
נושאי השיעור:
א. ברכת האילנות ב. אורז קטניות ותבלין בפסח. ג. חסא למרור. ד. שיעור כזית במצה ומרור. ה. מנהגי ליל פסח. ו. והגדת לבנך.

להזדרז לברך ברכת האילנות
ויש מהדרים לעשות ברכת האילנות  ניסן שחל בשבת,  א. שבוע טוב. היום ר"ח 
ממש בראש חודש, בחו"ל היו מברכים בחול המועד, אבל השנה כדאי שכולם יברכו 
בראש חודש, כיון שהשנה מעוברת ויתכן שעוד מעט יפלו הפרחים, אבל כיון שר"ח 

חל בשבת ויש אומרים שלא מברכים בשבת, לכן מברכים אחרי זה.

ברכת האילנות בשבת
ב. ולמה לא לברך בשבת? יש טעם גם ע"פ הפשט וגם ע"פ הסוד. הטעם ע"פ הפשט, 
שאולי יקטוף פרח או שניים כדי לראות אם גדלו הפרחים, אבל הפוסקים דחו את 
זה, ואמרו שאין גוזרים גזירות מדעתנו, כי אפשר לומר לציבור שיזהרו לא לקטוף. 
והטעם ע"פ הסוד, שיש בדבר הזה "בורר", כי יש נשמות שמגיעות לתיקונם ע"י 
יש פוסקים שאמרו שבזה אתה עושה בירור, ואסור להיות  ולכן  הברכה הזאת1. 
בורר בשבת. אבל תירצו גם את זה, ולכן מעיקר הדין מותר, אבל אם אפשר לעשות 
בחול "מהיות טוב אל תקרא רע" )ב"ק פ"א ע"ב(, וכיון שיש פוסקים שאומרים שלא 

כדאי, לכן נברך בחול.

תפילות אחרי ברכת האילנות
ג. ורבי יוסף חיים ע"ה ידע שיש שני פירושים בזה, ולכן עשה שתי תפילות אחרי 
ברכת האילנות, תפילה אחת ע"פ הפשט, שהוא מביא פסוקים מיחזקאל ומעמוס, 
כמו "הנה ימים באים נאם ה' וניגש חורש בקוצר, ודורך ענבים במושך הזרע, והטיפו 
ההרים עסיס וכל הגבעות תתמוגגנה" )עמוס ט' י"ג(, "ועשו גנות ואכלו את פריהם" 
)שם י"ד(, ממש נפלא, וזה הפשט של הברכה, שאתה מודה לקב"ה על האילנות ועל 

הפירות ועל הפרחים. ואח"כ עשה עוד תפילה אחרת, שתרחם על הנשמות וכו'.

"השבת נַׂעם הנשמות" בפשט ובסוד
ד. ואין בזה סתירה, כי כמה פעמים יש בדברים פשט וסוד. ומצאנו כיו"ב בנשמה 
יתירה, שהגמרא בביצה )ט"ז ע"א( אומרת, שנשמה יתירה באה לאדם ביום שבת, 
ורש"י )שם בד"ה נשמה( פירש נשמה יתירה כפשוטו, "רוחב לב למנוחה ולשמחה 
ויאכל וישתה ואין נפשו קצה עליו", אבל אבן עזרא )בראשית ב', ג'( פירש שביום הזה 
מתחדש כח בגופות, ובנשמות כח ההכרה והשכל. נפש יתירה, רוח יתירה, נשמה 
יתירה, וזה פירוש של קבלה. והרמב"ן )שם( מעיר שדברו בזה נכון רק למאמינים בו, 
דהיינו מי שמאמין בזה ירגיש בזה, ומי שלא מאמין לא ירגיש בזה. ומנין לנו ששני 
הפירושים אמת? אפשר להוכיח את זה מהתוספות בפסחים )ק"ב ע"ב, בד"ה רב אמר(, 
ששאלו אם יש נשמה יתירה ביו"ט או אין, והם מקשים מה נפשך, אם תאמר שיש 
נשמה יתירה ביו"ט אז למה במוצאי יו"ט לא מברכים על הבשמים? ואם תאמר 
שאין נשמה יתירה ביו"ט אז מדוע ביו"ט שחל במוצאי שבת, כשעושים הבדלה 
בין קודש לקודש, מביאים רק נר ומברכים בורא מאורי האש, ולא מברכים גם על 
הבשמים? הרי יצאנו מהשבת שיש בה נשמה יתירה והלכנו ליו"ט שאין בו נשמה 

1.  חכמי בבל היו כל דבר עושים ע"פ הקבלה. ויש עליהם סיפור, שבמשך כמה שנים היו 
עושים ברכת האילנות אצל גוי אחד, והוא היתה לו חצר סגורה, ולא היה מכניס אותם פנימה, 
אלא הם עומדים בחוץ ורואים משם את האילנות, ואומרים ברכת האילנות, שנה אחת גירש 
אותם, אמרו לו מה עשינו לך? אנחנו רק בחוץ ולא נוגעים באילנות, אמר להם שנה שעברה 
ייבשתם לי את כל האילנות - כי הם תיקנו את כל הנשמות, ואז כשהנשמות הלכו, האילנות 

מתו - אתם רוצים עוד פעם לייבש לי את האילנות? תעופו מכאן.

יתירה? והתוספות עונים שיש ביו"ט נשמה יתירה למחצה, כלומר בשבת יש נשמה 
יתירה רוחנית וגשמית, וביו"ט יש נשמה יתירה גשמית בלבד, שאוכלים ושותים 
ושמחים וקוראים הפטרה מיוחדת וכדו', ולכן ביו"ט שאחרי שבת הנשמה יתירה 
ואותו דבר גם בברכת  לא עוברת במכה אחת אלא לאט לאט, וזה בא בהדרגות2. 
האילנות, יש לך שתי ברכות, באחת יש לך כוונה על ההנאה הטבעית, שברא בו 
בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם, ובשניה יש לך כוונה שאתה 

מתקן את הנשמות.

מתי מברכים ברכת האילנות בשבת?
בניסן,  כ"ט  החודש-ליום  לסוף  הגיע  אדם  אם  בשבת?  לעשות  צריכים  ומתי  ה. 
ועוד לא בירך ברכת האילנות, וכמו בשנה הזאת שחודש ניסן התחיל בשבת אז 
כ"ט בניסן זה ג"כ בשבת, ואם יברך למחרת זה כבר חודש אייר, והרי יש אומרים 
שמברכים רק בחודש ניסן, כי הגמרא )ברכות מ"ג ע"ב( אמרה "בימי ניסן"3, לכן אם 

יש לך ברירה בין שבת בניסן ובין אייר, שבת של ניסן עדיף.

אכילת אורז ודוחן בפסח
ו. אמרנו )בשיעור הקודם( שהספרדים אוכלים אורז וקטניות, אבל בחו"ל אכלנו רק 
אורז ודוחן ולא קטניות, דוחן4 היו מביאים לנו אותו מג'רבא אחרי שליקטו אותו 
יפה, ואחרי שהורידו ממנו כל ספק חטה ושעורה, ואעפ"כ רק הילדים אכלו ממנו, 
מים  אחריו  שתו  לא  וגם  בשמן,  אלא  במים  ולא  תמרים,  עם  אותו  אכלו  הם  וגם 
במשך רבע שעה עשרים דקות, כי אולי נשאר בו איזה דבר שהוא מחמיץ אחרי כל 
הבדיקות. וגם אורז אפילו שהיו בודקים אותו יפה מאד, אבא לא אכל רק הילדים 

אכלו. אבל זה בתורת חומרא ולא מעיקר הדין.

2.  כלומר בשבת הנשמה יתירה כפולה גם בגשמיות וגם ברוחניות, וביו"ט הלכה הנשמה 
יתירה הרוחנית ונשארה לנו נשמה יתירה הגשמית, ואח"כ במוצאי יו"ט זה לא מעבר חד אלא 
לאט לאט, שתים-אחת-אפס, ולכן לא מברכים על הבשמים, אבל משבת לחול שזה מעבר חד 

מאד, לכן עושים ברכת עצי בשמים. 
ודבר שבא בהדרגות זה בסדר, וכמו למשל השמש שזורחת בבוקר, היא לא זורחת בבת אחת 
אנחנו  החמה.  הנץ  ואח"כ  המזרח,  פני  האיר  ואח"כ  השחר,  עמוד  מתחילה  לאט,  לאט  אלא 
אומרים: "המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים", מה זה "ברחמים"? לאט לאט, וככה גם כשהיא 
שוקעת בערב. וזה פירוש: "מעריב ערבים בחכמה, פותח שערים בתבונה". האשכנזים אומרים 
)ויש שאמרו בדיחה, איך קוראים לגנב בלשון  "אשר בדברו מעריב ערבים, בחכמה פותח שערים" 
עדינה? "בחכמה פותח שערים", שהוא יודע לפתוח שערים בחכמה...(, אבל הרב האר"י )שער הכוונות דף 
נ"א( אומר לא ככה, אלא "מעריב ערבים בחכמה", מה זה מעריב ערבים בחכמה? שהיה לכאורה 
ורואה  בדרך  שהולך  אדם  יעשה  מה  אבל  ואפילה,  חושך  יהיה  החמה  שקיעת  שאחרי  ראוי 
שמש אז הוא חושב שעוד יום, ופתאום שקעה השמש, והוא שואל את עצמו איפה אני נמצא? 
ומתחיל לחפש את עצמו ושואל "אייני", איפה אני )וכמו הסיפור הידוע על מנשה ששכח את עצמו 
ואמר "אייני", ואמו אומרת לו בוא מנשה איפה אתה? אמר לה גם אני שואל איפה אני נמצא(, ולכן הקב"ה 
עשה זמן בין השקיעה לצאת הכוכבים, שזה עשרים דקות בערך, ובאותו זמן אתה יכול לחפש 
פינה שמתאימה לך. וזה הכוונה: "המעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה", מה זה 

"מבדיל"? זה בין השמשות, שעושה הבדלה בין היום ובין הלילה.
3.  ועובדה שמברכים רק בניסן, ממה שהאשכנזים בחו"ל לא היו מברכים ברכת האילנות 
בכלל, ולא נמצא בספריהם דבר וחצי דבר על ברכת האילנות, כי שם לא היה להם אילנות 
ופרחים בניסן, הם היו באים רק בתשרי. אבל אח"כ מצאו בראשונים שהוא הדין שגם באייר 

יכולים לברך ברכת האילנות.
לי(.  )נדמה  סחלב  ממנו  עושים  וכאן  זה,  את  שמכיר  למי  "סורגו",  בצרפתית:  נקרא  זה    .4

ובערבית נקרא: "קצב".
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אכילת קטניות בפסח

ז. וקטניות, בתונס לא אכלו, ובג'רבא אכלו, איזה קטניות? למשל פולים יבשים5, 
אבל פולים ירוקים מותר לאכול גם לאשכנזים, ככה מביא בכף החיים )סי' תנ"ג אות 
י"ט( בשם בית דוד )או"ח סי' רט"ז(, שהפולים הירוקים הם כמו ירקות, ולכן הם מותרים 

לכולי עלמא. אבל רוב עדות ספרד אוכלים גם פולים יבשים וקטניות, אוכלים הכל.

