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ּפ  ָ ָר ׁש ּ תפ ְש ַה ֲה  
ַֹוּ ֻחמפ ׁש ִחּיּוִבים ופ ׁש

ִני  ְֵ ח  סש ֲֶ

“ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעֹׂשת ַהָּפַסח ַּתֲעׂשּו ֶּפַסח. ַוַּיֲעׂשּו ֶאת 
ְּבִמְדַּבר  ָהַעְרַּבִים  ֵּבין  ַלֹחֶדׁש  יֹום  ָעָׂשר  ְּבַאְרָּבָעה  ָּבִראׁשֹון  ַהֶּפַסח 
ִסיָני ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת מֶֹׁשה ֵּכן ָעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" )במדבר ט, 
ד(, ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל חֹוֵגג ֶאת ַחג ַהֶּפַסח, ַמְקִריִבים ֶאת ָקְרַּבן ַהֶּפַסח, 
ַהֹּכל ְּבֵסֶדר. ִּפְתאֹום ַמִּגיִעים ְקבּוָצה ֶׁשל ֲאָנִׁשים, ִמְתלֹוְנִנים, ֲאָבל 
ֹלא ִמְתלֹוְנִנים ַעל ַמֶּׁשהּו ֹלא טֹוב ֶאָּלא ִמְתלֹוְנִנים ַעל ַמֶּׁשהּו ַאֵחר, 

ַמֶּׁשהּו טֹוב.

ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוִלים  ְוֹלא  ְטֵמִאים  ֶׁשֵהם  ֲאָנִׁשים  ֶׁשל  ְקבּוָצה  ָּבָאה 
ָיְכלּו  ְוֹלא  ָאָדם,  ְלֶנֶפׁש  ְטֵמִאים  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ֲאָנִׁשים  “ַוְיִהי  ַהֶּפַסח, 
ַאֲהֹרן ַּבּיֹום  ְוִלְפֵני  ִלְפֵני מֶֹׁשה  ַוִּיְקְרבּו  ַלֲעֹׂשת ַהֶּפַסח ַּבּיֹום ַההּוא, 
ֵאּלּו  ֶׁשָהיּו  ע"א(  כה  דף  )סוכה  ַהְּגָמָרא  אֹוֶמֶרת  ו(,  פסוק  )שם  ַההּוא" 
ֶׁשָּנְׂשאּו ֶאת ֲארֹונֹו ֶׁשל יֹוֵסף ֶׁשָהיּו ְצִריִכים ְלַהֲעלֹות ֶאת ַעְצמֹוָתיו 
ָלָאֶרץ, “ַוֹּיאְמרּו ָהֲאָנִׁשים ָהֵהָּמה ֵאָליו ֲאַנְחנּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם, 
ָלָּמה ִנָּגַרע ְלִבְלִּתי ַהְקִרב ֶאת ָקְרַּבן ה’ ְּבֹמֲעדֹו ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" 
ט  זוטא פרק  )עיין ספרי  ִמַּבָּקָׁשָתם  ִמְתַּפֵעל  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ז(.  )שם פסוק 

ָלֶכם"  ְיַצֶּוה ה’  ְוֶאְׁשְמָעה ַמה  ִעְמדּו  ֲאֵלֶהם מֶֹׁשה  פסוק ח(, “ַוֹּיאֶמר 

)שם פסוק ח(, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא אֹוֵמר ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ִהְזַּדְּמנּות ְׁשִנָּיה 

ַלְחֹּגג ֶאת ֶּפַסח ֵׁשִני “ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ֵּבין ָהַעְרַּבִים 
ַיֲעׂשּו ֹאתֹו ַעל ַמּצֹות ּוְמֹרִרים ֹיאְכֻלהּו )שם פסוק יא(. 
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ַנְחשֹׁב ְלֶרַגע, ָמה ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה רֹוִצים? ִאם ַאָּתה ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה  
ָטֵמא ּוָפטּור, ָלָמה ַאָּתה ִמְתַעֵּקׁש ְּבֹכַח, ּוִמְתלֹוֵנן? 

