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he genius of Chazal becomes stark and evident as we 
approach and enter into the glorious Leil Haseder. 
Chazal designed The Seder to be a long lasting 

experience that envelopes our minds and thoughts almost 
inevitably. The hustle and bustle before Yom Tov (AND 
THE NERVES), covering up things you never knew were 
there and maybe hoping for a better turn out of family 
members this year, somehow all create a warmth to Yom 
Tov. Just walking into the room, being bowled over by the 
pungent, eye-watering “fragrance” of Chrein being grated, 
transports us to another time, another place and another 
world. And the other-worldly Seder itself – what genius! 
The exaltedness of the Seder manages to fuse the past, the 
present and our prayers for the future into one seamless 
entity that is magically at once somber and hopeful, dark 
and illuminating. These moments of special chemistry 
become the fabric of our future memories, memories that 
linger and linger. 

My own memory really says it all. The Chaya Adam (from 
Vilna) writes that one should not use raw onions for כרפס 
. He then asks, but we in Lithuania DO USE IT, only 
because we don’t have anything else (try and imagine the 
poverty). As a young chil our family, keeping the tradition, 
used a raw onion. Try and imagine my joy when I found 
the Chaye Adam and was able to convince my mother to 
change to a potato. Until then, she would say - nearing 
the age of ninety - her memory was that “Der Pappa”, after 
eating the raw onion, would start coughing every year. Her 
childhood memory of a Seder eighty years ago – the genius 
of Chazal, designing a Seder that remains vivid even after 
so many years. The child will not forget it. (By the way, the 
old way had no problem with hungry people wanting to eat 
more than a  כזית of the  כרפס!)  

The Seder has an interesting requirement, as stated by the 
Baal Haggadah: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא 
 The Rambam (Chametz U’Matzah 7:6) makes it . ממצרים
both easier and harder for us, as he quotes itבכל דור ודור חייב  
 בעל The . אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים 
 requires us to do the near impossible, TO IMAGINE הגדה 

as if we just left Mitzrayim. I always tell Talmidim, you 
couldn’t even find Mitzrayim ON A MAP! The Rambam 
changes  לראות into  להראות - to DISPLAY ACTIONS, TO 
BEHAVE in a way as if you were just freed. But he also 
adds  בעצמו - you yourself, as well as  עתה - right now, as 
part of our "חייב". But let us examine the entire  דין - WHY 
do we have this obligation? There is no such requirement 
by Sukkah, to imagine as if we are sitting in the ענני הכבוד in 
the Midbar. There is no obligation to imagine AS IF I’M AT 
HAR SINAI when the Torah was given (to remember, yes, 
but not to imagine). Let us try and understand. 

The word  הגדה itself has numerous interpretations. The 
Avudraham and others translate it as  הודאה, thankfulness. 
Some beautifully explain (Exalted Evening by Rabbi 
M. Genack) that  לבנך  הגדת means a formal act of והגדת 
 is עדות  testimony before a Bais Din. Therefore, any ,עדות 
disqualified if it is hearsay,  עד מפי עד. It is only  עדות if you 
saw it yourself. Hence, the obligation to imagine, to display 
actions AS IF it in fact just happened TO YOU, to connect 
it as much as we can to  עדות.

Mefarshim raise another question. Since the Mitzvah 
of  מצרים יציאת   is to relate the story of how we were סיפור 
redeemed from the shackles of Mitzrayim, why does the 
Baal Haggadah choose to Darshen the Pesukim in the 
Parsha of Bikurim, in Devarim, while the entire story is in 
the Parshios of Shemos, Vaeira, Bo and Beshalach? 

What an eye-opening Pshat (171 'הגיוני הלכה ח"ג עמ) by Rav 
Shlomo Kluger, who teaches that the advantage of כל המרבה 
  משובח which indicates that THE MAN is , לספר ביציאת מצרים 
(Netziv Shemos 6:7), is because when people repeat stories 
that they heard from others – they will get to the point and 
the listeners will hopefully pay some kind of attention. But 
when the story-teller says this happened TO ME, בדידי הוי 
 that authenticates the story – somewhat – and he , עובדא 
will elucidate every detail –  באריכות - trying to make sure 
every listener will hear it well. The Halacha asks of us – on 
this night as the night of  ליל שמורים , the night to pass our 
Minhagim, our  בטחון, our dreams for לשנה הבאה, our souls 
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he Kohein would bring an inaugural Korban on the first 
day that he served in the Bais Hamikdash. The Kohein 
Gadol brings that same Korban every morning. Why? 

Reb Moshe Feinstein explains that a Kohein Gadol isn’t a 
permanent position. He may get a Mum or something else 
which may disqualify him. So, he brings the Korban every day 
to remind him that it is an honor, and one which can be taken 
away, to serve Hashem.
 
Reb Moshe extends this to any person running an organization. 
He too needs a daily reminder that what he is doing is an 
honor which can be taken away from him at any time. He 
should approach his work with this appreciation. While many 
of us consider it an honor when we first begin our work, we 

usually forget sooner than later.
 
I would like to add one last thought. We should remind 
ourselves that it is a Bracha, an opportunity, and an honor 
to be able to teach our children. And like any Bracha, it can 
be taken away without any notice. Our child may decide he 
doesn’t want to come home anymore or any other common 
scenario where parents lose the privilege to be Mechanech 
their children.
 
Remember when you sit on the Shabbos table and, certainly 
when you are together for the Sedorim, that it’s an honor to 
be able to help your children and treat each situation with the 
upbeat feeling that the honor deserves.
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his article asks a lot from readers. It is about what our 
relationship with Hashem is expected to be. Achieving 
those expectations requires significant effort, something 

we leave little time for in our schedules. Pesach is the right 
time to find a few hours or days. This article begins with how 
a child’s relationship should be with his father. I always leaned 
on my own childhood for my assumptions only to realize what 
was the norm when I grew up is foreign to almost anyone I 
speak to today.
 
Shabbos Hagadol asked of us, in advance of Pesach, to prepare 
for Pesach. We didn’t have Zechusim and we needed something 
to make it to that point. While Shabbos Hagadol doesn’t have 
any actual Halachos to follow today, I would like to suggest 
that people begin to focus their thoughts several days in 
advance. Walking in to the Sedorim figuring out how you're 
supposed to feel is too late to begin doing so. We should enter 
the Seder knowing how we should feel and dedicate the Seder 
to reaching that goal. That requires laying the groundwork a 
few days in advance.
 
Pesach is when we begin our relationship with Hashem as a 
nation, instead of Hashem’s relationship with individuals, such 
as with our Avos. The Haggada describes that Hashem took us 

as a nation, as His first born. The Haggada describes at length 
what Hashem has done for us.
 
But there is very little discussed in the Haggada about what 
Hashem expects from us in this relationship. All that we see 
is the need to say Hallel and appreciate Hashem. I assume, 
then, that Hashem assumes it would be obvious. If He is our 
Father and a father has specific responsibilities to his children, 
then we are His children which also brings with it the specific 
responsibilities children have towards their father.
 
I don’t think it was necessary to discuss how a child treats a 
father until recently. There are several things I remember in 
regard to my role as a child. For example, when I was a child, I 
would freeze if my father gave me the “eyes”. We had fear, not 
from being hurt (I don’t remember my father ever hitting me), 
but an awe of a father figure. Applying that to Hashem, while 
not simple, is certainly a leap we can take, but if we don’t feel 
this awe with our own father, it isn’t realistic to believe that 
we will naturally do it with Hashem. We have a lot of work 
ahead of us.
 
Today, few are afraid of their parents. If they are, it is mostly 
an unhealthy fear, not something which should be applied to 
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A Study of Shabbos #26 
Pesach: Rav Hirsch on the Seder – Part 2 

By David Gurwitz 
 

One way to follow the Torah’s mandate to 
remember Yetzias Mitzrayim and Pesach 
all year is to use the leil haSeder as a 
springboard to focus on the lessons of 
their association with both matzoh, which 
we eat for a week, and chometz, which we 
eat all year.  

As we are often reminded, both chometz 
and matzoh represent far more than food.   

The word matzoh ends with three letters 
that form the beginning of the words 
“Oseh shomayim va’aretz - Maker of 
heaven and earth.” Matzoh is a reminder 
of Hashem’s Presence in the entire 
universe. By reversing the direction of the 
letters of the word chometz - ches, mem 
tzadi - we get the word tzemach, growth.  

Chometz only occurs with inactivity; yeast 
rises unless it is stopped. Baking matzoh, 
with its strict 18-minute cutoff, requires an 
adherence to the first commandment we 
received as a people: a consciousness of 
time.  

We need to infuse order - the meaning of 
the word seder - into all aspects of our 
lives. We need to elevate our 
consciousness in order to actively avoid 
the yeast-like build up of arrogance. We 
are now empowered at this special time to 
utilize our zerizus to stop inactivity in 

working on ourselves and our middos. That 
is why the 49-day Omer count from 
Pesach to Shavuos, Zaman Matan 
Toraseinu, corresponds to the value of the 
word middah, which is also 49. 

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l 
provides a further symbolic explanation of 
the posuk in Shemos (13:3) which states, 
“And Moshe said to the people, remember 
this day when you came out of Mitzrayim, 
out of the house of bondage, that by the 
strength of His hand did Hashem bring you 
out of here. Therefore, no chometz shall 
be eaten.” 

The breads and their haste in cooking, 
following our haste in leaving, our zerizus, 
symbolized that only Hashem saved us. It 
is helpful to recall that while we now can 
only remember and try to relive Yetzias 
Mitzrayim, we actually celebrated the first 
Seder before we left, with our shoes on 
and bags packed, in order to train us in 
gratitude. As Rav Hirsch states, the 
abstention from and removal of chometz 
serve as a lesson for all time that our 
freedom and our entire mission - juts like 
the giving of the Torah - was conferred 
upon us as a gift. 

The symbolism of Pesach is also associated 
with the Jewish home and the role of wives 
in saving Yiddishkeit. They accepted their 
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 ‘When the Aron would travel’ - 'ויהי בנסוע הארון'  
I have been working since I was a child. That is how it was by us in our 
house everyone had to work and help out. After school we would 
immediately go to the family business to help and bring bread home. 
Next to the store was a Kollel of young men from all types of 
backgrounds. There was one unique boy in the Kollel. Every time he 
saw me, he would look at me and ask how I was. Bit by bit we became 
friends, and I began to be interested in what they were doing in the 
Kollel, and he began to bring me close, and he would calmly and 
patiently answer all my questions. 
One day I attended a shiur by a Rav and the next day we started to 
learn as chavrusos, and at every opportunity I went in there to learn 
until my soul craved for Torah. I set aside most of my time to learn 
aside from the time that I had to work. 
I managed to become stronger in the ways of Moshe and Yisrael and 
I married a Heaven-fearing woman who was very happy that I wanted 
to learn and even dedicate myself to it. I worked limited hours and 
most of the day was spent learning despite having minimal food in the 
house.  
One day a family friend asked me to come with him to shul to hear the 
Rav speak since he was obligated to donate the Aron Kodesh and he 
wanted me to meet the Rav. We arrived and the Rav, a distinguished 
individual, apologized finding it hard to find the words to explain to 
my friend that someone wanted to donate the whole shul including 
the Aron Kodesh. Since he already had a donor, he wanted my friend 
to forgo his donation for the sake of the whole shul. My friend listened 
and understood the Rav’s dilemma, thought for a few seconds, looked 
at me and said, “You want to learn Torah all day, right?” “Yes! Hashem 
should let me!!” “Okay, I will make a deal with you. I will give you the 
money for the Aron Kodesh as payment for two months and you learn 
for my mother’s neshama.” 
The Rav was happy. I danced with joy as I could not believe my ears, 
and my friend even more so. For three-and-a-half years I learned all 
day and my friend paid my expenses, and today I work in a Torah 
environment, giving shiurim and thanking Hashem for giving me my 
portion in His Torah. What caused my friend to call me to meet the 
Rav? Why did I agree to the strange request? Whoever truly wants 
Hashem, Hashem will be concerned for him. 

 ה.א.

It is a mitzvah for us to recite -   מצוה עלינו לספר 
Long before the holiday, righteous women are already hard at work 
cleaning the house from the slightest amount of chametz and dust. 
The main concern is that they are sure that the house is clean and 
kosher. As for the men, they are working hard preparing nice 
explanations and interesting stories so they can fulfill the mitzvah 
of ‘sipur yetzias Mitzrayim’ in a beautiful way. In truth, we must 
understand what this mitzvah of recounting the miracles of leaving 
Egypt is, and why is this mitzvah so important to the extent that the 
author of the Haggadah wrote ‘kol hamarbeh lesaper beyetzias 
Mitzrayim harei zeh meshubach’ – ‘whoever increases the telling of 
the exodus from Egypt is praiseworthy’? Why is this different from 
the rest of the year when the mitzvah is just to remember leaving 
Egypt, and not to retell it? 
There are some Jews who have not read or learned and despite this 
they try to fulfill the mitzvos in the best possible way to the best of 
their ability. Yet there are some who ask, “Why do we have to 
repeat the same stories that everyone knows every year? Every 
child knows the story of leaving Egypt from Kindergarten on, so 
what is the purpose of telling it at great length? At the end of the 
day, you can just shorten the story: Bnei Yisrael were enslaved in 
Egypt until HaKadosh Baruch Hu took them out with great might, 
and not before He smote the Egyptians with ten terrible plagues. 
That is the story in brief.” Then why do we have to lengthen the 
story with so many details and be among ‘all those who increase’? 
Chag HaPesach is also called Chag HaEmunah – the Holiday of Faith 
which makes it ‘Rosh Hashanah for Emunah’. There is a famous 
teaching brought down in the holy seforim that the night of the 
Seder arouses a Superior Power just like the exodus from Egypt. 
Just as then everyone saw the power of HaKadosh Baruch Hu and 
the faith in Him Yisbarach was great and tangible, so too nowadays, 
it is possible to receive that Emunah, to sense and see the greatness 
and power of Hashem Yisbarach. This power is aroused by retelling 
the miracles of leaving Egypt, and the other miracles that happened 
to our ancestors and to us through all the generations. When we 
retell those same stories, we merit that same power of faith for us 
and everyone with us. This power is not found throughout the year. 
Therefore, only on Seder night is there a mitzvah to increase the 
telling of leaving Egypt, and the more stories and details of the 
miracles, the more Emunah is strengthened and embedded in our 
hearts, which should remain for many days and the rest of the year. 

- Tiv HaMoadim - Pesach     
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Rabbi Pinches Friedman
Chag HaPessach 5781
Translation by Dr. Baruch Fox

this reason, they said (Shabbas 12b): “A person should never 
request his needs in Aramaic . . . because the ministering 
angels are not familiar with it.”  It is the unique language 
of the Arami who sought to undermine our forefather.  
Nevertheless, to prevent it from interfering with our 
prayers, the sages instituted the practice of offering it a part 
of them—namely, the “targum” that we recite in “kaddish” 
and in “kedushah d’sidrah” (“U’Va L’Tziyon”).  Thus, it will 
feel proud and think, “I am valued in their eyes; for they 
recite their prayers in my language.”  

Now, since we have expelled it from our house . . . seeing 
as yeast and leaven are nicknames for the Satan, who is the 
yetzer hara; without a doubt, it takes the matter seriously.  
Therefore, they arranged for us to give it a share at the 
outset akin to the he-goat that is sent away.  It is analogous 
to the sages’ analogy of the dog that barks in the royal 
palace.  The king orders, “Throw it a bone, so that it won’t 
disturb the meal.”  Thus, we begin with this passage in 
Aramaic, so that it will not disturb our celebration . . . This 
is why we proclaim, “All who are needy, come and eat,” to 
fulfill the dictum: “If your foe is hungry feed him bread.”  
Also, as we are ready to eat, we demonstrate that we have 
not forgotten the destruction of our Beis HaMikdash and 
our splendor, in keeping with (Tehillim 137, 6): “If I fail to 
elevate Yerushalayim above my foremost joy.”  

Toward All of Bnei Yisrael a Dog Will Not Bark

We can also present a beautiful allusion to this fact inherent 
in the words: "עניא לחמא   עני"א The gematria of the word  ."הא 

As we know, both the early and later Rabbinical scholars 
offer explanations as to why the authors of the Haggadah chose 
to begin the recitation on the Seder-night with a passage in 
Aramaic--"עניא לחמא   We will begin to shed some light on  ."הא 
the subject by introducing a wonderful chiddush found in the 
Midrash B’Chiddush on the Haggadah, author by the divine 
kabbalist Rabbi Eliezer Nachman Puah, a disciple of the Rama of 
Pano, zy”a.  He explains that it is analogous to the he-goat sent 
to Azazel on Yom Kippur; it is offered as a bribe to the Satan, so 
that it will not to prosecute us.  Hence, we invite the Satan to 
partake of our festive meal, in keeping with the passuk (Mishlei 
 if your foe is hungry feed—"אם רעב שונאך האכילהו לחם" :(21 ,25
him bread.  Here are his sacred words: 

ידוע הוא שהתרגום הוא לשון ארמי, לשון מאותו רמאי  "ונראה לומר שדבר 

המקטרג תמיד על ישראל, ועל כן אמרו )שבת יב:( שלא ישאל אדם צרכיו בלשון 

והוא לשון מיוחד לארמי אובד  בו, הואיל  ארמי, לפי שאין מלאכי השרת מכירין 

לו חלק בהם,  יקטרג בתפילותינו, התקינו חכמים לתת  זה למען לא  ועם כל  אבי. 

הלא הוא התרגום שאומרים בקדיש ובקדושה דסדרא, כי יתפאר ויאמר חשוב אני 

בעיניהם שאומרים תפילותיהם בלשוני.

מעתה להיות שגירשנו אותו מבתנו... כי שאור וחמץ הם כינויים אל השטן הוא 

יצר הרע, ואין ספק שהוא מקפיד על הדבר. לפיכך סידרו לנו שניתן לו חלק בראש 

המלך,  בבית  הצועק  לכלב  חכמים  שמשלו  המשל  ומעין  המשתלח,  שעיר  מעין 

זה  יערבב הסעודה, כך אנו מתחילין בלשון ארמי  ולא  לו עצם  זרקו  אומר המלך 

כדי שלא יערבב שמחתנו... ולזה אנו אומרים כל דכפין ייתי ויכול, לקיים אם רעב 

וגם כי אנו מזומנים לאכול לא שכחנו חורבן בית מקדשנו  שונאך האכילהו לחם, 

ותפארתנו, לקיים )תהלים קלז-ו( אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי".

Let us propose an explanation.  We know that the 
“targum” is Aramaic; it is the language of the very same 
scoundrel (cheat) that prosecutes Yisrael incessantly.  For 
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We Begin with “Ha Lachma Anya” in Aramaic to Bribe 

the “Samech-Mem” like the He-Goat that Is Sent Away
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CCoonnttrraaddiiccttoorryy  DDeessiirreess  
צו את אהרן ואת בניו לאמר  ““  22::66

זאת תורת העלה הוא העלה על 
מוקדה על המזבח כל הלילה עד 

  ””הבקר ואש המזבח תוקד בו 

“Command Aharon and his sons saying: 
This is the law of the elevation-offering: 
It is the elevation-offering that stays on 
the flame, on the Mizbe’ach all night 
until the morning, and the fire of the 
Mizbe’ach should be kept aflame on it.”  
Why does the Posuk repeat, “הוא העולה?”  

 Shemos 3:12 “כי אהיה עמך” – “For 
I shall be with you” – The בת עין says םn 
this Posuk that the word, “אהיה”  – 
represents the Midah of Anavah, for an 
Anav does not consider himself to be 
complete, even if he is a great Tzaddik, 
rather he always says, “אהיה” – I will 
hopefully be complete in the future, but I 
have not yet reached that point.  
Conversely, the Ba’al Ga’avah considers 
himself, “היה” – already complete, and not 
lacking in anything.  Hakodosh Boruch 
Hu told Moshe that He chose him 
because, “אהיה  for Moshe had the – ”כי 
Midah of Anavah.  Koheles 9:18 “ טובה
 – ”חכמה מכלי קרב, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה
“Wisdom is more valuable than weapons 
of war, but a single error destroys much 
of value.” This Posuk is telling us that the 
difference between the words, “אהיה” and 
 are but one letter – the letter Aleph ”היה“
which only has a value of one, yet missing 
that causes much to be lost.  Not having 
the 'א is the difference between being 
arrogant and humble.  The Torah says, 
“ תור  העולה  תזאת  ” – this is how the Olah 
will really reach its intended destination, 
 from the word of ה' move the – ”היא העולה“
 ,to the other word, and you have ,העולה
“ עולה  - היאה   ” – change the letters to “  אהיה
 and he ,אהיה if one has the Midah of ”עולה
acts with great humility, then “עולה” – his 
Korbon will rise to the proper place. 
 Why does the Posuk repeat, “  הוא
 are ה' and י' If the letters of ”?העולה
removed from the Shem אלקים – the 
remaining letters spell, “אלם” – which 
means “mute.”  This P’gam, deficiency, 
comes from Bitul Torah, for the mouth is 
mute from words of Torah, and if the 
mouth is closed, it cannot be an advocate 
for one on his behalf in Shomayim.  When 

one turns away from the Torah and is 
Mevatel Torah, it causes the 'א from the 
Shem of י-נ-ד-א  leaving the remaining 
letters to be דין, which causes judgment to 
come upon the person.  The reason that 
the 'א is removed is because the letter 'א 
represents, “חכמה  which refers – ”אאלפך 
to the learning of wisdom, and there is no 
greater wisdom in the world than Torah.  
That 'א came from the Shem ה-י-ה-א  of 
Hakodosh Boruch Hu, which is the Sod of 
Binah, for it is from there that the Torah 
was given. The Gemara in Avodah Zara 
tells us that Torah is called, “זאת” and the 
way of the Torah is to always be trending 
upwards – it only goes up and never 
comes down.  “זאת תורת העולה” – The   עסק
 can cause a Tikun through the התורה
letters of the ה-י  of the Shem Elokim, and 
the Aleph of the Shem Adnus, “היא העולה” 
– those three letters, “היא” are “עולה” – are 
elevated and connects to the Sheimos of 
Hashem, and thus completing them, so 
that one is not Chas V’sholom an אלם, nor 
does דין come upon him.    
 Why does the Posuk repeat, “  הוא
 There are times that people can ”?העולה
partner together, and what they will do 
will be beneficial for both of them, for 
example two owners of similar type 
fields.  While there are other times where 
people own different types of fields, and 
rain at certain times will be beneficial for 
one of the people while detrimental to the 
other.  In the latter case, the needs, and 
thus the desires, of these people 
contradict each other.  Similarly, if you 
have one who has medication which he 
wants to sell to the sick, and one who has 
food and drink, which only the hearty and 
healthy will eat and drink a lot of it.  The 
one who sells the medicine wants there to 
be sick people so that he can sell his 
medicine to them, while the food and 
drink seller wants everyone to be healthy 
so that they purchase his food and drink.  
These people’s desires are contradictory. 
The same is true with the Nefesh and the 
Guf. They cannot get together with the 
same desires, for their desires are 
opposites: one wants Ruchniyos and one 
wants Gashmiyos.  When one rises the 
other falls, and it does not work that they 
can both rise together.  “זאת תורת העולה” – 

this is the Nefesh which is similar to fire, 
which always rises, as opposed to the 
Guf, whose nature is similar to the 
nature of a stone, which is always headed 
down.  Thus, the Nefesh is referred to as 
a “נר” for its flame is always seeking to go 
higher, while the Guf is referred to as 
היא “  .which is down – below us – ”אדמה“
 The Torah is stressing that we – ”העולה
must know that it is only the “היא” – the 
Nefesh, which we must focus on going up, 
for if we focus on the Guf also going up, 
then the Nefesh will go down. (בן איש חי) 

 Why does the Torah say here, 
 as opposed to the more – ”זאת תורת העולה“
common Loshon of, “העולה מעשה    ?”זאת 
The reason why Hakodosh Boruch Hu 
used this Loshon is to teach us that if one 
is Osek, toils and learns the Torah of the 
Olah, in the Korbonos of Olah, the Torah 
considers it as if you brought the Korbon 
Olos in front of Hakodosh Boruch Hu. 
 (מדרש הבאור)

 The Torah is teaching us that 
everything we do in life is a work in 
progress.  It is never done and complete, 
rather it is always before us.  There are 
always opportunities, and we must take 
them.  We have an obligation to 
constantly look to the future to see what 
else we can do.  We must evaluate what 
we are lacking in, and seek to rectify it. 
We have an obligation to know all the 
Mitzvos. While we may not know all of 
the intricate Halachos of all the Mitzvos 
of the Torah, as a starting point we must 
seek as much knowledge as we can, so 
that we can at least know when we are to 
ask a Shaila to a Chochom.   We must 
know that if we truly want to be elevated, 
we must focus on our Avodas Hashem, 
and not on the Gashmiyos of this world.  
If our focus and goal is in accomplishing 
matters of Gashmiyos, that has a direct 
inverse effect upon our Ruchniyos.  We 
must look to ingrain the Torah Hakdosha 
and Emunah in Hakodosh Boruch Hu 
within ourselves, and seek to pass it on to 
our children.  May we be Zoche to truly 
elevate ourselves in Ruchniyos, so that 
we become beings of a higher standard, 
העולה  in front of Hakodosh Boruch ,היא 
Hu.    

Parashas Tzav א"פשת וצתשרפ

Hebrew Academy of Cleveland
Dedicated to the memory of Ellis Goldberg z’’l publisher and distributor of the worldwide edition of Peninim 

חבזמהלעהדקומלעהלעהאיההלעהתרותתאז
This is the law of the Olah/Elevation-offering (that stays) on the 

flame on the Altar. (6:2)

The Korban Chatas, Sin-offering, is brought when one 
inadvertently commits a transgression for which the punishment is, 
when intentional, either kares, Heavenly excision, or the death 
penalty [any of the four forms of capital punishment/execution]. A 
person brings a Korban Olah for a sin which he committed with his 
mind, in which he had improper, sinful thoughts. Interestingly, when 
one performs a sin with his hand, his punishment is chatas, which is 
partially eaten by the owners and Kohanim. In contrast, when one 
commits a sin with his mind, he must bring a korban which is 
completely burnt. Why is this? 

Simply, I would suggest that a sin which one commits with 
his mind permeates his entire body, tainting everything, because the 
mind determines what the body does. Ramban observes that the 
same hand that writes a Sefer Torah can commit murder. Is the hand 
to blame? No! It is the mind that determines and defines the actions 
of the hand. On the other hand, when hands/actions commit a sin, it 
is only the hands that have committed the sinful act. It does not 
affect the other organs of the body. Thus, a Korban Olah which 
atones for the sins of the mind is wholly burnt, and a Korban Chatas
which atones for actions, is partially eaten by both owner and 
Kohen. 

The Nesivos Chaim (cited in Nifle’osecha Asichah) explains 
that the purpose of a korban is to teach its donor what it is that 
Hashem wants/expects of us and in what manner a Jew should carry 
out his daily endeavour. It is unrealistic to ask a person that all of his 
activities should be totally untainted of any physical/material 
prejudices and interests. We are human, and, as such, we are prone 
to human tendencies. We cannot expect a person to execute a 
mitzvah and not derive any physical pleasure or purpose thereby. It 
is what it is. In the realm of thought, however, we may expect that 
one’s mind be completely in sync with his actions. Upon davening
(for example), one should maintain kavanah, proper intention, focus 
and devotion. One has no excuse for a “wandering” mind. Therefore, 
the Torah distinguishes between thought and action with regard to 
its various korbanos. 

In his inimitable manner, Horav Yitzchak Zilberstein, Shlita
relates an inspiring story which underscores the importance of 
proper thought, kavanah, when one is engaged in a davar 
she’b’kedushah, holy endeavour. Horav David Segal HaLevi, zl,
authored the Turei Zahav commentary to the Shulchan Aruch. The 
Taz (as he is reverently known) is one of Klal Yisrael’s premier 
poskim, halachic arbiters. In the Pincas, notebook, of the Chevra 
Kaddisha, Jewish Sacred/Burial Society, of the city of Lvov, Poland, it 
is noted that the Taz was known to wear an old, torn Tallis. It was 
obvious from the colour of the Tallis and the pattern of its tatters 
that he had worn it for quite some time. When it became known 
that the man who represented the city’s spiritual centre piece, a 
man known throughout the entire Torah world for his brilliance and 
erudition, was attired in an old Tallis, the women of the community 
assembled and donated a brand new white Tallis made of the finest 

wool, as befits a Torah scholar of the stature of the Taz. They 
brought the gift to him. He opened up the package and saw the 
impressive Tallis which they had commissioned for him. He 
remarked, “Thank you. My deepest gratitude to you for the thought. 
However, I refuse to wear a new Tallis. I require my old, torn Tallis to 
serve as a testament on my behalf in Heaven Above that I never had 
any extraneous thoughts during Shemoneh Esrai.” His mind was 
always focused on the words, their meaning and implications. Can 
we make such a statement? 

Indeed, Rav Zilberstein supplements the story (Chashukei 
Chemed Bechoros 37a) with the following observation: The Taz was a 
saintly angel, an unparalleled tzaddik, about whom his Tallis could 
attest such positive testimony. Those of us who are unable to make 
such a statement, whose Tallis cannot (for obvious reasons) vouch to 
our positive, appropriate focus during Shemoneh Esrai, should repair 
and clean the Tallis that we wear, so that we should at least be 
attired in a clean Tallis when davening to Hashem. 

Perhaps this might be a time to mention that this applies to 
all devarim she’b’kedushah, sacred objects: Tallis; Tefillin; the 
clothing we wear to shul, which indicates the esteem in which we 
hold the shul, the congregation, the Shabbos. Certainly, to find the 
money to purchase an expensive wardrobe, but continuing to wear 
an old Tallis that could use a cleaning, reflects misplaced values and 
imperiousness that borders on disdain for a mitzvah. 

םירחאםידגבשבלווידגבתאטשפו
And he shall take off his garments, and put on other garments. (6:4)

In his Sipurei Chassidim, Horav Shlomo Y. Zevin, zl (cited by 
Imrei Shammai) relates that Rav David Tzvi Chein, a Chabad chassid, 
who was Rav in Chernigov, was scheduled for his yechidus (private 
interview with the Rebbe, during which the chassid seeks guidance 
and inspiration) with Horav Shmuel, zl, of Lubavitch. He arrived late, 
so he decided that he would wait outside the Rebbe’s study. In that 
way, when the Rebbe would leave, he would quickly ask his 
question. He was late, and he had to return to Chernigov. As he was 
waiting, he was joined by the Rebbe’s gabbai, aide/attendant, who 
had brought a change of clothes for the Rebbe. Apparently, after the 
Rebbe spent a session of yechidus with a number of chassidim, he 
perspired heavily and required a new set of clothing. 

The gabbai had a problem with this, “The entire yechidus
session lasts an hour. Why should the Rebbe perspire so much?” Rav
David Tzvi did not respond (probably because he knew the attendant 
would not understand). When he did not reply, the attendant asked 
again, this time even louder, “Why does the Rebbe perspire so 
much?”

It was at this point that the Rebbe’s door opened, and the 
Rebbe stuck out his head to respond to his attendant, “I am 
dismissing you from your position effective immediately. Please go 
home, and I will continue to send you your wages each week. By the 
way, why is it so difficult for you to understand why I perspire 
profusely? In the course of one hour, I had yechidus with 25 people. 
If I am to counsel a person properly, I must experience his adversity 
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he genius of Chazal becomes stark and evident as we 
approach and enter into the glorious Leil Haseder. 
Chazal designed The Seder to be a long lasting 

experience that envelopes our minds and thoughts almost 
inevitably. The hustle and bustle before Yom Tov (AND 
THE NERVES), covering up things you never knew were 
there and maybe hoping for a better turn out of family 
members this year, somehow all create a warmth to Yom 
Tov. Just walking into the room, being bowled over by the 
pungent, eye-watering “fragrance” of Chrein being grated, 
transports us to another time, another place and another 
world. And the other-worldly Seder itself – what genius! 
The exaltedness of the Seder manages to fuse the past, the 
present and our prayers for the future into one seamless 
entity that is magically at once somber and hopeful, dark 
and illuminating. These moments of special chemistry 
become the fabric of our future memories, memories that 
linger and linger. 

My own memory really says it all. The Chaya Adam (from 
Vilna) writes that one should not use raw onions for כרפס 
. He then asks, but we in Lithuania DO USE IT, only 
because we don’t have anything else (try and imagine the 
poverty). As a young chil our family, keeping the tradition, 
used a raw onion. Try and imagine my joy when I found 
the Chaye Adam and was able to convince my mother to 
change to a potato. Until then, she would say - nearing 
the age of ninety - her memory was that “Der Pappa”, after 
eating the raw onion, would start coughing every year. Her 
childhood memory of a Seder eighty years ago – the genius 
of Chazal, designing a Seder that remains vivid even after 
so many years. The child will not forget it. (By the way, the 
old way had no problem with hungry people wanting to eat 
more than a  כזית of the  כרפס!)  

The Seder has an interesting requirement, as stated by the 
Baal Haggadah: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא 
 The Rambam (Chametz U’Matzah 7:6) makes it . ממצרים
both easier and harder for us, as he quotes itבכל דור ודור חייב  
 בעל The . אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים 
 requires us to do the near impossible, TO IMAGINE הגדה 

as if we just left Mitzrayim. I always tell Talmidim, you 
couldn’t even find Mitzrayim ON A MAP! The Rambam 
changes  לראות into  להראות - to DISPLAY ACTIONS, TO 
BEHAVE in a way as if you were just freed. But he also 
adds  בעצמו - you yourself, as well as  עתה - right now, as 
part of our "חייב". But let us examine the entire  דין - WHY 
do we have this obligation? There is no such requirement 
by Sukkah, to imagine as if we are sitting in the ענני הכבוד in 
the Midbar. There is no obligation to imagine AS IF I’M AT 
HAR SINAI when the Torah was given (to remember, yes, 
but not to imagine). Let us try and understand. 

The word  הגדה itself has numerous interpretations. The 
Avudraham and others translate it as  הודאה, thankfulness. 
Some beautifully explain (Exalted Evening by Rabbi 
M. Genack) that  לבנך  הגדת means a formal act of והגדת 
 is עדות  testimony before a Bais Din. Therefore, any ,עדות 
disqualified if it is hearsay,  עד מפי עד. It is only  עדות if you 
saw it yourself. Hence, the obligation to imagine, to display 
actions AS IF it in fact just happened TO YOU, to connect 
it as much as we can to  עדות.

Mefarshim raise another question. Since the Mitzvah 
of  מצרים יציאת   is to relate the story of how we were סיפור 
redeemed from the shackles of Mitzrayim, why does the 
Baal Haggadah choose to Darshen the Pesukim in the 
Parsha of Bikurim, in Devarim, while the entire story is in 
the Parshios of Shemos, Vaeira, Bo and Beshalach? 

What an eye-opening Pshat (171 'הגיוני הלכה ח"ג עמ) by Rav 
Shlomo Kluger, who teaches that the advantage of כל המרבה 
  משובח which indicates that THE MAN is , לספר ביציאת מצרים 
(Netziv Shemos 6:7), is because when people repeat stories 
that they heard from others – they will get to the point and 
the listeners will hopefully pay some kind of attention. But 
when the story-teller says this happened TO ME, בדידי הוי 
 that authenticates the story – somewhat – and he , עובדא 
will elucidate every detail –  באריכות - trying to make sure 
every listener will hear it well. The Halacha asks of us – on 
this night as the night of  ליל שמורים , the night to pass our 
Minhagim, our  בטחון, our dreams for לשנה הבאה, our souls 
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– DO IT WELL. Tell the story as well as someone who just 
escaped from captivity because then you will tell it well and 
then they will listen. He then explains, a very elementary 
Vort, the Parsha of Bikurim is in FIRST PERSON, where 
he tells the story AS IF IT HAPPENED TO HIM – as it is 
written:

 and ,ונצעק  and ויתנו עלנו עבודה קשה, ויתנו עלינו, וירעו אותנו המצרים 
we cried out,  וישמע ה' את קולנו - our voices and  ויוציאנו, He 
took us out etc.. So the  משובח Yid tells HIS OWN STORY, 
so that all the assembled will tune in. The Parshiyos of 
Shemos etc. tell the story impersonally: Hashem said, 
Moshe said, Pharoah said, which does not fit as well for 
someone telling a personal story that happened to him.

Memories can create emotions that can run the full gamut 
– from sad to joyous, and sometimes even both of them 
alongside each other. As we prepare, giving busy a new 
definition, we must, must think about our memories of 
last years Pesach. What the  מגפה did to us last year Pesach 
and since. So, so many  קרבנות , so much heartbreak, it is 
almost beyond belief. Years ago, when the beginning 
of the exodus of Yidden from Russia began, there were 
those who suggested that everyone should set an extra 
seat at the Seder table to empathize with the Yidden still 
in captivity. Hashem Yerachem, there are too many empty 
seats by the Seder for too many Yidden,  ויפקד מקום דוד. On 
the other hand, if you are reading this, we are here by the 
great  רחמים of Hashem. I recently read an article written by 
someone who grew up in Washington Heights around the 
same time I did. I guess I was taken by the article because 
his description of the neighborhood, circa 1950’s, was 
extraordinary. His pen was  ממש on the pulse of zeitgeist 
of the area. He writes that everyone he knew had a number 
on their arm – his father, his mother and even his teenage 
sister. He must have been six or seven years old when he 
asked his mother “when will I get a number on my arm”, 
thinking maybe by his Bar-Mitzvah or something. That is 
how a six-year-old thinks in a neighborhood of survivors. 

My mind wandered – I  חלילה would not, could not, compare 
those  שרידי חרב , that I grew up with to any other kind of 
survivor of ANYTHING IN THE WORLD. The not even 

half-witted, irresponsible comparing ANYTHING to that 
 even using the same terminology, makes me just want ,חורבן 
to slap them across the face. I’m probably not alone. On the 
other hand,  בזעיר אנפין - in miniature, we also survived our 
 It’s .הלואי ווייטער  and were spared totally, partially and מגפה 
the kind of thing that, despite all the outspoken  חכמים who 
were proven not even to be a  שאינו יודע לשאול, nobody knows 
anything, why or how. All we are able to know is that אי"ה  
we will be able to have a far superior Seder to our last years, 
AND for that we all need to be grateful beyond words. The 
 explains why even Hashem called Moshe by the name חזקוני 
given to him by Bas Pharoah, because Hashem ALWAYS 
wanted to remind him – YOU ARE A SURVIVOR. You 
were in a flimsy basket, floating down the river, and I saved 
you –  מן המים. Every survivor needs to remind themselves: 
You were saved for a reason, you still have a mission, a תפקיד  
to accomplish. I think these thoughts are also included in 
 .MY OWN SURVIVAL, up close and personal - כל המרבה 

The great people of my Shul know that I always end my שבת 
 with a Vort from Rav Shalom Shvadron. If only הגדול דרשה 
I could transmit it to you as I heard it. If you walk into a 
room and see one woman  רייבט חריין, grating horseradish  
and weeping, you figure it must be Erev Pesach. If you find 
three women grating, you figure there must be a wedding. 
If you find thirty women grating  חריין, you will figure that 
a Rebbeh is making a Chasuna. The amount of women 
grating  חריין and crying indicates the measure of the great 
and special Simcha that will follow. Reb Shalom blasted 
out, as only he could: רבונו של עולם – גינוג חריין געריבען, זאל שוין 
שמחה! גרויסע  די   so ,חריין  We have all grated ENOUGH זיין 
Hashem, let us finally enjoy the great  שמחה of לשנה הבאה 
בירושלים אמן

Among those who are  מצפים לישועה.
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 ‘When the Aron would travel’ - 'ויהי בנסוע הארון'  
I have been working since I was a child. That is how it was by us in our 
house everyone had to work and help out. After school we would 
immediately go to the family business to help and bring bread home. 
Next to the store was a Kollel of young men from all types of 
backgrounds. There was one unique boy in the Kollel. Every time he 
saw me, he would look at me and ask how I was. Bit by bit we became 
friends, and I began to be interested in what they were doing in the 
Kollel, and he began to bring me close, and he would calmly and 
patiently answer all my questions. 
One day I attended a shiur by a Rav and the next day we started to 
learn as chavrusos, and at every opportunity I went in there to learn 
until my soul craved for Torah. I set aside most of my time to learn 
aside from the time that I had to work. 
I managed to become stronger in the ways of Moshe and Yisrael and 
I married a Heaven-fearing woman who was very happy that I wanted 
to learn and even dedicate myself to it. I worked limited hours and 
most of the day was spent learning despite having minimal food in the 
house.  
One day a family friend asked me to come with him to shul to hear the 
Rav speak since he was obligated to donate the Aron Kodesh and he 
wanted me to meet the Rav. We arrived and the Rav, a distinguished 
individual, apologized finding it hard to find the words to explain to 
my friend that someone wanted to donate the whole shul including 
the Aron Kodesh. Since he already had a donor, he wanted my friend 
to forgo his donation for the sake of the whole shul. My friend listened 
and understood the Rav’s dilemma, thought for a few seconds, looked 
at me and said, “You want to learn Torah all day, right?” “Yes! Hashem 
should let me!!” “Okay, I will make a deal with you. I will give you the 
money for the Aron Kodesh as payment for two months and you learn 
for my mother’s neshama.” 
The Rav was happy. I danced with joy as I could not believe my ears, 
and my friend even more so. For three-and-a-half years I learned all 
day and my friend paid my expenses, and today I work in a Torah 
environment, giving shiurim and thanking Hashem for giving me my 
portion in His Torah. What caused my friend to call me to meet the 
Rav? Why did I agree to the strange request? Whoever truly wants 
Hashem, Hashem will be concerned for him. 

 ה.א.

It is a mitzvah for us to recite -   מצוה עלינו לספר 
Long before the holiday, righteous women are already hard at work 
cleaning the house from the slightest amount of chametz and dust. 
The main concern is that they are sure that the house is clean and 
kosher. As for the men, they are working hard preparing nice 
explanations and interesting stories so they can fulfill the mitzvah 
of ‘sipur yetzias Mitzrayim’ in a beautiful way. In truth, we must 
understand what this mitzvah of recounting the miracles of leaving 
Egypt is, and why is this mitzvah so important to the extent that the 
author of the Haggadah wrote ‘kol hamarbeh lesaper beyetzias 
Mitzrayim harei zeh meshubach’ – ‘whoever increases the telling of 
the exodus from Egypt is praiseworthy’? Why is this different from 
the rest of the year when the mitzvah is just to remember leaving 
Egypt, and not to retell it? 
There are some Jews who have not read or learned and despite this 
they try to fulfill the mitzvos in the best possible way to the best of 
their ability. Yet there are some who ask, “Why do we have to 
repeat the same stories that everyone knows every year? Every 
child knows the story of leaving Egypt from Kindergarten on, so 
what is the purpose of telling it at great length? At the end of the 
day, you can just shorten the story: Bnei Yisrael were enslaved in 
Egypt until HaKadosh Baruch Hu took them out with great might, 
and not before He smote the Egyptians with ten terrible plagues. 
That is the story in brief.” Then why do we have to lengthen the 
story with so many details and be among ‘all those who increase’? 
Chag HaPesach is also called Chag HaEmunah – the Holiday of Faith 
which makes it ‘Rosh Hashanah for Emunah’. There is a famous 
teaching brought down in the holy seforim that the night of the 
Seder arouses a Superior Power just like the exodus from Egypt. 
Just as then everyone saw the power of HaKadosh Baruch Hu and 
the faith in Him Yisbarach was great and tangible, so too nowadays, 
it is possible to receive that Emunah, to sense and see the greatness 
and power of Hashem Yisbarach. This power is aroused by retelling 
the miracles of leaving Egypt, and the other miracles that happened 
to our ancestors and to us through all the generations. When we 
retell those same stories, we merit that same power of faith for us 
and everyone with us. This power is not found throughout the year. 
Therefore, only on Seder night is there a mitzvah to increase the 
telling of leaving Egypt, and the more stories and details of the 
miracles, the more Emunah is strengthened and embedded in our 
hearts, which should remain for many days and the rest of the year. 

- Tiv HaMoadim - Pesach     
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 However, at the end of the day, we are taught by Heaven ‘lechol 
bnei Aharon tihyeh ish kiechav’ – ‘it shall belong to all of Aharon’s 
sons, every man alike’. True, success has shown on you and you 
merited hides and gifts more than your brother Kohanim standing 
by your side, but the reality is that you have to share it with them 
equally. And if he comes and wonders, ‘I exerted myself and I earned 
the reward of my hard work, why do I have to share it equally with 
the rest of my brothers who are with me? They were also involved 
in the avodah of the day, and each one received according to the 
effort put in, then they should each take what they worked for, and 
I too will keep what I worked hard for.’ We reply to him, ‘You do not 
give what is yours, and you are not given what is yours. Therefore, it 
is not appropriate that you take a large portion, and please divide 
your gifts with those found with you. Your actions will engrave in 
your heart that everything is in the hands of Heaven.’ 
The successful Kohen understands this as well, that a large merit fell 
in his lot, since according to the truth of the Torah it is incumbent on 
every ‘bais av’ [family] to divide equally. It would have been fitting 
for the Torah to explain this expressly and we would not have had to 
expound it from the simple meaning. This exposition takes two 
verses out of their contexts. Whether ‘lo yihyeh’ – ‘it shall be his’ or 
‘lechol bnei Aharon’ – ‘to all the sons of Aharon’, the first plainly 
indicates that it is just his, and we take these words out of their plain 
meaning and we say the intent is for the whole ‘family’. Similarly in 
the next verse, for ‘to all the sons of Aharon’ means to all the 
Kohanim, that is, anyone counted as the sons of Aharon, and we take 
these words out of their plain meaning saying that the intent is for 
the family. We are forced to say that we must come to this 
interpretation. Perhaps the Torah wanted to reveal to us that even 
though we are commanded to divide everything we have merited 
from the table of on High equally, still there is the category of ‘it shall 
be his’, for the Kohen who gives away his portion earns ‘it shall be 
his’ which he receives in the World to Come. 
These are the teachings we learn from these passages. First, we must 
know that even if we have merited having wealth from the Creator, 
it is not ours, and we must donate a portion of Hashem to the poor 
and destitute. If we do merit this mindset, and we fulfill that which 
is incumbent on us, then we will merit that money for we have 
earned an eternal possession from Above through it. 
It is told that when the Turks ruled Israel, the Arabs once revolted 
against them and they staged a progrom against all the residents of 
the Holy Land. Mainly, they handed over the Jews. They gathered all 
the Jews of Tzefas to a certain place called ‘Aufshlus’. Among the 
captives was the holy Rav of Avritsh, and the Arabs afflicted the 
Jews, and they would not even give bread to the children. 
There was a man there named R’ Yisrael Leib, a grandson of the 
brother of Rav of Avritsh. He put himself in danger by secretly 
leaving ‘Aufshlus’ to get food for the captives. He was able to get 
enough bread so that everyone could have half a loaf. After dividing 
the bread to everyone, he was left with a whole loaf, and R’ Yisrael 
Leib wanted to keep it for himself. When the ‘Bas Ayin’ sensed this, 
he told him, “Rebbe Yisrael Leib, divide your portion equally with 
everyone.” Even though he put his life in danger for it, the Rav did 
not see this as a valid reason to take a double portion, for as we have 
said regarding one who has merited a gift from Hashem Yisbarach, 
he must know that this is a deposit from others in his hand. And as 
it seemed, R’ Yisrael Leib was on a level where he could equate 
himself with everyone else.    

 הכל בידי שמים 
Everything is in the hands of heaven 

והכהן המקריב את עלת איש עור העלה אשר הקריב לכהן לו יהיה: וכל 
וכל נעשה במרחשת ועל מחבת לכהן המקריב  מנחה אשר תאפה בתנור 

תהיה איש    אתה לו תהיה: וכל מנחה בלולה בשמן וחרבה לכל בני אהרן
י(-כאחיו: )ז:ח  

And the Kohen who offers a person’s olah-offering, the hide of the 
olah-offering that he offered, it should be his, to that Kohen. Any 
meal-offering that is baked in the oven and any that is baked in a 

deep pan or in a shallow pan, it shall belong to the Kohen who 
offers it, it shall be his. And any meal-offering that is mixed with oil 

or that is dry, it shall belong to all of Aharon’s sons, every man 
alike. (7:8-10) 

Rashi explains: To the Kohen who offers it… - one might think that it 
goes to him alone, The Torah teaches ‘It shall belong to all of 
Aharon’s sons ’one might think that it goes to all of them, the Torah 
teaches ‘to the Kohen who offers it’. How is this? It belongs to the 
extended family of the Kohen of that day on which they offer it. 
It once happened to the holy Rav of Satmar who was famously known 
as a Tzaddik who gave much tzedakah and chesed, he gave a sizeable 
portion of his money for the many needs of Bnei Yisrael. It was for 
this reason that he would proposition the wealthy men who were 
close to him and they would donate tzedakah for the public needs. 
Most of the wealthy recognized the majesty of their Rav and guiding 
light, and they donated generously to him. There were even those 
among them who believed that their giving this charity brought 
blessing to their possessions, and they understood that there was no 
holding back from the request of the Rebbe, and whatever he asked 
of them they donated for the nation of Hashem. However, there were 
a few of them that although they were prepared to donate, they held 
back from donating the Rebbe requested of them. They rationalized 
that they worked hard to accumulate their wealth, and now the 
Rebbe came and decreed that they part with their wealth. 
Once when the Rebbe asked for a large sum from one of these men, 
he began to bend the ear of the Rebbe, explaining that the Rebbe was 
exaggerating his demands. He said, “The Rebbe has to understand 
that I had to exert much effort until I merited seeing my wealth. In 
the beginning there were some good years and I had to sleep in the 
business because I worked so late. I did not want to waste time for 
the good of the business, and I put in most of my effort in that time. 
After all this hard work I was then able to say, ‘I exerted and I found 
success’ for after I put all my strength and money into my business, I 
was able to reap success. And now the Rebbe comes and asks that I 
give my money to those who did not exert and work hard.” 
The Rebbe’s reply was brief, “By us Jews, we call this ‘siyata 
d’shmaya’ – ‘the help of Heaven’. 
The Rebbe intended to rebuke him with this, that he is mistaken. It 
was not his effort that brought blessing to his lot, for if HaKadosh 
Baruch Hu did not want it, he could have worked five times as hard 
and he would noy have found blessing in his hard work. On the other 
hand, the hard work that he put in was for nothing, since the blessing 
of Hashem accompanied him, he would have earned all this without 
so much hard work. Since this was so, you have no claim that your 
exertion should go for someone else, since this money belongs to the 
Almighty, it is fitting that he fulfill the will of the Almighty with it. 
We see something similar in the passage before us. The ‘successful’ 
Kohen is standing in the azarah [Temple courtyard] hurrying to do the 
avodah, and he has merited from heaven to be involved in a number 
of karbanos that were brought to the azarah. Now, he has merited 
many matnos Kehuna [gifts to the Kohen] from the table of on High, 
and as the Torah states ‘lo yihyeh’ – ‘it shall be his’!  
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this reason, they said (Shabbas 12b): “A person should never 
request his needs in Aramaic . . . because the ministering 
angels are not familiar with it.”  It is the unique language 
of the Arami who sought to undermine our forefather.  
Nevertheless, to prevent it from interfering with our 
prayers, the sages instituted the practice of offering it a part 
of them—namely, the “targum” that we recite in “kaddish” 
and in “kedushah d’sidrah” (“U’Va L’Tziyon”).  Thus, it will 
feel proud and think, “I am valued in their eyes; for they 
recite their prayers in my language.”  

Now, since we have expelled it from our house . . . seeing 
as yeast and leaven are nicknames for the Satan, who is the 
yetzer hara; without a doubt, it takes the matter seriously.  
Therefore, they arranged for us to give it a share at the 
outset akin to the he-goat that is sent away.  It is analogous 
to the sages’ analogy of the dog that barks in the royal 
palace.  The king orders, “Throw it a bone, so that it won’t 
disturb the meal.”  Thus, we begin with this passage in 
Aramaic, so that it will not disturb our celebration . . . This 
is why we proclaim, “All who are needy, come and eat,” to 
fulfill the dictum: “If your foe is hungry feed him bread.”  
Also, as we are ready to eat, we demonstrate that we have 
not forgotten the destruction of our Beis HaMikdash and 
our splendor, in keeping with (Tehillim 137, 6): “If I fail to 
elevate Yerushalayim above my foremost joy.”  

Toward All of Bnei Yisrael a Dog Will Not Bark

We can also present a beautiful allusion to this fact inherent 
in the words: "עניא לחמא   עני"א The gematria of the word  ."הא 

As we know, both the early and later Rabbinical scholars 
offer explanations as to why the authors of the Haggadah chose 
to begin the recitation on the Seder-night with a passage in 
Aramaic--"עניא לחמא   We will begin to shed some light on  ."הא 
the subject by introducing a wonderful chiddush found in the 
Midrash B’Chiddush on the Haggadah, author by the divine 
kabbalist Rabbi Eliezer Nachman Puah, a disciple of the Rama of 
Pano, zy”a.  He explains that it is analogous to the he-goat sent 
to Azazel on Yom Kippur; it is offered as a bribe to the Satan, so 
that it will not to prosecute us.  Hence, we invite the Satan to 
partake of our festive meal, in keeping with the passuk (Mishlei 
 if your foe is hungry feed—"אם רעב שונאך האכילהו לחם" :(21 ,25
him bread.  Here are his sacred words: 

ידוע הוא שהתרגום הוא לשון ארמי, לשון מאותו רמאי  "ונראה לומר שדבר 

המקטרג תמיד על ישראל, ועל כן אמרו )שבת יב:( שלא ישאל אדם צרכיו בלשון 

והוא לשון מיוחד לארמי אובד  בו, הואיל  ארמי, לפי שאין מלאכי השרת מכירין 

לו חלק בהם,  יקטרג בתפילותינו, התקינו חכמים לתת  זה למען לא  ועם כל  אבי. 

הלא הוא התרגום שאומרים בקדיש ובקדושה דסדרא, כי יתפאר ויאמר חשוב אני 

בעיניהם שאומרים תפילותיהם בלשוני.

מעתה להיות שגירשנו אותו מבתנו... כי שאור וחמץ הם כינויים אל השטן הוא 

יצר הרע, ואין ספק שהוא מקפיד על הדבר. לפיכך סידרו לנו שניתן לו חלק בראש 

המלך,  בבית  הצועק  לכלב  חכמים  שמשלו  המשל  ומעין  המשתלח,  שעיר  מעין 

זה  יערבב הסעודה, כך אנו מתחילין בלשון ארמי  ולא  לו עצם  זרקו  אומר המלך 

כדי שלא יערבב שמחתנו... ולזה אנו אומרים כל דכפין ייתי ויכול, לקיים אם רעב 

וגם כי אנו מזומנים לאכול לא שכחנו חורבן בית מקדשנו  שונאך האכילהו לחם, 

ותפארתנו, לקיים )תהלים קלז-ו( אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי".

Let us propose an explanation.  We know that the 
“targum” is Aramaic; it is the language of the very same 
scoundrel (cheat) that prosecutes Yisrael incessantly.  For 
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equals סמא"ל—this menace that we invite to partake of our 
matzah as a bribe.  So, for this reason, we begin the Haggadah 
with a passage in Aramaic, to bribe the Satan to remain quiet on 
this holy night and not to prosecute us.  

Based on this premise, it gives me great pleasure to explain 
why the author of the Haggadah instituted that we recite on the 
Seder-night the passage from parshas Ki Savo (Devarim 26, 5): 
מצרימה" וירד  אבי  אובד   an Arami would have destroyed—"ארמי 
my father, and he descended to Mitzrayim.  As explained, 
we begin the Seder with a passage in Aramaic to bribe the 
Satan.  Hence, the Torah admonishes us not to be tempted 
or duped, chas v’shalom, into befriending it and joining it.  
On the contrary, we must stay far away from it, since it is an 
Arami, who tried to destroy our forefather, and caused our 
descent to Mitzrayim.  

Let us embellish this sacred thought.  From where did 
Chazal deduce the fact that it is necessary to bribe the Satan 
on the night of Pesach?  From the passuk related to Makas 
Bechoros” (Shemos 11, 7): "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו"—but 
to all Bnei Yisrael, not one dog will whet its tongue.  Thus, 
HKB”H alluded to the fact that in every generation, on this holy, 
festive night, the Satan—this menacing dog—will not sharpen 
its tongue to prosecute and accuse Yisrael of wrongdoing.  

This is consistent with the Gemara’s (Pesachim 109b) 
explanation concerning the four cups of wine that are to be 
consumed during the Seder on Pesach night.  Our sages explain 
that we are not concerned about the danger of consuming 
pairs (even numbers of cups) on this night, because the passuk 
teaches us explicitly (ibid. 12, 42): להוציאם לה'  הוא  שימורים   "ליל 

 מארץ מצרים הוא הלילה הזה שמורים לכל בני ישראל לדורותם" - "ליל המשומר

המזיקין". מן   It is a night of anticipation for Hashem to“  ובא 
take them out of the land of Mitzrayim; this night is Hashem’s, 
guarding all of Bnei Yisrael throughout their generations.”  It 
is a night that is guarded from that time onward against 
harmful forces.  In other words, on every first night of Pesach, 
we are protected by HKB”H’s promise: “But to all Bnei Yisrael, 
not one dog will whet its tongue.”

Now, concerning meat that is not kosher and is not suitable 
for consumption, a passuk states explicitly (ibid. 22, 30): לכלב" 

אותו"  you shall throw it to the dog.   The Mechilta—תשליכון 
(ibid.) explains: This teaches you that HKB”H does not 
withhold the reward of any creature, as it states: “But to all 
Bnei Yisrael, not one dog will whet its tongue.”  HKB”H said, 

“Give it its due reward.”  Therefore, on the night of Pesach, 
we are required to offer the dog—the “samech-mem”—a bribe, 
so that it will hold its tongue (and refrain from prosecuting 
Yisrael), as it did in Mitzrayim.  There is a significant difference, 
however.  Throughout the year, we give the dog meat that 
is unfit for consumption, since it is also unsavory and unfit.  
On the Seder- night, however, we offer it matzah, which is 
totally unleavened, to weaken and diminish its evil power and 
transform it into a positive force for good.  

