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)ו ,ב(
"צו"
"אי צו אלא זירוז ...ביותר צרי הכתוב לזרז
במקו שיש חסרו כיס) .תורת הכהני(

אמר רבי מנחמנדל מקוסוב:
בזמ שבית המקדש היה קיי ,אד שנכשל
בחטא מביא קרב ומתכפר .בזמ הזה מרבה
בצדקה ופודה את עצמו מ החטא .ואילו
בשבת קודש ,שהכיס ריק ואי בו נתינת
צדקה ,מה יעשה אד ויתכפר? יהא זריז ונזכר
להזמי אורחי עניי לשולחנו ,לסעודת שבת,
ויהיו עניי אוכלי ובעלי מתכפרי .
וזה שרמז רשב"י באומרו" :ביותר צרי לזרז
במקו שיש בו חסרו כיס" ,כשכיס הצדקה
חסר ,כלומר :בשבת.

"זאת תורת העולה היא העולה על
)ש(
מוקדה"
מעשה ברבי ישראל בעש"ט שהל ע מקורביו
לביתהמדרש ,וכיו שהגיע לפתחו נעמד,
אמר:
אי אפשר להיכנס בבית זה ,שהוא מלא וגדוש
בתורה מלוא החלל...
תמהו מלויו :מאי משמע?
הסביר לה הבעש"ט:
כתוב "זאת תורת העולה" ,כלומר ,איזוהי
תורה העולה ופורחת לעילא" ,היא העולה על
מוקדה" ,תורה שנלמדת לש ה' בהתלהבות
ובאש" ..בתיקוני זוהר" איתא שתורה אשר
אי לומדי אותה בדחילו ורחימו "לא פרחת
לעילא "...וזאת התורה שלומדי ביתהמדרש
דנ לומדי נשארת בי כתליו ,האויר דחוס
מרוב תורה ,עד שאי מקו בשבילנו להיכנס
פנימה...

"צו את אהר ואת בניו לאמר זאת תורת
)ו ,ב(
העולה"
"אי צו אלא לשו זירוז") .רש"י תורת כהני(

אמרו חז"ל "גדול המצווה ועושה יותר משאינו
מצווה ועושה" )קידושי לא( .ופירשו
המפרשי הטע ,משו שהמצווה חייב
להתמודד ע מלחמת היצר ,המנסה להניאו
מקיו המצוה ,מה שאי כ מי שאינו מצווה.
זהו שרמזו כא חכמי" ,אי צו ,אלא לשו
זירוז" .א רק ישנו 'צו' ,היינו ציווי לעשות,
מצור $לו זרוז ,כדי לנצח את היצר המפריע.
)רבי העשיל(

"ופשט את בגדיו ולבש בגדי אחרי
והוציא את הדש אל מחו למחנה אל
)ו ,ד(
מקו טהור"
"אי זו חובה אלא דר אר ,%שלא ילכל
בהוצאת הדש בגדי שהוא משמש בה תמיד,
בגדי שבישל בה קדרה לרבו ,אל ימזוג בה
כוס לרבו .לכ ולבש בגדי אחרי ,פחותי
מה ") .רש"י(
"אי זו חובה אלא דר אר ,"%כלומר ,לא
חובת מצוה ,אלא חובת דר אר .%אבל מכלל
חובה לא יצאה.
)רבי יחזקאל סרנא(

"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה"
)ו ,ו(

דרשו חז"ל :אש שנאמר בו 'תמיד' ,שהוא אש
מנורה ,לקחו מעל המזבח .צא וחשב שתיבת
'אש' אכ עולה בגימטריה 'מנורה'.
)רבי נח מינדס(



ועוד במקרא זה" :אש תמיד תוקד על המזבח
לא תכבה" ,סופי האותיות בגימטריה 'אליהו'.
ואילו ראשי ארבעת התיבות האחרונות ,ה ת
עלה .רמז למה שנתקיי באליהו ,כאשר בנה
את המזבח ע נביאי הבעל ,וירדה לו אש מ
השמי ,עליה אמר הכתוב "וג המי אשר
ב'תעלה' לחכה".
לפי זה אפשר שנית לבאר ,מה שידוע ,כי
הפסוק "אש תמיד תוקד על המזבח לא
תכבה" הוא סגולה לבטל מחשבות רעות.
דהוא משו שאליהו אכ ביטל מחשבת
הרעה ,ואמר לה "עד מתי את פוסחי על
)רבי נח מינדס(
שתי הסעיפי".

"ולבש הכה מדו בד ..והרי את הדש"
)ו ,ג(

למדנו מזה ,כותב רבינו בחיי ,כי ג מצות
הרמת הדש – שהיא עבודה קלה – ציוה ה'
שיתהדר בה הכה לפניו ,שילבש בגדי כהונה
ובה ירי את הדש  .כל זה הערה ודר חיי
לכל מי שיתקרב להקב"ה באחת מ העבודות,
או מי שמתעסק באחת המצוות – שיתהדר
לפניו יתבר  ,שישפיל כבוד עצמו לכבוד
השי"ת – אפילו בעבודה קלה שבה .



