


הנפש  מוסרי  לצד  אירופה.  שואת  ימי  אלה  היו 
על קידוש השם, רבבות אחרים הצטופפו במחנות, 
ונאלצו לשרת יום יום, בעבודה קשה ותובענית, למען 
'התגוררו',  המחנות,  באחד  הנאצים.  מעבידיהם 
דרגש ליד דרגש, שני יהודים יראים ושלמים. האחד, 
יהודי  ולצידו,  רוט,  שמואל  הרב  בשם  צעיר  אברך 
בשם ר' נחמיה, מעט יותר מבוגר, עובד ה' בסילודין 

ונכדם של צדיקים מפורסמים.
מדי ערב, עם שובם מהעבודה ולאחר קבלת מנת 
וחיזקו  זה,  לצד  זה  השניים  ישבו  הזעומה,  הלחם 
איש את רעהו, כי לא יטוש השם עמו והישועה בוא 

תבוא, ובמהרה ייצאו מאפילה לאורה. 
לאביב  מקומו  את  מפנה  החל  הקפוא  החורף 
על  לדבר  החלו  ביניהם  הלילה  ובשיחות  המתקרב, 
הללו,  בתנאים  לחג  הכנותיהם  כי  מובן  הפסח.  חג 
צורבים  וגעגועים  התרגשות  דיבורים,  בעיקר  כללו 
המהודרות  המצות  לאפיית  מאחור,  שנותר  לבית 

ולניקיון המבהיק בבית...
החלומות  לכל  מקום  אין  הללו,  בתנאים  אפס, 
שאיפה  להם,  היתה  ויחידה  אחת  שאיפה  הללו. 
מצה  כזית  לאכול  לזכות  עולמם:  כל  את  שמילאה 

בליל הסדר!
פסגת  היתה  זו  זהו,  הסדר.  בליל  מצה  כזית 

החלומות!
ולא  קמח  לא  כלל,  בדרך  יוצאים,  לא  מדיבורים 
היתה  הזו  שהפעם  אלא  תנור.  ולא  מצה  לא  מים, 
שונה: באחת השיחות ביניהם, גילה האחד כי על יד 
מקום עבודתו בשעות היום, הפציצו בעלות הברית 

מחסן חיטים גדול, וכל תכולתו התפזרה לכל עבר. 
ההזדמנות  'הנה  מיד,  שמואל  ר'  התלהב  נו,'  'נו 
המופצץ,  למחסן  בלאט  אחמוק  הערב  עוד  שלנו! 
קומץ  או  נפגע,  שלא  חיטים  שק  בסביבתו  אחפש 
הראשון  הצעד  זה  הרי  לשימוש!  ראויים  גרעינים 

למימוש החלום הגדול!'
במחנה  שררה  הלילה  אמצע  של  מוות  דממת 
ובסביבתו. ר' שמואל מזנק מהדרגש בעיזוז נעורים, 
ויוצא את הבלוק. הוא מביט אנה ואנה בחשש רב, 
יודע כי אם אחד השומרים יבחין בו - יהיה זה סופו. 
הוא חומק מימין ומשמאל, מדלג על הכלבים וקופץ 
המופצץ,  למחסן  מגיע  הוא  לבסוף  הגדירות,  על 
גרעיני   - היקר  הזהב  ובה  קטנה  שקית  עמו  ונוטל 

חיטה שלמים, שלא נגעה בהם יד אדם...
ופיו  נחמיה  ר'  העת  כל  הדרגש שלידו, שכב  על 
הדקות  הנועזת.  הפעולה  להצלחת  תהלים  ממלמל 
ר'  את  כשראה  ורק  כנצח,  בעיניו  נראו  הנוקפות 
שמואל חוזר לדרגש ושקית קטנה תחובה בידיו תוך 
השניים  לעצמם  הרשו  יקרות,  באור  נוצצות  שפניו 

לשחרר אנחת רווחה...
לחפש  שמואל  ר'  ממהר  המחר,  יום  שחר  עם 
מעט מים נקיים. מים היו מצרך מצוי יותר במחנה, 
ועד מהרה היה בידיו כוס ובה מים זכים. הוא מיהר 
בטוח  במרחק  לדרגש,  בצמוד  המים  את  להטמין 