We Feed the Yetzer HaRa Matzah 
 to Transform It into a Force for Good

I had a wonderful idea based on the sacred premise of the 
Midrash B’Chiddush.  We intentionally invite the “samech-
mem” to eat matzah, which is called “bread of poverty,” which 
is devoid of leaven and is imbued with the kedushah of matzah, 
to weaken the negative, evil part of the yetzer hara—compared 
to “chametz”—and to strengthen the positive, good spark 
concealed within it.  Thus, we transform it into a force for good; 
thereby fulfilling the words of the passuk (Devarim 6, 5): ואהבת" 

לבבך" בכל  אלקיך  ה'   you shall love Hashem your G-d with—את 
all your heart.  They expound on this passuk in the Mishnah 
(Berachos 54a): "בשני לבבך ביצר טוב וביצר הרע"—with both of your 
hearts, with the yetzer tov and with the yetzer hara.  

My idea relies on a teaching in the Zohar hakadosh (Tetzaveh 
183b) that a person who eats matzah on the first night of Pesach 
is totally exempt from the “din” that prevails on Rosh HaShanah.  
Because the “din”—divine justice—involves the Satan coming 
forward and prosecuting Yisrael.  When, however, Yisrael 
meticulously eliminate and avoid “chametz” on Pesach—which 
alludes to the yetzer hara, the Satan—then it can no longer present 
its accusations against Yisrael on Rosh HaShanah.  Here is the 
pertinent passage: On Rosh HaShanah, the Day of Judgment, 
the “din” only prevails on those who did not eat matzah, the 
food of healing, and abandoned the healing of the Torah to 
eat, chas v’shalom, “chametz” on Pesach.  After all, on this day 
of Rosh HaShanah, the “chametz,” who is the Satan, ascends 
and prosecutes a person and speaks ill of him.  

Let us interpret this concept in keeping with our current 
discussion.  By inviting the “samech-mem” to partake of the 
matzah—which is devoid of “chametz” and is imbued with 
kedushah—it is consuming "מיכלא דאסוותא"—a food with healing 
properties.  It heals the negative, evil portion of the yetzer 
hara and fortifies the good portion.  As a result, not only is it 
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no longer able to accuse and prosecute on Rosh HaShanah, but 
it becomes an advocate for good.  This is consistent with the 
notion of a bad malach being coerced to answer Amen, because 
it has been transformed into a force for good.  

We can substantiate this notion based on the writings of 
the Tur (O.C. 585).  He writes that the blowing of the shofar 
prevents the Satan from prosecuting.  He presents the following 
allusion: The word "שופר" is an acronym for פ'גע ו'אין   ש'טן 

 implying that in the presence of the shofar, there are no—ר'ע
deleterious consequences or harmful forces.  The Taz (ibid.), 

however, questions this interpretation.  After all the words ש'טן 

ר'ע פ'גע   imply the opposite, chas v’shalom; they imply the ו'אין 
presence of the Satan.  So, relying on the Midrash, he explains 
that on Rosh HaShanah, the Satan himself presents the merits 
of Yisrael.  This then is the significance of the term "שופר", which 
is an acronym for ש'טן ו'אין פ'גע ר'ע: The Satan is, indeed, present, 
but it no longer causes any harm.  For, not only does it not 
accuse Yisrael of wrongdoing, but, on the contrary, it presents 
their merits.  According to what we have discussed, this feat is 
accomplished by feeding the yetzer hara matzah, devoid of any 
leaven, on the night of Pesach.  
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The Tannaim Gathered by Rabbi Akiva  

to Taste from the Fiftieth Gate

Our holy sages who compiled the Pesach Haggadah laud the 
mitzvah of recounting the exodus from Mitzrayim:  כולנו  "ואפילו 

 חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצוה עלינו לספר ביציאת

 and even if we — מצרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח"
were all sages, all intelligent, all elders, all knowledgeable 
about the Torah, it is still a mitzvah to recount the events 
related to “yetzias Mitzrayim”; the more one recounts the 
events of “yetzias Mitzrayim,” the more commendable it 
is.  They depict the gathering of five Talmudic giants, who have 
illuminated the Jewish horizons throughout the generations with 
their holy, fiery Torah; they gathered in Bnei Brak and spent the 
entire night discussing “yetzias Mitzrayim”:

ורבי ורבי עקיבא,  ורבי אלעזר בן עזריה,  יהושע,  ורבי   "מעשה ברבי אליעזר, 

 טרפון, שהיו מסובין בבני ברק, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד

 ,Once  שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית."
Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, Rabbi Elazar ben Azaryah, 
Rabbi Akiva and Rabbi Tarfon reclined in Bnei Brak; they 
discussed “yetzias Mitzrayim” the entire night — until their 
students came in and said, “Teachers, the time for reciting 
“Krias shema” of Shacharis has arrived.”  

Why was it important for the authors of the Haggadah to 
inform us that these great Rabbis were gathered together in 
Bnei Brak?  In his commentary on the Haggadah, Safah Achas, 

the great Gaon Chida provides an explanation based on what we 
have learned in the Gemara (Sanhedrin 32b):  

ללוד...  אליעזר  רבי  אחר  לישיבה,  חכמים  אחר  הלך  תרדוף,  צדק  צדק  רבנן  "תנו 

   The".אחר רבי יהושע לפקיעין, אחר רבן גמליאל ליבנא, אחר רבי עקיבא לבני ברק

 Rabbis taught in a Baraisa:  “Righteousness, righteousness,
 shall you pursue” teaches that one should follow the sages to
 the place of the yeshivah (Torah academy); for example, follow
 Rabbi Eliezer to Lod . . . follow Rabbi Yehoshua to Peki’in; follow
  Rabban Gamliel to Yavneh; follow Rabbi Akiva to Bnei Brak.

We learn from this passage that Rabbi Akiva resided in Bnei 
Brak.  Hence, according to the Chida, the authors of the Haggadah 
are informing us that the other four Tannaim — Rabbi Eliezer, 
Rabbi Yehoshua, Rabbi Elazar ben Azaryah and Rabbi Tarfon — 
left their own cities of residence to recline together with Rabbi 
Akiva in Bnei Brak — to recount the events of “yetzias Mitzrayim,” 
and he adds: They spent that entire night recounting the 
events of “yetzias Mitzrayim,” revealing its mysteries with 
chochmah and performing incredible tikunim.  

The Gaon Chida, however, does not disclose what incredible 
tikunim they intended to perform there.  Furthermore, why 
did they choose to spend the night of the “seder” and perform 
these tikunim specifically in Rabbi Akiva’s place of residence?  
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This is even more curious in light of the fact that the Gemara 
(Nedarim 50a) teaches us that Rabbi Akiva spent twelve years 
studying Torah under the supervision of Rabbi Eliezer and 
Rabbi Yehoshua.  So, why did the teachers follow Rabbi Akiva, 
the pupil, to Bnei Brak?  Why didn’t he follow his teacher Rabbi 
Eliezer to Lod or his other teacher Rabbi Yehoshua to Peki’in?

Matters that Were Not Revealed to Moshe 
 Were Revealed to Rabbi Akiva

As a loyal servant in the presence of his master, I would like to 
clarify the assertion of the Gaon Chida, ztz”l.  According to the Zohar 
hakadosh (Yisro 83b, 85b), “yetzias Mitzrayim” is mentioned in the 
Torah fifty times.  This corresponds to the fifty gates of “binah,” 
which HKB”H implemented to extract Yisrael from Mitzrayim.  
(Both the Ramak in Pardes Rimonim and the Gra in his commentary 
on the Tikunei Zohar go to great lengths to enumerate and identify 
the fifty times “yetzias Mitzrayim” is mentioned in the Torah.)

Additionally, the Midrash teaches (Bamidbar Rabbah 19, 6): 
Matters that had not been disclosed to Moshe, were disclosed 
to Rabbi Akiva and his colleagues.  (Iyov 28, 10) “His eye 
saw every precious thing” applies to Rabbi Akiva and his 
colleagues.  In Sha’ar Ma’amarei Razal (End of Maseches Shabbas 
3), Rabbi Shmuel Vital explains the meaning of the Midrash based 
on the following Gemara (R.H. 21b): ,נבראו בעולם בינה   "חמישים שערי 

מאלקים." מעט  ותחסרהו  שנאמר  אחד,  חסר  למשה  ניתנו   Fifty levels  וכולן 
of “binah” were created in the universe, and they were all 
bestowed upon Moshe except for one, as it is stated (Tehillim 8, 
6): “Yet You have made him only a little less than the divine.”

Thus, the sages’ remark in the Midrash pertains to the 
“sha’ar hanun” that was not revealed to Moshe Rabeinu but was 
revealed to Rabbi Akiva: “His eye saw every precious thing” 
applies to Rabbi Akiva and his colleagues.  In Dvash L’Fee, the 
Gaon Chida brings down in the name of the Lev Aryeh (Chukas 
3) that this is alluded to by the passuk cited by the Midrash: וכל" 

 is fifty, alluding כ"ל For, the gematria of the word  .יקר ראתה עינו"
to the precious “fiftieth gate of binah” that the eyes of Rabbi 
Akiva were privileged to see.  

We can now shed some light on the sacred comment of the 
Chida.  With regards to the gathering of the holy Tannaim by 
Rabbi Akiva, he commented: They spent that entire night 
recounting the events of “yetzias Mitzrayim,” revealing 
its mysteries with chochmah (wisdom) and performing 
incredible tikunim.  Now, since HKB”H employed the “fifty 

gates of binah” to take Yisrael out of Mitzrayim, the Haggadah 
specifies that they spent that entire night--"הלילה אותו  —"כל 
since the word כ"ל alludes to the “fifty levels of binah.”  They 
are called “mysteries of wisdom,” because they reveal all the 
mysteries of the supreme wisdom.  

They Enumerated the Fifty Times “Yetzias 
Mitzrayim” Is Mentioned in the Torah

It is with great pleasure that we will now explain the significance 
of what they recounted on that momentous night.  In the Haggadah 
Elef HaMagein, the esteemed Rabbi Eliezer Papo, ztz”l, explains 
that the word "מספרים" suggests counting.  So, when it says in the 
Haggadah: "והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה", it is teaching us that 
they enumerated the fifty times “yetzias Mitzrayim” is mentioned 
in the Torah to invoke the “fifty gates of binah” employed by HKB”H 
to facilitate the exodus from Mitzrayim.  

Based on this premise, he explains the significance of the 
continuation of the passage in the Haggadah: “Until their 
students came in and said, ‘Teachers, the time for reciting 
Krias shema of Shacharis has arrived.’”  He relies on a teaching 
in the Zohar hakadosh (Mishpatim 115b) that reciting “Krias 
shema” in Arvis and Shacharis invokes the “fifty levels of binah.”  
How so?  The passuk "ישראל  contains 25 letters; so, if we "שמע 
combine the “Krias shema” of Arvis and Shacharis, together they 
contain 50 letters, corresponding to the “fifty gates of binah.”  

This then is the significance of the students coming and 
announcing the time of “Krias shema.” Among the students was the 
divine Tanna, Rashbi; he was a disciple of Rabbi Akiva.  He is the 
one who teaches in the Zohar hakadosh that “yetzias Mitzrayim” 
is mentioned fifty times in the Torah, corresponding to the “fifty 
gates of binah.” He was also the one who taught that the “Krias 
shema” of Arvis and Shacharis together correspond to the “fifty 
gates of binah.”  Therefore, they announced to their mentors that 
the time had arrived to complete the “fifty gates of binah.”  

We can now comprehend why it was important for the author of 
the Haggadah to inform us that these illustrious Tannaim gathered 
in Bnei Brak, the abode of Rabbi Akiva.  They spent the night 
enumerating the fifty times that “yetzias Mitzrayim” is mentioned 
in the Torah, so that Rabbi Akiva would reveal to them the secrets 
of the fiftieth level of binah—the “sha’ar hanun”—that he had been 
privileged to perceive.  Then, at the break of dawn, their students 
came to inform them that it was time to recite the “Krias shema” of 
Shacharis to complete the “fifty gates of binah.”  
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Pharaoh Corrupted Yisrael by Instilling in Them  

a Skeptical Inquisitive Nature

We recite in the Haggadah: הבה שנאמר,  כמה  המצרים,  אותנו   "וירעו 

 נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו

 ,The Egyptians mistreated us, as it states: “Come  ועלה מן הארץ."
let us act wisely with him, lest he become numerous and it 
may be that if a war will occur, he, too, may join our enemies, 
and wage war against us and leave the land.”  The choice of 
this passuk by the author of the Haggadah is somewhat curious.  
How does the passuk: “Come, let us act wisely with him” 
demonstrate that the Egyptians mistreated them?  There are 
clearly more explicit pesukim to prove this point, such as (Shemos 
—"ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, וימררו את חייהם בעבודה קשה" :(13 ,1
the Egyptians enslaved Bnei Yisrael with back-breaking 
labor.  They embittered their lives with hard work.  

To reconcile the choice of this passuk, let us refer to the 
commentary of the Ohr HaChaim hakadosh in parshas Ki Savo 
(Devarim 26, 6): “The Egyptians mistreated us”—this means 
that they made us wicked like them.  In other words, they 
corrupted Yisrael spiritually.  So, now, let us reexamine the 
passuk: “Let us act wisely with them.”  

To begin with, let us examine the narrative to understand 
the context of this passuk (Shemos 1, 8): 

 "ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו הנה עם בני

 ישראל רב ועצום ממנו, הבה נתחכמה לו פן ירבה וגו', ויעבידו מצרים את בני ישראל

 A new king arose over  בפרך וגו', וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ."
Mitzrayim, who did not know Yosef.  He said to his people, 
“Behold!  Bnei Yisrael are more numerous and stronger 
than us.  Come, let us act wisely with him, lest he become 
numerous  . . . The Egyptians enslaved Bnei Yisrael with 
back-breaking labor . . . But the more they (the Egyptians) 
oppressed him (Bnei Yisrael), the more he increased 
and burst forth.  Rashi comments: Here is the Midrashic 
interpretation: The “ruach hakodesh” says, “You say, ‘Lest 
he will increase,’ but I say, ‘He will indeed increase.’”

In the sefer Zichron Shmuel (Shemos), authored by the esteemed 
Rabbi Shmuel Shemaryahu, z”l, the head of the Beis Din of the holy 

community of Ostrovtza, he explains Pharaoh’s malevolent intent.  
His explanation is based on an interpretation he heard from the 
Holy Jew, Rabbi Yaakov Yitzchak of Peshischa, zy”a, of the passuk 
(Devarim 29, 17): "פן יש בכם שורש פרה ראש ולענה"—perhaps there is 
among you a root growing hemlock and wormwood.  

He says that it is essential to serve Hashem with simple, pure 
Emunah like an ox with a yoke and a donkey with a burden, 
without any ulterior motives.  For, when a person serves Hashem 
with ulterior motives and skepticism, his Emunah becomes 
fraught with doubts and questions.  He is constantly speculating, 
“Perhaps, it is this way,” or “Perhaps, it is that way.”  This is the 
inherent message of the passuk: "בכם יש   perhaps there is—"פן 
among you.  If you possess the characteristic of "פן"—perhaps—
you are constantly deliberating as to the proper course of 
action or understanding: Is it so or is it so?  This is truly the 
“root growing hemlock or wormwood,” because your emunah 
becomes permeated with doubt, and you become spiritually 
ambivalent and paralyzed.  This concludes his sacred insight.  

In this vein, the Zichron Shmuel interprets Pharaoh’s remark: 
“Let us act wisely with them.”  In other words, Pharaoh intended to 
introduce in the minds of Yisrael foreign ideas and ideation, so that 
they would not continue to serve Hashem with simple, pure emunah.  
Instead, they would develop ulterior motives and be skeptical.  As 
a result: “The attitude of ‘perhaps’ in them will increase”—that 
is, their deliberations and doubt related to emunah would increase: 
“Should we believe this or that?”  In this manner, Pharaoh intended 
to corrupt their simple, pure emunah in Hashem.  

Nevertheless, the Torah teaches us: “But the more they 
(the Egyptians) oppressed him (Bnei Yisrael), the more he 
increased and burst forth.”  As Rashi explained, this malevolent 
scheme did not succeed.  Pharaoh intended to increase and 
fill their emunah with doubts; but the divine will determined 
that they would increase their service of Hashem with simple 
emunah.  Instead of   "פן" (the term used by Pharaoh)—connoting 
ambivalence— "כן" prevailed—they acted properly without any 
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ulterior motives or skepticism.  (Pharaoh said: "ירבה  the ;"פן 
Torah attests to the fact that: "כן ירבה".)

They Came to Mitzrayim with Yaakov’s  
Midah of Wholesomeness

In Divrei Yisrael (Shemos), the esteemed Rabbi of Modzhitz, 
zy”a, expands on this idea.  At the beginning of sefer Shemos, 
it says (Shemos 1, 1): יעקב ישראל הבאים מצרימה את  בני   "ואלה שמות 

באו" וביתו   and these are the names of the Children of—איש 
Yisrael who came to Mitzrayim; with Yaakov, each man and 
his household came.  Let us suggest that the Torah specifies 
that they came with Yaakov, because of his quality of being an 
“ish tam” (Bereishis 25, 27): ."ויעקב איש תם יושב אהלים"—Yaakov 
was a wholesome man, abiding in tents. 

This description attests to the fact that Yaakov served 
Hashem with the midah of “temimut”—wholeheartedness—a 
quality which Hashem expects of us, as per the passuk (Devarim 
אלקיך" :(13 ,18 ה'  עם  תהיה   you shall be wholehearted—"תמים 
with Hashem, your G-d.  Rashi clarifies: Walk with Him with 
wholeheartedness; look ahead to Him; do not delve into 
(question) the future.  Instead, whatever happens to you 
accept with wholeheartedness; then you will be with Him 
and of His portion.  This then is the message inherent in the 
passuk: “Who came to Mitzrayim; with Yaakov, each man 
and his household came.”  Those who came with Yaakov to 
Mitzrayim came with his midah of “temimut.”  

Seeing that Yisrael possessed this quality, Pharaoh proclaimed 
to his people: “Behold!  Bnei Yisrael are more numerous and 
stronger than us,” due to their remarkable wholeheartedness.  
“Come, let us act wisely with him,” by teaching them to be 
skeptical and clever.  Then: “Perhaps ("פן"), he will become 
numerous” in his questioning and doubts and not accept the 
word of Hashem so wholeheartedly and trustingly; he will 
adopt an attitude of “perhaps.”  To which the Torah teaches us: 

“But the more they (the Egyptians) oppressed him (trying 
to introduce doubts in Yisrael’s emunah); ("כן") the more he 
increased and burst forth (with simple emunah).”  As Rashi 
explains, it was decreed from above that Pharaoh’s scheme 
would fail; the "כן" would prevail and not the "פן"; rather than be 
skeptical and question, they would serve Hashem with simple, 
wholehearted emunah.  

We can now reconcile the author of the Haggadah’s choice 
of pesukim.  The Torah says: “The Egyptians mistreated 
us”—they made us spiritually corrupt and evil like them.  To 
prove this, the author of the Haggadah cites the passuk: “Come, 
let us act wisely with him.”  The Egyptians hoped that they 
would succeed in corrupting Yisrael’s emunah; “perhaps, he 
would increase”—i.e., their skepticism and questioning would 
increase; instead of accepting wholeheartedly, they would 
deliberate: “Perhaps it is like this or perhaps it is otherwise.”  
Notwithstanding, the Torah attests to the fact that they remained 
steadfast in their simple, unquestioning emunah: וכאשר יענו אותו" 

  .(appears twice here "כן" note that the word) כן ירבה וכן יפרוץ"

In conclusion, we have learned in the Mishnah (Pesachim 
116b): "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"—
in each and every generation, one is obligated to view 
himself as though he has departed from Mitzrayim.  This 
teaches us that the klipah of Mitzrayim is present in every 
generation; it attempts to permeate a Jew’s emunah with 
doubts and skepticism; in the words of Pharaoh: "פן ירבה".  We 
can suggest that it is precisely for this reason that it is a mitzvah 
on the Seder-night for a father to recount the events of “yetzias 
Mitzrayim” to his children as prescribed (Shemos 13, 8): והגדת" 

 and you shall—לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים"
tell your son on that day, saying:  It is because of this that 
Hashem acted on my behalf when I left Egypt.  Thus, he can 
reinforce their emunah, as handed down by tradition, from 
generation to generation, from fathers to sons, in keeping with 
the notion of "כן ירבה".
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he Kohein would bring an inaugural Korban on the first 
day that he served in the Bais Hamikdash. The Kohein 
Gadol brings that same Korban every morning. Why? 

Reb Moshe Feinstein explains that a Kohein Gadol isn’t a 
permanent position. He may get a Mum or something else 
which may disqualify him. So, he brings the Korban every day 
to remind him that it is an honor, and one which can be taken 
away, to serve Hashem.
 
Reb Moshe extends this to any person running an organization. 
He too needs a daily reminder that what he is doing is an 
honor which can be taken away from him at any time. He 
should approach his work with this appreciation. While many 
of us consider it an honor when we first begin our work, we 

usually forget sooner than later.
 
I would like to add one last thought. We should remind 
ourselves that it is a Bracha, an opportunity, and an honor 
to be able to teach our children. And like any Bracha, it can 
be taken away without any notice. Our child may decide he 
doesn’t want to come home anymore or any other common 
scenario where parents lose the privilege to be Mechanech 
their children.
 
Remember when you sit on the Shabbos table and, certainly 
when you are together for the Sedorim, that it’s an honor to 
be able to help your children and treat each situation with the 
upbeat feeling that the honor deserves.

4 1

To sponsor or dedicate 
this publication, please 
call the Areivim office: 
845-371-2760 or email

info@areivim.com

EMERGENCY HOTLINE
Dial: 845-371-2760 
or Text: 914-490-8129 

and type the word 
“EMERGENCY”

8 4 5 - 3 7 1 - 2 7 6 0     |     I N F O @ A R E I V I M . C O M     |     W W W . A R E I V I M . C O M

MonseyCandles  8:14       Motzai Shabbos    9:45

BaltimoreCandles   8:18      Motzai Shabbos     9:49

TorontoCandles   8:45       Motzai Shabbos  10;16

To subscribe to the 
Weekly Email, please 

email info@areivim.com 
and enter “Subscribe” 

in the subject line. 
design

printingconsulting
journals 

postcards
invitations

campaigns

brochures

 Bar/Bat Mitzvahs & Weddings

catalogs
mailings

ad blanks

marketing

Ramapost.  
Your one-stop address for all your marketing,  

graphic design, printing and mailing needs.
Once we have your job in-house, your worries are over.

david@ramapost.com   (845) 369-9600   www.ramapost.comSHRAGIE DAVID LIEBER

FA S T  .  P R O F E S S I O N A L  .  D E P E N D A B L E

MARKE TING |  GR APHIC DESIGN |  PRINTING |  MAIL  SER VICES

. . .The alternative to disappointment!

m
ar

ke
ting graphic design

printing mailing

382 Route 59, Suite 264, Airmont, NY 10952    T: (845) 369-9600    F: (845) 369-9601
info@ramapost.com www.ramapost.com

L
A

Y
O

U
T

 B
Y

 R
A

M
A

P
O

S
T

.C
O

M
 

 
P

A
R

S
H

A
S

 T
Z

A
V

 5
7

8
1

To subscribe to the Weekly Email, please email info@areivim.com 
and enter "Subscribe" into the subject line.

Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

845-371-2760 | INFO@AREIVIM.COM | P.O. BOX 166 HILLBURN, NY 10931 | WWW.AREIVIM.COM

By Rabbi Shmuel Gluck

T

his article asks a lot from readers. It is about what our 
relationship with Hashem is expected to be. Achieving 
those expectations requires significant effort, something 

we leave little time for in our schedules. Pesach is the right 
time to find a few hours or days. This article begins with how 
a child’s relationship should be with his father. I always leaned 
on my own childhood for my assumptions only to realize what 
was the norm when I grew up is foreign to almost anyone I 
speak to today.
 
Shabbos Hagadol asked of us, in advance of Pesach, to prepare 
for Pesach. We didn’t have Zechusim and we needed something 
to make it to that point. While Shabbos Hagadol doesn’t have 
any actual Halachos to follow today, I would like to suggest 
that people begin to focus their thoughts several days in 
advance. Walking in to the Sedorim figuring out how you're 
supposed to feel is too late to begin doing so. We should enter 
the Seder knowing how we should feel and dedicate the Seder 
to reaching that goal. That requires laying the groundwork a 
few days in advance.
 
Pesach is when we begin our relationship with Hashem as a 
nation, instead of Hashem’s relationship with individuals, such 
as with our Avos. The Haggada describes that Hashem took us 

as a nation, as His first born. The Haggada describes at length 
what Hashem has done for us.
 
But there is very little discussed in the Haggada about what 
Hashem expects from us in this relationship. All that we see 
is the need to say Hallel and appreciate Hashem. I assume, 
then, that Hashem assumes it would be obvious. If He is our 
Father and a father has specific responsibilities to his children, 
then we are His children which also brings with it the specific 
responsibilities children have towards their father.
 
I don’t think it was necessary to discuss how a child treats a 
father until recently. There are several things I remember in 
regard to my role as a child. For example, when I was a child, I 
would freeze if my father gave me the “eyes”. We had fear, not 
from being hurt (I don’t remember my father ever hitting me), 
but an awe of a father figure. Applying that to Hashem, while 
not simple, is certainly a leap we can take, but if we don’t feel 
this awe with our own father, it isn’t realistic to believe that 
we will naturally do it with Hashem. We have a lot of work 
ahead of us.
 
Today, few are afraid of their parents. If they are, it is mostly 
an unhealthy fear, not something which should be applied to 

T
What Hashem Asks From Us In Our Relationship With Him By Rabbi Shmuel Gluck
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our relationship with Hashem. Many people have become non-
religious, seeing Hashem as an angry Hashem because they see 
Hashem to be an extension of their parent’s philosophy in life 
to promote fear in those under them.
 
In regard to a father’s love, it is supposed to be sensed, not 
something which had to be proven or reminded to me. It was 
obvious. Today, this isn’t as obvious as it needs to be. I, for my 
part, knew what my responsibilities as a son were. It never 
required a discussion; the need itself would be a sign that 
something is wrong. Sadly, that’s not the case anymore.
 
Therefore, I would like to discuss what it means to love 
Hashem. If, at the same time, we can learn what it means 
to also love our parents and to live in a manner where our 
children will love us, I will consider it an added bonus.
 
There is a mature and an immature form of love. The immature 
form of love uses love as a license to do what I want, since my 
father loves me and I love him. The immature form of love is 
that I can do what I want as long as I say, “I’m sorry”. Hashem 
will know that I am really sorry. The immature version sees 
love of a parent, or anyone else for that matter, 
as a feeling and not something that requires 
action on our part.
 
What I am about to describe is a feeling 
consistent with how people thought of their 
fathers years ago, and how I saw my father when 
I was a young child. What I will describe was true 
even though we all understood that our fathers 
were human beings prone to human error and 
weakness. Nevertheless, instinctively, we had faith in our father. 
We could not explain and didn’t feel any need to. In the end, 
our father did good.
 
This article discusses Hashem. Drawing the conclusions below 
does not require giving Hashem the benefit of the doubt as it 
does with our own parents. It just requires us to appreciate 
that the gap between ourselves and Hashem is so great that 
we need to accept that He is right, more than because we have 
faith in Hashem.
 
Your father should be your world. You should be 
enamored with what he is enamored with. His job is special. 
His shul is the best one. You naturally want to try any food 
that he likes (I did, although it generally didn’t work out 
too well for me). Hashem’s world should be our world as 
well. Just as He is kind, kind is the way to go. Just Has he 
gives people second and third chances, so should you do for 
others.
 
You wouldn’t tolerate his disappointment in you. I 
felt shame if my father was disappointed in me. I tried to 

hide my mistakes, not from a fear of punishment but a fear 
of disappointing him. It wasn’t logical. It was pure shame. 
That’s because I wanted him to think well of me. This is a 
dying breed making it more difficult for us to apply to our 
relationship with Hashem. But we should feel dirty when 
we miss Krias Shema or talk Lashon Horo. We disappointed 
our Father, especially when it is between our “siblings”, 
other Jews. The feeling of shame is itself a motivator and the 
complete absence of it in our upbringing makes our quest to 
be good even more challenging.
 
His mission is your mission. It used to be that whatever 
was important to the father was important to his children. 
We began our lives as Frum as our parents presented the 
Torah to us.  Hashem considers very few things important 
but they should be the only important things important to 
us. His Torah, Mitzvohs, and to treat Klal Yisroel with Shalom. 
Everything else just isn’t important.
 
You assume what your father did was right. If he 
argued with someone in Shul, you had no idea what they 
discussed but you just knew your father was right. Sadly, 

although, when questioned, we know Hashem is 
right, yet, when it affects us, we don’t react like 
this. We claim life isn’t fair and believe we do 
more Mitzvohs than we are rewarded for. We 
have too many opinions about world politics 
for people who automatically acknowledge that 
Hashem is always right.
 
You have allegiance to your father. There 
was no such a thing as not having time to help 

him if he called. We were always available when he needed us. 
Hashem calls us to Mitzvohs that require time constraints. 
Are we there?
 
We controlled our emotions in front of our 
father. Once we grew past adolescence, our moods would 
be respectful, hiding our bad mood from him. If he was 
tired, we wouldn’t act too loud either. Our mood was the 
mood which gave respect to our father. Our moods should 
be consistent with the Mitzvah asked of us at that moment. 
Few will believe that Hashem can tell us how to feel and it’s 
already “too much” that He tells us what to do. But He can, 
even if not from Halacha (which it is), but because it’s natural 
for a son to display moods that show respect to his father.
 
I don’t intend to say that I was a perfect child. And it may be 
true that 50 years later my memory is being a little creative. 
Nevertheless, I am certain that we understood the above 
points were what was expected of us. Certainly, these are 
what are expected of us in our relationship with Hashem, our 
Father.
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A Study of Shabbos #26 
Pesach: Rav Hirsch on the Seder – Part 2 

By David Gurwitz 
 

One way to follow the Torah’s mandate to 
remember Yetzias Mitzrayim and Pesach 
all year is to use the leil haSeder as a 
springboard to focus on the lessons of 
their association with both matzoh, which 
we eat for a week, and chometz, which we 
eat all year.  

As we are often reminded, both chometz 
and matzoh represent far more than food.   

The word matzoh ends with three letters 
that form the beginning of the words 
“Oseh shomayim va’aretz - Maker of 
heaven and earth.” Matzoh is a reminder 
of Hashem’s Presence in the entire 
universe. By reversing the direction of the 
letters of the word chometz - ches, mem 
tzadi - we get the word tzemach, growth.  

Chometz only occurs with inactivity; yeast 
rises unless it is stopped. Baking matzoh, 
with its strict 18-minute cutoff, requires an 
adherence to the first commandment we 
received as a people: a consciousness of 
time.  

We need to infuse order - the meaning of 
the word seder - into all aspects of our 
lives. We need to elevate our 
consciousness in order to actively avoid 
the yeast-like build up of arrogance. We 
are now empowered at this special time to 
utilize our zerizus to stop inactivity in 

working on ourselves and our middos. That 
is why the 49-day Omer count from 
Pesach to Shavuos, Zaman Matan 
Toraseinu, corresponds to the value of the 
word middah, which is also 49. 

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l 
provides a further symbolic explanation of 
the posuk in Shemos (13:3) which states, 
“And Moshe said to the people, remember 
this day when you came out of Mitzrayim, 
out of the house of bondage, that by the 
strength of His hand did Hashem bring you 
out of here. Therefore, no chometz shall 
be eaten.” 

The breads and their haste in cooking, 
following our haste in leaving, our zerizus, 
symbolized that only Hashem saved us. It 
is helpful to recall that while we now can 
only remember and try to relive Yetzias 
Mitzrayim, we actually celebrated the first 
Seder before we left, with our shoes on 
and bags packed, in order to train us in 
gratitude. As Rav Hirsch states, the 
abstention from and removal of chometz 
serve as a lesson for all time that our 
freedom and our entire mission - juts like 
the giving of the Torah - was conferred 
upon us as a gift. 

The symbolism of Pesach is also associated 
with the Jewish home and the role of wives 
in saving Yiddishkeit. They accepted their 
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mission even during slavery to use their 
zerizus to give chizuk to their overworked 
husbands in the fields.  

The Ramban focuses on this aspect of 
Jewish women in his introduction to Sefer 
Shemos, the sefer of geulah, the sefer that 
details Yetzias Mitzrayim. He writes that 
the exodus was not finalized until the 
Mishkan was made, because it symbolizes 
the holiness of the Jewish home.  

This ties in well with our recent discussion 
of the chochmah inherent in the Alef-Bais 
as we now approach Pesach, when we go 
back to our beginnings as a people and 
renew ourselves in preparing for and 
celebrating the Seder, with the Aluf Shel 
Olam, Hashem, coming to join us in our 
bayis. 

With these various thoughts of preparation 
for the Seder, let us try and be mekabel 
Rav Hirsch’s elevated and unique 
introduction for us in our approach to this 
yearly momentous event called Pesach 
night as part of the group called Klal 
Yisroel: 

“The 14th day of Nissan has arrived, and as 
at the annual dinner of an ancient, 
worldwide fraternity, the table is set and the 
fraternity symbols are made for each 
member. No single hall can contain the 
entire membership, so the festive table is 
set in every house, each a link in a chain 
extending all over the world. A single 
thought, a single festive meal, unites them 
all at once and at the same time. In each 
house, the father of the family presides as 
master of ceremonies and the founder of 
the fraternity… The Ancient and Eternal One 
is also present wherever a Seder may be. 

“For weeks, the members of this fraternity 
have been busily engaged in preparing for 
this event. The special bread of the society 
has been delivered to all brothers, no 

matter how distant, and even those in 
prison can derive comfort and 
encouragement from this bread of 
brotherhood. 

“No member will willingly absent himself 
from the yearly banquet. Even those who 
have remained aloof from the aims and 
functions of the society during the rest of 
the year now find themselves reminded of 
their duties and obligations by the feverish 
preparations going on around them. And 
so, year after year, this solemn occasion 
challenged them: do you wish to share in 
the responsibilities and duties of your 
fellow Jews? You may perhaps 
conveniently forget the duties, but surely 
you can never free yourself from them. 

“All members are greeted by an identical 
program. The meal proceeds in conformity 
with the Seder instituted by our sages of 
old. Four times the cups will be held and 
raised to the fourfold theme of the festival 
of freedom in its four manifestations 
comparable to the tree with roots, trunk, 
vehotzeisi - I will bring you out; vehitzalti 
- I will deliver you, vega’alti - I shall 
redeem you; and velakachti - and I will 
take you. 

“Thus spoke the ever living Founder of 
their fraternity and He kept his promise. 
He lifted the burdens from Yisroel’s bent 
backs, unshackled their fetters, and with 
His outstretched arm brought about their 
everlasting liberation. He raised them up, 
he took them to be a people to him and 
gave them their destiny; they were to 
become heralds of liberty and deliverance, 
redemption and sanctity to the ranks of 
dispirited and degenerate mankind. 
Deliverance and liberation then constitute 
their common bond and vocation, uniting 
them into a people.” 

David  
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חבזמהלעהדקומלעהלעהאיההלעהתרותתאז
This is the law of the Olah/Elevation-offering (that stays) on the 

flame on the Altar. (6:2)

The Korban Chatas, Sin-offering, is brought when one 
inadvertently commits a transgression for which the punishment is, 
when intentional, either kares, Heavenly excision, or the death 
penalty [any of the four forms of capital punishment/execution]. A 
person brings a Korban Olah for a sin which he committed with his 
mind, in which he had improper, sinful thoughts. Interestingly, when 
one performs a sin with his hand, his punishment is chatas, which is 
partially eaten by the owners and Kohanim. In contrast, when one 
commits a sin with his mind, he must bring a korban which is 
completely burnt. Why is this? 

Simply, I would suggest that a sin which one commits with 
his mind permeates his entire body, tainting everything, because the 
mind determines what the body does. Ramban observes that the 
same hand that writes a Sefer Torah can commit murder. Is the hand 
to blame? No! It is the mind that determines and defines the actions 
of the hand. On the other hand, when hands/actions commit a sin, it 
is only the hands that have committed the sinful act. It does not 
affect the other organs of the body. Thus, a Korban Olah which 
atones for the sins of the mind is wholly burnt, and a Korban Chatas
which atones for actions, is partially eaten by both owner and 
Kohen. 

The Nesivos Chaim (cited in Nifle’osecha Asichah) explains 
that the purpose of a korban is to teach its donor what it is that 
Hashem wants/expects of us and in what manner a Jew should carry 
out his daily endeavour. It is unrealistic to ask a person that all of his 
activities should be totally untainted of any physical/material 
prejudices and interests. We are human, and, as such, we are prone 
to human tendencies. We cannot expect a person to execute a 
mitzvah and not derive any physical pleasure or purpose thereby. It 
is what it is. In the realm of thought, however, we may expect that 
one’s mind be completely in sync with his actions. Upon davening
(for example), one should maintain kavanah, proper intention, focus 
and devotion. One has no excuse for a “wandering” mind. Therefore, 
the Torah distinguishes between thought and action with regard to 
its various korbanos. 

In his inimitable manner, Horav Yitzchak Zilberstein, Shlita
relates an inspiring story which underscores the importance of 
proper thought, kavanah, when one is engaged in a davar 
she’b’kedushah, holy endeavour. Horav David Segal HaLevi, zl,
authored the Turei Zahav commentary to the Shulchan Aruch. The 
Taz (as he is reverently known) is one of Klal Yisrael’s premier 
poskim, halachic arbiters. In the Pincas, notebook, of the Chevra 
Kaddisha, Jewish Sacred/Burial Society, of the city of Lvov, Poland, it 
is noted that the Taz was known to wear an old, torn Tallis. It was 
obvious from the colour of the Tallis and the pattern of its tatters 
that he had worn it for quite some time. When it became known 
that the man who represented the city’s spiritual centre piece, a 
man known throughout the entire Torah world for his brilliance and 
erudition, was attired in an old Tallis, the women of the community 
assembled and donated a brand new white Tallis made of the finest 

wool, as befits a Torah scholar of the stature of the Taz. They 
brought the gift to him. He opened up the package and saw the 
impressive Tallis which they had commissioned for him. He 
remarked, “Thank you. My deepest gratitude to you for the thought. 
However, I refuse to wear a new Tallis. I require my old, torn Tallis to 
serve as a testament on my behalf in Heaven Above that I never had 
any extraneous thoughts during Shemoneh Esrai.” His mind was 
always focused on the words, their meaning and implications. Can 
we make such a statement? 

Indeed, Rav Zilberstein supplements the story (Chashukei 
Chemed Bechoros 37a) with the following observation: The Taz was a 
saintly angel, an unparalleled tzaddik, about whom his Tallis could 
attest such positive testimony. Those of us who are unable to make 
such a statement, whose Tallis cannot (for obvious reasons) vouch to 
our positive, appropriate focus during Shemoneh Esrai, should repair 
and clean the Tallis that we wear, so that we should at least be 
attired in a clean Tallis when davening to Hashem. 

Perhaps this might be a time to mention that this applies to 
all devarim she’b’kedushah, sacred objects: Tallis; Tefillin; the 
clothing we wear to shul, which indicates the esteem in which we 
hold the shul, the congregation, the Shabbos. Certainly, to find the 
money to purchase an expensive wardrobe, but continuing to wear 
an old Tallis that could use a cleaning, reflects misplaced values and 
imperiousness that borders on disdain for a mitzvah. 

םירחאםידגבשבלווידגבתאטשפו
And he shall take off his garments, and put on other garments. (6:4)

In his Sipurei Chassidim, Horav Shlomo Y. Zevin, zl (cited by 
Imrei Shammai) relates that Rav David Tzvi Chein, a Chabad chassid, 
who was Rav in Chernigov, was scheduled for his yechidus (private 
interview with the Rebbe, during which the chassid seeks guidance 
and inspiration) with Horav Shmuel, zl, of Lubavitch. He arrived late, 
so he decided that he would wait outside the Rebbe’s study. In that 
way, when the Rebbe would leave, he would quickly ask his 
question. He was late, and he had to return to Chernigov. As he was 
waiting, he was joined by the Rebbe’s gabbai, aide/attendant, who 
had brought a change of clothes for the Rebbe. Apparently, after the 
Rebbe spent a session of yechidus with a number of chassidim, he 
perspired heavily and required a new set of clothing. 

The gabbai had a problem with this, “The entire yechidus
session lasts an hour. Why should the Rebbe perspire so much?” Rav
David Tzvi did not respond (probably because he knew the attendant 
would not understand). When he did not reply, the attendant asked 
again, this time even louder, “Why does the Rebbe perspire so 
much?”

It was at this point that the Rebbe’s door opened, and the 
Rebbe stuck out his head to respond to his attendant, “I am 
dismissing you from your position effective immediately. Please go 
home, and I will continue to send you your wages each week. By the 
way, why is it so difficult for you to understand why I perspire 
profusely? In the course of one hour, I had yechidus with 25 people. 
If I am to counsel a person properly, I must experience his adversity 
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as he himself experiences it. In order to achieve this reality, I must 
divest myself of my garments and don his garments. (In our present-
day vernacular, “I must step into his shoes.”) When the time comes 
for me to render my advice and guidance, I must remove his clothes 
and put on my clothes. I can hardly give him my advice while I am 
still dressed in his clothes. Now, would you not also perspire if you 
did this 50 times? (25 times removing his clothes and putting on the 
petitioner’s clothes and then doing it over again for the guidance 
portion of the yechidus)”

What a powerful story. A Torah leader must empathise – he 
must sense the pain of each Jew. Veritably, it takes a very special 
person actually to feel someone else’s pain. No two people are the 
same, thus making it impossible to feel someone else’s pain – as he 
feels it. One can, however, take note, see the pain written all over his 
face; his eyes; his body language. One can see another in pain and 
what he sees motivates him to act. When we see someone else in 
pain, we feel bad, but that is not enough. Our friend will not get 
better simply because we feel bad for him. We must do something 
about it, and, if we cannot change his circumstances, then we should 
at least be supportive. 

A young couple had exhausted every avenue to achieve 
parenthood. Every specialist, every procedure – they had been there 
– they had tried that. Finally, the top specialist in the field of 
reproduction told them that it was all fruitless. He had no scientific 
remedy for their problem. The husband did not give up. He planned 
to petition the posek hador, pre-eminent Halachic arbiter, of the 
generation, Horav Shlomo Zalmen Auerbach, zl, for his blessing. He 
proceeded to the home of Rav Shlomo Zalmen, who listened and 
asked for some time to mull over the problem. A short while later, 
Rav Shlomo Zalmen came out and said, “I tried, but was 
unsuccessful. I am sorry, but I am unable to give you the news that 
you want to hear.” The young man broke down in tears and left. As 
he was sitting in his apartment a few hours later, the young man 
heard a faint knocking at his door. He opened the door to greet Rav
Shlomo Zalmen, who had walked over and climbed the many steps 
to this man’s apartment. Rav Shlomo Zalmen looked at him and said, 
“I could not help you, but there is no reason that I cannot sit and cry 
together with you.” This is the meaning of empathy. Even when one 
is unable to help solve the problem, he is able to ease some of the 
pain just by being present and showing that he cares. 

On the day of the wedding of Horav Chaim Shmuelevitz’s
youngest son, as everyone was preparing to leave for the wedding, 
the Rosh Yeshivah took time off to meet with a bachur, yeshivah
student, who was having difficulty finding his designated match. Rav
Chaim spent an entire hour speaking, encouraging, guiding this 
young man. He continued his conversation with him even as he 
walked to the monit, taxi, that was to drive him to the wedding hall. 
Did he have nothing else to do today – of all days? Rav Chaim told 
the bachur, “Today I am marrying off my youngest son. It is a day of 
unparalleled joy for me. With whom do I want to share the joy? With 
you! I am thinking of you today!” Need I say more? 

Horav Mordechai Porgremonsky, zl, was wont to say: “To 
feel pain when one’s friend confronts adversity is the sign of a 
mentch, decent human being. To feel joy when he experiences joy 
requires one to be a malach, angel!” 

םימלשהחבזתרותתאזו
And this is the teaching of the offering of the meal-of-peace. (7:11)

Previously (Ibid 3:1), the Torah referred to the Korban 
Shelamim, Peace-offering, as Zevach Shelamim, meal of peace. The 
Korban Shelamim is the only offering that carries with it the added 
appellation, zevach, meal/feast. In his commentary to Sefer Bereishis

(46:1), Horav S. R. Hirsch, zl, writes that Yaakov Avinu was the first 
Patriarch to offer a Korban Shelamim. This was only after he heard 
that Yosef HaTzaddik was physically and spiritually safe. When the 
Patriarch arrived in Be’er Sheva, he was in his happiest frame of 
mind, having reached a zenith in his life, enabling him to leave his 
troubles and struggles behind him. It was now that he felt qualified 
to offer a Korban Shelamim, a korban which is a zevach, a meal, to 
be shared with family. The Korban Olah expresses complete 
submission to Hashem. Thus, it is completely burnt. The Shelamim is 
the only korban which the baalim, owner, eats. This offering 
consecrates the “family home,” transforming it into a veritable 
sanctuary and rendering the family table an altar. A zevach denotes 
the concept that Hashem is a personal G-d. He comes to us. It is 
understood from that happy consciousness that in a place where the 
family unit lives in harmony and joy, with fidelity to Hashem, sensing 
Hashem always in the midst, His Presence suffuses the family circle. 

A major motif of the Mishkan and the Bais HaMikdash is 
that what transpires in the Mishkan does not stay in the Mishkan, 
but goes home with us. The hope is that the nucleus of the Mishkan
will transfuse our home with its sanctity. One who has experienced 
Kedushas HaMikdash should come home spiritually humbled. His 
learning, davening, eating, and social relationships should be 
elevated. The goal of the Mikdash is to invigorate our mundane lives 
with sanctity, so that we bring Mikdash into our homes, shuls and 
offices. 

Rav Hirsch notes that in the Mikdash, the night belongs to 
the preceding day. A twenty-four-hour cycle begins with the 
morning and ends with the following morning. In the rest of Jewish 
life, the day belongs to the preceding night – the night being the 
beginning of the twenty-four-hour day, which concludes the 
following night. Furthermore, all korbanos are to be eaten in the 
Azarah, Bais Hamikdash proper, in contrast to the Shelamim, which 
is eaten anywhere in Yerushalayim. Last, the z’man achilas Korban 
Shelamim, time allotted for eating the Korban Shelamim, is not two 
days and two nights like other korbanos, but rather, two days and 
one intervening night. Actually, at nightfall of the second day, the 
korban becomes nosar, sacrificial leftovers, but may not be burnt 
until the next morning, since the burning of Kodoshim must always 
be done ba’yom, during the day. Thus, the Mikdash day - which 
begins in the morning and concludes at night - is followed by a 
morning which was preceded by night. The Korban Shelamim, which 
may be eaten outside of the Mikdash environs, fuses the Mikdash
day with the mundane day outside the Mikdash. The night serves a 
two-fold purpose: it is the end of the Mikdash day; and also the 
beginning of the ordinary mundane day, which has now been 
infused with the sanctity of the preceding day, via the night that 
connects them. 

As Rav Hirsch expresses it so well, the Korban Shelamim is 
inherently, by its very nature, a “Jewish” sacrifice. It marks occasions 
of family life by expressing the awareness of Hashem’s blessing in 
our circle of life. Veritably, the concept of being absorbed in G-d and 
devoted to Him is also found in non-Jewish dogma; it does not, 
however, penetrate every aspect of mundane life as it does in Jewish 
theology. The essence of Judaism is best characterised by the notion 
that our ordinary day-by-day lifestyle can be elevated and 
consecrated to the point that his table becomes an altar, his home a 
sanctuary, his children dedicated servants to Hashem, and every
aspect of his daily routine a spiritual endeavour. We believe in 
Kiddush ha’yeish, consecrating the mundane, by transforming it into 
a spiritual activity. 

A Jew who puts on Tefillin in the morning has a different 
perspective on his day. One who davens in shul on Shabbos has a 
different Shabbos meal. An evening shiur or chavrusa alters one’s 
outlook on his day. Obviously, when one “visits” shul and uses it as 
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an opportunity for socialising, he does not develop that much 
sanctity to take along with him, although he is certainly better off 
than the one who does not attend.

It is all in one’s attitude. A typically mundane act can be 
transformed into a holy service to Hashem, with just the proper 
attitude. A cup of coffee can be a caffeine “fix,” or it can be an 
opportunity to revive oneself, so that he can learn more or better.

One day, Horav Chaim Shmuelevitz, zl, gave a shiur klali, 
general lecture, to the entire Yeshivas Mir. By chance, one of his old 
friends from pre-World War II Mir and Shanghai was visiting the Holy 
Land. He, too, attended the shiur of his good friend, Rav Chaim 
Stutchiner (as Rav Chaim was called in the Mir). Following the shiur, 
the yeshivah davened minchah, after which everyone went home for 
dinner/lunch. Rav Chaim invited his guest to join him. As soon as 
they came home, Rav Chaim called out to his Rebbetzin (who was 
the daughter of Horav Eliezer Yehudah Finkel, zl, founder of Yeshivas 
Mir Eretz Yisrael and son of the Alter, zl, m’Slabodka), “Chanah 
Miriam, Boruch Hashem, we have a special guest to join us for 
dinner.” They sat down to eat, as the Rebbetzin brought a hot soup 
out to the table.

Rav Chaim began to eat, and, as was his habit, he ate 
quickly. Indeed, he had finished his portion before his guest had 
even made a dent in his bowl of soup. Rav Chaim immediately called 
out, “Rebbetzin, could I please have another soup?” The Rebbetzin
promptly brought out another bowl of soup. Meanwhile, the guest 
kept eating his first bowl. It did not take long before Rav Chaim’s 
second bowl of soup was history. He immediately called the 
Rebbetzin and asked for a third bowl of soup. The guest was amazed 
at how quickly Rav Chaim devoured his soup, but, more so, at his 
immediate request for a refill. When Rav Chaim asked for his fourth 
bowl of soup, his guest finally spoke up, “Rav Chaim, our friendship 
goes back to our youth, so I am not afraid to bring to your attention 
that, for a Torah scholar of your distinction, a gadol b’Yisrael, Rosh 
Yeshivah of the Mir, it is below your exalted dignity to ask for one 
bowl of soup after another. It just does not pas, does not suit you.”

Rav Chaim replied, “My dear friend, let me explain to you 
how I view the Rebbetzin’s soup. Her soup (to her) is no different 
than my shiur klali. (Rav Chaim spent much time preparing. Indeed, 
he submerged his entire being into a shiur. His shiur was a dynamic 
production of himself fused with the Torah.) After I say my shiur, and 
someone approaches me to compliment the shiur, I have incredible 
joy when someone asks me to repeat it again -- and again. My joy 
increases, regardless of how many times I repeat it. (Rav Chaim 
neither looked for, nor needed, a compliment. He enjoyed it if 
someone responded positively to his chiddush, innovative exposition 
of the topic, such as, ‘Perhaps the Rosh Yeshivah can repeat the 
main point again.’)

“The Rebbetzin prepares the soup with much devotion She 
understands that the nourishment I receive allows me to learn more 
and better. She goes out early in the morning to the makolet to 
purchase the necessary ingredients. She then prepares the 
ingredients, which is a labour of love requiring time and effort. Next, 
she must hope the gas stove will work. (Apparently, it did not always 
work.) Now, after all of her effort, do you not think she deserves and 
even enjoys a compliment? The greatest compliment that one can 
render is to ask for more soup. This is the reason for my behaviour.” 
Rav Chaim taught his friend how a gadol b’Yisrael should act – he 
must be a mentch.

Would anyone ever posit that schlepping bags of garbage is 
a spiritual endeavour? If one would know the “hero” of the story as I 
did, however, its veracity would be unimpeachable. A young couple 
(whose parents did not raise them properly) met with Rav
Mordechai Gifter, zl, Rosh Yeshivas Telshe, to discuss their marital 
issues. Apparently, the young couple was in serious need of 

guidance. They had the usual litany of complaints: “He does not 
listen;” “She is too bossy.” The young man felt that his wife did not 
respect his stature as a ben Torah. (He was a talmid chacham, just 
lacking in common sense.) The wife felt that his refusal to lift a finger 
to help her bordered on unjustified arrogance. The Rosh Yeshivah
spent one hour listening to their individual complaints, as they went 
back and forth, (immaturely) each blaming the other for their 
marital issues. Finally, came the clincher, the problem concerning 
which they came to the Rosh Yeshivah: the garbage. Apparently, the 
wife could not carry out the garbage for its weekly pickup, because it 
was too heavy. The husband patently refused to be seen in the 
street with a garbage bag: “Imagine, someone of my stature carrying 
out the garbage!” Rav Gifter asked what day and what time the 
garbage pickup was. He told them that he needed a few days to mull 
over their issues. Then, he would get back to them.

Wednesday morning was “garbage pickup day” at 7:50 
A.M. Promptly at 7:40 A.M. there was a knock at the door of the 
couple’s apartment. Who would be knocking so early in the
morning? The wife answered the door to see the Rosh Yeshivah
standing there. “Where is your garbage?” he asked. She looked at 
him incredulously. “I have come to take out your garbage,” he said. 
The wife called her husband, who was equally shocked to see the 
Rosh Yeshivah. “Quickly, we have only three more minutes before 
the garbage truck picks up the garbage,” the Rosh Yeshivah told 
them. The young couple remained adamant. They were not letting 
the Rosh Yeshivah of Telshe, who was one of the premier gedolim in 
the world, take out their garbage. Rav Gifter walked past them, 
grabbed the bags, and carried them outside to the street. They got 
the message. The Rosh Yeshivah had taken a purely mundane, 
menial task and transformed it into a Torah lesson, and he 
succeeded in saving a marriage!

Va’ani Tefillah

ךינפרואבדחאכונלכוניבאונכרב
Barcheinu Avinu kulanu k’echad b’or Panecha.

Bless us, our Father, together as one, with the light of Your Face.

This is the only prayer in the Shemoneh Esrai in which we ask 
Hashem for something that is contingent upon our being unified as 
one. When we ask for forgiveness, health, livelihood, we do not ask 
in the merit of our standing before Him as one. We ask for ourselves, 
individually, but not collectively as one unit.  Now, however, we are 
asking Hashem to bless us “in the light of His face.” B’or Parenecha
demands a little more from us, since we now must appear before 
Him as He looks us over prior to granting us the blessing of peace. 
One does not ask for peace when the “other party” is not even 
present; rather, the two come together as one, attempting to live in 
harmony, to ask for the blessing that their efforts achieve success.

Disharmony is the result of focusing on oneself and not 
demonstrating any form of empathy for our fellow. When Hashem 
sees us looking out for our own interests and not showing any 
concern for our brothers, it is an indication that our petition for 
peace is spurious.  What is there about our presentation that 
warrants the blessing of peace? If we ask for peace, we should at 
least show that it means something to us. When we show Hashem 
that unity has meaning and value to us, only then we can ask for 
lasting peace.

To sponsor a mazaltov, simcha or yartziet, email: peninim@dvar.info
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CCoonnttrraaddiiccttoorryy  DDeessiirreess  
צו את אהרן ואת בניו לאמר  ““  22::66

זאת תורת העלה הוא העלה על 
מוקדה על המזבח כל הלילה עד 

  ””הבקר ואש המזבח תוקד בו 

“Command Aharon and his sons saying: 
This is the law of the elevation-offering: 
It is the elevation-offering that stays on 
the flame, on the Mizbe’ach all night 
until the morning, and the fire of the 
Mizbe’ach should be kept aflame on it.”  
Why does the Posuk repeat, “הוא העולה?”  

