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'You shall surely gladden'- 'שמח תשמח' 
I read the story of Parashas Tazria about the man who would 
not take out loans under any condition and I identified myself 
with that man to the letter. I decided to share several 
hashgacha stories that happened to me. I too, am careful not to 
take out loans under any circumstances. It so happened that my 
oldest son needed a new suit for my daughter’s engagement. I 
looked at his suit, and he was right, he had this suit for quite 
some time, and it was worn. But what could I do? The next day I 
had to pay the waiters and the caterer for the engagement 
party. 
I kept the concerns to myself and I took my son to the suit store 
to get measured for a suit. The clerk took out his tape measure 
and measured my son and brought him a suit in his size. 
I asked him the price and he said 470 shekel. I checked my 
pockets and I found exactly 468 shekel. My son handed over 5 
shekel from his pocket and asked to share the expense of the 
suit with what he had. He said: “Abba, I know that it is not easy 
for you to buy me a suit now, and you do everything gladly and 
with a smile as if you are a millionaire. At least take what I have 
and let me share the cost!!!”  
He gave me what he had, and we happily left with the suit and I 
had 3 shekel left to pay for the engagement expenses… 
Moments before the engagement party I found a quiet corner 
and I began to daven to the Creator of the world and this is 
what I asked: “Dear Father, I know that You will not forsake me 
and You area concerned for the expenses of the engagement, 
but I have just one request, do not let the economic burden 
overshadow the simcha of the engagement. Let me and my 
family truly enjoy the simcha worry-free…” 
Not even a few minutes from the beginning of the simcha, my 
father, a simple man, not at all wealthy, called me to the side, 
and handed me an envelope, saying: “I know that this is 
nowhere near what you need, but your mother and I want to 
share the expense as much as we can!!!” In the envelope were 
2,000 shekel which more than enough to cover the expenses 
and the simcha was complete and not affected at all since the 
Creator of the world sent me salvation right at the beginning of 
the simcha.  
I have many more stories like this, but I wanted to share a little 
to publicly thank Hashem and to arouse other people to 
consider what happens to them and to thank Hashem for all the 
goodness He does!!! 

 י.ה.

Festival of Faith – חג האמונה 
Rebbe Yisroel Salanter was once staying by an observant man 
whom he knew for many years and he relied on his kashrus. But on 
that particular visit, R’ Yisroel determined that the man had begun 
to slide in his mitzvah observance. R’ Yisroel asked him, “Why did 
your ways change for the bad?” The man replied, “It all started a 
few months ago when an apikoras [heretic] came to me with a 
piece of treifah [non-kosher] meat in his hand and this is what he 
said to me: ‘If HaKadosh Baruch Hu controls the world and there is 
a judge and justice, then I will choke while eating it. But, if I will 
remain healthy, this is a sign that there is no justice and there is no 
judge.’ [Chas v’chalila] and the words entered into my heart.” 
While they were talking, the man’s daughter walked and happily 
showed her father that she received a certificate of excellence in 
dance. R’ Yisroel said to her, “I don’t believe in certificates, I want 
to see your excellence with my own eyes.” The little girl was 
insulted and said, “I already demonstrated my ability in school, and 
I don’t have to dance in front of anyone who asks. This is why I 
have a certificate!” R’ Yisroel turned back to the man and said, 
“Your ears should hear the words of your daughter. HaKadosh 
Baruch Hu has already demonstrated His ability to perform 
miracles and wonders before the eyes of all the nations, and 
everything is certified in the certificate – the Torah, and He does 
not have ‘to dance’ before any fool who wants to see if the words 
of the Torah are true!” 
The holiday of Pesach is also called ‘the Holiday of Faith’, the 
holiday on which we are commanded (Shemos 13:8) 'והגדת לבנך – 
‘and you shall tell your son’, to pass on to the coming generations 
the pure faith in the Creator. Therefore, we have the mitzvah to 
talk about the exodus from Egypt, and whoever increases his 
discussion about it, the more praiseworthy is he. The poskim have 
ruled that whoever increases the discussion of the difficult 
servitude has not fulfilled his obligation of telling about the exodus 
from Egypt. Rather, one must simply relate the miracles that 
HaKadosh Baruch Hu performed for us when we left Egypt. 
If the main mitzvah is ‘and you shall tell your son’, you must tell 
him in a way that is pleasing to ‘your son’, in the manner of ‘train 
the youth according to his level’, in order to instill faith in the 
hearts of the young ones. The best way to do this is by personal 
example. When they see that the father truly believes that 
everything that happens is ordained from Above, and when they 
see that the father keeps all the customs and stringencies that he 
received from his fathers and rabbis, and he is happy to do this, 
then they will believe that he believes, and this is the best way to 
teach faith.     

    -   Tiv HaMoadim - Pesach 
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This man feared the word of Hashem, and since he was a man of 
means, he built himself a separate house for Pesach, shut down the 
rest of the year. His intent was to keep all the stringencies of Pesach, 
and by doing this he was sure that there would be no suspicion of 
chametz since there was never any found in this house. He showed 
the Bobover Rebbe this house while explaining why he built it. 
To the amazement of the wealthy man, the Rebbe did not show 
good will towards the man, just the opposite, it was clear from the 
Rebbe’s expression that he was not pleased. The man wanted to 
know what he had done wrong by doing this. The Rav replied: ‘My 
grandfather, the ‘Divrei Chaim’ of Sanz zy”a would distribute funds 
for many holy causes. Silver and gold were worthless to him when it 
came to a mitzvah. He would never consider an expense if it was for 
the beautification of a mitzvah. Since my grandfather never did this, 
it is not beautification.’ 
Had we heard this story before reading the above, we would not 
have understood the Bobover Rebbe. All our efforts are to remove 
any vestige of chametz. If so, why is it not better to have a place 
totally free of chametz? Why is it better to clean for Pesach than 
have a place that is already Pesach ready? The answer is: True, 
practically speaking, it is better to use something that has no 
suspicion of chametz, but this also means that there is no effort 
exerted in preparing for Pesach and this is what benefits us and this 
extends the light that glows within us. Therefore, the Sanzer Rebbe 
preferred using a place for Pesach that was used for chametz the 
rest of the year. 

 במעלת היגיעה שבערבי פסחים
The benefit of effort before Pesach 

In light of what we have said, we can understand why the holy Tzaddikim 
worked so hard to remove chametz before Pesach. In particular, the 
sentiment of the Berditchever Rav who said that just like angels are created 
from the sounds of the shofar, they are also created from the hard work 
before Pesach. He added that most of the time we get ready for Pesach with 
anger, but if we would be careful not to get angry, we would merit Ruach 
HaKodesh [Divine Inspiration]. 
The early Tzaddikim and Chassidim would do deep soul searching during 
these days. It is told about Rebbe Mordechai of Lechvitch zy”a that one Erev 
Pesach a congregant by the name of Rebbe Beryl Rizner z”l came to him to 
say goodbye as he was going home for the holiday. The Rebbe told him that 
on his way he is passing through the city of Mosh, he should greet the 
people and ask if ‘they checked the holes and cracks’. He reached Mosh on 
the night of the 14th and since he was in a hurry, he went to the shul 
window and knocked on it and shouted “the Rebbe said ‘check the holes 
and cracks’”. This was before maariv and they took the words to heart and 
davened maariv for hours while crying and shouting until it was said the 
Chassidim lost their minds. 

 חג הפסח הכשר לתורה
The holiday of Pesach is preparation for Torah 

In light of what we have said we can understand how Pesach leads into the 
giving of the Torah. Rebbe Chaim Vital in his sefer ‘Shaarei Kedusha’ (Section 
1 Gate 2) the reason the Torah was not negative about the bad traits 
although they are very serious as described by Chazal. He explains that 
these traits are categorized as ‘derech eretz’ [the way of the world] that 
precedes the Torah. It is incumbent on someone who comes to receive the 
Torah to purify himself from these bad traits, therefore, there is no place for 
the Torah. So long as the person does not refine his traits he is not fit for the 
Torah. 
This is why this holiday precedes the giving of the Torah, one must uproot 
the bad before receiving the Torah. Before Pesach we must refine the seven 
traits that are counted during the seven weeks of the Omer which begins on 
Pesach and ends with the giving of the Torah. 
Hashem Yisbarach should help us be enlightened from the light of the 
holiday, and good should overcome bad, and we should purify our souls and 
extend the light of Torah in our midst. 
   
 
 

 הכנה לתורה בכח הארת הפסח
Prepare for Torah with the light of Pesach 

 
 היגיעה לשרש אחר ה'חמץ' המעורה בנפש

The effort to uproot the ‘chametz’ embedded in the soul 
When a person fulfills the mitzvah of ‘burning the chametz’ he 
recites a short Tefillah. In it he requests ‘just as I am removing the 
chametz from my house and my domain, so too, Hashem, my G-d, 
and the G-d of my fathers should remove all external influences, 
and remove the unclean spirit from the land, and eradicate the 
yetzer hara from us.’ 
This Tefillah teaches that all the effort that we exert before the holy 
holiday is done with the intent to uproot the evil that is within us. 
This is explained many times in holy seforim that chametz refers to 
the yetzer hara and all the bad characteristics that it causes. 
Chametz is the thing that attracts the heart, which alludes to the 
bad cravings that tug at the soul of the person. Similarly, chametz 
alludes to arrogance which the person yearns for. Since we make a 
nice, tasty pastry from chametz, this alludes to man’s chasing after 
honor. When we exert ourselves to remove chametz, our intent is 
to remove the chametz from our souls. Even if a person is able to 
recognize the bad traits within him, it is not possible to remove 
them without hard work which makes an impression. As the 
Chinuch writes (Siman 16), the heart is drawn after the effort, this 
effort is the work needed to align the soul to the truth. 
These words are explained in the holy sefer ‘Imri Pinchas’ by HaRav 
HaKadosh Rebbe Pinchas of Karitz zy”a, ‘the essential removal of 
chametz is the removal of idolatry’. The intent is that the purpose 
of removal is to remove all aspects of idolatry, which are all the bad 
traits categorized as idolatry as Chazal have said (Sotah 4b), ‘Any 
person who is haughty is as if he served idols’. The same thing is 
said about anger (Zohar Section 1 27b), ‘Whoever is angry is as if he 
served idols’. Lust and glory, which arouse the person to do things 
not for the sake of Heaven, are also categorized as idolatry. Our 
efforts before Pesach is to uproot these traits from within us and 
remove them. Rebbe Pinchas brings a proof to this from Yeshayahu 
after he removed all the idols he commanded to make the Pesach 
(see Kings I Chapter 23). It states there that a Pesach like that had 
not been made there since the time of the Judges. As long as they 
were drawn after idolatry, they had no connection to Pesach. The 
main purpose of Pesach is to uproot the evil, and those generations 
wanted evil. He ends that if all Israel would burn chametz with the 
intent to remove idolatry, the exile would be much easier to bear. 

 זיכוך המידות מכח הארת החג
Purifying the midos with the power of the illumination of the chag 
We learn from all this that the meaning of Pesach is to remove the 
bad as explained in the holy seforim. Every year with the coming of 
each holiday a holy illumination emits from the original holy 
holiday. Pesach was established as our exile from Egypt. It was then 
that the Jewish nation was able to distinguish between good and 
bad. This distinction came about from the refining and 
overpowering of bad. Thus, every year, we have the same power 
and we too can uproot the bad. But, for this power to continue we 
must take some action down below, as stated in the holy seforim, 
the light of the festivals extend Above only when there is an action 
below. This is why we must exert much effort to remove the 
chametz so that the light from Above will shine through the holiday 
and good will overcome bad and correct our souls. 

 הארת החג מכח אתערותא דלתתא
The light of the holiday from the power of an action down below 

We can illustrate the light that we have been discussing from the 
following incident: it is told about the first Rebbe Shlomo of Bobov 
zt”l, who was once hosted by a wealthy man. The man took him 
around his properties to show him his vast wealth and great honor.  
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guests into his tents—fulfilling the mitzvah of “hachnasas 
orchim”—and drawing people closer to the Almighty, as it is 
written (Bereishis 21, 33): “He planted an “eshel” in Be’er 
Sheva, and there he proclaimed the name of Hashem, G-d of 
the Universe.  Rashi comments: By means of that “eshel,” the 
name of HKB”H was proclaimed as G-d of the entire universe.  
After they would eat and drink, he would say to them, “Bless 
Him of whose you have eaten.”  Do you believe that you have 
eaten of mine?  Of that which belongs to Him Who spoke and 
the universe came into existence you have eaten.  

Now, this explains very nicely why Chazal profoundly 
chose to open the seder with the words: אכלו די  עניא  לחמא   "הא 

 indicating that these are the very same—אבהתנא בארעא דמצרים"
matzos that Yisrael ate when leaving Mitzrayim.  As explained, 
however, Avraham Avinu already ate matzos on Chag HaPesach, 
well before the exodus.  This is why the festival of Pesach is 
associated with Avraham.

Therefore, they instituted the invitation of guests with a 
double formula.  First, we invite: “Whoever is hungry, let him 
come and eat”—invoking the kedushah of Avraham Avinu, 
who spent his entire life summoning guests to come and eat 
in his tents.  Then, we add: “Whoever is needy, let him come 
and celebrate Pesach.”  This second declaration recalls the 
visit the malachim, whom HKB”H sent to Avraham Avinu on the 
third day after his Bris milah.  He invited them to eat matzos 
with him, as indicated by his request of Sarah: “Knead and 
make cakes.”  

Our sages of blessed memory, the Tannaim and Amoraim who 
arranged the Pesach Haggadah, opted to begin the mitzvah of 
“sipur yetzias Mitzrayim” with the paragraph of: הא לחמא עניא די" 

 This is the bread of affliction that—אכלו אבהתנא בארעא דמצרים"
our forefathers ate in the land of Egypt.  It is fitting that we 
scrutinize the formula of this paragraph.  We invite guests to 
join us; however, the formula employed seems redundant: כל" 

 whoever is hungry, let him—דכפין ייתי וייכול, כל דצריך ייתי ויפסח"
come and eat; whoever is needy, let him come and celebrate 
Pesach.  According to the Rishonim, this means that everyone 
who is hungry should come and eat; while everyone who is 
needy should come and eat the foods required for the festival 
of Pesach.  We will endeavor to explain why we begin the seder 
night with this double invitation.  

We will begin to shed some light on the subject by 
introducing what the Tur (O.C. Hilchos Rosh Chodesh 417) 
writes in the name of his brother, Rabbi Yehudah.  He asserts 
that the three festivals—the “shalosh regalim”—correspond 
to the three holy Avos.  Specifically, with regards to Pesach, he 
writes: "היה ופסח  עוגות  ועשי  לושי  דכתיב  אברהם  כנגד   Pesach—"פסח 
corresponds to Avraham, for it is written (Bereishis 18, 
6): “Knead and make cakes.”  This occurred at the time 
of Pesach.  In other words, Avraham invited the malachim to 
partake of the Pesach foods that they were eating, including the 
matzos baked by Sarah Imeinu.  Therefore, Pesach is associated 
with Avraham.  

Furthermore, we know that Avraham Avinu served Hashem 
with the midah of chesed.  Therefore, he was constantly inviting 

1
“Let all who are hungry come and eat” 

To Elicit the Merit of Avraham Avinu
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The fourth part of the seder is ״יחץ״.  It states in the Shulchan 
Aruch (O.C. 473, 6): He should take the middle matzah and 
break it in two.  He should give one half of it to one of those 
in attendance for safekeeping as the “afikoman,” and it is 
placed under the tablecloth.  The second half, he should 
place between the two whole matzahs.  Then, he should lift 
the seder-plate containing the matzahs and recite from “הא 

  ”.מה נשתנה“ until ”לחמא עניא

The Magen Avraham (20) explains the reason for dividing 
the matzah into two distinct parts based on the passuk 
(Devarim 16, 3): "עוני לחם  מצות  עליו  תאכל  ימים   for seven—"שבעת 
days you shall eat matzos because of it, bread of affliction.  
They expound on this passuk as follows (Pesachim 115b): לחם" 

בפרוסה" כאן  אף  בפרוסה  שדרכו  עני  מה  כתיב,  עני   although it is—עוני, 
pronounced lechem “oni,” it is written “ani.”  The former 
means “affliction”; the latter means “a poor man,” suggesting 
the following interpretation.  Just as a poor man usually eats a 
piece of bread (rather than a whole loaf), here, too, we fulfill 
the mitzvah with a piece of bread.  Therefore, we split the 
matzah in two, so that we fulfill the mitzvah of eating matzah as 
a poor man would eat his bread.  

It is fitting that we present to our royal audience a precious 
idea that I gleaned from the immaculate teachings of the Bris 
Kehunas Olam.  He explains why we prepare the “afikoman” 
early in the seder, during the part of “yachatz.”  He teaches 
us that eating the afikoman is a segulah for a good livelihood.  
Hence, the name אפיקומ"ן, which can be broken down into the 
two words "אפיקו מן".  This suggests that in the merit of eating it, 
we obtain nourishment throughout the entire year.  

Now, we have learned in the Gemara (118a): מזונותיו  "קשין 

סוף ים  לגוזר  ליה  וסמיך  בשר,  לכל  לחם  נותן  דכתיב  סוף,  ים  כקריעת  אדם   של 

 providing man’s sustenance is as difficult as “Krias—לגזרים"
Yam Suf.”  As it is written (Tehillim 136, 25): “He gives 
nourishment to all flesh.”  Near that passuk it states (ibid. 
13): “To the One Who split the Yam Suf into parts.”  Thus, 
we learn that a man’s food and sustenance are related to “Krias 
Yam Suf.”  Furthermore, we learn from the writings of the Arizal 
(Sha’ar HaKavanot) that the name responsible for “parnasah” 
(livelihood and sustenance) is פא"י; this name is derived from 
the first letters of the three words (ibid. 145, 16): א'ת  "פ'ותח 

  .You open Your hand—י'דך"

Now, even though we don’t consume the “afikoman” until 
the end of the meal, we prepare it during “yachatz.”  The Bris 
Kehunas Olam explains that “yachatz” alludes to the splitting of 
the sea in two by HKB”H, which is the secret to man’s “parnasah.”  
This is alluded to by the name “afikoman,” which can be 
read as "מן  deriving sustenance.  Now, the sum of the—"אפיקו 
gematria of (108) יח"ץ and the gematria of (287) אפיקומ"ן equals 
 alluding to the fact that Yisrael’s “parnasah” is—(395) פרנס"ה
associated with the eating of the “afikoman.”   

Along these lines, he provides us with another allusion 
related to the name "אפיקומן".  It can be split into two 
components: "אפ"י  ."אפי-קומן is an anagram for the name of 
“parnasah” mentioned above--פא"י  ; the remaining letters— 

 Once  .(196) י"ם סו"ף possess the same gematria as—(196) קומ"ן
again, this alludes to the fact that a Jew’s “parnasah” is derived 
from “Krias Yam Suf.”  
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Eating the Afikomen Is a Segulah  

for Earning a Good Livelihood
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Karpas.  Dipping the “karpas” in salt water is the first of 
two dippings performed on the night of Pesach.  As we have 
learned in the Mishnah (Pesachim 114a), on the night of Pesach, 
we dip two times.  The first time is before the meal, when we 
eat a vegetable dipped in salt water.  The second time is during 
the meal, when we perform the mitzvah of eating “maror” 
 dipped in “charoses.”  

The Mishnah does not specify which vegetable should be 
used for the first dipping; however, it is our minhag to use celery 
or lettuce, as brought down by the Magen Avraham (473, 4) in 
the name of the Maharil: It is customary to take “כרפס”, which 
is an abbreviation for פרך  In other words, 60 myriads  .ס' 
(600,000) performed backbreaking labor as slaves.  Rabeinu 
Manoach, who will be cited later on, also writes that the minhag 
is to use celery or lettuce.  

The Gemara (ibid. 114b) explains the reason Chazal 
instituted the practice to dip twice on the seder night: כי היכי" 

 so that the young children will notice the—דליהוי היכרא לתינוקות"
deviation from the normal practice and ask: “Why is this night 
different from all other nights?”  This, in fact, is one of the 
four questions the children ask: שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו" 

 on all other nights, we do not—פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים"
dip our food even once, on this night, we dip twice.  

Thus, it behooves us to explore the connection between 
these two acts of dipping and Yisrael’s galus and geulah from 
Mitzrayim.  For, it is clear that they are not only for the sake of the 
children asking questions.  As with all the minhagim instituted 
by Chazal for the night of the seder, they are intimately related 
to the geulah from Mitzrayim.  We’ve explained the allusion of 
karpas to the bitter enslavement; and eating maror is also an 
obvious allusion to the things the Egyptians did to embitter the 

lives of Yisrael in Mitzrayim.  But, why did Chazal specifically 
institute that we dip them—the karpas in salt water and the 
maror in charoses.  

The Fantastic Explanation of the Ma’asei Hashem

To shed some light on the subject, let us introduce the 
fantastic explanation of the Ma’asei Hashem (Ma’asei Mitzrayim 
chapter 24).  He addresses the two acts of dipping.  The first 
dipping corresponds to the initial dipping that led to the galus 
in Mitzrayim; whereas, the second dipping corresponds to 
the second dipping associated with the geulah of Yisrael from 
Mitzrayim.  How so?  The dipping of the karpas in salt water 
before the meal symbolizes the dipping of Yosef ’s tunic in blood 
by the shevatim.  As the passuk describes (Bereishis 37, 31): 
בדם" הכתונת  את  ויטבלו  עזים  שעיר  וישחטו  יוסף  כתונת  את   they—"ויקחו 
took Yosef’s tunic, and they slaughtered a male goat and 
dipped the tunic in the blood.  

The dipping of the maror in charoses, which takes place 
during the meal, on the other hand, takes place after the 
consumption of a k’zayis of matzah.  It symbolizes the dipping 
that took place toward the end of the galus in preparation for 
Yisrael’s geulah from Mitzrayim.  The Torah describes this as 
follows (Shemos 12, 22): בסף אשר  בדם  וטבלתם  אזוב  אגודת   "ולקחתם 

ועבר ה' לנגוף את מצרים וראה את וגו',   והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות 

 הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות ופסח ה' על הפתח ולא יתן המשחית לבוא אל

 You shall take a bundle of hyssop and dip it into  בתיכם לנגוף."
the blood that is in the basin, and touch the lintel and the 
two doorposts . . . Hashem will pass through to smite Egypt, 
and He will see the blood that is on the lintel and the two 
doorposts; and Hashem will skip over the entrance and He 
will not permit the destroyer to enter your homes to smite.  
This is his wonderful explanation.  
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The First Dipping Led to the Galus in Mitzrayim 

the Second Dipping Led to the Geulah from Mitzrayim
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Regarding his assertion that the dipping of Yosef ’s tunic in 
the goat’s blood led to the galus in Mitzrayim, let us refer to the 
Gemara (Shabbas 10b): לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, שהרי בשביל" 

אחיו בו  נתקנאו  בניו,  משאר  יותר  ליוסף  יעקב  שנתן  מילת  סלעים  שני   משקל 

 A person should never treat  ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים".
one son differently than his other sons; for, on account of 
two selaim’s weight of fine wool that Yaakov gave Yosef in 
excess of his other sons, his brothers became envious of 
him, and as a consequence, our forefathers descended to 
Mitzrayim.  Tosafos explain that even though the decree of 
galus was already issued at the Bris bein HaBesarim (Bereishis 
 they will enslave them—"ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה" :(13 ,15
and they will oppress them four hundred years; nevertheless, 
had it not been for the sin of “mechiras Yosef,” they would not 
have been subjected to such extreme oppression and suffering.  
Thus, the dipping of Yosef ’s tunic in blood played an integral 
role in the difficult enslavement in Mitzrayim.  

We find substantiation for this correlation between the 
dipping of the karpas and the dipping of Yosef ’s tunic in the 
writings of Rabeinu Manoach in Sefer HaMenuchah on the 
Rambam (Hilchos Chametz U’Matzah 8, 2): We have the 
minhag of karpas to commemorate the striped tunic that 
Yaakov Avinu made for Yosef that was instrumental in the 
sequence of events leading to our ancestors’ descent to 
Mitzrayim.  He states explicitly that karpas commemorates 
Yosef ’s tunic.  So, what is the connection between the striped 
tunic and karpas?  

It appears that we can explain his meaning based on Rashi’s 
commentary in parshas Vayeishev (ibid. 37, 3).  He explains that 
the striped tunic was made of a type of wool mentioned in the 
Megillah (Esther 1, 6): "חור כרפס ותכלת"—white, fine cotton and 
turquoise wool.  This then is why Rabeinu Manoach associates 
the eating of karpas with the striped tunic that was made from 
a type of wool known as karpas.  This agrees magnificently 
with the explanation of the Ma’asei Hashem that the dipping of 
karpas in salt water corresponds to the dipping of Yosef ’s tunic 
in the blood of a goat by Yosef ’s brothers.  

We can now explain the practice of dipping karpas in salt water 
very nicely.  Due to the cheit of “mechiras Yosef,” the suffering 
experienced during the galus in Mitzrayim was intensified.  
Therefore, they instituted that we take כרפ"ס, which is an anagram 
for ס' פרך, and dip it in salt water, which alludes to the bitter, arduous 
galus.  Thus, we allude to the fact that due to the cheit of “mechiras 
Yosef,” it was decreed that Yisrael endure backbreaking labor.  

Dipping the Hyssop Bundle in Blood Atones  
for the Dipping of the Striped Tunic in Blood

Following this trend of thought, we will proceed to the words 
of the Ma’asei Hashem regarding the second dipping—the 
maror dipped in charoses during the seudah.  He asserts that it 
corresponds to the dipping of the hyssop bundle in the blood of the 
korban Pesach, which led to the geulah of Yisrael from Mitzrayim.  
At first glance, this seems odd, seeing as maror symbolizes the 
galus, as we say in the Haggadah: מרור זה שאנו אוכלים על שום מה, על" 

 שום שמיררו המצרים את חיי אבותינו במצרים, שנאמר וימררו את חייהם בעבודה

 ?The “maror” that we eat, what does it represent  קשה".
It recalls how the Egyptians embittered 
the lives of our ancestors in Mitzrayim, 
as it states: “And the Egyptians embittered their lives with 
hard labor.”  So, how does this relate to the dipping of the blood 
in the basin that served as a prelude to the geulah?  

I had a wonderful idea regarding this apparent inconsistency.  
Let us refer to what the Panim Yafot writes in parshas Bo 
(Shemos 12, 22).  He says that HKB”H commanded Yisrael to 
take a hyssop bundle and dip it in blood to atone for “mechiras 
Yosef,” of whom it is written (Bereishis 42, 22): הנה דמו   "וגם 

 and now his blood is being avenged.  Therefore, they—נדרש"
were given two mitzvos involving blood—the Pesach and the 
milah—as it is written (Yechezkel 15, 6): ואומר לך בדמיך חיי, ואומר" 

 ;”and I say to you, “In your blood you shall live—לך בדמיך חיי"
and I say to you, “In your blood you shall live.”  Then, he 
points out a wonderful allusion in the passuk: ולקחתם אגודת אזוב" 

 ;י"ו equals אזו"ב The gematria of the word  וטבלתם בדם אשר בסף."
when combined with the word ס"ף, we get יוס"ף.  

Even though he doesn’t say so explicitly, let us explain.  
Dipping in the blood of the korban Pesach in the basin was to 
atone for dipping of Yosef ’s tunic in the blood of the goat.  In 
reality, the korban Pesach was a lamb, as described in the passuk 
(Shemos 12, 3): "ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית"—they shall 
take for themselves, each man, a lamb for a father’s house, 
a lamb for each household.  Now, a kid goat is also called a 
מן :as per the passuk (ibid. 5) ,״שה״ לכם  יהיה  שנה  בן  זכר  תמים   "שה 

 a male, within its first ,״שה״ a perfect—הכבשים ומן העזים תקחו"
year, must be in your possession; you may take it from the 
sheep or from the goats.  Rashi comments: “From the sheep 
or from the goats”: Either from this species or from that 
species; for a goat is also called a ״שה״, as it says (Devarim 14, 
4): “And a ׳שה׳ of goats.” 
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We can also explain the practical significance of taking a 
“hyssop bundle” to make amends for the sin of “mechiras 
Yosef.”  The Toldos Yaakov Yosef explains (Tzav): When a 
person belittles himself like a hyssop, shalom and harmony 
are created.  In contrast, when a person is haughty, there is 
no shalom between him and his fellow.  Thus, we see that the 
“hyssop bundle” symbolizes humility and unity.  

