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בעמדינו כמה ימים קודם לחג הפסח שבו אנו משבחים ומודים להקב"ה על
פדות נפשינו ,ובו אנו מייחלים ומצפים לאבינו שבשמים שיגאלנו במהרה,
אמרתי אכתוב בע"ה ענין הנוגע לאיסור הנאה מחמץ ומשאר איסורי הנאה.
איתא בירושלמי פ"ב דפסחים ה"א "א"ר בון בר חייה קומי ר' זעירא זאת
אומרת שמותר להאכילו לבהמת הבקר .התיב רבי ירמיה והתנינן מפרר.
סבר ר' ירמיה ככרות א"ל ר' יוסה לא אמר אלא מפרר מכיון שפיררו בטל.
ואיידא אמר דא ל ֹא י ֵָאכֵ ל ָח ֵמץ היום אפילו לכלבים הרי זה בא לאוסרו
בהנייה .מה אנן קיימין אם לכלבו ההני איסור הנייה אלא כי נן קיימין אפילו
לכלב אחרים .זאת אומרת שאסור להאכילן לבהמת הבקר".
והנה בדברי הירושלמי מצינו ג' ביאורים ,וי"ל בע"ה כמה נפק"מ גדולות
להלכה בין הפירושים
א[ נלע"ד בע"ה דמהא דהירושלמי הוצרך ללמדו מדרשה דלא י ֵָאכֵ ל וכן
מהא דקאמר הירושלמי דאם לכלבו הרי אסור בהנאה והוצרכנו להעמידו
בכלב של אחרים ,הרי מוכח דהמאכיל חמץ לכלב של אחרים או לכלב של
הפקר לא הוי כנהנה מהחמץ.
וביותר מוכח כן מהשקלא וטריא בירושלמי ,דהנה מסברא נראה דלא
שייכא הנאה במאכיל לבהמת הפקר אלא כשמאכילו בידים או עכ"פ
כשמניח לפניו ואוכל בפני הנותן ,אבל אם מניח חמץ ואח"כ באים בהמות
ועופות ואוכלים החמץ ,אין בזה שום הנאה] ,ושו"מ דמוכח כן מדברי
המג"א ז"ל בסי' תמ"ה סק"ב ולטעמי' ז"ל אזיל שכ' בסי' תמ"ח סק"ט
דהא דאסור להאכיל בהמת הפקר היינו משום דנהנה מהחמץ ,עי' לקמן
באופן הב' בביאור דברי הירושלמי[.
והנה הירושלמי בעי להוכיח דמותר להאכיל בהמת הפקר מהא דקתני
מפרר ואע"ג דהעופות באים אח"כ ואוכלים ועלה הביא הירושלמי הדרשא
דאסור ,ומוכח דאע"ג דליכא שום הנאה מ"מ אסור להאכיל בהמת הפקר.
ויש להוציא בע"ה מדברי הירושלמי ו' חידושי הלכות.
א[ יש להוציא מדברי הירושלמי ,דמדדרשינן לא יאכל שלא יהיה נאכל
החמץ ,משמע דהוא מלתא דאיסור אכילה ולא משום הנאה ,וא"כ גם
לדעת ר' יוסי הגלילי בפסחים כ"ח ב' דס"ל דחמץ בפסח מותר בהנאה
יהא אסור להאכילו לכלבים ואפילו של הפקר ,דנהי דמותר ליהנות מהחמץ
מ"מ אסור להאכילו לכלבים דהוא משום לתא דאכילת חמץ ולא משום
הנאה.
ב[ תו יש להוציא מדברי הירושלמי הנ"ל ,דהנה בירושלמי פ"ב דפסחים
ה"ב נחלקו ר' יוסי ור' ירמיה בחמץ של גוי האם מותר בהנאה בתוך הפסח
דר' יוסי אוסר ור' ירמיה מתיר ,והנה רבינו מנוח ז"ל בפ"ד מחמץ ומצה
ה"ז הביא בשם הריא"ג ז"ל דהלכה כר' ירמיה ,והנה להנ"ל ,נמצא דאע"ג
דחמץ של גוי מותר בהנאה מ"מ אסור להאכילו לכלבים דהוא משום לתא
דאכילה וחמץ של גוי אסור באכילה.
אלא דאם כן צ"ע מהא דאמרי' בפסחים ל"ב א' דתרומת חמץ בפסח ,לדעת
ר"א חסמא ,האוכל תרומת חמץ בפסח חייב בתשלומים דאם רצה הכהן
מריצה לפני כלבו ,וכתבו הראשונים ז"ל דטעמא דר"א חסמא היינו משום
דס"ל כריה"ג דחמץ מותר בהנאה ומשו"ה מותר להאכיל החמץ לכלבו.
והשתא להנ"ל מדברי הירושלמי דהאיסור להאכיל חמץ לכלב אין זה
משום דנהנה מהחמץ אלא משום דרשא ד'לא י ֵָאכֵ ל' וגם לריה"ג אסור,
היאך קאמר ר"א חסמא דמריצה לפני כלבו ,וניבעי למימר דהבבלי פליג על
הירושלמי ,ולהבבלי מותר להאכיל חמץ לבהמת הפקר ורק לכלבו אסור
משום דנהנה מהחמץ ,וצ"ת.
ג[ תו יש להוציא קולא מדברי הירושלמי ,דרק בחמץ אסור להאכיל
לבהמת הפקר ,אבל בשאר איסורי הנאה דליכא קרא מיותר למידרש ,יהי'
הדין דמותר להאכילם לבהמת הפקר.
ד[ תו יש להוציא מדברי הירושלמי הלכה מחודשת ,דהנה כיון דדרשינן
מלא י ֵָאכֵ ל שמוזהר שלא יאכל נמי ע"י אחרים ומה"ט אסור אפי' להניח
חמץ כשיודע שלאחר זמן יבא כלב ויאכל החמץ ,מעתה יש לדון דאפי'
בפחות מכזית מוזהר ע"ז ,וכדמצינו דוגמתו באכילת קדשים דכתבו
החת"ס ז"ל בשו"ת או"ח סי' ק"מ והבית הלוי ז"ל בח"א סי' ב' אות ז'
דמהות המצוה שיהא נאכל הקדשים ומשו"ה איכא מצוה גם באכילת
פחות מכזית ,ולפי"ז ה"ה איפכא כשהתורה ציותה שלא יהא נאכל איכא
איסור אפי' בחצי שיעור.
ומה יומתק לפי"ז ליישב בע"ה דברי הרמב"ם ז"ל בפ"א מחמץ ה"ז וז"ל
"האוכל מן החמץ עצמו בפסח כל שהוא הרי זה אסור מן התורה שנאמר
לא יאכל חמץ ,ואעפ"כ אינו חייב כרת או קרבן אלא על כשיעור שהוא כזית,
והאוכל פחות מכזית במזיד מכין אותו מכת מרדות" ,וכבר הק' המפרשים
ז"ל תיפו"ל דאסור מדין חצי שיעור שבכל התורה.
והרלב"ח ז"ל בשו"ת סי' י"ח תי' דשאני חמץ דכתיב לא י ֵָאכֵ ל דהכתוב
תלה הדבר בנאכל ואפי' פחות מכזית נקרא נאכל יעו"ש שביאר דמ"מ
אינו לוקה ע"ז ,ולהנ"ל ה"ז כמין חומר ,דמדחזינן דמהא דלא י ֵָאכֵ ל ילפי'
דאסור להאכיל חמץ לבהמת הפקר והיינו משום דהתורה הקפידה שלא
יהא נאכל ,ממילא מוכח דה"ה כשאדם אוכל חמץ פחות מכזית דהוי איסור
תורה ,ודו"ק.
ה[ תו יש להוציא מדברי הירושלמי ,דכיון דדרשינן מהא דכתיב לא י ֵָאכֵ ל
דאסור אפי' להניח חמץ כשיודע שאח"כ יבא הכלב ויאכלנו ,ה"ה דיהא

