
אהרן ובניו ניצטוו ציווי תמוה, לכאורה: "ופתח אוהל מועד תשבו יומם 
האדם  והרי  תמותו".  ולא  ה'  משמרת  את  ושמרתם  ימים,  שבעת  ולילה 
רק אדם הוא, חייב הוא לאכול, לישון, אף להיפנות. היעלה על הדעת 
ודאי  מועד?  אוהל  בפתח  ויום  לילה  ימים  שבעה  שהו  ובניו  שאהרן 
שלא, חציו השני של הפסוק מפרש את חלקו הראשון: "ושמרתם את 
על  אתם  ועומדים  קודש  עבודת  לכם  יש  עוד  כל  היינו   ," ה'  משמרת 
וכלתה  העבודה  משהסתיימה  למקומכם.  אתם  רתוקים  משמרתכם, 
המשמרת, רשאים אתם לילך לבתיכם. וזהו שפירש רבינו הרמב"ן זצ"ל: 
בשעת  ולילה  יומם  מועד  אוהל  מפתח  יצאו  שלא  הזה,  הפסוק  "עניין 
עבודה, כלומר עד שישלימו כל העבודה המוטלת עליהם באותה עת. 
והיא מצוה הנוהגת לדורות, שלא יניח כהן עבודה וייצא, וחייבין עליה 
מיתה. והוא שאמר בכהן גדול: ומן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש 
לכאורה,  עבודה".  בשעת  אומר  הווי  מחללת,  היציאה  אימתי   – אלוקיו 
ואף  המקדש.  בבית  עבודתם  בשעת  כהנים,  אלא  מדבר  זה  כתוב  אין 
מבינים אנו ציווי זה ועונשו החרוץ והנורא: חייל העומד במסדר, מתוח 
ודרוך, כשהמלך סוקר את השורות – ולפתע יוצא הוא לשוחח עם חברו 
או לסדר את ענייניו, ודאי ייענש בכל חומר הדין! אבל התורה ניצחית 
היא, ומכוונת דבריה לכל אדם ובכל עת. ואכן, גם ציווי זה מופנה אלינו, 
תובע מאיתנו, דורש ומתריע! הכיצד? הלא אין אנו כהנים, ובית המקדש 
חרב בעוונותינו ועדיין לא נבנה, ולא חודשה בו העבודה! אכן כן, אבל 
כבר נמשל בית הכנסת לבית מקדש מעט, והתפילות במקום קרבן הן. 
ואלו דברי רבינו יעקב בעל הטורים זצ"ל: "התפילה היא במקום קרבן, 
דוגמת  שתהא  להזהר  צריך  ולפיכך  שפתינו...  פרים  ונשלמה  שנאמר 
הקרבן, בכוונה, ולא יערב בה מחשבה אחרת – כמו שמחשבה פוסלת 
לשרת".  "לעמוד  דכתיב  הקרבנות,  עבודת  כמו   – ומעומד  בקדשים. 
והשוואת רגליים – ככהנים בשעת עבודה. וקביעות מקום לתפילה – כמו 
יחצוץ  ושלא  דמיו.  ומתן  לשחיטתו  מקומו  קבוע  אחד  שכל  הקרבנות 
פוסלת  שחציצה  הקרבן,  דוגמת   – לקרקע  ובינו  הקיר,  לבין  בינו  דבר 
בינו לבין הכלי ובינו לריצפה. וראוי שיהיו לו מלבושים נאים לתפילה, 
ניחוח  לריח  יעלה   – הקרבן  דוגמת  שיעשה  ואחרי  הכהונה.  בגדי  כגון 
כבר  מעתה,  לקונו".  כתר  אותו  עושה  והמלאך  עולה,  שהקרבן  למקום 
יחרד הלב לראות מתפללים בתפילתם – ככהנים בעבודתם – ולפני סיום 
התפילה כבר מקפלים הם טליתות, חופזים ונוטשים את בית האלוקים, 
בית מקדש מעט, ועוברים חלילה על בחינת "מן המקדש לא יצא – ולא 
יחלל את מקדש אלוקיו"! או – גרוע מזה – משוחחים בעת התפילה, תוך 
הסח דעת מקדושת המקום ורוממות המעמד, בחינת השראת השכינה 
משמע,  תרתי  המקום,  בכבוד  להזהר  יש  כמה  העדה!  ובקרב  ה'  בבית 

והתקיים בנו "כי מכבדי אכבד"!