משמו של בעל "חובות הלבבות" אמרו:
אהר ובניו ,למרות גודל מעלת ,חייב
הקב"ה להוציא הדש בכל יו תמיד ,כדי
להשפיל עצמ ולהסיר הגבהות מלב...

"מצות תאכל במקו קדוש"
סח הרבי ר' חיי מאיר מויז'ני:%

)ש(

על המצות של פסח להיאכל במקו קדוש,
היינו בפה קדוש; יש לאכול אות בפה
נקימדיבורי אסורי ובטלי ,בפה שאינו
להוט לאכילה של תאוה...

"במקו אשר תשחט העולה תשחט
)ו ,יח(
החטאת"
סח רבי אברה מסוכטשוב:
לכ נשחטה העולה בצפו  ,מפני שבאה על
הרהור הלב ,שהוא מוצפ ומוצנע בסתרי
סתרי...
שאלו את בנו רבי שמואל:
מדוע ,א כ  ,נשחטת ג החטאת ,שבאה על
החטאי גלויי ,במקו העולה?
השיב רבי שמואל:
קבלה בידינו ,כל חטא בפועל שיהודי נכשל בו
בשוגג ,מקור נביעתו מהשתוקקות אסורה,
שהשתוקק הלה לחטא זה ואפילו א נמנע
מעשותו מפני יראת ה' .עיקר הכפרה במקרה
של שוגג ,לאמיתו של דבר ,אינו אלא על
ההשתוקקות הראשונה ,שהיתה בסתר
ובצפו .
ולכ  ,אמנ ,תלה הכתוב את החטאת בעולה,
באשר החטאת תכפר על אותו דבר שהעולה
מכפרת – "במקו אשר תשחט העולה תשחט
החטאת".

"ובשר זבח תודת שלמיו ביו קרבנו
)ז ,טו(
יאכל"
שאלו לרבי אברה מרדכי מגור:
מה טע נאכל קרב תודה רק ליו אחד ,שלא
כשאר קרבנות?
השיב האדמו"ר:
קרב תודה מביאי אותו על נס ,והרי בכל יו
ויו מתרחשי אתנו נסי חדשי – ואי
יאכלו מנס של אמש על נס של היו...

"זאת תורת העולה"

)ו ,ב(

העולה אינה באה על חטא המעשה ,רק על
חטא המחשבה והרהור שאי אד ניצול ממנה
)תנחומא י"ג ,ויק"ר ז ,ג( ,ומ הידוע כי
ההרהור מצוי הוא בלילה יותר ממה שהוא
מצוי ביו ,וע"כ קבעה תורה זמנה של עולה
בלילה ,כדי שתהיה הכפרה בזמ העבירה .וזהו
שכתוב "צו את אהר ואת בניו לאמר זאת
תורת העולה היא העולה על מוקדה על המזבח
כל הלילה עד הבקר ואש המזבח תוקד בו".
)רבינו בחיי(



ואפשר להוסי ,$דלכ הצריכה התורה לשרו$
כליל את העולה משא"כ בשאר הקרבנות ,על
כי זה בא לכפר על הרהורי עבירה שה קשי
)מטעמי יעקב(
מהעבירה עצמה.

 נא לשמור על קדושת הגליון 

"ולא כיבו הגשמי אש של עצי
המערכה"
)אבות ה' ה'(
א כי לא יפלה מה' לבלתי המטיר על
מקו המקדש והמזבח ,רק להראות לנו ,כי
האד הקבוע בעבודה לא ישוב מפני כל,
וע כל הסיבות שיפריעו אותו עכ"ז יעמוד
על עמדו ,וכ היה האש יוקד תמיד על
המזבח ולא כבוהו כל גשמי שירדו עליו.
והנה טענת רוב העול בזמנינו ,שאינ
יכולי לעסוק בתורה מחמת הדאגה
וטרדת הפרנסה ,לז"א שהוא טעות גמור,
רק שיהיה בטוח בה' ,ויהיה יכול לעסוק
בתורה .וז"א שלא כבו הגשמי ,כי גשמי
רומז לפרנסה ,שלא יהיה ל מזה ח"ו שו
ביטול וכיבוי לעסק התורה שנקרא אש
כמ"ש )ירמיה כ"ג כ"ט( "הלא כה דברי
כאש" .וכ "ולא נצחה הרוח את עמוד
העש " ,כי א ילמוד האד בקביעות,
בודאי לא יועיל נגדו שו תחבולות היצר,
שנקרא רוח הטומאה ,לבטלו מקביעות
לימודו ,כמו שלא נצחה הרוח את עמוד
העש שהיה מתמר ועלה ,כי יהיה "צדיק
)רוח חיי(
כתמר".



