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 'לחיות' 
את ההגדה

הכנת לימוד ההגדה
והנהגות הלילה  הכנה רבה נדרשת קודם ליל הסדר, הן בלימוד כל מצוות 
בכלל והן בביאור ומשמעות ההגדה בפרט. וכבר כתב הרמ"א )תע"ג, ו'( "ויאמר 

ההגדה בלשון שמבינים". 

אכלו אבהתנא  די  עניא  לחמא  "הא  המילים  פירוש  מה  מבינים  הילדים  וכי 
בארעא דמצרים"? ראשית, יש לבאר, בכל אמירת ההגדה, את המילים מארמית, 
כדי שיבינו כל בני הבית. וממשיך הרמ"א "וכן היה הר"י מלונדרי אומר ההגדה 
סיפור  את  להבין  אלא  לקרוא  רק  לא  הוא  הגדול  העניין  שהרי  לע"ז",  בלשון 
ההגדה ולקיים בכך מצות "והגדת לבנך". ואם לבני הבית צריך לבאר את ההגדה, 

על אחת כמה וכמה שצריך לומר את ההגדה בלשון שאנחנו מבינים. 

כמו כן צריך לדעת כי פירושים ו'ווארטים' זה טוב לחברותא, אך לליל הסדר, 
כדי לקיים מצות והגדת לבנך, יש להתכונן כראוי ולהסביר את פירוש ההגדה 
כיאות, בצורה שנוכל לשאוב ממנה את החיזוק המונח בתוך מילות ההגדה. ואם 
נתבונן, נראה שנוסח ההגדה, מרגש ומרומם עד מאד. וכפי שמליצים החסידים 
על הפסוק "בוא אתה וכל ביתך אל התיבה" – אומרים לך בזה, שתבוא עם כל 
בני משפחתך, אל התיבות עצמן וכבר בפירוש כל תיבה ותיבה, תמצא חיזוק גדול 

ונפלא.
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הנהגת מרן הגרי"ש אלישיב בליל הסדר
מו"ר מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל השתדל לא לקרוא את ההגדה סתם אלא 

לבארה לבני ביתו ואף טרח ליישב את כל קושיותיהם.

בני ביתו לא רצו להכביד עליו בליל הסדר, ולכן לא הסבו עמו רבים מבני 
המשפחה, ורק נכד אחד שאל אותו 'מה נשתנה'. בסיום ההגדה היה פונה אליו 

ומתעניין: האם קיבלת תשובות לשאלותיך?

הוא שאל ארבע שאלות, אך לעתים עם כל נוסח ההגדה, הילד לא משכיל 
להבין את התשובות לאשורן ומרן השתדל לבאר לו את יישובן בשלמות.

כשאומרים פסח מצה ומרור, ומבארים על שום מה הם באים, מתיישבות בזה 
קושיות המצה והמרור.

התשובה על טבילת שתי פעמים, באה כבר קודם בכך שאנו מאריכים לבאר, 
שכנגד ארבעה בנים דיברה תורה. וברוך שנתן תורה לעמו ישראל, שהיא תורה 
נפלאה, המחייבת ומתייחסת לכל ילד באשר הוא, בין אם הוא חכם או רשע. ואף 
אל התם ושאינו יודע לשאול. ומתבאר בזה, שטובלים שתי פעמים, בכדי לעורר 

את התם, שישאל ויתעניין בהנהגות ומשמעות לילה נשגב זה.

קושיית ההסיבה מתורצת, בזה שחייב אדם להראות את עצמו, כאילו הוא יצא 
ממצרים )רמב"ם חמץ ומצה סוף פ"ח(, ומחמת כן, עליו להסב כבני מלכים.

המחשות המשגיח בליל הסדר
מורנו המשגיח )רבי שלמה וולבה זללה"ה( היה מתכונן לפני כל מצוה איך 
עצמו  הכין  הסדר,  ליל  קודם  אף  גבוהה.  היותר  הרוממות  את  ממנה  להוציא 

בשאלות ותיאורים, להחיות את יציאת מצרים בעיני המסובים.

לדוגמה: כדי 'להחיות' את מעמדו של פרעה, המלך הגדול, שאל המשגיח את 
ילדיו: איזה שליט אתם מכירים היום, שיש לו שלטון? "גורבצ'וב, נשיא רוסיה", 

ענו כולם. 

האם  לעשות?  מה  לו  לומר  יכול  מישהו  האם  לעצמכם,  תארו  ואמר:  נענה 
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מישהו יכול לזלזל בו? הרי הוא מיד יסלקו, ואולי אף יענישו בחומרה או יהרוג 
אותו על חוצפתו... פרעה היה שליט גדול בהרבה ממנו. ובכל זאת, נכנסו משה 
ואהרן לארמונו בכל עת שחפצו, הילכו בו כרצונם ואמרו לו את כל אשר עלה על 

ליבם, בלא לחשוב פעמיים איך הוא יפרש ויגיב לדברים.

וכשהגיע לעשרת המכות, תיאר הכל בצורה חיה ומוחשית כל כך, עד שכל 
הסועדים ממש התגלגלו מצחוק וקיים בזה את ציווי התורה "למען תספר באזני 
בנך, ובן בנך, את אשר התעללתי במצרים" )שמות י', ב'(, וכפירוש רש"י "אשר 

שחקתי במצרים". 

ישנה מצוה מיוחדת להתבונן איך ה' שחק והתעלל במצרים!

לדוגמה תיאר איך לאחר שסיים הארבה לאכול את כל העצים, מובא במדרש 
)לקח טוב י', ד'( שהתחילו חגבי הארבה לאכול את עיני המצרים, ממש ניקרו את 
עיניהם. ולכן אמר פרעה "הסר מעלי את המוות הזה" )שמות י', י"ז(, כיון שעיוור 

חשוב כמת.

אחד  ברגע  מהעיוורון,  להינצל  הצליחו  חלקם  כאשר  המכה,  וכשהסתיימה 
פרחו כל החגבים ועזבו את אדמת מצרים ובכללם קמו ונעלמו כל הארבה שטרחו 

ומלחו במהלך השבוע.

המתים קמו לתחיה
בוודאי  הרי  הזו,  מהמכה  ואוכל  רווח  להם  יישאר  שלפחות  חשבו  המצרים 
חלקם  ואת  מלחו,  לתפוס,  שהצליחו  אלה  ואת  מהם  וברחו  התעופפו  החגבים 
כבשו בחביות. מסתבר שבאותו שבוע, עלו מחירי המלח והחביות, כיון שכולם 
אך  לנו,  אוכלים  הם  והעצים  הפירות  את  שאמנם  וחשבו,  מאחר  לקנותם  רצו 
לפחות נרוויח מהם מזון רב לאחר מכן. ועמלו שבוע שלם למלוח ולהכין כמויות 

ענק של ארבה. 

אך ברגע אחד, שבו החליט הקב"ה לסיים את מכת הארבה, קמו לתחיה כל 
המלוחים והכבושים הרבים, ונעלמו כלא היו. והם נשארו במפח נפש, עם כמויות 

ענק של חביות, וללא חגב אחד שנשאר בארצם.
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כותב  עליהם  יסודות האמונה אשר  את  מחזק  אלו  עניינים  והמחשת  תיאור 
מורנו המשגיח בשם רבי יצחק הוטנר כי אמונה היא דבר שלא לכל יהודי חרדי 
יש אותה, ולא לכל חילוני אין אותה. יתכן שיהודי יתפלל כל יום, אך בשעת ניסיון 
לא יצליח להבין דברים כיאות, ולראותם בראי האמונה הזכה. וישנו חילוני, שלא 
כל כך מקיים את המצוות בהידור, אך בתוככי ליבו מאמין באמונה טהורה כי 
הכל ממנו יתברך. ובוודאי שכל העמקה במכות מצרים, מחיה את האמונה, אם 

בתפילה, ואם בלימוד הדברים.

תיאורו המוחשי של החפץ חיים
החפץ חיים בשנותיו המבוגרות היה כבד שמיעה. למרות שהשתתף בכינוסים 
הכינוסים  באחד  הנואמים.  לדברי  להאזין  כך  כל  הצליח  לא  זאת  בכל  שונים, 
הגדולים, בעודו יושב במרכז בימת הכבוד, הבחינו הנוכחים לפתע כי חיוך גדול 

עלה על שפתיו ואף החל לשחוק בינו לבין עצמו. ותמהו כולם לפשר הדבר. 

נכדו שזכה לשמשו אמר אחר כך, כי סבו הסביר לו זאת: לאחר שהבחין כי 
אינו  מצליח לשמוע את הנאמר בכינוס, לא קם לצאת מפאת כבוד המעמד אך 

החליט לנצל את הזמן בתיאור עשרת המכות והצחוק שעשה מהם הקב"ה. 

המצרי  ששוכב  איך  כינים.  מכת  תיאור  בדמיונו  עלה  בדיוק  הזמן  ובאותו 
שהספיק  ועד  אותו.  שעקצה  גדולה  כינה  בגלל  מתעורר  הוא  ולפתע  במיטתו, 
להכות בה, באה אחרת מהצד השני, והשלישית דוקרת לו באף. וכך מכל עבר, הן 
עוקצות אותו, והוא מכה בהן. ולמעשה הוא מכה בזה את עצמו, מכות נאמנות 

ונעקץ בכל גופו. ולכן צחק.

וכן בספר 'שיחות החפץ חיים' )קמ"ט, נ"ו( מספר בנו: "בליל שבת קודש אחד 
בשעה שתים עשרה בלילה כשהלכתי דרך ביתו, שמעתי נעימת קולו, וניגשתי 
לחלונו, וראיתי שיושב על מיטתו, ולומד חומש בפרשת וארא". לא כתוב שהיה זה 
בשבוע שקראו בו פרשת בא אלא סתם באמצע השנה – ועל כל מכה ומכה, היה 
מתפעל, ואמר בהתפעלות גדולה איי... איי... איי... וממשיך בנו לתאר: "ובבואו 
למכת שחין 'ולא יכלו החרטומים לעמוד מפני השחין' )שמות ט', י"א( צחק בקול 
שלא שמעתי ממנו אף פעם אחרת שיצחק בקול כל כך. וההתפעלות היתה כל 
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כך גדולה, כאדם שרואה בעצמו המכות. כך היתה אמונתו חזקה בתורה הקדושה. 
ועמדתי כך, יותר מחצי שעה".

החפץ חיים פשוט ישב ודמיין לעצמו את תיאור המכות שסבלו מהן המצרים.

תיאור חי אצל הגר"י לווינשטין
תפלת  קודם  עוד  הימים,  מן  ביום  כי  סיפר,  פוניבז'  ישיבת  מתלמידי  אחד 
שחרית. היטה אזנו, מבעד לדלת חדרו של המשגיח רבי יחזקאל לווינשטיין, אשר 
כידוע עסק רבות בהמחשת תיאור יציאת מצרים ושמע אותו ממלמל לעצמו: כאן 
עומדים היהודים, והנה כאן המצרים רודפים אחריהם ופה הים לפניהם, כשגלים 

שוצפים מתנפצים מולם אל החוף. והם עומדים, נסערים ומפוחדים.

ולפתע מבחינים כולם, כי נחשון בן עמינדב קפץ לתוך המים והחל ללכת. 
והנה בעוד רגע קט, הים יטביע אותו. כי המים כבר מגיעים ממש עד לנחירי אפו, 
אך... לפליאת כולם, הים נבקע לשניים. והמשיך לתאר, איך המים עומדים מכאן 
ומכאן ואף שמע שגורר ספסלים לשני צדי החדר בכדי להמחיש לעצמו הדברים, 

ועבר ביניהם. 

וכך המשיך לחזות בדמיונו, את מאורעות יציאת מצרים.

והיה זה ביום מן הימים – לא בחודש ניסן, קודם ליל הסדר או בשבועות בהם 
קוראים את פרשיות אלו בחומש שמות אלא סתם, בעוד יום של חול. כך החזיק 
המשגיח, כי לחיזוק אמונתו במצות זכירת יציאת מצרים, הוא צריך מדי יום לשוב 

ולחדד לעצמו את זיכרון הדברים, בהמחשה בצורה חיה.

ר' חיים  ניתן לשמוע את תלמידו הגאון  ישיבת פוניבז',  עוד בימינו, בהיכל 
ברמן, הניצב במקומו לאלחר תפילת שחרית ומתאר זאת בצורה חיה ומוחשית: 

איך כאן היה מים, וגם כאן מים. ופה בדיוק באמצע עברו כולם.

התעניינתי פעם ושאלתי אותו, איך הוא מוצא בזה עדיין טעם, ואיך הוא יכול 
כל יום לחזור על אותו התיאור, מדי יום ביומו, במשך כחמישים שנה, אותו דבר 

בדיוק, ומדוע חוזר כל יום על אותם דברים.

והשיב לי בתמיהה: "האם אתה אוכל לחם כל יום? כל יום אותו לחם, כבר 
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במשך חמישים שנה. איך אתה מסוגל לאכול את אותו הלחם? האם זה לא נמאס 
לך? אלא, שזהו הלחם המחיה את האדם, וכך חייבים לחיות. ואתה יודע שחייך 
תלויים בזה. וממילא אתה מוצא בזה טעם. גם אני יודע שחיי תלויים בזה, ולכן 

אני מוצא בזה טעם".

זהו תלמיד אמיתי של המשגיח ר' יחזקאל לווינשטין.

קדושה מיוחדת 
שורשי  את  נבחן  ישראל,  בגאולת  הלילה,  מאורעות  ותיאור  המחשת  לאחר 

ההגדה וסדר הלילה הקדוש. 

"מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות" אומר השל"ה הקדוש )פסחים א', כ"ט( 
"שונה הוא הלילה הזה מכל הלילות, בקדושה מיוחדת השורה עליו. קדושת לילה 
זה, וכל הדינים הנוהגים בו, היא קדושה רבה עד מאד" – אולי אף יותר מקדושת 
זו הלידה  שבת - "כי אז בחר בנו ה' יתברך, מכל העמים, וקדשנו במצוותיו". 
הרוחנית שלנו כאשר הבדילנו בחצות הלילה מבכורי מצרים ונטע נשמה יהודית 

בקרבנו.

פי  על  הנוהגים  רבים  מנהגים  ישנם  מאד,  עד  הוא  נשגב  זה  ולילה  מאחר 
הסוד, ואף ביותר ממצוות אחרות. לדוגמה: בסדר הקערה, שמעתי ממרן הגרי"ש 
אלישיב, שהמנהג הפשוט הוא, אף בקרב בני אשכנז, לסדר את הקערה, כמנהג 

קבלת האר"י, שחיברו על פי הסוד.

וכפי שכבר כתב על כך היסוד ושורש העבודה )ט', ו'( "וכל הסדר של הלילה 
הזה, נתקן על פי סדר ותיקון עולמות העליונים הקדושים".

סימני הסדר
כל חמשה עשר סימני הסדר, נתקנו על פי הסוד. וכותב היסוד ושורש העבודה 
)שם( "נרמז בהם סודות גדולים ונפלאים מאד. ולכן יאמרם בפיו, דהיינו קודם 
הקידוש יאמר 'קדש', וקודם הנטילה יאמר 'ורחץ', וכן על זה הסדר, יאמר בפה 

מלא". 
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ישנו פולמוס גדול סביב מחבר הסימנים הללו, ונראה שהוא קדום כבר מזמן 
רש"י ותוספות, וכאמור כל דבר בלילה זה, הוא תיקון מיוחד ונפלא, ואף שמות 

הסימנים עצמם. 

וכגון באמירת 'נרצה' מבואר בחיד"א שיאמר: הנני מוכן ומזומן לקיים מצות 
נרצה. ומפרש, מהי מצוות 'נרצה'? שהאדם ישתדל ויתאמץ, להיות רצוי לפני ה' 

יתברך. 

הנהגה כתינוק בחדר לידה
המעלות להן אנו זוכים בלילה קדוש זה, מרוממות עד כי אין לנו השגות כלל. 
היטיב להגדיר זאת, המגיד מישרים רבי שמשון דוד פינקוס. כי אנו כתינוק בחדר 
לידה, שנדרש מהמיילדת זהירות יתירה, שלא תמשוך חלילה, ולו במעט, את ידו 
או רגלו של התינוק, משום שיכול על ידי תנועה לא נכונה להיפגע חלילה לכל 
חייו. כך בזמן הלידה הרוחנית שלנו - בליל הסדר, נדרשת זהירות יתירה בכל 

העניינים. 

העליונה,  החכמה  "סדרה  ז'(  )ד',  ה'  דרך  בספרו  המאירים  הרמח"ל  כדברי 
שכל תיקון שנתקן ואור גדול שהאיר, בזמן מהזמנים. בשוב תקופת הזמן ההוא, 
יאיר עלינו אור, מעין האור הראשון ותחודש בו תולדת התיקון ההוא. ועל פי 
זה נצטווינו בחג הפסח, בכל העניינים שנצטווינו לזכר יציאת מצרים, כי בהיות 
התיקון ההוא, תיקון גדול מאוד... הוקבע שבשוב תקופת הזמן ההוא יאיר עלינו 

אור מעין האור שהאיר אז ותחודש בנו, תולדת אותו התיקון".

כלומר, כפי שבחצות הלילה במצרים הבדילנו ה' יתברך מהמצרים וקיבלנו 
את נשמת עם ישראל, עד שקרא עלינו הקב"ה "בני בכורי ישראל", כך בכל שנה 

ושנה, יורדת עלינו נשמה קדושה זו מלמעלה, ומתפאר בנו ה' יתברך.

וכפי שכאשר תינוק נולד, לא נותנים לו לשתות חלב שנרכש במכולת, אף אם 
הוא נקי, אלא רק את מה שנשמר בסטריליות רבה ואף הורתח קודם לכן, וגם לא 
מביאים לו מוצץ שרק נראה נקי, אלא מדיחים אותו שוב ושוב במים רותחים, כך 
אנו משגיחים ונזהרים על המצות, ולא די במה שאנו יודעים, שאין בהן חמץ אלא 
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צריכים לשמור עליהן בשמירה יתירה, ולהקפיד ביותר על כשרותן בהידור, מאחר 
וזהו כזמן הלידה של נשמת עם ישראל.

וממילא בכל פעולות הסדר יש להיזהר לא לשכוח מתי להרים את הכוס, ומתי 
פועלים  כפי שבחדר הלידה  זה מעכב, אך  אין  וכדו'. אמנם  לסלק את הקערה 
יתר למען שלמותו העתידית של הרך הנולד, כך עלינו להיזהר, בכל  בזהירות 

הנהגות הלילה הקדוש, ולא לשנות בהם מאומה.

אליהו הנביא ונוסח ההגדה
קולמוסים רבים נשתברו בחיפוש אחר מחבר ההגדה, ונדמה כי הוא סוד שלא 
נפתר. רבי שמחה בונים מפשיסחא אמר כי מתוך עיונו הרב בתנא דבי אליהו 
נראה לו שהניסוח בהגדה הפותח ב'ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה 
לעמו ישראל בקדושתו' וכן ממקומות נוספים בהגדה, שהוא כעין אותו ניסוח, של 
אליהו הנביא, בספרו תנא דבי אליהו. וסיים ואמר כי אף רמז יש בזה שחיברה 
אליהו, בזה שההגדה פותחת במילים הא לחמא עניא, 'הא' ראשי תיבות אליהו 

הנביא.

ענייני  ככל שאר  הנביא,  אליהו  של  ונישא  קדוש  חיבור  הוא  כי  נראה  שוב 
הלילה הרמים והנשגבים.
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 הדרך לקניית 
תחושות הרוממות 

יציאת 'אקספרס' ממצרים
"בחיפזון יצאת מארץ מצרים" )דברים ט"ז, ג'(. התרגום האנגלי של 'חיפזון' 
ישיר,  נקרא אוטובוס  הוא  ובעברית  'אקספרס', שהוא כאוטובוס אקספרס  הוא 
בתחנות  עוצר  לא  הוא  אך  האוטובוסים,  כשאר  מהירות,  באותה  אמנם  הנוסע 
במהלך נסיעתו, ובכך נחסך זמן רב בהגעה ליעד. זה לא מהיר יותר, אלא ישיר 

יותר, ללא עצירות ביניים.

כשהוציאנו הקב"ה ממצרים, היה זה בדילוג על כל התחנות. הוא ממש דילג 
וראויים  מוכנים  אנו  אם  לראות  שהמתין  בלא  הגבעות  על  וקיפץ  ההרים  על 
הראויה  המרוממת,  בדרגה  אנו  אם  התבוננות  בלא  הגאולה;  לשלמות  מספיק 

להשגחה פרטית שכזו. 

ואכן היינו בדיוטא תחתונה ושפלה עד כי תמהו המלאכים לפני הקב"ה מדוע 
והללו  זרה  עבודה  עובדי  הללו  והרי  הים,  את  לנו  קורע  הוא  לאחר שהוציאנו 

עובדי עבודה זרה )שמות רבה כ"א, ז'(. 

ובכל זאת בבוא העת הוציאנו ה' בחיפזון בלא עצירות בדרך להעלותנו עוד 
ועוד בדרך לאותה רוממות נשגבה, היישר ממ"ט שערי טומאה, אל גילוי שכינה 

וזכייה לנסים רמים ונשגבים שכאלו.

אינני מתחבר מספיק לדברי השל"ה  ומרגיש:  לליל הסדר,  לעתים אדם בא 
שקדושת לילה זה רבה עד מאד. )דבריו הובאו בהרחבה במאמר א'(. השל"ה אכן 
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הצליח לחוש בכך, אך אני בעוונותיי לא הכנתי את עצמי כיאות לקדושה נעלית 
זו, ואפילו כעסתי היום כבר כמה פעמים, ואני עוד עייף מכל הטרדות הרבות 
שהיו בערב החג. מה יהיה איתי בלילה הזה, ואיזו דרגה אשיג בלילה קדוש ונישא 

שכזה? 

דע לך ידידי, כי בלילה הזה כל מי שרוצה, הקב"ה מרומם אותו ומעלה אותו 
לגבהי מרומים, ממש בהתרוממות אקספרס, גם אם לא באת בהכנה ראויה מספיק. 
הקב"ה ידלג אתך על ההרים, וירומם אותך למעלה למעלה, עד שתחוש בקדושת 
הלילה הקדוש הזה. רק נדרש ממך לרצות להתרומם, ולא להיות כאותם ארבע 
חמישיות מעם ישראל, שלא רצו לצאת ואכן נשארו לבסוף במצרים )רש"י שמות 

י"ג , י"ח(.

הדיבורים  את  אהב  לא  הוא  באמת.  ה'  עבודת  מגדולי  היה  המשגיח  מורנו 
והביא  מהמצוות  הבאה  וקדושה  רוממות  תחושת  על  המליצית  והלשון  היפים, 
פעמים רבות את מאמר חז"ל )סוכה מ"ט, ב'( "יכול כל הבא לקפוץ, קופץ. תלמוד 
לומר מה יקר חסדך אלוקים". בזה מבואר כי עשיית צדקה בשלמות זהו דבר יקר 

וקשה, ולא בא בקפיצה ובקלות.

אכן, לא היו אצלו קפיצות בעבודת ה'. הוא דגל בדרך העבודה העקבית כל 
ואמר: למרות  ליל הסדר התבטא אחרת  וכך להתעלות. אך על  להתקדם מעט 
שאיננו גורסים קפיצות בעבודת ה', הלילה הזה שונה. הוא לילה מיוחד במינו, 
בזה שניתן ממש לקפוץ בו למעלות רמות. יש בכח הלילה הזה לרוממנו למעלה 

למעלה.

נתינת כוח לשכינה
הזהר כותב )בא מ', ב'( דברים עצומים ונשגבים על סיפור ההגדה בלילה זה. 
בהגדות רבות הוא מצוטט בתחילת מגיד ומומלץ מאד לקוראו בפני בני הבית, 
ואפילו רק שורות בודדות ממנו, קודם תחילת ההגדה. זה נותן ממד אחר לכל 

סיפור ההגדה. 

וזה לשונו )עפ"י הסולם( "בשעה שאדם מספר ביציאת מצרים ושמח בסיפור 
ההוא, מקבץ הקב"ה את כל פמליה של מעלה, ואומר להם: לכו שמעו סיפור 
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השבח שמספרים בניי ושמחים בגאולתי... ואז באים כולם ומתחברים עם ישראל, 
ומודים לקב"ה על כל הנסים והגבורות ומודים על העם שיש לו, השמחים בשמחת 
הגאולה של אדונם... ונותנים בסיפור ההוא כח וגבורה למעלה כמלך שמתווסף 

לו כח וגבורה בעת שמשבחים גבורתו ומודים לו".

איזו  ומבחינים  'מגיד'  תחילת  קודם  בבית  זה  את  מקריאים  כאשר  כי  מובן 
אחרת  פרופורציה  מקבלים  הדברים  הזה,  הלילה  בסיפורי  יש  אדירה  רוממות 

לגמרי ומכניסים לאווירה מרוממת ושמחה.