 (מעיין השבוע)

בתורתינו  שישנו  הנפלאים  הדברים  אחד 
פסוק  כל  לדרוש  שאפשר  הוא  הקדושה 
המוכיח  דבר  דרשות,  ספור  באין  ופסוק 
אלוקים  מעשה   – הקדושה  שהתורה 
האדמו"ר  של  מדהים  פירוש  מצאנו  הוא! 
על  זיע"א  אבוחצירא  יעקב  רבי  הקדוש 
תשחט  אשר  "במקום  בפרשתינו:  פסוק 
דבריו  הם  וכה  החטאת",  תשחט  העולה, 
נשמתו  חותם":  בספרו "פיתוחי  הקדושים 
של האדם קרויה עולה, כמו שנאמר: "רוח 
(קהלת  למעלה"  היא  העולה  אדם,  בני 
ג,כא). וכשהאדם חוטא, נברא בעוונו מלאך 
(ג,יא):  אבות  בפרקי  חז"ל  כדברי  משחית, 
קטגור  לו  קונה  אחת,  עבירה  העובר  "כל 
האדם  על  מקטרג  הזה  והמלאך  אחד". 
עצה  לאדם  לו  יש  אבל  להמיתו.  ומבקש 
כנגדו – לשוב בתשובה על חטאו ובכך הוא 
שבישרו  וכמו  וניצול,  הקיטרוג  את  הורג 
לדוד המלך ע"ה: "גם ה' העביר חטאתך לא 
המית  יתברך  ה'  יב,יג),  ב'  (שמואל  תמות" 
שנאמר  וזה  תמות.  לא  ולכן  הקיטרוג  את 
העולה  תשחט  אשר  "במקום  בפרשתינו: 
אשר  "במקום  דהיינו  החטאת",  תשחט   –
ולהפסיד  לאבד  במקום   – העולה"  תשחט 
"תשחט  הקדושה,  ונשמתו  האדם  את 
החטאת" – מוטב לו לאדם שישוב בתשובה 
ויאבד וימחק את החטא ויכלה וישמיד את 
מחטאיו  שנבראו  המשחיתים  המלאכים 
ומבקשים את נפשו! אחים ואחיות יקרים, 
עת צרה היא ליעקב, אך וממנה יוושע! עם 
זכויות,  הרבה  צריך  ובפרט  בכלל  ישראל 
בעת  בפרט  חייבים  סנגורים,  הרבה  צריך 
לעשות  ובמצוות,  בתורה  להתחזק  הזאת 
נזכה  כך  בוראינו,  אל  ולהתקרב  תשובה 

לשמירה עליונה ולכל טובה!

להשמיד את 
הקטרוגים

 וערבה (מלאכי ג')
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ז' בניסן תשע"ח
פרשת צו



"ואש המזבח תוקד בו" (ו,ב)
חמש  כבן  ילד  היה  זצ"ל  מגור  אמת"  ה"אימרי  הרה"ק  שכאשר  מסופר, 
ולמד בתלמוד תורה את פרשת השבוע, פנה אל המלמד בשאלה: "מדוע 
הכתוב אומר: ואש המזבח תוקד בו? היה צריך לכתוב: אש המזבח תוקד 
עליו, על המזבח!". לא ידע המלמד תשובה, ואמר: "שאל את אביך". פנה 
חשבת  ומה  האב: "נו,  שאלו  זצ"ל.  אמת"  ה"שפת  הרה"ק  אביו,  אל  הילד 
לומר?", והילד ענה: "לדעתי הכוונה היא כי אש המזבח תוקד בו – בכהן! 
האלשיך  ורבינו  וחומה!"...  עוזה  במלוא  בו  ותבער  עליו  תקרין  שהמצוה 
הקדוש זצ"ל כתב, שהיו מעלים למזבח שני גזרי עצים, אבל אלו נאכלו עד 
מהרה. נמצא, שבמשך כל הלילה דלקה על המזבח האש מן השמים בלא 
בעצים  ולא  עצמו,  במזבח  בו,  יקדה  שהאש  הכתוב  שהדגיש  וזהו  עצים. 

שמעליו!
(מעיין השבוע)

"והרים את הדשן אשר תאכל האש" (ו,ג)
פירש הרב "ציצים ופרחים" זצ"ל: אדם פשוט שאוכל ושותה, אכילתו היא 
פשוטה ובהמית, כמוהו כבעל חיים. אבל עובד ה', גם אכילתו היא עבודת 
ה', קדושה ומרוממת. וזהו "והרים את הדשן", הוא מרומם את החומריות 
לכך  גורמת  ה'  בעבודת  התלהבותו  האש",  תאכל  כיצד? "אשר  הבהמית, 
שאכילתו לא תהיה בתאווה נחותה, אלא בקדושה, ואף היא תהיה עבודת 

קודש: "ושמו אצל המזבח"!
(מעיין השבוע)

"בבוקר בבוקר" (ו,ה)
ואכן,  השכמה.  תוספת  על  ללמד  בא  בבוקר"  ש"בבוקר  אמרו,  בגמרא 
במשנה.  ששנינו  כמו  בעבודה,  מתחילים  הכהנים  היו  השחר  משהאיר 
ואמרו, שחז"ל תיקנו את התפילות במקום קורבן התמיד. וכתב הגאון רבי 
שלום הכהן זצ"ל, רבה של זרזיס שבתוניסיה (אביו של הגאון הקדוש רבי 

משה כלפון הכהן זצ"ל), שמכאן ראיה להשכמת בית המדרש לתפילה!
(מעיין השבוע)