פיצוחים בפסח
ח. אבל צריך להיזהר לא לקנות פיצוחים מכל מקום, משום שהם מלוחים ולפעמים 
השגחה  שיש  במקום  רק  ולכן  יפה,  שידבק  בשביל  קמח  של  תערובת  במלח  יש 

טובה אז יכולים לקחת משם פיצוחים )למי שאוכל(. ואנחנו לא אוכלים פיצוחים6.

אשה הולכת אחרי בעלה
ט. מה הדין של אשה אשכנזיה שנישאה לספרדי? מן הדין יכולה לאכול אורז, ככה 
נגררת  ולכן האשה  )ח"ג סימן קע"ט( כתב שלא תהיה לו מחלוקת בבית,  הרשב"ץ 
אחרי בעלה, אם בעלה אוכל אז גם היא אוכלת7. וכן ספרדיה שנישאה לאשכנזי לא 

5.  היה מעשה לפני כמאתים שנה, באחד ג'רבאי שבא לתונס, והיה אוכל פולים יבשים וזורק 
את הקליפות, השכן שלו שהוא תוניסאי ראה קליפות של פולים, הלך לרב הראשי של תונס 
רבי ישועה בסיס ע"ה, ואמר לו: יש לי שכן מג'רבא שאוכל פולים, אמר לו הרב: תקרא לו, בא 
אליו, שאל אותו: איך אתה אוכל פולים? אמר לו: בג'רבא אנחנו אוכלים, אמר לו: תלך לג'רבא 

ותאכל... לא אמר לו אסור כי זה לא אסור, אלא בעיר שלך תאכל אבל כאן מחמירים.
6.  אבא ע"ה מה היה עושה? כשהיה מגיע פסח היה מביא גוי סבל, ומביא לנו שלשה ארגזים, 
ארגז מלא תמרים ארגז מלא שקדים וארגז מלא אגוזים, וזה מה שהיינו אוכלים בפסח, לא 
והאגוזים, לא היינו  ויותר מזה, כשהיינו רוצים לשבור את השקדים  ולא שום דבר.  קטניות 
חמץ  חשש  משהו  והשקדים  האגוזים  על  יש  אולי  כי  השעוונית,  על  בשלחן  אותם  שוברים 
ואח"כ אנחנו אוכלים על זה, אלא היינו מורידים את השעוונית ושוברים על השלחן ממש, 
אח"כ זורקים את כל הקליפות ואוכלים, אז היה לנו מה לאכול. הערבים בחו"ל היו קוראים 
לפסח "חג הרזון", דהיינו חג הרעב, כי היהודים לא אוכלים כלום, אבל לא, יש לנו הכל ב"ה, אורז 
אוכלים, דוחן אוכלים, פירות אוכלים, חוץ מקטניות שלא אכלנו, וגם זה רוב הספרדים אוכלים.

7.  יש כאלה אומרים שלא כדאי שאשכנזי יקח ספרדיה או שספרדי יקח אשכנזיה, כי זה 
הראשונה  הדרשה  דבר.  שום  בזה  אין  תערובת?  למה  תערובת",  "נישואי  בשבילם  נחשב 
ששמעתי מהרב עובדיה ע"ה בליל ט' באייר תשל"ב, בבית הכנסת "משהד", הלכתי בשעה עשר 
והוא דרש עד שעה אחת )אולי עד אחת וחצי. הוא דרש עוד קודם, אני הגעתי בעשר(, התחיל לדרוש 
בהלכה ובאחת עשרה וחצי בערך התחיל לדבר באגדה, ואז האשכנזים יצאו כי הם לא צריכים 
אגדה, אמרו: וכי חסר לנו אגדה? )אחרי שנים הם אמרו: "סיפור אחד שהרב אומר בדברי אגדה שווה 
חמשים שיחות של המשגיחים שלנו בישיבות", למה? כי הרב מה שהוא אומר הוא בעצמו מקיים, "חכם מה הוא 
אומר", מה "שהוא" אומר, אומר את מה שהוא עושה. ואחרים מדברים גבוהה גבוהה, מורא'דיג, מפחיד, מבהיל 
על הרעיון, וזה לאו דוקא. גם המלה "מבהיל על הרעיון" היא משובשת, מה זה מבהיל על הרעיון? איזה שפה 
זאת? צריך לומר "מבהיל הרעיון"(. והמלה הראשונה שהרב אמר באגדה אני זוכר אותה עד היום 
)מאייר תשל"ב עד היום זה ארבעים וארבע שנים(, הוא אמר: "יש אומרים אני לא לוקח רק מהעדה 
זה, עדת קורח? עשרת השבטים?  וכי העדה השניה היא לא טובה? מה  הזאת, מה פירוש? 
זה, בגלל הדמיון לעדת קרח ועשרת  זוכר את  ואני  כל העדות כשרות, כל ישראל כשרים", 

השבטים.
אבל יותר מזה, ראינו שכאשר ספרדי לקח אשכנזיה או להפך, הילדים שלהם יוצאים מחוננים. 
היה  ואביו  ספרדיה  היתה  אמו  האר"י  והחיד"א,  האר"י  בהסטוריה,  דוגמאות  שתי  לנו  ויש 
אשכנזי ממשפחת לוריא, החתם סופר בשו"ת שלו )חאו"ח סימן ט"ו( חשב שהוא ספרדי, הוא 
אמר שהאר"י אמר שתפילת הספרדים עולה לכל הרקיעים, כי הוא היה ספרדי וגילו לו רק את 
הסודות של הספרדים, אבל אם היה אשכנזי היה יודע שיש סודות גם בתפילה של האשכנזים. 
אז משיב עליו הישכיל עבדי )ח"ב סי' ג' אות י"ג(, מי אמר להחת"ס שהאר"י היה ספרדי? הרי שמו 
רבי יצחק "לוריא", ולוריא זה אשכנזי, רק אמו היתה ספרדיה ממצרים, אז הוא יצא אדם גדול. 
והרב חיד"א היה להפך, אמו היתה אשכנזיה ואביו היה ספרדי ממשפחת אזולאי, והוא יצא 
בעל זכרון וחכמה שאין כמוה. פעם הרב חיד"א היה אצל הרב פני יהושע, ואמר לו: לא שילמו 
לי הגבאים כלום ואני באתי לאסוף כסף, אמר לו הפני יהושע: אני לא מכיר כלום, אני יודע רק 
לימוד, אמר לו בסדר, אז ראה אותו שהוא מעיין באבן העזר, אמר לו החיד"א: יש לי קושיא על 
בית שמואל, אמר לו: קושיא על בית שמואל? אם ככה אתה יודע ללמוד, קרא לרבצ'ין-הרבנית 
שלו, אמר לה: תביאי כיבוד, יש לנו אורח חשוב שיודע ללמוד )ספרדי שיודע ללמוד זה חידוש...(, 
ישב איתו והתחילו להתפלפל. והרב חיד"א אמר לו קושיא ועוד קושיא, והנה קושיא אחת 
הפנ"י לא יכול לתרץ, והרבנית שלו היתה חכמה, אז כשהיא היתה הולכת ומביאה את הכיבוד, 
אח"כ  אז  כביכול לא הבין,  והרב חיד"א  לו תירוץ על הקושיא,  ואמרה  דיברה איתו באידיש 
הפני יהושע שתק קצת ואמר לו יש לי תירוץ על הקושיא, אמר לו החיד"א: כבר שמעתי אותו 
מפי הרבנית... אבל החיד"א יש לו שפה מיוחדת, כשהוא ענה כן, אמר: "כבר פורש מן האשה", 
במקום "פירש" מן האשה )עירובין י"ח ע"ב(. הרב חיד"א הבין גם אידיש וגם ערבית והבין הכל, 
ואין בזה שום בעיה בנישואי ספרדים – אשכנזים – תימנים, רק שלא יתגאה האחד על השני 
במסורת אבותיו, כי כולם כשרים, וכל אחד ה' נתן לו משהו, כתוב: "הנה מה טוב ומה נעים שבת 
אחים גם יחד" )תהלים קל"ג א'(, גם יחד, ג"ם ר"ת ג' מקהלות, יח"ד ר"ת ישרות חריפות דייקנות. 
כי לפעמים צריכים חריפות אין מה לעשות,  נתן חריפות,  ישרות, לאשכנזים  נתן  לספרדים 
אדם שהוא ישר יותר מדי לא יכול להגיע לכמה דברים, )כשהרש"ש מגיה ואומר תחליף את האות 
הזאת, אתה רואה הכל מואר, וזה חריפות, גם העיון בחריפות, מהרש"א וכו'(, ולתימנים נתן דייקנות, שהם 
מעתיקים דברים מלה מלה. כמו למשל אנחנו אמרנו פעם שצריך לומר בעלינו לשבח "ולא 
גורלנו ככל המונם", וקמו עלינו שהרי הרמב"ם )בסוף ספר אהבה( כתב "וגורלנו ככל המונם", אבל 
מתברר שבשמונה עשר כתבי יד תימניים )שם(, כתוב: "ולא גורלנו ככל המונם", וכי אתה לא 

תאכל אורז, אבל הרב ע"ה אומר )חזו"ע-פסח עמ' פ"ח( שכיון שמעיקר הדין האורז 
מותר גם לדעת האשכנזים לכן אם הלכה פעם לבית אביה ונתנו לה שם אורז, יכולה 
לאכול, כי גם האשכנזים מודים שהאורז הוא לא אסור מעיקר הדין, אלא שהם נהגו 

להחמיר.