 Shemos 3:12 “כי אהיה עמך” – “For 
I shall be with you” – The בת עין says םn 
this Posuk that the word, “אהיה”  – 
represents the Midah of Anavah, for an 
Anav does not consider himself to be 
complete, even if he is a great Tzaddik, 
rather he always says, “אהיה” – I will 
hopefully be complete in the future, but I 
have not yet reached that point.  
Conversely, the Ba’al Ga’avah considers 
himself, “היה” – already complete, and not 
lacking in anything.  Hakodosh Boruch 
Hu told Moshe that He chose him 
because, “אהיה  for Moshe had the – ”כי 
Midah of Anavah.  Koheles 9:18 “ טובה
 – ”חכמה מכלי קרב, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה
“Wisdom is more valuable than weapons 
of war, but a single error destroys much 
of value.” This Posuk is telling us that the 
difference between the words, “אהיה” and 
 are but one letter – the letter Aleph ”היה“
which only has a value of one, yet missing 
that causes much to be lost.  Not having 
the 'א is the difference between being 
arrogant and humble.  The Torah says, 
“ תור  העולה  תזאת  ” – this is how the Olah 
will really reach its intended destination, 
 from the word of ה' move the – ”היא העולה“
 ,to the other word, and you have ,העולה
“ עולה  - היאה   ” – change the letters to “  אהיה
 and he ,אהיה if one has the Midah of ”עולה
acts with great humility, then “עולה” – his 
Korbon will rise to the proper place. 
 Why does the Posuk repeat, “  הוא
 are ה' and י' If the letters of ”?העולה
removed from the Shem אלקים – the 
remaining letters spell, “אלם” – which 
means “mute.”  This P’gam, deficiency, 
comes from Bitul Torah, for the mouth is 
mute from words of Torah, and if the 
mouth is closed, it cannot be an advocate 
for one on his behalf in Shomayim.  When 

one turns away from the Torah and is 
Mevatel Torah, it causes the 'א from the 
Shem of י-נ-ד-א  leaving the remaining 
letters to be דין, which causes judgment to 
come upon the person.  The reason that 
the 'א is removed is because the letter 'א 
represents, “חכמה  which refers – ”אאלפך 
to the learning of wisdom, and there is no 
greater wisdom in the world than Torah.  
That 'א came from the Shem ה-י-ה-א  of 
Hakodosh Boruch Hu, which is the Sod of 
Binah, for it is from there that the Torah 
was given. The Gemara in Avodah Zara 
tells us that Torah is called, “זאת” and the 
way of the Torah is to always be trending 
upwards – it only goes up and never 
comes down.  “זאת תורת העולה” – The   עסק
 can cause a Tikun through the התורה
letters of the ה-י  of the Shem Elokim, and 
the Aleph of the Shem Adnus, “היא העולה” 
– those three letters, “היא” are “עולה” – are 
elevated and connects to the Sheimos of 
Hashem, and thus completing them, so 
that one is not Chas V’sholom an אלם, nor 
does דין come upon him.    
 Why does the Posuk repeat, “  הוא
 There are times that people can ”?העולה
partner together, and what they will do 
will be beneficial for both of them, for 
example two owners of similar type 
fields.  While there are other times where 
people own different types of fields, and 
rain at certain times will be beneficial for 
one of the people while detrimental to the 
other.  In the latter case, the needs, and 
thus the desires, of these people 
contradict each other.  Similarly, if you 
have one who has medication which he 
wants to sell to the sick, and one who has 
food and drink, which only the hearty and 
healthy will eat and drink a lot of it.  The 
one who sells the medicine wants there to 
be sick people so that he can sell his 
medicine to them, while the food and 
drink seller wants everyone to be healthy 
so that they purchase his food and drink.  
These people’s desires are contradictory. 
The same is true with the Nefesh and the 
Guf. They cannot get together with the 
same desires, for their desires are 
opposites: one wants Ruchniyos and one 
wants Gashmiyos.  When one rises the 
other falls, and it does not work that they 
can both rise together.  “זאת תורת העולה” – 

this is the Nefesh which is similar to fire, 
which always rises, as opposed to the 
Guf, whose nature is similar to the 
nature of a stone, which is always headed 
down.  Thus, the Nefesh is referred to as 
a “נר” for its flame is always seeking to go 
higher, while the Guf is referred to as 
היא “  .which is down – below us – ”אדמה“
 The Torah is stressing that we – ”העולה
must know that it is only the “היא” – the 
Nefesh, which we must focus on going up, 
for if we focus on the Guf also going up, 
then the Nefesh will go down. (בן איש חי) 

 Why does the Torah say here, 
 as opposed to the more – ”זאת תורת העולה“
common Loshon of, “העולה מעשה    ?”זאת 
The reason why Hakodosh Boruch Hu 
used this Loshon is to teach us that if one 
is Osek, toils and learns the Torah of the 
Olah, in the Korbonos of Olah, the Torah 
considers it as if you brought the Korbon 
Olos in front of Hakodosh Boruch Hu. 
 (מדרש הבאור)

 The Torah is teaching us that 
everything we do in life is a work in 
progress.  It is never done and complete, 
rather it is always before us.  There are 
always opportunities, and we must take 
them.  We have an obligation to 
constantly look to the future to see what 
else we can do.  We must evaluate what 
we are lacking in, and seek to rectify it. 
We have an obligation to know all the 
Mitzvos. While we may not know all of 
the intricate Halachos of all the Mitzvos 
of the Torah, as a starting point we must 
seek as much knowledge as we can, so 
that we can at least know when we are to 
ask a Shaila to a Chochom.   We must 
know that if we truly want to be elevated, 
we must focus on our Avodas Hashem, 
and not on the Gashmiyos of this world.  
If our focus and goal is in accomplishing 
matters of Gashmiyos, that has a direct 
inverse effect upon our Ruchniyos.  We 
must look to ingrain the Torah Hakdosha 
and Emunah in Hakodosh Boruch Hu 
within ourselves, and seek to pass it on to 
our children.  May we be Zoche to truly 
elevate ourselves in Ruchniyos, so that 
we become beings of a higher standard, 
העולה  in front of Hakodosh Boruch ,היא 
Hu.    
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מה עם 'אני אחזיר חובות', שאלו אותו 'ו
 .�😊�השאר?', אמר להם 'שהשאר יחכו' 

אז ההיא בכתה, ואותו יהודי, המתווך, שהוא 
תלמיד שלי, אמר לה: "תראי אני אביא לך איזה 
ספר, ותלמדי להגיד תודה''. ההיא התעצבנה: 
"מה?! איזה תודה! נראה אותך עומד בנסיון 

ההוא לא התייאש, שלי ואומר תודה!". טוב, 
בת דואר 'אמרתי תודה שם לה את הספר בתי

 ונושעתי'. 
י שבוע היא מתקשרת אליו, אומרת לו: אחר

'הצלת לי את החיים! אני חייבת לך את החיים! 
 אני ובעלי והילדים שלי!'

מספרת שהיא התחילה להגיד תודות בכל היא 
יום, לא רק חצי שעה, יותר! רק תודות! על כל 

 הצרות שלה! רק תודות ותודות!
המשפט, ובית המשפט דחה להם לבית הגיעו 

 לעשר שנים את כל התביעה! לעשר שנים!
, ישב לידי ויספר אלוש היה אצלי השבועאביב 

לי שהוא היה רחוק, והיו לו חובות, ומנהל הבנק 
התקשר אליו 'מה יהיה?!', הבטיחו לו איזה 
תפקיד חשוב, ולכן כל הזמן הוא אמר למנהל 

זה תפקיד הבנק: 'תשמע, עוד מעט אני מקבל אי
אני יכסה את הכל ביום אחד, תחכו'. פתאום 
בבוקר הוא מקבל טלפון מהאמרגן שלו, אמר לו 
'את התפקיד שהבטיחו לך, נתנו את זה למישהו 
אחר'. ההוא ראה שחור בעיניים, נכנס לעצבים, 
והתבלבל לגמרי. אמר 'אני עכשיו נוסע למשרד 
שלהם'. בקיצור, בצומת, אחד מהמלאכים, 

רחמים, המפיצים, התחיל להתעצבן: מלאכי ה
"מה הוא עומד לפי פה גם כן זה עכשיו!". אח"כ 
הוא חשב: "טוב, בא נתן לו משהו...". ההוא 
אמר לו: 'קח דיסק!', הוא לא הסכים לקבל, עד 
שהוא שכנע אותו, ולקח את הדיסק. הוא מספר 
שהוא שמע את הדיסק, 'תפסיק להתבכיין', 

לה' תודה! תודה קיבל שכל, והתחיל להגיד 
שהוא לא קיבל את התפקיד הזה, פתח את הגג 
של הרכב והתחיל לצעוק תודה! תודה על 
החובות, תודה על שהוא לא קיבל את התפקיד! 
בקיצור על כל הצרות שלו! הוא מגיע למשרד 
מחייך. הפקידה שמה, ראתה אותו, אמרה לו: 

"הי! בא הנה, יש לך פה צ'ק!". טוב, לקח את 
יע לאמרגן שלו, בדיוק הוא מקבל הצ'ק, מג

טלפון, אומר לו 'חכה'. 'כן? מי זה?', אמר לו: 
'סגרתי לך עכשיו תפקיד יותר טוב מהראשון, 
בטלפון!'. ואז הוא הבין מה זה העניין של 

 התודה, והתחיל ללמוד את הספרים.
 .שיש עוד ועוד סיפוריםכמובן 

אחד צריך לחיות באמונה, שמה שה' עושה כל 
 ובה, ולב שלם להגיד תודה!זה לט

 בורא עולם הוא עושה בשבילך רק טוב!כי 
 

 העלון 

לכבוד נשמתו הטהורה והקדושה של הצדיק הקדוש אדוננו מורנו ורבנו נחמן בן פיגא 
 זיע"א.

 וכן לעילוי נשמת הצדיק הקדוש רבי יהודה זאב בן רבי יחיאל צבי ע"ה 
דליה ע"ה ובועז בן רומיה ע"ה  וכן לעילוי וכן לעילוי נשמת חברינו היקרים ארז בן 

נשמת פערל בת ר' מאיר ע"ה  וכן לעילוי נשמת שלמה בן נעמה ע"ה בתוך שאר כל 
 נפטרי ישראל

ולהבדיל לרפואה שלמה של משה בן אידה שיחיה וכן לרפואה שלמה והצלחה של בת שבע בת 
ם של כל בני ובנות ישראל ימימה שתחיה וכן לרפואה שלמה וחזרה בתשובה שלמה בלי ייסורי

 בארץ ובעולם

 וכן להצלחת כל התורמים והתורמות ברוחניות ובגשמיות.

 וב"ב. עדי בת אסתרלהצלחה ושמירה וכל הישועות בחסד וברחמים בלי שום ייסורים של 

 וב"ב. נתן בן אריאלהלהצלחה ושמירה וכל הישועות בחסד וברחמים בלי שום ייסורים של 

 0527161619לתרומות:

 elitzur424@gmail.comלקבלת העלון במייל: 

 לעילוי נשמת יפה בת גולסטאן ע"ה, 

 ע"ה ימנה בת אסתרוכן לעילוי נשמת 
 לעילוי נשמת שרה בת יהודית אדית.לעילוי נשמת ניסים בן אלגרה ע"ה. 

 נשמת יוסף חיים בן אברהם ע"ה.לעילוי 

של מורנו הרב שלום ארוש להזמנת הספרים, חוברות ודיסקים 
 שליט"א:

0522240696 

ושיעורים  לשמיעת שידור זה בשידור חוזר
 נוספים

 :[ 4]שלוחה  בקו האמונה
026444250 

 בכניסה לקו 9לקבלת צינתוק בכל פעם שמתקיים שידור חי יש להקיש על המקש להרשמה 
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מעכב אותי? ה'! לכן זה לא מעניין אותי, הכל מי 
 טוב. זה השם והכל זה

שרתי לחתן שלי, ביקשתי ממנו שיבוא התק
לאסוף אותי, סיפרתי לו שאני נמצא במקווה 
ומישהו פה אומר שבלי אישור אין אפשרות 
להכנס. אז החתן שלי התקשר לאחראי, וסיפר 
לו את כל הסיפור, האחראי נבהל, צעק לו: "לא 
לא! שהרב לא יטבול שמה! המקווה שם קר 

ד מסוכן! אני הכנתי מאוד! ממש קרח! זה מאו
 לו מקווה חם במקום אחר".

אמרתי לחתן שלי: "אתה רואה איך שהשם 
עושה רק טוב? אם לא היה אותו בנאדם הייתי 
נכנס וטובל שם במקווה הקר, טבילה אחת וזהו, 
נגמר". כי אני לא יכול לטבול במקווה קר מאוד, 
בצורה נורמלית להצליח לכוון מה שאני מכוון 

 בדרך כלל.
גם אם לא הייתי יודע בסופו של דבר שזה היה ו

 לטובתי, במקרה הזה גילו לנו שזה היה לטובה.
היום היה לי מקרה עם המקווה, באתי לטבול גם 

והיה קר, טוב, מה לעשות, נחמם אותו. ביקשתי 
שיחממו אותו קצת. ובינתיים התעכבתי שם. 

שהיה צריך להסיע אותי, אז היה לי  הגיע יהודי
כי חיכיתי שהמקווה יתחמם. אז דיברנו קצת זמן 

איתו, והיה לנו זמן להניח לו תפילין, בקיצור 
 .היה לי זמן לקרב אותו

גם אם לא הייתי רואה הייתי מאמין שזה טוב אז 
ומודה לה'. אבל הנה, ברוך השם, מי שמאמין 
שהכל לטובה, בסופו של דבר ה' גם מראה לו 

 את הטובה.
שהתעכבתי! אם לא, הבנאדם וכמה הודיתי לה' 

לא היה מניח תפילין. ודיברתי איתו והוא קיבל 
על עצמו להתחיל להניח תפילין, ישתבח שמו! 

 הכל לטובה.
כן, הייתה לי נסיעה לאיזה מקום, והיינו גם 

צריכים לצאת, והנהג מתעכב, מדבר בטלפון 
 ואומר לי 'תחכה'.

חשבתי לעצמי: 'מי אמר לי תחכה? ה'!', וההוא 
מדבר בטלפון, בסבלנות... ואני בינתיים אמרתי 

 'תודה'. 

ף גם כן ראיתי שהיה טוב גדול מאוד ובסו
 בעיכוב הזה.

וכל זה נקרא ייסורים קטנים. בסדר, יש לך 
זיווג, יש לך ילדים, יש לך הכל, אז אתה קצת 

 מתעכב, זה נקרא ייסורים קטנים.
שהגיע לפה לשיעור בשבוע שעבר, ואני לא מי 

י, אז מה, אלו ייסורים קטנים. ה' יודע הגעת
שאני רציתי מאוד להגיע, אבל היו פקקים שלא 
מובן מה שהיה, איזה חמש שעות היינו תקועים 
בכביש שש. חשבתי לעצמי 'זה כביש שש זה? 

יש שמה  �😊�זה כביש שש שעות אולי... " 
 פקקים של שש שעות.

 בגלל זה לא יכולתי להגיע.אז 
 אבל ה' יתברך תכנן אחרת.אז תכננתי, ברור, 

 קודם כל אמונה! –בכל דבר לזכור 
כותב בליקוטי מוהר"ן שצריכים להקדים רבנו 

את האמונה לשכל! בשכל זה נראה נורא מה 
, לקלל! שקרה, מכל דבר אתה יכול להתעצבן

אבל צריכים להקדים את האמונה לשכל. וזה 
 קודם לכל דבר בחיים!

לתלמיד שלי הלכתי לקבוע מזוזה, אתמול 
שפתח משרד תיווך, הוא מתווך כבר הרבה זמן, 
אבל עכשיו הוא פתח גם משרד. אמרתי לו: 
"אני בא אם אתה מבטיח שיהיו כל הזמן ספרים 
במשרד". הוא הסכים, והבאנו ספרים, היו שם 

הם קצת על כל מיני אנשים, והסברתי ל
הספרים. אז הוא אמר: "אני רוצה לספר סיפור 

אז הוא מספר שהוא רק התחיל  על הספרים".
להיות מתווך, והיה לו איזה בית למכירה בסכום 
גדול לתווך אותו. טוב, אז הוא בא, מבקשים 
מבעל הבית לחתום, והוא מבקש 'אני חייב 
להחתים גם את האישה'. הוא בא להחתים אותה 
והיא התחילה לבכות לו: 'אני לא רוצה למכור 

ת!'. מה קרה? את הבית! בבקשה! עד שיש לי בי
יש להם חובות, והבית משפט החליט שימכרו 
את הבית, וגם אחרי שימכרו את הבית ויחזירו 
את החובות עוד ישארו להם חובות לכל 

 החיים... רחמנא לצלן...
אותה בדיחה על אותו אחד שזכה בפיס, כמו 

שאלו אותו 'מה תעשה עם הכסף?', אמר להם 
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תכננת לעשות את הברית בשעה הזו,  לדוגמא,
והמוהל לא הגיעה, הסבתא לא הגיעה, ומעכבים 
את כולם. אם אתה זוכר שהכל מתחיל מאמונה, 

 אתה אומר 'ככה השם רוצה'!
יהודי שמע את זה, הגיע לבית לליל הסדר, איזה 

והוא רואה שהחשמל נפל. אז הוא אמר: "טוב, 
יק היום מתחילים את הסדר בלחפש גוי שידל

 את החשמל".
טוב, זה לקח איזה חצי שעה, לחפש גוי, ושיבין 

 מה שאתה רוצה ממנו בכלל.
אז זהו, הסדר מתחיל מאמונה. זה צריך את זה 
תמיד, אבל בפרט בליל הסדר. האישה שכחה 

הכל להכין משהו, או שאתה לא התארגנת, 
מתחיל מאמונה. בפרט בליל הסדר יש יצר הרע 

בזמן, יש סדר ארוך, מיוחד, שרוצים להתחיל 
רוצים להספיק, ושהילדים לא ירדמו. בסדר, 

  מתחיל מאמונה. , אבל הכלהכל טוב
תעשה מצדך מה שאתה יכול, ותתפלל על הכל, 
אבל אחרי הכל תזכור שיש את המתכנן ובורא 
עולם גם יש לו תוכניות. התוכניות שלך 
מצוינות, התפללת על זה גם, אבל את הסדר 

 .מתחילים מאמונה
אנחנו מברכים את כולם שהכל ילך כסדר בליל 
הסדר, ובלי שום עיכובים. אבל גם אם השם 
ירצה ויחליט שצריך להיות איזה עיכוב, שאדם 
יעשה את הסדר כמו שה' יתברך תכנן. אתה 
תכננת להתחיל מ'קדש' והקב"ה תכנן להתחיל 

 כמו שהוא תכנן.
בכל שנה אני מלמד שכל דבר בסדר הוא חשוב 

בכל דבר יש לו את המסר שלו, 'קדש  מאוד,
ורחץ כרפס יחץ...', וכו'. אבל אני הסברתי 
שליל הסדר מרומז בו סדר החיים של הבנאדם, 

 וסדר ההתקרבות לה' יתברך.
שאדם צריך 'קדש', להוסיף כל הזמן קדושה, 

 עוד מצווה, עוד דבר טוב.
'ורחץ', זה ההתבודדות, לעשות חשבון נפש, כל 

 מרע'.הזמן 'סור 
 בפרט העניין של 'המרור', הוא מאוד חשוב.

 סוגי הייסורים שיש בעולם הזה זה 'המרור'. כל 

מברכים 'אשר קדשנו במצוותיו וציוונו ואנחנו 
 על אכילת מרור'. 

למעשה מה שכתוב בתורה הקדושה וגם וזה 
נפסק להלכה שחייב אדם לברך על הרעה 

 בשמחה ובדעת שלם כשם שמברך על הטובה.
שזה יב! לא צריך אלא חייב. הגמרא אומרת חי

הדבר שהוא לא עצה טובה אלא חובה! לברך 
על הרעה בשמחה כמו שהוא מברך על הטובה, 

 לחיות באמונה.
ומה זה הכרפס? הכרפס אלו הייסורים הקטנים. 
כי הכרפס הוא הכנה למרור. שאדם מכין את 
עצמו, כל טיפה, משהו הכי קטן שלא הולך לו, 

את זה באמונה. וזה כבר שומר אותו הוא מקבל 
שלא יגיע לו המרור, וגם אם הוא יגיע, הוא ידע 
איך לאכול אותו. ברגע שיודעים איך לאכול את 

יע המרור גהכרפס, בכוונה, ועם ברכה, אז כשמ
 יודעים איך לאכול אותו.

לפעמים, יש במקומות מסוימים, גם בשדה 
, התעופה, גלאי מתכות, והמאבטח שומע צפצוף

אומר לך 'תחזור!', ואתה מתעצבן: 'מה אני 
מחבל?!'. וכל זה כי אדם שוכח מי אמר לו 

 לעצור.
מי  צריך לזכור את ה'!אדם שוכח את ה'! אדם 

אמר לך לעצור? ה'! מי צעק עליך? ה'! והכל 
 טוב! ה' עושה רק טוב!

ביום השישי הייתי במירון, ואח"כ נסענו 
 השם.לטבריה ועשינו שבת בטבריה, ברוך 

בכל פעם שאני בא לטבריה אני הולך לטבול אז 
אז מישהו הסיע  במקווה של הרב דב הכהן קוק.

אותי, וירדתי מהרכב, ואמרתי לאותו נהג שהוא 
 יכול לנסוע, ואני כבר אסתדר, שלא יחכה לי.

ה, מישהו שם סוגר למקוו אני בא להכנס טוב,
את הדלת, וצועק: "אתה לא נכנס לפה! זה 

י! צריך אישור מיוחד ואתה לא מקווה פרט
 נכנס!".

בשניה הראשונה, היה כבר אחר הצהריים, אז 
אבל מיד עצרתי את עצמי וחשבתי: "מי סגר את 
הדלת? השם. והשם עושה רק טוב, נכון? 
מזמור לתודה, קודם כל מזמור לתודה עם 

 ניגון.". 



לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה
אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, "...וזה בחינת 
מעלת זיכרון שמות הצדיקים, כי בהשם הקדוש 

כשאתה אומר שם של  –של כל צדיק וצדיק..." 
"...נכלל בו כל מהות הצדיק, וכל  –איזה צדיק 

צדקתו ותורתו ומעשיו הטובים וכל מעלותיו 
 ומדרגותיו".

אתה מזכיר את השם, לדוגמא, של רבי שמעון 
בר יוחאי, בתוך השם יש את הכל, את מהות של 
הצדיק, המעלות שלו, המדרגות השלו, מעשיו 

 הטובים.
רבי נתן: "...על כן, על ידי שמזכירים שם אומר 

 דיק אנחנו ממשיכים עלינו קדושתו וזכותו".הצ
אתה מזכיר שם של צדיק, נמשכת עליך 
הקדושה שלו והזכות שלו מגינה עליך, רק אתה 

 מזכיר את השם שלו.
נכון, רבנו אמר שעל ידי הזכרת שמות 
הצדיקים, עושים לאדם ניסים מעל הטבע. אבל 
פה רבי נתן אומר לנו שכשאתה מזכיר שם צדיק 

על עצמך את הקדושה שלו ואת  אתה ממשיך
 .הזכות שלו

ועל ידי זה, על ידי שאדם מזכיר שמות 
הצדיקים, אומר רבי נתן: "...נזכה גם אנחנו 
לקדושה ולטהרה ולשוב אליו יתברך". יש לזה 
כח גדול מאוד להזכרת שמות הצדיקים, 
לתשובה של הבנאדם, לקדושה של הבנאדם, 

 כח גדול מאוד.
שם התנא רבי שמעון בן  "...למשל כשמזכירים

יוחאי, בזה השם כלול כל מעשה זה התנא...", 
שנים במערה, וחיבר את ספר הזוהר,  13שהיה 

"...וכל המעשיות הנזכרים ממנו, כולם כלולים 
 בזה השם הקדוש, וכן בשאר שמות הצדיקים".

כשלמדתי את זה, חשבתי שזה מחזק מאוד 
ת תזכיר שמו –, לדעת ורציתי לחזק את כולם

 של צדיקים.
אברהם', 'אלוקי כשאתה אומר בתפילה: 

נמשכת עליך הקדושה של אברהם אבינו 
', נמשכת עליך יצחקוהזכות שלו. 'אלוקי 

 .הקדושה שלו והזכות שלו
טוב, בעזרת ה'. אנחנו כמו בכל שנה רוצים 

 להכין את עצמנו לחיוכים של פסח.
בעזרת ה', שבוע הבא כבר נזכה לעשות בדיקת 

 חמץ.
מי יודע מה מברכים על בדיקת חמץ? 'ברוך 
אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו 

 .במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ'
וזה מלמד אותנו מה זה העניין של ההתבודדות. 
שאיך אדם מבער את היצר הרע שלו? על ידי 

 שהוא הולך לבדוק אותו.
אדם שחי בלי התבודדות, והיינו בלי חשבון 

א מסוגל לבער את היצר הרע שלו. נפש, הוא ל
כי הבדיקה, שאדם מחפש כל יום מה עשיתי 
מאתמול עד היום, איפה אני צריך לשפר, איפה 
לא הייתי בסדר, הבדיקה הזו, שהוא מחפש את 

 החמץ, זה הביעור שלו, זה העיקר.
הוא לא נותן ליצר הרע לרמות אותו. יש לו בכל 

לשפר יום חשבון נפש, לבדוק את עצמו, איך 
 את החיים שלו, בכל יום ויום.

ה' חנן אותי לכתוב 'הגדה של פסח', שמה 
. קודם כל כתבתי שהסדר מתחיל מ'אמונה'

 'אמונה', אח"כ קדש ורחץ וכו'.
את האמת שזה הולך על כל החיים, כל דבר 
שאדם הולך לעשות בחיים שיזכור שהכל 

 מתחיל באמונה.
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מקצת מהלכות חול המועד פסח

מבואר בגמרא (פסחים קי“ח) שחייב אדם 
לכבד את הרגלים, כיצד מכבדים את חול 

המועד?

חייב אדם לכבד את חוה“מ במאכל 
ומשתה ובמלבושים נאים כמו יום 

טוב. ולכן מצוה לאכול פת בחול 
יקבע  הפחות  ולכל  המועד, 
סעודה על הפת פעמיים ביום, 
וטוב שיבצע גם בחול המועד 

על לחם משנה. כף החיים (סימן 
תק“ל סעיף קטן ד‘). ומבואר בפוסקים בשם 

המהרי“ל שהיה נוהג בחול המועד ללבוש 
בגדי שבת. מגן אברהם (שם סעיף קטן א‘). כמו כן 

מצוות ”ושמחת בחגך“ נאמרה גם על חול המועד. 
משנה ברורה שם (סעיף קטן א‘).

בגדי קטנים שרגילים להתלכלך תדיר, האם 
מותר לכבסם בחול המועד?

בגדי הילדים עד כבן ארבע – שש שנים, מותר לכבס 
בחול המועד לצורך המועד, אבל של גדולים יותר דינם 

כבגדי גדולים לעניין כיבוס בחול המועד. בשו"ע בסימן 
תקל"ד סעיף א' ואור לציון (חלק ג' סימן כ"ד אות א') 
ואין להכניס למכונת הכביסה דברים האסורים 
בכיבוס אף שלא נוספת טירחה בהוספת 
הבגדים. גמרא (מועד קטן דף י"ד). ובגדים 
המותרים בכיבוס, אפשר להכניס מהם 
אף כמות גדולה בבת אחת. אור 

לציון (שם אות ב‘).

בישלנו תבשיל לפסח, 
ובטעות ערבבנו אבקת 
מרק שאינה כשירה לפסח, 
צריך  האם  התבשיל?  דין  מה 

לזרוק את הכל?

חמץ בפסח איסורו במשהו, ואם נתערב אפי‘ מעט 
חמץ בתוך תבשיל, התבשיל אסור בהנאה, ומכל מקום 
מותר למכור את התבשיל לגוי חוץ מדמי החמץ שבו. 
וכיום בזמנינו שבשטרות המכירה מוסיפים שגם כל 
מה שעתיד להחמיץ אנו מוכרים לגוי, ניתן להכניס 
תבשיל זה במכירת חמץ ולאוכלו אחר הפסח. על פי 
שלחן ערוך (סימן תס“ז סעיף י‘) ושו“ת מקראי קודש (סי‘ ע“ד) ובשו“ת 

שבט הלוי (ח“ט סי‘ קטז). 

הערבי  בשוק  המועד  בחול  בעוברינו 
שבירושלים, האם מותר לעבור על פתח 
מאפיות חמץ, והאם מותר להריח את ריח 

החמץ?

אסור לעבור ליד מאפיית חמץ בפסח ולהריח בכוונה 
מריח החמץ, ואף שכלל בידינו ”ריחא לאו מילתא“, מכל 
מקום משום חומרא של איסור חמץ החמירו בזה, אמנם 
אם אין דרך אחרת לעבור, מותר לעבור דרך שם. כף 

החיים (סימן תמ“ז סעיף קטן מ“ב) ויביע אומר (חלק ו‘ סימן ל“ד).

בישלנו ריבת תותים לכבוד הפסח, וגילינו 
שבטעות בישלנו בסיר חמץ, האם הריבה 

מותרת או אסורה?

לבני ספרד – בין אם בשלו את הריבה קודם הפסח ובין 
אם בישלו את הריבה בתוך הפסח, הריבה מותרת, משום 
שעברו 24 שעות מהבישול של החמץ, והטעם שבלוע 
כעת בכלי הוא טעם פגום, ונותן טעם לפגם מותר גם 
בפסח. (שלחן ערוך סימן תמ“ז סעיף י‘, וחזון עובדיה פסח עמוד ק“ה). 

ולבני אשכנז – אם נתבשל קודם הפסח הריבה מותרת 
הריבה אסורה  הפסח  ואם נתבשל בתוך  באכילה, 
באכילה. (רמ“א סימן תמ“ז סעיף י‘ ומשנה ברורה שם סעיף קטן צ“ז).

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"
קו ההלכה הספרדי: 3030*

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה "חוט של חסד"

פנינים חסידות ברסלב מוסר הפרשה
חידושים לפרשת שבוע

מובא בזוהר הק' (פרשת בא מ: ד"ה פקודא בתר 
דא) כי בליל פסח מכנס הקב"ה את כל הפמליא של 
מעלה, מלאכים ושרפים, חיות ואופני הקודש, ומבקש 
מהם לרדת בעולם הזה כדי לשמוע איך שבניו החביבים 

מספרים בשבחו של הקב"ה ביציאת מצרים.

והנה במה שמבואר בתוך דברי הזוהר הקדוש כתוב 
לדבר  הקב"ה,  אל  חוזרים בשליחותם  שהמלאכים 
בשבחם של ישראל, והמלאכים מתפעלים ומספרים 
לקדוש ברוך הוא על מעלת עם ישראל שזכו לספר 

סיפור יצאת מצרים.

אל  המלאכים  דברי  בתוך  התמיהה  תגדל  אמנם 
הקב"ה שאומרים  שקיימו מצות סיפור יציאת מצרים, 
ובלשון הזוהר כתוב שהמלאכים באים ומספרים ַלָּקדֹוׁש-
ָּברּו-הּוא ַעל ָּכל אֹוָתם ִנִּסים ּוְגבּורֹות, ּומֹוִדים לֹו ַעל 
ָהָעם ַהָּקדֹוׁש ֶׁשֵּיׁש לֹו ָּבָאֶרץ ֶׁשְּׂשֵמִחים ְּבִׂשְמַחת ַהְּגֻאָּלה 
ֶׁשל ֲאדֹוָנם. מה העניין בזה שמספרים המלאכים שעם 
ישראל משבחים על גאולת אדונם ולא גאולת עם ישראל.

ועוד תגדל התמיהה מה מתלהבים המלאכים ממצוות 
יציאת מצרים יותר מכל מצוות ה' שעם ישראל מקיימים.

ומבאר ה"בני יששכר" (ניסן מאמר ד דרוש א) כי עיקר 
התפעלות המלאכים הוא, ממה שאנו מקיימים מצות 
סיפור יציאת מצרים אפילו כאשר אנו נמצאים עדיין 
בגלויות, נתונים תחת אויבי ישראל להרוג ולאבד ולמכה 
ולחרפה, והנה עם כל זאת אנו מספרים בהתלהבות 
ובשמחה על הניסים שעשה עמנו קב"ה ביציאת מצרים, 
להוציא אותנו משעבוד הרוחני שהיינו נתונים במצרים 

לחירות עולם.

הנה כי כן הן אמת שגם עתה אנו נמצאים בגלות הגוף, 
אולם עם כל זאת אנו מביעים את שמחתנו שהקב"ה 
הוציאנו מהגלות הרוחנית של טומאת מצרים, ונתן לנו 
את תורתו הקדושה מלווה אותנו בכל הגלויות, ובזכות 
התורה אנו יכולים להיות בני חורין אפילו בזמן הגלות. וזה 
דקדוק לשון הזוהר הקדוש הנ"ל, שהמלאכים  חוזרים אל 
הקב"ה להודות לו על עם קדוש שיש לו בארץ: ֶׁשְּׂשֵמִחים 
ְּבִׂשְמַחת ַהְּגֻאָּלה ֶׁשל ֲאדֹוָנם - השמחים בשמחת הגאולה 
של הקב"ה. ולכאורה היה צריך לומר: השמחים בשמחת 
הגאולה שלהם שגאל אותם הקב"ה. אך לפי האמור 
ביאור הענין הוא, כי המלאכים מדגישים בכוונה תחילה 
את התפעלותם מכך, שאפילו בזמן שישראל נתונים 
תחת אויביהם בגלות הקשה, הם שמחים "בפורקנא 
דמאריהון" – בגאולתו של הקב"ה, שהניצוץ האלקי, 
הנשמה הטהורה שנפח בנו הקב"ה, שהיא חלק אלוק 
ממעל, יצאה מגלות מצרים לחירות עולם, על ידי שאנו 
יכולים לעסוק בתורה ולהידבק בהקב"ה ובתורתו, כמו 
שכתוב (דברים ד-ד): "ואתם הדבקים בה' אלקיכם 

חיים כולכם היום".

ובאמת כמו שנתבונן בגאולת מצרים יש לומר שקודם 
עם ישראל נגאלו בגאולת הנפש בכך שכפרו באלוהי 
המצרים כבר בשבת הגדול בכך שקשרו את השה 
למיטה ומשכו ידיהם מעבודה זרה ואחר כך מלו עצמם 
והקריבו קרבן פסח שכל זה נקרא גאולת הנפש, ואחר כל 
פעולת אלו בחצות לילה של ליל טו קיבלנו את בשורת 
גאולת הגוף בנוסף לגאולת הנפש שכבר התחילה, ובכך 

רצו חז"ל לרמז לנו שעיקר הגאולה היא גאולת הנפש 
ולכן צריכים אנו לספר סיפור יציאת מצרים בדווקא 
לפני חצות לילה להורות כי עיקר הגאולה הוא גאולת 
הנפש וזה הדבר שתלוי בנו, ולפי זה נבין מה הכוונה 
שבכל דור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא 
ממצרים ולספר את זה לבניו לפרסם ולהפנים לכל 
אחד שעיקר הגאולה הוא גאולת הנפש וע"י כך נזכה 

לגאולה השלמה.

ָׁשַמע ַּפַעם מֹוַהְרַנ"ְּת ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֵאי ֶׁשִּמְתאֹוֵנן 
ֶאָחד ֵמַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו, ִלְפֵני ֲחֵברֹו, ֱהיֹות ֶׁשִּמְתָקֵרב 
ְוהֹוֵל ַחג ַהֶּפַסח ַוֲעַדִין ֵאין לֹו ִמְצְרֵכי ֶהָחג לֹו ְוִלְבֵני 
ֵּביתֹו ְוָאַמר לֹו ִּבְכֵאב: "ְוִכי ֵמֵהיָכן ֶאַּקח ֲעבּור ֶהָחג 
ֶּפַסח"? ָּפָנה ֵאָליו מֹוַהְרַנ"ְּת ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִנֲחמֹו: "ַעל 
ֶּפַסח ִיְהֶיה ְל", ְּכאֹוֵמר לֹו: "ַאל ְּדָאָגה, ָאִחי, אּוָלם 
ֵאי זֹוִכים ָלַקַחת ֶאת "ַהֶּפַסח" ְּבַעְצמֹו. ְּכאֹוֵמר: זֹאת 
ֵאיָנּה ְּדָאָגה, ָהִעָּקר הּוא ַהְּדָאָגה ָהרּוָחִנית, ֵאי זֹוִכים 
ִלְפִניִמּיּות ֶהָאַרת ֶּפַסח ְּבַעְצמֹו. (שיש"ק ג -קעב ) 

ְּכֶׁשאַמר ַּפַעם ֶאָחד ֵמַאַנ"ׁש ְלָהַרב, ַאַחר ְיֵמי ַהֶּפַסח, 
ִהֵּנה ְּכָבר ָעְברּו ְיֵמי ַהֶּפַסח, ָאַמר לֹו ָהַרב ֶׁשֹּלא ָנכֹון 
לֹוַמר ֵּכן ֶאָּלא ָצִרי לֹוַמר ֶׁשַהֶּפַסח ְּכָבר ִנְכָנס ְוא 
ֶׁשָעַבר, ַעל ִּפי ַמה ֶׁשַרֵּבנּו אֹוֵמר ְּבתֹוָרה קל"ה ַעל 
ַהָּפסּוק "ִּכי ֶאַּקח מֹוֵעד" ֶׁשְּמַקְּבִלין ְולֹוְקִחים ֶאת ַהּיֹום 
טֹוב ְוַעל ְיֵדי ֶזה זֹוִכין ַלֲעָנָוה, ַּכְּמבֹוָאר בליקו"מ, ְוֵכן 
ַנֲעָשֹה ְּבָכל ַחג ְּכֶׁשְּמַכְּבִדים אֹותֹו ָּכָראּוי, ֶׁשִּנְלַקח 
ְוִנְכַנס ְלטֹוָבה ְּבִמְסַּפר ְיֵמי ַחֵּיי ָהָאָדם.  (שם ג- שלב ) 



לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה
אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה

הקמחא פעלה בפסחא
בהיותו ילד כבן עשר, הפך אביו של רבי צבי אלימלך 
שפירא בעל הבני יששכר,  למלמד דרדקי בעיירה 
רחוקה. ההסכם היה כי במשך כל ימות החורף ישהה 
המלמד באכסניה שם ילמד את בניו של בעל האכסניה 
תורה. ואל ביתו יחזור לקראת חג הפסח.  אותו חורף, בו 
יצא האב ללמד תינוקות, היה חורף קר במיוחד. במשך 
שבועות ארוכים היה מזג האוויר קר וסוער מהרגיל, 
סופות השתוללו, רוחות עזות נשבו, רעמים וברקים 
והדרכים שהיו בחזקת סכנה היו כמעט ריקים מנפש 
חיה.  בימים אלו שאין יוצא ואין בא, הייתה האכסניה 
כמעט ריקה מאדם. שהו שם משפחת האכסנאי, והמלמד.

 במהלך אחת הסופות נשמעה דפיקה בדלת האכסניה. 
בעל האכסניה פתח את הדלת, בפתח עמדו שלושה 
איכרים פולניים. רטובים היו עד לשד עצמותם, מראה 
פניהם היה חיוור כסיד, והן רעדו מקור ומקיפאון. הללו 
ביקשו את האכסנאי ללון באכסניתו. בעל האכסניה 
נקב בסכום הדרוש לתשלום, כשגילה כי אין ברשותם 
מספיק כסף אפילו לממן שהות לילה אחת בחדרי 
האירוח שלו, סגר בפניהם את הדלת והשאירם בחוץ 
כלעומת שבאו. המלמד,  שהיה עד למחזה, היה מזועזע 
עד עומק נשמתו, "הם עלולים לקפוא מקור!" פלט לעבר 
בעל הבית. כששמע את תמיהתו בעל האכנסיה משך 
הלה בכתפיו. "ומי ישלם בעבורם, אתה רוצה לשלם 
עבורם?" שאל. להפתעתו הרבה המלמד השיב בחיוב.

מיד יצא המלמד לקראתם והזמינם להיכנס וללון 
באכסניה. האיכרים הודו למיטיבם ונכנסו  מיד חלצו 
עצמותם, חיממו גופם, החליפו בגדיהם, ואף הרוו צמאונם 
ורעבונם. כל זאת ועוד על חשבונו של המלמד.  הסערה 
הייתה עזה במיוחד, מזג האוויר לא אפשר יציאה לדרכים. 
כך שהאיכרים נשארו באכסניה במשך שבועיים ימים 
ישנו, אכלו, שתו ונהנו על חשבון המלמד. רק אחרי 
שהסופה נרגעה המשיכו האיכרים לדרכם לא לפני 

שהודו שוב למלמד.

***

חודש ניסן בפתח וימי חג הפסח הלכו וקרבו. המלמד,  
אביו של ר' צבי אלימלך, החל אורז חפציו ומטלטליו 
ומתכונן לחזרה הביתה לכבוד החג, לאחר שנעדר מן 
הבית במשך כחצי שנה. הוא ניגש לבעל האכסניה להיפרד 
ממנו לשלום ולערוך חשבון. בעל האכסניה ענה לעומתו: 
"לפי החשבון שבידי הריני חייב לך ארבעים רובלים על 
לימוד ילדיי" אמר לו מעסיקו, "אך שהות האיכרים בביתי 
עלתה ארבעים ושלושה רובלים. אם כן, אתה חייב לי 
שלושה רובלים. אז שיהיה לך חג שמח לך, ואל תשכח 
להביא עמך שלושה רובלים כשתשוב אחרי החג" אמר לו 
בעל האכסניה. המלמד לא ידע מה להשיב, הוא לא ידע 

ת  א
 . ו ש פ נ

אר  י ת לעצמו לא 
של  עלותם  הכפריים כי 

את היא רבה כל כך. אך  ל  ב י ק
הדברים כמות שהם באמונה תמימה. ללא אומר ודברים 
הוא נפרד מבעל האכסניה. כשבכיסו אין פרוטה לפורטה 

אפילו להוצאות הנסיעה. כך יצא רגלית אל כפרו.

***

להופיע  מאוד  עד  התבייש  הוא  לכפר  כשהגיע 
בבית כשבכיסו אין פרוטה. לכן, ניגש אפוא אל בית 
הכנסת המקומי, שם פתח ספר קודש ושקע בלימוד 
עיוני ומעמיק, לימוד של מעין עולם הבא ללא טרדות 
ודאגות. בינתיים, לילד ר' צבי אלימלך הקטן נודע שאביו 

הגיע לעיר.

מיד רץ הילד לחפש אחרי אביו כשמצא אותו בבית 
הכנסת רוכן על תלמודו, קיבלו בשמחה ומאור פנים, 
חבקו ואמצו אל ליבו. אחר כך התחנן הילד הקט אל 
אביו שיבוא הביתה: "אתה חייב לראות את הנעליים 
החדשות שקיבלתי לפסח ואת בגדי החג החדשים" 
הוא אמר, דבר שרק גרם לאביו להרגיש לא בנח. יצאו 
השניים את בית הכנסת כשידו של הילד בידו של האב. 
בדרך לביתם חלפה על פניהם מרכבה. לפתע, המרכבה 
פגעה בתלולית על הדרך. מן ההדף של המכה שקיבלה 
המרכבה נפלה ממנה חבילה. האב הרים את החבילה 
והחל לרוץ אחרי המרכבה כדי להשיב אותה לבעליה, 
אך לא הצליח להשיג אותה. הוא בחן את החבילה היטב 
וראה כי אין בה כל סימנים מזהים  אשר לפיהם יהיה 
ניתן להשיב האבידה לבעליה. הוא פתח את החבילה 

וגילה בה ארבעים ושלוש רובלים.

***

בליל הסדר, כשהילד ר' צבי אלימלך ניגש לפתוח 
את הדלת לאליהו הנביא, הוא קרא לאביו: "אבא, אני 
רואה את המרכבה!" אך איש לא היה שם. אביו משך 
את הנער הצידה ואמר לו שעליו להבטיח כי לא יספר 

לאיש את סיפור המחזה הזה.

חג פסח כשר ושמח!

מאמר ראש הישיבה
-המשך- סיפור לשולחן שבת

לחזור בתשובה כי אתה מאוכזב מעצמך וה"תשובה" 
שלך רק מציפה אותך בתסכול עמוק מעצמך, וקשה 
לך להרבות בתפילה כי אתה לא מרגיש שבשמיים 

רוצים לעזור לך.

אבל הידיעה שה' אוהב אותך וַצר לו כשצר לך 
מאוד מנחמת אותך אחרי כל נפילה.

היא מונעת ממך ייסורים מיותרים, וגם הייסורים 
שבהכרח קיימים – קל לך לקבל אותם באהבה, 
כי אתה מבין שהם מגיעים מתוך אהבה ולא מתוך 
אכזריות, או מתוך שלא רוצים בשמיים לעזור לך, 

או שמתעללים בך, חלילה.

ומאידך גיסא, כשאתה יודע כמה ה' אוהב אותך 
ורוצה לעזור לך ומחכה לכל תפילה שלך - קל 
מאוד להרבות בתפילה, כי כשאתה מבקש מאבא 
אוהב שכל רצונו הוא רק לעזור לך, אתה לעולם 

לא מפסיק לבקש.

וגם התשובה שאתה עושה אחרי כל נפילה היא 
תשובה מאהבה. אתה לא חוזר בתשובה מתוך 
תסכול, אלא אתה חוזר בתשובה כמו בן שיודע 

כמה האבא אוהב אותו ורוצה שבנו יחזור אליו.

וגם אין לך שום רדיפה עצמית כי אתה מבין שכל 
הקשיים האלה הם מאבא האוהב דווקא בגלל שהוא 
אוהב אותך ורוצה לרומם ולנשא אותך, וגם הנפילות 
שלך הן מאתו דווקא כדי שתמיד תהיה בקשר עם 
אבא ותמיד תחיה בענווה שאין לך שום כוח ואת כל 

הכוח אתה מקבל רק ממנו.

היצר הרע יוצא לחל“ת

כולנו יודעים את זה ברמה כזאת או אחרת אבל לא 
עושים את השימוש בידיעה שלנו. הכוח להשתמש 
בידיעה הזאת למעשה – הוא כל כך מהפכני, שאני 
אומר שהוא ביטול מוחלט של היצר הרע. זו נוסחת 
הקסם האמתית של הדור. וזה גם הֶמֶסר של מצוות 

השבתת השאור.

האדם חי על לחם, זה המזון העיקרי שלנו. החמץ 
הוא חלק מהחיים בדיוק כמו היצר הרע. כל הגוף 
שלנו נבנה מהחמץ הזה והבגדים שלנו והבית כולו 

מלאים בפירורי חמץ.

האם זה מציאותי להתנתק לגמרי מהחמץ? חג 
הפסח מלמד אותנו שכן: "תשביתו שאור מבתיכם", 
למשך שבעה ימים חיים בצורה אחרת לגמרי: אוכלים 

אמונה וחיים על אמונה.

אז נכון שגם היצר הרע הוא חלק כביכול בלתי 
נפרד מהאדם. אבל הכוח שלו הוא אך ורק בייאוש, 
בזה שהוא גורם לך לרדוף את עצמך ולהפסיק 
להתפלל. ולכן השינון של הידיעה שה' אוהב אותך 
עד שאתה חי את זה בפועל וחושב על זה ומרגיש 
את זה בכל רגע – היא השבתה מוחלטת של החמץ 

והשאור הרוחני.

זו נוסחת הקסם לחיי גן עדן בעולם הזה בלי יצר 
הרע כלל.

בברכת שבת שלום ומבורך
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רבינו רבי יוסף קארו זי"ע נולד בעיר טולדו שבספרד בשנת 
רמ"ח, לאביו הג"ר אפרים שנודע לת"ח מופלג. על מעלת נשמתו 
כותב החיד"א זי"ע: (שה"ג- ח' גדולים – י' קס"ה) " כתב מהרח"ו 
זצ"ל שהיה משרש רבי יהודה בר אלעאי והוא בכנף אדה"ר 
השמאלית והוא מבחי' אצילות. ובמקום אחר כתב שהוא משרש 
הרשב"א והרא"ה והרב המגיד וכמה תנאים ואמוראים וגאונים.

בהיותו כבן חמש, בעת גירוש ספרד, נדד יחד עם בני משפחתו 
לליסבון שבפורטוגל שם למד אצל רבי יעקב בירב זי"ע כעבור 

כמה שנים עם גירוש יהודי פורטוגל בשנת רנ"ו, המשיכו 
לנדוד בדרכם עד אשר הגיעו לעיר קושטא שבתורכיה, 

את עיקר תורתו למד מאביו רבי אפרים, וכאשר 
נפטר עליו אביו עבר לרשות דודו הג"ר ר' 
יצחק קארו בעל "תולדות יצחק" שאימצו 

כבן ואילפו חכמה בינה ודעת.

אחר נישואיו לבתו של החכם רבי חיים 
אלבלג זצ"ל אותו הוא מכנה: "מורי חמי החסיד 

הגדול", עבר לגור ביוון ליד חותנו שם החל בכתיבת 
חיבורו הגדול: "בית יוסף" על ארבעה טורים. יותר מכל 

עסקיו עניין אותו חיבור ספרו בית יוסף ורוב עתותיו הקדיש לו. 
ועל אשר בעירו לא היו די ספרים שהיו מוכרחים לו לעבודת חיבור 
ספרו ע״כ נסע לעיר שאלוניקי וקושטא לאסוף ספרים למצוא 
די חומר לעבודתו, ועל ספרו זה הקדיש כמעט חצי שנות אדם.

זכה מרן הבית יוסף ושלחו לו מגיד מישרים מן השמים. ה'מגיד 
מישרים' הוא מלאך שהיה נגלה למרן בעל הבית יוסף. בהתגלויות 
אלו היה ה"מגיד" מדריך את מרן ר' יוסף קארו, הן הדרכות 
מעשיות בעבודת השם, והיה לומד עימו, ומעלה לו "שאלות 
בלימוד". המגיד הבטיח לרבי יוסף קארו, שיזכה להיפטר על 
קידוש השם. רבינו הבית יוסף העלה על ספר שנקרא "מגיד 
מישרים", את אשר למד מפי המגיד וז"ל (מגיד מישרים בראשית): 

"ואזכך לעלות לא"י בשנה זאת ואחר כך אזכך להישרף על 
קדושת שמו. ואזכך להישרף בארץ ישראל ברבים לקדש שמי 
בפרהסיה ותעלה לעולה על מזבחי... ואזכך לסיים חיבורך 
להאיר בו עיני כל ישראל שכל עמים חכמים ונבונים ומשכילים 

ישאבו מחיבורך שנקרא בית יוסף."

 ושאל הרה"ק ר' יהושע מבעלזא את אביו השר שלום זי"ע 
הלא מצינו שהרב בית יוסף נפטר בגיל פ"ז בשיבה טובה ולא 
כמו שאמר לו המגיד, ענה לו רבי שלום מבעלזא: בכל יום 
בקריאת שמע קיבל עליו מרן הבית יוסף מחדש מסירות 

נפש להיהרג על קידוש השם. (זכרונם לברכה)

אמר המגיד להב"י ז"ל אלו היית יודע כמה 
וכמה עולמות שנופלים ע"י הפסק לימודך 
לא היית ישן כלל. (תפארת שלמה ויצא)

הרה"ק ר' שלום מבעלזא היה אומר כי 
לימוד בספר בית יוסף הוא סגולה ליראת 
שמים, ויש לומר בדרך רמז מהפסוק (בראשית 
מ"ג י"ח) "ַוִּייְראּו ָהֲאָנִׁשים ִּכי הּוְבאּו ֵּבית יֹוֵסף..." המילה 
וייראו כתובה עם שני יודין והוא לשון יראה.  ורבינו משולם 
איגרא זי"ע סיפר כי מרן הבית יוסף בא אליו, וביקש ממנו ללמוד 
בספר בית יוסף, אלא שהיה קשה עליו ללומדו מחמת שחשב כי 
זהו ביטול תורה מאחר ויודע כל מקורת הש"ס והפוסקים אשר 
מביא מרן הב"י, ומאוד התחרט על כך כי אז היתה לו סגולה 
לאריכות ימים, וכן סיפר הרה"ק ר' שמואל העליר שפעם אחד 
חלה מאוד ונגלה אליו מרן הבית יוסף ואמר לו שאם יקבל עליו 
ללמוד בספרו בית יוסף יתרפא מחליו, וכן היה. (זכרונם לברכה)

וכן התהלך רבנו יוסף עם אלהים עדי הגיעו שנותיו לשמונים 
ושבע ויאסף אל עמו ביום ה׳ י״ג ניסן בשנת ה׳של"ה ויקבר 

בקבורת הגאונים בעיר הקודש צפת. זיע"א.

להתחבר למקור הכח
כל אשה צריכה לדעת את כוחה – הבית הוא בית 
המקדש הפרטי, והאישה כדוגמת כהן גדול! בתפילותיה 
מכפרת על כל הבית. בתפילותיה היא ממתיקה דינים 

מכל הבית. בתפילותיה היא מטהרת את כל הבית!

הרי לאשה יש עיניים שרואות הכל. היא 
יודעת בדיוק מה הן הנקודות עליהן היא 

צריכה להתפלל, מה הן החסרונות 
שלה, של בעלה, של ילדיה, של כל 

עם ישראל.

כל מהות האשה היא תפילה ואמונה, 
ולכן צריכה כל אשה להתחבר עם התפילה 

ולעסוק בה, וכאשר היא תגלה את הכח הגדול 
הזה שבידיה - כח שכל שעליה לעשות בשביל 

להפעילו הוא לפתוח את ליבה ואת פיה - דבר שאין 
כמותה יודעת ואוהבת לעשות - היא תמצא את עצמה 
מחכה בגעגועים לזמן המיוחד הזה שבו היא מתייחדת 

עם הבורא בתפילה זכה.

הזמן הטוב ביותר לעסק בו בהתבודדות הוא מוקדם 
בבוקר ואף בעוד לילה. וכך מפרש הבן איש חי את 
השבח שאמר שלמה המלך בפרק "אשת חיל": מי 

נקראת "אשת חיל?" מי שמקיימת "ותקום בעוד לילה". 
דהיינו שהיא אשה חרוצה שמשתדלת לישון מוקדם 
ולקום מבעוד לילה, ואפילו בשביל לעסוק בעבודות 
הבית. זאת המעלה האמיתית, כאשר  היא קמה 

מוקדם ועושה הכל לפני שהילדים קמים.

כל שכן כשקמה מוקדם בשביל לעשות 
שעה התבודדות ומנצלת את השעות 
השקטות הללו בשביל לעשות שעה 
התבודדות, שזו בוודאי היא "אשת 
חיל", והשעה הזאת תאיר לה את כל 
היום, ותהיה לה סייעתא דשמיא מיוחדת 
בכל מעשיה. וזוהי תשובה לאותן שמרגישות 
שהן עסוקות מדי בשביל לפנות זמן להתבודדות: אם 
יקומו מוקדם, לא תהיה להן שום בעיה. נשים ששמעו 
לעצה הזאת העידו שכל היום הולך להן אחרת לגמרי, 
והן מספיקות הרבה יותר, וזה דבר ברור ומובן מאד, 
כי מאחר ועל ידי ההתבודדות הן המתיקו את הדינים, 
על כן הן חסכו לעצמן את כל הבלבולים והקשיים 
שהן רגילות שיש להן בעבודתן, הנובעים אך ורק מכך 

ששורים עליהן דינים ח"ו. "לחטוף" את השעה!

גם מי שאינה יכולה לקום מוקדם, כגון שהייתה ערה 
בלילה עם התינוק שבכה או כל סיבה אחרת, גם היא 
צריכה לדעת, שאחרי כל מטלות הבוקר ההכרחיות, 
כגון: לשלוח את הילדים למסגרות וכד', עליה לעצור 

הכל ולעשות דבר ראשון שעה התבודדות.

גם אם הבית כלו הפוך, וסל הכביסה עולה על גדותיו, 
והיא מרגישה שהיא חייבת לנצל כל רגע פנוי להשלטת 
סדר בבית, אם תשמע לעצתנו היא תעזוב הכל ותעשה 
דבר ראשון שעה התבודדות, ומובטח לה שאחרי כן כל 
עבודות הבית ירוצו בקלות, והיא תראה עין בעין שהיא 
לא הפסידה זמן, רק הרוויחה. כי ה' אתה ויש לה עצה 
נכונה, וההצלחה מאירה לה פנים, ואילו הייתה עושה את 
אותם דברים בלי התבודדות, היו מתבזבזים לה הזמן 
והכוח על כל מיני מניעות ותקלות ואי סדר בעבודתה.

וזה דבר שכל אחת יכולה לנסות ולבדוק אותו בעצמה 
– לעזוב את כל העבודות ולעשות קודם כל שעה 
התבודדות, והיא תראה עין בעין שהיא מספיקה הכל 
ועוד יותר, ואז היא תבין מה זה יום עם שעה התבודדות, 

ומה זה יום בלי שעה התבודדות – עניין אחר לגמרי.

ונזכיר שוב, שבשביל ללמד היטב איך עושים שעה 
התבודדות, יש ללמד בספר "בשדי יער", כי שם הארכנו 
ופירטנו והבאנו הרבה מאד עצות וחיזוקים להתבודדות.

