

a :‰zÚÓ ¯BÓ‡ ,Úa¯‡ "ÌÈÚ¯ ÈÎ‡ÏÓ ˙ÁÏLÓ"Â ,˙BkÓ ÌÈÚa¯‡ e˜Ï ÌÈ¯ˆÓÏÚ ¦§©©©§£¥¨¦©§©¡¥©¨¿¦§©¦¨©§¨¦©¿©

:˙BkÓ ÌÈ˙‡Ó e˜Ï Ìi‰©¨¨¨©¦©

Èa¯kL ÔÈpÓ :¯ÓB‡ ‡·È˜ÚÌÈi¯ˆn‰ ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ‡È·‰L ‰kÓe ‰kÓ Ï ©¦£¦¨¥¦©¦¤»©¨©¨¤¥¦©¨¨©©¦§¦¦

aÈ‰ ÌÈ¯ˆÓÈ" :¯Ó‡pL ?˙BkÓ LÓÁ ÏL ‰˙ÌÚÊÂ ‰¯·Ú ,Bt‡ ÔB¯Á Ìa ÁlL ¿¦§©¦¨¿¨¤¨¥©¤¤¡©¿©©¨£©¤§¨¨©©

ÂL "‰¯·Ú" ,˙Á‡ "Bt‡ ÔB¯Á" ."ÌÈÚ¯ ÈÎ‡ÏÓ ˙ÁÏLÓ ,‰¯ˆÏL "ÌÚÊÂ" ,ÌÈz,L ¿¨¨¦§©©©§£¥¨¦£©©©¤§¨¿©¦¨©©¨Ÿ

Â"a :‰zÚÓ ¯BÓ‡ .LÓÁ "ÌÈÚ¯ ÈÎ‡ÏÓ ˙ÁÏLÓ" ,Úa¯‡ "‰¯ˆÌÈMÓÁ e˜Ï ÌÈ¯ˆÓ ¿¨¨©§©¦§©©©§£¥¨¦¨¥¡¥©¨¿¦§©¦¨£¦¦

Â ,˙BkÓ:˙BkÓ ÌÈMÓÁÂ ÌÈ˙‡Ó e˜Ï Ìi‰ ÏÚ ©¿©©¨¨¨©¦©£¦¦©

:e�ÈÏÚ ÌB˜nÏ ˙B·BË ˙BÏÚÓ ‰nk©¨©£©¨¨¥
el‡,ÌÈ¯ˆnÓ e�‡ÈˆB‰ÂL Ì‰· ‰NÚ ‡Ï:e�ic - ÌÈËÙ ¦¦¨¦¦§©¦¿Ÿ¨¨¨¤¿¨¦©¥

Í�·Ï ˙„‚‰ÂÍ�·Ï ˙„‚‰Â
dMnE dMn lMW oiPn xnF` xfril` 'xzxUrn ¡¦¤¤¥¦©¦¤¨©¨©¨¥£¤¤

,zFMOdlr `Ed KExA WFcTd `iadW ©©¤¥¦©¨¨©
.zFMn rAx` lW dzid miIxvOddzidW ,xnFlM ©¦§¦¦¨§¨¤©§©©§©¤¨§¨

xtre min gEx W` - zFcFqi rAx`n zaMxnm"ayx) ª§¤¤¥©§©§¥©©¦§¨¨

(g"e`.'Eke dxar ,FR` oFxg mA gNWi xn`PW¤¤¡©§©©¨£©¤§¨§
.'Eke zg` dxar`EdW ,oipOd on Fpi` "FR` oFxge" ¤§¨©©§©£©¥¦©¦§¨¤

oFxgA E`A oNM 'Eke mrfe dxar xnFlM ,mNkl llFM¥§ª¨§©¤§¨¨©©§ª¨¨©£

.s`(u"ayx)mirAx` Ewl mixvnA dYrn xFn` ©¡¥©¨§¦§©¦¨©§¨¦
.zFMniR dlEtM dzid zFMOd zxUrn zg` lMW ©¤¨©©¥£¤¤©©¨§¨§¨¦

.zFMn mirAx` lMd Kqe ,rAx`mId lrecIA EwNW ©§©§©©Ÿ©§¨¦©§©©¨¤¨©¨

.zFMn miz`n Ewl.mirAx` minrR Wng -('cea`) ¨¨©¦©¨¥§¨¦©§¨¦

xnF` `aiwr 'xlW dzid ...dMnE dMn lMW oiPn £¦¨¥¦©¦¤¨©¨©¨¨§¨¤
.zg` FR` oFxg ...zFMn WngFYrclE ¨¥©£©©©§©§

.`id Dnvr iptA dMn "FR` oFxg"dYrn xFn` £©©¨¦§¥©§¨¦¡¥©¨
.zFMn miXng Ewl mixvnAxUr minrR Wng §¦§©¦¨£¦¦©¨¥§¨¦¤¤

.l"Pke.zFMn miz`n.l"PM'p F` 'nl dpEMd oi`e §©©¨©¦©©©§¥©©¨¨§

`N` ,xUr `N` mpi` mixvn zFMOW ohEWtM zFMn©¦§¨¤©¦§©¦¥¨¤¨¤¤¤¨

,`"xl EN` zFcFqi 'cn zaMxn dzid dMnE dMn lkW¤¨©¨©¨¨§¨ª§¤¤¦§¥§

mrh z` miWxtnd Wi .l"fpke r"xl zFcFqi 'dnE¥§§¥©§¨§¦¤©©

dpWOA EwlgPX dn iR lr ,mdipiA zwlgOdzF`ewn) ©©£Ÿ¤§¥¤©¦©¤¤§§©¦§¨¦§¨

(c"n d"t`N` xdhn Fpi`W dewnM mpiC miOId lM m ¦̀¨©©¦¦¨§¦§¤¤¥§©¥¤¨

xdhOW oirnkE zFxdpM F` ,(oiqPknd min) oxFAW`A§¤§¨©¦©§ª¨¦¦§¨§©§¨¤§©¥

:xn`p wETagA dPde .oilgFfA(g ,b)'d dxg mixdpad" §£¦§¦¥©£©¤¡©£¦§¨¦¨¨

inl ,dpde .k"r "Lzxar mIA m` ,LR` mixdPA m ¦̀©§¨¦©¤¦©¨¤§¨¤§¦¥§¦

cg` dxare s` oFxg oM m` zFxdpM miOIdW xaFQW¤¥¤©©¦¦§¨¦¥£©§¤§¨¤¨

cEgl s` oFxg oM m` zFxdpM mpi` miOId m`e ,md¥§¦©©¦¥¨¦§¨¦¥£©§

.Ewlgp dfaE ,cEgl dxare(`"xbd) §¤§¨§¨¤¤§§

.zFlrn dOMdUr zFaFh zFlrn dOM aWge `v ©¨©£¥©£Ÿ©¨©£¨¨

e"h md lMd KqaE ,l`xUil d"ATd©¨¨§¦§¨¥§©©Ÿ¥

WCwOAW zFlrn e"h cbpM "zFlrn" o`xwE .zFlrn©£§¨¨©£§¤¤©£¤©¦§¨

,(:`"p dMqA dpWn)ceC xn`W zFlrOd xiW e"h cbpkE ¦§¨§ª¨§¤¤¦©©£¤¨©¨¦

.('cea` - c"lwÎk"w miNdY)EN`wx.mixvOn Ep`ivFd §¦¦¦©¦¨¦¦§©¦
.onGd mcw.mda dUr `le.mixvOA.mihtW Ÿ¤©§©§Ÿ¨¨¨¤©¦§¦§¨¦

.EpiaiF`A dnwp zF`xl zFMOd zxUrA(u"ayxd).EpIC ©£¤¤©©¦§§¨¨§§¥©¥
s`W ,dfl miiE`x Epiid `NWdxf dcFar Epcar Ep` ¤Ÿ¨¦§¦¨¤¤©¨¨©§£¨¨¨

xW` iFBd z` mbe" mdxa`l gihadX dnE .mzFnM§¨©¤¦§¦©§©§¨¨§©¤©£¤
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el‡L Ì‰· ‰NÚ,ÌÈËÙÂ:e�ic - Ì‰È‰Ï‡· ‰NÚ ‡Ï ¦¨¨¨¤¿¨¦¿Ÿ¨¨¥Ÿ¥¤©¥

el‡,Ì‰È‰Ï‡· ‰NÚÂa ‚¯‰ ‡Ï:e�ic - Ì‰È¯BÎ ¦¨¨¥Ÿ¥¤¿Ÿ¨©¿¥¤©¥

el‡a ‚¯‰,Ì‰È¯BÎÂ:e�ic - Ì�BÓÓ ˙‡ e�Ï Ô˙� ‡Ï ¦¨©¿¥¤¿Ÿ¨©¨¤¨¨©¥

ÔÈpÓev�ÈÂ" :¯Ó‡pL ,Ì�BÓÓ ˙‡ e�Ï Ô˙pLda ÔÈ‡L ‰ÏeˆÓk ‰e‡NÚ - "ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ eÏ ¦©¦¤¨©¨¤¨¨¤¤¡©©§©¿¤¦§©¦£¨¨¦§¨¤¥¨

Ó ‰nÏ .Ô‚„ da ÔÈ‡L ‰„eˆÓk ‰e‡NÚ :¯Á‡ ¯·c .ÌÈ‚cÌi‰ ˙fa ˙‡ ·e˙k‰ ·aÁ ¨¦¨¨©¥£¨¨¦§¨¤¥¨¨¨¨¨¿©¥©¨¤¦©©¨

Ë� ÌÈza· ‰È‰M ‰Ó ‡l‡ ?ÌÈ¯ˆÓ ˙faÓ ¯˙BÈa eÏa ‰È‰M ‰Óe .ÌÈ¯ˆÓ˙ Èz·˙B‡¯eL ¥¦¦©¦§©¦¤¨©¤¨¨©¨¦¨¿¿¦§©¦©¤¨¨¿¨¥¿¨

Ë�Â .Ìi‰ ÏÚ eÏÂ" .ÌÈ¯ˆÓ ˙fa BÊ "ÛÒk· ‰tÁ� ‰�BÈ ÈÙ�k" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎ˜¯˜¯È· ‰È˙B¯·‡ ¨¿©©¨¿¥¥©§¥¨¤§¨©¤¤¦©¦§©¦¿¤§¤¨¦©§©

c‚zÂ Èa¯zÂ" .Ìi‰ ˙fa BÊ "ıe¯Á.Ìi‰ ˙fa BÊ "ÌÈÈ„Ú È„Úa" .ÌÈ¯ˆÓ ˙fa BÊ "È‡B·zÂ ÈÏ ¨¦©©¨©¦§¦©¦§¿¦©¨¦¦©¦§©¦©£¦£¨¦¦©©¨

� ÌÚ" .Ìi‰ ˙fa BÊ "CÏ ‰NÚ� ·‰Ê È¯Bz":ÌÈ¯ˆÓ ˙fa BÊ "ÛÒk‰ ˙Bc˜ ¥¨¨©£¤¨¦©©¨¦¿ª©¨¤¦©¦§©¦

el‡,Ì�BÓÓ ˙‡ e�Ï Ô˙�Â:e�ic - .Ìi‰ ˙‡ e�Ï Ú¯˜ ‡Ï ¦¨©¨¤¨¨¿Ÿ¨©¨¤©¨©¥

el‡,Ìi‰ ˙‡ e�Ï Ú¯˜Â· e�¯È·Ú‰ ‡Ï:e�ic - ‰·¯Áa BÎB˙ ¦¨©¨¤©¨¿Ÿ¤¡¦¨¿¤¨¨¨©¥

el‡· e�¯È·Ú‰,‰·¯Áa BÎB˙Âa e�È¯ˆ ÚwL ‡Ï:e�ic - BÎB˙ ¦¤¡¦¨¿¤¨¨¨¿Ÿ¦©¨¥¿©¥

el‡a e�È¯ˆ ÚwL,BÎB˙Âˆ ˜tÒ ‡Ï:e�ic - ‰�L ÌÈÚa¯‡ ¯a„na e�Î¯ ¦¦©¨¥¿¿Ÿ¦¥»§¥©¦§¨©§¨¦¨¨©¥

el‡ˆ ˜tÒ,‰�L ÌÈÚa¯‡ ¯a„na e�Î¯Â:e�ic - Ôn‰ ˙‡ e�ÏÈÎ‡‰ ‡Ï ¦¦¥»§¥©¦§¨©§¨¦¨¨¿Ÿ¤¡¦¨¤©¨©¥

el‡,Ôn‰ ˙‡ e�ÏÈÎ‡‰Â:e�ic - ˙aM‰ ˙‡ e�Ï Ô˙� ‡Ï ¦¤¡¦¨¤©¨¿Ÿ¨©¨¤©©¨©¥

el‡,˙aM‰ ˙‡ e�Ï Ô˙�Â¯˜ ‡Ï:e�ic - È�ÈÒ ¯‰ È�ÙÏ e�· ¦¨©¨¤©©¨¿Ÿ¥¿¨¦§¥©¦©©¥

Í�·Ï ˙„‚‰ÂÍ�·Ï ˙„‚‰Â
zvwnA mihtW dUr EN` iC did "ikp` oC Ecari©£Ÿ¨¨Ÿ¦¨¨©¦¨¨§¨¦§¦§¨

.mixvOdn('cea` g"e` m"ayx).EpICizFwixde" mW lr ¥©¦§¦©¥©¥©£¦¦

ElaIW cr l"fg EWxtE "iC ilA cr dkxA mkl̈¤§¨¨©§¦©¥§£©©¤¦§

.iC xnFNn mkizFztU.mdidl`a dUr EN`lW ¦§¥¤¦©©¦¨¨¥Ÿ¥¤¤

Exn` ?dUr dnE .mdA mighFA EidW ,miIxvOd©¦§¦¦¤¨§¦¨¤¤¨¨¨§

oa` lW ,zawxp ur lW dxf dcFar ,`YlikOA©§¦§¨£¨¨¨¤¥¦§¤¤¤¤¤

,zqOp zkYn lWe ,zwgWp(e"fgn)ExiMIW zpn lr ¦§¤¤§¤©¤¤¦¤¤©§©¤©¦

.zFMOd E`A `xFAd z`OW(g"e`).mdixFkA bxd `le ¤¥¥©¥¨©©§Ÿ¨©§¥¤
.xg` WprA mWiprn did `N`(g"e`)z` Epl ozp `le ¤¨¨¨©£¦¨§Ÿ¤©¥§Ÿ¨©¨¤

.mpFnnz` ElSpe mdn Eli`WdX dnE .mId zGaA - ¨¨§¦©©¨©¤¦§¦¥¤§¦§¤

cFre ,mzcFar xkUA oiCA mdl riBn `Ed ,mixvn¦§©¦©¦©¨¤©¦¦§©£¨¨§

.lFcB WEkxA E`vIW mdxa`l gihad xaMW('cea` g"e`) ¤§¨¦§¦©§©§¨¨¤¥§¦§¨

.mId z` Epl rxw `lezGA z` EplhP df ici lre §Ÿ¨©¨¤©¨§©§¥¤¨©§¤¦©

.EpMxcl Klpe xg` ot`A EpliSdl lFki dide ,mixvn¦§©¦§¨¨¨§©¦¥§Ÿ¤©¥§¥¥§©§¥

('cea`).daxgA FkFza Epxiard `leE`tTW §Ÿ¤¡¦¨§¤¨¨¨¤¨§

.hihA F` minA Epklklzp `le ,zFnFdYd(g"e` e"fgn) ©§§Ÿ¦§©§©§§©¦§¦

.FkFzA Epixv rTW `ledide ,EpaiF`A dnwp Epi`xe §Ÿ¦©¨¥§§¨¦§¨¨§§¥§¨¨

.mMxcl EaEWi mixvOde Epixg` mId xBql lFkil"day) ¨¦§Ÿ©¨©£¥§©¦§¦¨§©§¨

('cea`.dpW 'n xAcOA Epkxv wRq `leEpl didW §Ÿ¦¥¨§¥©¦§¨¨¨¤¨¨¨

oFnn Epl didW cFre .xUA Epl ozp `Ede ,zFndA dOM©¨§¥§¨©¨¨¨§¤¨¨¨¨

.Epil` miaFxTd miFBd on Epikxv lM zFpwl lkEpe ax©§©¦§¨§¨¥¦©¦©§¦¥¥

('cea` g"e` m"ayx).oOd z` Eplik`d `lelk`n `EdW §Ÿ¤¡¦¨¤©¨¤©£¨

lM Enrh oOaE .xg` lk`n Eplik`n did `N` ,aEWg̈¤¨¨¨©£¦¥©£¨©¥©¨¨£¨

did miPhTNW EpizFAx Exn`e .mlFrAW miOrhn ipin¦¥©§©¦¤¨¨§¨§©¥¤©§©¦¨¨

,zFbEr FzF` miUFr mixEgal ,onXd cWl mrhM§©©§©©¤¤§©¦¦

mieble ,WacA zigiRvM milFgl ,xExRA ElXA mipwfle§¦§¥¦¦§©¨§¦§©¦¦¦§©

.cB rxfM xn did(g"e` e"fgn).zAXd z` Epl ozp `le ¨¨©§¤©©§Ÿ¨©¨¤©©¨
lgd iniA xzFPX dOW ,oOA dlrn dzid zAWaE§©¨¨§¨©£¨©¨¤©¤©¦¥©Ÿ

.zAWA oM oi`X dn zxgnl Wi`ad(g"e`)ozp EN` ¦§¦§¨¢¨©¤¥¥§©¨¦¨©
.zAXd z` EplKExA WFcTl l`xUi oiA zF` `idW ¨¤©©¨¤¦¥¦§¨¥©¨¨
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el‡¯˜,È�ÈÒ ¯‰ È�ÙÏ e�·Â:e�ic - .‰¯Bz‰ ˙‡ e�Ï Ô˙� ‡Ï ¦¥¿¨¦§¥©¦©¿Ÿ¨©¨¤©¨©¥

el‡,‰¯Bz‰ ˙‡ e�Ï Ô˙�ÂÏ e�ÒÈ�Î‰ ‡Ï:e�ic - Ï‡¯NÈ ı¯‡ ¦¨©¨¤©¨¿Ÿ¦§¦¨¿¤¤¦§¨¥©¥

el‡Ï e�ÒÈ�Î‰,Ï‡¯NÈ ı¯‡Â:e�ic - Lc˜n‰ ˙Èa ˙‡ e�Ï ‰�· ‡Ï ¦¦§¦¨¿¤¤¦§¨¥¿Ÿ¨¨¨¤¥©¦§¨©¥

ÏÚÂ ‰nk ˙Á‡k ‰·BË ‰nÎ.ÌÈ¯ˆnÓ e�‡ÈˆB‰ .e�ÈÏÚ ÌB˜nÏ ˙ÏtÎÓe ‰ÏeÙ ©©©©¨¿©¨¨¿¨§ª¤¤©¨¨¥¦¨¦¦§©¦

L Ì‰· ‰NÚa ‚¯‰ ,Ì‰È‰Ï‡· ‰NÚ .ÌÈËÙÚ¯˜ ,Ì�BÓÓ ˙‡ e�Ï Ô˙� ,Ì‰È¯BÎ ¨¨¨¤¿¨¦¨¨¥Ÿ¥¤¨©¿¥¤¨©¨¤¨¨¨©

· e�¯È·Ú‰ ,Ìi‰ ˙‡ e�Ïa e�È¯ˆ ÚwL ,‰·¯Áa BÎB˙ˆ ˜tÒ ,BÎB˙¯a„na e�Î¯ ¨¤©¨¤¡¦¨¿¤¨¨¨¦©¨¥¿¦¥»§¥©¦§¨

¯˜ ,˙aM‰ ˙‡ e�Ï Ô˙� ,Ôn‰ ˙‡ e�ÏÈÎ‡‰ ,‰�L ÌÈÚa¯‡Ô˙� ,È�ÈÒ ¯‰ È�ÙÏ e�· ©§¨¦¨¨¤¡¦¨¤©¨¨©¨¤©©¨¥¿¨¦§¥©¦©¨©

Ï e�ÒÈ�Î‰ ,‰¯Bz‰ ˙‡ e�Ïa‰ ˙Èa ˙‡ e�Ï ‰�·e ,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ‰¯ÈÁÏÚ ¯tÎ ¨¤©¨¦§¦¨¿¤¤¦§¨¥¨¨¨¤¥©¿¦¨¿©¥©

k:e�È˙B�BÚŒÏ »£¥

k :¯ÓB‡ ‰È‰ Ï‡ÈÏÓb Ôa¯L ¯Ó‡ ‡lL ÈÓŒÏÏ„ ‰LÈ ‡ˆÈ ‡Ï ,ÁÒta el‡ ÌÈ¯·È„ ©¨©§¦¥¨¨¥»¦¤Ÿ¨©¿Ÿ¨¿¨¦¥©¤©Ÿ¨¨¿¥