תבלין בפסח
כי  י. כל התבלין8 כשרים לפסח. בחו"ל היה תבלין אבל לא היינו לוקחים אותם, 
היה חשש שבישלו אותם בצרפת ולקחו מהם את כל הכח, ומה שמגיע אלינו זה 
אחרי שכבר השתמשו בהם. אבל התברר שזה לא נכון, ולפחות לגבי דידן בארץ 
ישראל זה לא נכון, ומה שאנחנו רואים פלפל שחור ופלפל לבן, ויש חשבו שהפלפל 
השחור עיקרו היה לבן אלא שבישלו אותו ולקחו ממנו את הכחות הכימיים שבו 
ולכן נעשה שחור, "שחור, לבן הוא, אלא שלקה" )ע"פ נדה י"ט ע"א(, לא כי, יש שני 
סוגים: אחד שחור ואחד ולבן. וגם הרמב"ן בברכות )ל"ו ע"ב( אומר את זה. ולכן כל 

התבלין כשרים לפסח. 

כמון בפסח
יא. הרב עמאר שליט"א אומר )שו"ת שמע שלמה ח"ה חאו"ח סי' ד'( שהכמון יש בו בעיה, 
כי הגרגירים שלו דומים לשיבולת שועל9, ואדם יכול לטעות ויקח כמון שמעורב בו 
שיבולת שועל, לכן לא כדאי. ואם תגיד לי שזה בטל בששים ואינו חוזר וניעור, לא, 
הרב אומר, מתי אומרים בטל בששים ואינו חוזר וניעור? דוקא אם הגיע לחימוץ 
לפני פסח10, אבל כאן מתחילה היה יבש, זה שבולת שועל יבשה ואין בה שום בעיה, 
וגם הכמון אותו דבר הוא יבש, ומתי מתחיל הספק? בפסח, כשאתה שם באוכל 
כמון ומבשל, וא"כ בפסח כבר לא שייך לומר אינו חוזר וניעור, שהרי חמץ בפסח 
במשהו. אז מה העצה? לוקחים את הכמון לפני פסח אחרי שנבדק בהשגחה כמה 
שיכולים, ומרטיבים אותו, וממילא אם היה בו חשש חימוץ לפני פסח הרי הוא כבר 
כמון,  לוקחים  היינו  בהתחלה  אנחנו  וניעור.  חוזר  ואינו  בששים,  והתבטל  נרטב 

בשנה אחת לא לקחנו כמון בכלל, ובשנה אחרת לקחנו והרטבנו אותו11.

על שלשה דברים
יב. ויש לנו הספרדים שלשה דברים שאין לאשכנזים )אבל במשך הזמן גם האשכנזים 
יהיו כמונו, אין ספק בדבר הזה(, כתוב: "כי בי חשק ואפלטהו" )תהלים צ"א י"ד(, חש"ק 

ר"ת ח'סה ש'רויה ק'טניות.

הנכון לאכול חסא ולא קריין
האשכנזים בימי ניסן לא היה להם חסא, ורש"י )פסחים ל"ט ע"א ד"ה חסא(  יג. חסא, 
אומר שחזרת זה )ליטוג"א( חסא, וזה החסא שאנחנו אוכלים, אבל הם אוכלים קריין. 
ופעם בא אחד שהיה בקי בחקלאות, פרופ' יהודה פיליקס, והוא כתב פירושים על 
ואמר  ע"ה12,  אויערבך  לרב  בא  הוא  אז  וניסיון,  ידע  מתוך  וכו'  בכלאים  המשניות 
תמכא,  עולשין,  חזרת,  מרור:  של  סוגים  חמשה  שם(  )בפסחים  במשנה  יש  הרי  לו 

מאמין לתימנים? הם דייקנים יותר מכולם. וכמו כן צריך לומר: אתה חונן לאדם דעת ומלמד 
לאנוש בינה "חננו" מאתך חכמה בינה ודעת, מאיפה אני יודע? כי ברמב"ם פרנקל בסוף ספר 
אהבה בשינויי נוסחאות, בכ"י תימניים כותב כך. לכן הדברים אמיתיים. אז הקב"ה בירך כל 

עדה בדבר מיוחד.
ָבִלין", ככה מנוקד בכל  "ְתּ כי היחיד "תבל" והרבים  וזו טעות,  8.  היום אומרים "תבלינים", 
ספרי המשנה של מסכת שבת )פ"ג מ"ה(, בתפילת ישרים, בדפוסים של ג'רבא ובדפוסים של 
תבל  בנעימה",  תבל  "ליתן  מ"ו(:  )פ"ב  בערכין  במשנה  כתוב  ככה  ֶבל",  "ּתֶ הוא  והיחיד  ליוורנו. 

מלשון תיבול.
9.  חשבתי שכמון זה דומה לחטים, אבל אמרו לי שדומה לשבולת שועל. אז היום עשיתי 
לי סימן: שנאמר "איך נלכדה ששך", יש פסוק כזה בירמיה )נ"א מ"א(, שש"ך ר"ת שבולת שועל 

כמון. שלא להילכד בזה.
10.  וכמו שעושים למשל במצות מכונה, שאנחנו מנקים כל שמונה עשרה דקות כמה שאפשר, 
אבל תמיד אפשר שישאר משהו, ואח"כ בגלגול של העיסה הבאה יכול להידבק, מה נעשה? אז 
אנחנו סומכים על סברת אינו חוזר וניעור, ככה הרב עובדיה ע"ה כותב ביביע אומר )ח"ב סימן כ"ג 
אות ט"ז(, הוא אמר שלולי הסברא של אינו חוזר וניעור אין אנחנו יכולים לאכול מצות מכונה. 
אולי תאמר לי שלא לאכול מצות מכונה? הרב פינחס אפשטיין ע"ה, שהיה אב"ד של העדה 
החרדית לפני כמה שנים, היה אומר שמצות מכונה כשרים יותר ממצות יד )פעם הוא ראה מצות 
עבודת יד ואמר שהם כשרים כמו מכונה, כי המכונה יותר טובה(, אבל כמה שמנקים את המכונה אי 
אפשר שתתנקה לגמרי, לכן הוא אמר שעל כרחנו לסמוך על סברת אינו חוזר וניעור. "ותרעינה 

באחו" )בראשית מ"א ב'(, אם אתה רוצה לרעות דהיינו לאכול, אז אח"ו ר"ת אינו חוזר וניעור.
11.  אומרים שיש מקומות שאין בהם שום חשש, אינני יודע.

12.  הרב אויערבך היה פתוח, היה מוכן לשמוע כל אחד, והוא הבין הרבה. פעם הלכו רופאים 
להשתלם בחו"ל, למדו ששה חודשים ואח"כ באו לרב אויערבך, וסיפרו לו מה שלמדו, הסבירו 
לו שש דקות והתחיל לשאול אותם שאלות, אמרו לו: הרב כבר הבין? אנחנו לקח לנו ששה 
חודשים, איך הבנת בשש דקות מה שלמדנו בששה חודשים? אמר להם: מה הבעיה? דקה שלי 

שוה חודש שלכם.
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חרחבינא, מרור, והקריין הזה הוא לא שייך לשום אחד מהם, זה בכלל לא מר אלא 
זה חריף וזה מסוכן, והוא בכלל לא היה בזמן המשנה, והתחיל להתווכח איתו, אמר 
לו הרב אויערבך: "יכול להיות שדבריך נכונים, אבל מנהג לא משנים". אבל החכם 
צבי שחי לפני שלש מאות שנה13, יש לו תשובה )סימן קי"ט(, שהוא אומר: אני צריך 
להודיע בכל המדינות שיש להם סלט שנקרא לאטוגא ונקרא סאלאט )בכמה שפות(, 
שזה העיקר שיוצאים בו ידי חובה בפסח, ועל זה אמרו בגמרא )פסחים שם( מצוה 
בחי"ת  כותבים  )פעם  קריין  או  חריין  במקומו  ויקח  כזה  דבר  לו  שיש  ומי  בחזרת14, 
ופעם בקו"ף(, יידע לו שזה סכנה ואין בה מצוה )זה לשון המשנה במגילה )פ"ד מ"ח( על מי 

שעושה תפלין שלו עגולות שזה סכנה ואין בה מצוה(, ולא לעשות את זה. אז למה לקחת 

דבר כזה מסוכן? ובמיוחד שיש חכם אחד )הגאון מליסא( שאמר שאסור לפורר אותו, 
אלא לקחת אותו כזית בבת אחת, וזו סכנה נוראה, לא לעשות את זה15. והרי לפי 
לכן במקום שיש חסא  דברי פרופ' פיליקס הנ"ל יוצא שלא יוצאים בו ידי חובה, 

צריך לקחת חסא.

