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על 'כיפות' הציון ויורד למטה...  מביט
 יוחנן ג'וניאן רבילאחר שהיה נפרד 

 מאתרא קדישא מירון, 
 

נהג לרדת כאשר ראשו מוטח לאחוריו 
ומביט הוא על הכיפות המתנוססות מעל 
ציון הרשב"י, עד אשר הגיע למטה ולא 

ד, או אז היה עושה יכל לראותם עו
על פרידתו של  

מהיכלא דרשב"י, כה הייתה דבקותו 
 בתנא האלוקי. 

 יצחק כדורילא דרש רבנו רבי  מעולם
זצ"ל ברבים. אמנם רבותיו בבגדד התרו בו 

רשה כדי שלא לעורר עליו שלא להרבות בד
לגמרי מלשאת  ו  עין רעה, אולם רבנו  

דברים ברבים ובמשך כך שנות חייו הארוכות 
נמנע מלדרוש. יש אומרים, כי הסיבה לכך 

 שלא לבייש את הדרשנים האחרים.  -הייתה
 

תכונת ענווה מוחלטת זו בלטה גם כאשר נשאל 
 .הרב שאלות שונות בלימוד. 

ר ואפר, משתדל להסתיר את גדולתו, לעפ
ועונה רק על מה שנשאל ותו לא, כדי להצניע 

 את ידיעותיו הרבות ואת גדלותו בתורה. 
 

 י לא פלא שהרב כדורי 
לאור ספר הלכה או קבלה אף שהיה ידען 

 מופלג, ואף שהיה לו הרבה מה לכתוב.

 "וקוי ה' יחליפו כח" שליט״א ג הרה״ג  העלון לברכת והצלחת מורנו ורבנו עט״רימים על ימי מלך  

היא שאנחנו מפחדים לספר על רוח הקודש  האמת
זצ"ל כי ישנם כל כך  מרדכי אליהושל הרב 

הרבה מקרים ואנחנו יודעים שלא נוכל לספר אפילו 
 ב לא מקצת קצהו של הסיפורים שהרב 

בחכמתו, ובכל זאת בעקבות מה שליד אתנו הרב 
 "  "זצ"ל על כי "

ט הכרתנו. כשהרב זצ"ל אנחנו מספרים לפי מיעו
היה חולה בבית החולים בקומה העשירית היו באים 

 אליו בבקשה שיתפלל על חולים. 

פעם אחת היה חולה בקומה שמונה, באותו בית 
חולים, ובאו קרוביו של אותו חולה לבקש מהרב 
. הם עלו רק שתי קומות ובאו ליד 

 .פטרמטתו של הרב, והרב סימן להם שהוא כבר נ
 

 משה לויהימים, נכנס אל רבינו  באחד
זצ"ל תלמיד שלמד אצלו למעלה מחמש עשרה 

לו: רבינו, פנו אלי שנה, מידי יום ביומו. ואמר 
גבאי בית הכנסת "אמרי נועם" הי"ו הנמצא 

בקרית יובל ובקשו ממני ללכת אליהם בשעות 
 הערב וללמוד אתם הלכות ומוסר. 

 

ע"כ שאלתי היא: האם אלך והאיך אפסיד את 
 שיעורי עם כבודו? 

י ועוד, אם ישאלו אותי 
, איך אענה להם, היות שירושלים היא 

ם פסיקתא של הרב. כבוד מורינו ורבינו תחו
ם ענה ואמר לשואל: ב"ה אתה היום 

ויורה יורה ידין ידין. והשי"ת יצליח את  
דרכך ועלה במעלות התורה והיראה ותצליח. 

 ועד היום ברכתו מלוה אותו.

מאד. מלחמת השחרור נתנו אותותיהם בתקציב הישיבה, והוא הדלדל  ימי
, אולם רבים מהם רעבו ללחם. ם הבחורים 

שהיה מקים הישיבה ופטרונה, כבר לא היה צעיר,   בן ציון חזן רבי
 והוא התקשה לכלכל את הישיבה מהתקציב המצומצם שהיה ברשותו.

 
הישיבה המפוארת עמדה בפני  שוקת שבורה, ונראה היה כי לא ירחק 

עזרא שרים, נטל עליו  רביזהר. ואולם אז התגייס היום והיא תאלץ להי
, ובימים הטרופים ההם יצא לגייס כספים בחו"ל. הוא ת את 

 הקים בישיבה מטבח וחדר אוכל, ובהם החיו בני הישיבה את נפשותיהם.