אסור לגרום שי ֵָאכֵ ל החמץ ,וכגון חמץ המונח בחדר נעול ופותח הדלת
כשיודע שעי"ז יכנס הכלב ויאכל החמץ דאסור לפתוח הדלת דגם ע"י
גרמא אסור ,וכדמצינו לענין קריעת פי המעיל דכתיב לא י ָ ִּק ֵר ַע דכ' הבית
יצחק ז"ל ביור"ד ח"ב סי' ק"ב אות י"ב כתב דהאיסור שלא לקרוע המעיל
הוי נמי ע"י גרמא.
ולפי"ז יהי' נמי אסור לשלוח חמצו בידי הנכרי שיניח לפני כלבים של
הפקר ,דגם זה בכלל האיסור ,וכדכ' הבית יצחק ז"ל הנ"ל לגבי קריעת פי
המעיל.
ו[ תו יש להוציא מדברי הירושלמי ,דהנה נחלקו חזקיה ור' אבהו בפסחים
כ"א ב' היכא דכתיב לא יאכל האם נכלל בזה איסור הנאה ,דאמרי' התם
דחזקיה דס"ל דלא יאכל איסור אכילה במשמע ולא איסור הנאה ,וחמץ
בפסח דאסור בהנאה ילפי' מהא דכתיב גבי חמץ וְ ל ֹא י ֵָאכֵ ל ָח ֵמץ ,ולר' אבהו
ילפי' איסור הנאה מחמץ מדכתיב לא תאכל חמץ.
ומעתה לדעת חזקיה דאיסור הנאה מחמץ מדכתיב וְ ל ֹא י ֵָאכֵ ל ָח ֵמץ ,תו לא
אייתר לן לדרוש איסור להאכיל חמץ לכלבים ,ודוקא לר' אבהו דאיסור
הנאה מחמץ ילפי' מלא תאכל חמץ ,אייתר לן וְ ל ֹא י ֵָאכֵ ל ָח ֵמץ למידרש
איסור להאכיל חמץ לכלבים.
מיהו הא ליתא ,דהא בפסחים כ"ג ב' אמרי' דליכא נפק"מ להלכה בין
חזקיה לר' אבהו אלא לגבי חולין שנשחטו בעזרה יעו"ש ,ולהנ"ל הא שפיר
איכא בינייהו להלכה האם מותר להאכיל חמץ לכלבי הפקר דלחזקיה אסור
ולר' אבהו מותר.
אלא בע"כ לומר ,דאין כונת הירושלמי הנ"ל בריש המאמר ,למידרש
ד'יאכֵ ל'
מיתורא דקרא ד'ולא י ֵָאכֵ ל' אלא דרשינן לה ממשמעות הלשון ָ
משמע שאסור לגרום שי ֵָאכֵ ל גם ע"י כלבים .וכיון דחזקיה נמי יליף איסור
הנאה מחמץ מקרא ד'ולא י ֵָאכֵ ל' ,ממילא ס"ל נמי דאסור להאכיל חמץ
לבהמת הפקר.
ומדאתינן בע"ה להכי ,נלע"ד לחדש דהך דינא דאסור להאכיל אפי' לבהמת
הפקר איכא נמי בשור הנסקל דבדידי' נמי כתיב "סקול יסקל השור ולא
יאכל את בשרו" וכן בערלה דכתיב בפר' קדושים "וערלתם ערלתו את פריו
שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל" דכיון דכתיב בהו 'לא י ֵָאכֵ ל' אסור
להאכילם לבהמה אפי' של הפקר.
וגדולה מזו נלע"ד בע"ה דבשרצים דכתיב בהו "וכל השרץ השורץ על
הארץ שקץ הוא לא יאכל" ,אע"ג דשרצים מותרים בהנאה ולא נאסרו אלא
באכילה וכדאמרי' בפסחים כ"ג א' מ"מ יהא אסור להאכילם לבהמות של
הפקר דכיון דכתיב בהו לא יאכל אסור נמי לגרום להם שיאכלו ע"י כלבים.
ושו"מ דהמקור חיים ז"ל בסי' תמ"ח סק"י אהא דפסק מרן המחבר ז"ל
דאסור להאכיל חמץ לבהמת הפקר כתב עלה וז"ל "וזהו דוקא בחמץ בפסח
משום דכתיב לא י ֵָאכֵ ל בציירי אבל בשאר איסורי הנאה דנפקא מלא יאכל
מותר" ומוכח דביאר דברי הירושלמי כדכתבנו בע"ה דהא דאסור להאכיל
חמץ לבהמה אין זה משום דנחשב נהנה מהחמץ ,ודו"ק.
ב[ הלבוש ז"ל בסי' תמ"ח ס"ו אהא דפסק מרן המחבר ז"ל בסי' תמ"ח
ס"ו דאסור להאכיל חמץ אפי' לבהמה של הפקר וכתב הלבוש ז"ל וז"ל
"דעל כל פנים יש לו הנאה ממה שמאכיל ומשביע את הבהמה ואפילו
היא הפקר" וכ"כ המג"א ז"ל בסי' תמ"ח סק"ט יעו"ש .והנה לדבריהם ז"ל
דהטעם לאסור היינו משום דנהנה מהחמץ ,צ"ל דדין זה נלמד מסברא דג"ז
נחשב הנאה ,ולפי"ז צ"ע טובא למאי הוצרך הירושלמי ללמדו מדרשא .וגם
למאי דהוכחנו בע"ה לעיל דהבבלי פליג על הירושלמי ,מ"מ כיון דמקור
דברי מרן המחבר ז"ל היינו מדברי הירושלמי הרי מוכח דאין זה משום
דנהנה מהחמץ.

תמצית העולה מהדברים:
א[ איתא בירושלמי דמהא דכתיב לא י ֵָאכֵ ל ילפי' דאסור להאכיל חמץ אפי' לכלב
של הפקר.
ב[ מדברי הירושלמי יש להוכיח דאין זה משום דנהנה מהחמץ ,אלא ממשמעות
הלשון דרשי' שלא יהא נאכל.
ג[ יש לחדש בע"ה לפי"ז דגם לריה"ג דחמץ מותר בהנאה אסור להאכיל לכלב,
וגם בחמץ של גוי להסוברים דמותר בהנאה ,וגם דאיכא איסור בפחות מכזית ,וגם
דאסור אפי' ע"י נכרי או גרמא.
ד[ ולדברי הירושלמי איסור זה נוהג רק בחמץ ,ונראה להוסיף דגם בשור הנסקל
ובערלה דכתיב לא י ֵָאכֵ ל נמי אסור ,וגדולה מזו נראה דבשרצים דכתיב נמי לא י ֵָאכֵ ל
אע"ג דמותר בהנאה מ"מ אסור להאכיל לכלב של הפקר.
ה[ הלבוש והמג"א ז"ל כתבו דטעמא דאסור היינו משום דנהנה כשמאכיל אפי'
בהמה של הפקר ,ולפי"ז להניח שאח"כ יבואו הכלבים ויאכלו ליכא איסור.
ו[ וצ"ע דמהירושלמי משמע דבעי' דרשא לזה ומוכח דאין זה משום דנהנה
מהחמץ ,אמנם נראה להוכיח דהטור ז"ל הי' לו גירסא אחרת בירושלמי.
ז[ ההגה"מ ז"ל הביא בשם הריב"ק ז"ל דטעמא דאסור להאכיל כלב היינו משום
דמבטל מצות קבורה.
ח[ ולפי"ז יש להוליד חידוש דין דבמוצא חמץ ביו"ט מותר לו לתת החמץ לפני
הכלב ע"י נכרי דמוטב לא יעבור על ב"י ויבטל מצות קבורה דאינה אלא מדרבנן.
ט[ יש להביא ראי' עצומה מדברי רש"י ועוד ראשונים ז"ל כשי' הלבוש והמג"א ז"ל.

ברם ,מתוך דברי הטור ז"ל נראה דהי' לו גירסה אחרת בירושלמי ,וז"ל בסי'
תמ"ח "ואוסר עוד בירושלמי להאכיל חמצו בפסח אפילו לכלב של הפקר
שאינו נהנה בו כלום דגרסינן בפ' כל שעה לא יאכיל חמץ לכלבים במה אנן
קיימין אם לכלבו היא הנייה אלא כאן אנו קיימין אפילו לכלב של אחרים
זאת אומרת אסור להאכיל לבהמת הפקר" ,ומדבריו ז"ל עולה דלא גרס
כלל הדרשא ד'ולא י ֵָאכֵ ל' אלא גרס בירושלמי דמסברא נאמר הלכה זו,
ולפי"ז י"ל דהלבוש והמג"א ז"ל קאי בדעת הטור ז"ל ,וצ"ע.
והנה להעולה מדברי הלבוש והמג"א ז"ל נמצא דליתא לכל ההלכות
המחודשות שהוצאנו בע"ה מדברי הירושלמי ,אלא דחומרא אחת נפיק לן
מדבריהם ז"ל דאיסור זה להאכיל לבהמת הפקר נוהג בכל האיסורי הנאה
ולא רק בחמץ ,וסייעתא גדולה לדבריהם ז"ל איכא מדברי האיסור והיתר
והמהרש"ל ז"ל שהביא הט"ז ז"ל ביור"ד סי' צ"ד סק"ד דמאכל שנאסר
מבשר בחלב אסור להאכילו אפי' לכלב שאינו שלו יעו"ש.
ג[ ההגהות מיימוניות ז"ל בפ"ג מחמץ אות כ' כתב וז"ל "ריב"ק היה אוסר
להשליך חמץ במקום הפקר דחזינן בתרומה כל איסור הנאה מצריך להו
קבורה ומביא ראיה מירושלמי לא יאכיל חמץ אפילו לכלבים במה אנן
קיימין אם לכלבו היינו הנאה אלא אפילו לכלבים אחרים" ,והעתיקו הגר"א
ז"ל בביאורו בסי' תל"ג אות י"ד.
והנה לדברי ריב"ק ז"ל דהאיסור להאכיל לכלבים הוי משום דצריך לקבור
האיסור הנאה ,הרי מוכח דס"ל דלהאכיל לכלבים אין זה משום דנהנה
מהחמץ ,וכן ס"ל דאין זה משום משמעות הקרא דכתיב לא י ֵָאכֵ ל .והמג"ש
ז"ל בשו"ת פנ"י או"ח סי"ב העיר דהרי הא דאיסורי הנאה טעונים קבורה
היינו מדרבנן שלא יבא לידי תקלה ליהנות מזה ,ומדברי הירושלמי משמע
דחיוב קבורה הוי מה"ת מדאייתינן דרשא מקרא ,והמקו"ח ז"ל בסי' תמ"ח
סק"י העיר דכשמאכילו לכלבים הא ליכא חשש תקלה.
ונראה בע"ה להוציא חידוש דין מדברי ריב"ק ז"ל ,במוצא חמץ ביו"ט
דעובר עליו בב"י וחייב לבערו ,ולקוברו א"א דאסור לחפור קבר ביו"ט,
א"כ מוטב יאכיל החמץ לכלבים כדי שלא להשהות החמץ ולבטל מצות
תשביתו ויבטל מצות קבורה שהוא רק מדרבנן ,ואע"ג דאסור לטלטל
החמץ דמה"ט כ' מרן המחבר ז"ל בסי' תמ"ו ס"א דמוצא חמץ ביו"ט יכפה
עליו כלי ,מ"מ נפק"מ אם א"צ לטלטל החמץ וכגון כשהחמץ סגור בחדר
ואם יפתח הדלת יבואו כלבים ויאכלו החמץ ,וכן נפק"מ להוציא החמץ
ע"י גוי למאי דכ' שם המג"א סק"ב דשרי דהוי שבות דשבות לצורך מצוה.
ונלע"ד בע"ה להביא ראי' עצומה לשי' הלבוש והמג"א ז"ל דטעמא דאסור
להאכילו לכלבים היינו משום דנהנה מהחמץ ,דהנה נודע בשערים הא
דחידש רש"י ז"ל בפסחים מ"ו א' ד"ה כיצד ,דעיסה שנתחמצה ביו"ט אסור
להאכילה לכלבים משום דאין שורפין קדשים ביו"ט ומה שנאכל ע"י הכלב
הוי כביעור והאריכו בזה האחרונים ז"ל ,והתוס' הרא"ש ז"ל שם וס"ל דהא
דאסור להאכיל לכלב היינו משום דמצותו בשריפה וכדברי התוס' בביצה
כ"ז ב' ד"ה ועל יעו"ש.
והשתא אי נימא דאסור להאכיל חמץ לכלב של הפקר ,צ"ע טובא אמאי
הוצרך רש"י ז"ל להא דאין שורפין קדשים ביו"ט ולחדש דמה שמאכילו
לכלב הוי כשריפה ,ולא פי' כפשוטו דאסור להאכילו לכלבים משום איסור
חמץ .והראשונים ז"ל שם שפלפלו בדברי רש"י ז"ל ,לא אחד מהם הזכיר
דאסור להאכיל חמץ לכלב.
עוד כ' רש"י ז"ל בפסחים י"ג א' ד"ה טהורות דחמץ של תרומה טהורה
אסור לשרוף בי"ד שחל להיות בשבת שמא ימצא כהנים אורחים שיאכלו
התרומה ואם לא ימצא יאכילום למחר לכלבי כהנים ,יעו"ש .ומבואר
להדיא דמותר להאכיל חמץ לכלבים.
עוד כ' רש"י ז"ל בפסחים ה' ב' ד"ה ש"מ וז"ל "דאי השבתתו בכל דבר
סבירא ליה לוקמיה ביום טוב ויבערנו בדבר אחר יאכילנו לכלבים או
ישליכנו לים" ומוכח דמותר להאכיל חמץ לכלבים .וכבר העיר כן המג"ש
ז"ל בתשובותיו פנ"י או"ח סי"ב.
והנה לדעת הלבוש והמג"א ז"ל דהא דאסור להאכיל חמץ לכלב של הפקר
היינו משום דזה נחשב כנהנה מהחמץ ,יש ליישב דברי רש"י ז"ל בע"ה בב'
אופנים.
א[ כתבנו בע"ה לעיל דלשיטתייהו ז"ל מותר להניח החמץ במקום דאח"כ
יבואו כלבים כיון דאין מאכילם בידים ,דלפי"ז י"ל דרש"י ז"ל מיירי בהכי,
ב[ י"ל דהא דרש"י ז"ל הוסיף דיכול להאכילו לכלבים היינו לדעת ר' יוסי
הגלילי דס"ל דחמץ מותר בהנאה.
אבל לביאורינו בדעת הירושלמי דאין האיסור משום דנהנה מהחמץ אלא
משום דכתיב לא י ֵָאכֵ ל דמוזהר שלא יגרום שיאכל ולפי"ז הרי גם להניח
במקום שאח"כ יבואו כלבים ויאכלו אסור ,וכן לריה"ג דחמץ מותר בהנאה
מ"מ אסור להאכילו לכלבים דהוי משום לתא דאכילה .ולפי"ז הדק"ל היאך
כ' רש"י ז"ל דמותר להאכילו לכלבים.
איברא ,הרי לעיל הוכחנו בע"ה דהבבלי פליג על הירושלמי ,וס"ל דלריה"ג
מותר להאכיל חמץ אפי' לכלבו ,וא"כ י"ל דרש"י ז"ל כתב כן לדעת הבבלי,
ודו"ק.