אם צריך מרירות בחסא
יד. ואמנם החזון איש )או"ח סי' קכ"ד פסחים ל"ט ע"א( הקשה על זה, שבגמרא )פסחים 
"משום  מפרש  שם  רשב"ם  יצא?  לא  ולמה  יצא",  לא  מרור  "בלע  כתוב  קט"ו ע"ב( 

כאן  החסא  והרי  חייהם".  את  לוימררו  זכר  האוכל,  של  פיו  למרר  רחמנא  דקפיד 
בארץ ישראל היא מתוקה? אבל הרב עובדיה ע"ה בשו"ת חזון עובדיה )כרך ב' סי' 
ל"ה(, מתרץ שזה לאו דוקא, אלא הכוונה שיטעום טעם של המרור, דהיינו טעם של 

החסא, ולא שצריך להיות מר. אבל לשון רשב"ם )שם( לא משמע כך, אלא משמע 
שיטעום את המרירות. ולכן יש שם עוד תירוץ אחר, שמה שאומרת הגמרא )ירושלמי 
פסחים פ"ב ה"ה( שהחסא "תחילתו מתוק וסופו מר", לא הכוונה שכשאוכלים אותו 

סופו מר, אלא שאם משאירים אותה בשדה עד הסוף אז הטעם שלו יהיה מריר16. 
ופעם אמר רבי יוסף טולידאנו הבן של רבי ברוך )ככה אני זוכר(, שבמרוקו יש לחסא 
טעם מר, אז הרב בעדני שליט"א אמר לו: תביא לנו קצת חסא ממרוקו. אבל אין 
צורך להביא, כי יש לנו בית יוסף )סי' תע"ג( מפורש, שאומר שהרמב"ם השמיט את 
מה שנאמר בגמרא )שם( "מצוה בחזרת", דהיינו שהחזרת היא לפני כולם, משום 
שהוא מפרש "מצוה בחזרת" הכוונה שמצוה אפילו בחזרת, כלומר אע"פ שהיא 
מתוקה יוצאים בה ידי חובה, אז כולם שוים ואין מצוה בחזרת יותר מהשאר. אז 
מה למדנו מדברי מרן? שהחזרת שהיתה בימיו - כלומר החסא - היתה מתוקה, 
ואפילו הכי יוצאים בה ידי חובה. וא"כ הגמרא )שם( שאמרה שצריך לטעום טעם 
מרור, אם נפרש כפשוטו אז הכוונה לטעום טעם חסא, ואם נפרש שצריך לטעום 
טעם מרירות, הרי יש בה קצת מרירות, ואמנם זה לא כ"כ מר, אבל הנה מרן מעיד 

שגם כשהיא מתוקה יוצאים בה ידי חובה, ולכן לא נשנה את זה.

יש נהגו לקחת עולשין
טו. רבי עזרא עטיה היה נוהג לקחת למרור "עולשין" )ככה היה כנראה המנהג בחאלב(17, 
כי עולשין הם באמת מרים )לא הרבה אבל הם מרים(, אז היו כאלה שהעדיפו לקחת 

13.  וגאון גדול היה, בקי וחריף וישר ואמיתי, היה מיוחד. הוא למד בנעוריו בסאלוניקי ארבע 
שנים, והרב חיד"א כותב עליו: "ועצם בכוחו מאד", היה גאון עצום. והוא הראשון בין האשכנזים 
שהיה חותם: צבי אשכנזי ס"ט, וס"ט לא פירושו ספרדי טהור, אלא סיפיה טב, שהרי הוא חותם 
"צבי אשכנזי ס"ט", אשכנזי וספרדי ביחד? לא יכול להיות, אלא "צבי אשכנזי סיפיה טב". וזה 
הפירוש האמיתי מדורי דורות, רק הדורות האחרונים שכחו והשתבשו, אחד אמר סין טין, אחד 
אמר ספל טיט, אחד אמרו סורו טמא, אחד אמר ספרדי טיפש, ואחד אמר ספרדי טהור, אבל 
הכל שטות, הפירוש האמיתי מדורי דורות, מזמן האבודרהם עד ימינו, ס"ט פירושה סיפיה טב, 
דהיינו שאדם מייחל לעצמו שיהיה לו סוף טוב. וגם הבן שלו היעב"ץ, חותם "היעב"ץ ס"ט", 

וזהו הפירוש הנכון.
צריכים  וחסא  חסא,  זו  חזרת  שהרי  בפסחים,  מופיע  זה  איפה  לזכור  סימן  אמר  מישהו    .14

לקחת "חסלט", אז חסא-לט, בפסחים ל"ט מופיע הדבר הזה.
15.  היה בחור אחד ספרדי שלמד בכולל חזון איש, ושם הרב קרליץ שיהיה בריא ראש הכולל, 
אז הוא רצה להחמיר ולאכול גם חסא וגם קריין, ויש לו בן בגיל שש אז הוא רצה לתת לו קריין, 
כדי שיזכה להיות קצת אשכנזי... אז אמר לו הרב נסים קרליץ שיהיה בריא: תיזהר, לבן שלך 

אל תתן קריין, אבל הוא לא שמע לו, נתן לבן שלו ומסכן הלך. צריך לדעת שקריין זה מסוכן.
אלא  בסוף,  בשדה  אותה  שמשאירים  ולא  בסוף,  מרה  היתה  החסא  בתונס  ולמעשה    .16
כשאוכלים אותה יש בה טעם מר בסופה, ובתחילה יש בה קצת מתיקות, אבל היא לא ממש 

מתוקה. ויש אומרים שיש הבדל בהשקאה, אם משקים עם מים מתוקים או עם מים מלוחים.
בצרפתית  נקרא  זה  לי  אמרו  עולשין,  לי  והביאו  תשמ"ח,  בשנת  בצרפת  הייתי  פעם    .17
"הינדיב", אמרתי להם: זה כתוב בגמרא, ולא האמינו לי, אמרתי לבן של בעל הבית שם )היה 
לומד מתמטיקה גבוהה אצל חבר שלי שלמד בחו"ל, והיה מבוגר ממני בכמה שנים, שמו נחום קאבלה, והוא 
לומד אצלו מתמטיקה, אבל הולך עם מזוודה שיש בה כל התלמוד, גם תלמוד וגם מתמטיקה, בסדר אין דבר. 
כתוב: "ויעקב איש תם" )בראשית כ"ה כ"ז(, ת"ם ר"ת תלמוד מתמטיקה(. תביא לי מסכת פסחים, פתח את 
המזוודה שלו והביא לי פסחים, והראיתי להם שם )בדף ל"ט ע"א( "עולשין הינדיבי", והינדיבי זה 

הינדיב בצרפתית.

שעיקר  )בשולי הסכמת רבו לשו"ת חזו"ע(,  הרב עובדיה ע"ה כותב לרבו  אותם. אבל 
המצוה בחזרת, ולכן צריך לקחת חסא גם בהתחלה וגם בסוף, דהיינו גם במרור וגם 

בכורך. וככה נהגנו אצל אבא.

ההבדל בין מרור וחזרת
ההבדל  אז  חסא,  זה  ושניהם  חזרת,  ויש  מרור  יש  הרי  בקערה?  ההבדל  ומה  טז. 
בניילון,  המרור  את  עוטפים  שלימה,  חסא  זה  באמצע  שנמצא  מרור  ככה:  הוא 
כי אולי יש בו תולעים או משהו כזה, הרי אי אפשר לבדוק חסא שלימה אם אין 
זה  "מרור  אומרים:  וכאשר  בניילון,  אותו  עוטפים  אז  תולעים,  שמה  מסתתרים 
שאנחנו אוכלים" וכו', מרימים אותו ולא אוכלים ממנו, ואילו העלים של החזרת 
שזה חסא, הם מפורדים, רחוצים שטופים ונקיים כמה שיכולים )ובעבר לא היה לנו 
אבל היינו הך שניהם חסא,  גוש קטיף, אבל היום עוד יותר טוב(, ומזה אנחנו אוכלים, 

רק שזו חסא שלימה וזו חסא מפורקת. וככה גם דעת הרב עובדיה )חזו"ע-פסח עמ' 
צ"ב(, וככה נהגו בחו"ל. ויש כאלה שלוקחים פעם עולשין, אבל זה רק מבלבל את 

המח, והרי הגמרא )פסחים ל"ט ע"א( אומרת מצוה בחזרת, וככה נפסק בשלחן ערוך 
)סי' תע"ג ס"ה(, ואמנם הרמב"ם השמיט את זה, אבל כל הפוסקים אומרים שמצוה 

בחזרת, והחזרת שלנו זו חסא.

גם האשכנזים יכולים לאכול חסא
צבי  מהחכם  וגם קריין ביחד. אבל חוץ  גם חסא  והרבה מהאשכנזים לוקחים  יז. 
שאמרנו, יש גם מכתב שכתב הנצי"ב מוולאז'ין, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין18, לבנו 
בכורו רבי חיים ברלין )מיום ח' בניסן תרמ"ג(. והוא אומר לו שם: "שמעתי שבני נ"י 
לא רוצה לאכול חסא בפסח רק קריין, תשמע בני, למה לך להחמיר בדבר שהוא 
וגם אם האשכנזים  כחרבות לגוף?", וזה מכתב ארוך19, ולכן צריכים לאכול חסא. 
יאכלו חסא זה בסדר גמור, כי חסא יכולה להיות גם לספרדים וגם לאשכנזים, חס"א 
ר"ת ח'סה ס'פרדים א'שכנזים, יוכלו אותה כולם ואין שום בעיה, ואלה דברי הגמרא 

זה לא המצאה שלנו. חסא זה "כֹס" בערבית.