ומצאתי כתב יד של האלהי מהר"
קורדוורא ז"ל שכתב וז"ל :למדנו זק אחד
לבטל המחשבה ,יאמר פסוק זה הרבה
פעמי "אש תמיד תוקד על המזבח לא
תכבה".
ובעיני פשוט שזה הזק היה אליהו הנביא,
ולרוב ענותנותו של הרב לא רצה לגלות,
ע"כ יהא נזהר בזה מי שנפל בלבו מחשבת
או או מחשבת הבל ,שיאמר הפסוק הנ"ל
הרבה פעמי .ונראה בעיני יאמר ג"כ
הפסוק )תהלי קי"ט( "סעפי שנאתי
ותורת אהבתי" ,ויאמר אותו בהתעוררות
)של"ה הק'(
גדול ויהיה גבור כארי.



ונמצא כתוב בספרי המקובלי ,שטוב
לבטל הרהורי רעי שיכוי או יזכיר ש
קר"ע שט" בניקוד שוא ,ויאמר פסוק "אש
תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" ,ופסוק
"סעפי שנאתי ותורת אהבתי" ,ויעביר יד
ימינו על מצחו ג' פעמי – ויועיל בעזרת
האל ית' ,ובלבד שישתדל להעתיק
מחשבתו מהרהורי ,וטוב שיכוי תמיד
לש "טרניאל" גימ' "מצפ ,"%להכניע
)פלא יוע(
"יצר" שעולה ג' מאות.



ובספר "אליה רבה" הביא בש קיצור
של"ה וז"ל :סגולה להעביר מחשבת חו%
שקוד תפילה ,יעביר ג"פ יד ימינו על
מצחו ,ויאמר בכל פע )תהלי נ"א( "לב
טהור ברא לי אלקי ורוח נכו חדש
בקרבי" ,וכ א בא לו מחשבת חו %בתו
התפילה ,ישתוק מעט ויעביר ימינו על מצחו
ויהרהר פסוק הנ"ל ,עכ"ל) .משנה ברורה(



ובזה נ"ל לפרש הקרא עצמו ,כי מי שבלבו
אש תמיד תוקד לה' ולקיי מצותיו ,ה'
עוזר לו שינצל ממחשבה זרה מחשבת פיגול,
ומכ"ש שלא יבוא לעשות עבירה בפועל,
כדאמרו )סוטה כ"א( מצוה מגנא ומצלא.
וז"ש "אש תמיד תוקד על המזבח" הוא
האד שהוא מזבח אדמה ,ומש נוצר
אדה"ר כפי' רש"י בפרשת בראשית )ב ,ז(,
ע"כ "לא תכבה" האש ,והבא ליטהר
מסייעי אותו ,והמקדש עצמו מלמטה
מקדשי אותו מאש של מזבח שלמעלה.

)כתב סופר(

"זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת"
)ז ,ח ,ז(

אומר רבא :כל העוסק בתורה אי צרי
עולה ולא מנחה ,לא חטאת ולא אש.
)מנחות ק"י(.
אומר הרבי מקוצק אד שעוסק בתורה אי
לו פנאי לחטוא ,ולכ אי הוא זקוק
לקרבנות הבאי לכפרת עוונות.
)הרבי מקוצק(

"לא יניח ממנו עד בקר"

)ז ,טו(

דע ,כי לאו ד"לא תותירו" לא מצאנו רק
בנאכלי ליו אחד ,אבל בנאכלי לשני
ימי לא מצאנו לאו זה .וכ מסתבר דבגמ'
אמרו )תענית ל' ,סנהדרי ע'( דכל בשר
שאינו כשלמי לאו בשר הוי ,ופרש"י שאי
בו שמחה שהמלח מפיג הטע .נמצא
שמטבע הדברי אי דר להניח בשר יותר
מזמ בשר שלמי ולכ לא כתבה תורה
אזהרה על זה ,ורק על הנאכלי ליו אחד
הזהירה תורה שכ בזה הדר להניח
)מש! חכמה(
למחרתו.

"והנותר מבשר הזבח ביו השלישי
)ז ,יז(
באש ישר""
...ג מלבד זה ,יש בדבר רמז אל מדת
הבטחו בהש ברו הוא ,שלא יהא אד
חונק עצמו במאכלו )מסג $עצמו במיעוט
אכילה( יותר מדי להצניעו ליו מחר,
כראותו כי האל יצוה לכלות בשר קודש
משעברה שעתו כליו גמור ,ולא רצה שיהנה
בו בריה אחרת לא אד ולא בהמה.
)החינו! מצות קמ"ג(

"והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל"
)ז ,יט(

ומבואר כא דסגי בנגיעה לחודא כדי
להטמא,שהנוגע בטמא טמא .והנה ,לעומת
זה ,כשהקדשי בטהרת נאמר "כל אשר
יגע בבשרה יקדש" ואמרו בגמ' יכול אפ'
שלא בלע יקדש תלמוד לומר "בבשרה" עד
שיבלע )זבחי צ"ז( .נמצא שכוחה של
טומאה עדי $בזה מכח הקדושה – בכדי
להתדבק בקדושה ולהתקדש אי די בנגיעה
בעלמא וצרי לבלוע הקדושה ,אבל להטמא
)טע ודעת(
סגי בנגיעה.