משקית החיטים היקרה.
בשעות הערב, כשנפגשו שוב, ישב ר' שמואל כל 

העת וטחן באצבעותיו גרעין אחרי גרעין. הדבר לא 
היה קל, אצבעותיו כאבו מהמאמץ, אך הוא דווקא 
שלושה  כעבור  ונעלות.  מרוממות  תחושות  הרגיש 
שקית  הפכה  חופן,  יום  מדי  גרעינים,  טחינת  ימי 
הזכים השמורים  לצד המים  החיטים לשקית קמח, 

בצד הדרגש.
דבר  היו  להבות  במחנה,  חסר  לא  אש  דווקא 
שבשגרה... ר' שמואל חומק מדי יום, אוסף אבנים 
הצריפים  קטנה מאבנים מאחורי  גומחה  מין  ובונה 
הקטן,  למחבוא  ממהר  הוא  אחד  ערב  האחרונים. 
הקמח,  שקית  את  בזהירות  נוטל  הוא  אחת  ביד 
דקות אחדות בער התנור  כוס המים. בתוך  בשניה 
כהלכה, ובתוכו נאפות שלוש מצות קטנטנות, כזית 

כל אחד מהן...
הרבה זמן להתעכב לא היה, בכל רגע נתון הוא 
עשוי להתגלות, והשעה מתאחרת לשוב לצריף. ר' 
מצות  היקרות,  המצות  את  בשקית  צורר  שמואל 
שכל שלב בהן היה מסירות נפש לעצמה. הוא מטמין 
אותן היטב בחיק החלוק, ואץ רץ לשוב לצריף לפני 

שיהיה מאוחר...
הנאצי.  השומר  שם  ניצב  כבר  לצריף,  בהגיעו 
גלוח ראש, גבוה קומה, רובה שלוף ומבט מאיים. ר' 
שמואל ממהר לחמוק מתחת לעיניו הבוחנות, וכבר 

מתחיל לשחרר אנחת רווחה...
הצריף,  מבואת  את  רמה  צעקה  פילחה  'יהודון!' 
'בוא הנה מיד! מה אתה מחביא שם בתוך החלוק?'

ר' שמואל נאנח, וצועד אחורנית בצעדים כושלים. 
מגושמת  יד  שולח  שהוא  לפני  חושב  לא  החייל 
ומוציא את השקית מחיקו. 'אוכל גנבת, הא?' אומר 
החייל בחיוך שטני, אינו מבין ואינו בר השגה מהו 

אותו 'אוכל' למענו מסר ר' שמואל נפשו... 
נחרצות,  קובע  הוא  כאן!',  אוכל  גונבים  'לא 
ומתחיל להכות את ר' שמואל בכת הרובה, תוך כדי 
שהוא מפורר את המצות היקרות לפירורים קטנים 

ומשליך על הרצפה...
ר' שמואל חוזר לדרגש ממרר בבכי, לא על המכות 
שספג, ולא על ההשפלה הקשה. הוא ממרר בבכי 
מעל  אליהן  שהתמסר  מצות  היקרות,  המצות  על 
ומעבר, מצות שאין מילים לתאר כמה הסתכן, כמה 
התמסר, כמה שבר שיאי גבורה כדי להכינם, וברגע 

אחד, הפכו לפירורי עפר על פני האדמה הקרה...
אחרי דקות השבר, מתעשת ר' שמואל. 'הפירורים 
שהחייל  לחכות  רק  צריך  מהרהר,  הוא  שם',  עודם 
יזוז מהמקום... הוא לא נותן מנוחה לעיניו, ומצפה 
בחצות.  המשמרות  חילופי  לשעת  רוח  בקוצר 
לרוץ  ממהר  הוא  מקומו,  את  מפנה  הלז  כשהחייל 

למקום.
גם בחושך העבות, פירורי המצה נוצצים לעברו. 
הוא גוחן לעברם במבט אוהב, ומתחיל לאסוף אחד 
ספק  הוא  ארוכות  דקות  פירור.  אחרי  פירור  אחד, 
עומד ספק שוכב, מרים באהבה וביד אבהית פירור 