שרויה בפסח
יח. ודבר שני, שרויה. האשכנזים מחמירים בשרויה, אבל הרב עובדיה ע"ה )יחוה דעת 
ח"א סי' כ"א( חיפש ומצא שהראשונים מתירים שרויה. והגאון מוילנא אכל שרויה וכן 

החכם צבי והחתם סופר והיעב"ץ. )עיין שם(. כי אחרי שהמצה נאפתה כבר אין בה 
שום חשש, ואם אדם רוצה לחשוש אז אין לדבר סוף. היו חסידי חב"ד בחו"ל שלא 
היו אוכלים מצה כמעט, חוץ מארבע כזיתים שהיו אוכלים בליל פסח בעל כרחם 
שלא בטובתם, ואח"כ בסעודה של יום טוב מה היו אוכלים כזית מצה בקושי. הרי 
אורז הם לא אוכלים, וקטניות הם לא אוכלים, אז אכלו כל הזמן תפוחי אדמה20, 
וממש היו עושים דיאטה בפסח. אבל אפשר לאכול21. ואין הבדל בין שרויה ללא 

וולאז'ין ארבעים שנה. פעם הרש"ש היה בווילנא, והנה הנצי"ב עשה  18.  היה ראש ישיבת 
גלות, הלך מעיר לעיר, והגיע לרש"ש )הרש"ש היה עשיר גדול ולמדן גדול, וכשהוא לומד כל העולם כולו 
היה אפס לפניו. אשתו היתה יושבת בחנות ומוכרת דברים, ופעם באה אליו ואמרה לו: השר הגיע לשלם כסף, 
והוא לא מכיר אותי הוא צריך אותך, אמר לה: תגידי לשר שאם בעלך היה מת היית הולכת אליו לקבר? היית 
אומרת לו קום יש לנו חשבון של כסף? הרי לא היה לך מה לעשות, ובגמרא )ברכות ס"ג ע"ב( כתוב "זאת התורה 
אדם כי ימות באהל" )במדבר י"ט י"ד(, שאין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, אז אני עכשיו 
נמצא בעולם אחר, בעולם הבא, הלכה לשר ואמרה לו את זה, אמר: אם ככה בעלך אז אני משלם עד הסוף. וזה 
היה השטן שרצה לבדוק אולי הרש"ש יפסיק מלימודו(, אז הרש"ש הראה לנצי"ב תוס' יבמות )פ"א ע"ב, 
בד"ה ככרות(, שאומרים שם: "שאני לחם הפנים דחמיר טפי", דהיינו חמור יותר, ושאל אותו: מה 
זה חמור יותר? מה חמיר טפי? )ובמקום אחר )זבחים ע"ב ע"ב, בד"ה אף( התוספות כתבו "דסמידא טפי", 
דהיינו שהקמח שלו יותר נקי, אבל כאן אמרו "דחמיר טפי"(. אז הנצי"ב שבא כאורח והיה בחור צעיר 
)הוא היה צעיר מהרש"ש בכמה שנים(, אמר לו: המ"ם של "דחמיר" זה שני ווי"ן, וצריך לומר "דחוויר" 
טפי, דהיינו שהוא לבן יותר. הרש"ש נדהם, והוא מזכיר אותו בחידושיו שם, הוא כותב: "מפי 
מוהרנהל"ב", מה זה נהל"ב? זה ר"ת נפתלי הירש לייב ברלין, וזהו רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, 
כי צבי זה הירש ויהודה זה לייב, אז מי שיקרא ברש"ש "מוהרנהל"ב", לא יידע מי זה, אבל זהו 
הנצי"ב מוולאז'ין, והוא כותב עליו: "ושפתים ישק". הרש"ש לא היה מפזר תוארים אבל כאן 
כתב שפתים ישק. ולא זו בלבד, אלא שהרש"ש שאל אותו: למה אני לא מצאתי זה כאדוני? 
אמר לו: כי אדוני לומד תורה מתוך עושר ואני לומד תורה מתוך יסורין, והתורה אוהבת את מי 

שלומד אותה ביסורין ובמסירות נפש, ולכן אני מצאתי את הדבר הזה.
19.  יש לי חוברת קטנה )ירושלים תשי"ח( תרגום המלים שהובאו באידיש בספר משנה ברורה. 
וזה לא הספיק להם לשיעור של חוברת, אז הם הוסיפו שם מכתב זה, מתוך ס' מרומי שדה 
)החכם צבי והיעב"ץ ומשנה ברורה(  להנצי"ב על מסכת פסחים. ועוד כמה פוסקים מהאשכנזים 

שמעדיפים את החסא על הקריין.
20.  אומרים שהרב חיי אדם רצה לגזור גם על תפוחי אדמה, הוא אמר שגם מתפוחי אדמה 
אפשר לעשות קמח אז נגזור עליהם, וכמו שגזרו אבותינו בקטניות. אז שלחו לו מכתב )זה מובא 
בשו"ת מים חיים של רבי יוסף משאש ח"א חאו"ח סי' קס"א(, אמרו לו: "כבוד הרב חיי אדם, תדע שחיי 

אדם בדורנו הם תפוחי אדמה"... אל תאסור עלינו את זה.
21.  והגאון מוילנא היה אוכל מצות כל שבעת ימי החג, למה? כי זה פשט התורה: "שבעת ימים 
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שרויה, כי אחרי שהמצה נאפתה מותר להטביל אותה במרק, ולאכול כמו שצריך. 
ובמיוחד זקנים שלא להחמיר עליהם שיאכלו את המצה דוקא יבשה, כי אי אפשר 

להם לאכול ככה.

קטניות מעיקר הדין מותרים לכלם
יט. ודבר שלישי, קטניות. כבר אמרנו שהקטניות ג"כ מעיקר הדין מותרים, הרא"ש 
אכל קטניות )פסחים פ"ב סי' י"ב(, הטור אכל קטניות )ריש סי' תנ"ג(, ורק באותה תקופה 
התחילו קצת להחמיר בקטניות, וזה כתב בעל הגהות מיימוניות22 על הלכות חמץ 
התחיל  הזה  המנהג  ולכן  בקטניות.  להחמיר  שיש  ה"א(,  )פ"ה  הרמב"ם  של  ומצה 
מאז, והיום מחמירים בזה הרבה. אבל בשעת הצורך אם יש ח"ו רעב וכדו', אז גם 

האשכנזים מתירים, כי מעיקר הדין זה מותר.

סיפור אברהם אבינו בליל הסדר
כ. יש לנו מנהג בליל פסח כשמגיעים בהגדה ל"ויעקב ובניו ירדו מצרים", קוראים 
זה,  את  זוכרים  אתה  אם  יודע  )איני  אבני"  יא  לו  "ותקול  נקרא:  בערבית,  קטע  איזה 
ויש לזה כמה נוסחאות, והנוסח הכי קצר הוא  ובספרי ההגדות שלנו הוא מתורגם לעברית, 

המתורגם(. והוא מספר על אברהם אבינו איך שהוא שבר את הפסילים וכו'23. אבל 

למה מספרים את זה בליל פסח? מה זה קשור? אז מצאתי שע"פ רש"י בסוף פרשת 
לך לך )בראשית י"ז כ"ו(, אברהם אבינו נולד ביום ערב פסח24. ולכן תרח עשה סעודה 
בליל פסח לכבוד הולדת הבן, אחרי שחיכה לו עד גיל שבעים, ובאו אליו לסעודה 
שבלע  כוכב  ראו  הביתה  כשחזרו  בלילה  ואח"כ  והאיצטגנינים,  המלוכה  שרי  כל 
שלשה כוכבים, והלכו לנמרוד ואמרו לו: זה עתיד להרוס את כל הממלכה והדת 
וכו', זה הסיפור של  שלהם, והוא כמעט הרג אותו, אח"כ שם אותו בכבשן האש 

אברהם אבינו.

אברהם אבינו והרמב"ם נולדו בערב פסח
בי"ד  שנולד  אחד  עוד  לנו  ויש  בניסן.  עשר  בארבעה  נולד  אבינו  אברהם  אז  כא. 
מהפכה  עשה  אבינו  אברהם  במינם.  מיוחדים  היו  ושניהם  הרמב"ם,  וזה  בניסן, 
לכולם  אמר  אבינו  ואברהם  אלילים25,  עובד  היה  בזמנו  כולו  העולם  כי  בעולם, 
שיש רק אל אחד, "איתן לימד דעת בטרם ידעוך כל" )זה פיוט בסליחות שתיקנו אותו 
הגאונים, הוא מופיע בסליחות שלנו "שפתי רננות"(, דהיינו "איתן" שזה אברהם אבינו, 

לימד דעת לפני שכל העולם ידע אותך. והרמב"ם ג"כ עשה מהפכה, כי עד ימיו כל 
מי שרצה לפסוק הלכה, היה צריך לפתוח מקור מכאן ומקור מכאן, ובא הרמב"ם 
ועשה לך את ההלכות מוגשות על כף ידך, הכל מוכן לך. לפניו חשבו כמה חכמים 

תאכל מצות" )שמות כ"ג ט"ו(, אמנם זה לא חובה, ולא מברכים על זה "על אכילת מצה", אבל 
מצוה לאכול. ומצאו לו מקור בגמרא )פסחים דף מ' סע"א( שם מסופר על מר בריה דרבינא שאמו 
היתה מכינה לו "עריבות הרבה" חטים שמורים משעת קצירה לצורך הפסח. ואם זה רק בשביל 

לילה הראשון של יום טוב אז למה כ"כ הרבה חטים? אלא שהיו אוכלים מצות כל הזמן.
מהגהות  זה  לא,  אבל  יותר(,  או  פחות  קפ"ז  בשנת  )שזה  ממהרי"ל  התחיל  שזה  חשבתי  אני    .22
מיימוניות שהיה תלמידו של מהר"ם מרוטנבורג בן דורו של הרא"ש, זאת אומרת לפני שבע 

מאות שנה.
23.  פעם סיפרתי את הסיפור הזה לתינוק בבית לפני שלש שנים, הוא היה בקושי בן שנתיים, 
ושמו "אברהם", אז הוא חשב שאני מספר עליו, אני אומר שאברהם אבינו שבר את הפסילים 

והוא שמח... מתי אתה שברת את הפסילים? 
24.  ואיך יודעים את זה? כתוב בסוף פרשת לך לך, "בעצם היום הזה נימול אברהם וישמעאל 
בנו" )בראשית י"ז כ"ו(, והרי לפני כן לא כתוב שום יום או תאריך, ומה זה "בעצם היום הזה"? אז 
רש"י אומר שבעצם היום הזה זה ביום שמלאו לאברהם תשעים ותשע שנים, דהיינו שלפני כן 
)שם פסוק כ"ד( כתוב "ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהמולו בשר ערלתו", וא"כ "בעצם היום 
הזה" הכוונה ביום שמלאו לו תשעים ותשע הוא עשה את הברית. אבל עדיין לא נדע באיזה 
יום, אז יש המשך לזה: הרי ביום השלישי למילתו, כתוב: "וירא אליו ה'" )בראשית י"ח א'(, ובאו 
אליו המלאכים באותו היום, ואח"כ "ויבואו שני המלאכים סדומה בערב" )שם י"ט א'( והחריבו 
את סדום, ובמדרש רבה שם )סוף פרשה נ'( כתוב שסדום נחרבה בליל ט"ז בניסן, זאת אומרת 
מתי היו המלאכים אצל אברהם? בט"ו בניסן-יום ראשון של פסח, ואם זה היום השלישי של 
המילה אז נחשב למפרע, ט"ו בניסן זה היום השלישי, י"ד בניסן זה היום השני, י"ג בניסן זה 
היום שעשה את המילה, ורש"י אמר שביום הזה מלאו לו תשעים ותשע שנים, דהיינו שביום 
הזה נגמרו תשעים ותשע שנים, וא"כ ביום שלמחרת-י"ד בניסן אברהם אבינו נולד, יוצא שהוא 