"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" (ו,ו)
לתפוס  צריך  שהאדם  רמז,  בדרך  לפרש  יש  יעקב":  "גבורת  בספר  כתב 
בשתי עבודות, עבודת התורה ועבודת התפילה, ושניהם קשורים זה בזה, 
כיון שהמתפלל היטב ובכוונה יזכה להבנת התורה, והעמל יזכה להתפלל 
 – תכבה"  לא  המזבח  על  תוקד  תמיד  "אש  הכתוב  שאמר  וזהו  בכוונה. 
התורה שנמשלה לאש צריכה להיות יוקדת על התפילה (שהתפילה היא 

תחליף לקורבנות שעולים על גבי המזבח), ואין להפריד ביניהם כלל.
(תורת הפרשה)

"ותקהל העדה אל פתח אוהל מועד" (ח,ד)
פירש רבינו חיים כפוסי בעל הנס זצ"ל, בספרו "באור החיים": משה רבינו 
עליו השלום נצטווה להקהיל את כל העדה אל פתח אוהל מועד, ולאחר 
ומשמע,  העדה".  ותקהל  אותו,  ה'  ציווה  כאשר  משה  "ויעש  נאמר:  מכן 
אותו –  ה'  ציווה  כאשר  עשה  רבינו  שמשה  אלא,  מעצמה.  נקהלה  שהיא 
לקחת "את אהרון ואת בניו איתו, ואת הבגדים ואת שמן המשחה ואת פר 
החטאת ואת שני האילים ואת סל המצות", וכאשר העדה הקדושה הבחינה 
בתכונה, הבינו מיד שהנה מתחיל המאורע הגדול אשר ציפו לו זה מכבר, 
ומיד "ותקהל העדה", נהרו ובאו מעצמם, בלי שום קריאה וציווי. כאשר 
קדושים  שישראל  איך  זו,  התעוררות  ראה  השלום  עליו  רבינו  משה 
זו   ," ה'  ציווה  אשר  הדבר  "זה  אמר:  ה',  לעבודת  וחשק  רצון  מלאים 
באמת כוונתו של הקדוש ברוך הוא, זה רצונו בכל עת, שיהודים לא 
יחכו לציווי ופקודה, אלא ירוצו לדבר מצוה. ימהרו מעצמם, מיוזמתם!

(מעיין השבוע)

בעל  מנדבורנה  האדמו"ר  רבינו  לפני  בא  בחור 
ה"באר יעקב" זצ"ל, והתאונן על תפילתו שאינה 
לו  אמר  כראוי.  להתפלל  לו  וקשה  בפיו  שגורה 
מזמורי  כמה  לומר  לך  להורות  "יכולני  רבינו: 
זוהר  קטעי  לומר  או  התפילה,  לפני  תהילים 
ותאמר  להבה,  אש  תהיה  התפילה  שילהיבוך. 
שהצלתי אותך – אבל בכך ארמה אותך ואותי. כי 
מה בצע בתפילה מרוממת, אם אחר כך יורדים 
מזון  וברכת  מגושמת  באכילה  ומתבוססים 
שיטחית ולימוד משמים?! לא בכך חפץ ה'! רוצה 
הוא שכל ימינו, מבוקר ועד בוקר וחוזר חלילה, 
פנינים,  כמחרוזת  יהיה  הכל  אחת.  בדרגה  יהיו 
שכל פנינה בה זוהרת מקושרת לחברותיה – אם 
תקרא קריאת שמע שעל המיטה כראוי, ותקיים 
חיים:  אורח  ריש  ערוך  בשולחן  שאמרו  מה 
שוכב,  הוא  מי  לפני  ידע  משכבו  על  "ובשוכבו 
לעבודת  בזריזות  יקום  משנתו  שייעור  ומיד 
בוראו יתברך ויתעלה", ותלמד דף גמרא, ותיטהר 
מרוממת,  התפילה  תהיה  ממילא  בטבילה, 
והאכילה כשולחן אשר לפני ה', והלימוד כראוי, 

וכל יומך יהיה חטיבה אחת של עבודת ה'!"...

