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חול המועד פסח   
 64‘ עלון מס

 ניסן תשע"ג‘ יב

 מהי חירות אמיתית
נדמה לנו שחירות אמיתית מתבאטת בכך, שאם אני ימלא את כל תאוותי, וכל אשר יחפוץ ליבי, אותו אשיג, אהיה 

 בין חורין, אך לאמיתו של דבר אין הדבר נכון כלל וכלל.

מטייל לו אדם ברחובה של עיר בהרגשת בן חורין, משפטי ישראל:  כותב בספרוהרב יעקב ישראל לוגאסי 

והנה נתקל בחנות בגדים שלצידה חלון ראוה של מבחר חליפות, מיד מחליט כזו חליפה יפה אני חייב לקנות. אף 

 על פי שסכום הכסף שבידו לא מרשה לו לקנותה, אינו יכול לעמוד בתאוותו, הוא נכנס וקונה את אותה החליפה. 

ממשיך הוא הלאה בטיולו, והנה הוא נתקל בחנות מכשירי טלפון, ורואה הוא מכשיר פלאפון חדש שיצא זה עתה 

כל כך יפה וכל כך קטנצ'יק תענוג ממש לאחוז אותו, נכנס לשאול למחירו, חסרון הכיס שלו לא עומד מול הרצון 

לחטוף ולרכוש את אותו מכשיר חמוד, רושם צ'יק דחוי ובתאוה גדולה נוטל את המכשיר החדש, על אף שיש לו 

כבר מכשיר דומה בבית רק קצת יותר ''ישן''. ממשיך הוא הלאה ולחוטמו נכנס ריח תבשילים שאי אפשר להתעלם 

מהם, ולעינו מסעדה יוקרתית, העופות שם מתגלגלים על הגריל. מיד הוא נכנס למסעדה, מזמין ארוחת מלכים, 

 שבקושי הוא גומר את חציה, קם ומשלם במיטב כספו שנשאר לו.  בואו ונספור למי משתעבד אותו ''בן חורין''. 

האדון הראשון שלו הוא לא אחר מאשר ''מיסטר חליפה''. שהיא בסך הכל חתיכת בגד, וכבר עשתה אותו לעבד,  

 להכנע לפיתוי לרוכשה בעל כורחו, בכפיה שלא יכול הוא להתנגד לה. 

האדון השני הוא ''מיסטר פלאפון'', שהרי יתחייב עליו ממון רב. ''ומיסטר העוף בגריל'' הוא אדונו השלישי 

 שהצליח להשתלט על אותו קל דעת.   הלזה יקרא בן חורין?! 

לעומתו מתהלך לו אדם בן חורין אמיתי, כשנופלים עיניו בחנות החליפות הוא אומר לעצמו, אני הבעל הבית של 

עצמי ואני הוא האדון, לא אתפתה אחר תאוותי, וכן ביתר דרישות תאוות ליבו מחליט הוא, אני האדון ואני אקבע 

 לעצמי מה לעשות את אשר בינתי ושיכלי מבינים ולא את אשר רצונותי מושכים אותי.  זהו בן חורין אמיתי. 

מצוות התורה מחשלות ומלמדות אותנו איך לשלוט ביצרים שבתוכינו, ברגע שאדם נמנע מדברים מסויימים, 

 באופן אוטומטי הוא נהיה עם יותר חוזק נפשי.

כל ‘ אנו בני ישראל, התורה אסרה עלינו המון דברים כמעט בכל תחום בחיינו, במזון, בביגוד, בפרנסה, בדיור וכו

זאת במטרה שנהיה בני חורין אמיתים, לא לחינם דווקא בחג החירות אנו מצווים לא לאכול חמץ דבר שאנו 

רגילים בו כל ימות השנה וזקוקים לו מאוד, התורה בחרה לסמל את חג החירות דווקא בזה שנתנזר מהדבר שכל 

 בני האדם מורגלים בו מאד ובכך אנו נראה עד כמה אנו באמת בני חורין בגוף ובנפש    

. וגם עצם הגלות והשעבוד במצרים היה כדי שעם ישראל התורה הקדושהאת עם ישראל מארץ מצרים היתה כדי שהם יקבלו את ה “הקבהמטרה שלשמה הוציא 

אֹות שָ יקבלו את התורה, כמו שנאמר בברית בין הבתרים:  ָֹּתם ַאְרַבע מֵּ ּנּו א ַדע כִּי גֵּר יְִּהיֶה זְַרֲעָך ְבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְועִּ ַֹּע תֵּ ֹּאֶמר ְלַאְבָרם יָד ה, ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי נָ''ַוי

