
נושאי השיעור:
א. לימוד הלכות פסח. ב. קמחא דפסחא. ג. סיום מסכת בערב פסח. ד. נקיון הבית לפסח. ה. הכשר הכלים לפסח. ו. מכירת חמץ.

שואלין ודורשין בהלכות הפסח

א. "שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלשים יום" )פסחים ו' ע"א(. 
ומתי מתחילים שלשים יום? מיום פורים, ככה הסכימו האחרונים )סי' תכ"ט(, 
ולא כדעת הפרי חדש )שם ס"א(, וא"כ מיום פורים כדאי להתחיל ללמוד הלכות 
פסח. אבל אומר הרב עובדיה ע"ה )חזו"ע-פסח עמ' א' הערה א'( שאם באו שני 
אנשים לשאול בהלכה, אחד בהלכות פורים והשני בהלכות פסח, מתחילים 
בראשון, כי "דבר בעתו מה טוב" )משלי ט"ו כ"ג(. ולכן הוא גם אומר )בהלכה שם(, 
אותו  שואלים  אם  אבל  ללמוד,  שימשיך  שלו  בעניינים  ללמוד  שרגיל  שמי 
לפעמים בהלכה, והוא עלול להתבייש אם יאמר משהו ואח"כ יצטרך לחזור 

בו1, לכן צריך להתכונן וללמוד את ההלכות בשלחן ערוך כפשוטם.

ללמוד טור ובית יוסף
ב. ואם יש משהו לא ברור, יעיין משנה ברורה או כף החיים. והלימוד הטוב 
ביותר הוא טור בית יוסף, "אני אעביר כל טוב"י על פניך" )שמות ל"ג י"ט(, ואח"כ 
ילמד שלחן ערוך. ואם הוא חכם יוכל להבחין איך כל מה שכתוב בבית יוסף 
קושיא  מפני  הרמב"ם  של  הלשון  את  שינה  ערוך,  בשלחן  מרן  אותו  כלל 
מסויימת,  מפני הערה  של הטור  את הלשון  שינה  או  יוסף,  בבית  שהקשה 
והוא מנסח בניסוח מיוחד, וברוב הדברים ככה תוכל לדעת. אבל אם תלמד 

שלחן ערוך בלי טור ובית יוסף, לא תבין את הדקויות שיש בשלחן ערוך.

משנה ברורה, כף החיים וחזון עובדיה
ג. אבל אח"כ יש מפרשים רבים מאד, ואם אדם ילמד את כולם יגמור אותם 
"כף החיים"  רק בעוד שנתיים, לכן כדאי ללמוד את המפרשים המסכמים, 
מוסיף  והוא  הלשון,  את  משנה  ולא  בלשונם,  האחרונים  דברי  את  מסכם 
דברים  או  עליהם,  ידע  לא  ברורה  ומשנה  הספרדים  מנהג  שהם  דברים 
שנוהגים ע"פ הקבלה בסדר ליל פסח. ואילו "משנה ברורה" מסביר את מרן 
כ"כ יפה, אבל הוא מעבד את לשון האחרונים ולא מעתיק אותם בלשונם, 
ולפעמים העיבוד גורם שהדברים לא כ"כ מדוייקים, לכן אחוז בזה וגם בזה. 
ויש גם ספר "חזון עובדיה" של הרב ע"ה, אבל לא לקרוא את ההלכות למעלה 
בלבד, כי זה רק לעמי הארץ שקוראים מה שלמעלה, אלא יש לקרוא גם את 
ההערות, הן מלאות חכמה ודעת, וכתובות בשפה כ"כ ברורה, וכל אדם יכול 

לקרוא אותם2.

1.  וקשה לו לומר טעיתי. יש היום אנשים שקשה להם מאד לומר טעיתי, וכל הזמן הם כותבים 
"ואנכי על משמרתי אעמודה".

2.  יש אברכים שלא יודעים ללמוד. פעם הייתי באלעד, אמרו לי שהרב עובדיה כתב שביום 
שמחת תורה מותר לספק ולטפח אבל לרקד אסור, ותמהתי שהרי גם לספק ולטפח בדרך כלל 
אסור ביום טוב )ביצה ל"ו ע"ב(, ורב האי גאון )שו"ת הגאונים שערי תשובה, סוף סי' שי"ד( אמר שמפני 
כבוד התורה בשמחת תורה מותר, א"כ למה לרקד אסור? מה ההבדל? אמרו לי ככה הוא כתב. 
אמרתי להם אני לא מאמין לכם שהוא כתב את זה, כשאחזור לבני ברק תשלחו לי את העמוד 
בפקס )אבל בלי אריכות, אני לא יכול לסבול אריכות, אריכות שאין בה טעם, והאורך ללא צורך(, שלחו לי, 
וראיתי שהיה להם חוסר הבנה, הם קראו ולא הבינו. אדם צריך לקרוא דברים ולהבין. )ועיין 

בכה"ח סי' של"ט אות יו"ד(.

קמחא דפסחא

ד. הרמ"א )סי' תכ"ט ס"א( מזהיר על ענין "קמחא דפסחא". פה בבני ברק "קופת 
העיר" מכריזים שביום פלוני בשעה פלונית הם באים מבית לבית, וכל אחד 
יכין כך וכך סכום, ובמקומות אחרים עושים מגבית בבית הכנסת, וכל אחד 
יתן כאשר ידבנו לבו. ואבא ע"ה אומר שמי שנותן מעשר קל לו לתת לעניים, 
למה? כי אם הוא לא נותן מעשר, אז כשבאים כמה עניים, הוא אומר כמה 
הכבידו עלינו היום, אבל אם הוא נותן מעשר אז הכסף כבר מוכן לו, והוא רק 

מחפש למי לתת, וכשבאים אנשים ומבקשים הוא יכול לתת להם.

לחלק את הכסף לכמה עניים
ה. ולא לתת סכום גדול בבת אחת. משתי סיבות, סיבה אחת, שאז אותו עני 
יאמר פגשתי לורד, איזה מונטיפיורי, והוא אח"כ יתנפל עליו, כל פעם יחפש 
כותב  הרמב"ם  סיבה,  ועוד  הכסף.  את  תחלק  לכן  כסף,  לו  שתתן  סיבות  לו 
במסכת אבות )בפירוש המשנה פ"ג מט"ו(, "הכל לפי רוב המעשה", כלומר אם יש 
לך למשל אלף דולר, מה יותר טוב? לתת אותם לשני אנשים כל אחד חמש 
מאות, או למאה אנשים כל אחד עשרה דולר? עדיף לתת למאה אנשים, כדי 
שתרגיל את עצמך במידה הטובה של הנדיבות, כי אם תתן במכה אחת חמש 
מאות או אלף דולר, אח"כ כל מי שיבוא אליך תאמר לו נגמר אין לי עוד מה 
לתת, אתה יודע כמה נתתי אתמול? כמה נתתי חודש שעבר? אלף דולר, ואז 
תתקמצן יותר ממה שהיית, לכן לא לעשות ככה, אלא תתן "לפי רוב המעשה".

אפשר לתת מכספי מעשר
ו. קמחא דפסחא אפשר לתת מכספי מעשר. לא מצאתי בשום ספר שאמר 
שלא נותנים מכספי מעשר, רק מתנות לאביונים וזכר למחצית השקל שהם 
אבל  מעשר.  מכספי  אותם  נותנים  לא  שלהם,  הסכום  כמה  וכתוב  קצובים 
קמחא דפסחא שזה לא קצוב, שהרי אתה יכול לתת עשרה שקלים או מאה 

שקל, וזה ניתן לעניים, לכן אתה יכול לתת מכספי מעשר.

טעם יסוד מנהג קמחא דפסחא
כמו  הסדר,  את  ביחד  ועורכים  פסח  בליל  לבית  עניים  מביאים  היו  פעם  ז. 
שאומרים "כל דכפין ייתי וייכול כל דצריך ייתי ויפסח". אבל אח"כ ראו שזה 
לא פשוט, כמו שכותב אבודרהם )בפי' ההגדה שם( בשם רב מתתיה, שפעם היו 
עושים ככה, אבל בימינו כיון שרבו הרמאים, )ואח"כ היה יותר גרוע, שהיו נכנסים 
לבית גוים שמתחזים ליהודים, ואח"כ מספרים לשוטרי החרש של האינקויזיציה ימח שמם 

וזכרם, והם היו לוקחים אותם לחקירה איומה ולא נותנים להם מנוחה, ולכן יש מקומות 

שנוהגים עד היום בליל פסח לא להכניס שום אדם זר, בגלל הדבר הזה שהיה פעם(. אז מה 

עושים? לפני פסח אוספים קמח ומחלקים לעניים. והיום נהוג לאסוף כסף.

רמזים בשם "קמחא דפסחא"
ח. המלה "קמחא" עולה בדיוק בגימטריא "פסחא", 149. והמלה "דפסחא" יש 
בה רמז לשמות הפרנסה, הד' זה השם דיקרנוס"א, הפ' זה פא"י ר"ת של פותח 
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את ידך, הס' זה סא"ל, זה הגימטריא של פא"י, וזה ר"ת "א'תה ס'תר ל'י מצר 
תצרני" )תהלים ל"ב ז'(, כי מי שנותן צדקה הקב"ה שומר עליו, "מצר תצרני", 

והח' זה חת"ך )וא' נחה לא באה בחשבון(3.