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש
052-2240696

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

מרן רבי יוסף קארו 
זצוק"ל זיע"א
י"ג ניסן

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א
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תפילה לפני שתיית ארבע כוסות בליל הסדר
תפילה שחיבר מו"ר הרב שלום ארוש לפני שתיית 

כל כוס יין

לפני כוס ראשונה

ה  ִמְצַות ֲעׂשֵ ֶדר, ּבְ ָכל ִמְצֹות ֵליל ַהֵסּ ר ֶאת ַעְצִמי ְבּ ֵ ֲהֵריִני ְמַקׁשּ
ה  ָצּ ל ֲאִכיַלת ַהַמּ ה ׁשֶ ִמְצַות ֲעׂשֵ ָעה ּכֹוסֹות , ּבְ ִתַיּת ַאְרָבּ ל ְשׁ ׁשֶ
ה, ְלָכל  ַסח ַהּזֶ ַחג ַהּפֶ דֹוׁש ּבְ ֶדר ַהָקּ רֹור, ּוְבָכל ַהֵסּ ֲאִכיַלת ַהָמּ , ַבּ
ִיּים ׁשֹוְכֵני  יִקים ָהֲאִמִתּ ּדִ דֹוֵרנּו  ּוְלָכל ַהּצַ ּבְ ִיּים ׁשֶ יִקים ָהֲאִמִתּ ּדִ ַהּצַ
יק  דֹוׁש ַצּדִ נּו ַהּקָ ה ּוִבְפָרט ְלַרּבֵ ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ָאׁשֵ ָעָפר ְקדֹוׁשִ
ן ֵפיֵגא ְזכּותֹו  ינּו ַנְחָמן ּבֵ ְיסֹוד עֹוָלם, ַנַחל נֹוֵבַע   ְמקֹור ָחְכָמה ַרּבֵ

ָרֵאל ָאֵמן. ל ִיׂשְ ָיֵגן ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ

ְדִחילּו ּוְרִחימּו,  ּה, ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד ֻקְדׁשָ ְלׁשֵ
רּוְך הּוא אֹות יּו"ד ְואֹות  ם ַהָוָי"ה ּבָ ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא ׁשֵ
ִלים (יהוה) ַעל ְיֵדי ַההּוא  ִיחּוָדא ׁשְ אֹות ָוא"ו ְואֹות ֵה"י ּבְ ֵה"י ּבְ
ן ַלֲעׂשֹות ְרצֹון  ָרֵאל, ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמֻזּמָ ל ִיֹשְ ם ּכָ ׁשֵ ָטִמיר ְוֶנְעָלם ּבְ
ע ּכֹוסֹות  ִתַיּת ּכֹוס ִראׁשֹוָנה ֵמַאְרַבּ ַרְך ְלַקֵיּם ִמְצַות ְשׁ ם ְיְתָבּ ַהֵשּׁ
ׁש  הּוא קֹדֶ רּוְך הּוא, ֶשׁ ם ַהַוָי"ה ָבּ ל ֵשׁ ֶנֶגד אֹות יּו"ד ֶשׁ הּוא ְכּ ֶשׁ
ַרְך  יר אֹותֹו ְוָלַדַעת אֹותֹו ִיְתּבָ ֵדי ִלְזּכֹות ְלַהּכִ ְקָרא "ָחְכָמה" ּכְ ַהִנּ

נּו. ִכיַנת ֻעּזֵ א ֵמַעְפָרא ּוְלִעּלּוי ׁשְ ִכיְנּתָ ַלֲאָקָמא ׁשְ

ה ַעל ְיֵדי  ֶאְזֶכּ ָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ֶוֱאלֵֹהי ֲאבֹוַתי ֶשׁ ְיִהי ָרצֹון ִמְלּ
ין  ה ְלִתּקּון ַהּמֹחִ ֶאְזֶכּ ה ראֹׁש" ֶשׁ ִין ַהֶזּה ְל"ַזָכה ַנֲעׂשָ ִתַיּת ַהַיּ ְשׁ
ִין ַהֶזּה  ִתַיּת ַהַיּ ה ַעל ְיֵדי ְשׁ ֶאְזֶכּ ַגְדלּות. ְוֶשׁ ין ְדּ י, ְלָחְכָמה, ְלמֹחִ ִלּ ֶשׁ
הּוא  ַעת, ֶשׁ ׁש ַהַדּ ֶאֱעֶלה ְלׁשֹרֶ י ַעד ֶשׁ ְעִתּ ְתרֹוֵמם מִֹחי ְוִיְתַרֵחב ַדּ ִיּ ֶשׁ
ה ְלִהְתַלֵהב  ַעל ְיֵדי ֶזה ֶאְזֶכּ ְצוֹות ֶשׁ ׁש ַהּתֹוָרה ְוַהִמּ ִחיַנת ׁשֹרֶ ְבּ
יל אֹוִתי ִמ"ּלֹא ָזָכה  ֵלמּות, ְוַתִצּ ְשׁ ּוְלִהְתַחֵזּק ְלַקֵיּם ֶאת ַהּתֹוָרה ִבּ

ין ְדַקְטנּות, ֵמַעְצבּות. יל אֹוִתי ִמּמֹחִ ִצּ ה ָרׁש", ּתַ ַנֲעׂשָ

ִין  ה ַלַיּ ֶאְזֶכּ ְמחֹו", ֶשׁ ִין ַהֶזּה ְל"ָזָכה ְמׂשַ ִתַיּת ַהַיּ ה ַעל ְיֵדי ְשׁ ֶאְזֶכּ ֶשׁ
ה ַוֲעצּוָמה ְמאֹד ְוַעל  דֹוָלה ְוֶחְדָוה ַרָבּ ְמָחה ְגּ ה ְלִשׂ ַח, ְוֶאְזֶכּ ֵמּ ׂשַ ַהְמּ
יֵלִני ִמ"ּלֹא  ִסּפּוֵרי ְיִציַאת ִמְצַרִים, ְוַתִצּ ה ְלַהְרּבֹות ְבּ ְיֵדי ֶזה ֶאְזֶכּ
ִין  ִתַיּת ַהַיּ ה ַעל ְיֵדי ְשׁ ֶאְזֶכּ ר. ֶשׁ ֵכּ ׁשַ ִין ַהְמּ יֵלִני ִמַיּ ְממֹו" ְוַתִצּ ָזָכה ְמׁשַ
ה. דֹוׁשָ הּוא ָהֱאמּוָנה ַהְקּ ֵלמּות ֶשׁ ְשׁ ה ִבּ ַדֶמּ ַהֶזּה ְלֵברּור ְוִתּקּון ַהְמּ

ִמּיּות  ַגְשׁ ָנה ְבּ ִין ַהֶזּה ְלִהְתעֹוֵרר ֵמַהֵשּׁ ִתַיּת ַהַיּ ה ַעל ְיֵדי ְשׁ ֶאְזֶכּ ְוֶשׁ
ִמיד,  ַרְך ּתָ ם ִיְתָבּ ַהֵשּׁ בּוק ְבּ ה ִלְהיֹות ָדּ ֶאְזֶכּ רּוׁשֹו ֶשׁ ֵפּ ְורּוָחִנּיּות, ֶשׁ
ִתַיּת  ְשׁ ה ִבּ ֶאְזֶכּ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ְוֶשׁ ַגְשׁ ָנה ְבּ ּלֹא ֶאּפֹל ְלֵשׁ ְמֵרִני ֶשׁ ְוִתְשׁ
ִין  ָתה ֶאת ַהַיּ ָ ּשׁ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון ֶשׁ ָגם ֶשׁ ן ֶאת ַהְפּ ִין ַהֶזּה ְלַתֵקּ ַהַיּ

ֲחָטה לֹו ַחָוּה. ּסָ ֶשׁ

ל ַהּכֹוס  ִין ֶשׁ ִתַיּת ַהַיּ ַעל ְיֵדי ְשׁ ה ֶשׁ ֲעֶשׂ ל עֹוָלם, ּתַ ִרּבֹונֹו ֶשׁ
ֵלמּות  ְשׁ י ִבּ ִנּ ל ִמֶמּ ֵלָמה, ּוְתַבֵטּ ה ֶלֱאמּוָנה ְשׁ ָהִראׁשֹוָנה, ֶאְזֶכּ
ֵלמּות ֶאת  ְשׁ י ִבּ ִנּ ל ִמֶמּ ל "רּוַח ְסָעָרה", ּוְתַבֵטּ ה ֶשׁ ִלּפָ ֶאת ַהְקּ

טּות. ָהרּוַח ְשׁ

ל "ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם".  ה ֶשׁ ֻאּלָ ֶנֶגד ְלׁשֹון ַהְגּ ַהּכֹוס ַהּזֹו ִהיא ְכּ ֶשׁ
ּתֹוִציא ֶאת  ָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶוֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ֶשׁ ִויִהי ָרצֹון ִמְלּ
ְמֵהָרה  ר ְוָהָארְֹך ִבּ לּות ַהּמַ ְמֵהָרה ֵמַהָגּ ָרֵאל ִבּ ית ִיְשׂ ָך ֵבּ ל ַעְמּ ָכּ

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְבּ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו,  ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשׂ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו (ב"פ) ּוַמֲעֵשׂ

לפני כוס שניה.

ְדִחילּו ּוְרִחימּו,  ּה, ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד ֻקְדׁשָ ְלׁשֵ
רּוְך הּוא אֹות יּו"ד ְואֹות ֵה"י  ם ַהָוָי"ה ּבָ ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא ׁשֵ
ִלים (יהוה) ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר  ִיחּוָדא ׁשְ אֹות ָוא"ו ְואֹות ֵה"י ּבְ ּבְ
ם  ֵ ן ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ַהׁשּ ָרֵאל, ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמֻזּמָ ל ִיֹשְ ם ּכָ ׁשֵ ְוֶנְעָלם ּבְ
הּוא  ע ּכֹוסֹות ׁשֶ ה ֵמַאְרּבַ ִנּיָ ת ּכֹוס ׁשְ ִתּיַ ם ִמְצַות ׁשְ ַרְך ְלַקּיֵ ִיְתּבָ
יָנה''  הּוא ''ּבִ רּוְך הּוא ׁשֶ ם ֲהָוָי''ה ּבָ ל ׁשֵ ֶנֶגד אֹות ֵה''א ִראׁשֹוָנה ׁשֶ ּכְ
יר אֹותֹו ְוָלַדַעת  ֵדי ִלְזּכֹות ְלַהּכִ ין. ּכְ ְרׁשִ ָלא ִמְתּפָ ֵרין ֵרִעין ּדְ ְוֵהן ּתְ

נּו. ִכיַנת ֻעּזֵ א ֵמַעְפָרא ּוְלִעּלּוי ׁשְ ִכיְנּתָ ַרְך ַלֲאָקָמא ׁשְ אֹותֹו ִיְתּבָ

ה ַעל  ֶאְזּכֶ ָפֶניָך י-ה-ו-ה ֱא-לַֹהי ֵוא-לֵֹהי ֲאבֹוַתי ׁשֶ ִויִהי ָרצֹון ִמּלְ
ר  ָ ה ִלְהיֹות ְמֻקּשׁ ֶאְזּכֶ ה רֹאׁש'. ׁשֶ ה ְל'ָזָכה ַנֲעׂשָ ִין ַהּזֶ ת ַהּיַ ִתּיַ ְיֵדי ׁשְ
י, ְלָחְכָמה,  ּלִ ה ְלִתּקּון ַהּמֹוִחין ׁשֶ ֶאְזּכֶ ָרֵאל, ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ִמיד ִעם רֹאׁש ּבְ ּתָ
ְתרֹוֵמם  ּיִ ה ׁשֶ ִין ַהּזֶ ת ַהּיַ ִתּיַ ה ַעל ְיֵדי ׁשְ ֶאְזּכֶ ְדלּות. ְוׁשֶ ְלּמֹוִחין ְדּגַ
הּוא  ַעת ׁשֶ ֶאֱעֶלה ְלׁשֶֹרׁש ַהּדַ י ַעד ׁשֶ ְעּתִ ֹמִחי ְוִיְתַרֵחב ּדַ

ה ְלִהְתַלֵהב  ַעל ְיֵדי ֶזה ֶאְזּכֶ ְצוֹות, ׁשֶ ִחיַנת ׁשֶֹרׁש ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ּבְ
א ָזָכה  יל אֹוִתי ִמ'לֹּ ֵלמּות, ְוַתּצִ ׁשְ ם ֶאת ַהּתֹוָרה ּבִ ק ְלַקּיֵ ּוְלִהְתַחּזֵ
ה  ֶאְזּכֶ יל אֹוִתי ְמּמֹוִחין  ְדַקְטנּות, ְמַעְצבּות. ׁשֶ ה ָרׁש', ַתּצִ ַנֲעׂשָ
ַח,  ּמֵ ׂשַ ִין ַהּמְ ה ַלּיַ ֶאְזּכֶ חֹו, ׁשֶ ּמְ ה ְלָזָכה ְמׂשַ ִין ַהּזֶ ת ַהּיַ ִתּיַ ַעל ְיֵדי ׁשְ
ה ַוֲעצּוָמה ְמאֹד, ְוַעל  דֹוָלה ְוֶחְדָוה ַרּבָ ְמָחה ּגְ ה ָלבֹוא ְלתֹוְך ׂשִ ְוֶאְזּכֶ
א  יֵלִני ִמ'לֹּ ִסּפּוֵרי ְיִציַאת ִמְצָרִים, ְוַתּצִ ה ְלַהְרּבֹות ּבְ ְיֵדי ֶזה ֶאְזּכֶ
ת  ִתּיַ ה ַעל ְיֵדי ׁשְ ֶאְזּכֶ ר. ׁשֶ ּכֵ ׁשַ ִין ַהּמְ יֵלִני ִמּיַ מֹו', ְוַתּצִ ּמְ ָזָכה ְמׁשַ
הּוא  ֵלמּות ׁשֶ ׁשְ ה ּבִ ַדּמֶ ה ּוְלִתּקּון ַהּמְ ַדּמֶ ה, ְלֵברּור ַהּמְ ִין ַהּזֶ ַהּיַ
ה, ְלִהְתעֹוֵרר  ִין ַהּזֶ ת ַהּיַ ִתּיַ ה ַעל ְיֵדי ׁשְ ֶאְזּכֶ ה. ְוׁשֶ דֹוׁשָ ָהֱאמּוָנה ַהּקְ
ה ִלְהיֹות ָדבּוק  ֶאְזּכֶ רּוׁשֹו ׁשֶ ּפֵ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות ׁשֶ ַגׁשְ ָנה ּבְ ֵ ֵמַהּשׁ
ִמּיּות  ַגׁשְ ָנה ּבְ ּלֹא ֶאּפֹל ְלׁשֵ ְמֵרִני ׁשֶ ִמיד. ְוִתׁשְ ַרְך ּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ְבּ
ה, לֹא  ִין ַהּזֶ ת ַהּיַ ִתּיַ יק ִלי ׁשְ ּלֹא ַיּזִ מֹר אֹוִתי ׁשֶ ּוְברּוָחִנּיּות. ְוִתׁשְ
ן ֶאת  ה ְלַתּקֵ ִין ַהּזֶ ת ַהּיַ ִתּיַ ׁשְ ה ִבּ ֶאְזּכֶ רּוָחִנּיּות. ְוׁשֶ ִמּיּות ְולֹא ּבָ ַגׁשְ ּבְ

ה. ֲחָטה לֹו ַחּוָ ּסָ ִין ׁשֶ ָתה ֶאת ַהּיַ ָ ׁשּ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון ׁשֶ ָגם ׁשֶ ַהּפְ

ל ַהּכֹוס  ִין ׁשֶ ת ַהּיַ ִתּיַ ַעל ְיֵדי ׁשְ ה ׁשֶ ל עֹוָלם ַתֲעׂשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ֵלמּות.  ׁשְ ה ּבִ ִפּלָ ה ַלֲעבֹוַדת ַהּתְ ֶאְזּכֶ ה, ׁשֶ ה ִלְתִפּלָ ה, ֶאְזּכֶ ִנּיָ ְ ַהׁשּ
ה ִהיא  ִפּלָ ַהּתְ ֲחרּו ׁשֶ ּבָ ה ׁשֶ ִפּלָ ַעל ּתְ ל ַהּבַ ת ׁשֶ ה ִלְהיֹות ֵמַהּכַ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ה ְוַהִהְתּבֹוְדדּות,  ִפּלָ ה ְלִהְתָקֵרב ַלֲעבֹוַדת ַהּתְ ֶהם ְוֶאְזּכֶ ּלָ ְכִלית ׁשֶ ַהּתַ
ֵלמּות.  ׁשְ חֹות, ּתֹודֹות ְוהֹוָדיֹות, ִוּדּוִיים ּוְתׁשּוָבה, ּבִ ָבּ ׁשְ ירֹות ְוִתּ ׁשִ
ל  דֹול''. ּוְתַבּטֵ ל ''ָעָנן ּגָ ה ׁשֶ ִליּפָ ֵלמּות ֶאת ַהּקְ ׁשְ י ּבִ ּנִ ל ִמּמֶ ּוְתַבּטֵ
ִרית ְוִתּקּון  ה ְלִתּקּון ַהּבְ ֵלמּות ֶאת ָהרּוַח ְזנּות ְוֶאְזּכֶ ׁשְ י ּבִ ּנִ ִמּמֶ
ַתְכִלית  אּוף ּבְ ֲאַות ַהּנִ ל ּתַ ה ִלְהיֹות ָנִקי ִמּכָ ֵלמּות, ְוֶאְזּכֶ ׁשְ סֹוד ּבִ ַהּיְ
ל  ה ׁשֶ ֻאּלָ ֶנֶגד ְלׁשֹון ַהּגְ ַהּכֹוס ַהּזֹו ִהיא ּכְ ֵלמּות. ׁשֶ ׁשְ יֹון ּבִ ּקָ ַהּנִ
ָפֶניָך ְי-ֹה-ָו-ה ֱא-לֵֹהינּו ֵוא- י ֶאְתֶכם'', ִויִהי ָרצֹון ִמּלְ ְלּתִ ''ְוִהּצַ
ָלה  ְמֵהָרה ַהּצָ ָרֵאל ּבִ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ יל ֶאת ּכָ ּצִ ּתַ לֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ

ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות ָאֵמן.     ַגׁשְ ֵלָמה ּבְ ׁשְ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו  ִויִהי ֹנַעם ֲא-ֹדָני ֱא-לֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. (ב"פ) ּוַמֲעׂשֵ

לפני כוס שלישית.

ְדִחילּו ּוְרִחימּו,  ּה, ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד ֻקְדׁשָ ְלׁשֵ
רּוְך הּוא אֹות יּו"ד ְואֹות ֵה"י  ם ַהָוָי"ה ּבָ ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא ׁשֵ
ִלים (יהוה) ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר  ִיחּוָדא ׁשְ אֹות ָוא"ו ְואֹות ֵה"י ּבְ ּבְ
ם  ֵ ן ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ַהׁשּ ָרֵאל, ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמֻזּמָ ל ִיֹשְ ם ּכָ ׁשֵ ְוֶנְעָלם ּבְ
הּוא  ע ּכֹוסֹות ׁשֶ ית ֵמַאְרּבַ ִליׁשִ ת ּכֹוס ׁשְ ִתּיַ ם ִמְצַות ׁשְ ַרְך ְלַקּיֵ ִיְתּבָ
ְפֶאֶרת''.  הּוא ''ּתִ רּוְך הּוא ׁשֶ ם ֲהָוָי''ה ּבָ ל ׁשֵ ֶנֶגד אֹות ָוא''ו ׁשֶ ּכְ
א  ִכיְנּתָ ַרְך ַלֲאָקָמא ׁשְ יר אֹותֹו ְוָלַדַעת אֹותֹו ִיְתּבָ ֵדי ִלְזּכֹות ְלַהּכִ ּכְ

נּו. ִכיַנת ֻעּזֵ ֵמַעְפָרא ּוְלִעּלּוי ׁשְ

ה  ֶאְזּכֶ ָפֶניָך י-ה-ו-ה ֱא-לַֹהי ֵוא-לֵֹהי ֲאבֹוַתי ׁשֶ ִויִהי ָרצֹון ִמּלְ
ה ִלְהיֹות  ֶאְזּכֶ ה רֹאׁש'. ׁשֶ ה ְל'ָזָכה ַנֲעׂשָ ִין ַהּזֶ ת ַהּיַ ִתּיַ ַעל ְיֵדי ׁשְ
ה ְלִתּקּון ַהּמֹוִחין  ֶאְזּכֶ ָרֵאל, ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ִמיד ִעם רֹאׁש ּבְ ר ּתָ ָ ְמֻקּשׁ
ה  ִין ַהּזֶ ת ַהּיַ ִתּיַ ה ַעל ְיֵדי ׁשְ ֶאְזּכֶ ְדלּות. ְוׁשֶ י, ְלָחְכָמה, ְלּמֹוִחין ְדּגַ ּלִ ׁשֶ
הּוא  ַעת ׁשֶ ֶאֱעֶלה ְלׁשֶֹרׁש ַהּדַ י ַעד ׁשֶ ְעּתִ ְתרֹוֵמם מִֹחי ְוִיְתַרֵחב ּדַ ּיִ ׁשֶ
ה ְלִהְתַלֵהב  ַעל ְיֵדי ֶזה ֶאְזּכֶ ְצוֹות, ׁשֶ ִחיַנת ׁשֶֹרׁש ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ּבְ
א ָזָכה  יל אֹוִתי ִמ'לֹּ ֵלמּות, ְוַתּצִ ׁשְ ם ֶאת ַהּתֹוָרה ּבִ ק ְלַקּיֵ ּוְלִהְתַחּזֵ
ה  ֶאְזּכֶ יל אֹוִתי ְמּמֹוִחין ְדַקְטנּות, ְמַעְצבּות. ׁשֶ ה ָרׁש', ַתּצִ ַנֲעׂשָ
ַח,  ּמֵ ׂשַ ִין ַהּמְ ה ַלּיַ ֶאְזּכֶ חֹו, ׁשֶ ּמְ ה ְלָזָכה ְמׂשַ ִין ַהּזֶ ת ַהּיַ ִתּיַ ַעל ְיֵדי ׁשְ
ה ַוֲעצּוָמה ְמאֹד, ְוַעל  דֹוָלה ְוֶחְדָוה ַרּבָ ְמָחה ּגְ ה ָלבֹוא ְלתֹוְך ׂשִ ְוֶאְזּכֶ
א  יֵלִני ִמ'לֹּ ִסּפּוֵרי ְיִציַאת ִמְצָרִים, ְוַתּצִ ה ְלַהְרּבֹות ּבְ ְיֵדי ֶזה ֶאְזּכֶ
ת  ִתּיַ ה ַעל ְיֵדי ׁשְ ֶאְזּכֶ ר. ׁשֶ ּכֵ ׁשַ ִין ַהּמְ יֵלִני ִמּיַ מֹו' ְוַתּצִ ּמְ ָזָכה ְמׁשַ
הּוא  ֵלמּות ׁשֶ ׁשְ ה ּבִ ַדּמֶ ה ּוְלִתּקּון ַהּמְ ַדּמֶ ה, ְלֵברּור ַהּמְ ִין ַהּזֶ ַהּיַ
ה, ְלִהְתעֹוֵרר  ִין ַהּזֶ ת ַהּיַ ִתּיַ ה ַעל ְיֵדי ׁשְ ֶאְזּכֶ ה. ְוׁשֶ דֹוׁשָ ָהֱאמּוָנה ַהּקְ
ה ִלְהיֹות ָדבּוק  ֶאְזּכֶ רּוׁשֹו ׁשֶ ּפֵ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות ׁשֶ ַגׁשְ ָנה ּבְ ֵ ֵמַהּשׁ
ִמּיּות  ַגׁשְ ָנה ּבְ ּלֹא ֶאּפֹל ְלׁשֵ ְמֵרִני ׁשֶ ִמיד. ְוִתׁשְ ַרְך ּתָ ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ְבּ

ת  ִתּיַ יק ִלי ׁשְ ּלֹא ַיּזִ מֹר אֹוִתי ׁשֶ ּוְברּוָחִנּיּות. ְוִתׁשְ
ה  ֶאְזּכֶ רּוָחִנּיּות. ְוׁשֶ ִמּיּות ְולֹא ּבָ ַגׁשְ ה, לֹא ּבְ ִין ַהּזֶ ַהּיַ

ל ָאָדם  ָגם ׁשֶ ן ֶאת ַהּפְ ה ְלַתּקֵ ִין ַהּזֶ ת ַהּיַ ִתּיַ ׁשְ ִבּ
ה. ֲחָטה לֹו ַחּוָ ּסָ ִין ׁשֶ ָתה ֶאת ַהּיַ ָ ׁשּ ָהִראׁשֹון ׁשֶ

ת  ִתּיַ ַעל ְיֵדי ׁשְ ה ׁשֶ ל עֹוָלם ַתֲעׂשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ים,  ְלִנּסִ ה  ֶאְזּכֶ ית,  ִליׁשִ ַהׁשְ ַהּכֹוס  ל  ׁשֶ ִין  ַהּיַ

ּוְלַהֲאִמין  ים.  ִנּסִ ּבְ ְלַהֲאִמין  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ה  ִתי ַתֲעׂשֶ ִפּלָ ַעל ְיֵדי ּתְ ַעְצִמי ׁשֶ ּבְ
ֵלמּות ֶאת  ׁשְ י ּבִ ּנִ ל ִמּמֶ ים. ּוְתַבּטֵ ִנּסִ

ֵלמּות ֶאת רּוַח  ׁשְ י ּבִ ּנִ ל ִמּמֶ ַחת'' ּוְתַבּטֵ ל ''ֵאׁש ִמְתַלּקַ ה ׁשֶ ִליּפָ ַהּקְ
ל  י ֶאת ּכָ ּנִ ל ִמּמֶ ַבּטֵ ּתְ ֲאָוה. ִויִהי ָרצֹון ׁשֶ ִהיא ַהּגַ ה ָרָעה ׁשֶ ּדָ ַהּמִ
י  ְפלּוִתּ ה ִלְחיֹות ֶאת ׁשִ ֶאְזּכֶ ׁשּות, ׁשֶ ת ַהּיֵ ׁשָ ל ַהְרּגָ ֲאָוה ְוֶאת ּכָ ַהּגַ
ֶנֶגד ְלׁשֹון  ַהּכֹוס ַהּזֹו ִהיא ּכְ ַרְך. ׁשֶ ַבּדֹו ִיְתּבָ ֵאין עֹוד ִמּלְ ְוִלְחיֹות ׁשֶ

י ֶאְתֶכם''. ל ''ְוָגַאְלּתִ ה ׁשֶ ֻאּלָ ַהּגְ

ְגַאל  ּתִ ָפֶניָך ְי-הֹ-ָו-ה ֱא-לֵֹהינּו ֵוא-לֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ  ִויִהי ָרצֹון ִמּלְ
ְמֵהָרה ָאֵמן.     ֵלָמה ּבִ ה ׁשְ ֻאּלָ ָרֵאל ּגְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ֶאת ּכָ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו  ִויִהי ֹנַעם ֲא-ֹדָני ֱא-לֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. (ב"פ) ּוַמֲעׂשֵ

לפני כוס רביעית.

ְדִחילּו ּוְרִחימּו,  ּה, ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד ֻקְדׁשָ ְלׁשֵ
רּוְך הּוא אֹות יּו"ד ְואֹות  ם ַהָוָי"ה ּבָ ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא ׁשֵ
ִלים (יהוה) ַעל ְיֵדי ַההּוא  ִיחּוָדא ׁשְ אֹות ָוא"ו ְואֹות ֵה"י ּבְ ֵה"י ּבְ
ן ַלֲעׂשֹות ְרצֹון  ָרֵאל, ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמֻזּמָ ל ִיֹשְ ם ּכָ ׁשֵ ָטִמיר ְוֶנְעָלם ּבְ
ע ּכֹוסֹות  ִתַיּת ּכֹוס ְרִביִעית ֵמַאְרַבּ ַרְך ְלַקֵיּם ִמְצַות ְשׁ ם ְיְתָבּ ַהֵשּׁ
הּוא  רּוְך הּוא ֶשׁ ם ַהַוָי"ה ָבּ ל ֵשׁ ֶנֶגד אֹות ֵה"א ַאֲחרֹוָנה ֶשׁ הּוא ְכּ ֶשׁ
ַרְך ַלֲאָקָמא  יר אֹותֹו ְוָלַדַעת אֹותֹו ִיְתּבָ ֵדי ִלְזּכֹות ְלַהּכִ "ַמְלכּות". ּכְ

נּו. ִכיַנת ֻעּזֵ א ֵמַעְפָרא ּוְלִעּלּוי ׁשְ ִכיְנּתָ ׁשְ

ַרְך ְלַקֵיּם ִמְצַות  ם ְיְתָבּ ן ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ַהֵשּׁ ֲהֵריִני מּוָכן ּוְמֻזּמָ
ֶנֶגד אֹות ֵה"א  הּוא ְכּ ע ּכֹוסֹות ֶשׁ ִתַיּת ּכֹוס ְרִביִעית ֵמַאְרַבּ ְשׁ

הּוא "ַמְלכּות". רּוְך הּוא ֶשׁ ם ַהַוָי"ה ָבּ ל ֵשׁ ַאֲחרֹוָנה ֶשׁ

ה ַעל ְיֵדי  ֶאְזֶכּ ָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ֶוֱאלֵֹהי ֲאבֹוַתי ֶשׁ ְיִהי ָרצֹון ִמְלּ
ין  ה ְלִתּקּון ַהּמֹחִ ֶאְזֶכּ ה ראֹׁש" ֶשׁ ִין ַהֶזּה ְל"ַזָכה ַנֲעׂשָ ִתַיּת ַהַיּ ְשׁ
ִין ַהֶזּה  ִתַיּת ַהַיּ ה ַעל ְיֵדי ְשׁ ֶאְזֶכּ ַגְדלּות. ְוֶשׁ ין ְדּ י, ְלָחְכָמה, ְלמֹחִ ִלּ ֶשׁ
הּוא  ַעת, ֶשׁ ׁש ַהַדּ ֶאֱעֶלה ְלׁשֹרֶ י ַעד ֶשׁ ְעִתּ ְתרֹוֵמם מִֹחי ְוִיְתַרֵחב ַדּ ִיּ ֶשׁ
ה ְלִהְתַלֵהב  ַעל ְיֵדי ֶזה ֶאְזֶכּ ְצוֹות, ֶשׁ ׁש ַהּתֹוָרה ְוַהִמּ ִחיַנת ׁשֹרֶ ְבּ
יל אֹוִתי ִמ"ּלֹא ָזָכה  ֵלמּות, ְוַתִצּ ְשׁ ּוְלִהְתַחֵזּק ְלַקֵיּם ֶאת ַהּתֹוָרה ִבּ

ין ְדַקְטנּות, ֵמַעְצבּות.  יל אֹוִתי ִמּמֹחִ ִצּ ה ָרׁש", ּתַ ַנֲעׂשָ

ִין  ה ַלַיּ ֶאְזֶכּ ְמחֹו", ֶשׁ ִין ַהֶזּה ְל"ַזָכה ְמׂשַ ִתַיּת ַהַיּ ה ַעל ְיֵדי ְשׁ ֶאְזֶכּ ֶשׁ
ה ַוֲעצּוָמה ְמאֹד, ְוַעל  דֹוָלה ְוֶחְדָוה ַרָבּ ְמָחה ְגּ ה ְלִשׂ ַח, ְוֶאְזֶכּ ֵמּ ׂשַ ַהְמּ
יֵלִני ִמ"ּלֹא  ִסּפּוֵרי ְיִציַאת ִמְצַרִים, ְוַתִצּ ה ְלַהְרּבֹות ְבּ ְיֵדי ֶזה ֶאְזֶכּ
ִין  ִתַיּת ַהַיּ ה ַעל ְיֵדי ְשׁ ֶאְזֶכּ ר. ֶשׁ ֵכּ ׁשַ ִין ַהְמּ יֵלִני ִמַיּ ֵממֹו", ְוַתִצּ ָזָכה ְמׁשַ
ה. דֹוׁשָ הּוא ָהֱאמּוָנה ַהְקּ ֵלמּות ֶשׁ ְשׁ ה ִבּ ַדֶמּ ַהֶזּה ְלֵברּור ְוִתּקּון ַהְמּ

ִמּיּות  ַגְשׁ ָנה ְבּ ִין ַהֶזּה ְלִהְתעֹוֵרר ֵמַהֵשּׁ ִתַיּת ַהַיּ ה ַעל ְיֵדי ְשׁ ֶאְזֶכּ ְוֶשׁ
ִמיד,  ַרְך ּתָ ם ִיְתָבּ ַהֵשּׁ בּוק ְבּ ה ִלְהיֹות ָדּ ֶאְזֶכּ רּוׁשֹו ֶשׁ ֵפּ ְורּוָחִנּיּות, ֶשׁ
ִתַיּת  ְשׁ ה ִבּ ֶאְזֶכּ ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות, ְוֶשׁ ַגְשׁ ָנה ְבּ ּלֹא ֶאּפֹל ְלֵשׁ ְמֵרִני ֶשׁ ְוִתְשׁ
ִין  ָתה ֶאת ַהַיּ ָ ּשׁ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון ֶשׁ ָגם ֶשׁ ן ֶאת ַהְפּ ִין ַהֶזּה ְלַתֵקּ ַהַיּ

ֲחָטה לֹו ַחָוּה. ּסָ ֶשׁ

ל ַהּכֹוס  ִין ֶשׁ ִתַיּת ַהַיּ ַעל ְיֵדי ְשׁ ה ֶשׁ ֲעֶשׂ ל עֹוָלם, ּתַ ִרּבֹונֹו ֶשׁ
ָרֵאל  ת ֶאֶרץ ִיְשׂ ַ ה ִלְקֻדּשׁ ֶאְזֶכּ ָרֵאל, ֶשׁ ה ְלֶאֶרץ ִיְשׂ ָהְרִביִעית ֶאְזֶכּ
ָרֵאל.  ל ֶאֶרץ ִיְשׂ ה ֶשׁ ָ ֻדּשׁ ו ַהְקּ ָבר ַעְכׁשָ ה ְכּ ֶלּ ְתַגּ ִיּ ֵלמּות, ְוֶשׁ ְשׁ ִבּ
ֵלמּות  ְשׁ י ִבּ ִנּ ל ִמֶמּ ת "נַֹגּה", ּוְתַבֵטּ ֵלמּות ְקִלּפַ ְשׁ י ִבּ ִנּ ל ִמֶמּ ּוְתַבֵטּ

ְמָאה. ֶאת רּוַח ַהֻטּ

י  ל "ְוָלַקְחִתּ ה ֶשׁ ֻאּלָ ל ַהְגּ ׁשֹון ֶשׁ ֶנֶגד ַהּלָ ַהּכֹוס ַהּזֹו ִהיא ְכּ ֶשׁ
ח  ּקַ ִתּ ָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶוֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ֶשׁ ֶאְתֶכם". ִויִהי ָרצֹון ִמְלּ
ל ָהָאֶרץ, ְוָתִביא  ְנפֹות ָכּ ע ַכּ ל ַאְרַבּ ָרֵאל ִמָכּ ית ִיְשׂ ָך ֵבּ ל ַעְמּ ֶאת ָכּ
יַח ִצְדֵקנּו ְוִתְבֶנה  ְמֵהָרה, ְוָתִביא ֶאת ָמִשׁ ָרֵאל ִבּ אֹוָתם ְלֶאֶרץ ִיְשׂ

ֵלמּות ָאֵמן. ְשׁ ה ַמְלכּוְתָך ִבּ ֶלּ נּו ְוִתְתַגּ ֵשׁ ית ִמְקָדּ ֵבּ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו,  ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדָני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשׂ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו.  ּוַמֲעֵשׂ
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מקצת שבחו  
הסלרי, גם אלה שלא מכירים או מתחברים אליו, יעשו איתו 
היכרות חד שנתית בליל הסדר, הוא נכלל בקערת ליל הסדר 
והוא הסימן השלישי הנקרא בשם כרפס, הוא למעשה הסלרי 

המדובר אותו נטבול במי מלח ונאכל פחות מכזית... 

הרבה יודעים את היתרונות שלו, הגיע הזמן לדעת כמה: 
הדבר הראשון והכי בולט אצל הסלרי, כרפס-

עשיר במינרלים

הסלרי עשיר במינרליים, החיוניים לגוף, מה שמסייע לניקוי 
הכליות מפני מחלות זיהומיות וכן מסלק אבנים מהכליות ומונע 
היווצרותם. עליו של הסלרי מכילים כמויות גבוהות של ויטמין 
איי. הגבעולים מכילים כמויות גבוהות של ויטמינים בי-1, בי-2, 
בי-6 וויטמין סי, הוא עשיר באשלגן, חומצה פולית, סידן, מגנזיום, 

ברזל, זרחן נתרן וחומצות אמינו חיוניות בשפע.

הנתרן האורגני הטבעי (מלח) שבסלרי, בטוח מאוד לאכילה, 
הוא למעשה חיוני מאוד לגוף. אולי תהיו מופתעים מעובדה זו, 
אך גם אנשים הרגישים למלח יכולים לאכול בבטחה את הנתרן 
שבסלרי, בניגוד למלח השולחני הרגיל (נתרן יוד- הכנסת יוד 
למלח בצורה מלאכותית) אשר מזיק במיוחד לאנשים עם לחץ 

דם גבוה ולכל אדם בכלל.

משכך דלקות

לסלרי יתרון גדול שחיוני לכל אדם- משכך דלקות, וזה נותן 

מענה להמון בעיות בריאותיות כיום המבוססות 
על דלקות בגוף-  על כן אכילת סלרי מצויינת 
לדלקות ריאה, מסייע גם לדלקות כרוניות. כאבי 

פרקים,  אסטמה, מגן על מערכת העיכול 
מפני דלקות ואפילו מקל על פצעי אקנה 
(בגרות). הסלרי מאזן את רמת החומציות 
בגוף, משפר את מצב כלי הדם, ואפילו 

מפחית לחץ דם גבוה. ועוד דבר מאוד חשוב- 
כדאי לכם לשתות מיץ סלרי כל יום, מכיוון 
שהוא ממריץ את תהליך הירידה במשקל. 
היות והוא עוזר לרסן את התשוקה לדברי 
מתיקה ואוכל עתיר שומן. אז אחרי שהבנו 

כמה הסלרי בריא- מה עושים עם המרירות שלו?

איך מתגברים על הטעם?

אחד היתרונות של הסלרי שהוא אינו מאבד את הערכים 
התזונתיים שלו לאחר תהליך בישול.

אז את הסלרי תוכלו להוסיף לסלט, למרק ואפילו 
להכניס לפשטידה ואם אתם באמת רוצים לנצל אותו 
עד הסוף- נסו אותו כשייק בתוספת דבש או ממתיק 
בריא אחר ואפילו עם כמה פירות האהובים עליכם. גם  
את מרירותו של הסלרי ניתן להפוך למתיקות, הכל עניין 

של הסתכלות...

מעיין הבריאות
אקטואליה בנושא בריאות

סססססוסססווסותתתתתתת בבב
ננינתתתתתתת צצצמצמצצצווי
בבאבאבאבאביי ככככ ככ כ כ ת.

וכווכוכווכוללללל יעי
נקנהההההההה
תתתתת
לללללוווו

בבובבבובבב- ששששש
ככיכיכיכיכיכיווווווווווןן
שששששששקקלקלקלקלקלקלקל....
דדדדדדברברבברברברברבריייייי
ננבבנבנבנבנבנבנבנווווווו ההההשההשהשה

שלשלששלשלשלשלשלו?ו?ו?ו?ו?ו?ו? רירירירירירירורררורורורותתתתתתתתתתת

הההה ה הערערערערערערערערככיכיכייכיכיכיםםםםםםםם אתאתאתאתאתאתאתאת ממממממאבאבאבאבאבאבאבאבדדדדדדדד

לילללליללילליליליללוווווווו וווווואאפאפאפאפאפאפאפ מממממלמלמלמלמלמלמלמלמרררקררקרקרקרקרקרקרק טטטטטטטטטטט,,,,,
תתתתותתותוווווו אאאאאאא לצלצצלצלצלצלצל ללללללנלנלנלנלנלנלנ רורורוררורוציציציציציציציםםםםםםםם
מממממממממממממממתתיתיתיתיתתיתיתיקקקקקקקקקקק אאא אאא אא אאא א אוווווווו דדדדדדדדדדדדדדבשבשבשבשבשבשבשבש
גםגםגםגםגםגםגם   םםכםכםכםכםכםכםכםכם..... םיםםיםיםיםיםים עעעעעעעע עע עלליללללליללילילילי בבבבבובבובובובובבוב
ייייןן ננענעענענענענענענ הכהכהכהכהכהכהכהכלללללללל תתתתותותותותותותות,,,,, קקקקקקיקקקקיק מדור משתנהתתתתתתתתתתת
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החלק שלי לפסח

שלום, שמי מיכל ואני בת 14 וחצי.

רציתי לספר לכם את הנס שאירע לי השנה 
בהכנות לחג הפסח. מידי שנה אחרי פורים 
נהוג אצלנו במשפחה לחלק את נקיונות הבית 

לקראת פסח בין כל הגדולים- 5 בסך 
הכל, ואני נכללת גם כן בין הגדולים.

את האמת שכולם מסתדרים 
עם זה אבל אני יותר מתקשה. אני 
לא יודעת כל דבר איפה המקום 

שלו, מה לזרוק ומה להשאיר וזה 
תופס לי את כל היום. אבל בכל אופן לא 

מתלוננת כי אני יודעת שאני חייבת לעשות 
את התפקיד שלי.

אבל השנה, בשונה משנה שעברה, החלטתי 
לומר תודה, ולא הפסקתי בכל הזדמנות לומר 
לה' תודה, אמרתי תודה על הכל- על החלק שלי 
בנקיונות, על זה שבכלל צריך לנקות ולסדר, 
אמרתי תודה לה' גם על הסיפוק שיהיה לי אחרי 
שאני יסיים את תפקידי. וגם הודתי להשם על 
כך שלא תמיד אני אוהבת את התפקיד שלי...

ואפילו  לה'  מודה  שאני  ימים  כמה  אחרי 
מתחילה להנות מעבודות הפסח. דודה שלי 
הצעירה הגיעה אלינו לביקור, ביקור בערב פסח 
אצלינו זה כמובן כולל לעזור בניקיונות הפסח...

לה  השארנו  אז  בקניות,  היינו  למזלי 
שלנו  לבית  נכנסה  והיא  מפתח 
והתחילה לנקות מה שהיא רואה 
לנכון, אני לא יודעת איך אבל היא 
ניגשה בדיוק לארונות שאני צריכה 
לסדר ולנקות, כשחזרנו מהקניות, 
אני רואה אותה מתעסקת בארון, ואז 

גיליתי- היא סיימה כמעט הכל!

אז קודם כל ביקשתי ממנה שתראה לי איך 
עובדים בזריזות, העצות שלה עזרו לי מאוד. 
והדבר השני שעשיתי- סיפרתי לכל המשפחה 
את התודה שאמרתי והנס שקרה לי עם הדודה 
שבדיוק עזרה בחלק שלי. אמא שלי אמרה שכל 
זה היה שווה כדי שנלמד את כולם את התודה, 

וכמובן אמרנו יחד מזמור לתודה.

אמרתי  תודה והבית התנקה בשמחה...

רוצה לזכות בפרס? שלח לנו סיפור תודה
בעל תוכן ייחודי ותזכה בפרס ללא הגרלה
al5308000@gmail.com | 02-5812252

ילדים מספרים

תודה
ילדון חידודון

al5308000@gmail.com | 02-5812252

באיזה מכה מבין עשרת המכות, המצרים נתנו 
סטירות לעצמם? ובסמיכות לאיזה מכה נתן משה 

לפרעה סטירה?

תשובה פרשת כי תשא: מסכה במובן לא חיובי. 'ויעשהו עגל 
מסכה' (ל"ב, ד'), 'אלקי מסכה לא תעשה לך' (ל"ד, י"ז), ובמובן 
חיובי בסוף הפרשה כאשר משה סיים לדבר עם העם כתוב (לד, 

לג) ַוִּיֵּתן ַעל ָּפָניו ַמְסֶוה.

זוכה: אברהם פאלוך, בית שמש

פתרונות יש לשלוח למייל
al5308000@gmail.com
או לפקס: 02-5812252
יש לציין שם מלא, כתובת מלאה וטלפון

זוכה פרשת כי תשא: משפ' חריר, ירושלים. 

מדור ילדים
שעשועון מגוון

טיפ:
את  קודם  למלא  נסו 
הספרות הגדולות

את  לכם  יגלו  והם 
הקטנות.
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סמכות הורית ומשמעת בגיל הרך פרק ז'

הרך  הגיל  של  הילדים"  ב"מחלת  עוסקים  אנו 
המתבטאת: בסירוב כללי לדברי ההורים, מרדנות 
ועקשנות, הבאים לידי ביטוי ב"לא" של הילד. על כל 
פעולה הוא יגיד לנו "לא". לא רוצה להתלבש, לא רוצה 
להתקלח, לא רוצה לאכול וכדו' הסברנו שאסור לנו 
להתרגש מהתנהגות הילד, אך באותה מידה אסור 
להזניח אותה. יש לטפל ב"מחלה" ולסלקה, אך לא 
בבהלה, לא בלחץ, אלא מתוך מתינות ועבודה ארוכה.  

"תהליך ההבראה" ממושך וכולל יעוץ, עבודה, איפוק, 
תמיכה, הבנה ובעיקר סבלנות.

מה המניע? 

מישהו שאל אותי: "למה אתה מסביר 
כל הזמן את המניע להתנהגות הילד?, 

אפשר להציג את המצב ולתת להורים 
פתרון איך לטפל בבעיה, או מה לא לעשות 

כדי להחריף אותה. למה זה משנה לנו כהורים, 
מה הסיבה שהילד מתנהג כך?!". השאלה באמת 

טובה, ואנסה בע"ה לענות במשל קצת מוגזם.

בתקופת מלחמת העולם השנייה, היו ילדים מאותה 
משפחה שהופרדו מהוריהם ונשלחו לגטאות ומחנות 
ריכוז שונים ברחבי אירופה. לאחר המלחמה הילדים 
לא ידעו מה עלה בגורל אחיהם והוריהם. יענקל'ה, 
הוא אחד הניצולים ששרד את המלחמה, גם הוא כמו 
שאר הניצולים, הסתובב כמה שנים בלי לדעת מה עלה 
בגורל משפחתו. יום אחד נודע לו שאביו אייזיק, הוא 
היחידי מכל המשפחה ששרד את המלחמה, והוא נמצא 
שבור נפשית וחולה אי שם באיזה כפר נידח בערבות 
אוקראינה.  יענקל'ה עלה על הרכבת הראשונה שהובילה 
אותו לאחר טלטולים בדרך לא דרך מגרמניה לקייב. 
שם הוא ניסה להתחקות אחר עקבות אביו. לאחר 
מסע מפרך, הוא הגיע לכפר נידח שעל פי העדויות 

אביו נראה שם לאחרונה. 

נפחד ונרגש הוא רץ בין התושבים ושאל, מי ראה את 
אביו? גוי אחד סיפר לו, שהוא הכיר את אביו ונראה לו 
שהוא נמצא בבית חולים בכפר הסמוך. יענקל'ה רץ 
במהירות לבית החולים לפי הכתובת שמסר לו הגוי.  
בכניסה הוא שאל את האחות, אם היא יודעת על חולה 
בשם אייזיק גולדמן, האחות לא שמעה על חולה בשם 

זה. יענקל'ה לא ויתר, והחליט לעבור בין המחלקות 
השונות לחפש את אביו.
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בעקבות צעקות רמות הוא עלה אל הקומה השלישית. 
ליד חדר מספר 6 החסיר ליבו פעימה. מהחלון הוא 
זיהה את אביו שוכב במיטה מקופל מייסורים כאשר 
חמשה רופאים קושרים אותו למיטה. במבט שני הוא 
רואה אדם גברתן שמניף גרזן ומתכונן להנחיתו על 
אביו שצועק לעזרה בשארית כוחותיו. ליבו של יענקל'ה 
החסיר פעימה, הוא פרץ אל החדר בהיסטריה 

וחטף את הגרזן מהרופא. 

את  שניתק  עד  יענקל'ה  נרגע  לא 
וניסה  מאביו  והמכשירים  הצינורות 
להוציאו בכוח מבית החולים שרופאיו 
ניסו "להרוג" את אביו. הרופאים שניסו 
להציל את אייזיק מיד בנו כמעט ולא הצליחו. 
יענקל'ה פעל ללא יישוב דעת וללא מחשבה 

ונלחם בכל מי שנקרה בדרכו. 

רק לאחר חצי שעה של מאבקים בין יענקל'ה לצוות 
הרפואי. הרופאים הצליחו להרגיע אותו ולהסביר לו- 
"אביך הגיע אלינו אתמול בלילה כאשר הוא מחוסר 
הכרה. בבדיקות שערכנו לו גילינו נמק ברגלו שאיים 
להתפשט על כל גופו. מאחר והכבד שלו היה חלש מאוד 
פחדנו להזריק לו זריקת הרדמה מחשש שמא ח"ו לא 
יתעורר מהניתוח. לאחר שמצב הנמק החמיר החליט 
הצוות הרפואי לכרות את רגלו במהירות האפשרית 
ללא הרדמה. כאשר אתה עמדת בחלון, בדיוק היינו 
בהכנות לכריתת הרגל על מנת להציל את החיים של 
אביך". יענקל'ה נרגע, הבין את המצב ועזר לרופאים 

להחזיר במהירות את אביו לחדר הניתוח.   

למי חסר יישוב דעת?

הסיפור למעלה מתאר לנו את התנהגות הרופאים, 
הנובעת מיישוב הדעת, ואת התנהגות יענקל'ה הנובעת 
מהתפרצות של רגשות.  אתם כבר שופטים לבד מי 
צודק מבין השניים. טוב, נרגע מהסיפור, ננשום עמוק ו...

מספרים בדיחה: שספר בישול במרוקאית מתחיל 
כך: "קודם כל תירגעי". ועכשיו נחזור לשאלה בכותרת 
המניע  את  הזמן  כל  מסביר  אתה  "למה  המאמר: 

להתנהגות הילד?" אז... התשובה היא: "קודם כל תרגע!" 
זהו כלל יסודי בחינוך.  מאחר וכולנו מושפעים מהסובב 
אותנו, בזמן "התקפה" של הילד, אנו מתקשים לפעול 
בקור רוח ומתוך יישוב הדעת.  פעמים ואנו נוהגים כמו 
יענקל'ה בחדר הניתוח, אולם עלינו להפנים היטב- שכדי 
להצליח בחינוך צריך הרבה סבלנות, יישוב הדעת, 
רגיעה, מחשבה ורק אחר כך צריך שיהיו בידינו כלים 

ופתרונות כיצד צריך להתנהג עם הילדים.

חינוך צריך ללמוד

למי שיש יישוב הדעת- אפשר אפילו לתת לו להשתמש 
ב"גרזן" הוא לא יעשה בו שימוש לרעה, הוא אפילו יכול 

להציל חיים (כמו הרופא בסיפור למעלה). 

אבל למי שאין יישוב הדעת- אפילו עם רצון טוב 
להציל, הוא עלול ח"ו להרוג. יש משפט שאומר "אין 
הורה שלא מצליח לחנך, יש הורה שלא למד לחנך" 
בכדי לחנך צריך ללמוד.  כדי לא להיכשל באיסורי שבת 
שהם "כהררים התלויים בשערה" צריך ללמוד הלכות 
שבת, ומי שלא לומד, בוודאי נכשל ח"ו באיסורי שבת, 

כפי שכותב בעל המש"ב זיע"א.

מטרת המאמרים הינן להעלות למודעות ההורים, את 
הקשיים, הסיבות, סוגי ההתנהגויות ופתרונות כלליים, 
לא תמיד פרטניים. ספר של חינוך ילדים אינו ספר 
בישול, ולקשיים פרטניים נדרשת בע"ה הדרכה פרטנית.

הרב אבוחצירא- יועץ, מאבחן ומטפל
לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

נשים לקראת פסח מקבלות מכת "ארבה"- 
הרבה קניות, הרבה נקיונות, הרבה בישולים, 
לעומת כן הגברים מקבלים מכת "ערוב וחושך", 
את  כשרואים  אבל  אותם,  מעניין  לא  הרוב 

הפירוט אשראי הם מקבלים חושך...

העלון מוקדש לעילוי נשמת
מכלוף בן סוליקה ז"ל 

ימנה בת אסתר ז"ל

להקדשת העלון: 02-5308000

בדיחות הדעת
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האם קיימת נוסחת קסם להצלחה בחיים?

עצות שוות זמן

"מה אתה עושה שם?" שאל גידי את שכנו היקר, מאיר. 
מאיר היה רכון באותה עת על גבי לוח עץ גדול שעל גביו 
סימונים שונים, כשבידו ָמסֹור ידני פשוט. מאיר התרומם 
וניגש לעבר הגדר, שם חיכה לו גידי מצפה לתשובה 
והתחיל לספר לו: "יצאתי לחל"ת ונמאס לי להישאר 
משועמם בבית, לכן החלטתי לפתח תחביבים ישנים. 

קניתי פלטת עץ כדי להכין ממנה ארון קטן לבית..."

כמו  מאיר  על  הסתכל  במקצועו  נגר  שהיה  גידי 
שמסתכלים על ילד טיפשון ואמר לו: "ואתה חושב 
בעזרת המסור הזה תוכל לבנות ארון? זה ייקח לך 
שעות של עבודה, והתוצאות תהיינה דלות ובאיכות 
גרועה. עזוב אותך מהמסור הזה. אני בדיוק יוצא לעבודה. 
תעמיס את הפלטה על הרכב שלי ובוא נחתוך אותה 

אצלי בנגרייה".

בדרך שיתף מאיר את גדי בתכניותיו, וגדי נתן לו כמה 
עצות ושיפורים. החיתוך של העץ במסור השולחני 

המשוכלל ארך זמן קצר.

מאיר חזר הביתה, ובערב הביא לו גדי את החתיכות, 
מוכנות להמשך העבודה.

מאיר הוא נגר חובב. בניית הארון הייתה עבורו מלאכה 
לא קלה. מה שעשה מאיר בכמה ימים היה עושה גדי 
בכמה שעות. אבל לולי העצות והעזרה של גדי, מלאכת 
הבנייה הייתה נמשכת לפחות פי שלושה מהזמן ומן 
הסתם מאיר היה מתאכזב מאוד מהתוצאות וקיים סיכוי 

סביר שהוא היה מתייאש לגמרי מהמלאכה.

עבודה בעזרת קסמים

לא פעם ניגשים אלי ְּבָעִלים שמתמודדים עם קשיים 

גדולים בשלום בית. הם באמת מתאמצים ומנסים לשנות 
– אבל אין להם העצות והכלים הנדרשים לשינוי. יוצא 
שהם עובדים קשה, לא רואים תוצאות, ולבסוף מתייאשים 
מהעבודה. אבל הרבה פעמים אחרי כמה שיחות קצרות, 
או שמיעת הדיסקים "כבוד האישה" ו"מקום ראשון" או 
לימוד הספר "בגן השלום" – הם מדווחים לי על שינוי 
דרמטי לטובה. "זה היה הרבה יותר קל ממה שחשבתי" 

הם מספרים בתדהמה.

וזה לא שהם לא עבדו. שלום בית זו עבודה. עבודה 
קשה אפילו. אבל היא אפשרית כשיש לך הכלים 

הנכונים.

עכשיו אני רוצה לענות על השאלה שבכותרת: האם 
ישנה נוסחת קסם להצלחה בחיים? והתשובה היא: כן 
ולא. אם אתה חושב שישנה נוסחת קסם שתחליף את 
העבודה האישית שלך – תשכח מזה. שום דבר לעולם 
לא יחליף את העבודה האישית. אבל בוודאי ובוודאי 
ישנה נוסחת קסם שבכוחה לשדרג את העבודה האישית 
שלך להפוך אותה למהירה יותר, יעילה יותר, מהנה יותר 
ומוצלחת יותר. לכן תמיד תחפש את העצות הנכונות, 
את ההבנות העמוקות שעשויות לשנות את כל הגישה 

שלך לעבודה. זו נוסחת הקסם האמתית.

כלי העבודה של הדור

וכאן ברצוני לדבר על העבודה הגדולה של כולנו, 
עבודת החיים שלנו: עבודת ה', מלחמת היצר, וקיום 

התורה והמצוות.

זה ברור שמה שה' רוצה מאתנו בוודאי אפשרי ּוְבֶהֵּׂשג 
ידינו, כי הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריותיו; 
אבל לפעמים העבודה נראית קשה ומתסכלת, זה נראה 

שאין תוצאות, והעסק הזה מייאש מאוד.

לכן כל חכמי הדורות ידעו שאנחנו זקוקים לעצות. 
בדיוק כמו בחיים, שכדי להצליח צריכים לחפש את 
נוסחת הקסם הרוחנית. את העצות ואת הכלים, את 
העזרה וההדרכה, שישדרגו לך את העבודה האישית 

ויהפכו אותה לקלה נעימה ויעילה.

העיסוק בעצות של רבי נחמן ובהתבודדות, שהן הכלים 
החשובים ביותר של דורנו לשדרוג עבודת ה' – הביאו 
אותי בסייעתא דשמיא לגלות כלי עוצמתי במיוחד 
שבכוחו "לנקות" את עבודת ה' מכל רעשי הרקע שכל 

כך מקשים על האדם בדרכו.

כבר עשרות שנים שאני עוזר לפונים אלי בבקשת 
עזרה בעבודת ה'. רובם סובלים משלוש מחלות עיקריות 
שגורמות להם להרגשה שהעבודה בלתי אפשרית: 
ייסורים קשים מכל כישלון, קושי להרבות בתפילה 
על כל נקודה ונקודה, ותשובה לא נכונה שמתבטאת 
ברדיפה ושנאה עצמית. כל המחלות האלה מביאות 

לאכזבה עמוקה מהתוצאות ולייאוש מוחלט.

בחדשים האחרונים עסקתי במאמרים ובשיעורים 
בידיעה שה' אוהב אותך. לא קראתי לזה אמונה, אלא 
ידיעה כי אני רואה זאת כידיעה פשוטה, שכמו שאתה 
אוהב את הבן שלך כך עליך לדעת שבורא עולם רוצה 
רק להיטיב איתך ולעזור לך והוא לא עושה איתך שום 

רע.

כבר כתבתי על כך רבות ואין כאן המקום להאריך, 
אבל אני כן מעונין להדגיש, שהידיעה הזאת היא כלי 
רב עוצמה. היא הכלי שבכוחו לשדרג את כל עבודת ה' 
ולנקות אותה מכל אותן המחלות הרוחניות של שתוקעות 
למעשה את כל העבודה, אסביר זאת בסייעתא דשמיא.

האהבה משככת את הכעס

ניקח לדוגמה עבודה על הכעס. זו עבודה שדורשת 
הרבה תפילות ויהיו בדרך הרבה נפילות. בלי הידיעה 
שה' אוהב אותך, כל נפילה מאוד מייסרת, קשה לך 
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ומקור  יתברך,  הבורא  ובגדלות  עצמו  בשפלות 

הדבר במה שכתב הרמ"א בשולחן ערוך )או"ח סימן 

קודם  "ויחשוב  יונה:  רבינו  תלמידי  בשם  ס"א(  צח 

האדם,  ובשפלות  יתעלה  האל  מרוממות  התפלה 

ויסיר כל תענוגי האדם מלבו".

מענדיל  מנחם  רבי  להרה"ק  צדיק"  ב"צמח 

מוויז'ניצא זי"ע )פרשת לך לך ד"ה ויאמר ה' אלקים במה אדע( 

הביא בשם זקינו הרה"ק רבי מנחם מענדיל מקאסוב 

צריך  ישראל  איש  שכל  שלום",  "אהבת  בעל  זי"ע 

שיהיו לו תמיד ב' בחינות של "מה" - מ"ה אחד הוא 

"ה'  רמז על גדלות הבורא, כמו שכתוב )תהלים ח-ב(: 

אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ", וכן צריך שיהיה 

לו מ"ה שני שהוא רמז על שפלות עצמו, כמו שכתוב 

)שם ה(: "מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו".

שדרשו  מה  רמז  בדרך  בזה  לפרש  והוסיף 

של  )בשביעי  אומר  אחד  "כתוב  סח:(:  )פסחים  בגמרא 

אחד  וכתוב  אלקיך,  לה'  עצרת  טז-ח(  דברים  פסח 

אומר )בשמיני עצרת במדבר כט-לה( עצרת תהיה לכם... 

לכ"ם  כי  בזה  הרמז  לכם".  וחציו  לה'  חציו  חלקהו 

בגימטריא ב' פעמים מ"ה, ועל האדם מוטל לחלק 

לכ"ם זה לשני חלקים, "חציו לה'" - מ"ה אחד לה' 

לראות גדלות הבורא: "מה אדיר שמך בכל הארץ", 

עצמו:  שפלות  לראות  השני  מ"ה   - לכם"  "וחציו 

"מה אנוש כי תזכרנו".

מביא  ג(  טור  סו  דף  לך  לך  )פרשת  יוסף"  ב"אמרי 

ששמע בשם ה"צמח צדיק", שהוסיף על דברי זקינו 

רמז נפלא על מה שכתוב ביציאת ישראל ממצרים 

מפאת  כי  להתמהמה".  יכלו  "ולא  יב-לט(:  )שמות 

היותם שקועים במצרים במ"ט שערי טומאה, לא 

עצמם.  ובשפלות  הבורא  בגדלות  להתבונן  יכלו 

וזהו רמז הכתוב: "ולא יכלו להת-מה-מה" - שלא 

אדיר  "מה   - מ"ה  מ"ה  פעמים  בב'  להתבונן  יכלו 

שמך", "מה אנוש כי תזכרנו".

