
 

 
 
 

  
 
 
 

  
   

 

      

המצוות" שחיבר הרמב"ם, והמצוה -המצוה השלישית ב"ספר
השלישית שהרמב"ם עוסק בה בספרו הגדול "משנה תורה" היא 

השם. מהי מצוה זו? כיצד ניתן לאהוב את השם? -מצות אהבת
מהם מקורותיה של מצוה זו, ואלו מצוות נוספות נגזרות ממנה? 

ידי -על על כל אלה ועוד במאמר הבא. נחל אפוא בהגדרת המצוה
"והמצוה המצוות", וזה לשונו )עמ' נט(: -הרמב"ם ב"ספר

השלישית, הוא הִצווי שנצטווינו על אהבתו יתעלה, והוא שנתבונן 
ונסתכל במצוותיו וצווָייו ופעולותיו, כדי שנׂשיגהו ונתענג בהשגתו 

 תכלית העונג, וזוהי תכלית האהבה המֻצָוה".

 – במצוותיו וצווייו השם היא בהתבוננות-נמצא, שהדרך לאהבת
כלל הנבראים בבריאתו הנפלאה  – ובפעולותיומצוות התורה, 

והמשוכללת )לימוד המדעים(. עלינו להתבונן ברעיון ובמטרת 
המצוות, ולא פחות חשוב בפעולותיו של הקב"ה, מפני שמתוכם 

עולם. -בוראהלא הוא  –אנו לומדים להכיר את המפעיל והמצווה 
ח בקרבנו רגש עמוק של אהבה ותשוקה הכרה מעמיקה זו תצמי

להׂשיגו עוד ועוד ולקשור אליו את מחשבתנו. ברם, כיצד 
 התבוננות במצוות ובנבראים תצמיח בקרבנו אהבה?

מתוך לימוד הרעיון והמטרה שמאחורי המצוות, האדם לומד  א(
-שכולן באו ממקור של חכמה ולכולן יש תכלית להיטיב עם בני

דים ֵמהם על האידיאלים שחשובים לפני ה' האדם. בנוסף, אנו לומ
יתעלה כגון: מוסר, צדק, יושר, חסד, אמת, חמלה, וכיו"ב. כאשר 
האדם מבין את האידיאלים הנעלים שה' מדריך אותו אליהם 
באיזון נפלא ומופלא, מיד לבו נפעם אל גודל הטוב והחסד מאת 
ה' כלפינו, ורוחו מתרוממת ומתפעלת לאור החכמה הגדולה 

 מונה ומשובצת במצוות התורה.שט
מתוך לימוד פעולותיו של הקב"ה, דהיינו מתוך לימוד המדעים,  ב(

השם", ברם, בעוד מצות -האדם מתרומם כאמור למצות "ידיעת
 מחשבתו של האדם ושכלו,השם" נועדה להפעים את -"ידיעת

לבו של האדם השם" נועדה להפעים ולהרחיב את -מצות "אהבת
ורא עולם. וככל שהאדם יודע יותר את השם כלפי ב ברגש אהבה

עולם צומח ומתפתח. -בׂשכלו, כך רגש האהבה בקרבו לבורא
השם" קשורות זו בזו -השם" ו"אהבת-נמצא, שמצוֹות "ידיעת

בקשר של סיבה ותוצאה: ככל שהאדם מׂשכיל יותר את פעולותיו 
 כך מתעצמת בקרבו האהבה אליו. –של בוראו 

 ונג רוחני שמוליד אהבההׂשכלת הבורא מייצרת ע

כאמור, לפי הרמב"ם התבוננות בבריאה ובמצוות מרוממת את 
השם. רָאייתו של הרמב"ם לדבריו אלה -האדם למעלת אהבת

המצוות" -נמצאת ִבמקור המצוה בספרי, וזה לשון הרמב"ם ב"ספר
ֹלֶהיָך' ]דברים ו, ·שם: "ולשון ספרי: 'לפי שנאמר 'ְוָאַהְבָת ֵאת ה' א  

יודע אני כיצד אוהב את המקום? תלמוד לומר 'ְוָהיּו ַהְדָבִרים ה[, 
ָהֵאֶלה ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבָך' ]שם ו[, שמתוך כך אתה 

הנה בארנו לך, כי בהתבוננות  מכיר את מי שאמר והיה העולם'.
 ואז תהיה האהבה בהכרח".וימצא התענוג,  תושג לך ההשגה,
הרמב"ם משלים לנו את הפאזל. אמרנו לעיל  בדברים אלה

שהׂשכלת הבורא במצוותיו ובפעולותיו מולידות אהבה בקרב 
המתבונן, אך עדיין יש לשאול: מדוע וכיצד בדיוק הן מולידות 
 אהבה? התשובה נמצאת בסוף דברי הרמב"ם לעיל, כלומר השגת
רק מעט מפלאיותו, עוצמתו ואינסופיות חכמתו של הבורא, 

שלא ישווה ולא ידמה לשום  לעונג רוחני נׂשגבה בהכרח מוביל
 עונג  מגרעת,  או   חסרון שום   בו שאין  עונג נצחי  חומרי.   עונג

שנמשך לאורך זמן רב, נחרט במחשבתו של האדם, מלווה אותו 
 לכל אורך חייו, ועומד לו לזכּות מכרעת בחיי העולם הבא.

מזער מהבורא יתעלה, העונג הזה שנובע מהבנת ומהׂשגת מעט 
עולם, מפני שכך הוא טבע האדם -מוביל לאהבה עצומה לבורא

לאהוב ולהיקשר לדברים שגורמים לו עונג ושמחה. נמצא אפוא, 
השם" מוביל -שהצעד הראשון של האדם בקיום מצַות "ידיעת

לעונג רוחני נפלא ונצחי, והעונג הרוחני המרומם הזה מוליד בקרב 
עולם. ברם, התהליך -אדירה לבורא האדם רגש עז של אהבה

השם מולידה אהבה -שאהבת המופלא הזה עדיין לא הסתיים מפני
 השם.-אדם לאהבת-נוספת והיא קריאה לבני

 השם-קריאה לבני אדם לאהבת

המצוות" שם, הרמב"ם אומר כך: "וכבר -בהמשך דבריו ב"ספר
האדם לעבודתו -אמרו, שמצוה זו כוללת גם שנקרא את כל בני