הדרך לקניית השמחה והרוממות
היסוד ושורש העבודה )ט', ו'( מתאר את גודל מעלת לילה זה, ומסיים ואומר 
"והעיקר שבכל דבר, יכווין שעושה זאת לנחת רוח ליוצרו ובוראו ויעשה כל דבר 
בשמחה עצומה, ורחמנא ליבא בעי". בקריאת מילים אלו, עולה תחושה, כי אמנם 
בעל היסוד ושורש העבודה, אכן התרגש והוריד דמעות רבות, בכל מהלך עבודתו, 
אלו  מעין  רבים  לשונות  כותב  הרגילים  החול  בימי  בספרו, שאף  שנראה  וכפי 
"וישמח עד שיוריד דמעות מעיניו. ויודה ויהלל ליוצרו ובוראו על שזיכהו לזה", 

וכן על זה הדרך, אך אני בקטנותי לא שייך למעלות רמות אלו. 

ועלינו לבאר מהי הדרך בה ניתן לזכות לזה.

תפילה לרוממות
ראשית כל, כיהודים מאמינים, בטוחים אנו כי הדרך לזכות בכל דבר ועניין 
ובכלל זה אף בכל מעלה רוחנית ותחושה עילאית, בא מכח התפילה. ודאי שבקשה 

על כך, שנזכה לחוש ברוממות לילה קדוש זה ולשמוח בו, תועיל עד מאד.

את חומרותיו הגדולות והנהגותיו הקפדניות בחג הפסח, של הגאון ר' מאיר 
סולובייצ'יק - בנו של הגרי"ז מבריסק, הכירו רבים, אך לא רבים ידעו את שסיפרה 
ממש  ובוכה  בחדרו,  מסתגר  היה  הפסח,  קודם  כשבוע  שנה  בכל  כי  אלמנתו 
בדמעות לפני הקב"ה שיזכה אותו לקיים את כל מצוות החג בהידור ובדקדוק, 
ידע שלמרות כל הכנותיו והקפדתו על כל הפרטים, לא  בחשק ובשמחה. הוא 

יצליח להשיג מאומה ללא תפילה.
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תנועות חיצוניות המעוררות את הפנימיות
ועוד יש לנו לאחוז בעצתו הנפלאה של המסילת ישרים שכותב )ז'( "האדם 
אשר אין החמדה והלהיטות למצוות לוהטת בו כראוי, עצה טובה היא לו, שיעשה 
עצמו, כמו שהוא ממהר תנועתו החיצונה - שיעשה תנועות שכביכול הוא מתלהב 

- וזה יגרום שתבער בו תנועתו הפנימית, והחשק והחפץ יתגבר בו.

במה  ישתמש  אם  הפנימית,  את  מעוררת  החיצונית,  והתנועה  "כיון שמאחר 
שבידו - מעשיו, יקנה גם מה שלא בידו בהמשך - טוהר רצונו. כי תיוולד בו 

השמחה הפנימית, והחפץ והחמדה. 

"אך אם יתנהג בכבדות בתנועת אבריו, גם תנועת רוחו, תשקע ותכבה. וזה 
דבר שהניסיון יעידהו".

לעתים עולה תחושה על תנועות חיצוניות מעין אלו: וכי אני צבוע, שמראה 
בעצמי כאילו אני שמח, בזמן שאינני שמח באמת? לא, לא אעשה תנועות חיצוניות 

בלבד, כל עוד אינני אוחז שם באמת.

ודאי שאין בטענה זו ממש, שהרי אם המסילת ישרים, שהוא ספר עבודת ה' 
בשלמות מייעץ לנהוג כך ולא טוען כי יש בזה סרך של שקר, משמע שאין בזה 

ממין השקר. 

הרי אינך עושה תנועות שמחה בכדי להרשים אחרים כאילו אתה שמח אלא 
התנועות החיצוניות באות כדי לעורר את התנועות הפנימיות ואתה באמת חפץ 
להגיע לדרגת השמחה והרוממות. אם כן, הן תנועות אמתיות, הגורמות להפעלת 

השמחה האמיתית.

ואם חלילה יחשוב בעצמו כיון שממילא אינו מתלהב בעבודת ה', א"כ מדוע 
יעשה כאילו והוא אכן מתלהב אלא רק יעבוד ויעשה תנועות כפי מה שמתאים 
לדרגתו ותחושותיו, ועם הזמן יחזקנו ה' להתרומם, ואף ישפיע הדבר לבסוף על 

תנועותיו החיצוניות?

בעניין  בתחושותיו  ועוד  עוד  שיתקרר  יגרום  עצמו  זה  שמא  להיזהר  עליו 
העבודה. כי תחושות האדם, נמצאות תמיד בתנועה, או שהאדם בעליה, או שהוא 
בירידה. אם הוא מעורר עצמו, בתנועות התלהבות ושמחה, הוא יתעלה על ידם, 
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עד שיגיע אף לשמחה אמתית. ואם חלילה יתרפה מזה, אף התלהבותו ושמחתו 
הקיימת בו, תיחלש עוד ועוד.

אחר המעשים יימשכו הלבבות
וכן הפלא יועץ בספרו חסד לאלפים )נ"א, י"ב( כתב "שיעשה קצת התעוררות 
שמחה חיצונית, בקול רינה ופנים שוחקות. כי ההתעוררות החיצון, מעורר את 

הלב, וישמח בלבו".

כאיסור  הלילה.  ענייני  כל  כי  בביאורו  )ט"ז(  החינוך  כתב  אלו  מעין  דברים 
שבירת עצם בקרבן, אשר הוא מעשה המתאים רק לעניי העם הרעבים, ומצוות 
נוספות בקרבן הפסח, באים להשריש בקרבנו את התחושה הנעלית כי בני מלכים 
אנו. כיון "שהאדם נפעל כפי פעולותיו, ולבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו, 

שאחר המעשים יימשכו הלבבות".

הרי שהחינוך, הרמח"ל והפלא יועץ מחדירים בנו, כי אחר המעשים יימשכו 
אל  אלו  מרוממות  תחושות  להחדיר  מצליחים  איננו  אם  אף  וממילא,  הלבבות. 
קרבנו, נשתדל להלך בדרכי רבותינו, להדר בקיום מצוות החג ולעשות פעולות 

ותנועות שמחה. ומהמעשים החיצוניים נבוא להרגשה פנימית ואמתית.

אמון בדברי רבותינו
הצאר הרוסי לא התיר ליהודים להתגורר בעיר הבירה פטרבורג, מלבד לעשירי 
האומה אשר להם התיר לסחור ואף לגור שם כחפצם. בבית הכנסת בפטרבורג 
התפללו רק עשירים גדולים ונקרא בפי כל 'בית כנסת הברונים', שם נמכרו כל 
כיפור,  ביום  יונה'  'מפטיר  עליית  כמובן,  גבוהים.  והעליות במחירים  הכיבודים 

עלתה הון עתק.

באחת השנים, מחירה של עלייה זו, הרקיעה שחקים. ואמנם בתחילה, רבים 
התחרו על קנייתה, אך אט אט פרשו כולם מן המרוץ, ורק שניים נותרו. הברון 
גברה  לבסוף  גבוהים.  סכומים  זה  מול  זה  שהציעו  צעיר,  ברון  ועוד  גינזבורג 

הצעתו של הברון הצעיר, והוא זכה לרכוש את העלייה הנכספת.

שכנו לספסל התעניין ושאלו, מהו העניין הגדול בעלייה זו? והשיבו כי אינני 



כד  |  שיחות לחג הפסח

יודע. אם כן, תמה שכנו, מדוע השקעת סכום עתק שכזה, בקניית דבר שאינך יודע 
כלל את ערכו וסגולתו. השיבו הברון, אמנם אינני מכיר בסגולותיה של עלייה זו, 
אך אני מכיר היטב את הברון גינזבורג כסוחר ממולח, היודע היכן להשקיע את 
כספו, ובעקבות כך הוא רואה ברכה רבה בעסקיו, המניבות לו עושר רב. ואם הוא 
הסכים להשקיע סכום כה רב במפטיר יונה, בטוחני שטמון בזה עניין גדול, ואני 

מסכים להשקיע בזה אף סכום גבוה מעט ממנו, בכדי לרכשו.

הזוהר הקדוש גילה לנו כמה הקדוש ברוך הוא שמח ומשתבח בנו בשעה שאנו 
מספרים את ההגדה בליל הסדר. השל"ה הקדוש אמר שבלילה זה ישנה קדושה 
רבה עד מאד. היסוד ושורש העבודה מוסיף ואומר שכל דבר ועניין בלילה זה, 

פועל תיקונים עצומים בעולמות העליונים.

ואם רק היו נפתחים השמים מעלינו והיינו זוכים להביט נכוחה, איך הקדוש 
ברוך הוא יושב, כאשר כל הפמליה של מעלה סביבו, והוא שמח ומתפאר ואומר 
להם: בואו תראו את ר' זלמן, את ר' שלמה ואת יוסף, המספרים כעת בגאולת 
מצרים, הרי מיד היו פורחות מאיתנו כל העייפות והכעס ולא היינו נרגעים מרוב 
יציאת  בסיפור  ושמח  הוא,  ברוך  הקדוש  יושב  שכעת  מכך  והתלהבות,  שמחה 

מצרים שלנו. ושמחתנו היתה מרקיעה שחקים.

הזהר הקדוש,  על  נסמוך  בואו  אך  בעינינו,  זאת  לראות  זוכים  איננו  ואמנם 
האומר לנו שהקב"ה יושב ומשתבח בנו בפמליה של מעלה ואומר: בואו ותראו 
איך בני שמחים ומספרים בגאולתי. ובזה מתווסף כח וגבורה למעלה, להשפיע 

עלינו טובה וברכה. 

והרי לנו עצה נוספת היאך להגיע לתחושות ומעלות גבוהות בלילה זה – על 
מהברון  פחותים  דבריהם  שאין  וודאי  ודאי  שהרי  רבותינו.  לדברי  שנאמין  ידי 

גינזבורג, שניתן לסמוך עליו.

הערכת גודל מעשינו
היצר הרע משתדל תמיד להקטין את מעשינו, שלא נעריכם כיאות ולא נתפעל 
מהם כמו שצריך. ראשית הוא משפיל אותנו וטוען: מי אתה בכלל שתתרומם, 
הרשב"י או השל"ה מתרוממים בליל הסדר, ובהם הקב"ה משתבח. אבל אתה הרי 
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כלום, ואם פמליה של מעלה יסתכלו עליך, הם יראו שעשית עבירה כזו, ונכשלת 
גם שם. ודאי שלא נאמרו הדברים לגביך.

אך כמו בכל דבר, עלינו להילחם עמו ולדעת שבוודאי הזוהר מדבר עלי ובי 
הקב"ה משתבח, ושמח בסיפור ההגדה שלי. וכפי שאומרים בתשובה לבן החכם 
"בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים" ומפרש רש"י בעבור זה - המצה ומרור 
הוא  ממצרים.  והוציאני  בעצמי  לי  ה'  עשה  שולחני,  על  כעת  שמונחים  הללו, 
לא גאל ממצרים בשביל המצה והמרור של השל"ה הקדוש, אלא בשביל המצה 

והמרור הללו, המונחים כעת על השולחן שלי.

הרשע הוציא עצמו מן הכלל באמרו "מה העבודה הזאת לכם - לכם ולא לו". 
אם עולה חלילה תחושה שלא עלי נאמרו דברי הרוממות על הלילה הקדוש הזה, 

הרי הוא מוציא עצמו בזה מן הכלל, וחלילה אם היה במצרים, לא היה נגאל.

מצה זו שאנו אוכלים
בשלחן ערוך )תע"ג, ז'( נפסק שבאומרו "מצה זו שאנו אוכלים" צריך להגביה 
את המצה, ולהראותה למסובים, כדי לחבב את המצווה עליהם. משום שכאשר 
תדע שעל המצה הזו, המונחת כעת כאן על שלחן הסדר, נאמרו הדברים, ובשבילה 
– בכדי שנאכל את המצה הזו - נגאלו ישראל, כל התחושה תהיה אחרת. חיבה 

יתירה תהיה כלפי המצה, וכלפי כל מצוות הלילה הקדוש.

ומוסיף שיש להגביה דווקא את פרוסת המצה שנשארה בשולחן, שהיא כלחם 
מעלה,  מעלה  ולרוממו  להגביהו  יש  בדעת,  עני  שהוא  מי  שאף  ללמדנו  עוני, 

בעבודת לילה זה.

מרור זה שאנו אוכלים
וכן את המרור, לא אוכלים רק כדי לזכור שמיררו המצרים את חיי אבותינו 

אלא כסמל על המרורים הרבים, שאנו סובלים מהם.

רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי 
חובתו: פסח מצה ומרור. ומבאר על שום מה הם באים )פסחים קט"ז, א'(. ופי' 
הרשב"ם שלא יצא ידי חובה, כשלא פירש טעמן. תמה הגר"י סלנטר )אור ישראל 
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ח'( שאמנם בכל התורה כולה, לא דורשים טעמא דקרא, בעצם קיום המצווה. ואנו 
עושים, משום שכך ציוונו הבורא יתברך. ומדוע בליל הסדר, בלא ביאור הטעם 

שמביא רבן גמליאל לא יוצאים ידי חובה, והמצווה איננה בשלמות.

ועוד מקשה שהרי לפי הסדר הכרונולוגי של הדברים, לא היינו צריכים להביא 
את המרור בסוף, שהרי הוא סמל השעבוד, שהיה עוד קודם הפסח, שבא לזכר 
שפסח הקדוש ברוך הוא, על בתי אבותינו במצרים, וקודם המצה שבאה לזכר 

שלא הספיק בצקם להחמיץ ביציאתם. 

ומיישב כי מדברי רבן גמליאל אנו למדים, לא רק על הגאולה שהיתה במצרים 
אלא על גאולתו של כל אחד ואחד, ועל הגאולה השלימה העתידית.

אחת בצער ממאה שלא בצער
כי אמנם מי ששרוי בסבל וייסורים, קשה עליו התפילה. וכפי שמתארת רעיית 
מורנו המשגיח הרבנית וולבה תחי' בספרה 'ואמונתך בלילות' כי בימי עבודתה 
במחנות הכפייה בשואה האיומה, היא שכחה את מילות התפילה. וזאת למרות 
שכבר היתה נערה מבוגרת. מרוב צער ויגון קורה ששוכחים איך להתפלל, ואין 

דעה מיושבת בכלל לתפילה. 

אך עם ישראל, למרות קושי השעבוד הנורא במצרים, התחזקו והתפללו. ולכן 
דווקא התפילה הזו, שבאה מתוך הצער, התקבלה במרומים. וממילא נגאלו דווקא 
מחמת המרור. כיון שבשמים מעדיפים "אחת בצער, ממאה שלא בצער" )אבות 
דרבי נתן ג', ו'(. וכוונת הפסוק "ותעל שוועתם אל האלוקים, מן העבודה" )שמות 
דווקא מחמת שבאה מתוך  והתקבלה שוועתם,  כ"ג(, באה ללמדנו שעלתה  ב', 
העבודה ולמרות שהיו שקועים במ"ט שערי טומאה. בכל זאת, התפילות הללו, הן 

אלו שהכריעו את הכף והביאו לגאולה השלימה.

קושי  לו  שיש  חש  אדם  אם  מצבנו, שאף  על  בזה  ללמדנו  בא  גמליאל  רבן 
בשמירת התורה והמצוות, עליו לדעת שחביבה עד מאד לפני הקב"ה התגברותו 
במצבו השפל. וכוונת המשנה "אחת בצער" היא כמובן הן לצער רוחני, והן לצער 

גשמי. 

אף אם סביבך, אף אחד לא מקיים מצוות, כגון שנקלעת למקום שמזלזלים 
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אף  וייתכן  כראוי,  ידיים  ליטול  הסעודה  קודם  מקפיד  ואתה  ידיים  בנטילת 
שמזלזלים בך מחמת כן, עליך לדעת כי המעשה הזה, חביב לפני הקב"ה יותר 

מאלף נטילות ידיים של בני ישיבות, המהדרים ליטול בישיבה.

צריך לשמוח על זה, כמוצא שלל רב, ולדעת שכל מעשה שכזה, ודאי שכל 
תפילה במצב שכזה, מוערכת ונחשבת עד מאד בעיני הקב"ה.

אנו מדברים על המצה שהיא המסובב - הגאולה, ואומרים שהיא באה דווקא 
מחמת המרירות והקושי, כלומר שהמרור הוא הסיבה. "והגם שבמעשה הסיבה 
המסובב,  מספרים  בתחילה  להיפך.  הוא  הדבר,  בסיפור  אכן  למסובב.  קודמת 

ואח"כ סיבתה". 

מיושב בזה שהמרור בא בסוף מאחר ואין מטרתו לבכות על המרירות שסבלו 
עלינו,  העוברות  בתלאות  שלנו,  המרירות  על  ללמדנו,  בא  הוא  אלא  אבותינו 

שדווקא מכוחן תבוא גאולתנו במהרה.

טעם אכילת המצה
אנו אומרים בתחילת ההגדה )ביאור 'הא לחמא עניא'( שאוכלים את המצה 
משום שהיא לחם עניים, שאכלו אבותינו במצרים, זכר לזמן השעבוד, אך בסוף 
ההגדה, אנו אומרים "מצה זו, על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, 
עד שנגלה עליהם הקב"ה וגאלם". ומשמע שהמצה באה כזכר לזמן הגאולה ולא 

לזמן השעבוד. ויש להבין מהו אכן טעם אכילת המצה.

ולכאורה כבר נאמרו שני הטעמים יחד, בפסוק מפורש )דברים ט"ז, ג'(. "שבעת 
ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים" הרי שהמצה 
באה מחד כלחם עוני, כלומר זיכרון לשעבוד, ומאידך באה על שבחיפזון יצאנו 

ממצרים, כלומר על זמן הגאולה.

ישועת ה' כהרף עין
מבאר הספורנו "הטעם להזכרת חיפזון הלחם הוא, כי תמורת חיפזון העוני, 
היה אחר כך חיפזון הגאולה". וממילא שני הטעמים כלולים יחד: מחמת החיפזון 

שבעוני, בא החיפזון בגאולה. ומחמת כן, אנו אוכלים מצה הנעשית בחיפזון.
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שוב מבחינים אנו שמכח הקושי הגדול והחיפזון, שהיה בשעבוד. זכינו לחיפזון 
נפלא בגאולה. וממש "זה לעומת זה עשה האלוקים" )קהלת ז', י"ד(.

י"ד( "ויריצוהו מן הבור,  יוסף, ביאר הספורנו )בראשית מ"א,  וכבר בגאולת 
כדרך כל תשועות ה' שנעשית כמו רגע, כאומרו כי קרובה ישועתי לבא. וכך היה 
עניין מצרים, שגורשו ולא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. וכן יעשה בעתיד, 

כאומרו )מלאכי ג', א'( פתאום יבא אל היכלו האדון".

אנו אוכלים מצות שבעה ימים כדי להשריש בקרבנו שישועת ה' כהרף עין, 
וכל ישועתנו תבוא בחיפזון. ואף אם נראה שהמצב קשה ולא נראה באופק פתח 
הצלה, בכל אופן נתחזק מאכילת המצה, שבאה לזכר הלחם עוני שאכלו בשעבוד 

ולזכר הלחם שאכלו בישועתם שבאה בחופזה ובמהירות.

או אז ייברא בנו לב חדש לחוש ולהתרומם בקדושת חג האמונה ובכל אכילת 
מצה נחדיר כי קרובה ישועתנו להגלות וישועת ה' כהרף עין.
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 עשר מכות 
לחיזוק האמונה

כוח הציור
יש תרופות הניתנות כטבליות למציצה, ויש הניתנות כטבליות לבליעה. מי 
שיחליף ביניהם וימצוץ בטעות את כדורי הבליעה, יהא זה מר כלענה. ומי שיבלע 

את כדורי המציצה, יאבד את כל התועלת הרצויה.

כך יש פרשיות בתורה שהן ככדורי בליעה כדוגמת חטא משה רבינו שלומדים 
זאת, אך לא מבינים זאת יותר מדי לעומק, לומדים וממשיכים הלאה. ויש פרשיות 
ולנסות  ושוב, להעמיק בכל פסוק  ולדקדק בהן שוב  גמורה היא לעיין  שחובה 
לצייר אותו, ממש למצוץ אותן. ומי שעובר עליהן בהינף יד ובזריזות, מאבד את 

כל התועלת והרוממות הנקנית מהן. 

כך הן פרשיות הגאולה אשר מונחים בהן כל יסודות האמונה.

התפילה  הארת  בספר  )הובא  לווינשטיין  יחזקאל  ר'  המשגיח  התבטא  וכבר 
"ולא תתורו"( כי ההבדל בין צדיק לרשע הוא בכח הציור. הרשע מדמיין דברים 
שמפריעים לו בתפילה ובשאר חלקי עבודת ה'. הצדיק מצייר בדמיונו את שיעבוד 
מצרים ואת המכות שלקו, והייסורים הרבים שבאו להם מחמת זה והצחוק שעשה 

בזה הקב"ה מהם ואת כל תהליך הגאולה המפעים.

בתיאור יציאת מצרים וקבלת התורה, מונחים כל יסודות היהדות העיקריים. 
חובה לעיין בהם בכל עת, ובפרט בחג הפסח זמן גאולתנו, ובזמן קריאת פרשיות 
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אלו. ואכן ניתן לומר עליהם, כי בכל פעם שממשמשים בהם, מוצאים בהם טעם 
מיוחד ומחודש.

תשלום נישואי היתומה
איש החסד הרב חנניה צ'ולק התמסר לאלמן יקר מבני ברק שחלה במחלה 
קשה. באחת הפעמים שבא לבקרו, פנה אליו החולה וביקשו: אני מרגיש שימי 
ספורים, ובקשתי שטוחה בפניך, שתדאג שמשפחה טובה תאמץ את ילדי והם 
עם  נאמנים,  בתים  שיקימו  תשתדל  ואף  סבא  ישראל  בדרך  להתעלות  ימשיכו 

שידוכים טובים.

לאחר פטירתו אסף הרב צ'ולק את ארבעת ילדיו לביתו, מתוך מחשבה שתוך 
זמן קצר, ימצא משפחה שתאמץ אותם לגמרי. כיון שלא נמצאה משפחה אומנת 

ראויה, המשיכו הילדים לגדול בביתו של הרב צ'ולק שנים רבות. 

כשהגיע הבן לשידוכים דובר בו נכבדות, וכיון שהיה בחור מעולה בכל קנה 
מידה, נמצא עבורו שידוך טוב. בני משפחתה של הכלה המיועדת הסכימו לשלם 
במיטב כספם, ולא נותר לצד החתן אלא הוצאות מועטות, שהגיעו לעשרת אלפים 

דולר בלבד. 

זמן קצר קודם החתונה, סיפר הרב צ'ולק לגביר גדול על נישואי היתום שגדל 
בביתו והגביר נענה לבקשתו והסכים לשלם את מלא הסכום הנצרך. 

הגביר שמע מהרב צ'ולק בשלהי החתונה, כי כעת הוא אמור להתחיל לחפש 
שידוך עבור אחות החתן. הגביר שרצה ליטול חלק במסירותו הגדולה של הרב 
צ'ולק ליתומים הללו אמר לו כי יחפש עבורה, את הטוב ביותר ולא יתפשר על 

מאומה ואת ענייני הממונות, הוא מקבל על עצמו, לשלם במלואם.

בסייעתא דשמיא, זמן קצר לאחר מכן, באה אף היא בברית האירוסין עם בחור 
זוכר את  גדול מאד מצידה, כשהוא  לסכום  צ'ולק התחייב  ומוצלח. הרב  למדן 

הבטחת הגביר הגדול למלא את כל חסרונה בעת נישואיה.

בשעת לילה מאוחרת, לאחר שמחת הווארט, התקשר הרב צ'ולק לגביר וסיפר 
את  לשמוע  ציפה  הוא  ומוצלחת.  טובה  בשעה  היתומה  אירוסי  על  בצהלה  לו 
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התלהבותו של הגביר מהסיעתא דשמיא שליוותה את השידוך וקיווה שיתעניין 
מהי הדרך, בה הוא מעדיף שיעביר לו את הכסף בהקדם. אך לפליאתו, שתיקה 
רועמת היתה על הקו. לאחר כמה דקות שנדמו בעיניו כנצח, התאושש הגביר 
ואמר: אני זוכר היטב את הבטחתי, בשלהי חתונת אחיה, להשיאה בכבוד. אך מאז 
ועד היום חלו תמורות גדולות בשער הדולר, והפסדים רבים נגרמו לי בעקבות 

כך. לצערי, אין באפשרותי לשלם כעת סכום נכבד שכזה.

בלב כבד פנה הרב צ'ולק לנדיבי עם, שיעזרו לו בהוצאות הגדולות שנפלו על 
שכמו. בין היתר, פנה לעזרת המשגיח הגה"צ ר' דן סגל שליט"א. המשגיח השיבו 
כי ישמח לרתום נדיבי עם למצווה חשובה זו, אך לא נראה לו כי יצליח לעזור 
בסכום נכבד שכזה. ובכל אופן, ינסה לסייע ככל יכולתו, וביקשו לשוב אליו בעוד 

כמה שבועות.

אין להימלט מגזירת הקב"ה
צלצל מכשיר הטלפון.  למחרת  כבר  כאשר  צ'ולק  לרב  היתה  גדולה  פליאה 
מעבר לקו היה המשגיח שביקשו לסור אליו בהקדם. מיד נסע אליו הרב צ'ולק, 
וסיפר לו המשגיח כי אשתו של גביר גדול לא חשה בטוב והחלו חששות על 

מחלה נוראה המקננת בגופה.