ה

ה
לא

ה

מ

 ,המאכלים כשרות על אנו מצווים                      
 

 נפלא מעשה ל"זצ מולכו יוסף רבי לגאון" גבוה שולחן" בספר מצינו זה ובענין
 המלך נפש איוותה פעם. ספרד למלך האוצר שר, ל"זצ אברבנאל יצחק דון ברבינו
 אוכל לא אך, ילבית המלך את להזמין אתכבד: "הרב אמר. האוצר שר עם לאכול
 אם, הוא אסור: "הרב ענה!". כשר בשר נבשל: "המלך אמר". שולחנו על לאכול

: הרב ענה!". ": "המלך אמר". בכליכם נתבשל
 שמא, העין מן שנתעלם בשר" כדין, עלינו נאסר ממנו השגחתנו שהוסרה בזמן"

 שיבוא עד עליו ישגיח שרתךומ מביתך הבשר יבוא! ניחא: "המלך אמר!". הוחלף
 העומד, מסתובב, עגול שולחן לעשות המלך הורה. השר הסכים לכך!", לשולחן

 מנת את הביא היהודי המשרת. השר של למנתו זהות מנות ולהכין, אחת רגל על
 . עיניו ממנה הסיר לא והרב, הרב

 סובב והמלך, עיניו הרב נשא!". בחוץ שם הציפור את נא ראה: "המלך קרא לפתע
 הציפור אחר הרב עקב. השר לפני באה ומנתו, עין כהרף השולחן את ברגלו
 כבר, תודה: "הרב ענה!". בארוחה נמשיך: "המלך אמר. פניו והחזיר, במעופה

 ראה: "קשות והוכיחו!",  ": "המלך תמה!". דיי אכלתי
: התנצל!". אוכל ךאינ ועתה מביתך במיוחד המאכל הבאנו, לכבודך טרחנו כמה

: המלךאמר!". המלךלבקשתבציפורכשהבטתי, לרגעדעתיוהסחתיאעשהמה"
 !".אסור ממאכל שהיצלתך, תורתך ואשרי אשריך"

 ,  זמן לכל נכונים התורה דברי כמה
 (העורך) . לזלזל ואין חשוב ופרט פרט וכל

 

 ההבת קלרה   לע"נ 

איננו בוחרים 
את העולם, 
לתוכו אנו 

נולדים, אך אנו 
בוחרים מה 
 לעשות אתו.

 

הרצון הוא הכוח המניע אותנו אל 
 עבר הדברים החשובים בחיינו.

 

האנושיות 
שלנו, 

מתבטאת 
ביכולת 

להכיר,  שלנו
 

שחוסר 
המושלמות 

שלנו זה 
 דבר טוב

וניתן 
 לשיפור

 

כל אדם הוא אדם 
 שלם, גם אם הוא 

 לא מושלם.

 ל ידיע נבחן דבר כל כי הוא הכלל
 בעיןזצ"ל  ליאון יהודה רבי

 אדם רואה היה וכאשר, רוחנית
 מה הוא אותו ןעניי אשר כל מסוים

  יהודי של 
 , רוחנית מבחינה זה

 

 שווה כמה אדם כל שוקל היה הוא
  ת מבחינת
 .נשמתו שורש ומה

מי שטוב לו עם עצמו 
מפרגן לאחרים. מי 

שקשה לו לפרגן 
לאחרים, סימן שקשה 

 לו להסתכל במראה.

כשאנו באים לעולם, אנו עורכים 
עם החיים חוזה; שם מפורטים 

 כל רצונותינו וציפיותינו. 
 העניין הוא, שגם אחרי 

 שאנו חותמים, 
 החיים לא מוסיפים את חתימתם

  אחד זה נודניק
  ,עצמו על לדבר שרוצה

  לדבר רוצה כשאתה
 עצמך על

 
 

 פ״אתשה ניסן יד׳שבת 

הדלקת 
 ותנר

צאת 
השבת

 
 ר״ת
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  הפטרה
 "וערבה"

 מודותל
 תורה
 כנגד
 כולם
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 פסח תשפ"א 

 
 

ויהי  האוצר  בית  אל  המעשר  כל  את  "הביאו 
טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות"  

 (הפטרת שבת הגדול) 
שישבו  ושמעון,  ראובן  מופלגים,  עשירים  שני  על  מסופר 
והנה,  ושמחו.  ושתו  אכלו  הפורים,  יום  של  המשתה  בסעודת 
בדרך כלל אין העשירים אוהבים לספר איך הגיעו לעשרם, אבל  

 בשעת סעודת המשתה נכנס יין יצא סוד.  
לרב   הודות  לי  בא  עשרי  "כל  לאמר:  לספר  והתחיל  ראובן  קם 

פלו ני, כי בהיותי פעם בעת דרשתו, שמעתי שהיה המקומי, רב 
כי  לנשייכו  'אוקירו  ע"א  נט  מציעא  בבא  הגמרא  פי  (על  אומר 
נאים   במלבושים  אשתו  את  המכבד  שכל  דתתעתרו')  היכי 