יתעלה ולאמונה בו, לפי שכאשר אתה אוהב את מי שהוא, תהללנו 
אדם לידידותו ]=ידידות וִקרבה נפשית )ָמרי([ -ותשבחנו ותקרא בני

וזה על דרך המשל, כך אם ָאַהְבָת את ה' באמת במה שהּוׂשג לך 
מהכרת אִמתתו, הרי אתה בלי ספק תקרא את הפתאים והסכלים 

 ".לידיעת האמת אשר אתה ידעָתּה
נמצא, שאהבת השם מרוממת ומעוררת את האדם החכם, לקרוא 

האדם לגלֹות את אותה האהבה הנפלאה והעצומה -לשאר בני
השם הראשונה מולידה אפוא אהבה -ולהתענג עליה, כך שאהבת
אדם נוספים, שמגלים את העונג -חדשה בליבותיהם של בני

ם. שבידיעת מושגי האמת ובהׂשגת ה' יתעלה כפי יכולת האד
-אדם לאהבת-הראשון שאהב את השם בעוצמה כזו, וקרא לבני

השם תוך סיכון ממשי לחייו, היה כמובן אברהם אבינו ע"ה, וזה 
לשון הרמב"ם בתארו את אהבתו הגדולה של אברהם אבינו ואת 

 פעולותיו שנבעו מכוח אהבתו:
"ולשון ספרי: 'ְוָאַהְבָת ֵאת ה', אהֵבהו על הבריות כאברהם אביך 

נאמר 'ְוֶאת ַהֶנֶפש ֲאֶשר ָעׂשּו ְבָחָרן' ]בראשית יב, ה[, כלומר כמו ש
שאברהם, לפי שהיה אוהב כמו שהעיד הכתוב 'ַאְבָרָהם ֹאֲהִבי' 
]ישעיה מא, ח[ וזה ]כלומר אהבתו העצומה לבורא עולם היתה[ 

כך  –האדם לאמונה מתוקף אהבתו -מעוצם השגתו, קרא את בני
 ליו".ֹתאהֵבהו עד שתקרא א

אוהב ]...[ ומעיר שם ָמרי יוסף קאפח: "מעוצם השגתו נעשה 
ולאחר שהגיע לאהבה מעוצם השגתו קרא בתוקף לאהבתו", והן 
הן הדברים שאמרנו לעיל. ומוסיף שם ָמרי יוסף קאפח ואומר, 

אדם לידיעת מציאותו -שנצטווינו לאהוב את השם עד שנקרא "בני
להותו ואחדותו ומתוך כך יבואו לידי עבודתו יראתו ואהבתו". ·א

מתאר רבנו את פעולותיו של אברהם  זרה פרק א-ובהלכות עבודה
אבינו מעת שעמד על דעתו, ונצרף רק קטע קצר משם )יד(: "וכיון 

היה מודיע לכל שהיו העם מתקבצין אליו ושואלין לו על דבריו, 
עד שנתקבצו  אחד ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת,

 אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם".
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 אחלק  – אהבת השםת מצו    הלוי יצ"ו-אדיר ב"ר יוסף דחוח
 תשע"ח ניסן

 בשכ"ט ִלְשַטֵרי

 

 המשך בעמ' הבא

 הלוי-כאן מצלמים! / מאת הדר דחוח

 אנחנו אורחים כאן בעולם,

 מה בו ניצוק?. באנו לזמן קצוב

 שעות ביממה, 24חשוב לזכור שישנה מצלמה, 

 התסריט,", יראו לנו את 120ואחרי "

 זה אני... –שהשחקן הראשי 

 חדש! אתר אינטרנט "אור הרמב"ם" 
 חפשו בגוגל: "אור הרמב"ם"

 

 י הלב וישרי המחשבהתודה לכל נדיב

 על תמיכתם בעלון מתוך אהבה לה' ולאדם



 

 
ת   המשך מעמ' קודם אחלק  – השם אהבתמצו 

 תורה"-ב"משנהפסיקת הרמב"ם 
המצוות". -השם ב"ספר-עד עתה ראינו את הגדרת מצות אהבת
תורה", וזה לשונו )הלכות -נעבור אפוא לפסיקת הרמב"ם ב"משנה

 ב(:–יסודי התורה ב, א

ל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבו ]...[ שנאמר 'ְוָאַהְבָת ֵאת יי ·"הא
בשעה שיתבונן האדם ֹלֶהיָך' ]...[ והיאך היא הדרך לאהבתו? ]...[ ·א  

במעשיו וברואיו הנפלאים והגדולים, וִיראה מהן חכמתו שאין לה 
ערך ]=שלא ניתן להשוות אותה לשום דבר[ ולא קץ ]=אין לה 
סוף[, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר, ומתאוה תאוה גדולה לידע 

ל ָחי' ·ֹלִהים ְלאֵ ·השם הגדול, כמו שאמר דוד 'ָצְמָאה ַנְפִשי ֵלא
מב, ג[ ]...[ ולפי הדברים האלו אני מבאר כללים גדולים ]תהלים 

 כדי שיהיו פתח למבין לאהוב את השם,ממעשה רבון העולמים 
כמו שאמרו חכמים בעניין אהבה, שמתוך כך אתה מכיר את מי 

 שאמר והיה העולם".
השם היא ההתבוננות בפעולותיו, -נמצא, שעיקר מצות אהבת

תנו בבריאה, שמתוך לימודם כלומר לימוד המדעים הסובבים או
אנו למדים על אופני פעולותיו והנהגותיו של הקב"ה, ובלשון 

אמרנו  שמתוך כך אנחנו מכירים את מי שאמר והיה העולם.חז"ל: 
המצוות" הרמב"ם -השם, מפני שב"ספר-שזו עיקר מצות אהבת

מציין גם את לימוד טעמי המצוות ותכליתן, ואכן גם הם בגדר 
הקב"ה, ואף מתוכם אנו למדים עליו ועל דרכיו.  "פעולותיו" של

ברם, מתוך ההלכה לעיל אנו למדים כאמור, שהעיקר במצות 
השם הוא לימוד המדעים שמרוממים את האדם להתענג -אהבת

על חכמתו של הקב"ה, והעונג הזה מצמיח אהבה גדולה בקרב 
ד –לאחר הלכה זו, הרמב"ם מבאר בפרקים בהאדם לה' יתעלה.