This coincides wonderfully with what we have discussed.  
We explained that HKB”H commanded Yisrael to dip the 
hyssop bundle in the blood in the basin to atone for the cheit of 
“mechiras Yosef,” which involved dipping his tunic in the blood 
of a goat.  Therefore, we were commanded: “You shall take a 
hyssop bundle”—to unite lovingly, in direct contrast to the 
brotherly hatred that resulted in “mechiras Yosef.”  

The Korban Pesach Symbolizes 
 Unity among Yisrael

It is with great pleasure that we can now explain why 
HKB”H commanded Yisrael to dip the hyssop bundle in the 
blood of the korban Pesach.  The Maharal explains at length in 
Gevuros Hashem (Chapter 60) that every step and detail of the 
sacrificing of the korban Pesach contains an important lesson 
concerning the unity of Yisrael.  He proves this point from the 
fact that HKB”H commanded them to take a lamb/kid for the 
korban Pesach.  

This can be understood in light of the elucidation in the 
Midrash (V.R. 4, 6) related to the passuk (Yirmiyah 50, 17): 
ישראל״ פזורה   Yisrael is like scattered sheep.”  Yisrael“—"שה 
are compared to sheep (״שה״).  If this ״שה״ receives a blow 
to its head or one of its limbs, all of its limbs are affected.  
Yisrael are the same.  If one of them sins, all of them are 
affected.  The Midrash teaches us that the ״שה״ symbolizes 
Yisrael’s unity; they are all affected by their fellow’s suffering 
and misfortune.  

The Maharal goes on to explain how HKB”H commanded 
Yisrael to prepare the korban Pesach for consumption (Shemos 
 "אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים כי אם צלי אש ראשו על כרעיו :(9 ,12

 do not eat it undone or cooked in water; but only—ועל קרבו"
roasted by fire, its head with its legs with its inner organs.  
He explains that when something is cooked in water or some 
other liquid, its parts disperse.  Whereas, when roasted over 
fire, the fire produces the opposite effect; the meat becomes 

one, because the fire removes the moisture, and the meat 
becomes hard and one.  This is not the case when it is cooked in 
water; it separates into pieces.  

With this in mind, he explains why HKB”H commanded that 
the korban Pesach be roasted whole: “Its head with its legs and 
with its inner organs.”  Seeing as the korban Pesach symbolizes 
unity, it is not fitting for it to be split up into pieces.  This applies 
to the people of Yisrael, who represent a single, intact unit.  They 
include great people, who represent its head; they include other 
people who represent its body; and they include yet others who 
represent its legs.  Corresponding to all of these factions, Yisrael 
were commanded to roast the korban Pesach whole: על  "ראשו 

  .to emphasize their unity—כרעיו ועל קרבו"

Now, this explains very nicely HKB”H’s command: “You 
shall take a bundle of hyssop.”  As we learned from the Toldos 
Yaakov Yosef, this alludes to the midah of humility; when a 
person humbles himself like a hyssop, it promotes unity among 
Yisrael.  “And you shall dip it in the blood in the basin”—
namely, in the blood of the korban Pesach, whose details all 
convey important lessons concerning the unity of Yisrael.  This 
entire process constitutes a tikun for the cheit of “mechiras 
Yosef.”  As mentioned above, this is alluded to by the gematria 
of אזו"ב, which equals י"ו, which combined with the word ס"ף, 
spells יוס"ף.  

The Connection between the Dipping  
of the Maror in Charoses and the Dipping  

of the Hyssop Bundle in the Blood in the Basin

Continuing onward on this majestic path, let us elaborate on 
the explanation of the Ma’asei Hashem.  He explained that the 
second dipping instituted on the night of the seder, the dipping 
of the maror in charoses, corresponds to the dipping of the 
hyssop bundle in the blood of the korban Pesach that led to the 
geulah of Yisrael from Mitzrayim.  We already expressed our 
surprise, seeing as the maror symbolizes the bitterness of the 
galus in Mitzrayim, which is the opposite of what the dipping of 
the hyssop bundle represents.  

To explain the matter, let us first explain why Chazal 
instituted that the bitterness of the maror be diminished and 
sweetened by dipping it in charoses.  Tosafos (Pesachim 116a) 
write that the charoses should be made from all of the fruit that 
Yisrael are compared to in Shir HaShirim.  In passuk (8, 5), they 
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are compared to an apple: “Beneath the apple tree, I aroused 
You.”  In passuk (4, 3), they are compared to a pomegranate: 
“As many as a pomegranate’s seeds.”  In passuk (2, 13), they 
are compared to a fig: “The fig tree has formed its small figs.”  
In passuk (7, 9), they are compared to a date: “I boast on High 
that your deeds cause Me to ascend on your palm tree.”  In 
passuk (6, 11), they are compared to a walnut: “I went down to 
the garden of nuts.”  Almonds are also used, because HKB”H 
strove to bring an end to the galus.  (״שקד״ can mean an almond 
or to strive.)

Let us explain.  The charoses is a concoction of various fruits 
that Yisrael are compared to.  Thus, it is a magnificent allusion 
to the unity of the various factions that make up the people of 
Yisrael.  Therefore, we sweeten the maror—that alludes to the 
bitterness of the galus precipitated by “mechiras Yosef”—with 
charoses that combines various fruit that allude to the unity of 
Yisrael—the requisite tikun for the brotherly hatred that led to 
“mechiras Yosef.”  

This explains beautifully the explanation of our master, the 
Arizal, in Sha’ar HaKavanos (Pesach, Drush 6), concerning the 
dipping of the maror in charoses.  The gematria of מרו"ר equals 
 death.  To mitigate the harsh judgments of death, we—מו"ת
sweeten the maror with charoses.  Now, for the sin of selling 
Yosef, his brothers deserved the death penalty, as it is written 
(Shemos 21, 16): "יומת מות  בידו  ונמצא  ומכרו  איש   one—"וגונב 
who kidnaps a man and sells him, and he is found in his 
possession, shall surely be put to death.  

Therefore, HKB”H commanded to dip the hyssop bundle in 
the blood in the basin that reflects the unity of Yisrael, which 
is the wonderful tikun for the cheit of “mechiras Yosef.”  Thus, 
the death sentence incurred for “mechiras Yosef” is mollified, 
as it is written: “Hashem will pass through to smite Egypt, 
and He will see the blood that is on the lintel and the two 
doorposts; and Hashem will skip over the entrance and He 
will not permit the destroyer to enter your homes to smite.”  
Accordingly, they instituted the dipping of the maror—whose 
gematria equals מו"ת—in charoses.  This symbolizes that in 
the merit of the unity alluded to by the charoses, Yisrael were 
spared from death and given life.  

Our sacred sefarim teach us that the night of Pesach is the 
designated time for the future geulah.  As we have learned in 
the Gemara (R.H. 11b): אמר מנלן,  ליגאל,  עתידין  בניסן  נגאלו,   "בניסן 

בראשית" ימי  מששת  ובא  המשומר  ליל  לה'[,  ]הוא  שימורים  ליל   in—קרא 
Nissan, they were redeemed; in Nissan, they are destined 
to be redeemed.  From where do we know this?  The Torah 
says (ibid. 12, 42): “It is a night of anticipation,” a night 
that has been anticipated since the six days of creation 
and onward.  The prerequisite, however, is that there is unity 
among Yisrael.  As we know from the Gemara (Yoma 9b), the 
second Beis HaMikdash was destroyed on account of baseless 
hatred—“sin’as chinam.”  Accordingly, when we dip the maror 
in charoses, we should have in mind the sweetening of the 
bitterness of galus by means of the unity symbolized by the 
charoses.  In this merit, we will be deserving on this sacred night 
of anticipation of the future geulah—swiftly, in our times!
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By Rabbi Shmuel Gluck

By Rabbi Shmuel Gluck

hat should our thoughts be when we read Shefoch Chamoscho 
El Hagoyim, Hashem should pour his anger to the Goyim, 
immediately following Bentching? Without thought, this 

paragraph seems to be giving readers the opportunity to seek revenge for 
Klal Yisroel’s collective and individual suffering, particularly from those who 
survived the Holocaust. People should think, and realize, that Davening for 
their personal need for revenge is out of context with the other parts of the 
Hagodo.

 The following thought requires a sincere desire to serve Hashem with the 
right intentions, and not just to do what “you’re supposed to do”. While I 
generally limit my Torah thoughts to more basic ones, and to those that are 
universally appreciated, the Seder is the time to raise our standards. Dovid 
Hamelech, in Tehillim, in the Perek of Ashrei, says, Korov Hashem L’chol 
Kor’ov L’chol Asher Yikro’uhu Be’emes. Hashem answers all that call to him, 
those that call him honestly. I used to translate “honesty” as sincerity, such 
as asking Hashem for our needs with a sincere belief that Hashem is the one 

who supplies our needs.

I recently read a Medrash which explains it as, “those who call Hashem for 
the true reasons”. As Dovid Hamelech describes in many places in Tehillim, 
he Davens for Hashem to save him, not for his personal safety, but to give 
him an opportunity to publicize that Hashem saves Tzadikim, the righteous, 
from the hands of the Resho’im, the wicked. Dovid Hamelech felt so strongly 
that Hashem’s name should be publicized that he rejoiced in being placed 
in dangerous situations, so that he would have opportunities to publicize 
Hashem’s name (Malbim).
 
Shefoch Chamoscho announces to everyone at the Seder that Klal Yisroel 
should be indignant at the Chilul Hashem that is taking place in the world due 
to its sins. Therefore, Hashem won’t perform Nisim, or protect them, despite 
the fact that Klal Yisroel is His family. Klal Yisroel does not ask for its personal 
safety and needs, but for Hashem’s honor, and for Him to take revenge against 
all the nations that have hurt them.

W
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iving in my small community on the outskirts of Monsey, I have 
come to have a greater appreciation of what it means to be a Frum 
Jew in the eyes of non-Jews. Knowing how others look at Klal 

Yisroel is this article’s starting point. How we look at ourselves 
is its real goal. Looking at ourselves in an accurate manner will make it 
easier to achieve what Hashem expects of us. 
 
Having an awareness of what it means to be a Frum Jew is always important, 
but even more in the days preceding 
Pesach, when Klal Yisroel first became a 
nation. Acknowledging that we are a 
part of Klal Yisroel, Hashem’s nation, 
increases our responsibilities. Many 
people are not sure what being part of 
Hashem’s nation means. This is what I believe 
it means.
 
There are two well-known statements that describe Klal Yisroel and our 
relationship to the other nations of the world. The first is that we are 
an Am L’vodod Yishkon, a nation that lives alone, isolated from other 
nations. This is true in the literal sense, as we continuously try to carve 
out exclusive neighborhoods for ourselves.
 
1) I have also found that we are “living alone” even when we are living 

among non-Jews. Other nations believe that we live in a vacuum, have 
our own little “bubble”, and that each of our homes is an independent 
neighborhood alongside theirs. While I look at my neighbors as neighbors, 
I sense that they look at me as if there is an unseen divide between us.
 
In addition to seeing our homes as not belonging to their neighborhoods, 
they see our homes “connecting” with each other, more than with other 
ethnicities. It “shows” itself in the following manner:

 
If a Jewish person in my neighborhood drives 
down the street too fast, their criticism 
extends to the rest of us. They naturally 
see us as a group, as one body. What 
one does defines us all. We are L’vado, 
living alone, but also Am L’vado, a nation, 
together, living alone. Our neighbors will 
acknowledge that they would not think this 

way if an individual of any other nationality would drive recklessly. They 
do not see this attitude as anti-Semitic, and it may not be. What is it then?
 
People define Jewish people as more than individuals. They see 
them as standing together. They assume they are a solitary 
nation, sharing identical values, goals, and actions. Our neighbors’ 
perspectives are rooted, somewhat, in a complimentary manner, believing 

L
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“People define Jewish people as 

more than individuals. They see 

them as standing together.”
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that we are the product of being an Am L’vodod Yishkon, which puts us in 
sync with one another. Therefore, if someone drives recklessly, it is seen 
as a Jewish fault, one condoned, and possibly advocated, by the rest of the 
Jewish community. The transgression is not seen as an anomaly. They see 
these random, unrelated, incidents, as part of a pattern. If they can’t find 
the pattern, they assume that it is a pattern in the making.
 In addition, they see Jewish people as being driven, calculating, 
and deliberate. If they do something, they meant to do it.  This, 
again, can be seen as a compliment, and is actually used by Klal Yisroel 
in many positive ways. We are an Am K’shei Oreif, a nation which is stiff-
necked. This can be negative, as in stubborn, but also positive, as in driven. 
This stereotype, which may only be subconsciously embraced by many 
non-Jews, taints how they see Klal Yisroel as individuals, and as a group.
 
Many younger people may react and think “what they think of me is not 
my problem”. Nevertheless, it is their problem. Since they are part of 
the Jewish people, they should be concerned 
with how their actions are interpreted. We 
are Hashem’s family, and our actions reflect 
on Hashem, something people must always 
take seriously. 
 
Our actions should not be different when 
we are in the middle of a job interview, or 
any social setting. In these circumstances, we 
instinctively adjust our behaviors to what we think other people expect. 
For example, if I speak to people who may be uncomfortable with loud, 
boisterous people, I try to be mindful, and speak to them in a lower 
voice, and with less passion. Of course, I could “not care”, but I realize 
that, eventually, in some way, I will “pay” for not caring.
 
Klal Yisroel is looked at carefully by some people, and highly scrutinized 
by others. Conclusions are drawn from its slightest nuances. Therefore, 
every step we take will, most likely, make either a Kiddush, or 
Chilul, Hashem.  All of Klal Yisroel needs to be constantly mindful of 
this reality.
 
2) The second comment affecting how non-Jews perceive us, when 
combined with the first one, makes our responsibilities even more 
difficult. After Klal Yisroel accepted the Torah on Har Sinai, the nations 

internalized a hatred towards us, which is sometimes dormant, and at 
other times transparent. The nations obsess about us (as is evident in 
the Middle East), and our intentions are often interpreted with a negative 
slant. Not only do others assume that Klal Yisroel acts by design, but they 
feel justified in interpreting our actions negatively. They assume that we 
believe we have a right to drive recklessly.
 
Driving recklessly is a great example, but it is less significant than some 
of their other conclusions. They hope to find “chinks in our armor”, in 
order to conclude that our behavior falls short from what they believe 
they had a right to expect. Some people place us on a pedestal to ensure 
that we come crashing down. This increases the challenges we face when 
we interact with the nations.
 
Some people sincerely place Jewish people on pedestals. I have been 
stopped several times by non-Jews asking me the dates of the Jewish 

holidays. They explain to me that their 
interest is because “everyone knows that the 
weather is always nice on Jewish holidays”. 
The compliment is the result of their belief 
that we are the chosen people, Hashem’s 
children. Such a perception is both a blessing 
and a burden.
 
Pesach is the time of the year when Klal 

Yisroel received a promotion. Every significant business promotion 
includes a closer relationship with the boss than there was previously. In 
our case, we “married” into the family, as we are called by Hashem, B’ni 
B’chori Yisroel, His firstborn.
 
Our promotion also included an increase in responsibilities. This is 
a compliment, and presented us with new opportunities for growth. 
Once we received the Torah, there was an increase in Schar, the reward 
we receive for doing Mitzvohs. As with any business, those added 
responsibilities should be accepted graciously and not grudgingly.
 
In closing, many people in Klal Yisroel look at their responsibilities as 
burdens, and do not see the potential gains. Pesach is a time when we 
describe to our children, and ourselves, that our burdens are part of our 
promotion, and something that everyone really wants.
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By Rabbi Shmuel Gluck

he following thought is a response to an adult who had taken his 
Emunah for granted. After years of parenting, Parnassah challenges, 
and life in general, he finds himself less certain about Emunah issues 

than in the past.
 
I responded: “What you are experiencing is very common and natural. My 
first reaction to your wavering is to compare it to the following: There are 
many things about which people are certain. They are so certain that they 
never think about them, but then something weird happens. Since they 
didn’t think about them, they become uncertain. There is a typical cycle: a) 
Confident in one’s Emunah, b) Ignore Emunah related topics for long periods 
of time, c) Your Emunah begins to waver, d) Reintroduce yourself to the 
subject of Emunah, e) Repeat the cycle until you realize Emunah requires 
constant attention.
 

In addition to the cycle I just described, people’s Emunah can waver without 
any apparent reason. I have personally experienced this during several stages 
of my life. People do not often think about the values that they consider to be 
truly important, because they can’t find the time, or a peaceful moment. They 
are surrounded by the responsibilities of raising their children, challenges 
of Parnassah, and everything else included in “life”. Many people can go for 
months, and even years, without thinking about anything other than their 
daily, urgent, responsibilities and crises.
 
So, what should you do? You should first remind yourself not to be concerned 
with the irrational fear that you are going off the Derech. Next, at your 
leisure, find the time to revisit the Seforim, speakers, and websites that have 
given you spiritual energy in the past. In other words, find the time to go back 
to “school”, to your personal Yeshiva/seminary.”

T
On Emunah

“Pesach is the time of the year 

when Klal Yisroel received 

a promotion. ”
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Dovid Gurwitz 
 

Pesach and Acharei Mos, Aleinu and Afikoman: Saving the Best for Last 

 

Parshas Acharei Mos has many allusions to Pesach.  

First, it discusses Yom Kippur, which, besides Pesach, is the only other night when we wear a white kittel.  

Second, the last letters of the names of the two sons of Aaron Hakohein spell the word yayin, wine. Unlike the 
Seder, which focuses our entire evening on five cups, Chazal tell us that one of the reasons Aaron’s sons died was 
due to improper use of wine.  

Third, the word maves - death - has the same value as maror.  

Fourth, the offerings discussed mention the “pesach Ohel Moed,” which, while spelled differently, has a related 
meaning.  

Fifth, we see the words urchatz, bigdei kodesh, eidus, korban, midbar, dam, etzba, tumas Bnei Yisroel, moed, al pi 
Hashem - all related to Pesach - all in the first aliyah.  

Sixth, the word acharei means immediately afterwards. The word achrayus means responsibility. There is an 
obvious connection. One must consider from “the end” of something that which he is left to do afterwards. 

This last connection - where we go from “the end” - is really our work of the Seder, as seen in the two “end” aspects 
of Aleinu and Afikoman. What are we left with as our responsibility afterwards? What does rushing to clean and 
finish baking matzoh and mitzvos on time teach us about what we have to do afterwards?  

Let’s look at how we end davening, Aleinu Leshabei’ach, which has two paragraphs. Each begins with an Ayin and 
each ends with a Daled, forming the word dah, to know, like the word idea or deity. These two “witnesses” complete 
every prayer session of a Jew. 

It seems that Aleinu is the Afikoman of the prayer Seder. And, conversely, Afikoman is the Aleinu of the Pesach 
Seder. They both share some rather amazing aspects relating to Pesach, matzoh, and the upcoming Omer count. 

First, the Ayin (70) and Daled (4), twice, reflect two eidim, and add up to 148, which is exactly the value of the 
word Pesach. Pesach, and its Seder, conducted every generation, is the foundation of the generations of knowledge. 
It makes sense, then, that Pesach is alluded to in Aleinu, since the Seder is built around praise and, at the end, in 
Hallel, tremendous thanks. 

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l relates the word rah, evil, to the word ra’ah, to shatter or to break. He writes: 
“Evil appears as something “broken” - moral harmony disturbed - where the whole is no longer ruled by a uniform 
idea (commentary to Bereishis 2:9). When there is no longer a unifying spiritual vision, the harmony and wholeness 
of the world is shattered, and, as a result, we live in a broken world.”  

This can teach us about the breaking of the matzoh in creating the Afikoman as a tikkun alluded to in Aleinu. The 
Seder established our mission to fix the ruchniyus breakage in our lives. 
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Second, the value of the first letters of Aleinu (Ayin - 70), leshabei’ach (Lamed - 30) la’Adon (Lamed - 30) and 
hakol (Hey - 5) add up to 135, the value of matzoh. So Aleinu is tied to sending us off to our Chag Hamatzos. 

Third, we can see the seven Ushpizin hinted at in both Afikoman and Aleinu. How? The word Afikoman, possibly 
meaning desert, or afika mann, going out to get the monn, which we did thirty days later, after the matzoh on our 
shoulders was all eaten, is spelled Alef, Pey, Yud, Kof, Vov, Mem and Nun.  

Each letter corresponds to, and is contained in the names of one of the seven Ushpizin: Alef is in Avrohom. Pey is in 
Yosef. Yud is in Yitzchak. Kof is in Yaakov. Vov is in Dovid. Mem is in Moshe. And Nun is in Aaron! 

Where are each alluded to in Aleinu?  

Avrohom’s chessed is seen in the expression, “Loseis gedulah leyotzeir bereishis.” It is also seen at the end of Aleinu 
that all humanity will recognize Hashem, and Avrohom was the first to recognize the Creator. In fact, Avrohom 
spelled out is 1,118, which equals bereishis bara. 

Yitzchak’s gevurah is seen in “leha'avir gilulim - removable of idolatry.”  

Yaakov’s tiferes is used literally - “we put our hope that, soon, we see you mighty splendor, betiferes uzecha.”  

Moshe is netzach, which, as we now know, has a value of 148, the same as Pesach. At the end of Aleinu, we say, 
“Hashem’s kingdom shall reign forever - netzach.” 

Aaron’s hod, his ability to bring people to peace and to change, is seen in the first paragraph of Aleinu: “It is 
written, you are to know and take to your heart - vahasheivosah…teshuvah.”  

Yosef, whose middah is called yesod, is seen in the use of the words “shehu noteh shomayim veyoseid aretz - He 
stretches heaven and establishes the earth.”  

Dovid, representing malchus, is seen at the end of each paragraph, where the word malchus is mentioned be King 
over the whole world.” 

So we see the seven middos, and the seven Ushpizin, in Aleinu and in the Afikoman. Everything has a seder. Even 
the first paragraph of Maariv tells us to think about seder: “…umesader as hakochavim - Hashem orders the stars.”  

To repeat, everything has a seder. Even being avadim, slaves, in Mitzrayim, and then using this avdus for Hashem 
and his chessed, is also alluded to in their names, and in the word eved. How? The value of the first letters of 
Avrohom, Yitzchok, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef and Dovid add up to 76, the value of the word eved.  

Therefore, we can use every Aleinu, especially now, as we prepare for the Seder, and the moments before eating 
the Afikoman, to derive tremendous appreciation, at the Seder, for the achrayus for the rest of the year.  

Aleinu ends as follows: “Vehaya Hashem leMelech al kol haaretz - Hashem will be King over the whole world.” 

So we see the seven middos, and the seven Ushpizin, in Aleinu and in the Afikoman. Everything has a seder. Even 
the first paragraph of Maariv tells us to think about seder: “…umesader as hakochavim - Hashem orders the stars.”  

To repeat, everything has a seder. Even being avadim, slaves, in Mitzrayim, and then using this avdus for Hashem 
and his chessed, is also alluded to in their names, and in the word eved. How?  

The value of the first letters of Avrohom, Yitzchok, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef and Dovid add up to 76, the value 
of the word eved.  

Therefore, we can use every Aleinu, especially now, as we prepare for the Seder, and the moments before eating 
the Afikoman, to derive tremendous appreciation, at the Seder, for the achrayus for the rest of the year. 
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The Tzon and Bakar Followed Klal Yisroel
Bereishis 15:13,14 “ ויאמר
לאברהם ידע תדע כי גר יהיה זרעך 
בארץ לא להם ועבדום וענו אתם 
ארבע מאות שנה. וגם את הגוי 
אשר יעבדו דן אנכי, ואחרי כן יצאו 