מיכל‡ „מ‰ימנו˙‡ מיכל‡ „‡סוו˙‡
שמוליק ישב מול ניר בפעם העשרים ,פניו
חרושות קמטים כבן שבעים כשהוא עדיין לא
מילא ארבעים שנות .שערות שיבה פזורות להם
בבליל צבעי שערו המדובלל ,קשה ,קשור ולא
רחוץ .וכשערו ,כן חייו – קשים ,מסובכים ובלתי
פתירים בעליל.
בכל מקום שהכניס אצבע של עשייה ,הוא איבד
אותה בטראגיות ,פעם בקטיעה ופעם בכווייה.
בילדותו הוא בילה את שנותיו בבתי דודים וחברים
טובים ,כי אמא אושפזה בבית חולים פסיכיאטרי,
ואבא נסע לארצות הברית כדי לגייס כספים עבור
אשפוזה המתמשך ,או כדי לברוח מהמציאות
העגומה בבית.
כשנכנס לישיבת "הגרמ"ט" בעיר חיפה ,דאג
מישהו לפרסם ולהודיע לבחורים כי שמוליק,
המסכן של השכונה הדרומית ,מסתובב בישיבה
לצידם ,וההצקות מצד ליצני הישיבה היו ה"גמר
מלאכה" להריסת "קירות התמך" האחרונים
שנותרו בנפשו .מכאן ועד היום הוא אוכל את
פירות מזלו שנחרט בילדות ובבחרות ,תחילה
התארס לבחורה רעועה בנפשה ששברה את
השידוך שבועיים לפני החתונה .וכשהתארס שוב
עם נפש תאומה ,הייתה זו בת לאבא שתלטן ורודן
ששש ושמח להכניס נפש מסכנה לביתו ,ו"לעצב"
את אישיותו ,מה שסחב מאסות של התערבויות
וביקורות ,וכמובן מגורים סמוכים ממש אל החותן,
דבר שמנע ממנו לבנות בית נורמאלי.
זהו ,אז כיום עבודה אין לו ,נחת אין לו ,שלום
בית אין לו ,ושלום עצמו גם אין לו .וכאן הוא
עכשיו אצל ניר ה"מטפל הרגשי" ,מקורח למשעי,
שמתוך התחשבות כנה ,הוא חובש כיפה בכל פעם
עוד לפני ששמוליק נכנס לקליניקה שלו ,כדי
ששמוליק לא ירגיש שהוא עושה זאת רק בשבילו.
ניר עוטה על פניו ארשת פנים קשובה ואמפטית,
והוא שואל שאלות מצויינות באינטונציה
מדוייקת" ,שאלה פתוחה" הוא שואל תמיד בטון
גבוה ומלבב ,ו"שאלה סגורה" הוא שואל בטון נמוך

עמוק רועד וחודר – על פי רוב בלשון נסתר.
אבל הוא כבר פה בפגישה העשרים כאמור ,ובכך
ישלים את עשרת אלפים השקלים שהוא הרשה
לעצמו לקחת מגמח"ים לצורך העניין הנשגב של
ריפוי נפשו המיוסרת .ומשום מה הוא מרגיש שלא
זז כלום .הסביבה היא אותה סביבה – מכאיבה.
ושמוליק ,געוואלד – הוא אותו שמוליק ,דפוק
ומסכן.
לאמיתו של דבר גם ניר מרגיש כך .אבל הוא
לא נותן לרגשות שלו להוליך אותו שולל .בכל
אופן ,עשר שנות לימודים אקדמאים לא יכולות
להתקמט לנוכח רגשון סורר קטן .אז הוא מסכם
לעצמו במחברתו את הפגישות עם שמוליק,
וטופח לעצמו על השכם בכל התקדמות ,לפחות
התקדמות ש"על פי הספר" נקראת התקדמות.
בסוף הפגישה המדוברת ,שמוליק אוסף את שברי
כוחותיו שהוא מוצא באופק הכי רחוק בחייו ,והוא
כמגמגם אומר לניר ששוב לא יוכל לבוא לפגישות
כאן ,כיון שנגמר לו הכסף – ומיד מתקן את עצמו
– התקציב .ניר נושם עמוקות כמו בשאלה סגורה,
מוריד טון לחצי טורן ,ואומר' :אני מבין ,קח לך
קצת זמן ,תעבד את מה שנעשה כאן ,וכשתרצה
אתה מוזמן להרים טלפון ולקבוע פגישות המשך
– זה חשוב'!.
שמוליק מהנהן נלהב ,הנה יש לו קרש קפיצה
החוצה מהקליניקה .באמת לא נעים לטרוק את
הדלת למיטיבו ,אבל עכשיו זו רק הפסקה ,נו ,זה
לא טריקת דלת.
ושמוליק עוזב את החדר ,בטריקת דלת שקטה,
דלת של "מטפל" – מחוטבת והדורה.
***
על אם הדרך ניצב לו שמוליק ,השמש קופחת על
שערו המאפיר ,חם לו ודביק לו .הכל כעת עיסה
אחת ,בית הוריו ,ביתו הוא ,הפסיכולוג ,התקווה
האכזבה ,הכאב והבריחה ,הכל יוצר מחסום תקוע
כאן באמצע הדרך ,הדרך מהמטפל ,הביתה – אל
המריבות והסחרחורת.

