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òâø ...áåùçìå øåöòì!  

                   ïðà äòøô éãáò éúëà     ,? íðîåàä???úàî                    :é áøä .ã .  

  

ìòáä úåøéçä âç àåäù çñôä âç"è ,åùçì åá åðà íéååöîåíéøöîî àöé åîöò àåä åìéàë ãçà ìë á , ïéðòä ÷îåòå  
   åðàöéù ïéøåç ïá ùéâøäì  

ä ìù äùåã÷ä úåãáòì äòøô ìù äàîåèä úåãáòî 'òå"àøîâá øàåáîë ììä íéøîåàå ãçåéîá íéçîù íâ æ , ùé ïëà
á øàåáî íé÷åñôá äðäù äòøô éãáò æà åðééäù åðéáöîá ÷îåòì úö÷ ïðåáúäìúåîù úùøô äéä äòøôù  íò úà õéçìî 

ïðåáúäìå áåùçì åàåáé àìù íåùî íééòáèä íúåçåëì ìòî äìåãâ äãåáòá ìàøùé ,éòù øáãá çéìöä úîàáå" åáùç  àì æ  
  íúåãáòî ÷åñôì ,äàù åäæå" ë)è (ø÷ù éøáãá åòùé ìàå äá åùòéå íéùðàä ìò äãáòä ãáëú:  

èî ãò åòéâäå åøãøãð àøé÷ôäá àãáò ìù äæ øåáéçî äàöåúë àìéîîåäàîåè éøòù  ,ë åìëé àìå" íîöòá øøåòúäì ë
ëî"äî íä íé÷çøúîù æ 'äòøô ìù äãåáòä õçì íåùî ,äàîåèä çåëå øöéä ìù åéúåìééç ìåãâ àåäù , àì íãàäù

áåùçé !ïðåáúäì øåöòé àì !àù"åéìò øáâúîå øöéä ãâð  åîöò úà øøåòî åäéøä ë , íéøñåîä åäåìéòåé àì íâ äæ áöîáå  
   íãàä íàù íåùîøñåîä éîëçî òåãéë åäåìéòåé äî åîöò úà øøåòé àì.  

ë ïëà"ìåàùìå áåùçì åðúåà àéáî æ .äòøô éãáò ìù äæ áöîá íééç àì íåéä åðçðà íöòá íàä ? åðà íééç àìä øîåìë
åðéøëåòá íäù íééðøãåîä íééçä ìù íéöçìä ùáëî úçú ,÷å åîöòì ïîæ ïéà ãçà óàì éøäù"åøéáç ïòîì å , úåøîìå

 íöòáùíìù íåé êùîá íéùòð åéä íòôå øåúôë úöéçìá íåéä íéùòðù íéáø íéøáãá êñçéäì øåîà äéä ïîæä  , íâå
ììë íéîéé÷ åéä àì äàìä íéðù úåøùò ãåòì âàåã ãçà ìë íåéäëù äøáçä ìù úåîëñåîä . íéðåôìèä ãáá ãá

íéøëîäå íéáåø÷ä éøå÷éá úà åôéìçä íéðåôàìôäå , ãåò øãñì ÷ø øáë äæ íâù ãòõçìá ãåò êéùîäìå õçì éðééðò äîë .
åëå 'åëå' .åðéùòî ìò éåàøë ïðåáúäì íéìåëé åðà êë íàä ? øåöòì åðì úúì àì øåøéáá øöééä ìù åéúåìééçî äæ ïéà íàä

áåùçìå ?ïðà äòøô éãáò éúëàå úîàá ïéøåç éðá àì ììë åðà òâøë íöòá íàä ?àå" ììää úà øîåì ììëá íéìåëé êéà ë
äæ åðéáöîá .à "íéùåò äî ë  ?ðë ìàøùé íòî ãåîìì ùéù äàøð"ëù ì ')âë ( íéøöî êìî úîéå íää íéáøä íéîéá éäéå

äãáòä ïî íéäìàä ìà íúòåù ìòúå å÷òæéå äãáòä ïî ìàøùé éðá åçðàéå: æàå )ãë ( øëæéå íú÷àð úà íéäìà òîùéå  
  á÷òé úàå ÷çöé úà íäøáà úà åúéøá úà íéäìà:  

ì íðîà ìàøùé íò øîåìëäì úåáø÷úä åùò  ìáà õçìä ìù íáöî íåùî åððåáúð à 'ù äæá - ïî ìàøùé éðá åçðàéå
å÷òæéå äãáòäåëå  'äî íé÷åçø íäù åøòèöðå åçðàð äæ íáöî íöò ìò øîåìë 'ë"òå äãåáò äúåà éãé ìò ë" åàø ë

ò ììôúäì"äì ë 'ïåùàøä íáöîì øåæçì åìëåéå íìéöéù .â ãåîìì åðì ùé äæîå"ëò ùéù ë"éì ô ììôúäìå åðéáöî ìò çðà
ò"ä éðôì æ 'íçøé éìåà .é åæ úåððåáúä íåé÷ íöòáå"ìòáä âçá ïéøåç ïá åîöò úåàøìä íåé÷ àåäù ì"è ,åðøöòð éøäù ,  

  åðáùç ,øöéä ïåöø ãâð ,äçîùá ììää úà øîàð êë êåúîå.  
á÷ä øîà ù åðéàø úîàá äæ áöî êåúî æàå" äùîì ä)è (äàá ìàøùé éðá ú÷òö äðä äúòå õçìä úà éúéàø íâå éìà 

íúà íéöçì íéøöî øùà:äæ áöîá íééçù íåùî øîåìë   ,òå ä÷òöá ééã êà  äìåàâì íééåàø íðéàù óà" ãéî øîåà ë)é (  
  íéøöîî ìàøùé éðá éîò úà àöåäå äòøô ìà êçìùàå äëì äúòå:  

åðàù åîëå úåîéìùá àáì äãéúòä äìåàâä àäú íéøöî úìåàâá åîëù ìçééì ÷ø åðì ùé àåä õçìä àéùá íéàöîð íåéä   
  äáåø÷ äìåàâì ïîéñ ,ò äìéôúä êåúîå"ðë æ"ì .  

 úëøááå øùë çñôçîù   

¹¹¹  

  
  
) מזרחי (é÷øùî ãåãר " לאור משנת רבינו מאור הגולה כמוהר`dkld zegx מפעל י"ל ע"יו 

  א"זיע

  

"äëìääøåñîå " 
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 úåéðè÷ øàù åà æøåà ìåëàì àìù âäðîä íéé÷ äéä ïîéúá íàä
 çñôá?  

  

  

  

]à [ìî ïéòðîð ïéàçñôá úåéðè÷ øàùå æøåà ìåëà ,]á [ ìåëàìî ïéòðîðä ùéå
æøåà. 

 

zexewn  
‡ .ÔÈÚ�Ó� ÔÈ‡ .' כ� מבואר בגמ �פ דיוק "ע.) ד� לה(פסחי

ל אלו דברי� שאד� יוצא בה� בפסח "וז) ש�(' ממתני

כ "ע[' בחטי� בשעורי� בכוסמי� ובשיבולת שועל וכו

  מתניתי�'וכו לא ודוח� אורז אי� הני] ש�[' ובגמ] 'במתני

 על וחייבי� הוא דג� מי� אורז דאמר נורי ב� יוחנ� כרבי דלא

הטור ' כ וכ� הובא להלכה להתיר ברבי"ע' וכו כרת חימוצו

 מצה חובת ידי בה� שיוצאי� דברי� ל אלו"וז) ג"תנ' סי(

 אבל ושיפו� שועל ובשבולת ובכוסמי� ובשעורי� בחטי�

 ומותר ימו"ח לידי באי� אינ� וג� מיני� ושאר באורז לא

 אוסרי� ויש קטניות מיני בכל וכ� תבשיל מה� לעשות

 חטי� שמיני לפי בתבשיל קטניות מיני וכל אורז לאכול

ל וכ� "עכ כ� נהגו ולא זו היא יתירא וחומרא בה� מתערבי�

  דעת המתירי� בלשו� הטור ) א"ש� סע(ע "העתיק מר� השו

  .ל"הנ  

   

· .ÔÈÚ�Ó�‰ ˘ÈÂ שהעלה רביק שלפני זה "ראה לעיל בסע '

א$ זה , הטור דעת היש אוסרי� באורז ושאר קטניות

מאכילת אורז בלבד שמעתי עוד כד הוית  שנמנעי� רק

ל לאסור מתרי טעמי חדא דדמי "טליא מאבא מארי זצ

א להבחי� בינו לחטה ג� אחר בדיקה "לחטה ופעמי� שא

בתה דהיינו שתספר הבת שעשו תבשיל  ועוד משו� סר$

  מחטה כי לא נראה לה ) ס"נינו הריהנקרא בלשו(קדרה 

  .ההבדל  

 קטניות שאר ולא אורז בדוקא לאסור המקור והנה

 יש לפיכ$ ל"וז )א"סעק ש�( ח"הפר בדברי אתימצ

 להו דמיחל� משו� לדג� דדמי מידי כל לאסור לתפוס

 ששנה ,באורז זולתי 'וכו מנהגינו כ� אי� אבל בדג�

 חטה �גרעי בו נמצא יפה פעמי� 'ג שנבדק אחר אחת

 וכ� ל"עכ בפסח אכלנוהו לא והלאה זמ� ומאותו

 אות ט"קע 'עמ בא 'פר( ל"מע ילקוט 'בס העלה

 אותו שבדקו אחרי האורז כי ודע ל"וז משמו )ח"רמ

 נפש בעל לכ� חטה בו נמצא עדיי� פעמי� שלש יפה

 בעל הרב העלה וכ� ל"עכ בפסח אורז יאכל לא

 ל"הנ ח"הפר דברי מעתה ה"סוד כה 'סי( לדוד המכת�

 ט"הד בעיקרי ע"וע ,האורז מ� עצמו יזיר ,ש� וסיי�

 ל"הנ לדוד המכת� דברי העלה שג� )ב אות יט 'סי(

 ישועה שערי ת"שו 'בס ל"זצ זיי� י"מהר ג� ,ש"עיי

 דברי העלה )הרביעי החלק ה"ד 'ד 'סי 'ו שער(

 שמי� ירא לכל ראוי ולכ� ל"בזה וסיי� ל"הנ ח"הפר

 בכמה כ� ג� איסורו תפשטשנ מאחר אורז לאכול שלא

 א"החיד 'רבי משמו העלה וכ� ל"עכ ספרדי� קהילות

 וכ� שלמי� נהגו וכ� ד"בסו וסיי� )א די� ש�( י"בברכ

++++  oniz ibdpn iyxy++++  
  ב"ד תורה והוראה ב"א רב ביהמ" שליטאברה� אריהאברה� אריהאברה� אריהאברה� אריה רבי הגאו�מאת 
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 שציי� אחר )זה 'סי ב"ח( חיי� לב 'בס ג� ש"עיי רבי�

 ל"וז כתב ישועה השערי 'ב א"והחיד ח"הפר דברי

 וראיס נהגו סביבותיה וכל א"יע אזמיר בעירינו ואנחנו

 טעמי ותרי .ש"עיי ל"עכ 'וכו כלל אורז לאכול שלא

 מש� )ש�( ח"הב בדברי מבוארי� מ"אב מש� שזכרתי

 במר� שהובא )א"הל פסח 'מהל ה"פ( י"והגמ ק"הסמ

   שנמנעי� אבות מנהג מנהגינו ה"וכ ,ועוד )ש�( י"הב

  .ל"הנ הטעמי� ומ� אורז מאכילת  

  

????----éãåãéçìéãåãéçìéãåãéçìéãåãéçì----!!!!        

מה הדין לערבן . לשין בהם, מים שלא לנו שנתבטלו חד בתרי במים שלנוד "ססימן תנה  ע " כתב השו ....אאאא

  ?לכתחילה

מ אין ליתן "ומ; כשרה כיון שיש בה טעם מצה, לש המצה בקצח ושומשמין ובמיני תבלין סעיף ו שם ....בבבב

וכן אם נפל בה סיד ; אפילו בדיעבד אסור, ופלפלין: הגה. לפי שהוא חד ומחמם העיסה, בה תבלין

ג שוב בכהאי "ואין דרכו לכתוב בכה, ע דמתחילה כבר מיירי בתבלין דכשרה" ולכאורה צ ).ב"מהרי(

  .  לישנא

ע "וצ, ב לא ימזוג בעצמו רק אחר ימזוג לו דרך חירות"ובעה: ל"א ז"ג ס"א בהגה סימן תע"כתב הרמ ....גגגג

  ?  דהא כל ישראל נמי מחוייבים לעשות דרך חירות

    .גמארי, רה'ד, מכבזה, פרפורי, גיני, רםמילים אלו על מה נאמרו ומה ביאו. . . . דדדד

+++  

  

  
  

    Wdkld xexia X  
  

äøä"èéìù ùáçã äé÷æç â"à   

÷ áø" ïéòä ùàø íéúéæ éìéúù ÷  

çîå"â íéøî øàá ùåøéô íò íéúéæ éìéúù ñ"ç.  

  
äøéùò äöî ïéðòá  

  
  א"ס תמד ע"שו

. עשר שלשה ליל בודקי�, בשבת להיות שחל ד"י
 שתי מזו� ומשיירי�, השבת לפני הכל ומבערי�
 אחר זמנה שלישית דסעודה, השבת לצור$ סעודות
   בחמ" ולא במצה לא לעשותה יכול אינו ואז המנחה

  .עשירה במצה אלא  

 בלי פירות במי שנילושה זיתי� בשתילי רבינו וכתב
 מצה לו אי� וא� 'וכו ).לבוש( .כלל מי� תערובת
 ודגי� בשר לו יש וא� פירות במיני יקיימנה עשירה

 פירות במיני שמקיימנה בי� מ"ומ ).א"מ( .עדי� הוא
   ,כזית אלא יאכל שלא ליזהר נכו� עשירה במצה בי�

  .ל"עכ ).חדש פרי( לתיאבו� מצה שיאכל כדי  
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 אלו ובמדינות"א שכתב "והשמיט רבינו דברי רמ
 ב"תס סימ� כדלקמ�, עשירה מצה לאכול נוהגי� שאי�
   או פירות יבמינ שלישית סעודה יקיי�, בהגה' ד סעי�

  ".בהגה' ו סעי� א"רצ סימ� כדלעיל ודגי� בשר  
ע קוד� שעה עשירית מותר "א כתב השו"תע' ג� בסי
וכתב רבינו בשתילי זיתי� . עשירה מצה לאכול

 ובי� יש בה מי� ).לבוש(דהיינו שנילושה במי פירות 
  סימ� כ ב"משב מ" וצ.כ"ע). א"מ(ובי� אי� בה מי� 

  .ד"תמ  
ד "דברי הלבוש שבסימ� תמוכ� יש להעיר כבר ב[
א כתב שנילושה במי פירות בלי תערובת מי� "ס

  מצה עשירה שנילושה "א כתב בסת� "תע' ובסי, כלל
  ].  במי פירות ולא הוסי� שנילושה במי פירות  

  ועולה שרבינו מסכי� לדינא שמותר לאכול מצה 
  . ל"עשירה וכנ  

 אלו א דבמדינות"ב השמיט רבינו דברי רמ"תס' ובסי
ובפירושו . ש"ע' פירות וכו במי ללוש והגי�נ אי�

ד "ובסו� סק, הארי$ ש� בדיני לישה במי פירות
� שסוברי� דמי פירות ע� "� והרמב"הביא דעת הרי

אלא הוו כשאר עיסה , מי� אינ� ממהרי� להחמי"
" שלא נהגו כ�"ז "וכתב ע, הנילושה במי� לבד

ומשמע קצת שנהגו ללוש במי פירות בלי ). ל"נ(
  כ אי� ראיה שלא נהגו כדעת "ות מי� דאלתערוב

  .�"� והרמב"הרי  
 שאי� ל"נ רבינו שציי� מה בירור צרי$ שעדיי� אלא
 ,מדנפשיה חידוש איזה כשכותב רק כ� לכתוב דרכו
 נראה לכאורה כ"וא ,בעלמא מנהג כשמתאר ולא

   י"בב מר� שכ�  י"ב ל"צ ל"נ ובמקו� ס"ט כא� שנפלה
  .כ� נוהגי� שאי� וכתב ,�"והרמב �"הרי דעת הביא  

ל ואפשר "אול� בכל הספרי� שראיתי כתוב כא� נ
שכוונתו למנהג תימ� לטנ� החיטי� של פסח בעשב 

, בטע� דמי פירות אי� מחמיצי�, ל"הנקרא חרמ
  לאחר שפג הטל מעליה� ונזהרי� מאוד לעשות זאת 

  .ויש לעיי�  
וכי� כ$ וכי� כ$ העולה מדברי רבינו שמותר לאכול 

  , פ כשעשויה במי פירות בלבד"מצה עשירה עכ
  .ל"ואפשר שכ$ המנהג נמי וכנ  

 שבדברי בנו של ,רואיבשעדיי� צריכי� אנו אלא 
ר רבינו יחיא "ה הדיי� המצויי� כמוהר"רבינו ה

בעני� ל "ת רביד הזהב סימ� ט"א בשו"משרקי זיע
: ל"ד שחל בשבת כתב וז"קיו� סעודה שלישית בי

 ולית הואיל ימהתרג במיני לקיימה מנהגינו הוא וכ�
 אדוני נוהג היה וכ� ל"ז �"מור ש"כמ עשירה מצה ל�

 ע� בשר במעט לקיימה בשבת שחל ד"בי ל"ז אבי
  רקיקי� [ ח"לחו לו שקורי� המי� מאותו מאכל מעט

  .כ"ע] רה'מקמח ד  
ל שאי� כוונתו מדינא אלא שבמציאות "ובהכרח צ

כ "ומש, לא נהגו לעשות מצה עשירה בתימ�
א שכתב "ל דמדברי הרמ"ר, ל"� ז"ש מור"וכמ

ניל� , עצה לדידהו שנוהגי� איסור במצה עשירה
  אבל לדינא ג� רבינו לדיד� שאי� לנו מצה עשירה 

  .וג� בנו מודו שמי שיש לו מצה עשירה היא עדיפא 
ולא "כ "ל שכוונת רבינו במש"ואדאתינא להכי י

ל שנהגו ללוש עיסה במי� בלבד וא� "ר" נהגו כ�
בכלל , �"� והרמב"הרי' וקי מדשעיקר דבריו לאפ

  דבריו נמי שלא נהגו ללוש במי פירות כלל ג� בלי 
  . ל"מי� וי  

 במצה יעשנה 'שכ .ב ד� ב"ח ח"בע ""במהרי ר"שו
 ומהלשו� ,כ"ע 'וכו רביעית יי� ישתה או עשירה
   ואפשר לדינא רק ולא למעשה שמיירי משמע

  .ע"וצ היו חלוקי� שמנהגי� או המנהגי� שנשתנו  
ד כתב רבינו מצה "תמ'  לברורי דבסיפש גב�

עשירה שנילושה במי פירות בלי תערובת מי� כלל 
  . א כתב דהיינו שנילושה במי פירות"תע' ואלו בסי