נולד ביום ערב פסח.
בודהא,  את  הפרה,  את  עובדים  הם  ושם  בהודו,  משוגעים  אלילים  עובדי  נשארו  היום    .25
וכל השטויות שבעולם. פעם היה שם חסיד חב"ד הרב הולצברג הי"ד, ועשה כרטיס כזה כמו 
כספומט, שכל מי שרוצה לשמוע על יהדות ועל שבע מצוות בני נח שיתקשר אליו, וגם הגוים 
היו יכולים להתקשר לשמוע על שבע מצוות בני נח, והנה הודי אחד התקשר אליו, שאל אותו: 
אני יכול לקבוע פגישה? אמר לו כן, בא אליו, אמר לו: הדבר הראשון שתאמין שיש אלקים 
אחד, אמר לו ההודי: זה לא יכול להיות, אמר לו: למה לא יכול להיות? אמר לו: כאן בהודו בלבד 
יש למעלה משלש מאות מליון אלילים, אתה אומר לי שיש אלקים אחד שברא את העולם, איך 
זה יכול להיות? אמר לו: כולם הבלי הבלים, הם אלילים של הבל וריק. וככה הסביר להם עד 

שנכנס להם הדבר הזה.

בצרפת שה' יש לו גוף, אבל זו טעות. הרמב"ם קבע לנו י"ג עיקרים, מנה לנו תרי"ג 
מצוות, כתב לנו חיבור היד החזקה, את הכל עשה לנו מוכן, וזה דבר גדול מאד. 

ושניהם נולדו ביום י"ד בניסן.

שיעור כזית במצה עבודת יד
עבודת  במצת  גרם   20 הוא  החשבון  במצה,  ומרור?  במצה  כזית  שיעור  כמה  כב. 
נכון מכמה סיבות, סיבה ראשונה, שמרן  זה לא  גרם, אבל   30 יד. הרבה אומרים 
)חולין  זו דעת התוספות  "יש אומרים" כחצי ביצה, ולמעשה  )סי' תפ"ו ס"א( כותב: 

ק"ג ע"ב(, ואילו הרמב"ם  סובר שזה שליש ביצה )כן הוכיח הפר"ח סי' תפ"ו מהרמב"ם 

הלכות שבת פ"ח ה"ח וע"ע בביאור הגר"א שם(, והרשב"א )עי' במשמרת הבית בית ד' שער 

א' ד"ו ע"א( אומר שזה רבע ביצה, והריטב"א אומר אפילו פחות, אז למה התוספות 

אמרו חצי? כי הם לא הכירו את הזיתים26, ולכן הם אמרו שהוא חצי ביצה, אבל 
למעשה הוא פחות. ובאמת גם אם ניקח לחומרא שהזית הוא חצי ביצה, הרי זה לא 
חצי ביצה במשקל אלא בנפח, וא"כ המצה בנפח היא רק מקסימום 15 גרם, ואנחנו 

עיגלנו ל-20 גרם, אז כשאתה לוקח 20 גרם זה בסדר גמור ויש לך כזית.

שיעור כזית במצת מכונה
יד, אפשר לצאת ידי חובה בדוחק במצת מכונה,  כג. אם אדם אין לו מצת עבודת 
זה 15 גרם. וחצי מצת מכונה זה כזית, לא צריך יותר  ושיעור כזית במצת מכונה 

מזה, וא"כ ארבע כזיתים של ליל פסח זה שתי מצות מכונה27.

השיעור במצות עבות
כד. וזה במצות דקות. ומה שהיתה מסורת אצל הספרדים שזה 30 גרם, זה מדובר 
במצות עבות. יש חכם הרב טופיק, יש לו ספר "ספיקא דיומא", והוא מדד בעבות 
ואמר שזה יכול להגיע לשלשים ושמונה גרם, וזה יותר מדי, אבל יש כאלה שעושים 
לחומרא  גרם   20 שאמרתי:  כמו  השיעור  אז  דקות,  עושים  ואנחנו  עבות28,  מצות 

במצת עבודת יד, ו- 15 גרם לחומרא במצת מכונה.

שיעור כזית במרור
כה. ואיך משערים במרור-בחסא? משערים ככה: אם יש לך כוס שמכילה רביעית 
בדיוק29, )דהיינו שמונים ואחד גרם שזה רביעית(, אז אתה לוקח עלים של חסא ודוחס 

26.  ואיך אנחנו יודעים שהם לא הכירו את הזיתים? כי הם כתבו בעירובין )י"ח ע"ב, בד"ה מרורין( 
ובפסחים )ל"ו ע"א, בד"ה אף( שהזיתים הם מתוקים, ומה שכתוב במדרש )מכילתא סוף פרשת בשלח 
פרשה א'( שהזית מר, הכוונה על האילן אבל הפרי מתוק, וכי הזיתים מתוקים? הרי הם מרים. 
ואילו רש"י ידע שהפרי מר, בשבת )דף נ' ע"ב, בד"ה לפצוע( הוא אומר שפרי של הזית מר, ופוצעין 
אותו בסלע בשביל למתק מרירותו, אז איך רש"י ידע והם לא ידעו? אני חושב שרש"י קיבל את 
הפירוש הזה מהגאונים, כי אומרים שאחד מארבעת השבויים הובל לצרפת והוא הפיץ שם את 
התורה, אז יכול להיות שככה הוא קיבל, אבל התוספות כיון שלא הכירו את הזיתים, אז אמרו 
מסתמא הזית כמו כל הפירות שהם מתוקים ולא צריכים בישול, כי רק ירקות צריכים בישול, 

אבל האמת שהזית זה פרי יוצא מן הכלל והוא מר.
27.  הרב יוסף גינזבורג שליט"א שהוא חבדני"ק )רב מושב עומר(, ולהבדיל בין החיים הרב יחיאל 
אברהם זילבר ז"ל שהוא ליטאי )מבני ברק(, שניהם כיוונו לדעה אחת )ולא תגידו שאחד למד מהשני, 
כי זה חבדני"ק וזה ליטאי, "ולא קרב זה אל זה כל הלילה", ושניהם אמרו אותו דבר(, שהכזית של מצת 
מכונה זה 9 גרם. ואני מדדתי )לא טוחנים את זה, אלא מודדים כמה שאפשר בצפיפות(, ויצא לי 11 גרם, 
ומסתמא הם יש להם כלים יותר מדוייקים, אבל אני מעגל ל-15 גרם, וזה לגבי הכזית של מצת 
מכונה. ואילו לגבי מצה עבודת יד זה קצת יותר מזה, הם כתבו שזה 15 גרם, ואנחנו עשינו 20 

גרם, אז בודאי יש בזה שיעור, ולא צריך להחמיר יותר.
28.  בזמן הגמרא היו עושים עבות כמעט כמו פיתה, הגמרא )פסחים ז' ע"א( אומרת שאדם מצא 
פת בבית ולא ידע אם היא חמץ או מצה, ואיך אפשר שלא ידע אם זה חמץ או מצה? הרי המצה 
היא דקה? )איך אומר רבי יהודה הלוי )דיואן ח"ב עמו' 205( "ומה דקה ורכה וחלקה, ואלמת מדברת בחזקה", 
הוא עשה את החידה הזאת על הקולמוס, שהקולמוס הוא דק ורך וחלק והוא אלם, אבל מדבר בחזקה, כי אדם 
לפעמים כותב מכתב ומשגע בן אדם. אז הרי המצה שלנו היום היא דקה ורכה וחלקה(, ואיך אפשר לטעות 
בין מצה לפיתה? אלא, המצות שבזמן הגמרא היו כמו המצות התימניות, שהם כמו פיתה. ולכן 

בעבות השיעור אחר.
29.  וכמה זה רביעית? ביצה ומחצה. אבא ע"ה כשמגיע פסח היה מראה לתלמידים )ראיתי את 
זה בשנת תשכ"ב(, איך משערים רביעית, היה מביא צלחת שיכולה להכיל שלש ביצים, וממלא 
אותה מים עד הסוף שאם תוסיף עוד טיפה ישפך, ושם אותה בתוך קערה גדולה, ואח"כ לוקח 
שלש ביצים הכי גדולות שיש )כי אנחנו אומרים שאולי הביצים הגדולות שלנו הם הקטנים של פעם, לכן 
לוקחים את הגדולות(, ושמים אותם בצלחת, אחת שתיים שלש, אבל בזהירות לא בכח שישפכו 
המים, ואז המים נשפכים לתוך הקערה הגדולה, וכמות המים האלה זה נפח של שלש ביצים, 
זה  כוס  שבכל  והחצי  בדיוק,  חצי  חצי  שיהיה  כוסות,  בשני  האלה  המים  את  מודדים  ואח"כ 
שיעור רביעית, למה? כי "רביעית" זו רביעית הלוג, והלוג הוא שש ביצים, אז הרביעית של שש 
ביצים זה ביצה וחצי, ואיך נוכל לשער ביצה וחצי? נשבור ביצה? לא, לכן לוקחים נפח של שלש 

ביצים ומחלקים אותו לשני כוסות, וחצי מזה זה ביצה וחצי.
וכמה הרביעית בגרם אליבא דהרב עובדיה? פעם אמרו שזה שמונים וששה גרם, אבל אח"כ 
הורידו את זה, החזון איש )או"ח מועד, קונטרס השיעורים סי' ל"ט( אומר שזה מאה חמשים גרם, אבל 
הוא מדבר על ביצים שהיום לא קיימים במציאות, והוא חושש לדעת הצל"ח בפסחים )קט"ז 
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אותם בכוס עד שיגיעו לחצי הכוס, וכשהגיעו לחצי ודאי שיש בו כזית, למה? כי יש 
לך בכוס נפח של ביצה ומחצה, ואפילו אם ניקח את שיעור כזית הכי חמור שזה 
חצי ביצה, א"כ ביצה ומחצה זה שלשה כזיתים, אז חצי מזה זה כזית וחצי, לכן אם 
אתה דוחס את העלים ואתה רואה שהם מגיעים לחצי הכוס, אז בודאי יש לך כזית, 

ולא צריך יותר מזה30.