EEE

שוחח  תשע"א  לך  לך  פרשת  קודש  שבת  בערב 
יעקב"  ה"באר  בעל  מנדבורנה  האדמו"ר  רבינו 
זצ"ל עם הרה"ג ר' אברהם גראס שליט"א, ואמר: 
קבלת הקהל לוקחת נתחים מחיי, אבל איך אוכל 
את  מאמצים  שממרום  רואה  ואני  בה  לצמצם 
ומזמנים  לענות,  מה  השמים  מן  ומכוונים  ידי, 
מן השמים ישועות. הלא עין בעין רואים שהכל 
 – חיל"  לעשות  כוח  לך  הנותן  הוא  "כי  ממרום, 
מעשה  משום  זה,  מענין  לדבר  התעורר  ומדוע 
וסיפר  בעמיו,  ובעל  נגיד  הגיע  אמש.  שארע 
בעסק  והפסיד  דחי  אל  מדחי  הלך  שלאחרונה 
רחמנא  רגל,  לפשיטת  קרוב  והוא  עסק,  אחר 
ליצלן. והנה אינה ה' לידו השקעה בטוחה שיוכל 
להרויח בה הון עתק שיכסה כל הפסדיו ויעמידו 
הזדמנות  באמת  הענין,  את  ופרט  רגליו,  על 
שאינו  רב,  כסף  דורשת  ההשקעה  אבל  נפלאה. 
ויפול  לטימיון  רכושו  כל  ירד  בלעדיה,  ברשותו. 
ליצלן.  רחמנא  עמיקתא,  לבירא  רמא  מאיגרא 
ובעזרתה יעלה על דרך המלך, בסיעתא דשמיא. 
כהרף  ה'  שישועת  עודדתי  לעוזרו,  יכולתי  ומה 
יזמנו  ודאי  ההצעה,  את  לפניו  הקרו  ואם  עין, 
לה גם את המימון, כי "הנותן מתנה לחברו נותן 
אך  ויהי  ע"א).  סה  בתרא  (בבה  הדרך"  את  לו 
שזה  סיפרו  מנתניה.  משפחה  נכנסה  יצא  יצוא 
לעולמו,  שנפטר  אביהם  על  משבעה  קמו  עתה 
ובאו  נכבדה,  ירושה  אחריו  והשאיר  עלינו,  לא 
וכי  תמהתי,  הכסף.  את  להשקיע  במה  לשאול 
הפעם  להם  וזו  אדע.  מהיכן  אני,  השקעות  יועץ 
והאיר   – הנה  עד  ראיתים  ולא  שבאו,  הראשונה 
אותם  והפניתי  המקרים,  שני  בין  לקשר  עיני  ה' 
לאותו אדם, שיהיו שותפיו בהשקעה המוצלחת 
הם  גם  ויהנו  רגליו  על  יעמידוהו  לו,  שנקרתה 
מפרותיה – היש לך השגחה גדולה מזו, הלא הכל 

מעשה אלוקינו, מסובב כל הסיבות!
(יגל יעקב)
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משתיקה לא תפסידו
לבן  להגיד  רוצה  אדם  רבות,  שפעמים  כתב  ורעות"  "אהבה  בספר 
את  ראינו  זאת.  מלומר  ימנע  חכם  הוא  אם  אך  נעים,  לא  דבר  זוגו 
השכר הגדול שאהרון קיבל על שתיקתו, וגם לנו צפוי שכר רב אם 
הזוג  שבן  דבר  על  שמתרגזים  מצוי  כראוי.  עצמנו  את  לבלום  נוכל 
אמר או עשה. הבעל עשוי להיות עצבני אם הארוחה אינה מוכנה 
בזמן, או אם עליו לחכות לאשתו כשהם צריכים לצאת, או אם היא 
להיות  עלולה  אישה  ביקש.  שהוא  הסידורים  את  לעשות  שוכחת 
עצבנית כשבעלה אינו עוזר לה בבית, או כשהוא משאיר אחריו אי 
סדר. אדם עצבני בדרך כלל מגיב בנזיפה לבן הזוג. אך קודם לכן, 
יש לשקול אם הרווח מהתפרצות כעס יהיה לטווח ארוך. אולי זה 
יעזור לך לשחרר לחץ, אך בד בבד עלול להזיק לקשר בינך לבין בן 
זוגך. אם נראה שאי אפשר לשנות את המצב, למה לדבר עליו? אולי 
במקום זאת תרשום את העניין וכשתרגע, תשוחח עליו עם בן הזוג 
באופן רגוע ובונה כדי שיהיה אפשר למצוא פיתרון ביחד. שתיקה 
בזמן הכעס היא שיטה נהדרת, כי היא מונעת דיבורים שמתחרטים 
עליהם אחר כך. לעולם אל תבקר את בן זוגך על דבר שהוא מעבר 
יכולת  מראה,  מבטא,  על  הזוג  לבן  להעיר  אין  למשל,  לשליטתו. 
אין  לכן  לשפר,  ביכולתו  שאין  דברים  אלו  כשרונות.  או  לימודית 
שום  בלי  הזוג  בן  את  ירגיזו  רק  כאלו  דיבורים  כך,  על  לדבר  טעם 
תועלת חיובית. קבל מגרעות אלו כרצון ה' שתתמודד עימהם, בין 
אם הם מוצאים חן בעיניך ובין אם לאו. שתיקה בנישואין, כשהיא 
לקנות  יכול  שאדם  ביותר  היקרות  המידות  אחת  היא  במקום, 
הפתגם  ומריבות.  תסכול  היזק,  למנוע  בכוחה  השתיקה  לעצמו. 
מילים  לנישואין.  במיוחד  מתאימה  בתרי",  שתיקה  בסלע,  "מילה 
יש  לכן  הנישואין,  את  להרוס  מסוגלות  הולם  לא  בזמן  נכונות  לא 
הזוג.  בבן  לפגוע  שעלולה  מילה  שפולטים  לפני  פעם  אלף  לחשוב 
חש  שלא  רוחנית  התעלות  לדרגת  אותו  הביאה  אהרון  שתיקת 
או  לשנות,  אפשר  שאי  במצבים  שתיקה  בנישואין,  גם  פעם.  אף 
רוחניות  לדרגות  אותנו  תביא  אולי  להזיק,  עלול  שדיבור  בזמנים 

חדשות שלא הכרנו קודם. ננסה ונצליח וה' יעזרנו.