ַרִׁש"י )במדבר פרק ט פסוק ז( ּכֹוֵתב: ַהָּפָרָׁשה ַהּזֹו ְראּוָיה ָהְיָתה ְלֵהָאֵמר 
ַעל ְיֵדי מֶֹׁשה, - ַהְינּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשָּכַתב ֶאת ַהּתֹוָרה ָהָיה 
לֹו ַּבִּתְכנּון ַּגם ְלַצּוֹות ַעל ֶּפַסח ֵׁשִני, ֲאָבל ֵהם ָזכּו ֶׁשַהָּפָרָׁשה ַהּזֹו 

ִּתָּכֵתב ַעל ְׁשָמם, ֶׁשְּמַגְלְּגִלים ְזכּות ַעל ְיֵדי ַזַּכאי. 

ָעֵלינּו ְלָבֵאר ַמִהי ַהְּזכּות ַהּזֹו!



ִזיַ חֹוֵטא ּנה ׁש
 ַהְּגָמָרא )נזיר דף יט ע"א( ּכֹוֶתֶבת, ֶׁשָאָדם ֶׁשְּמַקֵּבל ַעל ַעְצמֹו ִלְהיֹות 
ָנִזיר ְוֹלא ִלְׁשּתֹות ַיִין, הּוא חֹוֵטא, ְּדַתְנָיא: ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַהַּקָּפר ֵּבַרִּבי 
אֹוֵמר, ָמה ַּתְלמּוד לֹוַמר "ְוִכֶּפר ָעָליו ֵמֲאֶׁשר ָחָטא ַעל ַהָּנֶפׁש" )במדבר 
ֶאָּלא  ַּכָּפָרה?  ְלָהִביא  ֶׁשָּצִריְך  ַהָּנִזיר  ָחָטא  ֶנֶפׁש  ְּבֵאיזֹו  ְוִכי  יא(?  ו, 

ֶׁשִּצֵער ַעְצמֹו ִמן ַהַּיִין, ְוַקל ָוֹחֶמר: ּוַמה ֶּזה ֶׁשֹּלא ִצֵער ַעְצמֹו ֶאָּלא ִמן 
ַהַּיִין ִנְקָרא חֹוֵטא, ַהְמַצֵער ַעְצמֹו ִמָּכל ָּדָבר ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה.  

זֹו ַהִּסָּבה ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל ַּבְּירּוַׁשְלִמי )ברכות פרק ב הלכה ט( ָּכל ַהָּפטּור 
ֵמַהָּדָבר ְועֹוֵׂשהּו ִנְקָרא ֶהְדיֹוט. ְוִאם ֵּכן ָלָּמה ָּכאן ִׁשְּבחּו אֹוָתם ֲחַז"ל 

ְוָאְמרּו: ְמַגְלְּגִלין ְזכּות ַעל ְיֵדי ַזַּכאי?



ַֹוּ ִחֲּוׂש ֻחמפ
ֵיׁש ַהְרֵּבה ֲאָנִׁשים ֶׁשאֹוֲהִבים ְלַהֲחִמיר ּוְכָבר ַמְגִזיִמים ִעם ַהַהְחָמרֹות, 
ֵהם ׁשֹוְכִחים ֶאת ַמה ֶּׁשָאַמר ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך ְּבָחְכָמתֹו: “ַאל ְּתִהי ַצִּדיק 
ַהְרֵּבה" )קהלת ז, טז(, ִּבְמֻיָחד ִאם ַהַהְחָמרֹות ּפֹוְגעֹות ְּבִמיֶׁשהּו ַאֵחר, 
ֶׁשֶּזה ְּכָבר ַמֲעֵׂשה ְׁשטּות ְוֹלא ֻחְמָרא. ָהָיה ֶאָחד ׁשֹוֶטה ָּגמּור ֶׁשָהַלְך 
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ְלִהְתַאֵּבד ִלְפֵני ּפּוִרים, ָלָּמה? ִּכי ָהָיה לֹו ָסֵפק אּוַלי הּוא ִמֶּצֱאָצָאיו 
ֶׁשל ָהָמן אֹו ֲעָמֵלק... 

ַהְּגדֹוָלה  ַהָּׁשַמִים  ּוְבִיְרַאת  ֶׁשָחְׁשׁשּו  ּוְקדֹוִׁשים  ְּגאֹוִנים  ָהיּו 
ֹלא  ֶׁשָּלֶהם  ַהֻחְמרֹות  ְלעֹוָלם  ֲאָבל  ְּבֻחְמרֹוֵתיֶהם,  ִהְפִליגּו  ֶׁשָּלֶהם 

ָּפְגעּו ְּבִמיֶׁשהּו.