Â .B˙·BÁ:Ô‰ el‡ ¨¿¥¥

:¯B¯Óe ,‰vÓ ,ÁÒt¤©©¨¨
Â„È· Â�ÊÁ‡È ‡ÏÂ ,ÚÂ¯Ê· ÏÎ˙ÒÈ 'ÂÎÂ "ÂÈ‰˘ ÁÒÙ" ¯Ó‡È˘Î

ÁÒtÎB‡ e�È˙B·‡ eÈ‰LÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ,Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊa ÌÈÏ ¤©¤¨£¥¿¦¦§©¤¥©¦§¨©¨©©©

Í�·Ï ˙„‚‰ÂÍ�·Ï ˙„‚‰Â
s`e .ipiq xd cnrn mcw dxnA dilr EEhvpe .`Ed§¦§©¨¤¨§¨¨Ÿ¤§©£©©¦©§©

zAWAW xnFl Wi ,oOd on Elk`W mcw dilr EEhvPW¤¦§©¨¤¨Ÿ¤¤¨§¦©¨¥©¤§©¨

,"dpWn mgl" xn`PW daFhl oOd lW Fnrh dPYWp¦§©¨©£¤©¨§¨¤¤¡©¤¤¦§¤

`le ,libxd FnrhA oOd z` Eplik`d EN` xn` df lre§©¤¨©¦¤¡¦¨¤©¨§©£¨¨¦§Ÿ

.EpIC zAW mrhA.ipiq xd iptl Epaxw `le §©©©¨©¥§Ÿ¥§¨¦§¥©¦©
.EpIC ,FcFaM z` Epl zF`xdl('cea` m"ayx)ici lre §©§¨¤§©¥§©§¥

zFwtql dnxBW WgPd zndf odn dwqR Ff daxw¦§¨¨§¨¥¤ª£©©¨¨¤¨§¨¦§¥

oeiM ,dxFYd z` ElAw `l oicrW s`e ,dpEn`Ä¡¨§©¤£©¦Ÿ¦§¤©¨¥¨

.EpANn zFwtQd lM EwNYqp FcFaM z` Ep`xdW(g"e`) ¤¤§¨¤§¦§©§¨©§¥¦¦¥

zWaa EWAlzp ,ozndf dwqRW ici lrW miWxtn Wie§¥§¨§¦¤©§¥¤¨§¨ª£¨¨¦§©§§Ÿ¤

.`hg z`xie mipR(u"ayxd)xd iptl Epaxw EN` ¨¦§¦§©¥§¦¥§¨¦§¥©
.ipiqcbpM cg`e dUrp cbpM cg` mixzM 'a Eplhpe ¦©§¨©§§¨¦¤¨§¤¤©£¤§¤¨§¤¤

.rnWp.dxFYd z` Epl ozp `leon wlg `N` ,DNM ¦§©§Ÿ¨©¨¤©¨ª¨¤¨¥¤¦

.cFake xWr miIg `id dxFYdW ,gp ipA FnM zFvOd©¦§§§¥Ÿ©¤©¨¦©¦Ÿ¤§¨

(e"fgn)`Ed "dxFYd z` Epl ozp `le" ,miWxtn Wie§¥§¨§¦§Ÿ¨©¨¤©¨

ici lr mpzFp did `N` ,zFxACd zxUr EpidC ,FnvrA§©§§©§£¤¤©¦§¤¨¨¨§¨©§¥

.dxFYd x`WM dWn('cea` g"e` m"ayx)Epqipkd `le Ÿ¤¦§¨©¨§Ÿ¦§¦¨
.l`xUi ux`lux` z` Epl zzl rAWPW s`e §¤¤¦§¨¥§©¤¦§©¨¥¨¤¤¤

,mi`Ad zFxFCA FzrEaW mIwl Fl xWt` ,l`xUi¦§¨¥¤§¨§©¥§¨©©¨¦

.DkFzl qpMl Ekf dpW 'kn zFgR EidW mixvn i`vFie§§¥¦§©¦¤¨¨¦¨¨¨¦¨¥§¨

.('cea` g"e` m"ayx).WCwOd ziA z` Epl dpA `le§Ÿ¨¨¨¤¥©¦§¨
dxUr EtqFp WCwOd ziaaE ,oMWn Epl Wi ixdW¤£¥¥¨¦§¨§¥©¦§¨§£¨¨

.miQp('cea` m"ayx) ¦¦

- l`ilnB oAx.EN` mixac dWlWmd dn mWl ©¨©§¦¥§Ÿ¨§¨¦¥§¥¨¥

.mi`A(m"ayx).FzaFg ici `vi `lzevn mIwl ¨¦Ÿ¨¨§¥¨§©¥¦§©

."Lpal YcBde" lW ,xgaOd on dUr(o"x)iR lr s`e £¥¦©ª§¨¤§¦©§¨§¦§§©©¦

dxin` lr aEzMd ciRwd ,xFxnE dSnE gqR oAxw lk`W¤¨©¨§©¤©©¨¨¦§¦©¨©£¦¨

."gqR gaf mYxn`e" :xn`PW ,dcBde('cea` g"e`) §©¨¨¤¤¡©©£©§¤¤©¤©

.EidW gqR.EN` 'b mi`A dOl Wxtn dYr('cea`) ¤©¤¨©¨§¨¥¨¨¨¦¥

gqRW.bNCW.`Ed gqR gafiExw oAxTd ¤¨©¤¦¥¤©¤©©¨§¨¨
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a e�È˙B·‡ Èza ÏÚ ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÁÒtL:¯Ó‡pL ÌÈ¯ˆÓ(fk ,ai zeny)Ìz¯Ó‡Â" ¤¨©©¨¨©¨¥£¥¿¦§©¦¤¤¡©©£©§¤

‰Â‰ÈÏ ‡e‰ ÁÒtŒÁ·Êidpecd`ia Èza ÏÚ ÁÒt ¯L‡ ,a Ï‡¯NÈ È�a ÌÈ¯ˆÓ�˙‡ Bt‚ ¤©¤©©Ÿ̈£¤¨©©¨¥¿¥¦§¨¥¿¦§©¦¿»§¤

Â ,ÌÈ¯ˆÓ:"eÂÁzLiÂ ÌÚ‰ „wiÂ ,ÏÈv‰ e�Èza ˙‡ ¦§©¦¿¤¨¥¦¦©¦Ÿ¨¨©¦§©£

:‰Ê ËÂÈÙ ÌÈÙÈÒÂÓ ˘È

Â Ï‡Ï .Á·L eÎ¯Ú ÌÈ�eÓ‡:‰Â‰ÈÏ ‡e‰ ÁÒt ,Á·Ê Ìz¯Ó‡Â .Á·Ë eÁ·Ë ¡¦¦§¤©¨¥¿¦§¤©©£©§¤¤©¤©©Ÿ̈

· eÁÓN .ÌÈ¯ÈL ÏB˜ eÓÈ¯‰.ÌÈ¯enL ÏÈÏ ¨¦¦¦¦§§¥¦¦:È�ÈÈ e˙Le eÏÎ‡ .ÌÈ¯B¯Óe ˙BvÓ ÏÚmYxn`e ©©§¦¦§§¥¨©£©§¤

ÔBL‡¯ÏÎ.ÌÈ�eÓ‡ ¯Èˆ „È ÏÚ .ÌÈ�BL‡¯ Ï ¦¿»¦¦©©¦¡¦k „iÓÓŒÏk ÏÈv‰ .ÌÈpÚ:È�BÓ‰ŒÏmYxn`e ¦©»¿©¦¦¦»£¨©£©§¤

Èq�.Èz¯tÒ ÂÈ„ÒÁÂ .Èz¯ÎÊ Ï‡ ¦¥¥¨©§¦©£¨¨¦©§¦:‰Â‰È ÏB„‚ Èk .ÈzÚ„È ‰zÚmYxn`e ©¨¨©§¦¦¨§Ÿ̈©£©§¤

MÎBÎÓ .ÌÈÓM‰ È·Â ‰M�.ÌÈ¯Ù‡ ¿¿¥©¨©¦¿©¤¿¤§©¦ˆÈk .ÌÈ¯ˆnÓ e‡:‰Â‰È ˙B‡·ˆ ÏmYxn`e ¨¿¦¦§©¦»¦§§Ÿ̈©£©§¤

ÏÈÁ�‰Ï .B˙¯Bz.B˙„ÚÂ BnÚ ¦§¦¨¿©©£¨ÓBL:‰Â‰Èa ÚLB� ÌÚ .B˙ÂˆÓ È¯mYxn`e ¿¥¦§¨©©©Ÿ̈©£©§¤

ÌÈ‡ÏÙ�ÈNÚÓÈq� ÌÈÓeˆÚÂ .E.E ¦§¨¦©£¤©£¦¦¤Ó‡Èk e¯ÈÒBÁŒÏ:‰Â‰Èa ˙BÒÁÏ ·BË .EmYxn`e Ÿ¿»¤©£©Ÿ̈©£©§¤

:¯Ó‡ÈÂ ,ÌÈ·ÂÒÓÏ ‰�‡¯ÈÂ ,Â„È· ‰ÒÂ¯Ù‰ ‰ˆÓ‰ Á˜È

‰vÓÎB‡ e�Á�‡L BÊa ˜ÈtÒ‰ ‡lL ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ÌÈÏe�È˙B·‡ ÏL Ì˜ˆ ©¨¤£©§¿¦©¨©¤Ÿ¦§¦¿¥¨¤£¥

Ïn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ Ì‰ÈÏÚ ‰Ï‚pL „Ú ,ıÈÓÁ‰ÌÏ‡‚e ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌÈÎÏ ¿©§¦©¤¦§¨£¥¤¤¤©§¥©¿¨¦©¨¨§¨¨

:¯Ó‡pL .„iÓ(hl ,ai zeny)‡Ï Èk ˙BvÓ ˙‚Ú ÌÈ¯ˆnÓ e‡ÈˆB‰ ¯L‡ ˜ˆa‰ ˙‡ eÙ‡iÂ" ¦¨¤¤¡©©Ÿ¤©¨¥£¤¦¦¦§©¦ªŸ©¦Ÿ

¯‚ Èk .ıÓÁÂ ,ÌÈ¯ˆnÓ eLÎÈ ‡ÏÏ eÏÂ ,dÓ‰Ó˙‰:"Ì‰Ï eNÚ ‡Ï ‰„ˆ Ì‚ ¨¥¦Ÿ¿¦¦§©¦¿Ÿ¨¿¿¦§©§¥©¿©¥¨Ÿ¨¨¤

:¯Ó‡ÈÂ ,ÌÈ·ÂÒÓÏ Â�‡¯È Â‡ ,Â„È· ¯Â¯Ó‰ Á˜È

¯B¯ÓÎB‡ e�Á�‡L ‰Ê¯ÓL ÌeL ÏÚ ?‰Ó ÌeL ÏÚ ÌÈÏÈiÁ ˙‡ ÌÈi¯ˆn‰ e¯ ¨¤¤£©§¿¦©¨©¤¥¿©¦§¦¦¤©¥

a e�È˙B·‡:¯Ó‡pL .ÌÈ¯ˆÓ(ci ,` my)¯ÓÈÂ"a ,‰L˜ ‰„·Úa Ì‰ÈiÁ ˙‡ e¯¯ÓÁ £¥¿¦§©¦¤¤¡©©§¨¿¤©¥¤©£Ÿ̈¨¨¿Ÿ¤

Î·e ÌÈ�·Ï·ek ˙‡ ,‰„Oa ‰„·ÚŒÏ·Ú ¯L‡ Ì˙„·ÚŒÏa Ì‰a e„:"C¯Ù ¦§¥¦§»£Ÿ̈©¨¤¤»£Ÿ̈¨£¤¨¿¨¤¿¨¤

Í�·Ï ˙„‚‰ÂÍ�·Ï ˙„‚‰Â
oiAW l`xUi ipA iYA lr gqtE bNCW mW lr "gqR"¤©©¥¤¦¥¨©©¨¥§¥¦§¨¥¤¥

rvn`AW l`xUie ixvnl ixvOn utFwe ,mixvnd iYÄ¥©¦§¦§¥¦¦§¦§¦§¦§¦§¨¥¤¨¤§©

.lFSp.EegYWie mrd cTIez`iaE dN`Bd zxFUA lr ¦©¦Ÿ¨¨©¦§©£©§©©§ª¨¦©

.mdl EidIW mipAd zxFUaE ux`d(i"Xx) ¨¨¤§©©¨¦¤¦§¨¤©¦

- Ef dSnlW mwvA wiRqd `NW mEW lr ©¨©¤Ÿ¦§¦§¥¨¤
.uingdl EpizFa`lk`l EEhvp xaMW s`e £¥§©§¦§©¤§¨¦§©¤¡Ÿ

oM EEhvp `l ,mixvOn E`vi mxhA gqR oAxwA zFSn©§¨§©¤©§¤¤¨§¦¦§©¦Ÿ¦§©¥

mXn z`vl mtFQW eiptl iElBW ,cizrd mW lr `N ¤̀¨©¥¤¨¦¤¨§¨¨¤¨¨¥¦¨

.oFfRgA('cea`).zFSn zFBr`NW wvA .dSn lW dxxg §¦¨ª©£¨¨¤©¨¨¥¤Ÿ

.dSn iExw uingd(i"Xx).Dndnzdl Elki `leEN`W ¤§¦¨©¨©¦§Ÿ¨§§¦§©§¥©¤¦

oicrW ,mwvA mivingn EidW i`CeA Dndnzdl Elkï§§¦§©§¥©§©©¤¨©§¦¦§¥¨¤£©¦

iM uingdl wiRqd `NW oeike .ungd lr Exdfd `lŸª§£©¤¨¥§¥¨¤Ÿ¦§¦§©§¦¦

zlik`A EpaIgzpe ung zlik`n Epxdfd ,mWxbl Exdn¦£§¨§¨ª§©§¥£¦©¨¥§¦§©©§©£¦©

.'` dlilA dSn(u"ayxd).mdl EUr `l dcv mbe ©¨§©§¨§©¥¨Ÿ¨¨¤
`vp K`id Exn` `NW ,l`xUi lW ogaW ciBn .KxCl©¤¤©¦¦§¨¤¦§¨¥¤Ÿ¨§¥©¥¥

.Eklde Epin`d `N` ,dciv `lA xAcOl(i"Xx) ©¦§¨§Ÿ¥¨¤¨¤¡¦§¨§©¦
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aÎŒÏk BÓˆÚ ˙‡ ˙B‡¯Ï Ì„‡ ·iÁ ¯B„Â ¯Bc:¯Ó‡pL ,ÌÈ¯ˆnÓ ‡ˆÈ ‡e‰ el‡,bi zeny)
¿»

¨©¨¨¨¦§¤©§¿¦¨¨¦¦§©¦¤¤¡©

(gÂ"Ï z„b‰�·<Â‰È ‰NÚ ‰Ê ¯e·Úa ,¯Ó‡Ï ‡e‰‰ ÌBia Eidpecd`ia ÈÏÈ˙‡ˆ ¿¦©§¨¿¦§©©¥Ÿ©£¤¨¨§Ÿ̈¦¿¥¦

.Ì‰nÚ Ï‡b e�˙B‡ Û‡ ‡l‡ ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ Ï‡b „·Ïa e�È˙B·‡ ˙‡ ‡lL ."ÌÈ¯ˆnÓ¦¦§¨¦¤Ÿ¤£¥¦§©¨©©¨¨¤¨©¨¨©¦¨¤

:¯Ó‡pL(bk ,e mixac)Â"Ï ,ÌMÓ ‡ÈˆB‰ e�˙B‡¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡ e�Ï ˙˙Ï ,e�˙B‡ ‡È·‰ ÔÚÓ ¤¤¡©¿¨¦¦¨¿©©¨¦¨¨¥¨¤¨¨¤£¤

:"e�È˙B·‡Ï ÚaL�¦§©©£¥

:‰·¯ ‰ÁÓ˘· Â¯Ó‡ÈÂ ."Ï‡¯˘È Ï‡‚" ˙Î¯· ÛÂÒ „Ú Ì„È· ÒÂÎ‰ Â˜ÈÊÁÈÂ ,˙ÂˆÓ‰ ˙‡ ÂÒÎÈ

ÏCÎÈÙÏ :ÌÈ·iÁ e�Á�‡Ï ,˙B„B‰Ï ,Ïl‰Ï ,ÁaLÏ ,¯‡ÙÏ ,ÌÓB¯,Òl˜Ïe ,¯c‰
¿¦¨£©§©¨¦¿¿©¥¿©¥©¿¨¥¿¥¿©¥§©¥

ÏÂ e�È˙B·‡Ï ‰NÚL ÈÓk ˙‡ e�Ï˙e„·ÚÓ e�‡ÈˆB‰ .el‡‰ ÌÈqp‰ŒÏ ¿¦¤¨¨©£¥¿¨¤»©¦¦¨¥¦¨¥©§

ÏÏ ÔB‚iÓe ,‰l‡‚Ï „eaÚMÓe ,˙e¯ÁÏ Ï·‡Óe ,‰ÁÓNÏ ‰ÏÙ‡Óe ,·BË ÌBÈ.ÏB„b ¯B‡ ¿¥¦¦§¦§ª¨¦¨¿¦§¨¥¥¤¿¥£¥¨¿¨

ÂÏ ¯Ó‡�Ï‰ ÂÈ�Ù:‰ieÏ ¿Ÿ©¿¨¨©¿¨

Ï‰dÈeÏÏ‰<Â‰È È„·Ú eÏidpecd`iÏ‰ .<Â‰È ÌL ˙‡ eÏidpecd`iÈ :<Â‰È ÌL È‰idpecd`i ©¿¨©¿©§¥§Ÿ̈©¿¤¥§Ÿ̈¿¦¥§Ÿ̈

ÓÂ ‰zÚÓ .C¯·ÓŒ„Ú LÓLŒÁ¯ÊnÓ :ÌÏBÚŒ„ÚÓ .B‡B·<Â‰È ÌL Ïl‰idpecd`i: ¿Ÿ̈¥©¨¿©¨¦¦§©¤¤©¿¿ª¨¥§Ÿ̈

k ÏÚ Ì¯<Â‰È ÌÈBb Ïidpecd`ik ÌÈÓM‰ ÏÚ .<Â‰Èk ÈÓ :B„B·idpecd`iÈ‰Èa‚n‰ .e�È‰Ï‡ ¨©»¦§Ÿ̈©©¨©¦¿¦©Ÿ̈¡Ÿ¥©©§¦¦

