
שבת הגדול
הגאון הגדול רבי אברהם קריספין שליט"א

)ניסן מאמר ג אות ד( האדם שעשה עבירה  איתא במדרש פליאה הובא בבני יששכר 
נקרא שבת הגדול  ולכך  עונותיו  לו על כל  מוחל  ועשה תשובה הקב"ה  בו  וחזר 

והוא פלאי.

ותירצו בספרים בקדושים על פי דברי  הרה"ק הרבי ר' ברוך ממעזיבוש זללה"ה 
ופסח ה' על  יב כג  שמות  הובא בייטב פנים לפרשת החודש אות ב לפרש הכתוב 
הפתח כי הנה אמרו חז"ל שהש"ר פ"ה ס"ג אמר הקב"ה לישראל בני פתחו לי 
נפתח אחד של תשובה כחודה של מחט ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרו

ניות נכנסות בו אבל ביציאת מצרים ראה הקב"ה את בני ישראל בעומק הקליפה 
ולא המתין על אתערותא דלתתא רק בחסדו הגדול פסח ה' על הפתח על מה 
שהיו ישראל צריכים לפתוח תחילה כחודו של מחט וממכון שבתו האיר עליהם 

בהתעוררות תשובה מלעילא לקרבם בימין צדקו עכ"ד.

בוגדיו  אלא  בגדיו  תקרי  אל  בגדיו  ריח  את  וירח  המדרש  דרשת  יתבאר  ובזה 
כגון יוסף משיתא ויקום איש צרורות שהיו עבריינים ורשעים גדולים ולבסוף עשו 
חז"ל  ידוע מדברי  עיי"ש בארוכה דהנה  על קדושת השם  נפשם  ומסרו  תשובה 
יצחק אביו  פרקי דרבי אליעזר פל"ב שיעקב אבינו נכנס לקבל הברכות מאת 
בליל הפסח ובכן כיון שבליל התקדש חג הפסח מתעורר מן השמים התעוררות 
גדול בלבות בני ישראל להעלותם משפל המדריגה למעלה למעלה על כן דווקא 
בעת ההוא ראה יצחק אבינו ברוח קדשו את אלו הרשעים שיעשו תשובה ויתקרבו 
נאל הקדושה לאשר באותה שעה הזמן גרמא לכל הבא ליטהר להתעלות מבי

רא עמיקתא לאיגרא רמא בתשובה שלימה וקרבת אלהים ואף אם גברו עוונות 
ועצמו מלספרה הקב"ה מעוררן לתשובה באתערותא דלעילא בבחינת ופסח ה' 

על הפתח.

ומעתה י"ל כי גם בני ישראל בגלות מצרים היו מרבים בתפלה ותחנונים בשבת 
קודש שיזכו להפקד בדבר ישועה ורחמים בגאולה וישועה ובכח תפילות אלו זכו 
להחיש ולמהר קץ הגאולה קודם הזמן ולזכר זה קבעו בשבת קודם הפסח לקרותו 
בשם שבת הגדול למען דעת גדולת השבת אשר בכוחו זכו להגאל ממצרים מבית 
נעבדים ובזכות השבת קודש נזכה גם אנו להגאל מגלות על מה שהיו ישראל צרי

כים לפתוח תחילה כחודו של מחט וממכון שבתו האיר עליהם בהתעוררות תשובה 
מלעילא לקרבם בימין צדקו עכ"ד.

שנה  בכל  ונשנה  חוזר  זה  דבר  כי  נפלאות    מצרים אראינו  מארץ  צאתך  וכמי 
ושנה וכשם שבימי צאתינו מארץ מצריס פסח ה' על הפתח באתערותא דלעילא 
לרומם נפשות ישראל למעלה למעלה בלא אתערותא דלתתא כן הדבר בכל שנה 
בהגיע תור ליל התקדש חג הפסח מאיר הקב"ה משמי מרומים אור קדוש ונערב 
על נשמות ישראל לעורר לבבם לעבודת ה' לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם ולכן 
נקרא פסח על שם הדילוג והקפיצה שלא כסדר המדריגות ואף אנשים פחותים 
הנמצאים בסתר המדריגה זוכים  להתרומם ולהתנשא בתשובה ותיקון המעשים 

ומתעוררים לקיום התורה והמצוות בלב שלם ונפש חפיצה.
הקב"ה יעורר לבבינו בסייעתא דשמיא שנקבל אותה בשבת זו ויוציאנו מעבדות 

גלות הזמן להיות מעבדיו הנאמנים.               שבת שלום !