והנה כאן בהגדה של פסח מלמד אותנו המגיד, 

כי הטעם למצות אכילת מצה בליל פסח הוא משום 

שלא יכלו "להתמהמה". נמצינו למדים מזה כי תכלית 

מצות אכילת מצה היא, כדי להשלים מה שלא יכלו 

לאבותינו להתבונן בגדלות הבורא ובשפלות עצמם, 

כי מצד אחד מזכירה לנו אכילת מצה גדלות הבורא: 

עד  להחמיץ,  אבותינו  של  בצקם  הספיק  "שלא 

שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא 

וגאלם", ומצד שני היא מזכירה לנו שפלות עצמנו, 

של  בהגדה  שבתי  לרבי  האריז"ל  בסידור  כמבואר 

פסח כאן, שלא יכלו להתמהמה במצרים כדי שלא 

ישקעו בנ' שערי טומאה.

 שכרעפ שמ"יד ממעזריטה זיגע
הטוב יופר לשקדים ה לופ עצמו

מצה  אכילת  בין  הקשר  בביאור  להרחיב  ויש 

למה שלא יכלו להתמהמה, על פי מה שהביא בספר 

"תשואות חן" להרה"ק רבי גדליה מליניץ זצ"ל )ליקוטים 

מפה  ששמע  נאמנה,  עדות  שמעתי(  ד"ה  הספר  שבסוף 

קדשו של רבו הרבי ר' זושא זי"ע בעצמו, שהתווכח 

פעם עם אחיו הרבי רבי אלימלך זי"ע, האם יותר טוב 

יבוא  זה  ידי  ועל  עצמו  בשפלות  התבוננות  להקדים 

להקדים  טוב  שיותר  או  הבורא,  בגדלות  להתבונן 

להתבונן  יבוא  זה  ידי  ועל  הבורא  בגדלות  התבוננות 

בשפלות עצמו. הנה הדברים בלשון קדשו:

"שמעתי מפה קדוש המנוח הרב מוה"ר זושא 

אחיו  עם  מתווכח  היה  אחת  שפעם  מאניפאלי, 

אמר  מהם  שאחד  אלימלך,  מוהר"ר  המפורסם 

רוח  שפל  מקודם  האדם  שיהיה  הוא  שהעיקרא 

לתכליתו, עד שמגודל השפלות יבוא אחר כך להבין 

בהיפוך,  אמר  מהם  ואחד  יתברך,  הבורא  גדלות 

ומצד  הוא,  ברוך  הבורא  בגדלות  מקודם  שיסתכל 

נכון.  על  עצמו  שפלות  להכרת  כך  אחר  יבוא  זה 

ושאלו את הרב המגיד רבינו הקדוש מו"ה דוב בער 

זצוק"ל, שיכריע ביניהם עם מי האמת, וצדקו יחדיו 

דברי שניהם בעיניו, ואמר שאלו ואלו דברי אלקים 

שפלות  מקודם  שחושב  זו  מדריגה  אך  הם,  חיים 

עצמו היא מדריגה הגדולה מחברתה".

מובא  בשלח(  )פרשת  קודש"  אמרי  ב"לקט  והנה 

זי"ע,  מבעלזא  מהרי"ד  מרן  אדמו"ר  כ"ק  בשם 

שדיבר בענין המחלוקת בין הרבי ר' אלימלך והרבי 

ר' זושא, אם צריך להקדים שפלות עצמו או להקדים 

גדלות הבורא, ואמר כי ירא שמים יוצא ידי שניהם 

בגדלות  כך  ואחר  עצמו  בשפלות  תחילה  שיתבונן 

הבורא, אמנם אחר כך יתבונן שוב בשפלות עצמו, 

בשפלות  תחילה  שהתבונן  שניהם  ידי  יצא  ובזה 

עצמו, וכן התבונן תחילה בגדלות הבורא.

והוסיף לפרש בזה )בהפטרת בשלח( בשירת דבורה 

אנכי  רוזנים  האזינו  מלכים  "שמעו  ה-ג(:  )שופטים 

וצריך  ישראל".  אלקי  לה'  אזמר  אשירה  אנכי  לה' 

וביאר  אנכי אשירה".  לה'  "אנכי  ביאור כפל הלשון 

הסתפקה  שירה  שאמרה  לפני  הנביאה  דבורה  כי 

הבורא  לגדלות  עצמו  שפלות  להקדים  אם  כן  גם 

וזהו  שניהם.  דברי  לקיים  הכריעה  לכן  להיפך,  או 

"אנכי"  מי  מתבוננת  אני  מקודם  "אנכי",  שאמרה: 

דהיינו בשפלות עצמי, ואחר כך "לה'", אני מתבוננת 

שנית  מתבוננת  אני  "אנכי",  ושוב  הבורא,  בגדלות 

לה'  אזמר  "אשירה  כך  אחר  ורק  עצמי,  בשפלות 

אלקי ישראל". אלו דבריו הקדושים.

את  התנא  שהכפיל  במה  בזה  לרמז  יומתק 

רוח".  שפל  הוי  מאד  "מאד  מ"ד(:  פ"ד  )אבות  לשונו 

פעמיים,  עצמו  בשפלות  להתבונן  שצריך  לרמז 

ופעם  הבורא,  בגדלות  שהתבונן  לפני  אחת  פעם 

אמר  ולכן  הבורא,  בגדלות  שהתבונן  אחרי  שניה 

ב' פעמים מא"ד מא"ד בגימטריא ב' פעמים מ"ה, 

עצמו  בשפלות  פעמיים  להתבונן  שצריך  לרמז 

כי צריך להתחיל  כי תזכרנו",  "מה אנוש  בבחינת: 

בשפלות עצמו ולסיים בשפלות עצמו.

מצ"ה  בשם  הרמז  זהו  כי  לומר  יש  מעתה 

על  לרמז  מ"ה,  פעמים  ג'  בגימטריא  שעולה 

להתחיל  זי"ע,  מבעלזא  מהרי"ד  מרן  הכרעת 

ומשם  תזכרנו",  כי  אנוש  "מה  עצמו:  בשפלות 

שמך  אדיר  "מה  הבורא:  בגדלות  להתבונן  לעלות 

בשפלות  להתבונן  שוב  כך  ואחר  הארץ",  בכל 

עצמו: "מה אנוש כי תזכרנו".

ההגדה  בעל  שפתח  מה  עינינו  יאירו  מעתה 

מה",  שום  על  אוכלים  שאנו  זו  "מצה  דבריו:  את 

"על  לנו בכך שאנו אוכלים את המצה  לרמז  כדי 

מ"ה  בחינות  בכל  ה'  את  לעבוד  כדי  מה",  שום 

עצמו  בשפלות  להתבונן  מצ"ה,  בשם  הרמוזות 

לתקן  כדי  עצמו,  בשפלות  ושוב  הבורא  ובגדלות 

בכך מה שלא יכלו אבותינו להתבונן במצרים כמו 

שכתוב "ולא יכלו להתמהמה".

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל
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שמא  בדעתו  עולה  תמיד  כי  באמונה,  לספיקות 

כך הוא או שמא כך הוא. וזהו פירוש הכתוב: "פן 

שאתם  "פן",  של  הבחינה  בכם  יש  אם  בכם",  יש 

הדבר,  כך  ו"פן"  הדבר  כך  "פן"  הזמן  כל  חוקרים 

הרי זה בבחינת: "שורש פורה ראש ולענה", כי מזה 

קום  יוכל  ולא  באמונה  ספיקות  ח"ו  להטיל  יבוא 

עכדה"ק.

שאמר  מה  שמואל"  ה"זכרון  מפרש  זה  לפי 

פרעה מלך מצרים: "הבה נתחכמה לו", כלומר הבה 

נכניס בישראל חכמות חיצוניות, שלא יעבדו את 

והתועלת  בהתחכמות,  אלא  פשוטה  באמונה  ה' 

בזה היא "פן ירבה", שיתרבו החקירות והספיקות 

באמונה "פן" כך צריך להאמין או "פן" כך, ועל ידי 

זה יתקלקלו באמונתם הפשוטה בה'.

אולם על כך אומר הכתוב: "וכאשר יענו אותו כן 

ירבה וכן יפרוץ". ופירש רש"י: "רוח הקודש אומרת 

כן, אתם אומרים פן ירבה ואני אומר כן ירבה". פירוש, 

"פן ירבה", שיתרבו הספיקות באמונה  פרעה אמר 

בבחינת "פן", ורוח הקודש אומרת "כן ירבה", שירבו 

לעבוד את ה' באמונה פשוטה בבחינת "כן", שצריך 

לעשות "כן" בלי שום התחכמויות.

 גשבאים מצרימש אפ יעקבג
בבחינפ יעקב גאיה פםג

ב"דברי ישראל" להרה"ק ממודז'יץ זי"ע )פרשת 

זה  נשגב  רעיון  מביא  מצרימה(  הבאים  ד"ה  שמות 

בתוספת ביאור, בהקדם לפרש הפסוק )שמות א-א(: 

"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב 

הכתוב  שדקדק  מה  לפרש  ויש  באו".  וביתו  איש 

)בראשית  פי מה שכתוב  על  יעקב  לומר שבאו עם 

כה-כז(: "ויעקב איש תם יושב אהלים".

הכוונה בזה שעבד את ה' במדת התמימות, כמו 

אלקיך".  ה'  עם  תהיה  "תמים  יח-יג(:  )דברים  שכתוב 

ופירש רש"י: "התהלך עמו בתמימות ותצפה לו, ולא 

תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל 

זהו  כן  כי  הנה  ולחלקו".  עמו  תהיה  ואז  בתמימות, 

הפירוש: "הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו", 

שבאו למצרים עם מדת התמימות של יעקב.

לכן כאשר ראה פרעה כח התמימות של ישראל: 

ועצום  רב  ישראל  בני  עם  הנה  עמו  אל  "ויאמר 

ממנו", בכח התמימות שלהם, על כן "הבה נתחכמה 

להרבות  ירבה",  "פן  התחכמות,  בהם  להכניס  לו", 

כך  על  כך.  "פן"  או  כך  "פן"  ה',  באמונת  החקירה 

אומר הכתוב: "וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ". 

ופירש רש"י רוח הקודש אומרת: "אתם אומרים פן 

ירבה", שיתרבו החקירות באמונה בבחינת "פן" כך 

"כן"  בחינת  שיתרבו  ירבה",  כן  אומר  "ואני  כך,  או 

לעבוד את ה' באמונה פשוטה.

)במדבר  בהעלותך  בפרשת  בזה  לפרש  יומתק 

העלה  המנורה  פני  מול  אל  אהרן  כן  "ויעש  ח-ג(: 

נרותיה כאשר צוה ה' את משה". ופירש רש"י: "ויעש 

כן אהרן, להגיד שבחו של אהרן שלא שינה". נקדים 

אהרן  כי  שמיני(  )פרשת  הזהב"  ב"רביד  שכתב  מה 

הכהן היה ראש המאמינים שנטע בישראל אמונה 

תיבות  ראשי  שהוא  אהר"ן  בשמו  ונרמז  פשוטה, 

)פיוט "אל מסתתר"(: "ר'חובות ה'נהר נ'חלי א'מונה". 

אהרן",  כן  "ויעש  שכתוב:  זהו  כן  כי  הנה 

בישראל  אהרן  האיר  המנורה  הדלקת  בעבודת 

שפירש  וזהו  ירבה".  "כן  בבחינת  פשוטה  אמונה 

"להגיד שבחו של אהרן שלא שינה", שלא  רש"י: 

כך,  "פן"  או  כך  "פן"  חקירה  בדרך  ה'  את  עבד 

אלא  ולכאן,  לכאן  דעתם  את  משנים  זו  שבדרך 

עבד את ה' באמונה פשוטה בבחינת "כן".

מעתה יאירו עינינו להבין כוונת בעל ההגדה: 

רעים  אותנו  שעשו  המצרים",  אותנו  "וירעו 

ברוחניות כמותם, ומביא ראיה לכך, "כמה שנאמר, 

להכניס  שהשתוקקו  ירבה",  פן  לו  נתחכמה  הבה 

להרבות  ירבה",  "פן  חיצוניות  חכמות  בישראל 

האמונה בדרך חקירה בבחינת פן כך ופן כך. אולם 

על כך מעיד הכתוב: "וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן 

יפרוץ", שהתחזקו להאמין בה' אמונה פשוטה.

והנה שנינו במשנה )פסחים קטז:(: "בכל דור ודור 

חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". 

בכל  נמשכת  מצרים  קליפת  כי  להבין  נשכיל  מזה 

באמונה  ספיקות  ישראל  באיש  להכניס  ודור  דור 

בליל  זה  מטעם  כי  לומר  ויש  ירבה".  "פן  בבחינת 

מצרים  ביציאת  לספר  האב  על  היא  המצוה  פסח 

ביום  לבנך  "והגדת  יג-ח(:  )שמות  שכתוב  כמו  לבניו, 

ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים", 

מדור  המסורת  בדרך  האמונה  את  בכך  לחזק  כדי 

לדור מאבות לבנים בבחינת "כן ירבה".

ש
 גמצש זו האנו אוכלים על הום משג

לשהי" מדפ ענוש בבחינפ גונחנו משג 

ׁשּום  ַעל  ָמה,  ׁשּום  ַעל  אוְֹכִלים  ָאנּו  שֶׁ זּו  ה  "ַמצָּ

ַעד  ְלַהֲחִמיץ  ֲאבוֵֹתינּו  ל  שֶׁ ֵצָקם  בְּ יק  ִהְספִּ ּלֹא  שֶׁ

רּוְך  בָּ דוֹׁש  ַהקָּ ָלִכים  ַהמְּ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ֲעֵליֶהם  ְגָלה  נִּ שֶׁ

ר הוִֹציאּו  ֵצק ֲאשֶׁ נֱֶּאַמר ַוּיֹאפּו ֶאת ַהבָּ הּוא ּוְגָאָלם, שֶׁ

ְצַרִים  י גְֹרׁשּו ִממִּ י לֹא ָחֵמץ כִּ ְצַרִים ֻעּגֹת ַמּצוֹת כִּ ִממִּ

ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמהַּ ְוַגם ֵצָדה לֹא ָעשֹּו ָלֶהם".

זצ"ל  מוויז'ניץ  מאיר  חיים  רבי  האדמו"ר  כ"ק 

שום  על  אוכלים  שאנו  זו  "מצה  לפרש:  רגיל  היה 

מה", על פי המבואר בספרים הקדושים כי המצה 

מדת  על  רומזת  כחמץ  ועולה  מתנפחת  שאינה 

כי סגולת אכילת מצה היא  זה  הענוה, נמצא לפי 

כן  כי  הנה  הענוה.  מדת  לידי  האדם  את  להביא 

"מצה זו שאנו אוכלים", הטעם לכך  זהו הפירוש: 

הוא "על שום מה", כדי להשיג מדת ענוה בבחינת 

)שמות טז-ז(: "ונחנו מה". 

בגמרא  המבואר  פי  על  תבלין  להוסיף  ויש 

"עוגות שהוציאו ממצרים טעמו בהם  )קידושין לח.(: 

טעם מן". זאת ועוד מבואר בגמרא )תענית ט.( כי המן 

שירד לישראל במדבר היה בזכות משה. נמצא לפי 

זה כי המצות שאנו אוכלים בליל פסח, זכר למצות 

בהן  שטעמו  ממצרים  ביציאתם  ישראל  שאכלו 

מכל  עניו  שהיה  רבינו  משה  בזכות  הוא  מן,  טעם 

אדם בבחינת "ונחנו מה", וזהו שתיקן בעל ההגדה: 

"מצה זו שאנו אוכלים", שאם זוכים מרגישים בהן 

למדת  לזכות  כדי  מה",  שום  "על  הוא  מן,  טעם 

הענוה של משה בבחינת "ונחנו מה".

 פכליפ מצופ אכילפ מצש
לשפבונן ב"דלופ שבורא וה לופ עצמו

שום  "על  הפסקה:  המשך  בזה  לפרש  ונראה 

וגו'  להחמיץ  אבותינו  של  בצקם  הספיק  שלא 

בספרים  המבואר  פי  על  להתמהמה",  יכלו  ולא 

להתבונן  צריך  מישראל  אחד  כל  כי  הקדושים, 
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הנה כי כן על שער הנ' שלא השיג משה רבינו אמרו: 

שזכה  וחביריו",  עקיבא  רבי  זה  עינו,  ראתה  יקר  "וכל 

החיד"א  להגה"ק  לפי"  ב"דבש  הנ'.  שער  גם  להשיג 

)מערכת מ אות טו( הביא בשם ה"לב אריה" )פרשת חקת אות 

ג(, כי דבר זה רמוז בלשון המדרש: "וכל יקר ראתה עינו, 

חמישים שערי בינה,  בגימטריא  זה רבי עקיבא" - כ"ל 

שהוא היקר שראתה עינו של רבי עקיבא.

לנו הגה"ק  עינינו להבין מה שרמז  יאירו  מעתה 

החיד"א בדברות קדשו, שהתנאים הקדושים נתקבצו 

כל  מצרים  ביציאת  מספרים  "והיו  עקיבא:  רבי  אצל 

אותו הלילה בתעלומות חכמה ותיקונים גדולים". כי 

היות שבליל פסח הוציא הקב"ה את ישראל ממצרים 

בנ' שערי בינה, לכן היו מספרים ביציאת מצרים "כל 

נ' שערי בינה,  דייקא בגימטריא  - כ"ל  אותו הלילה" 

בינה  שערי  נ'  כי  חכמה",  "תעלומות  נקראים  והם 

מגלים את כל התעלומות של חכמה ]כידוע שחכמה 

ובינה הן תרין רעין דלא מתפרשין[. 

 גושיו מ  רים ביציאפ מצריםג
נ'  עמים יציאפ מצרים

הנה מה טוב ומה נעים לבאר לפי זה מה שהיו 

"מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה", על פי 

אליעזר  רבי  להגה"ק  המגן"  ב"אלף  שפירש  מה 

)הגדה של פסח( מה שנתאספו התנאים  זצ"ל  פאפו 

בבני ברק: "והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו 

שספרו  ספירה,  מלשון  הוא  מספרים  הלילה", 

בתורה,  שנזכרו  מצרים  יציאת  פעמים  חמישים 

כדי לעורר נ' שערי בינה שהקב"ה הוציא בהם את 

ישראל ממצרים.

לפי זה הוא מפרש כמין חומר המשך הדברים, 

"עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו הגיע זמן 

בזוהר  המבואר  פי  על  שחרית",  של  שמע  קריאת 

ן  מָּ תַּ דְּ ַמע  שְׁ "ְקִריַאת  קטו:(:  משפטים  )פרשת  הקדוש 

ִביָנה".  דְּ ְרִעין  תַּ נ'  ֲחִרית  ְושַׁ ַעְרִבית  ַאְתָוון  כ"ה  כ"ה 

היא  ושחרית  ערבית  של  שמע  קריאת  פירוש, 

ישראל"  "שמע  בפסוק  כי  בינה,  שערי  נ'  בבחינת 

אותיות, ואם כן בקריאת שמע של ערבית  כ"ה  יש 

ושחרית ישנן נ' אותיות כנגד נ' שערי בינה.

תלמידיהם",  שבאו  "עד  הפירוש  זהו  כן  כי  הנה 

שנכלל בהם התנא האלקי רשב"י שהיה תלמידו של 

רבי עקיבא, שהוא אמר בזוהר הקדוש שנזכרו בתורה 

נ' פעמים יציאת מצרים כנגד נ' שערי בינה, והוא זה 

שאמר גם כן כי קריאת שמע של ערבית ושחרית הן 

כנגד נ' שערי בינה, לכן אמרו הגיע זמן קריאת שמע 

של שחרית כדי להשלים נ' שערי בינה.

 נהמפו הל רבי עקיבא יצאש
באחד השוא הער שנוגן

ונראה לבאר בזה מה ששנינו בגמרא )ברכות סא:( 

מאריך באחד  "היה  עקיבא:  רבי  של  פטירתו  בענין 

ואמרה  קול  בת  יצתה  באחד,  נשמתו  שיצתה  עד 

אשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד". ופירש 

גדולה  בדביקות  נשמתו  שיצאה  נחל"  ב"ערבי 

בבחינת מיתת נשיקה בקריאת שמע באחד.

לפי דרכנו יש לבאר הענין בזה על פי מה שביאר 

ב"יערות דבש" )ח"ב דרוש ט( מה שביקש משה רבינו 

מהקב"ה )שמות לג-יג(: "הודיעני נא את דרכיך", היינו 

שביקש מהקב"ה שיגלה לו את השער הנ' מחמישים 

שערי בינה שלא ניתן לו ]ויש לרמז "הודיעני נא" - 

נ"א נוטריקון נ' א'ורות היינו נ' שערי בינה[. והשיב 

לו הקב"ה )שם כ(: "כי לא יראני האדם וחי", אי אפשר 

להשיג את שער הנ' ולהישאר בחיים, כי האור של 

שער הנ' הוא כל כך גדול, עד שמגודל האור תצא 

הנפש מגודל הדביקות ותיפרד מן הגוף.

של  שמע  בקריאת  "אחד"  כי  לומר  יש  זה  לפי 

אותיות  נ'  בו  נשלמות  המבואר  כפי  אשר  שחרית, 

אמת  הן  שחרית,  ושל  ערבית  של  שמע  בקריאת 

שהכוונה בזה על הקב"ה שהוא אחד יחיד ומיוחד, 

שער  שהוא  הנ'  שער  על  רמז  כן  גם  בזה  יש  אבל 

בהקב"ה  מתדבק  להשגתו  שזוכה  מי  אשר  מיוחד, 

יחידו של עולם דביקות אמיתית, בבחינת )שיר השירים 

ה-ו(: "נפשי יצאה בדברו" שהיא מיתת נשיקה.

רבינו:  משה  על  הנ"ל  בגמרא  שרמזו  וזהו 

ניתנו  וכולן  בעולם,  נבראו  בינה  שערי  "חמישים 

למשה חסר אחד", היינו חסר שער הנ' שהוא בבחינת 

"אחד", ומזה נשכיל להבין כי התנא רבי עקיבא שזכה 

להשיג שער הנ', "היה מאריך באחד", שהתעמק מאד 

בהשגות שער הנ' מעלה מעלה, עד כדי כך שיצאה 

נשמתו "באחד", בדביקותו בה' אחד על ידי שער הנ' 

שהוא בבחינת אחד, ועל זה יצאה הבת קול: "אשריך 

רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד".

ד
 גשבש נפחכמש לו  ן ירבשג

לשכני  בשם חקירופ בבחינפ ג ןג

בספר "זכרון שמואל" להרה"ק רבי שמואל 

]תלמיד  אוסטרובצה  אבדק"ק  ז"ל  שמריהו 

וליהודי  מלובלין  לרבי  מקוז'ניץ  למגיד  מובהק 

)פרשת שמות( מבאר בדרך עבודה  זי"ע[  הקדוש 

מה  פי  על  הרשע,  פרעה  של  הרעה  כוונתו 

ששמע מפה קדשו של היהודי הקדוש רבי יעקב 

יצחק מפשיסחא זי"ע פירוש הפסוק )דברים כט-

כי  ולענה",  ראש  פורה  שורש  בכם  יש  "פן  יז(: 

צריך לעבוד את ה' באמונה פשוטה כשור לעול 

וכחמור למשא בלי שום התחכמות.

ה'  את  לעבוד  רוצה  אדם  כאשר  אבל 

זה  ידי  על  בא  הוא  ובחקירות  בהתחכמות 

פירוש  המצרים,  אותנו  "וירעו  כו-ו(:  )דברים  תבוא 

את  שקלקלו  כלומר  כמותם".  רעים  אותנו  עשו 

בדרך  ברוחניות.  רעים  אותם  לעשות  ישראל 

"הבה  שכתוב  ממה  ראיה  שהביא  מה  נבאר  זו 

נתחכמה לו", על פי מה שנקדים להתבונן במקור 

הפסוקים )שמות א-ח(:

את  ידע  לא  אשר  מצרים  על  חדש  מלך  "ויקם 

ועצום  רב  ישראל  בני  הנה עם  ויאמר אל עמו  יוסף, 

ממנו, הבה נתחכמה לו פן ירבה וגו', ויעבידו מצרים 

את בני ישראל בפרך וגו', וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן 

אומרת  הקודש  רוח  "ומדרשו  רש"י:  ופירש  יפרוץ". 

כן, אתם אומרים פן ירבה ואני אומר כן ירבה".

המצרים,  אותנו  "וירעו  פסח:  של  בהגדה 

כי  והיה  ירבה  פן  לו  נתחכמה  הבה  שנאמר,  כמה 

תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם 

בנו ועלה מן הארץ". וצריך ביאור מה ראה בעל 

ממה  לנו  הרעו  שהמצרים  ראיה  להביא  ההגדה 

שכתוב: "הבה נתחכמה לו", אשר מזה עדיין אין 

אנו רואים שהרעו לנו, הלא היה יותר טוב להביא 

ראיה ממה שכתוב בפירוש )שמות א-יג(: "ויעבידו 

חייהם  את  וימררו  בפרך,  ישראל  בני  את  מצרים 

בעבודה קשה". 

ונראה ליישב דברי בעל ההגדה שהתכוון בזה 

כי  פרשת  הקדוש  החיים"  ה"אור  שפירש  למה 
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שנאמר ודומו סלה". ופירשו המפרשים: "יזכור לו יום 

יום מיתתו שעתיד  המיתה", שיזכיר ליצר הרע את 

הקב"ה לשחוט אותו ועל ידי זה ייחלש כוחו.

תחילת  בין  הנפלא  הקשר  להבין  זכינו  מעתה 

לסיום  ארמית  בלשון  עניא"  לחמא  "הא  ההגדה 

בפסקה  כי  ארמית,  בלשון  גדיא"  "חד  ההגדה 

הראשונה אנו מזמינים את הס"מ לאכול מן המצה: 

שום  בה  שאין  מצה  שיאכל  וייכול",  ייתי  דכפין  "כל 

חמץ, כדי להכניע את חלק הרע שבו ב' אותיות ס"מ 

וזהו  א"ל.  שם  שבו  הטוב  חלק  את  ולחזק  שבשמו, 

גם כן הביאור שמסיימים "חד גדיא" בלשון ארמית: 

"ואתא הקב"ה ושחט למלאך המות", שיוציא הקב"ה 

את החלק הטוב שבקרבו ב' אותיות א"ל, שזה נעשה 

בזכות השוחד שנתנו לו בהתחלת הסעודה, כשהזַמנו 

אותו לאכול מן המצה במהרה בימינו אמן.

לשון  באותה  הסדר,  בסוף  לו  מגלים  אנו  לכן 

ארמית שזיַמנו אותו בהתחלת הסדר, שידע נאמנה 

ויוציא  הקב"ה  אותו  ישחט  העתידה  שבגאולה 

ממנו את החלק הטוב להפרידו לגמרי מן הרע, לכן 

כדאי לו שיפסיק להילחם אתנו כל השנה, ומלאך 

שנזכה  אמן,  יענה  כרחו  בעל  זה  קדוש  בליל  רע 

ובא  המשומר  זה  קדוש  בליל  שלימה  לגאולה 

לגאולה העתידה, ולא בחנם אמר האריז"ל ]שכבר 

הרחבנו הדיבור על כך[ כי מי שנזהר במשהו חמץ 

זוכה להינצל מהיצר הרע כל השנה.

ששנינו  מה  פי  על  ביאור  עוד  בזה  להוסיף  ויש 

על  טוב  יצר  אדם  ירגיז  "לעולם  ה.(:  )ברכות  בגמרא 

יצר הרע, שנאמר רגזו ואל תחטאו, אם נצחו מוטב, 

אם  בלבבכם,  אמרו  שנאמר  בתורה  יעסוק  לאו  ואם 

נצחו מוטב, ואם לאו יקרא קריאת שמע שנאמר על 

משכבכם, אם נצחו מוטב ואם לאו יזכור לו יום המיתה 

הרע  ליצר  הקב"ה  מביאו  לבוא  "לעתיד  נב.(:  )סוכה 

שרה(  חיי  )פרשת  הקדוש  השל"ה  וביאר  ושוחטו". 

הכוונה בזה, כי בשמו של היצר סמא"ל ב' אותיות 

מצד  הן  א"ל  אותיות  וב'  הטומאה  מצד  הן  ס"ם 

ס"ם  יניקת  הקדושה, היינו שעתיד הקב"ה לבטל 

חלק  ממנו  יתבטל  זה  ידי  ועל  א"ל,  אותיות  מב' 

הרע אותיות ס"מ מן העולם, וישאר אצלו רק שם 

א"ל ויתהפך למלאך קדוש.

והנה כאשר נתבונן נראה כי מעשה נשגב זה של 

שחיטת היצר הרע יהיה בליל פסח המסוגל לגאולה 

העתידה, כמו ששנינו בגמרא )ר"ה יא.(: "בניסן נגאלו 

ובניסן עתידין ליגאל". ומפרש הטעם: "אמר קרא ליל 

שימורים, ליל המשומר ובא מששת ימי בראשית". 

נותנים לס"מ שוחד שלא  לכן בראשית הסדר אנו 

יקטרג עלינו, וכפי המבואר אנו נותנים לו מצה ולא 

חמץ כדי להחליש כח הרע שבקרבו.
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"
 שפנאים שפקבצו אצל רבי עקיבא

לטעום מהער שחמיהים הזכש לשהי"

"מעשה ברבי אליעזר, ורבי יהושע, ורבי אלעזר 

מסובין  שהיו  טרפון,  ורבי  עקיבא,  ורבי  עזריה,  בן 

אותו  כל  מצרים  ביציאת  מספרים  והיו  ברק,  בבני 

הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו 

הגיע זמן קריאת שמע של שחרית".

הגה"ק החיד"א זצ"ל בפירושו "שפה אחת" על 

הגדה של פסח מבאר ענין נשגב על מה שהתקבצו 

יחד בבני ברק, על פי מה ששנינו בגמרא )סנהדרין לב:(: 

"תנו רבנן צדק צדק תרדוף, הלך אחר חכמים לישיבה, 

אחר רבי אליעזר ללוד, אחר רבן יוחנן בן זכאי לברור 

גמליאל  רבן  אחר  לפקיעין,  יהושע  רבי  אחר  חיל, 

כי  מזה  מבואר  ברק".  לבני  עקיבא  רבי  אחר  ליבנא, 

מקום מגוריו של רבי עקיבא היה בבני ברק.

לכן מספר בעל ההגדה של פסח חידוש גדול, כי 

ארבעת התנאים הללו, רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי 

אלעזר בן עזריה ורבי טרפון, עזבו כל אחד מהם את 

עירו ולא ערכו את הסדר בביתם, כדי להיות מסובים 

בליל פסח אצל רבי עקיבא בבני ברק, והיתה כוונתם 

ולעשות  החכמה  בתעלומות  מצרים  ביציאת  לספר 

שם תיקונים גדולים. אמנם כדי להסתיר הדבר מעין 

דבר",  הסתר  אלקים  "כבוד  כה-ב(:  )משלי  בבחינת  כל 

יחד  מסובים  להיות  כדי  רק  מתקבצים  שהם  אמרו 

להתענג בשמחת החג, הנה הדברים בלשון קדשו:

"שהסכימו ללכת מעירם איש ממקומו, ולהיות 

כולם בבני ברק לעשות תיקון עצום בהתחברם יחד, 

והם נזהרו בזה שמלבא לפומא לא גלי, רק כה אמרו 

רוצים  כאילו  ברק,  בבני  להסב  נא  נלכה  בלכתם, 

לרוח  להו  ניחא  דאוירא  ברק,  בבני  יחד  להתענג 

כל  מצרים  ביציאת  מספרים  היו  שם  וכשבאו  היום, 

אותו הלילה, עושי אורים גדולים, בוני בשמים, בכח 

תורתם וידיעתם ברזי כס"ף ]בסודות הנכספים[, וכל 

זה השמיענו המגיד באומרו שהיו מסובים בבני ברק, 

ומתענגים  להיות מסובין  שכך אמרו שהולכים שם 

בשמחת החג, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו 

הלילה בתעלומות חכמה ותיקונים גדולים".

אולם מרן החיד"א לא גילה לנו מה הם התיקונים 

למה  ועוד,  זאת  שם.  לעשות  שהתכוונו  הגדולים 

בחרו לעזוב את ביתם במקום מגוריהם לערוך את 

ליל הסדר ולעשות התיקונים דוקא אצל רבי עקיבא, 

ומה גם שהרי מבואר בגמרא )נדרים נ.( שרבי עקיבא 

למד תורה י"ב שנים אצל רבי אליעזר ורבי יהושע, 

מדוע אם כן הלכו הרבנים אחר רבי עקיבא התלמיד 

לבני ברק, ולא הלך הוא אחר רבו רבי אליעזר ללוד 

או אחר רבו רבי יהושע לפקיעין.

 גדברים הלא נ"לו למהש
 נ"לו לרבי עקיבאג

של  מקחו  לברר  נראה  מאריה  קמיה  כעבדא 

זצ"ל, על פי המבואר בזוהר  צדיק הגה"ק החיד"א 

הקדוש )פרשת יתרו פג: ופה:( כי בתורה נזכרו חמישים 

בינה  שערי  חמישים  כנגד  מצרים,  יציאת  פעמים 

שהוציא הקב"ה על ידם את ישראל ממצרים. ]וכבר 

והגר"א  יג(,  )שער  רמונים"  ב"פרדס  הרמ"ק  טרחו 

החשבון  לכוון  עו:(  לב  )תיקון  זוהר  לתיקוני  בביאורו 

של נ' פעמים יציאת מצרים שבתורה[.

נקדים עוד מה שמבואר במדרש )במדב"ר יט-ו(: 

"דברים שלא נגלו למשה נגלו לרבי עקיבא וחביריו, 

וכל יקר ראתה עינו, זה רבי עקיבא וחביריו". ופירש 

רבי שמואל וויטאל ב"שער מאמרי רז"ל" )סוף מסכת 

שבת אות ג( הכוונה בזה, על פי מה ששנינו בגמרא 

בעולם,  נבראו  בינה  שערי  "חמישים  כא:(:  )ר"ה 

ח-ו(  )תהלים  שנאמר  אחד,  חסר  למשה  ניתנו  וכולן 

ותחסרהו מעט מאלקים".



לזכות רפואה שלמה: מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה
אברהם יהודה בן שרה רבקה ומתתיהו ישעיהו בן חנה חניקה
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זו:  פסקה  שפתחו  מה  בזה  לרמז  יומתק 

סמא"ל,  בגימטריא  עני"א   - עניא"  לחמא  "הא 

לשחדו  כדי  המצה  מן  לאכול  אותו  שמזמינים 

בבחינת: "אם רעב שונאך האכילהו לחם", ומטעם 

זה אנו פותחים גם כן את ההגדה בלשון ארמית, 

זה  קדוש  בלילה  שישתוק  השטן  את  לשחד  כדי 

ולא יקטרג עלינו.

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה מה שתיקן 

מקרא  הסדר  בליל  לומר  פסח  של  הגדה  בעל 

שכתוב בפרשת כי תבוא )דברים כו-ה(: "ארמי אובד 

את  פותחים  שאנו  מאחר  כי  מצרימה".  וירד  אבי 

שלא  לשטן  שוחד  לתת  כדי  ארמי,  בלשון  הסדר 

יקטרג עלינו, לכן מזהיר אותנו הכתוב שלא נתפתה 

כמטחוי  ממנו  נתרחק  אלא  עמו,  להתחבר  ח"ו 

קשת שהרי "ארמי אובד אבי וירד מצרימה".

גולכל בני יהראל לא יחרץ כלב להונוג

ויש להוסיף תבלין לדבריו הקדושים מנין למדו 

חכמינו ז"ל שצריך לתת בליל פסח שוחד לשטן שלא 

יקטרג עלינו, ממה שכתוב במכת בכורות )שמות יא-

"ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו". בכך רמז  ז(: 

יחרץ  ודור בליל התקדש חג לא  דור  הקב"ה שבכל 

השטן שהוא כלב את לשונו לקטרג על ישראל.

הטעם  קט:(  )פסחים  בגמרא  שביארו  וזהו 

שתיקנו לשתות בליל פסח ד' כוסות, ולא חששו 

יב-מב(:  )שמות  קרא  אמר  סכנה,  בזה  שיש  לזוגות 

"ליל שמורים הוא לה' להוציאם מארץ מצרים הוא 

 - לדורותם"  ישראל  בני  לכל  שמורים  הזה  הלילה 

"ליל המשומר ובא מן המזיקין". היינו כי בכל ליל 

בני  "ולכל  הקב"ה:  של  ההבטחה  נמשכת  פסח 

ישראל לא יחרץ כלב לשונו". 

טריפה  בבשר  הכתוב  דיבר  מלא  מקרא  והנה 

ומבואר  אותו".  תשליכון  "לכלב  כב-ל(:  )שמות 

במכילתא )שם( הטעם לכך: "ללמדך שאין הקב"ה 

מקפח שכר כל בריה, שנאמר ולכל בני ישראל לא 

לכן  שכרו".  לו  תן  הקב"ה  אמר  לשונו,  כלב  יחרץ 

שוחד,  הס"מ  שהוא  לכלב  לתת  צריך  פסח  בליל 

כדי שלא יחרץ כלב לשונו לקטרג על ישראל כמו 

נותנים  השנה  שכל  שבעוד  אלא  במצרים.  שהיה 

פסח  בליל  הרי  מינו,  שהיא  טריפה  בשר  לכלב 

נותנים לו מצה שאין בה שום חימוץ שהוא רמז על 

היצר הרע, כדי להחליש את כח הרע שבו ולהפכו 

לטוב כמו שיתבאר לפנינו.

הרבי  הרה"ק  שפירש  מה  בזה  לבאר  ויש 

בעבודת  שכתוב  מה  זי"ע  ממעז'יבוז'  ברוך  ר' 

העבודה  את  "ועבדת  יג-ה(:  )שמות  הפסח  קרבן 

הזאת בחודש הזה". כי העבודה של חודש תשרי 

אהרן  של  בכניסתו  שכתוב  כמו  "זאת",  נקראת 

הכהן לקדשי הקדשים ביום הכפורים )ויקרא טז-ג(: 

"בזאת יבא אהרן אל הקודש". ואילו העבודה של 

יב- )שמות  שכתוב  כמו  "זה",  נקראת  ניסן  חודש 

פירוש  וזהו  חדשים".  ראש  לכם  הזה  "החודש  ב(: 

העבודה  הזאת",  העבודה  את  "ועבדת  הפסוק: 

שאתה עובד בחודש תשרי הנקרא "זאת", תעבוד 

"בחודש הזה", בחודש ניסן שנקרא "זה".

לפי האמור יש לומר שהכתוב מרמז לנו בזה על 

העבודה בליל פסח שהוא במרכזו של חודש ניסן, 

שצריך לעבוד בו את העבודה של יום הכיפורים, כי 

כמו שאהרן הכהן בא אל הקודש בשני השעירים 

שעיר אחד לה' ושעיר אחד לעזאזל, כן צריך בליל 

פסח להקדיש לה' את הקרבן פסח שהוא בבחינת 

"פסח  יב-יא(:  )שמות  שכתוב  כמו  לה',  אחד  שעיר 

לעזאזל  אחד  שעיר  להקריב  צריך  וכן  לה'".  הוא 

לתת למקטרג את חלקו, שמטעם זה אנו אומרים 

"הא לחמא עניא" בלשון ארמית.

בספרים  שמבואר  מה  להבין  נשכיל  זה  לפי 

הקדושים הטעם שנוהגים ללבוש קיטל שהוא בגד 

לבן בליל הסדר, לרמז בכך שהעבודה בליל הסדר 

היא כעבודת הכהן גדול ביום הכיפורים בבגדי לבן. 

לפי האמור יש לומר הרמז בזה, שבליל הסדר יש 

כמו  לעזאזל  אחד  ושעיר  לה'  אחד  שעיר  כן  גם 

ביום הכיפורים.

 אנו מאכילים אפ שיצר שרע
מצש כדי לשו כו לטוב 

רחש לבי דבר טוב לבאר על פי דרכו בקודש של 

ה"מדרש בחידוש", כי בכוונה תחילה אנו מזמינים 

מצה  שהיא  עניא",  "לחמא  לאכול  הס"מ  את 

הנקראת "לחם עוני" שאין בה שום חמץ ויש עליה 

קדושת מצה, כדי להחליש בכך את החלק הרע של 

ולחזק את החלק  היצר הרע שהוא בבחינת חמץ, 

הטוב שהוא הניצוץ הקדוש הטמון בתוכו, ועל ידי 

זה נהפוך אותו לטוב לקיים מה שכתוב )דברים ו-ה(: 

במשנה  ודרשו  לבבך",  בכל  אלקיך  ה'  את  "ואהבת 

)ברכות נד.(: "בשני יצריך ביצר טוב וביצר הרע".

הקדוש  בזוהר  שמבואר  במה  יתדותי  תמכתי 

אין  פסח  בליל  מצות  שאוכל  מי  כי  קפג:(  תצוה  )פרשת 

הדין שולט עליו כלל בראש השנה, כי ענין הדין הוא 

אבל  ישראל,  על  לקטרג  ומתייצב  עולה  שהשטן 

כשנזהרים ישראל מחמץ בפסח שהוא רמז על היצר 

יכול  הרע שהוא השטן, אין החמץ שהוא היצר הרע 

לקטרג על ישראל בראש השנה. והנה לשון קדשו:

"ביומא דראש השנה דאיהי יומא דדינא, דלאו 

דאסוותא,  מיכלא  נטלו  דלא  לאינון  אלא  איהו 

אחרא  מיכלא  בגין  דאורייתא  לאסוותא  ושבקו 

ההוא  השנה  דראש  דא  ביומא  דהא  חמץ,  דאיהו 

חמץ סלקא ומקטרגא עליה דבר נש ואלשין עליה". 

הדין  אין  הדין,  יום  שהוא  השנה  "בראש  פירוש: 

אלא על אותם שלא אכלו מצה שהיא מאכל של 

ועזבו רפואת התורה כדי לאכול ח"ו חמץ  רפואה, 

בפסח, שהרי ביום זה של ראש השנה החמץ שהוא 

השטן עולה ומקטרג על בן אדם ומלשין עליו".

לפי האמור יש לומר הכוונה בזה, כי על ידי שאנו 

מזמינים את הס"מ לאכול מהמצה שאין בה חמץ 

ויש בה קדושה, הרי היא בבחינת "מיכלא דאסוותא" 

לרפא את חלק הרע של היצר הרע ולהגביר את חלק 

הטוב, ועל ידי זה לא רק שאינו יכול לקטרג בראש 

הוא מליץ טוב עליהם בבחינת מלאך  השנה, אלא 

רע בעל כרחו יענה אמן כי נהפך לטוב.

הטור  שכתב  ממה  ברורה  ראיה  להביא  ויש 

אין  שופר  תקיעת  ידי  שעל  רמז  תקפה(  סימן  )או"ח 

השטן מקטרג: "רמז לדבר, אין ש'טן ו'אין פ'גע ר'ע 

פגע  אין  פירוש, כשיש שופר  ראשי תיבות שופר, 

שופ"ר הוא  )שם סוף הסימן( הלא  רע". ותמה הט"ז 

מזה  משמע  ר'ע",  פ'גע  ו'אין  "ש'טן  תיבות  ראשי 

להיפך שיש ח"ו שטן.

בראש  כי  במדרש  שמבואר  מה  פי  על  ותירץ 

השנה מלמד השטן עצמו זכות על ישראל, הנה כי 

כן זהו הרמז בתיבת שופ"ר ראשי תיבות "ש'טן ו'אין 

רע,  פגע  אין  אבל  שטן  כאן  יש  כלומר  ר'ע",  פ'גע 

כי לא רק שאינו מקטרג על ישראל, אלא אדרבה 

מלמד עליהם זכות, ולפי האמור נעשה דבר זה על 

ידי שאנו מאכילים אותו מצה בליל פסח.

  יום שש"דש בלהון ארמיפ
גואפא שקבגש והחט למלאך שמופג

שבחרו  הטעם  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

גדיא"  "חד  בפיוט  ההגדה  את  לסיים  ז"ל  חכמינו 

להתבונן  לב  שנשים  מה  פי  על  ארמית,  בלשון 

"ואתא  בפסקה:  מסתיימת  פסח  של  שההגדה 

שאמרו  מה  וידוע  המות".  למלאך  ושחט  הקב"ה 

הוא  הרע,  היצר  הוא  השטן,  "הוא  טז.(:  )ב"ב  חז"ל 

מלאך המות". נמצא לפי זה כי לאותו ס"מ ֶשָנַתנּו 

שוחד בתחילת הסדר בהזמנה בלשון ארמית "כל 

דכפין ייתי וייכול", אנו מגלים לו בסוף הסדר שיגיע 

הזמן: "ואתא הקב"ה ושחט למלאך המות".

דבר זה שעתיד הקב"ה לשחוט למלאך המות 

בגמרא  ששנינו  במה  מקורו  הרע,  היצר  הוא 
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האריז"ל,  בכתבי  כמבואר  מרומים  בגבהי  גדולים 

לכן  הללו,  אורות  להמשיך  מסוגל  מוחא  כל  ולאו 

לעשות  כדי  סימנים,  תיקנו  השנה  שבראש  כמו 

הפסח  בחג  כך  תפלתנו,  שתתקיים  דמיון  פועל 

שהוא הכנה לצאת זכאים בראש השנה תיקנו לומר 

דמיון  פועל  לעשות  כדי  הסדר,  ליל  של  הסימנים 

להמשיך כל האורות הללו בגבהי מרומים.

 יגש  ימנים כנ"ד הם יגש בהו ר
גמן שמצר קראפי ישג

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה מה שבחרו 

מה  פי  סימנים, על  ט"ו  דוקא  הסדר  בליל  להזכיר 

שפסק המחבר בשלחן ערוך )אורח חיים סימן תקצ סעיף 

יצא". וכתב  לא  השופר  של  הרחב  בצד  ט(: "תקע 

ה"בית יוסף" כי המקור לכך הוא בר"ן )ר"ה כז:( בשם 

זה  שדבר  אצלנו[,  נמצא  ]שלא  ירושלמי  תלמוד 

המצר  קיח-ה(: "מן  )תהלים  שכתוב  ממה  למדים  אנו 

לתקוע  שצריך  הרי  יה",  במרחב  ענני  יה  קראתי 

ממקום הצר והקול יוצא ממקום הרחב.

ב"שער הכונות" לרבינו האריז"ל )ראש השנה דרוש 

התקיעות  בשעת  זה  פסוק  לכוון  שצריך  מבואר,  ז( 

בענין  תכוין  כך  הדינים: "ואחר  להמתקת  בשופר 

השופר בעצמו, כי הוא קצר למעלה ורחב למטה, בסוד 

מן המצר קראתי י"ה, מקום המצר הוא מקום הקצר 

הנתון בפיו של התוקע, ומקום הרחב הוא למטה".

וביאר שם הכוונה שצריך לכוון בשם י"ה בשעת 

המנהג  מקור  וזהו  הדינים,  להמתקת  שופר  תקיעת 

כמו  בשופר,  התקיעה  המצר" לפני  פסוק "מן  לומר 

שכתב ב"משנת חסידים" )ראש השנה פ"ג אות ב(: "יאמר 

פסוק מן המצר קראתי יה, והוא סוד המקום צר של 

שופר, ענני במרחב יה, והוא סוד מקום הרחב". 

להזכיר  שבחרו  מה  היטב  מבואר  כן  כי  הנה 

דוקא ט"ו סימנים כמספר שם י"ה, כדי לרמז בכך 

אכילת  מצות  ובפרט  פסח  בליל  המצוות  כל  כי 

מצה שמורה ממשהו חמץ הן הכנה דרבה לראש 

השנה, שבזכות הזהירות ממשהו חמץ אנו יוצאים 

המצר  "מן  בבחינת  השנה,  בראש  בדין  זכאים 

קראתי יה ענני במרחב יה".

הטעם  סג.(  אחרי  )פרשת  מהימנא  ברעיא  שמבואר 

"מתלא  ששולחים שעיר לעזאזל ביום הכיפורים: 

אמרי, לכלבא ארמי ליה גרמא ילחך עפרא דרגלך". 

והוא  עצם,  לכלב  השלך  משל,  אומרים  פירוש, 

ילחך את עפר רגליך.

פנחס  )פרשת  מהימנא  ברעיא  עוד  מבואר  וכן 

)ויקרא  המשתלח  בשעיר  שכתוב  מה  לבאר  רמח.( 

ושלח  המדברה,  עתי  איש  ביד  "ושלח  טז-כא(: 

שלוחה  היא  מנחה  לב-יט(  )בראשית  יעקב  כדאמר 

לאדני לעשו, אוף הכי שוחד ]גם כאן השעיר הוא 

הכעס  ]לשבור  דסמא"ל  רוגזא  לתברא  שוחד[, 

של הס"מ[ דלא יתקריב למקדשא לקטרגא ]שלא 

לכלבא  יתקרב למקדש לקטרג על ישראל. משל[ 

דלא  דבעי  ומאן  רעב[,  שהוא  ]לכלב  רעב  דאיהו 

ינשיך ליה יהיב ליה בשרא או נהמא וישקי ליה מיא 

]ומי שרוצה שלא יישך אותו נותן לו בשר או לחם 

לאכול ומשקה אותו מים[.

ורזא דמלה ]וסוד הדבר רמוז בכתוב[ )משלי כה-

]ואם צמא  כא( אם רעב שונאך האכילהו לחם וגו' 

השקהו מים כי גחלים אתה חותה על ראשו[, ובדא 

יתהדר רחימוי דבר נש ]ובכך יתהפך להיותו אוהבו 

יסורין  בכמה  ליה  נשיך  דלא  די  דלא  אדם[,  של 

אלא  יסורים[,  בכמה  אותו  יישך  שלא  די  ]שלא 

אתהדר למהוי ליה סנגורא ואתהדר רחימוי" ]אלא 

יתהפך להיות לו לסנגור ויחזור להיות אוהבו[.

ובקדושה דסדרא, כי יתפאר ויאמר חשוב אני בעיניהם 

שאומרים תפילותיהם בלשוני.

מעתה להיות שגירשנו אותו מבתנו, כאשר צונו 

בבתיכם,  ימצא  לא  שאור  יב-יט(  )שמות  יתברך  הוא 

יראה  ולא  יג-ז(  ])שם  חמץ  וכל  שאור  כל  כי  וכתיב 

וחמץ הם  כי שאור  לך שאור[,  יראה  ולא  לך חמץ 

שהוא  ספק  ואין  הרע,  יצר  הוא  השטן  אל  כינויים 

חלק  לו  שניתן  לנו  סדרו  לפיכך  הדבר.  על  מקפיד 

בראש מעין שעיר המשתלח, ומעין המשל שמשלו 

חכמים לכלב הצועק בבית המלך, אומר המלך זרקו 

לו עצם ולא יערבב הסעודה, כך אנו מתחילין בלשון 

ארמי זה כדי שלא יערבב שמחתנו.

אנו  שעדיין  ישמעו  למען  זו,  בבבא  והתחילו 

בשמחתנו,  הרע  עין  יטיל  ואל  בגלות,  משועבדים 

אנו  עדיין  ממצרים,  שיצאנו  היות  שעם  לו  ואומרים 

אוכלים לחם עוני כאשר היינו עושים שם, ואם ירצה 

גם הוא לבוא לסעוד עמנו הרי אנו מזמינים אותו, ולזה 

אנו אומרים כל דכפין ייתי ויכול, לקיים אם רעב שונאך 

האכילהו לחם, וגם כי אנו מזומנים לאכול לא שכחנו 

חורבן בית מקדשנו ותפארתנו, לקיים )תהלים קלז-ו( אם 

לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי".

מהל לכלב הזורקים לו עצם לשהפיקו

חכמים  שמשלו  המשל  שהביא  מה  והנה 

מה  על  כוונתו  עצם,  לו  שזורקים  הצועק  לכלב 

ידוע מה שעמדו רבותינו הקדמונים והאחרונים 

על המחקר, לבאר הטעם שבחרו חכמינו ז"ל בעלי 

פסח  בליל  הסדר  את  לפתוח  פסח  של  ההגדה 

וכבר  עניא",  לחמא  "הא  בפסקה  ארמית  בלשון 

הבאנו כמה מהביאורים הנשגבים שנאמרו על כך. 

ההגדה  את  שפתחו  מה  לבאר  ראוי  עדיין  אולם 

את  סיימו  וגם  עניא",  לחמא  "הא  ארמית  בלשון 

ההגדה בלשון ארמית בפסקה "חד גדיא".

גדול  חידוש  שמצינו  במה  יאיר  דברינו  פתח 

רבי  האלקי  למקובל  ההגדה  על  בחידוש"  ב"מדרש 

זי"ע,  מפאנו  הרמ"ע  תלמיד  פואה  נחמן  אליעזר 

עניא"  לחמא  "הא  לומר  שתיקנו  הטעם  שמבאר 

בלשון ארמית, כי זהו בבחינת שעיר המשתלח לשחד 

את השטן שלא יקטרג עלינו, לכן אנו מזמינים אותו 

רעב  "אם  כה-כא(:  )משלי  בבחינת  בסעודתנו  לאכול 

שונאך האכילהו לחם". הנה הדברים בלשון קדשו:

"תחילה ראוי לתת טעם למה התחילו המדרש הזה 

]ההגדה של פסח[ בלשון תרגום, ולא המשיכו דיבורם 

שהתרגום  הוא  ידוע  שדבר  לומר  ונראה  זה.  באופן 

תמיד  המקטרג  רמאי  מאותו  לשון  ארמי,  לשון  הוא 

אדם  ישאל  שלא  יב:(  )שבת  אמרו  כן  ועל  ישראל,  על 

מכירין  השרת  מלאכי  שאין  לפי  ארמי,  בלשון  צרכיו 

בו, הואיל והוא לשון מיוחד לארמי אובד אבי. ועם כל 

זה למען לא יקטרג בתפילותינו, התקינו חכמים לתת 

בקדיש  שאומרים  התרגום  הוא  הלא  בהם,  חלק  לו 

ב
  ופחים גשא לחמאג בלהון ארמיפ

כדי להחד אפ ש גמ בבחינפ שהעיר שמהפלח
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
חג הפסח תשפ"א

ביאר הרב הגדול הרמב"ן ז"ל, המקובל האלקי אשר 

התורה",  וסודי  חכמה  תעלומות  נגלו  לבד  אליו 

שלפני כל נס היה הנביא צריך לעשות פועל דמיון 

והנה הם  למטה כדי להמשיך את הנס מלמעלה, 

דברי הרמב"ן )בראשית יב-ו(:

מכח  תצא  כאשר  עירין  גזירת  כל  כי  "ודע 

מתקיימת  הגזירה  תהיה  דמיון,  פועל  אל  הגזירה 

על כל פנים, ולכן יעשו הנביאים מעשה בנבואות, 

והיה  נא-סג(  )ירמיה  לברוך  שצוה  ירמיהו  כמאמר 

ככלותך לקרוא את דברי הספר הזה, תקשור עליו 

תשקע  ככה  ואמרת  פרת  תוך  אל  והשלכתו  אבן 

בהניחו  יג-טז(  ב  )מלכים  אלישע  ענין  וכן  וגו'.  בבל 

זרועו על הקשת, ויאמר אלישע ירה ויור, ויאמר חץ 

החזיק  ולפיכך  בארם...  תשועה  וחץ  לה'  תשועה 

בכל  דמיונות  לו  ועשה  בארץ,  אברהם  את  הקב"ה 

העתיד להיעשות בזרעו".

בראש  הסימנים  ענין  המהר"ל  מבאר  זה  לפי 

השנה בלשון קדשו:

הזה  הדבר  כי  אלו,  דברים  להבין  תדע  "ומעתה 

הוא חכמה נפלאה לעשות לגזירה עליונה דמיון וסימן 

למטה, כדי שתצא לפעל הטוב ותהי מקיימת הגזירה 

שתמצא  כמו  ודמיון  סימן  לעשות  ראוי  לכך  לטוב, 

שעשו הנביאים. וזהו ענין הדמיון למכלי בריש שתא 

דברים שיש בהם סימן טוב, כדי שתצא הגזירה לפעל, 

דאמר  והיינו  מתקיימת...  הטובה  הגזירה  תהיה  ואז 

השתא דאמרת סימנא מילתא, כי הוא מילתא לענין 

ודברים  ידי סימן תצא הגזירה לפעול הטוב,  זה שעל 

אלו נעימים ויקרים מפז וכל חפצים לא ישוו בהם".

בליל  המצוות  שקיום  היות  כי  אמינא  מעתה 

הוא  חמץ,  ממשהו  לשמירה  גדול  בהידור  הסדר 

הכנה לצאת זכאים בדין בראש השנה שאז סימנא 

מילתא, והרי בכל המצוות בליל פסח ישנם תיקונים 

שכתוב  כמו  השנה,  ראש  על  רומז  "היום"  כי  לב:( 

להתיצב  האלקים  בני  ויבואו  'היום'  "ויהי  א-ו(:  )איוב 

על ה' ויבוא גם השטן בתוכם", שהוא ראש השנה 

יום הדין שהשטן מקטרג על בני העולם. וזהו פירוש 

אתם  השנה  בראש  יוצאים",  אתם  "היום  הכתוב: 

בזכות  האביב",  "בחודש  הדין,  מן  בדימוס  יוצאים 

אכילת המצות בחודש ניסן בפסח.

יומתק לפרש בזה הפסוק )שמות יב-טו(: "שבעת 

ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור 

תנחומא  במדרש  דהנה  לדקדק  ויש  מבתיכם". 

בחג  שנאמר  מה  על  מקשה  כב(  אות  אמור  )פרשת 

הסוכות )ויקרא כג-מ(: "ולקחתם לכם ביום הראשון, 

וכי בראשון הוא והלא בט"ו הוא". ומתרץ: "ראשון 

לחשבון עוונות". ולפי זה יש להקשות גם כאן על 

לשון הכתוב: "אך ביום הראשון", וכי בראשון הוא 

והלא בט"ו בחודש הוא.

לומר,  יש  הקדוש  הזוהר  דברי  לפי  אמנם 

בשנה  הראשון  היום  על  בזה  לנו  רמזה  שהתורה 

שהוא ראש השנה, וזהו פירוש הכתוב: "שבעת ימים 

מצות תאכלו", אם תאכלו מצות שבעת ימים, כי אז 

"אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם",  תזכו: 

שביום הראשון שהוא ראש השנה שהוא יום הדין, 

שלא  מבתיכם  שאור  שנקרא  השטן  את  תשביתו 

להתבונן  נשאר  שעתה  אלא  עליכם.  לקטרג  יוכל 

מצה  אכילת  שבין  הנפלא  הקשר  על  שאת  ביתר 

בפסח ובין ביטול הדין בראש השנה.