נוסף, ועוד אחד, ועוד אחד...
חופן  עם  לדרגש,  חוזר  הוא  ארוכה  שעה  אחרי 
לא  גם  מצות,  שלוש  אלה  אין  בידו.  הפירורים 

אחד  חופן  אחד,  פירורים  חופן  'כזיתים'.  שלושה 
השבועות  מכל  הנפש  מסירות  של  תוצאה  שהוא 

האחרונים...
מהעפר  הפירורים  את  ממיין  ובורר,  חוזר  הוא 
ומהבוץ שנדבק בהם. עתה החופן היה קטן עוד יותר, 
מניח  הוא  בטהרתה.  פירורי מצה  ונקי,  זך  היה  אך 
את החופן במקום מסתור, וממתין בקוצר רוח לליל 

הסדר...
ניקיון,  ליל הסדר כבר כאן. במחנה אין ניחוחות 
עבודה  יום  עוד  יין.  ואין  מצות  אין  לבן,  קיטל  אין 
להחליף  לדרגשים,  ממהרים  והכל  מסתיים,  שגרתי 

כוחות לקראת יום המחר.
לשום  ממהרים  אינם  נחמיה  ור'  שמואל  ר'  רק 
כבר  האחרים  שכל  ממתינים  הם  ההיפך,  מקום. 
ייעלמו מהשטח... רק כשנהיה שקט בטוח, מספיק, 
כזית המצה, חופן הפירורים  ר' שמואל את  מוציא 
שנותר לו מאפיית מצות במסירות נפש שאין לתאר, 

ואשר עלתה במאמץ שלא ניתן לכתוב...
השניים מביטים בכזית המצה בעיניים נוצצות. ר' 
ומיצר  שברשותו,  מצה  הכזית  על  מתרגש  שמואל 
על ידידו ר' נחמיה שלא יזכה לכך. ר' נחמיה מצידו 
מתחיל לדבר על לבו, משכנע ומבקש כי יוותר לו את 

כזית המצה, ומנסה לשדל אותו לוותר עליו...
אחרי שידולים ותחנונים, מתרקמת ביניהם עסקה 
כזו: ר' נחמיה הזוכר היטב את דברי התפילה וההגדה, 
יאמרם בעל פה מילה במילה כאשר ר' שמואל חוזר 
אחריו. זאת ועוד, גם ביום המחר, התחייב ר' נחמיה 
להתפלל בלחש באוזני ר' שמואל את כל התפילה, 

כולל ההלל, כאשר ר' שמואל מתפלל אחריו.
בתמורה, ר' שמואל יעניק לר' נחמיה את הזכות 
כי  בתנאי  זאת  גם  אך  המצה,  כזית  את  לאכול 
גדולה  כה  נפש  במסירות  שנקנתה   – המצוה  שכר 
– יישאר לזכות ר' שמואל. כך שר' שמואל יישאר 
נחמיה  ר'  ואילו  נוספים,  ורווחים  המצוה  שכר  עם 

יאכלנה בפועל. עסקאות שכאלה...
מתגעגע  במבט  המצה  בכזית  מביט  שמואל  ר' 
את  לומר  יזכה  כך  כדאית:  העסקה  כי  מחליט  אך 
שכר  את  יקבל  וגם  בשלימותן,  וההגדה  התפילות 
מצוה אכילת מצה. ר' נחמיה קורן מאושר לקבל את 
תאכלו  'בערב  מצות  לקיים  ולאוכלה,  המצה  כזית 

מצות'!
כוכבים  ועשרות  החודש  אמצע  של  מלא  ירח 
ולאכילת  לעסקה  עדים  היו  לעננים,  מבעד  שנצצו 
יוכל  לא  שבעולם  קולמוס  שכל  בהתרגשות  המצה 
הדרגש,  אל  השניים  עולים  כך,  אחר  רק  לתארה. 
הרבה  התרגשותם  מהלילה.  שנותר  מה  את  לישון 
העייפות  ולולי  לשינה,  רב  סיכוי  להם  הותירה  לא 

מהעבודה המאומצת ספק אם היו נרדמים...
עם שחר, לאחר המסדר המוקפד, שבו איש איש 
לעבודתו. ר' נחמיה מקפיד לקיים את חלקו בעסקה, 
ולוחש לר' שמואל את מילות תפילת שחרית, מילה 
חוזר  שמואל  ר'  כאשר  אות,  אחרי  אות  במילה, 
לקיים מצות מצה,  הזכות  על  אחריו. מרוב שמחה 
פוצח ר' נחמיה בריקוד כאשר הוא מברך על ההלל...