"לשבת הגדול"
ואולי אפשר לומר עוד ששבת יש בה ב'
עניני זכר למעשה בראשית וזכר ליציאת
מצרי וה מקבילי לשני יסודות
אמונתנו ,בריאת העול והשגחה ,שזכר
למעשה בראשית מקביל לאמונה בבריאת
העול ,וזכר ליציאת מצרי היא ללמד על
השגחת ה' שמשגיח על הבריאה תמיד ולא
שחס ושלו לאחר שבראה אי לו שייכות
אליה .המצרי השתחוו למזל טלה שה
האמינו שהמזלות מנהיגות את העול ולא
הקב"ה א"כ לקיחת הפסח מטרתה לסתור
אמונת העובדי ע"ז ולהוכיח על השגחת ה'
בעול שלא המזלות אלא רק הקב"ה מנהיג
עולמו .לפי זה אפשר לומר שעד אותה שבת
היתה השבת רק זכר למעשה בראשית
ומאותה שבת והלאה נהיה השבת גדול
שנתוס $הטע של זכר ליציאת מצרי שה'
לבד הוא משגיח על עולמו .וזאת הסיבה
שקוראי אותה שבת הגדול.
)מאמר מרדכי(

"והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה,
ובער עליה הכה וכו' אש תמיד ...לא
)ז ,ה#ו(
תכבה"
בכל אד מישראל מהבהב תמיד ניצו %מ
האש האל' שאינו נכבה לעול .מנהיג הדור
– הכה או הנביא ומוכיח ,אי לו אלא
להלהיב את הניצו %הזה בדברי להבה מדי
בוקר ובוקר ,ולהזעיק ולעורר ג ביחס
לקיו המצוות שבי אד למקו – שעל כ
מרמז קרב העולה שהוא כולו לה' .וג
ביחס לקיו המצוות שבי אד לחבירו –
שעל כ מרמז קרב השלמי ,כלומר ,שלו
בי איש לרעהו .וא הכהני עושי כ ,
ומבעירי את הניצוצות בלבבות ישראל,
יכולי ה להיות סמוכי ובוטחי כי
האש תוקד ולעול לא תכבה) .תורת משה(

"ואת הקרב ואת הכרעי ירח במי
ויקטר משה"...
)ח ,כא(
ג עבודת הרחיצה ונקיו הקרבי עשה
משה בעצמו – .כי אי גבהות לפני המקו,
ולא היה אצלו כל הבדל בי רחיצת
הקרבי ,לבי ויקטר משה את כל האיל
)אזני לתורה(
המזבחה".

"למה נקרא שבת הגדול"
כשלקחו את פסחיה בעשירי לחודש שהיה
בשבת ,כל אחד קשר את פסחו לכרעי
מיטתו .שאלו המצרי :למה זה לכ?
והשיבו :לשחטו לש פסח במצוות ה' .והיו
שיניה קהות על ששוחטי אלוהיה ולא
היו רשאי לומר לה דבר .ועל ש אותו
נס נקרא שבת הגדול) .טור או"ח( ועוד
טע ,לפי שבשבת זו מתקבצות הקהילות
לשמוע הלכות פסח ,ולכ קראוהו שבת
הגדול לשמוע הלכות גדולות ,ועוד נאמר
בזה :לקיחת פסח היתה המצוה הראשונה
שנצטוו בה ישראל ,ואע"פ שהאבות קיימו
כל התורה כולה .א אמרו חז"ל :גדול
המצווה ועושה ,ולכ נקרא שבת הגדול שבו
נצטוו ישראל במצוה הראשונה "שבת
)פרדס יוס"(
הגדול".

"וסימנ! "וכל החיי יודו! סלה" –
חבוש יסורי י מדבר"
)טור#שוע או"ח רי"ט(

ד"א "זובח תודה יכבדנני" )תהלי ג'( ר'
הונא בש ר' אחא ,יכבדני אי כתיב כא
אלא "יכבדנני" – כבוד אחר כבוד – ויק"ר
ט ,ב.
ונ"ל ,כי מי שהיה בסכנה וניצל ,מודה לה'
על הטוב שגמלהו כדאמרו ז"ל )ברכות
נ"ד (:ארבעה צריכי להודות וכו' ,והנה הוא
מודה רק על ההצלה .אבל באמת צרי
שיודה לה' ג על שהיה בסכנה ,כי כל מה
דעביד רחמנא לטב עביד כדי שישוב מדרכו
הרעה או שיבוא לו טובה לבסו ,$ואמרו ז"ל
)ש( כש שמבר על הטובה בשמחה כ
מבר על הרעה) ,וע"ז נ"ל אמר דוד המל
ע"ה – תהלי ל"ד – "אברכה את ה' בכל
עת" הכוונה ג בעת צרה( .ולכ המקריב
תודה לא יקריב רק על ההצלה ,אלא ג על
)כתב סופר(
הצרה שהיה בו.