ים גדולים ממעשה רבון העולמים", כלומר הרמב"ם שם "כלל
מתאר בראשי פרקים את מעלות המלאכים, ביאור בסיסי למהות 

וחייו אחד מכל -דעתו-הנפש, עניינים נוספים בייחוד השם, הבורא
צד ומכל פינה, יסודות במדע האסטרונומיה לפי המדע הקדום, 

כבי יסודות במדעי הכימיה והפיסיקה לפי המדע הקדום )הר
בראשית -החומרים הבסיסיים ותכונותיהם(, הגדרת פרדס מעשה

מרכבה. נראה ברור אפוא, שראוי ואף הכרחי ללמוד את -ומעשה

המדרש, אלא שבעוונותינו -המדעים הללו במסגרת לימודי בית
הרבים הרחיקונו מהם זדים, שטפלו עליהם בדיות שאינם חלק 

. להלן נביא מתורת משה, ואף החשידו את לומדיהם בכפירה
 דוגמה לחשיבות המדעים מחשיבות לימוד מדע האסטרונומיה.

 חשיבות מדע האסטרונומיה

-טרם שנצרף את תשובת הרמב"ם בעניין לימוד מלאכת התכונה
האסטרונומיה, נצטט את דברי התלמוד בשבת עה ע"א, וזה 
לשונו: "אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא: כל היודע לחשב 

זלות ואינו חושב, עליו הכתוב אומר: 'ְוֵאת ֹפַעל ה' ֹלא בתקופות ומ
ַיִביטּו ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ֹלא ָראּו' ]ישעיה ה, יב[. ]...[ אמר רבי יוחנן: מנין 
שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות? שנאמר: 'ּוְשַמְרֶתם 

' ]דברים ד, ו[, ַוֲעִׂשיֶתם ִכי ִהוא ָחְכַמְתֶכם ּוִביַנְתֶכם ְלֵעיֵני ָהַעִמים
איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמים? הוי אומר זה חישוב 

 תקופות ומזלות".

-עתה נעבור לעיין בלשון רבנו בתשובה קנ, וזה לשונו )תורגמה על
ידי ָמרי יוסף קאפח בפירושו שם(: "חישוב תקופות ומזלות היא 
חכמת התכונה בכללותה, ואמרם 'כל היודע ואינו מחשב', כלומר 
כל מי שיש לו יכולת להבין אותה, ויש לו הבנה זכה, ולמד 
הקדמות המדע הזה ואינו מתעסק בו. ולעניין מה התועלת בכך, 

שמתוך כך כבר באר ר' מאיר בברייתא ואמר: הסתכל במעשיו 
 ".אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם

ונסיים בלשון הרמב"ם בהלכות יסודי התורה )ד, יח(: "בזמן שאדם 
נן בדברים אלו, ומכיר כל הברואים ממלאך וגלגל ואדם מתבו

להות, מדע ·וכיוצא בו ]כלומר מדעי הטבע, מדעי הא
האסטרונומיה, מדע האנטומיה ושאר המדעים[, וִיראה מהן 

הוא בכל היצורים ובכל הברואים, מוסיף -ברוך-חכמתו של הקדוש
אהבה למקום ותצמא נפשו ויכמה בשרו לאהוב המקום ברוך 
הוא". ציינו את מדע האנטומיה ולכן נחתום בדברי איוב שלמד 
להכיר את ה' יתעלה מהתבוננות בגוף האדם, ואף הׂשכיל בסופו 

ֶזה א   לֹוַּה" )יט, כו(, "ְלֵשַמע ·של דבר לידע את השם: "ּוִמְבָׂשִרי ֶאח 
 " )מב, ה(.ְוַעָתה ֵעיִני ָרָאְתָךֹאֶזן ְשַמְעִתיָך 

י דרחמנא  הלוי יצ"ו -דחוח דיראשלמה שוקר ו ֵׁ ְבש   סתרי דרכיו של הקב"ה –כ ִּ
", ֹלֵהינּו·א   ה'ַהִנְסָתֹרת לַ ידוע ומפורסם הפסוק בדברים )כט, כח(: "

ולחשוב בהם כי הם כלומר יש דברים שהאדם אינו צריך להרהר 
בגדר נסתרות ששייכות אך ורק להקב"ה. דוגמה לכך אנו מוצאים 
בתלמוד אשר מספר על ישעיה הנביא שבא לבקר את חזקיה מלך 
יהודה ששכב על מטת חוליו. התלמוד בברכות )י ע"א( מצטט את 

א ַוָּיבֹ  ,ַבָּיִמים ָהֵהם ָחָלה ִחְזִקָּיהּו ָלמּותהפסוק ממלכים ב )כ, א(: "
ִכי  ,ַצו ְלֵביֶתָך ה'ֹכה ָאַמר  :ֵאָליו ְיַשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ַהָנִביא ַוֹּיאֶמר ֵאָליו

 ".ֵמת ַאָתה ְוֹלא ִתְחֶיה
לאחר מכן מתאר התלמוד דו שיח שהתנהל בין שני האישים: 

'? מת אתה בעולם הזה ולא תחיה ִכי ֵמת ַאָתה ְוֹלא ִתְחֶיה"מאי '
יה[ ליה ]לישעיה[: מאי כולי האי? ]מדוע לעולם הבא. אמר ]חזק

אני נידון בעונש כל כך חמור להיכרת מחיי העולם הזה והעולם 
הבא?[ אמר ]ישעיה[ ליה ]לחזקיה[: משום דלא עסקת בפריה 
ורביה. אמר ]חזקיה[ ליה ]לישעיה[: משום דחזאי ברוח הקודש 
י דנפקי מינאי בנין דלא מעלו ]=ראיתי ברוח הקודש שייצאו ממנ
בנים שאינם הגונים, ולכן נמנעתי מלעסוק בפריה ורביה[. אמר 

]מה לך  בהדי ִכְבֵשי דרחמנא למה לך?]ישעיה[ ליה ]לחזקיה[: 
ולסתרי דרכיו של הקב"ה?[ מאי דמפקדת איבעי לך למעבד ]=מה 

עֵׂשה[, ומה דניחא קמיה קודשא בריך הוא לעביד  –שנצטווית 
 ]=והקב"ה יעשה הטוב בעיניו[".