 ”ברכוש גדול.
“Hakodosh Boruch Hu said to Avrohom: Know 
with certainty that your offspring shall be 
aliens in a land not their own, and they will 
serve them, and they will oppress them for 
four hundred years. And also know that the 
nation that they will serve, I shall judge, and 
afterwards they will leave with great wealth.”  
In Parshas Bo, Hakodosh Boruch Hu tells 
Moshe Rabbeinu to tell Klal Yisroel to ask the 
Mitzriyim for vessels of gold and silver. Rashi 
brings down the Gemara in Brochos 9b – that 
Hakodosh Boruch Hu asked Klal Yisroel to 
request the gold and silver vessels so that the 
Tzaddik Avrohom should not say that 
Hakodosh Boruch Hu fulfilled His words that 
Klal Yisroel would be enslaved and oppressed, 
but He was not Mekayeim His word that they 
would leave with great wealth.  First, we need 
to understand why it is important for Klal 
Yisroel to leave Mitzrayim with רכוש גדול, great 
wealth? One would think that it was 
important was that Klal Yisroel would receive 
the Torah – and the focus should not be on 
physical wealth. Additionally, the words of 
Rashi are perplexing.  Why does it say that the 
Tzaddik Avrohom should not say that Hashem 
did not fulfill His word of Klal Yisroel leaving 
with great wealth? It almost seems as if the 
reason that Klal Yisroel needed to leave with 
great wealth was because He might be called 
out on it – and asked about it – but if not for 
that, perhaps Hakodosh Boruch Hu would not 
have kept His word.  Obviously, this is not 
correct, and Hakodosh Boruch Hu always 
keeps His word.  Why doesn’t it just say that 
Hakodosh Boruch Hu told them to request 
gold and silver vessels so that His word would 
be fulfilled that they would leave with great 
wealth? 
 Shemos 12:37,38 “ ויסעו בני ישראל
מרעמסס סכתה, כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף. 
 – ”וגם ערב רב עלה אתם, וצאן ובקר מקנה כבד מאד
“The B’nei Yisroel journeyed from Ram’ses to 
Succos, about six hundred thousand men on 
foot, aside from children.  Also, the Eirav Rav 
went up with them, and flock and cattle, very 
much livestock.”  The Torah tells us that Tzon 
and Bakar left Mitzrayim – and there was a lot 
of them.  Where did Klal Yisroel get all of this 
livestock?  Hakodosh Boruch Hu told Klal 
Yisroel to ask for gold and silver vessels from 
the Mitzriyim, but not livestock.  If we will 
assume the livestock was Klal Yisroel’s own 
livestock, then what is the Chiddush in telling 
us that they took their livestock with them.  
The Torah already told us that Paroah told 
Klal Yisroel, “ גם צאנכם גם בקרכם קחו כאשר
 that they should leave with their – ”דברתם
livestock.  Why would the Torah need to repeat 
that they left with it? If you want to say that 
this livestock was from what Paroah gave to 
them to bring as Korbonos, as the Posuk says 
in 10:25 “ ועולותגם אתה תתן בידינו זבחים  ” – yes, 
Paroah may have given them livestock, but not 
as the Posuk states here, “כבד מאד” – which is 
a Loshon that there was really a lot of livestock 
– while Moshe just requested some livestock in 
order to bring some Korbonos. (קהלת יעקב) 
  “ ב רב עלה אתםוגם ער ” – The Eirav Rav 
had intelligence and chose to follow Klal 
Yisroel, and the Posuk continues, “ וצאן ובקר
 so too the livestock had – ”מקנה כבד מאד
intellect and followed Klal Yisroel.  The Torah 
doesn’t state that Klal Yisroel took the 
livestock when they left in the previous Posuk, 

rather it says it here in the same Posuk as the 
Eirav Rav to teach us that they left Mitzrayim 
just as the Eirav Rav, of their own volition.  
Hakodosh Boruch Hu told Avrohom Avinu, 
“ י כן יצאו ברכוש וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי, ואחר
 that the Mitzriyim were going to be ”גדול
judged, and then Klal Yisroel would leave with 
great wealth.  Makkas Bechoros is the 
judgment that the Posuk is referring to.  Klal 
Yisroel requested the vessels of gold and silver 
before the Makkas Bechoros.  This tells us that 
the vessels of gold and silver were not the 
Rechush Gadol, for that they received even 
before Makkas Bechoros.  The Rechush Gadol 
was the livestock of the Mitzriyim, which 
followed Klal Yisroel of their own will, after 
they left Mitzrayim.  That is why the Posuk 
says, “ואחרי כן יצאו ברכוש גדול” – meaning that 
after Klal Yisroel left, they would receive the 
Rechush Gadol, which would come in the form 
of the animals that followed Klal Yisroel. This 
is as the Gemara in Chulin 84b says that צאן 
are called, “עשתרות” – because רות"ש"שמע  - they 
make their owners wealthy.  We learned this 
concept already from Yaakov Avinu, where the 
Torah tells us that he became wealthy from his 
livestock.   
 Shemos 15:8 “With the breath of 
Your nostrils the waters piled up; like a wall 
stood the running water.” Rashi says on the 
words, “נערמו מים” – that Targum Onkelos 
renders the word, “נערמו” as an expression of 
cleverness – as if to say that the waters were 
clever to get the Mitzriyim to enter the waters 
and then they drowned them.  The Medrash 
says something similar: that clever wisdom 
entered the water, and they sang Shira.  The 
Mechilta says, that the waters were wise and 
fought the Mitzriyim.  According to all of these 
P’shatim, they all seem to say that the water 
had intellect.  This is truly a wonder – for does 
water have intellect?  Bereishis 7:18 “ ויגברו
 Rashi says that the water – ”המים
strengthened itself - by itself – once again 
seeming to demonstrate that the water has 
choice as to what it does and does not do.  
There are more scenarios where animals and 
inanimate objects appeared to have choice, 
and there is one common denominator by all of 
them – and that is that they were moments of 
miracles taking place in the world, and at the 
time a miracle occurs, there is a Gilui 
Shechina, a revelation of the Shechina, which 
causes all of the Creation to have free will.  
During the days of Creation, Hakodosh Boruch 
Hu created a world where all had Bechirah, 
free will.  The source for this is the Gemara in 
Rosh Hashana 11a – “ א"ר יהושע בן לוי, כל מעשה
 Rebbe“ – ”בראשית בקומתן נבראו לדעתן לצביונן נבראו
Yehoshua Ben Levi said: All the acts of 
Creation were created with their full stature, 
immediately fit to bear fruit; they were created 
with their full mental capacities, they were 
created with their full form.”  Rashi explains 
there that all of the creations were asked and 
agreed to be created.  We see from here that 
there was some sort of Bechirah in all that 
Hakodosh Boruch Hu created.  We say in 
Shachris of Shabbos, “יצרם בדעת בבינה ובהשכל” 
– all was created with Da’as.  The sun and the 
moon had a fight, and the actual trees were to 
have the same taste of the fruit of the trees, 
but they chose not to do so.  After Hakodosh 
Boruch Hu completed the seven days of 
Creation, He put into the world a cycle that we 
call, “Teva” – “nature”.  Teva precludes 
animals and all other objects in the world from 
having Bechirah, except for human beings.  
However, at a moment that Hakodosh Boruch 
Hu performs a miracle in the world, when 
Teva is compromised, then all goes back to the 

way it was prior to there being a Teva in the 
world, and everything once again has 
Bechirah.  This is only at the time of the 
miracle, and once the miracle is complete, 
Teva once again rules, and thus only humans 
have Bechirah.  The water did in fact have 
Bechirah, for it was a time of miracle. ( מעין בית
  (השואבה
 There may have been a question of 
how could they be leaving Mitzrayim without 
the Rechush Gadol that Hakodosh Boruch Hu 
promised Avrohom Avinu.  Klal Yisroel needed 
to have rock solid Emunah in Hakodosh 
Boruch Hu.  No matter what they saw or 
perceived, they must have that complete 
Emunah that Hakodosh Boruch Hu is always 
there and always fulfills His words.  The 
Rechush Gadol that Hakodosh Boruch Hu 
promised Avrohom Avinu was the Tzon and 
Bakar.  This was a time of miracles and thus 
all of creation had Bechirah.  The Tzon and 
Bakar wanted to leave with Klal Yisroel, just 
as the Eirav Rav wanted to, and so they 
followed along with Klal Yisroel.  The amazing 
part of this Rechush Gadol that Hakodosh 
Boruch Hu promised Klal Yisroel, was that 
Klal Yisroel did not need to exert any effort to 
receive it.  The livestock followed after them, 
there was nothing for them to do to receive this 
Rechush Gadol.   

One could ask why didn’t Hakodosh 
Boruch Hu just tell Klal Yisroel that the 
Rechush Gadol was the Tzon and Bakar, 
instead of asking them to request gold and 
silver from the Mitzriyim?  This way no one 
would have asked where the Rechush Gadol 
was, for they would know that it would be 
coming in the form of the Tzon and Bakar.  
Hakodosh Boruch Hu knew that the Tzon and 
Bakar were going to leave Mitzrayim of their 
own will, but could not tell Avrohom or Klal 
Yisroel that they were going to leave for that 
would have taken away the Bechirah from the 
Tzon and Bakar.  Conversely, the gold and 
silver that Klal Yisroel left with took much 
effort, as they needed to ask the Mitzriyim for 
it, and needed to load it on the animals to 
schlep it out of Mitzrayim. The Rechush Gadol 
was pure goodness, but Hakodosh Boruch Hu 
knew that unfortunately Klal Yisroel were not 
yet on the level of Emunah, and might 
question Him. They would start leaving 
Mitzrayim and question Hakodosh Boruch Hu 
as to where the Rechush Gadol was that He 
promised.  Thus, He had them ask for gold and 
silver vessels from the Mitzriyim, so that Klal 
Yisroel would not question Hakodosh Boruch 
Hu, even for one moment.   

When it says that Avrohom Avinu 
might have said it, is a reference to Klal 
Yisroel who were to receive the Rechush Gadol 
on his behalf.  Unfortunately, the gold that 
Klal Yisroel took from the Mitzriyim was what 
they used to make the Eigel.  Moshe Rabbeinu 
did not take from the gold and silver of 
Mitzrayim, and instead he busied himself with 
the Atzmos Yosef and he had no part in the 
Chet of the Eigel.  The Yom Tov of Pesach is a 
time that we must focus on strengthening our 
Emunah in Hakodosh Boruch Hu.  Hakodosh 
Boruch Hu took us out of Mitzrayim, and He 
seeks to give us only goodness.  However, we 
must make ourselves a proper vessel to receive 
that goodness.  May we be Zoche to see 
ourselves this Yom Tov of Pesach as going out 
of Mitzrayim – and waiting to receive the 
Rechush Gadol – for we have complete 
Emunah in Hakodosh Boruch Hu that He will 
take care of all of our needs.  In the Zechus of 
our increasing our Emunah, may we be Zoche 
to the Geulah Shlaima, במהרה בימינו אמן! 
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 תשע"ב | ד

משפחת מהדב הי"ו לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי' 

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

ויש לומר הביאור בזה כי החרוסת המעורבת 

רמז  היא  להם,  נדמו  שישראל  פירות  מיני  מכל 

שיש  מדרגות  מיני  כל  של  האחדות  על  נפלא 

בישראל, לכן אנו ממתיקים את המרור שהוא רמז 

יוסף  מכירת  בחטא  במצרים  הגלות  מרירות  על 

בחרוסת, כי האחדות הרמוזה בחרוסת היא תיקון 

נפלא לשנאת האחים שגרמה למכירת יוסף.

נפלא להבין בזה מה שמבאר רבינו האריז"ל 

ב"שער הכונות" )פסח דרוש ו ד"ה מרור כורך( הכוונה 

בגימטריא  מרו"ר  כי  המרור בחרוסת,  טיבול  של 

של  הקשים  הדינים  את  ממתיקים  ואנו  מו"ת, 

המיתה על ידי טיבול המרור בחרוסת. לפי האמור 

מכירת  ידי  שעל  היות  כי  בזה,  הביאור  לומר  יש 

כא-טז(:  )שמות  שכתוב  כמו  מיתה,  נתחייבו  יוסף 

"וגונב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת".

לכן צוה הקב"ה להטביל את אגודת האזוב בדם 

אשר בסף, שיש בזה לקח נשגב על אחדות ישראל 

שהיא תיקון נפלא לחטא מכירת יוסף, כדי להמתיק 

וזהו  יוסף.  מכירת  בחטא  המיתה  גזירת  את  בכך 

"ועבר ה' לנגוף את מצרים וראה את הדם  שכתוב: 

על המשקוף ועל שתי המזוזות ופסח ה' על הפתח 

ולא יתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף". לכן תיקנו 

בחרוסת,  מו"ת  בגימטריא  מרו"ר  כנגד זה להטביל 

ניצלו  בחרוסת  הרמוזה  האחדות  שבזכות  לרמז 

ישראל במצרים ממות לחיים. 

גם  נשגב  לקח  בזה  שיש  נראה  נתבונן  כאשר 

כי  הקדושים  בספרים  שמבואר  מה  לפי  בגלותנו, 

ששנינו  כמו  העתידה,  לגאולה  מסוגל  פסח  ליל 

בגמרא )ר"ה יא:(: "בניסן נגאלו, בניסן עתידין ליגאל, 

]הוא  שימורים  ליל  יב-מב(  )שמות  קרא  אמר  מנלן, 

לה'[, ליל המשומר ובא מששת ימי בראשית".

אמנם ידוע כי התנאי לכך הוא שיהיו ישראל 

באחדות, כמבואר בגמרא )יומא ט:( שבית המקדש 

השני חרב בעוון שנאת חינם, ומזה נשכיל להבין 

ישראל.  באהבת  תלויה  העתידה  שהגאולה 

המרור  את  טובלים  אנו  כאשר  כי  זה  לפי  נמצא 

בחרוסת, ראוי לכוון להמתיק את מרירות הגלות 

זה  ובזכות  בחרוסת,  הרמוזה  האחדות  ידי  על 

זה לגאולה העתידה המשומר  נזכה בליל קדוש 

מאז ומקדם במהרה בימינו.

מוציא הרוטב ונעשה הבשר קשה ואחד, לא כן כאשר 

מתבשל במים שנעשה פירורים".

על פי האמור הוא מבאר גם כן מה שצוה הקב"ה 

לצלות את הפסח שלם: "ראשו על כרעיו ועל קרבו", כי 

מאחר שקרבן הפסח מורה על אחדות אין ראוי לחלק 

כלל  על  רמז  בזה  יש  כי  להוסיף  ויש  לחלקים.  אותו 

ישראל שהם קומה שלימה, יש בהם אנשים גדולים 

שהם בבחינת ראש שהם ראשי בני ישראל, ויש בהם 

שהם בבחינת קומת הגוף, ויש בהם שהם רק בבחינת 

רגליים, וכנגד כל אלו נצטוו ישראל לצלות את הפסח: 

"ראשו על כרעיו ועל קרבו", לאחד ביניהם.

הקב"ה:  שצוה  מה  היטב  מבואר  כן  כי  הנה 

"ולקחתם אגודת אזוב", אשר כדברי ה"תולדות" 

היא רמז על מדת הענוה שמשפיל עצמו כאזוב 

אשר  בדם  "וטבלתם  ישראל,  לאחדות  שמביאה 

מעשיו  שכל  הפסח  קרבן  של  בדם  היינו  בסף", 

הוא  זה  וכל  ישראל,  אחדות  על  נשגב  לקח  הם 

כתונתו  את  שטבלו  יוסף  מכירת  לחטא  תיקון 

בגימטריא  אזו"ב  בדם השעיר, כפי שרמוז בענין 

י"ו שבצירוף אותיות ס"ף הן אותיות יוס"ף.

 שקהר בין חיבול שמרור בחרו פ
לחיבול א"ודפ אזוב בדם אהר ב ף 

בדרך המלך נלך לבאר לפי זה את דברי ה"מעשי 

להטביל  השני  בטיבול  פסח  בליל  שתיקנו  ה'", 

את  ישראל  שטבלו  מה  כנגד  בחרוסת,  המרור  את 

אגודת האזוב בדם אשר בסף שגרם לגאולת ישראל 

ממצרים, וכבר התפלאנו שהרי המרור רומז על גלות 

זה  והרי  מצרים שמיררו את חייהם בעבודה קשה, 

היפך הטבילה של אגודת אזוב בדם אשר בסף.

מה  לבאר  בהקדם  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

ידי  על  המרור  את  להמתיק  ז"ל  חכמינו  שתיקנו 

התוספות  שכתבו  מה  פי  על  בחרוסת,  טיבולו 

מכל  חרוסת  לעשות  שצריך  צריך(  ד"ה  קטז.  )פסחים 

הפירות שהם רמז על ישראל: "ובתשובת הגאונים 

לכנסת  שנדמה  בפירות  חרוסת  לעשות  מפרש 

תחת  ח-ה(  )שם  ]תפוח[  השירים,  בשיר  ישראל 

הרימון.  כפלח  ד-ג(  )שם  ]רימון[  עוררתיך.  התפוח 

]תאנה[ )שם ב-יג( התאנה חנטה. ]תמרים[ )שם ז-ט( 

אמרתי אעלה בתמר. אגוז, )שם ו-יא( אל גינת אגוז, 

ושקדים על שם ששקד הקב"ה על הקץ".

"שה תמים זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים  ה(: 

"מן הכבשים ומן  ומן העזים תקחו". ופירש רש"י: 

העזים, או מזה או מזה, שאף עז קרויה שה שנאמר 

)דברים יד-ד( ]שה כשבים[ ושה עזים".

יומתק לבאר לפי זה גם בדרך עבודה, איך לקיחת 

"אגודת אזוב" היא תיקון נפלא לחטא מכירת יוסף, 

צו  )פרשת  יוסף"  יעקב  על פי מה שפירש ב"תולדות 

ד"ה ועוד י"ל(: "ולקחתם אגודת אזוב, כשמשפיל עצמו 

כן  שאין  מה  אחת,  אגודה  שלום  נעשה  אז  כאזוב, 

המתגאה ואין שלום בינו לבין חבירו". הרי מבואר כי 

"אגודת אזוב" היא רמז על ענוה ואחדות.

למה  להפליא  מתאים  זה  הרי  האמור  ולפי 

אגודת  את  לטבול  הקב"ה  שצוה  מה  כי  שנתבאר, 

האזוב בדם אשר בסף, הוא כדי לכפר על חטא מכירת 

המצוה  לכן  בדם,  הפסים  כתונת  את  שטבלו  יוסף 

היא: "ולקחתם אגודת אזוב" - שיתאגדו יחד באהבה 

היפך שנאת האחים שגרמה למכירת יוסף.

 קרבן ת ח יה בו רמזים נתלאים
  ל אחדופ יהראל

הנה מה טוב לבאר בדרך זו מה שצוה הקב"ה 

לטבול את אגודת האזוב בדם הפסח, על פי מה 

שהאריך המהר"ל ב"גבורות ה'" )פרק ס( לבאר, כי 

כל פרטי הקרבת קרבן הפסח יש בהם לקח גדול 

על אחדות ישראל, והביא ראיה לכך ממה שצוה 

שכתוב:  כמו  פסח,  לקרבן  שה  לקחת  הקב"ה 

"ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית".

)ויק"ר  פי מה שדרשו במדרש  והענין בזה על 

ד-ו( מקרא שכתוב )ירמיה נ-יז(: "שה פזורה ישראל, 

על  לוקה  הזה  שה  מה  לשה,  ישראל  נמשלו 

כך  מרגישין,  אבריו  וכל  מאבריו  באחד  או  ראשו 

הרי  וכולן מרגישין".  ישראל, אחד מהן חוטא  הן 

שהם  ישראל  אחדות  על  מורה  השה  כי  מבואר 

משתתפים בצערם של חבריהם.

והוסיף לבאר בזה מה שצוה הקב"ה להכין את קרבן 

הפסח לאכילה )שמות יב-ט(: "אל תאכלו ממנו נא ובשל 

מבושל במים כי אם צלי אש ראשו על כרעיו ועל קרבו", 

בשאר  או  במים  הבישול  "כי  שכתב:  כפי  בזה  והענין 

משקין, חלקיו מתפרדין על ידי הבישול ומתחלקין, אבל 

צלי אש מכח האש אדרבה נעשה הבשר אחד, כי האש 

 ח" שת ח פה גח | ד



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

 ח" שת ח פה גח | "

כרפס. הטיבול של כרפס במי מלח הוא הטיבול 

הראשון משני הטיבולים שאנו עושים בליל פסח, 

פסח  בליל  כי  קיד.(  )פסחים  במשנה  ששנינו  כמו 

מטבילים שתי פעמים, הטיבול הראשון הוא לפני 

מלח,  במי  שמטבילים  ירק  שאוכלים  הסעודה 

כשמקיימים  הסעודה  בתוך  הוא  השני  והטיבול 

מצות אכילת מרור שמטבלים בחרוסת.

במשנה אינו מבואר איזה ירק לקחת לטיבול 

כמו  כרפס  לקחת  הוא  מנהגנו  אבל  הראשון, 

בשם  ד(  ס"ק  תעג  )סימן  אברהם"  ה"מגן  שהביא 

"נוהגין ליקח כרפס  יד(:  )סדר ההגדה אות  המהרי"ל 

עבדו  ריבוא  ס'  כלומר  פרך,  ס'  נוטריקון  שהוא 

עבודת פרך". וכן מבואר בדברי רבינו מנוח שנביא 

להלן שהמנהג הוא לקחת כרפס.

הטעם  מבואר  קיד:(  )פסחים  בגמרא  והנה 

שתי  להטביל  הסדר  בליל  ז"ל  חכמינו  שתיקנו 

לתינוקות".  היכרא  דליהוי  היכי  "כי  פעמים: 

שאנו  השינוי  על  התינוקות  שיכירו  כדי  פירוש, 

מטבילים שתי פעמים, וישאלו מה נשתנה הלילה 

שואלים  התינוקות  כן  ואמנם  הלילות,  מכל  הזה 

שאלה זו: "שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו 

פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים".

שני  בין  הקשר  מהו  להתבונן  ראוי  אמנם 

ממצרים,  ישראל  ולגאולת  לגלות  הללו  הטיבולים 

שישאלו  כדי  הטעם  על  בנוסף  כי  ברור  שהרי 

התינוקות, קשור מנהג זה כמו כל מנהגי חז"ל בליל 

הן  ממצרים.  ישראל  לגאולת  אמיץ  בקשר  הסדר 

אמת שבלקיחת הכרפס יש רמז על שעבוד ישראל 

במצרים, כי כרפ"ס הוא אותיות ס' פרך, וכן אכילת 

ישראל  חיי  את  שמיררו  מה  על  רמז  היא  "מרור" 

להטביל  דוקא  שתיקנו  הענין  מהו  אולם  במצרים, 

אותם, כרפס במי מלח ומרור בחרוסת.

 ח ם נה"ב הל שגמ הי ש'ג
ב נין הני שחיבולים בליל ת ח

פתח דברינו יאיר בביאור נפלא של ה"מעשי ה'" 

)מעשה מצרים ריש פרק כד( שמבאר את הענין של שני 

הטיבול  כנגד  הוא  הראשון  הטיבול  כי  הטיבולים, 

הוא  השני  והטיבול  מצרים,  לגלות  שגרם  הראשון 

כנגד הטיבול השני שגרם לגאולת ישראל ממצרים. 

מלח  במי  כרפס  של  הראשון  הטיבול  כיצד,  הא 

הראשון  הטיבול  כנגד  הוא  הסעודה,  לפני  שהוא 

שהיה לפני הגלות שגרם לגלות מצרים, דהיינו מה 

כמו  בדם,  יוסף  של  הכתונת  את  השבטים  שטבלו 

יוסף  כתונת  את  "ויקחו  לז-לא(:  )בראשית  שכתוב 

וישחטו שעיר עזים ויטבלו את הכתונת בדם".

שהוא  בחרוסת  מרור  של  השני  הטיבול  ואילו 

בתוך הסעודה אחרי שכבר אכלו את כזית המצה, 

הוא כנגד הטיבול השני בסוף הגלות שגרם לגאולת 

יב-כב(:  )שמות  שכתוב  כמו  מצרים,  מגלות  ישראל 

בסף  אשר  בדם  וטבלתם  אזוב  אגודת  "ולקחתם 

והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות וגו', ועבר 

ה' לנגוף את מצרים וראה את הדם על המשקוף ועל 

שתי המזוזות ופסח ה' על הפתח ולא יתן המשחית 

לבוא אל בתיכם לנגוף". אלו דבריו המתוקים.

יוסף  כתונת  של  הטבילה  כי  שכתב  מה  והנה 

למה  כוונתו  מצרים,  לגלות  גרמה  השעיר  בדם 

ששנינו בגמרא )שבת י:(: לעולם אל ישנה אדם בנו 

בין הבנים, שהרי בשביל משקל שני סלעים מילת 

שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו 

וכתבו  למצרים".  אבותינו  וירדו  הדבר  ונתגלגל 

התוספות )שם ד"ה נתגלגל( כי אף שכבר נגזרה הגלות 

וענו  "ועבדום  טו-יג(:  )בראשית  הבתרים  בין  בברית 

יוסף  אותם ארבע מאות שנה", לולי חטא מכירת 

כי  נמצא  כך.  כל  גדול  עינוי  עליהם  נגזר  היה  לא 

הטיבול של כתונת יוסף בדם שהיה חלק ממכירת 

יוסף למצרים, גרם לשעבוד הקשה במצרים.

ה'",  ה"מעשי  לדברי  ברורים  סימוכין  ומצינו 

הטיבול  כנגד  הוא  מלח  במי  כרפס  של  הטיבול  כי 

ב"ספר  מנוח  רבינו  מדברי  בדם,  יוסף  כתונת  של 

המנוחה" על הרמב"ם )הלכות חמץ ומצה פ"ח ה"ב(: "ואנו 

נוהגין בכרפס זכר לכתונת הפסים שעשה יעקב אבינו 

אבותינו  וירדו  הדבר  נתגלגל  בסיבתה  אשר  ליוסף, 

לכתונת  זכר  הוא  כרפס  כי  מבואר  הרי  למצרים". 

יוסף. ויש לתמוה מה ענין כתונת פסים לכרפס.

פי מה שפירש רש"י  על  כוונתו  ונראה לפרש 

בפרשת וישב )בראשית לז-ג( כי כתונת פסים היא מין 

צמר משובח שנזכר במגילה )אסתר א-ו(: "חור כרפס 

ותכלת". הנה כי כן זהו ביאור דברי רבינו מנוח כי 

אכילת הכרפס היא זכר לכתונת הפסים ממין צמר 

משובח שנקרא "כרפס". והרי זה מתאים להפליא 

של  זה  טיבול  כי  ה'",  ה"מעשי  של  הביאור  עם 

השבטים  שטבלו  מה  כנגד  הוא  מלח  במי  כרפס 

את הכתונת של יוסף בדם השעיר.

יומתק להבין בזה מה שתיקנו בטיבול הראשון 

שטבלו  מה  כנגד  מלח,  במי  כרפס  להטביל 

כי  השעיר,  בדם  יוסף  של  כתונתו  את  השבטים 

מאחר שבחטא מכירת יוסף נתרבה העינוי בגלות 

אותיות  שהוא  כרפ"ס  לקחת  תיקנו  לכן  מצרים, 

ומטבילים אותו במי מלח שהוא רמז על  ס' פרך, 

הגלות הקשה בבחינת מים מלוחים, לרמז שבחטא 

מכירת יוסף נגזר על ישראל לעבוד בפרך.

 חבילפ א"ודפ שאזוב בדם אהר ב ף
כתרש  ל חבילפ כפונפ שת ים בדם

דברי  את  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

הסעודה  בתוך  השני  הטיבול  כי  ה'",  ה"מעשי 

של מרור בחרוסת, הוא כנגד הטיבול של אגודת 

לגאולת  שהביא  בסף  אשר  הפסח  בדם  האזוב 

תמוה  הראשונה  ובהשקפה  ממצרים,  ישראל 

שאנו  כמו  הגלות,  על  רמז  הוא  המרור  שהרי 

"מרור זה שאנו אוכלים על שום  אומרים בהגדה: 

אבותינו  חיי  את  המצרים  שמיררו  שום  על  מה, 

במצרים, שנאמר וימררו את חייהם בעבודה קשה". 

הנה כי כן איך זה מתקשר עם טבילת האזוב בדם 

אשר בסף שגרמה לגאולת מצרים.

רחש לבי דבר טוב לברר מקחו של בעל "מעשי 

ה'", על פי מה שכתב ב"פנים יפות" פרשת בא )שמות 

יב-כב ד"ה ולקחתם( כי מה שצוה הקב"ה לקחת אגודת 

על  לכפר  כדי  הוא  בסף,  אשר  בדם  ולטבלה  אזוב 

מכירת יוסף שכתוב עליו )בראשית מב-כב(: "וגם דמו הנה 

נדרש". לכן נצטוו על דם פסח ודם מילה כמו שכתוב 

"ואומר לך בדמיך חיי, ואומר לך בדמיך  )יחזקאל טו-ו(: 

חיי". והוסיף שם רמז נפלא בפסוק: "ולקחתם אגודת 

אזוב וטבלתם בדם אשר בסף", כי אזו"ב בגימטריא י"ו 

ובצירוף אותיות ס"ף הרי אותיות יוס"ף.

ונראה לפרש כוונתו אף שלא כתב כן בפירוש, 

כי הטיבול בדם הפסח אשר בסף הוא כדי לכפר על 

מה שטבלו את כתונתו של יוסף בדם השעיר, כי 

הן אמת שקרבן פסח הוא שה כמו שכתוב )שמות 

יב-ג(: "ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית", 

)שם  נקרא שה, כמו שכתוב  עזים  גם שעיר  אולם 

"
 שחיבול שראהון ה"רם ל"לופ מצרים
ושחיבול שהני ה"רם ל"אולפ מצרים
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בני  שמספרים  שלי  השבח  סיפור  ושמעו  לכו 

ושמחים בגאולתי.

ויש לבאר הענין בזה כי היות ששלח הקב"ה 

כדי  בפסח,  אבינו  אברהם  אל  המלאכים  את 

שרשרת  תמשיך  שממנו  יצחק  לידת  על  לבשרו 

של  בדרכו  שילכו  ישראל  כלל  של  הקדושה 

אברהם לעבוד את ה', לכן בכל פסח שהוא כנגד 

אברהם אבינו, שולח הקב"ה שוב את המלאכים 

זרעיו של אברהם שיראו שהם הולכים  לישראל 

בדרכו בקודש.

בליל  אלינו  באים  שהמלאכים  בשעה  לכן 

וייכול",  ייתי  דכפין  "כל  מכריזים:  אנו  פסח 

שעסק  אבינו  אברהם  של  קדושתו  לעורר  כדי 

מוסיפים  ואנו  אצלו,  לאכול  אורחים  בהכנסת 

שצריך  מי  כל  ויפסח",  ייתי  דצריך  "כל  לומר: 

יבוא אלינו, לעורר זכותו  לאכול צרכי חג הפסח 

של אברהם שהזמין את המלאכים לאכול אצלו 

"לושי  צרכי חג הפסח, כמו שאמר לשרה אמנו: 

ועשי עוגות", כדי לאפות מצות.

"פות'ח  תיבות:  מסופי  שיוצא  חת"ך  שם  י'דך". 

א'ת יד'ך". שם סא"ל שמקורו משם חת"ך בחילוף 

א"ב של א"ת ב"ש. והנה פס"ח הוא ראשי תיבות 

של ג' שמות הפרנסה פ'אי ס'אל ח'תך, לכן בפסח 

נידונים על התבואה עכדה"ק.

את  מכנים  זה  מטעם  כי  לומר  יש  מעתה 

כזית המצה שאנו אוכלים זכר לקרבן פסח בשם 

לפרנסה  מסוגל  פסח  שקרבן  היות  כי  אפיקומן, 

אנו  לכן  ח'תך,  ס'אל  פ'אי   - פס"ח  בשם  כנרמז 

מכנים את המצה שהיא זכר לפסח בשם אפיקומן 

שפירושו הוציאו מזון,  אפיקו-מן  שהוא אותיות 

יכולים  אנו  זו  מצה  אכילה  שבזכות  בכך  לרמז 

שיוציאו  מן"  "אפיקו  הפרנסה  שמות  מג'  לבקש 

לנו שפע רב טוב של פרנסה.