ִמיַ חר ק ָא מש יספ ִַ ב ִמתפ ַש ׁה
ְמַסְּפִרים  ִמְּבִריְסק,  ָהַרב  סֹולֹוֵבייִצ’יק  ְזֵאב  ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ַעל 
ַהַּמּצֹות, ֶׁשָּמא  ָהָיה ׂשֹוֵרף ֶאת  ֵמָחֵמץ  ֶׁשָהָיה חֹוֵׁשׁש  ֵמרֹב  ֶׁשְּבֶפַסח 
ִּבְבִדיחּות:  ִמיִדיָדיו  ֶאָחד  לֹו  ָאַמר  ַּפַעם  ָחֵמץ.  ָׁשם  ִנְׁשַאר  אּוַלי 
“ְּכבֹוד ָהַרב, ַאָּתה ֹלא אֹוֵכל ָחֵמץ ֲאָבל ַאָּתה ַּגם ֹלא אֹוֵכל ַמָּצה..." 
ַהֹּכל ִנְהָיה ֶּפָחם. ְוהּוא ָהָיה עֹוֶׂשה ֶאת ֶזה ִמִּיְרַאת ַהָּׁשַמִים ַהְּגדֹוָלה 
ֶאת  ּוְלַבֵּטא  ְׁשַמע,  ִּבְקִריַאת  ְמַדְקֵּדק  ָהָיה  הּוא  ַּכָּמה  לֹו.  ֶׁשָהְיָתה 
ָהַעִין ְּכִהְלָכָתּה )עובדות והנהגות לבית בריסק חלק ג עמוד קנח(, ְוָהיּו לֹו 
ְׁשַמע.  ְקִריַאת  ִלְקֹרא  ָצִריְך  ֶׁשָּכָכה  ְוָחְׁשבּו  ֶׁשִחּקּו אֹותֹו  ַּתְלִמיִדים 

הּוא ָהָיה ֹקֶדׁש ָקָדִׁשים ַוֲאִבי ֲאבֹות ַהּתֹוָרה. 

ּוִמֶּנֶגד, ַלְמרֹות ָּכל ַהֻחְמרֹות ַהָּללּו, הּוא ֹלא ָהָיה ַמְקִּפיד ֹלא ִלְׁשּתֹות 
ַמִים ִמחּוץ ַלֻּסָּכה )עיין שולחן ערוך אורח חיים סימן תרלט סעיף ב(. ֶאָחד 
ִמַּתְלִמיָדיו ָּתַמּה ַעל ֶזה, ְוָׁשַאל אֹותֹו: “ְּכבֹוד ָהַרב, ַאָּתה ָּתִמיד ְמַחֵּפׂש 
ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה ֻחְמרֹות, ְוָכאן ֵיׁש ְלָך ֻחְמָרא ֶׁשֻּמְזֶּכֶרת ַּבֲהָלָכה, ָלָמה 
ַאָּתה ֹלא ְמַקֵּים אֹוָתּה?", ָעָנה לֹו ָהַרב: “ֲאִני ֹלא ַמֲחִמיר ִּבְכָלל!!!". 
ַהַּתְלִמיד ִהְתַּפֵּלא: “ֲהֹלא ָהַרב הּוא ֲאִבי ֲאבֹות ַהַּמֲחִמיִרים ְּבָכל ִמְצָוה 
ּוִמְצָוה?" ָעָנה לֹו ָהַרב: “ָּכל ‘ַהֻחְמרֹות’ ַהָּללּו ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה, ֶזה ֹלא 
ִמֵּכיָון ֶׁשֲאִני ַמֲחִמיר יֹוֵתר ָּבֶזה ֶאָּלא ִמֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש ִלי ָסֵפק ִאם ָיָצאִתי 
ְיֵדי חֹוָבה ַעל ִעַּקר ַהִּדין,  ְוָלֵכן  ֲאִני ַמְקִּפיד ַּבֲאִפַּית ַהַּמּצֹות ְּכֵדי ֹלא 
ְלִהָּכֵׁשל ְּבָחֵמץ, ֲאִני ַמְקִּפיד ְּבִדְקּדּוק אֹוִתּיֹות ְקִריַאת ְׁשַמע, ַּכֻּמְזָּכר 
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ְוֶזה ַהִּמיִנימּום ֶׁשל  ַּבֲהָלָכה )שולחן ערוך אורח חיים סימן סב סעיף א(, 
ַהֲהָלָכה ַוֲאִני ְמַקֵּים ֶאת ֶזה, ֲאָבל ְׁשִתַּית ַמִים ִמחּוץ ַלֻּסָּכה ֶׁשֻּמְזָּכר 
)עיין עובדות והנהגות לבית  ָּבֶזה"  נֹוֵהג  ֲאִני ֹלא  ֻחְמָרא,  ֶׁשּזֹו  ַּבֲהָלָכה 
בריסק חלק ב עמוד צו, ובמאסף תורני בעניני כשרות חשון תשע עמוד קפט(. 