חכמים שיבחו את חזקיה במידת הביטחון שהיתה בו, כי מידה זו 
ֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ָבָטח ְוַאֲחָריו ֹלא ·א   ה'בַ היא יסוד הכל, ועליו נאמר: "
" )מלכים ב יח, ה(. אברבנאל מוסיף, ָהָיה ָכֹמהּו ְבֹכל ַמְלֵכי ְיהּוָדה

בחסידות ויראת שמים היתה כל כך גדולה, שהיה שמעלת חזקיה 
בוטח בה' בכל לבבו ובכל נפשו ולא סר מאחריו. חזקיה לימד 

" ָבַני ַעָתה ַאל ִתָשלּותורה לעם ישראל וקראם בנים שנאמר: "
)דבה"מ ב כט, יא(, וכיוון שהיה עניו, זכה להשראת שכינה שנאמר: 

" )מלכים ב יח, ז(. וכדי שלא א ַיְׂשִכילִעמֹו ְבֹכל ֲאֶשר ֵיצֵ  'הה ְוָהיָ "
ייפסק זרע בית דוד ולא ייכרת יושב על כסא דוד, כמו שהבטיח 

" )מלכים א ב, ֹלא ִיָכֵרת ְלָך ִאיש ֵמַעל ִכֵסא ִיְׂשָרֵאלהקב"ה לדוד: "
ד(. לכן, הוכה חזקיה בחולי כדי שיתקן דרכיו וישא אשה. נמצא, 

ימית כדי לקיים את ההבטחה שסיבת חוליו היתה בהשגחה שמ
 לדוד.

על חזקיה המלך היה לקיים את מצות פריה ורביה ולהשאיר את 
חשבונות שמים לשמים. כלומר, יש דברים נסתרים בעולם הזה 
שהם בגדר סתרי דרכיו של הקב"ה, שַאל לנו להרהר בהם ולפעול 
לפי מה שנדמה לנו, אלא עלינו לקיים את המצוות כמות 

 ולהשאיר את כל חישובי החשבונות להקב"ה. שנצטווינו בהן

 AdirHadar@gmail.com דואר המערכת:

 המשך בעמ' הבא

 היו שותפים ללימוד משנת הרמב"ם!
הלוי, בביה"כ הרמב"ם רח' -בימי חמישי עם שלמה שוקר ואדיר דחוח

הנבוכים, -מעיינים במורה 19:30עד  18:30-גן. מ-רמת 10סיירת דוכיפת 

 ברוכים הבאים!באגרות הרמב"ם.  20:30עד  19:30-ומ

 הלוי-מהי שמחה אמתית? / מאת אדיר דחוח

אהבה להשם על הכל, תודה ומתוך  החיים מציאותשמחה בכל פרטי 

אף שלעתים  ,הטוב והרע, שהרי גם מה שנדמה לנו כרע איננו אלא טוב

 )מב, ה(: קשה מאד להבין את דרכי ניהולו של הקב"ה. וכמו שאמר איוב

י ָרָאְתךָ " ינִּ ה עֵׁ ָ יָך ְוַעת  ַמְעת ִּ ְ ַמע ֹאֶזן ש  ֵׁ , ", בתחילה ידעתיך רק לשמע אוזןְלש 

, אך לאחר ייסוריך הבנתי את כלומר הכרתיך הכרות שטחית בלבד

י ָרָאְתךָ תכליתם הטובה " ינִּ ה עֵׁ ָ  .בזכותם עתה ידעתיךהרי ש" ְוַעת 

מחה מושכלת של מצוה מתוך קבלת הכל באהבה, התנתקות בניגוד לש

מהמציאות כהתנתקות השיכור בשכרותו, איננה התמודדות אמתית 

שמביאה לאהבת השם, אלא בריחה ממנה אל הסכלות והדמיונות. 

וכאשר עוברת השפעת הסם או האלכוהול או הדמיונות למיניהן, האדם 

תמודד עם מציאות חייו ממקום יותר שפל ונמוך מאשר היה בו נאלץ לה

לפני כן. והתוצאה היא התמכרות הולכת וגוברת להבל מפאת חוסר 

 .היכולת להתמודד עם המציאות בדרך הנכונה

 



 

 

 

קאפח-/ גולי חוברי דחלק  ץ?מֵ אַ תְ הִ י לְ לִ בְ  –ץ מֵ ת חָ ירַ כִ מְ 

 –ַעד ְמֵהָרה 
ֶלֶמת   ַהְסחֹוָרה!ֶנע 

 –ָכל ָחֵמץ ְוַתֲעֹרֶבת ָחֵמץ 
 ָהַאֲחרֹון! ֻחְסלּו ַעד ַהֵפרּור

ֹלא נֹוַתר ַגְרֵגר, ֹלא ַעל 
 ַהַמָדף ְוֹלא ָבָארֹון!

ָׂשַמח ר' ִיְחֵיא ְוִלבֹו טֹוב 
 ְבִעָקר ְלֹנַכח ַהְיָלִדים ַהְשֵמִחים ֶשְלָפָניו,, ָעָליו

ְועֹוד ִסְּימּו , ָכֶסף, ְלָׂשְבָעהֶשָאְכלּו, ִחָנם ֵאין 
 ִלְפֵני בֹוא ַהָשָעה! –ֲאִכיַלת ֶהָחֵמץ 

 ִמְצַות ִבּטּול ָחֵמץ ְלַקֵּים, –ּוְכָבר מּוָכן ר' ִיְחֵיא 
 ְלַסֵּים, –ְוֶאת ְמֶלאֶכת ִאסּוף ָכל ֶהָחֵמץ 

ּוִמָּיד ְלַאְרֵגן ָכל ֶשָדרּוש ִלְמִכיַרת מּוְצֵרי ֶהָחג 
ְבֶטֶרם ַיִגיעּו ִראשֹוֵני ַהקֹוִנים, , ֵשִריםַהכְ 

 ַהְזִריִזים ֶשְמַמֲהִרים...
 ְמַמֵהר ר' ִיְחֵיא, ַעד ְמֹאד הּוא ֶנְחָפז

 ֲעבּורֹו ָיָקר ִמָפז. –ָכל ֶרַגע ְביֹום ֶזה 
 ִנְכַנס ַלַמְחָסן ְויֹוֵצא ֶלָחנּות ְוחֹוֵזר ָחִליָלה,

ְתנּוַעת ַהקֹוִנים ֲעַדִין ֹלא ְמַנֵצל ֶאת ָהֻעְבָדה שֶ 
 ִהְתִחיָלה.