יומתק להבין בזה מה ששנינו במשנה )פסחים 

רמזו  אפיקומן",  הפסח  אחר  מפטירין  "אין  קיט:(: 

בכך כי אחרי שאכלו את הפסח שהוא מסוגל לג' 

שמות הפרנסה הרמוזים בו, שוב אין צריך לבקש 

הדבר  נרמז  כבר  כי  מזון,  שיוציאו  מן"  "אפיקו 

באכילת  הזה  בזמן  או  הפסח,  קרבן  באכילת 

האפיקומן שהוא במקום הפסח.

שהסמיכו  מה  להבין  הרווחנו  כן  כי  הנה 

חכמינו ז"ל בפרוסת המצה ב"יחץ", פרוסה אחת 

עני  עוני"  "לחם  מצה  אכילת  מצות  קיום  בשביל 

בליל  הלא  אולם  בפרוסה,  עני  של  כדרכו  כתיב 

ולא  טוב  רב  שפע  להמשיך  רוצים  אנו  פסח 

להתחיל בלחם שהוא סימן על עניות, לכן תיקנו 

להטמין את הפרוסה השניה לאפיקומן המסוגל 

של  הפרוסה  את  ממתיקים  אנו  ובכך  לפרנסה, 

לחם עוני כדרכו של עני בפרוסה. 

ידך(,  את  פותח  בפסוק  שחרית  הכונות  )שער  האריז"ל 

כי שם הפרנסה הוא פא"י היוצא מראשי תיבות 

הפסוק )שם קמה-טז(: "פ'ותח א'ת י'דך".

לפי זה מגלה לנו ה"ברית כהונת עולם" הטעם 

שתיקנו להכין את האפיקומן שאוכלים רק בסוף 

הסעודה, ב"יחץ" כשמחלקים את המצה לשנים, 

שחצה  סוף  ים  קריעת  על  רמז  הוא  "יחץ"  כי 

פרנסה  נמשכת  הים לשנים, שמשם  את  הקב"ה 

וכאשר  מן",  "אפיקו  בבחינת  באפיקומן  הרמוזה 

בגימטריא  זה  הרי  אפיקומ"ן  עם  יח"ץ  נצרף 

נמשכת  אפיקומן  שמאכילת  לרמז  פרנס"ה, 

פרנסה לישראל.

הפרנסה  על  רמז  עוד  מוסיף  הוא  זו  בדרך 

תיבות  מב'  כלולה  שהיא  "אפיקומן",  בתיבת 

"אפי-קומן" - אפ"י הוא שם הפרנסה פא"י היוצא 

האותיות  ושאר  י'דך,  א'ת  פ'ותח  תיבות  מראשי 

הפרנסה  על  לרמז  סו"ף  י"ם  בגימטריא  קומ"ן 

הנמשכת מקריעת ים סוף.

ת גח ראהי פיבופ "' המופ שתרנ ש

כעבדא קמיה מאריה אחיזנא בשולי גלימתו, 

סגולה  היא  האפיקומן  שאכילת  הטעם  לבאר 

שהוא  "אפיקומן"  בשם  שנרמז  כפי  לפרנסה 

אותיות "אפיקו מן" כי משם נפיק מזון לכל השנה, 

"בארבעה  טז.(:  )ר"ה  במשנה  ששנינו  מה  פי  על 

פרקים העולם נידון בפסח על התבואה".

הירש  צבי  רבי  האלקי  המקובל  וביאר 

מזידיטשוב זי"ע הענין בזה על פי המבואר בדברי 

האריז"ל )שער הכונות שם( שישנם ג' שמות פרנסה, 

א'ת  "פ'ותח  תיבות:  מראשי  שיוצא  פא"י  שם 

יחץ. בשלחן ערוך )או"ח סימן תעג סעיף ו(: "ויקח 

חציה  ויתן  לשתים,  ויבצענה  האמצעית  מצה 

ונותנין  לאפיקומן  לשומרה  מהמסובין  לאחד 

שתי  בין  ישים  השני  וחציה  המפה,  תחת  אותה 

השלימות, ויגביה הקערה שיש בה המצות ויאמר 

הא לחמא עניא עד מה נשתנה". 

הטעם  כ(  )ס"ק  אברהם"  ה"מגן  וביאר 

)דברים  שכתוב  מה  פי  על  המצה,  את  שמחלקים 

טז-ג(: "שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני". 

ודרשו בגמרא )פסחים קטו:(: "לחם עוני, עני כתיב, 

לכן  בפרוסה".  כאן  אף  בפרוסה  שדרכו  עני  מה 

מחלקים את המצה כדי לקיים בה מצות אכילת 

מה  ביאור  וצריך  בפרוסה.  עני  של  כדרכו  מצה 

המצה  פריסת  להסמיך  ככה  על  חכמים  ראו 

מצות  לקיום  המצה  לפרוסת  האפיקומן  בשביל 

אכילת מצה.

יקרה  פנינה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

כהונת  ה"ברית  של  הטהורה  ממשנתו  שדליתי 

שמבאר  פ"ו(,  בשמן  משוחים  מצות  )מאמר  עולם" 

ה"אפיקומן"  את  להכין  מקדימים  שאנו  הטעם 

בשעת ה"יחץ", על פי מה שמגלה לנו כי אכילת 

נקרא  ולכן  לפרנסה,  סגולה  היא  האפיקומן 

לרמז  מן",  "אפיקו  אותיות  שהוא  אפיקו-מן 

שבזכות אכילה זו מפיקים מזון על כל השנה.

קיח.(:  )פסחים  בגמרא  ששנינו  מה  ידוע  והנה 

"קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, דכתיב 

ליה  וסמיך  בשר,  לכל  לחם  נותן  קלו-כה(  )תהלים 

כי  מזה  מבואר  לגזרים".  סוף  ים  לגוזר  יג(  )שם 

מזונותיו של אדם נמשכים מהסוד של קריעת ים 

רבינו  בכתבי  שמבואר  מה  ידוע  ועוד  זאת  סוף. 

ב
 רמז נתלא הל שבריפ כשונפ  ולם
 ל אתיקומן השוא מ ו"ל לתרנ ש
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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
חג הפסח תשע"ט

כ-טו(  )במדבר  כתיב  ובישראל  שם,  לגור  מצרימה 

ואברם  כתיב  באברהם  מצרימה...  אבותינו  וירדו 

ויוציאם כתיב  ובישראל  במקנה,  מאד   כבד 

בכסף וזהב".

גכל דצריך ייפי וית חג כנ"ד אברשם 
השכין למלאכים צרכי שת ח

והנה ידוע כי אברהם אבינו עבד את ה' במדת 

החסד, לכן עסק כל ימיו במצות הכנסת אורחים 

)בראשית  שכתוב  כמו  למקום,  הבריות  את  וקירב 

בשם  שם  ויקרא  שבע  בבאר  אשל  "ויטע  כא-לג(: 

ידי אותו אשל  "על  ופירש רש"י:  ה' א"ל עולם". 

לאחר  העולם.  לכל  אלוק  הקב"ה  של  שמו  נקרא 

שאכלתם  למי  ברכו  להם,  אמר  ושותין,  שאוכלין 

מי  משל  אכלתם,  שמשלי  אתם  סבורים  משלו, 

שאמר והיה העולם אכלתם". 

חכמינו  שפתחו  מה  להבין  לנו  ירווח  מעתה 

"כל  תחילה:  כפולה,  בהזמנה  הסדר  ליל  את  ז"ל 

של  קדושתו  בכך  לעורר  כדי  וייכול",  ייתי  דכפין 

ימות  כל  במשך  חייו  ימי  שכל  אבינו,  אברהם 

דכפין  "כל  באומרו:  האורחים  את  הזמין  השנה 

דצריך  "כל  להזמין:  מוסיפים  ואנו  וייכול".  ייתי 

אבינו  אברהם  שהזמין  מה  כנגד  ויפסח",  ייתי 

את שלושת המלאכים ששלח אליו הקב"ה ביום 

שאמר  כמו  מצה  אצלו  לאכול  למילתו  שלישי 

לשרה: "לושי ועשי עוגות".

יומתק להוסיף נקודה יקרה לפי מה שמבואר 

בזוהר הקדוש ברעיא מהימנא שנוהגים לאומרו 

"ביה  מ:(:  בא  )פרשת  עניא"  לחמא  "הא  לפני 

ואמר  דיליה  פמליא  לכל  קוב"ה  כניש  שעתא 

דקא  דילי  דשבחא  ספורא  ושמעו  זילו  לון, 

משתעו בני וחדאן בפורקני". פירוש, בליל הסדר 

להם,  ואומר  שלו  הפמליא  לכל  הקב"ה  מכנס 

מצרים  גלות  על  הבתרים  בין  ברית  של  במחזה 

טו-יג(:  )בראשית  שכתוב  כמו  ממנה,  הגאולה  ועל 

"ויאמר לאברם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ 

שנה,  מאות  ארבע  אותם  וענו  ועבדום  להם  לא 

וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי ואחרי כן יצאו 

)פרק  אליעזר  דרבי  בפרקי  ומבואר  גדול".  ברכוש 

אברהם  על  הקב"ה  שנגלה  הלילה  "אותו  כח(: 

אבינו ליל הפסח היה".

לאברהם   הקב"ה  שהודיע  מאחר  כן  כי  הנה 

שבניו יהיו בגלות מצרים ויוציאם ברכוש גדול, הרי 

יש בכך יותר מרמז ברור שהיציאה בגלות מצרים 

היא בזכות אברהם. וכן מבואר במכילתא )פרשת בא 

סימן טז(: "רבי אלעזר בן עזריה אומר, בזכות אברהם 

כי  קה-מב(  )תהלים  שנאמר  ממצרים,  הוציאם  אבינו 

)שם(  ואומר  זכר את דבר קדשו את אברהם עבדו, 

ויוציא עמו בששון ברנה את בחיריו".

אברהם  בין  קשר  עוד  שמצינו  מה  והנה 

כי אברהם  ז"ל,  אבינו לחג הפסח בדברי חכמינו 

לעשות  כדי  הדיבור,  פי  על  למצרים  ירד  אבינו 

הכנה לבניו שירדו לגלות מצרים, ועל ידי שיצא 

אברהם ממצרים עם רכוש גדול שקיבל מפרעה, 

ממצרים  הם  גם  שיצאו  לבניו  הכנה  בזה  עשה 

מא-ג(  )ב"ר  במדרש  שדרשו  כמו  גדול,  ברכוש 

מקרא שכתוב )בראשית יג-ה(: "ואברהם כבד מאוד 

במקנה בכסף ובזהב, הדא הוא דכתיב )תהלים קה-

לז(, ויוציאם בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל".

הקב"ה  "אמר  מ-ו(:  )ב"ר  במדרש  מבואר  וכן 

בניך,  לפני  הדרך  את  וכבוש  צא  אבינו,  לאברהם 

בבניו,  כתיב  באברהם  שכתוב  מה  כל  מוצא  את 

בארץ,  רעב  ויהי  יב-י(  )בראשית  כתיב  באברהם 

הרעב  שנתים  זה  כי  מה-ו(  )שם  כתיב  בישראל 

אברם  וירד  יב-י(  )שם  כתיב  באברהם  הארץ,  בקרב 

מסדרי  והאמוראים  התנאים  ז"ל  חכמינו 

סיפור  מצות  את  לפתוח  בחרו  פסח  של  ההגדה 

"הא לחמא עניא די אכלו  יציאת מצרים בפסקה 

טוב  מה  בעתו  דבר  דמצרים".  בארעא  אבהתנא 

את  להזמין  זו  בפסקה  שתיקנו  במה  להתבונן 

האורחים בלשון כפולה: "כל דכפין ייתי וייכול, כל 

דצריך ייתי ויפסח".

בו"  ה"כל  הריטב"א  הראשונים  ופירשו 

מזמינים  אנו  בתחילה  כי  ועוד,  ה"אבודרהם" 

יבוא  רעב  שהוא  מי  כל  וייכול",  ייתי  דכפין  "כל 

כך  ואחר  כדי להשביע את רעבונו,  ויאכל עמנו 

שאפילו  ויפסח",  ייתי  דצריך  "כל  מזמינים  אנו 

מי שיש לו מה לאכול, אבל אין לו את הצרכים 

כוסות  ד'  מצות,  פסח,  בליל  הסדר  את  לערוך 

יבוא ויעשה את סדר  יין, כרפס, מרור וחרוסת, 

ככה  על  ראו  מה  ביאור  וצריך  עמנו.  הפסח 

מצרים  יציאת  סיפור  של  המצוה  את  לפתוח 

בליל פסח בהזמנה כפולה זו, ובפרט אחרי שכל 

בסיפור  ומתחיל  הסדר  בשלחן  יושב  כבר  אחד 

יציאת מצרים.

ח" שת ח שוא כנ"ד אברשם אבינו

שכתב  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

אחיו  בשם  תיז(  סימן  חודש  ראש  הלכות  )או"ח  הטור 

אבות  ג'  כנגד  נתקנו  רגלים  שלש  כי  יהודה  הרב 

אברהם  כנגד  "פסח  שם:  ומפרש  הקדושים, 

דכתיב )בראשית יח-ו( לושי ועשי עוגות ופסח היה, 

מתן  של  שופר  שתקיעת  יצחק,  כנגד  שבועות 

כנגד  סוכות  יצחק.  של  מאילו  בשופר  היה  תורה 

ויבן  סוכותה  נסע  ]ויעקב  לג-יז(  )שם  דכתיב  יעקב 

לו בית[ ולמקנהו עשה סוכות".

אברהם  בין  הקשר  לבאר  תבלין  להוסיף  ויש 

לו הקב"ה  גילה  כי בליל פסח  אבינו לחג הפסח, 

א
 גכל דכתין ייפי וייכולג

ל ורר זכופו הל אברשם אבינו



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו˘לים

יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'
בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ˘ליט"א 

בס"ד

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'
בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"̂ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 

בס"ד
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קבלת הייסורים באהבה מתוך אמונה וביטחון

בערוב ימיו של הגה"צ רבי נטע ציינוירט זצ"ל סבל ייסורים נוראים 
מן המחלה הנוראה שקיננה בגופו הטהור רח"ל. אך כשהיו שואלים 
אותו לשלומו באותם ימים קשים, היה עונה בלהט דבקות אמונתו: 
כאשר 'ידיד נפש אב הרחמן' עמי אין לי מה לדאוג! – שכן אמרו ז"ל 
)שבת יב:( ששכינה הקדושה למעלה מראשותיו של חולה, ובהיותו 
מלא תמיד תקוה טובה באמונה וביטחון בצור עולמים ברוך הוא, היה 

מתחזק תמיד בתחושה זו שידיד נפש אב הרחמן עמו.
בשנתו האחרונה בעודו שוהה במחלתו הקשה בבית החולים, הביאו 
את  ערכו  ולכבודו  חלציו,  מיוצאי  לאחד  'סנדקאות'  כיבוד  לפניו 

הברית בבית הרפואה כדי שיוכל לשמש בה בסנדקאות.
בגדי  את  לבש  הצדיק  שהסבא  האורחים  ראו  הברית  אל  כשהגיע 
השבת לכבוד השמחה מעל בגדי בית החולים, ושאלו אחיו הצדיק 
כך את בגדי השבת מעל מדי הפסים של החולים, הרי  מדוע לבש 
'סנדקאות' עדיף היה ללבוש רק  לכבודה של שמחה ולכבוד מצות 

בגדי שבת?
כאן  אני  מחובר  הנה  ונימוקו:  טעמו  את  הצדיק  נטע  ר'  לו  גילה 
כבלי  את  ממני  לנתק  יש  בגדים  להחליף  וכדי  שונים,  למכשירים 
המכשירים השונים, על פי רוב הניתוק מתבצע בבית חולים זה על 
ביום  בי  יתעסקו  שהן  רציתי  ולא  המסורות,  המחלקה  'אחיות'  ידי 
הנצרך  בטיפול  ורק מה שמוכרחים  ברית המילה,  וקדוש של  נעלה 

אין ברירה, אבל במה שאין הכרח כל כמה שלא יגעו בי טפי עדיף!

• ~ • ~ •
האמונה בקל זן ומפרנס לכל ואין אדם נוגע במה 

שמוכן לחבירו
זצוק"ל,  ארה"ב   – מקופישניץ  העשיל  יהושע  אברהם  רבי  להרה"ק 
זצ"ל, שלא האריך  רבי משה  וירא אלקים מרבים ה"ה  בן ת"ח  היה 

ימים ונסתלק בחטף בצעירותו.
ומוכר  קונה  היה  הוא  יהלומים,  בסחר  משה  ר'  התעסק  לפרנסתו 

אבנים טובות ומרגליות, ועשה חיל בעסקיו. 
פעם ביקש ממנו יהודי אחד, שחפץ גם הוא להשתלב בעסקי בורסת 
בהיותו  כי  שמה,  בכניסתו  בעדו  לסייע  בטובו  שיואיל  היהלומים, 

'סוחר' חדש איננו  מכיר עדיין את אופי המקום ותהלוכותיו.
ולימד  ר' משה נענה בשמחה, הוא התחבר עם האיש והראה לפניו 
וכו'.  השונים  המסחר  שבשטחי  הסחר-מכר  הליכי  כל  את  אותו 
ולאחר מכן הגדיל חסדו עמו, כשפתח בפניו את פנקסו האישי, בו 
היו רשימות מדויקות של כל סוגי היהלומים, אצל איזה סוחר ניתן 
כהנה  ועוד  למכרם,  ישתלם  והיכן  ומתי  טובים,  במחירים  לרכשם 
וכהנה 'סודות מקצוע' השמורים עם גדולי טובי הסוחרים... הוא פתח 

וגילה בפניו את הכל בנדיבות לב.
היהודי כמובן נהנה מאוד מכל המידע החשוב הזה, אך יחד עם זאת 
היה מלא התפעלות מצדקותו של ר' משה שאינו מונע ממנו כל זאת, 
וגילה בפניו את הסודות הגדולים ביותר שלו השמורים אצל הסוחרים 
בסתר. הוא הביע את התפעלותו בפני ר' משה מטיבו, ושאלו כיצד זה 

אינו חש לגלות כך את כל מסתרי סודות הצלחת מסחרו?
ענה לו ר' משה בחכמתו, דע לך נאמנה, שכל מה שאנו עושים כאן 
'השתדלות'  בבחינת  הכל  ומרגליות,  ביהלומים  סחר-מכר  בעסקי 
בלבד, שכל אדם צריך להשתדל לפי עניינו ולעסוק בעסק פרנסתו. – 
אבל כמה ואיך ירוויח למעשה בעסקיו, זה הכל מכוון בטיב ההשגחה 

העליונה, על ידי קל זן ומפרנס לכל אחד ואחד כפי המגיעו בדיוק, 
ואין סוחר אחד נוגע לעולם במה שמוכן לחבירו! ולכן לא חששתי 
לגלות בפניך את כל הסודות בכדי שתדע גם אתה להטיב את סדר 

השתדלותך בפרנסתך, ואין כאן שום בית מיחוש שמא תקח אתה מן 
הרווחים שהיו אמורים ליפול בחלקי, ודוק. 

כך היו חיים אנשים יראים ושלמים, חדורים באמונה ובביטחון שלם 
בחי עולמים ברוך הוא!
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אמונתו של החפץ חיים זי"ע שכל ספריו הן מתנת 

חינם משמים 
מרן החפץ חיים זצוק"ל זי"ע היה נוהג פעמים רבות להשיח את לבו 
הטהור לפני קונו בתמימות ובפשטות, ומדבר לפניו את כל אשר על 

לבבו. 
כאשר ידוע מהרבה ספרים קדושים וצדיקי עולם שעוררו את ישראל 
בזה, שלא לזלזל בדיבורים שבין איש ישראל לקונו. ]וכבר האריכו בספרים 
במעלה זו, עי' ספר אור הישר למהר"ם פאפרוש ז"ל מגורי האר"י )עמוד העבודה פי"א(, הנהגות אדם 

לבעל הנועם אלימלך )ס"ק א(, ליקוטי מוהר"ן )מהדו"ק סי' נב( ועוד. ונודע מאמר הרה"ק רבי נפתלי 

גם  ישראל לפעול  רומז שיכול איש  ותושיע",  "כל שיח תדשא  זצוק"ל במ"ש בהושענות:  מרופשיץ 

בדברים פשוטים ושיחה טבעית שבינו לבין קונו. והיינו 'כל שיח' אפילו שיחה בעלמא, שהשיח את 

פירות  שתעשה  ותושיע',  'תדשא  היא  אף  עי"ש(,  חבירו  עם  בשיחה  אף  )לפעמים  לבבו,  עם  אשר 

וישועות טובות[.

בערוב ימיו כשכבדה עליו שמיעתו, היה החפץ חיים מדבר דיבורים 
אותו  משיח  אשר  את  לשמוע  לפעמים  ניתן  והיה  בקול,  יותר  אלו 
צדיק וקדוש את לבו הטהור לפני השכינה הקדושה, הקרובה וצמודה 

עמו תמיד. 
כמה עדויות נשתמרו מאותם זמנים, מתלמידים שונים ומבאי ביתו 
הן  היו  טיב שיחותיו  צדיק.  באשר שמעו מפי קדשו, משיח בתומו 
השי"ת,  לפני  ותפילות  בבקשות  רש  ידבר  בתחנונים  שמיא  כלפי 
והן כלפי עצמו לייסר את לבו בלקח מוסר השכל מה שצריך לתקן 

בעולם. ]כנרמז בלשון קדשו של הנועם אלימלך זי"ע בהנהגת אדם הנ"ל עיש"ה[.
היה  אולם הצד השווה שברוב השיחות הללו שנשמעו מפי קדשו, 
האמונה הפשוטה שהיה אותו צדיק מדבר בה. ובעיקר כשהיה מזכיר 
את ספריו הרבים והטובים שזכה לחבר ולזכות בהם את כל ישראל, 
ומדבר מתוך אמונה פשוטה וברורה שלא כוחו ועוצם ידו עשה לו את 

כל החיל הזה ח"ו, רק הכל מתנות שהעניק לו השי"ת.
בתוך דבריו היו שומעים אותו לאמר: ריבונו של עולם, נתת לי ברוב 
רחמיך וחסדיך מתנה טובה, בחיבור ספר "משנה ברורה" וספר "חפץ 
חיים", וכן היה מונה שאר הספרים. – ואילו מה אני נתתי לך בהכרת 
וכך   – עמדי?!  שגמלת  והטובים  הרבים  החסדים  אלו  כל  על  הטוב 
היה עובר לייסר את עצמו בשבט לשונו: ישראל מאיר! ראה נא גם 
ראה, הרחמנות הגדולה שהשי"ת מרחם עליך, ואוהב אותך בכל לב, 
במתנות נאות ויקרות כאלו, אף אתה חייב לו את נפשך! – וכך היה 
עצמו  ומייסר  יום,  בכל  לתקן  הוא  מה שצריך  לעצמו  לומר  מתחיל 

בדברים שמצא בעצמו שלא התנהג כהוגן, לפי רום מעלתו.
והנלמד לנו לעניינינו הלכה מתוך מעשה, כמה היתה שלמה אמונתו 
ועושה  עשה  לבדו  הוא  אשר  יתברך,  בהשם  והתמימה  הפשוטה 
ויעשה לכל המעשים, ושאין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן 
מכריזין עליו מלמעלה )חולין ז:(. – ולא יחס לעצמו שום הצלחה וגדלות 
לפניו  הטוב  הכרת  ובתחושת  רוח  ושפלות  בענווה  תמיד  רק  ח"ו, 

יתברך, ומה אשיב לך והכל שלך!

• ~ • ~ •

אמונה וביטחון בשמירתם וישועתם של ישראל בטיב 
ההשגחה

אחד מאנשי סגולה בירושלים של מעלה בדור שלפנינו, היה מוהר"ר 
אורי שיינברגר זצ"ל, מנקיי הדעת ויראי חטא, שהצניעו עצמם תמיד 

בין מבואותיה הטהורים שבשכונות ירושלים הוותיקה.
תושבי ירושלים רגילים היו תדיר בסבלותם מרדיפות הישמעאלים, 
יהודים לצד  עיר  יחדיו באותה  גרים  מחמת השכנות הקרובה שהיו 
ערבים, בשכונת 'בתי מחסה' שבעיר העתיקה, ובשכונת מאה שערים 

ובית ישראל ושאר השכונות. 
הנשמע  חרבות  צחצוח  קול  לנוכח  ותרעש הארץ  בכל פעם שרגזה 
בצהלת בני ישמעאל ממצרים ושאר מדינות ערב, שבשנאת ישראל 
שבערה בקרבם הלכו אימים על ישראל קדושים יושבי הארץ רח"ל, 
לעורר טבע 'פרא אדם' שבתוכם על שונאי ישראל. היו הפחד ומורא 
בשכונות  ובפרט  עיה"ק.  ירושלים  תושבי  של  חלקם  מנת  ובהלה 
הטהורות מאה שערים, ובתי אונגארין, ובית ישראל ודומיהם, שהיו 

יושבים ממש על הספר, סמוך ונראה ללגיונות הערביים.
באותם ימים קשים לישראל התקיימו עצרות רבות בתפילות וזעקות 
ובבית  הגזירה.  ולבטל  לקרוע  רחמים,  כסא  על  יושב  מלך  קל  לפני 
תקנו  שערים'  מאה  'שוק  שבמרכז  יעקב'  'ישועות  העתיק  הכנסת 
יראים ושלמים 'שלושת ימי תפילה', במניינים רצופים בזה אחר זה, 

שלשה ימים שלמים בלא הפסק.
בצר ובמצוק שבאותם הימים היו רבים נסים על נפשם למדינת הים, 
ומירושלים בפרט ברחו רבים למצוא  מכל רחבי ארץ ישראל בכלל 
וידידים  קרובים  אחר  חיפשו  רבים  לארץ.  בחוץ  ומקלט  מנוס  להם 
עד  נפשם  על  ולהישמר  מסתור  מקום  למצוא  כדי  לארץ,  שבחוץ 

יעבור זעם.
אמונה  מלא  היה  לבו  עמו,  היתה  אחרת  רוח  אורי  מוהר"ר  אולם 
שלמה וביטחון איתן בה' אלקים חיים, אשר לא ינום ולא יישן לעולם 
משמירת ישראל בניו חביביו. כד"א )תהילים צד, יד( "ִּכי ֹלא ִיֹּטׁש ה' ַעּמֹו, 

ְוַנֲחָלתֹו ֹלא ַיֲעזֹב". 
אמונתו  ובתוקף  לארץ,  בחוץ  ימים  באותם  שהה  אורי  ר'  של  בנו 
מרוב  הפוכות  במחשבות  ומחשב  חושב  אורי  ר'  היה  וביטחונו 
העם, סבור היה בתום לבבו שאם אכן תתפתח כאן מלחמה כאשר 
מתסיסים ומכריזים ארצות ערב השכם והערב, הרי ברור הדבר שבני 
של  האיתנה  בשמירתו  ובטוחים  מוגנים  יהיו  עצמם  מצד  ישראל 
שומר ישראל. כמו שמפורש הדבר בספר תהלים )קאפטיל ב( על אותה 
עת שרגשו גויים ורוזנים ומלכי ארץ מתייצבים על ד' ועל משיחו )שם 
ַמִים ִיְׂשָחק, ה' ִיְלַעג ָלמֹו". ואדרבה, דווקא משום ביטחון  ד(: "יֹוֵׁשב ַּבּׁשָ
זה החזק בהשי"ת, הגיע ר' אורי למסקנא הפוכה, שיש כאן עת רצון 
טוב להחיש את גאולתם של ישראל, כאשר ממשיך הכתוב שם )פסוק 
ה-ו( "ָאז ְיַדֵּבר ֵאֵלימֹו ְבַאּפֹו ּוַבֲחרֹונֹו ְיַבֲהֵלמֹו, ַוֲאִני ָנַסְכִּתי ַמְלִּכי ַעל ִצּיֹון 

ַהר ָקְדִׁשי וגו'". 
לארץ,  בחוץ  השוהה  מבנו  אורי  ר'  ביקש  זו,  מסקנא  מתוך  לפיכך 
לחזור לארץ ישראל לאלתר, מקום השמור והבטוח ביותר לישראל, 
כד"א )דברים יא, יב( "ֶאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶקיָך ֹּדֵרׁש ֹאָתּה ָּתִמיד, ֵעיֵני ה' ֱאֹלֶקיָך 

ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנה". ָּבּה ֵמֵראִׁשית ַהּׁשָ
באמונתם  הדין,  האמונה  בחג  להתדבק  והשכל,  בינה  דעה  ללמדנו 
בדורות שלפנינו, שכל  ושלמים  יראים  צדיקים  והטהורה של  הזכה 
כברזל  וחזקה  שלמה  אמונתם  היתה  תמיד  הזמנים  ובכל  העתים 
ישראל,  עמו  על  ומשגיח  יתברך, השומר  – אמונה בהשם  וכפלדה! 
ואמונה  בעולמנו!  ושעל  צעד  בכל  הפרטית  ההשגחה'  ב'טיב 
פי  על  ואף  ובביאת משיח צדקנו,  ישראל,  בגאולתם של  שלמה 

שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא, אמן.