רבי יוסי ‚‰לילי ‡ומר ר‡ויין ‰יו ˘ונ‡י‰ם ˘ל י˘ר‡ל כליי ‰במˆרים
ע„ ˘‚מר ‡‰חרון ˘ב‰ם ‡˙ פסחו )מכילתא בא(
למדנו מדברי המכילתא עד כמה תלויים ישראל זה בזה ,שאם אחד מהם היה ח"ו מזלזל
בקרבן הפסח ולא היה עושהו כראוי היו כולם מתחייבים ח"ו כלייה .והטעם בזה ,כי עם
ישראל  -גוף אחד הם ,וכאשר יש אבר חולה ח"ו בגוף ,כל הגוף סובל .אמנם הדברים הם גם
לאידך גיסא ,כאשר ליהודי אחד מגיע גאולה ,בזכותו תבוא גאולה לכלל.
דהנה ,איתא בפרשת משפטים "ויראו את אלקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר
וכעצם השמים לטהר" .וצ"ב ,מה היא אותה 'לבנת הספיר' .וכתב שם רש"י 'היא היתה
לפניו בשעת השעבוד לזכור צרתן של ישראל ,שהיו משועבדים במעשה לבנים .משנגאלו
היה אור וחדוה לפניו' .ישנה לבנה ,אומר רש"י ,אשר מונחת תחת רגלי בורא כל עולמים,
שהיתה לפניו בשעת השעבוד ,ועל ידה היה זוכר את השעבוד שעם ישראל עובר ,שעבוד
במעשה לבנים .וגם עתה ,לאחר שכבר נגאלו ,עדיין היא מונחת שם" ,וכעצם שמים
לטוהר" היא אור וחדוה לפניו ית' .מה מעלתה של אותה הלבנה שדוקא היא זכתה להיות
מתחת כסא הכבוד ,בין בשעת השעבוד  -להזכיר לו את צרת עמו ,ובין בשעת הגאולה -
להיות לו לאור וחדוה.
התרגום יב"ע מבאר את מעשה אותה הלבנה ,ומקורו ממדרש אבכיר ,בשעבוד מצרים
ידוע שהמצרים האבידו את הנשים בעבודת האנשים ,דהינו ,הן נטלו חלק במלאכת
הלבנים .מספר המדרש ,שהיתה אשה אחת ,מפונקת )עדינה( ומעוברת ,שעסקה באותה
עבודת פרך ,ומרוב קושי העבודה והמאמצים הרבים ,הפילה את עוברה ,רח"ל .אותו עובר
נפל לתוך הטיט ,אותו הטיט אשר אמו אשר נשאה אותו בבטנה הכינה ,ונשתקע שם לנגד
אמו הנאנחת .ובאותו רגע אמר הקב"ה למלאך גבריאל לקחת את אותו העובר ,להביא
אותו לפניו ולעשות ממנו לבנה .הלך המלאך גביראל ועשה כן והעלה את הלבנה לשמי
שמים ,והניחה תחת רגליו של הקב"ה ,והיא היתה תחת רגליו בזמן השעבוד לזרז הגאולה
לעמו .הצער של אותה האשה עורר וזרז את הגאולה ,אבל לא רק את הגאולה האישית של
אותה אשה ,אלא הצער שלה קבע את עת הגאולה של כלל ישראל.
ובמדרש אבכיר מצאתי עוד ,שלבנה של אחד התינוקות שהושקעו בלבנים ,היא היא
שהכריעה את הכף להטביע המצריים בים ,שכאשר טען שר מצרים ,שיציל את ישראל
אבל לא יטבעו מצרים בים ,הלך גבריאל והביא את אותה הלבנה ,ולכן הוטבעו המצריים
בים .וכן במעשה דנחשון בן עמינדב ,שבזכות אמונתו הכבירה ,שקפץ לים ללא חת ,הביא
גאולה לכלל ישראל ,שלכולם נפתח הים ולא רק לו .ובאמת כשמדקדקים לשון חז"ל
)ילקוט רמז רלג ועוד( שם 'באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא למשה משה ידידי )נ"א
– אתם ,בני( משוקעים במים והים סוגר ושונא רודף ואת עומד ומרבה בתפלה ,א"ל ומה
עלי לעשות א"ל ואתה הרם את מטך' ,דהינו שהתייחס הקב"ה לנחשון בלשון רבים –
'ידידי' 'אתם' 'בני' ,למרות שרק הוא לבדו היה בים .והטעם כי הצלתו של נחשון היא בעצם
הצלתו של הכלל ,שאם לנחשון מגיעה ההצלה אז לכל כלל ישראל תהיה הצלה ,אז ממילא
היחס כלפיו הוא 'ידידי מטובעים בים'.
מצד אחד ,אם יהודי אחד היה מתרשל במצות הפסח כל כלל ישראל היו נידונים ח"ו
לכלייה ,ומאידך ,הגבורה והבטחון של נחשון ,או הצער הגדול של אותם הנשים הועילו
לכל כלל ישראל .אין זה אלא מפני שכלל ישראל איש אחד בלב אחד הוא ,ממש דבר אחד.

)זוה"ק ח"ב קפ"ג ע"ב(

אז גם דמעה נוטפת לו על זקנו ,מתערבת עם אגלי
הזיעה ,ומגבירה את המליחות .כעת הכל מלוח
וחמוץ ,הטוב והרע יחד.
ובעודו בביצה מלוחה זו הוא כורע נופל על עמדו,
בצידי המדרכה ,אם אין לו לאן ללכת לפחות ינוח
כאן .אז אנשים מסתכלים מוזר על איש מבוגר
שיושב על המדרכה ,שישאלו את תושבי השכונה
הדרומית מי זה שמוליק ,ויבינו.
ובמצב זה עובר לידו שרגא .גם שרגא שערו
מדובלל וקשור ,אבל לשרגא זה מוסיף חן ,נראים
הם פאותיו כרעמת כפיר ,וזקנו כהר חרמון ביום
מושלג .כי עיניו המאירות שולחות את זהרוריהן
אל מחלפותיו.
שרגא מציע מיד כוס מים לשמוליק ,ושמוליק לא
מסרב לכלום ,אין בו כח לסרב .הוא מוזג לשמוליק
כוס ומתיישב לצידו ,תולש עשב או שניים בסמוך
אליו ,כשיש לשרגא עשב ביד נוח לו יותר לדבר,
גם להקשיב.
שמוליק אוחז בכוס בידו ,ובמקום לשתות הוא
יורה אליה חיצים ,את כל החיצים שתקועים בליבו,
ופוצעים אותו עד זוב דם .ושרגא מקשיב .ויודע,
כי שכינה מדברת מתוך גרונו של שמוליק ,שכינה
שמתבוססת בדם של כאב ושכול ,והוא – שרגא –
נבחר מכל עוברי הרחוב להקשיב לכאבה.
גם לשרגא לקח זמן להאמין לכך בפשטות ,אבל
הוא הרגיש זאת בלבו ,מיד כשהוא מצא את הספר
שאומר זאת ,הוא ידע שהספר מספר את רגשותיו
ותחושותיו של שרגא .ואפילו כשהמדריכים
והמורים ביקשו משרגא שילמד את ההגיון
שבספר ולא את הרגשות שבו ,הוא לא יכול היה
לשמוע ולציית להם ,הוא היה יושב בלילות
ביערות ובשדות ,ומדבר עם השכינה כדבר איש
אל רעהו ,וחבריו לעגו לו ,אבל כשהשכינה ענתה
לו ,לא היה מאושר ממנו ,ולא היה מקום פנוי בלבו
כמלוא נימה ללעגי החברים.
השכינה ענתה לו בדמיונו ,והוא ניסה לפתח איתה
שיחה ,והיא התפתתה ,ושוחחה עמו ,ואף גילתה לו

מיהו הקב"ה בכבודו ובעצמו.
וכשהוא יושב כעת לצידו של שמוליק ,הוא יודע
ששוב השכינה מדברת עמו ,מספרת על צער,
וגאווה גדולה ננסכת בליבו ,גאווה ושמחה על
כך שדווקא הוא נבחר מכל עוברי האורח ,להיות
שותף לכאבי השכינה ,להקשיב לה ,ולהקל על
עומס כאבה – אולי אפילו ייתן לה כמה מילות
נוחם.
ולמחרת שמוליק הגיע שוב אל המדרכה ,אולי
שרגא יעבור שם שוב ,והוא עבר שם ,בדרכו אל
השדה ,ושוב הוא שמח שהשכינה מקדמת את
פניו ,וכבר בתוך העיר על המדרכה ,היא מספרת
לו על כל התלאות שהיא עוברת .והוא מקשיב
לה ,ורוחץ אותה מדמיה ,ואפילו לוחש לה כלשון
הנביא 'ואומר לך בדמייך חיי'' .ואומר לך בדמייך
חיי'.
ואחרי כמה פעמים שמוליק נדבק באמונה
התמימה והשתלהב .ולמד לדבר אל השכינה
שבגרונו ,וכבוד והדר עיטרוהו.
וגם את שמוליק ניסו להניע ,בראשם חמיו הנהדר,
שצר היה לו לראות את שמוליק שוקע בדמיונות,
דמיונות של נבואה ושל שיחות עם השכינה ,אבל
השכינה כבר ענתה לשמוליק ,ושוב לא היה אכפת
לו מה יאמרו הבריות ,וכשראו הבריות את חוסנו,
נשענו עליו .והוא נתן להם.
***
כי כמה שהפחד מציאותי ,והכאב אמיתי ,האמונה
אמיתית מהם עשרה מונים ,וחזקה מהם ששים
ריבוא מונים ,ומחזקת גם כן.
וכשהאמונה מדוברת באופן מוחשי ,היא מבריאה
ומרפאית .והיא גם מצחיקה את הסביבה ,את אותם
האנשים שהשכינה עוד לא דיברה איתם ,כי ידעה
שהדיבור איתם ירסק אותם לבלתי יכולת קום.
וכמה שהיא מוזרה וזרה לסובבים ,היא איתנה
וחזקה מבפנים ,בונה חומות של קדושה מפני
חנפי לעגי מעוג .ומייצבת את הנשמה הקדושה
החושקת לתקן את עצמה.