ְבִהְתַלֲהבּות  –מֹוִריד ּוַמֲעֶלה, לֹוֵקַח ּוֵמִביא 
ֵאינֹו  –ּוֵמֹרב ָחְפָזה  ּוְזִריזּות ְראּוָיה ְלַהֲעָרָצה,

 ָחש ַבְתזּוָזה אֹו ָבַעִין ֶשבֹו ְמִציָצה...
ב ַמְכִריז רַ  –"ֹבֶקר טֹוב, ֶרב ְיִחיֵאל!"  –

ְלֵעֶבר ר' ִיְחֵיא, ֶשֵעיָניו ִמְשָתאֹות  ַהְשכּוָנה
ֶשֵכן ָהַרב ַהַפַעם ְמֻלֶּוה  ְלֹנַכח ָכל ַהְתכּוָנה.
ָדָבר ֶשְּיַעֵכב ֶאת ָהֲעבֹוָדה  ְבָפַמְלָיה ֶשל ַמָמש,

 ְלר' ִיְחֵיא ֶזה ַהֲחָשש... –
ב ַגם חֹוְזִרים ַעל ִדְבֵרי ָהרַ  –"ֹבֶקר טֹוב!"  –

 –"ָצֳהַרִים טֹוִבים!"  – ָהַאְבֵרִכים ַהְצִעיִרים,
"ֵמֲעלֹות  ֵמִשיב ר' ִיְחֵיא ְוֶאת קֹולֹו ֵמִרים:
ְכָבר ָיָצא לֹו  –ַהַשַחר ְוַעד סֹוף ָשָעה ְרִביִעית 

ֶׂשה ִעם ַעְצִמי ְוִעָמֶכם ַעָתה  ַהֹבֶקר ְוָלָמה ֶאע 
ֶשִכַבְדַתִני, ֲאדֹוִני  ּוַמה ְזכּות ִהיא ִלי ֶשֶקר?...

 ָהַרב, ְוִהְתַיַצְבָת ֹפה ִעָמִדי, ַאָתה ּוְבֵני ִלְוָיְתָך?"

 –"ֶרב ְיִחיֵאל, ֹלא ְזכּות ִהיא ְלָך! ְוַהַפַעם  –
ְביֹום ְמיָֻחד ֶזה ָנְפָלה ְבֶחְלִקי  ֵאין ַהֶצֶדק ִעְמָך!

ְזכּות  –ּוְבֵחֶלק ַתְלִמיַדי, ָהַאְבֵרִכים ָהֵאֶלה 
 –ִלְראֹות ְיהּוִדי ָיָקר ְוָנִדיר ָכמֹוָך  ְגדֹוָלה,

  ֶשַמֲעָלתֹו ְגבֹוָהה ְוַנֲעָלה"...
 ָקָטן הּוא ַעְבְדָך!"... "ַאל ָנא ִמְמָך... –

 ְמַבֵקש ר' ִיְחֵיא ְלִהְתַגֵבר ַעל ַהְמבּוָכה,
 ְמַנֶסה ַלֲעֹצר ֶאת ָהַרב, ְלֹלא ַהְצָלָחה...

"ֶרב ְיִחיֵאל, ֶזה ְזָמן ַרב ֶשָאנּו ִמַבחּוץ  –
ְוַאל ָנא ַתְחֹשב ְלֶרַגע  ְבַמֲעֶׂשיָך ִמְתבֹוְנִנים,

 ֶשאֹוְתָך ָאנּו ָחִליָלה בֹוֲחִנים.
ֲהָלָכה  –ַרק ָחַפְצִתי ְלַהְראֹות ְלַתְלִמיַדי ֵאֶלה 

ן ֵכיַצד נֹוֵהג ַצִדיק ָכמֹוָך, ּוָמה ָאכֵ  ְלַמֲעֶׂשה,
 ָראּוי ֶשֵּיָעֶׂשה"...

 "ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך, –
 ַאל ָנא ְתרֹוְמֵמִני ִבְפֵני ַתְלִמיֶדיָך"... 

 ְלִהְצַטֵנַע, –שּוב ְמַנֶסה ר' ִיְחֵיא ְבבּוָשה  –
 ַאְך ָהַרב ְבֶשלֹו, ַמְמִשיְך ְכֹלא שֹוֵמַע:

 ְלַתְלִמיַדי ַהֹכל  "ֶרב ְיִחיֵאל, ְכָבר ִסַפְרִתי –
 ֶשִמי ֶשָּיכֹול –ְוִהְמַלְצִתי  אֹודֹוֶתיָך

 ְיַנֶסה ְלַחקֹות ַמֲעֶׂשיָך. –
 ַתְלִמיד ָחָכם ִהְנָך, ָגדֹול ַבתֹוָרה, ַצִדיק ִנְסָתר

ֶמת -ּוִמן ָהָראּוי ֶשָכל ְיֵרא ְיֵהא  –ָשַמִים ֶבא 
 ָקֹטְנִתי ַעד ְמֹאד..."ָקֹטְנִתי...  – ַאֲחֶריָך ָתר"...

 ַאל ָנא ִמְמָך... ַאל תֹוִסיף עֹוד!"
"ֶרב ְיִחיֵאל, ֵיש עֹוד ַהְרֵבה ְלהֹוִסיף ְוֵיש ַעל  –

ָלָמה, ַאָתה מֹוֵפת ְוֻדְגָמה!... ָמה!  ִכי ְגֻדָלְתָך ֶנע 
 ּוִמן ַהָשַמִים יֹוִסיפּו ְׂשָכְרָך

מּוָנה ֶשבְ  ֶמת ְוָהא   ַדְרְכָך!ַעל ֹרב ָהא 
 ְוֹלא נֹוָתר ִלי ֶאָלא ְלָבֶרְכָך

 ֶשה' ְיַמֵלא ָכל ִמְשֲאלֹות ִלְבָך.
 ְלֻכָלם ֲאִני ְמַאֵחל 'ֶפַסח ָׂשֵמַח ְוָכֵשר'

 ּוְלָכל ַהסֹוֲחִרים ַאף ְמָצֵרף ְתעּוַדת ֶהְכֵשר,
 ַאְך ַאָתה ֵאיְנָך ָזקּוק ְלָדָבר ִמָכל ֵאֶלה,