ְרֻכש ָּגדֹול'' ן יְֵּצאּו בִּ י כֵּ י ְוַאֲחרֵּ ֹּכִּ ֹּדּו ָדן ָאנ שעם ישראל עתידים לקבל אחרי יציאת מצרים, ובגמרא התורה הקדושה , ה''רכוש הגדול'' הוא חז''ל. עפ''י ֲאֶשר יֲַעב

ם, בדתנאמר, שכאשר משה רבינו עלה למרום לקבל את התורה, המלאכים התנגדו ורצו להשאיר אותה אצלם, אמר להם משה: ''למצריים ירדתם, לפרעה השתע

 תורה למה תהא לכם ?'', השיעבוד במצרים הוא תנאי הכרחי לקבלת התורה. 

 ויש להבין, מהו הקשר בין שיעבוד מצרים לבין קבלת התורה? 

. הם ביטלו כל נגדעם ישראל ירדו למצרים, שם היו עבדים. המצריים שלטו בהם שליטה מוחלטת, מתי שרצו יכלו לקרוא להם, ביום ובלילה, והיהודים לא יכלו להת

 שנים.  012רצונם בפני רצון אדוניהם, וכך היה במשך 

, עליהם להכנע ולהתבטל כלפי עבדי ה'על עם ישראל, העם הנבחר, לקבל את התורה הקדושה ותרי''ג מצוות ובכך גם להיות  -לא לחינם בני ישראל היו עבדים 

יים את מצר, הם צריכים לבטל רצונם מפני רצונו ולהקדיש כל ימי חייהם לעבודתו. אין זה פשוט כלל להיות עבד ה', לכן עם ישראל היו צריכים ללמוד בהקב''ה

 עניין העבדות, ואח''כ היה עליהם לעבור ''הסבה מקצועית'' מעבדי פרעה לעבדי ה' יתברך. 

 ‘עבדי ה

 העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

 אסתר בת רחל ויעקב סורג'ון בן שרה
 וכן לרבי יוסף בן יעקב אמויאל

 ת.נ.צ.ב.ה
 ולבריאות איתנה
 למרדכי בן שמחה
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ד “בס  

 ברגשי תודה והוקרה
 לידידינו הנכבדים, רודפי הצדקה והחסד, האדונים הנכבדים:

מן, ‘ון, דורון אלימלך, אייל תורג‘קי סורג‘ז  
 מנשה אמויאל ויוסף אלמליח

‘ קמחא דפסחא’אשר תרמו לקופת   
 וזכו לשמח עשרות משפחות נזקקים בארץ ישראל.

זכות מצוה זו, תגן בעדכם ובעד כל בני משפחתיכם,     
ותזכו להתברך מן השמים, בשפע של פרנסה טובה מתוך ישוב הדעת,   

בריאות איתנה ושמחה רבה לכם ולכל בני משפחתיכם.   

 לידיעת הציבור
ניתן לרכוש מצות, עוגיות ושאר מוצרי מזון כשרים לחג 

 הפסח .המלאי מוגבל.
   956-908-3120‘ לפרטים והזמנות ניתן לפנות לאירית בטל
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 סיפור לשבת

 פינת ההלכה

 הלכות יום טוב

  נא לשמור על קדושת העלון. העלון טעון גניזה. אין להוציא את העלון לרשות הרבים בשבת.

 יהודי זה יהודי 

         שלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סליןכל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: 
   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

ִחים   ַרצְּ בּוַצת מְּ בְּהֹודּו, קְּ ַבי שֶׁ ַרֵחש בְּמֹומְּ נַת תשס''ט ִהתְּ ַרֲחשּו ִבשְּ ִהתְּ ַאַחד ָהֲאסֹונֹות ַהכְֵּבִדים שֶׁ

ַבי.  ֵבית ַחַב''ד בְּמֹומְּ צְּאּו בְּ נִמְּ ָפִלים ָפגְָּעה ָקשֹות ִביהּוִדים שֶׁ  שְּ

רּו בְּנֵי ַהּזּוג  ּגֹורְּ ִבנְּיָן זֶׁה ִהתְּ ִלים לְָּקֵרב הֹוְלְצֶבְרג בְּ ַתדְּ ָהיּו ִמשְּ ִליֵחי ַחַב''ד, שֶׁ ֹּם ָדָמם, שְּ ה' יִק