ח
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לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'
בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"̂ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 

בס"ד

חג   – המצות  "חג  עלינו  בפרוס 
האמונה(,  חג  פרק  פסח,   – המועדים  )טיב  האמונה" 
נקדמה נא בברכתא קדם מורנו ורבינו 
לפני  האש  כעמוד  שליט"א,  הרה"צ 
נתיבותינו.  וליישר  להאיר  המחנה, 
לבניו החשובים העומדים על המלאכה, 
לקוראים הנאמנים, ולכל בית ישראל.

חג פסח כשר ושמח!
קדשנו  בית  לבנין  נזכה  ומהרה 
ומן  הזבחים  מן  שם  ונאכל  ותפארתנו, 
הפסחים, בביאת משיח צדקנו במהרה 

בימינו – אמן.

'שמח תשמח'
קראתי את הסיפור מפרשת תזריע על אותו יהודי 
עם  והזדהיתי  אופן  בשום  הלוואות  לוקח  שלא 
סיפורי  בכמה  אני  אף  והחלטתי לשתף  מילה  כל 
ליטול  שלא  מקפיד  אני  אף  לי.  שקרו  השגחה 
הלוואות בשום אופן וכך אירע שבני הבחור ביקש 
חליפה חדשה לכבוד האירוסין של ביתי, העפתי 
מבט על החליפה והוא אכן צדק החליפה הנוכחית 
כבר עשתה את שלו מזמן, אך מה אעשה ולמחר 
עלי לשלם למלצרים ועוד כמה שיעזרו להגיש את 

האוכל באירוסין?! 
את ההתלבטויות השארתי לעצמי וקפצתי עם בני 
לחנות החליפות למדוד חליפה, המוכר הציע את 

מרכולתו ומדד על בני חליפה לפי מידותיו...
 470₪ השיב:  התענוג,  עולה  כמה  לשאלתי 
הכנסתי את ידי לכיסים ומצאתי בדיוק 468₪  בני 
וביקש  בכיסו  שהיו  שקלים  חמישה  שלף  תיכף 
לו,  שיש  בסכום  החליפה  בהוצאות  להשתתף 
ואמר: "אבא, אני יודע שלא קל לך לקנות לי כעת 
חליפה ואתה עושה הכל עם חיוך ובשמחה כאילו 
לי  תן  יכול  שאני  מה  לפחות  אבל  מליונר  היית 

להשתתף!!!" 
הוא תרם את חלקו ויצאנו בשמחה עם חליפה ולי 

נשארו שלושה שקלים להוצאות האירוסין...
שקטה  פינה  מצאתי  האירוסין  שמחת  לפני  רגע 
ופתחתי בתפילה לבורא עולם וכך בקשתי: "אבא 
יקר, אני יודע שלא תאכזב אותי ותדאג להוצאות 
של האירוסין אני רק מבקש בקשה אחת, אל תיתן 
לי  לעול הכלכלי להעיב על שמחת האירוסין, תן 

ולמשפחתי לשמוח באמת ללא כל דאגות..."
ואבא  השמחה  מתחילת  אחדות  דקות  חלפו  לא 
שלי שהוא יהודי פשוט ולא עשיר בכלל קרא לי 
הצידה ותחב לידי מעטפה באומרו: "אני יודע שזה 
אפילו לא המעט ממה שאתה צריך אבל אני ואמא 
יכולים!!!" במעטפה  רוצים להשתתף במה שאנו 
בשופי  שכיסו  וטקילין  טבין  שקלים  אלפיים  היו 
והשמחה  למצופה  ומעבר  מעל  ההוצאות  את 
הייתה שלימה ללא כל ניסיון של שמחה שהלוא 
בתחילת  כבר  הישועה  את  שלח  עולם  בורא 

השמחה...
עוד סיפורים רבים יש באמתחתי אך רק חשבתי 
לשתף מעט כדי להודות לה' ברבים ולעורר יהודים 

אחרים להתבונן ולהודות לטוב ומטיב לכל!!!
בעל המעשה: י.ה.

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

טיב ההשגחה

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל

|  המשך בעמוד ח'  |

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית
ר' יעקב רבינוביץ

עורך
ש. גולדשטיין

חג האמונהטיב המעשיות
כתב בספר הקדוש בני יששכר )מאמרי חדש ניסן מאמר ח 
ס"ק א( וזל"ק: "נראה על פי מה שנתבאר בזוהר )ח"ב 

ומהראוי  דמהימנותא',  'מיכלא  נקרא  דמצה  קפג:( 

להתבונן מהו האמונה שמרמזת המצה". 
אותה  כשעושה  האומן  חמץ  הלחם  דהנה  "ונ"ל 
במידתה,  גמרה  כשהאומן  כך  אחר  בפעולתו, 
היינו,  עצמה.  פעולת  עושה  בעצמה  העיסה  הנה 
ונסדקת  צד,  לכל  עצמה  את  ומגבהת  שמרתחת 
בכמה סדקים, וכיוצא כמה פעולות בענייני החימוץ. 
אשר העיסה עשתה בעצמה מבלי האומן, כי האומן 
]והנה הגם שכל פעולותיה  לו.  והלך  וחלף  ידיו  כבר סילק 
באה על ידי האומן שפעל בה בתחילה, עם כל זה כעת אינו נראה בה 

מעשה האומן, כי האומן סילק ידיו[". 

"מה שאין כן מצה אינו עושה שום פעולה מעצמה, 
לאמונה  וזה שמרמזת המצה   – האומן.  פעולת  רק 
השגחתו  בזולת  תנועה  שום  לנו  שאין  ובטחון, 
בעבודתו  יגרע  ולא  האדם  יוסיף  ולא  שמו,  יתברך 
דבר. ]זולת הבחירה בתורה ובמצוות, ובהיפך ח"ו עבירות, אשר כל זה 

מסר השם יתברך לבחירתנו כנודע[". 

גם  אשר  ידע  באמת,  זה  האדם  ידע  כאשר  "הנה 
יגרעו, הגם שמתנהג הכל בטבע, ח"ו לומר אשר  ולא  יוסיפו  המזלות לא 
קרובו,  עם  ישראל  ובפרט   – שמו.  יתברך  השגחתו  מבלעדי  פועל  הטבע 
הם למעלה מן המזל, והשם יתברך מנהיג את המזלות בהשגחה ומשדדם 
פעולת  הכל  היא  פעולתם  וכל  כרגע.  מהם  השגחתו  הסיר  מבלי  כרצונו, 
תנועה  להם  ואין  והסרה,  הפסק  מבלי  ידם  על  הפועל  האומן,  מעשה 

מבלעדי כוחו" עכלה"ט.

• ~ • ~ •
אמונה שלמה בסדרי פרנסתו של אדם

עסק  בית  לפרנסתו  החזיק  זי"ע,  הקדוש  הבעש"ט  מרן  מתלמידי  אחד 
מסוים, לימים פתח לו גוי מקומי באותה עיירה חנות נוספת לממכר אותה 
סחורה בדיוק. עד מהרה שגשגו עסקיו של הגוי והצליחו, ורוב הקונים עברו 

מחנותו של היהודי אל חנות הגוי, עד שהתקפחה פרנסתו של היהודי דנן.
אוזנו  את  לשבר  הבעש"ט  פתח  רבו,  בפני  החסיד  כך  על  התלונן  כאשר 

במשל נאה:
של  יחידו  בנו  העצר,  יורש  הקטן  הנסיך  חלה  המפואר  המלוכה  בארמון 
המלך, במחלה קשה ל"ע. כל השרים והעבדים ואנשי החצר חרדו לשלומו 
של הנסיך, טובי הרופאים הוזעקו אל מיטתו של החולה, המתייסר בכאבים 

וייסורים קשים.
ממנו  למנוע  הורה  הילד,  את  היטב  שבדק  המומחים  הפרופסורים  אחד 
מאכלים מסוימים המזיקים לבריאותו. המלך כמובן ציית להוראות הרופא, 
– אך דא עקא, הנסיך הקטן שאהב מאוד  ומנע מפיו את אותם מעדנים. 
את המאכלים הללו לא וויתר, ודרש לקבל דוקא את מה שמנעו מפיו. לא 
הועילו כל ההסברים שהרופא אסר עליו לאכול מהם, וכדרכם של ילדים 
קטנים התעקש והפציר באביו לקבל דוקא את מה שהרופא אסר עליו... – 
אך האב הגדול, מלך רחמן, חזקה עליו מצות הרופא ולא נענה להפצרותיו 

ובקשותיו.
כשראה זאת הילד החל בוכה ורוטן לפני אביו המלך, מדוע אין אתה מסכים 
לתת לי את מבוקשי, אין זאת אלא מפני שאתה קמצן!... ומחמת מחירם 
היקר של המאכלים הללו אין קונים לי אותם, זו היא פשוט קמצנות! – זעק 

הנסיך.
מה עשה האב המלך החכם, כדי להמחיש לבנו שאין כאן שום קמצנות כלל, 
לא מיניה ולא מקצתיה. – הוא נטל 'מכולה' שלמה ]קונטיינר[ מלאה 'טון' בשר 

יקר ומשובח, והשליך את כולה אל תוך הים לעיניו של הנסיך! 
רואה אתה! אמר המלך לבנו, אינני קמצן כלל וכלל! הרי עכשיו ראית במו 
ולבריאותך  שלטובתך  אלא  בשר...  של  שלם  טון  על  חסכתי  שלא  עיניך 

נאסרו עליך המאכלים הללו!
כיוצא בדבר הוא בנמשל, סיים הבעל שם טוב, אדרבה, מכך שחנותו של 
בסוג עסק  לך השי"ת בחוש שיש  היטב, מראה  ומצליחה  הגוי משגשגת 
כזה פרנסה ברווח ובשופי... שהרי הגוי עושה חיל בעסק זה ומתעשר ממנו. 
– אלא על כרחך רואה הקב"ה הזן ומפרנס לכל באי עולם מקרני ראמים 
עד ביצי כינים, שלא טוב עבורך כעת השפע בפרנסה זו. – ועליך להתחזק 
וכל  יתברך את מזונותיך  לך השם  ימציא  ובטחון איתן, שבוודאי  באמונה 

צרכיך ממקום אחר.

• ~ • ~ •
הצדיקים בגודל בטחונם בה' לא הלינו פרוטה בבית 

לצורך מחר
לובלין  העיר  בשערי  הופיע  אחת  שבת  בערב 
שבפולין של מעלה איש יהודי נכבד, שביקש להגיע 
לצורך  זצוק"ל,  מלובלין  החוזה  הרה"ק  של  לביתו 

ענין דחוף שנצרך לדבר עמו. 
העיר,  במבואות  ואנה  אנה  האורח  לו  התהלך 
אך  החוזה,  של  קודש  נאוה  ביתו  אחר  בחיפושיו 
בדרכו את  הוא  פוגש  והנה  לא מצא את מבוקשו. 
הוא  אף  שהגיע  זצוק"ל,  מלעלוב  דוד  רבי  הרה"ק 
ביקש  מלכתא.  שבת  לכבוד  הקודש  בצל  לחסות 
ביתו  אל  לקחתו  הוא  יכול  אם  דוד,  מר'  האורח 
בין  כאן  הוא  ומסתבך  שתועה  מחמת  הרבי,  של 
הרחובות הקטנים ]געסאלאך[, זה זמן רב, ואינו מוצא 

את דרכו. 
אמר לו ר' דוד, אם תשלם לי בשכרי שתי זלוטות, 
הריני לוקח אותך היישר למחוז חפצך. נענה האיש 
נטלו  ותיכף  דוד את המעות,  לר'  לו  ברצון, הושיט 

בדרך הישרה אל בית ה'.
קודש,  ערב שבת  ויקרות של  טובות  עוד כמה שעות  להם במהרה  חלפו 
והנה התברר בבית החוזה שאין מעות לקנות יין לקידוש של שבת. – כאשר 
ידוע מנהגם של הצדיקים הקדושים ותלמידי הבעש"ט, שלא להלין בביתם 
הסה"ק  )שלהי  הקודש  באגרת  כמ"ש  למשנהו.  אחד  מיום  אחת  פרוטה  אף 
מניחים ממון  אין  כן אמת, שמעולם  גם  הוא  "הפשוט  וזל"ק:  נועם אלימלך(, 

בקופסא, ולא לן אצלם אף לינה אחת הממון. רק מוציאים אותם לצורך עניי 
ישראל, ולצורך בתולת ישראל להשיאם, כי אין מצוה גדולה מזאת" עכל"ק.
והטעם הפשוט במנהג זה שנהגו הצדיקים, מחמת שיש בזה פגם באמונה, 
שאינו סומך על השי"ת שימציא לו למחר את מזונותיו, כמו שהמציא לו 

היום.
"כל  וזל"ק:  סב.(,  )ח"ב  המן  בפרשת  הקדוש  בזוהר  מפורש  זה  מנהג  ומקור 
לשאלא  ויומא,  יומא  בכל  למבעי[  אצטריכן  ]ס"א  בעאן  מהימנותא  בני  אינון 
מזונייהו מקודשא בריך הוא, ולצלאה צלותהון עליה, ]לשאול מזונותיהם מהקב"ה, 
ולהתפלל תפילתם על זה[ מאי טעמא וכו'. ועל דא, לא לבעי ליה לאיניש לבשלא 

מזונא מן יומא ליומא אחרינא, ולא לעכב מיומא ליומא אחרא. ]ועל זה, לא נצרך 
לו לאדם לבשל מזונו מיום ליום אחר, ולא לעכב מיום ליום אחר[. הדא הוא דכתיב )שמות טז, ד( 

'ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו', יום ביומו דייקא, בר מערב שבת לשבת 
וכו'" עכל"ק עי"ש.

לפיכך חיפשו הגבאים הנאמנים והמסורים אחר מעות לרכישת צלוחית יין 
לשבת עבור הרבי, אולם הכיס ריק ואין בו, לא נמצא ולא כלום... 

כשראה ר' דוד לעלובער את הגבאים אצים ורצים אנה ואנה בחיפוש נחוץ 
אחר המעות, הוציא תיכף מכיסו את שתי הזלוטות שהרוויח ביושר לפני 

כמה שעות, והניחם לפני הרבי הקדוש! 
שחר  עם  להבין  שהשכיל  דוד,  ר'  של  חכמתו  על  מאוד  שמח  הק'  הרבי 
להמציא  למכה  רפואה  והקדים  כלום,  הרבי  בבית  מעות  אין  שכנראה 

המעות לצרכי שבת קודש עבור הרבי ובני ביתו.
כיוצא בדבר היה נהוג בבית הרה"ק רבי שלומ'קה מזוויעהל זצוק"ל, שלא 
להשאיר מעות מן היום למחר, בגודל האמונה והביטחון באחד יחיד ומיוחד 

שבודאי ימציא למחר את כל ההצטרכויות כפי שהמציא היום. 
ז"ל,  אייזן  פנחס  הר"ר  ה"ה  הנאמנים,  מחסידיו  באחד  היה  פלא  ומעשה 
שבעת שכבו על מיטתו בביתו למנוחה קצרה ביום השישי אחר הצהריים 
של  ביתו  אל  שבת'  'נרות  להביא  שיש  בחלומו  חלם  קודש,  שבת  לכבוד 
הרבי. כשהתעורר מתוך חלומו זה חשב שיש לחוש בדבר, לקח עמו אפוא 
אורנשטיין  בתי  שבשכונת  מביתו  דרכו  את  ועשה  נרות,  כמה  באמתחתו 

היישר אל ביתו של הצדיק, שבקצה שכונת בית ישראל.
באותה שעה בביתו של הרבי אכן לא היו נרות שבת, מרוב העניות ששרתה 
בביתו כידוע. והרבנית נ"ע אמרה לרבי הקדוש ברוב מרירותה: תראה נא לי 
יהודי אחד, שאינו דואג בשביל 'נרות שבת' לאשתו!... ואילו הרבי הקדוש 
זה  ומוצק: אל דאגה, כשיצטרכו  ומנחמה בביטחון חזק  לעומתה מרגיעה 

יגיע... הרי עדיין לא הגיע זמן הדלקת הנר!
וכשהגיע ר' פנחס מעצמו והגיש לפני הרבי את נרות השבת שהכין עבורו 
הנך,  רואה  הנה  לרבנית:  ואמר  לקראתו,  הרבי  שמח  קודש,  שבת  לכבוד 

כשצריך נרות שולח לנו השי"ת נרות! – הסירי אפוא דאגה מלבך! 
"השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך"! )תהלים נה, כג(

ז



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜˙ הנרו˙ ומוˆ”˘

סוף זמן ˜ריא˙ ˘מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו˘לים

יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'
בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ˘ליט"א 

בס"ד

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'
בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"̂ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 

בס"ד

ו

א. אסור לאפות או לבשל או לשחוט ביום טוב 
לצורך מחר, אפילו הוא שבת, ואפילו דבר שאינו 
קערות  הדחת  כגון  בעלמא,  טרחא  רק  מלאכה 

והבאת יין )שו"ע סי' תר"ג ס"א מ"ב סק"א(.
טוב  מיום  להכין  או  לעשות  שאסור  דבר  כל  ב. 
לחול, אסור לו לעשות או להכין מיום טוב לשבת 

)שו"ע הרב סי' תקכ"ז סכ"ח(.

טוב  ביום  הותרה  לא  נפש  אוכל  מלאכת  כל  ג. 
ביום  בה  ליהנות  כדי  אותה  עושה  כן  אם  אלא 
שאר  עשה  או  ובישל  ושחט  אפה  ואם  טוב, 
מלאכות אוכל נפש ביום טוב לצורך מחר אפילו 
הוא שבת שחל להיות אחר יום טוב, הרי זה לוקה 

מן התורה )שו"ע הרב סי' תק"ג ס"א(.
תקכ"ז  )סי'  לשבת  בתחילה  מבשל  עירוב,  ע"י  ד. 

סעיף א'(.

ה. זמן עשיית העירוב הוא בערב יום טוב ממש 
)סי"ד ובמ"ב שם, שו"ע הרב ס"ב(.

ו. י"א דיש להקל לעשות העירוב בליל יום טוב, 
יכול  וכה"ג  ביום  שישכח  שירא  הדחק  ובשעת 
יברך  ולברך, ומאן דלבו נקפו לא  לערב מבערב, 

כה"ג )שבה"ל ח"ט סי' קכ"ט(.
יום טוב, וכן אם  ז. אם עשה העירוב קודם ערב 
הניח העירוב על דעת לסמוך עליו כל זמן שיהיה 
יסמוך  לא  לכתחילה  אחר,  ליו"ט  אפילו  קיים, 
והיינו אם  עליו,  לסמוך  יכול  בדיעבד  עליו, אבל 
לא נזכר לערב שנית בערב יו"ט שסומך על עירוב 
זה לאפות ולבשל, אבל אם נזכר קודם יום טוב, 
ולומר בהדין עירובא אבל לא  צריך לערב שנית 

יברך שנית )סי"ד ומ"ב סקמ"ה(.
בהדין  ואומר  וחוזר  הכזית,  קיים  נשאר  אם  ח. 
אף  דמועיל  פשוט  יו"ט,  ערב  באותו  עירובא 
ד"ה  )ביה"ל  חדש  עירוב  הוא  דעכשיו  כזית,  באותו 

אבל(.

בידו  נוטל  ט. כיצד מצות הנחת ערוב תבשילין, 
חתיכת פת שיש בה כביצה, וכזית בשר מבושל 
כדי  והוא  כזית,  בו  שיש  מבושל  דבר  שאר  או 
שבפת זו יהא מותר לו לאפות מיום טוב לשבת, 
טוב  מיום  לבשל  לו  מותר  יהא  זה  ובתבשיל 

לשבת )ס"ב מ"ב סק"ה, שו"ע הרב ס"ג(.
מותר,  לבד,  מתבשיל  אלא  עשאו  לא  אם  י. 
לבד,  מתבשיל  אלא  צריך  אינו  הדין  דמעיקר 
דעת  הוא  וכן  לתבשיל,  בין  לפת  בין  ומועיל 
הפוסקים  כדעת  שנהגו  אלא  הפוסקים,  רוב 
בדיעבד  ולכן  ותבשיל,  פת  להצריך  המחמירין 

מותר )ס"ב מ"ב סק"ו(. 
צריך  שחשכה,  קודם  נזכר  אם  מקום  ומכל  יא. 
להוסיף להניח גם פת, ויאמר בהדין עירובא וכו' 

אבל לא יברך שנית )מ"ב סק"ז(. 
יב. אם עשה העירוב מפת לבד, לתבשיל, בודאי 
לאפות,  כדי  לחוד  לפת  מועיל  ואם  מועיל,  לא 
יש דעות בין הפוסקים, והאחרונים הסכימו דלא 
מתבשיל  נתקן  העירוב  דעיקר  לפת,  אף  מועיל 

)מ"ב סק"ז(.

יג. אם אינו צריך לאפות ביום טוב ורק לבשל, אף 
לכתחילה מועיל בתבשיל לחוד לכו"ע )מ"ב סק"ו(.

יד. משום הידור מצוה יקח לחם שלם, וחתיכת 
בשר או דגים חשובה )מ"ב סק"ח(.

טו. צריך שיהא תבשיל זה דבר שהוא ראוי ללפת 
בו את הפת, כגון בשר ודגים וביצים ושארי מיני 

לפתן מבושלים שדרכן ללפת בהן את הפת )ס"ד 
מ"ב סקי"א(.

אלא  חי  שיהיה  אסור  שאמרו  התבשיל  טז. 
מבושל, ואפילו צלי, אפילו שלוק ]היינו מבושל הרבה 
מעושן  או  כבוש  אפילו  סקי"ד([,  )מ"ב  צרכו  מכפי  יותר 

]כשראוי לאוכלו בזה )מ"ב סקט"ז([, אפילו מין דגים קטנים 

בישולן  הוא  והדחתן  חמים  במים  שהדיחן 
לאכילה, ה"ז סומך עליהם )ס"ה(.

יז. אפשר לערב עירוב תבשילין, על פת ותבשיל 
יש  טוב  מהיות  אפשר  ואם  קפואים,  בהיותם 
להמתין עד שיפשיר, אבל לא מעיקר הדין )שבה"ל 

ח"ט סי' קכ"ט(. 

לעשות  המובחר  מן  מצוה  דלכתחילה  י"א  יח. 
בשם  עדשים  ד"ה  )ביה"ל  עירוב  לשם  מיוחד  התבשיל 

הב"ח(. 

יום  בערב  התבשיל  לעשות  לכתחילה  טוב  יט. 
טוב עצמו ולא מקודם, אף שיניחו ערב יום טוב 
אף  כשר  בודאי  לו,  אין  אם  אכן  עירוב,  לשם 
ד"ה  )באה"ל  עירוב  לשם  הניחו  רק  אם  לכתחילה, 

לכתחילה(.

כ. י"א דקודם הברכה יאמר, לשם יחוד וכו' הריני 
חז"ל  שתיקנו  תבשילין  עירוב  מצות  לקיים  בא 
לתקן את שורש מצוה זו במקום עליון, ויהי נועם 

וכו' )כה"ח סקע"ח(.
שני  ואפילו  )ס"ז(,  לערב  אדם  כל  על  מצוה  כא. 
אחד  כל  אם  אחד,  בבית  הדרים  בתים  בעלי 

מבשל לעצמו, צריך לערב בפני עצמו )חי"א ס"ז(.
כב. המערב לאחרים צריך לזכות להם ע"י אחר, 
כדי שיהיה להם חלק בתבשילין ושיוכלו לסמוך 

ע"ז לבשל )ס"י מ"ב סקל"ג(.
שעירב  כיון  אדם  של  ביתו  ובני  אשתו  כג. 
הבעה"ב הם נטפלין לו ומותרין לבשל אף על פי 
שלא עירבו לעצמן כלל וגם הוא לא זיכה להם על 

ידי אחר )מ"ב סקנ"ו(.
הקרקע,  מן  העירוב  להגביה  הזוכה  וצריך  כד. 
וה"ה אם היה העירוב מונח על איזה דבר  טפח, 

שצריך להגביהו טפח )סי"א מ"ב סקל"ה(. 
מצות  על  ומברך  הזוכה,  מיד  ונוטל  חוזר  כה. 
ולבשולי  ואומר, בדין יהא שרי לן לאפויי  עירוב 
צרכנא  כל  ולמעבד  שרגא  ולאדלוקי  ולאטמוני 
בני  לכל  או  ולפלוני  ולפלוני  לנא  לשבת,  מיו"ט 
העיר הזאת, ושוב מותרין כל המלאכות )סי"ב מ"ב 

סקל"ח(.

כו. אם הניח עירוב ולא הזכיר המלאכות בפירוש, 
אלא אמר, בדין יהא שרי לן למעבד כל צרכנא, 
חכמים  תקנו  דכך  כלל,  עירב  שלא  כמי  הוי 
שיפרט עיקרי המלאכות, ואם פרט רק מקצתו, 
כגון שאמר רק לאפויי ולא הזכיר בישול והטמנה 

אסור בהם.
ויש חולקין על עיקר דין זה וס"ל דהאמירה של 
בדיעבד  אבל  לכתחילה,  למצוה  רק  אינו  בהדין 
לא  אפילו  עירוב  לשם  התבשיל  שהניח  כיון 
אמר כלל נוסח של בהדין וכו' אינו מעכב, ומותר 
טוב  מיום  המלאכות  כל  לעשות  עליו  לסמוך 

לשבת.
כסברא  להחמיר  יש  לכתחילה  הלכה  ולענין 
יום  ליל  כניסת  קודם  נזכר  אם  וע"כ  הראשונה, 
נוסח  ויאמר  בידו,  להעירוב  ויטלו  יחזור  טוב, 
ויברך שנית אם כבר בירך  יחזור  ולא  וכו'  בהדין 

קמחו  יקנה  שבת,  בערב  נזכר  ואם  בתחילה, 
למי  לו  אין  ואם  לו,  ויתנו  יבשלו  והם  לאחרים 
להקנות, יוכל לסמוך על סברא האחרונה )ס"כ מ"ב 

סקס"ג(.

לאמרו  יוכל  הקודש,  בלשון  יודע  שאינו  מי  כז. 
שסומך  לומר  צריך  שהרי  שמבין,  לע"ז  בלשון 
סמך  לא  א"כ  שאומר  מה  מבין  אינו  ואם  ע"ז, 

עליהם בפיו )סי"ב מ"ב סקל"ט(.
לשמוע  שצריכין  לומר  רגילות  שלנו  ונשים  כח. 
כיון שהן עוסקות בצרכי  והנחתו,  ברכת העירוב 
מדינא,  מעכב  זה  ואין  היא  מצוה  והידור  שבת, 
כלל  טעם  בזה  ואין  מקום  בשום  זה  נזכר  ולא 

)ערוה"ש סכ"ב(.