  ).   א"מ(ובי� יש בה מי� ובי� אי� בה מי� ). לבוש(  
ד כתב רבינו מה שצרי$ לעשות "תמ' ל דבסי"וי

ולכתחילה פשוט שיקח מצה עשירה בלי תערובת 
ע מי פירות ע� מי� "וביותר שלדעת השו, ללמי� כ

א דמיירי מה "תע' כ בסי"ממהר להחמי" משא
  ז כתב ג� מי פירות ע� תערובת "מותר לאכול ע

  ,מי� מותר  
נ "ונחשב מצה עשירה ואי� יוצאי� בה בפסח ואה

ד שחל בשבת א� אי� לו לסעודה שלישית רק "בי
  , מצה עשירה שעשויה ממי פירות ע� תערובת מי�

  .ר לקיי� בה סעודה שלישיתמות  

ד "תמ' והדברי� מוכחי� כ� בלשו� הלבוש שבסי[
וכמבואר ' כתב ויש עושי� אותה מצה עשירה וכו

  ב שאי� ללוש במי "ב ס"ע סימ� תס"בדברי השו
  ].פירות ע� מי�  

8íéøáãä úð÷ñî   
 éîá äùåìéðù äøéùò äöî ìëàé äìéçúëì

 åì ïéà íàå ììë íéî úáåøòú àìá úåøéô

ùò äöî íâ øùôàå íéâãå øùá ìëàé åæ äøé
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úåøéô , äøéùò äöî àìà åì ïéàùë ìáà

 øúåî íéî úáåøòú íò úåøéô éîá äùåìéðù

 úéùéìù äãåòñ úåöî äá íéé÷éå äìëàì  

  éá"úáùá ìçù ã     
  

áááá++++áááá  

 dfepb dcng-   yecwd xtqdn"mini zcng "vf ield oinipa iaxl"nxd lra ly eax l"vf f" l   

  

   ב פרק � פסח

    לאשרלאשרלאשרלאשר    יד�יד�יד�יד�    מצאהמצאהמצאהמצאה    כבירכבירכבירכביר    אשראשראשראשר    קדשקדשקדשקדש    ע�ע�ע�ע�    לראשילראשילראשילראשי    וראויוראויוראויוראוי

    צערצערצערצער    עלעלעלעל    פקוחותפקוחותפקוחותפקוחות    עיניה�עיניה�עיניה�עיניה�    להיותלהיותלהיותלהיות    הפסחהפסחהפסחהפסח    חוקתחוקתחוקתחוקת    כלכלכלכל    ולקיי�ולקיי�ולקיי�ולקיי�

    לאשרלאשרלאשרלאשר    יד�יד�יד�יד�    השיגההשיגההשיגההשיגה    לאלאלאלא    אשראשראשראשר    עמינועמינועמינועמינו    מבנימבנימבנימבני    רבי�רבי�רבי�רבי�    בתבתבתבת

    אי�אי�אי�אי�    אשראשראשראשר    מתוגהמתוגהמתוגהמתוגה    נפש�נפש�נפש�נפש�    ודלפהודלפהודלפהודלפה    אבותיה�אבותיה�אבותיה�אבותיה�    מנהגמנהגמנהגמנהג    ולקיי�ולקיי�ולקיי�ולקיי�

    ולהחזיקולהחזיקולהחזיקולהחזיק    לאמצ�לאמצ�לאמצ�לאמצ�    ע�ע�ע�ע�    לעשירילעשירילעשירילעשירי    וראויוראויוראויוראוי. . . . ביד�ביד�ביד�ביד�    מחזיקמחזיקמחזיקמחזיק

    אשראשראשראשר    בצעבצעבצעבצע    מהמהמהמה    כיכיכיכי, , , , לצורכ�לצורכ�לצורכ�לצורכ�    עושי�עושי�עושי�עושי�    המההמההמההמה    מאשרמאשרמאשרמאשר    בידיה�בידיה�בידיה�בידיה�

    כלכלכלכל " " " "חגחגחגחג    התקדשהתקדשהתקדשהתקדש    בלילבלילבלילבליל    צווחותצווחותצווחותצווחות' ' ' ' דדדד    עוזעוזעוזעוז    קולקולקולקול    בקולובקולובקולובקולו    ית�ית�ית�ית�    ה�ה�ה�ה�

    אשראשראשראשר    אחראחראחראחר' ' ' ' וכווכווכווכו" " " " ויפסחויפסחויפסחויפסח    ייתיייתיייתיייתי    דצרי�דצרי�דצרי�דצרי�    כלכלכלכל, , , , ויכולויכולויכולויכול    ייתיייתיייתיייתי    דכפי�דכפי�דכפי�דכפי�

    והל�והל�והל�והל�    דלדלדלדל    שלשלשלשל    מנוחתומנוחתומנוחתומנוחתו    מקו�מקו�מקו�מקו�    ואיזהואיזהואיזהואיזה    אחריואחריואחריואחריו    סגרסגרסגרסגר    הדלתהדלתהדלתהדלת

    בצרתבצרתבצרתבצרת    רררר""""צורצורצורצור    אישאישאישאיש    כלכלכלכל    להיותלהיותלהיותלהיות    והנכו�והנכו�והנכו�והנכו�. . . . כניסתוכניסתוכניסתוכניסתו    מקו�מקו�מקו�מקו�    ואפסואפסואפסואפס

    אישאישאישאיש    לה�לה�לה�לה�    לתתלתתלתתלתת, , , , יו�יו�יו�יו�' ' ' ' לללל    לפסחלפסחלפסחלפסח    קוד�קוד�קוד�קוד�    האומללי�האומללי�האומללי�האומללי�    העניי�העניי�העניי�העניי�

, , , , הזההזההזההזה    הקדושהקדושהקדושהקדוש    חגחגחגחג    לצור�לצור�לצור�לצור�    ערכוערכוערכוערכו    נפשותנפשותנפשותנפשות    כס כס כס כס , , , , לולולולואוכאוכאוכאוכ    כפיכפיכפיכפי

    הנסהנסהנסהנס    בתוק בתוק בתוק בתוק     בשיעוריה�בשיעוריה�בשיעוריה�בשיעוריה�    שוושוושוושוו    המההמההמההמה    ישראלישראלישראלישראל    עדתעדתעדתעדת    כלכלכלכל    אשראשראשראשר

    באהבאהבאהבאה    זהזהזהזה    ומטע�ומטע�ומטע�ומטע�". ". ". ". ואביו�ואביו�ואביו�ואביו�    עשירעשירעשירעשיר    יחדיחדיחדיחד"""", , , , בובובובו    הנעשההנעשההנעשההנעשה    וכלוכלוכלוכל

    למע�למע�למע�למע�    הרגלי�הרגלי�הרגלי�הרגלי�    פרשתפרשתפרשתפרשת    באמצעבאמצעבאמצעבאמצע    ופאהופאהופאהופאה    שכחהשכחהשכחהשכחה    לקטלקטלקטלקט    מצותמצותמצותמצות

    עלעלעלעל    פניה�פניה�פניה�פניה�    מגמתמגמתמגמתמגמת    להיותלהיותלהיותלהיות    הע�הע�הע�הע�    עשיריעשיריעשיריעשירי    האר!האר!האר!האר!    עמיעמיעמיעמי    כלכלכלכל    דעתדעתדעתדעת

    ולקטולקטולקטולקט    כחהכחהכחהכחהשששש    רקרקרקרק    פרנסת�פרנסת�פרנסת�פרנסת�    אי�אי�אי�אי�    כיכיכיכי    עלעלעלעל, , , , ברגלי�ברגלי�ברגלי�ברגלי�    עמועמועמועמו    ענייענייענייעניי

    האריהאריהאריהארי    אתאתאתאת    משביעמשביעמשביעמשביע    הקומ!הקומ!הקומ!הקומ!    ואי�ואי�ואי�ואי�, , , , ש�ש�ש�ש�    זעירזעירזעירזעיר    ש�ש�ש�ש�    זעירזעירזעירזעיר

    ולב�ולב�ולב�ולב�    עינ�עינ�עינ�עינ�    יתנויתנויתנויתנו    כ�כ�כ�כ�    ועלועלועלועל. . . . הואהואהואהוא    רברברברב    כיכיכיכי, , , , רגלרגלרגלרגל    מועדימועדימועדימועדי    להוצאתלהוצאתלהוצאתלהוצאת

    הימי�הימי�הימי�הימי�    משארמשארמשארמשאר    יותריותריותריותר    ולתמוכ�ולתמוכ�ולתמוכ�ולתמוכ�    לסומכ�לסומכ�לסומכ�לסומכ�    ברגלי�ברגלי�ברגלי�ברגלי�    עליה�עליה�עליה�עליה�

    מכלמכלמכלמכל    ופיאהופיאהופיאהופיאה    שכחהשכחהשכחהשכחה    לקטלקטלקטלקט    מעי�מעי�מעי�מעי�    בחגי�בחגי�בחגי�בחגי�    עמה�עמה�עמה�עמה�    ולהתנהגולהתנהגולהתנהגולהתנהג

    מ�מ�מ�מ�    חלכאי�חלכאי�חלכאי�חלכאי�    לעניילעניילעניילעניי    חלקחלקחלקחלק    ממנוממנוממנוממנו    להפרישלהפרישלהפרישלהפריש    ימינ�ימינ�ימינ�ימינ�    קנתהקנתהקנתהקנתה    אשראשראשראשר

    שששש""""כמכמכמכמ    גבוהגבוהגבוהגבוה    חלקחלקחלקחלק    הואהואהואהוא    העניהעניהעניהעני    חלקחלקחלקחלק    כיכיכיכי. . . . והטובוהטובוהטובוהטוב    המובחרהמובחרהמובחרהמובחר