 שֹוֶנה! ַהְפֵלא ָוֶפֶלא!"...ֶאְצְלָך ַהֹכל 

ִנְפַרד ָהַרב ֵמר' 
ִיְחֵיא ְלָשלֹום 
ְויֹוֵצא ִעם 
ְור'  ָפַמְלָיתוֹ 

ִיְחֵיא ִמְתַעֵשת 
ֶרַגע -ִמָּיד ּוִבן

 פֹוֶנה ֶאל ִבתֹו,
זֹו ֶשָעְמָדה 
ְלִצדֹו ָכל 
ַהָשבּוַע 

ֵמֶרַגע ַגם ַעָתה ִעם בֹוא ָהַרב,  ְוָצְפָתה ַבַנֲעָׂשה,
"הֹו ִבִתי, ַאל ָנא ְיִהי ַהָדָבר ְבֵעיֶניָך  – ַהְכִניָסה.
 –ַלְחֹשב ֶשְבֶשל ֹכִחי ְוֹעֶצם ָיִדי  –ָשגּוי 

 ִלְשָבִחים ֲאִני ָראּוי!
 הקב"ה הּוא ֶשָנַתן ִלי ֵחן ָוֶחֶסד ְבֵעיֵני רֹוַאי,

 ּוִמלֹוַתי,הּוא ֶשָעַזר ִלי ְלַסֵדר ַמַעְרֵכי ְלשֹוִני 
 ַרק ָכְך ָמָצאִתי ֵחן ָוֶחֶסד ְבֵעיֵני ַרב ַהְשכּוָנה

ִיֵחס ִלי  –ְוֶאת ֶשָלַמְדִתי ֵמֲאבֹוַתי ּוִממֹוַרי 
 ֵאין ֶזה ֲאִני, ֶאָלא ַמה ֶשְבַאְמַתְחִתי, ִלְתבּוָנה.

 ִמְנֲהֵגי ֲאבֹוַתי, ַמה ֶשִקַבְלִתי ִמִמְשַפְחִתי.
 ְנַחִני ָאִבי, ָעָליו ַהָשלֹום,ָכְך הִ 

 ִלְשֹמר ִמָכל ִמְשָמר, ְכמֹו ָיֳהלֹום,
ֶמת, ְלִפי ִמְנַהג ֲאבֹוֵתינּו  ַעל ֶדֶרְך ָהא 
 ַגם ִאם ֹלא ַרִבים נֹוֲהִגים ְכמֹוֵתנּו.

ַוֲאִני, ֶשֹּלא ָזִכיִתי ְלֵבן, ַמְרֶאה ָלְך ַעָתה ֶאת זֹו 
ִרי ְוִשְמִרי ָלַעד ֶאת ֶזה ּוְמַבֵקש: ִזכְ  ַהֶדֶרְך,
  ָהֵעֶרְך!

 –ֶשֲהֵרי 'ּוְרצֹונֹו ְתִמיֵמי ָדֶרְך' ְו'הֹוֵלְך ָתִמים 
ָאַמר ֶהָחָכם ָבָאָדם, ֶשֶאת ְדָבָריו ֲאִני  –ִיָּוֵשַע' 
ַנע ַוֲאִפלּו 'ֵחן ְוָכבֹוד ִיֵתן ה', ֹלא ִימְ  ְכשֹוֵמַע.

'ַאְשֵרי ְתִמיֵמי  –ְוָלֵכן  טֹוב ַלֹהְלִכים ְבָתִמים',
ְלעֹוָלִמים. –ָדֶרְך, ַההֹוְלִכים ְבתֹוַרת ה'' 

י דרחמנא  ֵׁ ְבש   המשך מעמ' קודם  סתרי דרכיו של הקב"ה –כ ִּ

 סתרי תורה
דור ודור  ברם, יש מסתרי דרכיו של הקב"ה שיחידי הסגולה שבכל

מֻצווים ללמוד אותם ולהעמיק בהם, וזה לשון הרמב"ם בהקדמתו 
לחלק ג מספרו "מורה הנבוכים": "עיקר המטרה במאמר זה באור 
מה שאפשר לבאר ממעשה בראשית וממעשה מרכבה ]...[ וכבר 
בארנו כי הדברים הללו מכלל סתרי תורה. ]...[ וכבר בארו ]חכמים[ 

תורה ]...[ גדול מאד, אמרו בסוף  ז"ל כי ׂשכר המעלים סתרי
ֹכל  ה'ִכי ַלֹּיְשִבים ִלְפֵני פסחים בעניין אמרו: ' ִיְהֶיה ַסְחָרּה ֶלא 
' ]ישעיה כג, יח; המלה "ָעִתיק" פירושה: ְלָׂשְבָעה ְוִלְמַכֶסה ָעִתיק

נבחר, מורם, חזק[, אמרו: למכסה דברים שגילן עתיק יומיא, ומאי 
 ניהו? סתרי תורה".

כלומר, מעשה בראשית )=לימוד מדעי הטבע( ומעשה מרכבה 
להות: ייחוד ה', הנהגתו, השגחתו, ועוד(, הם ·)=לימוד מדעי הא

בגדר סתרי תורה שיש ללמדם רק לראויים להם, וחובה על 

הׂשרידים אשר ה' קורא בכל דור ודור, לעיין בהם ככל יכולתם 
פונטציאל ולרומם את נפשם לידיעת ה' יתעלה. ובימינו, ה

להות גדול מאד, מפני שרבים הם ·להרחבת לימוד מדעי הא
המׂשכילים שזכו ללמוד מדעים, ורבים הם התלמידים בדורנו 
שלומדים מתמטיקה, פיסיקה, ביולוגיה, כימיה וכיו"ב, וכבר 

ׂשכלית להׂשכיל בלימוד -הכשירו את עצמם מבחינה קוגנטיבית
 סתרי תורה.