 ובתכשיטי כסף וזהב יקרים זוכה לעושר גדול. 
הייתי  זו  דרשה  ששמעתי  קודם  כי  היום,  מזכיר  אני  חטאי  את 

מלבו מלקנות  מאד  היום  מקמץ  מאותו  אך  לאשתי,  שים 
לאשתי   וקונה  עצמי  את  דוחק  הייתי  הדרשה  את  ששמעתי 
תכשיטים ומלבושים נאים יותר מכפי יכולתי, ומכבד אותה בכל  
כחי, ומאז הצלחתי להתעשר עושר רב, וארובות השמים נפתחו,  
אני   פונה  אני  אשר  שבכל  עושר,  של  רב  שפע  עלי  להמטיר 

 ל יתברך". -קל תתהילומצליח, 
ויען שמעון ויאמר: "גם סיבת עשרי היא בזכות דרשה ששמעתי 
מאותו רב, שהיה דורש (על פי הגמרא תענית ט ע"א והתוספות  
שם) 'עשר תעשר, עשר בשביל שתתעשר', כי מי שנותן מעשר  
בדבריו  והאמנתי  מתעשר,  לעניים,  לצדקה  ורווחיו  נכסיו  מכל 

ין יפה מכל נכסי ורווחי מעות באמונה שלמה, ומאז הייתי נותן בע
מעשר לעניים, ליתומים ולאלמנות, ואכן נפתחו ארובות השמים  
והריקו עלי ברכה עד בלי די בעושר מפלג, ואני חייב לתת תודה  

 לרב כי בסיבת דרשתו נעשיתי לעשיר גדול". 
"שכעת אני מתרעם   -המשיך שמעון ואמר    -"אבל האמת אגיד"  

לכבד את האשה במלבושים    ךוזניבאעליו, שכן הדרשה שאמר  
ובתכשיטים, היא יותר טובה ונוחה, כי הלא כל מה שאתה מוציא  

וקישוט   הלבשה  פעם    -לצורך  וכל  בביתך,  אצלך  נשאר  הכל 
שאתה רואה את אשתך במלבושיה הנאים ובתכשיטיה היקרים, 
אני  כן  לא  מז),  (סוטה  בעלה  על  אשה  חן  כי  מזה,  נהנה  אתה 

הדרשה את  רק  וחודש   ששמעתי  חודש  ובכל  המעשר,  אודות 
שום   לי  ואין  לעניים,  ורווחי  נכסי  מכל  תועפות  הון  מזיל  הנני 
תועלת מכספי המעשר, ולכן חמסי על הרב, שלא אמר את כל 
את  לו  יברר  אחד  שכל  אחת,  בדרשה  לו  שיש  העושר  סגולות 

 אשר ימצא חן בעיניו לטובתו ולעשרו". 
ואמר הרב  אל  שמעון  הלך  היום  אדוני    למחרת  כל,  "קודם  לו: 

בטוב  הנאמרות  הנפלאות  דרשותיו  על  לכבודו  מודה  אני  הרב, 
בזכות   ואשר  הקדושים,  רבותינו  מאמרי  פי  על  ודעת,  טעם 

ושמעתי  לדרשתו  פעם  שבאתי 
התעשרתי.  קדשו,  דברות  את 

אבל, יש לי תרעומת על כבודו,  
העצה  את  הזכיר  לא  מדוע 

לעושר, ששמע אותה   ההשניי
ראובן והיא  חברי  את   -,  לכבד 

שלדעתי   יקרים,  ותכשיטים  נאים  מלבושים  לה  ולקנות  האשה 
היא עצה טובה יותר, כי הכל נשאר אצל המכבד, ואילו אני צריך  
לתת את המעשר לעניים ולנצרכים, ולא נשאר בידי מאומה מן 

 המעשר!"  
כשמוע הרב את דברי שמעון העשיר, פתח ספר תהלים והראה  

מט) "אל תירא כי יעשיר איש כי ירבה כבוד  לו את הכתוב (בפרק  
כי   וביאר,  כבודו".  אחריו  ירד  לא  הכל  יקח  במותו  לא  כי  ביתו, 
אשתו,   זו  ביתו  ביתו,  כבוד  שהרבה  מכיוון  לאדם  שבא  העושר 

להתעשר   והצליח  ראובן  עשה  כאשר  לעושר,  זוכה    - והמכבדה 
י אל תקנא בו ותאמר הלוואי וגם אני הייתי עושה כמוהו, ולמה ל

לתת לאחרים מעשר מכל רווחי. אל תאמר כן, "כי לא במותו יקח  
אתה   -הכל"   אבל  כאן,  נשארים  והתכשיטים  הבגדים  במותו 