    חלקחלקחלקחלק    שהואשהואשהואשהוא" " " " ''''להלהלהלה    תדרותדרותדרותדרו    אשראשראשראשר    נדריכ�נדריכ�נדריכ�נדריכ�    מבחרמבחרמבחרמבחר    וכלוכלוכלוכל""""

    תורהתורהתורהתורה    בניבניבניבני    לעניילעניילעניילעניי    שכ�שכ�שכ�שכ�    וכלוכלוכלוכל. . . . דיליהדיליהדיליהדיליה    תבירי�תבירי�תבירי�תבירי�    מאני�מאני�מאני�מאני�    האומללי�האומללי�האומללי�האומללי�

    להולהולהולהו    דליתדליתדליתדלית    טובי�טובי�טובי�טובי�    וימי�וימי�וימי�וימי�    שבתותשבתותשבתותשבתות    בבחינתבבחינתבבחינתבבחינת    המההמההמההמה    אשראשראשראשר

    לשי�לשי�לשי�לשי�    ישראלישראלישראלישראל    אישאישאישאיש    כלכלכלכל    עלעלעלעל    החיובהחיובהחיובהחיוב    נפלנפלנפלנפל    אשראשראשראשר. . . . כלו�כלו�כלו�כלו�    מדלהומדלהומדלהומדלהו

            כאשרכאשרכאשרכאשר    הימי�הימי�הימי�הימי�    כלכלכלכל    ולסעד�ולסעד�ולסעד�ולסעד�    לתומכ�לתומכ�לתומכ�לתומכ�    עליה�עליה�עליה�עליה�, , , , השגחתהשגחתהשגחתהשגחת    עיניעיניעיניעיני

        ::::''''אאאא    בפרקבפרקבפרקבפרק    ווווהארכנהארכנהארכנהארכנ        

    בשני�בשני�בשני�בשני�    בירושלי�בירושלי�בירושלי�בירושלי�    היההיההיההיה    מעשהמעשהמעשהמעשה    זקני�זקני�זקני�זקני�    מפימפימפימפי    שמעתישמעתישמעתישמעתי    ואניואניואניואני

    מחלקמחלקמחלקמחלק    היההיההיההיה    הואהואהואהוא    שהרבשהרבשהרבשהרב    ש�ש�ש�ש�    מנהגמנהגמנהגמנהג    היההיההיההיה    אשראשראשראשר    קדמוניותקדמוניותקדמוניותקדמוניות

    היההיההיההיה    כ�כ�כ�כ�    וכמווכמווכמווכמו, , , , הפסחהפסחהפסחהפסח    חגחגחגחג    קוד�קוד�קוד�קוד�' ' ' ' ואואואוא' ' ' ' אאאא    כלכלכלכל    ופרסופרסופרסופרס    מעותמעותמעותמעות

. . . . תורהתורהתורהתורה    בעליבעליבעליבעלי    וצנועי�וצנועי�וצנועי�וצנועי�    לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�    צדקהצדקהצדקהצדקה    שלשלשלשל    קופהקופהקופהקופה    מחלקמחלקמחלקמחלק

    וחכ�וחכ�וחכ�וחכ�    חסידחסידחסידחסיד' ' ' ' אאאא    אישאישאישאיש    בירושלי�בירושלי�בירושלי�בירושלי�    ש�ש�ש�ש�    היההיההיההיה    הה�הה�הה�הה�    ובימי�ובימי�ובימי�ובימי�

    לאלאלאלא    הקופההקופההקופההקופה    ובהתחלקובהתחלקובהתחלקובהתחלק. . . . ייוייוייוייובענבענבענבענ    עניעניעניעני    וילח!וילח!וילח!וילח!    מאדמאדמאדמאד    וצנועוצנועוצנועוצנוע

    ימיימיימיימי    הקיפוהקיפוהקיפוהקיפו    כיכיכיכי    ויהיויהיויהיויהי. . . . וישכחהווישכחהווישכחהווישכחהו    ההואההואההואההוא    האישהאישהאישהאיש    אתאתאתאת    הרבהרבהרבהרב    זכרזכרזכרזכר

    בניובניובניובניו    כלכלכלכל    ויקומוויקומוויקומוויקומו, , , , בידובידובידובידו    מאומהמאומהמאומהמאומה    כלכלכלכל    ואי�ואי�ואי�ואי�    מועדמועדמועדמועד    ובאובאובאובא    ניס�ניס�ניס�ניס�

    באבאבאבא    יו�יו�יו�יו�    הנההנההנההנה? ? ? ? נרד�נרד�נרד�נרד�    ל�ל�ל�ל�    מהמהמהמה    לאמרלאמרלאמרלאמר    ויאלצוהוויאלצוהוויאלצוהוויאלצוהו    בנותיובנותיובנותיובנותיו    וכלוכלוכלוכל

            לאלאלאלא    כיכיכיכי. . . . לעיני�לעיני�לעיני�לעיני�    נמותנמותנמותנמות    ולמהולמהולמהולמה    החמ!החמ!החמ!החמ!    ביעורביעורביעורביעור    זמ�זמ�זמ�זמ�    הגיעהגיעהגיעהגיע' ' ' ' להלהלהלה

        ::::בפסחבפסחבפסחבפסח    חמ!חמ!חמ!חמ!    לאכוללאכוללאכוללאכול    הזההזההזההזה    שעשעשעשע""""כפכפכפכפ    נעשהנעשהנעשהנעשה        

    עלעלעלעל    בבכיבבכיבבכיבבכי    קולוקולוקולוקולו    וית�וית�וית�וית�    מדלייומדלייומדלייומדלייו    מי�מי�מי�מי�    יזליזליזליזל    צוהוצוהוצוהוצוהואלאלאלאל    כיכיכיכי    ויהיויהיויהיויהי

    ותעלותעלותעלותעל    בתפלהבתפלהבתפלהבתפלה    והפצירוהפצירוהפצירוהפציר    הרבההרבההרבההרבה    כיכיכיכי    ויהיויהיויהיויהי, , , , וצערווצערווצערווצערו    דלותודלותודלותודלותו

    עלעלעלעל' ' ' ' הההה    א א א א     ויחרויחרויחרויחר    צעקתוצעקתוצעקתוצעקתו    אלאלאלאל' ' ' ' הההה    ויפ�ויפ�ויפ�ויפ�, , , , האלהי�האלהי�האלהי�האלהי�    אלאלאלאל    שועתושועתושועתושועתו

            ההואההואההואההוא    החסידהחסידהחסידהחסיד    העניהעניהעניהעני    שועתשועתשועתשועת    מקולמקולמקולמקול    להשחיתהלהשחיתהלהשחיתהלהשחיתה    העירהעירהעירהעיר

        ....אי�אי�אי�אי�    ומרח�ומרח�ומרח�ומרח�, , , , ברעבברעבברעבברעב    בהתעט בהתעט בהתעט בהתעט         

    חמתוחמתוחמתוחמתו    ולהשיבולהשיבולהשיבולהשיב    לפניולפניולפניולפניו    בתפלהבתפלהבתפלהבתפלה    אליהואליהואליהואליהו    שעמדשעמדשעמדשעמד    עדעדעדעד

    עמ�עמ�עמ�עמ�    תשחתתשחתתשחתתשחת    אלאלאלאל    ''''וכווכווכווכו    ����רחורחורחורחו    אלאלאלאל    ''''הההה    ''''הההה    ויאמרויאמרויאמרויאמר    מהשחיתמהשחיתמהשחיתמהשחית

    עליועליועליועליו    עיניעיניעיניעיני    ואשימהואשימהואשימהואשימה    שמהשמהשמהשמה    נאנאנאנא    ארדהארדהארדהארדה    אנכיאנכיאנכיאנכי    ....ונחלת�ונחלת�ונחלת�ונחלת�

    שכחוהושכחוהושכחוהושכחוהו    במרדבמרדבמרדבמרד    ולאולאולאולא    בפשעבפשעבפשעבפשע    לאלאלאלא    כיכיכיכי    ואכבדהוואכבדהוואכבדהוואכבדהו    אחלצהואחלצהואחלצהואחלצהו

    ק�ק�ק�ק�    ההואההואההואההוא    העניהעניהעניהעני    החסידהחסידהחסידהחסיד    והנהוהנהוהנהוהנה    ....הואהואהואהוא    רברברברב    כיכיכיכי    צניעותוצניעותוצניעותוצניעותו    מפנימפנימפנימפני

    אליואליואליואליו    ויראויראויראוירא    ,,,,העירהעירהעירהעיר    רחוברחוברחוברחוב    אלאלאלאל    ויצאויצאויצאויצא    ברכיוברכיוברכיוברכיו    עלעלעלעל    מכרועמכרועמכרועמכרוע

    וישאלהווישאלהווישאלהווישאלהו    ....שלו�שלו�שלו�שלו�    לולולולו    והחזירוהחזירוהחזירוהחזיר    שלו�שלו�שלו�שלו�    לולולולו    ונת�ונת�ונת�ונת�    לללל""""זזזז    אליהואליהואליהואליהו

    מאס מאס מאס מאס     אישאישאישאיש    אי�אי�אי�אי�    לולולולו    ויאמרויאמרויאמרויאמר    ????בקשבקשבקשבקשתתתת    מהמהמהמה    לאמרלאמרלאמרלאמר    האישהאישהאישהאיש

    נאנאנאנא    כבדניכבדניכבדניכבדני    בעיני�בעיני�בעיני�בעיני�    ח�ח�ח�ח�    מצאתימצאתימצאתימצאתי    נאנאנאנא    וא�וא�וא�וא�    הביתההביתההביתההביתה    אותיאותיאותיאותי