הקב"ה מצווה על המלאך הממונה
ט. ויש על זה קושיא של רבי יוסף משאש4 )אוצר המכתבים ח"א מכתב פ"ג(, הוא 
בתחילת  אומרת  הגמרא  כי  אותם,  מקבל  לא  אני  האלה  השמות  כל  אומר 
לשליח  אותם  מסר  לא  הקב"ה  דברים  שארבעה  וע"ב(,  ע"א  ב'  )דף  תענית 
פרנסה  המתים,  תחיית  יולדת(,  )פירושה  חיה  בידו,  המפתחות  את  והשאיר 
וא"כ מפתח הפרנסה הוא בידי הקב"ה, אז איך אתה אומר שהשם  ומטר5, 
חת"ך הוא ממונה על הפרנסה? מאיפה הבאת אותו? הרי המפתח ביד הקב"ה. 
ואולי גם מפני זה הרב עובדיה ע"ה השמיט את כל הכוונות האלה. אבל יש 
שהמלאך  שאומר  האי(,  בד"ה  ע"ב,  כ"ה  )דף  בתענית  רש"י  יש  כי  לזה,  תשובה 
הממונה על הגשמים שמו רידיא, והרי גם מפתח הגשמים הוא בידי הקב"ה 
ואפ"ה יש מלאך ממונה. אלא ודאי הכוונה שהמפתח בידו של הקב"ה, והוא 
פותח ואומר למלאך עכשיו תוריד גשמים בעיר הזאת ובעיר הזאת "כאשר 

צויתיך", וא"כ אותו דבר אפשר לומר גם לגבי הפרנסה6.

לתת מעשר או חומש

י. יוצא שהמלים "קמחא דפסחא" רומזות שמי שנותן קמחא דפסחא פרנסתו 
מובטחת, והקב"ה נותן לו כל טוב שבעולם. אדם שנותן לא יחשוב אולי חבל 
שנתתי, כי כמה שאתה נותן אתה מקבל יותר. אבל אדם יתן עד גבול מסויים, 
קבעו חכמים מעשר או חומש. ויש אומרים שאפשר לתת ממעשר עד חומש, 
כלומר מעשר וחצי או מעשר ושני שלישים. אבל מה שידוע זה או מעשר או 
חומש. העשירים בארה"ב נותנים חומש, לפי חשבון מדוייק, ויש להם שני 

3.  פעם היה כתוב בסידורים, כשאומר "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון" יכוין ר"ת פותח 
את ידך פא"י, גימטריא תשעים ואחת כמנין הוי"ה אדנו"ת )הוי"ה זה עשרים ושש, ואדנו"ת זה ששים 
וחמש, ביחד זה תשעים ואחת(, וכמנין סא"ל. ויכוין גם בסופי תיבות של "פותח את ידך" שזה חת"ך, 
שם שממונה על הפרנסה, וגם "ומשביע" אותו דבר )גימט' חת"ך(, וחת"ך עם שלש אותיות עולה 
גימטריא שם דיקרנוס"א, ארבע מאות שלשים ואחת. והשמות האלה פעם היו כתובים בכל 
סידור )ויש אפילו סידורים מהדרים, שיש להם כוונות ב"פותח את ידך" של הזמירות בבוקר, ואח"כ באשרי 
זעירות  באותיות  כתובות  והם  אחרות.  כוונות  במנחה  ואח"כ  אחרות,  כוונות  לציון  ובא  שלפני  ביתך  יושבי 
וקטנות כאלה שמעייפים את העינים, ומלאים גימטריאות, ויש בהם גם טעות סופר, וזה דפוסים שנדפסו בוינא, 
בדפוס יוסף שליזינגר. ויש לנו מחזור לשלש רגלים שנדפס בשנת רנ"ת, ויש בו הרבה כוונות כאלה, קראתי את 

כולם, זה כתוב גם בנהורא השלם, אבל עיקרי הכוונות כתובים בכל הסידורים(.
בא הרב עובדיה ע"ה ואמר, אנשים הפסיקו לכוין את הפשט, והתחילו לכוין רק שמות הקודש, 
אז הוא עשה הפוך, כתב שיכוין ב"פותח את ידך" שהוא בוטח בקב"ה שיזון ויפרנס אותו בכבוד, 
כי זה הפשט של המלים, "פותח את ידך" הכוונה שהקב"ה פותח כביכול את ידיו, "ומשביע 
לכל חי רצון", לכל אחד לפי הרצון שלו, אחד שלא יכול לאכול חטה אוכל שעורה, ואחד שלא 
יכול לא זה ולא זה )יש לו צליאק למשל(, אוכל לחם שיפון או כוסמת, אז יש לך את כל הדרכים 
שבעולם, והקב"ה משביע לכל חי לפי רצונו. ו"כל חי" זה כולל גם את בעלי החיים, לכל אחד 
נתן לו את הפרנסה שלו. ועובדה שלפני מאתים שנה כמה היו בני אדם בעולם? שני מליארד 
לא יותר, והיום יש שבעה מליארד ויותר, ולכולם יש מה לאכול. והראיה שיש להם מה לאכול, 
שאם יש עודף פירות וירקות וכדו' אז משמידים אותם, למה משמידים אותם? כדי שהמחיר לא 
ירד, נו אדרבה תתנו אותם לעניים, תגידו כל מי שהוא עני )ויודעים לפי ההכנסה שלו( יקבל אותם 
בסכום סימלי, ואז "ברבות הטובה רבו אוכליה" )קהלת ה' י'(, אבל הם משוגעים ומשמידים את 
הכל, כי יש עודף. רק הבעיה שבני אדם לא מתחלקים כמו שצריך, יש מליוני אדם באפריקה 

שגוועים ברעב, מפני שבני אדם לא יודעים להתחלק.
4.  הרב משאש יש לו ספר "אוצר המכתבים", זה ספר מאד יפה, אם תקרא בו לא תוכל לסגור 
אותו עד שתגמור אותו, מכיל שלשה כרכים, ויש בהם מאות מכתבים שהוא כתב עם תאריכים 
ולמי כתב אותם, ולפעמים כותב בתקיפות. הוא ראה פעם חכם בפולניא בזמנו, "שם משמעון" 
פאללאק, שכתב )בירחון בית ועד לחכמים( דברים נגד הרב קוק, אז הוא שלח מכתב לרב קוק )נדפס 
שם ח"ב מכתב תרנ"ח(, איך אתה עושה כך? והרב קוק ענה לו, לא היו דברים מעולם, אני אמרתי 
ככה וסילפו אותי, אז שלח מכתב )שם מכתב תרפ"ה( לאדם השני )רבי יוסף שמעון(, איך אתה קורא 
לירחון "בית ועד לחכמים", זה בית ועד לטפשים ולכסילים, איך לכלכת את הירחון שלך? הוא 

לא חת מפני איש.
5.  חיה שכתוב "ויפתח את רחמה" )בראשית ל' כ"ב(, תחיית המתים כתוב "הנה אני פותח את 
קברותיכם" )יחזקאל ל"ז י"ב(, ופרנסה כתוב "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון" )תהלים קמ"ה 
ט"ז(, ומטר ג"כ כתוב "יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו" )דברים 
האלה,  דברים  לארבעה  יפה  סימן  מצא  קי"ד(  סי'  )ריש  השנים  ברכת  בהלכות  והטור  י"ב(.  כ"ח 

והסימן: מפת"ח, המ' זה מטר, הפ' זה פרנסה, הת' זה תחייה, והח' זה חיה.
6.  ולכן בסידור שלנו "איש מצליח", שמנו לפני כן את הכוונה הפשוטה שבוטח בה' שיפרנסנו 
בכבוד, וגם את הכוונות שכתובים בכל הסידורים, כי למה לבטל אותם? הרי שלש מאות שנה 
הם כתובים בהם, זה לא כתוב רק בסידור תפילת ישרים, אלא גם בתפילת החודש ובית עובד, 

ועוד לפני כן כתבו אותם, לכן לא כדאי לבטל אותם במחי יד.

חשבונות: אחד בשביל מס הכנסה ואחד בשביל הקב"ה. אבל עם הקב"ה לא 
משחקים, צריך להיות ביושר7.

סיום מסכת בערב פסח
משניות,  מסכת  ואפילו  פסח.  בערב  אותה  ולסיים  מסכת  ללמוד  כדאי  יא. 
עם פירוש רבנו עובדיה מברטנורא או פירוש קהתי8. וקהתי מביא את כל 

הפירושים9.

לחדש חידושים במסכת
יב. וכשאדם ילמד את המסכת, לא ילמד בצורה יבשה, אלא ישתדל לחדש 
בה. ומי שילמד ולא יחדש המח שלו יהיה עקר, "לא יהיה בך עקר ועקרה" 

)דברים ז' י"ד(10.