ִסירּות נֶׁפֶׁש ַמָמש.  ץ זָָרה זֹו ִבמְּ רֶׁ  יְּהּוִדים לְּבֹוֵרא עֹוָלם בְּאֶׁ

ֹּם ָדמֹו וְּתֹולֶׁה מֹוָדעֹות בְּ  ג ה' יִק ִריֵאל הֹולְּצְּבֶׁרְּ תֹוֵבב ָהַרב ַּגבְּ ר ָהיָה ִמסְּ נֵי ֵליל ַהֵסדֶׁ ִלפְּ ֵתי בָ ַביִָמים שֶׁ

ִהלְּ  ר כְּ ֵאִלים לְֵּליל ֵסדֶׁ רְּ ת ִצבּור ַהיְּהּוִדים וְַּהיִשְּ ַבי, ַהַמזְִּמינֹות אֶׁ ָבֵתי ַהַהֲאָרָחה בְּמֹומְּ תֹו כָ ַהָמלֹון ּובְּ

אֹום ָרה ִפתְּ ל ַהֲהָכנֹות ָאמְּ ִעצּוָמן שֶׁ ָחג, בְּ נִיַסת הֶׁ נֵי כְּ ר, זְַּמן ָקָצר ִלפְּ ב ֵליל ַהֵסדֶׁ רֶׁ ֵבית ַחַב''ד. בְּעֶׁ   בְּ

נּו ָמלֹון אֹו ֵבית ַהֲאָרָחה''.  ה ִאם ֹלא ָשַכחְּ אֶׁ תֹוֵבב וְִּתרְּ ָלּה: ''ֵלְך ִתסְּ ָקה לְַּבעְּ  ָהַרָבנִית ִרבְּ

קֹומֹות!''  ִתי ִאיִשית וְָּתִליִתי ַהזְָּמנֹות בְָּכל ַהמְּ תֹוַבבְּ ִריֵאל, אּוָלם ִאם  -''ֲאָבל ֲאנִי ִהסְּ ָטַען ָהַרב ַּגבְּ

ֵדי ַהִסיּור ַהָמִהיר ה ָוָתּה. תֹוְך כְּ חֹובֹות כְִּמצְּ ַוֵכַח וְָּהַרב יֹוֵצא ָלרְּ ת ֵאין ַטַעם לְִּהתְּ שֶׁ ַעקֶׁ ָקה ִמתְּ וא ִרבְּ

ַפז ַלָמקֹום ּוִבֵקש   ָחד וְֹּלא ָתָלה בֹו מֹוָדָעה. הּוא נֶׁחְּ הּוא ָפַסח ַעל ֵבית ַהֲאָרָחה אֶׁ גַלֶׁה לְּפֶַׁתע שֶׁ מְּ

ֵאִלי.  רְּ ָמע יִשְּ ָחד ַהנִשְּ גַלֶׁה ֵשם אֶׁ ִחים. בְִּעלְּעּול ָמִהיר הּוא מְּ ת ֵספֶׁר ָהאֹורְּ אֹות אֶׁ ִקיָדה ִלרְּ  ֵמַהפְּ

ֵרגֹות. ת ַבַמדְּ דֶׁ ִחיל ָלרֶׁ שּוָבה הּוא ָעזַב וְִּהתְּ ַמַעת תְּ ֹּלא נִשְּ ר, דֹוֵפק שּוב ָושּוב, ּוִמשֶׁ דֶׁ ל ַהחֶׁ  הּוא ָרץ אֶׁ

ָך?'' וְָּהַרב  לֶׁת ּוַבחּור ִעם ֲחלּוק ַרֲחָצה ַמִביט ָעָליו וְּשֹוֵאל אֹותֹו: ''ִמי ָשַלח אֹותְּ ָחה ַהדֶׁ פֶַׁתע נִפְּתְּ לְּ

ג צֹוֵעק לְּעֶׁבְּרֹו: ''ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא!''  בֶׁרְּ  הֹולְּצְּ

רֹום  ַמע ִספּור. ֲאנִי ַמּגִיַע ַעכְָּשו ִמדְּ ָלט, קֹוֵרא לֹו ָלבֹוא וְָּאז הּוא אֹוֵמר לֹו: ''שְּ ַהַבחּור, בְּהֶׁלֶׁם ֻמחְּ

ַהֲחִליף ַרכָ  ַרכֶׁבֶׁת וְָּהיִיִתי ָצִריְך לְּ ֹּר ָבִעיר, ָבאִתי בְּ נַנְִּתי ַלֲעצ ִכי ַלָצפֹון. כְָּלל ֹלא ִתכְּ ַדרְּ ֹות. בהֹודּו בְּ