ÏÓ :ı¯‡·e ÌÈÓMa .˙B‡¯Ï ÈÏÈtLn‰ :˙·L:ÔBÈ·‡ ÌÈ¯È ˙tL‡Ó .Ïc ¯ÙÚÓ ÈÓÈ˜ ¨¨¤©©§¦¦¦§©¨©¦¨¨¤¿¦¦¥¨¨¨¥©§Ÿ¨¦¤§

Ï� ÌÚ È·ÈLB‰� ÌÚ .ÌÈ·È„N ÌÈ�a‰ŒÌ‡ .˙Èa‰ ˙¯˜Ú È·ÈLBÓ :BnÚ È·È„Ï‰ ‰ÁÓ:dÈeÏ ¿¦¦¦¿¦¦¦¿¦¥©¦¦£¤¤©©¦¥©¨¦¿¥¨©¿¨

Í�·Ï ˙„‚‰ÂÍ�·Ï ˙„‚‰Â
.Fnvr z` zF`xl mc` aIg xFce xFC lkAxnFl dvFx §¨¨©¨¨¨¦§¤©§¥©

FnvrA hiAie d`xIW`Ed EN`M:xn`PW ,car did ¤¦§¤§©¦§©§§¦¨¨¤¤¤¤¡©

e .'Eke "ziid car iM Yxkfe"`vizExgl.mixvOnEN` ixdW §¨©§¨¦¤¤¨¦¨§§¨¨§¥¦¦§©¦¤©¥¦

.'Eke EpipaE Epgp` oicr EpizFa` z` d"ATd `ivFd `l('cea`) Ÿ¦©¨¨¤£¥£©¦£©§¨¥§

.df xEarA xn`PW.xFxnE dSn gqR oFbM ,eizFvn mIw`W ¤¤¡©©£¤¤£©¥¦§¨§¤©©¨¨

.mixvOn iz`vA il 'd dUr.EpizFa` z`vA xn` `le ¨¨¦§¥¦¦¦§¨¦§Ÿ¨©§¥£¥

(g"e` e"fgn).mdOr l`B EpzF` s` `N`Ep` ixd xnFlM ¤¨©¨¨©¦¨¤§©£¥¨

`ivFd `l EN` ixdW EpizFa`l dUrW miQPd lM llkA Epnvr©§¥¦§©¨©¦¦¤¨¨©£¥¤£¥¦Ÿ¦

.'Eke(l"day) §

.zFcFdl miaIg Epgp` KkitlEp`vi Epgp` EN`M `EdW oeiM §¦¨£©§©¨¦§¥¨¤§¦£©§¨¨

Exn`W jxcM z"iWdl lNdl Epilr daFg ,mixvOn¦¦§©¦¨¨¥§©¥§¤¨§

.EpizFa`('cea` g"e`).'Eke lNdl zFcFdlcbpM gaW ipin 'f £¥§§©¥§¦¥¤©§¤¤

.miriwx 'f('cea`).EN`d miQPd lM z` dUrW inldnE §¦¦§¦¤¨¨¤¨©¦¦¨¥©

?md.'Eke zExgl zECarn Ep`ivFd- mB Ep`vi ,oMW oeike ¥¦¨¥©§§¥§§¥¨¤¥¨¨©

.dgnUl oFbIn,oFbiA iExW `Ed eilr mixg` zEWx WIW iOW ¦¨§¦§¨¤¦¤¥§£¥¦¨¨¨§¨

- oke .dgnUl `vi zExgl `vi m`e.aFh mFil la`niM §¦¨¨§¥¨¨§¦§¨§¥¥¥¤§¦

mFil FzEla`n `vi zExgl Fz`vaE ,la`M sgi KlFd card̈¤¤¥¨¥§¨¥§¥§¥¨¨¥£¥§

.aFh.dlt`nE.mixEq`d ziA lW.lFcB xF`l.mlFr lW ¥£¥¨¤¥¨£¦§¨¤¨

.DiElld eiptl xn`pextqAW xzFiA lFcBd gaXd `EdW §Ÿ©§¨¨©§¨¤©¤©©¨§¥¤§¥¤

.miNdY(u"ayxd) §¦¦

.'d icar Elld diElld.drxR icar `le(.c"i dNbn)gxfOn ©§¨©§©§¥§Ÿ©§¥©§Ÿ§¦¨¦¦§©
.'Eke WnWFnW rcFp mixvn z`ivi ici lrW ¤¤§¤©§¥§¦©¦§©¦©§

.mlFrA.Epidl` 'dM inKM dlFcB FzlrOW mWM ,xnFlM ¨¨¦©¡Ÿ¥§©§¥¤©£¨§¨¨

.mixvOA dnwp zFUrl ,FnvrA `Ed cxIW ,dlFcB FzEpzepr©§§¨§¨¤¨©§©§©£§¨¨©¦§¦

m"ayx)(.zaWl idiAbOdliRWn `Ed ,`Vpe mx `EdW s`W ©©§¦¦¨¨¤¤©¤¨§¦¨©§¦

- zF`xl.lC xtrn iniwn .ux`aE minXAl`xUi EN` ¦§©¨©¦¨¨¤§¦¦¥¨¨¨¥¦§¨¥

mnFxe miwd d"awde ,'xtrn' mipal miUFr EidW milcd¤¨¦§¥¦¥¨¨§©

.mze`.oFia` mixi zRW`n.oaY WTal zFRW`d lr ExGgW ¥©§Ÿ¨¦¤§¤¦§©¨©§§©¥¤¤

maiWFnW cr mcFaM z` dAxn cFre.miaicp mrdWn md §©§¥¤§¨©¤¦¨¦§¦¦¥Ÿ¤

.oxd`e.FOr iaicp mr.mipwGd md.ziAd zxwr iaiWFn §©£Ÿ¦§¦¥©¥©§¥¦¦¦£¤¤©©¦
dIaxE dIxRn mlHal EgilvdW mixEaq mixvOd EidW¤¨©¦§¦§¦¤¦§¦§©§¨¦§¦¨§¦¨

- iM E`x mz`vaE.dgnU mipAd m`DOr dlhp dX` lMW §¥¨¨¦¥©¨¦§¥¨¤¨¦¨¨§¨¦¨

.zg` qxkA dXW Ecli ixdW ,miPhw micli lW zFxEag dOM©¨£¤§¨¦§©¦¤£¥¨§¦¨§¤¤©©

- lNdl Epilr df lre.diElld(e"fgn) §©¤¨¥§©¥©§¨
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a˙‡ˆÈ‰ :ÊÚBÏ ÌÚÓ ·˜ÚÈ ˙Èa .ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈÈ ‰˙Ï ‰„e‰˜LÓÓ Ï‡¯NÈ BL„:ÂÈ˙BÏ
¿¥¦§¨¥¦¦§¨¦¥©£Ÿ¥©¥¨¿¨¿¨¿»§¦§¨¥©§¿¨

Ï ·qÈ Ôc¯i‰ .Ò�iÂ ‰‡¯ Ìi‰˜¯ ÌÈ¯‰‰ :¯BÁ‡Î e„b .ÌÈÏÈ‡:Ô‡ˆŒÈ�·k ˙BÚ· ©¨¨¨©¨Ÿ©©§¥¦Ÿ¿¨¤¨¦¨¿¿¥¦¿¨¦§¥Ÿ

lŒ‰ÓÏ ·qz Ôc¯i‰ .Òe�˙ Èk Ìi‰ E˜¯z ÌÈ¯‰‰ :¯BÁ‡Î e„b .ÌÈÏ‡È�ÙlÓ :Ô‡ˆŒÈ�·k ˙BÚ· ©¿©¨¦¨©©§¥¦Ÿ¿¨¤¨¦¦§¿¿¥¦¿¨¦§¥Ÿ¦¦§¥

Ù‰‰ :·˜ÚÈ dBÏ‡ È�ÙlÓ .ı¯‡ ÈÏeÁ ÔB„‡Ï LÈÓlÁ .ÌÈÓŒÌ‚‡ ¯eˆ‰ ÈÎÈÚÓ:ÌÈÓŒB� ¨¦¨¤¦¦§¥¡©©£Ÿ©Ÿ¿¦©£©¨¦©¨¦¿©§¿¨¦

Ce¯a<Â‰È ‰z‡idpecd`ib ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ e�È‰Ï‡ ,Â e�Ï‡.ÌÈ¯ˆnÓ e�È˙B·‡ ˙‡ Ï‡‚ ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¿¨¨¿¨©¤£¥¦¦§©¦

Â<Â‰È Ôk .¯B¯Óe ‰vÓ Ba ÏBÎ‡Ï ,‰f‰ ‰ÏÈl‰ e�ÚÈb‰idpecd`iÈ‰Ï‡Â e�È‰Ï‡ ¿¦¦¨©©§¨©¤¤¡©¨¨¥§Ÿ̈¡Ÿ¥¥Ÿ¥

Ï e�ÚÈb‰ ,e�È˙B·‡Â ÌÈ„ÚBÓÏ e�˙‡¯˜Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏ‚¯ÏN ,ÌBÏLa ÌÈÁÓ,C¯ÈÚ ÔÈ�· £¥©¦¥¿£¦¿¦§¨¦£¥¦©¨¦¦§¨¥¿¨¿¥¦¿¦§©¦¨

ÂÂ .C˙„B·Úa ÌÈNNf‰ ÔÓ ÌL ÏÎ‡�t‰ ÔÓe ÌÈÁ·Ï EÁaÊÓ ¯È˜ ÏÚ ÌÓc ÚÈbÈ ¯L‡ ,ÌÈÁÒ.ÔBˆ¯ ¿¨¦©£¨¨¿Ÿ©¨¦©¿¨¦¦©¿¨¦£¤©¦©¨¨©¦¦§©£¿¨

ÂÏ ‰„B�b ÏÚ L„Á ¯ÈL EÂ e�˙l‡t ÏÚ<Â‰È ‰z‡ Ce¯a .e�LÙ� ˙e„idpecd`i:Ï‡¯NÈ Ï‡b , ¿¤¿¦¨¨©¿ª¨¥¿©¿©§¥¨©¨§Ÿ̈¨©¦§¨¥

.˙Â˙˘ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ ‰·Ò‰· ‰˙˘ ‡Ï Ì‡Â ,Ï‡Ó˘ „ˆ ÏÚ ‰·Ò‰· È�˘‰ ÒÂÎ‰ ÌÈ˙Â˘

,dvgx- ¨§¨
:ÌÈÎ¯·ÓÂ ‰„ÂÚÒÏ ÌÈ„È ÌÈÏËÂ�

<Â‰È ‰z‡ Ce¯aidpecd`ic˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ e�È‰Ï‡ ,a e�LÂ ,ÂÈ˙BˆÓ� ÏÚ e�eˆ:ÌÈ„È ˙ÏÈË ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦¿¨¿¦§¨¿¦¨©¿¦©¨©¦

Í�·Ï ˙„‚‰ÂÍ�·Ï ˙„‚‰Â
l`xUi z`vAmixaBd -,mixvOnEawri ziA.miWPd - §¥¦§¨¥©§¨¦¦¦§¨¦¥©£Ÿ©¨¦

mrn- ztUA xAcnd xf.frFloFWl Dpi`W oFWl lM ¥©©§©¥¦§©¥¨¨¤¥¨§

.frl oFWl `xwp WcTd.FWcwl dcEdi dzidoA oFWgp utTW ©Ÿ¤¦§¨§©©¨§¨§¨§¨§¤¨©©§¤

liaWaE .mIA d"ATd lW FnWz` 'WCwl ,dcEdi' haXnacpinr£¦¨¨¦¥¤§¨§©¥¤§¤©¨¨©¨¦§¦

l dcEdi haW dkf KMeizFlWnn l`xUi.l`xUi lr KlOW ¨¨¨¥¤§¨§¦§¨¥©§§¨¤¨©©¦§¨¥

d`x mIdacpinr oA oFWgp z`qpIes`e .wiCSd rAhi `NW ©¨¨¨¤©§¤£¦¨¨©¨Ÿ¤Ÿ¦§©©©¦§©

.xFg`l aQi oCxId,mId l` miklFdd milgPd lkl oiCd `Ede ©©§¥¦Ÿ§¨§©¦§¨©§¨¦©§¦¤©¨

.mdn cg` hwpeEcwx mixddEvtw-.mili`kFzqEpn cgRn §¨©¤¨¥¤¤¨¦¨§¨§§¥¦¦©©§¨

de .mId lWzFraBEvtw.o`vÎipaM:l`FWe DnY ok d`Fxde ¤©¨§©§¨¨§¦§¥Ÿ§¨¤¥¨¥©§¥

.'Eke qEpz iM mId LNÎdnW mEXn :Fl miaiWnEoFc` iptN ©§©¨¦¨§¥¦¦¦¤¦§¥¨
.ux` ilEg'ilEg') .YrfrCfnE zldap ux`d oFc`d iptNW ¦¨¤¤¦§¥©¨©¨¤¦¦¤¤¦§©§©©§¦

-`Ed ?oFc`d EdinE .(dcrxE lig oFWNn.awri DFl``EdW ¦§¦§¨¨¦¨¨¡©©£Ÿ¤

z` KtFd `Ed dvFx `EdWkE .lMd lr oFc`xESdl,min mb` ¨©©Ÿ§¤¤¥¤©©£©¨¦
d z`eWinNgqinnE KMxn.min Fpirnl.minxFf min oirnl §¤©©¨¦§©¥§¦§©§§¨¦§©§¨¨¦§¦

(e"fgn).WinNge xEv.miWw mirlq(oeiv zcevn) §©¨¦§¨¦¨¦

.mixvOn EpizFa`z`l`be Epl`B xW`dlrnl xn`W itl £¤§¨¨§¨©¤£¥¦¦§©¦§¦¤¨©§©§¨

l`B EpzF` s` `N` ,d"ATd l`B calA EpizFa`z``NW"¤Ÿ¤£¥¦§©¨©©¨¨¤¨©¨¨©

.mixvOn EpizFa` zN`bE EpzN`B z` o`M xiMfd Kkitl "mdOr¦¨¤§¦¨¦§¦¨¤§ª¨¥§ª©£¥¦¦§©¦

('cea`).dGd dliNl EpriBdeEpigdW zMxaA mixnF`W FnM §¦¦¨©©§¨©¤§¤§¦§¦§©¤¤¡¨

icM oM xn` ,EpigdW EpkxA xaMW s`e ."dGd onGl EpriBde"§¦¦¨©§©©¤§©¤§¨¥©§¤¤¡¨¨©¥§¥

l`e Epiwl` 'd oM" KiWndl,'Eke "micrFnl EpriBd EpizFa` iw §©§¦¥¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©¦¥§£¦§

.cizrd lr dWTA oFWl `EdW(g"e`)dGd dliNd EpriBde ¤§©¨¨©¤¨¦§¦¦¨©©§¨©¤
- zFvOd z` FA mIwlEpriBd .xFxnE dSn FA lFk`l §©¥¤©¦§¤¡©¨¨©¦¥

.micrFnl.mixERMd mFie dpXd W`x.milbxlezFrEaW gqR §£¦Ÿ©¨¨§©¦¦§¦§¨¦¤©¨

.zFMqeLxir oipaA mignUmilWExiLzcFarA miUUe §ª§¥¦§¦§©¦¤§¨©§¨¦©£¨¤
.WCwOd ziaA zFpAxwd zcFarA.migaGd on mW lk`pe ©£¨©¨§¨§¥©¦§¨§Ÿ©¨¦©§¨¦

.dbibg oAxw.migqRd onEon lk`l miniCwnE .gqR oAxw ¨§©£¦¨¦©§¨¦¨§©¤©©§¦¦¤¡Ÿ¦

."onFwit` gqRd xg` oixihtn oi`"W itl migaGdriBi xW` ©§¨¦§¦¤¥©§¦¦©©©¤©£¦¨£¤©¦©
mnCzFpAxwd lW.oFvxl LgAfn xiw lron oiwxFf ixdW ¨¨¤©¨§©©¦¦§©£§¨¤§¦¦

.gAfOd lr mCdLl dcFpeA.Wcg xiWxkf oFWl "Wcg xiW" ©¨©©¦§¥§¤§§¦¨¨¦¨¨§¨¨

:WxcOA Exn`W ,mixvn zN`bA FnM "dWcg dxiW" `le§Ÿ¦¨£¨¨§¦§ª©¦§©¦¤¨§©¦§¨

miraXn zixiUr mdW zFnE` draW EWxi mixvOn E`vIWM§¤¨§¦¦§©¦¨§¦§¨¤¥£¦¦¦¦§¦

.mixkfM lMd EWxii dcizrd dN`BA la` ,zFnE`.EpzN`B lr £¨©§ª¨¨£¦¨¦§©Ÿ¦§¨¦©§ª¨¥
.cizrNW dN`B Ff.EpWtp zEcR lre,mixvn zN`B Ff §ª¨¤¤¨¦§©§©§¥§ª©¦§©¦

'd 'zicR' xW` l`xUi LOrl xRM" :xn`PW".l`xUi l`B ¤¤¡©©¥§©§¦§¨¥£¤¨¦¨¨©¦§¨¥
.mixvOn('cea`e l"day) ¦¦§©¦
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,dSn - `ivFn- ¦©¨

.Í¯·ÈÂ ,˙ÂÓÏ˘‰ È˙˘ ÔÈ· ‰ÒÂ¯Ù‰˘Î ,‰¯Ú˜‰Ó Â„È· ˙ÂˆÓ‰ ˙˘Ï˘ Á˜È

<Â‰È ‰z‡ Ce¯aidpecd`i:ı¯‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ‡ÈˆBn‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ e�È‰Ï‡ , ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨©¦¤¤¦¨¨¤

:Í¯·ÈÂ ,‰ÒÂ¯Ù‰Â ‰�ÂÈÏÚ‰ Â„È· Â¯‡˘ÈÂ ,Â„ÈÓ ‰�Â˙Á˙‰ ‰ˆÓ‰ ÁÈ�È

<Â‰È ‰z‡ Ce¯aidpecd`ic˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ e�È‰Ï‡ ,a e�LÂ ÂÈ˙BˆÓe�eˆ ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦¿¨¿¦§¨¿¦¨

:‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ©£¦©©¨
Ô˙È ˙ÂÁÙÏÂ .‰ˆÓ ÏÎÓ ˙ÈÊÎ ÌÈ·ÂÒÓ‰ ÏÎÏ ˜ÏÁÈÂ .‰·Ò‰· ÌÏÎ‡ÈÂ ,ÁÏÓ· ÌÏ·ËÈÂ ,˙Á‡ ÏÎÓ ˙ÈÊÎ ,Ô‰È˙˘Ó Úˆ·ÈÂ

,ÌÈ·ÂÒÓ‰ ÏÎÏ ˙˜ÙÒÓ ÂÈ�ÙÏ˘ ‰ˆÓ‰ ÔÈ‡ Ì‡Â .(Ì¯‚ 27 ˙ÈÊÎ‰ ¯ÂÚÈ˘Â) .‰·Ò‰· ÂÏÎ‡ÈÂ ,ÌÈ·ÂÒÓ‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎÏ ˙ÈÊÎ

.ÌÈ·ÂÒÓ‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎÏ ˙ÈÊÎ ,‰¯Ú˜Ï ıÂÁÓ ¯˘‡ ˙¯Á‡ ‰¯ÂÓ˘ ‰ˆÓÓ Ô˙È

,xFxn- ¨

¯Â¯Ó ˙ÈÊÎ Á˜ÈÂ .Ì„Ï ¯ÎÊ ÌÂ„‡ ÔÈÈ ËÚÓ· ‰˙Â‡ ÌÈÎÎ¯Ó ÏÂ·ÈË‰ Ì„Â˜Â ,ËÈËÏ ¯ÎÊ ‰ÎÈÓÒ ˙ÒÂ¯Á‰ ˙Â˘ÚÏ ‰ÂˆÓ

.‰·Ò‰ ÈÏ· Â�ÏÎ‡ÈÂ .¯Â¯Ó‰ ÌÚË ˙‡ ˘È‚¯È˘ È„Î ÂÈÏÚ˘ ˙ÒÂ¯Á‰ ˙‡ ËÚÓ ¯Ú�ÈÂ ,˙ÒÂ¯Á· Â�Ï·ËÈÂ

<Â‰È ‰z‡ Ce¯aidpecd`ic˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ e�È‰Ï‡ ,a e�LÂ ÂÈ˙BˆÓ,e�eˆ ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦¿¨¿¦§¨¿¦¨

:¯B¯Ó ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ©£¦©¨

,KxFM- ¥

:¯Ó‡ÈÂ .‰·Ò‰· ÌÏÎ‡ÈÂ ,˙ÒÂ¯Á· ÌÏ·ËÈÂ ,„ÁÈ· ÌÎ¯ÎÈÂ ,¯Â¯Ó ˙ÈÊÎÂ ,‰�Â˙Á˙‰ ˙È˘ÈÏ˘‰ ‰ˆÓ‰ ÔÓ ˙ÈÊÎ Á˜È

a ¯B¯Óe ‰vÓ· ‡Ïa ,Lc˜nÏ ¯ÎÊ ,‰Î¯È e�ÈÓÈk ,LcÁ¯Bk ‰È‰L Ô˜f‰ Ïl‰ÔÎ ©¨¨¿Ÿ¿¨¨¥¤©¦§¨¿¨¥¿ª¨¿¦¥©¨¥¤¨¨¿¨

ÂÎB‡a ÔÏÏ ,˙Á‡ ˙·:¯Ó‡pM ‰Ó Ìi˜(`i ,h xacna)ÌÈ¯B¯Óe ˙BvÓ ÏÚ" ¿¿¨¿©©©¿©¥©¤¤¡©©©§¦

Î‡È:"e‰eÏ Ÿ¿

,KxFrÎoglW- ª§¨¥
ÔÈ‡ ÔÈ„‰ ÔÓ Ï·‡ ,Á·Â˘Ó ‰Ê È¯‰ ,‰·Ò‰· ÏÂÎ‡Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ‰·ÂË‰ '‰ „ÈÎ ,‰ÁÓ˘· Â·ÈÏ „ÚÒÈÂ Â�ÁÏ˘ ÍÂ¯ÚÈ