שבישל  קודם  שאבד  או  העירוב  נאכל  כט. 
ממנו  נשתייר  אא"כ  לבשל,  יכול  אינו  לשבת, 
אין  הפת  נאכל  אם  אבל  בתבשיל,  והיינו  כזית, 
בכך כלום, דסומך על התבשיל לחוד שהוא עיקר 

העירוב )סט"ו מ"ב סקמ"ו(.
לאכלו  יכול  השבת  צרכי  כל  שהכין  לאחר  ל. 
ללחם  אותו  שיניח  נכון  לכתחילה  מ"מ  )סט"ז(, 

עליו,  יבצע  ובמנחה  ושחרית  בערבית  משנה 
דכיון דאיתעביד בו מצוה חדא ליתעביד בו מצוה 

אחריתא )מ"ב סקמ"ח(. 
גומר  העירוב,  ונאכל  בעיסתו  ללוש  התחיל  לא. 
אחרת,  עיסה  לא  אבל  עיסה,  אותה  לאפות 
עדיין  הניחה  לא  אפילו  לבשל  התחיל  אם  וכן 
ראשי  שחתך  כגון  בה,  שהתחיל  רק  האש  אצל 
התבשיל  אותו  לבשל  גומר  וכדומה,  הלפתות 

שהתחיל )סי"ז ומ"ב סקמ"ט נ' וביה"ל ד"ה גומר(.
לב. פשוט שבעל הבית מערב ויוצאין ידי חובתו 
וגם  הנשואין  בניו  גם  תמיד  ביתו  בני  כל  בזה 
בעלי  הרבה  אך  ובעליהן,  בנותיו  וכן  נשותיהן 
בחדר  דרים  אם  וגם  אחד,  בבית  שדרים  בתים 
אחד, כיון שכל אחד ניזון משלו בפני עצמו, נראה 
ואחד  אחד  לכל  תבשילין  עירוב  להיות  דצריך 
הניזונים משלחן אחד דלא  בפני עצמו, משא"כ 

גרע מהמקנה קמחו לאחר )א"א(.
וצריכים  מיוחד  חדר  להם  שיש  אלו  אולם  לג. 
עירוב  דיעשה  פשוט  שבת,  נרות  להדליק 
או  נ"ד(,  סי'  ח"ט  )מנח"י  ברכה  בלא  אבל  תבשילין, 
וזה  בפירוש  בשבילו  שיזכה  מבעה"ב  שיבקש 

מועיל לכתחילה )מ"ב סקכ"ה(.
מניח  אינו  בעה"ב  שלחן  על  הסמוך  אורח  לד. 
ומדליק  בדירה אחרת  ישן  ואם  עירוב תבשילין, 
שם נרות יניח עירוב תבשילין בלא ברכה, ואורח 
ומביא  בעה"ב  שלחן  על  לגמרי  סמוך  שאינו 
לקטנים  מאכלים  כגון  מאכל  דברי  לעצמו 
שיכוין  מבעה"ב  שיבקש  הראוי  מן  וכדומה, 
בלא  יניח  לאו  ובאם  האורח  עבור  גם  בעירובו 

ברכה )מבית לוי(. 
לעשות  אביו  של  תבשיל  לוקח  דאם  נראה  לה. 
אביו,  אצל  שאוכל  כגון  תבשילין,  עירוב  לעצמו 
כגון  לעצמו,  מבשל  שהוא  תבשילין  דיש  אלא 
לתינוק שלו, דבכה"ג צריך עירוב תבשילין בפני 
את  קנה  א"כ  אלא  מועיל  דלא  נראה  עצמו, 
יקנהו,  שאביו  הגבהה  קנין  ע''י  מאביו  התבשיל 
כדמוכח  שלו,  יהיה  תבשילין  שהעירוב  דצריך 
מזה שצריך שיזכה עירוב שלו לאחרים אם עושה 

בשבילם )אבן ישראל ח"ט סי' ס"ג(.

נכון שבעל הבית  כדי לצאת מכל החששות  לו. 
הזיכוי  ואופן  הנשואים,  לבנים  גם  העירוב  יזכה 

נתבאר לעיל.
לז. יש לו לשמש בית הכנסת להכריז או להזכיר 
תבשילין  ערוב  הניח  ולא  שכח  שאם  אחד  לכל 
ילך וישב לביתו להניח ערוב תבשילין )מט"א תרכ"ה 

סל"ו(.

לח. מי ששכח או נאנס או שהניח עירוב ואבד, 
כל  עירובו על  רב העיר שמזכה  יכול לסמוך על 
בני עירו, וכ"ז בפעם ראשון, אבל אם ברגל השני 
חרד  שאינו  שניכר  כפושע  הוי  פעם,  עוד  שכח 

לדבר מצוה, ואינו יוצא בו )ס"ז מ"ב סקכ"ב(.
עירב, כשם שאסור לבשל לעצמו  לט. מי שלא 
וגם  בביתם,  אפילו  לאחרים,  לבשל  אסור  כך 
אלא  תקנה  לו  ואין  לו,  לבשל  אסורים  אחרים 
במתנה  שעירבו  לאחרים  ותבשילו  קמחו  שיתן 
בביתו  ואפילו  לו,  ונותנים  ומבשלים  אופין  והם 
י"א  יכולים לבשל, ואם אין שם אחרים שעירבו 
שמותר לאפות בצמצום פת אחד ולבשל קדרה 

אחת ולהדליק נר אחד )ס"כ(.
מ. ואם נזכר ביו"ט שלא עירב קודם סעודת שחרית, 

יבשל הרבה בקדרה אחת ויותיר לשבת )סכ"א(.
שבת שלאחר פסח

החלות  את  לנקוב  קדמונים  מימים  המנהג  א. 
על  ונעשה  במפתחות,  פסח  שלאחר  בשבת 
החלה צורת מפתח, ומנהג ישראל תורה היא )אוהב 
ישראל בלקוטים לשבת אחר פסח ובלקוטים על פרשת שמיני עיי"ש 

הטעם. ועי' בהגדה של פסח עטרת יהושע )אות שנ"ז( ממנהגי הרה"ק 

ר' משה ארי' פריינד זצוק"ל שהיה אומר בשעת נקיבת החלות בלשון 

קדשו )בשפה המדוברת( שכל הכוונות שכיון הרה''ק בעל אוהב ישראל 

זי"ע בנקיבת החלה תחלנה גם על חלות אלו(.

ב. יש שהיו מקפידין לפני שהכניסו את המפתח 
לתוך החלה ללבן אותו באש, מחשש שמא נדבק 

בו איזה דבר איסור )הגדה של פסח עטרת יהושע(. 
ג. במנחה מתחילין לומר פרקים ממסכת אבות, 
ונראה הטעם, משום שבמסכת הזאת יש חמשה 
פרקים, ועם התוספתא שהוא שנו חכמים שהוא 
בדברי  מדברים  שכולם  ששה,  הם  להם  דומה 
ומצות,  תורה  עול  עלינו  לקבל  ומוסר  תוכחה 
וגם הפרק הראשון הוא מדבר בשלשלת קבלת 
סוף  עד  ע"ה  רבינו  ממשה  לדור  מדור  התורה 
הששה  באלו  אותם  אומרים  לכן  התנאים,  כל 
מתן  יום  עד  מצרים  גאולת  מזמן  שהם  שבתות 
אלא  אותם  אומרים  שאין  מקומות  ויש  תורה. 
שחוזרים  מקומות  ויש  שבועות,  עד  אחת  פעם 
ומתחילין לאומרם אחר שבועות ואומרים אותם 
כל ימי הקיץ, שכיון שהפסיקו לומר ברכי נפשי 
שבת  שהוא  זמנו  עד  אותו  לומר  חוזרין  אין 

בראשית )לבוש סימן תצ"ג ס"ג(.
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לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'
בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"̂ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 

בס"ד

תפלתו של הרבי, בכדי שעל ידי זה יידע וגם יבין עד היכן הדברים 
אליהם,  להעפיל  אשה  ילוד  מסוגל  והשגות  מדרגות  ולאלו  מגיעים 
בכוחות  ולעמול  קונו  בעבודת  להתייגע  יוכל  זאת  את  ואחר שישיג 
בזכות  ולהתפלל  בקודש  למעלה  למעלה  לעלות  שיזכה  עד  עצמו, 

עצמו ולא מחמת הברכה והמתנת חנם.

בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים
זהו אם כן ביאור הדבר אשר דיברנו, אשר בגין כך אין אנו זוכים לאלו 
כל  שהרי  בלבד,  הפסח  של  הראשון  ביום  אלא  הנפלאים  האורות 
המטרה שבגינה יצאנו מארץ מצרים לא היה אלא למען נעבוד את 
השי"ת, וכפי שאמר הקב"ה בעצמו )שמות ג, יב( "בהוציאך את העם 

ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה", אולם כיצד נדע להתייגע 
על דבר שאיננו יודעים מה הוא, על כן מיד עם היציאה מגלות מצרים 
בגילויים  ומטעימנו  חנם  מתנת  הקב"ה  לנו  נותן  שעבודה,  ועול 
נפלאים וההארות גדולות שהם למעלה הרבה מערך מעשינו, ואפילו 

שאיננו ראויים לזה.
אך מיד למחרת החג נוטל מאתנו את כל אלו ההשגות והמתנות חינם 
להם זכינו מאתמול, ועתה כשכבר יודעים אנו ומבינים עד היכן מסוגל 
בן אנוש להשיג ולהגיע, החובה עלינו להתייגע בכוחות עצמנו וללכת 
המדרגות  אלו  כל  את  שוב  להשיג  שנזכה  עד  מדרגה  בתר  מדרגה 
שהיה לנו בחג הפסח, וכמבואר בכתבי האר"י ז"ל )המובאים לעיל( 

שזהו העבודה של ימי הספירה, שבכל יום ויום מימי הספירה יש לנו 
לתקן מדה אחת, עד שבהגיע חג השבועות ומתן תורה זוכים אנו שוב 
מתנת  של  באופן  לא  עתה  אבל  לנו,  שהיה  האורות  אלו  את  לקבל 

חינם ונהמא דכיסופא, אלא מתוך עבודתנו ויגיעתנו.
טו(  כג,  )ויקרא  הכתוב  מאמר  היטב  בבאר  לנו  יתפרש  מעתה 
"וספרתם לכם ממחרת השבת", דהיינו שמיד למחרת חג הפסח שבו 
זכינו לקדושה וההארה במתנה ובאיתערותא דלעילא, כמבואר כאן 
עד  עצומה  וביגיעה  רבה  בעבודה  לעמול  אנו  צריכים  אז  באריכות, 
שנזכה לקנות בנפשנו את מדות הקדושה ושלא יהא כמתנת חינם, 

אלא 'וספרתם לכם' משלכם.

כיונה החפצה להימלט מן הנץ
כל העולם עמד כמשתומם על הפלא הגדול שנגלה לעיניהם, 
כיצד עם בני ישראל, האומה אשר זה למעלה ממאתיים שנה 
עד  ומושפלים  מעונים  עבדים  ולמרמס,  למשיסה  היו  נתונים 
עפר, סגורים ומסוגרים בתוך ארץ מצרים באין יוצא ובאין בא, 
משם  ויצאו  לרווחה  הארץ  שערי  להם  נקרעו  פתאום  ולפתע 
בהם  שפטים  עושה  שהקב"ה  בעוד  נטויה,  ובזרוע  חזקה  ביד 

ובאלוהיהם.
ומעתה  ייסוריהם  להם סאת  היה שכעת תמו  דומה  אם  אבל 
דינם כבני חורין, הרי שעד מהרה התבדו, לא עברו אלא ימים 
מועטים למן היום שיצאו ממצרים, עדיין משוטטים היו מבלי 
הם  ושבר,  שוד  והנה  בגורלם,  יעלה  ומה  והיכן  אנה  לדעת 
וכל  נחרדים לראות מרחוק, כי לא אחר מאשר פרעה בעצמו 
חילו רודפים אחריהם בקול רעש גדול, כשאתו עמו צבא אדיר 
בבני  להילחם  בכוונתם  מספר,  ללא  ופרשים  מרכבות  לרוב 

ישראל ולנצחם עד חרמה.
הם  כחושים  דעתם,  על  עלה  לא  כלל  מלחמה,  להשיב 
הדלים  בכוחותיהם  יוכלו  איך  השעבוד,  שנות  מכל  ומעונים 
לנצח מערכת אדירה כל כך וצבא משוכלל על כל כלי הנשק 
שבידיהם, הברירה היחידה שאולי נותרה להם, זה לנוס ולברוח 
ויעלה בידיהם  מן המצרים, אולי כך תהיה להם נפשם לשלל 
ירדה  הזאת  האפשרות  גם  אבל  שוביהם,  מרעת  להימלט 
מהר מאד מן הפרק, היכן יברחו, הרי הים הגדול והנורא פרוס 
לפניהם למלוא האופק, עדיין לא נברא האדם שיוכל לנוס על 
פני המים, גם להתפזר ולברוח לכיוונים הצדדיים לא יכלו, שכן 
ומי  העברים,  משני  הכן  עמדו  גדולות  עם  קטנות  טרף  חיות 

יפקיר את נפשו לחסדי ההולכים על ארבע.
וכל  פרעה  כיצד  כלות  וגם  רואות  עיניהם  העת  אותה  כל 
עד  היה  כפסע  אדירה, ממש  אליהם בשעטה  עמו מתקרבים 
שאותם רשעים מניחים את ידיהם על גורל הצדיקים ועושים 
בהם כלה, רק הענן חצץ בין ישראל ובין מצרים, במדרש )שיר 
ישראל  עמדו  הביש שבו  מצב  את  המשילו  ב(,  רבה  השירים 
הנץ  מאימת  להימלט  המנסה  היונה  לציפור  שעה,  באותו 
החריץ  אל  לחמוק  הציפור  וכשרוצה  אחריה,  הדולק  הטורף 
שבין הסלעים, היא מגלה שם נחש אימתני הממתין לטרף, מה 
תעשה, תיכנס פנימה? מרה תהיה אחריתה, לחזור לאחוריה? 

גם זה אינו פתרון, הנץ יעוט עליה ועל נפשה, ומה תעשה?!

הללו והללו עובדי עבודה זרה
עליהם  נגזרה  וכבר  הקצין  כל  שכלו  נראה  היה  כשכבר  רק 
הגזירה, אז אמר הקב"ה למשה רבינו )שמות יד, טו(, "דבר אל 
בני ישראל ויסעו", אבל להיכן יסעו?! אל תוך הים! וכי יכולים 
לדרוך על פני הים? אלא שחפץ הקב"ה לעשות עמהם נס גדול 
ונורא שלא היה כמוהו מעולם, שתיבקע הים לפניהם ותראה 
וכשיראו  הים,  ישראל ללכת בחרבה בתוך  בני  ויוכלו  היבשה, 
לרדוף  להמשיך  המה  גם  יתפתו  הגדול,  הפלא  את  מצרים 
הראשון  לאיתנו  הים  ישוב  בזמן  בו  אבל  הים,  בתוך  אחריהם 

ויטבעו בה כאבן במים אדירים, עד ששוב לא תהיה להם 
להיות  בעמו  ה'  בחר  כי  וידעו  כולם  יכירו  ואז  תקומה, 

לו לעם.
לים  הקב"ה  שציווה  ולמרות  התימהון  לגודל  אך 
בני  לפני  עצמה  את  לקרוע  הים  אבתה  לא  שתיבקע, 
התעוררו  שעה  באותה  כי  מדוע,  וכלל,  כלל  ישראל 
המקטרגים והמשטינים בטענה ניצחת, שלעולם אין כל חילוק 
בין בני ישראל למצרים, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי 
כדבר  הים  תעשה  זה  איך  חטאו  שניהם  ואם  זרה,  עבודה 
בתוכה  יעברו  ישראל  בני  מדוע  לדם,  דם  בין  להפלות  הזה 
בחרבה ואילו המצרים יטבעו בה, אין בזה מן היושר טענו אלו 
הק'  הזוהר  )ע"פ  עצמה  את  לבקוע  הים  וסירבה  המקטרגים, 

ח"ב קע: וכן הוא בעוד מדרשים(.
לא הייתה זאת טענה של מה בכך, אי אפשר לבטל טענה כזאת 
במחי יד, אבל הפלא הוא, שלמעשה, למרות הטענה החזקה, 
הרי שבסופו של דבר נבקעה הים לפניהם לרווחה ובני ישראל 
המצרים  בה  צוללים  בזמן  כשבו  מלכים,  כבני  בתוכה  עברו 
כעופרת במים עזים, וצריך להבין מה אירע כאן, מדוע שינתה 
הים את טעמה בין רגע, הן רק רגע לפני כן סירבה הים להרשות 
עצמה  את  הים  קרעה  ועתה  בתחומיה,  לעבור  ישראל  את 

לטובת בני ישראל ולרעת מצרים, מה הפשט בזה?

על ידי שירת הים זכו ישראל לתשובה שלימה
אלא יתבאר לנו הדבר על פי דברי המדרש )מדרש תהלים יח(, 
שם נאמר כדברים האלה: "כל מי שנעשה לו נס ואומר שירה, 
וישראל  חדשה.  בריה  ונעשה  עוונותיו  כל  לו  שמוחלין  בידוע 
כשנעשה להם נס ואמרו שירה נמחלו כל עוונותיהם, שנאמר 
'ַוַּיַּסע משה את ישראל מים סוף' - שהסיען  )שמות טו, כב(, 

מהחטאים שלהם".
עם דברי המדרש הזה יובן לנו היטב להיכן נעלמו לפתע דברי 
הקב"ה  לציווי  הים  נכנעה  דבר  של  בסופו  ומדוע  הקטרוג, 
אמירת  ידי  ועל  שהיות  ישראל,  בני  לפני  עצמה  את  וקרעה 
חטא  מכל  ומנוקים  חדשה  כבריה  ישראל  בני  נעשו  השירה 
ועוון, הרי שכבר לא יכול היה הים לטעון שהללו והללו עובדי 
עבודה זרה, כי רק המצרים הם הרשעים והעובדי עבודה זרה, 
ללא  וטהורים  קדושים  הם  שירה  האומרים  ישראל  בני  אבל 
ישראל  את  להציל  הים  שתיבקע  ראוי  כבר  ועתה  דופי,  שום 
הצדיקים ולהטביע בתוכה את המצרים החוטאים והפושעים.

בני ישראל אמרו שירה רק לאחר שעלו מן הים
ובכל זאת עדיין צריכים הדברים בירור, כי כיצד יכול אתה לומר 
שבזכות שירת הים הוסר הקטרוג מעל ראשי בני ישראל, הלא 
את השירה אמרו בני ישראל רק לאחר שכבר עלו מן הים, לא 
לפני זה, ורק אז זכו למחילת העוונות, ולעולם, בשעה שירדו 
בני ישראל אל הים, היו עדיין בלא תשובה ובלא זכויות, ובאותו 
נכונים  ואם  המצרים,  אל  במעשיהם  דומים  היו  עדיין  הזמן 

הדברים, באיזה זכות זכו לעבור את הים ולהיוושע.
יותר יהיה קשה, כאשר אנו רואים שבני ישראל בהיותם בתוך 
הים, זכו לגילוי שכינה באופן נורא ועצום, עד שאמרו שראתה 
במעשה  בוזי  בן  יחזקאל  ראה  שלא  מה  הים  על  השפחה 
מחילת  ואם  ג(,  פרשה  שירה  פרשת  )מכילתא  המרכבה 
העוונות הייתה רק לאחר שכבר עלו מן הים, כיצד אם זה זכו 

לכאלו מראות אלקים בעוד ומטונפים היו מן החטא.

בישראל מחשבים את המצווה מקודם עשייתה בפועל
את תמיהה זו מיישב בספה"ק 'שם משמואל' )שקלים תרע"ו(, 
ואומר שאין זה קשה כלל ועיקר, שהרי בני ישראל קדושים הם 
ומאריך שם לבאר שהנהגת הקב"ה  ולשון,  ומעולים מכל עם 
שהוא  הנהגה  אלא  הרגיל,  הדרך  פי  על  אינה  ישראל  בני  עם 

למעלה מן הזמן.
והנה, הגם שבשעה שירדו ישראל לים עדיין לא עשו תשובה 
בפועל, אבל הקב"ה, שהוא יודע כל תעלומות  וחופש כל חדרי 
בטן, חזה שעתידין בני ישראל לומר שירה אחר שיעלו מן הים, 
על כן החשיב להם את זאת כאילו כבר אמרו עתה את השירה, 
וכבר זכו גם למחילת העוונות, ומאחר שכבר לא היו מזוהמים 
בחטא, לא היו המקטרגים יכולים לטעון שהללו והללו עובדי 
עבודה זרה, שהרי ישראל נקיים וצחים מן העוונות בעוד שידי 

המצרים מלאי עוון.
הרי  תשובה,  עשו  כבר  כאילו  הדבר  להם  שנחשב  ומאחר 
שתיקרע  ונפלאות  לנסים  ראויים  והיו  היו,  גמורים  שצדיקים 
להם הים לפניהם ויעברו בו בתוך היבשה, ובזכות זה זכו ישראל 
ידעום  לא  אשר  ועצומים  נוראים  לגילויים  הים  על  בעודם 
מעולם, ואחר כך, כשניצולו ועלו מן הים, אז שוררו אכן משה 
ובני ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו לאמור, אשירה לה' 

כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים.

סגולה למחילת עוונות בכל יום לומר השירה בשמחה
הזאת  השירה  מעלת  בגודל  מאד  הפליגו  הקדושים  בספרים 
מאד  עד  בה  לכוון  וצריך  באהבה,  תמיד  יום  בכל  הנאמרת 
לא  מעולם  כאילו  יתירה  וחדווה  עצומה  בשמחה  ולאמרה 
ישראל בשעה שיצאו ממצרים,  בני  אצל  כדרך שהיה  אמרה, 
הם וודאי לא אמרו זאת כמצוות אנשים מלומדה, אלא כל כך 
עלץ לבם בקרבם, עד שעלתה השירה מאליה, ממעמקי הלב.

עג(:  )אות  'חרדים'  בספר  זי"ע  אזכרי  אלעזר  רבינו  בזה  כתב 
"יכוון בשירת הים שאומרים בכל יום, לאומרה בקול ובשמחה 
במדרש  אמרו  שהרי  ממצרים.  יצא  שעה  אותה  כאילו  רבה, 
'ַוַיַסע משה את ישראל מים סוף'  יח(,  )מדרש תהלים מזמור 
)שמות טו, כב(, שהסיעם מעוונותיהם שנמחלו על ידי השירה 
שאמרו, שכל מי שנעשה לו נס ואומר שירה מוחלין לו על כל 
עונותיו . והנה אחר שציוונו ה' לומר שירה זו בכל יום כדכתיב 
נד  ח"ב  )זוה"ק  יוחאי  בן  רבי שמעון  וכדכתב  לאמר',  'ויאמרו 
ע"ב(, שרוצה לומר שנאמר אותה בכל יום בשמחה רבה כשעה 
כשעה  יום  כל  סגולתה  כח  ודאי  אותה,  שאמרנו  ראשונה 

ראשונה למהדרין".
דברים מלהיבים כל לב כתב הרה"ק ה'בית אהרן' מקארלין זי"ע 
)פסח(: "בשירת הים יש הכל, מה שהיה ומה שעתיד להיות, 
וכל הגאולות וכל הענינים שצריך האדם הכל נכלל בשירת הים. 
ואמר: אם יאמר האדם שירת הים בכל לב ובמסירת נפש כל 

אחד לפי מה שהוא, יתוקן כל עניניו בגוף ונפש".
עתה, אחר שכבר יודע הנך במה דברים אמורים, הרי שאין לך 
שעה כשירה יותר משביעי של פסח, הזמן הנשגב בו אמרו בני 
ישראל את השירה בימים ההם, בכדי ללמוד ולשנן היטב את 
השירה הזאת היטב היטב על כל פרטיה ודקדוקיה, עד שיהיו 
מחודדים בפיך ובלבבך תמיד ובכל עת. והמועד הזה תהיה לנו 
לחיזוק ולעידוד לומר את השירה הזאת בכל יום בסדר התפלה, 
וכבר אמרו רבותינו ז"ל )זוה"ק ח"ב קלב.( שכל מי שזוכה לומר 

שירה זו בעולם הזה, זוכה לשבח שירה זו אף לעתיד לבא.
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פסח איקרי שבת
בתואר  הקדושה  התורה  אותה  שעיטרה  בכך  הפסח  חג  התייחדה 
של  בפרשה  דהנה  האחרים,  המועדים  אצל  מצאנו  שלא  מיוחד 
ספירת העומר, כאשר התורה הקדושה מצווה אותנו על החיוב למנות 
חמשים יום ממחרת החג הראשון של פסח, לא נאמר 'וספרתם לכם 
"וספרתם  טו(,  כג,  )ויקרא  התורה  כתבה  כך  אלא  הפסח',  ממחרת 
לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה", הרי לנו כי חג 

הפסח מכונה בשם 'שבת'.

קדושת שבת ע"י אתערותא דלעילא והמועדים 
באתערותא דלתתא

ויתבאר הכוונה על פי המובא בגמרא )פסחים קיז:( לחלק בין קידוש 
את  חותמים  קודש  שבשבת  טובים,  הימים  של  לקידוש  שבת  של 
שמזכירים  דהיינו  השבת',  מקדש  ה'  אתה  'ברוך  בברכת  הקידוש 
על השבת רק את הקב"ה, ואילו במועדים וברגלים חותמים בברכת 

'מקדש ישראל והזמנים', וכאן כבר מזכירים גם את בני ישראל.
להמועדים,  קודש  השבת  שבין  החילוק  את  מבארת  שם  הגמרא 
קבוע,  וביום  בזמן   - וקיימי'  'קביעא  היא  השבת  שקדושת  ואומרת 
ואינה תלויה בדבר, אלא בכל שבת ושבת מתעוררת מאליה הקדושה 
הזאת, כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי 
שבת וינפש, ומאז ועד עולם, בכל יום שביעי בשבת מתעוררת אותה 
בפרשת  וכדכתיב  לשנותה,  שיכול  בעולם  כח  ואין  כמאז  הקדושה 
בו  כי  אותו  ויקדש  השביעי  יום  את  אלקים  "ויברך  ג(  )ב,  בראשית 
שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלקים לעשות", שהיום השביעי עצמו 

מבורך הוא.
זו אינה  אולם שונה מזה הוא קדושת המועדים והרגלים, שקדושה 
ימות  לפי  אלא  השבוע  ימות  של  הקבוע  הסדר  פי  על  מתעוררת 
באיזה  ישראל  של  בחשבונם  אלא  תלוי  הדבר  ואין  בלבד,  החודש 
יום יקדשו את החודש, ועל פי הקביעות שלהם כך מתעורר השפעת 
והזמנים',  ישראל  'מקדש  בקידוש  אומרים  כן  ועל  המועד,  קדושת 

שישראל הם המקדשים את הזמנים.
על פי זה ביארו בספרים הקדושים את פנימיות החילוק בין קדושת 
שבת קודש לקדושת המועדים, שקדושת השבת מאירה את הנפש 
אפילו במי שאינו ראוי לכך ואפילו אם לא הכין את עצמו בכדי לזכות 
לזה, שהרי קדושת השבת אינה תלויה במעשי האדם אלא היא באה 
כן,  אינו  המועדים  קדושת  זה,  לעומת  אבל  דלעילא,  באתערותא 
שאינה מאירה על האדם אלא אם כן הכין וזיכך את נפשו להיות ראוי 
לקבל את השפעת וקדושת המועד, שהרי כל קביעות המועד אינה 
באה אלא על ידי מעשי האדם בתחתונים ובאתערותא דלתתא, ואם 

אינו ראוי לא יוכל להמשיך עליו את קדושת המועד.