סדר "כורך" במרור
כו. וכשאנחנו לוקחים חסא ב"כורך", איך עושים? המצה בפנים וכורכים עליה את 
החסא, והאשכנזים עושים להפך. ופעם לימדתי ככה לתלמידים, אז בא הרב פינסון 
ע"ה ואמר לי לא ככה עושים, אלא חתיכת מצה מכאן וחתיכת מצה מכאן והמרור 
באמצע, אמרתי לו למה? הרי כורכים את החסא. אבל משום שהם לוקחים קריין, 
ואי אפשר לכרוך בו כי הוא לא נכרך ולא מתעגל, לכן היו עושים מצה מכאן ומצה 
מכאן והמרור באמצע, אבל אנחנו שלוקחים חסא, אז לוקחים את הכזית מצה של 
הכורך, וכורכים עליה את המרור. ומצאתי שרבנו חננאל )פסחים קט"ו ע"א ד"ה מאן 
תנא( אומר ככה בפירוש, שכורכים את המרור על גבי המצה, כי הוא לקח ג"כ חסא, 

וזה פשוט מאד.

שהפסח יהיה כב"ש
כז. ויש שלשה דברים שצריך אדם לברך את חבירו בפסח, שיהיה לו פסח "כשר 
כי  טעיות,  בו  יהיו  ולא  כשר  הפסח  שיהיה  כשר,  כב"ש.  ר"ת  וזה  ושמח",  בריא 
שזה  ומתברר  לנדא,  הרב  בהשגחת  עליהם  שכתוב  וופלים  לוקח  אדם  לפעמים 
מזוייף, ויש אנשים רשעים שהיו מזייפים, וקרה פעם דבר כזה, עוד בימי הרב לנדא 
הקודם, שמכרו בפרדס כץ וופלים בהשגחה שלו )כביכול( וכשרים לפסח, ואנשים 
אכלו, ואח"כ גילו שאכלו איסור כרת. לכן אל תיקח דבר שהוא מסופק, אל תיקח 
מחנות לא כשרה, אל תיקח מחנות שדעתם רק לכסף, "כי אין עיניך ולבך כי אם 
על בצעך" )ירמיה כ"ב י"ז(, לבם רק על בצע כסף, אז זה הפירוש "כשר". והדבר השני 
זה בריא, כי אדם משנה בפסח את כל האוכל שלו, כל השנה הוא אכל חמץ ועכשיו 
אוכל מצות, ויש כאלה שזה גורם להם עצירות או שלשול והם סובלים, ולכן נאחל 
שיהיה פסח "בריא". ודבר שלישי זה שמח, למה שמח? כי בפסח יש הרבה הוצאות 
על כל מיני דברים31, לכן מאחלים שיהיה פסח שמח. אז גם כשר גם בריא וגם שמח, 

וזה ר"ת כבש.

שוחטים כבש לפסח
אבל  שומן  בו  יש  הכבש  פסח,  לקראת  כבש  שוחטים  הספרדים  כלל  בדרך  כח. 
עושים זכר למה שהיה פעם, "שה תמים זכר בן שנה יהיה לכם" )שמות י"ב ה'(. ולא 
אוכלים אותו צלי, אלא לוקחים את הזרוע צולים אותו ושמים בקערה, ואוכלים 

אותו למחר. והשאר אוכלים אותו מבושל.

נוהגים לאכול אליה של כבש בפסח
כט. יש לנו מנהג בג'רבא שלא כולם עושים את זה, שאוכלים שתי ארוחות בליל 
פסח, בהתחלה ארוחה רגילה ואח"כ אוכלים אליה של הכבש, לוקחים ממנה קצת, 
טוב  לא  שהמטוגן  ואדם  שומן.  מלאה  כולה  כי  שמן  לא עם  אבל  אותה  ומטגנים 

בשבילו, יקח מעט מאד בשביל המנהג32. ולמה אוכלים אליה?

שני טעמים לזה
רבי  )ג' ע"ב( על  טעם ראשון זכר לסיפור של הגמרא בפסחים  ל. יש שני טעמים, 
יהודה בן בתירא בנציבין33, שהיה בזמנו גוי אחד שאמר היהודים אוכלים כל שנה 
פסח, ועולים ברבבות בן פורת יוסף לבית המקדש )זה היה בזמן בית המקדש(, למה 
שאני לא אלך ג"כ לאכול? אז הוא התחפש ולקח בגדים של יהודים, עשה לו זקן 

ע"ב(, אבל מה שמקובל אצל הספרדים מדורי דורות, וככה נבדק היום לפי הדרהם של הרמב"ם, 
ששיעור רביעית זה שמונים ואחד גרם.

30.  היה חכם אחד מחכמי ג'רבא, שמו רבי מעתוק חדאד, שהיה לוקח שבעה עלים של חסא, 
ואח"כ אומר לאשתו תגידי יש פה כזית? אמרה לו יש פה עשרה כזיתים, מספיק עם החומרות 

שלך...
 .31

32.  ואני מפתה את הנכדים שיהיו בריאים, שכל מי שיקח קצת אליה אני אתן לו כסף, כי אחרת 
הם לא יקחו. )וגם מי שיודע מה נשתנה בע"פ מקבל כסף(.

33.  "נציבין" זה מקום מוכר עד היום, נמצא בגבול בין עיראק ובין כורדיסטאן. מאיפה אני 
יודע? כי בניו יורק יש בית הכנסת ע"ש רבי יהודה בן בתירא, והיהודים שם אמרו שהם באו 
מנציבין, והיום היא נקראת: "מוצול", וזה בגבול בין כורדיסטאן ובין עיראק, ויש להם מסורת 
ששם היה רבי יהודה בן בתירא, ובנו שם בית הכנסת על שמו, והיום שאין שם יהודים העבירו 

אותו לניו יורק.

מזוייף עם פאות וציציות וכו', והלך לשם ואמר להם: אני רוצה לאכול, בסדר נתנו 
לו, אז אכל עם כולם, רקד עם כולם, שר עם כולם, "כזיתא פיסחא והלילא פקע 
איגרא" )פסחים פ"ה ע"ב(, אבל הוא לא אכל כזית אלא הרבה יותר, משום שהיה עם 
זה גם קרבן חגיגה, אז אכל עד שהתפקע. ואחרי שחזר בא לרבי יהודה בן בתירא, 
אמר לו: הרי כתוב בתורה שלכם "כל בן נכר לא יאכל בו" )שמות י"ב מ"ג(34, והנה 
אכלתי משופרי דשופרי, אמר לו רבי יהודה בן בתירא: איזה שופרי דשופרי? נתנו 
לך אליה? אמר לו: אליה לא נתנו לי, אמר לו: כנראה הם הכירו בך ברוח הקודש 
שאתה לא יהודי, ולכן לא נתנו לך את האליה, אז פעם אחרת תגיד להם שיביאו 
לך אליה, אמר לו: אל תדאג, אני אגיד להם. שנה הבאה הלך עוד פעם והתחפש 
כרגיל, אמר להם: "מאליה ספו לי", תביאו לי מהאליה, אמרו לו: מה זה? "אליה 
לגבוה סלקא", אליה מקריבים אותה, ככה כתוב בפרשת ויקרא )ויקרא ג' ט'(: "חלבו 
האליה תמימה", מי אמר לך לבקש את זה? אמר להם: רבי יהודה בן בתירא, אמרו 
לו: רבי יהודה בן בתירא אמר לך דבר כזה? איך יתכן? מאי האי דקמן? בדקו אותו 
וראו שהוא ערל, והרגו אותו. אז שלחו לרבי יהודה בן בתירא, "אשריך רבי יהודה 
בן בתירא שאתה נמצא בנציבין ומצודתך פרוסה על ירושלים". ולכן אוכלים את 
האליה זכר לדבר הזה, שעשה בחכמה רבה לגלות שהוא גוי35. וטעם שני לאכול 
ואסור  חלב,  זה  שהאליה  שטוענים  הקראים  כמו  שלא  להראות  כדי  האליה,  את 
לאכול אותה, כי כתוב: "חלבו האליה תמימה", אלא רש"י פירש שם: "חלבו" דהיינו 
ויש הוכחות ארוכות לזה. לכן כדי לזכור  ולא הכוונה שהוא חלב,  המובחר שבו, 
את שני הדברים האלה, גם את הנס של רבי יהודה בן בתירא וגם להוציא מדעת 

הקראים, אז אוכלים אליה.

לאכול אפיקומן לפני חצות
כי אפיקומן אוכלים לכתחילה לפני חצות, ולכן כדאי  לא. וצריך לא לאחר הרבה, 
להיזהר בזה, אבל אם עבר חצות אין דבר, ויכול לאכול את האפיקומן, ולומר: "זכר 
לקרבן פסח הנאכל על השובע", אין שום בעיה. אבל לא לאחר הרבה מסיבה אחרת, 

כי מחר בבוקר יקום מאוחר ויתפלל אחר הזמן, לכן לא כדאי.

לברך על כוס רביעי גם אחרי חצות 
לב. הרב עובדיה ע"ה בחזון עובדיה )מהדו"ק עמו' קפ"ח( כתב, שגם כוס שלישי ורביעי 
צריך לברך עליהם לפני חצות, ואם עבר חצות אז עושים כוס רביעי בלי ברכה. אבל 
אף פעם לא עשינו ככה, ובחו"ל היינו מאריכים, בלילה הראשון היינו גומרים אחר 
חצות, ובלילה השני היינו מתרגמים ההגדה לערבית ומאחרים עד השעה שתים 
שלש. אז אח"כ הרב חזר בו )בחזו"ע פסח עמו' קכ"ד(, ואמר שאפשר לומר את הברכות 

של כוס שלישי ורביעי גם אחרי חצות, וכך הדין.