מעשר   בעולם    -שנתת  פרותיהם  בבחינת  רק  הוא  שלך  העושר 
הבא,  לעולם  לך  מובטחת  הצדקה  מצות  של  הקרן  אבל  הזה, 

 ומיועד לך שכר גדול ונצחי בעולם הבא.  
 (נאה דורש)

 

 "הא לחמא עניא"
כה"א,   בדבר,  יש  ורמז  עניא",  לחמא  "כהא  אומר  היה  החת"ס 

שם הוי"ה הק', ובתיבה זו אנו פותחים את    ןכמנייבגימטריא כ"ו  
באים   אנו  הקב"ה  של  שמכוחו  מצרים",  וסיפור "יציאת  ההגדה 

 ומתחילים לערך את הסדר שנזכה לעשותו. 
 

 "ושאינו יודע לשאול את פתח לו" 
וספר לו על נכנס   סוחר אחד אל ה"תפארת שלמה" מרדומסק 

הקשיים שהתגלעו לאחרונה בעסקיו, וזקוק הוא לסכום גדול של  
 כסף כדי להצליח לשוב ולעמוד על רגליו.

 "מדוע אינך מחפש הלוואה גדולה"? שאל הרבי. 
"מי   פנים:  בבושת  הסוחר  אני    הילוו השיב  חייב  הרי  כסף?  לי 

 כלם יודעים שמצבי דחוק".כספים רבים לכל הסוחרים ו
לשאול',  יודע  'ושאינו  של  למצב  אפוא  "הגעת  הרבי:  לו  אמר 
אני אותך שיתקיים  וללוות, אם כך מברך  שאין לך ממי לשאול 
 בך 'את פתח לו', שיפתחו לך שערי שמים ולא תצטרך לבריות".
 התקיימה באיש ברכתו של הרבי ועד מהרה התהפך מזלו לטוב.

 

לספר   המרבה  זה  "וכל  הרי  מצרים  ביציאת 
 משובח"

באמת   מדוע  במשל  מבאר  מדובנא,  המגיד  קראנץ,  יעקב  רבנו 
 'כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח'. 

זהב,  הביא אתו  זה  בספינה,  שנסעה  סוחרים  של  לחבורה  משל 
זה הביא יהלומים, זה כלים יקרי ערך, וזה בדים נדירים, והנה קמה  
חישבה   והאניה  סערה,  רוח 
להישבר, באותו הזמן לא חשב  
וכל   שאתו,  הסחורה  על  איש 
התפלל   רק  מהם  אחד 
שבה,   הנוסעים  עם  שהספינה 

 תינצל. 

 
 לעי"נ הרה"צ 

  בנימין בינושבן ר'  פנחסר' 
 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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תפילתם,   את  הקב"ה  פסק,  שמע  הגשם  לדממה,  סערה  הקים 
 העבים התפזרו, החמה שוב זרחה והים שקט כמקודם. 

והנפלאות  בהגיעם לחוף מבטחים סיפרו הסוחרים את הניסים 
אותם והודו לה' על חסדו, על הצלת חייהם ועל הצלת   ושאירע
 ממונם.

מהם הביא  מי  ניכר היה  הסוחרים  של  ההודיה  דברי  מתוך  והנה 
תר. ככל שהיה רב יותר ערכה של הסחורה, כן איתו מטען יקר יו

 הרבו בעליה לשבח את הקב"ה על הצלתם.
חישבה    בהיותנו הזידונים,  במים  להישבר   ספינתנובמצרים, 

ה'  אולם  לטמיון,  צפויים  והיינו 
עתרת   לנו  מסר  וגם  הצילנו, 

לא  אשר  ערך  בעלי  נכסים 
המצוות,  התורה,  ישוער, 
חכמה  הבורא,  הכרת 

 ומידות טובות. 
יותר   לאדם  שיהיו  ככל 
כן   הנזכר,  מהסוג  נכסים 
הקב"ה  את  לשבח  ירבה 

 על שחננו בנכסים אלו.
כלנו   "אפילו  ובכן 

חכמים   –חכמים"  
"כלנו    תבחוכמ העולם, 

דבר    –נבונים"   מביני 
מתוך דבר, "כלנו זקנים"  

וחכמת חיים,   ןניסיובעלי  
את   יודעים  ואפילו "כלנו 
התורה". כמשמעו גם אז  

עלינ לספר  "מצוה  ו 
מצרים",  ביציאת 
כך  על  ולהלל  להודות 
לספר   המרבה  "וכל  לה', 
מפגין   מצרים",  ביציאת 
הרבה   הערכתו  את  בכך 
לנכסים יקרי הערך האלו  
הכרת   ואת  שבידו 
בהם,  שחננו  לה',  התודה 

 ולכן "הרי זה משובח".
 

"מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר  
שהיו מסובין  בן עזריה, ורבי עקיבא ורבי טרפון,  

כל   מצרים  ביציאת  מספרים  והיו  ברק,  בבני 
 אותו הלילה" 

בנימין,  השארית  בעל  זצ"ל  מסטופצי  בנימין  רבי  הגאון  הקשה 
ההגדה,  בעל  ידי  על  בשמו  אחד  כל  החכמים  הוזכרו  למה 

 שלכאורה יכול היה לכתוב "מעשה בחכמים שהיו מסובים".
הורקנוס היה כהן (ירוש למי סוטה), ורבי  ותירץ: רבי אליעזר בן 

יהושע בן חנינא היה לוי, ורבי אליעזר בן עזריה היה כהן (ב"מ יא), 

וכן רבי טרפון היה כהן (פסחים עב:), ורבי עקיבא היה ממשפחת  
 גרים (סנהדרין צו:). 

מעתה, הלא כהנים, לוויים וגרים לא היו בשעבוד מצרים, ואם כן 
יכולנו לחשוב שאין עליהם חיוב לספר ביציאת מצרים, על כן בא  
לוויים  כהנים,  שגם  ללמדנו  החכמים,  שמות  ונמנו  זה  מעשה 
וגרים חייבים, וזאת משום שעל ידי יציאת מצרים זכינו לקבלת  

כן ואם  תועלת   םלכוהניגם    התורה,  מכך  צמחה  ולגרים  וללויים 
גדולה, כי ידוע גם נפשות הגרים היו על הר סיני כשקיבלו ישראל  
את התורה, כמאמר הכתוב "את אשר ישנו פה ואשר איננו פה", 
לספר  חייבים  הם  גם  כן  ועל 
ביציאת מצרים, וקל וחומר 

 כל אדם מישראל! 
מתוך   רב  שלל  (כמוצא 

 "). הגדת חכמי ירושלים
 

ביקש   "לבן 
 לעקור את הכל" 

היכן מצאנו שלבן ביקש  
 לעשות זאת?

גימפל  מרדכי  רבי  הגאון 
רוז'ינאי,  אב"ד  יפה, 
חריף   ביאור  מביא 
ששמע מהגאון רבי יוסף 
גיטין   (בגמרא  מסלוצק: 
שהאומר   התבאר  סד.) 
לי   וקדש  'צא  לשלוחו 
אשה', ומת השליח, הרי 
בכל  אסור  המשלח 
שמא   שבעולם,  הנשים 

 היא קרובת ארוסתו. 
שאמרו   מה  ידוע  והנה, 
להרוג   רצה  שלבן  חז"ל 
היה   ואם  אליעזר,  את 
היה   יצחק  הרי  מצליח 
הנשים   בכל  אסור 

 שבעולם, וזרעו של אברהם היה כלה חלילה. 
 (כמוצא שלל רב בשם "הגדת מרדכי") 

 

 "כל דכפין ייתי וייכול כל דצריך ייתי ויפסח"
 דצריך'.  צ"ב כפל הלשון 'כל דכפין' ו'כל  

פסחיהם   שצלו  שנים  כז.)  (נזיר  חז"ל  שאמרו  מה  עפ"י  ונראה 
אחד אכלו לשם מצוה ואחד אכלו לשם אכילה גסה, זה שאכלו 
לשם מצוה עליו הכתוב אומר 'צדיקים ילכו בם' וזה שאכלו לשם  

 אכילה גסה עליו הכתוב אומר 'ופושעים יכשלו בם'. 
בתוס' (פסחים קז:) הקשו על כך, שהרי הפסח נאכל על השובע  

 ?  אדווק
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תרת  
א 

,
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ּלֹא ָרָאה  ְפָחה ַעל ַהיָּם ָמה ׁשֶ  "ָרֲאָתה ׁשִ
ָיָמיו"  ן ּבוִּזי ּבְ א)ְיֶחְזֵקאל ּבֶ  (ְמִכיְלּתָ

ּפּוז ֲהֵרי לֹא ָיכֹול ר ְפַרְיְנד זצוק"ל ָאַמר, ּתַ הרה"צ ר' ָאׁשֵ
ָאר ִלימֹון.  ְלֵהָהֵפְך ְלִלימֹון, ְוִלימֹון ִנׁשְ

י ֹפַעל, ֶזה ּכִ ַנב ּבְ ּנָב, ִאם הּוא לֹא ּגָ ַאר ּגַ ּנָב ִנׁשְ ר: ַהּגַ ְוַהֶהְסּבֵ
ּלֹא  ּבֹות סֹוֵבב ׁשֶ ב ַהּסִ ִיְגֹנב, ְוִאְלָמֵלא הקב"ה עֹוְזרֹוְמַסּבֵ