"בצר לו פנה אלי בעלה ואמר שהוא רוצה לתרום סכום גדול לצדקה ובתמורה 
יכול.  הקב"ה  רק  'להבטיח  לו:  אמרתי  תבריא.  שהיא  לו  מבקש, שאבטיח  הוא 
אשתדל להתפלל עליה ובעז"ה זכות הצדקה תגן בעדה שתבריא לגמרי'. אתמול 
ביקר אצלי הגביר וסיפר בשמחה כי התברר שהיא לא חולה במחלה כל כך איומה, 
ועל פי הרופאים, היא תצא מזה לגמרי תוך זמן קצר. בהתאם להתחייבותו, הוא 
ביקש להעביר את מלוא הסכום הגדול שהתחייב לצדקה. ואמנם, הוסיף המשגיח 
באוזני הרב צ'ולק, בדרך כלל אינני נותן סכומים גבוהים שכאלו בתרומה אחת, 
אך הבנתי שאם זהו הסכום המדויק כפי מה שביקשת שעות ספורות קודם לכן, 

זהו סימן משמים, שאתה צריך לקבל את מלוא הסכום..."

הרב צ'ולק שהתפעל עד מאד, ביקש לדעת את שמו של הגביר, בכדי להוקיר 
לו טובה על כך שנטל על עצמו את כל התחייבויותיו לנישואי היתומה. כשאמר 
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לו המשגיח את שמו, כמעט התעלף הרב צ'ולק תחת מושבו. היה זה אותו גביר 
שהתחייב להשיא את היתומה, ועקב עסקים כושלים לא עמד בהתחייבותו.

הרי לנו, כי האדם יעשה את רצון הקב"ה, אם ברצונו - מוטב, ואם אין זה 
לרצונו - הוא יעשהו בעל כורחו.

ודברים אלו מפורשים בדברי הספורנו. לאחר שגירש פרעה את משה, ואמר 
לו בכעס "אל תוסף ראות פני", אמר הקב"ה למשה )שמות י"א, א'( "עוד נגע אחד 
אביא על פרעה, ועל מצרים... אחרי כן כלה, גרש יגרש אתכם". מבאר הספורנו 
"באותו האופן ששלח מרצונו את משה ואהרן, ישלח את כל עם ישראל, כשיהיה 
זו מידת צדקו של הקב"ה. כשיתעקש אדם, לבלתי  כי אמנם,  מוכרח בצרתו... 
עשות רצון קונו. יעשה מה שברח ממנו, בצרה ויגון, ולא לרצון יהיה לו. כאומרו 
התורה  את  המבטל  אויביך...  את  ועבדת  אלוקיך,  ה'  את  עבדת  לא  תחת אשר 

מעושר, סופו לבטלה מעוני".

מהלך לימודו של פרעה ביסודות האמונה
ומי לנו גדול מפרעה, שלמד כי את רצון ה', מוכרחים לעשות. ואם לא יעשהו 

ברצון, יעשה זאת שלא ברצונו.

ע"י  והתקרב  התחנך  פרעה  איך  ש"ט(  א',  שור  )עלי  מתאר  המשגיח  מורנו 
המכות להכיר את דרכי הקב"ה. בפגישתו הראשונה עם משה ואהרן, אמר "לא 

ידעת את ה'" )שמות ה', ב'(, כלל לא הכיר בקיומו של הקב"ה.

במכת צפרדע אמר "העתירו אל ה', ויסר הצפרדעים" )שם ח', ד'(. כבר ידע 
והכיר בה', ואף היתה לו אמונה בתפילה.

במכת כינים אמרו לו החרטומים כי "אצבע אלוקים היא" )שם ט"ו(. הם כבר 
האמינו כי יד ה' מנהלת את העולם.

במכת ערוב אמר "העתירו בעדי" )שם כ"ד(. היתה לו כבר ממש תלות בקב"ה. 

בברד אמר "חטאתי הפעם, ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים" )שם ט', כ"ז(. האמין 
בדיני ה', וקיבל עליו צידוק הדין.
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בארבה אמר "חטאתי לה' אלוקיכם ולכם, ועתה שא נא חטאתי והעתירו אל 
ה'" )שם י', ט"ז(. כבר הגיע לבקשת מחילה על עוונו.

הפועל  בקב"ה,  האמונה  את  להשאיר  לא  החליט  בכורות,  מכת  עד שלאחר 
גבורות, בלבו בלבד, אלא גם לבצע מעשים, מכח אמונתו, ולכן הוציאם לחירות. 

ממש ניתן לומר, כי 'למד את זה על בשרו' במכות הרבות אשר ספג. 

נשיאות חן בעיני שונאים
אם מתבוננים בזה, גורמים שהמכות ילמדו, לא רק את פרעה אלא גם אותנו, 

את הנהגת ה' יתברך המדוקדקת בעולם.

אכן די אם נתבונן בנשיאות חן הנפלאה ביציאתם ממצרים, לרומם את השגחת 
ה' יתברך בעינינו. "וה' נתן את חן העם, בעיני פרעה ובעיני מצרים" )שמות י"ב, 
ל"ו( עד כי כאשר ביקשו כלי אחד, אמר לו המצרי "אתה מבקש אחד, טול שניים 
ולך" )רש"י שמות ט', ל"ו( ממש כידידים טובים, האוהבים ודואגים, שלא יחסר 

איש לרעהו מאומה.

והפלא הוא, שהידידים הדואגים הללו, הם המצרים ליהודים שבאופן טבעי, 
היו אמורים לשנוא ואתם בתכלית התיעוב, ובוודאי שלא לשאת חן בעיניהם כלל.

הרי בתחילתה נאמר "ויקוצו מפני בני ישראל" )שמות א', י"ב( ששנאו אותם 
כמו שאומרים העולם 'כמו קוץ בגרון', ובמשך השנה האחרונה סבלו מהם מרורות 

בכל עשרת המכות שבאו מחמתם. 

במכת דם, הפסידו כספים רבים, כאשר רכשו מים פשוטים במחירים מופרזים. 

ובמכת צפרדע, כמעט נעשו חרשים מרוב הקרקורים שלא פסקו במשך שבוע 
שלם, ונכנסו לבחילות איומות, מחמת כל הצפרדעים שבלעו בתוך המאכלים.

במכת כינים, התגרדו הם ובהמותיהם בכל גופם, מכינים ענקיות ועוקצות. 

ידי החיות המפחידות במכת  נטרפו על  ולא  לאחר מכן, אותם אלו שניצלו 
אימתניים  ודובים  אריות  על  ביעותים,  וחלומות  איומים  לסיוטים  נכנסו  ערוב, 

המהלכים בתוך ביתם, ועושים בהם שפטים כרצונם.
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במכת דבר הפסידו סכומים אדירים כאשר מתו הבהמות הרבות, שהיו ברשותם. 

עקב פצעי השחין המוגלתיים, לא הצליחו לישון, ובכלל לעשות כלום במשך 
ויותר  יותר  לגרד  בכדי  יותר,  חדים  כלים  ולחפש  מלהתגרד,  חוץ  שלם,  שבוע 

בחוזקה.

ממכת ברד נכנסו לפחדים איומים על אבני אש מהולות במים הנוחתות עליהם 
מלמעלה ושורפות כל חלקה טובה שעוד נשארה להם.

ממכת ארבה נהרס כליל כל יבולם.

במכת חושך, היו מפוחדים מקולות היהודים, שהלכו כגנבים בביתם, וחיפשו 
מטמוניות. ואין לאל ידם לעשות להם מאומה.

ומכת בכורות הכריעה את הכף, בזה שאין בית אשר אין שם מת. 

ייסורי הבכורות
ובמהלך כל אותו הלילה, נשמעו צעקות רמות בכל רחבי מצרים. לא נראה 
שהם מתו במיתת נשיקה, ברגע קט, כראוי לצדיקים, אלא בוודאי מלאך המוות 

ייסרם ייסורי מוות קודם מותם. 

וקודם חצות הלילה, נשמעו צרחות אימה, של הבכורות המיוסרים. ובחצות 
"כי אין בית  והוחלפו בזעקות בני משפחותיהם  זעקותיהם מאחר שמתו  נרגעו 

אשר אין שם מת" )שמות י"ב, ל'(.

ישראל,  בני  באים  לפניהם,  מוטלים  עדיין  מתיהם  כאשר  למחרת,  ובבוקר 
ומבקשים שישאילום כלי כסף וכלי זהב, כי לנו אין כעת הלוויות לקבור את בנינו 
הבכורים אלא אנו הולכים לחגוג יחד, בקול שיר והלל. והמצרים, במקום לכעוס 

עליהם ולגדפם, נושאים חן בעיניהם. הרי זהו נס ופלא. 

ובא זה ללמדנו, כי נשיאות חן, היא לא דבר הניתן לרכוש בצורה והשתדלות 
כזו או אחרת. רק הקב"ה הוא המחליט, מי יישא חן ובעיני מי. ואם הוא רוצה, 
אף אנשים שמטבע הדברים אמורים לשנוא אותם בתכלית התיעוב, הם אוהבים 

אותם, ומרעיפים עליהם עוד ועוד מתנות חשובות ויקרות.
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י'(  א',  )רבה  ויותר מכך, לא תעזור אף השתדלות לזה. כפי המובא במדרש 
שבני ישראל התחברו עם המצרים כשמת יוסף, ואף ביטלו את ברית המילה, כדי 

לשאת חן בעיניהם.

ודווקא באותו הזמן, הם היו כקוצים בעיניהם. וזהו שנאמר "הפך ליבם לשנוא 
היו  שבטבעם  ממה  המצרים,  לב  את  שהפך  כלומר  כ"ה(.  ק"ה,  )תהלים  עמו" 
כקוצים  וייחשבו  אותם,  ועשה שישנאו  אותם  לאהוב  ואמורים  אליהם,  קרובים 

בעיניהם.

המצרים,  בעיני  ומתועבים  שנואים  להיות,  אמורים  שהיו  בזמן  להיפך,  וכן 
לאחר כל המכות והסבל הרב, שנגרם להם מחמתם, אהבו אותם והרעיפו עליהם 

מתנות רבות.

אהבת הקרובים תשפיע על אהבת הרחוקים
"וישאלו איש מאת רעהו, ואשה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב" )שמות י"א, 

ב'(. 

מקשה הגר"א )קול אליהו בא נ"ו( מדוע נקראו המצרים בלשון 'רעהו'. והרי 
נכרי אינו בכלל רעהו. ואף מחמת כן, אין ישראל חייב לשלם לנכרי על נגיחת 
שורו, כיון שאינו בכלל "כי יגח שור איש, את שור רעהו" )חו"מ ת"ו, א'(. ומדוע 

מגדירם הכתוב כרעים.

ומחדש, כי המצווה היתה לשאול איש מאת רעהו היהודי ואשה מאת רעותה 
היהודיה ואחר שכפו את יצרם, והשאילו זה לזה, ועשו חסד האחד עם השני, זה 
גרם שמידה כנגד מידה, ריחמו עליהם מן השמים, ועוררו את חסדי המצרים על 
בני ישראל. ונתן ה' את חינם בעיניהם, והשאילום אף הם. וכוונת הפסוק כך: 
וישאלו איש מאת רעהו - היהודי, ואשה מאת רעותה - היהודיה. ובעקבות כך, 

ויתן ה' את חן העם, בעיני מצרים וישאילום.

לומדים מכאן, שכאשר אדם חפץ בהשפעה טובה ואהבה מאנשים הרחוקים 
ביתו  בתוך  כראוי  יתנהג  וכאשר  סובביו,  עם  טובה  במידה  לנהוג  עליו  ממנו, 
פנימה, ויתחסד עם קרוביו, הקב"ה ידאג שמידה כנגד מידה, אף הרחוקים יותר, 

ואפילו הגויים, יגמלו עמו חסד.
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 אין עוד 
מלבדו

הארבה שלא הזיק
בשנת תשי"ט פשטו להקות חגבי הארבה על שדות ארץ ישראל. כשהארבה 
מגיע, פחד גדול נופל על החקלאים, כיון שיש להם שיניים חדות האוכלות כל מה 

שנקרה בדרכם, ממש מפחיד. 

סבתי הרבנית רחל קוק ע"ה סיפרה לי כי היא זוכרת את מתקפת הארבה הזו. 
ומלבד מה שאכלו הארבה את כל העצים והפירות, הם ניסרו בשיניהם את כל 
משקופי הבתים והדלתות שהיו מעץ ואכלו אותם. לא רק את הפירות והירקות 

אכלו עד כלות, אלא אף את העצים שבדלתות, ממש אכלו הכל.

כשהגיעה מתקפת הארבה, הם באו בכמויות ענק, וכולם פחדו מפניהם, ניסו 
לגרשם בכל דרך, ולא עלה בידם. מי שנפגע מהם בעיקר, היו השדות בדרום, 
מאחר והארבה מגיע בעיקר למקומות חמים, ובדרום הארץ אמנם אין מים, אך יש 
שם קרקעות טובות לחקלאות. ואכן את כל השדות בדרום הארץ, חיסלו עד כלות.

אך לפליאת כולם, בדרכם הם עברו על פני מספר שדות ולא נכנסו אליהם 
כלל. לא הזיקו שם אפילו לפרי אחד, עברו ממש מעל השדות, והמשיכו במעופם 

לכרסם ולהזיק בשדות הבאות. 

היו אלו שדות המושב קוממיות - המושב שחרט על דגלו את שמירת השמיטה 
בהידור ככל פסיקותיו הקפדניות של מרן החזון איש. והיה זה בשנה השמינית - 
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מוצאי שנת השמיטה, שבה הובטחו החקלאים לראות בברכת ה' בתבואה, כנאמר 
)ויקרא כ"ה, כ"א( "וציויתי את ברכתי". 

את  והעשירה  ביותר,  המבוקשת  התוצרת שלהם  היתה  מכן,  כמובן שלאחר 
בעליהם עד מאד.

רבה של קוממיות הרב בנימין מנדלסון, סיפר למרן הגרי"ז מבריסק על כך 
בהתפעלות עצומה. בתגובה, הראה לו הגרי"ז את דברי הרמב"ן הנפלאים )שמות 
י', י"ד(, המבאר כי במכת ארבה נאמר שהמכה הזו היתה בצורה מיוחדת, עד כי 
"לפניו לא היה ארבה כמוהו, ואחריו לא יהיה כן". מקשה רש"י שהרי על הארבה 
שהיה בימי יואל, נאמר )יואל ב', ב'( "כמוהו לא נהיה מן העולם" ומשמע שהיה 
גדול ממכת מצרים. ומיישב כי היו שם סוגים רבים של ארבה, משא"כ במצרים 

היה רק סוג אחד, וכמוהו - בסוג אחד, לא היה אחריו כן.

אך הרמב"ן דוחה את יישובו, מאחר ומשמע מפסוקים מפורשים )תהלים ע"ח, 
מ"ו. ק"ה, ל"ד( שאף במצרים היו סוגים שונים של ארבה. ומיישב כי כוונת הפסוק 
היא, שלאחר שנכתב בתורה "אחריו לא יהיה כן", נהיה כלל בארץ הזו, שלא נכנס 
לעולם ארבה לארץ מצרים, ואף אם בארצות שכנות יהיה ארבה, לא ייכנס בכל 
גבול מצרים "וזה כבר ידוע לכל". ידוע הוא כי מי שחפץ להינצל מארבה, הולך 
למצרים, מאחר ולשם אף פעם לא מגיע ארבה. ומסיים הרמב"ן "ועל זה נאמר 

שיחו בכל נפלאותיו" )תהלים ק"ה ב'(.

בדרכו  שועט  בזה, שלמרות שהארבה  שמוכח  כפי  כי  מבריסק  הגרי"ז  אמר 
ומכלה כל חלקה טובה, נעצר בגבול מצרים, מאחר וכך גזרה התורה הקדושה, כך 
למרות שאכל הארבה בשדות שכנותיה של קוממיות, הוא עצר בשעריה בגזרת 
התורה. והוסיף ואמר, לכו תספרו את זה בכל העולם ותקיימו בזה "שיחו בכל 

נפלאותיו".

גבולות המזיקים
ה' שם גבולות למזיקים, ובוחר את מי יזיקו ואת מי לא, כנאמר )תהלים צ"א, 
ז'( "ייפול מצדך אלף, ורבבה מימינך, אליך לא ייגש". הקב"ה מחליט שהמזיק יזיק 

את פלוני, ואילו לשכנו העומד לצדו, הוא לא ייגש ולא יזיקו כלל.
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כמו כן מובא במדרש )רבה שמות י', ב'. י"ג, ה'( כי במכת צפרדע נעשה שלום 
ביו מצרים לכוש, שהן היו ארצות שכנות, שנלחמו זו עם זו בגבולות המדינות. 
וכשעלתה הצפרדע "ותכס את ארץ מצרים" )שמות ח', ב'( הוכח לכל היכן בדיוק 
קו הגבול. הצפרדעים היו רק בתוך גבול מצרים ולא בסמוך, מאחר וציווי הקב"ה 
לצפרדעים היה להסתובב בתוך מצרים. ולאחר מכן כבר לא היה מקום לוויכוח 

ביניהם היכן עובר קו הגבול.

לאחר מכן במכת ארבה, שוב הוכח היכן הגבול ביניהם, כנאמר "ויעל הארבה 
הגבול  קו  בצפרדע  הוכח  שכבר  ולמרות  י"ד(.  י',  )שמות  מצרים"  ארץ  כל  על 
המפריד ביניהם, בכל זאת הוצרכה הוכחה נוספת, לאחר שהברד שיבר את כל 
עשב השדה, ובכללם אף את החצב, מין עשב שעומד על הגבול, ואינו יונק לא 
מזה ולא מזה, משום שאין שורשיו מתפשטים לצדדים ונוטעים אותו להבחין בין 

גבולות. ובו יהושוע תחם את הגבולות )ב"ב נ"ו, א'(. 

וממילא בברד נמחה הגבול ביניהם, ולכן הוצרכה הוכחה נוספת במכת ארבה. 

עלינו לדעת שאיננו תלויים בשום טבע ומנהגו של עולם כבר למעלה משלושת 
אלפים שנה עד היום הזה, הארבה לא נכנס לגבול מצרים. מדוע? אין לזה הסבר 

טבעי, רק מכח גזירת התורה שאמרה "ואחריו לא יהיה כן".

גבול לרעידת אדמה
בשנת תקצ"ז אירעה בצפת רעידת אדמה עזה, אשר הרסה את רוב בתי העיר, 

והרגה רבים וטובים מבניה.

בעל  אבריטש'ר,  דב  אברהם  רבי  האדמו"ר  היה  קודש  בשבת  שעה  באותה 
הספר 'בת עין', בעת התפילה יחד עם קהל חסידיו. כשהרגישו שהאדמה רועדת 
תחתם, החלו לנוס בבהלה אל מחוץ לבית הכנסת. מיד עצר הרבי בעדם, ואמר 

להם: התכנסו ועמדו סביבי, אתפלל שלא יארע לנו כל נזק.

ואכן נס ופלא קרה עמהם. תקרת בית הכנסת קרסה מלבד המקום בו עמד עם 
עדת חסידיו, והמקום מעליהם נשאר שלם.

לאחר שנים רבות כששוקם בית הכנסת ונבנה מחדש, בנו רק חצי מתקרת בית 
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הכנסת והשאירו את חציה הישן כמות שהיא לאות וזכר לנס האדיר שאירע שם. 
אכן בשנים מאוחרות יותר, הוחלט מטעמי בטיחות לבנות את כל התקרה מחדש, 

והשאירו במקום מצבה המעידה על הנס המחריד. 

אף מעוצם מעשה נס זה נראה בבירור הגבול ששם הקב"ה למזיקים. בשעה 
שכל העיר נהרסה, ואף תקרת אותו בית כנסת חרבה, בזכות תפילת הצדיק, רק 

חציה חרבה, ואילו חציה נשארה עומדת על תילה ללא פגע. 

סגולת הבעש"ט
הבדואים הרשעים אשר ידעו את רום ערכו הנעלה של ה'בת עין' והערצתו 
המופלאה בעיני חסידיו, לקחוהו בשבי והכריזו כי הם דורשים בעד כופר נפשו 
סכום גבוה מאד, ובאם לא יקבלו את מלא הסכום תוך ימים ספורים, יוציאוהו 

להורג. 

רבם  להצלת  החסידים  התאגדו  המרה,  הבשורה  שמיעת  עם  מיד  כי  מובן 
היו  לא  אך  הצלתו.  למען  יכולתם,  מכפי  יותר  ועוד  להם,  אשר  כל  את  ותרמו 
ביניהם עשירים גדולים, ולא עלה בידם למלא את דרישתם בשלמות. ראשי הקהל 
התחננו על נפשם, בפני ראשי הכנופיה, שייאותו להאריך את הזמן הקצוב, והם 
יאספו ויתרימו ביישובי האזור את מלא הסכום בשלמות, אך אלו לא שתו ליבם 

לדברי התחנונים.

בזמן שנקבע מראש, גררו את הבת עין בשלשלאות של ברזל כאשר חסידיו 
מבכים אחריו, ועיניהם רואות וכלות, למראה רבם המובל לשחיטה.

גדולה  גבוה בקצה העיר הועמד הרבי כאשר לצדו הונחה חרב  בית  בראש 
לשוחטו.

בקשתו  את  למלא  מסכימים  הם  כי  המרצחים,  לו  אמרו  המקובל,  כנוהג 
האחרונה קודם המוות. מיד השתתקו החסידים כולם, וייחלו לשמוע את משאלתו 
האחרונה, אשר לבטח תהיה מסירת צוואתו הקדושה, או שיעור עמוק ברוממות 

המוות על קידוש השם וכדו'. 

לפליאת כולם, ביקש הרבי דבר אחר לגמרי. הוא ביקש שיביאו לו כוס מים 
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לשתות. תמהו החסידים עד מאד, ואף חששו שמא כבר נטרפה עליו דעתו מגודל 
הצער, עד שזוהי בקשתו האחרונה.

קיבל הרבי את כוס המים מידי המרצחים, והחל לברך בקול רם ובכוונה ברכת 
שהכל נהיה בדברו.

לפתע... מקצה הרחוב הגיח ערבי זקן רכוב על סוסו, וזעק לבדואים: 'דעו כי 
המושל המצרי טוען שמרדתם בו, והוא בא בראש צבא גדול להרוג אתכם. הגדוד 
הצבאי נמצא כבר בפאתי העיר. נוסו על נפשכם, ותברחו מהר ככל האפשר'. מיד 

קפצו כל המרצחים, ונסו על נפשם בבהלה, להציל את נפשם.

וליהודים היתה אורה ושמחה, בהצלת רבם ממוות לחיים. ובשירה והלל ליווהו 
לביתו, מתוך רגשי הודיה לה' יתברך, על חסדיו העצומים בזה.

לאחר מכן, ניגשו כמה מזקני העדה לרבם, ושטחו בפניו את תמיהתם הרבה: 
צריכים.  אנו  וללמוד  היא,  תורה  אך  אתה,  מופתים  בעל  כי  אנו  יודעים  אמנם 
ברצוננו להבין מהו העניין של שתיית כוס המים קודם המוות. האם יש עניין בזה, 
כפי שמשקים כל חיה קודם שחיטתה )פיה"מ לרמב"ם סוף ביצה(, או שטעם אחר 

יש בזה.

השיב הרבי ואמר: מקובלני איש מפי איש בשם הבעל שם טוב הקדוש, כי 
כל הרוצה להינצל מכל גזרה רעה, אם יברך בכוונה ובדבקות ברכת שהכל נהיה 

בדברו יינצל, ותוסר מעליו רוע הגזירה.

סגולה נפלאה להסיר כל צרה וצוקה
וסגולה  גדול  עניין  הוא  "ובאמת  י"ב(  )ג',  החיים  הנפש  כדברי  ממש  והוא 
בו  יוכלו לשלוט  ורצונות אחרים, שלא  דינים  ולבטל מעליו כל  נפלאה להסיר 
ולא יעשו בו שום רושם כלל". סגולה מיוחדת מאבי הישיבות, הגאון המקובל ר' 
חיים מוולאז'ין בחיר תלמידי הגר"א, לבטל כל צרה שלא תזיק, ואף שלא תשאיר 
רושם, כמו סטירה, אף אם היא לא שוברת את השיניים, בכל אופן, היא משאירה 
סימן על הלחי, כך מי שיאחז בסגולה הזו, יינצל לגמרי מהצרה עצמה, ואף מכל 

סימן שהוא. 
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וממשיך: "כשהאדם קובע בלבו לאמור הלא ה' הוא האלוקים האמתי, ואין עוד 
מלבדו יתברך שום כח בעולם, וכל העולמות כלל... ומבטל בלבו ביטול גמור, 
טוהר מחשבתו,  ומדבק  ומשעבד  בעולם.  ורצון  כח  על שום  כלל  ואינו משגיח 
רק לאדון יחיד ברוך הוא". לא שרק אומר בפיו, אלא הדבר מושרש עמוק בלבו 
פנימה, שרק ה' יתברך לבדו, הוא המחליט ופועל בכל דבר ועניין, ממש כפירוש 

המילים בברכת 'שהכל נהיה בדברו' שהכל נהיה רק ממנו, ובכח גזירתו.

"כן יספיק הוא יתברך בידו, שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות 
שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל". לאחר שקובע כן בלבו, ממילא - 
כפי שלוחץ על מתג בקיר וממילא נדלק החשמל, כן מכוח אמונתו הטהורה בו 

יתברך, ממילא - יתבטלו מעליו, ולא יזיקוהו כל הכוחות שבעולם. 