צמם מבחינה ׂשכלית, להכשיר את אם יזכו אלה שהכשירו את ע
עצמם גם מבחינה מידותית ְוִיְּטעּו בקרבם יראת שמים אמתית, 
הרי שנבואתו של ישעיה לתקומה רוחנית של דור דעה קרובה 
מאד, ואז יחדל העושק, יסורו היגון והאנחה ותתקיים נבואת 

ִכי , ְדִשיֹלא ָיֵרעּו ְוֹלא ַיְשִחיתּו ְבָכל ַהר קָ הדעת של הנביא ישעיה: "
 " )יא, ט(.ַכַמִים ַלָּים ְמַכִסים ה'ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת 

רי יוסף קאפח זצ"ל  פנינים מתורתו של ָמ

סבא" שכולל הסיפור מתוך הספר "החוט של 
סיפורי מופת מחייו של ר' יחיא ב"ר חיים 
קאפח זצ"ל. הספר שזור באיורים צבעוניים 
ד"ר  מאירי עיניים. כתוב בחריזה ומנוקד על ידי

 050-5911022אורי מלמד. לרכישה: דוד 

 

 

, ]=חששנות יתר[ רתיעה ממגע קל וקלוש –]בערבית[ ' ינבו'"
ועיקר הנחת מילה זו לקהיות שיניים הנרתעות מללעוס את 
האוכל, ומשתמשים בה לאי היכולת המחשבתית להשתלט על 

 "את את המושג לכל היקפו עמקו ותוצאותיו[ להבין=הדבר ]
על האדם הצעיר להבין שאם  .(39)תורת חובות הלבבות, עמ' כו, הע' 

הוא לא יכשיר את שכלו בבחרותו, בזקנתו הדבר יהיה כמעט 
בלתי אפשרי, מפני שרבים ממושגי האמת כבר יהיו זרים לו, 

ם ששקע ומוחו לא יצליח להבינם ולהכילם. בנוסף, הרגליו השוני
בהם במשך ימי חייו כבר לא יאפשרו לו להתרומם מעליהם 
ולהׂשכיל את ה' יתעלה. ולכן כל כך חשוב להכשיר את השכל 

בזקנתו. גם להבין ולהׂשכיל בגיל צעיר, ואז יעמוד לו שכלו

 

פה -"ציוויים ודינים ]רבים[ שנאמרו בתורה, אלמלי תורה שבעל
.(43)שם, הע' לא היינו יודעים הגדרותיהן ושיעוריהן" 

 
 

רור ]מלשון ברירה זיכוך וליבון[ המעשים כותב רבנו בחיי: "ובֵ 
אלה מעיר ָמרי:  הטובים מפגעים המפסידים אותם". על דבריו

"והכוונה ]...[ שלא יעשה מצוה כדי להתפאר בה בפני בני אדם או 
. כלומר, אין לקיים את המצוות (45הע'  ,)שם אפילו כדי לקבל שכר"

קיימן מתוך אהבת השם ואהבה ללקבלת שכרן לעולם הבא, אלא 
או  את המצוות כדי לקבל שכרשאין לעשות פשוט הדבר לאמת. ו
בדורות האחרונים רחקו אך . מבני אדם הנאה או טובות כבוד

 מעל האמת והצדיקו קבלת טובות הנאה בעבור המצוות.



 

 

ים"  מאיר בן אברהם עפארי יצ"ו  רִּ ֻּ מ  ִּ יל ש   לילה לבן? –"לֵׁ
ידוע לכל שהלילה הראשון של חג הפסח המכונה "ליל הסדר", 
נקרא בתורה "ֵליל ִשֻמִרים" )שמות יב, מב(, ואונקלוס מתרגם שם: 
"לילי נטיר הוא קדם ה'". בפירוש פסוק זה נחלקו הדעות בתלמוד 
מי ובמדרשים: ר' יהושוע אומר: לילה המשומר ובא מששת י

בראשית, ר' אליעזר סובר: לילה המשומר ובא מפני המזיקין, 
ורש"י מפרש שם: שהיה הקב"ה שומר ומצפה לו לקיים הבטחתו 

 להוציאם ממצרים )ראש השנה יא ע"ב(.

נראה שתרגום יונתן בן עוזיאל מרכז את רוב הדעות שנאמרו, וזה 
לם: לשונו: "ארבעה לילות כתובים בספר הזכרונות לפני אדון העו

הלילה הראשון כאשר נגלה לברוא את העולם. השני, כשנגלה אל 
אברהם. השלישי, כשנגלה במצרים וידו השמאלית הרגה כל בכור 
והימנית מצילה את בכורי ישראל. הרביעי, כאשר נגלה לגאול את 
עם ישראל מבין האומות. לכל הלילות הללו קרא לילה שמור, ולכן 

אולה מאת ה', להוציא את עם פירש משה ואמר: לילה שמור לג
ישראל מארץ מצרים, והוא הלילה השמור ממלאך משחית לכל בני 

 ישראל שבמצרים, וכן לגאולה מהגלות לדורות".
המלים "ֵליל ִשֻמִרים" ודברי ר' אליעזר בתלמוד, היוו במשך הדורות 
בית גידול להתפתחות אמונות בקיומם של מזיקים מבהילים 

שר לדעת המאמינים בהם, פעילים דווקא שונים ומשונים, וא
בלילה שבו נגאלנו ממצרים. כלומר פעילות המזיקים מגיעה 
לשיאה דווקא בליל הסדר שבו אנו יושבים מכונסים לקיים את 
מצות "ְוִהַגְדָת ְלִבְנָך" )שמות יג, ח(, בעוד אנו יושבים שמחים לפני 

אפנו,  שולחן ערוך מכל טוב ה', כשריח ה"שוויה" ממלא את
 וארבעת כוסות היין המזוג נלגמות בששון לפינו.

כן, דווקא כאשר אנחנו יושבים "מתורכמים" כבני חורין אמתיים, 
כבני חורין מעבותות ייצר הרע, משוחררים מלחצי העבודה הקשה 
של חיפוש הפירורים והאבק מאדני החלונות, מהספרים 

ים כולל ומהכיסים. לאחר שהטבלנו את תכולת הבית שבע פעמ
מבהלת הפירורים המבעיתים שמא  –המקרר, המכונית והמקלדת 

נפלו, ומפחד חומרת המחמירים נושאי החומרות. בעוד אנחנו 
אוכלים בחיפזון על סף החנק, ותוך כדי עיון מעמיק ברכילות 
היום, דווקא אז המזיקים הנוראיים ביותר חוגגים בחוצות עירנו: 

 הו הו הו הו.
 ליהוכוסו וכסאו של א

על פי מדרש שמות רבה )יח, יב( בליל הגאולה יבוא המשיח ועמו 
אליהו הנביא. מכאן התפתח המנהג להשאיר כוס יין על השולחן 
עד תום "ליל הסדר", כביטוי של נחמה לבוא הגאולה, וכסמל 

 מוחשי לכמיהתנו לגאולה רוחנית.
ת, גם "כסאו של אליהו" לא רק כוסו של אליהו משמש כתזכור