חִ  ן ּוַמתְּ בֶׁ ִכיְּסּו אֹוִתי. ֲאנִי יֹוֵשב ַעל אֶׁ ָדִתי שֶׁ רְּ גַלֶׁה לְּחֶׁ ִטיס, ֲאנִי מְּ נֹות ַכרְּ ֲאנִי יֹוֵרד ּוָבא ִלקְּ יל כְּשֶׁ

ֹּה ֲאנִי. ָענִיתִ  ָפִתי וְּשֹוֵאל אֹוִתי ֵמֵאיפ ָטא ָצרְּ ִדֵבר ִעִמי בְִּמבְּ ַתע נִַּגש ֵאַלי ָאָדם ָצִעיר שֶׁ י ִלבְּכֹות. לְּפֶׁ

ף.  כּום כֶׁסֶׁ ַפת'. וְַּאף נֹוֵתן ִלי סְּ ַמע, ַּגם ֲאנִי יְּהּוִדי ִמָצרְּ ָרֵאל. ַהַבחּור אֹוֵמר ִלי: 'שְּ ץ יִשְּ רֶׁ ֲאנִי ֵמאֶׁ שֶׁ

 ֹּ ף בְַּבנְּק ַהד ִקידּו כֶׁסֶׁ יַפְּ ַקֵשר ַהַביְָּתה וְַּתִּגיד ַלהֹוִרים שֶׁ ָחג ִתתְּ ר. ַאֲחֵרי הֶׁ דֶׁ ֹּר חֶׁ כ  ַאר'ַסע ָלִעיר וְִּתשְּ

ט  ר ַב'ּגֶׁסְּ דֶׁ ה ַכֲעַצת ַהַבחּור, ַמִּגיַע לְָּכאן, שֹוֵכר חֶׁ ף ָכאן תֹוְך ַדקֹות''. ֲאנִי עֹושֶׁ ת ַהכֶׁסֶׁ ַקֵבל אֶׁ ּותְּ

ִחיל ָלה ּוַמתְּ ַתֵכל כְַּלֵפי ַמעְּ ַכב ַעל ַהִמָטה. ֲאנִי ִמסְּ ר וְּנִשְּ דֶׁ נַס ַלחֶׁ ה, נִכְּ ֲאנִי רֹואֶׁ  ָהאּוס' ָהִראשֹון שֶׁ

ָכזֶׁה?' ַאָתה  ַמָצב ִביש שֶׁ ה ָכאן בְּ יֶׁה? ָמה ֲאנִי עֹושֶׁ ה? ַמה יִהְּ ַדֵבר' ִעם ֱאֹלִקים: 'ֱאֹלִקים! ַמה קֹורֶׁ 'לְּ

ַדֵבר ֵאָליו?  ָלה, מְּ ר ִעם ַההּוא ִמלְַּמעְּ שֶׁ ֵמעֹוָלם ֹלא ָהיָה ִלי שּום קֶׁ קֹוֵלט, ָהַרב? ֲאנִי, ַהִקבּוצְּנִיק, שֶׁ

ר  שֶׁ ַהקֶׁ ַחֵדש: 'ֲאנִי יֹוֵדַע שֶׁ ִלי ִמתְּ ר! וְַּהמֹונֹולֹוג שֶׁ ב זֶׁה ֵליל ַהֵסדֶׁ ַהיֹום ָבעֶׁרֶׁ אֹום ֲאנִי קֹוֵלט שֶׁ ִפתְּ

ַבד   יֹות לְּ ֵבינֵינּו ֹלא ִמי יֹוֵדַע ָמה, ֲאָבל ֱאֹלִקים, ִאם ַאָתה אֹוֵהב אֹוִתי, ֵתן ִלי ִסיָמן, ַאל ִתֵתן ִלי ִלהְּ

ר ֲאִמִתי ִעם עֹוד יְּהּוִדים!'  יֹות בְֵּליל ַהֵסדֶׁ  ַהַליְָּלה, ֵתן ִלי ִלהְּ

אֹום  ַקֵלַח ּוִפתְּ ִתי לְִּהתְּ נַסְּ ת ַהִשיָחה, נִכְּ ִתי אֶׁ יֵן, ֲאָבל  -ִסיַמְּ ַדמְּ ֲאנִי מְּ ִתי שֶׁ לֶׁת. ָחַשבְּ ֹלא. נְִּקישֹות ַבדֶׁ