לרשע הקהה את שניו.
כי יתברך ברא שני חומות ללשון כדי שלא ידבר דבר שאין צריך )עי' ערכין טו ,(:וזה הרשע
שמגביר לשונו ואינו שומר דיבורו ,הקהה את שניו ,כי למה לו חומה.
)זרע קודש(
ויהי שם לגוי  -מלמד שהיו מצוינים
הגה"ק אדמו"ר מוה' יהושע הורוויץ )שליט"א( ]זי"ע[ אבד"ק דזיקוב בדברו פ"א אודות
ה"ציונים" אמר ,דזה כוונת בעל ההגדה 'ויהי שם לגוי גדול  -מלמד שהיו מצויינים שם' .ר"ל,
אם יבוא איש לאיזה עיר ויראה כי תושביה אינם מתנהגים כשורה ובחוקות הגוים ילכו ,ידע
על בטח כי המה ציונים.
)דעת זקנים(
חד גדיא
הרה"ק בעל העטרת ישועה מדזיקוב היה אומר בכל שנה בליל הפסח משו של הרה"ק ר"ר
מנחם מענדיל מרימינוב זי"ע :כי אמירת 'חד גדיא' בסוף סדר ליל פסח ,הוא לחש לעין הרע,
כי המלאכים מתקנאים אז בבני ישראל ולכן צריך אז ללחש נגד עין הרע.
)הגש"פ זרע קודש(
ויאמר לאברם ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה.
)בראשית טו ,יג(
וברש"י' ,משנולד יצחק עד שיצאו ישראל ממצרים ת' שנה' .ותראה רמז לזה ,כי התיבות " ידע
תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה" ) (3293בגימטריא
"כי משנולד יצחק עד שיצאו בני ישראל ממצרים ארבע מאות שנים" )עם הכולל .(3293
וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכש גדול) .שם יד(
וברש"י' ,וגם' לרבות ד' מלכיות ,שאף הם כלים על ששיעבדו את ישראל .ותראה רמז לזה,
כי כל הפסוק וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכש גדול" )עם הכולל (2170
בגימטריא "ואף הד' מלכיות יכלו ,כי גם הם נשתעבדו בישראל" )עם הט' תיבות .(2170
)רמזי הפלאות(
כוס של אליהו
מה שאומרים העולם אשר אליהו בא לכל אחד מישראל בלילה הראשונה של פסח ,יש לומר
בדרך הלצה קצת ,כי כתוב 'ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו' ,כי אמרו ז"ל )ב"ק ס (:כלבים
בוכים מלאך המוות בעיר ,כלבים שוחקים אליהו הנביא בעיר .ואז כשהלך המשחית לבית
המצרים אז בא אליהו אל בני ישראל על כן הוכרחו הכלבים אז לשתוק ,כי לא יכלו לא לצעוק
ולא לשחוק ,ולזה הרמז' :ו'לא י'תן ה'משחית ל'בוא א'ל ,ר"ת אליהו.
)אמרי נועם(
מתחילה עובדי ע"ז
יאמר בדרך צחות ,על פי ששמעתי אשר גאון וצדיק אחד שהתנצל א"ע שיש לו מחשבות
זרות בעת התפלה שבאו לו דברי תורה ופלפול בשעת התפלה .והנה כעת הס"מ מבלבל את
האדם במחשבות זרות שהם רעות בעצם ,ואם היו באים לו ד"ת בשעת התפלה הי' נחשב
זאת לעבדות השי"ת.
וזה' :מתחלה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו' ,היינו ,מה שהי'
בתחלה בשנים קדמוניות עבודה ומחשבה זרה ,עכשיו קרבנו המקום לעבודתו ,היינו ,כעת
הי' המקום ב"ה מקבל זאת לעבודתו שלא יפול לו במחשבתו מחשבות גרועות יותר רק בד"ת.
)עטרת ישועה(
ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמם על קיר מזבחך.
כי שלחנו של אדם מכפר כמו המזבח ,וביחוד בליל התקדש חג הפסח אשר מסדרין על
השלחן בהקערה אלו הדברים מ'צה מ'רור ז'רוע ב'יצה ח'רוסת כ'רפס שהר"ת הם מזבח"ך,
זאת בוודאי יעלה כריח ניחוח בדם הנזרק על המזבח .וזהו 'על קיר מזבח"ך' דייקא.
מצ"ה מרו"ר עם ה' ]כטעם ה"א לחמא[ עולה שופ"ר.
)עטרת ישועה(

‰לל ˘ל ליל ‰ס„ר
בפסחים קטז :איתא עד היכן הוא אומר ,ב"ש אומרים עד אם
הבנים שמחה .וב"ה אומרים עד חלמיש למעינו מים .יש לעי'
מפני מה תיקנו חז"ל לחלק את ההלל בליל הסדר .ובפסקי
הרי"ד שם כתב וז"ל ,פי' מה ששנינו לעיל ומסיים בשבח ,זהו
שאומר מקצת הלל ואין גומרין אותו כולו ,מפני שהיו גומרין
אותו אחר אכילת הפסח ,כדתנן לעיל הראשון טעון הלל
באכילתו כו' ע"כ .והיינו דהחלק הראשון של ההלל הוא גמר
ההגדה) ,עי' פסחים קטז ,.וברמב"ם בסה"מ ע' קנז( ,והחלק
השני של ההלל הוא מדין הפסח ,ולכן צריך לאומרו לפני
חצות כהפסח )עי' רמ"א סי' תעז(.
והנה המאירי בפסחים צה .כתב וז"ל ,הראשון טעון הלל
באכילתו דכתיב לחם עני ודרשו בו שעונין עליו דברים
הרבה] .וע"ע בשפ"א פסחים צה .דסיפור יציאת מצרים
ליתא בפסח שני ,מדאיתא במשנה דהשני אינו טעון הלל
באכילתו .ולכאורה כוונתו לדברי כהמאירי ,וסבר דמדליכא
הלל באכילת פסח שני ,מוכח דליכא גם עיקר דינא דעונין
עליו דברים הרבה[ .אלא דלדבריו יוצא דאי"ז דין בפסח כ"א
במצה ,ואטו נאמר שהאוכל פסח בלא מצה ,אינו קורא הלל
בשעת אכילה.

ונראה ,דהנה בפרשת ראה )טז ב,ג( כתוב ,וזבחת פסח לד'
אלקיך כו' .לא תאכל עליו חמץ ,שבעת ימים תאכל עליו מצות
לחם עוני .ומבואר דלחם עוני שעונין עליו דברין הרבה ,הוא
דין עליו דהפסח .ולכן אפשר דאף בלא מצה ,יש לקיים את
העונין עליו דברים הרבה עליו דהפסח .ומה דמוזכר בפסוק
אכילת מצה שבעת ימים ,אע"פ דליכא קרבן כל שבעה ,יש
לפרש ע"פ דברי המש"ח שכתב דאכילת מצה בשבעת ימים
הוי כמו שירי מנחה .וכמין ראיה ד"עונין עליו דברים הרבה"
שייך גם בפסח ,יש להביא מדברי התוס' פסחים קיד .שכתבו
דדינא דרבן גמליאל לומר פסח ומצה ומרור ,יסודו מדין עונין
עליו דברים הרבה .ומבואר דשייך הך דינא גם בהפסח.
ולדעת המאירי דכל ההלל הוא מדין עונין עליו דבריו הרבה,
שוב צ"ב למה תיקנו לחלק את הלל .ונראה ,דהדברים הרבה
העושין את המצה לחפצא של לחם עוני לפני אכילתה,
צריכים לבאר ענינה של המצה מהו ,ולא סגי באמירה שבח
גרידא ,דמה"ט סבר ר"ג שצריך לבאר הטעם של פסח מצה
ומרור לפני האכילה .ולכן גם הלל שאנו אומרים לפני אכילת
הפסח והמצה ,צריך להיות שייך ליצא"מ ,וזה שני הפרקים
הראשונים .הללו עבדי ד' ולא עבדי פרעה ,ובצאת ישראל
ממצרים.