שבת ופסח קדושתם קביעא וקיימא באתערותא 
דלעילא

שבכל  ולמרות  הפסח,  חג  של  והקדושה  האור  הוא  הכלל  מן  יוצא 
אם  אלא  המועד  קדושת  את  להשיג  לאדם  לו  אי אפשר  המועדים 
ראוי  שיהיה  הרגל  לקראת  דלתתא  באתערותא  עצמו  את  הכין  כן 
ולהשיג  בנפשו  להרגיש  כל אדם  זוכה  בחג הפסח  לכך, מכל מקום 
את השפעת וקדושת חג הפסח, ואפילו אם מצד מעשיו אינו ראוי 

לזה כל כך.
יסוד ושורש העניין היה עדיין בארץ מצרים, שהיו ישראל שרויים שם 
בעמק הבכא, בתוך טומאת וערוות ארץ מצרים, עד כי לא היה בידם 
וגילולי  מטומאות  מטונפים  היו  ואף  טובים,  ומעשים  מצוות  שום 
ארץ מצרים, אבל הפלא הוא, שלמרות שמצד עצמם לא היו ראויים 
ישראל כלל ולא היה בידם שום הכנה לקראת השגת הקדושה, בכל 
זאת בהגיע ליל התקדש חג הפסח נגה עליהם אור השי"ת, והוציאם 
הטומאה  שערי  מ"ט  מתוך  נטויה  ובזרוע  חזקה  ביד  משם  הקב"ה 
חג  בהגיע  ושנה,  שנה  בכל  כן  וכמו  לעם,  לו  להיות  ונישאם  ונטלם 
באתערותא  ישראל  עמו  על  השי"ת  קדושת  אור  מאיר  הפסח, 

דלעילא, ואפילו בשעה שלא הכינו עצמם ואינם ראויים לזה.
היו  שכבר  בשעה  לישראל  שניתנו  והרגלים  המועדים  שאר  אבל 
את  וטיהרו  רחצו  שכבר  לאחר  זה  והיה  הכבוד,  ענני  בתוך  שרויים 
נפשותם מטומאות וגילולי ערוות מצרים, ובאותו השעה וודאי שכבר 
אי  נפשותיהם,  על  לזכות להארת הקדושה  ראויים מצד עצמם  היו 
ביכולת  ואין  הרגיל  הסדר  בהם  נוהג  המועדות,  שאר  בהגיע  לכך, 
האדם להשיג את קדושת המועדות, אלא על ידי אתערותא דלתתא 

ובהכנה ראויה וברורה בכדי שיהיה זכאי להשראת הקדושה עליו.
בזה נבוא אל המכוון להבין מדוע כינתה התורה רק את הפסח בשם 
'שבת' ולא את שאר המועדים, שהיות ובשעת הנס של יציאת מצרים 
לא היו ראויים ישראל מצד עצמם לאותו הקדושה של חג הפסח, ולא 
כן קדשה הקב"ה לשעתה  על  בכח עצמם,  אותו  יכולים לקדש  היו 
וכקדושת  עצמה,  מצד  וקיימא  קביעא  קדושתה  שתהיה  ולדורות 
השבת קודש שבאה על ידי איתערותא דלעילא ולא על ידי פעולת 
מעשיהם של ישראל, ועל כן קראה התורה רק את הפסח בשם של 
שבת, כי שאר המועדים אין קדושתם קביעי וקיימא אלא הכל תלוי 

לפי מעשיהם והכנתם ורק על ידי איתערותא דלתתא.
בפסח זוכים למדרגות והארות בדרך דילוג וקפיצה

שורש נביעת הדברים ממקור טהור יהלכון, בכתבי רבינו האר"י ז"ל 
החילוק  את  מפורש  כתב  ששם  א(,  פרק  המצות  חג  שער  )פע"ח 
ובחג  שהיות  שם  ומתבאר  המועדים,  לשאר  הפסח  חג  בין  היסודי 
הפסח היו צריכים ישראל להיגאל מתוך מעמקי הקליפות והטומאות 
עד  אחת  בבת  הקב"ה  ונישאם  הרימם  כן  על  מצרים,  ארץ  של 
נפשם  את  למלט  יכולין  היו  זה  ידי  ועל  ביותר,  הגדולות  לקדושות 
לגמרי מבין קליפות הטומאה, ואחר שכבר זכו להינצל מהם ומהמונם 
בכדי  להתייגע  עליהם  היה  ועתה  הרגיל,  למעמד  הקב"ה  החזירם 

להשיג שוב את כל אלו הקדושות.
היוצא מדברים אלה הוא כדרך שאמרנו, שבפסח מתעוררת בחינת 
הקדושה באופן נורא ושלא לפי מעשיהם ודרגתם של ישראל, אולם 
בשאר המועדים תלוי הדבר בהעבודה וההכנה של ישראל לפני יום 

טוב, ורק מי שזכה להיות במדרגה הראויה הוא יכול לזכות לזה.
ולהשלמת העניין נעתיק כאן את לשון הקודש בספר 'פרי עץ חיים': 
"כשרצה המאציל העליון לתקן הכל ולהוציא ישראל ממצרים, הוצרך 
להביא גדלות ומוחין עליונים מאד מאד, כדי שיתבטלו החיצונים ולא 
יוכלו להתדבק ולהתאחז שם, וזה היה נס גדול של יציאת מצרים, אך 
עתה בפסח נכנס הכל ברגע אחד ובפעם אחת, וזהו 'כי בחפזון יצאת', 
במדריגה  רק  אחרת  בפעם  כן  שאין  מה  הקליפה,  כח  לשבר  וכדי 
כנודע, אמנם ביום א' של פסח מתקיימים כל אלו המוחין וכו', לכן אנו 
אומרים הלל גמור ביום א' דפסח וכו', אך אחר כך מסתלקין לגמרי 

כמתחילה, אחר כך חוזרים ונכנסים אחד לאחד עד חג השבועות".
"מה שאין כן בליל פסח ראשון, כי אז נכנסו כולם ביחד, מה שאין 
כן בשום זמן מן הזמנים, והענין, כי אז הוצרך לעשות זה ברגע ההוא 
ואחר שיצאו  שלא כדרך הטבע, כדי להוציאן מבית עבדות לחרות, 
כשאר  להכנס  הראשון  לטבע  הדבר  וחזר  ההוא,  הענין  הוצרך  לא 

המדרגות עד חג השבועות" ע"כ דבריו הקדושים.

שלא יהא כנהמא דכיסופא
לעת הזאת, כאשר כבר ידענו את גודל מעלתה של חג הפסח, אשר 
תוקף קדושתה קביעא וקיימא לעד ממש בדומה לקדושת השבת, 
ולהשיג את הארת הקדושה שלא כפי ערכנו  לזכות  יכולים אנו  ובו 
באמת  מדוע  לדעת  אנו  צריכים  אזי  וכלל,  כלל  הכנה  ללא  ואפילו 
כאשר באה התורה הקדושה לגלות לנו על המעלה העליונה הזאת, 

לא אמרה זאת התורה אלא כעבור חג הפסח.
דהנה, בדרך כלל כאשר התורה עוסקת בשאר המצוות והעניינים של 
שבאה  בשעה  ורק  המצות',  'חג  בשם  הפסח  חג  מכונה  הפסח,  חג 
הנוהגת  העומר,  ספירת  מצוות  על  אותנו  לצוות  הקדושה  התורה 
למחרת החג הראשון של הפסח, אז אומרת התורה "וספרתם לכם 
ממחרת השבת", כשמתוך כך נתגלה לנו למפרע כי אותו החג שעבר 
עלינו אתמול לטובה, גדלה קדושתה למעלת קדושת השבת קודש, 
ויש להבין מדוע לא גילתה לנו התורה עוד מקודם הפסח את המתנה 

הטובה ששבת שמה.
והלום ראיתי בהגדה של פסח 'אתה בחרתנו' ששם יישב את תמיהה 
זו באופן נפלא, ועל פי מעשה שהיה אצל מרא דארעא דישראל מרן 
הרי"ח זוננפעלד זצוק"ל, שבאחת השנים בפרוס חג הפסח באו אליו 
כמה אורחים חשובים מחוץ לארץ, ובקשתם בפיהם שאחת חפצם 
כך  כדי  ותוך  מזיוו,  וליהנות  בליל הסדר אצל שולחנו הטהור  להסב 
הוסיפו כי מוכנים הם לשלם טבין ותקילין עבור כל הוצאות הסעודה 
עד לפרוטה אחרונה, מרן הגרי"ח הסכים לקבלם על שולחנו במאור 

פנים והם עמדו אכן על דברתם ושילמו במיטב כספם.
הרוח  בהתרוממות  עליהם  עבר  הסדר  ליל  של  הוד  הנורא  המעמד 
הסעודה,  גם  מעם,  ומורם  קדוש  אותו  במחיצת  רבה  ובהתעוררות 
לחיכם,  נעמה  ודעת  טעם  בטוב  ומתוקנת  להפליא  הייתה  שערוכה 
וכפי הראוי לזמן המרומם שבו מסובים ישראל כבני מלכים, ועם סיום 

עריכת הסדר, כשהמורה שעות כבר הראה על שעה מאוחרת ביותר, 
עונג  מדושני  כשהם  אכסנייתם  ולמקום  לביתם  האורחים  שבו  אז 

ושבעי רצון ברוחניות ובגשמיות.
חול  של  הראשון  ביום  כאשר  החשובים,  האורחים  נפלאו  מאד  מה 
הם  והנה  גלויות,  של  שני  טוב  יום  עדיין  היה  ואצלם  בעוד  המועד, 
ובא לבקר  כי לא אחר מאשר מרן הגרי"ח הטריח את עצמו  רואים 
ביותרת  פניו  את  וקיבלו  לבואו  נחרדו  שהם  כמובן  בביתם,  אותם 
הכבוד, אך לגודל תדהמתם ראו כיצד מרן הגרי"ח שולף את אמתחת 
הממון אשר הם עצמם מסרו לו בערב פסח ומניחה אחר כבוד במקום 

המשתמר באכסנייתם.
'הלא  לפניו,  לטעון  ניסו  הדברים  לפשר  מאד  שהשתוממו  הללו 
הענקנו לרב את הכסף בכדי לשלם על ריבוי ההוצאות של סעודת 
החג שאנו נהנינו ממנה, ומדוע זה ימסור לנו הרב את הממון שמן הדין 
שייך לו', אך מרן הגרי"ח ענה להם במאור פנים ובמתק לשון, 'דעו 
לכם כי מלכתחילה לא התכוונתי ליטול את ממונכם כלל וכלל, וכי כל 
חפצי היה אך לקיים את מצוות הכנסת אורחים ככל משפטו וחוקתו, 
להרגיש  לכם  יערב  לא  הרמה  מעלתכם  כבוד  לפי  כי  ידעתי  אמנם, 
בביתי כאוכלי לחם חינם, על כן הסכמתי בדעתי ליטול הכסף מכם 
בתורת פיקדון בלבד, אבל עתה, כשכבר חלפה הסעודה הרי שאין כל 
עניין להשאיר את הממון אצלי והרי שלכם לפניכם', עד כאן המעשה.
על פי המעשה הזה יתיישב לנו תמיהתנו על נכון, שעל אף שנתן לנו 
הקב"ה מתנה גדולה בחג הפסח, שבו כל אחד ואחד מישראל זוכה 
להאיר נפשו בהארת קדושת החג, ואפילו מי שאינו ראוי לזה, גם הוא 
זוכה לריבוי הארת הקדושה שלא על פי הסדר כלל ומתענג על נועם 

השי"ת ואור קדושתו.
על  ונתענג  מלכים  כבני  הסדר  בליל  שנרגיש  הקב"ה  ברצות  אולם 
זיו השכינה הקדושה ללא הרגשה של נהמא דכיסופא ומתנת חינם, 
זה, ורק כעבור החג  על כן לא גילה לנו הקב"ה לפני המועד את רז 
הראשון, אחר שכבר התענגנו על הארת קודשא בריך הוא ושכינתיה, 
רק אז אומר לנו הקב"ה 'וספרתם לכם ממחרת השבת', ֶהֵוי יודעים 

כי הקדושה והאור של אתמול הייתה מתנה טובה ובבחינת שבת.

אין כל חפץ בהשגות כאשר לא התייגע עליהם בעצמו
ואם ישאל השואל מדוע אכן אין אנו זוכים למתנת השי"ת אלא ביום 
הראשון של הפסח, הלא מוטב היה שהקב"ה יזכה אותנו במתנה זו 
לאורך ימים טובים, שנזכה תמיד ליהנות מן האור הבהיר בשחקים 
של השכינה הקדושה ללא שום פירוד והרחקה, ומדוע רק בחג הפסח 

זוכים אנו לזה ולא בכל השנה כולה.
אחת  שפעם  המקובל,  הסיפור  פי  על  העניין  לבאר  ונאמר  נען  בזה 
גיסו  אצל  לבקר  זי"ע  מקוסוב  שלום'  ה'אהבת  בעל  הרה"ק  הגיע 
ה'אהבת  שאל  הדברים  ובתוך  זי"ע,  מסטרעליסק  אורי  רבי  הרה"ק 
שלום' את גיסו, מדוע אינו משפיע שפע פרנסה והרחבה לחסידיו, 
לו  ענה  מרודים,  ואביונים  עניים  סטרעליסק  חסידי  היו  שכנודע 
שהם  אעשה  מה  אבל  להשפיע,  אני  שרוצה  'וודאי  הסטרעליקער, 
אינם חפצים בזה', שאל אותו שוב ה'אהבת שלום', 'ומניין לך שאינם 

חפצים בזה'.
דבריו, קרא לאחד  להוכיח את צדקת  הרה"ק מסטרעליסק, שחפץ 
וגילה לו שהשעה הזאת שעת  וסיבר את אזנו  מחסידיו המופלגים, 
הכושר הוא, וכל מה שיבקש עתה יזכה שתתמלא בקשתו, מיד השיב 
להתפלל  משתוקק  הייתי  ימי  כל  "הן  ואמר,  הקדוש  לרבו  החסיד 
'ברוך שאמר' כמו הרבי, ברכני נא אך הפעם הזה  ולומר פעם אחת 
אינם  אינם  סטרעליסק  חסידי  כי  כולם  ראו  ובכך  לכך".  שאזכה 
מאווייהם  כל  וכי  חומריות,  דברי  ושאר  ממון  בעשקי  חפץ  מוצאים 

הינם אך ורק לדברים שבקדושה ועבודת השי"ת.
זילברברג  מאיר  צבי  רבי  להגה"צ  חיזוק  מאמרי  בקובץ  וחזיתי 
והיה  חסיד,  אותו  של  תשובתו  בעומק  להתבונן  שהעמיק  שליט"א 
שדווקא  הדבר  מעצם  וגם  החסיד  מתשובת  הלא  ושואל,  מתמה 
אותו בחר הרה"ק מסטרעליסק לשאול, מוכיח כי חסיד זה היה איש 
מורם מעם ובר דעת והשגה, ולכאורה יש לתמוה עליו, מדוע כשנוכח 
לראות שהשעה כשרה לפניו וכי יכול הוא לבקש מאת רבו ככל אשר 
יתאווה לבו, ביקש לזכות רק פעם אחת להתפלל כמו הרבי, הלא היה 

לו לבקש שיזכה בכל יום תמיד להתפלל בדרגה של הרבי.
שתהיה  כלל  חפץ  לא  וחסיד  וותיק  שאותו  הוא,  בזה  הביאור  אלא 
תפלתו גבוהה ונעלית אך ורק מכח ברכתו של רבו, שהרי איזה רבותא 
יגיעתו, אולם אך את זאת  יש לה לאותם המדרגות שלא באו מכח 
הוא בקש, שיזכה לטעום פעם אחת בלבד מיערת הדבש ומהשגת 

טיב הפרשה
משיחותיו של מורו ורבו שליט"א
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לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי

טיב ה˜הילה
זמני הדל˜̇ הנרו̇ ומוˆ”˘

סוף זמן ̃ריא̇ ̆מע ו˙פילה

לפי אופ˜

ירו̆לים

יו"ל ע"י ˜היל̇ ̆ב̇י בבי̇ ד'
בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"̂ רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 
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ג

אמר 'ק-ל הוציאם' בלשון עבר, אלא 'ק-ל מוציאם' 
בלשון הווה, דהיינו שהקב"ה מוציא את בני ישראל 

בכל שנה ושנה מארץ מצרים.
נושעו אבותינו  וכשם שבימים ההם  כן עתה,  כאז 
גם  כך  לשמחה,  ומיגון  לחירות  מעבדות  זה  בליל 
לאורה  מאפילה  לצאת  הזה  בלילה  יכולים  אנו 
ומשעבוד לגאולה, בכלליות ובפרטיות, כל אחד מן 
המיצר הפרטי שלו, ולזכות בישועות ונחמות לרוב.
שלמה'  ה'תפארת  בעל  הרה"ק  על  מקובל  וכן 
שטרם היה מתיישב לעריכת הסדר היה פותח את 
פיו לשפוך תפלה ותחנונים ומעורר רחמים על בני 
נא  הושיעה  עולם!  של  רבונו  אומר,  והיה  ישראל, 
עמך  שלימה,וכל  רפואה  יתרפאו  החולאים  שכל 
בפרנסה  יתברכו  פרנסה  הצריכים  ישראל  בית 
בתשובה  יחזרו  הרשעים  וכל  טובות,  ובהשפעות 
להם  יהיה  תיקון  הצריכים  הנשמות  וכל  שלימה, 
ופורט את  ועוד  עוד  היה מאריך  וכן  ועליה,  תיקון 
כל העניינים שעמך בית ישראל צריכים בו ישועות 
הסדר  את  לערוך  פונה  היה  כך  ומתוך  ורפואות 

הקדוש.
ידוע על הרבה מן הצדיקים הקדושים  כיוצא בזה 
לקרוע  יכולין  שבו  הסדר  ליל  במעלת  שהפליגו 
לרוב,  ברכות  שפע  עלינו  ולהשפיע  שמים  שערי 
ואף  וכל טוב סלה,  ונחמות בכל העניינים  ישועות 
הבן  'וכאן  בהגדה  שכתוב  מה  לפרש  אומרים  היו 
ישראל  לבני  הכח  את  יש  שכאן  דהיינו,  שואל', 
כל  על  שבשמים  אביהם  מאת  ולבקש  לשאול 
רבוה"ק  בדברי  הרבה  תמצא  זה  ובדרך  צרכיהם, 
שמוערר  באופן  ההגדה  בעל  דברי  את  שפירשו 
רחמים ומשפיע חסדים טובים על ראש בני ישראל.

•-•
ונצעק אל ה' וישמע את קולנו

עמוקה,  בצרה  שקוע  שהיה  ביהודי  נפלא  סיפור  לפנינו 
גדולה  ישועה  זכה להמשיך עליו  ובזכות האמונה הפשוטה 

בליל הסדר:
אי  'אפטא',  לעיר  הסמוכות  העיירות  באחת  הגדול.  שבת 
שם בערבות אוקראינה הרחוקה, התגורר יהודי פשוט תמים 
וישר דרך, שלפרנסתו היה חוכר את בית המזיגה מן הפריץ 

המקומי, עבור תשלום שנתי קבוע.
לאחר חורף קשה ביותר השתבשו הדרכים בשלגים ובבוץ, 
התקשה  היהודי  באזור,  ושבים  העוברים  מאוד  ונתמעטו 
לעמוד בנטל התשלום, והחוב הצטבר. לאחר כמה דרישות 
שלא נענו החל הפריץ לאבד את סבלנותו, ושלח 'איום' נחרץ 
אל היהודי, בו רמז על השלכת כל בני המשפחה אל הצינוק 

רחמנא ליצלן!
ללא  שלטון  בנתיניהם  שולטים  הפריצים  היו  ההם  בימים 
מיצרים, ואיום שכזה היה מוחשי ביותר, ולא רחוק מביצועו 

המעשי!
לקראת שבת הגדול נסע היהודי – כדרכם של הרבה מיהודי 
המחוז – אל העיר הגדולה לאלקים "אפטא", להכנה לקראת 
הפסח בצל קדשו של הרב המרא דאתרא, הרה"ק בעל אוהב 

ישראל זי"ע, ולהשתתף בדרשת שבת הגדול המפורסמת.
במהלך הדרשה הזכיר הרב את ברכת "גאל ישראל" החותמת 
עבר  בלשון  נאמרת  שהיא  כך  על  ונעמד  פסח,  של  בהגדה 
ישראל"  "גואל  אנו  חותמים  עשרה  בשמונה  ואילו  'גאל', 
בלשון הווה. – מה ההבדל בין שתי ברכות הללו, שאל הרבי, 

מדוע זו בלשון עבר וזו בלשון הווה?
ברם, ביאר הרבי בטוב טעם ודעת, ברכת 'גאל ישראל' שבליל 
פסח נאמרת על גאולת מצרים, שאנו מודים ומשבחים עליה 
בליל התקדש חג, ולכן נתקנה בלשון עבר, על אותה גאולה 
על  מוסבת  ישראל'  'גואל  ברכת  זאת  לעומת   – שבמצרים. 
הגאולה שאנו חווים בהווה כל העת, בניסים התדירים עמנו 
בתוככי הגלות בכל עת ובכל שעה. ]כדמפורש להדיא ברש"י 
וז"ל: "האי גאולה לאו גאולה דגלות היא, אלא  יז:(  )מגילה 
שיגאלנו מן הצרות הבאות עלינו תמיד. דהא ברכת קיבוץ 
ובנין ירושלים וצמח דוד יש לכל אחת ואחת ברכה לעצמה, 
לבד מגאולה זו" עכ"ל. ועי"ע ברש"י ברכות )יב.(. וכמו שאנו 

בגלותי  עוד  "שתרחמני  בלש"ק(:  העולמים  רבון  )תפילת  מבקשים 
לגאלני" – לא אמר לגאלני מגלותי, כי אם 'בגלותי לגאלני', 
העריצים  כל  מכף  להצילנו  הגלות,  שבתוך  הגאולה  היינו 

ולשום נפשנו בחיים[.
את  להמחיש  כדי   – דרשתו  במתק  הרבי  חרז  לדוגמא, 
 – הגלות  בתוך  נצרכים  שאנו  ישראל'  'גואל  ברכת  מהות 
יהודי בגלות בצרה, כשאין לו ממון לתשלום  נתון  לפעמים 
עליו  איים  גם  ואולי  לפריץ,  )שטייער–געלט(  החכירה  דמי 
הפריץ בהשלכתו הבורה עם כל משפחתו חלילה. – אך גם 
אז בתוככי גלותו הקשה, לא אבד סברו ולא בטל סיכויו, עד 
שנגלה אליו מלך מלכי המלכים ב"ה ומושיעו מצרתו! הרבה 
דרכים למקום להביא הישועה, כדי שיברך איש ישראל בלב 

שלם "גואל ישראל".
עומדים אנו – סיים הרבי – לקראת ליל הסדר הגדול, שהוא 
וסגולה  ישראל!  תפילות  לקבלת  ומיוחדת  נעלה  רצון  עת 
הרבי,  גילה  עילאה,  שעתא  בהאי  בקבלה  לי  יש  מיוחדת 
כאשר מגיעים באמירת ההגדה לפסקא: "ונצעק אל ה' אלקי 
ויהי  כג(  ב,  )שמות  שנאמר  כמה  ז(,  כו,  )דברים  אבותינו" 
בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים, "ויאנחו בני ישראל מן 
העבודה ויזעקו, ותעל שוועתם אל האלקים מן העבודה". – 
מיני  כל  על  גם  לב,  בכל  ה'  אל  ולזעוק  מאוד,  אז  להתפלל 
מיצרים פרטיים המעיקים על האדם! מקובלני ובטוחני, שמי 
שיצעק אל ה' בכל לב בליל הסדר בפסקא זו של 'ונצעק אל 

ה'', הרי יקוים בו 'ותעל שוועתם אל האלקים'!
כן  ממצרים,  ישראל'  'גאל  בברכת  ישראל  שנגאלו  וכשם 
ייגאלו עתה בברכת 'גואל ישראל' שבהווה, עדי נזכה מהרה 
 – לברכת "גאל ישראל" שבגאולה העתידה במהרה בימינו. 
חתם הרבי את הדרשה בברכה, כשכל הקהל עונים פה אחד 

"אמן!".
ויתמלא  דרשה,  מאותה  מאוד  התרגש  דנן  התמים  היהודי 
השבת  אחר  לביתו  הגיע  הוא  לאלקים,  וזעקה  תפילה  לבו 
סגולה  לנו  יש  שהשנה  ביתו  לבני  ואמר  גדולה,  בשמחה 
והכין  מובטחת מהרבי הקדוש לפעול ישועות בליל הסדר! 
אותם כראוי לקראת "ונצעק אל ה'" בליל הסדר הממשמש 

ובא.
ויהי בליל התקדש חג, כאשר הסבו כל בני המשפחה יחדיו 

באמירת  ורחימו  בדחילו  ופתחו  הסדר,  לשולחן 
המקום  נהפך  ה'"  אל  ל'ונצעק  בהגיעם  ההגדה, 
ה'  לפני  לזעוק  כולם  החלו  הם  אלקים!  לחרדת 
כך  ישבו  רב  זמן  נוראות,  ובבכיות  קולות  בקולי 
ולרחם  לחוס  וצעקות  בתפילות  והתמוגגו  יחדיו 

עליהם מכל צרותיהם.
עד כדי כך היו שקועים בתפילתם וצעקתם, שלא 

שמעו כלל את הדפיקות החזקות שעל הדלת...
משנעשה קצת שקט ונשמעו הנקישות, ניגש בעל 
הגוי  שכנו  את  הוא  רואה  והנה  הפתח,  אל  הבית 
מבוהל ונפחד, בידו גורר אחריו שני שקים כבדים, 
והוא נדחק תיכף פנימה אל הבית בבהלה, כשעיניו 
מתרוצצות לכל עבר לבדוק אם אין רודפים אחריו.
המסעירים  קורותיו  על  היהודי  לשכנו  סיפר  הוא 
בשעות האחרונות: "מלחמה של ממש פרצה ביני 
לבין אשתי, כדרכנו מדי כמה ימים... אולם הפעם 
פשוט  שבסיומה  עד  מאוד,  המלחמה  התעצמה 
מאוד  חוששני  זעם!  בחמת  אשתי  את  הרגתי 
המשטרה  שוטרי  כאן  יופיעו  קצר  זמן  שבתוך 
אני  ונאלץ  האירוע,  נסיבות  לחקירת  וקציניהם 
שקים  שני  כאן  לי  יש  הנה   – נפשי.  על  להימלט 
מלאים וגדושים במטבעות זהב, אוצר יקר ובלום! 
תחרים  בוודאי  היא  המשטרה  אותם  תמצא  אם 
רחוק, אנא,  בורח מכאן עתה למקום  הנני  אותם! 
מכיר אני היטב את יושרך ונאמנותך, בבקשה ממך 
שמור נא לי על שקי הזהב הללו, והיה באם אחזור 
לכאן תקבל בשכרך שק אחד מן השניים, ובאם לא 

אחזור הרי שלך לפניך בשכר כפול של שניהם".
ועד  פנימה,  הבית  אל  השקים  את  דחף  הוא 
המשטרה  תבוא  בטרם  ולברוח,  לרוץ  החל  מהרה 

להשליכו אל מאחורי סורג ובריח.
והנה למחרת נודע ליהודי היקר דנן, ששכנו הגוי טבע בנהר 

הסמוך בדרך מנוסתו, ובכך זכה בשני שקי הזהב גם יחד.
דמי  תשלום  עבור  והותר  די  לשמחתו  בידו  כבר  היה  עתה 
בזמן  הפריץ  לארמון  הגיע  החג  לאחר  תיכף  ואכן  החכירה, 

הקצוב, וסילק את כל החוב בשלמות.
ועמידתו  היהודי,  של  אמינותו  לנוכח  מאוד  שמח  הפריץ 
במועד הפירעון, ופנה אליו ואמר: הנה רואה אני שהנך אדם 
שמתן  ואחראי  חשוב  תפקיד  לפניך  להציע  ברצוני  הגון, 
שכרו בצדו. – נוסע אני כעת למסע רחוק לתקופה ארוכה, 
וזקוק אני לאדם נאמן שישמור וישגיח כאן על כל האחוזה, 
שברשותי  המסועפים  העסקים  את  בידך  להפקיד  ברצוני 

בכל המחוז כולו!
פרטי  על  יחדיו  תיכף  התיישבו  והם  להצעה,  נענה  היהודי 
הדברים, כשהפריץ מגלה בפני היהודי את כל רזי עסקאותיו 
וכיצד לנהל בדיוק את כל  המסועפים, במה צריך להשגיח, 

תיקי חשבונותיו האישיים בכל עת העדרו.
לא חלף זמן רב והנה נודע שאף אותו פריץ מצא את מותו 
בדרכו, והיהודי דנן זכה בכל נכסי האחוזה שבכל המחוז כולו.
אשתו  לו  שחה  רב,  עושר  והתעשר  לגדולה  שעלה  לאחר 
שמן הראוי לנסוע אל הרבי הקדוש לאפטא, ולהודות לו על 

ישועתם הגדולה שנושעו בזכות דרשתו וברכתו.
סיפר  פנימה,  בקודש  ונתקבל  לאפטא  הגיע  כאשר 
בהתרגשות את כל השתלשלות העניינים, כיצד זכה לצאת 
והסגולה  הדרשה  בעקבות  גדול,  לעשיר  ושנעשה  מצרתו, 
שאין  מחוכר  שהדגים  והמשל  הגדול,  בשבת  הרב  שהזכיר 
וכו'. הוא אף תרם סכום עצום  בידו לתשלום דמי החכירה 

לפדיון נפש, בהטעימו שאלו הם 'דמי גואל ישראל'!
שאותה  לי,  האמן  ואמר:  נענה  בענוותנותו  הקדוש  הרבי 
לא  כלל,  מצדי  מכוונת  היתה  לא  בדרשה  שהבאתי  דוגמא 
כלפיך ולא כלפי שום איש אחר, רק תפסתי הדוגמא המצויה 
באורחות חיינו... כנראה מן השמים כיוונו את הדברים בתוך 
עבורך!  שנצרך  למה  בדיוק  העליונה,  ההשגחה  בטיב  פי, 
המשכת  ובפשטות,  בתמימות  שבך  האמונה  בכח  ואתה 
עבורך את ישועתך הגדולה! כי האמונה יש בה כח המשכה, 

להמשיך על ידה ברכה וטובה לכנסת ישראל.



לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל ומיכאל בן שלי
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ב

כלל?  בהכשר  צורך  בו  שאין  מקום  פני  על  לפסח  שהוכשר 
התשובה היא: הן אמת שמצד עצם ההשתמשות עדיף להשתמש 
במקום ובכלים שלא שייך בהם כל חשש, אך מאידך לא יצטרכו 
להרבות בעמל המירוק והשטיפה, וזה העמל הוא הכרחי עבורינו, 
כי הוא המסייע לבוא לידי תכלית זה החג, באמצעותו נמשך עליו 
האור המסייע לפשט העקמומיות שבלב, ועל כן העדיף הרה"ק 
מצאנז את השימוש בפסח דוקא בו במקום שנשתמש בו משך 

כל ימות השנה בחמץ. 
במעלת היגיעה שבערבי פסחים

הקדושים  הצדיקים  שהפליגו  הטעם  להבין  נוכל  האמור  לאור 
במעלת העמל לבער את החמץ בערבי פסחים, במיוחד הפליג 
מלאכים  שנבראים  שכשם  באמרו  מבארדיטשוב  הרה"ק  בהם 
מהעמל  הם  נבראים  כך  השנה  שבראש  התקיעות  מקולות 
שבערבי פסחים, ונתן סימן לכך שהתקיעות סימנם הוא קשר"ק 
וכו',  ש'ייערן  ר'ייבן  ק'ראצן   – סימנם קשר"ק  היגיעות  אלו  וגם 
והוסיף: על פי הרוב נעשים אלו היגיעות מתוך רוגז וכעס, ואילו 
היו זהירים מן הכעס היו יכולים לזכות על ידם לידי רוח הקודש.

ואכן צדיקים וחסידים הראשונים היו מרבים באלו הימים למרק 
ולפשט כל בחינה של עקמומיות שבפנימיות הנפש, ומסופר על 
לפניו  הגיע  פסח  שבערב  זי"ע  מלעכוויטש  מרדכי  רבי  הרה"ק 
אחד מבאי היכלו הנקרא רבי בעריל ריזנר ז"ל כדי להיפדר ממנו 
טרם צאתו בדרכו לחוד את חגו במקום מושבו, ואמר לו הרה"ק 
שבדרכו הלוא עובר הוא על העיירה מוש ועל כן מבקשו שבבואו 
בחורין  'בודקים  להם  ויאמר  שלומו  אנשי  בשלום  יפרוס  שמה 
ובסדקין'. היה זה אור לי"ד עת הגיע החסיד למוש, וכיון שמיהר 
חיפזון  ומתוך  החלון  על  ונקש  הכנסת,  בית  לחלון  ניגש  לדרכו 
קרא בקול 'דער רבי האט גיזאגט בודקין בחורין ובסדקין' ]הרבי 
ערבית,  תפילת  לפני  זה  והיה  ובסדקין'[  בחורין  'בודקין  אמר 
ונכנסו הדברים בלבם, והיו מתפללים אחר כך מעריב במשך כמה 
שעות בבכיות ובצעקות, עד שיצא קול הברה בעיר שהחסידים 

נטרפה דעתם עליהם... 
חג הפסח הכשר לתורה

חג  את  לחוג  בואינו  טרם  החג  זה  של  ענינו  מובן  האמור  לאור 
זי"ע  ויטאל  חיים  רבי  הרה"ק  דברי  פי  על  והוא  תורתינו,  מתן 
בספרו 'שערי קדושה' )חלק א שער ב( בטעם שלא נכתב בתורה 
רעת וחומרת המידות הרעות, על אף שהמה חמורים מאוד כמו 
שהרבו רז"ל להפליג ברעתם, וביאר שאלו המידות הם בחינות 
עול תורה  עליו  והאדם הבא לקבל  לתורה,  'דרך ארץ' שקדמה 
אין  כן  על  הרעות,  המידות  מכל  מזוכך  להיות  כבר  עליו  מוטל 
מקומם בתורה, כי על האדם לדעתם עוד בטרם בואו לידי עסק 
התורה, וכל עוד שאין האדם מזכך את מידותיו אינו ראוי לתורה, 

ועל כן אף אם יהגה בה לא יזכה להתעלות על ידה.
כי כאמור מסוגלים  זה החג לחג מתן תורתינו,  כן הקדימו  ועל 
מוטלת  זו  ויגיעה  בנפש,  המעורה  הרע  אחר  לשרש  הפסח  ימי 
עלינו עוד טרם בואינו לקבל את התורה, ואכן עם כניסתינו לאלו 
בימי  הכלליות  מידות  השבעה  את  לתקן  אנו  מתחילים  הימים 
הספירה ומיד עם סיומם של ימי הספירה נכנסים אנו לחג מתן 
תורה לקבל את התורה אחר הזיכוך שתחילתו הוא בימי הפסח. 
)אחרי,  'שפת אמת'  בספר הקדוש  גם  מובאים  האלו  וכדברים 
תרמ"ב( וזה לשונו: תיקון המידות כענין דרך ארץ קדמה לתורה. 
פרישות מקנאה, תאוה, כבוד, ועל זה ניתקן ימי הספירה תיקון 

המידות להיות ראויין אחרי כן לקבל התורה, עד כאן לשונו.
ונזכה להגביר הטוב על  זה החג  יזכינו לאור באורו של  השי"ת 
הרע ולזכך נפשותינו מכל סיג ופגם, ונזכה על ידה להמשיך אור 

התורה בקרבינו.

לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים
הוא  מצרים,  מארץ  להוציאם  לה'  הוא  שמורים  "ליל 
לדורותם"  ישראל  בני  לכל  שמורים  לה',  הזה  הלילה 
מקארלין  אהרן'  ה'בית  הרה"ק  והיה  מב(,  יב,  )שמות 
לא  שהרי  זהב,  של  בפלס  הכתוב  בלשון  מדייק  זי"ע 
ממצרים',  'הוציאנו  הזה  בלילה  כי  התורה  לנו  אמרה 
איזה מעשה שהיה לפני שנות דור, אלא 'ליל שמורים 

הוא לה' – להוציאם - מארץ מצרים', בלשון עתיד.
כי הלילה הזה הוא ליל שימורים לעולם ועד ולדורות 
עולם, בכל שנה ושנה בהגיע הליל הקדוש והנורא הזה, 
שב הקב"ה להוציא אותנו מארץ מצרים, וכמו שעשה 

לאבותינו בימי ההם בזמן הזה.
כך גם היה שואל הגה"ק בעל ה'הפלאה' זי"ע ב'פנים 
יפות' )שמות י(, מדוע אומר בעל ההגדה ש"בכל דור 
ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים", 

וכי אנחנו יצאנו ממצרים?!
יצאו  אבותינו  רק  לא  כן!  הוא:  לזה  התשובה  אלא 
של  הזה  היום  בהגיע  ודור,  דור  בכל  אלא  ממצרים, 
וגם  אבותינו,  בו  שהיו  מצב  לאותו  אנו  שבים  פסח, 
והמיצר  הגלות  מתוך  ונגאלים  יוצאים  כמותם  אנחנו 
הזמן  באותו  שנעשו  הישועות  אלו  כל  מצרים,  של 
יוצאי  של  זרעם  זרע  אצל  אנו,  בימינו  ועולים  צצים 

מצרים.
יצאנו  'זכור את היום אשר  לנו התורה  לכן לא אמרה 
ממצרים' בלשון עבר, אלא "זכור את היום הזה אשר 
יצאתם ממצרים" )שמות יג, ג(, 'היום הזה' – כעת ממש 
והרחמים  הללו  האורות  שוב  מתעוררים  הזה  וכהיום 

המרובים שהיה לאבותינו בשעת יציאת מצרים.
•-•

וידעו מצרים כי אני ה' – במדת הרחמים
יציאת  בעת  לאבותינו  שנעשו  הנסים  נביעת  מקור 
העת  שבאותה  הרחמים,  ממדת  בשרשם  היו  מצרים 
התעורר שעת רחמים ועת רצון מלפני הקב"ה להשפיע 
עלינו ממרום שפע ישועה ורחמים עד אין סוף, ואפילו 

שמצד מעשינו לא היינו ראויים לזה כלל ועיקר.
זהו גם הסיבה מדוע היה פרעה מתעקש כל כך שלא 
שישראל  ידע  הוא  כי  ממצרים,  ישראל  את  להוציא 
השבי,  מבור  כעת  לצאת  ראויים  אינם  הדין  שמצד 
עוד  יש  הדין  מדת  שמלבד  יודע  פרעה  היה  לא  אבל 
המדה  מתעורר  וכאשר  הרחמים,  מדת  של  הנהגה 
הזאת של רחמים, אין הקב"ה מדקדק בערך מעשיהם 
של ישראל, אלא הוא מתנהג עמהם במדה של רחמים 

והשפעה ללא גבול.
מפרעה  רבינו  משה  שביקש  בשעה  מדוע  יובן  בזה 
שישלח את בני ישראל, אמר לו פרעה: 'לא ידעתי את 
ה". ואף שפרעה חישב באיצטגנינות את מה שעתיד 
)ילקוט כי תשא, שצב(, עם כל זאת  לקרות לישראל 

לא נבהל מלומר זאת.
דרושי  )שעה"כ  הק'  האר"י  בשם  מובא  הדבר  וטעם 
מדת  על  מורה  הוי"ה  ששם  ידוע  שהנה  א(,  פסח, 
ופרעה  הדין,  מדת  על  מורה  אלקי"ם  ושם  הרחמים, 
הטבע  סדר  שהוא  שבעולם,  הדין  בהנהגת  רק  הכיר 
]הטב"ע בגימטריא אלהי"ם[, ולפי שידע פרעה שמצד 
מצרים  גלות  עול  את  לסבול  ישראל  בני  צריכין  הדין 

ארבע מאות שנה, על כן אי אפשר שתשתנה הדין.
והנה, משה רבינו מגיע אליו אחרי מאתיים ועשר שנים 
ישראל  בני  את  להוציא  שלחו  שה'  לו  ואומר  בלבד, 
ממצרים, היינו במדת הרחמים, אף על פי שעדיין לא 
עברו ארבע מאות שנות סבל, ואף שאינם ראויים מצד 

אותם  לגאול  הקב"ה  חפץ  זאת  בכל  להיגאל,  עצמם 
במדת הרחמים.

במדה זאת כפר פרעה ולא רצה להכיר, ולכן הוא השיב 
למשה: 'לא ידעתי את ה", היינו שהכיר רק במדת הדין 
שהוא אלהי"ם, אבל את ה' - שם הוי"ה שהוא מידת 

הרחמים, לא רצה להכיר.
הנאמנות,  המכות  עשרת  אלו  פרעה  על  באו  לפיכך 
בכדי לידע ולהיוודע שיש מדה של רחמים, ובמדה זו 
מתנהג הקב"ה עם בני ישראל, וזהו מה שנאמר )שמות 
ז, ה(, 'וידעו מצרים כי אני ה'', היינו שיכירו בשם הוי"ה 
שהוא מידת הרחמים, שרק אז הכירו פרעה וכל עמו 
מן  למעלה  שהיא  רחמים  הנהגת  גם  בעולם  שישנה 
ביציאת  ישראל  כלל  עם  הקב"ה  התנהג  וכך  הטבע, 
מצרים, שגאל אותם באתערותא דלעילא בלבד, אפילו 
שהיו שקועים במ"ט שערי טומאה, ועל אף שבקריעת 
ים סוף צעקו המלאכים: הללו עובדי עבודה זרה והללו 
זאת  כל  עם  ב(,  קע,  ב  חלק  )זוהר  זרה  עבודה  עובדי 
המבדילים  המסכים  כל  את  ברחמיו  הקב"ה  הסיר 

ונגלה עליהם בכבודו והושיעם ברחמים.
•-•

בלילה זה לא שלט כלל מדת הדין בישראל
המדה הזאת של רחמים, התחילה להתגלות כבר מיד 
אבל  המצרים,  ראש  על  שהושת  הראשונה  במכה 
הגילוי הגדול והנורא ביותר הייתה בלילה הקדוש הזה 
של ליל הסדר, אשר בו סובב הקב"ה בעצמו בתוך ארץ 
מצרים, הוא ולא מלאך ולא שליח, ושם היכה במכת 
ישראל  בני  את  והציל  מצרים,  רשעי  את  ואבדן  הרג 

בהוציאם משם ביד חזקה ובזרוע נטויה.
בספר הקדוש 'מאור ושמש' )פרשת בא(, מגלה לנו עד 
ולצורך  גודל הרחמים בלילה הזה,  כמה הייתה מגעת 
זה היפך הקב"ה את סדרי העולם ממש מן הקצה אל 
הקצה, כי הסדר הקבוע בכל יום תמיד הוא, שבתחילת 
ובהגיע  והגבורות,  הדין  מדת  בעולם  שולטים  הלילה 
השעה של חצות, אז מתחילה מדת הרחמים להתגבר 
ולהתחזק על הדינים, ועל כן נקרא אמצע הלילה בשם 
למדת  הדין  מדת  בין  ומחלק  חוצה  הוא  כי  'חצות', 

הרחמים.
רחמים  וחצי  דין  לחצי  נחלקה  לא  הזה  הלילה  אבל 
אך  כולה  הייתה  הזה  הלילה  אלא  הלילות,  כבשאר 
רחמים  לישראל  ישראל,  על  טובים  וחסדים  רחמים 
למצרים  רבינו  משה  כשבישר  ולכן,  דין,  ולמצרים 
שבחצות הלילה הזה יבוא עליהם מכה רבה אשר לא 
הייתה כמוהו מעולם, לא אמר להם שזה יקרה 'בחצות 
הלילה', שהרי הלילה הזה אינו מתחלק לשני חצאים 
ואין בו מציאות של 'חצות', אלא כולו רחמים לישראל 
וכולו דין לישראל, ועל כן אמר להם משה )שמות יא, 
ד(, "כה אמר ה' כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים", 

'כחצות' – כמו חצות, בזמן שבו רגיל להיות חצות.
•-•

וכאן הבן שואל ומבקש
והרחמים  הנסים  אלו  כל  היו  בלבד  לשעתן  לא  אך 
אמת  דברינו  בראש  שהקדמנו  כפי  אלא  הגדולים, 
שנה  שבכל  הקדושים,  בספרים  המובא  מן  והבאנו 
כל  שוב  מתעורר  הסדר,  ליל  של  העת  בהגיע  ושנה, 
זה  עם  ויחד  הזמן,  באותו  שהיו  והקדושות  האורות 
מתעוררים גם כל הנסים והנפלאות שנעשו לאבותינו 
בימים ההם בזמן הזה, וכמו שנאמר בתורה הקדושה 
כתועפות  ממצרים  מוציאם  "א-ל  כב(,  כג,  )במדבר 
ראם לו", מדייק ה'אור החיים' הק' בלשון הכתוב, שלא 
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חג האמונה
אצל  להתארח  פעם  נכנס  זצ"ל  סלנטר  ישראל  רבי 
יהודי חרדי אשר הכירו שנים רבות וסמך על כשרותו, 
החל  שהיהודי  ישראל  ר'  הבחין  ביקור  באותו  והנה 
את  הרעות  'למה  ישראל  ר'  שאלו  במצוות,  לזלזל 
מעשיך'? ענה היהודי 'הכל התחיל לפני כמה חודשים 
כאשר נכנס אלי אפיקורוס אחד וחתיכת טריפה בידו, 
ויש  דין  ויש  העולם  את  מנהיג  הקב"ה  אם  אמר:  וכך 
דיין אזי אחנק באמצע האכילה, אך אם אשאר בריא 
הרי זהו סימן שאין דין ואין דיין', ח"ו, והדברים נכנסו 

לליבי.
והראתה  הבית  בעל  של  בתו  נכנסה  מדברים  עודם 
הצטיינותה  על  תעודה  שקיבלה  לאביה  בשמחה 
מאמין  'אינני  ישראל  ר'  לה  אמר  ומחול,  בריקוד 
בתעודות, אני רוצה לראות במו עיני את הצטיינותך', 
נעלבה הילדה ואמרה: כבר הוכחתי את כישוריי בבית 
כי בעבור  ואינני חייבת לרקוד בפני כל דורש,  הספר, 
זאת יש לי את התעודה! פנה שוב ר' ישראל אל בעל 
'ישמעו אוזניך את דברי בתך: הקב"ה  הבית ואמר לו 
לעיני  ומופתים  ניסים  יכולתו לעשות  הוכיח את  כבר 
כל העמים, והכל מצוין בתוך התעודה – התורה, ואינו 
האם  לראות  שמבקש  שוטה  כל  בפני  'לרקוד'  צריך 

דברי התורה אמת!
חג הפסח נקרא גם 'חג האמונה', החג שבו אנו מצווים 
האמונה  את  הבאים  לדורות  להעביר  לבנך',  'והגדת 
ביציאת  לספר  עלינו  מצוה  ולכן  בבורא,  התמימה 
כתבו  וכבר  משובח,  זה  הרי  המרבה  וכל  מצרים, 
השעבוד  קושי  על  בווארטים  שירבה  שמי  הפוסקים 
צריך  אלא  מצרים,  יציאת  סיפור  חובת  ידי  יצא  לא 
לספר כפשוטו את הניסים שעשה לנו הקב"ה ביציאת 

מצרים.
ואם עיקר המצוה היא 'והגדת לבנך', הרי שצריך לספר 
של  בצורה  'לבנך',  שמתאימה  בצורה  הדברים  את 
'חנוך לנער על פי דרכו', וכדי להחדיר אמונה בלבבות 
דוגמא  להראות  היא  ביותר  הטובה  הדרך  הצעירים, 
מה  שכל  מאמין  באמת  שהאבא  כשרואים  אישית, 
שקורה אתו מכוון מלמעלה, וכשרואים שהאבא שומר 
ומרבותיו,  מאבותיו  שקיבל  והחומרות  המנהגים  על 
וזו  מאמין,  שהוא  מאמינים  הם  אז  בכך,  שמח  והוא 

הדרך הטובה ביותר ללמד אמונה!
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ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

לשיחות בלשון הקודש: 073-2951320
לשיחות באידיש: 073-2951321

זמני קבלת קהל בבית מורנו ורבנו שליט"א 
אך ורק בתא קולי שמספרו
052-7168366

היגיעה לשרש אחר ה'חמץ' המעורה בנפש
הנה בשעה שהאדם מקיים מצוות 'שריפת חמץ' הינו מתפלל 
תפילה קצרה, ובו הוא מבקש 'כשם שאני מבער החמץ מביתי 
ומרשותי, כך ה' אלקי ואלקי אבותי תבער כל החיצונים, ואת רוח 

הטומאה תבער מן הארץ, ואת יצרינו הרע תבעריהו מאיתנו'. 
מתפילה זו למדים אנו כי כל היגיעה שאנו יגיעים בימים שלפני 
החג הקדוש הזה הינם מתוך כוונה לשרש אחר הרע שבקרבינו, 
וכפי המבואר רבות בספרים הקדושים שהחמץ מורה על היצר 
הוא  החמץ  בעטיו,  הנמשכים  הרעות  המידות  כל  ועל  הרע, 
המין הזן המושך את הלב, וזה מורה על התאוה הרעה המעורה 
בנפש האדם, וכמו כן מורה החמץ על הגיאות בזה שהוא תופח 
ומתעבה, וכיוון שעושים ממנו גלוסקא יפה מורה הוא בכך גם 
על הרדיפה אחר הכבוד, וביגיעתינו לבערו מכוונים אנו לבער גם 
בחינת החמץ שבנבכי הנפש, כי אף אם זכה האדם להכיר ברעת 
לו לבערו כי אם מתוך  המידות הרעות המעורים בו אי אפשר 
פעולות העושים בו רושם וכלשונו של החינוך )סימן טז( שאחר 
אלו הפעולות  היגיעות המה  ואלו  הלבבות,  נמשכים  הפעולות 

שעושים כדי לכוון את הנפש אל האמת.
'אמרי פנחס' להרה"ק  וכדברים האלו מבוארים בספר הקדוש 
רבי פנחס מקאריץ זי"ע, 'שעיקר ביעור חמץ הוא ביעור עבודה 
זרה', ע"כ. והמכוון בכך הוא שתכלית הביעור לבער כל בחינה 
של עבודה זרה, והמה כל המידות הרעות שהם בחינות עבודה 
זרה כמו שאמרו חז"ל  )סוטה ד:( 'כל אדם שיש בו גסות הרוח 
כאילו עובד עבודת כוכבים', וכמו כן אמרו על הכעס )זוהר ח"א 
זרה  עבודה  ובחינת  זרה',  עבודה  עובד  כאילו  הכועס  'כל  כז:( 
שייך גם במידת התאוה והכבוד המעוררים את האדם להרבות 
בפעולות שלא לשם שמים, ועל כל אלו מכוונים אנו ביגיעתינו 
בערבי פסחים לשרש אחריהם ולבערם מקרבינו. ומביא הרה"ק 
שביער  שאחר  ביאשיהו  נאמר  שלכך  לדבר,  סמך  פנחס  רבי 
את כל העבודה זרה ציוה לעשות את הפסח )ראה במלכים א' 
פכ"ג( ונאמר שם כי לא נעשה כפסח הזה מימי השופטים וגו', 
כל  להם  היה  לא  זרה  העבודה  אחר  נמשכים  שהיו  עוד  כל  כי 
קשר לענין הפסח, כי כל ענין הפסח הוא לשרש אחר הרע ואילו 
הדורות הללו היו חפצים ברע. ומוסיך הרה"ק רבי פנחס זי"ע גם 
סמך מן התורה ואומר שלכך נסמך מאמר הכתוב 'אלהי מסכה 
חג המצות  'את  הכתוב  יז( למאמר  לז,  )שמות  לך'  לא תעשה 
כל  היו  וסיים שאלמלא  תליא.  בהא  הא  כי  יח(  )שם,  תשמור' 
וואלט גרינגער  זו לבער ע"ז  ישראל שורפין את החמץ בכוונה 
יותר  הרבה  הגלות  קשיי  את  עוברים  ]היינו  גלות.  דער  גיווען 

בנקל.[
זיכוך המידות מכח הארת החג

ולמדים אנו מכך שזהו כל ענינו של חג הפסח לשרש אחר הרע, 
חג  כל  בבוא  בשנה  שנה  שמידי  הקדושים  בספרים  וכמבואר 
ומועד מתעורר שוב האור הקדוש שנתעורר בימים שבסיבתם 
נצטוינו על החג הקדוש, וחג הפסח הלוא נקבע במועד צאתינו 
ממצרים, ואז זכה האומה הישראלית להשלים הבירור בין טוב 
לרע, והבירור הלוא נעשה מכח הזיכוך וההתגברות על הרע, ועל 
שנתעורר  הכח  בשנה  שנה  מידי  הימים  באלו  גם  מתעורר  כן 
בימים ההם, ובאמצעותו מסוגלים גם אנו לשרש אחר כל הרעות 
את  להמשיך  כדי  אך  ולבערם,  הרע  בחינות  מכל  המתעוררות 
אלו הכוחות עלינו לעשות אתערותא מלתתא, כמבואר בספרים 
הקדושים שאין אורות המועדים נמשכים מלמעלה אלא אם כן 
עושים אתערותא מלתתא, ועל כן עלינו להרבות בביעור החמץ 
מתוך עמל ולכוון בכך לבער את כל בחינות החמץ, ובכך ימשך 
עלינו האור העליון בימי החג ונוכל באלו הימים להגביר הטוב על 

הרע ולתקן בכך את נפשותינו מכל סיג ופגם. 
הארת החג מכח אתערותא דלתתא

לאור האמור נוכל להבין את העובדא דלהלן: מסופר על הרה"ק 
רבי שלמה )הראשון( מבאבוב זצ"ל, שהתארח פעם אצל עשיר 
רוב עושרו  לפניו את  נכסיו להראות  בין  הובילו  והעשיר  אחד, 
בעל  ובהיותו  ה'  לדבר  וחרד  ירא  היה  העשיר  זה  כבודו,  וגודל 
יכולת הניח לעצמו להוזיל מכיסו מעות לרוב כדי לבנות לו בית 
מיוחד לפסח, בית שהיה סגור בכל ימות השנה, ורק לכבוד חג 
הפסח נכנסו לדור בתוכו. בכוונת העשיר היה להדר על ידי כך 
היה שינצל מכל  בטוח  בכך  כי  בפסח,  הנהוגות  החומרות  בכל 
חשש חמץ, מאחר שכל המצוי בין כותלי הבית לא נגעו בכל דהו 
של חמץ, ובין היתר הראה להרה"ק מבאבוב את הבית הזה, תוך 

כדי שמשיח לפניו את המטרה אשר לשמה נבנתה. 
לפליאת העשיר לא גילה הרה"ק רגשי התפעלות על רעיונו של 
בעל הבית, להיפך, ניכר היה מארשת פניו שאין הדבר מוצא חן 
בעיניו, כיון שכן ביקש העשיר לדעת מה פגם ראה בנוהג הזה, 
זקיני הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז  לו:  ואמר  נענה הרה"ק 
זי"ע היה מפזר מעות לרוב עבור כל דבר שבקדושה, כסף וזהב 
נחשבו אצלו למאומה כשהיה מדובר על ענין של מצוה, ואילו 
היה הנהגה זו חשובה כהידור מצוה לא היה זקינו הקדוש מוותר 
על כך, ומאחר שלמעשה לא השתדל זקינו לחזר אחר הידור זה 

אות הוא שאין בכך כל הידור. 
לדברינו  מודעים  היותינו  טרם  זו  לעובדא  מודעים  היינו  אילו 
הנזכרים לעיל לא היינו מבינים את דבריו של הרה"ק מבאבוב, 
הלוא כל היגיעות שאנו יגיעים הם כדי להינצל מחשש כל דהו 
לא  שמעולם  וכלים  בית  להעדיף  אין  למה  כן  ואם  חמץ,  של 
במקום  השימוש  להעדיף  עלינו  ולמה  בחמץ,  בהם  השתמשו 
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