"ד? יש ַפ "ג אֹו ּתש יש ַפ ּתש
ָמה ָהֹעֶמק ֶׁשל ֶזה? ַּתֲעֶׂשה ַמה ֶּׁשֱאֹלִקים אֹוֵמר ְלָך ְּכמֹו ֶׁשָּצִריְך, ַאל 
ְּתַחֵּפׂש ּתֹוֶסֶפת ְוַתְמִציא עֹוד ִמְצֹות ֲחָדׁשֹות. ֵיׁש ֲאָנִׁשים ֶׁשַּמְמִציִאים 
ֵאיזֹו ִמְצָוה ּוְסִביָבּה ָּכל ֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ֶׁשָּלֶהם, ַעל ֶזה ִהְמִליצּו ֶאת 
ַהָּכתּוב "ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָּתִריד ּוָפַרְקָּת ֻעּלֹו ֵמַעל ַצָּואֶרָך" )בראשית כז, 
מ(, ֶׁשִּיְצָחק ָאִבינּו ְמָבֵרְך ֶאת ֵעָׂשו ֶׁשָּכל ְזַמן ֶׁשַּיֲעקֹב ָאִבינּו ִיְׁשֹמר 
ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ֹלא ִּתְהֶיה ְלֵעָׂשו ְׁשִליָטה ָעָליו, ֲאָבל ִאם ַיֲעקֹב ְיַנֶּסה 
ַּכֲאֶׁשר  “ְוָהָיה  ְלָתִרי"ד –  ְוֶנֱהָפְך  ַהַּתְרַי"ג  ַעל  ִמְצָוה  ְלַהְמִציא עֹוד 
ָּתִרי"ד ּוָפַרְקָּת ֻעּלֹו" )פירוש התורה לבעלי התוספות בראשית כז, מ אות ט(. 

ַרִׁש"י ְמָפֵרׁש )שם( “ָּתִריד": ְלׁשֹון ַצַער. ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב "ָאִריד ְּבִׂשיִחי" 
)תהילים נה, ג(. ְוֶזה ֶּבֱאֶמת ַהַּצַער ַהָּגדֹול ֶׁשָאָדם ַמְמִציא ִמְצָוה ֲחָדָׁשה, 

ּוֶבֱאֶמת ֹלא ׁשֹוֵמר ֲאִפּלּו ַעל ַהִּמיִנימּום ַהִּנְדָרׁש. 



  ָ ַש ן ִּתגפ ֲֶ ל ּתֹוִסיף  תש
ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה אֹוָתנּו ְּבִאּסּור “ַּבל ּתֹוִסיף" )דברים יג, א( ָלָּמה? ִּכי ִאם 
ַהַּפַעם  ְוִאם   ַּבִּמְצָוה,  ַמְחִליט  ַאָּתה מֹוִסיף ָאז ַאָּתה חֹוֵׁשב ֶׁשַאָּתה 

הֹוַסְפִּתי עֹוד ִמְצָוה, ַּפַעם ַהָּבָאה ֲאִני אּוַכל ַּגם ְלהֹוִריד.