7.  היה בחור אחד קרוב רחוק בנתניה, שהיה עובד ביהלומים, הוא היה רווק, אמר לי אני מרויח 
יום בשעה שתים אני מתעייף, אני וכל העובדים שם  ארבעת אלפים שקל בחודש, אבל כל 
נופלת עלינו תרדמה, אין לי מוטיבציה, אני רוצה להרויח יותר, ועוד מעט אני צריך להתחתן. 
אז אמרתי לו תפריש מעשר, כמה אתה מרויח? ארבעת אלפים, תתן ארבע מאות שקל לצדקה 
איפה שתרצה. בא הביא לי, אמרתי לו למה תביא לי? אתה יכול לחלק לכל מקום, אם יש לך 
ישיבה או תלמוד תורה, אם יש לך יתומים או עניים, אמר לי אני מאמין בישיבה, אז נתן לי ארבע 
מאות שקל והבאתי לו קבלה. וחודש הבא עבד יותר, והרויח ארבעת אלפים ארבע מאות )היה 
לו שכן רוסי, אמר לו מאיפה קיבלת מוטיבציה לעבוד? אמר לו זה סוד, אח"כ שאל אותו תגיד מה הסוד? "נכנס 
יין יצא סוד" )עירובין ס"ה ע"א(, בסוף אמר לו אני נותן מעשר, ולכן אני צריך לעבוד יותר. אמר 
לו תשמע אתה רווק אז לא איכפת לך, אבל אני עם אשה וילדים לא אוכל לתת מעשר, אמר 
לו אל תתן, אני בקשתי ממך לתת?(, אז הביא לי מעשר ארבע מאות ארבעים, אח"כ הרויח 
ארבעת אלפים שמונה מאות, ואח"כ התחתן והוא ואשתו היו מרויחים ביחד חמשה עשר אלף, 
אז הביאו מעשר אלף חמש מאות שקל. אבל אח"כ נולדה לו תינוקת שתהיה בריאה, אז אמר 
מי יטפל בה? הרי אנחנו הולכים לעבוד, נתן אותה לאמו שתהיה "ביביסיטר" )"יושב בסתר עליון", 
אל תקרי יושב בסתר אלא יושב ביביסיטר(, והיא היתה לוקחת לו שמונה מאות שקל, אז הוריד את 
השמונה מאות האלה מחשבון המעשר, ואז הכל ירד לו. כי אתה יכול לשחק עם כולם אבל עם 
בורא עולם לא משחקים, שמונה מאות זה ענין שלך, והכסף של מעשר זה לבד. אמר לי אני לא 
יכול עכשיו לתת מעשר, אמרתי לו בסדר, נעשה לך התרה ונגמר הסיפור, אבל מאז לא היה לו 

פרנסה כמו קודם. לכן אדם יתן מעשר ואף פעם לא יפסיק.
יש אנשים שהתחילו לתרום למוסד מסויים עשרה דולר בחודש, והקב"ה בירך אותם ונותנים 
אלף שקל בחודש כמו כלום, הם לא מרגישים בזה, אדם צריך לתת. ותדע שכמה שאתה נותן 
אתה מקבל לפחות פי עשרה, יש כאלה מקבלים פי חמשים, יש מקבלים פי ארבעים, ויש כאלה 
מקבלים פי מאה. ויש שני אנשים, אחד נתן לישיבה שלנו ואחד נתן לישיבה אחרת, ושניהם 
קיבלו באותה שנה פי אלף. אבל אדם לא יעשה תנאים, לא יאמר נתתי מעשר, נו איפה הכסף? 

אל תעמוד עם סטופר לפני הקב"ה, אלא תתן מכל הלב, והקב"ה יתן לך הרבה מאד.
8.  ויש פוסלים את פירוש קהתי, למה? כי היתה לו כיפה סרוגה או שהיה מנהל בנק או לא יודע 
מה. הוא היה אדם צדיק ותלמיד חכם. הבבא סאלי ע"ה היה לפעמים לומד משנה עם פירוש 
קהתי, בא איזה אברך אמר לו, הרב לומד עם קהתי? אמר לו מה הבעיה? קהתי לא היה ירא 
שמים? אמר לו היה ירא שמים, אז א"כ למה אסור ללמוד בו? הוא בסדר גמור. ואיך הוא התחיל 
לכתוב פירוש? היו העובדים של הפועל המזרחי רוצים ללמוד קצת תורה, כי היו עובדים מהבוקר 
עד הערב עד ששוכחים את הכל, אז אמרו מי מוכן לכתוב פירוש על המשניות? והטילו את זה על 
רבי פנחס קהתי, אמרו לו אתה תכתוב פירוש, אמר להם אני לא יודע, אמרו לו תעשה נסיון, ומי 
יבדוק לו אם הפירוש ברור? אשתו, אז הוא היה כותב פירוש על המשנה, ואשתו בודקת ואומרת 
לו לא הבנתי תסביר עוד, והיה מסביר יותר, ככה היה עושה עד שגמר את כל הששה סדרי משנה.

9.  אבל אני מעדיף את פירוש רבנו עובדיה על פירוש קהתי, למה? כי לפעמים קהתי מביא הרבה 
פירושים עד שאתה מאבד את החוט. ואילו רבנו עובדיה יש לו שיטה אחת, והשפה שלו ברורה 
ומובנה. והמיוחד שיש בו, זה הרכבה של פירוש רש"י והרמב"ם, הוא מפרש כל מלה כמו רש"י, ואם 
יש בסוף הלכה כפלוני או כפלוני כותב כמו הרמב"ם. ואם אתה לומד משנה עם רש"י בלבד, הוא 
לא אומר לך את ההלכה, אתה צריך לעיין את הגמרא, אז א"כ תלמד כבר מסכת גמרא. ואם אתה 
לומד את הרמב"ם לבד, הדברים לא תמיד ברורים, כי זה מתורגם מערבית )הרי הרמב"ם כתב פירוש 
המשנה בערבית ותירגמו אותו(, והשפה שלו לפעמים קשה, ולפעמים יש גם טעות סופר )הרב קאפח 
אומר שהרמב"ם כתב לפעמים שלש פעמים ומחק. ופעם אחת במסכת שביעית, הרמב"ם כתב ארבע פעמים(, אז 

לך תשווה עם החיבור שלו. אבל פירוש רבנו עובדיה הוא פשוט מאד.
בגיל  גמרא,  מסכתות  פסח  בערב  מסיים  הייתי  )פעם  שקלים  מסכת  משנה  התחלתי  היום  אני    .10
יפה  חידוש  לי  והתחדש  מסכת(,  למדתי  לי  נדמה  שנה  כל  ואח"כ  ברכות,  מסכת  התחלתי  עשרה  אחת 
זה  שקלים?  זה  מה  מ"א(,  )פ"א  השקלים"  על  משמיעין  באדר  "באחד  מתחילה  המשנה  מאד, 
השקל של התורה  זה לא כמו השקל של התורה,  מחצית השקל, אלא שהשקל של הגמרא 
זה סלע של הגמרא, והשקל של הגמרא זה חצי שקל של התורה, כלומר השקל של התורה זה 
ארבעה דינרים והשקל של הגמרא זה שני דינרים. וקשה למה החליפו את המלה "שקל"? ולא 
המשיכו אותו "שקל" בתורה ובגמרא? חשבתי, שהרי בג'רבא )אני לא הייתי שם אבל ככה מספרים( 
מחברים  וכך",  כך  לאביונים  והמתנות  "השקלים  אדר,  חודש  בתחילת  מכריזים  הרבנים  היו 
אותם ביחד כי כלם הולכים למקור אחד, ואנשים היו מביאים להם )והם היו מחלקים אותם חצי 
חצי בפורים, ואולי גם מחלקים חלק בשביל קמחא דפסחא. ובדרך כלל היו מביאים בערב פורים ויש מביאים 
אח"כ כי יש להם זמן כל חודש אדר להביא(, והיה קשה להמוני העם לומר "חצאי שקלים" ומתנות 
זכר למחצית השקל,  ולמעשה השקלים שמביאים הם  היו אומרים "שקלים",  לאביונים, אז 
אז א"כ יוצא שמחצית השקל של התורה נקרא אצל המוני העם "שקל", אז מה נעשה לשקל 
השלם של התורה? איך נבחין בין זה לזה? לכן השקל השלם של התורה קראו לו "סלע", ואז 
שהמשנה  כמו  סלעים,  חצאי  דהיינו  שקלים,  מביאים  היו  אנשים  "שקלים"  מכריזים  כשהיו 
אומרת "משמיעין על השקלים", לא אמרה משמיעין על חצאי שקלים, כי השקלים של המשנה 
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הוי רץ למשנה
יג. יש אומרים שצריך ללמוד דוקא גמרא, כי משנה בלי גמרא זה לא שוה. 
בסיום  סעודה  שעושים  לומדים  מאיפה  הרי  שוה?  לא  זה  למה  אמרתי  אז 
מסכת? מהגמרא במסכת שבת )דף קי"ח ע"ב( שאמר אביי: תיתי לי דכי חזינא 
כשאני  כלומר  לרבנן,  טבא  יומא  עבידנא  מסכתיה  דשלים  מרבנן  צורבא 
רואה תלמיד חכם שגמר את המסכת שלו אני עושה יום טוב לרבנן, דהיינו 
וכי באותו זמן למדו עם גמרא? הרי לא  אני עושה סעודה ומזמין חכמים, 
היתה להם גמרא, הם למדו משנה. אז אמרו לי מה אתה משוה את המשנה 
שלנו למשנה של חכמי התלמוד? לנו אין משנה עם כל הפלפולים הקושיות 
וההסברים שהיו לאמוראים. אמרתי אם כן גם בגמרא הרי אנחנו לא מגיעים 
לקרסוליהם, ואם נאמר שצריך ללמוד עם הרשב"א והריטב"א והרמב"ן והר"ן 
וכל בעלי התוספות, וכל הכתבי יד של כל המפרשים ראשונים ואחרונים, 
א"כ נגמור את המסכת בעשרים שנה ונעשה סיום אח"כ למפרע? והרי אין 
לדבר סוף. לכן העיקר שהבנת את המשנה. אמנם הרב עובדיה ע"ה )יביע אומר 
ח"א סי' כ"ו אות י'( אומר שמי שלומד מסכת משנה יכול רק להוציא ידי חובה 

וגם  משנה  ולגמור  ללמוד  נהגו  בחו"ל  אבל  אחרים,  להוציא  ולא  עצמו  את 
להוציא אחרים ידי חובתם.