וכל ‰מרב ‰לספר ביˆי"מ ‰רי ז ‰מ˘ובח
"ומאחר שהקדמנו לדבר מדעי אכלת מצה ומרור
אוֹתהּ ָשׁ ָעה כּוֹנֵ ס ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא לְ כָ ל ַה ָפּ ַמלְ יָ א ֶשׁלּוֹ,
”בּ ָ
ְ
עלינו לדעת כי המצוה הראשית שנקדשנו בה ועלינו וְ ָא ַמר לָ ֶהם :לְ כוּ וְ ִת ְשׁ ְמעוּ ֶאת ִספּוּר ַה ֶשּׁ ַבח ֶשׁלִּ י ֶשׁ ְמּ ַד ְבּ ִרים
למלאותה בשלימות בליל התקדש חג הוא מצות "והגדת
וּב ִאים
וּשׂ ֵמ ִחים ִבּגְ ֻאלָּ ִתיָ .אז כֻּ לָּ ם ִמ ְתכַּ נְּ ִסיםָ ,
ַה ָבּנִ ים ֶשׁלִּ י ְ
לבנך ביום ההוא" ,והוא מוטל על כל א' מישראל ,איש
שׁוֹמ ִעים ִספּוּר ַה ֶשּׁ ַבח ֶשׁ ְשּׂ ֵמ ִחים
וּמ ְת ַח ְבּ ִרים ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ְ
ִ
לפי כחו והבנתו ,ועל כן התקינו לומר ההגדה בשבת
דוֹשׁ-בּרוּ-
ָ
וּמוֹדים לַ ָקּ
ִ
ְבּ ֶח ְדוַ ת גְּ ֻאלַּ ת ֲאדוֹנָ םָ .אז ָבּ ִאים
הגדול למען שכל אחד לפי והפגתו ימצא לו עת וזמן
וּמוֹדים לוֹ ַעל ָה ָעם
ִ
אוֹתם נִ ִסּים וּגְ בוּרוֹת,
הוּא ַעל כָּ ל ָ
לסדר ולבאר לעצמו הדברים לפני בא יום ה' ,בכדי שאחר
ַה ָקּדוֹשׁ ֶשׁיֵּ שׁ לוֹ ָבּ ָא ֶרץ ֶשׁ ְשּׂ ֵמ ִחים ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ַהגְּ ֻאלָּ ה ֶשׁל
כך בבוא הזמן ,אב לבנים יודיע ,ויכוון לקיים מצות עשה
בוּרה לְ ַמ ְעלָ ה ,וְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּאוֹתוֹ
תּוֹסף לוֹ כֹּחַ וּגְ ָ
ֲאדוֹנָ םָ .אז ִמ ֵ
זו בלב שלם ואין קץ למתן שכרה ושמחה גדולה היא
חוֹבה ַעל ֶבּן ָא ָדם
נוֹתנִ ים כֹּחַ לְ ִרבּוֹנָ ם ... ,כְּ מוֹ זֶ ה ָ
ִספּוּר ְ
לפני השי"ת בלילה ההוא ,כמבואר בזוהר הקדוש פ' בא,
לְ ַד ֵבּר ָתּ ִמיד לִ ְפנֵ י ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא וּלְ ַפ ְר ֵסם ֶאת ַהנֵּ ס
"ועיקר המכוון בלילה הזה לטעת בלבות הצעירים
אוֹתם נִ ִסּים ֶשׁ ָע ָשׂה ” .עיי“ש באריכות] .ומכח מה
ְבּכָ ל ָ
שרשי האמונה ,ויסודי הדת ,על כן לא יחטוף כהולך על
שאמרו שהחובה לפרסם כל הניסים שעשה זה נהגו
גחלים ,אבל ישתדל לבאר הדברים להמסובין כפי כחו,
חסידים ואנשי מעשה ,וכמו שהביא בדרשות רי“נ שכן
והיינו דאמר רבן גמליאל כל שלא אמר שלשה דברים היה מנהג מרנא החת“ס ועוד[.
אלו בפסח לא יצא יד"ח  ..וכבר הרגיש המהרש"א כי לא
סגולות נפלאות נקשרו בכח האי סיפור קדוש ,אשר
מצינו בשום מצוה
מביאה טהרה וקדושה
שיהיה
מחוייב ...נמצא מוכח מזה דאמר י"ת לך והודיעם ואזל משם והודיעם ,על האדם ומזככת
להגיד ולבאר בעת מוכח דאפשר להודיע זה העולם שמשם קדושת שבת ויש אותו ,וממתקת כל
עשייתה
טעמה מחשבה תפיסה ביה להבין הדבר ולהשיג השגה מעולם העליון הדיבורים אסורים ,כמו
ונימוקה זולת בג' הזה ,אבל בנס יצ"מ מצינו דלית מחשבה תפיסה ביה בעולם העליון שאיתא בספה“ק בית
אלו וטעמא בעי ,זה שמשם בא הנס יציאת מצרים ,ומשם אנו ממשיכים הארה בכל אהרן" :בסדר הראשון
אבל הוא הדבר
הקשה הרב זצוק"ל
אשר דברנו כי פסח כנ"ל ,כי יסד לנו בעל מסדר ההגדה אפילו וכל המרבה לספר מפני מה בכל המצות
בסיפור
הריבוי
יהיה
מה
מובן
אינו
,ולכאורה
משובח
זה
הרי
כו'
אבן הפנה בעבודת
אין שואלין מעם מפני
ליל זה הוא ,מצות הזה ,כיון שהוא דבר קצוב לומר הניסים שעשה עמנו ונוכל זה מה נעשה זאת המצוה
והגדת לבנך להניח לספר באיזה שעות ומה יהיה עוד הריבוי ,ובפרט אם כולנו יודעים או מה נשתנה העת
בלבות
הבנים את התורה והמעשה הכתובה בתורה הניסים שעשה ית' ומה יהיה הזה ,ועתה שואלין מה
הרכים
יסודי סוד הריבוי ,רק ע"ד הנ"ל כי נס יצ"מ אי אפשר לספר כלו כי לית נשתנה ,ותירץ שלכך
אמונתנו ודתנו ,כי מחשבה תפיסה ביה בעולם זה שמשם נשתלשל הנס ,ואם יספר שואלין כי העיקר הוא
אך בעבור זה עשה אלף שנים לא יגיע לקצה הסיפור כיון שאין שיעור וקץ להדבר הדיבור ,ואמר בשם
אביו זצוק"ל 'אשר
ה' לנו בצאתנו לפי מחשבות אדם...
ממצרים,
בדברו מעריב ערבים'
"כי הנה אך בעבור
זרע קודש פי' ממתיק הדברים
זה עשה ה' לנו
ואצ"ל
המעורבים,
בצאתנו ממצרים,
בדיבור הש"י עצמו,
כאמור והיה הדם לכם לאות על הבתים אשר אתם שם,
אלא אפילו הדיבורים אשר הם בציווי הש"י ממתיקין
כי הנה הדם הוא אות תפארה על תכונת נפש ישראל
בהם כל הדברים המעורבים ,כי מתחלת הבריאה היה
שמוכנים בכל עת לשפוך דמם כמים בעבור אמונתם
הכל על השלימות ואחי"כ נתערב טוב ברע ,ועתה
ותורתם  "...דברים אלו דרש הגה“ק רבי יוסף נחמיה
בסיפור יצ"מ ממתיקים ג"כ כנ"ל ,הגם שהמחשבה גבוה
קורניצר זצ“ל אב“ד קרקא בנועם אמריו לקהל עדתיו,
יותר מהדיבור עכ"ז רצון הבורא היה שיתוקן הכל ע"י
והדברים חיים וקיימים לעד.
הדיבור"...
בליל התקדש חג זוכים אנו לקיים הרבה מצוות
הבט נא ידידי ,בספה“ק דרך פקודיך למרן בעל הבני
דאורייתא ודרבנן מנהגי ישראל ,וכל העובדין טבין
יששכר זי“ע אשר מרחיב בדיבורו ,איך שבסיפור יצי“מ
עלין ומתעלין לעילא ולעילא ,ואחד משתי המצוות
מחדירים כל הי“ג עיקרי האמונה ,ותדרשנו משם ותחיה
דאורייתא שאנו מקיימים הוא מצות ”סיפור יציאת
נפשך.
מצרים“ ,וכמה הפליגו בזוה“ק בשבח דא שירתא,
ולסיום נביא פרפרת נאה ממרנא החתם סופר זי"ע אשר
בדברי הזוהר הנאמרים בתחילת הסדר ,וכך הם תוכן
יש להאריך כ"כ בסיפור יצימת מצרים עד שאכילת
”מ ְצוָ ה ַא ַחר זוֹ לְ ַס ֵפּר ְבּ ֶשׁ ַבח
הדברים בתרגום ללה“קִ :
הפסח מצה ומרור יהיו בחפזון וכלשונו )דדרשות
חוֹבה ַעל ֶבּן ָא ָדם לְ ַד ֵבּר ְבּ ֶשׁ ַבח זֶ ה
יאת ִמ ְצ ַריִ םֶ ,שׁ ִהיא ָ
יְ ִצ ַ
תקצ"ה( "ואכלתם אותו בחפזון ,רומז שיאריך בסיפור
יאת ִמ ְצ ַריִ ם
יצ ַ
לְ עוֹלָ ִמים .כָּ ֵ בּ ַא ְרנוּ ,כָּ ל ָא ָדם ֶשׁ ְמּ ַד ֵבּר ִבּ ִ
יציאת מצרים ,כ"כ בשעה שמצה מרור ופסח מונח
וּבאוֹתוֹ ִספּוּר ָשׂ ֵמ ַח ְבּ ִשׂ ְמ ָחהָ ,ע ִתיד הוּא לִ ְשׂמ ַֹח ַבּ ְשּׁכִ ינָ ה
ְ
לפניו עד יהי' הזמן בהול לאכול פסח קודם חצות
ָבּעוֹלָ ם ַה ָבּא ֶשׁהוּא ִשׂ ְמ ַחת ַהכֹּלֶ ,שׁ ֲה ֵרי הוּא ָא ָדם ֶשׁ ָשּׂ ֵמ ַח
או עמוד השחר באופן שתהי' האכילה גופא בחפזון
ַבּ ֲאדוֹנוֹ ,וְ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ָשׂ ֵמ ַח ְבּאוֹתוֹ ִספּוּר.
ובבהילות ,והנסיון מוכיח“.