Ê¯„ÊÈÂ .ÔÂ·‡˙Ï ÔÓÂ˜ÈÙ‡‰ ˙‡ ÏÂÎ‡Ï ÏÎÂÈ˘ È„Î ,‰„ÂÚÒ· ÂÒ¯Î ‡ÏÓÈ Ï·Ï ,Â˘‡¯· ÂÈ�ÈÚ ÌÎÁ‰Â .‰„ÂÚÒ· ·Ò‰Ï ÍÈ¯ˆ

.˙ÂˆÁ Ì„Â˜ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ÏÏ‰‰ ˙‡ ¯ÂÓ‚Ï ˜ÈÙÒÈ˘ È„Î ,‰„ÂÚÒ· ËÚÓ
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,oEtv- ¨
˙ÂˆÁ Ì„Â˜ ÔÓÂ˜ÈÙ‡‰ ˙ÏÈÎ‡ ˙‡ ÌÈÈÒÏ ˘È ‰ÏÈÁ˙ÎÏÂ ,ÔÓÂ˜ÈÙ‡Ï ‰ÚÈ�ˆ‰˘ ‰ˆÓ‰ ÔÓ ˙ÈÊÎ Á˜È Â˙„ÂÚÒ ¯Ó‚˘ ¯Á‡

.¯˙ÂÓ ‰˙ Â‡ ‰Ù˜ ˙Â˙˘Ï Í‡ ,ÂÈ¯Á‡ ¯·„ ÌÂ˘ ÏÎ‡È ‡ÏÂ .„Á‡ ÌÂ˜Ó· ÂÏÎÂ‡Ï ¯‰ÊÈÂ .‰ÏÈÏ‰

:¯Ó‡È ‰ÏÈÎ‡‰ Ì„Â˜ÂÏ ¯ÎÊ˜:Ú·O‰ ÏÚ ÏÎ‡p‰ ,ÁÒt Ôa¯ ¥¤¿»§©¤©©¤¡¨©©¨¨

,KxA- ¨¥
.ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· Í¯·ÈÂ È˘ÈÏ˘ ÒÂÎ Â„È· ÊÁ‡ÈÂ ,ÌÈ�Â¯Á‡ ÌÈÓÏ ÂÈ„È ÏÂËÈ

:¯Ó‡ÈÂ ,ÔÓÊÏ ÌÈ·ÈÈÁ ¯˙ÂÈ Â‡ ‰˘ÂÏ˘ ÌÈ·ÂÒÓ‰ Ì‡Â ÔÏ ·‰È¯·�Ï C‡LÈc˜ ‰‡lÚ ‡kÏÓ.ÌÈÓ˘ :ÌÈ�ÂÚ ©¨¿¦§¦¿©§¨¦¨¨©¦¨

) ‡LÈc˜ ‰‡lÚ ‡kÏÓ ˙eL¯a˙·˘·kÏÓ ˙aL ˙eL¯·e‡LÈc˜ ‡ÊÈtL‡ ‡·Ë ‡ÓBÈ ˙eL¯·e (‡˙ ¦§©§¨¦¨¨©¦¨¦§©¨©§¿¨¦§¨¨¨ª§¦¨©¦¨

˙e˘¯ae� ÌÎ) C¯·:¯˙ÂÈ Â‡ ‰¯˘Ú Ì‰ Ì‡Â:BlMÓ e�ÏÎ‡L (e�È‰Ï‡ ¦§¿¤¿¨¥¡Ÿ¥¤¨©§¦¤

:ÌÈ�ÂÚ ÌÈ·ÂÒÓ‰Â) Ce¯a:¯˙ÂÈ Â‡ ‰¯˘Ú Ì‰ Ì‡Â:e�ÈÈÁ B·eË·e BlMÓ e�ÏÎ‡L (e�È‰Ï‡ ¨¡Ÿ¥¤¨©§¦¤§¨¦

Ce¯a<Â‰È ‰z‡idpecd`iÂ e�˙B‡ Ôf‰ Ï‡‰ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ e�È‰Ï‡ ,a Blk ÌÏBÚ‰ ˙‡,B·eË ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¥©¨¨¿¤¨¨ª¿

aa ,ÔÁa ,„ÒÁÏ ÌÁÏ Ô˙� .ÌÈa¯ ÌÈÓÁ¯·e ÁÂÈ¯ÎÏ Èk .¯Na ÏB·eË·e :BcÒÁ ÌÏBÚ ¿¥¿¤¤¿¥©§©£¦©¦Ÿ¥¤¤¿»¨¨¦¿¨©§§

Â ,e�Ï ¯ÒÁ ‡Ï „ÈÓz ÏB„b‰Ï „ÈÓz ÔBÊÓ e�Ï ¯ÒÁÈ Ï‡,ÏkÏ Ò�¯ÙÓe ÔÊ Ï‡ ‡e‰ Èk ,„ÚÂ ÌÏBÚ ©¨¨¦Ÿ¨©¨¿©¤§©¨¨¨¦¿¨¨¤¦¥¨§©§¥©Ÿ

ÂÂ ,ÏkÏ Ce¯Ú B�ÁÏLÏ ÔBÊÓe ‰ÈÁÓ ÔÈ˜˙‰Îa Ï· ,‡¯a ¯L‡ ÂÈ˙Bi¯:¯eÓ‡k ,ÂÈ„ÒÁ ·B¯·e ÂÈÓÁ¯ ¿ª§¨¨©Ÿ¿¦§¦¦§¨¨¿»¿¦¨£¤¨¨¿©£¨§£¨¨¨¨

Ï ÚÈaNÓe E„È ˙‡ Á˙BtÎ<Â‰È ‰z‡ Ce¯a :ÔBˆ¯ ÈÁ Ïidpecd`i:Ïk‰ ˙‡ Ôf‰ ¥©¤¨¤©§¦©¿»©¨¨©¨§Ÿ̈©¨¤©Ÿ

‰„B�Ï<Â‰È Eidpecd`ia ,‰·Á¯e ‰·BË ‰„ÓÁ ı¯‡ e�È˙B·‡Ï zÏÁ�‰L ÏÚ ,e�È‰Ï‡˙È¯ ¤¿§Ÿ̈¡Ÿ¥©¤¦§©§¨©£¥¤¤¤§¨¨§¨¨¿¦

ÂÂ ,ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ e�˙È„Ùe ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó e�˙‡ˆB‰L ÏÚ ,ÔBÊÓe ÌÈiÁ ,‰¯B˙a ÏÚ˙È¯E ¿¨©¦¨©¤¥¨¥¤¤¦§©¦§¦¨¦¥£¨¦¿©¿¦¿

Â ,e�¯N·a zÓ˙ÁL˙¯Bz ÏÚÂ ,e�z„nlL E¯ ÈwÁ ÏÚ�BˆÂ ,e�zÚ„B‰L CiÁ ÏÚ‰z‡L ÔBÊÓe ÌÈ ¤¨©§¨¦§¨¥¿©¨¿¤¦©§¨¿©ª¥¿¨¤©§¨¿©©¦¨¤©¨

:e�˙B‡ Ò�¯ÙÓe ÔÊ̈§©§¥¨

ÂÏÚ<Â‰È Ïk‰idpecd`i¯·Óe ,CÏ ÌÈ„BÓ e�Á�‡ e�È‰Ï‡LŒ˙‡ ÌÈÎÂ :¯eÓ‡k ,CÓÂ zÏÎ‡,zÚ·N
¿©©Ÿ§Ÿ̈¡Ÿ¥£©§¦¨§¨¿¦¤¿¨¨¨¿¨©§¨¿¨¨§¨

˙‡ zÎ¯·e(ÒÂÎ· ÌÈÓ ËÚÓ Ô˙È "˙‡" ¯ÓÂ‡˘Î)<Â‰Èidpecd`iÈ‰Ï‡¯L‡ ‰·Bh‰ ı¯‡‰ ÏÚ E ¥©§¨¤§Ÿ̈¡Ÿ¤©¨¨¤©¨£¤

<Â‰È ‰z‡ Ce¯a :CÏŒÔ˙�idpecd`iÂ ı¯‡‰ ÏÚ ,:ÔBÊn‰ ÏÚ ¨©¨¨©¨§Ÿ̈©¨¨¤¿©©¨

ÌÁ¯<Â‰Èidpecd`iÂ e�ÈÏÚ e�È‰Ï‡Â ,CnÚ Ï‡¯NÈ ÏÚÈ ÏÚÂ ,C¯ÈÚ ÌÈÏLe¯ÔkLÓ ÔBiˆ ¯‰ ÏÚ ©¥§Ÿ̈¡Ÿ¥¨¥¿©¦§¨¥©¨¿©¿¨©¦¦¨¿©©¦¦§©

kÂ ,C„B·Â ,CÏÎÈ‰ ÏÚÓ ÏÚ�BÚÂ ,Cc ÏÚÂ ,C¯È·Â ÏB„b‰ ˙Èa‰ ÏÚEÓL ‡¯˜pL LB„w‰ ¿¨¿©¥¨¨¿©¿¨¿©¿¦¨¿©©©¦©¨¿©¨¤¦§¨¦§

¯ ,e�È·‡ .ÂÈÏÚ�¯t ,e��eÊ ,e�ÚkÏk ,e�ÒÓ e�Ï ÁÂ¯‰ ,e�ÁÈÂ¯‰ ,e�ÏkÓ ‰¯‰Â ,e�È˙B¯ˆ ÏÏ‡ ,‡� ¨¨¨¦¿¥¥©§¿¥©§¿¥©§¦¥©§©¨¿¥¨¦»¨¥¿¨©

<Â‰È e�ÎÈ¯ˆzidpecd`izÓ È„ÈÏ e�È‰Ï‡Â ,Ì„Â ¯Na ˙B�Ï ‡l‡ ,Ì˙‡ÂÏ‰ È„ÈÏ ‡Ï„Èn‰ E‰‡Ï ©§¦¥§Ÿ̈¡Ÿ¥¦¥©¿¨¨¨¨¿Ÿ¦¥©§¨¨¨¤¨¿¨¿©¿¥¨
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Â¯‰Â ‰¯ÈLÚ‰ ,‰·Át‰È .‰Áe˙Â ,‰f‰ ÌÏBÚa LB·� ‡lL ÔBˆ¯ È‰Ï ÌÏk� ‡Ï˙eÎÏÓe ,‡a‰ ÌÏBÚ ¿¨¿¨¨¨£¦¨¿©¿¨¿¦¨¤Ÿ¥¨¨©¤¿Ÿ¦¨¥¿¨©¨©§

Ó „Âc ˙Èa· ‰¯‰Óa dÓB˜ÓÏ ‰p¯ÈÊÁz CÁÈL:e�ÈÓÈ ¥¨¦¿¦¨©£¦¤¨¦§¨¦§¥¨¿¨¥

:ÌÈÙÈÒÂÓ ˙·˘·¯Â ‰ˆ<Â‰È e�ˆÈÏÁ‰idpecd`ia e�È‰Ï‡È˙BˆÓM‰ ÌBÈ ˙ÂˆÓ·e EÂ ÏB„b‰ ˙aM‰ ,ÈÚÈ·LB„w‰ ¿¥¿©£¦¥§Ÿ̈¡Ÿ¥¿¦§¤§¦§©©¿¦¦©©¨©¨¿©¨

Â ÏB„b ÌBÈ Èk ,‰f‰lÓ ‡e‰ LB„˜È�ÙÂ Ba ˙BaL� ,EÂ ,Ba Áe��k ,Ba ‚pÚ˙�¯ ÈwÁ ˙ÂˆÓ�BˆÂ ,Cz Ï‡‰¯ˆ È‰ ©¤¦¨¿¨¦¿¨¤¦§¿¨©¿¦§©¥¿¦§©ª¥¿¨¿©¿¦¨¨

Âa ÔB‚ÈÓ ÌBÈÂ ,e�˙Áe�a e�‡¯‰· ‰¯‰Óa ÔBiˆ ˙ÓÁ�Â e�ÏÎ‡L Ì‚‰Â .˙BÓÁp‰ ÏÚa ‡e‰ ‰z‡ Èk ,e�ÈÓÈ,e�È˙L ¿¨¿¿¨¥¿©§¥¿¤¨©¦¦§¥¨¿¨¥¦©¨©©©¤¨©£©¤¨©§¿¨¦

Á˙Èa Ôa¯Â ÏB„b‰ EÂ Áˆ�Ï e�ÁkLzŒÏ‡ ,e�ÁÎL ‡Ï LB„w‰Â ÏB„b CÏÓ Ï‡ Èk ,„ÚÏ e�Á�ÊzŒÏ‡:‰z‡ LB„˜ »§©¥¿©¨¿©¨Ÿ¨©§©¦§¨¥¨¤©¿©¦§¨¥¨©¦¥¤¤¨¿¨¨¨

e�È‰Ï‡Â ‰ÏÚÈ ,e�È˙B·‡ È‰Ï‡ÂÂ ,‡·ÈÂ ,ÚÈbÈÂ ,‰‡¯ÈÂ ,‰ˆ¯ÈÂ ,ÚÓMÈÂ ,„˜tÈe��B¯ÎÊ ,¯ÎfÈ ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©£¤¿¨Ÿ¿©¦©¿¥¨¤¿¥¨¤¿¦¨©¿¦¨¥¿¦¨¥¦§¥

ÂÈ ÔB¯ÎÊ ,e�È˙B·‡ ÔB¯ÎÊÂ ,C¯ÈÚ ÌÈÏLe¯Â ,Cc·Ú „Âc Ôa ÁÈLÓ ÔB¯ÎÊk ÔB¯ÎÊnÚŒÏE ¿¦§£¥¦§¿¨©¦¦¨¿¦§¨¦©¤¨¦©§¨¿¦§»©¿

Ï Ï‡¯NÈ ˙ÈaÈ�ÙÏ ‰ËÈÏÙÏ EÏ ,‰·BËÏ ÔÁÏ ,ÌÈÓÁ¯Ïe „ÒÁÏe ÌÈ·BË ÌÈiÁa .ÌBÏL‚Á ÌBÈ ¥¦§¨¥¿¨¤¦§¥¨¿¨¿¥¿¤¤§©£¦¿©¦¦§¨¿©

a ,‰f‰ ˙Bvn‰Ï .‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈÊ .e�ÚÈLB‰Ïe e�ÈÏÚ Ba ÌÁ¯<Â‰È e�¯Îidpecd`ie�È‰Ï‡ ©©©¤¿¦§¨Ÿ¤©¤¿©¥¨¥§¦¥»§¥§Ÿ̈¡Ÿ¥

Ï BaÙe ,‰·BËÂ ,‰Î¯·Ï Ba e�„˜Ï B· e�ÚÈLB‰È ¯·„a ,ÌÈ·BË ÌÈiÁÂ ‰ÚeLÂ ÒeÁ ,ÌÈÓÁ¯Á,e�p ¿¨»§¥¦§¨¨¿¦¥¿©¦¦¦§©¿¨¿©£¦¿»¥

Â ÏBÓÁÂÂ ,e�ÈÏÚ ÌÁ¯ÈÏ‡ Èk e�ÚÈLB‰Â ÔepÁ CÏÓ Ï‡ Èk ,e�È�ÈÚ E:‰z‡ ÌeÁ¯ ©£¿©¥¨¥¿¦¥¦¥¤¥¥¦¥¤¤©¿©¨¨

ÂÈ ‰�·˙· ‰¯‰Óa C¯ÈÚ ÌÏLe¯<Â‰È ‰z‡ Ce¯a .e�ÈÓÈidpecd`iÈ ‰�Ba ,ÌÏLe¯:ÔÓ‡ :˘ÁÏ· ¯ÓÂ‡Â ¿¦§¤¿¨©¦¦¨¦§¥¨¿¨¥¨©¨§Ÿ̈¥¿¨©¦¨¥

Ce¯a<Â‰È ‰z‡idpecd`i¯Ba ,e�¯Èc‡ ,e�kÏÓ ,e�È·‡ Ï‡‰ „ÚÏ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ e�È‰Ï‡ ,,e�‡ ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨¨©¨¥¨¦©§¥©¦¥¿¥

˜ ,e�Ï‡Bb˜ ,e�LB„Â ·Bh‰ CÏn‰ ,Ï‡¯NÈ ‰ÚB¯ e�ÚB¯ ,·˜ÚÈ LB„,ÏkÏ ·ÈËn‰ £¥¿¥¿©£Ÿ¥¥¦§¨¥©¤¤©¿©¥¦©Ÿ

aLÎ‚ ‡e‰ ,e�Ï ·ÈËÈÈ ‡e‰ ,e�Ï ·ÈËÓ ‡e‰ ,e�Ï ·ÈË‰ ‡e‰ ÌBÈÂ ÌBÈŒÏÓB‚ ‡e‰ ,e�ÏÓ‡e‰ ,e�Ï ¤¿»¨¥¦¨¥¦¨¥¦¨¿¨¨¿¥

Ó‚ÈÂ ,„ÒÁÂ ÔÁ ,„ÚÏ e�ÏÂ ,ÌÈÓÁ¯Â ÁÂÈ¯Â ,‰Ïv‰Î:·BËŒÏ(ÔÓ‡ ÌÈ�ÂÚ)ÏÚ ÁazLÈ ‡e‰ ÔÓÁ¯‰ ¦§¿¥¨©¥¨¤¤¿©£¦¿¥©¿©¨¨¿»¨©£¨¦§©©©

Î ‡qkÏ e�a ÁazLÈ ‡e‰ ÔÓÁ¯‰ :ı¯‡·e ÌÈÓMa ÁazLÈ ‡e‰ ÔÓÁ¯‰ :B„B·ÔÓÁ¯‰ :ÌÈ¯Bc ¯B„ ¦¥¿¨©£¨¦§©©©¨©¦¨¨¤¨©£¨¦§©©¨¿¦¨©£¨

Ï Ô¯˜ ‡e‰� Áˆ�Ï e�a ¯‡t˙È ‡e‰ ÔÓÁ¯‰ :ÌÈ¯È BnÚÈ ‡e‰ ÔÓÁ¯‰ :ÌÈÁˆ�¯Ùa e�ÒÂ „B·Î‡Ï ¤¤¿©¨¦¨©£¨¦§¨©¨¨¤©¿¨¦¨©£¨¿©§¿¥¿¨¿Ÿ

·a Èef·Â ¯z‰· ‡Ïa ¯eq‡Â ˙Á�· ‡ÏÁÏLÈ ‡e‰ ÔÓÁ¯‰ :e�È�Èa ÌBÏL ÔzÈ ‡e‰ ÔÓÁ¯‰ :¯Úˆ ¿¦¿¤¥¿Ÿ¿¦¿©©¿Ÿ¿¨©¨©£¨¦¥¨¥¥¨©£¨¦§©

a¯ ‰Î¯Â ‰ÁÂa ‰ÁÏˆ‰Îc ˙‡ ÁÈÏˆÈ ‡e‰ ÔÓÁ¯‰ :e�È„È ‰NÚÓ Ï¯BaLÈ ‡e‰ ÔÓÁ¯‰ :e�ÈÎ¯ ¿¨¨¿¨¨¿©§¨¨¿»©£¥¨¥¨©£¨©§¦©¤¿¨¥¨©£¨¦§

Ó ˙eÏb ÏBÚÓ e�ÎÈÏBÈ ‡e‰ ÔÓÁ¯‰ :e�¯‡eˆ ÏÚÓ ‰¯‰ÓB˜ ‰¯‰Ï ˙eiÓ‡e‰ ÔÓÁ¯‰ :e�ˆ¯‡ ¨¿¥¨¥©©¨¥¨©£¨¦¥¿¥¨¿¦¿©§¥¨©£¨

¯ e�‡t¯ÈL ‰‡eÙ¯ ‰ÓÏ¯‰ B„È ˙‡ e�Ï ÁzÙÈ ‡e‰ ÔÓÁ¯‰ :Ûeb‰ ˙‡eÙ¯e LÙp‰ ˙‡eÙ:‰·Á ¦§¨¥¿¨¿¥¨¿©©¤¤§©©¨©£¨¦§©¨¤¨¨¿¨¨

È ‡e‰ ÔÓÁ¯‰k C¯·Â „Á‡ Ïk ÏB„b‰ BÓLa epnÓ „Á‡¯a˙pL BÓ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ e�È˙B·‡ eÎ ¨©£¨¿¨¥»¤¨¿¤¨¦¤¦§©¨¿¤¦§¨¿£¥©§¨¨¦§¨