ין ל ע"ב).  ֵאינֹו ָיכֹול לֹו (ִקּדּוׁשִ
ֲהֵרי  ּנֶה ִאם הּוא ִהְצִליַח ִלְגֹנב אֹו לֹא, ׁשֶ ִאםֶזה לֹא ְמׁשַ

ּנָב? הוּא הוּא לֹא ּגַ ָאָדם ָהַלְך ִלְגֹנב ְולֹא ִהְצִליַח, ֶזה לֹא ׁשֶ
ּנָב לֹא ִיְצַלח!... ׁשוּט ּגַ  ּפָ

ן ּבּוִזי"ָרֲאָתה  ּלֹא ָרָאה ְיֶחְזֵקאל ּבֶ ְפָחה ַעל ַהּיָם ָמה ׁשֶ ׁשִ
ָיָמיו"  דֹולֹות -ּבְ ְפָחה ָיְכָלה ִלְראֹות ַמְראֹות ּגְ ִ ַהׁשּ ה ׁשֶ ּבָ ַהּסִ

ֵרִדיט, ֶאּלָא י ִהיא לֹא ָלְקָחה ְלַעְצָמּה ֶאת ַהּקְ ֵאּלּו, ֶזה ּכִ ּכָ
ְראוֹ  ּנַָתן ָלּה ֶאת ַהּמַ ּזֶה ה' ׁשֶ  ת. ָיְדָעה ׁשֶ

דֹולִ  ְפָחה ָרֲאָתה ַמְראֹות ּגְ ִ ַהׁשּ ֵאּלּו... יםַלְמרֹות ׁשֶ ּכָ ׁשֶ
ּה ָעֶליהָ  ְעּתָ ְפָחה, ְולֹא ֵהִזיָחה ּדַ ֲאָרה ׁשִ ְפָחה ִנׁשְ ִ ִהיא ַהׁשּ ׁשֶ

ֲעַלת רּוַח ַהּקֶֹדׁש.  ָבר ּבַ ט ַא ּכְ ֵלייּבְ ִליֶמעֶנע). (א ִליֶמעֶנע ּבְ
 

ּפִ  ִליָט"א)(כ"ק ָהַאְדמֹו"ר ִמּסְ  יְנָקא ׁשְ
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ותירצו התוספות שיש שני סוגי אכילה גסה: יש מי שכבר מילא 
שעליה   גסה  אכילה  זו  במזונו,  קץ  שהוא  עד  כך,  כל  כריסו  את 
נאמר ופושעים יכשלו בם, כי אכל יותר מדי ואחר כך יאכל את  

אבל   שהיא  הפסח,  נוספת  אכילה  השובע'  יש  על  'אכילה 
היא כאשר הוא עדיין מתאוה לאכול עוד דבר,  והנדרשת בפסח, 

אכילת  עם  עתה,  יהיה  השביעה  וגמר  בטנו,  מילא  שלא  משום 
הפסח, ועליו נאמר 'צדיקים ילכו בם', וזה מה שאומר כעת בעל 
הבית לבני ביתו, 'כל דכפין' דהיינו מי שהוא רעב כי לא אכל כלל,  

מקודם, כי קרבן הפסח נאכל על השובע, ועל כן   אזי 'ייתי וייכול'
יאכל קודם דבר מה כדי לשבור את רעבונו, ורק לאחר מכן יאכל  
את הפסח, ואילו 'כל דצריך' דהיינו מי שכבר אכל וכבר אינו רעב,  
הוא   הרי  שביעתו,  לגמור  כדי  מאכל  דבר  עוד  צריך  רק  אלא 

קרבן   ולאכול  לבוא  מיד  מוכשר 
כן   ועל  כהלכתו,  'ייתי  פסח 

 ויפסח'.  
 (חסד לאברהם) 

 

לספר   המרבה  "כל 
הרי   מצרים  ביציאת 

 זה משובח"
שכל   משובח.  "זה"  הרי 
ביציאת   לספר  המרבה 
ולגלות  ולפרסם  מצרים, 
כבוד מלכותו, הרי "זה" ית"ש  

א זה  טו,  -שנקרא  (שמות  לי 
כבוד  ומתגלה  משובח,  ב) 

 מלכותו. 
שזה   מובא  שלום  אוהב  בס' 

רבי  אחד מג' דברים שהרה"ק  
היה  זי"ע  מקאמינקא  שלום 

מדי  הסדר  בשעת  זי"ע  מראפשיץ  הרה"ק  רבו  בשם  לומר  נוהג 
 שנה בשנה.