˘יעור כזי˙
השבוע נעסוק בע“ה בשיעור כזית הנוגע לחיוב אכילת מצה
בליל הסדר.
הנה נודע מה שנחלקו רבותינו האחרונים בעניין שיעור הביצים.
ונבאר בקצרה יסוד המחלוקת .איתא בגמ‘ פסחים קט .אמר רב
חסדא רביעית של תורה אצבעים על אצבעים ברום אצבעים
וחצי אצבע וחומש אצבע ]היינו  2.7*2*2אצבעות[ .וכנודע
שרביעית היא רביעית הלוג ושיעורה שווה לשיעור ביצה
ומחצה .והנה כתב הצל“ח בפסחים קטז :שמדד את היחס שבין
הביצים המצויים בזמננו לבין האצבעות ]אצבע היינו רוחב
הגודל[ ומצא שלפי השיעור הנ“ל במקום שנקבל ביצה ומחצה
אנחנו מקבלים שיעור של ג‘ ביצים .ועל כרחך ,או שהגודלים
של זמננו נתגדלו ממה שהיו בזמן חז“ל ,או שהביצים שבזמננו
נתקטנו .וכיוון שידוע שהדורות הולכים ונחסרים ,על כרחך
שהביצים של זמננו נתקטנו .וממילא ,אם אנו באים לשער
בביצה של זמננו ,צריך להכפיל את השיעור .וכדברים האלה
ממש כתב גם החת“ס באו“ח סי‘ קכח ,שמדד ומצא שחייבים
לומר שהביצים של זמננו קטנות יותר מהביצים שהיו בזמן
חז“ל .וכך כתב החזו“א בקונטרס השיעורים ומאורע זה אירע
בזמן הגאונים בעל נו"ב והגר"א ,שמצאו דמדת האצבעות ומדת
הביצים אינן משתוות אצלנו ,ומדת הביצים קובעת שיעור חלה
מחצה ממדת האצבעות ,ובאשר לא מסתבר שהאצבעות שלנו
נתרחבו מדורות הראשונים ,החליטו שנתקטנו הביצים ,וקבעו
לכל ישראל לקבוע המדה ע"פ האגודל .ועל פיהם נהגו כל בני
הגולה ,ונתפרסם בכל הספרים הבאים אחריהם דביצים שלנו
קטנים הם וכו' ,וכתב לי נאמן שמסר לו הרב"צ ידלר שליט"א
ממונה על תיקון עירובין בירושלים ,שגם הגרש"ס זצ"ל זקן
ההוראה של ירושלים ,היה מיקיל פרצה עד עשר אמות לחשוב
הטפח  10ס"מ כשלא היה אפשר לתקן .ואמנם היה מחמיר
במקום שאפשר למחשב הטפח  8ס"מ .ואמנם ,זה שהיה מחמיר
אין זו הוראה אלא מדה טובה ועין יפה ,אבל זה שלא היה אוסר
בשעה שלא היה אפשר לגדור והיו אלפי רבבות ישראל מיקירי
ירושלים נושאים משא בחוצות ירושלים ע"פ הוראת רבם באין
מוחה ומערער ,זו היא עיקר הוראה כדעת הנו"ב והח"ס ,והרי
מנהג ירושלים כמנהג חו"ל .ועי' במשנ"ב סי' תפו סק"א שכתב,
דע דמש"כ המחבר כזית כחצי ביצה לאו מלתא פסיקתא היא
בזמנינו ,דיש מאחרונים שהוכיחו דביצים המצויים בזמנינו
נתקטנו הרבה עד למחצה מכפי שהיו בימים הקדמונים שבהם
שיערו חכמים .ולפ"ז ,בכל מקום שהשיעור הוא כחצי ביצה
צריך לשער בכביצה בזמנינו .ועיין בשע"ת שהכריע ,שיש
לחלק בזה לענין שיעורין בין דבר שחיובו מן התורה לדבר
שחיובו מדרבנן כגון מרור בזה"ז ואפיקומן וכוסות .ונמצא
לפ"ז ,בזמנינו יתחייב לאכול מצה עד כשיעור ביצה ,ומרור יצא
בדיעבד אף אם לא אכל רק כשליש ביצה.
אמנם ,כמש"כ המשנ"ב ,פשטות דברי השו"ע מורים שמשערים
בביצים של זמננו ולא חל שום שינוי בגודל הביצים ,וכן נהגו
גדולי חכמי הספרדים .ובאור לציון ח“ג כתב וז“ל ,ועל פי זה כל
דברי החזו"א להכפיל את השיעורים וכו' אינם אלא לבני אשכנז
שיש להם לילך אחר דעת רבותיהם ,ולדבריו קביעת רבותיהם
קובעת להם את השיעור .אך לבני ספרד ,אף החזו"א יודה שיש
להם לילך אחר רבותיהם ,וכיון שנתבאר שכל חכמי ספרד הורו
לפי חשבון הרמב"ם ששיער את הרביעית כ"ז דרהם ,א"כ אף
לדעת החזו"א יש להורות להם לנהוג כן ואינם צריכים להחמיר
כהשיעור הגדול.
והנה לפי ב' דיעות אלו יוצא שבמידות של זמננו שיעור
הרביעית הוא  86סמ"ק )כמניין כוס( לדעת הרמב"ם ו 150
סמ"ק )כמניין כוס הגון( לדעת הנוב"י הגר"א ]במעשה רב סי'
קה[ והחת"ס.
והנה כ"ז בנוגע למידות אגודל וביצה ורביעית .אמנם בנוגע
לכזית לא נתבאר בש"ס בשום מקום מהו היחס בין שיעור כזית
לשאר השיעורים .אמנם מדברי הראשונים נראה שנחלקו
בדבר .דהב"י הביא דמדברי התוס' בחולין קג :מבואר דכזית
הוא חצי ביצה ,ומדברי הרמב"ם מוכח דס"ל דכזית הוי שליש
ביצה ]דבהל' עירובין כתב דגרוגרת הוי שליש ביצה ,ובגמ'
שבת צא :מבואר דכזית הוא פחות מגרוגרת[ .ועי‘ במשנ“ב
שם דגם במחלוקת זו יש לנקוט להחמיר במצוות דאורייתא
ולהקל במצוות דרבנן ולאדם חולה כתב שיכול להקל אפילו
בדין דאורייתא.
אמנם כבר מפורסמת הוראת הגר“ח מוולוז‘ין זצ“ל דס“ל
דשיעור הכזית אינו תלוי כלל בשיעור הביצה ,אלא הוא תלוי
רק בזיתים בני זמננו .ולפי“ז ,שיעור הכזית הוא קטן בהרבה
מכל הנ“ל .וראה בארחות רבינו שכתב וז“ל ,מו"ר זצוק"ל אמר
לי ,שמרן החזו"א הי' מחלק למסובים עמו בסדר ,מרור שגודלו
לפני שפררו הי' בערך כשליש ביצה של היום .ואינו זוכר מו"ר
אם מרן החזו"א לקח עבור עצמו קצת יותר .ואמר לו מרן למו"ר
שמעיקר הדין כזית הוא כגודל זית בינוני של היום ,וכן היו
נוהגים בדורות הקדמונים ,רק אח"כ התחילו למדוד כזית לפי
חלקי ביצה .ומזה נתעוררו החומרות של גודל הזית שיהי' כגודל
ביצה שלנו לסוברים שנתקטנו הביצים וביצה שלנו כחצי ביצה
שלהם .והוסיף מו"ר שכן הוא נוהג כמרן זצוק"ל ,לחלק שיעור
מרור לבני ביתו ,אבל מו"ר לעצמו לוקח כזית יותר גדול שני
שלישי ביצה של היום .ולכורך נותן לב"ב חריין פחות מהשיעור
הנ"ל במרור ,ונותן להם כשיעור כזית בינוני שלנו כגר"ח
מואלזין זצ"ל ,וכן מו"ר לוקח לעצמו לכורך שיעור קטן.

‰ר ˜"‰רבי יחז˜‡ל מ˜‡רלסבור‚ זי"ע
בעל "מראה יחזקאל" – כ' ניסן תר"ה
מיום שהאירה תורת החסידות ,על ידי רבינו הבעל-שם-טוב,
התפשטה והלכה מעיר לעיר וממדינה למדינה ,עד שנראה כל הגולה
כמדורת אש.
אף גם לארצות הרחוקות יותר ,בריחוק מקום ובריחוק לב ,באו
והופיעו זהרורי אורה ,ביניהן גם טרנסילבניה )זיבענבירגען( ,בה
האיר לארץ ולדרים עליה הרה"ק רבי יחזקאל פאנעט זי"ע ,הוא אבי
שושלת בית דעעש לחצרותיה.
רבי יחזקאל נולד בשנת תקמ"ג ,בעיירה ביליץ שבדרום שלעזיה,
לאביו הרבני החסיד רבי יוסף ז"ל ולאמו הצדקנית מרת בריינדל
ע"ה ,המה גידלוהו לאהבת תורה ויראת שמים .ומיד לאחר שנעשה
'בר מצוה' שלחוהו לקבל תורה מפי גאוני הדור ,תחילה ללייפניק
שבמוארביה ,בישיבתו של הגה"ק רבי ברוך פרענקל-תאומים זי"ע
בעל 'ברוך טעם' ,משם עבר למעוז התורה בדורו – פראג ,שם למד
בבתי מדרשם של שלושת חכמי העיר ,הגאון רבי שמואל לנדא ,בנו
של הגה"ק בעל 'נודע ביהודה' זי"ע ומרא דאתרא; הגאון רבי אלעזר
פלעקעלס; והגאון רבי לייב פישעלס ,זכר צדיקים לברכה ,שלש אלה
סמכו ידיהם עליו כי גדול בתורה הוא וראוי להורות הוראה בישראל.
לאחר שא בברית הנישואין ,עם בתו של הנגיד רבי משה העניק
ז"ל מהעיר לינסק ,היה סמוך שם על שולחן חותנו ,כשהוא יושב
על התורה ועל העבודה בבית מדרשו של רבינו הרה"ק רבי מנחם
מענדיל מלינסק זי"ע – אבי רבינו הק' מראפשיץ זי"ע .עד מהרה
הכיר אותו צדיק בטיבו של האברך הצעיר ,והכניסו במחיצת
תלמידיו המובחרים ,כשהוא מאציל מהודו עליו ואף קובע עמו
שיעורים בנגלה ובנסתר ,והוא הגבר אשר קרבו אל הקודש ,אל דרך
החסידות ,וצירפו אליו בנסיעותיו לחסות בצל כנפיו של הרה"ק רבי
מנחם מענדיל מרימנוב זי"ע ,שהיה לרבו המובהק ,ונפשו קשורה
בנפשו.
לאחר פטירת הרה"ק מלינסק ,לחם רבי יחזקאל בעוז ובתעצומות
בעד מינויו של בנו ,רבינו הק' מראפשיץ ,על כס אביו ברבנות לינסק,
ואף הרבה לכתוב לצדיקי הדור אודות כך ,ולא הרפה עד שידו גברה
וחמת המתנגדים שככה.

על ביעור – חמ!ı
מעשה בעם הארץ שנהג מדי שנה בשנה לשתות ארבע כוסות
שכר בליל הסדר .משנודע הדבר לחבריו נזדעזעו לשמוע
שבמקום לקיים מצוה הרי הוא שותה חמץ גמור בפסח ,בליל
התקדש החג ,אך כאשר ניסו להסביר לו כי הינו עובר על עבירה
חמורה ,נפלו דבריהם על אזנים אטומות ,כי הוא טען בעקשנות
שכך נהגו אבותיו ,ומנהג ישראל תורה ,ובודאי לא נכשלו הוא
ואבותיו בתקלה כזו.
פעם נקלע רבינו הק' מראפשיץ זי"ע בשכונתו ושמע על היהודי
השותה שכר בפסח ואי אפשר להניאו מכך ,קרא לו ואמר לו כי יש
לו ראיה ניצחת שאסור לשתות שכר לד' כוסות ,שהרי אומרים
בנוסח הברכה של בדיקת חמץ "על ביעור חמץ" ,ושכר בשפת
האידיש הוא "ביער" ,ואם כן הלא אומרים בפירוש ש"ביער" הוא
חמץ גמור .לאחר "דברים מפורשים" כאלו השתכנע סוף סוף
אותו בור ועם-הארץ ,וחדל ממעשהו זה.