    אתאתאתאת    את�את�את�את�    ואנכיואנכיואנכיואנכי    הזההזההזההזה    בפסחבפסחבפסחבפסח    בית�בית�בית�בית�    בתו�בתו�בתו�בתו�    לאוספנילאוספנילאוספנילאוספני

    בטובבטובבטובבטוב    ',',',',הההה    ברו�ברו�ברו�ברו�    באבאבאבא    לאמרלאמרלאמרלאמר    העניהעניהעניהעני    החסידהחסידהחסידהחסיד    ויע�ויע�ויע�ויע�    ....שכר�שכר�שכר�שכר�

    רקרקרקרק    ,,,,תחפו!תחפו!תחפו!תחפו!    אשראשראשראשר    עדעדעדעד    בביתיבביתיבביתיבביתי    תהיהתהיהתהיהתהיה    אתהאתהאתהאתה    ....שבשבשבשב    בעיני�בעיני�בעיני�בעיני�

    ענהענהענהענה    ....וכבדונ�וכבדונ�וכבדונ�וכבדונ�    דבר�דבר�דבר�דבר�    יבאיבאיבאיבא    כיכיכיכי    שמ�שמ�שמ�שמ�    מהמהמהמה    נאנאנאנא    הודיעניהודיעניהודיעניהודיעני

    נאנאנאנא    וקחוקחוקחוקח    ,,,,המצריהמצריהמצריהמצרי    נסי�נסי�נסי�נסי�    רבירבירבירבי    שמישמישמישמי    ההההזזזז    לולולולו    ויאמרויאמרויאמרויאמר    אליהואליהואליהואליהו

    אתאתאתאת    העניהעניהעניהעני    החסידהחסידהחסידהחסיד    ויקחויקחויקחויקח    ....והכ�והכ�והכ�והכ�    טבחטבחטבחטבח    וטבוחוטבוחוטבוחוטבוח    הכס הכס הכס הכס     אתאתאתאת

    אתאתאתאת    לאשתולאשתולאשתולאשתו    ויספרויספרויספרויספר    ושמחושמחושמחושמח    שששששששש    ביתוביתוביתוביתו    אלאלאלאל    ויבאויבאויבאויבא    הכס הכס הכס הכס 

    כיכיכיכי    לאמרלאמרלאמרלאמר    האורחהאורחהאורחהאורח    כבודכבודכבודכבוד    עלעלעלעל    ויצו�ויצו�ויצו�ויצו�    ,,,,האלההאלההאלההאלה    הדברי�הדברי�הדברי�הדברי�    כלכלכלכל

    האלהי�האלהי�האלהי�האלהי�    מלא�מלא�מלא�מלא�    כמראהכמראהכמראהכמראה    ומראהוומראהוומראהוומראהו    הואהואהואהוא    פני�פני�פני�פני�    ונשואונשואונשואונשוא    זק�זק�זק�זק�
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    נאנאנאנא    אלכהאלכהאלכהאלכה    החסידהחסידהחסידהחסיד    אמראמראמראמר    פסחפסחפסחפסח    ערבערבערבערב    היו�היו�היו�היו�    ויהיויהיויהיויהי    ....בובובובו    והזהרווהזהרווהזהרווהזהרו

    ....דברדברדברדבר    כאשרכאשרכאשרכאשר    לבאלבאלבאלבא    ואקראנוואקראנוואקראנוואקראנו    האורחהאורחהאורחהאורח    האישהאישהאישהאיש    אתאתאתאת    ואראהואראהואראהואראה

    לאמרלאמרלאמרלאמר    וישאלוישאלוישאלוישאל    וברחובותוברחובותוברחובותוברחובות    בשוקי�בשוקי�בשוקי�בשוקי�    העירהעירהעירהעיר    כלכלכלכל    אתאתאתאת    ויסובבויסובבויסובבויסובב

    ????המצריהמצריהמצריהמצרי    נסי�נסי�נסי�נסי�    ''''רררר    האורחהאורחהאורחהאורח    האישהאישהאישהאיש    אתאתאתאת    וראית�וראית�וראית�וראית�    הידעת�הידעת�הידעת�הידעת�

    היו�היו�היו�היו�    בלתיבלתיבלתיבלתי    שמושמושמושמו    אתאתאתאת    שמענושמענושמענושמענו    ולאולאולאולא    ידענוידענוידענוידענו    לאלאלאלא""""    לאמרלאמרלאמרלאמר    ויענוויענוויענוויענו

    אלאלאלאל    שנת�שנת�שנת�שנת�    עדעדעדעד    מצאמצאמצאמצא    ולאולאולאולא    העירהעירהעירהעיר    בכלבכלבכלבכל    ויחפשויחפשויחפשויחפש    ".".".".כבוד�כבוד�כבוד�כבוד�    מפימפימפימפי

    נשנשנשנש    ברברברבר    די�די�די�די�    ליתליתליתלית    כיכיכיכי    ,,,,הדברהדברהדברהדבר    נודענודענודענודע    אכ�אכ�אכ�אכ�    לאמרלאמרלאמרלאמר    החסידהחסידהחסידהחסיד    לבולבולבולבו

    הנסהנסהנסהנס    ש�ש�ש�ש�    עלעלעלעל    המצריהמצריהמצריהמצרי    נסי�נסי�נסי�נסי�    שמושמושמושמו    קראקראקראקרא    ככככ""""ועועועוע    לללל""""זזזז    אליהואליהואליהואליהו    רקרקרקרק

    ,,,,כמשפטכמשפטכמשפטכמשפט    הפסחהפסחהפסחהפסח    חגחגחגחג    דברידברידברידברי    אתאתאתאת    לכלכללכלכללכלכללכלכל    לילילילי    שנעשהשנעשהשנעשהשנעשה

    אשראשראשראשר    הכס הכס הכס הכס     ומיתרומיתרומיתרומיתר    ....במצרי�במצרי�במצרי�במצרי�    ישראלישראלישראלישראל    נסנסנסנס    עלעלעלעל    שנעשהשנעשהשנעשהשנעשה

    כלכלכלכל    תמידתמידתמידתמיד    כלכלתוכלכלתוכלכלתוכלכלתו    חיסרחיסרחיסרחיסר    לאלאלאלא    החסידהחסידהחסידהחסיד    אותואותואותואותו    בידבידבידביד    נשארנשארנשארנשאר

    חגחגחגחג    התקדשהתקדשהתקדשהתקדש    בלילבלילבלילבליל    ירושלי�ירושלי�ירושלי�ירושלי�    העירהעירהעירהעיר    שלשלשלשל    ולרבולרבולרבולרב    ....הימי�הימי�הימי�הימי�

    מראהומראהומראהומראהו    אישאישאישאיש    לילהלילהלילהלילה    בחזיו�בחזיו�בחזיו�בחזיו�    בחלו�בחלו�בחלו�בחלו�    אליואליואליואליו    באבאבאבא    הפסחהפסחהפסחהפסח

    ויצעקויצעקויצעקויצעק    ....לחונקולחונקולחונקולחונקו    בלהותבלהותבלהותבלהות    ויבהלוויבהלוויבהלוויבהלו    האלהי�האלהי�האלהי�האלהי�    מלא�מלא�מלא�מלא�    כמראהכמראהכמראהכמראה

    העניהעניהעניהעני    החסידהחסידהחסידהחסיד    אתאתאתאת    לשכוחלשכוחלשכוחלשכוח    עשיתעשיתעשיתעשית    ככהככהככהככה    מדועמדועמדועמדוע    לאמרלאמרלאמרלאמר    אליואליואליואליו

    אפואפואפואפו    חרו�חרו�חרו�חרו�    העלההעלההעלההעלה    כיכיכיכי    ,,,,המותהמותהמותהמות    ובי�ובי�ובי�ובי�    ביניכ�ביניכ�ביניכ�ביניכ�    וכפשעוכפשעוכפשעוכפשע    ????ההואההואההואההוא

    לפניולפניולפניולפניו    בפר!בפר!בפר!בפר!    עמדעמדעמדעמד    לללל""""זזזז    אליהואליהואליהואליהו    לולילולילולילולי    להשחיתלהשחיתלהשחיתלהשחית    עדעדעדעד    ''''יתיתיתית

    להחזיקלהחזיקלהחזיקלהחזיק    ברחמי�ברחמי�ברחמי�ברחמי�    העניהעניהעניהעני    אלאלאלאל    ויפ�ויפ�ויפ�ויפ�    ....מהשחיתמהשחיתמהשחיתמהשחית    חמתוחמתוחמתוחמתו    להשיבלהשיבלהשיבלהשיב

    העניהעניהעניהעני    אתאתאתאת    ויקראויקראויקראויקרא    וישלחוישלחוישלחוישלח    חוחוחוחורורורורו    ותפע�ותפע�ותפע�ותפע�    בבקרבבקרבבקרבבקר    ויהיויהיויהיויהי    ....בידובידובידובידו

    ומאזומאזומאזומאז    ....ההואההואההואההוא    בעו�בעו�בעו�בעו�    ויספהויספהויספהויספה    ימותימותימותימות    לבללבללבללבל    מחילהמחילהמחילהמחילה    וישאלוישאלוישאלוישאל    ההואההואההואההוא

    והל�והל�והל�והל�    עניעניעניעני    דלדלדלדל    כלכלכלכל    אחריאחריאחריאחרי    ולפשפשולפשפשולפשפשולפשפש    לחפשלחפשלחפשלחפש    עצמועצמועצמועצמו    עלעלעלעל    קבלקבלקבלקבל