 ימנא מילפא בראה שהנש

יב.(:  )הוריות  בגמרא  ששנינו  מה  עוד  נקדים 

היא,  מילתא  סימנא  דאמרת  השתא  אביי  "אמר 

]לעולם[ יהא רגיל למיחזי בריש שתא קרא ורוביא 

ב"באר  המהר"ל  וביאר  ותמרי".  וסילקא  כרתי 

הגולה" )הבאר השני( הכוונה בזה, על פי יסוד גדול 

שחידש הרמב"ן שהמהר"ל מגדיר אותו: "ודבר זה 

כתב בספר "יסוד ושורש העבודה" )שער ט פרק 

ו( שראוי לומר בליל הסדר לפני קיום מצות הלילה 

את כל ט"ו הסימנים: "קדש ורחץ, כרפס יחץ, מגיד 

עורך, צפון  כורך, שלחן  רחצה, מוציא מצה, מרור 

ברך, הלל נרצה". הנה הדברים בלשון קדשו:

"סימנא מילתא היא, בהני חמשה עשר מילות 

של הסדר קדש ורחץ כו', כי נרמזו בו סודות גדולים 

ונפלאים מאד, ועל כן בעבודה זו יאמר גם סימניה 

מלא  בפה  יאמר  הקידוש  קודם  דהיינו  מלא,  בפה 

קדש, וקודם הרחיצה הראשונה יאמר ורחץ, וכן כל 

הסדר עד נרצה יאמר גם כן בפה מלא נרצה".

את  לומר  שתיקנו  הטעם  לבאר  ונראה 

בזוהר  שמבואר  מה  פי  על  הסדר,  בליל  הסימנים 

הקדוש )פרשת תצוה קפג:( כי מי שאוכל מצות בליל 

כי  השנה,  בראש  כלל  עליו  שולט  הדין  אין  פסח 

על  ומקטרג  עולה  שהשטן  ידי  על  הוא  הדין  ענין 

בפסח  מחמץ  ישראל  כשנזהרים  אבל  ישראל, 

שהוא רומז על היצר הרע שהוא השטן, כי אז אין 

ישראל  על  לקטרג  יכול  הרע  היצר  שהוא  החמץ 

בראש השנה, הנה לשון קדשו:

"ביומא דראש השנה דאיהי יומא דדינא, דלאו 

דאסוותא,  מיכלא  נטלו  דלא  לאינון  אלא  איהו 

אחרא  מיכלא  בגין  דאורייתא  לאסוותא  ושבקו 

ההוא  השנה  דראש  דא  ביומא  דהא  חמץ,  דאיהו 

חמץ סלקא ומקטרגא עליה דבר נש ואלשין עליה". 

הדין  אין  הדין,  יום  שהוא  השנה  "בראש  פירוש: 

אלא על אותם שלא אכלו מצה שהיא מאכל של 

ועזבו רפואת התורה כדי לאכול ח"ו חמץ  רפואה, 

בפסח, שהרי ביום זה של ראש השנה החמץ שהוא 

השטן עולה ומקטרג על בן אדם ומלשין עליו".

ב"דברי יחזקאל" להגה"ק משינאווא זי"ע )פרשת 

יוצאים  אתם  "היום  יג-ד(:  )שמות  בזה  מפרש  בא( 

בחודש האביב". על פי המבואר בזוהר הקדוש )בא 

א
  ימני ש דר כמו ש ימנים בראה שהנש

כי בזכופ   ח יוצאים זכאים בדין בראה שהנש

פירושים וביאורים בהגדה של פסח
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל )אפשר גם ישירות לדפוס( בקובץ להדפסה.

האחים היקרים העומדים תמיד לימין רבינו  הרב יהודה בן שרה שיינדל והרב שאול יחזקאל בן שרה שיינדל וכל משפחתם - להצלחה בכל העניינים   •  יוסף בן טילה רוזא  לרפו"ש • שרה שיינדל בת טילה רוזה להצלחה בכל העניינים

הפסח,  לקראת  הקשר"ק  בעבודת  להכשירו  במרץ  הבית  את 
נאלצו כולם לצאת מן הבית חוצה, כשבתוך הבית אין מקום אף 

לא לדריסת רגל...
]וכבר הזכיר מעין זה מרן החתם סופר זצוק"ל בתשובתו הנודעת 
לחדר  חוץ  "היותי  וזה"ל:  קלו(,  סימן  שלהי  חיים  אורח  )חלק 
לימודי כי גרשוני נשים צדקניות המכבדים ליום טוב של פסח, 

על כן לא יכולתי להאריך ככל הצורך" עכל"ק[.
זוגתו של הרב הת"ח  גרובר את שכנתה  והנה שומעת הרבנית 
השכן, ששלחה לקרוא לבעלה מחדר המדרגות, שייכנס הביתה 

כדי לסייע בעדה בעבודות הפסח.
להתבטל  הרב  עתה  שיצטרך  על  גרובר  מרת  של  ליבה  נחמץ 
לרב  להפריע  למה  בחיוך:  ושאלה  לשכנתה  ופנתה  מתורתו, 
תורה  של  בעמלה  כולו  כל  הוא  שקוע  כיצד  נא  ראי  בלימודו, 

באהבה, חבל על כל רגע שייעזב מתורתו!
ומה אעשה? שאלה השכנה לעומתה, הרי צריכה אני כאן עזרה 
דחופה! ואיכה אשא לבדי כל טורח הזה של ההכנות המרובות 

לחג הפסח?
הסירי נא דאגה מליבך! השיבה על אתר הרבנית גרובר, הנה נא 
לי שתי בנות חרוצות ונמרצות, הן בוודאי ישמחו להתייצב לצידך 

בכל מלאכות הנצרכות! הן הנה יוכלו לעזור לך יותר מבעלך...
גרובר,  משפחת  לבית  הצעירות  הבנות  שתי  נרתמו  מהרה  עד 
לבית  ונכנסו  בביתן,  החג  בערב  חסרה  שלא  עבודתן  את  עזבו 
השכנים, ובמלאכתן המיומנת והזריזה היה הבית כולו עד מהרה 

מצוחצח להפליא, לשמחת לב כל המשפחות יחדיו!
הלקח מוסר הנלמד מכאן הוא עצום, ישנן נשים צדקניות רבות 
שמוכנות לוותר הרבה מעצמן בשביל תורתו של בעליהם. שכן 
ערך  חשיבות  גודל  נאמנה  ומכרת  יודעת  כחבר',  חבר  'אשת 
עוסקים  הבנים  עם  האבות  שיהיו  תורה',  'בית של  העצום של 
ביתן  בשביל  נעשה  זאת  כל  אך   – ושקידה.  בהתמדה  בתורה 
לשמה,  כוונת שלא  גם  לפעמים  בזה  ומתערבת  הפרטי שלהן, 
לכבוד המשפחה וכיוצא. אבל כאן ראינו מדרגה נפלאה ביותר 
של 'אהבת התורה', כאשר אין מדובר מתורתו של בעלה כלל, 
'אינטרס'  שום  זו  בתורה  לה  שאין  השכן,  של  מתורתו  אם  כי 
בביתה,  שלה  בנותיה  עזרת  על  לוותר  הואילה  כך  ועל  אישי... 
ולשולחם לעזרה בעבודה אצל השכנים, כדי שלא יתבטל השכן 
מתלמודו, זו היא דוגמא מופלאה של "אהבת התורה"! ובזכות 

נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצרים.
 •  § • §  •

ההידור שבחומרות בית ישראל בחג הפסח
נהגה  שנים  כמה  שמזה  רוזנפלד,  חנה  מרת  אחותי  לי  סיפרה 
בארנק  הפסח  בחג  להשתמש  שלא  להדר  בעצמה,  סלסול 
שמשתמשת בו כל ימות השנה. מחמת חששותיה שהארנק הוא 
מקום שמכניסים בו חמץ, כאשר העידו חכמינו ז"ל בריש פרק 
אלו מציאות )בבא מציעא כא:(: "אדם עשוי למשמש בכיסו בכל 
– לפיכך מהדרת היא להשתמש בארנק מיוחד  ושעה"...  שעה 
לחג הפסח, היוצא ונכנס לרווחה מדי שנה בשנה ביחד עם שאר 

כלי הפסח.
החג  לכבוד  קנייה  לערוך  נכנסה  המועד  חול  מימי  באחד  פעם 
סכום  ובתוכו  פסח  של  הארנק  כשבידה  גדולה,  'סופר'  בחנות 

מכובד של כסף מזומן כדי לערוך בו את קניותיה. 
שמחוץ  העגלות  ממתחם  גדולה  קניות'  'עגלת  גררה  היא 
נכנסה פנימה אל החנות, והחלה לאסוף במרץ את  לסופר, 

כל המצרכים הנצרכים לכבוד שבת ויום טוב! – אך בהגיעה אל 
לגלות  נדהמה  הגדולה,  קנייתה  כל  על  'חשבון'  וערכה  הקופה 
שהארנק איננו! היא מיהרה לחפש אחריו בכל רחבי החנות, ובכל 

פינה אפשרית, אך הארנק נעלם כמי שבלעה אותו האדמה... 
היא זכרה היטב שבכניסתה אל החנות היה הארנק בידיה, מוכרח 
אם כן שהארנק אבד כאן בין השבילים שבסופר. – היא ניגשה 
אפוא אל עמדתו של מנהל הסופר הגדול, וביקשה ממנו שיואיל 
בטובו להכריז במערכת הכרזה של החנות על האבדה, ולבקש 

אם מאן דהוא מצא את הארנק שייגש על הקופה הראשית!
טעם  כל  שאין  באומרו  אותה,  ודחה  לבקשתה  סירב  המנהל 
וכנראה  ערביים,  בעובדים  מלא  הסופר  שכן  שכזו,  להכרזה 
אחד הפועלים 'כייס' את הארנק לעצמו, כאשר ידועים הם בני 

ישמעאל באהבת הגניבות והמשיכות מכל צד...
אך היא לא אמרה נואש, הן זקוקה היא מאוד כעת לארנק זה, כדי 
לשלם על כל הקנייה הגדולה שערכה, וכן לצורך קניות נוספות 
לצורך החג. – בצערה וכאבה הגדול ניגשה לאחת הקופאיות בת 

ישראל כשרה וחסודה, וביקשה את עזרתה בנידון. 
הנכבדה, אמרה שתנסה  הגברת  לליבה של  הקופאית שהבינה 

לברר לה על כך.
וביקשה את  ניגשה אל אחד הפועלים הערביים שבחנות,  היא 

עזרתו בחיפוש הארנק האבוד.
הערבי הנשאל הסמיק והחוויר חליפות, ותיכף אמר: מה נאבד 
כאן ארנק? אל דאגה, אני יודע מי לקח אותו... המתינו נא כאן 

ליד הקופה, ואראה מה אוכל לעשות!
לא חלפה שעה קלה, והנה חוזר הפועל עם הארנק בידו כשכל 

הכסף בשלמות מונח בתוכו.
את  שמחזיר  ערבי  מימיך  ראית  וכי  מאוד,  התפלאה  הרבנית 
שכן  גנב,  אותו  עצמו  הוא  זה  היה  הנראה  ]שככל  גניבתו?! 

מחבירו לא היה מצליח להוציא את הארנק ולהחזירו...[. 
אין זאת, אמרה, כי אם בזכות הידור המצוה שמהדרת לכבוד חג 
הפסח, שלא להשתמש בארנק של חמץ, על אף שניתן לנקותו 
להדר  עצמה  והכניסה  בחג,  בו  ולהשתמש  החג  בערב  היטב 
נהגו עימה מידה  – לפיכך אף מן השמים  לפנים משורת הדין. 
במידה לפנים משורת הדין, כשהתרחש עמה הפלא הזה, שיבוא 

הערבי מעצמו ויחזיר את גניבתו, כנגד טבעו!
ללמדך, שאין סוף ותכלית להידורים המופלאים שמהדרים בני 
ישראל בחומרות הרבה בחג הפסח דנן. כאשר כבר האריכו בזה 
בפוסקים ובספרים הקדושים, שבחג הפסח כל המרבה בחומרא 
הרי זה משובח! – וללמדנו שאין לחוש משום חסרון כיס וכיוצא 
בהידורים וחומרות הללו, כמו שראינו בטיב זה המעשה, שאין 
שכרו  במצוה  המהדר  כל  ובוודאי  כלום,  ההידור  מן  מפסידים 
כפול מן השמים, שמוכיח בזה כמה אהובה עליו המצוה שמוסיף 
פירותיהן  המצוה,  הידור  הוא שכר  וגדול  חיובו,  מכדי  יותר  בה 

בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא.
 •  § • §  •

מנהגי בית ישראל במצה של פסח
סיפר לי הרה"ח הזקן הר"ר שלומקה פרישטיק זצ"ל, חתנו של 
הרה"ק רבי גדליה משה זצוק"ל מזוויעהל, ]בערוב ימיו בהיותו 

בבית אבות "ויזרע יצחק" שבירושלים עיה"ק[:
זצוק"ל  שלמה  רבי  הרה"ק  זקנו  אצל  נכנס  נישואיו  לאחר 

רגיל מבית אביו בחג  והוא היה  היות  מזוויעהל, ושאלתו בפיו: 
הפסח באכילת מצות מכונה, ויודע הוא שאצל הרבי מקפידים 
מאוד אך ורק במצות של עבודת יד, ומתרחקים ממצות מכונה, 
כדרכם של הרבה חסידים ואנשי מעשה. ועתה אינו יודע כיצד 
בבית  כנהוג  או  אביו,  בית  במנהג  לאחוז  אם  בזה,  לנהוג  עליו 

חמיו?
ענה לו הרבי: שם למעלה )בשמים( לא יתבעו ממך )לאחר מאה 
ועשרים( איזה מצות אכלת? )אם מצות מכונה או מצות יד(... 
שם ישאלו אותך, אם שמרת היטב את פיך, ואת עיניך! – ה'פה' 
של האדם, היינו דיבוריו עם אנשים והנהגתו בין הבריות, אלו הם 
העניינים שבין אדם לחבירו. ואילו ה'עיניים', אלו הם העניינים 
תצטרך  כך  על   – והתאוה!  היצר  התגברות  למקום,  אדם  שבין 

ליתן דין וחשבון, ולא על חומרת בית חמיך שלא נהגת בה!
חרף כל התנגדותו החריפה של הצדיק למצות מכונה כל ימיו, 

ידע להבדיל מה עיקר ומה טפל, לפי נפשו של אדם!
מביאלא  יהושע"  "חלקת  בעל  הרה"ק  עם  אירע  בדבר  כיוצא 
בחוצות  כאשר התהלך  עמו' קמא[,  עולם"  "אור  ]ספר  זצוק"ל 
העיר עם משמשו בימי ערבי פסחים. והבחין במודעות גדולות 
"דברי  בעל  הרה"ק  בשם  הודיעו  בהם  בירושלים,  שהתפרסמו 

חיים" מצאנז זי"ע אודות מצות מכונה שאסור לאוכלם בפסח. 
וכאשר ראה זאת הרבי הזדעזע מאוד, והתבטא שאינו מבין כיצד 
ישראל  כלל  של  מנין  רוב  כאשר  ברבים,  כזה  דבר  מפרסמים 
יוצאים ידי חובתם במצות כאלו. – ואף אם כתב כן הדברי חיים 
בשעתו, כוונתו היתה לגלות בספרו גודל המכשול בזה, אבל אין 

ראוי לפרסום מודעות בראש כל חוצות. 
ווייספיש שליט"א ]ספר "אורח דוד",  וסיפר הר"ר ישראל יעקב 
לארץ  שבבואו  ונימוקו  טעמו  הרבי  הסביר  שפעם  תקפז[,  עמו' 
אף  מכונה,  מצות  שאוכלים  באלו  בתוקף  מוחה  אינו  ישראל 
שבהיותו בפולין לפני המלחמה היה נלחם על כך בתוקף רבנותו. – 
משום שבהגיעו הנה שמע שהגאון הצדיק רבי דוד בהר"ן זצוק"ל, 
ומרן הגאון הראב"ד רבי פינחס אפשטיין זצוק"ל, וכן מרן הראב"ד 
וכן  רבי ישראל יעקב פישר זצוק"ל, רב דק"ק זכרון משה יע"א, 

הרבה מישראל נוהגים במצות מכונה לפיכך הניח את ידו מזה. 
כאן  באנו  שלא  לומר,  צריך  ואין  בכותחא  כביעתא  פשיטא 
כמכריעים כלל וכלל, וכאשר מילתנו אמורה פעמים רבות, אין 
אנו מכניסים ראשנו בין ההרים הרמים. וכל אחד יעשה ויחזיק 
איתן במנהג אבותיו ורבותיו. – רק זאת למדנו לעצמנו בתוצאת 
וגם  ומה טפל,  ולהשכיל מה עיקר  טיב המעשיות הללו, להבין 
לדעת ולקבל שייתכנו דעות שונות בישראל, וכל אחד לפי דרכו 

לפי שבטו ולפי נפשו יעבוד את ה' אלקים בלב טהור וזך.
 •  § • §  •

בפרוס עלינו זמן חרותנו, נשגר נא את ברכותינו המאליפות
קדם מורנו ורבינו הגה"צ שליט"א

מורה דרכנו ומאיר נתיבותינו, כעמוד האש לפני המחנה. בכל פרט 
ופרט, הן במדורנו זה, והן בשאר כל ענייני הקהילה לטובה 

ולברכה. חג פסח כשר ושמח, מלא ברכת ה' בבריאות איתן לו ולביתו 
לבניו הרבנים שליט"א העומדים לימינו, אורך ימים ושנים טובות, לכל 

הקוראים הנאמנים ולכל בית ישראל, ומהרה נזכה לאכול מן הפסחים ומן 
הזבחים בגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן.
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'ויהי בנסוע הארון'
אצלנו  היה  זה  ככה  ילד,  עובד מאז שאני  אני 
אחרי  ולעזור.  לעבוד  חייבים  כולם  בבית 
הלימודים היינו הולכים מיד לעסק המשפחתי 

לעזור ולהביא פת לחם הביתה.
למדו  בה  אברכים  כולל  היה  העסק  בית  ליד 
מיוחד  אחד  אברך  הסוגים.  מכל  אברכים 
בכל פעם שראה אותי האיר  בכולל.  היה שם 
התיידדנו  אט  אט  בשלומי.  ודרש  פנים  לי 
שם  עושים  שהם  במה  להתעניין  והתחלתי 
בכולל והוא התחיל לקרב אותי ולענות לי על 

כל שאלותיי בנועם ובסבלנות.
ויום  אחד   רב  של  לשיעור  אחד  יום  הגעתי 
אחר קבענו ללמוד חברותא, וכך בכל הזדמנות 
נכנסתי לשם ללמוד עד שחשקה נפשי בתורה, 
מלבד  ללימוד  הקדשתי  עיתותיי  רוב  ואת 

השעות הנצרכות לעבודה.
זכיתי להתחזק ולהתקרב לדת משה וישראל, 
וזכיתי להינשא לאישה יראת שמים ששמחה 
מאוד על רצוני ללמוד תורה ואף למסור נפש 

עבור העניין. 
עבדתי שעות מצומצמות ורוב היום המשכתי 
ללמוד תורה בעידודה של ביתי למרות הלחם 

צר ומים לחץ.
המשפחה  של  ידיד  ממני  ביקש  אחד  יום 
רב  עם  לשיחה  כנסת  לבית  אליו  להתלוות 
המקום שהוא התחייב לתרום לשם את הארון 

קודש  והוא מעוניין שאפגוש את הרב.
התנצל  חשוב  אדם  שהיה  והרב  לשם  הגענו 
לחברי  והתקשה למצוא את המילים להסביר 
בית  כל  את  לתרום  שמבקש  תורם  שהגיע 
ארון  את  וגם  לטפחות  עד  מהמסד  הכנסת 
שכבר  ומכיוון  לתרום...  מבקש  הוא  הקודש 
יש תורם ביקש הרב מחברי הטוב שיוותר על 

התרומה שלו לטובת בית הכנסת השלם...
חברי שמע והבין את המצוקה של הרב חשב 
כמה שניות הסתכל עלי ואמר: "אתה הרי רוצה 

ללמוד תורה יום שלם, נכון?!"
"נכון!!! הלואי שהשם יזכה אותי!!!"

"אם כך אני עושה איתך עסק, את הכסף של 
חודשיים  לתשלומים  לך  אחלק  קודש  הארון 

ואתה תלמד לעילוי נשמת אימי מורתי" .
האמנתי  לא  משמחה  רקדתי  אני  שמח  הרב 

למשמע אוזניי והחבר עוד יותר.
שלם  יום  למדתי  שנים  וחצי  שלוש  במשך 
והיום  מכובדת,  משכורת  לי  מעביר  כשחברי 
שיעורים  מוסר  תורניות  במשרות  נושא  אני 

ומודה לה' שנתן חלקי בתורתו.
הרב?  עם  לפגישה  לי  לקרוא  לחברי  גרם  מה 
מדוע הסכמתי בכלל לבקשה המוזרה בעיניי?

מי שבאמת רוצה ה' כבר ידאג לו.
בעל המעשה: ה. א.
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סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

הראב"ד ז"ל בתמים דעים )סימן כט( שמנהג זה מעשה נשים הוא, 
עיי"ש[.

והיינו טעמא, לפי שהאשה מכירה היטב את בעלה מתוך תוכו של 
החמץ  מונח  היכן  וכבוד  רמז  בדרך  לו  היא  מזכירה  לפיכך  הבית, 
שלו... – הנה כאן בפינה זו היית כועס, כאן מתקמצן, כאן צועק, כאן 
כאן  כאן מתעצל,  כאן משקר,  כאן מתבטל,  כאן מתגאה,  מתאכזר, 
מתלוצץ, כאן מתאווה וכו' וכו'. ]עייין בספה"ק עבודת ישראל לשבת 

הגדול, ובהגדה של פסח דברי בינה[.
)שמות  הדיינים, שנתבקש משה  מינוי  בפרשת  העולם  אומרים  וכן 
יח, כא(: "ואתה תחזה מכל העם: אנשי חיל, יראי אלקים, אנשי אמת, 
שונאי בצע". ואילו במציאתם לא נאמר כי אם )שם כה – דברים א, 
אלקים"  "יראי  ואילו  וכו",  וידועים  חכמים  אנשים  חיל,  "אנשי  טו(: 
לא נאמר. – כי בזה אין אף אחד בעולם יכול לדעת, רק השם יתברך 

ואשתו של אדם...
 •  § • §  •

לעשות רצונו יתברך – במצות מצוה שנפסלו
קרתא  שבירושלים  הדעת  מנקיי  זצ"ל  בריזל  זלמן  רבי  הרה"צ 
דשופריא, ומזקני חסידי קרלין, היה נוהג להדר בחומרות רבות בחג 

הפסח, כמנהג יראים ושלמים. 
בסדר אפיית המצות היה מסלסל בחומרותיו, מתחילת קציר החיטים 
ועד גמר האפייה הכל נעשה בדחילו ורחימו בשמחה גדולה ובהידור 

רב, ובשמירה קפדנית על הרבה חומרות ודקדוקים שהנהיג בעצמו.
כאש  כולו  היה  החג  בערב  מצוה  מצות  אפיית  של  הגדול  במעמד 
להבת שלהבת, עוסק בחרדת קודש בעסק המצה הקדושה בהידורים 
וחומרות רבות, מתוך יראת שמים רוממה ושמחה של מצוה עצומה. 
הקדושות  המצות  את  כשהביא  המפרכת,  המלאכה  סיום  לאחר 
לביתו, ייחד להם מקום מיוחד בביתו הקטן שבשכונת גאולה בתוככי 

ירושלים, לא לפני שצוחצח המקום בזיכוך אחר זיכוך...
נכדיו  הגיעו  החג,  ליל  התקדש  בטרם  ספורות  שעות  אחת,  שנה 
שמחת  ומתוך  הגדול.  זקנם  בית  אל  הסדר  ליל  לכבוד  הזאטוטים 
החלו  החג,  בשמחת  הסבא  בבית  יחדיו  דודיהם  בני  עם  פגישתם 

משחקים בגיל ומתרוצצים כדרכם של ילדים. 
כראוי  הקטנטנים  השגיחו  לא  הקטן  הבית  ברחבי  ריצתם  כדי  תוך 
בפינת המצות של מצוה, ולפתע נפל סל המצות כולו על הרצפה... 

ונשברו רוב המצות המיוחדות והמהודרות!
הסבא,  של  מקפידתו  התייראו  והכל  נפשם,  על  נבהלו  הילדים 
כל  ואחר  עוללו כאן השובבים...  יכעס מאוד כשיראה מה  שכנראה 
]כמנהג  בנפילתם לארץ  ונפסלו  נשברו המצות  ועמלו הקשה  טרחו 

הרבה קהילות בישראל[. 
שבורים  כך  המצות  את  וכראותו  הביתה  זלמן  רבי  כשנכנס  ברם, 
ונפולים, לא כעס ולא הקפיד כלום, רק הרים ידו כלפי מעלה, כמראה 
שהכל מכוון ומושגח בטיב ההשגחה המדוקדקת מן השמים ]בפרט 

במצה השמורה בשמירה עליונה[. 
ותיכף פתח את פיו בשבח והודאת המקום, באומרו: 

ריבונו של עולם, מודה אני לפניך על שנתת לי נכדים יקרים ואהובים 
כאלה! כמה אנשים בעולם אין להם כלל ילדים ל"ע... ואף אלו שזכו 
את  לחתן  שזכו  אלו  ואף  אותם...  לחתן  הצליחו  לא  רבים  לילדים, 
אין  ונשברו,  המצות  נפלו  כי  הגם   – לנכדים...  זכו  כולם  לא  הילדים 

בליבי שום טענה וטינה חלילה וחלילה!
בחכמתו הבין תיכף כראותו מה שקרה, שזהו 'נסיון' ומבחן בשבילו 
ודוקא  פסח,  ערב  של  רבא  יומא  בהאי  דווקא  לנסותו  השמים,  מן 
ויכעס  ייצא מכליו  נפשו עליו, לראות אם  בדבר שכל כך מוסר את 

ויתרגז, או שיעביר על מידותיו. 
והוא אכן עמד בנסיון בעוז ובגבורה!

כך היא דרכם של חסידים יראי ואוהבי ה', שחושבים ומחשבים תמיד 
רצון של מעלה. – מה רוצה השי"ת ממני עכשיו ברגע זה? ולא מה 
אני רוצה... – מסירות נפשו על כשרות והידור מצות מצוה, לא היתה 
בשביל עצמו וטובתו באיזה 'אינטרס' אישי, שהוא ירוויח או יפסיד 
לבורא  רוח  נחת  לעשות  כדי  רק  בעתו  יפה  עשה  הכל  את  ממנו... 
יתברך שמו. ומכיון שהראו מן השמים שאין רוצים ממנו כעת מצות 
מצוה, כי אם שיתגבר על כעסו ויעביר על מידותיו, הרי תיכף הודה 

ושיבח לפניו יתברך בלב הומה.
ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך!

 •  § • §  •
חינוך לאהבת החסד במסי"נ בערבי פסחים

שסיפר  שליט"א,  גוטפרב  ציון  בן  מהר"ר  שמעתי  בדבר  כיוצא 
מזיכרונות ימי ילדותו, בבית אביו הצדיק המפו' מוה"ר רבי שמואל 

גוטפרב זצ"ל, מנקיי הדעת והצדיקים שבירושלים של מעלה.
ומסכן  עיוור  איש   )!( רצופים  שנים  שמונה  במשך  התגורר  בביתם 
ובני המשפחה הרוממה טיפלו בו במסירות  שאבד את מאור עיניו, 
בכל אותם שנים בכל צרכיו וענייניו, והיו מלווים אותו תדיר אל כל 

מקום שנצרך.
האיש  נסתלק  הגדול  בעיצומה של שבת  שנים  לאחר שמונה  והנה 
ביום ראשון  ליל בדיקת חמץ  חי, באותה שנה חל  לכל  חיים  ושבק 
בערב, ולמחרתו ערב פסח ביום שני בשבוע ובאור ליום שלישי ליל 

הסדר. 
בחברא  חבר  גם  התנדבויותיו  שאר  בין  שהיה  הצדיק  שמואל  רבי 
אמת,  של  חסד  בגמילות  הגדול  שבת  במוצאי  תיכף  יצא  קדישא, 

להתעסק בכל ענייני טהרת וקבורת המת. 
רק לאחר תום כל הלוויה, כשווידא שהכל מסודר על מקומו, והמת נח 

על משכבו בשלום, הגיע הביתה בערך בשעה שתיים בלילה!
זוגתו הצדקנית מרת אדל ע"ה ישבה כדרכה בתפילותיה, והמתינה 
עד שיחזור בעלה הגדול, כדי להשגיח שיסעוד מעט את לבו בסעודת 

מלוה מלכא. 
משהתיישב ר' שמואל לסעודתא דדוד מלכא משיחא, החל להסביר 
לאשתו הצדקת שאותו עיוור מסכן הניח אחריו שני בנים, הצריכים 
מקום  שום  בנמצא  אין  והנה  אביהם,  פטירת  על  'שבעה'  לשבת 
מתאים בו יוכלו השניים לקבל את פני המנחמים, כי אם כאן בתוך 

הבית הקטן שלנו!
רבי  הטעים  בביתנו,  העיוור  דר  האחרונות  חייו  שנות  בשמונה  הרי 
הוא  הראוי  מן  לרווחה,  ביתו  היה  שכאן  כבר  יודעים  והכל  שמואל, 
ויהיה זה בוודאי   – אפוא שכמו כן יישבו השבעה אחריו כאן בבית! 
השלמה נאה לזכות הגדולה שנפלה בחלקנו להחזיקו כל אלו השנים.
באותה שנה עדיין היה החורף בעיצומו, הגשמים המרובים מילאו את 
הרחובות בטיט ובוץ מלוכלך... הימים יומיים אחרונים לפני ליל הסדר 
הגדול. אבל הרבנית הצדקנית לא ניסתה אפילו לחשוב לסרב בדבר, 

ותיכף ומיד נתנה את הסכמתה בכל לב.
חסד!  של  לבית  ומוחצח,  נקי  כבר  שהיה  הבית,  הפך  מהרה  עד 
האבלים התיישבו ברוב כבוד בסלון הגדול, ותנועת המנחמים החלה 
במהירות למלא את כל הבית בבוץ ואבק... הכל מיהרו להגיע לנחם, 

כאשר לא נותרו בפניהם כי אם שני ימים בלבד לשבת שבעה. 
עד יום שני ערב פסח בשעות הצהריים לא היה ניתן לעשות כמעט 
לא  בבית  אחד  אף  אבל  ובא,  הממשמש  החג  להכנות  בבית  כלום 
התלונן מאומה – כי אם בהיפך, הכל נדבקו בלהט מצות החסד שהיה 
האב הגדול דבוק כל העת, לראות ולבדוק מה חסר לפני המנחמים 

והמתנחמים. 
רק ביום שני ערב פסח לאחר חצות, שעות ספורות בטרם התקדש 
חג, לאחר שיצאו כולם מן הבית, החלו הכל במלאכת הקודש בזריזות 
נאמנה, לנקות ולסדר את הבית לכבוד חג הפסח, ולכבוד ליל הסדר!

רושם  בלבנו  הותיר  שליט"א,  ציון  בן  הר"ר  סיים  המעשה,  זה  טיב 
עמוק בל יתואר, לדעת ולהשכיל עד היכן מגעת עבודת 'טיב החסד', 
בכל  וחסד  ונחרט עמוק בעצמותנו, להתלמד לעסוק תמיד בצדקה 

עוז!
 •  § • §  •

חינוך לאהבת התורה במסירות נפש בערבי פסחים
שתי  בשכנות  דרו  ירושלים,  של  הוותיקות  משכונותיה  באחת 
של  משפחתו  היא  האחת  חשובים.  חכמים  תלמידי  של  משפחות 
מאיר  רבי  הרה"ג  בני  של  ]חותנו  זצ"ל  גרובר  צבי  רבי  הגאון  מחו' 
הכהן שליט"א[, והשניה היתה משפחה נוספת של תלמיד חכם נכבד 
תלמידי  של  משפחות  שניהם   – זצ"ל.  בירושלים  הרבנים  מחשובי 

חכמים יראים ושלמים, בתים של תורה ויראה טהורה.
הם חיו יחדיו בטוב ובנעימים, וכדרכם של שכנים טובים היו מסייעים 

זה לזה בכל דבר הנצרך.
בערבי פסחים של אחד השנים, כשיצאה הרבנית גרובר ע"ה, ]בתו 
של אותו צדיק מפו' מזקני וחשובי חסידי קרלין הרה"צ רבי אלעזר 
בריזל זצ"ל[ אל חדר המדרגות, ראתה את שכנה הרב מצטופף על 
ונפש  בלב  כולו  כל  רכון  כשהוא  המדרגות,  שבחדר  בפינה  כיסאו 

בתלמודו כדרכו. 
היה זה מחזה שגרתי בימי ערב הפסח בבתים הקטנים של בני ציון 

כשניקו  והדחק  הצפיפות  שמחמת  היקרים, 

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית: ר' יעקב רבינוביץ  |  עורך:  ש. גולדשטיין
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גליון מס':

ו

ְצָרִים ָרֵאל ִמּמִ ֵצאת ִיׂשְ ּבְ
שיר  את  ע"ה  ישראל  זמירות  נעים  משורר  ההלל  בשירת 
לא   – ממצרים".  ישראל  "בצאת  בלשון:  מצרים,  יציאת 
כי  ממצרים,  ישראל  את  ה'  הוציא  בעת  כאן  הכתוב  אמר 
משמע  זה  מקרא  פשיטות  ממצרים".  ישראל  "בצאת  אם 
ישראל  "בצאת  דהיינו  ישראל,  אל  היציאה  את  שמייחס 
נצרכו  יעקב  ובית  ישראל  לועז",  יעקב מעם  בית  ממצרים 
סגי  דלא  ומשמע  לועז.  ועם  ממצרים  לצאת  עצמם  בכוח 
אותם  והעלאתו  בלבד  מצידו  השי"ת  שהוציאם  במה  להו 
מעבדות מצרים מכוחו כביכול, אלא נצרכו הם מכוח עצמם 

המוציאים  ממצרים", שהם  ישראל  "בצאת  דין  בהם  להתקיים 
את עצמם. 

יציאת  את  מייחסים  בתורה  רבים  פסוקים  גיסא  מאידך  אך 
מצרים להשי"ת, שהוא המוציא את ישראל. וכדמסיים הכתוב 
בפרשת ציצית )במדבר טו, מא(: "אני ה' אלקיכם, אשר הוצאתי 
למדין,  אנו  זה  מקרא  ממשמעות   – מצרים".  מארץ  אתכם 
כד"א  ישראל מתוך מצרים,  המוציא את  הוא  בלבדו  שהשי"ת 
רבים.  בפסוקים  הלשון  הוא  וכן  הוצאתי אתכם'.  ה' אשר  'אני 
אלקיך  ה'  "אנכי  יא(  )פא,  בתהלים  אמר  ע"ה  המלך  דוד  ואף 
המעלך מארץ מצרים". לומר שהוא בכוחו יתעלה המעלך משם, 

והכל נעשה מצידו יתברך וכוחו בלבד.
הללו,  הכתובים  שני  משמעות  סתירת  ביישוב  ביאור  וצריך 
היציאה  כל  את  מייחס  האחד  זה,  את  זה  כמכחישים  הנראים 
אל השי"ת בלבד, ואילו השני תולה כל היציאה בצאת ישראל 
יציאה,  ונתלית אותה  מצידם. ואם כן צריך לדעת במי נתפסת 

בהשי"ת ב"ה או בישראל קדושים.
אנו  ולשניהם  אמת,  הקדושים ששניהם  בספרים  תירצו  אמנם 
ידו  יושיט אדם את  וזה בלא זה אי אפשר. כי אם לא  נצרכים, 
בעל  הוצאה  השי"ת  עליו  יכפה  לא  ולהעלותו,  להוציאו  מצידו 
כורחו. והרבה מישראל שלא חפצו לצאת ממצרים ונשארו שם, 
כנודע במאמר הכתוב )שמות יג, יח( "וחמשים עלו בני ישראל 

מארץ מצרים", ופירש רש"י: "אחד מחמשה יצאו" עי"ש.
הנה שורש יציאת מצרים אינו רק בחירות הגוף משעבוד, אלא 
מכלל 'יציאת מצרים' היא גם יציאה רוחנית של כל איש ישראל 
משליטת הקליפה ויצר הרע שלו, יציאת הנפש וחליצתה ממיצר 
פנימי שלה בהיותה שבויה ותפוסה ברשת הסטרא אחרא רח"ל, 
היא  אף  ידיהם  מתחת  שהיציאה  ונפש,  גוף  מיצרי  משאר  וכן 

בכלל 'יציאת מצרים'. 
בא"ד(  חנוכה  )מקץ  עיניים  המאור  של  המופלא  לשונו  ]עיין 
טומאה  שערי  במ"ט  שהיו  ממצרים  יצאו  הפסח  "בחג  וזל"ק: 
כו', וכעת בבוא הזמן יוצא כל אדם מקליפיות שלו, ולכן מבערין 
חמץ שהוא סטרא אחרא כו'. כי לולא הי' חג המצות בכל שנה, 

לא היה באפשרי לאדם להתחזק בה'" ע"כ ע"ש[.
ומהשתא תתיישב אל נכון סתירת פסוקי יציאת מצרים, על דרך 
משל היציאה מבית האסורים. – כאשר עוסקים אנו בשתדלנות 
להוציא ממסגר אסיר, לפעול ולהפעיל כדי לשחרר אדם מבית 
הסוהר, על פי רוב אין ההוצאה מתבצעת בידיים ממש, בכניסה 
ולתופסו  האזיקים  את  ממנו  להתיר  המאסר,  תא  תוככי  אל 
בשני ידיו להוציאו חוצה. – אלא אלו החפצים בחירותו פועלים 
בכמה אופנים והשתדלויות שונות למענו, להמציא עבורו דרכים 
לשחרורו. וכן בהזרמת כוחות עידוד וחיזוק רב לו ולנפשו, כדי 
שיהא יכול גם הוא מצד עצמו להוציא את עצמו מבית הסוהר, 
מתבצעת  ההוצאה  שאין  ונמצא  חורין.  לבן  עצמו  ולהפוך 
אלא  הסוהר,  לבית  מחוץ  והנחתם  ועצמותיו  גופו  בתפיסת 
מסייעים בעדו ונוסכים בו כוחות איתנים להוציא הוא את עצמו 

ולהתגבר כנגד מאסרו.
כיוצא בדבר הוא ביישוב סתירת המקראות שהקדמנו, כי גילה 
היציאה  כוח  וייחוס  ממצרים",  ישראל  "בצאת  במאמר  הכתוב 
סגי.  לא  בלבד  ית'  בכוחו  עליון  מצידם, שבהוצאת  ישראל  אל 
שכן מלבד מה שהשי"ת הוציא את גופנו מעבדות לחירות בכוח 
עליון מופלא של בעל הכוחות. נצרך גם איש ישראל מצד עצמו 
להפעיל את הכוחות שלו, במה שחונן אותו השי"ת ברוב רחמיו, 
כדי להוציא גם את נפשו מכל מיצרים, להתגבר כנגד יצה"ר וכל 

גונדא דיליה, ולקבוע חירות בנפשו. על ידי שיאמין בכוח פנימי 
ולהתרומם  להתעלות  אלקי שבקרבו,  בניצוץ  הנטוע  כוח  שבו, 
 – חוצה.  עצמו  את  הוא  להוציא  ה''  בדרכי  לבו  'ויגבה  מגלותו, 
כלשונו הנחרץ של הרמב"ם ז"ל )פ"ז מהל' חו"מ ה"ו(: "להראות 

את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים" ע"כ.  
שכן אם לא ישתדל אף הוא מצד עצמו להעלות עצמו מעמק 
הבכא, עלול הוא להישאר חלילה שם בשעבוד, כדרך שנשארו 
אחד  ורק  חוצה,  עצמם  להוציא  חפצו  ולא  במצרים  הרבה 
בנו  מעיד  שהכתוב  הוא   – עלו.  מחמישים  אחד  או  מחמשה 
מצידנו  אנו  אף  שצריכים  לומר   – ממצרים"!  ישראל  "בצאת 

להתנער היטב, להעלות ולהוציא עצמנו לחירות, אמן.
 •  § • §  •

על 'ביעור' חמץ
לאלקים,  הגדולה  לובלין  העיר  שבגלילות  הכפרים  באחד 
בהמותיו  עם  תומו  לפי  עסק  אשר  פשוט,  כפרי  יהודי  התגורר 

במלאכת השדה.
בפרוס חג הפסח נולד לו ליהודי בן למזל טוב, ואת הברית מילה 

נצרך לערוך ביום טוב ראשון של פסח.
מרן  ישראל  של  רבן  בפני  התייצב  לובלינה,  האיש  אפוא  נסע 
החוזה הק' מלובלין זצוק"ל, וביקש אם ניתן למצוא עבורו מוהל 
כשר שיואיל בטובו להגיע אל הכפר לחג הראשון של הפסח, 

ולהכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו ע"ה.
לך בעז"ה מוהל  כשמוע החוזה את בקשתו השיב מיד: אסדר 
מומחה גדול מבחירי התלמידים, שיערוך את ברית המילה על 
את תלמידו  לפניו  לקרוא  לגבאי  אמר  ותיכף  טוב.  היותר  הצד 
עליו  וציווה  זצוק"ל,  מרופשיץ  צבי  נפתלי  רבי  הרה"ק  הגדול 
במפגיע לצאת ליום ראשון של פסח אל אותו הכפר ולערוך את 

הברית כדת וכדין.
מינויו של הרופשיצער רב לכך היה לפלא בעיני החסידים, מדוע 
מחשובי  שהיה  הגדול  הרב  את  לשם  לשלוח  הק'  הרבי  נצרך 
חצר  את  לעזוב  שיצטרך  שבדור,  הרבנים  ומגדולי  התלמידים, 
הקודש ולחוג את היום טוב בכפר נידח. ומדוע לא הסתפק הרבי 
בשליחת אחד מן המוהלים הרגילים המצויים לרוב בעיר. – אך 
רבו שמרה  כלום, את פקודת  ולא  כמובן לא הרהר  נפתלי  רבי 

רוחו, ויצא בשמחה למלאות את התפקיד שהטיל עליו הרבי.
ברית המילה נערכה ביום טוב הראשון של פסח ברוממות רוח 
ובהתלהבות עצומה, כפי דרכו ונפשו של המוהל הצדיק. – אך 
רבי  נדהם  הברית,  לסעודת  בצוותא  מכן  לאחר  כשהתיישבו 
קטנה של  חבית  לה  מתנוססת  השולחן  גבי  על  לראות  נפתלי 
בירה! לכבוד האורחים. – כמנהג הימים ההם, שהיו מעלים על 
חריפה  בירה  של  זעירא  חבית  חשובה  סעודה  לכבוד  השולחן 

טרייה ותוססת!
ר' נפתלי נחרד עד עמקי נשמתו, ותיכף זעק מעומק לבו: הלא זו 
הבירה חמץ גמור היא! כיצד הגיעה חבית זו לבית איש ישראל 

בעיצומו של חג הפסח?
היהודי הכפרי התמים קם מהרה ממקומו לשמע צעקותיו של 
זו היא  ניגש אליו והרגיעו: תנוח דעתך המוהל הנכבד,  המוהל, 
רק 'בירה' בלבד, לא עירבנו בה ח"ו אף לא פירור אחד של לחם 

חמץ...
חמץ  הינה  שהיא  כמו  עצמה  הבירה  הלא  נפתלי,  ר'  צעק  אוי! 

גמור, גם אם לא עירבתם בה שום דבר! 
מה פתאום? ענה האיש, בירה איננה חמץ! – הלא כך נוהגים אנו 
פה מדי שנה בשנה, להעלות בפסח חביות בירה חדשות, נקיות 

מכל חשש של תערובת לחם או פת כל שהיא!
אוי ואבוי! נזדעק הצדיק שוב, היודע אתה ממה מכינים את 
היטב  שהחמיצו  משעורים  עשויה  היא  הלא  הזאת?  הבירה 

ותססו כראוי, עד שהפיקו מהם את הבירה הזאת!
אך הכפרי בשלו, הוא התעקש וטען בלהט, שאי אפשר כך 
לא  שהרב  ועד  שנים...  של  מנהג  יד  במחי  פתאום  לבטל 
יוכיח בבירור, שכך כתוב בתורה שהבירה היא חמץ, אין אנו 

מקבלים את דבריו! 
כראות רבי נפתלי הצדיק, חכימא דיהודאי, את אשר לפניו, 
חייך אל היהודי ואמר: הבא נא לכאן בבקשה את הסידור שלך, 

ואראה לפניך ברור שחור על גבי לבן, שהבירה היא חמץ!
בהדרת  והגישו  בידו,  הדהוי  הסידור  עם  האיש  חזר  מהרה  עד 

כבוד לפני הרב.
נטל הצדיק את הסידור, והזמין את היהודי לשבת עמו לידו. הרב 
עלעל מעט בסידור אנה ואנה, עד שמצא בו את סדר חג הפסח, 
הגיש ליהודי את סידורו ואמר: נו, תקרא בעצמך על מה מברכים 

אנו בליל בדיקת חמץ?
שאנו  הברכה  רבי,  כן  ואמר:  מתוכו,  קרא  בסידור  האיש  הביט 

מברכים היא: "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על ִּביעּור חמץ"!
הרי שלך לפניך, התחייך הרב בנימת ניצחון, הרי בעצמך קראת 
בסידור שלך כפי שאמרתי לך ומפורש כאן, מה ציוונו השי"ת: 
'ביר',  ביידיש  נקראת  הבירה  שכן   – חמץ!  הוא  ]בירה[  "ביר" 
היא  הרי  חמץ'  ִּביִער  'על  הפולנית:  בהברה  האיש  וכשקרא 

נשמעה כמו ִּביר... 
אפשר  אי  מפורש  סידור  עם  מלא,  בפה  היהודי  הודה  אכן, 
מהשולחן,  הבירה  חבית  את  להסיר  ציווה  ומהרה  להתווכח! 

והבטיח בהן צדקו שלא לשתות יותר בירה בחג הפסח!
עתה הבין רבי נפתלי בפקחותו למפרע, מדוע שלחו החוזה הק' 
אל אותה ברית מילה, על אף שהיתה כרוכה בהפסד עצום של 
ביום  רבו  אצל  אהבים  בחיבור  דמהימנותא  בצילא  הסתופפות 
היהודי  אצלו  שכשנכנס  לפי   – הפסח.  חג  של  והנכבד  הנעלה 
שאיש  קדשו  ברוח  תיכף  ראה  הפסח,  חג  אודות  עמו  ודיבר 
וכל  רח"ל.  בפסח  חמץ  של  החמר  בעוון  יודעין  בלא  נכשל  זה 
אלקים  בחכמת  רב  הרופשיצער  שרק  מראש,  והבין  חזה  זאת 
מן החטא  אותם  ולהציל  מליבו,  להוציא הטעות  יוכל  שבקרבו 

הנורא, ולכן נאלץ לשלוח דווקא אותו לערוך הברית.
ישראל  איש  לב  להשיב  הצדיקים  דואגים  כמה  עד  ללמדנו 
החטא.  מן  ולהצילו  יוצרו,  אל  יציר  לקרב  בוראו,  אל  בנאמנות 
שקיבלו  והאפשרויות  הכוחות  כל  את  מנצלים  היו  כך  ובשביל 
והלא   – שלמה.  בתשובה  ישראל  את  להחזיר  כדי  השמים,  מן 
על שם כך נקרא הצדיק בפי כל ישראל מדורי דורות: "החוזה 
דבר  כל  ויודע  קדשו,  ברוח  חוזה  שהיה  לפי  זי"ע,  מלובלין" 

שנצרך לדעת, כדי להעלות נחת רוח לקונו. 
לו  שנתנו  ודעת  בחכמה  משתמש  כמוהו,  הנאמן  תלמידו  ואף 
מן השמים – כאשר חרוט על גבי מצבת קבורתו: "יחיד בדורו 
בחכמת אלקים"! – כדי לעקור את הטעויות, וליישר לב ישראל 

לטובה.
 •  § • §  •

האשה יודעת היכן טמון החמץ של בעלה
שמשבחים  פעם  שמע  זצוק"ל  מגור  ישראל  בית  בעל  הרה"ק 

יהודי אחד, שהוא טוב לב ובעל מדות טובות וכו'. 
נענה הבית ישראל, ואמר: לברר אמיתת הדבר אם האדם אכן 
אפשר  אי  ובמידותיו,  בעצמו  ושולט  טובות,  מידות  'בעל'  הוא 
רק אצל אשתו... רק היא עומדת על סוד מידותיו, ומה טיבו ומה 

שיגו בכל עת ושעה. 
הוא  כיצד  האדם,  פנימיות  יותר  מתגלה  בבית  דווקא  אכן  כי 
שולט ברוחו בכל המצבים. – בעיני זרים מחוץ לבית נקל לאדם 
הפנימית  המהות  לב...  וטוב  מדות  ובעל  כחייכן  פנים  להעמיד 
אינה נודעת רק בהנהגתו עם אשתו ובניו בתוככי הבית פנימה. 

לפזר  דייקא  הנשים  שנהגו  במנהג  קודש,  בספרי  רמזו  כאשר 
לפני בדיקת חמץ עשרה פתיתי חמץ בבית. 

בשם  ס"ב(  תלב  )סי'  פסח  בהלכות  יעקב  החק  שכתב  ]כמו 
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בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"ˆ

רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 
סוף זמן קריאת שמע ותפילה

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

ה

לצורך שנה הבאה, אסור לעשות כן בחול המועד, דהוא טירחא 
בהם  לטרוח  יצטרך  רק שלא  כוונתו  דהא  המועד,  לצורך  שלא 

לאחר המועד )הליכות אבן ישראל(.
לענין שטיפת כלים, אין צריך לדקדק אם יצטרך להם עוד  לח. 
בחול המועד זה או לא, אלא כל הכלים שמשתמש בהם בחול 
בחול  עוד  יצטרכם  לא  כדרכם, אף אם  לנקותם  המועד אפשר 

המועד )הליכות אבן ישראל(.
ומ"ב  ס"ג  )תקמ"ה  המועד  בחול  בטלית  הציצית  לקשור  מותר  לט. 

סקי"ב(.

מ. דבר האבד, מותר לעשותו בחול המועד בלא שינוי, ר"ל שאם 
לא יעשהו עכשיו יבא לידי הפסד, מיהו בכל מה דאפשר להקל 

בטרחה יעשה )תקל"ז ס"א מ"ב סק"א(.
מא. כל סחורה, אסורה, אפילו כל שהוא, בין לקנות בין למכור 

)תקל"ט ס"א(.

מב. מיהו אם מזדמן לו ריוח מרובה במועד, יכול למכור בצינעה, 

ויוציא לשמחת יום טוב יותר ממה שהיה דעתו להוציא )ס"א(.
צריך  אומן  הוא  אם  במועד,  ללבשו  וצריך  שנקרע  בגד  מג. 

לעשותו ע"י שינוי, ואם הוא הדיוט מתקנו כדרכו )תקמ"א ס"ה(.
אדם  בני  רוב  כי  זה,  בשינוי  לתפור  ע"ע  יחמיר  אדם  וכל  מד. 

יכולים להוציא מלא מחט בבת אחת, והם בכלל אומן )מ"ב סקט"ו(.
אלא  לעשותן  מותרות  אינם  המותרות  מלאכות  אפילו  מה. 

לעצמו או לאחרים בחנם )תקמ"ב ס"א(.
מו. אסור לכתוב בחול המועד )תקמ"ה ס"א(.

מז. לצורך רבים יש אוסרים כל שאינו לצורך המועד, ויש מתירין, 
ונהגו להקל בכתב שלנו שאינו מעשה אומן )ס"א(.

מח. אם שמע דבר חידוש, מותר לכתבו כדי שלא ישכח, וכן אם 
ראה ספר מחודש, מותר להעתיקו אם לא ימצא להעתיקו לאחר 

המועד )ס"ט(.
מט. ה"ה דמותר לשמוע לכתחילה כדי לכותבו. 

גם אין חלוק בין אם שמע החדוש מאחר או חידשו הוא עצמו, 

יכול  ואינו  דהרבה פעמים מצוי שאדם שוכח מה שחידש כבר 
לחדשו אח"כ. 

ורגע מוטל על האדם  כיון שבכל עת  ואפילו בלא טעם שכחה 
לעמול בתורה ולחדש בה כפי יכולתו אין שייך לומר ימתין עד 
אחר יום טוב ואז יכתוב החידוש, דאותו זמן יהיה עליו חיוב אחר 
בכתיבת  יתעכב  ואם  אחרים,  חידושים  אח"כ  שיחדש  דהיינו 
החידושים שלמד בתוך המועד יצטרך ללמוד שנית מה שלמד 
חידושים  מלימוד  יבטלנו  וזה  מכבר  שחידש  מה  ולהזכיר  כבר 
והעידו על  גדול מזה,  לך דבר האבד  ואין  אחרים באותה שעה 

הב"ח ז"ל שכתב חיבוריו בחוה"מ,
יצטרך  ואם  שלנו,  כתיב  שיכתוב  חידושיו  בכתיבת  יזהר  ומ"מ 

לכתוב איזה אות מרובע יכתוב אות שבור )מ"ב סקמ"ז(.
נ. כמה אחרונים כתבו דבמדינתינו נהגו להקל בכתב שלנו דאינו 
מעשה אומן, ויש להם על מה שיסמוכו, והמחמיר יחמיר לעצמו, 

ונוהגין לשנות קצת לעשות שורה עליונה עקומה )מ"ב סקל"ה(.
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נבוכים הם בארץ סגר עליהם המדבר
בני ישראל עומדים נבוכים ואובדי עצות, לא יודעים להיכן לפנות, כל מקום שרק יפנו מסוכן יותר 
מחברו, פרעה מלך מצרים בראש כל חילו, חמוש במיטב כלי מלחמתו ומלווה בשש מאות רכב 
תמול  רק  אשר  בעם  שפטים  לעשות  ומזומנים  מוכנים  בעורפם,  נושפים  מצרים,  רכב  וכל  בחור 
שלשום היו להם לעבדים נאמנים וברגע אחד נמלטו על נפשם. פרעה, שכבר נכווה בגחלתם של 
ישראל ונענש מאת הבורא יתברך שמו בעשר מכות הגונות ונאמנות - למעלה מדרך הטבע - אינו 
אומר נואש, ולאחר שכבר הסכים ואף הפציר בבני ישראל לצאת מארצו, מתחרט ומנסה לסובב את 

הגלגל אחורנית, יהיה מה שיהיה.
פרעה, שכאמור יצא ממצרים בראש כל חילו, פותח במרדף אחר בני ישראל, שעדיין אינם יודעים 
להיכן פניהם מועדות, ובערב שביעי של פסח לקראת ערב כבר עמד פרעה סמוך ונראה לשפת הים, 
שם חנו בני ישראל, מוכן ומזומן לעשות בהם שפטים גדולים ולהוליכם שוב אל ארצו בכח הזרוע.

לעומתו עמדו בני ישראל, ללא נשק וללא שום כלי זין, עם מוכה וחבול אשר עד לפני זמן לא רב 
היו עבדים נרצעים הנתונים למשיסה ולבוזזים, כשהם אינם יודעים מה לעשות ולהיכן ניתן לברוח. 
בדרך הטבע לא נראה באופק שום פתח מילוט מלבד כניעה מוחלטת אל פרעה שונא נפשם ומבקש 
רעתם, לחזור אחורנית אינם יכולים, שהלא צבא מצרים האדיר עומד וממתין להם כאריה המשחר 
לטרף, לנוס לצדדים גם אינם יכולים, מדבריות אימתניות עתירות בחיות טורפות ששורצות שם 
לרוב, להמשיך בדרכם בוודאי אי אפשר, הלא מים אדירים פרוסים לפניהם, ים סוף, מי יכול לצעוד 

על המים.
במצב הזה לא נותר לבני ישראל כל ברירה אחרת אלא לזעוק אל ה' בחזקה שיצילם מן המצב ביש 
אליו נקלעו, וזה מה שאכן עשו, כמו שנאמר )שמות יד, י( 'ויצעקו בני ישראל אל ה'', ואף משה רבינו 
החזיק אחריהם בתפילה אל השי"ת, שחלילה לא יתחלל שמו הגדול בעולם, אלא שלמרבה הפלא 
נענה אליו השי"ת שעתה אין זה זמן של תפילה, כעת צריכים אתם להמשיך בדרככם אל תוך הים, 

'מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו'.

קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה
אפס כי עוד בזמן שעמד משה רבינו בתפילה, כבר התחילו בני ישראל מריבים זה עם זה, אף לא 
אחד מהם רצה להיות הראשון שנכנס אל תוך הים, כל אחד המתין לשני שיקפוץ תחילה, וכלשון 

הגמרא )סוטה לז.(, 'זה אומר אין אני יורד תחילה לים, וזה אומר אין אני יורד תחילה לים'.
ועשה  בסערה  עמינדב  בן  נחשון  הגיע  הראשון,  יהיה  מי  זה  עם  זה  מריבים  שהשבטים  כדי  תוך 
מעשה, הוא חירף את נפשו למען כבוד שמו יתברך וקפץ אל תוך גלי הים הסוערים, הוא התחיל 
שוקע מטה מטה תוך שהוא נסחף אל המים האדירים, עד שכמעט ולא פרחה נשמתו ממנו. על 
המעמד הנורא הזה כתב דוד המלך – מזרעו של נחשון – בתהלים )סט, ב(, 'הושיעני אלקים כי באו 

מים עד נפש'.
ברגע זה פונה הקב"ה אל משה רבינו ומוכיח אותו: 'ידידיי טובעים בים ואתה מאריך בתפלה לפני?'. 
מתנצל משה רבינו" 'ריבונו של עולם, ומה בידי לעשות?'. ענה לו הקב"ה: 'דבר אל בני ישראל ויסעו, 
ואתה הרם את מטך ונטה את ידך וגו''. מיד הניף משה רבינו את ידו על הים ולעיני כולם התרחש 
הנס, פלא עצום, הים פשוט התבקע לשניים ובתווך התגלה שביל כבוש, מוכן ומזומן לקבל אל תוכו 
את כל הבאים אליו, בני ישראל שנפעמו למראה הנס הנרקם לנגד עיניהם נכנסו כולם והמשיכו 

ללכת אל תוך הים ביבשה, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם.
ההמשך ידוע לכל, פרעה וכל עמו שראו גם הם את הפלא הגדול, התפתו להמשיך במרדף אחר בני 
ישראל, ונכנסו אף הם אל תוך גזרי ים סוף, אלא שלאחר שכבר היו כל מצרים בתוך הים, נשמטה 
לפתע הקרקע מתחת רגליהם ונלכדו כולם בתוך הנחשולים האימתניים, וצללו כולם כעופרת במים 

אדירים, כן יאבדו כל אויביך ה'.
לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו

חז"ל מספרים לנו, שבזכות מעשה תוקפו ומסירות נפשו, זכה נחשון בן עמינדב שהמלוכה תהיה 

אצל שבטו, שבט יהודה, ומזרעו יצא חוטר ונצר שרשיו יפרה, כשלימים הוכתר אחד מיוצא חלציו 
להיות למלך ישראל, הלא הוא דוד המלך נעים זמירות ישראל. ועד סוף כל הדורות תישאר המלוכה 
אצל זרעו של דוד המלך, גם משיח צדקנו, אשר בכל יום אנו מחכים לו, עתיד לצאת מזרעו, כדכתיב 

)בראשית מט, י( 'לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים'.