שבת הגדול-הכנה לקראת חג האמונה
הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

העלון מוקדש:  לע"נ, מרים פרץ בת מסעודה 
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שלום קלימיאן ומשפחתו הי"ו. 
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הגדול'  'שבת  נקראת  לפסח  הסמוכה  והשבת  הפסח,  לחג  וקרבים  הולכים  אנחנו 
מטעמים רבים. והטעם הידוע הוא משום שנעשו לישראל ניסים גדולים באותה שבת. שבת הגדול 
הראשונה של ישראל הייתה השבת שלפני היציאה ממצרים, בעשירי בניסן. בשבת זו נצטוו ישראל 
ג(. יב,  ")שמות  ויקחו להם איש שה לבית אבֹת, שה לבית  במצווה הראשונה: "בעשֹר לחֹדש הזה, 

והובא בטור )הלכות פסח סימן תל( בזה"ל, "שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול, והטעם לפי 
שנעשה בו נס גדול, שפסח מצרים מקחו בעשור כדכתיב )שמות יב-ג( בעשור לחודש הזה ויקחו להם 
איש שה לבית אבות שה לבית, ופסח שיצאו ישראל ממצרים היה ביום חמישי כדאיתא בסדר 
עולם, ונמצא שעשרה בחודש היה בשבת, ולקחו להם כל אחד שה לפסחו וקשר אותו בכרעי מטתו, 
ושאלום המצריים למה זה לכם, והשיבו לשחטו לשם פסח במצות השם עלינו, והיו שיניהם קהות 
על ששוחטין אלוהיהם, ולא היו רשאים לומר להם דבר, ועל שם אותו הנס קורין אותו שבת הגדול".  

והנה קודם שלקחו ישראל את השה לקרבן פסח, כבר נודע למצרים שמכת בכורות עתידה לבוא, 
אך הם לא ידעו באיזה יום. כששמעו המצרים שבכל בית בישראל נמצא שה קשור, היו בכורות 
המצרים מפחדים, כי אמרו: עכשיו המכה בוודאי תבוא עלינו. וכך באו הבכורות בבהלה לתוך בתי 
ישראל באותה שבת, לדעת מה צפוי להם עתה. אמרו להם בני ישראל )שמות יב, כז("זבח פסח הוא 
לה'" כלומר שאכן יהרוג ה' את בכורי מצרים. הלכו אל אבותיהם ואל פרעה לבקש ממנו שישלח 
את ישראל, ולא רצו פרעה ושריו לשמוע להם. לחמו הבכורות במצרים האחרים והרגו הרבה 
י( "למכה מצרים בבכוריהם" שהבכורות היו מכים במצריים. מהם, כפי שנאמר )תהלים קלו, 

הביאוהו  ומדוע  ימים מראש?  נצטוו לקחת את השה ארבעה  מדוע  להבין  עלינו  אלא שמוטל 
הביתה, וקשרוהו בכרעי המיטה? והרי אין זה נעים )בלשון המעטה(, לשהות בחדר אחד עם שה...

האדם,  של  בנפשו  יסודי  עיקרון  להקדים  עלינו  כך  על  לענות  בכדי 
הולך  ותוקפה  קצר  לזמן  ניכר  רישומה  שהיא  כל  חוויה  עובר  הוא  אם  האדם,  של  בטבעו 
בליבו עמוק  יחרט  רישומה  אז,  ואמיתית רק  כנה  ורק אם קדמה לה הכנה  ומתמוגג במהרה, 
"גיל  הנקראת  תקופה  מצוות,  לגיל  הגיעו  טרם  לקטן  רבותינו  קבעו  כן  על  במהרה,  יפוג  ולא 
חינוך", מפני שרק עם הכנה נפשית ומעשית יוכל הקטן לקבל על עצמו עול תורה ומצוות כיאות.

וזאת  "ארוסין",  הנקראת  תקופה  הנישואין  קודם  רבותינו  קבעו  כן  כמו 
הכנה.  אחר  ביתם  את  להקים  יוכלו  וכך  הנישואין,  ימי  לקראת  כהכנה 

דברי  שביאר  ע"ב(,  ח  )ר"ה  יהוידע  בן  בספרו  הבא"ח  מורינו  בדברי  מצאנו  וכן 
כיפור  שביום  משום  וזאת  במצרים",  מאבותינו  עבודה  בטלה  השנה  בראש  הגמ' 
הפרך. עבודת  הפסקת  של  מוקדמת  נפשית  הכנה  היתה  כן  ועל  מעבדותם,  השתחררו 

זוהי התשובה מדוע נצטוו עם ישראל לקחת שה קודם יציאתם ממצרים ולקושרו בכרעי המיטה, 
נמשום שאחר שהגיעו במצרים כמעט לנ' שערי טומאה, עד ששאמרו המלאכים הללו עובדי עבו

דה זרה והללו עובדי ע"ז. על כן כדי להגיע לדרגה של ואשא אתכם על כנפי נשרים ולראות את 
השכינה בעצמה, דרגות רוחניות שאין לנו תפיסה בהם, לכך נדרשת הכנה נפשית מוקדמת, את 
אותו שה שהם עבדו לו לעבודה זרה, נצטוו ישראל לקחתו ולקושרו בכרעי המיטה, כך שרגע רגע הם 
יפנימו שלא עוד, תמו ימי העבודה זרה, מכאן ואילך יש לעבוד את הקדוש ברוך הוא באמונה תמימה.

מה שהיה תקף לימיהם אז, תקף גם לגבינו אנו, עוד ימים ספורים נשב ונחוג כולנו בעז"ה סביב שולחן 
ליל הסדר, ונקרא את ההגדה, את סיפור יציאת מצרים, סיפור האמונה שעליו הושתת ונבנה עם 
ישראל, ונאכל את לחם האמונה, וארבע כוסות. מעלות רוניות גבוהות כל כך שאין להם אח ורע.