כל מקרינו כולם נסים
"אין  )י"ג, ט"ז(  וכבר עורר לכך הרמב"ן בדבריו הנפלאים, בסוף פרשת בא 
לאדם חלק בתורת משה רבינו, עד שנאמין בכל דברינו ומנהגינו, שכולם נסים. 
אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד". אין שום סיבה טבעית 

להצלחת ולכישלון כל דבר שהוא.

ואם חלילה עולה מחשבה, שכעת ישנו גל פיגועים, מאחר שעלו יהודים – נגד 
ההלכה – להר הבית, והכעיסו את הערבים, ולכן הם פתחו בגל פיגועים – מי 
שחושב כך, אין לו חלק בתורת ה'. משום שייתכן שיעלו לשם המונים ולא יעשו 
אף פיגוע, ואף ייתכן שלא יעלו, ויחליטו לבצע פיגועים רבים, רק גזרת עליון 

לבדה, היא המחליטה, האם ומתי יארע פיגוע.

מדוע ה' שלח לי את הצער הזה, אינני יודע. אך בטוחני שהכל נעשה, רק מכוח 
גזירת חכמתו יתברך.

אם קרה לך משהו לא נעים, עליך לחשוב איך התפללת הבוקר, האם נזהרת 
כראוי בלשון הרע או האם בירכת בכוונה ראויה, או שמא לא תיקנת מספיק את 
מידת הגאווה. ודאי שאם היית מקפיד בזה יותר, היתה באה לך הצלחה גדולה 

יותר ורק משום שלא נזהרת כראוי בשמירת המצוות, באה לך הצרה הזו.
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כי המנהל את העולם פועל לפי ההנחיות שמקבל מכוח עשיית המצוות או 
העבירות והן הגורמות לטוב או למוטב.

העולם כתיאטרון בובות
העולם הזה דומה לתיאטרון בובות, שבו נראה כי הבובות דוחפות האחת את 
ילד  אחרת.  בצורה  בה  פוגעת  והרביעית  לקום,  לה  עוזרת  והשלישית  השנייה, 
זו. ובהתפעלות הוא  המביט בהן, חושב כי הבובות אכן רבות ומפייסות זו את 
מעריץ את הבובות החכמות. אך המתבונן היטב, יודע להבחין בחוטים הקשורים 
לגופן, ומבין כי הן מנוהלות על ידי היושב מאחורי המסך, ומושך בחוטים מלמעלה.

כך בעולמנו נראה, כי פלוני רב עם אלמוני, והשלישי אכן נוהג עמו בחיבה וכן 
בכל מקרי העולם, ניתן לחשוב כי האנשים, הם המנהלים את העולם, ובחכמתם 
הוא  במרומים  היושב  כי  היא,  האמת  אך  ולהגיב.  לנהוג  צורה  באיזו  מחליטים 
יכעיסך,  או שמעון  לך,  יציק  ראובן  זה שמחליט שכעת  והוא  בחוטים,  המושך 

ודווקא לוי יאיר לך פנים. מישהו מלמעלה מחליט הכל. 

וכפי שכתוב במדרש )רבה במדבר כ"ג, ט"ז( שהקב"ה שם לבלעם רסן וחכה 
בפיו, והחליט עבורו מה לומר. ממילא, לא חברי החליט לומר לי כך או אחרת, 
הוא לא זה שהחליט לפגוע בי. רק גזרת עליון היא זו שהחליטה, שפלוני יזלזל 

בי, ואלמוני ינהג בי בכבוד. 

היסודיים  הרמב"ן  דברי  על  לחזור  שצריך  אמר  לופיאן  אליהו  ר'  המשגיח 
הללו בכל יום. ובדיעבד לא פחות מפעם אחת בשבוע. זהו האל"ף-בי"ת של בן 
תורה, ומי שלא יודע את זה, חסר לו, לא רק באינטליגנציה של בן תורה אלא 

באינטליגנציה של יהודי המאמין בתורת משה.

מי שחושב שהשני יכול לעשות לי, כי הוא החליט, חסר לו בעצם היהודי שבו. 
לא רק שאיננו בן תורה, הוא בקושי יהודי.

רגל רביעית במרכבה
בספר שמואל )ב', ט"ז( מובא כי אבשלום בנו של דוד המלך מרד בו ובברחו, 
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בעלותו בהר ודמעתו על לחיו, מגודל צרתו הנוראה, שנטש את כיסא מלכותו, 
וכעת הוא בורח מחמת המורדים בו, שהעומד בראשם הוא לא אחר מאשר בנו.

לפתע ניצב מולם שמעי בן גרא, זרק עליו עפר בבוז, ואמר לו מגיע לך שבנך 
רודף אחריך, הלוואי שיהרוג אותך.

מיד שאל בחמתו יואב בן צרויה שהיה בריון גדול וראש הצבא את דוד המלך, 
האם אתה מרשה לי להסיר "את ראש הכלב הזה". גער בו דוד המלך ואמר לו 
)שם י'( "ה' אמר לו קלל". לא הוא זה שהחליט לקלל אותי, ה' שלח אותו לקללני. 
אני צריך לעשות תשובה עם ה'. אמנם אתה חושב שאם נהרוג אותו נפתור את 

הבעיה, אך האמת היא, כי עם ה' צריך לסדר את הבעיה. 

במדרש רבה )הובא בשמירת הלשון התבונה ז'( מובא שבאותה שעה שאמר כך 
דוד המלך, נעשה רגל רביעי במרכבה לשכינה הקדושה יחד עם האבות הקדושים. 
ארבעת רגלי כיסא הכבוד, הם אברהם, יצחק, יעקב ודוד. ומתי הוא זכה לזה, 
כשהראה בעצמו שמאמין בלב שלם, ואמר את דברי האמונה הפשוטים הללו שלא 

הוא קילל, והוא לא עשה לי כלום, רק ה' אמר לו קלל.

הזמן שמוטל עלינו להתחזק בזה, הוא בכל רגע ורגע, אך יותר ניתן להתחזק 
וה'  האמיתי  האלוקים  הוא  שה'  אומרים,  אנו  שבו  ישראל'  'שמע  אמירת  בזמן 
יתברך הוא רק אחד ואין עוד מלבדו יתברך, שום כח הפועל בעולם. אדם שעוצר 

קצת קודם ומתבונן מה אני הולך לומר כאן. הכל נראה אצלו אחרת.

אני באופן אישי משתדל בכל יום לעצור לרגע קט לאחר קריאת שמע ומנסה 
לקחת משהו אישי, ולבטלו לחלוטין. אתמול היתה לי עגמת נפש מדבר פלוני. 
אלמוני אמר לי משהו לא נעים, או לא הלך לי משהו כמו שתכננתי. אני יודע 
שה' אחד, ואתה זה שהחלטת שכך יהיה לי. ואז אני רגוע, כי ה' עשה לי את זה, 
וזה הכי טוב לי. כי "כל מה דעביד רחמנא, לטב עביד" )ברכות ס', ב'(. זה לוקח 
רק כמה שניות, אבל כך, לאט לאט, קובעים ומשרישים את היסודות האיתנים 

הללו בלב.
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רוממות הקול בתפילה
כהרגלי  הכנסת  בבית  והתפללתי  הברית,  בארצות  ביקרתי  שנים  כמה  לפני 

בקול. לאחר התפילה פנה אלי יהודי, והתעניין מדוע אני מתפלל בקול.

האם זה הפריע לך, שאלתי.

את השקט  זה מקלקל  יודע,  אתה  אבל  הוא השיב,  לי,  הפריע  לא  זה  לא,   
המונוטוני הזה שיש כאן בשעת התפילה.

לו  והראיתי  התפילה.  תכלית  שזו  לך  ואראה  לו,  אמרתי  רמב"ן,  לך  אפתח 
ברמב"ן הנ"ל "שתכלית רוממות הקול בתפילה, שנודה אליו שהוא בראנו" הרי 
שיש עניין ברוממות הקול בתפילה, ואדרבה אם מתפללים בשקט, לעתים אפילו 
מנמנמים, והבית כנסת נראה כמו בית קברות שקט, דווקא רוממות הקול, מעוררת 
פעמים רבות את כוונת הלב, ושימת הדגש הנכון על המילים. "ויקראו אל אלוקים 
בחזקה" )יונה ג', ח'( מכאן אתה למד שתפילה צריכה קול )ירושלמי תענית ב', 

א'(.

שבחדר  וכמו  יתברך,  ה'  עם  ייחוד  כמו  זהו  עשרה  שמונה  בתפילת  אמנם 
ייחוד משוחחים בשקט, ודווקא השיחה השקטה הזו, מולידה קירבה, אך בשאר 
התפילה, זהו כמו מפגש ציבורי עם המלך, אשר בו דווקא נדרש חיזוק ברוממות 

הקול.

תפילה בקול – דעת הגרי"ש
בשובי ארצה שאלתי את מו"ר מרן הגרי"ש אלישיב ואמרתי לו כי אם יורה 
לי הרב, אני אשנה את צורת התפילה. האם אכן עלי לשנות את צורת התפילה 
ולא להתפלל בקול. השיבני מרן: "לצעוק זה לא ראוי. אך אם אתה מתפלל בקול 

סביר, זה מצוין. אדרבה, שהוא ישתנה ויתחיל להתפלל בקול"...

קשה להתפלל בבתי כנסת שרק החזן מתפלל בקול וכל הציבור בלחישה. זו 
לא צורת התפילה הראויה. אמנם יש בזה מעלה לאנשים מסוימים, שאולי בזכות 
זה שלא כל אחד מתפלל בפני עצמו אלא כולם בקבוצה, זה עוזר שלא ידלגו 
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קטעים, אך להמון העם, לא נראה לי שהיא צורה ראויה לתפילה. וודאי שההפסד 
בזה גובר על התועלת.

התפילה בקול תחזק אותנו ותעצים בקרבנו את התחושה שאין עוד מלבדו 
אפס זולתו.
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 הביטו וראו 
את ישועת ה'

נאומו ההיסטורי של משה רבינו
קודם קריעת ים סוף, פנה משה רבינו לעם ישראל, ונשא נאום לאומה. אני 
הייתי חושב כי בוודאי בנאומו ההיסטורי קודם רדתם אל הים, ידבר אל ליבם 
ויעוררם להתכונן לחזות במראות אלוקים אדירים ונשגבים, שהרי ראתה שפחה 
גילוי שכינה על הים מה שלא ראה יחזקאל הנביא )מכילתא בשלח ג'(. מסתבר 
שיאמר להם: הכינו עצמכם להיות כלי קיבול ראוי לרוממות האלוקית המיוחדת 

הזו ולשמרה בקרבכם, או שידבר על דברים רמים ונשגבים מעין אלו.

אך לא כן הוא, הוא פונה לעם ישראל )שמות י"ד, י"ג(, ואומר שלא יפחדו עוד 
מהמצרים, כי "לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, ה' ילחם לכם". ומוסיף ואומר 
הנסים  את  לראות  התבוננו  לבכם,  שימו  כלומר  ה'".  ישועת  את  וראו  "הביטו 

והישועה הגדולה שייעשו היום. 

ותמיהה רבה היא, שהרי קריעת הים לעין כל, היא נס אדיר ונפלא, שאינו רק 
'נס היסטורי' המתרחש פעם באלף שנים, אלא הוא מאורע נדיר, שהתרחש רק 
פעם אחת בצורה שכזו בכל שנות קיום העולם. בנוסף לנס האדיר הזה, נעשו עוד 
נסים רבים ועצומים, עד כי רבי עקיבא אומר שמאתיים וחמישים נסים נעשו על 

הים )מדרש תהלים ע"ח, מ"ט(.

וכי לזה היה צריך משה רבינו לעוררם, שייראו שיתרחשו נסים, ובלא דבריו 
רבים  נסים  שנעשים  ורואה  מבין  היה  שוטה  אף  הרי  לזה?  לב  שמים  היו  לא 
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ונשגבים. וכמובא בגמרא )כתובות ז', ב'( שאפילו עוברים במעי אמם אמרו שירה 
על גודל הנסים העצומים.

כדי ליישב תמיהה רבתית זו, נקדים את משלו של המגיד מדובנא.

בתו המוצלחת של ה'גביר'
בתו היחידה של גביר העיירה התברכה במעלות רבות. כישוריה המוצלחים 
תפילותיה  רוממות  עם  השזורות  והנאצלות,  הנעימות  ומידותיה  והמבורכים 
נפלאה,  חן  בנשיאות  התברכה  היא  כי  לומר  ניתן  דבר.  לשם  היו  המשתפכות, 

בעיני אלוקים ואדם.

יצא אביה לעבר הישיבה המעטירה, לחפש חתן כליל  בעת הגיעה לפרקה, 
המעלות, כיאה לבתו המהוללה. מיד עם בואו לשערי הישיבה, התקבל במאור 
הישיבה  בחיר  את  בפניו  הציג  היסוס  ללא  אשר  הישיבה,  ראש  ידי  על  פנים 
המוצלח, השוקד על תלמודו ללא לאות ובכח כשרונו העצום כבר זכה לרכוש 
עם  בבד,  בד  משתלבות  אלו,  ומעלות  התלמוד.  בים  ועצומות  מקיפות  ידיעות 
ראש  סיים  בו,  בטוחני  המרוממת.  קונו  ועבודת  הנעימות,  אורחותיו  אצילות 

הישיבה ואמר, כי יזכה עוד להאיר לארץ ולדרים עליה, ברב גדלו ורוממותו. 

שמח העשיר מאד, ואמר כי לא ייחל לשלמות שכזו. הוא תהה שמא יציעו לו 
בחור המושלם בלמדנות, אך מזניח מעט את העניינים שבין אדם לחברו. שמא 
יציעו לו בחור המושלם בנקיות המידות ועבודת ה', אך אינו עמל ויורד לעומקן 

של הסוגיות. אך על כזו שלמות, אפילו לא ייחל. 

שאר  ככל  אך  בו,  יש  רבות  מעלות  אמנם  ואמר:  הישיבה,  ראש  בעדו  עצר 
השידוכים, גם חיסרון יש בו. דע, כי הוא בא ממשפחה דלת אמצעים ביותר, עד כי 
מה שלא שב כבר זמן רב מהישיבה לביתו, לא היה רק מחמת שקדנותו האדירה 

אלא אף מאחר ולא היה בידו את הפרוטות הבודדות הנצרכות לנסיעה לביתו. 

ספק העשיר את כפיו בשמחה ואמר: לכזה שידוך לא רק שלא ייחלתי, אלא 
אף בחלומי הוורוד לא חלמתי. אינני מאמין בזכות הגדולה הזו שנפלה בחלקי, 
מיוחד  חכם  תלמיד  לפרנס  אזכה  אף  כך,  כל  הנפלאות  מעלותיו  לכל  שבנוסף 

שכזה על שולחני, אכן זוהי ברכת ה' מושלמת. 
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לאחר דין ודברים קצרים עם החתן והוריו, נסגר השידוך לשמחת כולם.

הפגישה  בעז"ה  כי  ואמר,  אליו  פנה  העתידי,  מחתנו  העשיר  שנפרד  קודם 
הבאה בינינו תהיה בחתונה הגדולה ועליו להגיע לשם, בצורה מכובדת ומרשימה, 

כיאה לחתנו המוצלח של גביר העיירה. 

אני משאיר בידיך כעת סכום הגון, ואני מצפה שתרכוש בו חליפה מהודרת, זוג 
נעליים משובח, וכל מיטב פריטי הלבוש הראויים והנכבדים ביותר, כדי לשוות 
את  קנה  ובזריזות  חמיו,  כמצוות  החתן  עשה  ביותר.  ונכבד  יוקרתי  מראה  לך 
מיטב הבגדים המכובדים, ושב לתלמודו בהכנות מרוממות, לקראת הקמת ביתו 

לתפארה.

חתונת הפאר שנעלמה מעיני החתן
באותו זמן החלו בעיירת הגביר בהכנות קדחתניות לקראת השמחה הגדולה 

והנכבדה - שמחת כלולות בתו היחידה של גביר העיירה.

השף המלכותי הזמין כמויות ענק של בשרים משובחים. יינות עתיקים נרכשו 
הפילהרמונית  התזמורת  רבה.  בקפידה  הוכנו  הסעודה  צרכי  וכל  רחבה.  ביד 

הלחינה ניגונים מיוחדים לקראת האירוע הגדול. וכל העיר צהלה ושמחה.

באותם ימים בישיבות לא היה חדר אוכל. סעדו הבחורים את נפשם בבתי בני 
העיירה בארוחות על שולחנם. חשב החתן כמה ימים קודם החתונה, כי הוא חס 
על זמנו היקר, המתבזבז סביב הארוחות בהליכה עד הבית בו הוא אמור לסעוד, 
זאת ועוד שהרי אף שם, לא קיבל ארוחה ביד רחבה כל כך. מאחר ובעוד ימים 
ספורים כבר אהיה סמוך על שולחן חמי, המלא בכל טוב, לא אלך בימים אלו 
לסעוד בבתים. ואכן החיה את נפשו ממעט השיריים שהביאו בני הישיבה לישיבה 
לשכינה  משכן  להקמת  עצומה  בשקידה  והתכונן  השכנים,  בבתי  מסעודותיהם 

בביתו.

בעגלה  נסע  המהודרות,  מחלצותיו  מיטב  את  שלבש  לאחר  החתונה  ביום 
המפוארת הרתומה לסוסים אבירים, שבאה לקחתו מהישיבה לשמחתו הגדולה.
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התעורר ואל תישן
בשולחן  החתן  התיישב  העיר,  ונכבדי  רבני  כל  בה השתתפו  החופה,  לאחר 
הכבוד. לקול צלילי התזמורת, נכנסו ובאו מלצרים לבושי הדר, כשבידיהם מגשים 

עמוסי כל טוב. 

החתן, שלא אכל כבר כמה ימים כמעט מאומה, סעד את נפשו בצורה מכובדת, 
אך כמאמר המשנה )יומא י"ח, א'( "המאכל מביא את השינה", החל החתן להתנמנם 

מעט, ביושבו במרכז השולחן, כששבעת טובי העיר משני צדיו. 

לפתע פקח את עיניו מעט, ותוך כדי נמנומו, שאל החתן את היושב לצדו: 
יאמר לי כבודו, העולם אומר כי חמי הוא עשיר גדול, האם אכן כן הוא?

זעק עליו האיש ואמר לו: אל תישן, התעורר. פקח עיניך וראה את העושר 
כאן  המחולקים  המשובחים  בבשרים  הסתכל  עבר.  מכל  כאן  הניבט  העצום 
הקריסטל  לכוסות  נדיבה  ביד  הנשפכים  העתיקים,  ביינות  הבט  ענק.  בכמויות 
ובסכו"ם העשוי מכסף  טהור  זהב  בפסי  בצלחות המעוטרות  הנוצצות. התבונן 
טהור. הטה אוזניך לנעימות צלילי התזמורת הפילהרמונית, המנגנת מהלחנים 
המיוחדים שהולחנו במיוחד לערב הנפלא הזה. התעורר נא, ידידי החתן. אם לא 

תישן, תבחין במו עיניך, בעושר האדיר הנראה כאן על כל צעד ושעל.

בעושר  לחזות  ולא  העיירה  גביר  של  הפאר  בחתונת  להשתתף  שניתן  כפי 
העצום, כך ניתן לעבור בים סוף ולא לחזות בנסים האדירים שיתרחשו שם. ולכן 
בחר משה רבינו להקדיש את נאומו ההיסטורי, קודם רדת בני ישראל אל הים, 

להתעוררות לחזות בנסים העצומים - "הביטו וראו את ישועת ה'".

נסיך שבכל יום עמנו
זאת ישנם התמהים  ובכל  נסים עצומים,  יום העובר עלינו, אנו חווים  ביום 
בתפילת שמונה עשרה, על מה הם מודים באומרם "על נסיך שבכל יום עמנו", 

וכי איזה נסים אני מכיר. 

אה... הוא נזכר כי דודתו ניצלה בנס מתאונה, ממש ממוות לחיים, אכן זהו נס. 
ועוד הוא נזכר, כי סבו החלים ממחלה ממארת, נגד כל הסיכויים, אך לי אישית, 
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לא אירעו שום נסים. ועוד להוסיף ולומר, כי "בכל יום" מתרחשים עמי נסים, זוהי 
תמיהה רבה, ואינני מבין על מי מדברים כאן, בטח לא עלי ועל בני ביתי.

אדם שכזה פשוט הולך כעיוור, הרי די אם תביט באותה דודה שחצתה את 
הכביש בזהירות, ובכל זאת כמעט ונפגעה מרכב חולף, אכן נס ופלא הוא. אך 
יותר נס הוא שכאשר בנך עבר הבוקר את הכביש, לא חרק לידו אף רכב. הרי 
גם הדודה חצתה בזהירות, וגם בנך חצה בזהירות. ומי שהחליט שהדודה תיפגע, 

ולבסוף תינצל. הוא זה שהחליט, שבנך לא יגיע אפילו לכמעט תאונה.

שעה,  בכל  בגופנו  המתרחשים  העצומים  הבריאות  בנסי  הדרך,  זה  על  וכן 
וכנאמר כי "קשים צרכיו של אדם כקריעת ים סוף" )פסחים קי"ח, א'(. וכבר אמר 
הגאון רבי אהרן קוטלר כי אילו היינו מודעים למערכת הפלאית הפועלת בגופנו 
בכל התהליך המסועף, מכניסת האוכל, קליטתו ומיונו לטוב ולפסולת, ושליחת 
כל חלקיק ממנו למקום הנצרך אליו, עד השלכת הפסולת מחוץ לגופו, היה אדם 
מתקשר בצאתו מהנוחיות לבשר לבני משפחתו בהתרגשות ובשמחה כי הכל עבר 

בשלום.

אמנם בזכות חסדיו יתברך התמידיים עמנו איננו מרגישים בכך, אך אין זה 
מוריד בכהוא זה מעוצמת הנס האדיר הזה הפועל בכל עת בגופו של כל אחד 

ואחד מאתנו.    

הרגליים  הבוקר,  פועלות  משפחתך  בני  וכל  רעייתך  ושל  שלך  העיניים 
מתפקדות, ואיתם גם כל המערכת הסבוכה של כלי הדם, והמסתעף מהם. הרי 

זהו נס אדיר ונפלא.

בגמרא )שם( "אמר רב שיזבי משמיה דרבי אליעזר בן עזריה, קשים מזונותיו 
עוצמת  את  בקרבנו  תגדיל  הללו,  הדברים  הפנמת  סוף".  ים  כקריעת  אדם  של 
הנסים המתרחשים עמנו בכל עת. ואף לפי זה נראה, כי מי שזוכה לפרנסה בקלות 

יותר, זה מראה שיש לו קריעת ים סוף פרטית, עבורו ועבור בני ביתו. 

צריך לחיות בתחושה הזו, שבכל יום ויום הקב"ה קורע לנו את הים, ומזמין 
לנו את מזונותינו. 

אם רק היינו פוקחים את עינינו ומביטים בצורה כנה ונכונה, לא היינו שואלים 



נב  |  שיחות לחג הפסח

האם מתקיימים עמנו נסים בכל יום אלא היינו ששים ושמחים, עם הנסים הרבים 
המתקיימים עמנו בכל רגע ורגע. 

רגשי הודיה במחנות הכפייה
התעניינתי פעם באוזני מו"ח הגה"צ ר' יצחק גרודז'ינסקי, מה הוא כיוון כאשר 
בירך כל בוקר, במחנות הכפייה הנאציים, בברכת "מתיר אסורים", כאשר הוא 
דקיקה  פיז'מה  כאשר  פרך,  בעבודות  שם  ועבד  הארורים,  הנאצים  בידי  אסור 
לעורו, ובלילות חמק מעיני השומרים, בכדי להביא מזון לאביו הישיש הגה"ק רבי 
אברהם גרודז'ינסקי הי"ד. מאיזה מאסר הוא משוחרר, שעליו הוא מברך "מתיר 

אסורים"?

בתמיהה השיבני: מה הפירוש על מה יש לי לכוון? שמחתי בזה שאני הולך, 
ומשוחרר להלך  כזה או אחר  זה שאינני אסור במיטה מחולי  ועל  ויורד,  עולה 

כרצוני. הודיתי בלב חם ונרגש.

העבודה,  מחנות  בתוך  גם  לה',  הודיה  רגשי  של  שכזו,  מאירה  התבוננות 
מעוררת השתאות וגורמת לנו להתעורר ולבחון בכל פרט ופרט ממצבינו, מהם 

הנסים הרבים האופפים אותנו.

סגולה למחילת עוונות מדי יום
הים  שירת  שיאמר  "מי  כי  הקדוש  מהזוהר  י"ז(  )נ"א,  מביא  ברורה  המשנה 

בשמחה, וידמה בדעתו כאילו באותו היום עבר בים, מוחלים לו כל עוונותיו".

מדרש,  על  שמועה  בגלל  בבריתות  להשתתף  הטורחים  רבים  אנשים  ישנם 
לפיו הקדוש ברוך הוא אמר לאליהו הנביא שכל מי שיבוא לברית, יימחלו לו כל 
עוונותיו. האמת היא כי לא נמצא מדרש מפורש שכזה, וזו רק שמועה בשם הבני 
יששכר )תשרי ד', ב'(. אך כאן ישנו מקור מוסמך, מהזוהר הקדוש לזכות, למחילת 

עוונות בכל בוקר. לחוש כל יום ממש כמו יום כיפור.