הטעם שאפשר לעשות סיום על משניות
יד. שהרי כל עיקר התענית של הבכורות בערב פסח אין לה מקור, בתלמוד 
ולפי  שונות,  גירסאות  יש  ה"א(  דפסחים  )פ"י  ובירושלמי  כתוב,  לא  זה  שלנו 
הגירסא שלנו שם הבכורות לא חייבים לצום. ומקור תענית זו במסכת סופרים 
)פרק כ"א הלכה ג'(, שם כתוב "הבכורות מתענין בערב פסח"11, אבל מ"מ היא לא 

כתובה בתלמוד שלנו, אלא שנהגו בה, ובדורות האחרונים ראו שזה מפריע 
מאד, כי אדם בצום ועושה קידוש בליל פסח אליבא ריקניא, ואח"כ מביאים לו 
קצת אורז )למי שאוכל אורז( ותפוחי אדמה, והוא מתחיל להיות שבע ומתעייף, 
כי "המאכל מביא את השינה" )יומא דף י"ח ע"א(, ואח"כ באמצע ההגדה נרדם, 
לכן אמרו שכדאי לעשות סיום מסכת כמו שצריך כדי להיפטר מהצום הזה, כי 
קשה מאד לעמוד בו12. ובמיוחד אם אדם באותו היום עוד לא קנה צרכי החג, 
"ויפל ה' אלקים תרדמה על  והולך לקנות כשהוא בתענית, אז אח"כ בלילה 
האדם ויישן" )בראשית ב' כ"א(, איפה כל הסדר של פסח? לכן לכתחילה עושים 

סיום מסכת. וא"כ אפשר לעשות גם על מסכת משניות13.

המסיימים יכולים לאכול במשך כל היום
טו. אמנם הבן איש חי )ש"א פרשת צו הלכה כ"ה( התיר לאכול רק בסעודה של 
כולו  היום  שכל  ההלכה  אבל  לצום.  צריך  היום  במשך  ואח"כ  בלבד,  הסיום 
את  או  בגמרא  האחרון  הקטע  את  ושמע  שהשתתף  מי  וגם  לאכול.  מותר 

המשנה האחרונה בסעודת הסיום, יכול לאכול.

להכין את הסיום עם חידושים
לו  ולהוסיף  האחרון  הקטע  את  להכין  צריך  הסיום,  את  שקורא  ומי  טז. 
פרפראות, כדי שהשומעים ישמעו דברי תורה שינעמו לאוזניהם14. וגם כדי 

זה חצי שקל של התורה, והשקל השלם של התורה קראו לו סלע, ומכאן באה המלה "סלע".
11.  הרב ע"ה היה בקי בכל ספרי החסידים והליטאים והספרדים כולם )סל"ח לנו אבינו כי חטאנו, 
סל"ח ר"ת ספרדים ליטאים חסידים(, ומצא בספר של האדמו"ר מזידיטשוב )פאר יצחק פכ"ה אות ד'(, 
מובא ביביע אומר )ח"ד חאו"ח סי' מ"ב(, שהוא היה בכור וגם אביו היה בכור והיה קשה להם לצום, 
אז אמר שיש טעות סופר במסכת סופרים, ובמקום הבכורות "מתענין" וכו', חסר ג' וצ"ל הבכורות 
"מתענגין" בערב פסח, הם מתענגים כי ה' עשה לנו נס והציל אותנו, "הכה בכורי מצרים ואותנו 
הציל", אז איך אנחנו נצום? להיפך אנחנו צריכים לאכול ולשמוח, ולכן צ"ל הבכורות "מתענגים" 
בערב פסח. אבל זו הברקה שהיא לא נכונה, אומרים "לא כל הנוצץ זהב", כלומר לא כל דבר 
שאתה רואה אותו מבריק זה סימן שהוא אמת, יכול להיות שזה סתם הברקה או וורט בעלמא. 
והרב בדק ואמר שאי אפשר להגיה כך, למה? כי במסכת סופרים שם כתוב ככה: "ואין מתענים עד 
שיעבור ניסן", כלומר בחודש ניסן לא מתענים, "אלא הבכורות שמתענים בערב פסח", "והצנועין 
בשביל המצה כדי שיכנסו לה בתאוה", מה תגיד פה? מה זה אסור להתענות בניסן אלא הבכורות? 
הרי אמרנו שהבכורות מתענגים? וגם אח"כ שכתוב "והצנועין" וכו', וכי הצנועין מתענגים? למה 
הם מתענגים? "בשביל המצה שיכנסו בה בתאוה", איזו תאוה? הרי אם יתענגו איך יאכלו את 

המצה לתאבון? אלא ודאי שהגירסא הנכונה "מתענים".
12.  סיפר רבי בנציון חדאד, שפעם שאלו את רבי כלפון ע"ה, מה אתה אומר על סיום מסכת 

בערב פסח? אמר פסח"כבר עושים", מה זה כבר עושים? כלומר אין דעתו נוחה מזה.
13.  ובשו"ת "מים חיים" של רבי יוסף משאש )חאו"ח סי' קע"ט(, אמר שאפילו על פרק אחד יכולים 

לעשות עליו סיום מסכת. אבל לא עושים ככה, אלא צריך ללמוד מסכת שלימה.
14.  פעם היה איזה סיום הש"ס במגרש טדי )היו שם ארבעים אלף איש בפ"י. רק בעיתון חרדי מסויים לא 

שיוכלו להשתתף, ואח"כ יספרו איזה משל או הסבר יפה ששמעו היום, כי 
אדם צריך לחבב את התורה על לומדיה15. 

וממילא זה נחשב להם כאילו גמרו את כל המסכת, ויכולים לאכול בסעודה 
הזאת, ולאכול אח"כ במשך כל היום. אבל זה בתנאי שהם יהיו שם בסיום, ולא 
כמו אלה שאומרים למישהו תביא לי מהסעודה של הסיום. אבל יש כאלה 
שעושים את זה, כי לפעמים הבן הוא חייל וחוזר הביתה בערב פסח אחרי 
הצהרים, אז אמו אומרת לו בני היקר, אתה חייל ואתה בכור, אז אני דאגתי 
לך כל היום, והנה הפירות של הבוקר מה שעשו עליהם סיום מסכת. וזה יותר 
טוב מכלום, וכי הוא לא אכל לפני כן? הוא אכל )שהרי כל הבכורות ששומעים 
סיום אסור להם לאכול בבוקר. ומי שרוצה לאכול צריך לקום לפני עלות השחר, וישתה 

כוס תה או קפה, אבל אחרי עמוד השחר אסור לשתות שום דבר, עד שישמע את הסיום(, 

אבל האמא חסה על הילד, ומביאה לו אוכל מהסיום.

לא להביא חמץ לסעודת הסיום
יז. ולכן צריך ליזהר שלא להביא לסעודה לחם או כל דבר שיש בו חשש חמץ, 
יביאו עוגיות חמץ ואח"כ האמא  כי אם  אלא רק דבר שאין בו שום חשש, 
מביאה אותם לבן שלה שמגיע אחר חצות, זה כבר אסור, לכן יביאו רק דברים 
ובתונס הביאו שקדים אגוזים וצמוקים, וקראו  שאין בהם שום חשש חמץ. 

לזה סעודה, זה היה הסעודה של הסיום.