ובספרים הקדושים מובא, שבלילה הקדוש הזה נפתחים השערים לקבלת השגות ממ"ט שערי בינה, 

אבל! זהו רק למי שיחפוץ ביקרו... למי שידע להבין להתכונן ולהכין כראוי את הכלים לקבל את 
השפע הרוחני הזה... בשביל זה חייב הכנה מוקדמת. אנו עומלים בהכנות הפיזיות לקראת החג, 
נקיונות, קניות וכו'... אבל בל נשכח את ההכנה האמיתית, כל אחד צריך לעבור לפחות פעם אחת 
קודם ליל הסדר על ההגדה, על ההלכות הנחוצות, מדרשים על יציאת מצרים, ומעל הכל להכין 
את עצמו לקבל את השפע הרוחני שיורד בלילה קדוש זה, וכמאמר רבותינו, בכל דור ודור חייב 
אדם להראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, ולדרגה זו ניתן להגיע רק ע"י הכנה, ובכך יגיע לחירות 
אמיתי מיצר הרע, על ידי ביעור החמץ. ובס"ד נזכה לדרגות של עין לא ראתה אלוקים זולתך. אמן.

ע"פ 20 דק' קודם השקיעה



שבת הגדול

כ'  והמפורסם שבהם  טעמים רבים נאמרו בזה  מדוע שבת שלפני פסח נקראת שבת הגדול| 
)הלכות פסח סימן תל( "שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול, והטעם לפי שננ  רבינו הטור

עשה בו נס גדול, שפסח מצרים מקחו בעשור כדכתיב )שמות יב-ג( בעשור לחודש הזה ויקחו 
להם איש שה לבית אבות שה לבית, ופסח שיצאו ישראל ממצרים היה ביום חמישי כדאיתא 
בסדר עולם, ונמצא שעשרה בחודש היה בשבת, ולקחו להם כל אחד שה לפסחו וקשר אותו 
בכרעי מטתו, ושאלום המצריים למה זה לכם, והשיבו לשחטו לשם פסח במצות השם עלינו, 
והיו שיניהם קהות על ששוחטין אלוהיהם, ולא היו רשאים לומר להם דבר, ועל שם אותו הנס 

קורין אותו שבת הגדול”  

שבת הגדול מקדימה לגאולה| הלבוש )סימן תל סעיף א( כתב, שלכן שבת זו נקראת "שבת הגדול", 
כי היא הקדמה לגאולה, שנאמר בה )מלאכי ג, כו( "הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני 

בוא יום ה' הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם “.

שבת הגדול על שם אריכות הדרשות בבתי הכנסיות| השבלי הלקט  כ' עוד טעם מס' הפרדס 
לרש"י )עמ' שמג( לפי שמאחרין העם בשבת שלפני הפסח לשמוע הדרשה עד אחר חצות סמוך 
למנחה עד שדורשין שם הלכות ביעור והלכות שמירת המצות. הלכות מלאכת יו"ט הלכות 
חולו של מועד הלכות עשיית ליל ערב הפסח וכו’, ומושך הרבה והעם אינן נפטרין לבתיהן 
עד שישמעו שיגמור וכו', ומפני משך זה נראה בעיני העם היום גדול וארוך יותר מיום אחר ועל 
כן קראו לשבת זה שבת הגדול. עכ"ל. וכעין זה  כתב המהרי"ל שזהו אחד הטעמים שנקרא 

"שבת הגדול"  לפי שמאריכין בו בדרשות משום דנפישי וחמירי הלכות פסח.

וכעין זה  כתב המהרי"ט בדרשותיו )צפנת פענח, פ' בא סוף דרוש הב'( "עוד שמעתי שבשבת זו היו 
בהלכות,  ודורשין  ושואלין  שמזהירין  כלה  שבת  ונקרא  גדול  קבוץ  להתקבץ  בבבל  רגילים 
ולפי שנאמר בפר' ויקהל עשה לך קהלות גדולות בשבת לפרש להם האסור והמותר וכו' כדי 
שיתגדל שמי הגדול ביניהם... לפיכך נקרא שבת הגדול ששמו של הקב"ה מתעלה ומתגדל. 

]והיינו ששמו שמתגדל על ידי ריבוי התורה .

רבני  דרשות  לשמוע  כנסיות,  בבתי  עם  ברוב  להתאסף  קדושה  חובה  הגדול|  שבת  דרשות 
ישראל בשבת הגדול, בכל מקום ומקום. ועל הרבנים להורות לעם את הדרך אשר ילכו בה, 
וירחיבו  ישראל,  יעשה  מה  לדעת  כמשפטו,  הסדר  ועריכת  המרובים,  והלכותיו  פסח  בדיני 
את הדיבור גם באגדה בסיפור יציאת מצרים ופירושי ההגדה של ליל פסח להזכיר גבורות 
ה' עזוזו ונפלאותיו. וכל המזכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו. אשריו בעולם הזה וטוב לו 

לעולם הבא )חזון עובדיה על הלכות פסח עמוד יח(.

הטעם שתולים הנס בשבת ולא בתאריך י' בניסן | כתב בספר התודעה: מה שתולים הנס בשבת 
דוקא, ולא עשו לו זכר בעשור לחדש, בין בשבת ובין בחול, וכמו שיום זה ומעשיו נזכר בתורה 
בשם עשור לחדש ולא נזכר בפרוש שיום שבת היה? - מפני שלא בא הנס אלא על שמירת 
נהשבת. שידעו מצרים שישראל שומרים את השבת ואין מתעסקים בבעלי חיים בשבת, וכש

ראום היום מתעסקים בטלאים וקושרים אותם לכרעי  מיטותיהם בשבת, היו מתמיהים ובאו 
לשאול מה זה ועל מה זה, ועל ידי כן באו ישראל בסכנה והוזקקו לנס, משום ששבת הייתה. 