מזה".  מתוק  לך  "היש  י"ב(  )שם  לאלפים  חסד  בספרו  יועץ  הפלא  וכותב 
למלך  ראשו  שחייב  "שמי  יום?  מדי  לקבלה  שניתן  מתוקה,  הבטחה  ישנה  וכי 
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היש  עוונותיך.  כל  לך על  ואמחל  לפני,  רק תשיר  לו,  אומר  והמלך  בעוונותיו, 
אהבה גדולה מזו".

אי אפשר שלא לשמוח
"וכי ייתן לב אל דברי השירה, ימצא בכל תיבה ותיבה מקום לשמוח" אפילו 
מכך,  יתפעל  פלא"  עושה  כמוכה...  "מי  כשאומר  ובפרט  מקרא.  של  מפשוטו 
שהקב"ה לא רק עשה בעבר, אלא בהווה 'עושה' פלא. כל חיינו מלאים פלאים 

וטובות רבות.

אומרים  אנו  כאילו  בוקר  בכל  לחוש  ניתן  איך  השאלה  נשאלת  זאת,  ובכל 
שירה יחד עם רבבות עם ישראל, לאחר שעתה עלינו מן הים כשתחושת הצלה 

והתפעמות ממלאת את ליבנו?

ופנים  רינה  בקול  חיצונית,  התעוררות שמחה  קצת  "שיעשה  מייעץ  כך  על 
שוחקות. כי ההתעוררות החיצון, מעורר את הלב, וישמח בלבו".

אם עושה תנועות שמחה בכדי לעורר את השמחה הפנימית, ולא רק מן השפה 
ולחוץ, ממילא מעשיו רצויים, ואינם כשקר מזויף ואף יזכה שיביאוהו לאמיתות 
השמחה. כי ממה שבידו, יביא לו מה שלא בידו )מסילת ישרים ז'(. הרחבנו בזה 

עוד במאמר 'הדרך לקניית תחושות הרוממות'.

מובן, כי זה דורש להגיע בזמן לתפילה, ולומר פסוקי דזמרה בלא דילוגים. 
ואף לומר את השירה עצמה בכוונה, וזה לוקח כמה דקות. לא הרבה זמן, אך יש 

לחשבן את זה קודם השמונה עשרה, ולהתעורר בשמחה חיצונית קודם לכן.

הארות בשירת הים
נציין כמה דוגמאות, שהאומרם בלא ללמוד את פירוש המלות, יכול לטעות 

ממש בהבנתם: 

עזי וזמרת י-ה

"אשירה לה' כי גאה גאה" )שם ט"ו, א'( מתרגם האונקלוס הקב"ה התגאה על 
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הגאים, שהם המצרים. מי שלא מתבונן בזה, מעלה בדעתו כי היא לשון גאווה 
וגדולה בלבד, ולא משכיל להבין את המשמעות השונה הנ"ל.

מים אדירים

השערי תשובה )מ"ח, ב'( מבאר כי כוונת הפסוק "צללו כעופרת במים אדירים" 
היא, כי המצרים שהם אדירים, צללו כעופרת במים. ולכן יש להפסיק בין המילים 
צללו כעופרת במים לבין האדירים, אלו המצרים. אך מי שלא לומד קודם את 
פירוש השירה, לא שם ליבו כלל לזה ומעלה בדעתו, כי פירוש הפסוק הוא, שהם 

טבעו במים אדירים וחזקים.

שירת חיינו
מהתבוננות מעמיקה בשירה, נראה כי כל מילה בה מחזקת ומשמחת ואף ניתן 
להכניס תחושת הודאה על מהלך חייו היום יומי, בתוך השירה. לקחת את פירוש 
הפסוקים לנסיך שבכל יום עמנו. לדוגמא כשאומר "אשירה לה' כי גאה גאה, עזי 

וזמרת י-ה, ויהי לי לישועה. זה א-לי ואנווהו אלוה-י אבי וארוממנהו".

או כשיחשוב על מלחמות יצרו, שהרי "יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, 
ומבקש להמיתו ואלמלא הקב"ה שעוזר לו, אינו יכול לו" )סוכה נ"ב, ב'( ויכווין 
על כך, ואף על כל ניצחון הלחימה עם אויבינו מבית ומחוץ באומרו "ה' איש 

מלחמה".  ולקוות שה' ימלוך לעולם ועד.

והלל  לשירה  עצמם,  בפני  המעוררים  פסוקים  הם  להם,  דומים  ועוד  אלו 
של  אחר  ממד  מקבלים  סוף,  ים  קריעת  נסי  על  ובוודאי שבהתבוננות  לקב"ה. 

שמחה עילאית.

כאמור, לא נצרכת לזה עבודה רבה, רק התבוננות.

ואכן, כשלא אומרים זאת במרוצה, אלא בשמחה ושימת לב ראויה, "ימצא בכל 
תיבה ותיבה, מקום לשמוח, אפילו מפשוטם של דברים".



שיחות לחג הפסח  |  נה

הודיה לקב"ה על הקמים נגדנו
נקודה נוספת ומעניינת שיש להודות עליה, היא ההודיה על אלו המתנגדים 

לנו ומפריעים למעשינו.

המשגיח ר' יחזקאל לווינשטיין כותב לתלמיד שתינה בפניו את צערו, על שלא 
מצליח בתפקידו  )אור יחזקאל צ"ב( "בעת אשר הייתי משגיח, היה לי דברים, 
אשר לא היה לי לנחת. וסיפרתי זאת למשגיח ר' ירוחם זצ"ל. ואמר לי, מי יודע, 

איך היה מצבנו ברוחניות, אם לא היו לנו דברים כאלו.

הכתוב  כעניין  רח"ל.  מעשינו  כל  את  אוכלות  היו  והגאווה,  המידות  "הלא 
'אודך כי עניתני, ויהי לי לישועה )תהלים קי"ח, כ"א(. והיינו כי הפסוק, מודה על 
העינויים עצמם. ומציין כי הם גרמו לישועה ולרוממות. שהרי בלעדיהם, אם היינו 

נוחלים רק הצלחות, היינו מלאי גאווה ומידות רעות. 

"מה נורא הדברים, כמה רחוק האדם מלהרגיש מצב תכלית בריאתו בעולם 
הזה. ותחת זאת הוא רק חש ומצטער על הצער, וההפרעות הטורדות את שלוותו. 
וביותר, שיהיה נקודת מרכזו תמיד, תועלתו והצלחתו האמיתית. כדברי המסילת 
ישרים )א'( שעיקר מציאות האדם בעולם הזה, הוא רק לקיים מצוות, ולעבוד ו ל 

ע מ ו ד  ב נ י ס י ו ן )ההדגשה במקור(".

כמה עלינו להודות לה', על שישנם דברים, הנעשים דווקא שלא כרצוננו.

הלוחמים במשה רבינו
ביציאת מצרים נאמר "וחמושים עלו בני ישראל" )שמות י"ג, י"ח( מאחר ויצאו 
רק חמישית מהעם. כיון שבמכת חושך, מתו ארבעה חלקים מעם ישראל, שלא 

רצו לצאת ממצרים.

מקשים הראשונים מדוע דתן ואבירם יצאו ממצרים, ולא מתו במכת חושך, 
והרי רשעים היו, וכבר ביושבם במצרים הלשינו לפרעה שמשה הרג את המצרי 
ומאחר וריחפה על ראשו, גזירת מוות בעקבות הלשנתם, ברח ממצרים. לאחר מכן 
בירידת המן, המרו את פיו ויצאו ללקוט בשבת. לאחר מכן הצטרפו לקרח ועדתו, 
והתרעמו על משה ואהרן, באמרם "למה תתנשאו". אח"כ עוד היו מהמתאוננים. 
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האם יעלה על הדעת, שארבעת החלקים מעם ישראל שמתו במצרים, היו יותר 
רשעים מהם? 

מתנגדי האדם באים לנשאו ולרוממו
מיישב החתם סופר )שם( כי אכן היו צריכים למות בשלשת ימי אפילה, אך 
הקב"ה השאירם בחיים, כדי לזכך על ידם את משה רבינו. אשר בעקבות הלשנתם, 
ברח ממצרים וקרוב לששים שנה גר במדין עם חתנו, שם הזדכך והתעלה לדרגת 
את  להצר  המשיכו  חייו,  תחנות  בכל  ושוב  ישראל.  עם  של  צדק  והגואל  נביא 

צעדיו, ולהמרות את פיו, כיון שאפילו משה רבינו זקוק לזיכוך הזה. 

אדם לא יודע כמה כל הלוחמים נגדו, הם לטובתו. והרי הוא כאותה איילה 
הכורעת ללדת ורחמה צר. ורק בכוח נחש הדרקון שמכיש אותה, היא מצליחה 
ללדת )ב"ב ט"ז, ב'(. נראה שהוא בא להורגה בהכשה, אך לא כן הוא, לטובתה 

ולפתיחת רחמה, ובכדי לגאול אותה מחבלי הלידה המייסרים, הוא בא.

ובתשובותיו כתב )שו"ת חתם סופר ו', נ"ט( "כידוע, לכל יעקב יש לבן שנלחם 
נגדו, אך כל תפקידם כדי  בו". על כל ראש ישיבה ומנהיג עדה, קמים אנשים 

לנשאו ולרוממו.

אם אכן נעצור ממרוץ חיינו, אשר הוא "כסוס שוטף במלחמה" )ירמיהו ח', ו'( 
וניתן אל לבנו להתבונן, מיד נבחין בנסים העצומים האופפים אותנו ושירה תמלא 

את פינו בכל עת.
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 ביטול 
 העבודה זרה 

בקרבנו
קביעת התעריף בקניית המים במכת דם

בני ישראל מכרו למצרים מים במכת דם, וכך התעשרו, באשר כל כוס מים 
עלתה הון רב )שמות רבה ט', י'(. 

נראה שהתעריף הגבוה בקניית המים, לא היה רק על פי רצון היהודים שכל 
אחד מכר במחיר יקר מחברו, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו הוא-הוא 

קבע את התעריף.

כפי שבמכונה לממכר פחיות שתיה, עד שלא מכניסים את מלא הסכום, לא 
יוצאת הפחית, ואף אם יכניס מטבעות רבים, בכל אופן, המכונה לא תשחרר עד 
שיושלם מלא הסכום, כך המצרי שילם עוד ועוד, עד שהפכה כוס הדם למים. 
ולפי רשעותו של כל אחד ואחד, קבע הקב"ה את המחיר. והיה בזה לימוד, כי 
אף כשהקב"ה מעניש, אין הוא מעניש את כולם כאחד אלא משלם לאיש איש 

כמעשיו וכרשעותו.

פרעה לא סבל במכת דם
אך היה מצרי שקנה מנוי מראש, ולא הוצרך לשלם על כל שימוש במים. היה 

זה פרעה הרשע. 
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במשך חכמה )שמות ז', כ"ג( מבואר כי ההוצאות הרבות שהוציא פרעה על 
גידולו של משה רבינו בביתו והדאגה לשלם מכיסו את כל מחסורו כבנו, היו תחת 
התשלום הרב, שהיה אמור לשלם במכת דם. וזהו שכתוב "ויפן פרעה ויבא אל 
ביתו, ולא שת ליבו גם לזאת", שכן בכל מצרים היה דם, אך בבית פרעה היה מים 

כרגיל, לכן לא שת לבו למכה הזאת.

מפעים לראות כיצד הקב"ה שמר את החשבון במשך שמונים שנה. הרי משה 
היה בבואו לפרעה בן שמונים )שם ז'(. הקב"ה שמר את חשבון ההוצאות מאז היה 
פעוט בן שלושה חודשים, ושילם עליהם אחרי עשרות שנים. "ברוך משלם שכר 

טוב ליראיו". הוא לא שוכח אף מעשה, ומשלם עליהם עד לאחת.

וכי יש תקנה לעבד שאדונו מחמיר בדינו
"וקרבתי אליכם למשפט, והייתי עד ממהר, במכשפים ובמנאפים, ובנשבעים 
לשקר, ובעשקי שכר שכיר" )מלאכי ג', ה'(. נאמר בזה שהקב"ה יעניש בחומרה 
את המכשפים והמנאפים, שהם עוונות חמורים עד מאד יחד עם מי שמתאחר 

בתשלום העבודה לפועל, שמובן כי הוא עוון קל בהרבה.

הגמרא בחגיגה )ה', א'( מביאה כי כשהיה מגיע רבי יוחנן לפסוק זה היה בוכה 
ואומר: וכי יש תקנה לעבד ששוקל לו אדונו, עוונות קלות כחמורות. והרי כאן 
אומר הקב"ה כי את העוונות הקלות יכליל במשפט יחד עם העוונות החמורות 

ביותר.

גלות הגר"א מווילנא
יהודי משומד  כי  יהודי, והבחין  הגר"א בדרך גלותו הזדמן לפונדק בבעלות 

נכנס וביקש לסעוד את נפשו.

החיצוני  מראהו  למרות  בקרבו,  אשר  היהודית  הנשמה  את  שזיהה  הגר"א 
קודם הסעודה  ידיו כהלכה  ליטול את  ועוררו שייזהר  אליו  פנה  לנכרי,  שדמה 
עניינים  על  אקפיד  מדוע  ואמר:  המשומד  גיחך  כיאות.  המוציא  ברכת  ולברך 
ומצוות קטנים שכאלו, אחרי שכבר עברתי רח"ל על העברות החמורות ביותר 

ואף השתמדתי לנצרות.
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נענה הגר"א ואמר לו: דע, כי בשמים יענישו אותך בחומרה על כל עוון ועוון, 
ללא הקלה והעלמת עין מאף אחד מהם ותקבל את עונשך בנפרד על העברות 

החמורות, ואף על כל עברה קלה ככל שתהיה, שזלזלת בה.

כששמע המשומד את הדברים המחרידים הללו, חדרו הדברים לליבו, ופרץ 
בבכי מר לפני הגר"א, בבקשה שיורה לו דרך תשובה על כל עוונותיו.

וכדברים הללו כתב המסילת ישרים )ד'( כי כפי שלא ייתכן שישכח הקב"ה כל 
מצווה קטנה, למרות שעשה גם מצוות גדולות ויקבל שכר על כל מצווה ומצווה 
עצומה  ביגיעה  למופת  זמנו  כל  את  הגדול, שמנצל  ואף המתמיד  בפני עצמה, 
ועל כל  יקבל את שכרו על כל פנים שוחקות שהראה לחבר,  בעומק הסוגיות 

הנהגה ראויה אחרת.

כך "את כל מעשה האלוקים יביא במשפט, אם טוב ואם רע" )קהלת י"ב, י"ד( 
ועל כל עבירה שעבר, ייענש בחומרה רבה, ללא משוא פנים אף לחוטא הגדול, 

שעבר על החמורות שבחמורות. 

לכן פרעה הרשע ששחט כל יום מאה וחמישים תינוקות לרחוץ בדמם )שמות 
רבה א', ל"ד( ופיקד על שעבודם הקשה של עם ישראל למרות שיקבל על כך את 
עונשו הגדול, בכל זאת, את שכרו על מה שהשקיע ושילם למשה בעודו ילד קטן, 

לא שוכח הקב"ה, ולכן שילם לו שבביתו לא היה דם.

ואין כוונת הפסוק הנ"ל "והייתי עד ממהר במכשפים... ובעשקי שכר שכיר", 
עם  יחד  חומרה  באותה  הקלים,  העוונות  על  יתירה  בחומרה  הקב"ה  יעניש  כי 
גדולים כמכשפים  כי אף לעוברים עוונות  העוונות הקשים. אלא מלמדנו בזה, 
ומנאפים לא יוותר הקב"ה על העוונות היותר קטנים שחטאו, ויענישם על כולם, 

עד לאחת.

הכוח לביטול עבודה זרה
הגדול  העיקר  כי  חיים',  ה'חפץ  מרבו,  ששמע  סיפר  בלוך  שלמה  ר'  הגאון 
לביטול כל העבודות זרות, הוא בכח 'ליצנותא דעבודה זרה'. וזהו שכתוב )שמות 
י', ב'( "למען תספר... את אשר התעללתי" וכפירוש רש"י "אשר שחקתי". להתבונן 

בדרך של שחוק, איך שהקב"ה התעלל בהם והראה בזה שאין בהם כלום.
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שם  אי  הנמצאים  כמה  מלבד  בעולם,  זרה  עבודה  כמעט  בימינו  אין  ואמנם 
בהודו הרחוקה, שעדיין סוגדים לעבודה זרה. לרוב העולם אין אפילו תאווה לזה, 

אך רוח העבודה זרה, עדיין מנשבת בינינו, ומכשילה בדרכים שונות. 

הרי "כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה" )רמב"ם דעות ב', ג'(. ומי שמלא 
בטענות וכועס על הגבאי שלא כיבדו בעלייה מזה זמן רב או כועס על רעייתו 
שלא ממלאת בדיוק אחר רצונותיו בשלמות, חז"ל מגדירים אותו כעובד עבודה 

זרה. 

ומשקיעים  אחריהם,  רודפים  חדשים, שאנשים  זרה  עבודה  מיני  עוד  וישנם 
בהם את כל הכבוד והיקר כמו השעבוד אחר הכסף, שעבוד אחר תאוות האוכל 
וכדו', אשר אנשים משקיעים בהם רבות, ומכלים עליהם את ממונם, כישוריהם 

וכל כוחותיהם. 

וכאמור הדרך להינצל מכל זה היא בליצנותא דעבודה זרה. לצחוק מהדחפים 
לכעס ולשאר התאוות, ומהגורמים המביאים להם. וכפי שהאריך מורנו המשגיח 
)עלי שור ב', רמ"ב( כי כח רב יש בבדיחות הדעת, להשרות על האדם אווירה 
יתר השלכותיה הרעות,  בין  וקודרת אשר  אווירה לחוצה  ושמחה, תחת  נעימה 

גורמת אף לכעס.

בליצנות אחת ניתן  לדחות )שבט מוסר( מאה הוכחות, ובוודאי מאה תאוות.

אווירת השמחה אצל גדולי ישראל
אצל כל גדולי ישראל הבחנתי, כי הצד השווה שבהם, היא השמחה המרובה 

שאפפה אותם. תמיד היתה האווירה סביבם נעימה.

היתה  רוחו  ואף  בשמחה,  שרוי  היה  תמיד  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן  מו"ר 
בדוחה עליו לעיתים קרובות. אף מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל דעתו היתה שלווה 
ושמחה במיוחד, ובקודש פנימה אף היה ניתן ממש לחוש בכך, בשמיעת אמרותיו 
השנונות, ובשמחה התמידית הנסוכה על פניו. כמו כן התפעלתי מחוש ההומור 
שניחן בו מורנו המשגיח. וכן בספרו עלי שור )שם( בצורה מעוררת השתאות, 
ממריץ לחובת קניית ההומור וכותב "יש להתלמד למצוא בחיי היום יום, אופנים 
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הן  חיינו,  את  מאד  מעשירה  היתה  בזה  הצלחה  בהומור...  להגיב  והזדמנויות 
בפנימיות בינינו לבין עצמנו, והן ביחסינו עם הבריות".

ומעשים  דברים  מלקיחת  נובעת,  שקפידה  מאחר  ביותר,  מתבהרים  דבריו 
קטנים ללב, שעליהם מתמלאים בכעס וקפידה. אך הומור מסיר את הרוח מהבלון 

הנפוח, ומשיב את העניינים לפורפורציות ראויות יותר.

וכפי שמבחינים כי קמצן מתמלא כעס, על שבירת כל כלי בביתו. אך בחתונת 
בתו, מאחר ולבו מלא בשמחה, מיד בשומעו ניפוץ כלי, זועק 'מזל טוב'. השמחה 
מפיגה כל מתח, וממלאת את הלב ברוגע נעים. ההומור מרגיל את האדם, להציג 

דברים ברוח טובה, קלה ובדוחה. ולא להתפעל מכל עבודה זרה שהיא.

העבודה זרה המפעמת בקרבנו
שמעתי מהמשגיח הגה"צ ר' דן סגל כי אין כוונת רש"י הנ"ל "אשר שחקתי" 
פרעה  לדברי  היא  הכוונה  כי  לו,  ברור  אלא  והשחוק מהם  המכות  לתיאור  רק 
"אשר אמר לי יאורי ואני עשיתיני" )יחזקאל כ"ט, ג'( שכפירוש רש"י אמר בזה, 

שבחכמתי גידלתי את עצמי, והשגתי את מעמדי וכספי.

ויש לצחוק ממה שהקב"ה הראה לו, אם אכן אתה עשית את המעמד שלך, 
בוא נראה אותך מצליח לשמור עליו בכל דרך. ואכן כשנלקח ממנו הכבוד, הוברר 

מיהו אכן נותן הכבוד.

זו עלינו לצחוק מתחושות מעין אלה אשר נמצאות בקרבנו. כביכול  ובדרך 
אני השגתי את ממוני, או טרחתי לרומם את מעמדי. ייתכן כי הם עיקר העבודה 
זרה הטמונה בקרבנו ועלינו להבחין איך הקב"ה מראה בזה, כי "ה' ממית ומחיה, 

מוריד שאול ויעל, מוריש ומעשיר, משפיל אף מרומם" )שמואל א', ב', ו'(.

הוכחת האמת
קהל רב התייצב לרגלי הבימה המכובדת שהוצבה בכיכר העיר, וציפה לתחילת 
האירוע בו אמור להינתן אות הערכה וכבוד לממציא מכונה משוכללת מצילת 

חיים. 
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אך רגע קט קודם נתינת המתנה היוקרתית, הגיח לפתע איש מההמון, וזעק 
הפרס  את  תיקח  אל  המכונה,  את  זה שהמצאתי  הוא  אני  רמאי,  שקרן,  כנגדו: 

ששייך לי. רד מהבמה, ואל תתהדר בכבוד לא לך.

ותהום כל העיר...

הקהל שפשף עיניו בתימהון, ועמם מארגני המעמד הנכבד אשר עמדו בפני 
דילמה קשה: מיהו אכן ממציא המכונה, הראוי להערכה הגדולה.

מאחר שלא הצליחו להתחקות בדיוק אחר הממציא, פורקה המכונה לחלקים 
רבים, ושניהם נקראו לחברה מחדש. מי שאכן הצליח להרכיבה מחדש, התברר 

כממציא המכונה וקיבל את הפרס ברוב גדולה וכבוד.

כעין מעשה זה, הוכח במצרים לפני פרעה, על השליטה בשדים ובכוחות זרים. 
כשמשה רבינו עשה מופתים לפני פרעה, אמרו פרעה ומכשפיו )מנחות פ"ה, א'( 
במה אתם מתגאים לפנינו, הרי ארץ מצרים מלאת כישופים היא, וכי "תבן אתה 

מכניס לעפריים".

אכן טענה היא, אך תשובתה בצדה. אמנם אין חכמה להכניס צפרדעים או את 
חגבי הארבה ושדים למצרים, אך נראה אם יש בכוחכם לסלק את הצפרדעים. 
בזה נראה מי אכן שולט עליהם. מי שיוכל לסלקם, יוכיח כי הוא מנהל ושולט 

על כל מעשיהם. 

ואכן כשהתגברה מכת צפרדע ולא יכל פרעה אל מול קרקוריהם שלא הרפו 
יומם ולילה, ובאו בחדר משכבו ובתוך גופו, קרא פרעה למשה ולאהרן "ויאמר 
העתירו אל ה', ויסר הצפרדעים ממני ומעמי" )שמות ח', ד'(. אז הוכרעה הטענה 
והראה משה כי הקב"ה הוא השולט על כל מה שברא בחכמה, ועל הצפרדעים 

והשדים בכללם. 

תיאור מכת חושך
כשפרצה מכת חושך, החלו התינוקות לצרוח בבכי, האמא ניסתה לגשש את 
בשולחן  נאחזה  האחרונה  בשניה  ומעדה.  בשרפרף  נתקלה  אך  אליהם,  דרכה 
המטבח, אך סכין שהונחה שם, פצעה את ידה, והחל לזוב ממנה דם רב. בדרכה 
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לתינוק שאיננה רואה אותו, אך מזהה את מיקומו לפי הבכי, חיפשה בידיה אחר 
סמרטוט, כדי להניח על ידיה המדממת. בדרכה נתקלה בילד שישב על הרצפה 
ונפלה אפיים ארצה. בינתיים האב מנסה גם הוא לגשש את דרכו באפילה ולעזור, 
אך נתקל בחפצים ומועד. בכל רחבי מצרים נשמעו זעקות רמות, ובכיות עצומות.

ואם כך היו הצעקות במכת חושך, לא ניתן להעלות על הדעת כלל מה היתה 
רמת הצעקות במכת בכורות, עליה נכתב "והיתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים" 

)שמות י"א, ו'(. 

ולפתע... נפתחה הדלת ונשמעו צעדים של אדם הצועד בבטחה.

פחד עצום של גנב שפל שחדר לבית בזמן מצוקתם, מילא את כל בני הבית 
שהגבירו  את צעקותיהם. היה זה היהודי שעשה ספירת מלאי בביתו של המצרי.

לאחר כחודש ביציאתם ממצרים, חזר אותו מבקר נכבד, וביקש כלי כסף, כלי 
זהב ושמלות, אך המצרי השיבו, שאין לו בכלל כלים יוקרתיים שכאלו, וממילא 

אינו יכול להשאילם.