˘‰ב˙ ל‡ ˙פסי„ ‡˙ ‰פרנס‰
שׁוֹמר ַה ְב ָט ָחתוֹ ְליִ ְשׂ ָר ֵאלָ ,בּרוּ הוּאֶ ,שׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
ֵ
ָבּרוּ
שוֹת ,כְּ ָמה ֶשׁ ָא ַמר ְל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ וכו' ,וַ ֲע ָבדוּם
ִח ַשּׁב ֶאת ַה ֵקּץ ַל ֲע ֹ
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השמועה על דרכו החדשה של רבי יחזקאל ,שמצא לו נתיבות בדרך
החסידות ,עשתה לה כנפיים עד לביליץ עיר מולדתו הרחוקה ,ולא
נעמה לאזני אביו ,גם לא לאזני חבריו ומכריו שם .האב לא רצה
לייסר את בנו הגדול ,אך אחד מחכמי העיר ,רבי שלמה פילץ שמו,
גמר בלבו לפנות אל רבי יחזקאל בדברי כיבושין להניאו מדרך זו.
באגרת ארוכה העלה ר' שלמה טענות וקושיות שונות אודות משנת
החסידות ,והרהיב עוז לבקש מרבי יחזקאל שיואיל נא להראותו
מחידושי תורתו של רבו הרה"ק מרימנוב ,יתירה על כך ובזאת יבחן,
באם ידע לתרץ כמה קושיות ששלח לו .והבטיח ,כי אם ימצא את
חידושי רבו נכונים ,והתירוצים יתיישבו על לבו "אז יבחן אצלו שאין
חכם וקדוש כמוהו ויספר תהלתו בקהל רב הסרים למשמעתו".
רבי שלמה פילץ מסר את האגרת לרבי יוסף אבי רבי יחזקאל ,על מנת
שישגרה לבנו ,ורבי יוסף ,שכאמור תהה בעצמו על מעשי בנו צירף
מכתב משלו לאגרת זו ,ושיגרו לבנו היושב בלינסק .רבי יחזקאל
דרך קסתו והשיב תשובה ארוכה ,הלא זו תשובתו המפורסמת,
אשר ל"ו נדפס"ה בספרו שו"ת מראה יחזקאל )סימן קד( "בענין דרך
עבודת הצדיקים והחסידים" ,תשובה שתוכה רצוף אהבה לחסידות
ולצדיקיה ,התשובה הפכה למאמר מפורסם שלא מש מעל שולחנם
של צדיקי החסידות ,והרה"ק רבי חיים מצאנז זי"ע בעל 'דברי חיים'
היה קורא אותו הרבה כשעיניו זולגות דמעות.
בין בתרי המכתב מספר רבי יחזקאל על קדושת רבו מרימנוב ,וכיצד
הגיע אליו ,וכותב כי "בעת ההיא היה הגאון האלוקי האבדפ"ה ק"ק
לינסקא )הרה"ק מלינסק( עודנו בחיים חיותו וגדול ממנו בשנים
הרבה ,ואף על פי כן הרכין לו ראשו עד שברכו ,ועמד לפניו באימה
ופחד יותר ממני ,לפי שהשיג יותר את מעלתו הרמה והנישאה ,וגם
כעת שקם בנו תחתיו ה"ה המאוה"ג הצדיק אב"ד ראפשיץ ושטריזוב
וכעת אב"ד בקרייז שלנו עומד עליו לשרתו כאחד מן התלמידים,
הכל באשר לכל תעידו בעצמכם בראותכם פניו כפני אלקים".
רבי יחזקאל מספר במכתבו ,כי תחילה עלה ברצונו לכתוב מעט
מזעיר מתורת רבו הק' מרימנוב ,אך לאחר מכן חזר בו" ,כי אף אם
אכתוב לכם רובי תורותיו לא תהיה כוונתכם בעיון ההיא ללמוד איזה

וְ ִענּוּ א ָֹתם ַא ְר ַבּע ֵמאוֹת ָשׁנָ ה ,וְ גַ ם ֶאת ַהגּוֹי ֲא ֶשׁר יַ ֲעבֹדוּ ָדּן ָאנֹכִ י
וְ ַא ֲח ֵרי כֵ ן יֵ ְצאוּ ִבּ ְרכוּשׁ גָּ דוֹל )הגדה של פסח(.

הנהגה טובה ודרך הטוב והישר ...איך ללמוד תורה לשמה ועיון תפלה
ועשיית המצות בשלימות דחילו ורחימו לפרחא לעילא ,רק תשימו
עיונכם על הפשט ,אם הוא חד וחריף ...גם מה שכתב שרבינו נ"י יתרץ
לו אותן הקושיות ואז ידע שאין חכם וקדוש כמוהו ,על זה מלאתי פי
שחוק ...מה ענין שמיטה אצל הר סיני ,וכי מי שיודע לפלפל ולתרץ
קושיותיו קדוש יאמר לו ,מה זה לפני איש אלקים קדוש כמוהו ,כבר
אמרו חכמים דבר גדול מעשה מרכבה דבר קטן הוויות דאביי ורבא,
וחד ממשמשי קמיה דמר יתרץ לו כל ספיקותיו בלימוד הנגלה שהוא
בעיניהם כקלפית השום נגד השכל הנעלם אור צח ומצוחצח הנסתר
בפנימיות התורה ...ובר מן דין ,היכן מצינו בכל התורה שמצוה להיות
חכם גדול וחריף ,רק שצריך לקיים מצות 'והגית בו יומם ולילה' ,ולא
להתבטל מדברי תורה אפילו רגע כמימרא ...והעיקר הוא יראתו
קודמת לחכמתו .וכתבתי זאת רק להוציא הטעות מלבכם .ואולם
ברבינו נ"י תרווייהו איתנהו ביה"...
בפקודת רבו הק' מרימנוב ,נעתררבי יחזקאל לקבל עליו עול
הרבנות ,ובשנת תקס"ז ,בהיותו בן כ"ג שנה ,נתמנה לכהן כרב ואב"ד
דק"ק אוסטריק הסמוכה ללינסק .לאחר שבע שנות כהונה ,בשנת
תקע"ג ,עבר לכהן כרבה של טערצאל שבהונגריה ,עד שבשנת
תקפ"ג נקרא לשבת על כסא רם ונשא כרבה של קארלסבורג וכל
מדינת זיבענבירגען )טרנסילבניה( ,בהמלצתו של גאון ישראל
החת"ם סופר זי"ע.
מאז היה רבי יחזקאל לאחד ממנהיגי יהדות אירופה בדורו .מהפכה
עצומה חולל במדינתו ,כאשר רבים השיב מעון וקירב המוני נפשות
ישראל לאביהם שבשמים .בעתההיא שימש טרנסילבניה כמקלט
עבור אנשים רבים שנמלטו ממדינות אחרות ועגנו את נשותיהם
מסיבות שונות .רבי יחזקאל בחכמתו ובתבונתו הצליח להתיר בימיו
כמאתיים עגונות.
זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל ,אמן.

השבת היה להם עושר גדול וכבוד ,כמו כן תקוותנו חזקה שעל
ידי שמירת שבת נשיג עושר וגדולה ,והמה השונאים הרודפים
אותנו בזה יבושו אחור ותהיה להם מפלה בזכות יום השבת הזה
שקוראין שבט דן ,וזה דייקא 'דן אנכי'."...

היה רבינו הרה"ק בעל "עטרת ישועה" מדזיקוב זי"ע תקיף
במלוכה ולוחם למען כבוד השבת קודש .בדרכי נועם ובנתיבות
שלום היה מדבר על ליבם של הרחוקים מדרך ה' ,שיקבלו על
עצמם לשמור שבת כהלכתה .וכך פירש בספרו הק':

ר‡פ˘יˆע ˜ניי„לעך

"ברוך שומר הבטחתו לישראל ,שהקב"ה חשב את הקץ לעשות.
היינו ,שיש ראיה מכוונת ,שהמחשבה טובה הקב"ה מצרפה
למעשה ,כי חש"ב את הקץ לעשו"ת ,שנחשב תיכף בגאולה
ראשונה המחשבה לעשיה ,ולשון 'שומר' הוא מחשבה כטעם
'ואביו שמר' כו' )בראשית לז יא(' .ועבדום וענו אותם ארבע
מאות שנה' ,מרומז על שבת כטעם הספר יצירה )פרק ד משנה
יד( המליך אות תי"ו בחן וברא בו שבת ,היינו שמענים אותנו
בעבור שמירת שבת ,היינו ,שאין מניחים לשמור את יום השבת
הנקרא בשם 'ארבע מאות שנה' כנ"ל בספר יצירה .ואם אחד
רוצה לשמור ולנוח ביום השבת אינם לוקחים אותו לעבודתם.
אולם 'וגם את הגוי אשר יעבודו ד"ן אנכי' ,רומז שע"י יום השבת
הגדול שהיה חל בצאתם ממצרים בעשור לחדש שבו קוראין
בנשיאים בשבט דן ,יום הזה יכניע אותם כמו שהכניעו אז אותם
בלקחם את פסחיהם וקשרום בכרעי המטה למען הראות להם
שאין בהם ממש' .ואחרי כן יצאו ברכוש גדול' ,אף ששמרו את יום

בני העיר ראפשיץ ,היו נוהגים מדי שנה באחרון של פסח ,להביא
אל מעון קדשו של רבינו הק' מראפשיץ זי"ע "קניידלעך",
להעלותם על שולחנו הטהור ,ומהם אכל הוא ותלמידיו שהסבו
עמו ,למרות שכל ימות החג החמירו שלא לאכול כי אם ממה
שבישלו בתוך הבית ,אמנם ביום טוב אחרון של פסח נהגו
במדינת הים כי היו אוכלים דווקא אחד מתבשילי רעהו ,ונודע
מה שכתב רבינו בספה"ק זרע קודש" :יום טוב האחרון של פסח
מורה על התחברות ישראל ,שאין מחמירים כל כך ,ואין אחד
מחמיר יותר מחבירו ,ויכול כל אחד לאכול עם חבירו ,אז מורה
מה פעלנו באכילת מצה ,שבאנו להתחברות" .והיה אומר בדרך
צחות ,שמה"קניידלעך" מכיר את טיב בעליו ,כי הרי עושים
אותם משומן אווזים ,ואם כן אם ה"קניידלעך" טובים הם ,סימן
שבעל הבית קם לפנות בוקר לומר תהלים ,ואז נותן גם מזון
לאווזיו ,אולם אם ה"קניידלעך" גרועים ,סימן הוא שבעליהם
אינם מהמשכימים...

לתגובות הערות והארות:

10atarot@gmail.com