דוגמא אחת שווה אלף מילים!
קארלין:  מפינסק  האדמו"ר  סיפר  קודש  וכלי  מחנכים  באסיפת 
גועשת  הקודש  ארץ  כל  היתה  באירופה  הגדול  החורבן  לאחר 
ורועשת כים סוער, ומידי יום הגיעו ידיעות נוראות מגודל היקף 
החורבן הנורא. ביותר גדלה הסערה בעת תפיסת צורר היהודים, 
סביב  שנכרך  מה  וכל  ונשמע  בנעשה  דשים  היו  והכל  שמו,  ימח 
זה, עד שלא היה אחד שיכל לעמוד בצד ולא להתעניין בזה. באחד 
למכירת  בדוכן  ונתקלו  המדרש  מבית  אברכים  כמה  יצאו  הימים 
החדשות,  כותרות  את  האברכים  בחנו  הדברים  מטבע  עיתונים. 
לדעת את הנעשה במשפט הגדול שנערך ובעדויות הנוראות מן 
הדוכן  ליד  עבר  האברכים  אחד  אך  יום,  מידי  שהושמעו  התופת, 
בשוויון נפש ואף לא הניד עפעף ולא הביט כלל לעבר העיתונים. 
לפליאת חביריו, השיב האיש ואמר – אספר לפניכם מעשה שנחרט 
בעמקי לבבי. ככה סיפר האיש: "בילדותי למדתי אצל אחד מגדולי 
התלמידים  כל  ישבו  הימים  באחד  חיים".  "עץ  בישיבת  ירושלים 
והתכוננו לכניסת רבם לאמירת השיעור. נכנס הרב ולפתע הבחין 
התורה.  לרוח  שאינו  עיתון  מציץ  התלמידים  אחד  של  מחיקו  כי 
פני הרב השתנו ונעשו חיוורים כסיד ממש, אחר ניגש אל התלמיד 
ברעדה, הוציא את העיתון מחיקו וסטר לו על לחיו סטירה עזה, 
והחל להסתובב בסערת נפש כמעולף לחצאין באולם השיעורים 
שהיה גדול מאוד. כך התהלך מצד לצד בסערה גדולה זמן רב, ולא 
יכל להירגע ולפתוח באמירת השיעור". "מחזה זה" – סיים האברך 
לעד,  ימחה  שלא  עז  רושם  בי  והשאיר  בליבי  "נחרט   – ואמר 
בו".  להביט  מסוגל  איני  ואף  ליד,  עיתון  לקחת  יכול  אינני  ומאז 
"רוצים"  אשר  וסכלים  פתאים  הורים  לראות  הלב  כואב  כמה 
בשרירות  ממשיכים  הם  ואילו  אלוקים  יראי  בניהם  את  לראות 
ומנוערים  הרדודים  בחייהם  ולהמשיך  ביוצרם  למרוד  ליבם 
למלמד  לאמא?  או  למורה  הילד?  יאמין  למי  רוחני.  תוכן  מכל 
חדש  דור  יגדלו  איך  גודלת?  שהנשירה  פלא  מה  לאבא?  או 
באיצטלא  תאווה  וכל  קולא  כל  המחפשים  הורים  בצל 
והנוהג  עובדא!  הוא  זה  מעשה  אחרת?  או  כזו  "רוחנית" 
אלף  שווה  שמו  כבוד  דבר  על  כאבו  את  באמת  לילדים  להראות 
זאת.  הוכיחה  והמציאות  חינוכיות,  ופגישות  הרצאות 

E ?האם נשים מברכות האילנות

מברכות.

E  הבלוע החמץ  את  למכור  צריך  האם 
בכלים?

על  יכוונו  רק  אלא  הכלים  את  ימכרו  לא 
החמץ הבלוע.

E  יום חצות  אחר  להסתפר  מותר  האם 
בערב פסח?

רק עד חצות יום.

E  אומרים האם  בשבת  הסדר  ליל  כשחל 
"שלום עליכם"?

יש נוהגים לומר זאת ויש נמנעים וכל אחד 
יעשה כמנהג עדתו.

E  או אביו  אצל  בניו  עם  שמתארח  אדם 
חמיו והם קוראים את ההגדה וסיפור יציאת 

סיפור  חובת  ידי  בזה  יוצא  האם  מצרים, 
יציאת מצרים?

ראוי שכל אחד יספר לבניו.

E  אישה ששכחה לומר יעלה ויבוא בברכת
המזון בליל הסדר, האם חוזרת?

אין הבדל בין איש לאישה בליל פסח.

E  האם נשים מברכות על ההלל של תפילת
ערבית או שאינן חייבות בהלל?

מנהג הספרדים שאישה אומרת הלל בליל 
פסח.

E ?מהו עיקר ההתחזקות לקראת ימי פסח

ובחשבון  הרוחני  החמץ  בביעור  להתחזק 

אדם  שבין  במצוות  להיזהר  ובעיקר  נפש 
לחברו.

E  מבושל שאינו  יין  לשתות  עניין  יש  האם 
בליל הסדר?