    כלכלכלכל    עלעלעלעל    כיכיכיכי    ....ולסומכ�ולסומכ�ולסומכ�ולסומכ�    לתומכ�לתומכ�לתומכ�לתומכ�    ביד�ביד�ביד�ביד�    להחזיקלהחזיקלהחזיקלהחזיק    ,,,,הצנועהצנועהצנועהצנוע

    ומדינהומדינהומדינהומדינה    מדינהמדינהמדינהמדינה    ועירועירועירועיר    עירעירעירעיר    בניבניבניבני    כלכלכלכל    לחקלחקלחקלחק    היההיההיההיה    מאזמאזמאזמאז    אלהאלהאלהאלה

    לפסחלפסחלפסחלפסח    קוד�קוד�קוד�קוד�    פסחפסחפסחפסח    לצור�לצור�לצור�לצור�    לעניי�לעניי�לעניי�לעניי�    לחלק�לחלק�לחלק�לחלק�    חטי�חטי�חטי�חטי�    לקנותלקנותלקנותלקנות

    ....בזהבזהבזהבזה    לית�לית�לית�לית�    צרי�צרי�צרי�צרי�    חדשחדשחדשחדש    בבבב""""יייי    בעירבעירבעירבעיר    שדרשדרשדרשדר    מימימימי    וכלוכלוכלוכל    ....יו�יו�יו�יו�    ''''לללל

    לולולולו    נותני�נותני�נותני�נותני�    ואי�ואי�ואי�ואי�    יו�יו�יו�יו�    ''''לללל    ש�ש�ש�ש�    ישבישבישבישב    שלאשלאשלאשלא    העניהעניהעניהעני    ואפילוואפילוואפילוואפילו

    הפסחהפסחהפסחהפסח    ימיימיימיימי    לאכוללאכוללאכוללאכול    מצהמצהמצהמצה    לולולולו    נותני�נותני�נותני�נותני�    הכיהכיהכיהכי    אפילואפילואפילואפילו    ,,,,חטי�חטי�חטי�חטי�

    לאכוללאכוללאכוללאכול    וווו""""חחחח    יפשעיפשעיפשעיפשע    אשראשראשראשר    פשעפשעפשעפשע    דברדברדברדבר    כלכלכלכל    עלעלעלעל    ]]]]למנועלמנועלמנועלמנוע    כדיכדיכדיכדי[[[[

    ....בידובידובידובידו    מאומהמאומהמאומהמאומה    לולולולו    ואי�ואי�ואי�ואי�    לולולולו    יחסריחסריחסריחסר    באשרבאשרבאשרבאשר    ,,,,בפסחבפסחבפסחבפסח    חמ!חמ!חמ!חמ!

    מקו�מקו�מקו�מקו�    ואפסואפסואפסואפס    כלכלת�כלכלת�כלכלת�כלכלת�    דידידידי    יד�יד�יד�יד�    השיגההשיגההשיגההשיגה    אשראשראשראשר    לאות�לאות�לאות�לאות�    וג�וג�וג�וג�

    ''''אאאא    כלכלכלכל    עלעלעלעל    מצוהמצוהמצוהמצוה    ....בבית�בבית�בבית�בבית�    המצותהמצותהמצותהמצות    לעשותלעשותלעשותלעשות    אליה�אליה�אליה�אליה�

    בביתבביתבביתבבית    ומקו�ומקו�ומקו�ומקו�    כשרי�כשרי�כשרי�כשרי�    כלי�כלי�כלי�כלי�    להשאיללהשאיללהשאיללהשאיל    ישראלישראלישראלישראל    מאישימאישימאישימאישי

    ישראלישראלישראלישראל    עדתעדתעדתעדת    כלכלכלכל    כיכיכיכי    מיד�מיד�מיד�מיד�    הבאהבאהבאהבא    בכלבכלבכלבכל    ולעוזר�ולעוזר�ולעוזר�ולעוזר�    ,,,,תנור�תנור�תנור�תנור�

    עלעלעלעל    חמ!חמ!חמ!חמ!    חששחששחששחשש    באיסורבאיסורבאיסורבאיסור    יכשליכשליכשליכשל    וווו""""חחחח    וא�וא�וא�וא�    ....לזהלזהלזהלזה    זהזהזהזה    ערבי�ערבי�ערבי�ערבי�

    באחיובאחיובאחיובאחיו    אישאישאישאיש    כשלוכשלוכשלוכשלו    ,,,,ראוי�ראוי�ראוי�ראוי�    וכלי�וכלי�וכלי�וכלי�    מקו�מקו�מקו�מקו�    למולמולמולמו    היותהיותהיותהיות    בליבליבליבלי

    שולחנושולחנושולחנושולחנו    עלעלעלעל    רהרהרהרהתותותותו    בניבניבניבני    ענייענייענייעניי    המאכילהמאכילהמאכילהמאכיל    שבכול�שבכול�שבכול�שבכול�    וגדולוגדולוגדולוגדול    ....וווו""""חחחח

    כמוכמוכמוכמו    חסדי�חסדי�חסדי�חסדי�    מלאמלאמלאמלא    כולהכולהכולהכולה    אשראשראשראשר    הזההזההזההזה    הקדושהקדושהקדושהקדוש    בחגבחגבחגבחג

    ייתיייתיייתיייתי    דכפי�דכפי�דכפי�דכפי�    כלכלכלכל""""    חגחגחגחג    התקדשהתקדשהתקדשהתקדש    בלילבלילבלילבליל    לומרלומרלומרלומר    שהוזהרנושהוזהרנושהוזהרנושהוזהרנו

    מועדימועדימועדימועדי    בשארבשארבשארבשאר    הזההזההזההזה    כפסחכפסחכפסחכפסח    נעשהנעשהנעשהנעשה    שלאשלאשלאשלא    מהמהמהמה    ''''וכווכווכווכו    """"ויכולויכולויכולויכול

::::הההה""""בעבעבעבע    הבאי�הבאי�הבאי�הבאי�    בפרקי�בפרקי�בפרקי�בפרקי�    טעמוטעמוטעמוטעמו    כתבנוכתבנוכתבנוכתבנו    כאשרכאשרכאשרכאשר    ,,,,רגלרגלרגלרגל

ããã  

jf zif ony -  lra epiaxn dkld ipipt mizif ilizyd  

  
 äöîä úééôà-øãñä ìéì   

à.  éçä úåçôìå äøéö÷ úòùî íéî íäéìò åìôé àìù íøîùì áåè äåöî úöî íäî íéùåòù íéè

äøéö÷ úòùî äøåîù äðéàù äöî ìò óà êøáì ìåëéå äðéçè úòùî] .éò 'åù"ðú ò"ñ â" ã

úùå"íù æ .éòå 'éøäî úòãá"åòôá õ"ç ö"ì÷ ïîéñ á"êøáì àìù ä .[    

á.   åìà úåîå÷îá]ïîéúá [ âìâìì ïéàå äöîá çìî ïúéì åâäðíâäðî ìò .ïúéì àìù áåè âäðîå .

]ðú"ñ ä"ééòå äë ÷"åùá ù"ñ ò"ä.[    

â.   øëåñ úëéúç íéîá éúéøùå éúéñéð éðàù òãå øéòä âäðîá òãåéù äî éôë éåìú øëåñä ïéðò

íéøåôä éðôì íéìë éðéî íéøééöîù íúåàî ,úáåøòú íåùî êæ äéúàöîå äééøùä éî éú÷ãáå ].

ñú"ñ æ"áé ÷ .[    

ã.  ïéàéáî éðù ïéìéùáú àãç øëæ çñôì ãçàå øëæ äâéâçì, åâäðå øùáá éìö äöéáå, øùáäå àäé 

òåøæ äìè, äöéáäå úìùåáî åà äéåìö.] òú"ñ â"ã.[    
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ä.   äùà äðéà äëéøö äáéñä, åâäðå óàù äùà äáåùç äðéà  äáñî]åù"òú ò"ñ á"úùå ã" æ

÷ñ"å.[  

¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹  

  

  פסקי הלכות
¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹  

  אסרו חג
  .ושתיה באכילהבו  להרבות

 מעלה עליו , באכילה ושתיה]י"רש. אגודה לחג[העושה איסור לחג כל " ל" דרשו חז.א
 אסרו חג בעבתים) כז, תהילים קיח( שנאמר ,הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קרבן

, על יום שאחר החג' מ שכוונת הגמ"וי ".עד קרנות המזבח ]י" רש.בהמות עבות ושמנות[
  . 2החג אחרש ביום ושתיה באכילה קצת להרבות נוהגיןולכן . 1"חג אסרו"כ נקרא "עו

  .תענית באסרו חג
והרבה ,  דעת רוב הפוסקים שמעיקר הדין מותר להתענות באסרו חג ואפילו בציבור.ב

פ בציבור "ועכ, ויש לאיסור זה סמך מהירושלמי, פוסקים הביאו למנהג שלא להתענות בו
  .3מהראוי לנהוג כדבריהם

ââââââââ  
  

  שבת הגדול
  .בועניינו והניסים שנעשו 

לקחו איש שה לפסחו בעשור כש ,בשנה שיצאו ממצרים היה עשרה בניסן ביום שבת .ג
 וגררוהו על הקרקע לבזותו הלכו. לחדש להיות להם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחדש

) ג, שמות יב(כ " בכרעי המטה כמשהווקשרו, לעיני המצרים שמחזיקים אותו לאלוה
 הפסח שלפני שבתולכן , 4בית אבות שה לביתבעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שה ל

¹¹¹  

ויש ,  שקורא לחג עונג במאכל ומשתה&ה באכילה ושתיה "הובא בלשונו ש� בד' מ הנז"והי: י בסוכה מה"רש'  גמ1
  . יו� שלאחר החג: אומרי�

 . ז"והעלהו רבינו בשת, א בהגה" הרמ2

אמר רבי יוד� קרייא מסייע למה דאמרי חברייא וביו� עשרי� וארבעה לחדש השביעי נאספו בני "א "ז סו� ה"ק דע" בפ3
והיינו אסרו חג קרי ליה " ישראל בצו� ובכי ובשקי� ואדמה עליה� ולמה לא אמר בעשרי� ושלשה משו� בריה דמועדא

פ כתבנו "כ בציבור עכ"וע,  ומסתברא שכ� היה המנהגפ העיקר כבבלי שבפשטות מתיר"ועכ. בירושלמי בריה דמועדא
 ".ראוי"בלשו� 

]. ר"וא, ט"ומעיו, לבוש' עי. [ והמצרי� ראו והיו תמהי� על שמטפלי� בבעלי חיי� בשבת ועל שהיו קושרי� בשבת4
 שיניה� עלינו והיו' והשיבו לשוחטו לש� פסח במצות ה, ושאלו� למה זה לכ�, ויודעי� ה� שישראל משמרי� את השבת

אמר לה� , ופחדו ישראל ואמרו ה� נזבח את תועבת מצרי� לעיניה� ולא יסקלונו, קהות על ששוחטי� את דמות אלהיה�
, והיו הכבשי� צועקי� ומצרי� היו שומעי� והיו רוצי� להנק� מה�, אשר אעשה לכ�' ה התיצבו וראו את ישועת ה"הקב

, ונדוני� ביסורי� ובחלאי� רעי�, ומיעיה� נחתכי� ונדעכי� באש, גונות לב�והיו נידוני� בי, ולא היו רשאי� לומר לה� דבר
, א"וספר המנהיג פסח ס, � הירחי"ראב' עי. [כי כול� נפלו בחולי רע ומר מפני הכעס, ולא הזיקו אחד מישראל מאומה

ושילבנו , ביאו בשמול ה"ושבה' פסח מב' ספר הפרדס ובספר תניא רבתי הל' ועי. והביא� האבודרה�. ובמחזור ויטרי
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י שקיימו " עבו ושנעשהגדולים האלו  יםסיהנ מפני 5"הגדול שבת" אותו קוריןנהגו ש
  .ובזכות שמירת השבת, המצווה במסירות נפשם

  .מנהג חלת עני
הגדול לפי גדלו ,  בערב שבת זו נהגו כל ישראל מקדם לאפות לחם וקורים לו חלת עני.ד

 7וכהיום נשתכח מנהג זה, 6וקורין לו חלת עני ומחלקין אותו לעניים, קטנווהקטן לפי 
יראה טוב ש, ה"ולכן האופה ממילא בלא. ובעיקר משום שכבר אנו קונים הלחמים אפויים

  .  8ליתן ממנו לעניים ומרי נפש ואשרי לו
  .הפטרת שבת הגדול

בין כשחל שבת הגדול ) ד, מלאכי ג(' וגו'  יש נוהגים להפטיר בשבת זו תמיד וערבה לה.ה
ויש מהם שנהגו , 9וכן נוהגים ברוב קהילות השאמי, בערב פסח בין כשחל קודם לכן

  . 11ומנהג הבלדי להפטיר כרגיל בהפטרת הפרשה תמיד, 10להפטירה רק כשחל בערב פסח
  . ויהי נועם- מוצאי שבת

א מתחילים אל" ויהי נועם וגו" בערבית יש שנהגו שאין אומרים 12במוצאי שבת זו. ו
ואם חל פסח , צ ואתה קדוש"כ אומר ש" ואח13וכופלים אותו" אורך ימים וגו"מהפסוק 

  .15ט שחל במוצאי שבת"חוץ מיו, ויש שנוהגים לאומרו לעולם, 14בשבת אומרים

¹¹¹ 

ז נצטוו ישראל לית� מד� הפסח על המשקו� ועל "ה להרג� וע"ועוד שכששמעו בכורי מצרי� שעתיד הקב]. מלשו� כול�
ומשלא נענו החלו הורגי� אלו את אלו , מיד הלכו לאבותיה� ולפרעה שישלחו את בני ישראל מארצ�, שתי המזוזות

ומשראו המצרי� הרעה הגדולה , י בכוריה�" בבכוריה� שמצרי� הוכו עונהרגו רבי� מה� וזהו שנאמר למכה מצרי�
י יסורי� ותחלואי� שהביא עליה� "ה ברחמיו הפר עצת� ע"שבאה לה� בשביל ישראל רצו לינק� מה� ולאבד� מיד והקב

ק בשלח "בזוהו. 'ה' ז סי"ופסיקתא רבתי פ. 'פרשת בא אות יח} בובר{ובתנחומא . 'מדרש שוחר טוב פרק קלו' עי. [תיכ�
 ].מה

ז חפשו טעמי� זה בכה וזה "ומשמע שהוא מנהג שקבלוהו לקרותו כ$ וע, א"ס' ע תל"ה ואותו וטושו"ד: שבת פז'  תוס5
שיש ' ח ב"והובא בכה' ר ב"כ במחב"וג� מש, ולא ידעו לאיזה טע� היתה התקנה, אבל לא שתיקנו לקרותו כ$, בכה

וכ� מצאתי להדיא בספר ' אי� להוכיח כלו� יעוי.  שבת שלו� הגדול מבור$ב"שנהגו לדקדק ולומר בברכת חבירו וכיוצ
ל שבת שלפני הפסח נהגו "מצאתי בפרדס שחיבר רבינו שלמה זצ. "ובספר שבולי הלקט סדר פסח סימ� רה, תניא רבתי ש�

  ".קונטו באר" הגריצחק יוס' וכ� נהגו לקרות שבתות לשלש רגלי� וכ� דרש קצי� אחד ר: והוסי�". לקרותו שבת הגדול
, מ"ב" ומיו� שזלזלו בו נשתלחה מאירה בתבואה"ז "וסיי� ע, ש"ג בש� הרא"בש� שכנה', ח ה"וכה, י"ז סוהס" שת6

ה בכל "וכ" לח� בית הכנסת"וש� כתב עוד שבלעז קורי� לו , ר אשר מלוניל בספר המנהגות"בש� ה' מז' ב סי"והובא בכ
ל שהיה דורש לאפות חלה או תבשיל מקמח הנטח� לפסח כי שמא "המהרשמ בש� רבו "ג מהמט"עוד כתב בשכנה. בו

כ מדברי "ע. היה ש� חשש חמ" ויתלה באותו שלקחו ואפשר שאותו חלת עני היה מקמח הנטח� לפסח וזה היה טעמ�
רי וג� ה, א"ז השמיט זה משו� מה שכבר הקשה עליו המ"והשת,  ט"ה באה"א של"מ' והביאוהו כמה אחרוני� עי, מ"המט

לא " ויש להחמיר הואיל ויצא מפי אותו צדיק"א "וא� שסיי� המ. א� שנהגו בחלת עני, ל בזה"לא היו נוהגי� כדברי הרש
טע� נאה בזה שהרי איתא במשנה בפסח נידוני� על ] ב"א בספרו הלכות ח"מ קארפ שליט"הרמ[ויש שכתבו . חיישינ�
 ].ומשזלזלו נתחייבו בדי�, בדי�ולכ� היו נוהגי� לעשות זה קוד� פסח לזכות , התבואה

 ". טוב"בדר$ ' ק א"ט סוס"א וקרוב לזה כתב הבאה"ב וש" ולא הובא במ7

 . ד"ב וש"ה והוא הטע� א� א� אינו אופה רק עוגה וכיוצ"ונראה עוד דה, ל דעיקר הטע� שיי$ ג� בזמנינו" כנ8

שלמרות , מה שנדפס בחומש פרשה מפורשהל במקור ההפטרה וטע"י צוביירי זצ"ועיי� מה שהארי$ בזה מהר.  ידוע9
מ הפטרה זו כבר נהגו בה "שמנהג זה לא היה נפו" בתימ� בשני� קדמוניות וכמו שרואי� בתיגא� שאינה להפטרה זו מ

, וכמו בעוד כמה ארצות, וממילא מה שנתפשט המנהג בדורות האחרוני� ג� בתימ�, הראשוני� ומיוסד מימות הקדמוני�
 .מנהג יפה הוא

ושכ� היה המנהג באר" , שכ� דעתו לעיקר' אות ג' תל' ח סי"בכה' ועי, ק א"ט ס"פ הבאה"מעתי שיש שנהגו כ� וע ש10
 .כתב שהמנהג להיפ$, ]'סא' בספר אר" ישראל ע[ינסקי 'מ טיקוצ"ל שהיה שני מנהגי� שהרי הגרי"אבל צ, ישראל

א כתב "וג� בש� הגר. נו עד לכפר על כל עונותינומתחלת עבדי� היי, ואי� המנהג אצלינו לומר במנחה ההגדה.  ידוע11
ג "ובכנה, ק תמה על מנהג זה"וג� המו. ש"יעו' ל שלא היה נוהג בזה משו� דאיתא בהגדה יכול מבעוד יו� וכו"הביאוה

  . כ שפוסקי� לומר ברכי נפשי לא נהגו לאומרו כלל"וכ� מש, כתב שלא נהגו בזה
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ââââââââ  
    

  ברכת האילנות
  .חובת הברכה

 וברכה זו. 16 היוצא בימי ניסן ורואה אילנות המלבלבים צריך לברך ברכת האילנות.ז
אבל אין חיוב לחזר אחר האילנות . 17ולכן כשרואה חייב לברך מיד, חובתה ככל הברכות

, 19ובברכה זו בפרט] גם הרשות[מ ראוי ליזהר בכל הברכות בכלל "ומ. 18כדי לראותם
 ובין בחול בין 21,ואפשר לברכה בין ביום בין בלילה. 20ונוהגת בין באנשים בין בנשים