להיזהר בפסח מחשש חמץ
עמאר  הרב  חששות.  מיני  מכל  מעולם  עשירה  מצה  אכלנו  לא  בחו"ל  יח. 
שיהיה בריא אומר שגם במרוקו היו נמנעים ממצה עשירה, ומכל דבר שיש 
נאכל  אינו  "הפסח  מ"ח(:  פ"ה  )זבחים  במשנה  רמוז  שזה  אומר  והוא  ספק.  בו 
אלא בלילה, ואינו נאכל אלא עד חצות, ואינו נאכל אלא למנוייו, ואינו נאכל 
אלא צלי"16, למה המשנה אמרה אינו נאכל ואינו נאכל? שתגיד הפסח נאכל 

רצו להזכיר אותם, כי בשבילם הם לא קיימים, הספרדים זה רק אויר, מה לעשות להם?(, ועמדו להסביר את 
המשנה הראשונה בברכות, "מאימתי קורין את שמע בערבין משעה שהכהנים נכנסים לאכול 
בתרומתן", אז אנשים רצו לשמוע מה אומרת המשנה, והרב מסביר להם שהכהן נגע בעכבר 
מת והלך לטבול וכו', וכי זה מה שהתלמוד אומר לנו? עכבר מת? הם לא מבינים אז תגיד להם 
דברים מתוקים, דברים נעימים. הגר"א ע"ה אומר למה המשנה התחילה בקריאת שמע דערבית 
ולא במצוה אחרת? משום שכאשר הילד עושה בר מצוה, אז המצוה הראשונה שתבוא אליו 
היא קריאת שמע דערבית, שהרי בר מצוה זה לא הולך לפי אותה שעה שהוא נולד, דהיינו לא 
אומרים שאדם שנולד ביום פלוני בשעה תשע אז כעבור שלש עשרה שנה בשעה תשע נעשה 
בר מצוה, לא, כי זה לא הולך מעת לעת, אלא אם אדם נולד למשל בי"ג בניסן, אז אחרי שלש 
עשרה שנה בליל י"ג בניסן, אפילו שעוד לא מלאו לו שלש עשרה שנה בדיוק מעת לעת, כבר 
נעשה גדול, אז א"כ מה המצוה דאורייתא הראשונה שיש בלילה? קריאת שמע, וזה טעם כ"כ 

יפה. ויש עוד דברים ורמזים, אדם צריך להנעים את הלימוד.
15.  יש אנשים שחושבים שהתורה זה הר גבוה. לא, התורה אומרת "כי קרוב אליך הדבר מאד 
יש  אם  יאמר  אדם  אז  התורה,  את  מנעים  שאתה  וע"י  י"ד(,  ל'  )דברים  לעשותו"  ובלבבך  בפיך 
דברים כל כך יפים בתורה, אני אשים את בני בתלמוד תורה. הרב עובדיה ע"ה מספר, שבתקופה 
שהיה רב בתל אביב )עשר שנים בערך(, היה מתפלל בבית הכנסת "אהל מועד", ורוב האנשים 
שם היו גבירים ולא היו יודעים את ערך התורה, והיה הרב מדבר על התורה והם לא כ"כ היו 
שומעים לו, והיו שמים את הבנים שלהם באוניברסיטה, שיהיה פרופסור ויהיה דוקטור )ויהיה 
לו שני דוקטורט, לקיים מה שנאמר "וקוץ ודרדר תצמיח לך" )בראשית ג' י"ח(, ד"ר ד"ר(, וכמה שהרב היה 
מדבר איתם זה לא עזר, וכשהיה אומר להם תעזרו לתלמידי חכמים, היו אומרים לו מי אמר 
להם להיות תלמידי חכמים? אבל במשך שנה שלימה דיבר איתם על התורה, ואחרי שנה אמרו 
לו, לא ידענו עד כמה התורה היא נפלאה, אם ידענו היינו שמים את הבנים שלנו בתורה, ולאט 
לאט מי שהיה לו ילד עוד קטן, שם אותו בישיבה. והרב מספר, שהיתה משפחה אחת שהיו לה 
שבעה ילדים וכולם למדו בבית ספר ממלכתי, אז הוא השפיע עליהם, אמרו לו הגדול כבר לומד 
בתיכון אין מה לעשות איתו, אבל האחרים עוד קטנים אז תיקח אותם, ואח"כ כולם גדלו בתורה, 
רב אחד דיין ואחד רב בית כנסת וכו', אבל הגדול נעשה חשמלאי, והוא הולך לאחים שלו לסדר 

להם את החשמל... אז מי שלא למד תורה לא יחשוב שהוא נעשה גאון גדול, דברים בטלים.
פעם היה אברך אחד שהתגרש רח"ל, אז השופט פסק לו לשלם לילדים סכום גדול, אמר לו 
מאיפה אני יכול לשלם? אין לי סכום כזה, אמר לו השופט ומי אמר לך להיות אברך? תהיה 
שופט, חזק וברוך תירוץ יפה מאד... אבל איך יהיה שופט כמו השופטים היום? שאינם יודעים 
לא משפט של התורה, ולא סגנון של התורה, ולא חכמה של התורה. ראיתי בספר "התלמוד 
ומדעי התבל" שהיה חק באיטליה לפני מאתים או שלש מאות שנה, שאדם לא יקבל תעודת 
משפטן עד שיהיה בקי במשפט העברי, למה? כי הם ראו שיש חכמה במשפט שלנו מה שאין 
בשום ספר משפטים שלהם, יש מיגו ויש רוב ויש חזקה. הרי איך היו עושים השופטים הגוים 
הרשעים? היו לוקחים יהודי ואומרים לו אתה הרגת את הנוצרי הזה, והוא אומר לא הרגתי, 
אומרים לו תוכיח שלא הרגת, והוא אומר להם תוכיחו אתם שהרגתי, מי אמר שאני הרגתי? 
אומרים לו לא, אתה תוכיח, והיו תופסים גם גוי, ואומרים לו אתה עשית כישוף והוא אומר לא 
עשיתי, וככה היו תופסים אותם עד שיוכיחו הוכחות שלא ידחו אותם גם באלף דחיות. ואחרי 

שנים רבות הם הבינו שכל אדם בחזקת כשר, וזה כתוב בגמרא.
16.  פעם בילדותי אמר לנו הרב רבי אליהו גז ע"ה חידה, "הפסח אינו נאכל אלא בחמץ", איך 
זה? הפסח נאכל בחמץ רח"ל? אז הוא אמר בחמ"ץ ר"ת בלילה, חצות, מנוייו, צלי, כלומר הפסח 
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בפסח.  לאכול  שפחות  כמה  לך  לומר  אלא  וצלי.  למנוייו  חצות  עד  בלילה 
שחג  אומרים  היו  הם  הרזון",  "חג  הפסח  לחג  קוראים  היו  בחו"ל  והערבים 
הפסח בשביל היהודים זה חג שנעשים בו רזים כמו לולב, זכר ללולב של 
סוכות. אבל למעשה אפשר לאכול בפסח הכל, רק דבר שיש בו חששות לא 

כדאי.

לא להגזים בנקיון של פסח 
לפעמים  כי  למה?  עדיף,  מוקדם  אותו  שיעשה  כמה  פסח,  של  הנקיון  יט. 
ברגע האחרון לחוצים, וזה לחץ לא טוב בכלל, וכל דבר שתעשה אותו מתוך 
לחץ זה לא בסדר. ובמיוחד שיש נשים שהופכות את הבית17. ובגמרא )פסחים 
דף מ"ה ע"ב( יש שאלה, חצי כזית בחדר הזה וחצי כזית בעליה מצטרפין או 

)פ"ג סימן ב'( שלמעשה ישראל קדושים הם וגוררים  לא? וכתב שם הרא"ש 
ומבערים כל חמץ הנמצא ואפי' כל שהוא ואפי' הנדבק בכותלי הבית. עד 
כאן. אבל אבק זה לא חמץ. ואלה שעושים ככה ועובדים עד כלות הכוחות, 
אח"כ בליל פסח קוראים את ההגדה והאשה עייפה וסחוטה כמו סמרטוט, 
ראשה עליה ככרמל, זה שווה? הרי כל העבודה שלשה חודשים זה בשביל 
ליל פסח, ככה עושים? לכן צריך לדעת מה לבדוק, ויש ספרים או מאמרים 

שמלמדים מה הדברים העיקריים שצריכים לבדוק אותם.

מקומות שצריכים בדיקה
בכיסים  לבדוק  צריך  אבל  בדיקה.  צריך  לא  חמץ  בו  מכניסים  שלא  חדר  כ. 
מתחת  וגם  וכן ילקוטים צריכים בדיקה,  של הילדים אולי שמו שם משהו, 
לא  שאמא  כדי  שלהם,  הפרוסה  את  שם  מחביאים  הם  לפעמים  המזרונים 
לכן  לפליטה,  שם  מניחים  הם  אז  אכלתם,  לא  למה  עליהם  ותצעק  תרגיש 

בודקים שם. אבל לא להשתגע יותר מדי18.

נקיון הספרים לפסח
לא  הוא  ספרים  של  אבק  כי  אותם,  לאוורר  צריך  לא  הדין  מן  הספרים  כא. 
לו  ואבא ע"ה שהיה  ובחו"ל לא היינו מאווררים, אבל פה מאווררים.  חמץ, 
המון ספרים )אולי ארבעת אלפים או חמשת אלפים(, והבית היה קטן מאד, אז לא 
היה אפשר לאוורר אותם, ובאמת מן הדין לא צריך לאוורר, אבל היה מקפיד 
במשך כל השנה כולה שלא לשים ספר על השלחן בשעת האוכל, ורק אחרי 
האוכל מנקים את השלחן ואז מביא ספרים. ואם יש לך משהו דחוף לעיין בו 
באיזה ספר, אז תתפוש אותו ביד בלי לשים על השלחן. וגם בפסח היה אומר 
לנו אל תביאו שום ספר לשלחן, ולא תאמרו הרי כל השנה אנחנו מקפידים, 
כי מי יודע אולי איזה ספר אחד יש בו קצת חמץ19. וגם אחרי שיצא הפסח, 
היה אומר אתם צריכים להיזהר לא להביא שום ספר על השלחן, שהרי בשנה 
הבאה יש גם פסח. ובזה היינו עושים מצות זכירת יציאת מצרים כל יום, כי 

אתה לוקח ספרים במשך כל השנה ונזכר בפסח ונזהר.
החזון איש ע"ה לא היה משתמש בספריו בכלל בפסח, היו מביאים לו לקראת 
פסח מסכת פסחים חדשה, כדי לעיין בה בכל הפסח20. ולפעמים היה לוקח 