מצוות ארבע כוסות
בליל פסח יש מצוות ארבע כוסות, ושמקדש בעל הבית כולם תופסים את הכוס שלפניהם 

ומכוונים לצאת ידי חובה מצות קידוש ומצות כוס ראשונה, ובעל הבית מכוון להוציאם.
הכוס צריכה להיות נקיה, מלאה, לא פגומה, רביעית שהוא 86 סמ"ק (שו"ע קפג).

רביעית שזה 44  רוב  ובדיעבד אם שתה  יש להקפיד לשתות את הרביעית בבת אחת, 
סמ"ק יצא, ואם לא עשה כן צריך לחזור ולשתות, ועוד ישתה את רוב הכוס גם אם הכוס 
יותר מ86 סמ"ק, כגון שהכוס כוס שיש בה 180 סמ"ק אם שתה 86 סמ"ק שתה רביעית, 

אבל לא שתה את רוב הכוס שהרי צריך לשתות קצת יותר מ90 סמ"ק.
קטן שמבין מצוה לחנכו (שו"ע תע"ב) עדיף שישתה כאשר כתבנו אצל אדם גדול אומנם 
כל זה מצוה לכתחילה אבל יוכל האבא להניח לפניו את הכוס ודיו אבל ילמדו שכן ראוי 

לשתות.
באיזה סוג יין יוצאים ארבע כוסות?

צריך שיהיה יין אדום, ויין ממש עדיף ולא מיץ ענבים. מ"מ אדם שקשה לו ובעיקר נשים 
יערבבו מיץ ענבים עם יין חצי חצי, או שליש יין ושתי שלישים מיץ ענבים וכדומה, כדי 

שיורגש האלכוהול  של היין, ואם גם זה קשה יוצא במיץ ענבים אפילו לבד.
עדיף יין לא מבושל ולא מפוסטר וללא סוכר, ובמיץ ענבים עדיף מפוסטר ללא סוכר, 

מי שסובל מבעיות סוכר יוכל לשתות יין או מיץ ענבים ללא סוכר חיצוני אלא טבעי, ומי 
שלא יוכל גם לשתות את זה יוכל לשתות שכר מדינה כגון עראק וכדומה וכך מקפידים 
בני ספרד, (חזו"ע שבת ב עמוד תח אול"צ חב' ע' קפז משנ"ב תעב' ל"ז), ויש שכתבו שלדעת בני 
אשכנז די במיץ תפוזים או אשכליות 100% טבעי (הליכות שלמה ושבות יצחק), ויש שכתבו 
שיש מקום להקל לבני ספרד אם קשה לו לשתות כוס קוניאק וכדומה, יוכל לקחת מיץ 

תפוזים טבעי וכדומה ויערב בו אלכוהול שמשכר קצת ויצא ידי חובה בזה.
יש ענין שאדם אחר ימזוג לו את היין שהוא מראה דרך חרות (רמ"א תעג').

כיצד מקיימים מצוות הסיבה?
חייבים בין איש ובין אשה (וגם איטר) להסיב על צד שמאל, בארבע כוסות ובאכילת כזית 

מצה של המוציא מצה, הכורך, והאפיקומן, 
אדם ששכח להסב חייב שוב לשתות ולהסב, אבל אם אשה ששכחה לא חוזרת שוב, ולכן 
רצוי שיהיה אדם שיזכיר לכל המסובים להסיב שהרי אין אנו רגילים בכך כל השנה. ויש 
ידיות או כרית,  להסיב את הגוף אחורה מעט ולצד שמאל, וכדאי לשבת על כיסא עם 