"זה הדבר אשר צוה ה' לעשות"

)ח  ,ה (

שאל רבי חנו צבי מבנדי :
לא נאמר בפסוק מה ציוה ה' לעשות ,ומהו
הדבר?
והשיב:
בפסוק קוד נאמר "ואת כל העדה הקהל אל
פתח אוהל מועד" וכותב רש"י" :זה אחד מ
המקומות שהחזיק מועט את המרובה".
ולכאורה :לאיזה צור התרחש נס כזה ,הלא
אי הקב"ה עושה נסי בכדי? אלא כדי
ללמד ,כל אימת שבני ישראל שרויי
באחדות ואהבה יכול ג המועט להחזיק את
המרובה ,כיו שכל אחד מתבטל לעומת רעהו
ואיננו תופס מקו.
וזה שאמר לה משה" :זה הדבר אשר צוה
ה' לעשות" ,היינו להיות תמיד באחדות,
ולאהוב איש את רעהו...

"ופתח אוהל מעוד תשבו יומ ולילה
שבעת ימי ושמרת את משמרת ה'
ולא תמותו"
)ח ,לה(
אומר בעל "חת סופר":
"שבעת ימי" – אלו שבעי שנות החיי,
יו לעשור; "אוהל מועד" – זה העול הבא,
שדומה לטרקלי  .א כל שבעי שנות חייו
ישב אד בפתח הטרקלי תמיד ,היינו כמי
שמוכ למיתה ולצאת מפרוזדור לטרקלי ,
כפי שציוו חז"ל "שוב יו אחד לפני
מיתת " ,מובטח לו שישמור משמרת ה' ולא
ימות )מיתה זו היא מיתתחיי ,כדברי
חכמי במסכת תמיד" :מה יעשה אד
ויחיה? ימית את עצמו"(.
וא $זאת :א ישקוד אד בכל שבעי
שנותיו על דלתות בית המדרש )פתח אהל
מועד( ויהגה בתורה ,שוב לא יזדקק להמית
עצמו בעולהזה בשביל לזכות לחיי העול
הבא ,אלא כמו שאמרו באבות :תלמידיו של
אברה אבינו אוכלי בעול הזה ונוחלי
עול הבא – זו וזו עלתה ביד!

"לשבת הגדול"
שבת שלפני פסח קורי אותו שבת גדול מפני
הנס שנעשה בו )שו"ע או"ח( שבשנת יציאת
מצרי חל עשרה בניס בשבת ובזמ שראו
המצרי את בני ישראל קושרי את
פסחיה לכרעי המיטה והיו שיניה של
המצרי קהות על שהולכי לשחוט
אליליה ואי ה רשאי לומר דבר .והרבה
שואלי א"כ מה הקשר בי הנס לשבת?.
א נצר $כמה פירושי נוכל להגיע לפשט
העני  .א( מובא בבעל הטורי פרשת וארא
שהמכות לא היו שולטות בשבת .ב( מכת
חוש נמשכה ששה ימי ולפי כמה מפרשי
נגמרה בליל י"ד ניס )כ מפרש
רשר"ה על הפסוק כחצות הלילה שמשה
נקרא לפרעה מסו $מכת חוש בליל י"ד ניס
בחצות ואז הזהרו שלמחר כחצות של עכשיו
תהיה מכת בכורות( א"כ מכת חוש התחילה
בז' ניס ונמשכה ז' ח' ט' ניס ובשבת היה
הפסק ואז חזר החוש י"א י"ב י"ג ניס ורק
מפני שי' ניס היה בשבת יכלו המצרי
לראות את בני ישראל מכיני פסחיה וקרה
הנס שלא יכלו המצרי לומר לה דבר שא
י' ניס היה ביו אחר בשבוע לא היו
המצרי רואי ולכ מיחסי הנס לשבת.
)דבש לפי מובא בהגדת מעינה של תורה(



חז"ל הנהיגו לעשות הסדר דוגמא לזמ בית
המקדש שאכלו פסחי ובגלל זה נוטלי
הידי לדבר שטיבולו במשקה שבזמ