לפיכך תלו את הנס בשבת ולא בעשור לחדש:

שבת הגדול שלום| יש שנהגו לברך זה את זה בברכת "שבת הגדול שלום ומבורך" )מחזיק ברכה 
אות ב(, וזהו כוונת השו"ע שייחד סימן מיוחד בספרו )סימן ת"ל( וכתב "ששבת זו נקראת שבת 

הגדול" שלכאורה מאי נפקא מינא? אלא שרמז לנו בזה שעלינו לקרותה שבת הגדול, כדי 
לזכור את הנס. )אור לציון ח"ג פ"ה תשובה ב(.

ההפטרה בשבת זו| ההפטרה בשבת זו "וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים", בין כשחל שבת 
הגדול בערב פסח, ובין כשחל קודם לכן. ואם יש מנהג ברור וקבוע באיזה בית כנסת שאין 
מפטירין אלא בפרשת השבוע, אין לשנות מהמנהג מפני המחלוקת. ובפרט שיש להם על מה 

שיסמוכו.)יביע אומר ח"ד סי' לט. יחוה דעת ח"א סימן ג. חזון עובדיה פסח, מהדורת תשס"ג עמ' ל(.

סיפורי חסידים| הרב הצדיק רבי צבי הירש מליסקא היה אומר:  הרבנים בדרשת שבת הגדול 
נוהגים לטרוח ליישב את דברי הרמב"ם שלא יהיה סתירה בדבריו. ואני מיישב את הרמב"ם 
במו ידיי, הרמב"ם פוסק להלכה את החיוב לאכול מצה בליל הפסח, וכן את החיוב של שתיית 
נארבע כוסות של יין, וכן מופיע בספרו איסור של "לא תגנוב" פעמים שלעניים יש סתירה בד

ברי הרמב"ם הללו שאינם יכולים להתיישב יחד.. בשעה שבא עני אליי, אני מיישב את פסקי 
הרמב"ם שלא יהיה שום סתירה ביניהם.. וזוהי הדרשה שלי לשבת הגדול, שאני מבקש מבני 
עיר להרים תרומה בעין יפה  לאחר השבת ולתת מעות ל"קמחא דפסחא" בכדי שהעניים 

יוכלו להסב לשולחן הסדר כבני מלכים...

ערב פסח ובדיקת חמץ
שאלה: המחזיק עובד זר המטפל בזקן סיעודי האם מותר להסכים

 לו שיאכל מחמצו הפרטי בחדרו.
תשובה: מותר להסכים לגוי הדר בבית היהודי שהוא עובד זר המטפל באדם 

סיעודי שיאכל מחמצו בימי הפסח בתנאי שיאכל מחמץ הפרטי שלו ויאכלנו רק 
בחדרו שהוקצה לו למגורים וכשיוצא ונכנס מהבית יכסה החמץ בכמה שקיות 
שלא יפלו פירורים בבית ויש להזהיר את בני הבית ובעיקר הקטנים שבימות 
החג לא יכנסו לחדרו וידאג שחדרו תמיד יהיה סגור. וטוב להשכיר לו החדר 

בכמה מטבעות כדי שיהיה חדרו לגמרי.
ביאורים: בשעה"צ בסי' תמ' ס"ק ל' כתב דבעבדו הגוי שמזונותיו עליו אין להניחו 
שיכנס לבית לאכול חמצו אף אם החמץ הוא של הגוי, משום מראית עין שיחשדו 

אותו שהוא מאכיל חמץ לעבדו. אלא שלאחר העיון יש הבדל גדול בין עבדו לעובד 
זר ועובדת זרה שהם אינם כעבד שכולו של בעליו בפרט שהם חיים ונהנים מכספם  

והתנאים שלהם על פי החוק כל כך רחוקים מתנאי עבדות ואמרו בדרך מליצה 
המחזיק עובד זר כמחזיק אדון לעצמו ולכן אין חשש בזה ודיברתי עם הגר"מ 

מאזוז שליט"א בזה והוסיף שישכיר לגוי החדר שלו ולא תיהיה כניסה בחג לשום 
יהודי שם ומותר שיאכל שם חמץ משלו כפי תאוות נפשו.

שאלה: האם יש חובה לבדוק חמץ בחנויות וסופרים וכיצד מקיימים הבדיקה 
שהרי יש קושי כיון שעובדים בערב פסח עד מאוחר מאוד ויש לקוחות רבים 

בחנות וקשה הדבר. ומקום שלא בדק חמץ האם מותר לקנות בו בפסח.
תשובה: חייב לעשות ניקיון יסודי כמה ימים לפני פסח בחנויות וסופרים, ובערב 

פסח אפילו שיש אנשים בחנות די בפיזור עשרה פתיתי חמץ כנהוג בזהירות 
ולקיים הבדיקה כדת וכדין ולבדוק עם נר, והמיקל בהעברה בעלמא יש לו על 

מי לסמוך. ומקום שלא בדקו אין איסור קניה באותו מקום כדין כניסה באקראי 
למקום שיש בו חמץ. 