שעליו יושב הסנדק בטקס ברית המילה נועד להזכיר לנו לשמור 

את בריתנו עם בורא עולם, להיות בדעה שה' אחד ואין מלבדו. זו 
הסיבה שאליהו הנביא נבחר להיות מוזמן לליל הסדר, מפני שהוא 
קנא קינא לה' במלחמתו להנחלת ייחוד השם, והאשים את עם 

ָעְזבּו ְבִריְתָך ְבֵני ִיְׂשָרֵאל" )מלכים א, יט(, ברדפם אחר ישראל "ִכי 
ההבל ויהבלו. הכסא כביכול נועד להראות לאליהו הנביא שעם 
ישראל נאמן לברית ייחוד השם, אף שכבר נאמרה לו מאת ה' 
תוכחה בעניין זה )שיה"ש רבה א, ו(: מה אכפת לך? את נביאי הרגו 

רו ולא את בריתך? בהמשך עולה ולא את נביאך, את בריתי לא שמ
אליהו בסערה השמימה ועל פי המסורת הוא ישוב לבשר לנו על 

 בוא הגאולה.
 מגילת שיר השירים

אנו נוהגים לקרוא בפסח את מגילת שיר השירים כדי לבטא את 
אהבתינו לה' )ואת אהבתו אלינו(, אך בעיקר משום שיש במגילה 

הגאולה העתידית. פסוקים שבאמצעותם מתארים במדרשים את 
"ִכי ִהֵנה ַהְסָתיו ָעָבר ַהֶגֶשם ָחַלף ָהַלְך לֹו, ַהִנָצִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ ֵעת 

יב(. בתוך –ַהָזִמיר ִהִגיַע ְוקֹול ַהתֹור ִנְשַמע ְבַאְרֵצנּו" )שיה"ש ב, יא
תיאורי הטבע הפסטורליים הללו, כשריח הפריחה מרחף באויר, 

ים לגאולה. הבעיה העומדת לפנינו היא מה מצאו הדרשנים רמז
לעשות עם המשנה האחרונה במסכת עדויות )בחירתא( המביאה 

 את דברי ר' יהושוע האומר כך:
"מקובל אני מרבן יוחנן בן זכאי, ששמע מרבו ורבו מרבו הלכה 
למשה מסיני: שאין אליהו בא לטמא ולטהר לרחק ולקרב ]...[; ר' 

חלוקות; וחכמים אומרים לא לרחק שמעון אומר: להשוות את המ
ולא לקרב אלא לעשות שלום בעולם". רבנו הרמב"ם מפרש: 
"העוול הוא השנאה שיש בין בני אדם, לפי שהוא שנאת חינם, 
והוא עושה לו עוול בשֹנאתו אותו, והוא אמרם: לעשות שלום 
בעולם". נמצא, שאליהו יבוא לתקן את העוולות שבין בני האדם, 

ת החינם ולטעת בקרבנו אהבת חינם, מפני שזו היא לבער את שנא
הדרך היחידה לקרב את הגאולה הנכספת. ולדעת הרמב"ם ב"מורה 

אהבת חינם אמתית עשויה לצמוח רק מתוך  )ג, יא( הנבוכים"
 אהבה לאמת.

דברי ר' שמעון "להשוות את המחלוקות" נתפרשו באופן מוזר 
ה, ולצורך כך גייסו את כאילו אליהו יבוא להכריע בין הדעות בהלכ

המילה הארמית "תיקו" )שהיא למעשה "ֵתיקּום" שפירושה תעמוד 
הקושיה עד ליישובה כשתרבה הדעת...(, כראשי תיבות למלים 
"ִתְשִבי יתרץ קושיות ובעיות", וכנראה שבהשפעת ההתאחדות 
לכדורגל ששטפה את המדינה גויסה המילה "תיקו" אף למגרשי 

צון שנזכה שיתקיימו בנו דברי החכמים הנבונים הכדורגל. יהי ר
והישרים, ונזכה לשמוע את קול התור מבשר על אהבת האמת, 

 ולהריח את ריח פריחת הדעת ואהבת החינם.
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-אחד האנשים המיוחדים שפעלו רבות בבית
גן הוא ָמרי דוד עוואד -ברמתהכנסת הרמב"ם 

זצ"ל, שהיה חכם וגדול אמתי בתורה, ועם זאת 
מתפרנס מיגיע כפיו כדעת הרמב"ם וחכמי 
המשנה והתלמוד. הוא היה רפד מוכשר 

במקצועו, ועסק במלאכתו בחדרון קטן ברחוב 
ההגנה פינת אצ"ל. למד ולימד תורה לשמה, ללא 

השם אמתית שכה -שאיפות זרות ומתוך אהבת
עדרת בימינו. הוא היה נוהג לאסוף את הילדים נ

הכנסת לתפילות מנחה -שמשחקים בקרבת בית
וערבית בימות החול, ובסוף תפילת ערבית היה 
נותן מכיסו הפרטי לכל אחד מהילדים חמשה 
גרוש כדי לעודד אותם להמשיך ולבוא לתפילות 

 מנחה וערבית בימות החול.
והאדם,  חבל על מאורות רבי עוצמה אוהבי השם

 דאבדין ולא משתכחין.

' יוסף ערוסי, לפני שנים רבות, בליל הסדר של ר
 .היה בחור ישיבהשאחד הנכדים השתתף 

למרור כורך, כרך הנכד כזית מצה וכזית בהגיעם 
עד שהיה מרור כמו שלמד בישיבה האשכנזית, 

. בעוד פיו מצהחסה ובידיו מעין כדור גדול של 
 את שתי הכזיתותפתוח לרווחה בניסיון לבלוע 

 :, דפק ר' יוסף ערוסי על השולחן ואמרבחיפזון
וכי יעלה על דעתך שכדי להתחייב כרת ביום "

שהרי ביום ". הכיפורים צריך לאכול כל כך הרבה?
כרת על אכילת חמץ חייב הכיפורים אדם 

 משיעור כזית...הגדול כותבת, בשיעור 

ה דרך ארץ? זכורני שפעם אמר לי חבר, שאם ּיֵ אַ 
זו אשמע בליל הסדר סירנות, קרוב לוודאי ש

 בחיפזון,מצה האכילת כמויות  תתוצא
 ...פגעיםולהיטות הגרגרנים עלולה להמיט 

 תודה למאיר עפארי על מאמריו,
 ל חי ונׂשגב!·רכהו איב