 (זרע קודש)
 

 "ידוע תדע כי גר יהי' זרעך"
על פסוק 'ידוע תדע' דרשו חז"ל (ב"ר פמ"ד סי"ח), 'ידוע' שאני 
שאני  'תדע'  ממשכנן,  שאני  'ידוע'  מכנסן.  שאני  'תדע'  מפזרן, 

 אני משעבדן, 'תדע' שאני גואלן.  פורקן. 'ידוע' ש
ביחד  באה  הגאולה  שהבטחת  רואים  המדרש  מדברי  כי  ונראה 
עם הבטחת הגלות, כי השעבוד והגאולה קשורים זה בזה, ואם כן  
והתחזקות הדעת בימי הגלות,   "דברים אלו המה רפאות תעלה 

הרפתקאות  שכל  יאמין  שהאדם 
היא   הכל  העוברים  והצרות 

עה, ואי  לתכלית הגאולה והישו
בלא   הגאולה  להיות  אפשר 

 ". לטובתנו, והכל היא םייסורי
 (תפארת שמואל)

לו   אמור  אתה  ואף  אומר...  הוא  מה  "חכם 
הפסח  אחר  מפטירין  אין  פסח  כהלכות 

 אפיקומן"
יש לדקדק מה זה שאמר כהלכות הפסח היה צריך לומר הלכות 

ההלכה הזאת של אין מפטירין וכו' בחר    אדווקפסח ועוד מדוע  
 בעל ההגדה.

ונראה כי בלילה הזה נותן ה' כח לבן שיוכל לשאול ולאב שיוכל 
כדי   נכונה  תשובה  להשיבו  להשתדל  האב  צריך  כן  ועל  להשיב, 

 שיקבע תשובה זאת בלב הבן תמיד. 
זהו הכונה אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן כלומר שאין לאכול 

טעמו של אכילת   רשיישאאחר אכילת פסח שום מזון הוא כדי  
האב  צריך  כך  בפיו.  פסח 
נכונה  תשובה  לבנו  להשיב 
לעולם   בלבו  שתיקבע 

כשם   רשיישא בלבו  טעמו 
צריך  הפסח  של  שהטעם 

 להישאר בפה. 
 (כ"ק מרן מהרי"ד זי"ע) 

 

בלבד  "שלא   אחד 
 עמד עלינו לכלותינו" 
עמנו   עשה  שהקב"ה  כלומר: 
כל  את  שחילק  בזה  חסד 
שלא   אחרא,  סטרא  כוחות 
האחדות,   בהם  נמצא  יהיה 
עמד  בלבד"  "אחד  שלא  וזה 
בזה,   והכוונה  לכלותינו  עלינו 

האחדות שרויה    ה הייתכי אם  
לא   אזי  העולם,  אומות  בין 

ן כל אשר זממו יהיה נשאר מישראל שריד ופליט, שכן היו עושי
הם   יכולים  לא  לכך  אחדות,  בהם  שאין  משום  ורק  לעשות, 
 להוציא את מחשבתם מן הכח אל הפועל ולכלות את כל עם ה'. 
ישראל,  לבני  השי"ת  שנתן  הכינוס  "בזה  ופירש:  עוד  הוסיף 

שנתן   הצילנו   –  לרשעיםוהפיזור  בזה  דורות,  להרבה  שפיזרן 
 מידם". 

 (שפת אמת)
 

 כן ה' אלקינו"  "ברוך אתה ה'...
ה'   כן  וכו'  גאלנו  אשר  ה'  אתה  'ברוך  הברכה  נוסח  לפרש  יש 

וכו'',   לומר  שאלוקינו  ומשבחים    כשםרצונו  מודים  שאנחנו 
ה'   'כן  גאלנו',  'אשר  להקב"ה 
אלקינו' משבח את ישראל בזה  
השבח, כי מעת יציאת מצרים 
שנים   אלפי  כמה  עברו  כבר 
ומרירות   ושעבוד  בגזירות 

ואח הגיענו  הגלויות,  אלה  כל  ר 

ת 

 לעי"נ האשה החשובה 
  צביב"ר  מרים יוכבדמרת 

 כ"א מר חשון תשפ"א -ליבוביץ ע"ה 
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תי  

  
  

 
 

  
 

 
 
בה

  

ה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיוּ ֲאבֹוֵתינוּ " ִחּלָ  ִמּתְ
קֹום ַלֲעבֹוָדתוֹ יְוַעְכׁשָ   "ו ֵקְרָבנוּ ַהּמָ

ּיֹוֶרֶדת  ָמה ׁשֶ ל ְנׁשָ ּכָ ֵבית ַאְבָרָהם (ְסלֹוִנים) ׁשֶ תּוב ּבְ ּכָ
ִהיא רֹוָצה ָלֶרֶדת  קּוָפה ׁשֶ ֲחָרה ֶאת ַהּתְ ְלעֹוָלם ּבָ