המקדש שהיו קרבנות והוצרכו מ הדי
נטילה ומפני אותו טע לובשי הקיטל
שבאכילת הפסח משלח גבוה וא כ
צריכי לאכול את קרב הפסח באימה
וביראה כבזמ תפילה ובזמ בית המקדש
בגד חשוב היה בגד לב ולכ אנו נוהגי
כבזמ הבית בלבישת הקיטל ומזה הטע יש
לנהוג בכל הסעודה כמו יושב לפני המל ולכ
התקינו להפסיק באמצע ההלל אע"פ שבדר
כלל כל זמ שגומרי ההלל אסור להפסיק.
כא בליל הסדר רצו ללמדנו למה זכינו ע"י
יציאת מצרי וקבלת התורה ,שהסעודה
שאנחנו אוכלי היא לפני ה' והוא עצ
השבח של הלל שהקב"ה העלה אותנו עד
שאפילו אכילתנו היא עני מקודש ומקבלי
שכר עליה .ז"א שבמה שהוציאנו הקב"ה
ממצרי העלה אותנו עד שאפשר שתהיה
האכילה ושתיה למצוה שמביאה לחיי העול
הבא וזה עיקר ההלל שמביני שההשגחה
העליונה תלויה במעשה ישראל.
ובזה מתבאר שבתחילת הלל הללו עבדי ה'
הללו את ש ה' יהי ש ה' מבור מעתה ועד
עול .דהיינו שעל ידי עבודתנו ותפילותינו
ובמה שאנחנו מהללי לש ה' אנחנו גורמי
שש ה' הוא מבור שאנחנו מוסיפי ברכה
בפמליה של מעלה שה' יוכל להשפיע עלינו
מטובתו .מה שאי כ באומות העול ממזרח
עד מבואו מהולל ש ה'
שמש
שהאומות גורמי שש ה' הוא מהולל וכלל
ישראל גורמי שש ה' מבור
)אמרי שפר על ההגדה מהנצי"ב(

הליכות והלכות
דיני מכירת חמ
המשאיר חמ %בביתו בפסח )ואינו מוכר(
עובר על איסור תורה ואפילו א הניחו
בארו ולא נגע בו .אבל א זה אינו חמ %שלו,
כגו שמכר לגוי מותר .דר המכירה בימינו
היא לתת לרב שטר יפוי כח והרב יבצע את
המכירה במרוכז .הגוי ישל דמי קדימה
והשאר נשאר כחוב המוטל עליו.
לאחר הפסח א הגוי אינו משל את החוב,
אנחנו לוקחי את החמ %כפרעו החוב )ולא
כעיסקה מבוטלת(.
חמ %שנמכר לגוי יש להניח בבית במקו
סגור ואי לגעת בו כלל בכל ימי חג הפסח.
)משתדלי להשכיר לגוי ג את המקומות
בה נמצא החמ – %הרב עושה זאת(.
יש להקפיד למכור את החמ %לפי המקו
באר %בו הוא נמצא ,שהרי הפסח באר%
מסתיי לפני הפסח בארה"ב ,ואיסור החמ%
מתחיל כא בארה"ב לאחר איסור החמ%
באר %ישראל .אד הנוסע לאר %הקודש או
בא ממנה ,צרי שאלת רב בזה.
* יש מחמירי ואינ מוכרי חמ %גמור א$
שמ הדי מותר כל חמ %במכירה.
* קיימת מחלוקת הפוסקי על אפשרות
מכירת חמ %של אד אחר ,בלי רשותו של
המוכר ,כיו שהוא שמח בזה ורוב הפוסקי
אוסרי אול יש מתירי זאת.
* כלי חמ %אי צור למכור ,רק לשפשפ
ולנקות היטב ולהצניע .וא מכר צרי
לטבול הכלי במקווה ללא ברכה.
יש לוודא שעל גבי המוצרי יהיה כתוב
במפורש 'כשר לפסח' ,כיוו שמוצרי רבי
מכילי חמ %כגו  :ויסקי ,וודקה ,תבליני,
אבקות מרק )מוצרי הכשרי לפסח יופיעו
ע הכשר לפסח( ואפילו בדבש יש לחשוש.

א השאיר חמ) %אפילו בתו ארו סגור( ולא
מכר לגוי )ע"י רב( ,אסור החמ %באכילה
ובהנאה לאחר הפסח .זכור! חמ %שעבר עליו
הפסח אסור בהנאה .ולכ ג חמ %שעברו
עליו כמה שני א שנה אחת לא מכר החמ%
אסור בהנאה ויש לזורקו או לשופכו )כגו
בקבוק ויסקי(.