ַהָּגאֹון ַרִּבי ַיֲעקֹב ּדּוְּבָנא ַהְמֻכֶּנה ‘ַהַּמִּגיד ִמּדּוְּבָנא’ ִהְמִׁשיל ְּכַדְרּכֹו 
ֶאת ָהִעְנָין: יֹום ֶאָחד ַמִּגיַע ָׁשֵכן ָחָדׁש ַלִּבְנָין, ְּכָבר ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון 
לֹו  ִהְׁשִאיל  ַהָּׁשֵכן  ִּכֵּסא,  לֹו  ֶׁשַּיְׁשִאיל  ַהְּׁשֵכִנים  ֵמַאַחד  ִּבֵּקׁש  הּוא 
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ְּבִׂשְמָחה. ָּבֶעֶרב ֶהְחִזיר ַהָּׁשֵכן ֶהָחָדׁש ֶאת ַהִּכֵּסא ַהָּגדֹול ֶׁשהּוא ָלַקח 
ְועֹוד ִּכֵּסא ָקָטן. “ַמה ֶּזה?" ָׁשַאל ַהַּמְׁשִאיל, ָעָנה לֹו ַהָּׁשֵכן: “ַּתִּגיד 
ַמָּזל טֹוב, נֹוַלד ַלִּכֵּסא ַהָּגדֹול - ִּכֵּסא ָקָטן". ַהַּמְׁשִאיל ָצַחק ְוָׂשַמח, 
ְוָלַקח ֶאת ְׁשֵני ַהִּכְסאֹות. ַלָּמֳחָרת ַהָּׁשֵכן ֶהָחָדׁש ִּבֵּקׁש ִלְׁשֹאל ֶּבֶגד. 
ַהַּמְׁשִאיל ָׂשַמח, ּוְכמֹו ֶׁשהּוא ָחַׁשב – ָקָרה, ָּבֶעֶרב ֶהְחִזיר לֹו ַהָּׁשֵכן 
ֶהָחָדׁש ֶאת ַהֶּבֶגד ַהָּגדֹול ִעם ֶּבֶגד ָקָטן, ְוָאַמר: “ַאָּתה ְּכָבר ֵמִבין, ֶזה 

נֹוַלד ֶאְצִלי". 

ַּכָּמה ָיִמים ַאֲחֵרי ֶזה, ִּבֵּקׁש ַהָּׁשֵכן ֶהָחָדׁש ִלְׁשֹאל ַטַּבַעת ָזָהב ְוַיֲהלֹוִמים. 
ַהַּמְׁשִאיל ָקַפץ ַעל ַהְּמִציָאה, ְוָאַמר לֹו: “ִאם ִּתְרֶצה ֵיׁש ִלי ֶאת ַהֵּסט 
ַהָּׁשֵלם, ֶזה הֹוֵלְך ִעם ַׁשְרֶׁשֶרת, ֲעִגיִלים, ָצִמיד", ַהָּׁשֵכן ֶהָחָדׁש ָלַקח 
ֶאת ַהֵּסט ַהָּיָקר ּוָבֶעֶרב ַמִּגיַע ֵאָליו ְּבֵסֶבר ָּפִנים ֲעצּובֹות: “ָּברּוְך ַּדַּין 
ָהֱאֶמת, ַהֵּסט ֵמת, ַהַּׁשְרֶׁשֶרת, ַהַּטַּבַעת, ָהֲעִגיִלים, ַהְּצִמיִדים, ֻּכָּלם 
ְוִהְתִחיל ִלְצעֹק  ְּבַצַעְרֶכם". ַהַּמְׁשִאיל ִהְתַעְצֵּבן  ֲאִני ִמְׁשַּתֵּתף  ֵמתּו, 
ָעָליו: “ַּגָּנב, ַׁשְּקָרן, ַרַּמאי, ַּתְכִׁשיִטים ֹלא ְיכֹוִלים ָלמּות, ַּתְחִזיר ִלי 
ִמָּיד ֶאת ַהּכֹל!". ַהָּׁשֵכן ֶהָחָדׁש ֹלא ִהְתַרֵּגׁש ֵמַהְּתגּוָבה ְוָאַמר לֹו: “ִאם 
ִּכֵּסא ּוֶבֶגד ְיכֹוִלים ָלֶלֶדת ָאז ַּגם ֵסט ַּתְכִׁשיִטים ָיכֹול ָלמּות" )משלי 

יעקב פרשת ואתחנן עמוד שצד(. 

ֶזה ָהַרֲעיֹון ֶׁשָּטמּון ְּבִאּסּור ַהּתֹוָרה ְלהֹוִסיף ַעל ַהִּמְצֹות.