ÂÈ Ôk ,Ïk ÏkÓ Ïka ·˜ÚÈa „ÁÈ e�˙B‡ C¯·L ‰Î¯Â ,‰ÓÏÈ ÔÎÂ ÔBˆ¯ È‰ÔÓÁ¯‰ :ÔÓ‡ ¯Ó‡� ¿©£Ÿ©Ÿ¦ŸŸ¥¿¨¥¨©©¿¨¨¿¥¨¿¥¿¦¨¿Ÿ©¨¥¨©£¨

L ˙kÒ e�ÈÏÚ NB¯ÙÈ ‡e‰:BÓBÏ ¦§¨¥ª©¿

:˙·˘·Ï ‰Áe�Óe ˙aL BlkL ÌÏBÚ e�ÏÈÁ�È ‡e‰ ÔÓÁ¯‰:ÌÈÓÏBÚ‰ ÈiÁ ¨©£¨©§¦¥¨¤ª©¨§¨¿©¥¨¨¦

Ï e�ÚÈbÈ ‡e‰ ÔÓÁ¯‰Ï e�˙‡¯˜Ï ÌÈ‡a‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„ÚBÓÏ e�ÏÈÁ�È ‡e‰ ÔÓÁ¯‰ :ÌBÏL:·BË BlkL ÌBÈ ¨©£¨©¦¥¿£¦£¥¦©¨¦¦§¨¥¿¨¨©£¨©§¦¥¿¤ª

:Á¯Â‡‰ ˙Î¯·È ‡e‰ ÔÓÁ¯‰cÒÈÂ ÂÈÏÚ e�ÏÎ‡L ‰f‰ ÔÁÏM‰ ˙‡ C¯·k Ba ¯Â ÌÏBÚ Èp„ÚÓŒÏk ‰È‰ÈÏL B�ÁÏL ¨©£¨¿¨¥¤©ª§¨©¤¤¨©§¨¨¦©¥»©£©¥¨¿¦§¤¿ª§¨¤
k ,ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ e�È·‡ Ì‰¯·‡Â ,ÏÎ‡È epnÓ ·Ú¯ŒÏÎÂ .‰zLÈ epnÓ ‡Óˆ Ïk epnÓ ¯ÒÁÈ Ï‡·eËŒÏ ©§¨¨¨¦¨¨©¨»¨¥¦¤Ÿ©¿»¨¥¦¤¦§¤¿©¤§©¦¤»

ÏBÚÏe „ÚÏÈ ‡e‰ ÔÓÁ¯‰ :ÔÓ‡ ÌÈÓÏBÚ ÈÓa‰ ÏÚa C¯·q‰ ÏÚ·e ‰f‰ ˙ÈcÚÂ ÂÈ�·e ‡e‰ .˙‡f‰ ‰Â BzL‡ÎÏ ¨©§¿¥¨¦¨¥¨©£¨¿¨¥©©©©¦©¤©©©¿ª¨©Ÿ¨¨¿¦§¿»
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a .BÏ ¯L‡<Â‰È C¯a .ea¯iL ÌÈÒÎ�·e .eÈÁiL ÌÈ�·idpecd`iÂ .‰ˆ¯z ÂÈ„È ÏÚÙe BÏÈÁ� eÈ‰Èe�ÈÒÎ�e ÂÈÒÎ £¤¿¨¦¤¦§¦§¨¦¤¦§¨¥§Ÿ̈¥Ÿ©¨¨¦§¤¿¦§¿¨¨§¨¥
Â .¯ÈÚÏ ÌÈ·B¯˜e ÌÈÁÏˆÓÏ ˜wcÊÈ Ï‡Â ÂÈ�ÙÏ ‡Ïc ÌeL e�È�ÙÂ ‡ËÁ ¯·Â NN .ÔBÚ ¯e‰¯‰k ÁÓNÌÈÓi‰ŒÏ ª§¨¦§¦¨¦¿©¦§©¥¿¨¨¿Ÿ¿¨¥¿©¥§¿¦§¨¨¿¨¥©»©¨¦

aÂ ¯LÚzÚÓ „B·ÎÂ ‰Â ‰f‰ ÌÏBÚa LB·È ‡Ï .ÌÏBÚ „ÚkÈ ‡ÏÏ ÌÏa‰ ÌÏBÚÈ Ôk ÔÓ‡ .‡:ÔBˆ¯ È‰ ¿Ÿ¤¿¨¥©¨¿©¨Ÿ¥¨¨©¤¿Ÿ¦¨¥¿¨©¨¨¥¥¿¦¨

Â B˙¯Bz ÚhÈ ‡e‰ ÔÓÁ¯‰a B˙·‰‡Â ,e�aÏÏ e�È�t ÏÚ B˙‡¯È ‰È‰˙Â ,‡ËÁ� ÈzÏ·Î eÈ‰Èe�ÈNÚÓŒÏ ¨©£¨¦©¨¿©£¨¿¦¥¿¦§¤¦§¨©¨¥¿¦§¦¤¡¨¿¦§»©£¥

ÏÈ ‡e‰ ÔÓÁ¯‰ :ÌÈÓL ÌL¯˜ÈÂ e�kÊÈÂ e�ÈiÁÌÏBÚ‰ ÈiÁÏe ,Lc˜n‰ ˙Èa ÔÈ�·Ïe ,ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ e�· ¿¥¨¨¦¨©£¨¿©¥¦©¥¦¨¿¥¦©¨¦©§¦§©¥©¦§¨§©¥¨¨

È ÏB„‚Ó :‡a‰Â ,BkÏÓ ˙BÚeLÓÏ „ÒÁŒ‰NÚÏ ,BÁÈLk :ÌÏBÚŒ„Ú BÚ¯ÊÏe „Â„Â eL¯ ÌÈ¯ÈÙ,e·Ú¯ ©¨¦§¿©§¿Ÿ¤¤¤¦¿¦¿¨¦§©§©¨¿¦¦¨¿¨¥

Â¯B„<Â‰È ÈLidpecd`iÒÁÈ ‡ÏÎ e¯Â ,Èz�˜ÊŒÌb È˙ÈÈ‰ ¯Ú� :·BËŒÏÂ ·ÊÚ� ˜Ècˆ È˙È‡¯ ‡ÏBÚ¯Ê ¿¿¥§Ÿ̈Ÿ©§¿»©©¨¦¦©¨©§¦¿Ÿ¨¦¦©¦¤¡¨¿©§

Ók :ÌÁÏŒLw·Â ,‰ÂÏÓe Ô�BÁ ÌBi‰ ÏÏ ‰È‰È e�ÏÎ‡M ‰Ó :‰Î¯·Ï BÚ¯ÊN‰È‰È e�È˙MM ‰Óe ,‰Ú· ¿©¤¨¤»©¥©§¤¿©§¦§¨¨©¤¨©§¦§¤¿»§¨©¤¨¦¦§¤

k ,‰Î¯·Ï ‰È‰È e�¯˙B‰MŒ‰Óe ,‰‡eÙ¯ÏÎ‡iÂ Ì‰È�ÙÏ ÔziÂ :·È˙Î„<Â‰È ¯·„k e¯˙BiÂ eÏidpecd`i: ¦§¨©¤©§¦§¤¦§¨¨¿¦§¦©¦¥¦§¥¤©Ÿ¿©¦¦§©§Ÿ̈

a<Â‰ÈÏ Ìz‡ ÌÈÎe¯idpecd`i<Â‰Èa ÁË·È ¯L‡ ¯·b‰ Ce¯a :ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NBÚ ,idpecd`iÂ ,‰È‰ ¿¦©¤©Ÿ̈¥¨©¦¨¨¤¨©¤¤£¤¦§©©Ÿ̈¿¨¨

<Â‰Èidpecd`i<Â‰È :BÁË·Óidpecd`iÏ ÊÚ<Â‰È ,ÔzÈ BnÚidpecd`iÈÌBÏL ‰NBÚ :ÌBÏM· BnÚŒ˙‡ C¯· §Ÿ̈¦§¨§Ÿ̈Ÿ¿©¦¥§Ÿ̈¿¨¥¤©©¨¤¨

· ‡e‰ ,ÂÈÓB¯ÓaÂ ,e�ÈÏÚ ÌBÏL ‰NÚÈ ÂÈÓÁ¯k ÏÚÂ ,Ï‡¯NÈ BnÚŒÏ:ÔÓ‡ e¯Ó‡ ¦§¨¿©£¨©£¤¨¨¥¿©»©¦§¨¥¿¦§¨¥

.ÈÚÈ·¯ ÒÂÎ ˙‡ Ì‚ ÂÊ ‰Î¯·· ¯ÂËÙÏ ÔÈÂÎÈÂ ,È˘ÈÏ˘ ÒÂÎ ÏÚ ÔÙ‚‰ È¯Ù ‡¯Â· Í¯·È

È ÒBk<Â‰È ÌL·e ,‡O‡ ˙BÚeLidpecd`i:Ô�¯Ó È¯·Ò :‡¯˜‡:ÌÈ�ÂÚÂÏ.ÌÈiÁ ¿¤¨§¥§Ÿ̈¤§¨©§¥¨¨¨¿©¦

<Â‰È ‰z‡ Ce¯aidpecd`it ‡¯Ba ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ e�È‰Ï‡ ,:ÔÙb‰ È¯.‰·Ò‰· ‰˙˘ÈÂ ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨¥¿¦©¤¤

,lNd- ©¥
ÏÏ‰‰ ÛÂÒ· ˙ÂÁÙÏ ÂÊÁ‡Ï ·ÂË ,ÏÏ‰‰ ÏÎ Í˘Ó· ÂÊÁ‡Ï ÂÏ ‰˘˜ Ì‡Â .Â„È· ÒÂÎ‰˘Î ,‰·¯ ˙Â·‰Ï˙‰·Â ‰ÁÓ˘· ÏÏ‰‰ ˙‡ Â¯Ó‡ÈÂ ÈÚÈ·¯ ÒÂÎ ÂÏ Â‚ÊÓÈ

.ÂÈ¯Á‡ ÌÈ�ÂÚ ÌÈ¯Á‡‰Â ,"Â„Â‰" ¯ÓÂ‡ Ì‰·˘ ÏÂ„‚‰Â ,ÏÏ‰‰ ˙‡È¯˜· ‰˘Ï˘ ˙ÂÁÙÏ ÂÈ‰È˘ ‰ÂˆÓÂ ."ÍÂÏÏ‰È" ˙Î¯··

L˙ÓÁ CÙÈ ‡Ï ¯L‡ ÌÈBb‰ Ï‡ EÂ ,EeÚ„a ¯L‡ ˙BÎÏÓÓ ÏÚ,·˜ÚÈ ˙‡ ÏÎ‡ Èk :e‡¯˜ ‡Ï EÓL ¿Ÿ£¨¿¤©¦£¤Ÿ¿¨¿©©§¨£¤¿¦§Ÿ¨¨¦¨©¤©£Ÿ

ÂL :enL‰ e‰Â� ˙‡Ùt‡ ÔB¯ÁÂ EÓÚÊ Ì‰ÈÏÚŒCa Ûc¯z :Ì‚ÈOÈ EÂ Û‡zÓ Ì„ÈÓL˙L ˙Á:‰Â‰È ÈÓ ¿¤¨¥¥©¿»£¥¤©§¤©«£©¿©¦¥¦§Ÿ¿©¿©§¦¥¦©©¿¥§Ÿ̈«

‡Ï<Â‰È e�Ïidpecd`iÏ Èk e�Ï ‡ÏcÒÁ ÏÚ .„B·k Ôz EÓLÓ‡È ‰nÏ :EzÓ‡ ÏÚ E.ÌÈBb‰ e¯ Ÿ¨§Ÿ̈Ÿ¨¦¿¦§¥¨©©§¿©£¦¤¨¨Ÿ¿©¦

Â ÛÒk Ì‰ÈaˆÚ :‰NÚ ıÙÁ ¯L‡ Ïk .ÌÈÓM· e�È‰Ï‡Â :Ì‰È‰Ï‡ ‡� ‰i‡È ‰NÚÓ .·‰ÊÈ„ ©¥¨¡Ÿ¥¤¥Ÿ¥©¨¨¦Ÿ£¤¨¥¨¨£©¥¤¤¤¿¨¨©£¥¿¥

Â Ì‰Ï ‰t :Ì„‡È ‡ÏÂ Ì‰Ï ÌÈ�ÈÚ .e¯a„‡ :e‡¯È ‡ÏÂ Ì‰Ï ÌÈ�ÊÂ Ì‰Ï Û‡ .eÚÓLÈ ‡ÏÈ ‡Ï:ÔeÁÈ¯ ¨¨¤¨¤¿Ÿ¿©¥¥©¦¨¤¿Ÿ¦§»§©¦¨¤¿Ÿ¦§¨©¨¤¿Ÿ¿¦

ÈÂ Ì‰È„È ‡ÏÂ Ì‰ÈÏ‚¯ ÔeLÈÓÈ ‡Ïk :Ì�B¯‚a eb‰È ‡Ï .eÎl‰ÁËa ¯L‡ Ïk .Ì‰ÈNÚ eÈ‰È Ì‰BÓ ¿¥¤¿Ÿ¿¦©§¥¤¿Ÿ¿©¥Ÿ¤§¦§¨¿¤¦§Ÿ¥¤Ÿ£¤Ÿ¥©

Í�·Ï ˙„‚‰ÂÍ�·Ï ˙„‚‰Â
.Epl `lzN`B z` xiMfd lNdd lW oFW`xd FwlgAW itl Ÿ¨§¦¤§¤§¨¦¤©©¥¦§¦¤§ª©

x`W lr mB mingx KlOd ceC WTA ,mixvOn l`xUi¦§¨¥¦¦§©¦¦¥¨¦©¤¤©£¦©©§¨

`N` Epl`bYW iE`x calA Epprnl `l ,xn`e .zFIlBdlLnW ©¨ª§¨©Ÿ§©£¥¦§©¨¤¦§¨¥¤¨§¦§
.cFaM oYiM .miiFBA lNgzi `NW`p dI` miFBd Exn`i dOl ¥¨¤Ÿ¦§©¥©¦¦¨¨Ÿ§©¦©¥¨
mdidl`ixd Ep`e .mdl riWFn Fpi` dOl ,mIw `Ed m`W ¡Ÿ¥¤¤¦©¨¨¨¥¦©¨¤§¨£¥

W mircFi,minXA Epidl`iM .EpzF` l`bl zlki FciaElM §¦¤¡Ÿ¥©¨©¦§¨§Ÿ¤¦§Ÿ¨¦Ÿ
utg xW`xarA,dUrEpxEvM `l ixdW .cizrA mB dUri oke £¤¨¥¤¨©¨¨§¥©£¤©¤¨¦¤£¥ŸŸ§¥

iM ,mxEvmdiAvrn miiEUr ,mdidl` -adfe sqMmpi`e ¨¦£©¥¤¡Ÿ¥¤£¦¦¤¤§¨¨§¥¨

mdW itl ,milirFn.mc` ici dUrnlW mtFqe,mdiUr- ¦¦§¦¤¥©£¥§¥¨¨§¨¤Ÿ¥¤
itl ,mirnFW `le mi`Fx `l) .mzFnM zFidl ,milqRd ixvFi§¥©§¨¦¦§§¨Ÿ¦§Ÿ§¦§¦
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a Ï‡¯NÈ :Ì‰a<Â‰Èa ÁËidpecd`i<Â‰Èa eÁËa Ô¯‰‡ ˙Èa :‡e‰ Ìp‚Óe Ì¯ÊÚ .idpecd`iÌ¯ÊÚ . ¨¤¦§¨¥¿©©Ÿ̈¤§¨¨¦¨¥©£Ÿ¦§©Ÿ̈¤§¨

<Â‰È È‡¯È :‡e‰ Ìp‚Óeidpecd`i<Â‰Èa eÁËaidpecd`i:‡e‰ Ìp‚Óe Ì¯ÊÚ . ¨¦¨¦§¥§Ÿ̈¦§©Ÿ̈¤§¨¨¦¨

<Â‰Èidpecd`iÊÈ e�¯ÎÈ ,C¯·È .Ï‡¯NÈ ˙Èa ˙‡ C¯·È :Ô¯‰‡ ˙Èa ˙‡ C¯·<Â‰È È‡¯È C¯· §Ÿ̈¿¨¨¿¨¥¿¨¥¤¥¦§¨¥¿¨¥¤¥©£Ÿ¿¨¥¦§¥§Ÿ̈

idpecd`iw‰ .b‰ ÌÚ ÌÈpË<Â‰È ÛÒÈ :ÌÈÏ„idpecd`iÂ ÌÎÈÏÚ .ÌÎÈÏÚa ÏÚa :ÌÎÈ�ÌÈÎe¯ ©¿©¦¦©¿Ÿ¦Ÿ¥§Ÿ̈£¥¤£¥¤¿©¿¥¤¿¦

<Â‰ÈÏ Ìz‡idpecd`i‰ÈÏ ÌÈÓL ÌÈÓM‰ :ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NÚ .<Âidpecd`iÂ .:Ì„‡ È�·Ï Ô˙� ı¯‡‰ ©¤©Ÿ̈Ÿ¥¨©¦¨¨¤©¨©¦¨©¦©Ÿ̈¿¨¨¤¨©¦§¥¨¨

È ÌÈ˙n‰ ‡ÏÏ‰Â .dÈŒeÏk ‡Ï¯BÈ Ï� e�Á�‡Â :‰Óe„ È„Â ‰zÚÓ .dÈ C¯·Ï‰ ÌÏBÚŒ„Ú:dÈeÏ Ÿ©¥¦¿©¿¨¿Ÿ»¿¥¨©£©§¿¨¥¨¥©¨¿©¨©¿¨

Èz·‰‡<Â‰È ÚÓLÈ Èkidpecd`i‡ ‰h‰ Èk :È�e�Áz ÈÏB˜ ˙‡ .È�eÙÙ‡ :‡¯˜‡ ÈÓÈ·e .ÈÏ B�Ê ¨©§¦¦¦§©§Ÿ̈¤¦©£¨¦¦¨»§¦§¨©¤§¨£¨¦

L È¯ˆÓe ˙ÂÓ ÈÏ·ÁÓ ÏB‡Â ‰¯ˆ .È�e‡ˆ<Â‰È ÌL·e :‡ˆÓ‡ ÔB‚Èidpecd`i‰p‡ .‡¯˜‡ ¤§¥¨¤§¨¥¿¿¨¦¨¨¿¨¤§¨§¥§Ÿ̈¤§¨¨¨

<Â‰Èidpecd`ilÓ<Â‰È ÔepÁ :ÈLÙ� ‰Ëidpecd`iÂÓ e�È‰Ï‡Â .˜Ècˆt ¯ÓL :ÌÁ¯<Â‰È ÌÈ‡˙idpecd`i. §Ÿ̈©¿¨©§¦©§Ÿ̈¿©¦¥Ÿ¥¿©¥Ÿ¥¿¨¦§Ÿ̈

Â È˙BlcÈ ÈÏ<Â‰È Èk .ÈÎÈÁe�ÓÏ ÈLÙ� È·eL :ÚÈLB‰idpecd`i˙ÂnÓ ÈLÙ� zˆlÁ Èk :ÈÎÈÏÚ ÏÓb ©¦¿¦¿¦©¦©§¦¦§¨§¦¦§Ÿ̈¨©¨¨§¦¦¦©§¨©§¦¦¨¤

<Â‰È È�ÙÏ Cl‰˙‡ :ÈÁcÓ ÈÏ‚¯ ˙‡ .‰ÚÓc ÔÓ È�ÈÚ ˙‡idpecd`ia .Èk Èz�Ó‡‰ :ÌÈiÁ‰ ˙Bˆ¯‡ ¤¥¦¦¦§¨¤©§¦¦¤¦¤§©¥¦§¥§Ÿ̈¿©§©©¦¤¡©§¦¦

Ó È˙È�Ú È�‡ .¯a„‡· Èz¯Ó‡ È�‡ :„‡Ák .ÈÊÙ:·Êk Ì„‡‰ŒÏ £©¥£¦¨¦¦¿Ÿ£¦¨©§¦¿»§¦»¨¨¨Ÿ¥

‰Ó<Â‰ÈÏ ·ÈL‡idpecd`ik .È ÒBk :ÈÏÚ È‰BÏeÓ‚z Ï<Â‰È ÌL·e .‡O‡ ˙BÚeLidpecd`i� :‡¯˜‡È¯„ ¨¨¦©Ÿ̈»©§¦¨¨¿¤¨§¥§Ÿ̈¤§¨¿¨©

<Â‰ÈÏidpecd`iÏ ‡p ‰c‚� .ÌlL‡Îa ¯˜È :BnÚ Ï<Â‰È È�ÈÚidpecd`i‰p‡ :ÂÈ„ÈÒÁÏ ‰˙Ân‰ . ©Ÿ̈£©¥¤§¨¨¿»©¨¨¿¥¥§Ÿ̈©¨§¨©£¦¨¨¨