דיני בדיקת חמ
מ התורה היה מספיק שיבטל החמ %או
לחילופי שיבדוק ויבער ,וחכמי חייבו
לעשות שניה ג לבדוק ולחפש וג לבטל.
לפני הבדיקה ע הנר צרי לנקות בביתו כל
המקומות שרגיל להכניס בה חמ %כל השנה
ולמרות שניקה חייב לבדוק בליל י"ד בניס
ע נר.
המקומות החייבי בדיקה ה :ארונות
המטבח והארונות שבבית כולל ארונות
הבגדי והמגירות ,וכ הכיסי של הבגדי
צריכי נקיו  ,תיקי האוכל ותיקי היד
שרגילי לקחת בה חמ ,%המרפסות,
המחס  ,הבייסמנט ,הגרז' וכ הרכוש
המשות $ע השכני כמו חדר מדרגות
והחצר האחורית .בחצר האחורית יבדוק רק
א יודע שיש ש חמ ,%אבל א מסופק,
סומ שהציפורי אכלו אותו .ג המכונית
צריכה בדיקה בליל י"ד .בשעת הבדיקה ינער
את כיסי הבגדי שלובש אז.
בית הכנסת חייב בבדיקה ע נר ולא יברכו
אלא הבודק יבר בביתו ויכוו על בית
הכנסת.
המשרדי צריכי בדיקה בליל י"ד )וא לא
יהיה ש באותו זמ  יבדוק לילה קוד( .וכ
התלמידי צריכי לבדוק בחדרי הפנימיה
לילה לפני צאת לחופש.
מי שנוסע לבית מלו לחג הפסח ,ראוי לציי
שאי זה פוטר אותו מחיוב הנקיו והבדיקה
א אינו מוכר את החמ .%אול א מוכר
את החמ %בכל הבית אז אפילו א יהיה
בביתו בליל בדיקת החמ ,%פטור מבדיקה
)ויש מחמירי ומחייבי( .וטוב שישאיר חדר
אחד לקיי מצוות הבדיקה ושאר הבית
יסמו על המכירה.
לגבי בית המלו א מגיע בליל י"ד חייב
לבדוק באותו החדר ,וא הגיע ביו י"ד
בבקר ובדקו כבר את החדר אז פטור .א לא
בדקו החדר יבדוק אפילו ביו י"ד ,שמי
שיצא ש לפניו הפקיר כל חמצו ומי שנכנס
לש זוכה בזה.
נוהגי לפזר  10חתיכות חמ %בבית לפני
הבדיקה בכדי שהבודק ימצא בבדיקה.
וטע הדבר ,שחוששי לשיטות שא לא
מצא כלו ברכתו לבטלה .ויש טע נוס $לפי
הסוד על פי דברי האר"י ז"ל .ואות פתיתי
ראוי שיהיו קטני מכזית ,וג יעטפ בנייר
או ניילו  .וא חפש ולא מצא את כול
יסמו על ביטול חמ %שכולל את הפתיתי
הללו) .עצה טובה  לרשו על נייר את
המקומות שהניחו בה את הפתיתי(.
זמ הבדיקה מיד בצאת הכוכבי ולא
יתעכב ,ואפילו א יש לו שיעור קבוע לא
יתחיל עד שיבדוק.
את הבדיקה יש לעשות ע נר רגיל ולא ע
אבוקה )כעי נר הבדלה( ולגבי פנס חשמלי
נחלקו הפוסקי ולכ במקומות שקשה
לקחת נר כגו מכונית יקח פנס אבל את
תחילת בדיקתו יבדוק ע נר יחיד.
את הבדיקה יתחיל במקו שיש חיוב ברור
כגו במטבח ובחדר האוכל ואחר כ ימשי
לבדוק את שאר הבית .אי לדבר בשעת
הבדיקה.

דיני חול המועד
חול המועד נית כדי שיהיו ישראל אוכלי
ושותי ויגעי בתורה לכ מותר במקצת
מלאכות ואסור במקצת ,ויש אומרי
שאיסורו מדאוריתא ויש אומרי שאיסורו
מדרבנ  ,ויש להזהר שלא להוסי $ולהקל
יותר ממה שהקלו חכמי שיחשב על ידי זה
כמבזה את המועדות) ,סי' תק"ל ס"ק א,ב(
* המלאכות שהותרו מתחלקות לחמישה
חלקי :א .כשעלול להפסיד ממש )לאפוקי
מניעת רווח א לא יעשנו עתה במועד .ב.
צרכי אוכל נפש למועד שמותרי אפילו אומ
או שאר צרכי המועד במעשה הדיוט .ג .פועל
שאי לו מה לאכול .ד .צרכי רבי ,ואפילו
כיוו מלאכתו למועד .וא זה לצור המועד
מותר אפילו מעשה אומ  .ה .מעשה הדיוט
לצרכי המועד של יחיד) .ש סק"א(
* נטילת ציפורני ,לדעת מר מותרת ולדעת
הרמ"א אסורה אלא א כ נטל בערב יו"ט,
וא אינו נוטל בכלי המיוחד או מספריי
אלא בידיו או בשיניו מותר תמיד ,ולצור
מצוה מותר אפילו במספריי) .סי' תקל"ב
סע' א' סק"א(.
* צחצוח נעליי בחול המועד ,רבי מתירי
א על פי השמועה דעת החזו"א שנוהגי
שלא לצחצח) .שמירת שבת כהלכתה פס"ו,
מ"ח הערה קפ"ה(
* מותר לכתוב חשבונות שצרי לה בחול
המועד והוא הדי דברי תורה שחושש
שישכח ,וכ מותר לכתוב בכתב יד רגיל אגרת
שלומי לחבירו ,א נהגו לשנות שיכתב
השורה העליונה עקו ,א בכתיבה נאה
במיוחד יש להחמיר) .סי' תקמ"ח סע' ד ,ה,
ט ,וביאור הלכה ד"ה :ואפילו כתיבה שלנו.
* חובת בית די להעמיד שוטרי ברגלי
שימנעו מהאנשי להתקב %ולאכול ולשתות
ביחד ויבואו לידי עבירה ,אלא כול יהיו
קדושי) .סי' תקכ"ט סע' ד'(.