ביאורים: מעיקר הדין חובת בדיקת חמץ בכל מקום בבית כמבואר בשו"ע בסי' 
תלג' סעי' ג' שבודק כל המקומות שיש לחוש שמא הכניסו בהם חמץ, ולכן כל חדרי 
הבית והעליות צריכים בדיקה שפעמים אדם נכנס בהם ופתו בידו וכו'. ומה שרבים 
נוהגים לעשות בדיקה בדרך העברה בעלמא ויש שנהגו לפזר עשרה פתיתים בכל 

הבית ולבדוק למוצאם הבאנו בכי בא מועד עמ' לח' שיש להם על מה שיסמוכו 
כמבואר במחב"ר בס"ק ו' ודעת הגרשז"א בהלי"ש עמ' צז' שיש לבדוק לפחות 

שהמקום עבר ניקוי והוא נקי.
נלפי זה יש להקפיד לקיים נקיון טוב בפרט תחת המדפים ששם מצוי שנופלים מו

צרים מהמדפים, ובליל הבדיקה יעשו בדיקה בהעברה בעלמא. ומקום שלא בדקו 
אין איסור קניה באותו מקום כדין כניסה באקראי למקום שיש בו חמץ.

שאלה: האם מותר לאדם בימות השנה להיכנס לעבודה שיודע שיחייבו אותו 
לעבוד בה בחול המועד.

תשובה: מותר לאדם להתקבל בימות השנה למקום עבודה שמודיעים לו בצורה 
ברורה שיצטרך לעבוד בימי חול המועד.

ביאורים: בכי בא מועד חוה"מ עמ' לז' הבאנו שו"ת מהר"י שטייף סי' רפ'  שהוכיח 
מדברי הב"י בסי' רמד' לגבי יהודי שקונה זכות המכס ומעמיד גוי בשבת שיגבה 

המכס )ע"פ התנאים באופן שמותר( סיים הב"י ומיהו אפשר דבשעת קנייה מותר 
דהא לא עביד איסורא וכשיגיע שבת כיון שכבר קנוי הוא מותר להשכיר לו 

גוי בקיבולת לקבל לו המכס משום פסידא עכ"ל והוכיח מכאן שבשעה שקיבל 
העבודה זה היה בהיתר ואחר כך כשתהיה שאלה יהיה מותר על פי הכללים ולכן 
גם כאן היום זה בהיתר ואחר כך נדון מצד דבר האבד שאז יהיה מותר לו לעבוד 

וכ"פ בחזו"ע יו"ט עמ' קפג'.

.



סיפורי חסידים -סגולה לצרכי החג ברווח

       ישנם שלושה סיפורים שנוהגים חסידי פולין לספר לפני חג הפסח – 
וסגולתם של שלושה סיפורים אלו – שיהיו כל צרכי החג ברווח למספר אותם 

לפני חג הפסח.

הסיפור הראשון:
אחד מחסידי הרבי ר' אלימלך היה סוחר במשקאות חריפים, סוחר בי"ש. לפני חג 
הפסח היה החסיד מכין חבית גדולה של י"ש – אותה היה נוהג להבריח אל מעבר 

לגבול ולמכרה – ומהרווח היה קונה ומכין את כל צורכי חג הפסח.
אותה שנה, נסע החסיד בעגלה עם חבית הי"ש שלו – ותוך שהוא מנסה להבריח 

את הגבול – תפסו אותו שומרי הגבול והחרימו את מטענו היקר.
ואכן, החסיד נקלע למצב קשה ביותר – כל כספו מושקע בחבית הי"ש – ואם אינו 

מצליח למכור את חבית הי"ש – הרי הוא נשאר חסר פרוטה – ומהיכן יביא את 
כל צורכי חג הפסח?

מיד חזר החסיד ורץ מהר לרבי שלו, הרבי ר' אלימלך – וסיפר לו בדמעות שליש 
את כל המוצאות אותו ואת מצבו הכספי הקשה – וביקש לשמוע את עצת הרבי.

אמר לו הרבי ר' אלימלך לחזור לשומרי הגבול – ולהגיד להם שקרתה כאן טעות 
– וזו אינה חבית של י"ש אלא חבית של מים – ועליהם רק לטעום מהחבית כדי 

להווכח בזאת.
והחסיד, שהוא חסיד אמיתי – עשה כעצת הרבי – וחזר אל שומרי הגבול, ואמר 

להם שזו חבית של מים ועליהם רק לטעום וכו'.
טעמו השומרים – ואכן היו אלו רק מים – ומיד החזירו את החבית לחסיד – 

שמיהר להטעינה על עגלתו ולחזור לרבי ר' אלימלך.
נכנס החסיד לרבי – 
והתחיל בוכה שנית 

בדמעות שליש – 
היתה לי חבית של 
י"ש שאותה אמור 

הייתי למכור וברווח 
לקנות את כל 

צורכי חג הפסח – 
ועכשיו, כשהחבית 
י"ש הפכה לחבית 

מים – נשארתי 
חסר כל וללא 

פרוטה לפורטה – 
ומהיכן אשיג את 
כל צורכי החג? 

אמר לו הרבי – טעם גם אתה מהמשקה שבחבית. טעם החסיד מהמשקה ומצא 
שאכן הוא י"ש משובח. וליהודי היה כל צרכי פסח בהרחבה גדולה.