ֲאנִי שֹוֵאל א ֵרגֹות. ּוכְּשֶׁ ֵצה ַהַמדְּ ה כְּמֹו ַרב יְּהּוִדי ִבקְּ אֶׁ נִרְּ הּו שֶׁ ה ִמישֶׁ לֶׁת וְּרֹואֶׁ ת ַהדֶׁ ָך ֹותְּ ֲאנִי פֹוֵתַח אֶׁ

ַּגם הּוא זָָכה לְֵּארּוַח ָקס יָֻתר לְַּציֵן, שֶׁ ָך?' ַאָתה עֹונֶׁה ִלי: 'ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא!'...'' מְּ  ּום'ִמי ָשַלח אֹותְּ

ָרה בְּבֹוֵרא עֹוָלם. שְּ ֵבית ַחַב''ד, וְַּאט ַאט ּגַם נַפְּשֹו נִקְּ  בְּ

כבר פשט המנהג בכל תפוצות ישראל לעשות קידושא רבא א. 

 בשחרית, ביום טוב, כמו שעושים בשבת. ואין לשנות.

בן ארץ ישראל הנמצא בחוץ לארץ ודעתו לחזור, אינו רשאי ב. 

לקדש לבני חוץ לארץ בליל יום טוב שני של גלויות, וגם אינו 

רשאי לברך על ההלל להוציא ידי חובתו את בני חוץ לארץ. ויש 

 לחוש בזה לאיסור ברכה לבטלה.

מצות יום טוב לחלקו חציו לבית המדרש וחציו לאכילה ושתיה. ג. 

ואל יצמצם בהוצאות יום טוב, וצריך לכבדו ולענגו כמו בשבת. 

וחייב לבצוע על ב' ככרות. ובגדי יום טוב יהיו יותר טובים משל 

  שבת. ולא נהגו לעשות בו סעודה שלישית.

מי שלא הבדיל במוצאי יום טוב, יש לו תשלומין ויכול להבדיל ד. 

גם במוצאי יום אסרו חג. וכן בן ארץ ישראל הנמצא בחוץ לארץ 

ודעתו לחזור, ולא השיג יין להבדלה במוצאי יום טוב, יש לו 

 תשלומין ויבדיל במוצאי יום טוב שני של גלויות.

חייב לבצוע על שתי ככרות ביום טוב כמו בשבת, שצריך לחם ה. 

   משנה גם ביום טוב.

מצות יום טוב לחלקו חציו לבית הכנסת ולבית המדרש וחציו ו. 

 לאכילה ושתיה ושמחה.

אל יצמצם אדם בהוצאותיו לכבוד יום טוב, וכמו שאמר הקב"ה ז. 

לישראל, בני! לוו עלי וקדשו קדושת היום, ואני פורע )ביצה טו:(. 

וכשם שבשבת יש נשמה יתרה לאדם, כך ביום טוב, ולכן תקנו 

חז"ל לומר בתפלת שחרית של יום טוב "נשמת כל חי" כמו 

שאומרים בשבת. וצריך ללבוש בגדים נאים לכבוד יום טוב. ובגדי 

  יום טוב יהיו יותר טובים מהבגדים של שבת.

 אסור לטפח ולרקד ביום טוב, שדין יום טוב כדין שבת גם בזה.ח. 

 שבת חול המועד פסח
 ספרים וקוראים שבעה ‘ מוציאים ב

 ויאמר עולים בראשון בפרשת כי תשא 

 ‘( יב‘, )שמות לג ‘משה ראה אתה אומר אלי וכו

 ואומרים חצי קדיש ובספר שני קוראים 

  בספר יחזקל ומפטירין‘( יט‘ )במדבר כחוהקרבתם 

 השום שתחיית המתים תהיה בניסןהייתה עלי ‘( )לז

 העצמות היבשות.לכן מפטירין  

 קוראים את שיר השירים לפני קריאת האשכנזים

התורה מפני שמפורש בו ענין יציאת מצרים, אך  

 לא נהגו כן.  הספרדים

 ושמחת בחגך
 חייב אדם להיות ‘( ב‘, )תקכטהשולחן ערוך כתוב 

 שמח וטוב לב במועד, הוא ואשתו ובניו וכל הנלוים 

  בביאור הלכהוכתב )והוא הדין לחול המועד( אליו 

 ועכשיו שאין בית המקדש קיים אין יוצאים ידי

 חובת שמחה אלא ביין שנאמר ויין ישמח  

 בשרשאין לנו   כיון חובה  אין בשר  אבל 

 שלמים ומכל מקום מצוה יש 

 גם באכילת בשר 
 