  . ויש הנמנעים מלברכה בשבת, בשבת
  .זמן הברכה

והזריזין מקדימין לברך , 22 הזמן המובחר לברך ברכת האילנות הוא בכל חודש ניסן.ח
ולכן אם רואה אילנות פורחים מלפני ניסן כגון באדר ראוי שימתין מלברך , 23ח"כבר בר

מי שמזדמן לו לברך במעלת ברב עם או בריבוי אילנות אבל , 24עד שיגיע ניסן
בשעת הדחק אם יודע שלא יוכל לברך ל ש"ואצ. חילה יברךנראה שאף לכת, 25בפרחיהם

ה להיפך אם בדיעבד שלא ראה "וכן ה. שיוכל לברך אז, בזמנו בניסן כלל לאיזה סיבה

¹¹¹ 

ב "ובמ' ק ב"ז ס"ובשת, י"רצה בטוב' וכנתבאר בסי.  ששת ימי מעשה שלמי�ואי�, ט" כלומר שחל בשבוע שלאחריו יו12
' קל' ב ע"ובח' שכד' א ע"ג ח"ל בסידורו כנה"י צוביירי זצ"מה שכבר הארי$ בזה מהר' ובפרטי הדי� עי. 'ק ג"ש� ס

  . וכ� מנהג השאמי. ואיל$' כז' ב סי"ת ויצי"בפירוש אמ
 . 'ק א"ב ס"והמ', ק א"ז ש� סוס" שת13

 .'שכד' א ע"ג ח"וכנה' ק ג"ב ש� ס"ובמ' ק ב"ז ס"שת'  עי14

 .ח וכ� נוהגי� בבלדי"ג� בכה' ועי, רלא' ח ע"" בע" מהרי15

 .ה"ופרטי נוסח הברכה ודיניה יבואר להל� בעז. ה יא"ור:  ברכות מג16

 .ד"להל� ס'  ועי17

ומשמע ששינה ללשו� זה ' יצא וכומי ש"ה ש� שכתב בלשו� "מ במאירי בברכות ש� ובר"וכ'  כ� משמע מלישנא דגמ18
� "כ הרמב"וכ:). לז' סו� כלל ג' מאמר א(ל "ז בציד"וכעי, להורות כ� שהוא רשות לעני� זה שאי� חיוב ליל$ ולראות

 . ש"יעו, ל לעני� ברכת הימי� וההרי�"ה נ"פ אלו דברי� סד"בברכות ר

ב "בערו$ השולח� סימ� רכו ס' וכ� עי. ברכה זווביותר האריכו המקובלי� בחשיבות , בש� סדר ברכות' ק א"ר ס" א19
נזהרי� בברכה ' ח ויראי ד"י שלא נהגו לבר$ אבל כל ת"ועיי� בדק הבית שכתב בש� ר[רפויה ברכה זו אצל ההמו� "שכתב 

  . 121' ג הע"בהליכות שלמה פכ' ועי. כ"ע]" זו
ל "ומהרי, :א מגילה כ"טור' עי[הזמ� גרמא והפוסקי� וככל הברכות ולא חילקו בזה שלא שיי$ בזה '  כ� פשטות הגמ20

א "וכ� בספרו יי� הטוב והביאו ג� בצי[ח "הר צבי על אוה. 'תנח' ו סי"ת רבבות אפרי� ח"פ שו"וכ, ]'כו' א סי"דיסקי� בקו
 .'ד ד"ח פ"מעש', וכל כבודה וכו, אלא שאי� לה� לבר$ מחו" לעיר וברוב ע� משו� צניעותא]. ש"יעו' כ' יב סי"ח

 .ז"א סי"ח פ"מעש. ובלבד שירא� באופ� ברור]. א"בהר צבי וצי[ ש� 21

א "ס' רכו' ע סי"ג והטושו"י מברכות הי"� בפ"וכ� נקטו רוב הפוסקי� הרמב: וברכות מג. ה יא"ר'  כפשטות לשו� הגמ22
אמנ� , י ש�"ד חכמי האמת הובא בברכ"וכ. 'ק א"ח ס"כ הכה"וכמש, ל דבדוקא הוא אז בחודש ניס�"וי" ביומי ניס�"

פ האמת "ש לומר שג� ע"אבל חלק בזה העו, ש"ח ש� יעו"פ הכה"וכ, בדיעבד אי� לבר$ רק בניס�' א משמע דאפי"מהחיד
לדעת החולקי� נכו� הוא ' ד שאפי"הארכנו בזה בס' ב' ובקוב" הביאורי� סי, ]פ בדיעבד"עכ[אפשר לבר$ שלא בניס� 

 .לעני� זמ� המובחר

נ לדקדק לבר$ "וכ� י, א"י הובא ש� ס"וכ� נהג הקה, כ� נוהגי� בכמה מקומות לדקדק בזהו,  שזריזי� מקדימי� למצוות23
וכ� , ועוד כתב שמנהג נכו� לומר ברכה זו בעשרה). 'אות ו' א' סי(כ במועד לכל חי "ולכל הפחות במני� וכמש, ברוב ע�

  .'ק ז"ח ס"הביא הכה
, פ אינו זמנו המובחר"עכ, קוד� ניס�' יכול לבר$ אפיפ שמעיקר הדי� מיד כשרואה בפע� ראשונה הוא זמ� ש" אע24

כ אי� להתבונ� בה� אז שלא להכנס לספק ברכות אבל על ראיה בעלמא אי� לחוש "וע, ]ש"ז בקוב" הביאורי� יעו"כ' וכנת[
  . א� ראה

" יבר$"כ " ומש'ה מהיות טוב וכו"אבל בלא, ז באופ� שלא יזדמ� לו שוב כ�"וכ, וג� הוא ממילא בכלל מעלת זריזי� אז25
 . ז בקוב" הביאורי� ש�"כ' מ וכנת"ודאי היינו בשו
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שלא עבר כל , יוכל לברך אפילו לאחר מכן הרבה כגון באייר או בסיון, ב"בניסן וכיוצ
  .26וכדלהלן, זמן הברכה

  .פעם אחת בכל שנהשהברכה רק 
אילנות אחרים לא עוד  שרואה פ"ואע ,27נו מברך אלא פעם אחת בכל שנה ושנהואי .ט

ומאידך אם בירך באייר בשנה זו , מ אם בירך באדר לא יברך שוב בניסן"ומ. 28 עודיברך
  .  29יכול לברך באותה שנה באדר שוב

[[[  
  

  

  

QQQQ zgnyn dxeyaRRRR   
א במהדורה "ינו בעל השתילי זיתים זיעה בקרוב עומד לצאת לאור על ידינו הספר ראשי בשמים לרב"בעז

  ותבא 0737282777המעוניין לסייע או להנציח קרוביו יוכל לפנות לטלפקס , מפוארת עם מעלות רבות מאוד
  .עליו ברכת טוב

' המעוניינים לקבל את העלון יכולים לפנות לפל וכן ,המעוניין לסייע בהפצת העלון 8888

6717071 050 9999   

, וכן לפרסום חידושי תורה והלכה  0737282777: וכן לחסות ניתן לפנות לטלפקס, נ"לתרומות והנצחות לע
        .ל"ניתן לפנות כנ

áááá++++áááá  

    

¹¹¹  

וג� . 'ק א"ב ס"פ המ"ל להרבה פוסקי� וכ"וכ� ס, ד אלא אורחא דמילתא נקט" כדעת הרבה ראשוני� דיומי ניס� ל26
 . ד"וכל סעי� זה נתבאר באור$ בקוב" הביאורי� ש� בס, ל"מחכמי האמת הסכימו בזה וכנ

 .ע ש�" טושו27

א "לי' הוסי� דאפי' צ אות א"ובשעה. 'י' סעי' רכה' ע בסי"וכנתבאר דעת השו" לאחר שלשי� יו�' ואפי"' ק ג"ב ס" מ28
ויש "ה ברכות ש� שכתב "בראבי' ועי. [כ"ע" דברכה זו נתקנה על פריחת הפירות ודי בפע� אחת, החולקי� ש� בזה מודו

אות , ]דבלייצקי. הרב ד[והביאו המגיה ש� ' רכו' י� למשפט סיבעיני' כ וכ"ע" ל"שאמר שרק בפע� ראשו� מבר$ כ� ואי� נ
' יו� לל' ה חולק שדינו ככל ברכות הראיה לבר$ מל"א בשנה א$ הראבי"ע לבר$ פ"כא� בטושו' א הוא כנת"שכוונת הי' צז

 ]. ד יומי ניס�"ל דל"כ ש� דודאי ס"עו. יו�

כמו [השנה בכא� תלוי בתאריכי� כשהוא באותה האר" וטע� הדברי� שאי� עני� . א"א סי"בספר מעשה חמד פ'  עי29
אמנ� די� . וכיו� שרואה חידוש התקופה של פריחת האילנות שוב מבר$, אלא הכל לפי התקופה] שחודש ניס� אינו תארי$

בתשרי שא� ' מ לנוסעי� לארצות רחוקות שש� מצוי הפריחה וחידוש האילנות אפי"זה של התארי$ כתבו הפוסקי� נ
במקו� שנוסעי� ש� כיו� שהיא , ]כ א� בירכו קוד� ניס� שיכולי� לבר$"משא[י בניס� לא יברכו שוב בתשרי "בירכו בא

ה לאילנות שהוא "ל שהתארי$ בזה נקבע לפי ר"ס' י' ב סי"ל ח"ת מט"ודע שבשו. 'יד' ח ש� יג"במעש' עי, אותה השנה
  .א ש�"צי' ועי. בשבט ולא לפי חודש ניס�' טו