השמאלי,  בארון  השלישי,  שבחדר  בעוד  בפני,  תשקר  אל  היהודי:  לו  אמר 
מעליה  במגירה  יקרים.  ותכשיטים  יפים  כלים  כמה  מונחים  השנייה,  במגירה 

מונחים כמה גביעים יוקרתיים. אשמח אם תשאיל לי אותם.

השתומם המצרי, ומיד הבין מיהו זה שביקר אצלם במכת חושך, בשעה שלא 
אמין, שראית את  איש  כזה  הנך  אם  באמרו,  והתפעל  לו מאומה.  יכלו לעשות 
משכיות החמדה, ולא לקחת מהם לעצמך ללא רשות, אני אשאיל לך. ולא רק אחד 

כבקשתך, אלא אף אתן לך שניים )רש"י שמות ט', ל"ו(.

עשיית צרכיו של פרעה
"לא קמו איש מתחתיו שלשת ימים" )שמות י', כ"ג(. מבואר בזה שאת צרכיהם 
נאלצו לעשות בבגדים. ואף פרעה, שעשה עצמו אלוה, ואמר )רש"י שמות ז', ט"ו( 
שאינו נצרך לנקביו והלך בהסתר מדי יום השכם לעשות צרכיו ביאור בלא שידעו 

על כך, עשה צרכיו על כסא מלכותו.

הסירחון  את  כולם  ממנו  והריחו  בבגדים,  צרכיו  עשה  כאשר  חושך,  במכת 
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הנורא, צחקו ממנו וזלזלו בו על שנתפס בקלקלתו, והתברר כי אינו אלוה והשקר 
הגס, אותו ניסה להעלים במשך שנים רבות, זיוף הוא. 

העמקה בזה, היא ממש קיום מצות "למען תזכור... אשר שחקתי במצרים".
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 קריעת ים סוף 
לדורות

לא להישבר מהקושי
מורנו המשגיח סיפר, כי באחת משנות כהונתו כמשגיח, סבל מקושי רב, רוחני 
וגשמי, בישיבה. חובות כבדים מהניהול הכלכלי השתרגו על צווארו והבחורים לא 
כל כך הקשיבו לו, עד שהיה ברצונו להתפטר מניהול הישיבה. אך קודם להחלטה 

גורלית שכזו, נכנס להיוועץ בשניים מגדולי הדור: החזון איש והגרי"ז מבריסק.

הגרי"ז מבריסק השיב לו בתמיהה, בארבע מילים: "ואם קשה, אז מה?". כלומר, 
וכי הקושי מהווה סיבה לעזוב משימה חשובה?

לים,  קופצים  "כשקשה  אחרת:  בלשון  אך  אותה תשובה,  מעין  ענה  החזו"א 
עד שהמים מגיעים עד האף, ואז הים נבקע לשניים". כלומר, ממשיכים למרות 
הקושי, עד שמרגישים שאין ברירה וזועקים כנחשון בן עמינדב "הושיעה ה', כי 

באו מים עד נפש" )סוטה ל"ז, א'( ואז הים ייבקע, ותראה את הרווחה.

כשעמדו ישראל על שפת הים, כל האנשים שמעו שצריך להיכנס לים, אך אף 
אחד לא רצה להיות הראשון שנכנס. כל אחד כיבד את רעהו להיכנס לים הסוער.

נחשון בן עמינדב נטל על עצמו את המשימה לעשות את רצון ה' ונכנס למים 
השוצפים. למרות שלא נבקעו מיד עבורו, המשיך ללכת עוד ועוד כיהודי מאמין 
העושה את רצון ה' בתמימות, עד שכבר לא היה מסוגל להמשיך, כי באו מים עד 

נפש. 
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ואז ה' בקע לו את הים.

אל לו לאדם להירתע מן הקשיים. אל דאגה, הם לא יכריעו אותך. אתה תעשה 
את רצון ה'. הא-ל המושיע יסייע לו להתגבר עליהם לבסוף.

הצפרדע שהידרה ברצון ה' - הרוויחה
ועל  משכבך  בחדר  ובאו...  "ועלו  ה'  אמר  למצרים,  הצפרדעים  בוא  קודם 
מיטתך, בתנוריך ובמשארותיך" )שמות ז', כ"ח(. ה' אמר לצפרדעים להיכנס לכל 
מקום. לתוך ביתם ולתוך גופם ואף לתוך התנורים הבוערים. לא סתם להיכנס 
בשעה שהתנור כבוי, אלא בזמן שהעיסה נאפית בתוכו. "בתנוריך ובמשארותיך - 

כשהוא מוסק" )מדרש רבה שמות י', ב'(.

מסתבר שצפרדעים רבות הרהרו לעצמן: אמנם הקב"ה ציווה שניכנס לתנורים, 
ציווה שניכנס למיטות שלהם. אני מעדיפה להיות בחדר משכבם,  גם  אך הוא 
ובזה אקיים את רצון ה'. מדוע שאסכן את חיי בכניסה לתנור בוער? אני מעדיפה 

להיכנס למיטות ולשמיכות הנעימות של המצרים.

בסיום המכה נאמר "וימותו הצפרדעים, מן הבתים ומן החצרות" )שם ח', ט'(. 
אומרים חז"ל שמתו הצפרדעים הרבות שהיו במצרים, חוץ מאלו שהיו בתנורים. 

הן היחידות שנותרו בחיים.

דווקא אותה צפרדע, שלא רצתה לסכן את חייה ונשארה במטבח ובחצר, מתה 
ראשונה. ואותה אחת שקפצה לתנור הבוער, נותרה בחיים. 

מי  אך  ירוויח,  כך,  שיעשה  מי  חכמות.  בלי  ה'  רצון  את  לעשות  צריך  אדם 
שבורח מזה, יפסיד.

השבת תתגמל את המקריבים למענה
ישנו הסכם הקיים כבר שנים רבות, שחברת אל על לא מפעילה טיסות בשבת. 
לפני כמה שנים, היתה שבת אחת, שבה הם הפרו את ההסכם וביצעו טיסה בשבת 

רח"ל.

ואמרו שעד  נגדם בחרם,  יצאו  ובראשם מרן הגרי"ש אלישיב  ישראל  גדולי 
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שלא יחתמו על התחייבות ברורה תוך איום בקנס כספי גבוה על כל הפרה, אסור 
לטוס איתם.

רבים ביקשו שאשאל את מרן הגרי"ש אלישיב שאמנם בוודאי לא ייקנו יותר 
כרטיסי טיסה אצלם, אך מי שכבר קנה ושילם במיטב כספו מאות ואלפי דולרים, 

מה עליו לעשות.

התבטא מרן שלא ידאגו, משום שלא מפסידים מהוצאות שבת.

לכולם  תאמר  ואמר:  הוסיף  סגל,  דן  ר'  הגה"צ  למשגיח  כך  על  כשסיפרתי 
שעליהם להיות בטוחים, שהשבת לא תישאר בעלת חוב כלפיהם. מי שיתאמץ 

לכבוד השבת, היא גם תתגמל אותו על כך.

והלך  לו  ששמע  מי  אך  לצפרדעים.  תכניותיו  את  מראש  גילה  לא  הקב"ה 
במסירות, הרוויח.

מי ששומע לקול ה', רק מרוויח.

יותר משנכתב, לא נכתב
את שירת הים כותבים בצורת אריח על גבי לבנה )יו"ד ער"ה, ג'(, כלומר שני 
צדדים חלק ואמצע כתוב, ושני צדדים כתוב ואמצע חלק, יוצא שהָחָלק גדול יותר 
מהכתוב, משום שמהות השירה היא שיותר מהנאמר במילותיה, לא נאמר בה. 

שומעים יותר את הבלתי נאמר ומבחינים יותר בנכתב בין השיטין.

בכל שיר, המילים מעוררות את הלב לתחושה גבוהה יותר מאשר מה שמבטאים 
בפה.

במילותיה.  שנכתב  ממה  בהרבה  גדולה  לשירה  מעוררת  הים  שירת  כלומר, 
שירה על כל חיינו, המלאים פלאים וטובות, הניתנים לנו מידו המלאה, הפתוחה, 

הקדושה והרחבה.
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נולדתי מחדש
מתווך נדל"ן מצליח בארצות הברית סיפר, שלאחר שתיווך כמה דירות לקבלן 

נקרא למשרד, שם קיבל לידיו במזומן את דמי התיווך, סכום גדול.

בחוזרו משם, עבר לראות דירה נוספת שהוצעה לו לתווך באחת השכונות. 
כיון שלא היה ניתן להכניס את המעטפה עם הסכום הנכבד לכיס, הניחה ברכב 
במושב הסמוך לנהג. בכדי להצניעה מעיני זרים ולא לעורר חשד, הניח מגבת 
מעל המעטפה, ומעל המגבת הניח מכשיר קטן, נגן מוזיקה, כדי שייראה טבעי, 

ולא יעורר חשדות של העוברים ושבים.

לאחר דקות מועטות שבדק את הדירה, שב לרכבו.

בהתקרבו לרכב, חשכו עיניו כשהבחין ששמשת הרכב נופצה. 

הבנתי שאם מישהו ביקר כאן, אן לי מה לבדוק, כי הכסף איננו. ליבי הלם 
בעוצמה.

נכנסתי לרכב והבחנתי כי אכן הנגן נעלם, אך המגבת תחתיה מקומטת ותחתיה 
מונחת המעטפה החומה כשסכום הכסף מונח בה בשלמות.

יצאתי משם בלב מלא שמחה והודיה לכיוון המוסך בכדי לתקן את השמשה. 

בשבת שלאחריה, החליט לערוך קידוש כהודיה לה' בבית הכנסת השכונתי.

ידידיו תמהו באזניו לשמחה מה זו עושה, האם נולד לך בן? לא, שהרי אם כן 
הייתי עושה שלום זכר. אז מה, נולדה לך בת? חכו ותראו, בואו לקידוש ותשמעו 

בדרשה על מה מגיע לי 'מזל טוב', ומה נולד לי.

מדוע אנו כעוסים וממורמרים
בקידוש, בין חבר מרעיו, התבטא שהקידוש הוא על שום שנולדה לו הסתכלות 
חדשה: הרכב שלי נפרץ, ושמשת הרכב נופצה. בעקבות כך, נגזל ממני זמן רב 
בנסיעה למוסך ובהמתנה עד לתיקונו המושלם. כמובן שהיתה זו הוצאה גדולה 
לתקן את השמשה הקדמית של הרכב, ולכל זה נוספה גניבת הנגן. היה לי כאן 

הפסד גדול. 



שיחות לחג הפסח  |  סט

אבל... לבי מלא בשיר והלל.

אמנם בזבזתי כמה שעות וכסף במוסך, אך מעטפת הכסף נשארה בשלמותה.

והוסיף ואמר: מה היה קורה אילו לא היה לי ברכב מעטפה עם סכום נכבד 
שכזה. הרי הייתי כועס ומתמרמר על איבוד הזמן והממון, שנגרם לי בעקבות 

הפריצה.

ההוצאה  על  מסתכל  אינני  כי  שמח,  אני  הגדול,  הסכום  בידי  כשנשאר  אך 
הקטנה, אלא על הרווח הגדול שנשאר לי.

בעקבות כך, נולדה לי הסתכלות חדשה על החיים. לא להתבונן במה שאין 
לי, במה שנלקח, או לא ניתן לי, אלא להתבונן בכל הטוב והשפע שמורעף עלי 

בכל עת.

אי אפשר לפרט את החסדים והטובות הללו, כי רבים הם. על כל צעד ושעל, 
אני מוצא טובות וחסדים. אני מגלה רווחים גדולים בחיי.

וממילא הקידוש לא בא להודות על המעטפה שלא נגנבה ממני אלא על חיים 
חדשים, שהתחלתי לחיות, חיים מלאי שמחה ואושר.

השכלתי להבין, כי כעסים נוצרים בחיים, רק מחמת שלא מבחינים, במה שיש 
לנו. ויש לנו הרבה הרבה יותר, מאשר הכסף הרב שהיה לי במעטפה.  

תודה מעומק הלב
ישנו ארגון הפועל רבות בהתרמת כליות, ולשם כך הם עושים פרסום לעורר 

את לב הבריאים להירתם לכך, ולתרום כליה בריאה מגופם.

למי  כליה  לתרום  והחליט  מהעניין,  העלון, התלהב  את  חסידי שקרא  בחור 
שנזקק לכך.

לאחר הבדיקות הרבות התברר, שהוא יכול לעזור לילדה חילונית מדרום תל 
אביב שעקב אי ספיקת כליות, היא חלושה ומיוסרת ושוכבת במיטתה כמעט בלא 

יכולת להניע איברים ולזוז.
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בשמחה הוא עבר את הטיפול הסבוך. לאחר זמן מה, הוא שב לביתו ולסדר 
יומו, כששמחה רבה בלבו על הזכות הגדולה, שתרם כליה לילדה חולה.

לאחר כמה חודשים, הוזמן לבית משפחת הילדה, שם הראו לו הסרטה איך 
מקפצת  היא  תרומתו  לאחר  וכעת  כחות  באפיסת  במיטתה  שכבה  לכן  קודם 

ומשחקת בגינה, כילדה בריאה וכשווה בין שווים.

לאחר מכן ברוב התפעלות, הם העניקו לו מתנה יקרה מאד בצירוף מכתב חם 
ולבבי, המאריך לפרט את החסד הרב שהוא עשה אתה ועם כל בני משפחתה, בזה 

שהוא דאג להם לילדה בריאה.

והם התחברו בידידות עמוקה, למרות הבדלי המנטליות, עד כי לאחר תקופה, 
בעקבות הקשר הרציף ביניהם, הם אף החלו להתקרב אט אט לדרכי היהדות.

תרמו לי שתי כליות
אמר הבחור: המתנה הגדולה שהם נתנו לי והקשר העמוק שנוצר בינינו עד 
תרומת  בעקבות  בינינו,  התהומיים  ההבדלים  למרות  אחת,  כמשפחה  שחשנו 
הכליה, עוררו בלבי את תחושות ההודיה המרובות, שעלינו לחוש כלפי הקב"ה 
שנותן לכל אחד מאתנו לא רק כליה אחת, אלא שתי כליות, בריאות ומתפקדות. 
וכל  והטחול, שמפעילים את העיניים, הפה האוזניים  בנוסף ללב, המח, הכבד 

שאר הרמ"ח איברים ושס"ה גידים בצורה מעוררת השתאות.

והתודה הזו היא, לא רק על מה שנותן לי, אלא על שנותן בריאות מושלמת 
שכזו, גם לאבי ולאמי, לרעייתי ולילדי, ולכל סובבי. התעוררתי לזה כשראיתי 
אצלם כמה בלבול וטרדה נגרם לכל הסובבים אם רק אחד מהם לא בריא בשלמות.

שביעי של פסח הוא יום גדול, לחיות הנס הגדול של קריעת ים סוף ולשמוח 
בנסים הרבים האופפים אותנו בכל עת ולהודות. 

ה' מחזיר בפנים שוחקות
רבנו בחיי )שמות ט"ז, ט"ז( כתב "וקבלה ביד חכמים כי כל האומר פרשת המן 
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בכל יום, מובטח לו שלא יבוא לעולם לידי חסרון מזונות" והתשב"ץ הוסיף "ואני 
ערב בדבר".

המשנה ברורה )קפ"ה, א'( מביא בשם החינוך )ת"ל( "מקובל אני מרבותי כי 
כל הזהיר בברכת המזון מזונותיו מצויין לו בכבוד, כל ימיו". ובזהר )ויקהל רי"ח, 
א' – פי' הסולם( כתב כי "כמו שמברך בשמחה ובעין טובה, כך יתנו לו, בשמחה 

ובעין טובה".

קריאת פרשת המן וההודאה על שנתן הקב"ה לאבותינו מן במדבר וההתבוננות 
דרך זה על מה שמרעיף עלינו פרנסה ושפע וברכה על המזון שזן אותנו, בחן 
ובחסד, בכל עת ובכל שעה, היא עצמה יוצרת ישועה גדולה, ופרנסה בריווח. 
זה יוצר כלי קיבול במה שהאדם מראה בזה לקב"ה, שאני מכיר בטובותיך, ואני 
יודע שהעיניים שלי לא פועלות בצורה אוטומטית ולא כזה פשוט שהכליות שלי 
יתפקדו בשלמות. או אז הקב"ה אומר: לאדם שכזה, אני רוצה להשפיע עוד ועוד.

ז'( המביא מדרש  )א',  יוצרת מקור לשפע. וכדברי הנפש החיים  כל הודאה, 
ה' צלך, על יד ימינך )תהלים קכ"א, ה'(. מה הצל הזה,? אם אתה מראה לו פנים 
שוחקות, הוא מראה לך פנים שוחקות. מראה לו פנים עצובות, הוא מחזיר לך 
פנים עצובות. אף הקב"ה, אתה פונה אליו בפנים שוחקות, הוא פונה אליך בפנים 

שוחקות. אתה פונה אליו בפנים זעומות, הוא פונה אליך בפנים זעומות.

הרי שהשמחה וההודיה לקב"ה, יוצרות מקור לשפע נוסף, שיורעף על האדם.

הגביר שפרץ בבכי אצל הגרי"ש
לאחר שיעור שמסרתי בנושא, נשאלתי על פלוני המהדר בברכת המזון ולא 

נראה שמזונותיו מצויים לו כל כך בכבוד. 

הגרי"ש  מרן  למו"ר  בדורנו,  התורה  מחזיקי  מגדולי  גדול,  גביר  עם  נכנסתי 
אלישיב. בהיכנסנו לקודש פנימה, החל למרר בבכי ואמר: סכומים גבוהים ביותר 
הוזלתי מכיסי למען התורה ולומדיה, הרבה מעבר למעשרות. עם אברכים רבים 
ערכתי הסכמי יששכר וזבולון ואף עוררתי רבים מידידי להירתם ולסייע ללומדי 
התורה. בעבר, כל עסקה שעברה תחת ידי, ראתה ברכה מרובה. אך לאחרונה, 
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הפסדים  ונחלתי  לטמיון,  ירדו  ענק  מפסיד. השקעות  אני  נוגע,  שאני  מה  בכל 
גבוהים. היכן מתקיימת אצלי ההבטחה 'עשר בשביל שתתעשר'?

הם  גם  ילדיך  בריאה?  אשתך  האם  בריא?  אתה  האם  לו:  ואמר  מרן  ניחמו 
בריאים ושלמים? הרי זה שווה הון עתק. הוסיף ואמר לו: תאר לעצמך, כמה היית 
מסכים לשלם אם חלילה עין אחת שלך לא היתה רואה. וכמה היית משלם בשביל 
שאשתך תשמע. וברוך ה' אצלך, ואף אצל בני משפחתך, הכל עובד למישרין. הרי 

זהו שווה כסף הון עתק שמורעף עליך משמים.

לא  א'(,  ט',  )תענית  שתתעשר"  בשביל  "עשר  ומקיים  נותן  שאתה  הצדקות 
יורדות לטמיון. אתה מקבל כנגד זה עושר רב ועצום. הקב"ה משלם מזונות, לא 

רק דרך שטרות כסף.

מזונותיו מצויין לו בכבוד
ממילא, השבתי לשואל, כי דרכים רבות לקב"ה לדאוג שיהיו מזונותיו מצויין 

לו בכבוד. ואף דרך זו היא השפעה של כסף רב ממרומים.

ועוד אמרתי לו, כי "כל הזהיר בברכת המזון" משמעו לדקדק לא רק בכוונתה 
אלא בכל הלכות הברכה. 

לדוגמה ישנה הלכה, שהיא מהמצוות שאדם דש בעקביו: האוכל פת הבאה 
או"ח  ערוך  )שלחן  המזון  ברכת  לברך  חייב  סעודה,  קביעות  בשיעור  בכיסנין, 

קס"ח, ו'(. 

שמעתי ממרן הגרי"ש אלישיב כי כבר בשיעור 150 גרם, נכנסים לספק ברכת 
המזון. בשיעור 230 גרם, לכו"ע חייבים לברך )ראה 'שיעורי מרן הגרי"ש אלישיב 
– ברכות' עמ' תנ"ז(. לעתים אף מצטרף לשיעור הסלט ושאר הדברים שמצורפים 

לסעודה.

ישנם שלא רוצים ליטול ידיים ואוכלים רק עוגות ומאפים, אך צריך לתת את 
הדעת, שאם רעבים ואוכלים כדי שיעור שביעה, נכנסים לבעיה.

זו  בהלכה  וזהירות  דקדוק  על  באה  בריווח  לפרנסה  שההבטחה  מסתבר 
ובהלכות הרבות שבברכת המזון.



שיחות לחג הפסח  |  עג

מי שילמד הלכות אלו על בוריין וידקדק בהן כראוי. ממילא כשיברך בהידור 
ובכוונה, יפתחו לו בזה שערי שפע וברכה, שיורעפו על ראשו ממרומים. 
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 הדרך 
לכיבוש הפסגה

בידו הכוח והממשלה 
קודם הנחת התפילין, בהם נמצאות פרשיות יציאת מצרים, אנו אומרים כי הם 
באים לעורר אותנו, להכיר "שבידו הכח והממשלה בעליונים ובתחתונים לעשות 

בהם כרצונו" )לשם ייחוד, קודם הנחת תפילין(.

ואם כבר בהנחתם מתעוררים אנו לזה, על אחת כמה וכמה כי בשעה שקוראים 
אנו פרשיות אלו, עלינו לחזק עצמנו, בתוספת חיזוק באמונה הזו.

כל נסי ה' ומופתיו במצרים נעשו "למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ" )שמות 
גזירתי מתקיימת - בקרב  י"ח(. ופירש רש"י "אף על פי ששכינתי בשמים,  ח', 

הארץ - בתחתונים".

ערך  מורנו המשגיח  במצרים?  ה'  ומכה, שהכה  מכה  כל  אותנו  מה מלמדת 
פרק שלם )עלי שור א', ש"ח( וכן הקהילות יעקב בספרו חיי עולם )ט"ו( מעורר 

באריכות יתר. 

החיזוק בזה הוא, כמו סוללה הנטענת זמן מה ולאחר מכן היא משמשת את 
האדם לשעות רבות. תפילין הם כהטענה ליום שלם. עבודת הקודש בחג הפסח 
בכלל, ובליל הסדר בפרט, הן כהטענה של סוללה חזקה במיוחד לשנה שלימה 

של חיזוק יסודות האמונה.
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השגחה פרטית ומדוקדקת
המעיין בפרשיות אלו בהכרתו כי הקב"ה מנהל הכל ומשגיח בהשגחה פרטית 
על כל דבר ועניין, מתמלא בשמחה רבה. על כל בקבוק מים הכל יכול מחליט 
אם יהיה בו מים או דם, ואף מחליט איזה עץ ייפגע מהארבה, ואיזה יינצל. וכן 

על זה הדרך.

ידיעה זו, כי הכל יכול אשר לו הכסף והזהב, הטוב, הבריאות והשפע, משגיח 
עלינו בהשגחה פרטית ודואג למלא את כל צרכינו בנחת ובנקל, ממלאת את הלב 

בשמחה עצומה.

הסבא מקלם שלח אגרת לידידו ר' נפתלי אמסטרדם )כוכבי אור ב', אגרת ז'( 
ובסופה כותב "מבין כתלי מכתבו ניכר, שהוא בפחד על בריאותו. אתמהה על 
כבודו, הלא עינינו רואות, כי חזק המזג, לפעמים ייפול כעלה נידף. וחלש המזג, 

יחדש המחדש כנשר נעוריו, ויחיה חיי נחת. ואין שינוי לפניו בין חלש וחזק".

הלא המשגיח עלינו בהשגחה פרטית הוא כל יכול וברגע קט יכול לשנות את 
מצבך מן הקצה אל הקצה, אינני מבין כלל את דאגתך.

לימוד זה מחזק את כל האמונה בהשגחה פרטית, על כל אחד ואחד בפרט, 
ועל כל מעשה לפרטיו.

לי יאורי ואני עשיתיני
הרמב"ם כתב באגרת המוסר ששלח לבנו "ויש לך בני לדעת, כי פרעה מלך 
מצרים הוא היצר הרע באמת. וישראל הם השכל האנושי. ומשה רבינו הוא השכל 

האלוקי. ומצרים הוא הגוף. וארץ גושן הוא הלב".

ובהמשך מעורר אף ללמוד מכך את דרכי מלחמת היצר - מתחבולות פרעה, 
והדרך להילחם בו - מהנהגת משה ואהרן.

למלחמת  ללמוד  לנו  יש  ממנה  פרעה,  את  הנקודות שאפיינו  באחת  נתבונן 
היצר הפרטית שלנו.

"כה אמר ה' אלוקים, הנני עליך פרעה מלך מצרים, התנים הגדול הרובץ בתוך 
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יאוריו, אשר אמר לי יאורי, ואני עשיתיני" )יחזקאל כ"ט, ג'(. מבאר רש"י "ואיני 
צריך לעליונים, כי היאור מספיק לי כל צרכי".

"ואני עשיתיני": וכי הוא מטורף, איך עולה בדעתו שלא נולד מאמא, וכי הוא 
לא יודע שיצא מבטן אמו?! ועוד יש להתבונן איזה 'יצר הרע' מעין טענה זו מונח 
בקרבנו, שאנו צריכים ללחום בו, שכאמור יש לנו ללמוד מפסוקים אלה את דרכי 

המלחמה בו. 