ראוי.

E  מהפתיתים חלק  להניח  מותר  האם 
שנוהגים להניח בבדיקת חמץ בבית הכיסא?

חלילה. וכי נגמרו המקומות בבית שנשאר 
רק להניח בבית הכיסא?

E ?במה יש להתחזק בימי ספירת העומר

לזה  זה  כבוד  חלקו  שלא  שקילקלו  במה 
(ע‘ יבמות סב.). וטוב להכין עצמו לקבלת 
הטובות  במידות  התחזקות  ידי  על  התורה 

שהם קדמו לתורה.
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E  איסור זמן  קודם  החמץ  להשבית  התורה  מן  עשה  מצות 
הראשון  ביום  "אך  טו):  פסוק  יב  פרק  (שמות  שנאמר  אכילתו, 
אחר  ולחפש  לבדוק  חכמים  ותיקנו  מבתיכם".  שאור  תשביתו 
החמץ בביתו וברשותו, בתחילת ליל ארבעה עשר בניסן, כדי שאם 
שצריך  הראשונים  וכתבו  איסורו.  זמן  קודם  יבערנו  חמץ  ימצא 
לנקות ולכבד את חדרי הבית בניקוי יסודי קודם ליל ארבעה עשר 
יש  וכן  הפסח.  קודם  ברשותו  חמץ  חשש  ישאר  שלא  כדי  בניסן, 
חפציהם,  ובשאר  הילדים,  בכיסי  ובפרט  הבגדים,  בכיסי  לבדוק 
כדי לוודא שלא נשאר שם חמץ. וכן פשט המנהג בכל המקומות, 

לנקות ניקוי יסודי את כל הבית קודם ליל ארבעה עשר בניסן.

E  אחר מיד  הוא  בניסן  עשר  ארבעה  בליל  חמץ  בדיקת  זמן 
צאת הכוכבים, דהיינו כרבע שעה לאחר שקיעת החמה. ובדיעבד 
קודם  בדק  ואם  מכן,  לאחר  יבדוק  הלילה,  בתחילת  בדק  לא  אם 
ליל ארבעה עשר בניסן, צריך לחזור ולבדוק בליל ארבעה עשר 

בניסן.

E  ,ציבור הלומדים בבית הכנסת שיעור תורה קבוע בכל ערב
ונמשך השיעור אחר צאת הכוכבים, יקיימו את השיעור אף בליל 
שאחר  ונכון  מכן.  לאחר  החמץ  את  ויבדקו  בניסן,  עשר  ארבעה 
בדיקת  מצות  לקיים  ישכחו  שלא  הכנסת  בבית  יכריזו  השיעור 

חמץ כהילכתה.

E  אסור לאכול החל מחצי שעה קודם זמן בדיקת חמץ, שמא
ימשך בסעודתו וישכח לקיים מצות בדיקת חמץ. ואיסור אכילה 
אינו אלא כשאוכל יותר מכביצה (כחמישים וחמישה גרם) פת, או 
יותר מכביצה מפת הבאה בכיסנין (עוגות), אבל פירות או ירקות 
מותר מן הדין לאכול קודם בדיקת חמץ, ואפילו יותר מכביצה. וכן 
מותר לאכול בשר או דגים ושאר מיני מאכלים שאינם מחמשת 
מיני דגן קודם בדיקת חמץ. וכן מותר לאכול עד כביצה פת הבאה 
ביקש  ואם  חמץ.  בדיקת  קודם  פת  אפילו  או  (עוגה)  בכיסנין 
מכביצה  יותר  אף  לאכול  רשאי  החמץ,  לבדוק  שיזכירנו  מחברו 
והמחמיר  הבדיקה.  זמן  קודם  (עוגה)  בכיסנין  הבאה  פת  או  פת 

שלא לטעום כלל קודם בדיקת חמץ, תבוא עליו הברכה.

E  מעט אפילו  לישון  או  מלאכה,  בעשיית  להתחיל  אסור  וכן 
החל מחצי שעה קודם זמן בדיקת חמץ. ולהתחיל בלימוד תורה, 
חמץ,  בדיקת  זמן  קודם  אבל  חמץ,  בדיקת  זמן  בהגיע  מיד  אסור 
אפילו בתוך חצי שעה מותר להתחיל בתלמוד תורה. ואם התחיל 
בעשיית מלאכה או באכילה קודם חצי שעה מזמן בדיקת חמץ, 
וכן אם התחיל ללמוד תורה קודם זמן בדיקת חמץ, ואחר כך הגיע 

זמן הבדיקה, אינו צריך להפסיק, כיון שהתחיל בהיתר.