ֶזּׁו ּ ופ חש ׁ אש וה ִמצפ
ַהְרֵּבה ִמְּגדֹוֵלי ַהּדֹורֹות ָיְצאּו ֶנֶגד ַהִּצּיֹוִנים ַהִחּלֹוִנִּיים ֶׁשָּבאּו ְוָאְמרּו: 
“ִמְצַות ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִהיא ֲהִכי ֲחׁשּוָבה יֹוֵתר ִמָּכל ַהִּמְצֹות ַּבּתֹוָרה". 
ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ  ָלָאֶרץ  ִמחּוץ  ֲאָנִׁשים  ֶׁשְּכֶׁשָּבאּו  ָּגְרָמה  ַהּזֹו  ָהִאְמָרה 
ִיְׂשָרֵאל ֹלא ָצִריְך ִלְׁשֹמר ּתֹוָרה ּוִמְצוֹת"  ָאְמרּו ָלֶהם: “ָּכאן ְּבֶאֶרץ 
)עיין בספר פתח האהל בלום עמוד תנד ובקובץ דגלנו שנה ג חוברת יא – יב 

עמוד שצא(. 
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ְסִמיכּות  ַקְנֶיְבְסִקי שליט"א ֶאת  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֵּבֵאר  זֹו  ּוְבֶדֶרְך 
ַהָּפסּוק  "ֹלא ֹתִספּו ַעל ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם" )דברים ד, ב( 
ַלָּפסּוק "ֵעיֵניֶכם ָהֹראֹות ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה' ְּבַבַעל ְּפעֹור" )שם פסוק 
ג(, ֶׁשְּלהֹוִסיף ְוַלֲעׂשֹות ָּדָבר ַעְצִמי זֹו ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ַהְּגרּוָעה ְּביֹוֵתר 

)דרך שיחה פרשת ואתחנן עמוד תעג(. 



ִלי ִּמיִנימה ׁש ִחּיּוב  ׁש
ּוִבְקׁשּו  ַהְּטֵמִאים ֶׁשָּבאּו  ָנִבין ָמה ָרצּו אֹוָתם  ָהֵאּלּו  ַהְּדָבִרים  ּוְלִפי 
ֶׁשָּלֶהם,  ֵמַהִחּיּוב  יֹוֵתר  ַלֲעׂשֹות  ִּבְקׁשּו  ֹלא  ֵהם  ֵׁשִני,  ֶּפַסח  ַלֲעׂשֹות 
ְּכמֹו  ֶׁשֵהם  ֵהִבינּו  ֵהם  ֶהֱחִסירּו.  ֶׁשֵהם  ַהִּמיִניָמִלי  ַהִחּיּוב  ֶאת  ֶאָּלא 
 – ַּבַעל מּום  ָיַדִים, הּוא  לֹו  ֵאין  ֲאָבל  ְּתִפִּלין  ְלַהִּניַח  ֶׁשרֹוֶצה  ָאָדם 
ּוָפטּור, ַּגם ֵהם ָהיּו ְּכַבֲעֵלי מּוִמים ְּכַלֵּפי ִחּיּוב ָקְרַּבן ַהֶּפַסח. ֲאָבל 
ִמֵּכיָון ֶׁשֶּזה ַהִחּיּוב ַהִּמיִניָמִלי ְוֹלא ֻחְמָרא, ֵהם ָאְמרּו: “ָמה, ֲאַנְחנּו 
ֶזה  ַהֶּפַסח!",  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  רֹוִצים  ֲאַנְחנּו  ֶׁשָּלנּו?  ַהּמּום  ִעם  ִנָּׁשֵאר 
ַהֶהְבֵּדל ֵּביָנם ֶׁשָהיּו ִּבְכַלל ַהִחּיּוב ְוִנְפְטרּו, ְלֵבין ָנִזיר ֶׁשּמֹוִסיף ַעל 

ַעְצמֹו ִחּיּוִבים ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא ָהָיה ַחָּיב ָּבֶהם. 