מעשה חכמים
הזכות לראות את משיח צדקנו – בע"מ
"הנה אנכי שלח לכ את אליה הנביא לפני
בוא יו ה' הגדול והנורא" הפטרת שבת
הגדול )מלאכי ג' כ"ג(
מדברי הנביאי המבשרי על הגאולה אנו
לומדי שלאחר בוא משיח צדקנו יהיו כל ע
ישראל לומדי תורה .וכול יהיו שקועי
בלימוד .ונישאלת השאלה ,הרי חז"ל
)סנהדרי  ,ד $י"ז עמוד ב'( מזהירי אותנו
שלא לגור בעיר שאי בה רופא ,אומ ולבלר:
וכי אפשר לחיות ללא בעליהמקצוע הנ"ל?
וא כול יעסקו בתורה היא נמצא סנדלר
לתק את מנעלינו ,חייט לתפור את בגדינו,
חשמלאי ,אינסטלטור וכו'?
אלא שהנביאי בעצמ מיישבי את
השאלה ומבטיחי לנו )ישעיה ,פרק מ"ט
פסוק כ"ג( "והיו מלכי אמני ושרותיה
מניקותי " .לא ירחק היו ונראה כא  ,על
הדשא בפארק ברוקלי  ,את מלכי אומות
העול מצחצחי את נעליה של תושבי
רמת אלחנ ומנקי את בגדיה .לא ירחק
היו שניראה כא את מלכת אנגליה עושה
את מלאכת של הנשי הצנועות והכשרות
ומסייעת לה בכל מה שתדרושנה.
יהודי מאמיני בני מאמיני ה ,ויודעי
שכל דברי הנביאי אמת ,ולא יפול דבר
מדבריה ארצה .אלא שדווקא החיד"א
בספריו אומר שלא כל ע ישראל יזכו לראות
בהתגשמות הנבואות הללו .הזכות להיות
שות $בשמחה הגדולה של ע ישראל בעת
ההיא ,תהיה בע"מ.
ראשי תיבות :בגדי ,עריות ,מאכלו.
והיינו ,מי שירצה שתחזינה עיניו בשובו של
הקב"ה לציו ברחמי ,יהיה צרי להזהר
בשלשה דברי .בבגדיו שיהיו לפי ההלכה,
שישמור על עצמו מעריות ,ושמאכליו יהיו
כשרי בתכלית.

ג הכניסה לאליהו הנביא לא תהיה קלה.
הגבאי לא יאפשרו לכל אחד לראות את
פניו .אבל ,א יהודי מצא אבידה ורש זאת
על פנקסו כדי שיהיה מונח עד שיבוא אליהו,
יהודי כזה יורשה להיכנס ,ולכ זכות גדולה
היא להתחזק במצוות השבת אבידה
ולרושמה על פנקסו.
וא הזכרנו את הימי המופלאי של ימות
המשיח כדאי לזכור מה שאמר הגאו רבי
יחזקאל סרנא זצ"ל ראש ישיבת חברו  ,על
הפסוק )ישעיה ,פרק נ"ד פסוק ז'( "ברגע קט
עזבתי וברחמי גדלי אקבצ ".
הא רגע קטו הוא זה? שאל ראש הישיבה.
שני החורבנות ,דר כל מסע היסורי של
הע היהודי ,בשנות האינקוויזיציה,
הפוגרומי האיומי ,מסעי הצלב ,ההרג
והזוועה ,תקופת השואה וכל מה שעבר עלינו
עד הלו – כל זה ניכלל ב'רגע קט '?!
כיצד אפשר להבי זאת?!
ובמקו להשיב ,המשי ר' חצק'ל זצ"ל
ואמר:
וא לזה רגע קטו ייקרא ,שוו בנפשכ כיצד
תהיה ניראית ההבטחה של 'וברחמי גדולי
אקבצ '.
כדאי וכדאי להמתי בסבלנות.

העלון לעילוי נשמת
הצדקנית הרבנית היקרה
רחל בת שרה יג ע"ה
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