כדכתיב  המזבח,  בחנוכת  הנשיאים  כל  מבין  הראשון  להיות המקריב  גם  נחשון  זכה  ולכן 
)במדבר ז, יב( 'ויהי המקריב ביום הראשון את קרבנו נחשון בן עמינדב למטה יהודה', וכדכתב 

המדרש )במדבר יב, כא( שבשעה שציווה הקב"ה למשה רבינו על הקרבנות אמר לו 'נשיא אחד 
ליום' אבל לא אמר לו הסדר מי יהיה הראשון שיקריב, ואז הסכימו כל הנשיאים שנחשון 
יקריב ראשון, ואמרו: 'זה קידש שמו של הקב"ה על הים זה ראוי להוריד את השכינה והוא 

יקריב ראשון לכולם'.

לצורך קיום המלכות צריך מסירות נפש
ענין זה בא ללמד אותנו שמלכות אפשר לבנות ולקיים רק על ידי מסירות נפש, כמו שבכל מדינה 
החפצה לשמור על מלכותה יש צבא עם חיילים שמוכנים להקריב את נפשם עבור מדינתם, ורק כך 

יש כח במלכות להישאר ולהחזיק מעמד.
זהו גם הטעם מדוע באמירת 'שמע ישראל' צריכים אנו לקבל על עצמנו ארבע מיתות בית דין, כי 
רק בכך אנו ממליכים עלינו את השי"ת, ומבלעדי הכוונה הזאת כאילו לא אמרנו 'שמע ישראל', כי 
איך אפשר לו לאדם להמליך מלך בלא לקבל על עצמו למסור נפשו עבור המלך. ובסידור הרש"ש 

מזכיר בכל פעם שאומרים 'מלך העולם' שצריך למסור הנפש בשביל מלכותו ית"ש.
ואותו הדבר נכון גם לעניין ההתגברות נגד הקליפות הרבות, חיילותיו של השטן הס"מ, שעומדים 
נגד כל אחד מישראל להכשילו ולהפילו לשחת, אף כאן צריך מסירות נפש בכל עת ורגע, ולצורך 
כן צריך אפילו לקפוץ אל תוך הים עד שיגיעו מים עד נפש, ואז בא יבוא השי"ת בכבודו ובעצמו 
לבקוע את הים ולהציל את האדם. אבל קודם כל צריך שיבוא האדם לכדי מסירות נפש, ויעשה את 
המוטל עליו לעשות כמו שהראוהו אבותיו, ומיד אחר כן פועל ידיו ירצה, ויראה לנוכח כי ישועת ה' 

כהרף עין, להינצל מיד כל אויביו.
המתגבר על יצרו נקרא מלך גדול

לפיכך עשה הקב"ה שמלכות בית דוד תצא בדווקא משבטו של יהודה, היות שנחשון בן עמינדב 
חייבים  כללית  וכמו שבמלכות  יתברך,  כבוד שמו  נפשו למען  - מסר את  יהודה  - שהוא משבט 
מסירות נפש בכדי לקיים ולהחזיק את המלכות, אותו הדבר הוא גם במלוכה הפרטית של האדם, 
דהיינו רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו, שאם רוצה למלוך עליהם ולהיות מושל על יצרו שלא יסיתהו 
בדבר עבירה, חייב להגיע לידי מסירות נפש, ורק כך נקרא מלך, וכלשון קדשו של רבי צדוק הכהן 
מלובלין זי"ע )פרי צדיק פרשת ויגש( "כי מי שיש בו הכח ממשלה להתגבר על יצרו להיות סר מכל רע רק 

ביראת ה' כל היום - נקרא מלך גדול".
היצר הרע רודף את האדם בכל מיני נסיונות ופיתויים רק כאשר הוא רואה שהאיש העומד מולו 
מבולבל ומסופק, אולם מי שמוכיח עזות דקדושה במילי דשמיא ועבור זה מוכן אפילו לקפוץ אל 
תוך המים, ברור שהיצר הרע ילך לחפש לו קרבנות אחרים לבלבל את דעתם, כי כשאדם מוסר 
לעוצרו  שבעולם  כח  שום  יוכל  לא  אזי  שבדרכו,  ועיכוב  מכשול  משום  ופוחד  נרתע  ואינו  נפשו 

ולמנוע בעדו מלקיים את תרי"ג מצוות התורה, ואת רצון השי"ת.
והדברים קל וחומר ממציאות החיים, שרואים אנו הרבה פעמים שכשאדם רוצה דבר מסוים הוא 
משתדל מאד ומפעיל את כל האפשרויות שבידו עד שעולה בידו מבוקשו, כל שכן הם הדברים 
הרוחניים שיש בהם סייעתא דשמיא גדולה, שאם יוכיח האדם במסירות נפש שרצונו ללמוד או 
ולבטל את  לו, להחליש  ויכול  יהא הקב"ה בעזרו  ולקיים את מצוות השי"ת אלקיו, אזי  להתפלל 
כח היצר הרע עד שיבטל אותו לגמרי, ואז הוא יהיה המלך השולט על עצמו, על גופו ואבריו שלא 
נגד  ובכדי לחזק את המלכות צריך להתגבר  זה פוגם במלכות,  כי העובר עבירה הרי  ח"ו,  יחטאו 

היצר הרע.

■ קפץ לים תחילה ■<התחזקו<ת
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לשמוע דברי חכמים
בליל שני של פסח אנו מתחילים לספור 'ספירת העומר' יום-יום, בזמן עקבי וממושך של 

שבעה שבועות עד הגיענו בגיל וברננים לחג מתן תורתינו.
בחג הפסח היתה יציאת מצרים. ויציאת מצרים היא מציאות קיימת מדי שנה, כבימים 
ההם גם בזמן הזה, אצל כל אחד. וכבר דיברנו כמה פעמים, שלכל אחד יש בלב פנימה, 
בשעתו  פרעה  שאמר  כמו  ה',  את  ידעתי  לא  שם:  לו  הזועק  פרעה,  בדמות  הרע  יצר 
)שמות ה, ב(. ונדרש מכל אחד מאתנו בחובה גמורה 'לראות את עצמו כאילו הוא יצא 

ממצרים' כמו שכתוב בנוסח ההגדה.
בבני  מצינו  לדברי חכמים. שהרי מה  הוא לשמוע  כזאת,  לעת  ומה שמתבקש מאתנו 
ולא  מטף,  לבד  הגברים  צבא,  יוצאי  אלף  מאות  לשש  שנמנו  הדור,  שבאותו  ישראל 

נתבקשו כי אם לשמוע את אשר יאמרו משה ואהרן. וכך יצאו ממצרים!
של  המידות  שבירת  את  המסמלת  היא  ישראל,  לגדולי  הכנעה  מתוך  להקשיב  הרצון 
נאצלות,  ולהרגיל את עצמו במידות  רעות,  האדם, שזהו תכלית החיים לשבור מידות 
כל אדם  ולקבל  ברך,  ושפל  ענוותן  להיות  כל אלה מעצבים את דמות אישיותו,  אשר 

בשמחה וטוב לבב.
על שלשה דברים העולם עומד

שנינו במשנה )אבות א, ב(: שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה הוא היה אומר, על 
שלשה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. על 'שלשה' 
ולא 'ארבעה'. משל לכסא של ארבע רגלים, שאם נפל אחד עדיין אפשר לשבת עליו 
בדוחק, אך בכסא של שלש רגלים, אם תשמט רגל אחת, אין שום אפשרות לשבת על 

הכסא.
כך הוא העולם, קיומו תלוי בלימוד התורה הקדושה וקיום מצוותיה, בעבודת התפילה 
ובגמילות חסדים. וכולם שוים לטובה ומשלימים זה עם זה, עד שאי אפשר לאדם שגם 
הוא מכונה 'עולם קטן' להסתפק באחד פחות מהם, ועל דרך שאמרו חז"ל )יבמות קט, 
ב(: כל האומר אין לו אלא תורה וכו' דאפילו תורה אין לו. וכך הם פני הדברים גם בעבודה 
שבלב זו תפילה )תענית ב, א(, וכן לענין גמילות חסדים ומעשים טובים, שהרי נאמר 

)תהלים פט, ג(: עולם חסד יבנה.
חג הפסח – 'עבודה'

תקופה חשובה זו שמתחילה בחג הפסח, ונמשכת בשבעת השבועות של ימי הספירה 
הדברים  שלשת  את  למעשה  משקפת  הק',  תורתינו  מתן  בחג  ומסתיימת  הנעלים, 

שעליהם העולם עומד.
חג הפסח – הוא חג העבודה, שבו מודים ומהללים לשמו ית' על כל הנסים שעשה עמנו 
ממצרים ועד הנה, ואומרים הלל בליל פסח בבית הכנסת, ושוב מאריכים בהלל ושבח 
באמירת ההגדה, ואומרים: 'לפיכך אנחנו חייבים להודות וכו'', שהוא חיוב גמור המעכב. 
וזה גם ענין החיוב בסיפור יציאת מצרים, כדי להודות ולהלל, ולהתבונן שתכלית היציאה 
ממצרים  העם  את  בהוציאך  יב(:  ג,  )שמות  הכתוב  כמאמר  'עבודה',  היתה  ממצרים 
'תעבדון' את האלקים על ההר הזה. ושוב כבכל חג, מוסיפים לומר הלל בתפלות שחרית 

של שבעת ימי חג הפסח.
חג השבועות – 'תורה'

העולם  לחלק  הרומז  הוא  תורתנו',  מתן  כ'חג  החג  בתפלות  המודגש  השבועות,  חג 
המכונה 'תורה', שהוא עיקר וסוד קיומנו וקיום העולם, וכמאמר הכתוב )ירמי' לג, כה(: 

אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי, שזה גם 
מרומז בתיבת 'הששי' של ימי בראשית, וכלשון רש"י )בראשית 
בראשית,  מעשה  בגמר  בששי  ה'  הוסיף  חז"ל:  מדברי  לא(  א, 
חמשה  ישראל  עליהם  שיקבלו  מנת  על  עמהם  שהתנה  לומר 
חומשי תורה. דבר אחר יום הששי כולם תלוים ועומדים עד יום 

הששי, הוא ששי בסיון המוכן למתן תורה.
ימי הספירה – 'גמילות חסדים'

'שבירת  בגדלות  גדול,  סוד  מתגלה  שלעינינו  שכמדומה  אלא 
המוזכר  חסדים'  'גמילות  המושג  בכללות  הנכלל  המידות' 
במשנה. דהנה ל'תורה' יש לנו יום אחד הוא 'חג השבועות', ואילו 
ל'גמילות חסדים' הרומז  ימי הפסח, אבל  לנו את  יש  ל'עבודה' 
לכללות 'שבירת המידות', דרושים לנו תשעה וארבעים יום שהם 

שבעה שבועות של ספירת העומר!
הספירה,  ימי  חשיבות  ברום  בספה"ק  שהאריכו  מה  ידוע  אכן, 
שהם מלשון 'ספיר ויהלום', המאירים לארץ ולדרים עליה, ובהם 
מידה  לתיקון  נועד  יום  כשכל  המידות,  שבירת  עבודת  את  יש 
אחרת. ]וכבר יגע אחד מחשובי בני דורנו הלא הוא הרה"צ רבי 
דניאל פריש זצ"ל, להוציא לאור עולם חיבור נחמד, המבאר אלו 

הן המידות שיש לתקן בכל יום מימי הספירה הנעלים[.

ומאד האריכו חז"ל בכמה וכמה מקומות בגדלות מידת החסד, להיטיב עם הבריות, ומן 
הראוי לצטט כאן מה שמובא באבות דרבי נתן )פ"ח(, לאחר שהובא שם מאמר המשנה 
הנ"ל 'על שלשה דברים העולם עומד וכו': מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה מהלך בדרך, 
ורץ אחריו רבי יהושע, אמר לו: אוי לנו שאבד בית חיינו, מקום שהיה מכפר על עוונותינו. 
כי חסד  לו:  הוא? אמר  לו: מה  כפרה אחרת תחתיה. אמר  לנו  יש  תירא,  אל  לו:  אמר 

חפצתי ולא זבח )הושע ו, ו(.
חשיבות 'שבירת המידות'

'שבירת המידות' – סוד האהבה והאחוה בין הבריות. מי שמעביר על מידותיו הרי הוא 
אהוב למקום ולבריות, כיון שאין לו קנאה ותחרות וכבוד, אלא אדרבה שואל הוא בשלום 
כל אדם, שמח בשמחתו ומצטער בצערו, ומקבל כל אדם בסבר פנים יפות, הנה אדם 
כזה בוודאי אף הוא מכובד על הבריות. ואומרים בשם הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זי"ע 
שאמר, שמי שעוזר לזולתו – עוזר לעצמו! ועל כל פסיעה שאדם עושה לזולתו – הוא 
חוסך אלף פסיעות לעצמו! וכבר אמרו חז"ל )ויק"ר לד, ח( כיוצא בזה: יותר ממה שבעל 

הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית!
וכבר תמה רבינו חיים וויטאל זצ"ל )שער הקדושה(, אחר שחז"ל האריכו כל כך בחשיבות 
תיקון המידות, יפלא מדוע אין על זה שום רמז בתורה. הוא מותיב לה והוא מפרק לה: 
כשאדם בא ללמוד תורה, הרי זה בוודאי כבר אחרי שבירת המידות, כי בלי תיקון המידות 

אי אפשר להגיע ללימוד התורה.
ומדה טובה מרובה, כאשר יעיד כל לומד, צעיר עם איש שיבה, שיום שעשה בו חסד עם 
מאן דהו, הוא עבורו יום מוצלח יותר בלימוד התורה. כי ביום זה, קדמה דרך ארץ לתורה! 

ולכן כאמור, קדמו לחג ה'תורה', שבעה שבועות של שבירת המידות ותיקונן.
שבירושלים,  רבה  דינא  מבי  שהיה  זצ"ל  רבינוביץ  בנימין  רבי  מהגה"צ  פעם  ושמעתי 
שבעיון קל נוכל להבחין, כי חלק ניכר מתוך ארבעים ושמונה הדברים שהתורה נקנית 

בהם, ושנויים בפרק הששי של מסכת אבות, הם דברים שבין אדם לחבירו!
נושא בעול עם חבירו

לכך  יש  הרי  הישיבה,  ספסלי  את  החובשים  תלמידים  על  מכוונים  הדברים  וכאשר 
משמעות מיוחדת, ויש לעוררם ולעודדם לשאת בעול עם חבירו שהוא אחד ממ"ח דברים 
שהתורה נקנית בהם, והכוונה בזה שידאג כל אחד לרעהו שיהיה טוב לו בגשמיות, ולא 
יחסר לו מחסורו במזון ומנוחה וכיו"ב מהדברים הנפוצים בין תלמידי ישיבה. וכל שכן 
שיש לדאוג בענינים רוחניים, להיות לו לאחיעזר ולאחיסמך בלימוד, אם לעזרו בדברים 

הקשים, או ללמוד עמו בחברותא וכיוצא בהנה.
חסידים מספרים, על איש פשוט ששימש כעגלון, והיה נמנה עם הבאים בצל קורתו של 
אדמו"ר רבי משה קוברינער זי"ע, שכאשר היה בדרכו, היה מתחנן לאנשים שהלכו רגלי 
זו הטובה,  ויבואו לעגלתו. וכאשר שאלוהו מה פשר התנהגותו  בצידי הדרכים, שיעלו 

השיב: הוראה והדרכה היא לו מרבו, כי יום שעובר בלי חסד, לא יכונה 'יום חי'...
מעביר על מידותיו

והובא  עוונותיו,  כל  על  לו  מוחלים  שחתן  ג(,  ג,  ביכורים  )ירושלמי  חז"ל  דברי  ידועים 
ברש"י )בראשית לו, ג(. ולכאורה זה אומר דרשני, למה ומדוע זכאי הוא לשכר כה מופלג, 

ומה גדלותו בזה שהוא נושא אשה?
תירוץ נחמד מלא משמעות, נאמר בשם ה'דברי יואל' מסאטמאר זי"ע, שהרי לא שייך 
התורה  בדרכי  שלוה  לחיי  היחיד  המתכון  שזה  המידות',  'שבירת  בלא  אשה  לשאת 
יז,  )ר"ה  ומי שמעביר על מידותיו כבר הבטיחוהו חז"ל  והיראה. 
כל פשעיו, שנאמר  על  לו  על מדותיו מעבירין  כל המעביר  א(: 
'נושא עון ועובר על פשע', למי 'נושא עון' למי ש'עובר על פשע'.
וזאת יש לעורר הרבה לבחורים שהגיעו לפרקם, שיתאמצו ביתר 
שאת לעבוד על מידת החסד והעזרה לזולת, שזו ההכנה הנאותה 
התורה,  אדני  על  בישראל  נאמן  בית  בנין  לקראת  והראויה 
כשגולת הכותרת בזה היא ההתחשבות עם הזולת, והלב הרחום 

לסייע ולעזור בכל עת מצוא.
מהמגיד  ששמעתי  נחמדה  אמרה  בזה  אצטט  הענין,  ולסיום 
מישרים הרה"צ רבי שבתי יודלביץ זצ"ל, על דברי הגמ' )סנהדרין 
ששה  שהיו  אילעאי  ברבי  יהודה  רבי  על  עליו  אמרו  א(:  כ, 
בזה  ועוסקין בתורה. שהביאור  תלמידים מתכסין בטלית אחת 
לכסות  רוצה  אחד  וכל  טלית,  נוטלים  אנשים  ששה  דאם  הוא, 
את עצמו, הרי בוודאי שזה בלתי אפשרי. אבל אם ששה נוטלים 
טלית אחת, וכל אחד חפץ לכסות דוקא את השני - זה אפשרי 

בהחלט!!
אם יקבל כל אחד על עצמו, להתחזק ביתר שאת, במידות טובות 
יגרום  ובתושייה,  בעצה  לזולת  וסיוע  בעזרה  ובמיוחד  וישרות, 

ברכה לו ולכל הנלווים אליו לטובה.
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גליון מס':

ג

א.  חול המועד אסור בקצת מלאכות, ומותר במקצתן. הגה, 
לפי צורך הענין שהיה נראה לחכמים להתיר )סי' תק"ל ס"א(.

בין  דיעות  יש  המועד  חול  מלאכת  איסור  בעיקר  הנה  ב. 
הראשונים, יש שסוברים שהוא מדברי סופרים מפני שמצינו 
בתורה שנקראו מקרא קודש והרי הוא זמן חגיגה במקדש, 
לפיכך אסרום בעשיית מלאכה כדי שלא יהיה כשאר ימות 
כיו"ט  בו  החמירו  לא  ומ"מ  כלל.  קדושה  בהן  שאין  החול 

ממש והקילו בכמה דברים )מ"ב סק"א(. 
ג. והרבה פוסקים סוברין דהוא מן התורה, והא דהקילו בכמה 
דברים הוא ע"פ הרשות שניתן לחכמים מן התורה במלאכת 
חוה"מ לפי צורך הענין להתיר, וכדדרשינן לזה מקרא בגמ' 
)חגיגה דף י"ח( וזהו שסיים הרמ"א לפי צורך הענין וכו' )מ"ב סק"א(.

ד. ומאוד יש ליזהר שלא להקל יותר ממה שהתירו חכמים, 
כפירש"י[  מלאכה,  בהן  שעושה  ]דהיינו  המועדות  את  המבזה  דאחז"ל 

כאילו עובד עכו"ם )מ"ב סק"א(. 
בענין  המועד  בחול  שיסתפק  דבר  מכל  דבר  והמוצא  ה. 
עולמו  יאבד  לכל  כהוראתו  ויעשה  חכם  אצל  ילך  מלאכה, 

ויהיה כעע"ז ח"ו )החיד"א בספר שמחת הרגל לימוד ג' מ"ט:(.
שהאיסור  שסוברים  האלו  הפוסקים  דעת  לפי  והנה  ו. 
צריך  חוה"מ  במלאכת  ספק  איזה  כשיזדמן  מדאורייתא, 
להחמיר, דהוא ספק בשל תורה, ועכ"פ אף לשאר הפוסקים 

אין למהר להקל כ"א לצורך גדול )ביה"ל ד"ה ומותר במקצתן(.
ז. גם חייב לכבד חוה"מ במאכל ובמשתה וכסות נקיה שלא 

ינהג בהן מנהג חול. ומהרי"ל לבש הבגד של שבת )מ"ב סק"א(.
ח. מצות ושמחת בחגיך וגו' הוא גם על חוה"מ, ומבואר )בסימן 
תקכ"ט ס"ב ובמ"ב שם( כיצד משמחן, האנשים בזמן שבהמ"ק היה 

וזבחת  וכדכתיב  לשמחה,  השלמים  בשר  אוכלין  היו  קיים 
שלמים ואכלת שם ושמחת וגו', ועכשיו שאין בהמ"ק קיים 
אין יוצאין ידי חובת שמחה אלא ביין, שנאמר ויין ישמח לבב 
אנוש, אבל בשר אין חובה לאכול עכשיו כיון שאין לנו בשר 
בו  שנאמר  כיון  בשר  באכילת  גם  יש  מצוה  ומ"מ  שלמים, 
שמחה, הקטנים נותן להם קליות ואגוזים, והנשים קונה להם 

בגדים ותכשיטין כפי ממונו )מ"ב סק"א(.
באכילת  או  יו"ט  שמחת  מצות  מקיים  כהיום  דגם  וי"א  ט. 
בשר בהמה, או בשתיית יין, ואין צריך שניהם )הליכות אבן ישראל 

כשיטת החיי"א(.

יו"ט בבשר עוף )הליכות  ידי חובת שמחת  יוצאים  י"א דאין  י. 
אבן ישראל(.

יא. י"א דיוצאים לכתחילה מצות שמחת יו"ט על ידי שתיית 
מיץ ענבים, ואין צריך דוקא יין )הליכות אבן ישראל(.

יב. וכתבו האחרונים דאף דמוכח )בסימן קפ"ח ס"ז( דאינו מחוייב 
מ"מ  להתענות,  דאסור  ורק  בחוה"מ  דוקא  פת  לאכול 
לכתחילה מצוה לקבוע סעודה על הפת אחת בלילה ואחת 
ביום, דכיון דמצוה לכבדו באכילה ושתיה ועיקר אכילה הוא 

לחם )מ"ב סק"א(.
מי  היה  אילו  ממל  בר  אבא  ר'  אמר  בירושלמי,  איתא  יג. 
]והיינו מקח  בחוה"מ  עושין מלאכה  שימנה עמי התרתי שיהיו 
מלאכה  לעשות  אסור  כלום  גמורה[,  מלאכה  שאינו  דבר  וכה"ג  וממכר 

אלא כדי שיהו אוכלין ושותין ויגעין בתורה, ועכשיו אוכלין 
ושותין ופוחזין עכ"ל, וכתב הכל בו, נראה מזה שאיסור גדול 
בשחוק יותר ממלאכה, שכוונת השי"ת בנתינת המועד היתה 
כדי להדבק ביראתו ואהבתו ולעסוק בתורתו התמימה עכ"ל 

)מ"ב סק"ב(.

יד. מצוה לגלח בערב יום טוב, כדי שלא יכנס לרגל כשהוא 
בתוך  לגלח  מותרין  היו  דאם  במועד,  מגלחין  ואין  מנוול, 
כשהן  לרגל  ויכנסו  ע"ז  לכתחילה  עצמן  סומכין  היו  המועד 
מנוולין, ואפילו אם גילח קודם המועד, דאז אין בו חשש זה 
שיכנס לרגל כשהוא מנוול, דהא גילח עצמו גם קודם הרגל, 
עצמו  שגילח  ידע  לא  דהרואה  הרואין,  משום  אסור  אפ"ה 

ויאמר שמותר לגלח בכל גווני )סי' תקל"א ס"א ב' ומ"ב סק"א ג' ד'(. 
טו. אפילו אם היה אנוס ומפני כך לא גילח בעי"ט, אינו מגלח 

במועד, והוא הדין למי שהיה חולה ונתרפא במועד. 
טז. קטן מותר לגלח במועד, אפילו נולד קודם הרגל, ואפילו 
ביה  שייך  ולא  קטן,  שהוא  רואין  דהכל  מותר,  בפרהסיא 
טעמא שלא יכנס למועד כשהוא מנוול דלאו בר מצוה הוא, 

ודוקא שיש לו שער רב דמצטער עי"ז )ס"ז ומ"ב סקט"ו י"ז(.
ובפמ"ג מצדד דאפילו הוא בן כמה שנים כל שלא הגיע  יז. 
וכן מוכח במ"א, אך המ"א  לגלחו במועד,  לי"ג שנים מותר 
להקל  דאין  אפשר  כגדול  נראה  דהקטן  דהיכי  מסתפק 

בפרהסיא )מ"ב סקט"ז(.
יח. כל אדם מותר ליטול שפה בחול המועד. בין במספרים 
ובין בתער ואפילו איננה מעכבת האכילה,  ואפילו בפרהסיא 

)ס"ח ומ"ב סקכ"א(. 

יט. ומותר לחוף ולסרוק ראש במועד, אף על פי שמסיר שער, 
ואין בזה משום גילוח, וכן כל רחיצה מותר )ס"ח ומ"ב סקכ"ב(.

בין דרגל, אפילו במספרים  בין דיד  כ. מותר ליטול צפרנים 
)סי' תקל"ב ס"א במחבר(, אבל יש מחמירין ואוסרים, וכן הוא המנהג 

להחמיר שלא ליטלן, בין בסכין בין במספרים, )הרמ"א(.
יכנס  כא. והטעם, דסוברין דבזה שייך ג"כ הטעם כדי שלא 

למועד כשהוא מנוול ויחתכם בערב הרגל )מ"ב סק"ב(. 
כב. אם נטלן מערב יום טוב מותר ליטלן בחוה"מ )מ"ב סק"ב(.

כג. ליטול ציפורנו בידיו או בשיניו מותר )מ"ב סק"ג(.
כד. מותר לצחצח המנעלים בחול המועד )הליכות אבן ישראל(.

היינו שמותר לעשות אפילו  רפואה מותר בחוה"מ,  כל  כה. 
מלאכה גמורה לצורך רפואה ואפילו לחולה שאין בו סכנה, 
אבל ביום טוב אסור אפילו לשתות דבר שהוא משום רפואה 

גזירה אטו שחיקת סממנים )ס"ב ומ"ב סק"ה(.
כדי  והטעם,  המועד,  לצורך  אפילו  במועד,  מכבסין  אין  כו. 
כשהוא  למועד  יכנס  ולא  טוב  יום  לצורך  מעיו"ט  שיכבס 

מנוול )סי' תקל"ד ס"א ומ"ב סק"א(.
שדרכן  והטעם,  הידים,  מטפחות  שמכבסין,  ואלו  כז. 
היו  מעיו"ט  מכבסן  היה  אם  אפילו  וא"כ  תיכף,  להתלכלך 
לו הרבה מטפחות מותר  יש  ולכן אפילו  ומתלכלכין  חוזרין 
לפי מה שנהגו  יום מטפחת אחרת, אכן  לכל  לכבסן דצריך 
כעת שמחליפין רק משבת לשבת ע"כ אפילו יש לו רק שנים 
אין לכבסן בחוה"מ, שדי להם בכביסה שמעיו"ט )ס,א מ"ב סק"ד(.
כח. מי שאין לו אלא חלוק אחד, דחלוק אחד מתלכלך אפילו 

כיבסו קודם יום טוב )ס"א מ"ב סק"ט(. 
התלמוד  בזמן  דוקא  זה  דכל  דס"ל  הפוסקים  מן  ויש  כט. 
ניכר בעת שפשט חלוקו לכבסו שאין לו אלא חלוק  שהיה 
אחד )שמתחלה היה חוגר איזורו על החלוק וכשפושטו חוגר 
בגד העליון שלו( אבל לפי מנהג מלבושים שלנו  חגורו על 
נראה  ומ"מ  בזה,  להקל  אין  שלנו  חלוק  על  חגור  לנו  שאין 

דאם היה החלוק של פשתן אין להחמיר בזה )מ"ב סק"ט(.
ל. מיהו לא יכבסו רק הצריך להן, דהיינו חלוק אחד )ס"א(.

להתלכלך  הקטנים  דרך  כי  לכבס,  מותר  קטנים  בגדי  לא. 
בטיט ובצואה תדיר )ס"א מ"ב סק"ז(.

בהם  שמלפפים  אותן  דהיינו  ביותר,  הקטנים  ובגדי  לב. 
ומשתינים ומוציאין רעי בהם, מותר לכבס ד' וה' בפעם א', כי 
צריך להרבה מהם כל רגע )ס"א(. אבל לא יוסיף במכונה בגדים 

שיצטרך להם רק לאחר המועד )הליכות אבן ישראל(.
לג. סתם קטנים אין להתיר בכבוס רק חלוק אחד )מ"ב סקי"א(.

לד. לא יכבס רק בצנעה ולא בפרהסיא )ס"א(.
לה. מותר לגהץ בגדים בחול המועד לצורך המועד )הליכות אבן 

ישראל ע"פ המ"ב סי' תקמ"א סק"ט(.

לו. מותר להטביל כלים בחול המועד )הליכות אבן ישראל(.
כשיש לו כלים המיוחדים לפסח שכבר אינו צריך להם,  לז. 

לארזם  ורוצה 

נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

הלכות חול המועד

טיב
ההודעות
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לנקוף אפילו אצבע קטנה.
ובמקום אותו רוח של גאווה שנבקע כחרס הנשבר, ירדה לעולם רוח של ענוה 
ושפלות הרוח, כדוגמת המצה שאינה מנופחת וגם אינה מתנשאת כמו החמץ, 
ומאחר שנשברה רוח גאוותו של פרעה ממילא נשברה גם קליפת הטומאה של 
מצרים, כי הגאווה הוא יסוד הטומאה והחטא, ומאחר שנשברה גאוותו נשברה 

גם קליפת ארץ מצרים ויצאו בני ישראל לחירות עולם.
על  אוכלים  שאנו  זו  'מצה  בהגדה:  אומרים  שאנו  מה  גם  יתפרש  זה  לפי 
שנגלה  עד  להחמיץ  אבותינו  של  בצקם  הספיק  שלא  שום  על  מה,  שום 
עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם'. דהיינו מאחר שנגלה 
בצקם  לא הספיק  ונשגב, ממילא  נורא  בגילוי  מלכי המלכים  מלך  עליהם 
לתפוח ולהחמיץ, כלומר, הבחינה של החמץ והגאות נשבתה ונתבערה מן 
בריך  דקודשא  קמיה  ומבוטלת  בטילה  כולה  הבריאה  כל  שהלא  העולם, 
הוא ושכינתיה, וממילא נשאר רק הבחינה של מצה וענוה, וזהו 'לא הספיק 

בצקם להחמיץ'.
לעד  והזמנים  הימים  שקדושת  הקדושים  הספרים  מן  לנו  הידוע  ולפי 
קיימת, ובכל שנה ושנה בהגיע הזמן של הנס חוזר וניעור הקדושה של אותו 
זמן, ואותם האורות שהאירו לאבותינו בימים ההם חוזרים להאיר גם לנו, 
נמצא שבכל שנה בליל הגדול והקדוש של חג הפסח נשבת לגמרי השאור 
פי  על  אף  ולכן,  הרוח,  ושפלות  רק המצה  ונשאר  הגאוה מבתינו  וקליפת 
ש'בכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה', ובכל השנה גם היצר הרע מתערב 
בחיינו, אולם 'הלילה הזה כולו מצה', בליל זה אין לו להיצר הרע וכל גונדא 
דיליה שום שליטה עלינו, מאחר שכל כוחו של היצר הרע הוא רק על ידי 
שמכניס גאוה בלב האדם, אולם בשעה שמתנהגים בענוה ובשפלות הרוח 
– כמו הלילה הזה – אין לו שום כח וממשות )וראה באורחות צדיקים שערי 

הגאוה והענוה(.
העניו נעשה מרכבה לשכינה

ב(,  אות  ויצא  אנך פרשת  )ראה חומת  מן הספרים הקדושים  ידוע  גם  כך 
שמי שמתנהג בעניוות זוכה להיות מרכבה לשכינה, כי הקב"ה משרה את 
שכינתו דייקא על הענווים, כמו שכתוב בנביא )ישעיה נז, טו( 'אשכון ואת 
ועוד כתב החיד"א )שם פרשת בראשית אות כא( בשם  דכא ושפל רוח'. 
שולט  הרע  יצר  אין  עניו  שהוא  שמי  זצל"ה,  ברוכים  אברהם  רבי  הגה"ק 
עליו. ובדרך זה הבט נא וראה לשון נורא שכתב הרה"ק מאפטא זי"ע בספרו 
'הנה מצינו בספרים הקדושים, סגולת  )פרשת בהעלותך(:  ישראל'  'אוהב 
הענוה הוא להשראת השכינה, כמו שכתוב )ישעיהו נז, טו( 'אני אשכון את 
נדכה  האדם  לב  דאם  הקדושים,  בספרים  כן  גם  ומצינו  רוח',  ושפל  דכא 
באמת, אז אפילו אם יש בו איזה חסרון חס ושלום אז עם כל זה השכינה 

שורה עמו', עכ"ל.
שהסברנו  וכפי  המצה,  קדושת  ידי  על  ביותר  מתעורר  הענוה  של  זה  כח 
דברים  ושאר  שאור  שום  בו  מעורב  ואינו  תופחת  אינה  שהמצה  לעיל, 
יהודה  רבי  הרה"ק  שכתב  מה  לראות  וכדאי  ומים,  קמח  מלבד  חיצוניים 
זי"ע  אלימלך  ר'  הרבי  הרה"ק  של  מובהק  ותלמיד  זאקילקוב  אב"ד  ליב 
)ספר ליקוטי מהרי"ל(, שם כתב כהלשון הזה: 'בעז"ה נראה לי כך, דאיתא 
בספרים )זוה"ק( חמץ מרומז ליצר הרע ומצה מרומז ליצר טוב. גם שאור 
מרומז לגבהות, שעולה למעלה, ומצה מרומז להכנעה וענוה. ואמרנו רמז 
לזה, מצ"ה אותיות 'מה צדיק', 'מה' היינו ענוה, כדאיתא )שמות טז, ז( 'ונחנו 
מה', עכ"ל. ופירוש דבריו, שרק זה שמתנהג בעניוות ובשפלות יכול להיות 
צדיק, ולכן האות צ' של תיבת 'מצה' נמצאת בתוך האותיות 'מה' שרומזות 

על מידת הענווה – 'נחנו מה'.
תוכו רצוף ענוה

ואם נתבונן עוד נראה, שהרבה עניינים והנהגות במהלך הלילה הזה תוכם 
וכפי  ענוה ושפלות,  גם הוא על מדת  ענוה, כדוגמת המרור שמרמז  רצוף 
שכתב הרמב"ם במורה נבוכים )ח"ג פרק מג(. ואפילו מה שנהגו להטביל 
הלילה הזה ב' פעמים, המרור בחרוסת והכרפס במי מלח, גם זה מורה על 
ענוה ושפלות, כמאמרו הנודע של הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע, שאמר כי 
סוד הטבילה הוא לרדת מדרגה ועוד מדרגה וכשנמצא למטה יתכופף עוד, 
ואפשר שלכן אנו מטבילים ב' פעמים, לזכור שבכדי לקבל עלינו עול מלכות 

שמים צריך להתכופף עוד ועוד עד כמה שידינו מגעת.
לשבור  נוהגים  ההגדה  סיפור  לפני  מדוע  הטעם  שזהו  לומר,  אפשר  גם 
בקרבנו  לחדד  בכדי  הוא  זה  ואף  'יחץ',  לה  ועושין  האמצעית  המצה  את 
את ההרגשה של שבירת הלב והאפסיות שלנו, שאפילו מצה שלימה אין 
ניגשים לספר ולבטא בפינו את  זו, כאשר אנו  לנו משל עצמנו. כי בשעה 
דיליה  פמליא  וכל  שהקב"ה  ובזמן  דמלכא,  ושבחא  מצרים  יציאת  סיפור 
יורדים למטה לשמוע כיצד בני ישראל משבחים ומפארים להבורא יתברך 
של  והיוהרה  הגאווה  מקליפת  ולהיגאל  תחילה  לצאת  אנו  צריכים  שמו, 
ארץ מצרים, ורק לאחר שאכן נתנהג בעניוות ובשפלות נזכה באמת להיות 
ראויים  ונהיה  מעשרה,  למטה  אלינו  שיורדת  הקדושה  לשכינה  מרכבה 

להוציא מפינו דיבורים גבוהים וקדושים שכאלו.

<הלכה

<<<  |  המשך בעמוד ה' |  <<<
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'

בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ

רבי גמליאל הכהן רבינוביı ˘ליט"א 
סוף זמן קריאת שמע ותפילה

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

יוציאנו  המועד  בחול  הוא  אם  בביתו,  חמץ  המוצא  א.  
מרשותו מיד שלא יבוא לידי מכשול אכילה, ויבערנו מיד 

)סי' תמ"ו ס"א ומ"ב שם(. 

ב. ואם הוא ביום טוב שאסור לטלטלו שהוא מוקצה כיון 
וגם הבערה אסור מפני שאינו  ובהנאה,  שאסור באכילה 
לצורך היום, לכן יכפה עליו כלי כדי שלא יבוא לאכלו עד 
הלילה ואז יבערנו, ואפילו בחמץ דרבנן ג"כ אסור בטלטול 

)שם ובביה"ל ד"ה שלא(.

ג. ואמנם הרבה פוסקים ס"ל דבחמץ שלא ביטלו קודם 
דבל  לאו  אתי  אזי  יראה  בבל  עליו  עובר  שנמצא  החג 
יראה ודוחה איסור טלטול דרבנן, וכמה פוסקים סוברים 
דאפילו לשרוף יהא מותר בכה"ג, אך למעשה נוהגין כפי 
במקום  ומ"מ  כלי,  עליו  כופין  גווני  דבכל  השו"ע  פסק 
שנהגו כסברא האחרונה אין לבטל מנהגם, אך כ"ז דוקא 
בחמץ גמור, אבל אם הוא תבשיל שנאסר משום שנמצא 
בו חיטה וכדו' לכו"ע אסור לבערו ביו"ט אלא כופה עליו 

כלי )מ"ב שם סק"ו(. 
ד. ומ"מ לא מהני במה שיפקיר את החמץ שמצא בביתו 
לאחר זמן איסורו, שהרי בלא"ה הוציאו הכתוב מרשותו 
תמ"ה  סי'  )מ"ב  ולבערו  להשביתו  חייב  אלא  בהנאה,  ואסרו 

סקט"ז(. 

להגביהו,  אסור  הרבים  ברשות  בפסח  חמץ  מצא  ה. 
דמשעה שהגביהו קנאו ועובר עליו בבל יראה, ואפילו אין 
דעתו לזכות בו אלא מגביהו כדי לסלקו ממקום שרבים 
סי' תמ"ו  )ביה"ל  נמי אסור  בו  יכשלו  כדי שלא  עליו  עוברים 

ד"ה בביתו(. 

לברך  צריך  אם  בפסח  חמץ  במצא  האחרונים  ונחלקו  ו. 
קודם הפסח,  כדינו  וביטל  בדק  כבר  ביעור חמץ אם  על 
דכיון שכבר בדק וביטל כדינו וקיים תקנת חכמים אפשר 
מה  כל  על  גם  נכלל  היה  אז  שבירך  ראשונה  דבברכה 
שימצא בתוך הפסח, וספק ברכות להקל )מ"ב סי' תל"ה סק"ה(. 
כל  שמכר  לאחר  פסח  בחוה"מ  בביתו  חמץ  המוצא  ז. 
חמצו לגוי, והיה בודאי גם זה בכלל לפי הנהוג לפרש הכל 
בלי יוצא מן הכלל, יעשה מחיצה י' טפחים, ואם א"א לו 
לעשות כן יגביהו ויכניסנו לרשות גוי המכור, ויאמר בפה 
מלא שאינו רוצה לקנותו, ויזהר ג"כ שלא יגע בחמץ עצמו 

)שבה"ל ח"ט סי' קט"ז(. 

ח. כתבו האחרונים דאסור להריח לחם חם בפסח אף של 
א"י )באר היטב סי' תמ"ז סק"ה, ביאור הלכה סי' תמ"ג ד"ה אפילו(.

חמץ שעבר עליו הפסח
בהנאה,  אסור  הפסח  עליו  שעבר  ישראל  של  חמץ  ט. 
ועבר  הואיל  רבנן  דקנסוהו  אנוס,  או  שוגג  הניחו  אפילו 

עליו בבל יראה ובל ימצא )סי' תמ"ח ס"ג ומ"ב שם(. 
י. ואסור אף על פי שביטלו או הפקירו, ואע"ג דכשביטלו 
נתירו  שאם  חכמים  חששו  מ"מ  יראה,  בבל  עובר  אינו 
כשביטלו יניח כל אדם את חמצו על אחר הפסח ויאמר 

שהפקירו קודם הפסח כדי שנתיר לו )ס"ה ובמ"ב סקכ"ד(. 
יא. וכמה אחרונים כתבו שאפילו אם בדק ג"כ כמנהגינו 
שלא  בהנאה,  אסור  אעפ"כ  הפסח  לאחר  חמץ  ונמצא 
וביטל  בבדק  שמקילים  האחרונים  מן  ויש  בדבר,  חילקו 
ונמצא אח"כ, דמאי הוי ליה למעבד הרי עשה הכל כדין, 
ודעתם דעכ"פ בהנאה אין לאסור, ובמקום הפסד מרובה 

יש לסמוך עליהן )מ"ב שם סקכ"ה(. 

דין החמץ שנמצא 
לאחר הזמן

ב
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■ הלילה הזה כולו מצה ■
דעת דקדושה לאכילת מצה

הרה"ק בעל האמרי חיים מויזניץ זי"ע היה ידוע בדבקותו הגדולה אל 
הזמן הקדוש והנורא של ליל הסדר, כל השנה היה מדבר ועוסק בזה, 
בכל הזדמנות שנקרתה לפניו השתדל להזכיר כי הנה הנה מתקרבים 
אנו לקראת הזמן הגדול והקדוש של ליל הסדר, ממש בהגיגיו תבער 

אש לזכר המצוות הקדושות הנוהגות בליל זה.
מספרים עדי ראיה שנכחו במקום בשעת מעשה, שבאחד הפעמים 
ראו את ה'אמרי חיים' מגיע לאתרא קדישא מירון, אל ציון התנא 
האלוקי רבי שמעון בר יוחאי – שגם לשם נכספה וגם כלתה נפשו – 
ומשאך דרכה רגלו בהיכלא קדישא דרבי שמעון, השתנו פניו כאש 
בעודו  נוראות,  בבכיות  המצוינת  הציון  על  עצמו  את  והפיל  להבה 
הייליגען  צום  דעת  האבין  "מ'זאל  גדול:  רעש  בקול  ואומר  מצעק 
דקדושה  לדעת  ]-שנזכה  מצה"  די  עסין  צו  דקדושה  דעת  מצה, 

באכילת המצה[, כך שנה ושילש את דבריו כמה וכמה פעמים.
מיכלא דאסוותא ומיכלא דמהימנותא

 – דאסוותא'  'מיכלא  הוא  שהמצה  מבואר  קפג:(  )ח"ב  הק'  בזוהר 
מאכל של רפואה, דהיינו שהמצה מרפאת את האדם מכל תחלואי 
הנפש, במיוחד מסוגלת המצה לחזק ולחדד בלב האדם את האמונה 
'מיכלא  גם  נקראת  כן  ועל  המלכים,  מלכי  מלך  בהקב"ה  הטהורה 
דמהימנותא' – מאכל האמונה, שהרי בכל ימות השנה עסוק האדם 
בשטף החיים ובטרדות הפרנסה וכיוצא בזה, מתוקף כך עלול לבוא 
לידי שכחה ח"ו מהשי"ת, עד שיהיה נדמה לו כי הוא לבדו ובכוחות 
עצמו עשה את החיל הזה, לכן צריך האדם לאכול פעם אחת בשנה 
מן המצה הקדושה, והאכילה הקדושה הזאת תשפיע עליו אמונה 

וטהרה לכל השנה כולה.
יניק  יחיד  בן  לו  שהיה  ונישא  גדול  למלך  דומה,  הדבר  למה  משל 
זה  שעלם  יגידון  יעידון  כאחד  כולם  רואי,  וטוב  עינים  יפה  וחכים, 
לגדולות נוצר, אולם יום אחד שוד ושבר בחצר המלוכה, בן המלך 
המהולל נפל למשכב, עד שמגודל החולי עברו עליו כמה ימים מבלי 
תאנייה  שררה  המלך  בבית  כלשהוא,  מאכל  דבר  פיו  אל  שיכניס 
ואנייה, הרופאים לא ידעו לשות עצות בנפשם כיצד להעלות ארוכה 

לבן המלך.
לאחר כמה ימים פקח בן המלך את עיניו וביקש שיביאו לו לאכול 
דבר מה כי הרעב גבר עליו מאד, כל הסובבים שמחו מאד על כך 
וכבר עמדו להגיש לו מיני מזונות מכל טוב בית המלך, אולם הרופא 
הגדול, שהיה ממונה על רפואת הבן, עצר בעדם ובכל תוקף לא נתן 
להם ליתן לו לאכול מכל הבא ליד, קודם כל צריך להמתין כמה ימים 
ומועילים שמבריאים את  בן המלך רק מאכלים טובים  יאכל  בהם 
גם  לאכול  יוכל  רוחו  אליו  ותשוב  מעט  לאחר שיתחזק  ורק  הגוף, 

מאכלים אחרים.
הרופא המשיך להזהיר את החולה, שאם לא ישמע אליו ויאכל כעת 
את המאכלים האסורים עליו, עלול הדבר להשפיע עליו לרעה ולסכן 
בן  ישעה  לא  זאת  הרופא שבכל  ומאחר שחשש  בריאותו,  כל  את 
המלך לאזהרתו ולא יוכל להתאפק כפי הנדרש ממנו, לפיכך ציוה 
ימים  כמה  לאחר  ורק  האחרים,  המאכלים  כל  את  הבית  מן  לבער 
שלבו  מה  מכל  לאכול  לו  מותר  יהא  הרפואה  ממאכל  יאכל  בהם 

חפץ.
ובעניני  בחומריות  האדם  משתקע  כולה  השנה  כל  ברור,  הנמשל 
העולם הזה, עד שבמשך הזמן מתגשם לגמרי ונעשה כחולה מסוכן, 
כל האמונה ושאר ענייני היהדות נמצאים אצלו בסכנה, לכן מצווה 
לא  ימים  שבעת  של  קצוב  זמן  שלמשך  הקדושה,  התורה  עליו 
יאכל כלל שום מאכל של חמץ שעלול לטמטם ולגשם את המח, 
אלא יאכל רק מן המצה הקדושה שהוא מיכלא דאסוותא ומיכלא 
לאיתנו  ישוב  ואף  הרוחנית  קומתו  תתחזק  זה  ובכח  דמהימנותא, 
כבר  מיני המאכלים  יאכל משאר  אם  אפילו  מכן,  ולאחר  הראשון, 

לא יזיק לו כל כך.
חמץ ומצה – יצר הטוב ויצר הרע

ומעלתה,  מצה  אכילת  של  הענין  בפנימיות  לעסוק  מה  יש  הרבה 
משום  עשויה  אינה  המצה  ביותר,  הפשוט  במובן  כל  קודם  אולם 
לאחר  ומיד  הגוף,  קיום  יסוד  שהם  ומים  קמח  מלבד  מיותר  רכיב 
הלישה לוקחים את העיסה, מרדדים אותה עד דק, ותיכף לאחר מכן 
מכניסים אותה בתוך התנור ואופים אותה כמו שהיא, דקה וכחושת 

מראה.
שאור  גם  לתוכה  ליתן  מוסיפים  הקמח  שמלבד  החמץ,  כן  לא 
מוסיפים  מכן  כשלאחר  ביותר,  לתפוח  לבצק  שגורם  ומחמצת 
להשהות עוד את העיסה עד שנעשה שמן ובעל מראה עבה ביותר, 
התנור,  תוך  אל  אותה  מכניסים  כהוגן  תפוחה  העיסה  כאשר  ורק 
כשבסופו של דבר יוצא כיכר גדול ועב, נחמד למראה ובעל רושם 

חיצוני.
בין שני  היסודי  כן החילוק  מ:(, שזהו אם  )ח"ב  בזוהר הק'  מבואר 
מיני מאכל הללו, שהחמץ מורה על גאוה וחשיבות עצמית, שזהו גם 
יסוד הפשיעה ואם כל חטאת, וגם נמשל החמץ ליצר הרע שמפתה 
'גלוי  יז.(  )ברכות  חז"ל  כמו שאמרו  לידי חטא,  ומביאו  את האדם 
ומי מעכב? שאור שבעיסה!',  רצונך,  לפניך שרצוננו לעשות  וידוע 
מפרש שם רש"י, 'שאור שבעיסה - יצר הרע שבלבבנו, המחמיצנו'. 
מה שאין כן המצה, רומז על ביטול העצמיות והכנעת הלב לגמרי, 

ללא שום נגיעה עצמית או כוונה חיצונית, בלתי לה' לבדו.
איש  כל  ליל הסדר, שבו מתעלה  כזה של  וקדוש  גדול  בליל  ואכן 
ישראל להיות במקום גבוה ונשגב, הרבה יותר ממה שראוי לזה מצד 
מעשיו, אוכלים אנו רק מצה שמרמז על היצר הטוב, כי עתה הוא 
שבליל  הקדושים,  בספרים  וכדאיתא  טוב,  היצר  של  שליטתו  זמן 
הפסח זוכה כל איש ישראל להארת הקדושה בדרגה הגבוה והנעלה 
כי לפי הסדר  ביותר, בדרך של דילוג וקפיצה ושלא על פי הסדר, 
הרגיל צריכים ללכת מן הקל אל הכבד, מדרגה אחת של הקדושה 
זוכה כל אחד  זה  ואילו בליל  למשנהו עד שעולה למעלה למעלה, 
ישראל לדלג באחת עד לדרגת הקדושה גבוהה במאד מאד, הרבה 

יותר ממה שהכין את עצמו.
שבכל הלילות חמץ ומצה

שאנו  הראשונה  בקושיא  הכוונה  שזהו  לומר  אפשר  רמז  בדרך 
מקשים בליל הסדר: 'מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל 

הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה'.
וזהו פירושו: בכל ימות השנה שרוי האדם במלחמה בין היצר טוב 
לבין היצר הרע, והאדם עומד ביניהם ותוהה, אינו יודע בקול מי 
ואם לסיטרא אחרא  'מצה',  לשמוע, אם לצד הקדושה שנקרא 
המכונה 'חמץ', אולם 'הלילה הזה כולו מצה', בליל הקדוש הזה 
ללא  בשליטה  ושולט  העליונה  על  הקדושה  יד  הפסח  חג  של 

מיצרים, לצד הרע אין שום שליטה עלינו.
וכפי שכתב האור החיים הק' בפרשת בלק )במדבר כג, כב( בשם 
יודעי פנימיות התורה, 'כי כל ליל פסח מתבררים כוחות הקדושה 
מהקליפה ונוספים בעם בני ישראל', כלומר, שבליל זה מתגבר 
צד הקדושה על הצד שכנגד. וכמו שכתב בספר הק' 'בית אהרן' 
בזה הלשון: "אם ירצה האדם בליל פסח לזבוח את יצרו ולשחטו, 
מסוגל  זה  היינו שבליל  המלך,  אל  בקפיצה  ולבוא  לפסוח  עליו 
הכל  על  לדלג  יוכל  אלא  מרע,  הסור  על  לחשוב  יצטרך  שלא 

וליכנס אל הקודש בקפיצה".
מפני  הלילות',  מכל  הזה  הלילה  נשתנה  'מה  שואל,  הבן  וכאן 
שהרי  השנה,  לילות  מכל  יותר  לעליה  הזה  הלילה  זכתה  מה 
בכל הלילות צריכים אנו להתמודד עם החמץ שהוא היצר הרע 
זוכים  ומדוע בלילה הזה אנו  ולעמול קשה בכדי להתגבר עליו, 

להתגברות הקדושה ועלייה שלא על פי הסדר כלל וכלל.
הלילה הזה כולו מצה

על זה משיבים אנו ואומרים: 'עבדים היינו לפרעה במצרים'. אותו 
פרעה היה מקור הגאוה והחוצפה – בחינת חמץ התופח ומתנשא 
אלו-ה,  עצמו  את  ועושה  בעיקר  כופר  פרעה  היה  שכידוע   –
כשהתרברב ואמר שאינו נצרך לסיוע הבורא יתברך שמו – עפרא 
היה  כן  כמו  ג(,  כט,  )יחזקאל  ואני עשיתיני'  יאורי  'לי  לפומיהו, 
מתנשא על הבריות כאילו יש לו טבע עליון ואינו צריך לעשות 
צרכיו, עד שמכח גאוותו הבזויה והשפלה בא לידי חטא וכפירה 

נוראה באמרו )שמות ה, ב( 'לא ידעתי את ה'' רח"ל.
אולם כל תוקפו וגדולתו של קליפת פרעה היה רק עד שהגיע ליל 
חג הפסח, כי בזמן הזה סובב הקב"ה בעצמו בארץ מצרים ועשה 
שארית  נתמוטטה  בכך  ובבכוריהם,  במצרים  גדולים  שפטים 
גאוותו של פרעה ונתגלה קלונו ברבים, שלעולם אינו שוה אפילו 
יתברך שמו,  הבורא  כנגד  ואין תבונה  ואין עצה  כקליפת השום 
כל הברואים כולם לאין ולאפס נחשבו אל מול השי"ת ומבלעדיו 

אפשר  אי  שמו  יתברך 

<התחזקו<ת <הלכה
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גליון מס':

ר  ֲאׁשֶ ָהֹעָלה  עֹור  ִאיׁש  ֹעַלת  ֶאת  ְקִריב  ַהּמַ ֵהן  ְוַהּכֹ
ּנּור  ּתַ ָאֶפה ּבַ ר ּתֵ ֵהן לֹו ִיְהֶיה: ְוָכל ִמְנָחה ֲאׁשֶ ִהְקִריב ַלּכֹ
ְקִריב ֹאָתּה  ֵהן ַהּמַ ת ְוַעל ַמֲחַבת ַלּכֹ ְרֶחׁשֶ ה ַבּמַ ְוָכל ַנֲעׂשָ
ֵני  ּבְ ְלָכל  ַוֲחֵרָבה  ֶמן  ֶ ַבּשׁ ְבלּוָלה  ִמְנָחה  ְוָכל  ִתְהֶיה:  לֹו 

ָאִחיו: : )ז, ח-י( ְהֶיה ִאיׁש ּכְ ַאֲהֹרן ּתִ
ופירש רש"י: לכהן המקריב אתה וגו' - יכול לו לבדו, תלמוד לומר 
לכל בני אהרן תהיה. יכול לכולן, תלמוד לומר לכהן המקריב, הא 

כיצד לבית אב של אותו יום שמקריבים אותה:
מעשה שהיה אצל הרה"ק מסאטמאר זי"ע, כידוע היה צדיק זה מרבה מאוד 
בצדקה וחסד, וחלק ניכר מעתותיו הקדיש למען צרכי בני ישראל המרובים. 
לשם כך הרבה לתבוע מהעשירים הקרובים אליו הון תועפות, ואותם חילק 

לצדקה עבור צרכי הכלל והפרט. 
לדרישותיו  ונרתמו  ומאורם,  רבם  של  מעלתו  ברום  הכירו  העשירים  רוב 
והרימו נדבותיהם ביד רחבה, גם היו ביניהם שהאמינו שתמיכותיהם לאלו 
שום  היה  לא  שמבחינתם  ומובן  בנכסיהם,  ברכה  המביאה  היא  הצדקות 
מעצור לדרישותיו של הרבי, וככל אשר השית עליהם הביאו אליו נדבה לעם 
ה', אולם היו מעטים שעל אף שמוכנים היו להרים תרומתם מיאנו לתת את 
הסכום המלא אשר השית הרבי עליהם, ונימוקם עמהם, הרי הרבה טרחנו 

כדי להרוויח את עושרינו, והנה בא הרבי וגוזר את רכושינו לגזרים...
הללו,  בתים  מבעלי  מאחד  מכובדת  קצבה  הרבי  שדרש  הפעמים  באחד 
בדרישותיו,  'מגזים'  שהרבי  ולהסבירו  הרבי  אזני  את  לשבר  הלה  התחיל 
באמרו: על הרבי להבין כי הרבה יגיעות יגעתי עד שזכיתי לראות בעושרי, 
בבית  ללון  היו כמה שנים טובות שבימי המעשה השארתי  דרכי  בתחילת 
המסחר, כי חסתי על זמני לנצלה לטובת המסחר, ורוב עמל היה מנת חלקו 
באותה תקופה, ואחר כל הטרחות הללו אני יכול לומר 'יגעת ומצאת תאמין' 
כי מאחר שנתתי כל כוחי והוני בעסקיי קצרתי הצלחות, וכעת יבוא הרבי 