ַהִחיָד"א )חומת אנך בראשית פרשת תולדות אות ח(  ְּבִדְבֵרי  ְמֹבָאר  ְוֵכן 
ֶׁשַּמה ֶּׁשָאְמרּו ַּבְּירּוַׁשְלִמי )ברכות פרק ב הלכה ט(, ָּכל ַהָּפטּור ִמן ַהָּדָבר 
ְּבָדָבר  ַעְצמֹו  ֶׁשְּמַחֵּיב ֶאת  ָאָדם  ַעל  ַרק  ֶזה  ֶהְדיֹוט,  ִנְקָרא  ְועֹוֵׂשהּו 
ֶׁשַאף ֶאָחד ֹלא ַחָּיב ּבֹו, ֲאָבל ְּבָדָבר ֶׁשִהְצַטּוּו ּבֹו ֲאֵחִרים ְוַרק הּוא 

ָּפטּור ֵאינֹו ִּבְכַלל ֶזה. 



צּוִפים ַפ ֲש ֶּנׁ  ְש ָ מפ ַה ׁה ֵּיֶצַ  ׁש
ְוָלֵכן ֶאת ֶזה ָעֵלינּו ָלַדַעת ְוִלְזֹּכר, ֶׁשִּלְפָעִמים ַהֵּיֶצר ָהָרע ֶׁשהּוא ָׂשרֹו 
ֶׁשל ֵעָׂשו ִנְרֶאה ְּכִלְסִטים, ְוִלְפָעִמים ְּכַתְלִמיד ָחָכם )עיין חולין דף צא 
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ע"א, ובמדרש רבה שיר השירים פרשה ג אות ג(, ִלְפָעִמים הּוא ְמַׁשְכֵנַע ֶאת 

ְוַנְׁשִליָכה  ִּבְבִחיַנת "ְנַנְּתָקה ֶאת מֹוְסרֹוֵתימֹו  ָהָאָדם ִלְפרֹק ָּכל ֹעל 
ָחָכם,  ְּכַתְלִמיד  ָּבא  הּוא  ְוִלְפָעִמים  ג(,  ב,  )תהלים  ֲעֹבֵתימֹו"  ִמֶּמּנּו 
ּומֹוִסיף ְלָך עֹוד ְועֹוד ֻחְמרֹות ְוִחּיּוִבים ּוְסָיִגים, ַעד ֶׁשָהָאָדם ִנְׁשָּבר 
ִּבְתִחַּלת  ְּתׁשּוָבה  ַּבַעל  רֹוִאים  ֶּׁשִּלְפָעִמים  ַמה  ֶזה  ֹעל.  ָּכל  ּופֹוֵרק 
ַּתִּניַח  ַׁשָּבת,  ִּתְׁשֹמר  ַהָּבִסיס,  ֶאת  “ַּתֲעֶׂשה  לֹו:  ֶׁשאֹוְמִרים  ַהֶּדֶרְך 
ְּתִפִּלין, ְּתַקֵּים ִמְצֹות ַּכהֹוֵגן, ִּתְלַמד ּתֹוָרה, ִּתְחֶיה נֹוְרָמִלי ְּכמֹו ֶּבן 
ָאָדם ָיָׁשר", ְוהּוא ְמָסֵרב ְואֹוֵמר: ֲאִני ַמְתִחיל יֹוֵתר ָּגבֹוַּה, ֲאִני עֹוֶׂשה 
ִּגְלּגּוֵלי ֶׁשֶלג, ִהְתּבֹוְדדּות, ִקְבֵרי ַצִּדיִקים, ַּכָּמה ְּפָעִמים ְּביֹום ֵסֶפר 
ְּתִהִּלים", ּוֵמרֹב ַהַּקָּבלֹות ֵאין לֹו ֹּכַח ִלְׁשֹמר ֶאת ַהָּבִסיס, אֹו ֶׁשהּוא 
ָּכל  ּפֹוֵרק  הּוא  ֶׁשָחִליָלה  אֹו  ֲאֵחִרים,  ּתֹוָרה  ִאּסּוֵרי  ְלַעְצמֹו  ַמִּתיר 
ֹעל. זֹו ֹלא ַּדְרָּכּה ֶׁשל ּתֹוָרה. ַּתֲעֶׂשה ֶאת ַהִחּיּוִבים ֶׁשל ַהּתֹוָרה, ְוַאל 

ְּתַחֵּפׂש ְלָך ָּכל ִמיֵני סּוֵגי 'ֶאְקֶׁשן רּוָחִני’. 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְיַזֶּכה אֹוָתנּו ֶׁשִּנְזֶּכה ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו ִּכְרצֹונֹו ָאֵמן 
ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. 
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