Í�·Ï ˙„‚‰ÂÍ�·Ï ˙„‚‰Â
lW FtFq oke (EzEnIW,mdA ghA xW` lM- la` .zEnl ¤¨§¥¤Ÿ£¤Ÿ¥©¨¤¨£¨

oxd` ziaE l`xUi`Ed ,miIg midl` `EdW 'dA mighFAd ¦§¨¥¥©£Ÿ©§¦©¤¡Ÿ¦©¦

`EdW ,mdl lirFn,mPbnE mxfr.FciA zlkide.'d i`xi- ¦¨¤¤¤§¨¨¦¨§©§Ÿ¤§¨¦§¥
.mixB(e"fgn) ¥¦

.Epxkf 'dmiMqn `Ed ,FnWA mikxanE mXd z` mixkFf Ep`WM §¨¨§¤¨§¦¤©¥§¨§¦¦§©§¦

KxanE.l`xUi ziA z`xiMf` xW` mFwOd lkA" xn`PW §¨¥¤¥¦§¨¥¤¤¡©§¨©¨£¤©§¦

oke ."LiYkxaE Lil` `Fa` inW z`oxd` ziA Kxai.mipdkd ¤§¦¨¥¤¥©§¦§¥§¨¥¥©£Ÿ©Ÿ¦

okl ,cinY FnW z` mixkFf ep`W itlE ."mkxa` ip`e" xn`PW¤¤¡©©£¦£¨£¥§¦¤§¦¤§¨¦¨¥

- Epkxai.ux`e minW dUr- z`minXd,Fl xgAux`de §¨§¥Ÿ¥¨©¦¨¨¤¤©¨©¦¨©§¨¨¤
.mc` ipal ozpDpzp mizOl `le .dizFxR lr FgAWlE FlNdl ¨©¦§¥¨¨§©§§©§©¥¤¨§Ÿ©¥¦§¨¨

W itl.Di Elldi mizOd `NEp` `N` ,lNdl zlki mdA oi`W §¦¤Ÿ©¥¦§©§¨¤¥¨¤§Ÿ¤§©¥¤¨¨

miIg Ep`W EpA `vFIke.DiElld mlFr cre dYrn Di Kxap(e"fgn) §©¥¨¤¨©¦§¨¥¨¥©¨§©¨©§¨

.ilFw z` 'd rnWi iM iYad`n`X itlmilqtd lr lirl x ¨©§¦¦¦§©¤¦¤¨©§¥©

'Eke ExAci `le mdl dR"iM iYad` ,ip` la` :xn` " ¤¨¤§Ÿ§©¥§¨©£¨£¦¨©§¦¦

.ipEpgY ilFw z` 'd 'rnWi'.il Fpf` dHd iM`xw`XdnrnWl ¦§©¤¦©£¨¦¦¨¨§¦¦§Ÿ©©¤¤§¨

- xW`ke .Flzen ilag ipEtt`s`e ,zen iaF`kn ipEaaq - §©£¤£¨¦¤§¥¨¤§¨¦©§¥¨¤§©

xW`M ,zeOd xg`llF`W ixvnmPdB zFlEaB -.ipE`vn §©©©¨¤©£¤§¨¥§§¥¦¨§¨¦
dpt` xW` lkaE,`vn` oFbie dxvWTa`e FnWA `xw` f` F` §¨£¤¤§¤¨¨§¨¤§¨¨¤§¨¦§©£©¥

-,iWtp dhNn 'd `P`W oeike .lF`Xd cIn,wiCve 'd oEPg ¨¨©§¨©§¦¦©©§§¥¨¤©§©¦

`EdmgxnexnWd z` s`mi`zR.micifnd -(ixtq)s`e §©¥§Ÿ¥©¤©§¨¦©§¦¦¦§¦§©

WizFNC,zFvOd onriWFdi il-Kkitl .izFxSn ipCtieiaEW ¤©¦¦©¦§¦§¦©§¦§¥¦¦¨©§¦¨¦
ikigEpnl iWtp,ib`cY l`elnB 'd iMFCqg lnbi,ikilr ©§¦¦§¨§¦§©¦§£¦¦¨©¦§Ÿ©§¨¨§¦

KzF` uNgie.zeOneKNdz`ux` `id ,miIgd ux`A eiptl ¦©¥¨¦¨¤§¤§©¥§¨¨§¤¤©©¦¦¤¤

.dNgY miIg dizOW itl miIgd ux` diExTW l`xUiiYpn`d ¦§¨¥¤§¨¤¤©©¦§¦¤§¤¨©¦§¦¨¤¡©§¦
.xAc` iMwRwR ,zElBA FzFidA dNgzn iM ,zElSpzd oinM`Ed ¦£©¥§¦¦§©§¦¦§¦¨¦§©¨¦§¥

drWA iM :xnF`e zrM lSpznE ,mi`iaPd ixacaE dpEn`ä¡¨§¦§¥©§¦¦¦§©¥¨¥§¥¦§¨¨

- oM iYxACW,c`n izipr ip`ltWaEzElBd iprA iExW iziid ¤¦©§¦¥£¦¨¦¦§Ÿ¨¦¦¨¨¢¦©¨§¤¤

- KM jFYnE ,dbxcOd,iftga iYxn`zrCd aEXi ilaE oFfRgA ©©§¥¨¦¨¨©§¦§¨§¦§¦¨§¦¦©©©

-.afM mc`d lM,izN`B lrzElBA ilr E`ApzPWmi`iaPd lM ¨¨¨¨Ÿ¥¨©§¦¦¤¦§©§¨©©¨©§ª¨¦

la` .EprWFp `l Ep`e ,uiw dlM xivw xar iM ,e"g xwW ExAC¦§¤¤¦¨©¨¦¨¨©¦§¨Ÿ©§£¨

:xnF`e KiWnn `Ed df lre .dewY Wi ok` iM zrcl iYgkFp zrM̈¥©§¦¨©©¦¨¥¥¦§¨§©¤©§¦§¥

.'Eke aiW` dn(e"fgn) ¨¨¦§

.'dl aiW` dn.'dl aiW` dgpO dn.idFlEnbY lMlMW ¨¨¦©©¦§¨¨¦©¨©§¦¤¨

- E`A miaFHd eilEnbY.ilrWE`Id xg` ipigde ©§¨©¦¨¨©§¤¡¨¦©©©¥

- Kkitl .dGd lFcBd,`V` zFrEWi qFM,oFfOd zMxaA ©¨©¤§¦¨§¤¨§¦§©©¨

.`xw` 'd mWaE.FkxalE FlNdl.'dl ixcpxW` mixcp §¥¤§¨§©§§¨§§¨©©§¨¦£¤

dnNW` izElbA 'dl iYxcp.FOr lkl`P dCbp mNW`lM cbp ¨©§¦©§¨¦£©§¨£©¥¤§¨¨§¨©¤¤¨

.FOr.eiciqgl dzeOd 'd ipirA xwixaCd cake xwi iM ©¨¨§¥¥©¨§¨©£¦¨¦¨¨§¨¥©¨¨
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<Â‰Èidpecd`ic·Ú È�‡ Ec·Ú È�‡ ÈkÏ zÁzt .E˙Ó‡ Ôa EÏ :È¯ÒBÓÌL·e .‰„Bz Á·Ê ÁaÊ‡ E §Ÿ̈¦£¦©§¤£¦©§¿¤£¨¤¦©§¨¿¥¨¿¤§©¤©¨§¥

<Â‰Èidpecd`i� :‡¯˜‡<Â‰ÈÏ È¯„idpecd`iÏ ‡p ‰c‚� .ÌlL‡Îa :BnÚ Ï<Â‰È ˙Èa ˙B¯ˆÁidpecd`i. §Ÿ̈¤§¨¿¨©©Ÿ̈£©¥¤§¨¨¿»©¿©§¥§Ÿ̈

aÈ ÈÎÎB˙Ï‰ ÌÈÏLe¯:dÈeÏ ¿¥¦¿¨¨¦©¿¨

Ï‰eÏ<Â‰È ˙‡idpecd`ikaL .ÌÈBb Ïk e‰eÁ<Â‰È ˙Ó‡Â .BcÒÁ e�ÈÏÚ ¯·‚ Èk :ÌÈn‡‰ Ï ©¿¤§Ÿ̈»¦©¿»¨ª¦¦¨©¨¥©§¤¡¤§Ÿ̈

idpecd`iÏÏ‰ ÌÏBÚ:dÈeÏ ¿¨©¿¨

:ÂÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÊÂÁ ˙È·‰ È�· ¯‡˘Â ,˜ÂÒÙ ¯ÓÂ‡ ˙È·‰ ÏÂ„‚

<Â‰ÈÏ e„B‰idpecd`iÏ Èk .·BË Èk¯Ó‡È :BcÒÁ ÌÏBÚÏ Èk .Ï‡¯NÈ ‡�Ó‡È :BcÒÁ ÌÏBÚ˙Èa ‡� e¯ ©Ÿ̈¦¦¿¨©§Ÿ©¨¦§¨¥¦¿¨©§Ÿ¿¨¥

Ï Èk .Ô¯‰‡Ó‡È :BcÒÁ ÌÏBÚ<Â‰È È‡¯È ‡� e¯idpecd`iÏ Èk .:BcÒÁ ÌÏBÚ ©£Ÿ¦¿¨©§Ÿ¿¨¦§¥§Ÿ̈¦¿¨©§

¯ˆn‰ŒÔÓ<Â‰È :dÈ ·Á¯na È��Ú .dÈ È˙‡¯˜idpecd`i<Â‰È :Ì„‡ ÈÏ ‰NÚÈ ‰Ó .‡¯È‡ ‡Ï ÈÏ ¦©¥©¨¨¦¨¨¨¦©¤§©¨§Ÿ̈¦Ÿ¦¨©©£¤¦¨¨§Ÿ̈

idpecd`ia ÈÏÊBÚ· ‰‡¯‡ È�‡Â .È¯�N<Â‰Èa ˙BÒÁÏ ·BË :È‡idpecd`iaÓ .·BË :Ì„‡a ÁË ¦¿¿¨©£¦¤§¤¿Ÿ¿¨©£©Ÿ̈¦¿Ÿ©¨¨¨

<Â‰Èa ˙BÒÁÏidpecd`iaÓ .k :ÌÈ·È„�a ÁËÒ ÌÈBb Ïa .È�e··<Â‰È ÌLidpecd`iÌb È�eaÒ :ÌÏÈÓ‡ Èk ©£©Ÿ̈¦¿Ÿ©¦§¦¦»¦¿¨¦¿¥§Ÿ̈¦£¦©©¦©

Òa .È�e··<Â‰È ÌLidpecd`ik eÎÚc ÌÈ¯B·„Î È�eaÒ :ÌÏÈÓ‡ Èka .ÌÈˆB˜ L‡<Â‰È ÌLidpecd`iÈk ¿¨¦¿¥§Ÿ̈¦£¦©©¦¦§¦Ÿ£¿¥¦¿¥§Ÿ̈¦

„ ‰Ác :ÌÏÈÓ‡<Â‰ÈÂ .Ït�Ï È�˙ÈÁidpecd`iÚ :È�¯ÊÚÂ ÈfÊ‰ÚeLÈÂ ‰p¯ ÏB˜ :‰ÚeLÈÏ ÈÏ È‰ÈÂ .dÈ ˙¯Ó £¦©¨Ÿ¿¦©¦¦§Ÿ©Ÿ̈£¨¨¦»¦¿¦§¨¨©§¦¦¦¨¦¨¦¨

a‰‡È .ÌÈ˜Ècˆ ÈÏ<Â‰È ÔÈÓidpecd`iÈ :ÏÈÁ ‰NÚ<Â‰È ÔÈÓidpecd`iÈ .‰ÓÓB¯<Â‰È ÔÈÓidpecd`i‰NÚ ¿¨√¥©¦¦¿¦§Ÿ̈Ÿ¨¨¦¿¦§Ÿ̈¥¨¿¦§Ÿ̈Ÿ¨

qÈ ¯BqÈ :dÈ ÈNÚÓ ¯tÒ‡Â .‰ÈÁ‡ Èk ˙eÓ‡ ‡Ï :ÏÈÁÂ ,dÈ Èp¯� ‡Ï ˙ÂnÏ.˜„ˆ È¯ÚL ÈÏ eÁ˙t :È��˙ ¨¦Ÿ¨¦¤§¤©£©¥©£¥¨©¦¿©¦¨¿©¨¤Ÿ¿¨¨¦¦§¦©£¥¤¤

<Â‰ÈÏ ¯ÚM‰ ‰Ê :dÈ ‰„B‡ Ì· ‡·‡idpecd`i„B‡ :B· e‡·È ÌÈ˜ÈcˆzÂ .È�˙È�Ú Èk E:‰ÚeLÈÏ ÈÏ È‰ ¨Ÿ¨¤¨¤©©©©Ÿ̈©¦¦¨Ÿ¿¦£¦¨¦©¿¦¦¦¨

Í„Â‡È‰ .ÌÈ�Ba‰ eÒ‡Ó Ô·‡Ï ‰˙:‰pt L‡¯Ô·‡<Â‰È ˙‡Óidpecd`iÈ‰a ˙‡ÏÙ� ‡È‰ .˙‡Ê ‰˙:e�È�ÈÚ ¤¤¨£©¦¨¿¨¿Ÿ¦¨¥¥§Ÿ̈¨¿¨Ÿ¦¦§¨¿¥¥

Í�·Ï ˙„‚‰ÂÍ�·Ï ˙„‚‰Â
WxtOW FnM ixcp mNW`e dig`e .eiciqg z` zindl 'd ipirA§¥¥§¨¦¤£¦¨§¤§¤©£©¥§¨©§¤§¨¥

.jlFde'd dP`llbA ,iOr ziUrW cqgd lr 'd Ll dcFn ipixd §¨¨£¥¦¤§©©¤¤¤¨¦¨¦¦¦§¨

WLCar ip`okle .Liptl rpkp ip`WixqFnl YgYtYxYd - ¤£¦©§¤¤£¦¦§¨§¨¤§¨¥¦©§¨§¥¨¦©§¨

oM lre .izElB ilake zFxqFn ix`Ev lrngAf`Ll,dcFY gaf ¥©©¨¦¥§©§¥¨¦§©¥¤§©§¤©¨
KixSW mixEq`d ziAn `vFId oicM ,il ziUrW miQPd lr©©¦¦¤¨¦¨¦§¦©¥¦¥¨£¦¤¨¦

.'dl zFcFdl(e"fgn t"r)lM EdEgAW miFB lM 'd z` Elld §©©§¤¨¦©§¨
.miO`dW ipRn .zFnE`d -.FCqg Epilr xaB,Epl`bEzn`e ¨ª¦¨¦§¥¤¨©¨¥©§§¨¨¤¡¤

ixaC.mlFrl 'd- Kkitl .mi`iaPl xACW Fzghad z` xnXW ¦§¥§¨¤¨©¤©§¨¨¤¦¥©§¦¦§¦¨

.DiElld©§¨
.aFh iM 'dl EcFd?FzaFh idnE ,aFh EpOr dUrW z`f lriM ©¦©Ÿ¤¨¨¦¨©¦¨¦
.FCqg mlFrl.EdEcFi mi`xide oxd` ziA oke.'d i`xi- §¨©§§¥¥©£Ÿ§©§¥¦¦§¥

.mixB(e"fgn t"r) ¥¦

xvOd on,wgcdeiz`xwlDi`Ede,ippr.agxOA ipcinrde ¦©¥©§©§©¨¨¦§¨§¨¨¦§¤¡¦¨¦©¤§©

- ipprW oeike`xi` `lX dOn.mc` il dUrIWil 'd §¥¨¤¨¨¦Ÿ¦¨¦©¤©£¤¦¨¨¤¦
,ixfFrAW ip` ghanEd`x`zlRnA.i`pU- KkitlaFh §§¨ª§¨£¦¤¤§¤§©¤¤Ÿ§¨§¦¨

,mc`A ghAn ,'dA zFqglxW`ke .drEWY mdA oi` iMlM ©£©¦§Ÿ©¨¨¨¦¥¨¤§¨§©£¤¨

dipEaaq miFBip` ghan ,il rxdl.mlin` iM ,'d mWA- ©¦§¨¦§¨©¦ª§¨£¦§¥¦£¦©
izF` miaaFqnE miAx zFlig oitiqFOWM mbe .mgSp`,mixFacM £©§¥§©§¤¦¦¥©¦§§¦¦¦§¦

EkrcIW ip` rcFIW ,mdl WWFg ipi`W`MA.mivFwmNM z`e ¥¦¥¨¤¤¥©£¦¤¦§£§¥§¦§¤ª¨

zNtY ici lr gSpn ip`izWTaE i.ipzigc dgC .'d mWA £¦§©¥©©§¥§¦¨¦©¨¨¦§¥¨Ÿ§¦©¦
- xEaqe dgcp iziidWM ,xnelk,lRpl.ipxfr 'diMiGr §¤¨¦¦¦§¤§¨¦§Ÿ£¨¨¦¦¨¦

Di zxnfedid 'd lW gaXde frd -.drEWil ilxOf`W icM §¦§¨¨¨Ÿ§©¤©¤¨¨¦¦¨§¥¤£©¥

Exn`ie ,mdild`A miwiCSd EpPxi drEWi DzF` lre .FgaWoini ¦§§©¨§¨§©§©©¦¦§¨¢¥¤§Ÿ§§¦
zEn``l .lig dUr 'd,ilr minTd ciAdig` iMornlxRq` Ÿ¨¨¦Ÿ¨§©©¨¦¨©¦¤§¤§©©£©¥

.Di iUrnW s`eDi ipxQi xFQimFwn lMn.ippzp `l zeOl ©£¥¨§©¤©¦§©¦¨¦¨¨©¨¤Ÿ§¨¨¦
oklwcv ixrW il EgzR.'wcv' z`xwPW milWExi ixrW md ¨¥¦§¦©£¥¤¤¥©£¥§¨©¦¤¦§¥¤¤

ema `a`e dcFY oAxwA,Di dcF``ld .iWtp zEcR lrdf §¨Ÿ¨§¨§©¨§¤¨©§©§¦£Ÿ¤
xrXdW liaWA iEUr ,WCwOd ziA lW,Fa E`ai miwiCv ©©©¤¥©¦§¨¨¦§¦¤©¦¦¨Ÿ

e ma `a` ip` mbe .'d z` lNdlLcF`lripzipr iMi`xw mFiA §©¥¤§©£¦¨Ÿ¨§§©¦£¦¨¦§¨§¦

,Ll.drEWil il idYeDzF`l dnFC ipixdeoa`WEq`O §©§¦¦¦¨©£¥¦¤§¨¤¤¤¨£
mipFAde dzkf KM xg`e ,oipAA DYzl.dPR W`xl dzid ©¦§¦¨©¦§¨§©©¨¨§¨§¨§¨§Ÿ¦¨

'an zFxMp odW ,zFIeGd iW`xA ozF` miraFTW zFaEWg mipa`M©£¨¦£¤§¦¨§¨¥©¨¦¤¥¦¨¦
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˙‡Ó<Â‰È ‰NÚ ÌBi‰ ‰Êidpecd`iÂ ‰ÏÈ‚�ÓN�:B· ‰Á‰Ê ¤©¨¨§Ÿ̈¨¦¨¿¦§¿¨

<Â‰È ‡p‡idpecd`i,‡p ‰ÚÈLB‰ÌÈÓÚÙ È˙˘‡p‡<Â‰Èidpecd`i:‡p ‰ÁÈÏˆ‰ÌÈÓÚÙ È˙˘ ¨¨§Ÿ̈¦¨¨¨¨§Ÿ̈©§¦¨¨

Ce¯aa ‡a‰<Â‰È ÌLidpecd`i<Â‰È ˙ÈaÓ ÌÎe�Î¯a .idpecd`i:ÍÂ¯·<Â‰È Ï‡idpecd`ie�Ï ¯‡iÂ ¨©¨¿¥§Ÿ̈¥©§¤¦¥§Ÿ̈¥§Ÿ̈©¨«¤¨

:ÁaÊn‰ ˙B�¯˜ „Ú .ÌÈ˙B·Úa ‚ÁŒe¯Ò‡Ï‡Â ‰z‡ ÈÏ‡ÓB¯‡ È‰Ï‡ .j„B‡:jÓÈÏ‡e„B‰ ¦§©©£¦©©§©¦§¥©¥¦©¨¿¤¨¡Ÿ©£¿¤¨