E  'ה אתה  "ברוך  ומלכות:  בשם  לברך  צריך  הבדיקה  קודם 
ביעור  על  וציוונו  במצותיו,  קידשנו  אשר  העולם,  מלך  אלוקינו 
חמץ". והטעם שמברכים על "ביעור" חמץ, ולא על "בדיקת" חמץ, 
ואין  הביעור.  לצורך  אלא  אינה  הבדיקה  תכלית  שכל  מפני  הוא 
מברכים ברכת "שהחיינו" על מצות בדיקת חמץ, מפני שאין לברך 
"שהחיינו" אלא על דבר שיש בו שמחה והנאה, מה שאין כן ביעור 
חמץ שאין שמחה באיבוד ממונו. וגם ברכת "שהחיינו" בליל חג 
הפסח פוטרת כל המצוות הקשורות למועד. ומכל מקום הואיל 
בשעת  לפניו  ולהניחו  חדש,  פרי  להשיג  להשתדל  אומרים  ויש 
ברכת  עליו  יברך  הבדיקה  סיום  ולאחר  חמץ",  ביעור  "על  ברכת 
הנהנין, ויאכלנו. (אבל לא יברך "שהחיינו" מייד לאחר ברכת "על 

ביעור חמץ", מפני חשש הפסק).

E  אסור לדבר בין ברכת "על ביעור חמץ" לבין הבדיקה. ואם
ולברך  לחזור  צריך  הבדיקה,  מענין  שאינם  בדברים  ודיבר  עבר 
לענין  צורך  בו  שיש  מה  בכל  לדבר  רשאי  הבדיקה  ובאמצע 
הבדיקה, כגון לשאול את בני ביתו מה הניחו במקום פלוני, אם יש 
בו תערובת חמץ, וכיוצא בזה. אבל בדברים שאינם מענין הבדיקה 
אין ראוי לדבר עד שיסיים בדיקתו. ומכל מקום בדיעבד אם עבר 
בבדיקתו,  שהתחיל  אחר  הבדיקה  מענין  שאינם  בדברים  ודיבר 

אינו חוזר ומברך.

E  מי שיש לו כמה בתים, מברך ברכה אחת לכולם. ואפילו אם
הבתים רחוקים זה מזה, אין ההליכה נחשבת להפסק. ולכתחילה 
יזהר שלא יסיח דעתו בינתיים כשהולך מבית לבית. ומכל מקום 

בדיעבד אם הסיח דעתו אינו חוזר ומברך.

E  לרבות הבית,  פינות  ובכל  ובסדקים  בחורים  לבדוק  צריך 
המרפסות, וחדר המדרגות, והגינות, ובמיוחד יש לבדוק בארונות 
המטבח ובמקרר ובכל המקומות שמניחים שם דברי חמץ. לפיכך 
כל חדרי הבית צריכים בדיקה, ואף חדרים שאין דרך לאכול בהם, 
בו  שיש  ובית  חמץ.  דברי  באקראי  שם  הניחו  שמה  לחוש  שיש 
ילדים קטנים, צריך בדיקה אף מתחת לארונות ומתחת למיטות. 
בגדי  בכיסי  ואפילו  הבגדים,  בכיסי  לבדוק  צריך  אין  מקום  ומכל 
הקטנים, ויסמוך על הנקיון שנעשה בהם קודם ליל ארבעה עשר 
בניסן. ויש מחמירים לבדוק בדיקת חמץ גם בכיסי הבגדים בליל 

ארבעה עשר בניסן.

E  יקוץ לא  קפדנית,  בבדיקה  מרובה  טירחה  יש  אם  אפילו 
בבדיקתו, כי כבר אמרו חז"ל: "לפום צערא אגרא". ועל ידי בדיקה 

דברי  וידועים  בפסח.  חמץ  משהו  מאיסור  להיזהר  יוכל  קפדנית 
שלא  לו  מובטח  בפסח,  חמץ  ממשהו  שהנזהר  ז"ל,  האר"י  רבינו 
בכל  בעצמו  לבדוק  לו  קשה  אם  מקום  ומכל  השנה.  כל  יחטא 
החדרים, יעמיד כמה מבני ביתו אצלו בשעה שמברך על הבדיקה, 
ואחר כך יתפזרו כולם בחדרי הבית לבדוק בהם על סמך הברכה 
שברך בעל הבית. ומצוה שגם בעל הבית ישתתף בבדיקה בעצמו, 
אין  ואם  מבשולחו.  יותר  בו  מצוה  מא.)  (בקידושין  שאמרו  וכמו 
לבדוק  שליח  וממנה  החמץ,  בבדיקת  להשתתף  יכול  הבית  בעל 
השליח  יברך  אלא  הבדיקה,  על  הבית  בעל  יברך  לא  במקומו, 

העושה את המצוה.

E  ,שלו הפרטית  במכונית  גם  חמץ  בדיקת  לבדוק  צריך 
באוטובוסים  חמץ  לבדוק  החברות  בעלי  על  חובה  וכן  ובחנויות, 
הכנסת  בבתי  הגבאים  על  חובה  וכן  ציבוריים.  מקומות  ובשאר 
ובבתי המדרש לבדוק בהם חמץ. ומכל מקום לא יברכו על בדיקה 
שמברכים  בברכה  ויפטרוה  בזה,  וכיוצא  כנסת  ובבית  במכונית 

קודם לכן בביתם.