הסיפור השני:
פעם אחת איבד המלך את טבעתו היקרה – שהיתה שווה הון תועפות, וגם היתה 
יקרה לליבו של המלך. כל כך יקרה היתה הטבעת למלך – עד שהקציב מכספו 
לכסות מראש את כל הוצאותיו של כל מי שיקבל על עצמו לחפש את הטבעת.

דבר זה פורסם בכל המדינה – והגיע גם לאוזניו של יהודי פשוט ועני מאוד – שחי 
במדינת אותו מלך. והימים ימי חדש ניסן, ומתקרב חג הפסח והצרכים מרובים – 

ולא היה ליהודי מהיכן לקנות צורכי החג.
אמרה לו אשתו של היהודי – בעלי, היות ששמענו שהמלך נותן ביד רחבה לכל 

מי שמקבל על עצמו לחפש את הטבעת – לך מיד גם אתה לארמונו של המלך 
ותצהיר שם שגם אתה מוכן להתמסר לחפש את הטבעת היקרה. היהודי הפשוט 

והתמים עשה את רצון אשתו והלך לארמון המלך והודיע למלך שמוכן הוא לחפש 
את הטבעת היקרה.

שמח המלך ומיד העניק ליהודי ביד רחבה – והיהודי חזר לביתו וקנה את כל צורכי 
החג – והתישב יחד עם בני ביתו לחגוג את ליל הסדר בשמחה גדולה. וכמובן, 

שהיהודי כבר שכח מהמלך ומהטבעת ומהחיפוש וכו'.
הכומר הערמומי, יועץ המלך ששמו היה דייני – עקב אחרי היהודי והבין בדיוק מה 

שקרה כאן – ומתוך שהוא גם שונא יהודים – מיד גילה את אוזנו של המלך שהנה 
היהודי רימה את המלך – לקח את כל הכסף וקנה בו צורכי חג הפסח – ואין לו 

שום ענין וכונה לחפש את הטבעת האבודה.
המלך, לא השתכנע מיד מדברי הכומר – והלכו שניהם לבית היהודי לראות כיצד 

הוא מחפש את הטבעת – ואם אכן נכונים דברי הכומר.

עמדו המלך והכומר מחוץ לביתו של היהודי, מציצים מבעד לחלון – שומעים ורואים את 
היהודי ומשפחתו חוגגים את ליל הסדר ואומרים את הפיוט דיינו.

והיו אלו יהודי גליציה שאינם מבטאים דיינו – אלא דייני. היה בעל הבית שר לבדו את כל 
השורה "אילו וכו'" – ובני הבית עונים אחריו בקול רם – דייני.

שומע המלך מבעד לחלון – שהיהודי מדבר אל המסובים – וכולם עונים לו דייני – וכך שוב 
ושוב. והמלך משוכנע היה שהיהודי אכן חוקר ושואל את המסובים לליל הסדר אם יודעים 

הם היכן נמצאת טבעתו היקרה של המלך – הוא שואל – וכולם עונים דייני שוב ושוב – 
דייני.

עומדים שם המלך והכומר דייני – וככל שצועקים בני הבית דייני, דייני – התחיל המלך 
לחשוד ביועצו – ופני הכומר חפו. הזעיק המלך את השומרים ואסר את הכומר – ולאחר 

שייסרו אותו הודה הכומר דייני שגנב את טבעתו היקרה של המלך – וסופו היה שתלו אותו 
על העץ.

וליהודי היה כל צרכי הפסח בהרחבה גדולה.

הסיפור השלישי:
יהודי מאמין, תמים, פשוט – שהתפרנס מהפעלת בית מרזח שחכר מהפריץ המקונ  היה היה
מי. הפריץ היה מיודד עם היהודי – ופעם אחת כשנפגשו שאל אותו הפריץ – מהיכן באה 

פרנסתך? 
כמובן, רצה הפריץ לשמוע שהיהודי מחזיק לו טובה שהרי פרנסתו באה ממנו – אלא 

שהיהודי המאמין התמים השיב ואמר: פרנסתי באה רק מהקב"ה.
לשמע תשובת היהודי הרצין הפריץ, והתחיל לשאול את היהודי שוב ושוב שאלה זו בצורות 

שונות – וציפה לשמוע בתשובותיו איזה רמז לטובה שמחזיק היהודי לפריץ המשכיר לו את 
בית המרזח.

ואכן, היהודי היה פשוט מאוד ולא נרמז בשום רמז – ובכל פעם ששאלו הפריץ מאין באה 
פרנסתך ? – חזר היהודי והדגיש שפרנסתו באה ישירות מהקב"ה – ולא משום מקום אחר 

חוץ מהקב"ה.
התרגז הפריץ על היהודי ואמר לו – מאחר שאינך יודע מי עושה איתך טובה ונותן לך פרנסה 

– עליך לעזוב את בית המרזח ולחפש פרנסה אחרת.
ואם כן, היהודי נשאר לגור באותו מקום – אך נאסר עליו להפעיל את בית המרזח – וכך, 