וידרוש שאתן את ממוני לאלו אשר לא יגעו ולא טרחו...
'סייעתא  יהודים קוראים כל זאת  תשובתו של הרבי היתה קצרה: 'אצלינו 

דשמיא'!
השורה  הברכה  את  הביא  יגיעו  לא  טועה,  שהינו  להוכיחו,  הרבי  כיוון  בזה 
פי  לעמול  ביכולתו  היה  בכך  שיזכה  הקב"ה  רצה  לא  אילו  שהרי  בנחלתו, 
חמש ואעפ"כ לא ימצא ברכה בעמלו. מאידך אותו עמל שעמל לשוא היתה, 
כי מאחר שברכת ה' התלווה אליו היה זוכה בטובו גם בלאו הכי. וכיון שכן 
יגיעך דורשים לטובת הזולת, כי מאחר שבממון  שוב אין כאן טענה שאת 

גבוה מדובר מן הראוי שיקיים בו רצון גבוה. 
כזאת רואים אנו במקרא שלפנינו, הנה, עומד לו 
כהן 'מוצלח' בעזרה והינו זריז בעבודה, וזיכו אותו 
שהובא  קרבנות  וכמה  בכמה  לעסוק  השמים  מן 
מתנות  בהרבה  גבוה  משולחן  זוכה  והלה  בעזרה, 
אולם  יהיה'!  'לו  אמרה  שהתורה  וכפי  כהונה, 
בסופו של דבר מורים לו מן השמים 'לכל בני אהרן 

וזכית בעורות ובמתנות  תהיה איש כאחיו', אכן ההצלחה האירה לך פנים, 
פי כמה מיתר אחיך הכהנים העומדים לצדך, אולם בפועל עליך להתחלק 
בזכות  וזכיתי  יגעתי  אני  הלוא  ויתמה  הלה  יבוא  ואם  עמהם שווה בשווה. 
עמלי, ולמה עלי להתחלק שווה בשווה עם יתר אחיי הנמצאים עמדי, הלוא 
גם הם עסקו כל אחד בעבודת היום, וכל אחד מצא כדי יגיעו, יטול אם כן 
כל אחד כפי אשר השיג ידו, וגם אני אזכה בעמלי, משיבים ואומרים לו, לא 
משלך אתה נותן ולא את שלך נתנו לך, ועל כן אינו מן הראוי שתטול עתה 
אכן  ובמעשיך  הנמצאים עמך,  כל  עם  נא חלק את מתנותך  ולך  יפה,  מנה 

תחוקק בלבך כי הכל בידי שמים. 
מאחר  כי  בחלקו,  נפל  גדול  שזכות  המוצלח,  הכהן  יבין  זאת  גם  אולם 
הראוי  מן  בשווה,  להתחלק  אב'  'בית  כל  על  מוטל  תורה  של  שלאמיתה 
היה שהתורה תפרש את הדבר בפירוש, ולא יצטרכו להוציא את הנאמר מן 
המשמעות הפשוט, כי בדרשה זו אנו מוציאים את ב' המקראות מפשוטן, 
לו בדווקא,  יהיה' הוא  'לו  כי משמעות  בני אהרן'  והן ה'לכל  יהיה'  הן ה'לו 
ה'בית  על  הוא  המכוון  כי  ואומרים  ממשמעותן  הדברים  את  מוציאין  ואנו 
משמעותה  אהרן'  בני  'לכל  כי  שלאחריו,  במקרא  הוא  זה  וכעין  כולו,  אב' 
לכל הכהנים כולן, היינו כל מי שנמנה על בני אהרן, ואנו מוציאין גם זאת מן 
המשמעות לומר שמהכוון הוא על ה'בית אב', ובעל כרחך עלינו לומר שלא 
בכדי נזדקקנו לדרשה זו, ואולי רצתה התורה לגלות אותנו שאע"פ שמצווים 
אנו לחלק את כל מה שזכינו משולחן גבוה שווה בשווה, מכל מקום יש בכך 
'לו יהיה' כי הכהן הנותן את שללו זוכה ש'לו יהיה' זאת לזכות  בחינה של 

לעולם הבא. 
אלו הם הלקחים שעלינו ללמוד מאלו המקראות, תחילה עלינו לדעת כי גם 
אם זיכה אותנו הבורא בממון, אין זה משלנו, ועלינו להרים תרומת ה' לעניים 
ולאביונים, ואם אכן זכינו בשכל זה, וקיימנו את המוטל עלינו אז אכן זכינו 

באותן המעות, כי זכינו על ידם לקנין נצחי לעולם העליון. 
מרידה  הערביים  פעם  עשו  ישראל  בארץ  הטורקיים  שכששלטו  מסופר 
בהם, וערכו פוגרום בכל יושבי ארה"ק, ובעיקר נתנו ידם ביהודים, ואספו את 
כל יהודי צפת למקום מסוים הנקרא 'אופשלוס', ובין השבויים היה גם כן 
הרה"ק מאווריטש זי"ע, והישמעלים עינו את היהודים ולא נתנו להם אפילו 

לחם לפי הטף. 
היה שם יהודי בשם ר' ישראל לייב, הוא היה נכד אחיו של הרה"ק מאווריטש 
זי"ע, הלה סיכן את נפשו ובמסתרים יצא ממקום ה'אופשלוס' כדי להביא 
טרף לכל הנפשות המעונות, ואכן השיג ידו לסך לחמים והיו בהם כדי לחלק 
לחם  בידו  נשאר  חלקו  אחד  לכל  שחילק  ואחר  אחד,  לכל  הלחם  מחצית 
לייב לקחת זאת לעצמו, וכשהרגיש בכך ה'בת עין'  ר' ישראל  ורצה  שלם, 
אמר לו: 'רבי ישראל לייב גלייך מיט אלעמען'! ]רבי ישראל לייב חלק את 
מנתך שווה בשווה עם כולם[, ועל אף שמסר נפשו 
על זה לא ראה הרה"ק בכך סיבה מוצדקת לחוננו 
במנה כפולה, כי כפי שאמרנו שעל הזוכה במתנת 
יד מהשי"ת עליו לדעת שגם משל אחרים הופקד 
בעל  זה  לייב  ישראל  ר'  היה  הנראה  וכפי  בידו, 
עצמו  להשוות  ממנו  לתבוע  יכולים  והיו  מדרגה 

עם כולם. 
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 • מצוה עלינו לספר •
נשים  עומדות  החג  פרוס  לפני  הרבה 
חשש  מכל  הבית  בניקוי  ועמלות  צדקניות 
חמץ ואבק, העיקר שיהיו בטוחות שביתן נקי 
וכשר, ואילו הגברים עמלים להכין פירושים 
נאים ומעשיות טובות כדי לקיים בהידור את 
ובאמת  מצרים',  יציאת  'סיפור  של  המצוה 
עלינו להבין מהי המצוה בסיפור ניסי יציאת 
עד  חשובה  כ"כ  זו  מצוה  ומדוע  מצרים, 
המרבה  ש'כל  כך  על  אומר  ההגדה  שבעל 
לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח', ובמה 
זה שונה מכל ימות השנה שאז המצוה היא 

רק לזכור את יציאת מצרים ולא לספר.
ולמרות  שנו  ולא  קראו  שלא  יהודים  יש 
המצוות  כל  את  לקיים  הם משתדלים  זאת 
בהידור כפי יכולתם, אבל יש שישאלו: מדוע 
סיפורים  אותם  על  שנה  בכל  לחזור  צריך 
הידועים לכל, והרי את סיפורי יציאת מצרים 
יודע כל ילד קטן מאז היותו בגן, ומה תועלת 
הרי  דבר  של  בסופו  הסיפור,  בהרחבת  יש 
השתעבדו  ישראל  בני  הסיפור:  תקציר 
בכח  אותם  הוציא  שהקב"ה  עד  במצרים 
בעשר  המצרים  את  שהכה  לפני  לא  גדול, 
אז  בקצרה,  הסיפור  כאן  עד  הגונות,  מכות 
ולהיות  בפרטים  להרחיב  צריך  מה  לשם 

מ'כל המרבה לספר'?
חג הפסח נקרא גם חג האמונה, והוא מעין 
שכתבו  מה  וידוע  לאמונה',  השנה  'ראש 
מתעורר  הסדר  שבליל  הקדושים  בספרים 
וכמו  מצרים,  ביציאת  כמו  עליון  כח  אותו 
שאז ראו כולם את כוחו של הקב"ה והאמונה 
בו יתברך היתה גדולה ומוחשית, כך גם בזמן 
הזה אפשר לקבל את אותה אמונה להרגיש 
ולראות את גדולתו וכוחו של השי"ת, וכוח 
יציאת  בניסי  שמספרים  ע"י  מתעורר  זה 
מצרים, ועוד ניסים אחרים שנעשו לאבותינו 
ולנו בכל הדורות, וכשאנו מספרים את אותם 
לנו  האמונה  כח  לאותו  זוכים  אנו  סיפורים 
ולכל הנלווים עלינו, וכח זה אינו בנמצא בכל 
מצוה  יש  הסדר  בליל  רק  לכן  השנה  ימות 
להרבות בסיפור יציאת מצרים, וככל שנרבה 
את  נחדיר  כך  הניסים  ובפרטי  בסיפורים 
שתשאר  בליבנו  ועמוק  חזק  יותר  האמונה 

שם לימים אחרים ולשאר ימות השנה.  
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אריות במעונות המפתח מבחן
 להציג שליט״א התורה שר מרן של לביתו דרשו והנהלת המפתח עורכי הגיעו דרשו, הוצאת המשנ״ב על המפתח ספר הוצאת לרגל

 רבי הגאון א שליט״ קנייבסקי חיים רבי רשכבה״ג התורה שר של חביבו בנו כאשר המשלחת לחברי ציפתה עצומה הפתעה הספר, את בפניו
 "בוחן" חכמים לתלמידי לקיים הגדול אביו רגיל שבאמצעותן שאלות המפתח, לעורכי שאלות כמה הציג שליט״א, קנייבסקי שאול יצחק

 ממש... עצום היה מטבעו והמתח משנה-ברורה, על
הראשונה: בשאלה התחיל והבוחן

 התשובה: והנה המפתח.... ספר בדפי מהיר דפדוף בשו״ע. הובא לא אך ק״ט, בשבת גמרא זה בשבת? בקערה ביצים לטרוף מותר האם
סקס״ח שכ״א מ״ב - בחלמון החלבון עירוב בשבת, / חיה ביצה / לח עמ' במפתח: מופיע

נוספת: בשאלה שליט״א הגרי״ש נזכר ומיד
 המפתח בספר נוסף דפדוף 'העץ'? כגון - אחר דבר על הברכה את לסיים יכול האם ממנו, ולקחוהו - 'מזונות' כגון - דבר על לברך התחיל

התשובה: מיד והנה
סקמ״א ח' סי' מ״ב - בתחילה אליו כיוון שלא במה לסיימה / ברכה / נט עמ' במפתח מופיע

האויר: לחלל נזכרת שליט״א מרן של מבחנו מכבשון נוספת שאלה
ו: מהיר חיפוש לכתחילה? רק שהוא או מעכב, לחתימה״ סמוך החתימה ״מעין האם

 44 רח דרשו / סקנ״ב ס״ו סי' מ״ב - לחתימה הסמוך החתימה מעין בנוסח טעה / שלש מעין ברכה / פא עמוד במפתח מופיע

ומאתגרת: נוספת שאלה
ו: במפתח מדפדפים רבות'? נפשות 'בורא ברכת פוטרת המזון' 'ברכת האם

הפמ״ג בשם לחזור ד״ה ר' סי' ביה״ל ועי' סקט״ז, קצ״ז מ״ב - פוטרתה המזון ברכת האם / נפשות' 'בורא ברכת / סו עמ' במפתח: מופיע

המפתיע: לבוחן אחרונה שאלה
יצא? האם - העץ' 'על - היין על אחרונה ברכה בירך

56 רח דרשו ;6 נט דרשו מספק; יח רח ביה״ל - ולהיפך כהוגן, וחתם בפתיחה טעה / פא עמ' במפתח: מופיע

פסח מעניני
ו כיון או החג, לצרכי מצדקה יהנה האם  כן אם טוב״ ויום שבת מהוצאת חוץ לו קצובין אדם של מזונותיו ״כל שאמר
מצדקה? יקח למה

 מהצדקה. ויקח הצדקה. את לו שהזמין - מה' לו שהובטחה זו היא לו, הניתנת זו צדקה
 פסח, בערב שזה טובה זו ואמר בירך רבנו פסח. ערב בגגלל קשה מאד והמצב והקאות לוחם שיש לילד, ברכה בקשתי

הזה. הקושי ידי על אחר, קושי תמורת חובה ידי ויוצאים בחשבון ועולה נכנס הזה הקושי גם הרי כי
ן יהודי ברכתי רבנו חדר בצדי בעומדי  כל האיש: לי הגיב פסח. בערב למחר - לירושלים פסח לקרבן שיבוא בטלפו
 כולם. את בה יביא שה' נשרים כנפי ששמה חברה יש והגיב: רבנו שמע בטיסה. מקום ואין תפוסות הטיסות

וד יתכן האם לרבנו אמרתי פסח, ערב של בבוקר  זה בבואו, גמור:[ ]בבירור לירושלים? לקרבן לנסוע היום נזכה שע
אפשרי.

'? חמתך בשפוך הסדר בליל בישראל בית לכל בא הנביא שאליהו נכון האם  אמרה, בנט מרדכי רבי של הקטנה בתו וגו
 נפטרה, שעה חצי ואחרי לספר, צריכים שרואים מה כל לא אביה לה אמר אליהו, של מכוס שותה - עתה שבא הזקן הנה,

ו יוצאי ואח״כ  לכל שבא לכך בספרים מקור ויש ממנו. שותה שאליהו עליו שהעידה הגביע את כסף בהרבה מכרו חלצי
בישראל. בית

 פורים אחרי ויום בקוסובה רב היה שאביה אימי לי סיפרה רבינו, סח
 דף מסכת, פסח עד ולומדים איש כעשרים של קבוצה מתישבים היו
 ורצו בכורים, היו הם פסח. בערב ולסיים זה את לגמור כדי יום לכל

 כל שלא חבל דקוסבה, הרב אביה אמר ופעם בכורים. מתענית להפטר
 לרבינו ושאלתי יותר[. לומדים היו ]שכך סיום! לעשות צריך חודש
 הרבה לחשב החל רבינו דף, שלושים בדיוק שזה למדו הם מסכת איזה

 דף, ואחד שלושים שזה אף ״מגילה״ כנראה אמר, ולבסוף מסכתות
הזדרזו. אחד שדף כנראה
 שם והיה סיום עושים היו הבכורים כל זצ״ל החזו״א אצל שלנו במנין
 מציעא״. ״בבא מסכת על סיום עושה שנה כל שהיה אחד ישיבה ראש
 יום ללמוד מתחיל היה הוא מגילה, מס' לומד שהיה אחד עוד היה

 בסיום נפטר אז הספיק לא הוא כלל שבדרך כמובן פסח... ערב קודם
 המסכת. כל לבדו משלים היה ואח״כ אחר... של

 והוא שאסיים לי קרא החזו״א אחת פעם שם, מסיים הייתי גם ״אני
 אמר החזו״א סיום, עושה הייתי אני השנה ראש בערב זה היה ישמע...

 להיפטר אפשר אם אבל הבריאות, בגלל מתענית פטור אני מדינא לי,
 והיה בכור היה כ ג״ זצ״ל ״אבא רבינו הוסיף לא״... למה סיום ידי על

פסח״. בערב מסכת סיום עושה
תודה( )מנחת

^ הכנסת, בבתי פלוס" ו״נדרים במכשירי"קהילות" גם לתרום ניתן יי
 בטלפון: או שי"ח; ובחיפוש'דברי נוספות׳ לחצן'קופות על ללתוץ יש
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 הרבנים ועד תורמי על מעתיר שליט״א התורה שר מרן
 נאמר שעליה פסח בערב הקודש אגרת קריאת לאחר

 וממיתה מכשול מכל שנה באותה שינצל לו ״מובטח
ירויח,״ עסקיו ובכל יצליח יפנה אשר ובכל משונה...
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 הפסח חג 423 מס' גיליון
תשיעית שנה תשפ׳׳א

 נשמת לעילוי
 ז׳׳ל זלמן שנאור ב׳׳ר יהודה דוד ר'

 תשמ״ט ניסן י׳׳ד נלב״ע
תנצב״ה

 הגאולות כל שורש מצרים יציאת
 לבוא שלעתיד אי ג י" ברכות אמרו הרי כי אחד גאון והעיר עתיד לשון שהוא ברש"י וע"ש א'( ט׳׳ו )שמות וגו' ישראל ובני משה ישיר אז

 מצרים? יציאת ענין על לשיר לעת׳׳ל יש ומה לו" טפל מצרים ויציאת עיקר מלכויות שעבוד "שתהא שאמרו ש ע׳׳ טפלים מצרים יהיו
 התחלת את לשיר שייך - הגדולה הגאולה בעת הגלויות בסיום כך ומשום הגאולות כל ושורש תחילת היתה מצרים יציאת תשובה:
הגאולות. כל ושורש

ה״מרידה״ יצר
 בלעם. היה שזה איתא ובת׳׳י כ׳׳א( ט' )שמות בשדה מקנהו ואת עבדיו את ויעזוב ה' דבר אל לבו שם לא ואשר
 ימותו, שלא כדי שלהם המקנה את הביתה לאסוף טובה עצה להם ונתנו מתקיים, הכל להם שאמרו מה שכל כולם ראו במצרים הנה

 יצר, הטעת אלא דעה, בעל אינו ש׳׳החוטא סקי׳׳ז( קכ׳׳ו סי' )יומא החזו׳׳א מרן לן שייסד כמו והיינו ה'. דבר אל לבו שם שלא יש ואפ׳׳ה
 של יצה׳׳ר שיש באדם, הוטבע שכך והיינו ע׳׳ש. השבועה״, על לעבור נחשדו לא מ׳׳מ ההמראה תאוות אחר להימשך שנחשדו ואע׳׳ג

לעשות! שלא בדווקא מרידה,
סוף ים קריעת

 קריעת שבפשוטו העירו וכבר בתופר. והצלילן הים את קרע המצריים את להשקיע צריך ׳היה ה׳׳א(: )פ׳׳ח התורה יסודי הלכות רמב׳׳ם
ישראל. להצלת היתה הים

 אבל ישראל, עם וגאולת מצרים יציאת נשלמה ידה ועל ישראל, לצורך היתה סוף ים קריעת אמנם דהן בזה, שליט׳׳א מו׳׳ר ואמר
 בשביל המצריים את להטעות כדי היה וזה בתוכו, עברו כבר שישראל לאחר גם בקוע עמד שהים הזה החלק על מדבר הרמב׳׳ם
המצרים! הטבעת לשם כולו היה זה וחלק והטביעם, הים חזר ואז הים שבתוך ליבשה שיכנסו

רעים׳׳״ נהיים - תורה ללא
 בדברי או בפסוק, זה כתוב היכן ולכאורה ל׳רעים׳׳. אותנו שעשו דהיינו הביאו הנצי׳׳ב בשם פסח( של )הגדה המצרים אותנו וירעו
חז׳׳ל.

רעים! נהיים ממילא תורה לומדים כשאין - תורה למדו ולא ישראל את שהעבידו בזה תשובה:
מן( הגר׳׳א מרשימות שליס״א מרבינו תורה פניני הרט משולם ר' ורפואה תפילה )קונטרס

בכת׳׳י שהשיב שליט׳׳א קניבסקי הגר׳׳ח מרן תשובות

 בגיל ואחד 12 - 11 בגיל אחד ילדים, ב' לו שיש אברך א.
 בסיפור יותר להשקיע כדאי האם 6- 5 כבן יותר צעיר

 לגיל לספר עדיף או המבוגר בגיל לילד מצרים יציאת
הצעיר.

לשניהם. ת.
 קטן ואחד מצוה, בר גיל מעל כבר הוא אחד הבן ואם ב.

הבדל. שאין או יותר, לקטן לספר עדיף האם יותר,
קודם. קטן ת.
 עדיף או המכות, עשר על בסיפור, להרבות עדיף במה ג.

ביציאה. שהיו ובנסים בגאולה יותר להרחיב
בשניהם. ת.
 לילדים. להעביר שצריכים שבסיפור המסר עיקר מה ד.
גאלנו. שהקב׳׳ה ת.
 אמנם ,הסדר לליל אליו שיבוא מבקש שלו שאבא אברך .ה

 עדיף מה בבית שישאר תועלת יותר יש שלו לילדים
שיעשה.

אב. כבוד ת.
ידר היום ו.  עניני רוב את לילדים מספרים כבר שבחי

 על שוב שיחזור עדיף הסדר בליל האבא האם הסדר,
חדשים. דברים למצוא שינסה או דברים,

טוב. שיעשה איך ת.
 שיספר עדיף מי הנכדים, עם והאבא הסבא כשנמצאים ז.

האבא. או הסבא הסיפור את
שניהם. ת.
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מדבינו, ושו״ת הנהגות, עובדות, לקבל נשמח וכדי, ולהצלחה לרפואה לע"נ, הגליון ע״ג ולהקדיש לתרום ניתן
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P:  845-371-9800

Emanuel Haas, Esq. Ari J. Zaltz, Esq.
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Chevra L’Bitachon
of Rockland County

Chevra L'Bitachon is a community security 
organization which trains and manages 

members of the community to become guards 
for their own shuls and mosdos as well as

other security related resources.
For more info, please contact us at info@clbrc.org

or call/whatsapp 845.704.1205
(add us to whatsapp to see our regular security related updates)

Free Estimates
347.760.3600
HippoClosets@gmail.com

Contact us for your dream
custom closet
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ARE YOU PURCHASING OR REFINANCING?

CALL US FOR A QUOTE!
845.362.3863 •  ORDERTITLE@GIBRALTARNY.COM

As an independent agency we shop several companies to find 
you the right coverage and the right price.  

Wise Men Insurance Services
support@wisemeninsurance.com

Ph 845-579-2978  Fax 845-231-6224

To inquire about placing your free ad here, please email mitzvos@ramapost.com

FREE AD SPACE
To inquire about placing your free ad here, 

please email mitzvos@ramapost.com
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דברי תורה מודפסים ומופצים בחופשיות על ידי ראׇמּפֹוסט "בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"

פרשת צו

חג הפסח

דברי תורה
עברית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, "...וזה בחינת 
מעלת זיכרון שמות הצדיקים, כי בהשם הקדוש 

כשאתה אומר שם של  –של כל צדיק וצדיק..." 
"...נכלל בו כל מהות הצדיק, וכל  –איזה צדיק 

צדקתו ותורתו ומעשיו הטובים וכל מעלותיו 
 ומדרגותיו".

אתה מזכיר את השם, לדוגמא, של רבי שמעון 
בר יוחאי, בתוך השם יש את הכל, את מהות של 
הצדיק, המעלות שלו, המדרגות השלו, מעשיו 

 הטובים.
רבי נתן: "...על כן, על ידי שמזכירים שם אומר 

 דיק אנחנו ממשיכים עלינו קדושתו וזכותו".הצ
אתה מזכיר שם של צדיק, נמשכת עליך 
הקדושה שלו והזכות שלו מגינה עליך, רק אתה 

 מזכיר את השם שלו.
נכון, רבנו אמר שעל ידי הזכרת שמות 
הצדיקים, עושים לאדם ניסים מעל הטבע. אבל 
פה רבי נתן אומר לנו שכשאתה מזכיר שם צדיק 

על עצמך את הקדושה שלו ואת  אתה ממשיך
 .הזכות שלו

ועל ידי זה, על ידי שאדם מזכיר שמות 
הצדיקים, אומר רבי נתן: "...נזכה גם אנחנו 
לקדושה ולטהרה ולשוב אליו יתברך". יש לזה 
כח גדול מאוד להזכרת שמות הצדיקים, 
לתשובה של הבנאדם, לקדושה של הבנאדם, 

 כח גדול מאוד.
שם התנא רבי שמעון בן  "...למשל כשמזכירים

יוחאי, בזה השם כלול כל מעשה זה התנא...", 
שנים במערה, וחיבר את ספר הזוהר,  13שהיה 

"...וכל המעשיות הנזכרים ממנו, כולם כלולים 
 בזה השם הקדוש, וכן בשאר שמות הצדיקים".

כשלמדתי את זה, חשבתי שזה מחזק מאוד 
ת תזכיר שמו –, לדעת ורציתי לחזק את כולם

 של צדיקים.
אברהם', 'אלוקי כשאתה אומר בתפילה: 

נמשכת עליך הקדושה של אברהם אבינו 
', נמשכת עליך יצחקוהזכות שלו. 'אלוקי 

 .הקדושה שלו והזכות שלו
טוב, בעזרת ה'. אנחנו כמו בכל שנה רוצים 

 להכין את עצמנו לחיוכים של פסח.
בעזרת ה', שבוע הבא כבר נזכה לעשות בדיקת 

 חמץ.
מי יודע מה מברכים על בדיקת חמץ? 'ברוך 
אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו 

 .במצוותיו וציוונו על ביעור חמץ'
וזה מלמד אותנו מה זה העניין של ההתבודדות. 
שאיך אדם מבער את היצר הרע שלו? על ידי 

 שהוא הולך לבדוק אותו.
אדם שחי בלי התבודדות, והיינו בלי חשבון 

א מסוגל לבער את היצר הרע שלו. נפש, הוא ל
כי הבדיקה, שאדם מחפש כל יום מה עשיתי 
מאתמול עד היום, איפה אני צריך לשפר, איפה 
לא הייתי בסדר, הבדיקה הזו, שהוא מחפש את 

 החמץ, זה הביעור שלו, זה העיקר.
הוא לא נותן ליצר הרע לרמות אותו. יש לו בכל 

לשפר יום חשבון נפש, לבדוק את עצמו, איך 
 את החיים שלו, בכל יום ויום.

ה' חנן אותי לכתוב 'הגדה של פסח', שמה 
. קודם כל כתבתי שהסדר מתחיל מ'אמונה'

 'אמונה', אח"כ קדש ורחץ וכו'.
את האמת שזה הולך על כל החיים, כל דבר 
שאדם הולך לעשות בחיים שיזכור שהכל 

 מתחיל באמונה.

יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"
רח' שמואל הנביא 13 ת.ד. 50226 טל: 02-5812210
al5308000@gmail.com :פקס: 02-5812252 מייל

האם קיימת נוסחת קסם להצלחה בחיים?

עצות שוות זמן

"מה אתה עושה שם?" שאל גידי את שכנו היקר, מאיר. 
מאיר היה רכון באותה עת על גבי לוח עץ גדול שעל גביו 
סימונים שונים, כשבידו ָמסֹור ידני פשוט. מאיר התרומם 
וניגש לעבר הגדר, שם חיכה לו גידי מצפה לתשובה 
והתחיל לספר לו: "יצאתי לחל"ת ונמאס לי להישאר 
משועמם בבית, לכן החלטתי לפתח תחביבים ישנים. 

קניתי פלטת עץ כדי להכין ממנה ארון קטן לבית..."

כמו  מאיר  על  הסתכל  במקצועו  נגר  שהיה  גידי 
שמסתכלים על ילד טיפשון ואמר לו: "ואתה חושב 
בעזרת המסור הזה תוכל לבנות ארון? זה ייקח לך 
שעות של עבודה, והתוצאות תהיינה דלות ובאיכות 
גרועה. עזוב אותך מהמסור הזה. אני בדיוק יוצא לעבודה. 
תעמיס את הפלטה על הרכב שלי ובוא נחתוך אותה 

אצלי בנגרייה".

בדרך שיתף מאיר את גדי בתכניותיו, וגדי נתן לו כמה 
עצות ושיפורים. החיתוך של העץ במסור השולחני 

המשוכלל ארך זמן קצר.

מאיר חזר הביתה, ובערב הביא לו גדי את החתיכות, 
מוכנות להמשך העבודה.

מאיר הוא נגר חובב. בניית הארון הייתה עבורו מלאכה 
לא קלה. מה שעשה מאיר בכמה ימים היה עושה גדי 
בכמה שעות. אבל לולי העצות והעזרה של גדי, מלאכת 
הבנייה הייתה נמשכת לפחות פי שלושה מהזמן ומן 
הסתם מאיר היה מתאכזב מאוד מהתוצאות וקיים סיכוי 

סביר שהוא היה מתייאש לגמרי מהמלאכה.

עבודה בעזרת קסמים

לא פעם ניגשים אלי ְּבָעִלים שמתמודדים עם קשיים 

גדולים בשלום בית. הם באמת מתאמצים ומנסים לשנות 
– אבל אין להם העצות והכלים הנדרשים לשינוי. יוצא 
שהם עובדים קשה, לא רואים תוצאות, ולבסוף מתייאשים 
מהעבודה. אבל הרבה פעמים אחרי כמה שיחות קצרות, 
או שמיעת הדיסקים "כבוד האישה" ו"מקום ראשון" או 
לימוד הספר "בגן השלום" – הם מדווחים לי על שינוי 
דרמטי לטובה. "זה היה הרבה יותר קל ממה שחשבתי" 

הם מספרים בתדהמה.

וזה לא שהם לא עבדו. שלום בית זו עבודה. עבודה 
קשה אפילו. אבל היא אפשרית כשיש לך הכלים 

הנכונים.

עכשיו אני רוצה לענות על השאלה שבכותרת: האם 
ישנה נוסחת קסם להצלחה בחיים? והתשובה היא: כן 
ולא. אם אתה חושב שישנה נוסחת קסם שתחליף את 
העבודה האישית שלך – תשכח מזה. שום דבר לעולם 
לא יחליף את העבודה האישית. אבל בוודאי ובוודאי 
ישנה נוסחת קסם שבכוחה לשדרג את העבודה האישית 
שלך להפוך אותה למהירה יותר, יעילה יותר, מהנה יותר 
ומוצלחת יותר. לכן תמיד תחפש את העצות הנכונות, 
את ההבנות העמוקות שעשויות לשנות את כל הגישה 

שלך לעבודה. זו נוסחת הקסם האמתית.

כלי העבודה של הדור

וכאן ברצוני לדבר על העבודה הגדולה של כולנו, 
עבודת החיים שלנו: עבודת ה', מלחמת היצר, וקיום 

התורה והמצוות.

זה ברור שמה שה' רוצה מאתנו בוודאי אפשרי ּוְבֶהֵּׂשג 
ידינו, כי הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריותיו; 
אבל לפעמים העבודה נראית קשה ומתסכלת, זה נראה 

שאין תוצאות, והעסק הזה מייאש מאוד.

לכן כל חכמי הדורות ידעו שאנחנו זקוקים לעצות. 
בדיוק כמו בחיים, שכדי להצליח צריכים לחפש את 
נוסחת הקסם הרוחנית. את העצות ואת הכלים, את 
העזרה וההדרכה, שישדרגו לך את העבודה האישית 

ויהפכו אותה לקלה נעימה ויעילה.

העיסוק בעצות של רבי נחמן ובהתבודדות, שהן הכלים 
החשובים ביותר של דורנו לשדרוג עבודת ה' – הביאו 
אותי בסייעתא דשמיא לגלות כלי עוצמתי במיוחד 
שבכוחו "לנקות" את עבודת ה' מכל רעשי הרקע שכל 

כך מקשים על האדם בדרכו.

כבר עשרות שנים שאני עוזר לפונים אלי בבקשת 
עזרה בעבודת ה'. רובם סובלים משלוש מחלות עיקריות 
שגורמות להם להרגשה שהעבודה בלתי אפשרית: 
ייסורים קשים מכל כישלון, קושי להרבות בתפילה 
על כל נקודה ונקודה, ותשובה לא נכונה שמתבטאת 
ברדיפה ושנאה עצמית. כל המחלות האלה מביאות 

לאכזבה עמוקה מהתוצאות ולייאוש מוחלט.

בחדשים האחרונים עסקתי במאמרים ובשיעורים 
בידיעה שה' אוהב אותך. לא קראתי לזה אמונה, אלא 
ידיעה כי אני רואה זאת כידיעה פשוטה, שכמו שאתה 
אוהב את הבן שלך כך עליך לדעת שבורא עולם רוצה 
רק להיטיב איתך ולעזור לך והוא לא עושה איתך שום 

רע.

כבר כתבתי על כך רבות ואין כאן המקום להאריך, 
אבל אני כן מעונין להדגיש, שהידיעה הזאת היא כלי 
רב עוצמה. היא הכלי שבכוחו לשדרג את כל עבודת ה' 
ולנקות אותה מכל אותן המחלות הרוחניות של שתוקעות 
למעשה את כל העבודה, אסביר זאת בסייעתא דשמיא.

האהבה משככת את הכעס

ניקח לדוגמה עבודה על הכעס. זו עבודה שדורשת 
הרבה תפילות ויהיו בדרך הרבה נפילות. בלי הידיעה 
שה' אוהב אותך, כל נפילה מאוד מייסרת, קשה לך 

מאמר ראש הישיבה
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ר  ֲאׁשֶ ָהֹעָלה  עֹור  ִאיׁש  ֹעַלת  ֶאת  ְקִריב  ַהּמַ ֵהן  ְוַהּכֹ
ּנּור  ּתַ ָאֶפה ּבַ ר ּתֵ ֵהן לֹו ִיְהֶיה: ְוָכל ִמְנָחה ֲאׁשֶ ִהְקִריב ַלּכֹ
ְקִריב ֹאָתּה  ֵהן ַהּמַ ת ְוַעל ַמֲחַבת ַלּכֹ ְרֶחׁשֶ ה ַבּמַ ְוָכל ַנֲעׂשָ
ֵני  ּבְ ְלָכל  ַוֲחֵרָבה  ֶמן  ֶ ַבּשׁ ְבלּוָלה  ִמְנָחה  ְוָכל  ִתְהֶיה:  לֹו 

ָאִחיו: : )ז, ח-י( ְהֶיה ִאיׁש ּכְ ַאֲהֹרן ּתִ
ופירש רש"י: לכהן המקריב אתה וגו' - יכול לו לבדו, תלמוד לומר 
לכל בני אהרן תהיה. יכול לכולן, תלמוד לומר לכהן המקריב, הא 

כיצד לבית אב של אותו יום שמקריבים אותה:
מעשה שהיה אצל הרה"ק מסאטמאר זי"ע, כידוע היה צדיק זה מרבה מאוד 
בצדקה וחסד, וחלק ניכר מעתותיו הקדיש למען צרכי בני ישראל המרובים. 
לשם כך הרבה לתבוע מהעשירים הקרובים אליו הון תועפות, ואותם חילק 

לצדקה עבור צרכי הכלל והפרט. 
לדרישותיו  ונרתמו  ומאורם,  רבם  של  מעלתו  ברום  הכירו  העשירים  רוב 
והרימו נדבותיהם ביד רחבה, גם היו ביניהם שהאמינו שתמיכותיהם לאלו 
שום  היה  לא  שמבחינתם  ומובן  בנכסיהם,  ברכה  המביאה  היא  הצדקות 
מעצור לדרישותיו של הרבי, וככל אשר השית עליהם הביאו אליו נדבה לעם 
ה', אולם היו מעטים שעל אף שמוכנים היו להרים תרומתם מיאנו לתת את 
הסכום המלא אשר השית הרבי עליהם, ונימוקם עמהם, הרי הרבה טרחנו 

כדי להרוויח את עושרינו, והנה בא הרבי וגוזר את רכושינו לגזרים...
הללו,  בתים  מבעלי  מאחד  מכובדת  קצבה  הרבי  שדרש  הפעמים  באחד 
בדרישותיו,  'מגזים'  שהרבי  ולהסבירו  הרבי  אזני  את  לשבר  הלה  התחיל 
באמרו: על הרבי להבין כי הרבה יגיעות יגעתי עד שזכיתי לראות בעושרי, 
בבית  ללון  היו כמה שנים טובות שבימי המעשה השארתי  דרכי  בתחילת 
המסחר, כי חסתי על זמני לנצלה לטובת המסחר, ורוב עמל היה מנת חלקו 
באותה תקופה, ואחר כל הטרחות הללו אני יכול לומר 'יגעת ומצאת תאמין' 
כי מאחר שנתתי כל כוחי והוני בעסקיי קצרתי הצלחות, וכעת יבוא הרבי 

וידרוש שאתן את ממוני לאלו אשר לא יגעו ולא טרחו...
'סייעתא  יהודים קוראים כל זאת  תשובתו של הרבי היתה קצרה: 'אצלינו 

דשמיא'!
השורה  הברכה  את  הביא  יגיעו  לא  טועה,  שהינו  להוכיחו,  הרבי  כיוון  בזה 
פי  לעמול  ביכולתו  היה  בכך  שיזכה  הקב"ה  רצה  לא  אילו  שהרי  בנחלתו, 
חמש ואעפ"כ לא ימצא ברכה בעמלו. מאידך אותו עמל שעמל לשוא היתה, 
כי מאחר שברכת ה' התלווה אליו היה זוכה בטובו גם בלאו הכי. וכיון שכן 
יגיעך דורשים לטובת הזולת, כי מאחר שבממון  שוב אין כאן טענה שאת 

גבוה מדובר מן הראוי שיקיים בו רצון גבוה. 
כזאת רואים אנו במקרא שלפנינו, הנה, עומד לו 
כהן 'מוצלח' בעזרה והינו זריז בעבודה, וזיכו אותו 
שהובא  קרבנות  וכמה  בכמה  לעסוק  השמים  מן 
מתנות  בהרבה  גבוה  משולחן  זוכה  והלה  בעזרה, 
אולם  יהיה'!  'לו  אמרה  שהתורה  וכפי  כהונה, 
בסופו של דבר מורים לו מן השמים 'לכל בני אהרן 

וזכית בעורות ובמתנות  תהיה איש כאחיו', אכן ההצלחה האירה לך פנים, 
פי כמה מיתר אחיך הכהנים העומדים לצדך, אולם בפועל עליך להתחלק 
בזכות  וזכיתי  יגעתי  אני  הלוא  ויתמה  הלה  יבוא  ואם  עמהם שווה בשווה. 
עמלי, ולמה עלי להתחלק שווה בשווה עם יתר אחיי הנמצאים עמדי, הלוא 
גם הם עסקו כל אחד בעבודת היום, וכל אחד מצא כדי יגיעו, יטול אם כן 
כל אחד כפי אשר השיג ידו, וגם אני אזכה בעמלי, משיבים ואומרים לו, לא 
משלך אתה נותן ולא את שלך נתנו לך, ועל כן אינו מן הראוי שתטול עתה 
אכן  ובמעשיך  הנמצאים עמך,  כל  עם  נא חלק את מתנותך  ולך  יפה,  מנה 

תחוקק בלבך כי הכל בידי שמים. 
מאחר  כי  בחלקו,  נפל  גדול  שזכות  המוצלח,  הכהן  יבין  זאת  גם  אולם 
הראוי  מן  בשווה,  להתחלק  אב'  'בית  כל  על  מוטל  תורה  של  שלאמיתה 
היה שהתורה תפרש את הדבר בפירוש, ולא יצטרכו להוציא את הנאמר מן 
המשמעות הפשוט, כי בדרשה זו אנו מוציאים את ב' המקראות מפשוטן, 
לו בדווקא,  יהיה' הוא  'לו  כי משמעות  בני אהרן'  והן ה'לכל  יהיה'  הן ה'לו 
ה'בית  על  הוא  המכוון  כי  ואומרים  ממשמעותן  הדברים  את  מוציאין  ואנו 
משמעותה  אהרן'  בני  'לכל  כי  שלאחריו,  במקרא  הוא  זה  וכעין  כולו,  אב' 
לכל הכהנים כולן, היינו כל מי שנמנה על בני אהרן, ואנו מוציאין גם זאת מן 
המשמעות לומר שמהכוון הוא על ה'בית אב', ובעל כרחך עלינו לומר שלא 
בכדי נזדקקנו לדרשה זו, ואולי רצתה התורה לגלות אותנו שאע"פ שמצווים 
אנו לחלק את כל מה שזכינו משולחן גבוה שווה בשווה, מכל מקום יש בכך 
'לו יהיה' כי הכהן הנותן את שללו זוכה ש'לו יהיה' זאת לזכות  בחינה של 

לעולם הבא. 
אלו הם הלקחים שעלינו ללמוד מאלו המקראות, תחילה עלינו לדעת כי גם 
אם זיכה אותנו הבורא בממון, אין זה משלנו, ועלינו להרים תרומת ה' לעניים 
ולאביונים, ואם אכן זכינו בשכל זה, וקיימנו את המוטל עלינו אז אכן זכינו 

באותן המעות, כי זכינו על ידם לקנין נצחי לעולם העליון. 
מרידה  הערביים  פעם  עשו  ישראל  בארץ  הטורקיים  שכששלטו  מסופר 
בהם, וערכו פוגרום בכל יושבי ארה"ק, ובעיקר נתנו ידם ביהודים, ואספו את 
כל יהודי צפת למקום מסוים הנקרא 'אופשלוס', ובין השבויים היה גם כן 
הרה"ק מאווריטש זי"ע, והישמעלים עינו את היהודים ולא נתנו להם אפילו 

לחם לפי הטף. 
היה שם יהודי בשם ר' ישראל לייב, הוא היה נכד אחיו של הרה"ק מאווריטש 
זי"ע, הלה סיכן את נפשו ובמסתרים יצא ממקום ה'אופשלוס' כדי להביא 
טרף לכל הנפשות המעונות, ואכן השיג ידו לסך לחמים והיו בהם כדי לחלק 
לחם  בידו  נשאר  חלקו  אחד  לכל  שחילק  ואחר  אחד,  לכל  הלחם  מחצית 
לייב לקחת זאת לעצמו, וכשהרגיש בכך ה'בת עין'  ר' ישראל  ורצה  שלם, 
אמר לו: 'רבי ישראל לייב גלייך מיט אלעמען'! ]רבי ישראל לייב חלק את 
מנתך שווה בשווה עם כולם[, ועל אף שמסר נפשו 
על זה לא ראה הרה"ק בכך סיבה מוצדקת לחוננו 
במנה כפולה, כי כפי שאמרנו שעל הזוכה במתנת 
יד מהשי"ת עליו לדעת שגם משל אחרים הופקד 
בעל  זה  לייב  ישראל  ר'  היה  הנראה  וכפי  בידו, 
עצמו  להשוות  ממנו  לתבוע  יכולים  והיו  מדרגה 

עם כולם. 
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 • מצוה עלינו לספר •
נשים  עומדות  החג  פרוס  לפני  הרבה 
חשש  מכל  הבית  בניקוי  ועמלות  צדקניות 
חמץ ואבק, העיקר שיהיו בטוחות שביתן נקי 
וכשר, ואילו הגברים עמלים להכין פירושים 
נאים ומעשיות טובות כדי לקיים בהידור את 
ובאמת  מצרים',  יציאת  'סיפור  של  המצוה 
עלינו להבין מהי המצוה בסיפור ניסי יציאת 
עד  חשובה  כ"כ  זו  מצוה  ומדוע  מצרים, 
המרבה  ש'כל  כך  על  אומר  ההגדה  שבעל 
לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח', ובמה 
זה שונה מכל ימות השנה שאז המצוה היא 

רק לזכור את יציאת מצרים ולא לספר.
ולמרות  שנו  ולא  קראו  שלא  יהודים  יש 
המצוות  כל  את  לקיים  הם משתדלים  זאת 
בהידור כפי יכולתם, אבל יש שישאלו: מדוע 
סיפורים  אותם  על  שנה  בכל  לחזור  צריך 
הידועים לכל, והרי את סיפורי יציאת מצרים 
יודע כל ילד קטן מאז היותו בגן, ומה תועלת 
הרי  דבר  של  בסופו  הסיפור,  בהרחבת  יש 
השתעבדו  ישראל  בני  הסיפור:  תקציר 
בכח  אותם  הוציא  שהקב"ה  עד  במצרים 
בעשר  המצרים  את  שהכה  לפני  לא  גדול, 
אז  בקצרה,  הסיפור  כאן  עד  הגונות,  מכות 
ולהיות  בפרטים  להרחיב  צריך  מה  לשם 

מ'כל המרבה לספר'?
חג הפסח נקרא גם חג האמונה, והוא מעין 
שכתבו  מה  וידוע  לאמונה',  השנה  'ראש 
מתעורר  הסדר  שבליל  הקדושים  בספרים 
וכמו  מצרים,  ביציאת  כמו  עליון  כח  אותו 
שאז ראו כולם את כוחו של הקב"ה והאמונה 
בו יתברך היתה גדולה ומוחשית, כך גם בזמן 
הזה אפשר לקבל את אותה אמונה להרגיש 
ולראות את גדולתו וכוחו של השי"ת, וכוח 
יציאת  בניסי  שמספרים  ע"י  מתעורר  זה 
מצרים, ועוד ניסים אחרים שנעשו לאבותינו 
ולנו בכל הדורות, וכשאנו מספרים את אותם 
לנו  האמונה  כח  לאותו  זוכים  אנו  סיפורים 
ולכל הנלווים עלינו, וכח זה אינו בנמצא בכל 
מצוה  יש  הסדר  בליל  רק  לכן  השנה  ימות 
להרבות בסיפור יציאת מצרים, וככל שנרבה 
את  נחדיר  כך  הניסים  ובפרטי  בסיפורים 
שתשאר  בליבנו  ועמוק  חזק  יותר  האמונה 

שם לימים אחרים ולשאר ימות השנה.  
)ע"פ טיב המועדים - פסח(
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 הפסח חג 423 מס' גיליון
תשיעית שנה תשפ׳׳א

 נשמת לעילוי
 ז׳׳ל זלמן שנאור ב׳׳ר יהודה דוד ר'

 תשמ״ט ניסן י׳׳ד נלב״ע
תנצב״ה

 הגאולות כל שורש מצרים יציאת
 לבוא שלעתיד אי ג י" ברכות אמרו הרי כי אחד גאון והעיר עתיד לשון שהוא ברש"י וע"ש א'( ט׳׳ו )שמות וגו' ישראל ובני משה ישיר אז

 מצרים? יציאת ענין על לשיר לעת׳׳ל יש ומה לו" טפל מצרים ויציאת עיקר מלכויות שעבוד "שתהא שאמרו ש ע׳׳ טפלים מצרים יהיו
 התחלת את לשיר שייך - הגדולה הגאולה בעת הגלויות בסיום כך ומשום הגאולות כל ושורש תחילת היתה מצרים יציאת תשובה:
הגאולות. כל ושורש

ה״מרידה״ יצר
 בלעם. היה שזה איתא ובת׳׳י כ׳׳א( ט' )שמות בשדה מקנהו ואת עבדיו את ויעזוב ה' דבר אל לבו שם לא ואשר
 ימותו, שלא כדי שלהם המקנה את הביתה לאסוף טובה עצה להם ונתנו מתקיים, הכל להם שאמרו מה שכל כולם ראו במצרים הנה

 יצר, הטעת אלא דעה, בעל אינו ש׳׳החוטא סקי׳׳ז( קכ׳׳ו סי' )יומא החזו׳׳א מרן לן שייסד כמו והיינו ה'. דבר אל לבו שם שלא יש ואפ׳׳ה
 של יצה׳׳ר שיש באדם, הוטבע שכך והיינו ע׳׳ש. השבועה״, על לעבור נחשדו לא מ׳׳מ ההמראה תאוות אחר להימשך שנחשדו ואע׳׳ג

לעשות! שלא בדווקא מרידה,
סוף ים קריעת

 קריעת שבפשוטו העירו וכבר בתופר. והצלילן הים את קרע המצריים את להשקיע צריך ׳היה ה׳׳א(: )פ׳׳ח התורה יסודי הלכות רמב׳׳ם
ישראל. להצלת היתה הים

 אבל ישראל, עם וגאולת מצרים יציאת נשלמה ידה ועל ישראל, לצורך היתה סוף ים קריעת אמנם דהן בזה, שליט׳׳א מו׳׳ר ואמר
 בשביל המצריים את להטעות כדי היה וזה בתוכו, עברו כבר שישראל לאחר גם בקוע עמד שהים הזה החלק על מדבר הרמב׳׳ם
המצרים! הטבעת לשם כולו היה זה וחלק והטביעם, הים חזר ואז הים שבתוך ליבשה שיכנסו

רעים׳׳״ נהיים - תורה ללא
 בדברי או בפסוק, זה כתוב היכן ולכאורה ל׳רעים׳׳. אותנו שעשו דהיינו הביאו הנצי׳׳ב בשם פסח( של )הגדה המצרים אותנו וירעו
חז׳׳ל.

רעים! נהיים ממילא תורה לומדים כשאין - תורה למדו ולא ישראל את שהעבידו בזה תשובה:
מן( הגר׳׳א מרשימות שליס״א מרבינו תורה פניני הרט משולם ר' ורפואה תפילה )קונטרס

בכת׳׳י שהשיב שליט׳׳א קניבסקי הגר׳׳ח מרן תשובות

 בגיל ואחד 12 - 11 בגיל אחד ילדים, ב' לו שיש אברך א.
 בסיפור יותר להשקיע כדאי האם 6- 5 כבן יותר צעיר

 לגיל לספר עדיף או המבוגר בגיל לילד מצרים יציאת
הצעיר.

לשניהם. ת.
 קטן ואחד מצוה, בר גיל מעל כבר הוא אחד הבן ואם ב.

הבדל. שאין או יותר, לקטן לספר עדיף האם יותר,
קודם. קטן ת.
 עדיף או המכות, עשר על בסיפור, להרבות עדיף במה ג.

ביציאה. שהיו ובנסים בגאולה יותר להרחיב
בשניהם. ת.
 לילדים. להעביר שצריכים שבסיפור המסר עיקר מה ד.
גאלנו. שהקב׳׳ה ת.
 אמנם ,הסדר לליל אליו שיבוא מבקש שלו שאבא אברך .ה

 עדיף מה בבית שישאר תועלת יותר יש שלו לילדים
שיעשה.

אב. כבוד ת.
ידר היום ו.  עניני רוב את לילדים מספרים כבר שבחי

 על שוב שיחזור עדיף הסדר בליל האבא האם הסדר,
חדשים. דברים למצוא שינסה או דברים,

טוב. שיעשה איך ת.
 שיספר עדיף מי הנכדים, עם והאבא הסבא כשנמצאים ז.

האבא. או הסבא הסיפור את
שניהם. ת.
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ח" ש  ח פה גא | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
חג הפסח תשפ"א

ביאר הרב הגדול הרמב"ן ז"ל, המקובל האלקי אשר 

התורה",  וסודי  חכמה  תעלומות  נגלו  לבד  אליו 

שלפני כל נס היה הנביא צריך לעשות פועל דמיון 

והנה הם  למטה כדי להמשיך את הנס מלמעלה, 

דברי הרמב"ן )בראשית יב-ו(:

מכח  תצא  כאשר  עירין  גזירת  כל  כי  "ודע 

מתקיימת  הגזירה  תהיה  דמיון,  פועל  אל  הגזירה 

על כל פנים, ולכן יעשו הנביאים מעשה בנבואות, 

והיה  נא-סג(  )ירמיה  לברוך  שצוה  ירמיהו  כמאמר 

ככלותך לקרוא את דברי הספר הזה, תקשור עליו 

תשקע  ככה  ואמרת  פרת  תוך  אל  והשלכתו  אבן 

בהניחו  יג-טז(  ב  )מלכים  אלישע  ענין  וכן  וגו'.  בבל 

זרועו על הקשת, ויאמר אלישע ירה ויור, ויאמר חץ 

החזיק  ולפיכך  בארם...  תשועה  וחץ  לה'  תשועה 

בכל  דמיונות  לו  ועשה  בארץ,  אברהם  את  הקב"ה 

העתיד להיעשות בזרעו".

בראש  הסימנים  ענין  המהר"ל  מבאר  זה  לפי 

השנה בלשון קדשו:

הזה  הדבר  כי  אלו,  דברים  להבין  תדע  "ומעתה 

הוא חכמה נפלאה לעשות לגזירה עליונה דמיון וסימן 

למטה, כדי שתצא לפעל הטוב ותהי מקיימת הגזירה 

שתמצא  כמו  ודמיון  סימן  לעשות  ראוי  לכך  לטוב, 

שעשו הנביאים. וזהו ענין הדמיון למכלי בריש שתא 

דברים שיש בהם סימן טוב, כדי שתצא הגזירה לפעל, 

דאמר  והיינו  מתקיימת...  הטובה  הגזירה  תהיה  ואז 

השתא דאמרת סימנא מילתא, כי הוא מילתא לענין 

ודברים  ידי סימן תצא הגזירה לפעול הטוב,  זה שעל 

אלו נעימים ויקרים מפז וכל חפצים לא ישוו בהם".

בליל  המצוות  שקיום  היות  כי  אמינא  מעתה 

הוא  חמץ,  ממשהו  לשמירה  גדול  בהידור  הסדר 

הכנה לצאת זכאים בדין בראש השנה שאז סימנא 

מילתא, והרי בכל המצוות בליל פסח ישנם תיקונים 

שכתוב  כמו  השנה,  ראש  על  רומז  "היום"  כי  לב:( 

להתיצב  האלקים  בני  ויבואו  'היום'  "ויהי  א-ו(:  )איוב 

על ה' ויבוא גם השטן בתוכם", שהוא ראש השנה 

יום הדין שהשטן מקטרג על בני העולם. וזהו פירוש 

אתם  השנה  בראש  יוצאים",  אתם  "היום  הכתוב: 

בזכות  האביב",  "בחודש  הדין,  מן  בדימוס  יוצאים 

אכילת המצות בחודש ניסן בפסח.

יומתק לפרש בזה הפסוק )שמות יב-טו(: "שבעת 

ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור 

תנחומא  במדרש  דהנה  לדקדק  ויש  מבתיכם". 

בחג  שנאמר  מה  על  מקשה  כב(  אות  אמור  )פרשת 

הסוכות )ויקרא כג-מ(: "ולקחתם לכם ביום הראשון, 

וכי בראשון הוא והלא בט"ו הוא". ומתרץ: "ראשון 

לחשבון עוונות". ולפי זה יש להקשות גם כאן על 

לשון הכתוב: "אך ביום הראשון", וכי בראשון הוא 

והלא בט"ו בחודש הוא.

לומר,  יש  הקדוש  הזוהר  דברי  לפי  אמנם 

בשנה  הראשון  היום  על  בזה  לנו  רמזה  שהתורה 

שהוא ראש השנה, וזהו פירוש הכתוב: "שבעת ימים 

מצות תאכלו", אם תאכלו מצות שבעת ימים, כי אז 

"אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם",  תזכו: 

שביום הראשון שהוא ראש השנה שהוא יום הדין, 

שלא  מבתיכם  שאור  שנקרא  השטן  את  תשביתו 

להתבונן  נשאר  שעתה  אלא  עליכם.  לקטרג  יוכל 

מצה  אכילת  שבין  הנפלא  הקשר  על  שאת  ביתר 

בפסח ובין ביטול הדין בראש השנה.

 ימנא מילפא בראה שהנש

יב.(:  )הוריות  בגמרא  ששנינו  מה  עוד  נקדים 

היא,  מילתא  סימנא  דאמרת  השתא  אביי  "אמר 

]לעולם[ יהא רגיל למיחזי בריש שתא קרא ורוביא 

ב"באר  המהר"ל  וביאר  ותמרי".  וסילקא  כרתי 

הגולה" )הבאר השני( הכוונה בזה, על פי יסוד גדול 

שחידש הרמב"ן שהמהר"ל מגדיר אותו: "ודבר זה 

כתב בספר "יסוד ושורש העבודה" )שער ט פרק 

ו( שראוי לומר בליל הסדר לפני קיום מצות הלילה 

את כל ט"ו הסימנים: "קדש ורחץ, כרפס יחץ, מגיד 

עורך, צפון  כורך, שלחן  רחצה, מוציא מצה, מרור 

ברך, הלל נרצה". הנה הדברים בלשון קדשו:

"סימנא מילתא היא, בהני חמשה עשר מילות 

של הסדר קדש ורחץ כו', כי נרמזו בו סודות גדולים 

ונפלאים מאד, ועל כן בעבודה זו יאמר גם סימניה 

מלא  בפה  יאמר  הקידוש  קודם  דהיינו  מלא,  בפה 

קדש, וקודם הרחיצה הראשונה יאמר ורחץ, וכן כל 

הסדר עד נרצה יאמר גם כן בפה מלא נרצה".

את  לומר  שתיקנו  הטעם  לבאר  ונראה 

בזוהר  שמבואר  מה  פי  על  הסדר,  בליל  הסימנים 

הקדוש )פרשת תצוה קפג:( כי מי שאוכל מצות בליל 

כי  השנה,  בראש  כלל  עליו  שולט  הדין  אין  פסח 

על  ומקטרג  עולה  שהשטן  ידי  על  הוא  הדין  ענין 

בפסח  מחמץ  ישראל  כשנזהרים  אבל  ישראל, 

שהוא רומז על היצר הרע שהוא השטן, כי אז אין 

ישראל  על  לקטרג  יכול  הרע  היצר  שהוא  החמץ 

בראש השנה, הנה לשון קדשו:

"ביומא דראש השנה דאיהי יומא דדינא, דלאו 

דאסוותא,  מיכלא  נטלו  דלא  לאינון  אלא  איהו 

אחרא  מיכלא  בגין  דאורייתא  לאסוותא  ושבקו 

ההוא  השנה  דראש  דא  ביומא  דהא  חמץ,  דאיהו 

חמץ סלקא ומקטרגא עליה דבר נש ואלשין עליה". 

הדין  אין  הדין,  יום  שהוא  השנה  "בראש  פירוש: 

אלא על אותם שלא אכלו מצה שהיא מאכל של 

ועזבו רפואת התורה כדי לאכול ח"ו חמץ  רפואה, 

בפסח, שהרי ביום זה של ראש השנה החמץ שהוא 

השטן עולה ומקטרג על בן אדם ומלשין עליו".

ב"דברי יחזקאל" להגה"ק משינאווא זי"ע )פרשת 

יוצאים  אתם  "היום  יג-ד(:  )שמות  בזה  מפרש  בא( 

בחודש האביב". על פי המבואר בזוהר הקדוש )בא 

א
  ימני ש דר כמו ש ימנים בראה שהנש

כי בזכופ   ח יוצאים זכאים בדין בראה שהנש

פירושים וביאורים בהגדה של פסח

דברי שי”ח • טיב הקהילה • שבילי פנחס • חוט של חסד • המברך
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