
שאלות לחג פסח מאת הרב עמיחי כנרתי

בס"ד

מה פירוש הבקשה בתפילות החגים: "והשיאנו ה' אלוקינו את ברכת מועדיך"?

כתב בספר אבודרהם לבאר: "הנכון לפרש שהוא מלשון וישא משאות מאת כולם, שענינו דורון, כלומר
שלח לנו דורון ברכת מועדיך. וגם יתכן לפרש שהוא מלשון משא בני קהת, כלומר הטעיננו את ברכת

מועדיך". תתן לנו במתנה את ברכת המועדים, ותטעין אותנו בה. אם כן, יש כאן בקשה מהקב"ה
שיעזור לנו ונזכה לקבל את "ברכת המועדים". ומהי אותה ברכה שבמועד?

 קיום מצוות החג מתוך דבקות הלב בקב"ה, "דבקנו במצוותיך", שלא נעשה ח"ו את המצוותא. 
רק בעשיה טכנית, "מצוות אנשים מלומדה", אלא גם הלב שלנו יהיה נתון בזה.

 חיזוק באמונה בקב"ה, בנצח ישראל שברא את העולם ומשגיח על עמו בהשגחה פרטית, ב. 
פודה ומציל מכל צרה וצוקה.

התרוממות הנפש, שנזכה לגדול מתוך קדושת החג, מצוותיו ותפילותיו.ג. 
 שמחה של מצוה, "ושמחת בחגך"! בעיקר שמחת הלב, מתוך שמחה פנימית בקב"הד. 

 וגאולתו, וגם שמחה מעשית, כל אחד במה שמשמחו: בבשר ויין, בטיולים, במפגש חברים
וקרובים, וכמובן ב"פיקודי ה' ישרים משמחי לב"!

 קישור לכלל ישראל. נמצאים בליל הסדר, וממש כעת יושבים על שלחן הסדר כל בית ישראל,ה. 
 כל אחד בביתו ומקומו, ונוהגים את מצוותיו. אותו סדר, אותו מהלך, גם אם לא כולם בדיוק

 באתם הדגשים והרגשות ומחשבות, איש ותכונת רוחו, אבל כלל ישראל חוגג ביחד את
 הלילה הגדול הזה, ליל שימורים, וכל אחד מקבל ממנו משהו טוב להמשך דרכו בחיים.

 "כולנו כאחד יחד באור פניך"!

וכל זה צריך תפילה לסייעתא דשמיא, ולא הכל תלוי בידינו, שהרי לפעמים אנחנו רוצים להתרומם ולא
ממש מצליחים, יש "מניעות" רוחניות וגשמיות... לכן צריך לרצות ולבקש על זה, ו"הבא להטהר

מסייעין בידו". חזק ונתחזק לקבל את ברכת המועדים, מתוך שמחה וטוב לבב!!

חול המועד: מה היחס הראוי לימים אלו?

הרבה נבוכים להבין מה מהות הימים הנקראים חול המועד: חול או מועד? שם מבלבל...

באמת הלומד דברי חז"ל מבחין מיד שיש חשיבות גדולה לימים אלו, ימים של קודש, שיש בהם גם
הלכות מיוחדות מה אסור ומה מותר ]חצי מסכת מועד קטן בענין זה![, ומצוה לשמוח בימים אלו, וי"א

שאף מצוה בכבוד ועונג. בירושלמי נאמר: "לא ניתנו המועדות אלא כדי שיהיו ישראל אוכלים ושותים
ועמלים בתורה".

לכן יש ענין להתחזק בימים אלו לעשות אותם כחלק מהחג, להקפיד על הלכות חול המועד, ללבוש
בגדי חג, לאחל "מועדים לשמחה" זה לזה, והחשוב: מלבד בילויים וטיולים למיניהם לזכור לתת חלק

לתורת ה'.

רבי יצחק הוטנר זצ"ל אמר פעם, שלא להניח תפילין בחול המועד )דבר שנתון במחלוקת הפוסקים(
בזה כולם "מהדרים", שחול המועד נחשב כמו החג, אבל לעשות עסק רוחני והתרוממות בחול.

פסח כשר ושמח, לנו ולכל בית ישראל!