E  ,חדר שנותנים שם חמץ, ודעתם למכרו לגוי על כל אשר בו
ולנעול אותו בכל ימי הפסח, אינו צריך בדיקה בליל ארבעה עשר 
בניסן. ואפילו אם המכירה מתבצעת רק ביום ארבעה עשר בניסן 
הואיל  בניסן,  עשר  ארבעה  בליל  כלל  בדיקה  צריך  אינו  בבוקר, 

וסופו להימכר לגוי.

E  ,נוהגים לתת חתיכות קטנות של פת, כל אחת פחות מכזית
מחזר  והבודק  הבית,  פינות  בכל  בניילון)  או  בנייר  (עטופות 
בזמן  ימצא  אשר  החמץ  שאר  עם  ולבערם  למצאם  אחריהם 
הביעור. ועל פי הקבלה יש להניח עשר חתיכות. ואף על פי שאין 
תורה  ישראל  שמנהג  לקיימו,  נכון  מקום  מכל  מעכב,  זה  מנהג 
הוא. ונכון שירשמו תחילה היכן הניחו כל חתיכה, כדי שאם לא 
מקום  ומכל  מכן.  לאחר  למצאה  יוכלו  הבדיקה,  בשעת  ימצאוה 
צריך  אין  הבדיקה,  בשעת  מהחמץ  אחת  חתיכה  מצא  לא  אם 
על  ויסמוך  שימצאנה,  עד  המקומות  בכל  ולחפש  היטב  לבדוק 

ביטולו שמבטל אחר כך את החמץ.

E  יש נוהגים שהבודק את החמץ מוליך עימו קערה שיש בה
להניח  נוהגים  ויש  החמץ,  אחר  לחטט  וסכין  חמץ,  לחם  פרוסת 

גם מלח בקערה.

E  פנס וכן  שעוה.  של  נר  לאור  להיות  צריכה  חמץ  בדיקת 
חשמלי המופעל באמצעות מצבר (בטריה), כשר לבדיקה כשאין 
שם נר אחר של שעוה. ונרות של פראפין המצויים בימינו כשרים 
שעוה,  של  כנר  דינה  בשמן  טבולה  גפן  צמר  ופתילת  לבדיקה. 

וכשרה לבדיקה.

E  ,חמץ בדיקת  בשעת  החשמל  אור  את  לכבות  צריך  אין 
ואדרבה, תוספת אור עדיפה יותר, שעל ידי כך יוכל לבדוק יפה 

יפה בחורים ובסדקים.

(הגדה של פסח - חזון עובדיה)

’ה‘ מצייר במלבושו צורות הנהרגים על קידוש השם, ובלבוש זה ינקום באומות העולם‘
’ְוֵאׁש ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבֹו, ְוָלַבׁש ַהּכֵֹהן ִמּדֹו ַבד, ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְלַּבׁש ַעל ְּבָׂשרֹו‘

רבנו האור החיים הקדוש, מביא את דברי המדרש המבהילים, ’שכל נפש מישראל שהרגו האומות על קידוש שמו, ה‘ לוקח מדמו 
של הנהרג, ורושם את צורתו על מלבושו, ולעתיד לבוא כשיבוא לנקום מהאומות, הקדוש ברוך הוא ילבש את אותו מלבוש, וינקום 

באומות העולם, על אשר הרגו אותם, והכל רק מפני שהם מייחדים שמו יתברך‘. 
ובזה מפרש רבינו הקדוש את הפסוקים בדרך רמז: 

’ְוֵאׁש ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבֹו‘ הפסוק מרמז לאש הדינים והנקמות שיעשה ה‘ באומות העולם, ואז ינקום השם יתברך את נקמת עבדיו, ’כי 
באור הבוקר תעשן אף ה‘, ואש מפיו תאכל, על אשר עינונו בני עוולה ויסרונו ביסורי נקמה‘ וזה הכוונה ’אש המזבח‘ היינו היסורים 
שהקדוש ברוך הוא ייסר את האומות, על שלא ריחמו על כלל ישראל, ולא היה די להם, שישראל במצב שפל יותר מהם, ולכן אש 

היסורין תוקד ’בו‘ כלומר בהקדוש ברוך הוא נעלם הנעלמים, שהוא המקנא ולובש קנאה. 

’ְוָלַבׁש ַהּכֵֹהן ִמּדֹו ַבד‘ הכהן, זהו רמז להקדוש ברוך הוא שנקרא ’כהן‘, ילבש את ’מדו בד‘ דהיינו לבושו שעליו חקוקים צורות נפשות 
ישראל, שהם נקראים ’בד‘ וכמו שכתוב ’הן עם לבדד ישכון‘, וכמו כן שהם מאוחדים בעצמם ומייחדים שמו יתברך. 

’ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְלַּבׁש ַעל ְּבָׂשרֹו‘ שינקום ה‘  במיוחד על שהרגו אנשים צדיקים שהם ’מכנסי בד‘ מלשון הכנסה, שהם מכניסים יחוד ואמונת 
ה‘ שנקרא ’בד‘, בלבבות ישראל, והם דבוקים בה‘ יתברך ’על בשרו‘ שאין דבר שמפסיק בין ה‘ לבינם. 

[אור החיים צו, פרק ו פסוק ב]
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