<Â‰ÈÏidpecd`iÏ Èk .·BË Èk:BcÒÁ ÌÏBÚÂ„Â‰ ©§Ÿ̈¦¦¿¨©§

e„B‰<Â‰ÈÏidpecd`iÏ Èk ·BËŒÈkÏ Èk ÌÈ‰Ï‡‰ È‰Ï‡Ï e„B‰ :BcÒÁ ÌÏBÚÈ�„‡Ï e„B‰ :BcÒÁ ÌÏBÚ ©Ÿ̈¦¦¿¨©§¥Ÿ¥¨¡Ÿ¦¦¿¨©§©£Ÿ¥

Ï Èk ÌÈ�„‡‰Ï :BcÒÁ ÌÏBÚb ˙B‡ÏÙ� ‰NÚÏ ˙BÏ„Ï Èk Bc·Ï :BcÒÁ ÌÏBÚÌÈÓM‰ ‰NÚ ¨£Ÿ¦¦¿¨©§¿Ÿ¥¦§¨¿Ÿ¿©¦¿¨©§¿Ÿ¥©¨©¦

Ï Èk ‰�e·˙aÏ :BcÒÁ ÌÏBÚÏ Èk ÌÈn‰ŒÏÚ ı¯‡‰ Ú˜B¯Ï :BcÒÁ ÌÏBÚb ÌÈ¯B‡ ‰NÚÏ Èk ÌÈÏ„ÌÏBÚ ¦§¨¦¿¨©§¿©¨¨¤©©¨¦¦¿¨©§¿Ÿ¥¦¿Ÿ¦¦¿¨

Ï LÓM‰ ˙‡ :BcÒÁÏ Èk ÌBia ˙ÏLÓÓÂ Á¯i‰ ˙‡ :BcÒÁ ÌÏBÚÏ ÌÈ·ÎBÎLÓÓÏ Èk ‰ÏÈla ˙BÏÌÏBÚ ©§¤©¤¤¿¤§¤¤©¦¿¨©§¤©¨¥©¿¨¦¿¤§¿©¨§¨¦¿¨

Ï :BcÒÁÏ Èk Ì‰È¯BÎ·a ÌÈ¯ˆÓ ‰kÓÏ Èk ÌÎBzÓ Ï‡¯NÈ ‡ˆBiÂ :BcÒÁ ÌÏBÚa :BcÒÁ ÌÏBÚ‰˜ÊÁ „È ©§¿©¥¦§©¦¦§¥¤¦¿¨©§©¥¦§¨¥¦¨¦¿¨©§¿¨£¨¨

� ÚB¯Ê·eÏ Èk ‰ÈeËÏ :BcÒÁ ÌÏBÚÏ Èk ÌÈ¯Ê‚Ï ÛeÒŒÌÈ ¯ÊB‚Â :BcÒÁ ÌÏBÚa Ï‡¯NÈ ¯È·Ú‰Èk BÎB˙ ¦§©¿¨¦¿¨©§¿¥©¦§¨¦¦¿¨©§¿¤¡¦¦§¨¥¿¦

ÏÂ :BcÒÁ ÌÏBÚÂ ‰Ú¯t ¯Ú�· BÏÈÁÏ Èk ÛeÒ ÌÈÏ :BcÒÁ ÌÏBÚÈÏBÓÏ Èk ¯a„na BnÚ C:BcÒÁ ÌÏBÚ ¿¨©§¿¦¥©§Ÿ¿¥¿©¦¿¨©§¿¦©©¦§¨¦¿¨©§

ÏÓ ‰kÓb ÌÈÎÏÏ Èk ÌÈÏ„Ó ‚¯‰iÂ :BcÒÁ ÌÏBÚÏ Èk ÌÈ¯Èc‡ ÌÈÎÏÏ :BcÒÁ ÌÏBÚÈ¯Ó‡‰ CÏÓ ÔBÁÈÒ ¿©¥¿¨¦¿Ÿ¦¦¿¨©§©©£Ÿ¿¨¦©¦¦¦¿¨©§¿¦¤¤¨¡Ÿ¦

Ï ÈkÏ Èk ÔLa‰ CÏÓ ‚BÚÏe :BcÒÁ ÌÏBÚÂ :BcÒÁ ÌÏBÚÏ Ìˆ¯‡ Ô˙�Ï Èk ‰ÏÁ�‰ÏÁ� :BcÒÁ ÌÏBÚ ¦¿¨©§§¤¤©¨¨¦¿¨©§¿¨©©§¨¿©£¨¦¿¨©§©£¨

ÏÏ Èk Bc·Ú Ï‡¯NÈÏ Èk e�Ï ¯ÎÊ e�ÏÙLaL :BcÒÁ ÌÏBÚ¯ÙiÂ :BcÒÁ ÌÏBÚÏ Èk e�È¯vÓ e�˜:BcÒÁ ÌÏBÚ ¿¦§¨¥©§¦¿¨©§¤§¦§¥¨«©¨¦¿¨©§©¦§¿¥¦¨¥¦¿¨©§

Ï ÌÁÏ Ô˙B�ÎÏ Èk ¯Na ÏÏ e„B‰ :BcÒÁ ÌÏBÚÏ Èk ÌÈÓM‰ Ï‡:BcÒÁ ÌÏBÚ ¥¤¤¿»¨¨¦¿¨©§¿¥©¨¨¦¦¿¨©§

˙ÓL�kz ÈÁ Ï<Â‰È EÓL ˙‡ C¯·idpecd`iÂ ,e�È‰Ï‡k Áe¯z ¯Na Ï¯ÎÊ ÌÓB¯˙e ¯‡Ùe�kÏÓ E ¦§©»©¿¨¥¤¦§§Ÿ̈¡Ÿ¥¿©»¨¨¿¨¥§¥¦§¿©§¥

Â ÌÏBÚ‰ŒÔÓ ,„ÈÓzÈ„ÚÏaÓe .Ï‡ ‰z‡ ÌÏBÚ‰Œ„Ú‰„Bt ,ÚÈLBÓe Ï‡Bb CÏÓ e�Ï ÔÈ‡ E ¨¦¦¨¨¿©¨¨©¨¥¦©§¨¤¥¨¤¤¥¦©¤

Â ,ÏÈvÓea ,ÌÁ¯Óe ‰�BÚÎÂ ‰¯ˆ ˙ÚŒÏÂ ¯ÊBÚ CÏÓ e�Ï ÔÈ‡ ,‰˜eˆ:‰z‡ ‡l‡ ,CÓBÒ ©¦¿¤§©¥¿»¥¨¨¿¨¥¨¤¤¥¿¥¤¨¨¨

È‰Ï‡Â ÌÈ�BL‡¯‰k dBÏ‡ ,ÌÈ�B¯Á‡‰a Ïk ÔB„‡ ,˙Bi¯n‰ ,˙B„ÏBzŒÏa Ïl‰Î,˙BÁaLz‰ŒÏ ¡Ÿ¥¨¦¦¿¨©£¦¡©»¿¦£»¨©¿ª¨¿»©¦§¨

n‰a BÓÏBÚ ‚‰�a ÂÈ˙Bi¯·e ,„ÒÁ<Â‰ÈÂ .ÌÈÓÁ¯idpecd`iÂ Ìe�È ‡Ï ,˙Ó‡ ÌÈ‰Ï‡,ÔLÈÈ ‡Ï ©¿©¥¨¿¤¤§¦¨¿©£¦©Ÿ̈¡Ÿ¦¡¤Ÿ¨¿Ÿ¦¨

n‰È ¯¯BÚÂ ,ÌÈ�LÓ ,ÌÈÓc¯� ıÈ˜n‰Â ,ÌÈ˙Ó ‰iÁÂ ,ÌÈ¯ÂÚ Á˜Bt ,ÌÈÏBÁ ‡ÙB¯k Û˜BÊÁÈNn‰ ,ÌÈÙeÙ ©¿¥¿¥¦¿©¥¦¦§¨¦¿©¤¥¦¿¥¦¥©¦§¦¿¥¿¦©¥¦©

l‡Â ,ÌÈÓÏ EÏe ,ÌÈÓÏÚ� Á�ÚÙÓ‰c·:ÌÈ„BÓ e�Á�‡ E ¦¿¦¿©§©£¥©¤¡¨¦§¿©¿£©§¦

Í�·Ï ˙„‚‰ÂÍ�·Ï ˙„‚‰Â
xnF` `Ed Kkitl ,'d ci `l m` z`f zFUrl lFki inE .zFgExz`n ¦¨©£Ÿ¦Ÿ©§¦¨¥¥¥

z`f dzid 'd.lM ipirA d`ilR `idemFId df`idd dN`Bd mFi ¨§¨Ÿ§¦§¦¨§¥¥Ÿ¤©©§ª¨©¦

,'d dUrdfle,Fa dgnUpe dlibpeiptl xn`pe ,mingxWTapE ¨¨§¨¤¨¦¨§¦§§¨§©¥©£¦§Ÿ©§¨¨

-riWFd 'd `P`,`p d.mlFrl Ff dNcB mIwzYW'd `P` ¨¨¦¨¨¤¦§©¥§ª¨§¨¨¨
`p dgilvdxg`e .zklFde zglvn `dYW z`Gd dNcBd z` - ©§¦¨¨¤©§ª¨©Ÿ¤§¥ª§©©§¤¤§©©

:mdl Exn`i 'd zial zFcFzA Kxal l`xUi E`FaIWM dN`Bd©§ª¨§¤¨¦§¨¥§¨¥§§¥Ÿ§¨¤

`Ad KExAxEarA zFpAxw aixwdl ,WCwOd zial.'d mW ¨©¨§¥©¦§¨§©§¦¨§¨©£¥

mkEpkxA- d`Ad dkxAA'd l` .'d ziAn,gM axe 'd `Ed wfg ¥©§¤©§¨¨©¨¨¦¥¥¨¨§¨Ÿ

okl .Epl xi`i `Edebg Exq`bgd zFpAxw z` ExWw - §¨¦¨¨¥¦§©¦§¤¨§§¤¨

mizFarA,milagA -crlr maixwpe ,mFId xi`IW xgnl ©£¦©£¨¦©§¨¨¤¨¦©§©§¦¥©

.gAfOdzFpxw:mixnF`e ,mzcFYlrmicFn Eid daxwdzrWaE ©§©¦§¥©¦§©©§¨¨¨¦©¨¨§§¦

,JcF`e dY` il``Ed dY`W .iWtp xBqOn z`vFd iMidl` ¥¦©¨§¤¨¦¥¨¦©§¥©§¦¤©¨¡Ÿ©
oM lre .ighan xEve.JnnFx`:xnF`e mrl `xFweiM 'dl EcFd §¦§¨¦§©¥£§¤¨§¥¨¨§¥©¦

.aFh:mipFr mNke.FCqg mlFrl iM(cec zcevn e"fgn i"yx) §ª¨¦¦§¨©§
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Âel‡Ïe ,Ìik ‰¯ÈL ‡ÏÓ e�ÈÙÂ ,ÂÈlb ÔBÓ‰k ‰p¯ e��BLk Á·L e�È˙B˙ÙN,ÚÈ˜¯ È·Á¯Ó ¿¦¦¨¥¦¨©¨§¥¦¨©£©¨¿¦§¥¤©¿¤§£¥¨¦©

ÂÓ e�È�ÈÚÂ LÓMk ˙B¯È‡Â ,Á¯iÎt e�È„Èk ˙BNe¯Â ,ÌÈÓL È¯L�,˙BÏi‡k ˙Bl˜ e�ÈÏ‚¯ ¿¥¥¿¦©¤¤¿©¨¥©¿¨¥¿¿¦§¥¨¨¦¿©§¥©¨©¨

Ï ÔÈ˜ÈtÒÓ e�Á�‡ ÔÈ‡Ï ˙B„B‰<Â‰È Eidpecd`iÛÏ‡Ó ˙Á‡ ÏÚ ,e�kÏÓ EÓL ˙‡ C¯·Ïe ,e�È‰Ï‡ ¥£©§©§¦¦¿¿§Ÿ̈¡Ÿ¥§¨¥¤¦§©§¥©©©¥¤¤

Â ÌÈÙÏ‡ ÈÙÏ‡¯ Èa¯ ·B¯t ˙B··Â ÌÈq� ˙B·Bh‰ ,ÌÈÓÚÂ e�nÚ ˙ÈNÚL ˙B‡ÏÙ�.e�È˙B·‡ ÌÚ ©§¥£¨¦¿¦¥¿¨¿¨¦©¦¦¿¦§¨¤¨¦¨¦¨¿¦£¥

lÓb ÌÈ¯ˆnÓ ÌÈ�Ù<Â‰È ,e�zÏ‡idpecd`it ÌÈ„·Ú ˙ÈaÓ ,e�È‰Ï‡a ,e�˙È„Ú·N·e ,e�z�Ê ·Ú¯ ¦¿¨¦¦¦§©¦¿©§¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¦¥£¨¦¿¦¨¿¨¨©§¨§¨¨

ÁÓe ,e�zËlÓ ¯·cÓ ,e�zÏv‰ ·¯ÁÓ ,e�zÏkÏkÂ ÌÈÚ¯ ÌÈ‡Ïe�e¯ÊÚ ‰p‰ „Ú .e�˙Èlc ÌÈa¯ ¦§©§¨¥¤¤¦©§¨¦¤¤¦©§¨¥√¨¦¨¦¿©¦¦¦¨©¥¨£¨

ÈÓÁ¯Â EÈ„ÒÁ e�e·ÊÚ ‡ÏÂ ,e�a z‚ltL ÌÈ¯·‡ Ôk ÏÚ ,Ea zÁÙpL ‰ÓL�e Áe¯,e�Èt‡ÂÏÔBL ©£¤¿Ÿ£¨£¨¤©¥¥¨¦¤¦©§¨¨¿©§¨¨¤¨©§¨¿©¥¿¨

a zÓN ¯L‡¯·ÈÂ ,e„BÈ Ì‰ Ô‰ ,e�ÈÙaLÈÂ ,eÎÎ Èk ,„ÈÓz e�kÏÓ EÓLŒ˙‡ ,e¯‡ÙÈÂ ,eÁ‰tŒÏ £¤©§¨¿¦¥¥¦¨¿¦©¿¦¨£¤¦§©§¥¨¦¦»¤

ÏÂ ,‰„BÈ EÎÏŒÏÏ ÔBL˙ EÂ ,ÁaLÎÏ ÔÈÚŒÏ˙ EÂ ,‰tˆÎÏ C¯aŒÏÂ ,Ú¯Î˙ EÎÏ ‰ÓB˜ŒÏÈ�ÙE ¿¤¿»¨¿¿©¥©¿»©¦¿¿©¤¿»¤¤¿¦§©¿»¨¿¨¤

Â ,‰ÂÁzL˙l‰Â ,Ee‡¯ÈÈ ˙B··Â ·¯w‰k‰È ˙BÈÏnÊÏ e¯‰�¯Ó‡z È˙ÓˆÚ Ïk :¯Ó‡pL ¯·ck ,EÓL ¦§©£¤¿©¿¨¦¨¿©¤¤¿©¿¨¿©¿¦§¤©¨¨¤¤¡©¨©§Ÿ©Ÿ©§¨

<Â‰Èidpecd`iÂ epnÓ ˜ÊÁÓ È�Ú ÏÈvÓ EBÓÎ ÈÓÂ È�Ú‡ÊbÓ ÔBÈ·,ÚÓLz ‰z‡ ÌÈi�Ú ˙ÚÂL :BÏ §Ÿ̈¦¨©¦¨¦¥¨¨¦¤¿¨¦¿¤§¦Ÿ¿©§©£¦¦©¨¦§©

Â ·ÈL˜z Ïc‰ ˙˜ÚˆÂ ÚÈLB˙p¯ ·e˙Î<Â‰Èa ÌÈ˜Ècˆ e�idpecd`i˙ ‰Â‡� ÌÈ¯LÈÏa :‰l‰ÈÙÈÌÈ¯L ©£©©©©§¦¿¦©¿¨©¿©¦¦©Ÿ̈©§¨¦¨¨¿¦¨¿¦¿¨¦

Ï·e ,C¯a˙z ÌÈ˜Ècˆ È˙ÙN·e ,ÌÓB¯˙z˜ ·¯˜·e ,Lc˜˙z ÌÈ„ÈÒÁ ÔBL:Ïl‰˙z ÌÈLB„ ¦§¨§¦§¥©¦¦¦§¨©¦§£¦¦¦§©¨§¤¤¿¦¦§©¨

a˙BÏ‰˜Ó·¯nÚ ˙B·k ˙·BÁ ÔkL ,Ï‡¯NÈ ˙Èa EÏ ÌÈ¯eˆÈ‰ŒÏÈ�Ù<Â‰È Eidpecd`ie�È‰Ï‡ ¿¦§£¦¿©¿¥¦§¨¥¤¥©»©§¦¿¨¤§Ÿ̈¡Ÿ¥

Ï e�È˙B·‡ È‰Ï‡ÂÏ ,˙B„B‰Ï ,Ïl‰Ï ,ÁaLÏ ,¯‡ÙÏ ,ÌÓB¯Ïe ,¯c‰ÏÚ ,Áv� ¥Ÿ¥£¥¿¿©¥¿©¥©¿¨¥¿¥¿©¥§©¥©©

kÂ ˙B¯ÈL È¯·cŒÏaL˙c·Ú ÈLÈŒÔa „Âc ˙BÁÓ EÔÎ·e .EÁÈL »¦§¥¦¿¦§¿¨¦¤¦©©§¿¿¦¤§¥

ÁazLÈÂ ÏB„b‰ CÏn‰ Ï‡‰ ,e�kÏÓ „ÚÏ EÓLÏŒÈk ,ı¯‡·e ÌÈÓMa LB„w‰<Â‰È ‰‡� E ¦§©©¦§¨©©§¥¨¥©¤¤©¨¿©¨©¨©¦¨¨¤¦¿¨¤§Ÿ̈

idpecd`iÏ e�È˙B·‡ È‰Ï‡Â e�È‰Ï‡Â Ïl‰ ,‰Á·Le ¯ÈL ,„ÚÂ ÌÏBÚ,‰ÏLÓÓe ÊÚ ,‰¯ÓÊ ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¿¨¨¤¦§¨¨©¥¿¦§¨Ÿ¤§¨¨

b ,Áˆ�z ,‰¯e·‚e ,‰l„Â ‰l‰˜ ,˙¯‡Ù˙a .˙eÎÏÓe ‰M„Â ˙BÎ¯Ï ˙B‡„B‰Â ÏB„b‰ EÓL,LB„w‰ ¤©¿ª¨§¨¿¦¨¿¦§¤¤¿ª¨©§¿¨¿¨¿¦§©¨¿©¨

Â ÌÏBÚÓe:Ï‡ ‰z‡ ÌÏBÚŒ„Ú ¥¨¿©¨©¨¥

ÈÏ‰EeÏ<Â‰Èidpecd`ik e�È‰Ï‡ÈNÚÓ ÏÂ E„ÈÒÁÂ ,Ecˆ¯ ÈNBÚ ÌÈ˜È�BˆÂ ,EnÚÌlk ,Ï‡¯NÈŒ˙Èa E ¿©¿§Ÿ̈¡Ÿ¥»©£¤©£¦¤¿©¦¦¥¿¤¿©¿¥¦§¨¥ª¨

a¯·ÈÂ ,e„BÈ ‰p¯aLÈÂ ,eÎk ÌL ˙‡ e¯‡ÙÈÂ ,eÁÏ Èk ,E„B·Ï ·BË EÏe ,˙B„B‰ÌÈÚ� EÓL ¿¦¨¦¨¿¦©¿¦¨£¤¥¿¤¦¿¿§¦§¨¦

ÏÂ ÌÏBÚÓe ,¯nÊ<Â‰È ‰z‡ Ce¯a .Ï‡ ‰z‡ ÌÏBÚ „Úidpecd`iÓ CÏÓ ,.˙BÁaLza Ïl‰ ¿©¥¥¨¿©¨©¨¥¨©¨§Ÿ̈¤¤¿ª¨©¦§¨

.‰�Â¯Á‡ ‰Î¯· Í¯·È˘ È„Î ,˙Á‡ ˙·· (˜"ÓÒ 81) ˙ÈÚÈ·¯ ˙Â˙˘Ï Ï„˙˘ÈÂ ,‰·Ò‰· ÈÚÈ·¯ ÒÂÎ ‰˙˘ÈÂ

Ce¯a<Â‰È ‰z‡idpecd`iÂ ÔÙb‰ ÏÚ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ e�È‰Ï‡ ,t ÏÚÂ ,ÔÙb‰ È¯z ÏÚÂ ,‰„O‰ ˙·e�ÏÚ ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨©©¤¤¿©¿¦©¤¤¿©¿©©¨¤¿©