שיראה כבן חורין, ואם אין לו ישען על השולחן או אפשר על ברכי חבירו.
מצוות אכילת מצה

אדם שאוכל מצה בליל פסח מקיים מצוה מדאוריתא (שמות יב יח) "בערב תאכלו מצות". 
באכילת מצה הראשונה (במוציא מצה) צריך לאכול כזית מהמצה העליונה וכזית מהמצה 
החצויה, ואם רבים הם המסובים יוכל לחלק חתיכה קטנה מהשתי מצות והשאר ממצה 
שעל השולחן, (אבל מעיקר הדין די שרק הבוצע יאכל מהמצות שבצע שתי כזיתות ושאר המסובים 

יאכלו כזית אחד).
לאחר מכן יש עוד כזית שצריך לאכול בכורך, ולאחר מכן יש את האפיקומן שצריך לאכול 
כזית, ויש מקפידים לאכול ב' כזיתות אחד כנגד קרבן פסח ואחד כנגד המצה הנאכלת 

עמו.
שיעור כזית מצה הוא 27 גרם ויש שכתבו שבמצות רכות יאכלו 35 גרם בכל הנפח וראוי 
להחמיר בעיקר הבוצע, ולזקנים וחולים וילדים אפשר להקל בין 12 ל 15 גרם, ויש לשקול 
את הכזיתות בין של המצה ובין של המרור, לפני החג ואם לא עשו כן יכולים לשקול בחג 

ע"י משקל מכני בלבד ולא דגטלי, כיון שזה לצורך מצוה.
הגדה של פסח

יש ענין גדול להרבות בסיפור יציאת מצרים, שהרי זה עיקר הלילה, להראות ולהמחיש את 
האמונה בקב"ה, על כל ניסיו ונפלאותיו, וכל המרבה בסיפור יציאת מצרים הרי זה משובח 
בהוציאנו  עמנו  ה'  הניסים שעשה  והגדולים את  ולבנותיו הקטנים  לבניו  וימחיש  (שו"ע) 

ממצרים ויתאר להם את עשרת המכות וכל מילה שאומר מקיים מצווה עשה מהתורה.

ואז - - - בום. ריקודו של ר' נחמיה לא מוצא חן בעיני 
השומר הנאצי, וזה ממהר להניף את נשקו ולירות צרורות 
יהודי שקידש  לעוד  והופך  נופל שדוד,  נחמיה  ר'  בראשו. 

את שמו יתברך בחייו, אך גם במותו...
לארץ  ועולה  ההריגה  גיא  את  שורד  שמואל  ר'  מנגד, 
הקודש, כאן הוא מקים משפחה וזוכה לראות דור ישרים 
מבורך. דבר המעשה כמעט נשכח מליבו, עד ללילה אחד...

כאשר  ברק,  בבני  במיטתו  בשלווה  ישן  שמואל  ר' 
בחלומו הוא רואה את ר' נחמיה. 'ידידי', מבקש ר' נחמיה 
שכר  על  בבקשה  לי  ותר  ממך,  'אנא  הלילה,  במראה 
וכדין  כדת  עסקה  עשינו  מתחנן,  אני  בבקשה,  המצוה. 

והשכר שייך לך, אך אני מבקש כי תוותר עליו לטובתי...'
ר' שמואל מתעורר, צמרמורת בכל חלקי גופו. אין ספק, 
המראה היה אמיתי. כבר עשרות שנים חלפו, מנין הגיחה 
בקשה  בכזו  ועוד  לחלומו,  נחמיה  ר'  של  דמותו  לפתע 
מוזרה? הוא פונה לגאון רבי יצחק שלמה אונגר זצ"ל. 'זו 
שאלה לצדיק, לא לרב', אומר הגרי"ש אונגר זצ"ל, 'פנה 

נא לאדמו"ר ממכנובקא'.
הרבי שמע את הסיפור המטלטל במלואו, ונאחז שרעפי 
קודש. מדובר בשאלה לא פשוטה בכלל, לוותר על שכר 
מצוה לטובת נפטר שכבר איננו בין החיים, ועוד איזו מצוה 
נפשו כמה פעמים.  ר' שמואל את  – מצוה למענה מסר 