המנהג הנכון באמירת "מצה זו" וכו'
זו שאנחנו אוכלים  לג. היה פעם מנהג מוזר, שכל אחד מבני הבית אומר: "מצה 
על שום מה" וכו', וקורא את כל הקטע, ובלילה השני היו מתרגמים ג"כ לערבית, 
ועד שיגמרו כולם שעה וחצי הולכים לאיבוד על מצה זו ומרור זה, לכן יש מנהג 
יותר טוב, שכל אחד רק שואל: "מצה זו שאנחנו אוכלים על שום מה"? ואח"כ עונים 
במקהלה: על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. וגם לא מסתבר שאחרי 
שהראשון ענה "משום שלא הספיק" וכו', השני שוב שואל: "על שום מה"? מה אתה 
שואל עוד פעם? הסברנו לך כבר, לכן כל אחד אומר "על שום מה", כולם שואלים, 
ואח"כ פתאום מנצנצת בהם רוח הקודש ונותנים תשובה לכולם, וככה עושים גם 

במצה זו וגם מרור זה. ובפסח רק מסתכלים על הזרוע, זה הכל.

"והגדת לבנך"
לד. הרמב"ם )פ"ז מהלכות חו"מ ה"ב( כותב שצריך להסביר לילד בלשון הזאת, איך 
הלשון שלו? "כולנו היינו עבדים כמו שפחה זאת וכמו עבד זה במצרים", מה זה 
היה  אז  לאכול,  מה  להם  שאין  ערבים  היו  ערב  במדינות  זה?  ועבד  זאת  שפחה 
היהודי מביא מישהו ערבי שיעבוד וישרת אצלו בבית, והוא היה עושה לו את הכל, 
והיהודי משלם לו בעין יפה )לא כמו הערבים הקמצנים, אלא נותן לו בעין יפה(, והוא היה 
מאד מעריך את היהודי הזה, ואז כשאתה בא להמחיש לילד בליל פסח, אתה אומר 
לו: היינו עבדים כמו השפחה הזאת, אתה רואה את פטמה הזאת איך היא עובדת? 

34.  ואיך הוא ידע את זה? כי התורה תורגמה ליונית, עוד לפני כן בזמן תלמי המלך, במגילה 
)דף ט' ע"א(.

35.  יש עד היום כתובת בכותל המערבי )אולי קצת פנימה(, שכתוב שם: "כל לא יהודי שיעבור 
את המקום הזה ייהרג על המקום", והיא כתובה ביונית, כי ככה היה בזמן בית המקדש, והם היו 

צריכים לדעת שזה הגבול שלהם ולא יותר מזה.
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וגם העבד הזה, כדי שהילד יתפוס מה זה עבדות.

כשמרן זצ"ל תיאר את עשר המכות
את  מסביר  כשהיה  גם  זה  את  ממחיש  היה  ע"ה  עובדיה  הרב  לה. 
העשר מכות, וכשהיה מגיע לצפרדע, מסביר מה עושה הצפרדע? 
כשהיא  אומרת  ומה  ועבדיו,  פרעה  של  המעיים  בתוך  מקרקרת 
מקרקרת? אז הרב היה מחקה אותה, שהצפרדע אומרת: "רק-רע 
רק-רע רק-רע כל היום" )בראשית ו' ה'(, ושמעו את זה עד בלגיה. היה 
שם יהודי בשם ר' דוד דמן, שאמר: "כמה יפה התיאור של הצפרדע 
תיאור  היה  בערוב  אבל  זה.  את  שמעתי  לא  ואני  רע",  רק  שאומר 
עוד יותר טוב, היה אומר שהמצרי אומר ליהודי תיקח את הילדים 
שלי ותטייל איתם, אז היה לוקח את הילדים ופתאום נפל ערוב, ה' 
ירחם עלינו, זה אריה וזה דוב וזה זאב וזה שועל וזה נחש וזה פיל, 
כולם שם טורפים בצוותא אחת, אחד טורף את פלוני, ואחד טורף 
והרב היה קורא להם בשמותיהם, ערפאת36 אכל אותו  את פלוני, 
הדב, מוחמד אכל אותו פלוני, עלי אכל אותו פלוני, מוסטאפה אכל 
אותו פלוני, אז המצרי שואל אותו: למה לא אכלו גם אותך? אמר 
וידוי, אבל פתאום הפיל  לו: בהתחלה אני פחדתי והתחלתי לומר 
הרים את החדק שלו, ואמר לי "סלאם עליכום" אני הולך, למה? כי 
אני יהודי, והפיל הזה יודע מי יהודי ומי לא, וכאן במדינה לא יודעים 
מיהו יהודי, אז הרב היה מסיים: "ישראל לא ידע עמי לא התבונן" 

)ישעיה א' ג'(.

עדויות ממצרים על עשר המכות
לו. אדם צריך לדעת שכל מה שנאמר בתורה הכל אמת. הכופרים 
שהמציאו  סיפור  שזה  אומרים  הם  מצרים,  יציאת  את  מכחישים 
לדור  מדור  זה,  על  שומרים  דורות  שמאה  אפילו  היהודים,  אותו 
ומשנה לשנה, אבל הם טוענים כך. בדורנו היה חוקר אחד )כנראה 
יהודי(, ד"ר עמנואל וילקובסקי, שמצא כתב יד מתקופת החרטומים, 

והיה מפורר כולו אבל נשאר בו כמה דפים שאפשר לקרוא אותם, 
)יש כאלה שיודעים את שפת החרטומים של פעם,  אז הוא תירגם אותו 
וראה  פעם(,  של  המצריים  של  יד  כתבי  לפענח  ידעו  מסויימת  סיבה  וע"י 

שיש בכתב הזה עדות על שמונה מתוך עשר מכות, והשאר הלכו 
יציאת  על  עדויות  כמה  עוד  יש  האלה  יד  מכתבי  וחוץ  בדפים37. 
וכמה  לאמיתה,  אמת  זה  בתורה  שנאמר  מה  שכל  לדעת  מצרים, 
שיכחישו את זה בסופו של דבר האמת תטפח על פניהם, ויש לזה 
כמה וכמה הוכחות, כדי שאדם יידע שכל מה שכתוב בתורה אמת 
לאמיתה, דם צפרדע כנים וכו', כל הפרטים האלה כתובים ומדוייקים 
להפליא, שאדם יאמין בזה38, ויקרא את הדברים מתוך שמחה, ויידע 
שכל דברי חכמים אמת, ובלי נדר אני רוצה עוד לדבר על זה בשבוע 

הבא, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, אמן כן יהי רצון.

36.  בשנים האחרונות הרב לא רצה להזכיר את ערפאת מפורש, אבל עכשיו 
וערפתו" )שמות י"ג י"ג(, הוא כבר נערף  אפשר להזכיר אותו, "ואם לא תפדה 

והלך, "וערפו שם את העגלה בנחל" )דברים כ"א ד'(.
הוצאות  לשלש  הלך  אותו,  להדפיס  ורצה  ספר  זה  על  כתב  הוא  אז    .37
גדולות, אבל הם לא רצו להדפיס לו, למה? כי יש פרופסורים שאמרו להם: 
אם תדפיסו את זה לא נדפיס את החיבורים שלנו אצלכם, אז הם לא הסכימו 
להדפיס לו, מה הוא עשה? הלך לאמריקה והדפיס אותו, ואח"כ זה הועתק 
בכמה ספרים, יש ספר של הרב קורמן, ויש ספר של הרב גרילק שיבדל לחיים, 
ושם הוא מביא צילום מהכתבים האלה, והיום יש ספר אחר של הרב זמיר 

שיהיה בריא, "ארכיאולוגיה תנכי"ת" )לא ראיתי אותו(.
38.  בימי רבי חיים ויטאל היתה אשה אחת שנכנס בה רוח, והיתה משתגעת, 
ולא ידעו מה יש לה, אז הלכו אצל מהרח"ו, והוא השביע את הרוח, אז אמר 
לו הרוח: האשה הזאת בליל פסח לא מאמינה בנסים של יציאת מצרים, היא 
אומרת שזה סתם ולכן היא סובלת, אמר לה מהרח"ו: את מאמינה? אמרה 
לו: כן אני מאמינה, את מאמינה מכל הלב? אמרה לו כן, אז עכשיו הרוח תלך, 

וככה היא התרפאה בזכות הדבר הזה.
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ניתן לשמוע את השיעור 
בשידור ישיר גם באתר: 

www.ykr.org.il

עיצוב גרפי:

הננו מתכבדים להזמין
 את הציבור הרחב למעמד

הקבלת פני 
רבו ברגל

לכבוד מרן פאר הדור 
ראש הישיבה שליט"א

בהשתתפות 
מרנן ורבנן גאוני ישראל שליט"א

רבני ערים, אישי ציבור ועוד

האירוע יתקיים בעז"ה 
בחול המועד 

יום רביעי י"ט ניסן התשע"ו
 )27.4.2016(    בשעה: 17:00

באולמות "היכלי מלכות"
רח' שלמה המלך 18 בני ברק

בברכת "ברוכים הבאים"
מוסדות ישיבת "כסא רחמים"

לנשיםמיוחדים מקומות 

תזמורת 
מזרחית וחסידית 

עם הזמרים:

אלי הרצליך

נתנאל כהן 

ורפאל חיון

 זכינו ת"ל ועלוננו הקדוש "בית נאמן"
 שיעורו של מרן ראש הישיבה שליט"א

נפוץ בארץ ובעולם בפ"י בעשרות אלפי עותקים
ועוד היד נטויה בעזה"י.

 וכל אשר נשאו לבו הטהור
 להיות שותף בהרמת קרן התורה זיכוי הרבים והפצת הענק

בכל רחבי הארץ
ירים את תרומתו בבנק הדואר מס' ח-ן 7761990

או בכרטיס אשראי במשרדי
מוסדותינו הקדושים בטלפון 08-6727523.