אלא מבאר רש"י "אני עשיתיני - בגבורתי ובחכמתי, הגדלתי גדולתי וממשלתי". 
ובדברי הרד"ק נראה שמשתבח שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החייל הזה.

טענה מעין זו, הרי נשמעת לעתים אף בינינו: כישרונותיי הברוכים הם אלו 
שגרמו להצלחת מעשי, והביאוני להקמת מפעל חיי. נשיאות החן שלי, הקסימה 
את ה'בוס', ומכוח זה מוניתי לתפקיד בכיר יותר. וכן על זה הדרך, עוד טענות 

שנות מעין אלו, נשמעות בקרב מחנינו.

האמונה הברורה כי כל הצלחתי תלויה רק בקב"ה ובלעדיו כל אפשרות שהיא 
לא תצלח, נלמדת ומתבהרת מתוך העיון בפסוקים אלה.

ההשתדלות הבל היא ואין בה מתום
כדברי חובת הלבבות )ביטחון ו'( כי ללא רצונו יתברך, כל השתדלות שהיא לא 
תועיל מאומה בפרנסתי, ואילו ברצונו, אף המעשה הבלתי ייאמן, יגרום להצלחה 

מרובה ועושר רב". 

"קורא דגר ולא ילד, עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו" )ירמיהו י"ז, 
י"א(. בדיוק כפי שגוזלים, אשר נלקחו מאמם וציפור אחרת דגרה עליהם בגזלה, 
לא תועיל לה מסירותה, כי תוך זמן מועט יעזבוה, כך "העושה עושר ולא במשפט, 
בחצי ימיו יעזבנו". הכסף שהשיג שלא ביושר, למרות שנראה, כי כעת הוא תחת 

ידו והצליח בגזלתו, בכל אופן, תוך זמן מה, יעזוב אותו ממונו. 

לא שייך גדולה וממשלה, עושר ורוממות וכל דבר אחר בלא גזירתו יתברך. 
יכול כביכול להשיג ממון שלא  נותן לאדם בחירה, אשר בכוחה  אמנם הקב"ה 

ביושר, אך בסופו של דבר, לא יהא לזה קיום בידו.
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כאשר אדם מאמין כי הקב"ה ייתן לי את הנאותיי בשלמות, וכבר כעת הוא 
נותן לי את כל צרכי ומה שלא נותן לי זהו מחמת שאינני זקוק לזה, ואם אשיג 

זאת בכח השתדלותי - או שזה לא טוב לי, או שייתכן כי זה אפילו רע עבורי. 

וכשמברך כל בוקר "שעשה לי כל צרכי" מתחזק בהכרה ובאמונה, שכל מה 
שאני צריך יש לי, ומה שאין לי, אני לא צריך, ושמא זה כלל לא טוב עבורי, הוא 
לא יחטא ביצר הזה. שהרי למה לו לחטוא, במה שיילקח ממנו לאחר מכן. כפי 
שאין אדם שיילך לגנוב בידיעה ברורה שייתפס אחר כך וישלם מנה אחת אפיים. 

ואכן הקב"ה אומר לפרעה הטוען "לי יאורי ואני עשיתיני" – אני אראה לך, מי 
באמת ברא אותך. וכשאני אחליט שתינטל ממך הגדולה, היא תלך ממך והלאה. 
עד כי אתה וכל המאמינים בך יכירו וידעו כי "ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים" 
ב'(  ה',  )שם  בקולו"  אשמע  אשר  ה'  "מי  בתחילה  שאמר  ומי  כ"ז(.  ט',  )שמות 
לבסוף, יחזר עם הפיג'מה בחוצות מצרים, בשעת לילה מאוחרת ויתחנן שימלאו 

את רצון ה' בשלמות, ויצאו הם וכל אשר להם ממצרים.

צעד אחר צעד בדרך לפסגה
משה רבינו אומר לפרעה "דרך שלשת ימים נלך, וזבחנו לה' אלוקינו" )שמות 
המושלם,  רצונו  את  במפורש  לו  אמר  לא  מדוע  המפרשים  מתקשים  כ"ג(.  ח', 

שיוציא לחופשי את בני ישראל, לחירות עולם.

אלא שמשה רבינו מלמדנו בזה עוד דרך לנצח במלחמת היצר.

מעשה בחסיד עני מרוד, אשר השתוקקותו הגדולה לחזות בפני רבו הגדול לא 
עמדו לו. אך עקב מצבו הדחוק, לא היו בידיו די מעות לנסיעה ואת הדרך הגדולה 

עד לעיירת רבו, עשה רגלית.

לתמיהת חבריו הסביר, כי הוא מצליח ללכת את כל הדרך הארוכה עם 'חמש 
צחוקים': אמנם אין בדעתי לצאת לדרך הארוכה ולהצליח להלך ברגליי את כל 
אורך הדרך, אך בתחילה אני חושב כי הליכה של דרך מועטה, זהו הרי 'צחוק'. 
וכך אני מחליט ללכת רק כברת דרך מועטה, מתוך מחשבה כי אחרי כן ירחמו 

מן השמים. 
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ובהגיעי ליעד הראשון, אני מחליט ללכת עוד כברת דרך מועטה. וכך לאחר 
'רק מעט' עד שאני מגיע לעיירה המרוחקת בה שוהה  חמש פעמים אני הולך 

רבינו הגדול.

את הדרך הזו יש לאמץ לכל מלאכה קשה העומדת בפנינו. כשאדם תמה איך 
אכווין בכל תפילת שמונה עשרה בזמן זה שמחשבות רבות טורדות אותי, עליו 
להחליט כי רק בשלש ברכות ראשונות יכווין. לאחר מכן כשהצליח בזה, יחליט 
על שלש ברכות נוספות. בדרך זו יצליח להשיג את המטרה ולכוון בכל התפילה 

כולה.

ייתן  ארוך,  חורף  לזמן  לישיבה  כשיוצא  וכן  ארוך  סדר  ללמוד  כשמתיישב 
בדעתו להצליח רק עד חנוכה, ולא בכל ששת החודשים הארוכים. לאחר כיבוש 

היעד הזה, ימשיך לכיבוש היעד הבא, עד שישיג את המטרה כולה.

ה'קהילות יעקב' ברוסיה הקפואה 
בשעה ששימש הקהילות יעקב כחייל בצבא הרוסי, החליף במשמרת ליל שבת 
חייל גוי, ששמר לפניו בתחילת הלילה. מיד כשהבחין החייל בבואו מרחוק, פשט 
את המעיל העבה שהוחלף בין השומרים, והניחו על העץ, מתוך מטרה שהחייל 
הבא - יעקב ישראל קניבסקי - ייטול אותו מן העץ ויתעטף בו. כשהבחין בכך, 
התעורר לדון בהלכה, שאין משתמשים באילן, )או"ח של"ו( ואסור בשבת להניח 
חפצים, וכן להסירן מן העץ, וממילא אסור לו להוריד את המעיל מהעץ. אך חשש, 
שאם יישאר לאורך המשמרת בכל הלילה חשוף לכפור הנורא, ששרר בערבות 
רוסיה, ללא לבישת המעיל העבה, יצטנן ויחלה, וייתכן שאף יקפא למוות. והרי 
זהו מקום חולי ופיקוח נפש, המתיר לחלל את השבת. והתחבט רבות האם להסיר 

את המעיל מהעץ.

החלטתי, סיפר לימים, כי אם אשאר כך ללא המעיל חמש דקות, לא יארע 
לי כל נזק. ואכן לאחר חמש דקות ללא המעיל, נשארתי על עומדי. לאחר מכן 
החלטתי, כי אמנם כל הלילה להישאר כך, זהו פיקוח נפש ואסור לזלזל בזה, אך 
עוד חמש דקות נוספות לא יזיקו. וכך בהחלטות נחושות וקטנות שכאלו, הצלחתי 

להעביר את כל הלילה, בלא שאאלץ להסיר את המעיל מהעץ.
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נראה שלכן משה רבינו לא ביקש מפרעה לשחרר את כל עם ישראל מהעבדות 
לחלוטין, שזוהי בקשה שקשה להעלותה על הדעת, אלא ביקש ממנו דבר קל, של 
שחרור לשלשה ימים בלבד, מתוך ידיעה שעל דבר מעין זה, עוד ניתן לדון. ובזה 
לימדנו עוד תכסיס במלחמת היצר, שעם צעדים קטנים, ניתן להגיע ליעד, וכך 

להצליח במלחמה הגדולה.

טיסת המשגיח בגבול המצרי
לאחר מלחמת יום הכיפורים, עזב מורנו המשגיח את הישיבה ונסע עם שניים 
מתלמידיו לעבר תעלת סואץ לחזק את החיילים, אשר אחר מאורעות המלחמה 

שראו מקרוב, היה ליבם פתוח כאולם לחיזוק ולקרבה לעבודתו יתברך.

החיילים  בפני  שמסר  רבים  ושיעורים  רב  לחיזוק  גרמה  שם  שהותו  ואכן 
הצמאים לדבר ה'.

בשובו לישיבה, הביא עמו חיזוקים ותובנות משדה הקרב, ומהחיילים הנלחמים 
מול האויב לתכסיסים אשר יש להעתיק, ולהשתמש בהם במלחמת היצר.

אביב  מתל  הצבא  ידי  על  כשהוטס  כי  המשגיח,  מורנו  סיפר  הדברים,  בין 
לתעלת סואץ, הבחין במהלך הטיסה כי לפתע המטוס הנמיך גובה רב, והמשיך 
בטיסה בגובה נמוך, עד שכמעט נגע בחולות המדבריים. חשש עלה בלבו, שמא 

ישנה בעיה במטוס, והם עלולים ליפול ולהתרסק לארץ. 

זהירות, רדאר לפניך
לתמיהתו הרבה, השיב הטייס כי אל לו לחשוש. המטוס תקין, אך הוא מנמיך 
לטוס, בכדי לחמוק מהרדארים המצריים, מאחר ובאזור הגבול, מוצבים רדארים 
מצריים, המזהים כל כלי טייס, שעובר על ידם. רק מגובה מסוים הם קולטים, אך 

מי שעובר תחת גובה זה, הם לא קולטים אותו כלל. 

ולהצליח  ומנסה לקפוץ  כי מי שהולך בגדולות  ואמר,  עורר מורנו המשגיח 
להשיג מעלות רמות. האויב קולט אותו ומבקש להפילו, אך מי שלא מנסה להשיג 
להשיגה  יצליח  אל המטרה,  בדרכו  אט  אט  צועד  אלא  גבוהים  דברים  ולתפוס 

לבסוף. 
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כך במלחמת היצר, אל לנו להחליט מראש, לקפוץ ולהסתער על מטרה קשה. 
נחליט על מטרות  ולהכשילנו. אך אם  יאזור אומץ להילחם עמנו  כי אף היצר 
קטנות בדרך אל הפסגה, לא ניקלט בעיני הרדאר של היצר, וכך נצליח לנצחו 

בשלמות.
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 כאילו הוא 
יצא ממצרים

'שלום עליכם' ממורנו המשגיח בחג הפסח
מצוות רבות מקיימים אנו בליל הסדר, אך נדמה כי מהמצוות היותר קשות 
הוא הציווי על התחושה. "חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, 
שנאמר 'ואותנו הוציא משם' - לא את אבותינו, אלא אותנו הוציא משם"  )רמב"ם 

חמץ ומצה ח', ל"ז(. ובפשטות חיוב דאורייתא הוא לחוש בכך.

נהוג היה בביתי, עם דמדומי חמה של יציאת החג בשביעי של פסח, שהיינו 
הולכים כל בני הבית, לבקר את מורנו המשגיח. בכל פעם מיד בבואי, היה מקבל 
את פני בחביבות ומתעניין: נו, איך היתה היציאת מצרים שלך? והייתי משיב לו, 

כי זו שאלה קשה ומביכה. 

אני חשבתי שישאל איך היה ה'עונג יום טוב' שלך, הארבע כוסות, או מי היו 
האורחים אצלך, אך הוא חתר ושאל מיד על הנקודה היותר מהותית בכל החג 

הזה, ואולי אף היותר קשה.

קבלת פנים מהמשגיח ר' ירוחם 
ירוחם  ר'  המשגיח  עם  הראשונה  פגישתו  מיר,  לישיבת  בבואו  כי  וסיפר, 
ריבוא  שישים  נראה  איך  ציור  כבר  לך  יש  האם  התעניינותו:  היתה  לייוואוויץ 
כאשר כל אחד מהם, עם תשעים חמורים לובים טעונים בביזת מצרים? אם אין 

לך עדיין ציור בזה, אז אין לך אמונה. 
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זהו ה'שלום עליכם' שנתן ר' ירוחם לבחור חדש בישיבה.

וארבע  חמישים  הם  אלף,  מאות  כפול שש  הזה, תשעים  בציור  יחד  נתבונן 
מיליון. אם תראו כאן מיליון חתולים ברחוב, זה הרי יהיה מחזה שלא תשכחוהו, 
זה  ואם  זהו מחזה בלתי נתפס.  לנגד עיניכם, הרי  יחד  מיליון חתולים הולכים 
יהיה עשרה מיליון, זה כבר משהו שהעין לא שולטת בו. חמישים מיליון זה בכלל 

משהו הזוי לגמרי.

מיליון  וארבעה  אלא חמישים  קטנים,  מיליון חתולים  לא חמישים  היו  ושם 
חמורים. ולא סתם חמורים, אלא חמורים לובים, חזקים ומשובחים. וכולם הולכים 
היוצאים  מיליוני  ידי  על  מונהגים  הם  כאשר  מצרים  בביזת  לעייפה  עמוסים 

ממצרים.

)ב"ק  מקובצת  השיטה  אולם  מיליון,  שני  יצאו  כי  מחשב  )ט"ו(  עולם  החיי 
פ"ג, א'( מביא כי ישנה דעה, שיוצאי מצרים היו עשרים מיליון. ואף לפי הדעות 
השונות, בוודאי שהיו שם כמה מיליונים, שהרי השש מאות ריבוא הם רק הגברים 
בגילאי עשרים עד ששים ואינם כוללים את הצעירים ואף הזקנים, וכנגדם במניין 

הנשים.

אין מילים לתאר בדמיון מחזה שכזה. 

ועל זה אמר לו ר' ירוחם, שאם אין לך כזה ציור בראש, "אין לך אמונה". היה 
זה כאומרו זהו הממד הנעלה המתבקש מבני הישיבה המסתופפים כאן סביבי.

משפל המדרגה לרום המעלה
לא מספיק לומר, אני מאמין שכך היה. מוטל עלינו לחוות את האמונה, לחוש 

ולהרגיש בה.

כעין ספר מתח שנכתב על ידי סופר מוצלח, שאנשים הקוראים בו, נכנסים 
ממש לדמויות. עד שישנם שקראו תיאורים מחרידים על השואה וחלמו בלילות 

חלומות ביעותים, כאילו הם עצמם נמצאים בתוך מאורעות אימי השואה. 

מורנו המשגיח הרבה לעורר דווקא על תחושה אחרת בגאולת מצרים, במחזות 
דמיונו, כשתיאר לעצמו את הלך הדברים, בגאולתם ממצרים. 
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טומאה  שערי  ממ"ט   - תחתית  משאול  יצאו  איך  המחשבה,  אותו  הטרידה 
והגיעו ברגע אחד, בחצות הלילה, לגילוי שכינה. כפי שאומרים בהגדה שבחצות 
כאשר הוציאנו ה', זכינו לגילוי שכינה. "ויוציאנו ה' ממצרים... במורא גדול" זה 

גילוי שכינה )דברים כ"ו, ח'(.

הרי מובא )אור החיים שמות ג', ז'( שהיו שקועים במ"ט שערי טומאה. ואם 
חלילה היתה מתעכבת גאולתם אף ברגע קט, כבר היו יורדים מטה מטה, ונכנסים 

לשער החמישים, ומשם לא היו יכולים לצאת.

בתאוות,  שטופים  היו  קט,  רגע  לפני  שעד  שאנשים  הזה,  כדבר  קרה  ואיך 
ובמ"ט שערי טומאה, בחצות הלילה, בשנייה אחת, התעלו והתרוממו כל כך, עד 
שזכו לחזות מראות אלוקים? וכתרגום האונקלוס )שם( בחזונא רבא - במראות 
גדולות. הרי זה מבהיל על הרעיון לחשוב על המהפך הדרמטי הזה, שהתחולל 
בקרבם. ולא היה זה במהלך של חזרה בתשובה, האורך שנים רבות וטובות, אלא 

ברגע אחד ממש, התהפכו מן הקצה אל הקצה. 

אמנם עבודה רבה וקשה היא עד מאד להגיע לתחושה חיה בזה, אך מאחר 
ונפסק כן בשלחן ערוך וברמב"ם, סימן שניתן להגיע לזה. הרי "לא בשמים היא" 

וניתנה לנו התורה, וציוותה עלינו להרגיש, כאילו הוציא ממצרים אותי ואותך.

שומה עלינו לטכס עצה ולחשוב איך נוכל לקיים את ההלכה הזו.

טיפין טיפין
עצה טובה מאד לזכות להגיע לזה, שמעתי מהמשגיח הגה"צ ר' דן סגל:

הגרי"ז סולוביצ'יק אמר שאם תנסה להכניס בפתח שרוחבו שני מטר ארון 
ברוחב שני מטר, לא תצליח להכניסו. גם אם תתאמץ ותנסה בזווית כזו או אחרת, 
זה לא ייכנס. כיון שצריך מעט ריווח בכדי שיוכל לעבור דרכו. העצה היחידה 
להכניסו היא לפרקו לחלקים ולבנותו אחר כך מחדש וכך יהיה לך ארון מושלם, 

בתוך הבית.

הגרי"ז השיב במשל זה לניצול שואה, ששאלו איך ייתכן הדבר, שכעת קרא 
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יותר  אף  אולי  מזה,  נחרד  וממש  השואה,  מאורעות  על  ומסעיר  מוחשי  תיאור 
מהחוויה עצמה כאשר היה במחנות העבודה.

כשחיית שם את כל המצב, לבך לא היה מסוגל להכיל את מה שקורה סביבו 
בשלמות, אך כשאתה מפרק את הסיפור לאט לאט, זה נכנס ללב. 

נתבונן על כל סיפור ההגדה  יציאת מצרים. אם  כן העבודה בתחושות  כמו 
בליל הסדר וננסה בפעם אחת לקלוט ולהכיל את זה בקרבנו ולחוש בכך, זהו 
דבר בלתי נתפס בעליל. הזכרנו רק שתי נקודות על החמורים הטעונים מביזת 
מצרים, ועל רום גדלותם הנשגבה, שהשיגו ברגע קט, ואפילו אלה הדברים שלא 

ניתן לתארם בפעם אחת. 

אך אם נפרק את סיפור ההגדה לחלקים וכבר זמן רב קודם החג נתבונן כל 
פעם במאורע אחד, נדמיין אותו, נמחיש אותו לעצמנו ונעמיק בו עד שיצטייר 
במוחנו, בצורה מוחשית, ולאחר מכן נעבור לתרחיש הבא בסיפור ההגדה, או אז 
ניתן יהיה להשיג ציורים חיים. וכשנצרף צרה לשעבוד ומכה לגאולה, כל אחד 

יזכה לחוש בעצמו כאילו הוא יצא ממצרים.

וממילא ההכנה הראשונה, הנצרכת לקיום מצוות החג בשלמות, היא עבודת 
ההמחשה, כבר קודם התקדש החג, לאחר עיון והתבוננות עמוקה.

עצות נוספות בדרך לחוש בזה, הארכנו במאמר בעניין 'הדרך לקניית תחושות 
הרוממות'.

הכועס אסור באכילת אפיקומן
חז"ל מקשים )זבחים כ"ב, ב'( מה התחדש במצות "כל בן נכר לא יאכל בו" 
והרי  מ"ח(.  )שם  בו"  יאכל  לא  ערל  "כל  באיסור  נלמד  שלא  מ"ג(  י"ב,  )שמות 

שניהם אוסרים אכילת קרבן פסח לנכרי.

ומיישבים שבא הכתוב לרבות את מי שהתנכרו מעשיו לאביו שבשמים, שהוא 
מומר העובד עבודת כוכבים, או מחלל שבת, שבכח מעשיו נחשב שהוציא עצמו 

מכלל ישראל )רמב"ם שבת ל', ט"ו(.

"כל  כי  י"ג( מביא שחז"ל קבעו  )מצווה  'דרך פיקודיך'  הבני יששכר בספרו 
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הכועס כאילו עובד עבודה זרה" )רמב"ם דעות ב', ג'(, וממילא כל הכועס הופך 
זרה.  דעבודה  כאביזרייהו  ונהיה  לאביו שבשמים,  מעשיו  כמי שהתנכרו  להיות 

וממילא כל הכועס דינו כמומר, האסור באכילת קרבן פסח.

ומוסיף לחדש חידוש עצום ונורא, שמאחר ואכילת אפיקומן, היא זכר לקרבן 
וכשם  באפיקומן.  שייכים  הקרבן,  דיני  אמר(, ממילא  א'  כ"ז,  )ר"ן פסחים  פסח 

שאסור באכילת קרבן פסח, כך אסור הכועס באכילת האפיקומן.

הדברים מחרידים ויורדים תהומות. הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג, מגדולי 
בעלי העבודה, אמר לי כי מחמת חידוש זה הוא מתנה קודם אכילת האפיקומן 
ואומר: אם מותר לי לאכול קרבן פסח, הריני בא לאכול כעת מצה זו, לשם מצוות 
אפיקומן, אך אם אסור לי לאכול אפיקומן, הרי אכילה זו היא כסתם אכילת מצה 

בעלמא.

לאפיקומן,  בהכנות  רבות  חומרות  שעושה  שעד  ייתכן  מבהילים.  הדברים 
באפיית המצות, ובדקדוק לאכול קודם חצות, יצא שיאכל מצה כשרה באפיקומן, 

ובתוך הזמן המוקדם, אך הוא עצמו, אדם האסור באכילה זו. 

ניגשתי לשאול את מו"ר מרן הגרי"ש אלישיב האם צריך לחשוש לדעה זו.

והורה להלכה שמותר לכעסן לאכול אפיקומן, ויתירה מזו, אף לנכרי מותר 
לאכול מהאפיקומן, כיון שלא הושווה האפיקומן לקרבן פסח לכל דיניו.

ולמרות שלא פוסקים כן להלכה, אך לכו"ע בוודאי שסרך עובד עבודה זרה, 
שייך בכועס. מבהיל הדבר, שישנה דעה שכזו אף באפיקומן ובכלל בקרבן פסח, 
שמצפים ומייחלים אנו, כי נזכה לאכול ממנו כבר בשנה זו. ספק גדול אם יהיה 

מותר לכעסן לאכול ממנו.

באה  שלא  בדעתו  שמניח  מאחר  זרה  עבודה  עובד  כאילו  הכועס  כל  שהרי 
ואלמוני  הכעיסו,  פלוני  אלא  הוא,  ברוך  הקדוש  בגזרת  ההפסד  או  הצרה  לו 
ציערו, ועליהם הוא כועס. והרי הוא כעובד עבודה זרה, בזה שחושב שיש אחרים 

המנהלים את העולם, מלבד הקדוש ברוך הוא.

הרי שעבודה רבה מוטלת עלינו, לחזק עצמנו בידיעה ובהרגשה שה' יתברך, 
הוא זה שעשה לי כל צרכי. והוא המשפיע עלי כל טובה או רעה. ורק הוא הגוזר, 
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על כל דבר שיבוא לי, לטוב או למוטב. וממילא אם ידיד לא עזר לי, או אף אם 
פגע בי, בכל דרך שהיא, לא עליו יש לבא בטרוניה, ודאי שלא לכעוס, שהרי לא 
הוא זה שהחליט שכך ייגרם לי. רק הבורא יתברך גזר שעל ידו תסובב לי אותה 

צרה ואי נעימות.

'נגיעות קדושות'
305( מקפידות והידורים בבין אדם  הגר"י סלנטר הזהיר )תנועת המוסר א', 
למקום שבאים על חשבון בין אדם לחברו, שהם בכלל "מצווה הבאה בעבירה". 

ואינו רואה  כיון שהוא משוחד  דין לעצמו,  יכול לדון  וכפי שבעל עסק, לא 
את הדברים בשיקול הדעת הרצוי, כך המשוחד ב"פרומע' נגיעה", כלשון הגר"י 
סלנטר, אותה כוונה לשם שמים משחדת את עיניו, ולא יכול לדון בשיקול הדעת 

הרצוי, האם ראוי לנהוג כן.

כגון שכועס על שלא הצליחו כל בני הבית לאכול אפיקומן קודם חצות וכבר 
מתחילת הסדר הוא בלחץ. אמנם לשם שמים - בכדי שיהדרו בזמן האכילה, אך 
חבל לו, שמתערבות עוד עבירות בתוך מצוותיו ומחמת שיקול הדעת לא הגון, 

יכול אף לאבד את כל עבודתו הגדולה.

השל"ה הקדוש כותב )פסחים א', כ"ט( "שונה הוא הלילה הזה מכל הלילות, 
היא  בו,  הנוהגים  הדינים  וכל  זו,  לילה  עליו. קדושת  מיוחדת השורה  בקדושה 
קדושה רבה עד מאד... ויתנהגו הוא ואשתו כמלך ומלכה, ובני ביתו כבני מלכים. 
ויכינו כלי כסף וזהב, בגדי משי ורקמה. מכל מה שחננו ה' יתברך. כדי להראות 

לכל, שמחת לבו, בחסדו של מקום".

