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חג המימונה

ליקט וערך הרב אליהו מרציאנו

מצאתי כתוב במגילת סתרים ראיתי מרבנא אלוף אבא לא 
יושבין בו כלל מעידנא ועד  היה סוגר דלתי הבית אשר אנו 
עתה כך מנהגינו שלנו ודלתות הבית פתוחות כשיבא אליהו 
ואמרינן בפסח עתידין   ... נצא לקראתו במהרה בלא עיכוב 
לגאל שנא' ליל שימורים הוא לה' ליל המשומר מששת ימי 
שדיבר  אמנה  בשביל  הבית  ינעלו  שלא  ומזהיר  בראשית 

הקב"ה ובשכר האמונה עתידין לגאל,

ומובא בספר עדן מקדם )לר' רפאל משה אלבז, ערך מנהג( 
. מצאתי כתוב בכתבי יד הרב כמ"הר דוד הסבעוני ז'ל, ז"ל: 
אין להקל בשום מנהג ואפילו מנהג קל. וכן כתב רבנו מיימון 
בר' יוסף ז"ל לאביו של הרמב"ם ז"ל בענין חנוכה והעתקתיו 
ומשתה  שמחה  לעשות  לו  נכון  כל  ויתחייב  הגרי:  מלשון 
ומאכל פרסום לנס שעשה ה' ב"ה עמנו באותם הימים ופשט 
המנהג לעשות סופגנין בערבי אלספנז והם מצפחיות כתרגום 
האסקריטין מנהג הקדמונים משום שהם קלויים בשמן זכר 
לברכתו. וכתב הר"ן ז"ל במגילת סתרים כי כל מנהגי האומה 
באלו המנהגות כמו זה והראש בראש השנה. והחלב בפורים 
ובליל מוצאי פסח. והפולין ביום הושענא, ואותן המנהגים אין 

ראוי לבזותם, ומי שהנהיגם זריז ונשכר הוא, כי הם מעיקרים 
נעשים. ולא יבוזו במנהגי האומה. וכבר אמר הנביא ע"ה ואל 
תטוש תורת אמך דת אומתך לא תעזוב. ובקבלות הגאונים 
ראשי ישיבות מנהגות כמו אלו נזכרו בהנהגותיהם.   ומכלל 
ולוקטין  הכנסת  בית  מגג  בשבועות  שמשליכין  התפוחין 

אותם התינוקות וכו' עכ"ל.

הראשון והקדום מכל מנהגי מוצאי פסח הוא המנהג לשתות 
רבנו  בשם  מקדם  עדן  בספר  כמוזכר  פסח  במוצאי  חלב 
יובן לפי מה שאנו מניחים  נסים! מנהג החלב במוצאי פסח 
וזכר  העומר  לחג  שריד  היא  פסח  מוצאי  מנהגי  שמסורת 
לטקס הגדול של הקרבת העומר של סוף ימי בית שני, החלב 
להורדת  היא  העומר  מצות  וסגולת  והמזון  הפרנסה  מסמל 
השפע והברכה בתבואה כדעת חז"ל: "מפני מה אמרה תורה 
אמר  הוא,  תבואה  זמן  שפסח  מפני  בפסח?  עומר  הביאו 
הקב"ה הביאו לפני עומר בפסח כדי שתתברך לכם התבואה 
למזון  לברכה,  רומזים  והחלב  העומר  מצוות  שבשדות". 
לסימנא  פסח  במוצאי  חלב  שתיית  מנהג  טובה.  ולפרנסה 

טבא בא והוא מנהג עתיק יומין.

מרכז מורשת עדות הרמב"ם