אינו נאכל אלא בלילה עד חצות למנוייו וצלי.
17.  בג'רבא היו עושים שלשה חודשים לפני פסח חורבן, אומרים שאם הם היו יכולים להוריד 
מכלוף  רבי  שמו  גדול  חכם  היה  זה.  את  עושים  היו  למעלה  הרצפה  ואת  למטה  התקרה  את 
עידאן )מחבר ספר "עמר נקא" על הלכות תערובת, נדפס בג'רבא תש"ז בערך. ואח"כ כשבאו להדפיס אותו כאן 
בישראל, הביאו אותו לרב עובדיה ע"ה לכתוב עליו הסכמה, והספר כ"כ מצא חן בעיניו עד שלא רצה להחזיר 
להם אותו, אמר להם אין לכם עוד עותק? תקחו עותק אחר כי אני רוצה לקרוא בו, ונתן להם הסכמה יפה(, אז 
אשתו היתה צדקת יותר מדי, והיתה מקפידה על פירור הכי קטן, ומנקה בין הרצפות וכו', אז 

אמר לה אני אדביק לך חמץ בכוונה, תפסיקי להשתגע. אבל כולם שם היו ככה.
18.  היה פעם חכם אחד )ר' כמייס הכהן זצ"ל( שהיה רב ראשי ברובע הקטן של ג'רבא, ובשנת 
להיות  )ויכול  יפה  חידוש  לו  אמר  הוא  אז  שם,  היה  ע"ה  אבא  שנה(  ואחת  חמשים  )לפני  תשכ"ה 
שהמפרשים כבר אמרו אותו(, כתוב )סוטה י"א ע"ב( "בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים", 
איך נגאלו בזכותן? אמר שהרי במצרים ישבו רק מאתים ועשר שנים, והרי היו צריכים להישאר 
ארבע מאות שנה? אז באו הנשים ואמרו רבון העולמים אנחנו נשלים את העבודה, כל שנה 
נהפוך את הבית ונעבוד עבודה קשה לקראת פסח, אז ככה תוריד לנו מהחשבון של ארבע 

מאות שנה, ותשחרר את הבעלים שלנו, וזה "בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים".
19.  והיה מעשה פעם בחג פסח, שאבא היה לומד עם אחד הבנים מסכת גיטין )דפוס למברג, 
הוצאה קטנה שכל עמוד מהגמרא היה בשני עמודים(, והנה הוא רואה שם פירור של חמץ דבוק, זה לא 

היה משלנו, ומי יודע כמה עשרות שנים הוא היה מונח שם, אז במוצאי החג לקח ושרף אותו.
יכול ללמוד ששים דף ביום אחד, אבל למד  20.  הוא לא היה לומד במהירות, אפילו שהיה 
בעיון נמרץ. אומרים שהיה לומד משנת "שש מעלות במקוואות", במסכת מקוואות )פ"א מ"א(, 
וכל יום היה חוזר עליה, במשך ששים יום או מאה יום )לא זוכר כמה(, עד שכל הילדים הקטנים 

בפסח ספר קבלה, כי הוא לא היה רגיל ללמוד קבלה )כל האשכנזים הליטאים 
לא היו לומדים קבלה רק קצת, אבל החזון איש ידע קבלה(, וככה הוא בטוח שאף יד 

לא נגעה בו במשך השנה.
וברכונים שמברכים בהם. אפשר לעטוף אותם בניילון, או לנקות אותם, או 

לשים אותם עם החמץ הנמכר.

כלים חדשים לפסח
כב. צריך לקנות כלים חדשים לפסח. בגמרא )פסחים דף ל' ע"ב( אמר רבינא לרב 
אשי, סכינים מה עושים להם בפסח? אמר לו לדידי חדתא קא עבדינן, כלומר 
אני עושה כלים חדשים, אמר לו תינח מר דאפשר ליה, דלא אפשר ליה מאי, 
אמר לו אנא כעין חדתא קאמינא, כלומר אני לא מתכוין ממש חדשים אלא 
כמו חדשים, דהיינו הברזל תעשה לו ליבון והידית תשים בטיט להגן עליה 
שלא ישרפנה האור. וקשה א"כ מה אמר "לדידי חדתא קא עבדינן"? מה זה 
"לדידי"? הרי זה לכולם, שהרי אח"כ אמר לו "אנא כעין חדתא קאמינא", ולא 
אמר לו מי שלא יכול יקח כעין חדתא, אלא "קאמינא", וא"כ מה זה "לדידי"? 
לעשות  צריכים  דעתי  שלפי  "לדעתי",  הכוונה  "לדידי"  אולי  אמרתי  אז 
חדשים, כלומר שלפי דעתי צריכים לחדש אותם. אבל בדרך כלל יש כלים 

תחליפים, וכדאי להחליף אותם לפסח.

ראוי לא להשתמש במיקרוגל כל השנה
כג. ומיקרוגל יש אפשרות להכשיר אותו. אבל עדיף שלא להשתמש במיקרוגל 
בכלל, כי מיקרוגל מביא מחלות, ולא תמיד הוא מוגן מפני קרינה21. לכן כמה 
שפחות להשתמש בו, ואם אפשר בכלל לא להשתמש. וקל וחומר שלא צריך 
בכלל,  בו  להשתמש  שלא  עדיף  אלא  בפסח,  אותו  להכשיר  דרכים  לחפש 
ורצים אחר  שהרי כל המיקרוגל נעשה בשביל אנשים שנחפזים כל הזמן, 
החיים. איך הרב עובדיה ע"ה היה מתאר את זה? אומר שפעם בני אדם היו 
מבשלים ב"ּכאנון" לאט לאט, והאוכל היה כ"כ טעים, והיו אוכלים מסובים 
כל השנה! לכל אחד יש לו מטה שלו, והיו חיים הרבה שנים, אבל היום אדם 

חי מהר ומת מהר. והמיקרוגל הוא עוד יותר גרוע, אז לכן כמה שפחות.

דין כלי זכוכית בפסח
לכן די רק  )סי' תנ"א סכ"ו( אומר שזכוכית אינה בולעת,  כד. כלי זכוכית, מרן 
והיא  חומרא,  עשה  י"ד(  הלכה  צו  פרשת  )ש"א  חי  איש  בן  אבל  אותם.  לשטוף 
וימלא אותה  זכוכית  )כלל קכ"ה אות כ"ב(, שיקח כלי  לקוחה מספר חיי אדם 
מים, וכל עשרים וארבע שעות יחליף את המים, וככה במשך שלשה ימים. 
אבל אבא ע"ה כתב בגיליון של בן איש חי, שזו פשרה בין מרן והרמ"א, כי מרן 
)שם( אומר שזכוכית לא בולעת, והרמ"א )שם( אומר שזכוכית בולעת והוא 

מחמיר בה עד מאד. ופעם היינו עושים ככה בבית שלנו, אבל אח"כ אבא אמר 
שלא צריך, אלא רק לשטוף אותם. אבל אם זה בקבוק של בירה וכדו' אז אולי 
כדאי להחמיר, אפילו שמן הדין לא צריך, אבל מי ישתמש בבקבוק של בירה 
בפסח? איך ישים בקבוק בירה על השלחן? לכן תיקח כלים שמשתמשים 
ותוכל  אותם,  ותנקה  יפה  אותם  תשטוף  בעיה,  שום  בהם  ואין  בצונן,  בהם 
להשתמש בהם בפסח. ואם יש לך כלים חדשים, עוד יותר טוב. וכלי זכוכית 

אם הם מיוצרים בחו"ל הם צריכים טבילה בברכה.

מכירת הבלוע בכלים של החמץ
ויש אנשים  כה. מה שמוכרים היום את הבלוע בכלים של חמץ בכל השנה, 
אומרים מה מוכרים את הבלוע בכלים? הגוי הזה וכי עומד למות לוקח את 
הכלי ומחמם אותו, אולי ימצא משהו בלוע כדי שיטעם אותו? אבל מן הדין לא 
צריך למכור את זה, כי דבר הבלוע בכלי אין בו שום בעיה. וראיה לדבר, ממרן 
שכותב בתחילת סימן תנ"א )סעיף א'(, שקדירות של חרס שהשתמש בהם בכל 
השנה, ינקה אותם היטב ויצניע אותם במקום סגור כדי שלא יגיע אליהם בימי 

היו יודעים לחזור עליה בעל פה, "שייש מייליס במקוואייס", כלומר שש מעלות במקוואות.
21.  אשתי בעוונות אחרי חמש שנים וחצי מאז שעברה ניתוח במעיים, הרופא אמר שאם חמש 
שנים וחצי לא חזרה המחלה אז הכל בסדר. ובפורים תשנ"ט )יש שם אותיות שט"ן( הביאו לה 
מתנה מיקרוגל והיא השתמשה בו, ובפסח כבר חזרה לה המחלה, והיא החזיקה מעמד בקושי 
שנה וחצי אחרי זה. וסיפרו לי ג"כ על משפחה אחת בבני ברק, שהבן שלהם חלה במחלה והלכו 

לטפל בו, ואחרי כמה חודשים הבן השני ג"כ חלה, אז זרקו את המיקרוגל.
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פסח, ולא אמר שימכור אותם, כי לא היו מוכרים )ומכירת חמץ נדבר על זה בהמשך(, 
למה? כי זה חמץ לא בעין, זה חמץ בלוע. והרי אלו קדירות של חרס, וחרס 
בולע ואין מה לעשות איתו, לא יעזור לו לא הגעלה ולא ליבון ולא שום דבר, 
"וכלי חרש אשר תבושל בו ישבר" )ויקרא ו' כ"א(, והתורה העידה שאין כלי חרס 

יוצא מידי דופיו לעולם )פסחים דף ל' ע"ב(, ואפילו הכי מרן אומר שיצניע אותו.