Â ˙Èˆ¯L ,‰·Á¯e ‰·BË ,‰cÓÁ ı¯‡tÓ ÏBÎ‡Ï ,e�È˙B·‡Ï zÏÁ�‰Â ,dÈ¯.d·ehÓ ÚBaNÏ ¤¤¤§¨¨§¨¨¤¨¦¨¿¦§©§¨©£¥¤¡¦¦§¨¿¦§©¦¨

<Â‰È ÌÁ¯idpecd`iÂ ,e�ÈÏÚ e�È‰Ï‡Â ,CnÚ Ï‡¯NÈ ÏÚÈ ÏÚÂ ,C¯ÈÚ ÌÈÏLe¯k ÔkLÓ ÔBiˆ ¯‰ ÏÚ,C„B· ©¥§Ÿ̈¡Ÿ¥¨¥¿©¦§¨¥©¨¿©¿¨©¦¦¨¿©©¦¦§©¿¨

ÂÂ ,CÁaÊÓ ÏÚÈ ‰�·e ,CÏÎÈ‰ ÏÚa ‰¯‰Óa L„w‰ ¯ÈÚ ÌÈÏLe¯Â ,e�ÈÓÈÏ e�ÏÚ‰Â ,dÎB˙nNa e�Á,d�È�· ¿©¦§¨¨¿©¥¨¨§¥¿¨©¦¦©Ÿ¤¦§¥¨¿¨¥¿©£¥¿¨¿©¿¥¿¦§¨¨

¯·�e‰Ë·e ‰M„˜a ‰ÈÏÚ CÎ) .‰¯:˙·˘·Â ‰ˆ¯ea e�ˆÈÏÁ‰‰f‰ ˙aM‰ ÌBÈÂ .(nNa e�Á˙Bvn‰ ‚Á ÌBÈ §¨¿¨¨¤¨¦§ª¨§¨√¨§¥¿©£¦¥¿©©¨©¤¿©¿¥¿©©©
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a ,‰f‰Â ,ÏkÏ ·ÈËÓe ·BË ‰z‡ Èk .‰f‰ L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈÏ ‰„B�<Â‰È Eidpecd`iı¯‡‰ ÏÚ e�È‰Ï‡ ©¤¿¦§¨Ÿ¤©¤¦©¨¥¦©Ÿ¿¤¿§Ÿ̈¡Ÿ¥©¨¨¤

Ât ÏÚ<Â‰È ‰z‡ Ce¯a .d�Ù‚ È¯idpecd`iÂ ı¯‡‰ ÏÚt ÏÚ:d�Ù‚ È¯ ¿©¿¦©§¨¨©¨§Ÿ̈©¨¨¤¿©¿¦©§¨

,dvxp- ¦§¨
.˙Â·ÂËÂ ˙ÂÓÈÚ� ˙Â·¯ ÌÈ�˘Ï ‰ÎÊÈÂ ,Í¯·˙È Ì˘‰ È�ÙÏ ÈÂˆ¯ ‰È‰È ‰Ê‰ ¯„ÒÎ ‰˘Ú Ì‡

,mihEiR- ¦¦
:`icB cg `icB cg ,ifEf ixzA `A` oiAfC ,`icB cg `icB cg©§¨©©§¨§©¦©¨¦§¥©©§¨©©§¨

cg ,ifEf ixzA `A` oiAfC ,`icbl dlk`e `xpEW `z`e§¨¨§§¨§¨§©§¨§©¦©¨¦¥¥©
:`icB cg `icB©§¨©©§¨

`A` oiAfC ,`icbl dlk`C ,`xpEWl KWpe `Alk `z`e§¨¨©§§¨©§§¨§¨§¨§©§¨©¦©¨
:`icB cg `icB cg ,ifEf ixzA¦§¥¥©©§©©§¨

dlk`C ,`xpEWl KWpC ,`Alkl dMde ,`xhEg `z`e§¨¨§¨§¨§©§¨§¨©§§¨§¨§
:`icB cg `icB cg ,ifEf ixzA `A` oiAfC ,`icbl§©§¨©¦©¨¦§¥¥©©§¨©©¨

KWpC ,`Alkl dMdC ,`xhEgl sxUe ,`xEp `z`e§¨¨¨§¨§§¨§¦¨§©§¨§¨©
`icB cg ,ifEf ixzA `A` oiAfC ,`icbl dlk`C ,`xpEWl§§¨§§¨§©§¨§©¦©¨¦§¥©©§¨

:`icB cg©©§¨

,`Alkl dMdC ,`xhEgl sxUC ,`xEpl dake ,`In `z`e§¨¨©¨¨¨§¨§¨©§§¨§¦¨§§¨
cg ,ifEf ixzA`A` oiAfC ,`icbldlk`C ,`xpEWlKWpC§¨©§¨§¨§¨§©§¨§©¦©¨§¥¥©

:`icB cg `icB©§¨©©§¨

,`xhEgl sxUC ,`xEpl dMdC ,`Inl dzWe `xFz `z`e§¨¨¨§¨§©¨§¦¨§¨§¨©§§

oiAfC `icbl dlk`C ,`xpEWl KWpC ,`Alkl dMdC§¦¨§©§§¨©§§¨§¨§¨§©§¨©¦
:`icB cg `icB cg ifEf ixzA `A ©̀¨¦§¥¥©§¨©©§¨

dakC ,`Inl `zWC ,`xFzl hgWe ,hgFXd `z`e§¨¨©¥§©§¨§¨¨§©¨§¨¨
,`xpEXl KWpC ,`Alkl dMdC ,`xhEgl sxUC ,`xEpl§¨§¨©§¨§¦¨§©§¨§¨©©§¨
:`icB cg`icB cg ,ifEf ixzA`A` oiAfC ,`icbl dlk`C§¨§§©§¨§©¦©¨¦§¥¥©§¨©©§¨

,`xFzl hgWC ,hgFWl hgWe ,zeOd K`ln `z`e§¨¨©§©¨¤§¨©§¥§¨©§¨
dMdC ,`xhEgl sxUC ,`xFpl dakC ,`Inl dzWC§¨¨§©¨¨¨§¨§¨©§§¨§¦¨
`A` oiAfC ,`icbl dlk`C ,`xpEWl KWpC ,`Alkl§©§¨§¨§§¨§¨§¨§©§¨§©¦¨

:`icB cg `icB cg ifEf ixzA¦§¥¥©©§©©§¨

hgWC ,zeOd K`lnl hgWe ,`Ed KExA WFcTd `z`e§¨¨©¨§¨©§©§©©¨¤§¨©
,`xFpl dakC ,`Inl dzWC ,`xFzl hgWC ,hgFWl§¥§¨©§§¨¨§©¨§¨¨§¨
dlk`C ,`xpEWl KWpC ,`Alkl dMdC ,`xhEgl sxUC§¨©§§¨¦¨§©§¨§¨©§§¨§¨¨

:`icB cg `icB cg ,ifEf ixzA `A` oiAfC ,`icbl§©§¨©¦©¨¦§¥¥©©§¨©©¨

Í�·Ï ˙„‚‰ÂÍ�·Ï ˙„‚‰Â
.`icB cg.cg` icB.ifEf ixzA `A` oiAfCWA `A` dpTWip ©©§¨§¦¤¨§©¦©¨¦§¥¥¤¨¨©¨§§¥

CwOd ziA `Ed icBd .mifEfWWnPWicbl lWinxkA" xn`p ¦©§¦¥©¦§¨¤¦§©¦§¦¤¤¡©§©§¥

"icB oir(ci ,` y"dy)ExiA Exn`exW`MW inlWKlOd ceC dpw ¥¤¦§¨§¦©§¦¤©£¤¨¨¨¦©¤¤

lMn daB ,iqEaid dpex`n ziAd xd z`WhaWEdfe ,miaEdf ip ¤©©©¦¥£©§¨©§¦¨¨¦¨¥¤§¥§¦§¤

."ifEf ixzA".`xpEW `z`eKln xSpckEap `Ed .lEzgd `aE ¦§¥¥§¨¨§¨¨¤¨§©§¤©¤¤

,laAWxcOA Exn`WW" `xwPW- oFwixhFp "`xpEU.rxe `pF ¨¤¤¨§©¦§¨¤¦§¨§¨©¦¥§©

.`icbl dlk`eCwOd ziA z` aixgdeW..`Alk `z`e`aE §¨§¨§©§¨§¤¡¦¤¥©¦§¨§¨¨©§¨¨

xM Edf .alMdW,qxR KlnWalgn wpiW.dAlM lKWpe ©¤¤¤Ÿ¤¤¤¨©¤¨©¥¨¨¤©§¨§¨©
.`xpEWlpeW.lEzgl KWlA z` bxdW`Ed ,laA Kln xv` §§¨§¨©§¨¤¨©¤¥§©©¤¤¨¤

FCkpW.xSpckEap l.`xhEg `z`e,oei zEkln Ff .lTOd `aE ¤§¤§©§¤©§¨¨§¨¨©©¥©§¨¨

WxcOA mdilr Exn`WW.lTnA micFx Eid.`Alkl dMde ¤¨§£¥¤©¦§¨¤¨¦§©¥§¦¨§©§¨

.alMd z` dMdeWaMW.qxR zklnn z` E.`xEp `z`e`aE §¦¨¤©¤¤¤¨§¤©§¤¤¨©§¨¨¨¨

`dWgd zEkln `id .Wmi`pFnW`A mzcFare mipdM EidW ©¥¦©§©©§¨¦¤¨Ÿ£¦§£¨¨§¥

.dxFpOd zwlcdaE gAfnd.`xhEgl sxUeW.miPeid z` EgSp ©¦§¥©§©§¨©©§¨§¨©§§¨¤¦§¤©§©¦

.`In `z`emx` zEkln md .miOd E`aEWExn`e ,minl ElWnp §¨¨©¨¨©©¦¥©§£¨¤¦§§§©¦§¨§

xcOA dilrWKlFd FlFwW mx` Ff "miAx min lFw" wEqRd lr ¨¤¨©¦§¨©©¨©¦©¦£¨¤¥

.FtFq cre mlFrd sFQn.`xEpl dake`d z` EAkeWz` Egwle . ¦¨¨§©§¨¨§¨§¦¤©¥§¨§¤

gd on dkElOdW.mi`pFn.`xFz `z`ed `aEXzEkln Ff .xF ©§¨¦©©§¨¦§¨¨¨¨©©§

inFx(mFc`).`Inl dzWeeW.miOd z` dzWdkElOd EgwN ¦¡§¨¨§©¨§¨¨¤©©¦¤¨§©§¨

.mx`n.hgFXd `z`ed `aEXn `Ed .hgFW.sqFi oA gihgWe ¥£¨§¨¨©¥¨©¥¨¦©¤¥§¨©
.`xFzleWd z` hgX.xFWFx zEklOn dkElOd z` gTi.in §¨§¨©¤©¤¦©¤©§¨¦©§¦

.zeOd K`ln `z`e.zeOd K`ln `aE.hgFWl hgWe §¨¨©§©©¨¤¨©§©©¨¤§¨©§¥
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:ux`aE minXAW Epidl` cg` ,rcFi ip` cg` ,rcFi in cg ¤̀¨¦©¤¨£¦¥©¤¨¡Ÿ¥¤©©¦¨¨¤
cg` ,zixAd zFgl ipW ,rcFi ip` mipW ,rcFi in mipW§©¦¥©§©¦£¦¥©§¥ª©§¤¨

:ux`aE minXAW Epidl¡̀Ÿ¥¤©¨©¦¨¨

ipW ,zFa` dWlW ,rcFi ip` dWlW ,rcFi in dWlW§Ÿ¨¦©§Ÿ¨£¦¥©§Ÿ¨¨§¥
:ux`aE minXAW Epidl` cg` ,zixAd zFglª©§¦¤¨¡¥¤©¨©¦¨¨¤

dWlW ,zFdO` rAx` ,rcFi ip` rAx` ,rcFi in rAx ©̀§©¦©©§©£¦¥©©§©¦¨§¨
:ux`aE minXAW Epidl` cg` ,zixAdzFgl ipW ,zFa`̈§¥ª©¦¤¨¡Ÿ¥¤©¨©¦¨¨¤

,dxFz iWng dXng ,rcFi ip` dXng ,rcFi in dXng£¦¨¦©£¦¨£¦¥©£¦¨ª§¥
cg` ,zixAd zFgl ipW ,zFa` dWlW ,zFdO` rAx ©̀§©¦¨Ÿ¨¨§¥ª©§¦¤¨

:ux`aE minXAW Epidl¡̀Ÿ¥¤©¨©¦¨¨

,dpWn ixcq dXW ,rcFi ip` dXW ,rcFi in dXW¦¨¦¥¦¨£¦¥©¦¨¦§¥¦§¨
ipW ,zFa` dWlW ,zFdO` rAx` ,dxFz iWng dXng£¦¨ª§¨©§©¦¨§Ÿ¨¨§¥

:ux`aE minXAW Epidl` cg` ,zixAd zFglª©§¦¤¨¡¥¤©¨©¦¨¨¤

W ini draW ,rcFi ip` draW ,rcFi in draW,`YA ¦§¨¦¥©¦§¨£¦¥©§¨§¥©©¨
,zFdO` rAx` ,dxFz iWng dXng ,dpWn ixcq dXW¦¨¦§¥§¨£¦¨ª§¥¨©§©¦¨
minXAW Epidl` cg` ,zixAd zFgl ipW ,zFa` dWlW§Ÿ¨¨§ª©§¦¤¨¡Ÿ¥¤©¨©¦

:ux`aE¨¨¤

,dlin ini dpFnW ,rcFi ip` dpFnW ,rcFi in dpFnW§¨¦¥§¨£¦¥©§¨§¥¦¨
iWng dXng ,dpWn ixcq dXW ,`YAW ini draW¦§¨§¥©¨¦¨¦§¥¦§¨£¦¨ª¥
,zixAd zFgl ipW ,zFa` dWlW ,zFdO` rAx` ,dxFz¨©§©¦§Ÿ¨¨§¥ª©§¦

:ux`aE minXAW Epidl` cg ¤̀¨¡Ÿ¥¤©¨©¨¨¤

,dcil igxi drWY ,rcFi ip` drWY ,rcFi in drWY¦§¨¦©¦§¨£¦¥©¦§¨©§¥¨
,dpWn ixcq dXW ,`YAW ini draW ,dlin ini dpFnW§¨§¥¨¦§¨§¥©©¨¦¨¦§¥§¨

ipW ,zFa` dWlW ,zFdO` rAx` ,dxFz iWng dXng£¦¨ª§¨©§©¦¨§Ÿ¨¨§¥
:ux`aE minXAW Epidl` cg` ,zixAd zFglª©§¦¤¨¡¥¤©¨©¦¨¨¤

drWY ,`IxAc dxUr ,rcFi ip` dxUr ,rcFi in dxUr£¨¨¦¥©£¨¨£¦¥©£¨¨¦§©¨¦§¨
dXW ,`YAW ini draW ,dlin ini dpFnW ,dcil igxi©§¥¥§¨§¥¦¨¦§¨§¥©©¨¨
dWlW ,zFdO` rAx` ,dxFz iWng dXng ,dpWn ixcq¦§¥¦§£¦¨ª§¥¨©§©¦¨§Ÿ
:ux`aE minXAW Epidl` cg` ,zixAdzFgl ipW ,zFa`̈§¥ª©¦¤¨¡Ÿ¥¤©¨©¦¨¨¤

xUr cg` ,rcFi ip` xUr cg` ,rcFi in xUr cg ©̀©¨¦¥©©©¨¨£¦¥©©©¨
ini dpFnW ,dcil igxi drWY ,`IxAc dxUr ,`IakFM§©¨£¨¦§©¨¦§¨©§¥¥¨§¨¥
dXng ,dpWn ixcq dXW ,`YAW ini draW ,dlin¦¨¦§¨¥©©¨¦¨¦§¥¦§¨£¦
zFgl ipW ,zFa` dWlW ,zFdO` rAx` ,dxFz iWngª§¥¨©©¦¨§Ÿ¨¨§¥ª

:ux`aE minXAW Epidl` cg` ,zixAd©§¦¤¨¡Ÿ¥©¨©¦¨¨¤

xUr mipW ,rcFi ip` xUr mipW ,rcFi in xUr mipW§¥¨¦¥©§¥¨¨£¦¥©§¥¨
igxi drWY ,`IxAc dxUr ,`IakFM xUr cg` ,`IhaW¦§©¨©¨¨§©¨£¨¨¦§©¨¦§©§¥
ixcq dXW ,`YAW ini draW ,dlin ini dpFnW ,dcil¥¨§¨¥¦¨¦§¨§¥©©¨¦¨¦¥
dWlW ,zFdO` rAx` ,dxFz iWng dXng ,dpWn¦§¨£¦¨§¥¨©§©¦¨§Ÿ¨
minXAW Epidl` cg` ,zixAd zFgEl ipW ,zFa`̈§¥©§¦¨¡Ÿ¥¤©¨©¦

:ux`aE¨¨¤

xUrdWlW ,rcFi ip` xUrdWlW ,rcFi in xUrdWlW§Ÿ¨¨¦¥©§Ÿ¨¨¨£¦¥©§¨¨¨
dxUr ,`IakFM xUr cg` ,`IhaW xUr mipW ,`ICn¦©¨§¥¨¦§©¨©©¨¨§©¨£¨
ini draW ,dlin ini dpFnW ,dcil igxi drWY ,`IxAc¦§©¨§¨©§¥¥¨§¨§¥¦¨¦¨§¥
rAx` ,dxFz iWng dXng ,dpWn ixcq dXW ,`YAW©©¨¦¨§¥¦§¨£¦¨ª§¥¨©§
Epidl` cg` ,zixAd zFgl ipW ,zFa` dWlW ,zFdO ¦̀¨§Ÿ¨§¥ª©§¦¤¨¡Ÿ¥

:ux`aE minXAW¤©¨©¦¨¨¤

Í�·Ï ˙„‚‰ÂÍ�·Ï ˙„‚‰Â
Wn z` bxdl cizrW.sqFi oA gi,`Ed KExA WFcTd `z`e ¤¨¦©£Ÿ¤¨¦©¤¥§¨¨©¨¨

.zeOd K`lnl hgWeici lr ,EpzF` dCtie d"awd `Faie §¨©§©§©©¨¤§¨§¦§¤¨©§¥

nWn"`xwPd ceC oA giW"awri idl`gi,(` ,bk al`eny)xn`pe ¨¦©¤¨¦©¦§¨§¦©¡Ÿ¥©£Ÿ§¥¡©

"FOr 'de" eilr(ci ,gi my)ziA z` opFkie ,gvpl zeOd rNaE ¨¨©¦¦©©¨¤¨¤©¦¥¤¥

CwOdW.icB dPknd(`qiln awri 'x oe`bl miqp dyrn t"r) ©¦§¨©§ª¤§¦

.rcFi in cg`dpFnE KlFdWlWrU` ,zFaFh dxWodA x ¤¨¦¥©¥¤§Ÿ¤§¥£¤¨¥

aE ,miOrd lMn d"awd EpliCadWz`ivi oipr did mlia ¦§¦¨¦¨¨©¦¦§¦¨¨¨¦§©§¦©

Y" y"n mbe .mixvnWi ,"dcil igxi drWil cEgi FAW,l`x ¦§©¦§©¦§¨©§¥¥¨¥§§¦§¨¥

nl EcNizIe" xn`p mdA wx iMW."mzFa` zial mzFgRdyrn) ¦©¨¤¤¡©©¦§©§§¦§§¨§¥£¨

(miqp.`IxAc dxUr.zFxACd zxUr.`IakFM xUr cg` £¨¨¦§©¨£¤¤©¦§©©¨¨§©¨
r cg`UmiakFk xW.mFlgA sqFi d`x.`IhaW xUr mipW ©©¨¨¨¦¤¨¨¥©£§¥¨¨¦§©¨

Wr mipUxWi ihaU.l`x.`ICn xUr dWlWWlWrUdx §¥¨¨¦§¥¦§¨¥§Ÿ¨¨¨¦©¨§Ÿ¤§¥

.mingx lW zFCn¦¤©£¦

ork cre yixn oriiqc `pngx jixa
g"pyz haya c"qa df yexit zkixr iznlyd
h"q oexbq oinipa d"r
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