לפני חג הפסח – מצא עצמו היהודי בלי פרנסה ובלי פרוטה לפורטה – וצורכי החג מרובים.
לפריץ היה אוצר במרתף ביתו – ושם היו הרבה מטבעות זהב יקרי ערך שאותם אהב הפריץ 
למנות – וכך בכל יום היה הפריץ נכנס לאוצרו – סופר את מטבעותיו באהבה רבה ומצחצח 

אותם כדי שיאירו הצורות והדמויות המוטבעות ע"ג המטבעות.
הפריץ היה יורק על המטבע – ועם מטלית היה מצחצח את המטבע – כך היתה דרכו של 

הפריץ לעסוק עם מטבעותיו – דבר יום ביומו.
אותו פריץ היה "מהגדולים אשר בארץ" – ונהג להחזיק בביתו קוף – קוף אמיתי – שאותו 
היה לוקח לכל מקום שהלך. וכידוע, טבעו של הקוף לחקות את בני האדם הסובבים אותו 
– וכך לאחר שראה הקוף, פעם אחר פעם, את הפריץ יורד לאוצר, יורק על המטבעות – 
ואח"כ מצחצח אותן בהנאה רבה. והקוף, הרי הוא רק קוף – וחשב לעצמו שודאי הפריץ 
נאוכל את המטבעות הטעימות והמבריקות. ואכן, פעם אחת ירד הקוף לתוך האוצר – והת

חיל לזלול את המטבעות – אכל ואכל עד שנפל והתפגר.
כאשר ירד הפריץ לתוך האוצר – וראה את הקוף המת – מיד התחכם להתנכל ליהודי חוכר 
בית המרזח. וכך, בערב פסח – שלח הפריץ את משרתו לזרוק את הקוף המת – לתוך ביתו 

של היהודי. המשרת עשה כמצוות הפריץ ומיד הסתלק משם חושב לעצמו – יהודי חסר דעת 
– זה חלקך לחג הפסח. תוך כדי שנחת פגר הקוף על רצפת בית היהודי – נקרעה בטן הקוף 

ומתוכה נשפכו כל מטבעות הזהב. לקח היהודי את מטבעות הזהב וקנה את כל צורכי חג 
הפסח בשפע רב – ושמח וטוב לב ישב עם בני ביתו לערוך את סדר הפסח.

עם חשכה, התגנב הפריץ לבית היהודי והציץ מחלון הבית לראות כיצד חוגג היהודי את ליל 
הסדר. והנה רואה הפריץ שולחן מלא כל טוב – הנרות דולקים ואורחים רבים בבית – וכולם 

נהנים ושרים ושמחים.
הפריץ לא הבין – מהיכן כל השפע הזה ? נכנס הפריץ לבית היהודי ובפשטות שאל את 

היהודי מהיכן יש לך כל זה ? – והיהודי, שהיה כאמור יהודי תמים לכל דבר – סיפר לפריץ 
שמישהו עבר וזרק פגר קוף לתוך ביתו – וממנו יצאו מטבעות של זהב – ומהן קנה את כל 

צרכי החג.
חכך הפריץ בדעתו – והודה ליהודי שאכן צדק באומרו שפרנסתו באה לו ישר מהקב"ה. – 

וליהודי היה כל צרכי הפסח בהרחבה גדולה.

)ע"פ הספר "חסדי דוד הנאמנים" של מו"ר הרב יצחק גינזבורג שליט"א כרך י' עמ' 143 ואילך; 

התוועדות כ"ח מרחשון ה תשס"ג(



 "זמני התפילות והשיעורים ל"שבת קודש
 זמני התפילות

 18:40 -מנחה ערב שבת

  07:15 –של שבת  שחרית

 (07:45-)"ברוך שאמר"
 13:30  -מנחה מניין א'

  18:23  -מנחה מניין ב'

 19:35 -ערבית צאת שבת

 

 זמני השיעורים

שלמה רבי שיעור עם  - 14:15
 .עובדיה שליט"א

שיעור עם רבי יעקב אלמליח  -15:30
 שליט"א.

דוד אטדגי שיעור עם הרב  -17:00
 ".סחפ -שליט"א ב"הלכות 

בענייני שיעור בהלכות  -19:10
דוד אטדגי עם הרב דיומא 
 .שליט"א

12:30שיעור תהילים לילדים: 

     :שיעורים בימי החול

 . ומפי ר' לירז הי"ו.שליט"א דוד אטדגי  הרבמפי  -כל יום בין מנחה לערבית

 לירז הי"ו בספר התניא. : אחר ערבית עם ר'יום שני

 אחר תפילת ערבית. ,ב"הלכות ברכות" עם הרב שליט"א: לישייום ש

שליט"א  דוד אטדגי " מפי הרבהפסח "הלכות חגשיעור ב: יום רביעי

 .20:00בשעה ( 13)רח' אלעזר בן יאיר בבית הכנסת "תפארת ישראל" 

 שיעור בהלכות שבת עם ר' שלמה כהן אחר שחרית.: יום שישי

 באולם בית הכנסת. 20:00: ביום שני בשעה שיעור לנשים

 כוס תנחומין 
כוס של תנחומים נשגר בזה למשפחת פרץ היקרה הי"ו, 

ולידידנו היקר אוהב תורה ולומדיה, איש החסד, ורב פעלים 
 ולתעודה, הרב גיא פרץ הי"ו. לתורה

 על פטירת אמם בפתע פתאום המרוחמת הטהורה

 מרת מרים פרץ ז"ל
שנלקחה לבית עולמה אחר יסורים קשים ומרים, ומסרה 

 נשמתה לבוראה ביום שני ג' ניסן התשע"ט.