אם בישל בפסח בכלי חמץ
כו. במידה והאשה טעתה ובישלה בקדירה של כל השנה, ולא הכשירה אותה 
לפסח, אז מה הדין? מרן )סי' תמ"ז ס"י( פוסק שנותן טעם לפגם מותר בפסח, 
מה זה נותן טעם לפגם? אם עברו עשרים וארבע שעות מהבישול האחרון 
של חמץ, והקדירה היתה נקיה ורחוצה ושטופה, אז אין שום בעיה ומותר. 

אבל לכתחילה לא עושים את זה.
"ודמעתה על  הרב עובדיה ע"ה מספר שפעם מצא את השכנה שלו בוכה, 
ובישלה בכלי של חמץ והלכה לרב ואסר  כי היא טעתה  ב(,  )איכה א  לחיה" 
לה, כי הרב היה אשכנזי ופסק לה כמו האשכנזים שנותן טעם לפגם אסור 
בפסח )כי הם טוענים כיון שחמץ בפסח אסור במשהו, לכן גם טעם לפגם אסור(, אמר 
לה הרב עובדיה לא, הוא טעה, הוא חשב שאת אשכנזיה, אבל למעשה מותר 
לך, אמרה לו איך מותר? אמר לה אני מוכן לאכול, לא יודע אם הוא היה מוכן 
לאכול באמת. אבל זה בגלל שהוא ראה אותה בוכה ויש לה הפסד מרובה, אז 
אמר מעיקר הדין מרן פסק שנותן טעם לפגם מותר בפסח. אבל לכתחילה 
אדם לא יגיע לזה, אלא כל הכלים של חמץ ישים אותם בפינה בחדר, ויכתוב 

עליהם "חמץ".

מכירת חמץ
כז. מכירת חמץ שאנחנו רגילים לעשות, זה לא היה בזמן הגמרא, לא בזמן 
הגאונים, ולא בזמן הראשונים, זה התחיל בימי הרב בית חדש )עיין ב"ח ריש 
ככה:  ד'(  סימן  שם פ"ב  ברא"ש  והובאה  ה"ו,  פ"ב  )פסחים  בתוספתא  ויש  תמ"ח(.  סי' 

ישראל וגוי שהיו באים בספינה, והישראל יש לו חמץ, והגוי מידי פעם קונה 
מהישראל, אז אומר לו הישראל לגוי לפני פסח, עד שאתה לוקח ממני במנה 
תקח במאתים, כלומר במקום שתקנה ממני כמות קטנה תקנה כמות כפולה, 
זה.  )סי' תמ"ח ס"ד( פסק את  אולי אני אצטרך ואקנה ממך אחרי פסח, ומרן 
אבל זו היתה מכירה גמורה, מכירה ממש, והיום עושים רק מכירה פורמלית.

הטעם שעושים מכירת חמץ
כח. למה עושים מכירה פורמלית? מפני שלפעמים יש לאדם חנות ומוכר 
בה ממתקים שכולם חמץ, או שמוכר בה ויסקי בירה וכדו', אז אם הוא יכול 
למכור את הכל עד שבערב פסח לא ישאר לו כלום, מה טוב, אבל אם הוא 
לא יכול כי יש לו כמויות, אז מה יעשה? לכן תיקנו את המכירה הזאת. יש 
אומרים שהגר"א היה מתנגד למכירת חמץ, אמנם הגר"א לא היה משתמש 
במכירה, אבל לא שמענו שהתנגד לה, הוא לא קרא לרב העיר בוילנא ואמר 
לו להפסיק למכור את החמץ, אלא כולם מכרו את החמץ מדורי דורות, כבר 

ארבע מאות שנה.

הבעיה שהיתה במכירה
היו  הם  כי  בעיה,  לפעמים  להם  היתה  החמץ,  את  פעם  מכרו  וכשהם  כט. 
נותנים את המפתח ביד הגוי, ואומרים לו הנה החנות לפניך ומתי שתרצה 
תיכנס, והוא נותן להם משהו על החשבון )באידיש "על החשבון" אומרים "אויף-
גאב", ככה כתוב בחיי אדם כלל קכ"ד אות ב'(, ואחרי פסח או שנגמור את המכירה 

או שנחזיר את הכסף ונקנה ממך מחדש, אבל כרגע זה מכור. אבל יש גוים 
שיכור  שהוא  הגוי  אז  בו,  ומשתמשים  המפתח  את  מקבלים  שהיו  רשעים 
קיבל בית מרזח בחינם, והיה נכנס לשם ושותה ומוכר יין, ועושה מה שהוא 

רוצה. זו היתה בעיה גדולה.

עצות להערים על הגוי
כתוב  סק"ג(  תמ"ח  )סי'  תשובה  בשערי  למשל  פטנטים.  מיני  כל  עשו  ולכן  ל. 
שפעם גוי אחד שמכרו לו את החמץ היה שותה לשכרה, אז הרב נתן להם עצה, 
אמר להם בשעה שתראו אותו שותה ונופל ומשתקע בשינה תקחו לו המפתח 
מכיסו, ותסגרו את החנות. עוד כתב שם שגדול אחד נשאל כזאת ולא השיב 

לשואל דבר, רק כשהלך מאתו, ואמר אני אתן לו לגוי איזו שליחות להעביר 
בינתיים  ויחזור  לשם  שילך  ועד  שכרו,  את  יקבל  והוא  פלונית,  לעיר  מכתב 
החנות תהיה שמורה ואף אחד לא יגע בה. אבל לא תמיד העצות האלה טובות.

היה מעשה בתונס באחד שהיתה לו חנות ממתקים, ובא לאבא ע"ה ואמר לו 
מה אעשה? אם אני אמכור לגוי אז הגוי יכנס לחנות ויקח את הכל, אבא אמר 
לו אין לי מה לעשות לך. אז הוא הלך לרב הראשי רבי מרדכי אמייס הכהן, 
אמר לו יש לי עצה בשבילך, תשים שני מפתחות לחנות כמו בכספת, מפתח 
אחד אצלך ומפתח אחד אצל הגוי, ככה שהגוי לא יכול לפתוח עד שאתה בא, 
ואתה לא יכול לפתוח עד שיבא הגוי, וממילא שניכם קשורים ואסורים, עד 
שאחרי הפסח יוחלט או לגוי או לך, אי אפשר "חציו לה' חציו לכם", או לכאן 

או לכאן, וככה עשה. ויש מקור לזה בשערי תשובה )שם(.
היה סיפור בג'רבא, שחכם גדול רבי שושן כהן22 היה סוחר בחטים ושעורים 
את  לו  ונתן  לגוי  שלו  החמץ  כל  את  ומכר  שטר  כתב  פסח,  וכשהגיע  וכו', 
המפתח, הגוי שמח מאד, ובחג התחיל למכור חטים ושעורים כאוות נפשו. 
אז באו לרב אמרו לו הגוי מוכר לך את כל הסחורה, אמר אחרי פסח אני אטפל 
ידע כמה היה לו בחנות, אז אחרי פסח תבע אותו לבית המשפט,  בו, הוא 
אמר הגוי מה הרב רוצה ממני? הנה שטר מכירה הוא מכר לי את הכל, אמרו 
חטה  בחנות,  שנמצא  החמץ  את  לו  מכרתי  אני  אמר  אומר?  אתה  מה  לרב 
ושעורה זה לא חמץ, שאלו אותו אז מה מכרת לו? אמר אם יש איזו חטה 
אחת מבוקעת והיא חמץ את זה מכרתי לו, אבל החטים שלנו הם לא חמץ, 
וכי המצות שאנחנו אוכלים בפסח ממה הם עשויים? מפלסטיק? הם עשויים 
מחטים, אז מה הבעיה? אמרו הרב צודק תשלם לו את הכל, והגוי שילם לו 

עד הפרוטה האחרונה.

יש מוכרים רק את המפתח
לא. אבל היו שגיאות במכירת החמץ. היו כאלה שפחדו שהגוי יתלבש על 
החמץ, אז אמרו אני לא מוכר לו את החמץ אלא אני מוכר לו את החנות, 
ואומרים לגוי אני מוכר לך את המפתח, אבל המגן אברהם )סי' תמ"ח ס"ק ד'( 
אומר לא כהמוני העם שאומרים הריני מוכר לך מפתח, מה זה מוכר מפתח? 
המפתח,  את  ומכרו  בזה  שטעו  כאלה  היו  אבל  כלום.  שווה  לא  זה  מפתח 

ואחרי פסח היו באים ושואלים, לא מכרתי כהלכה מה הדין שלי?