אחר כך הוא מתעורר ופוסק את פסוקו: 
'ראה נא, ר' שמואל. אני מבין לליבך, כמה קשה לוותר 
כי  זכור  אך  נפשך.  מסרת  למענה  שכזו,  מצוה  שכר  על 
מצה  כזית  לאכול  וזכית  החיים,  בין  להישאר  זכית  אתה 
עוד,  מה  בעז"ה.  ארוכות  שנים  לכך  תזכה  ועוד  לרוב, 
שבידך מצוות רבות נוספות, אשר חבירך לא זכה לקיימן 

כי חייו נקטעו בטרם עת.'
הרבי נשם עמוקות והמשיך: 'לפיכך אני פוסק, כי עליך 
את  ולספר  דלתותיו,  את  לפתוח  הקודש,  לארון  ללכת 
ר' נחמיה  כיוון שידידי  הסיפור במלואו. אחר כך תאמר: 
לא זכה עוד לקיים מצות מצה ולזכות בשכרה, אני מעניק 
לו במתנה גמורה את שכר מצות אכילת מצה באותו ליל 

הסדר במחנה!'
חובתו.  זו  כי  הבין  אך  שמואל,  ר'  הסכים  בקלות  לא 
בדמעות ובבכי תמרורים עשה כאשר ציוה אותו הצדיק, 
שכר  את  והעניק  הקודש  לארון  ניגש  היום  באותו  וכבר 
המצוה היקרה לידידו שכבר אינו בין החיים. רק כשנרגע 
קימעא מהחוויה המסעירה חזר לביתו, והנה תנומה נופלת 

על אשמורות עיניו...
ובחלומו, שוב ידידו ר' נחמיה נגלה אליו, ופניו מאירים 
באור יקרות. 'יישר כח ר' שמואל, ידיד אמת בעולם הזה 
ובעולם הבא,' הוא אומר, ושב ונעלם מאחורי מחיצת אש. 
ורץ לספר את  ר' שמואל שוב מתעורר אחוז צמרמורת, 

חלומו לרבי ממכנובקא זי"ע.
של  שכרן  מתן  יודע  אדם  'אין  ואמר:  אליו  חייך  הרבי 
מצוות. אנו נמצאים כאן, ולא יודעים ולא מעריכים כמה 
שווה כזית מצה שלנו. אי אפשר לדעת באיזו זכות ניתנה 
לר' נחמיה הרשות לחזור לעולם הזה לבקש ממך את שכר 
המצוה, אולי בשכר שהיה כהרוגי מלכות שאין כל בריה 

יכולה לעמוד במחיצתם..'
ביקש  זקוק,  היה  הוא  'עדיין  הרבי,  המשיך  'ועדיין,' 

והתחנן, לזכות בשכר מצוה אחת, בכזית מצה אחד!'
נתפסות  ומשמעויותיו רבות, בלתי  זהו סיפור מטלטל, 
ובלתי מושגות לשכל אנושי. זהו סיפור החובק עולם הזה 

ועולם הבא, ומגלה לנו טפח על הכזית מצה שלנו.
זוכים להסב כבני  כמה עלינו להודות ולשבח, שאנחנו 
לא  גדולים,  ב'כזיתים'  מהודרות  מצות  לאכול  מלכים, 
בפירורים ולא במסירות נפש... כמה אנו צריכים לשמוח 
נימי  בכל  'שהחיינו'  בברכת  להתרגש  מאושרים,  ולהיות 
הלב, שאנחנו יכולים לקיים מצות מצה בסלון מואר, בפנים 

מאירות, עם בני המשפחה ובאוירה חגיגית טהורה...
כמה אנו צריכים להעריך, את גודלה וזכותה של מצות 
מצה החביבה, שאיננו יכולים לתאר איזו זכות גדולה היא 
צריכים  אנו  כמה  ועשרים.  המאה  לאחר  למעלה,  שם 
לשאוף ולהדר, כי שכרה של המצוה כה נשגב ועצום, שאין 

כל בריה ומלאך יכולים לשער! 
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