יהי רצון שלא תדעו עוד צער ומכאוב, ותזכו לראותה בקרוב 
 בתחייתה עם שאר מתי ישראל אמן.

 ת העלון "לקח טוב"מערכ

קודם ליל י"ד בניסן ינקה היטב את חדרי הבית, והחצר, ובכל מקום  א. 
שיש חשש חמץ.

ינקה היטב את כיסי הבגדים וכן ילקוטי בית הספר של הילדים פן  ב. 
נשאר שם חמץ, וא"צ לבודקם שוב בליל י"ד לאור הנר.

בתחילת לליל י"ד בצאת הכוכבים בודקים את החמץ לאור הנר, ואף  ג. 
אם לא הספיקו לנקות את כל הבית יתחיל בצאת הכוכבים בבדיקה, ובדיעבד 

אם התחיל בבדיקת חמץ אחר השקיעה יבדוק זמן מה אחרי צאת הכוכבים ויצא 
ידי חובה.

ספרי קודש, וקריאה וכדו' אינם צריכים בדיקה. ד. 
יבדוק לאור הנר בלבד ולא לאור אחר, ויקח נר שעווה, אבל לא בנר  ה. 

של חלב ושומן.
אין בודקין את החמץ לאור האבוקה, דהיינו נר שיש בו שתי פתילות  ו. 

אלא"כ הם מחוברות ממש יחד שמותר.
י"א שיש לכבות את אור החשמל בבדיקה, וי"א שאין צריך וכן הלכה. ז. 

חצי שעה קודם צאת הכוכבים אסור להתחיל באכילת פת יותר  ח. 
משיעור כביצה )50 גרם( שמא ימשך אחר אכילתו, ופחות משיעור זה, או אכילת 

פירות ומשקין מותר.
אסור להתחיל במלאכה חצי שעה קודם צאת הכוכבים, וכן הרוצה  ט. 
לישון זמן מה עד הבדיקה אינו יכול, ומי שעייף מאוד וקשה לו לבדוק החמץ 

היטב, אם הוא בתחילת הלילה יכול למנות אחד מבני הבית שיעירנו אחר חצי 
שעה, אבל באמצע הלילה אין לעשות כן.

בעל חנות או פועל, שאינו יכול להגיע לביתו לבדיקת החמץ בצאת  י. 
הכוכבים, רשאי למנות את אשתו או אחר מבני ביתו שיבדקו, ויבדוק את חנותו 

אם חייבת, ואם אין לו את מי למנות, חייב לסגור את החנות וללכת לבדיקה.
נוהגים ליתן חתיכות של פת , כל אחת פחות מכזית, עטופים בכיסוי,  יא. 

בארבע פינות בבית, והבודק מחזר אחריהם למוצאן ולבערן עם יתר החמץ בבית, 
וע"פ הקבלה יש להניח 10 חתיכות, ומנהג ישראל תורה הוא, ואם לא מצא חתיכה 
אחת מהחמץ, אין צריך לחזור ולבדוק את כל הדירה היטב עד שימצאנה, ויסמוך 

על ביטול החמץ שעושה אח"כ.
קודם הבדיקה יברך בא"י אמ"ה אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על ביעור  יב. 

חמץ, ואם אמר לבער יצא ידי חובה, והטעם שאין מברכין על "בדיקת חמץ", 
משום שהבדיקה היא לצורך הביעור, ולא ישיח כלל בדברים בטלים בשעת 

הבדיקה עד אחר הביטול ובדיעבד אם סח בדברים בטלים אינו חוזר לברך.
אין מברכין ברכת שהחיינו בשעת בדיקת חמץ, ומ"מ כיוון שכתבו כמה  יג. 
מן הפוסקים שצריך לברך, נכון להשתדל להשיג פרי חדש ולהניחו לפניו בשעת 

הברכה "על ביעור חמץ", ואחר הברכה יתחיל מעט בבדיקה, ויברך שהחיינו ואחר 
סוף הבדיקה יברך ברכת הנהנין על פרי ויאכלנו.

מי שיש לו כמה בתים לבדוק או את חנותו וכדו', יברך ברכה אחת  יד. 
ויכוון לפטור את כולם ויבדקם בלא היסח הדעת, וכן יכול למנות שליח שיבדוק 

בבית השני, ואם אינו בודק עימו רשאי השליח לברך בעצמו על הבדיקה.
מי שביתו השני או בית העסק רחוק מביתו בשיעור גדול, ההליכה נחש נטו. 

בת להיסח הדעת וצריך לברך במקום שבודק אח"כ שוב. ויכוון בברכה הראשונה, 
שאינו פוטר את המקום השני בברכתו.

מכוניות, וכן אוטובוסים, חייבים בבדיקת חמץ ועל בעליהם לבודקם,  טז. 
אבל לא יברך הבודק אם בדק לפני כן את ביתו ובירך ואף אם יש מרחק בניהם, 

ויכול לבדוק ע"י פנס, ומי שמתארח בבית אחרים וכדו', ולא בירך בביתו על 
בדיקת חמץ, י"א שיש לו לבדוק את רכבו עם ברכה.

דיני בדיקת חמץ 