מכירת חמץ ע"י הרבנות
לב. לפני מאה חמשים שנה בעיר למברג23 עשו תיקון לכל זה, ותיקנו מכירה 
ע"י הרבנות, כלומר כל מי שיש לו חמץ הולך לרב, והרב עושה לו הרשאה 
שהוא מרשה את הרב שימכור את החמץ לגוי. ועל המכירה בידי הרבנות, 
השדי חמד )כרך ח' מערכת חמץ ומצה סי' ט' אות ו'( הביא ששה פקפוקים, הקשה 
לא  שהרי  הקושיות  ואחת  אחת,  אחת  אותם  ותירץ  קושיות,  שש  עליה 
מוסרים את המפתח, אז הוא כתב על עצמו שהוא מוסר את המפתח, אבל 

מה נעשה עם כולם שלא מוסרים?

נותנים את המפתח לרב 
לג. ולפי דעתי אדרבה ע"י הרבנות נתקנה הבעיה של המפתח, כי את המפתח 
תמסור לרב. הרי איך עושים את המכירה? חמץ של גוש דן למשל שווה מליון 
דולר, הגוי נותן כרגע מאתים דולר על החשבון, והוא יחפש בתוך הפסח שותף 
שיקנה איתו את כל החמץ הזה במליון דולר, ואחרי פסח הוא אומר חיפשתי 
ולא מצאתי מי שיקנה, ואני מוכר לכם בחזרה, והוא מרויח מזה משהו, הוא 
הביא מאתים דולר ומקבל שלש מאות דולר, אז זה משתלם לו. ומי עושה את 
כל התיווך הזה? הרב, אז א"כ ראוי שהרב יקבל את שכרו ויקח את המפתח, 
ואז אם הגוי יאמר לו איפה המפתח אני רוצה להיכנס לחנות, אומר לו הרב, 
תגמור את המליון דולר ותקבל את המפתח, ובינתיים הוא נמצא בידי. וככה 
כל אחד ישים את המפתח במעטפה, יכתוב עליה את השם והכתובת שלו, 

22.  אביו של רבי ציון כהן )מח"ס שערי ציון( שהיה חריף מאד, והיה פוסק, אבל הוא כתב מעט 
מאד )כי מי שאינו מתרגל לכתוב זו בעיה גדולה מאד, אדם מלא חכמה ותורה אבל ידיו אסורות, הוא לא יכול 
לכתוב(, הוא כתב חידושים על הגמרא, וכתב תשובות בהלכה, וכל תשובה רק כמה שורות, אבל 

הוא היה פיקח עצום.
23.  קוראים לה לבוב. הרב הראשי שם היה גאון גדול, רבי יוסף שאול נתנזון, הוא היה אב"ד קהל 
קדוש לבוב, וראיתי בספר שלבוב הזו נקראת למברג. ופעם היו כותבים אותה "לעמבערג", 

הרבה עיניים יש בה...
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ויביא אותה לרב. והרב יהיה לו הרבה מפתחות, כמו אוצרו של קרח שהיה לו 
מלא מפתחות )עי' פסחים קי"ט סע"א(, והרב צריך לקבל את דמי התיווך שלו, 

וכי לא מגיע לו דמי תיווך? וממילא הרב מרויח והמכירה היתה כדין.
וככה שמעתי על הרב מנצור בן שמעון זצ"ל שהיה רב שכונה בירושלים24, 

והוא היה לוקח את המפתחות מכל מי שבא למכור את החמץ דרכו.

צריך שתהיה מכירה כהלכה
לד. צריך שלא תהיה סתם מכירה, שהחמץ מונח בבית ואומרים "זה מכור", 
וכותבים מכרתי אותו, לא ככה  נייר  מי אמר שזה מכור? או ששמים איזה 
עושים. ויש כאלה שבאים לחנות, ומבקשים מהמוכר תן לי סולת או קמח, 
וכי הרב רואה אותך? תבוא  לו  זה חמץ מכור, אז אומרים  הוא אומר להם 
בחדר  החמץ  את  שמים  אנחנו  ולכן  עושים.  ככה  לא  לי,  ותמכור  מאחורה 
סגור. אין לנו חמץ ממש בעין, אבל אם יש דבר שיש בו ספק חמץ, אז שמים 
אותו בחדר סגור, ומפתח אחד אצל הרב ומפתח אחד אצלנו, ואין בזה כלום, 

כי אנחנו לא פותחים את החדר, רק יש לנו מפתח.

קניית חמץ אחר הפסח
לה. אבא ע"ה היה קונה לכתחילה שני קילוגרם סולת ומוכר אותם לגוי, והוא 
אח"כ מחזיר לו. למה? כי אחרי פסח הוא לא היה קונה לחם בכלל, הוא היה 
אומר שכל הטחנות של הלחם שהיו בתונס, כולם היו בשותפות עם יהודים 
או שהבעלים היו יהודים. ומתחילה בילדותנו סבא היה אומר, ששלשה ימים 
אחרי פסח לא לקנות לחם, אז אכלנו רק מצות, ואח"כ אכלנו לחם, אבל בא 
יהודים. אז מה עושים? הוא מצא  אח"כ אבא ואמר שכל הטחנות הם של 
טחנה אחת של נוצרים, אבל היא היתה משווקת את הלחם רק למקום פלוני, 
אז היינו הולכים לשם מאחרי פסח עד יום העצמאות )שאז היינו מקבלים שחרור( 
מהלך חצי שעה במהירות, כדי להביא את הלחם משם, והיינו מביאים לחם 

24.  והיה עניו מאד, הוא ציוה לכתוב על קברו "פה קבור נפש רוח ונשמה של עבדך בן אמתך 
מנצור בן יעל", וזה מה שכתוב שם, ומי שרואה את זה אומר מי זה מנצור בן יעל? לא יכלו 
לכתוב בין סוגריים הרב מנצור בן שמעון רב שכונה וכו'? וכי נר"ן קבורים? נר"ן לא קבורים רק 

הגוף קבור, אבל ככה הנוסח שלו. הוא היה צדיק וחסיד.

של יום או יומיים ואוכלים, זה מה שהיה.
אז אמרתי לאבא, הרי למה לא אוכלים חמץ שעבר עליו הפסח? כי זה קנס 
שקנס רבי שמעון על שעבר על בל יראה ובל ימצא )פסחים כ"ט ע"א(, אז א"כ 
איזה קנס יש ליהודים האלה שעובדים בטחנות? הרי הם מרויחים ומוכרים 
אמרתי  וזה  יום.  כל  רגלינו  מכתתים  שאנחנו  בשבילנו  קנס  וזה  הכל,  את 
בבדיחה, אבל אח"כ מצאתי הסברא הזאת במגן האלף )סי' תמ"ח(, מובא בקול 
סיני )עמוד 351(, שאומר שמומר שלא מכר את החמץ שלו מותר לקנות ממנו 
חמץ, כי זה לא קנסא בשבילו, שהרי הוא יכול למכור לכל אחד ואחד. אבל 
אנחנו היינו מחמירים בזה. ומ"מ לקנות מאחרים שמכרו כדת ע"פ הרבנות, 

יכול לסמוך.

מי שנשאר עם חמץ בפסח
לו. ופה בארץ כדאי שאדם בשבילו לא ישאיר חמץ בכלל בבית. גם רבי נסים 
כהן ע"ה )נכדו של מרן ר' כלפון משה הכהן זצ"ל( היה אומר לקיים הפסוק כפשוטו, 
"ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך" )שמות י"ג ז'(. ואם נשאר 
לו אז ישים אותו בחדר סגור ויתן את המפתח25. ואמרו "בכל גבולך לא יראה, 
בבית  אחרים  של  לך  יש  אם  כלומר  ע"ב(,  ה'  דף  )פסחים  כן"  אחרים  של  אבל 
ואדרבה עי"ז  שלך מותר, אבל יותר טוב שלא יהיה לך חמץ בכלל בבית26. 
תקבל את החג בשמחה, ויבואו מלאכי השרת בליל החג ויברכו אותך, יברכו 
את כולם, הם יאמרו איזה עם טוב ונפלא יש לו לקב"ה, שלשת אלפים שנה 
לא השכיחו מהם את הנס הגדול של יציאת מצרים, ובזכות הדבר הזה נזכה 

לגאולה שלימה במהרה בימינו, אמן ואמן.

25.  רבי ניסן פינסון ע"ה היה עושה מכירת חמץ ליהודי בשם "עתאל", שהיה לו בית חרושת 
לקמח, והיה שמח מאד. אז אבא אמר איזו מכירה זאת? הרי אח"כ בפסח הוא ממשיך למכור 
את הסחורה שלו, אז א"כ היום הוא עשה מכירת חמץ, ואח"כ כשהוא מוכר בפסח הוא מבטל 
את הכל, כי הוא מוכר היום את החמץ ואח"כ מסתחר בו, ואתי מעשה ומבטל דיבור. אבל גם 

בזה יש מחלוקת. והכי טוב שאדם יעשה מכירת חמץ כדת וכדין.
26.  וכמו שאחד שאל אותי, אמר יש לי שמרים וחבל עליהם )כמה הם עולים? גרושים(, והם ספק 
את  לקחת  פסח  בליל  נוהגים  אנחנו  לו  אמרתי  במקפיא?  אותם  לשים  יכול  אני  האם  חמץ, 
הגביע, ולומר "ליל שימורים הוא לה' להוציאם מארץ מצרים וכו' שימורים לכל בני ישראל 
לדורותם", אז אתה תגיד ליל "שמרים" הוא לה' וכו' "שמרים" לכל בני ישראל במקפיא שלהם... 

מה קרה לך? תגמור לפני פסח או שתזרוק אותם.
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