וממילא עבודת השמחה היא עבודה גדולה בהכנות לליל הסדר, ויש להיזהר 
מאד שלא לאבד את השמחה הגדולה, שהיא היא עיקר עבודת הלילה, לשמוח 
יצא  הוא  כאילו  בעצמו,  נדרש מהאדם שיחוש  כי  עד  נפשנו,  ופדות  בגאולתנו 

ממצרים.

כעס הוא חילול שבת
"לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" )שמות ל"ה, ג'(. נחלקו בגמרא 
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)סנהדרין ל"ה, ב'( מדוע יצא לאו זה והוזהרנו עליו בפירוש יותר משאר הלאווים 
והמלאכות האסורות בשבת. הזהר הקדוש )תיקון מ"ח( אומר, שיש כאן אזהרה 

מיוחדת על הכעס, שבא להזהיר על אש המחלוקת.

ותימה היא, מדוע מוזהרים על כך בשבת, יותר מביום חול. אמנם הבערת אש 
אכן אסורה רק בשבת, וביום חול מותרת, אך כעס ומחלוקת, הרי אסורים בין 

בשבת, ובין ביום חול.

אלא שהתחדש בזה, שכעס בשבת, הוא חילול שבת מאין כמוהו.

שהרי השבת מחדירה בקרבנו את התחושה "כי ששת ימים עשה ה' את השמים 
ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש" )שמות ל"א, י"ז( שהבורא יתברך ברא את 
העולם בשלמות, כפי הנצרך לכל אחד ואחד, ונותן טוב לעושי רצונו, ומעניש 
מצרים.  ליציאת  וזכר  בראשית,  למעשה  זכר  היא  שבת  שהרי  רצונו.  לעוברי 
וממילא מתבהרת בה ההכרה בבריאת העולם על ידו ובהשגחתו הפרטית על כל 

דבר ועניין בכל עת ובכל שעה.

העושה מלאכה בשבת - עובר בזה עבירה, אך הכועס בשבת, מכריז בזה שאינו 
מאמין, בהשגחה פרטית. ולא גזירת הקב"ה היא זו שהביאה את מה שנגרם לו. 
ולא הקב"ה שלח את הצער על ידי חברו, אלא חברו הוא זה שהחליט לפגוע בו, 

ולכן הוא כועס עליו.

והוא כמי שנזהר שלא לעבור על כל הל"ט מלאכות, אך לא מאמין בבריאת 
העולם. אמנם הוא חייב בהלכות אלו, אך כל השבת שלו מופרכת מייסודה.

ואם הכעס הוא סתירה לשבת. ודאי וודאי שהוא סתירה עצומה לליל הסדר, 
המסמל את האמונה בהשגחה פרטית.

'לשם שמים' או לשם כבודי
בה,  בכישלון  כיאות  מלדון  המפריעה  הכעס,  בעניין  מוטעית  'נגיעה'  ישנה 

ומונעת מתשובה על כך. 

לעיתים הכעס לובש איצטלא של 'לשם שמים', כגון על שלא נשמעו לפסק 
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הלכה שהוחלט שנקפיד עליו בבית, או שזלזלו בהנהגה אחרת הראויה להישמר 
בבית, אך בבחינה לעומק בשורשי הדברים נראה כי הוא כעס על שזלזלו בכבודו. 

שהרי בעוונותינו הרבים, מעטים ויחידי סגולה הם אותם המקנאים לכבוד ה' 
יתברך, שהרי כשהאדם עצמו חלילה נכשל, הוא יודע למצוא את הנקודות בהן 
ידון את המעשה לכף זכות, אך כשבני הבית עוברים ונכשלים, הוא כועס עליהם.

משום שאכן, אין זה לשם שמים באמת, אלא כעס על שלא שמעו בקולי, ולא 
קיימו את רצוני. כי אני הוא המחליט כאן בבית הזה, והחלטתי שיקפידו על הלכה 

מסוימת, ולא עשו כן.

עצת מרן הגרי"ש אלישיב להינצל מהכעס
התבקשתי לשאול את מרן הגרי"ש אלישיב מה העצה להינצל מהכעס.

הופתעתי לשמוע ממנו תשובה בזה הלשון: "לזה אני לא יודע שום עצה, רק 
ללמוד מסילת ישרים". 

נדרכתי ושאלתי איזה פרק במסילת ישרים. הייתי בטוח שיורה על פרק י"א 
בפרטי מדת הנקיות, העוסק בסוגי הכעסים השונים.

זה  ישרים  יודע, כל דף שאני פותח במסילת  "אני לא  ואמר:  שוב הפתיעני 
משפיע עלי".

לראשו  נקשרו  ומופת  אגדה  סיפורי  אשר  אלישיב,  שהרב  מכך  השתוממתי 
בעניין התמדתו העצומה ודרגתו הנשגבה, נצרך לכך ואף מעיד על עצמו שכל דף 

שפותח במסילת ישרים, משפיע עליו. 

ועוד הוא חידש כאן, שעצם לימוד המוסר, מזכך את האדם בכל ענייניו. "כל 
דף שאני פותח... משפיע עלי".

ואל יטעה האדם לחשוב, שאם אני נגוע בכעס, בעצלות ובעוד מרעין בישין, 
עלי ללמוד כל כך הרבה, ולכן אזניח את המוסר בכלל, שהרי לא יעזור שאלמד 
על נושא אחר במוסר, אלא עליו לדעת שלימוד המוסר בכל עניין שהוא, מועיל 
לכל תקלה ומכשול. ואף אם לומד על הזריזות, זה מועיל לו בתיקון הכעס. וכן 

על זה הדרך. 
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עוונותיו מרובים מזכויותיו
ועוד נאמר על הכועס )משלי כ"ט, כ"ב( "בעל חמה רב פשע". ומכאן לומד 

רנב"י )נדרים כ"ב, ב'( שכל הכועס, עוונותיו מרובים מזכויותיו.

ובכדי לא להיות רב פשע, עליו לזכך עצמו בלימוד המוסר כיאות.

הזמנים שעומדים  בבין  המוסר,  בלימוד  להתחזק  נצרך  כולה  השנה  כל  אם 
בסכנות גדולות יותר, על אחת כמה וכמה שיש להתחזק בו. שמכוח לימוד המוסר 
יתעוררו אצלו הדברים, בגנותם ומעלתם הראויה, ויצילוהו מלהיכשל בכלל, או 

לפחות יהדהדו בו הדברים ויינצל למחצה לשליש ולרביע. 

ואף אם ימשיך לכעוס, אך אם יציל את עצמו ויכעס פעם אחת פחות, זהו כבר 
נמנע,  ופעם אחת  זרה פעמים רבות  וכמו שהעובד עבודה  ונפלא.  ריווח עצום 

בוודאי שהוא ריווח עצום ונפלא.

עצות נוספות להינצל מהכעס
ובוודאי שהאוחז ומתמיד בלימוד ועבודת המוסר, הדבר יסייע בעדו להינצל 

לגמרי ממדה גרועה זו.

עצות נוספות להינצל מהכעס הן: לנגן לעצמו ניגון שמח, שגורם לעתים רבות 
להפיג את הכעס. וכן בדרך מעין זו עורר מורנו המשגיח )עלי שור ב', רמ"ב( כי 
ההומור כוחו רב, לתת פרופורציות אמיתיות יותר לכל דבר, ובזה נמנע מלנפח 

דברים ולראותם בצורה מוגזמת עד שגורמת לכעס.

בגנותו,  שמעורר  המוסר,  לימוד  לאחר  רק  באות  הללו  העצות  כל  כי  מובן 
ומביא את החשק לחפש פתרונות לכעס ולמצוא רוגע ומנוח לנפשו. 

ה' יזכנו להינצל לחלוטין מהכעס ומכל המידות ולקיים את אכילת האפיקומן 
בהידור רב. וכבר השנה נזכה אף לאכול מן הזבחים ומן הפסחים.
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 סוף זמן סיפור 
 יציאת מצרים, 
ד' כוסות והלל

תשובת מורינו הגאון רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א

כל הלילה, אף כשיודע  יציאת מצרים  האם להאריך בליל הסדר בסיפור  שאלה: 
או  שיירדם  כגון  כראוי,  ולהתפלל  שמע  קריאת  לקרא  למחרת  יוכל  לא  כך  שמחמת 

יתנמנם בשעה שקורא ומתפלל. 

תשובה: חייב להאריך בסיפור אף כשמחמת זה לא יתפלל למחרת כהוגן. וכן 
שמעתי ממו"ר מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל.

בניסים  ולספר  מצרים  וביציאת  הפסח  בהלכות  לעסוק  אדם  "חייב  הרי 
ובנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו עד שתחטפנו שינה" )טשו"ע או"ח 
תפ"א, ב'(. ובסוכה )כ"ה, א'( למדנו שהעוסק במצוה פטור מן המצוה בין כשהגיע 
זמן חיובה של המצוה ובין כשלא הגיע זמנה, וכתב רש"י )שם ע"ב ד"ה שחל( 
"שמצוה קלה הבאה לידך, אינך צריך לדחותה מפני חמורה העתידה לבוא". לכן 
אינו צריך לדחות מצוות סיפור יציאת מצרים הבאה לידו כעת, מפני מצות קריאת 

שמע ותפילה העתידה לבא. 

ויש לעיין הרי נחלקו תנאים )פסחים ק"כ, ב'( עד מתי זמן אכילת קרבן פסח, 
רבי אליעזר בן עזריה אומר עד חצות, רבי עקיבא אומר כל הלילה. וכמחלוקתם 
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בקרבן פסח כך מחלוקתם בזמן אכילת מצה, משום שהוקשה מצה לפסח. ונחלקו 
הראשונים כמי פוסקים להלכה, ובביאור הלכה )ריש סי' תע"ז( הביא כל השיטות 
עד אחר  ליזהר מאד שלא לאחרו  "שצריך  ו'(  )מ"ב שם  ומסקנתו להלכה  בזה, 

חצות". 

ויש לדון במצות סיפור יציאת מצרים "והגדת לבנך ביום ההוא" עד מתי הוא 
זמנה אליבא דראב"ע. הרי דרשו חז"ל "יכול מראש חודש וכו' יכול מבעוד יום 
תלמוד לומר בעבור זה, לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך" הרי 
שזמנה הוא בזמן אכילת מצה, ואם כן לכאורה לראב"ע היינו רק עד חצות. או 
שמא אינו ממעט אלא זמן תחילת המצוה, שלא להקדים מבעוד יום קודם זמן 
מצה, אך לאחר שכבר הגיע זמנה הוא נמשך כל הלילה, ככל המצוות שמצוותן 

בלילה שזמנן כל הלילה1. 

ונראה שנחלקו בזה הפוסקים: במנחת חינוך )כ"א, ב'( כתב בפשיטות "לרבי 
חייב  אינו  נמי  הכי  מצה,  מצות  נוהגת  דאין  כיון  חצות  אחר  עזריה,  בן  אלעזר 
במצוה זו )והגדת לבנך( ואף אם איחר לא קיים המצוה לרבי אלעזר, וזה פשוט". 
וכן נקט בפשיטות בשו"ת משכנות יעקב )סי' קל"ט(. וכבר נפתח דבר זה בתורתן 
של ראשונים בחידושי הריטב"א )קידושין נ"ד, ב'( כתב "רבינו אלפסי ז"ל פסק כר' 
אלעזר בן עזריה2 דזמן קריאת ההגדה דאכילת מצה ואכילת פסחים כל הלילה... 
הלכך אוכלין מצה וקורין ההגדה בזמן הזה כל הלילה דומיא דאכילת פסחים". 
מפורש בדבריו שסוף זמן קריאת ההגדה הוא בסוף זמן אכילת מצה, ורק משום 
שפוסקים שזמנה כל הלילה "הלכך קוראים ההגדה כל הלילה" אך לפוסקים שזמן 

מצה עד חצות אף קריאת ההגדה רק עד חצות. 

ו'( "ונראה דמי  אכן הדגול מרבבה כתב )תע"ז, א' הו"ד במשנה ברורה שם 
שאירע לו אונס שלא יכול לאכול פרוסת המוציא עד חצות לא יברך על אכילת 

1. וכן כתב בספר עמק יהושע להגר"י מקוטנא )דרוש י"א הובא במתיבתא פסחים אוצר עיונים ס"ב, 
ד'( שסיפור יציאת מצרים היא מצוה בפני עצמה ואינה תלוי בזמן אכילת מצה ולכן סוף זמן הסיפור אינו 
תלוי בסוף זמן אכילת המצה ולפי דבריו יש לומר שדרשת חז"ל בעבור זה' בשעה שמצה ומרור מונחם 
לפניך באה ללמדנו רק שתחילת זמן הסיפור הוא בשעת תחילת מצות אכילת המצה אבל סוף זמן סיפור 

יציאת מצרים הוא עד עלות השחר ואינו תלוי בסוף זמן אכילת המצה.
2. גירסת הריטב"א "ראב"ע סבר כל הלילה ור"ע סבר עד חצות" ודלא כהגירסא בש"ס שלנו שראב"ע 

אומר עד חצות ור"ע אומר כל הלילה.
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כוס  וישתה  יקדש  לחצות  סמוך  עד  לו  ואם החשיך  להקל.  ברכות  מצה דספק 
ראשון וייטול ידיו ויברך המוציא ועל אכילת מצה ויאכל, וגם יברך על המרור 
ויאכל תיכף קודם חצות. ואח"כ יאמר ההגדה לאחר חצות". סתימת דבריו היא 
שאומר ההגדה לאחר חצות כרגיל ואף חותם בברכת "גאל ישראל" ולכאורה כשם 
שלא יברך על המצה לאחר חצות משום ספק ברכות להקל, כך אף על ההגדה 
הרי  ברכה  ועוד תמה בספר עמק  זמן המצוה3.  עבר  כבר  לברך שמא  יוכל  לא 
מצות מרור בזה"ז אינה אלא דרבנן, ומצות ההגדה היא דאורייתא ומהראוי להניח 
מלאכול המרור עד אחר חצות ולמהר לומר קצת מההגדה כדי לצאת מצות סיפור 
יציאת מצרים דאורייתא קודם חצות. מכל זה משמע שסובר שאף לאחר חצות 

מקיים מצות והגדת לבנך. 

וכן משמע בביאור הגר"א )תע"ז, ו'( שכתב על דברי הרמ"א "ויקדים עצמו שגם 
הלל יקרא קודם חצות - בשביל כוס רביעי, עי' סי' תע"ב. ודלא כתוס' במגילה". 
הרי שסובר הגר"א שמשום ההלל אין צריך להקדים קודם חצות, אלא רק משום 
מצות כוס רביעי שזמנה דווקא בזמן אכילת מצה וזהו שציין לדברי השו"ע )תע"ב, 
א'( "לא יאמר הקידוש קודם שתחשך" ומפרש הגר"א שהוא משום כוס הקידוש 
שהיא אחת מד' כוסות, וזמנה דווקא בזמן מצות מצה דהיינו משתחשך, וכך סוף 
זמנה הוא בחצות כמצה4. הרי שסובר הגר"א שזמן מצות הלל נמשך כל הלילה, 
ומפורש כן במעשה רב )אות קצ"א( "אוכלין אפיקומן ודווקא קודם חצות. אבל 
יציאת  סיפור  מצות  גם  כך  ולכאורה  חצות"5.  אחר  הוא  אם  להקפיד  אין  הלל 

מצרים שהרי ההלל הוא חלק ממנה.  

3. במחנה ישראל )פרק י"ב אות ג'( כתב "וכן לא יחתום ההלל בברכה אם הוא לאחר חצות" והיינו 
מפני שההלל הוא חלק ממצות "והגדת" וזמנו הוא בזמן אכילת מצה עד חצות. וזה שלא כדבריו בשעה"צ 
)תע"ז, ו'( שרק לכתחילה יש ליזהר בזה. וכן בבנין שלמה )א', כ"ט בסופו( לאחר שהתחבט בזה מצדד 

שרשאי לחתום בברכה.   
4. וכן דעת הפמ"ג )א"א תע"ג, א'( שלאחר חצות אין לברך בפה"ג על כל כוס וכוס, שהרי כל הטעם 
שמברך על כל כוס וכוס הוא משום שכל אחת מצוה בפ"ע היא, אך לאחר חצות ספק שמא עבר זמנה 
אין זו כוס של מצוה אלא של רשות. לכן לא יברך עליו. אמנם הבנין שלמה )א', כ"ט בסופו( הסתפק בזה 
ומצדד שבדיעבד מקיים מצוות כוס רביעי גם לאחר חצות. וכן משמע מדברי השעה"צ )תע"ז, ו'( שכתב 

שכל הזהירות בזה היא רק לכתחילה. 
5. לכאורה סותר לדבריו בביהגר"א )הנ"ל( שיש להקדים לשתות כוס רביעי קודם חצות, ואם אין 
להקפיד על הלל קודם חצות, הרי שותה הכוס הרביעי לאחר חצות. ובדוחק יש לומר שכוונתו למקרה 
שאירע והתאחרה השעה והזדרז הגר"א לשתות כוס רביעי קודם חצות והקדים לומר ברכת השיר קודם 
כ"ץ  יעקב  הג"ר  דודי  העירני  אך  חצות.  קודם  הלל  על  הקפיד  ולא  רביעי.  כוס  ולאחריה שתה  ההלל 
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]במכילתא )פרשת בא - והיה כי ישאלך( "רבי אליעזר אומר מנין אתה אומר 
שאם היתה חבורה של חכמים או של תלמידים שצריכים לעסוק בהלכות פסח 
קל"ט(  )סי'  יעקב  וכתב בשו"ת משכנות  וגו'"  נאמר מה העדות  לכך  עד חצות 
שר"א לשיטתו שזמן פסח ומצה הוא עד חצות, לפיכך אף חובת הסיפור "לעסוק 
בהלכות הפסח" היא עד חצות. ויש להעיר שלפנינו במכילתא נאמר רבי אליעזר, 
ואינו רבי אלעזר בן עזריה. והטור ובביאור הגר"א )תע"ו, ד'( הביא לדינא את 
י', ח'( "חייב אדם לספר ביציאת מצרים כל הלילה" משמע  התוספתא )פסחים 
מסתימת דבריו שהוא אפילו לראב"ע. ולהאמור זהו לשיטתו שזמן ההלל הוא אף 

לאחר חצות[.

ומעתה יש לעיין הרי כתב השאגת אריה )סי' ל"ז( שהעוסק בספק מצוה אינו 
פטור מן המצוה. וביאר בקובץ שיעורים )ב', ל"ב( למרות שפטור עוסק במצוה 
נלמד מ"בלכתך בדרך - בלכת דידך הוא דמיחייבת הא בלכת דמצוה פטירת" 
)סוכה כ"ה, א'( והרי אף כשעוסק בספק מצוה איננו "לכת דידך". על כרחך שלא 
די שאינו לכת דידך, אלא צריך דווקא "לכת דמצוה" וכל שהוא ספק לכת דמצוה, 
אינו פוטר מהמצוה. ואם כן כשמאריך בסיפור יציאת מצרים לאחר חצות הרי הוא 
ספיקא דדינא אם יש בו מצוה )מחלוקת הפוסקים הנ"ל( ואינו פוטר מהמצוה. 
ולפי זה אין להאריך בסיפור יציאת מצרים לאחר חצות אם יודע שכתוצאה מכך 

לא יתפלל כראוי וכל שכן אם מחמת זה ייאנס ולא יקרא קריאת שמע בזמנה.

ואף לפי מה שחידש הקהילות יעקב )ברכות ד'( שהחיוב לספר ביציאת מצרים 
כל הלילה "הוא מצוה דרבנן מחודשת דבזמן שיחול עליו דין סיפור ימשיך בזה 
ככל האפשר ואפילו לאחר זמן, כי סיפור זה מביא לידי יראת ה' ואהבתו" ואם כן 
לכו"ע הוא עוסק במצוה אף לאחר חצות. אך זה מועיל רק לפטרו מתפילה דרבנן, 

שליט"א שדחוק מאד להעמיד בכך, שהרי כל סדר הדברים במעשה רב שם הוא תיאור כיצד היה נוהג בכל 
שנה, ודוחק לומר שפתאום מתאר שם שנה חריגה שהתאחר ונאנס. ועל כן צידד לומר שלמסקנת ביאור 
הגר"א א"צ להקפיד לא על הלל ולא על כוס רביעי קודם חצות, וזהו שסיים "דלא כתוס' מגילה" שכתבו 
)כ"א, א' ד"ה לאתויי( "אין להחמיר בהלל של ליל הסדר לקרותו קודם חצות שהרי מדרבנן הוא". ומבאר 
הגר"א שדברי הרמ"א למהר קודם חצות הוא משום כוס רביעי, אך תוס' במגילה חולקים שכוס רביעי היא 
משום ההלל וכמבואר להדיא בדבריהם )סוכה ל"ח, א' ד"ה מי( ואין להחמיר קודם חצות. וכך היא דעת 
הגר"א לדינא וכהנהגתו המובאת במעשה רב ]לפ"ז יש לברך עליו בפה"ג אף לאחר חצות, ודלא כהפמ"ג 
שבהערה הקודמת[. אכן ממו"ר רבינו זצוק"ל שמעתי שלדעת הגר"א יש למהר ולשתות כוס רביעי קודם 

חצות )ומה שכתב המעשה רב יש לדחוק כנ"ל(.
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)הנ"ל( שכשם שכתב השאג"א  ולא לקריאת שמע דאורייתא. שכן כתב הקו"ש 
שהעוסק בספק מצוה אינו פטור מהמצוה, כך העוסק במצוה דרבנן אינו פטור 

ממצוה דאורייתא, שאינה נחשבת כלפיה "לכת דמצוה". 

ושאלתי דבר זה מקמיה דמו"ר מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל והשיבני: 

א[ הפשטות היא שזמן המצוה הוא אף לאחר חצות. כדמוכח מהמעשה בבני 
ברק "שהיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה" והיה רבי אלעזר בן עזריה 
עמהם ואף הוא סיפר כל הלילה אף שסובר שזמן מצה הוא עד חצות, ובשו"ת 
משכנות יעקב )סי' קל"ט( נדחק בזה טובא. ומשמע שמודה ראב"ע שמצות הסיפור 

זמנה כל הלילה.

ב[ אף לסוברים שזמן המצוה הוא עד חצות, כל שהתחיל לקיימה בזמן אף 
כשממשיך לאחר זמנה יש בו מצוה. כעין שמבואר בפוסקים )הרחבנו בזה בשיעורי 
מרן הגרי"ש - ברכות עמ' רפ"ז( לגבי תפילה שכשהתחילה בזמן, יכול להמשיך 
שליט"א  אויערבאך  הגר"ע  מהגאון  ושמעתי  הזמן.  שעבר  לאחר  אף  ולהתפלל 
להוכיח כן ממה שהיו מספרים ביציאת מצרים עד שבאו תלמידיהם ואמרו הגיע 
זמן קריאת שמע של שחרית, והרי לאחר שכבר עלה עמוד השחר לכו"ע עבר זמן 
מצות סיפור יציאת מצרים, ומדוע המשיכו לספר. אלא שלאחר שהתחיל בזמנה 
יש מצוה במה שממשיך אף לאחר שתם זמנה. ]וצ"ע אם יש מצוה בהמשך הסיפור 
אף לאחר הזמן מדוע הפסיקו לקריאת שמע הלא הם עוסקים במצוה ופטורים 
מהמצוה. וצ"ל שבאותה שעה זו מצוה קיומית ולא חיובית והעוסק במצוה קיומית 
אינו פטור ממצוה חיובית. אך פטור מלדאוג למצוה חיובית שתבא אחר כך. וצ"ע  

שוב הראני ידידי הרה"ג רבי יואל רובין שכ"ה מפורש בפירוש הרשב"ץ להגדה 
הגדה וז"ל "הגיע זמן ק"ש של שחרית - שהתחיל היום להאיר ואין מבטלין ק"ש 
מפני סיפור זה. ולולי זה לא הפסיקו מלספר. כי המרבה לספר ביציאת מצרים 
הרי זה משובח כמו שנאמר הוא הלילה הזה שמורים לכל בני ישראל לדורותם" 
וצ"ב שמביא פסוק שנאמר בו "לילה" ובכלל צ"ב מה מצא בפסוק זה שלכאורה 

אינו ציווי ועיין[. 

יש להדגיש שבאכילת האפיקומן צריך להפסיק בחצות, מחמת האיסור לאכלו 
לאחר חצות. כקרבן פסח וכל הנאכלים ליום אחד שאסרו חכמים לאוכלם לאחר 
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חצות "כדי להרחיק את האדם מהעבירה". וכתב הבית הלוי )א', ל"ד( שאף אפיקומן 
שהוא זכר לפסח אסור לאכלו אחר חצות. ועל כן כשמתחילים באכילת אפיקומן 
סמוך לחצות יש להקפיד שלא להמשיך לאחר חצות. וכך שמעתי מרבינו זצוק"ל.





 זכות לימוד התורה הקדושה 

תעמוד לרפואת 

יפה שיינדל בת חיה תחי',

חיים בן יפה שיינדל הי"ו,

חיים רפאל בן חיה הי"ו

 ישלח ה' דברו וירפאם בבריאות הגוף והנפש 

 לאורך ימים ושנים טובים 

בתוך שובע שמחות ונועם