  .ָלעֹוָלם ַהזֶּה
ית  ְזַמן ּבֵ מֹות ָרצּו ְמאֹוד ָלֶרֶדת ּבִ ׁשָ ל ַהּנְ ּכָ ּמּוָבן ׁשֶ ּכַ

ְזַמן ׁש... אֹו ְלָפחֹות ַאַח"ּכ ּבִ ְקּדָ ּנִָאים  ַהּמִ ַהּתַ
ְדֲחפּו ְקָצת  ּנִ מֹות ׁשֶ ׁשָ ים... ַהּנְ דֹוׁשִ ְוָהָאמֹוָרִאים ַהּקְ
ְזַמן  ִדיֲעַבד ָלֶרֶדת ְלעֹוָלם ַהזֶּה ּגַם ּבִ ימּו ּבְ חֹות ִהְסּכִ ּפָ

דֹוׁש ְוַתְלִמיָדיו,  ם טֹוב ַהּקָ ַעל ׁשֵ נוּ ַהּבַ ּלָ ֲאָבל ְלדֹור ׁשֶ
ימוּ ָלֶר  ִהְסּכִ מֹות ׁשֶ ֵאּלוּ ִנְסיֹונֹות לֹא ָהיוּ ְנׁשָ ֶדת.. ּכָ

ֵאּלוּ ַמֲעָבִרים. ֵפל ְוָיתֹום.ּכָ ָ ֶזה ּדֹור ׁשּ  .................. ּכָ
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הלילה הזה לאכול בו מצה ומרור וכו', שמקיימים אנחנו את חג 
 זאת.  אייפלהפסח ככל משפטו וחוקתו, אשר גם בעיני השי"ת 

 (דברי ישראל)
 

 "שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך" 
סיפר הגאון רבי אשר אנשיל מילר: ישבנו בליל הסדר, מסובים  
אנו  בעוד  סערנשט.  בקהילת  רב  שהיה  חמי,  של  שלחנו  על 

אל   חמתך  ״שפוך  רועמות םהגויימזמרים  דפיקות  נשמעו  ״, 
עמו   אשר  הגוי  נצב  ובפתח  הדלת,  נפתחה  מהרה  עד  בדלת. 

החמץ באותה שנה. חמי הרב קיבלו בסבר   פנים  נערכה מכירת 
 יפות, ושאל: ״מה בפיך?״

שקבלתי   היהודים  רשימת  על  ״עברתי  הגוי:  ענה  לחרדתנו, 
הם  אשר  ממכריי,  יהודים  כמה  בהם  וגיליתי  המכירה,  בשעת 

רמאים,   ואף  ממולחים  סוחרים 
ואין   פשוט,  אדם  אני 
דין   עורך  לשכור  באפשרותי 
לכן,   מריבות,  תתעוררנה  אם 

 באתי לבטל את המכירה!״  
המסובים מן   כל  נבהלו 

עלולה   אשר  המכשלה 
שלו  נותר  הרב  רק  להיווצר, 
ורגוע. ״אין בעיה, ידידי״, ענה, 
לכנס   עלי  כך  לצורך  ״אולם 
האנשים   מאות  כל  את 
וחתומים  בעסקה  השותפים 
לעשות   אשתדל  השטר.  על 
הדבר   אולם  בהקדם,  זאת 
הנה   שוב  ימים,  שמונה  יקח 
בעוד שמונה ימים ואנו נבטל 

 את העסקה!״ 
חייכנו למשמע הפשרה   כולנו

מן  יצא  הגוי  ואף  המחוכמת, 
 הבית מרוצה.  

אז פתח חמי שוב בקול נעים: ״שפוך חמתך אל הגויים אשר לא 
 ידעוך...״

   (עולמו של אבא)
 

 "שבעת ימים תאכל מצות" (שמות יג, ו)  
ר"א בן עזריה כל המבזה את המועדות כאילו עובד ע"ז (פסחים 

 קיח)
 וד סיפר עובדה נפלאה. מורה הוראה ידוע  באשד

אצל   עובדת  היא  בפיה,  ושאלה  אישה  התקשרה  סוכות  לפני 
זאת   המועד,  בחול  לעבוד  כולם  את  שמחייב  חילוני  מעסיק 

 עבודה טובה בסביבה שמתאימה לה, וחבל לה להפסיד אותה.  
בחול  לעבודה  מגיעה  שאינה  מי  עקומה  בעין  רואה  המעסיק 

 המועד, והיא שואלת מה לעשות.
 רב לאישה, שתלך לעבודה, אך לא תדרוש עליה תשלום.יעץ ה

אך לא העבירה  האישה עשתה כדברי הרב. היא הלכה לעבודה 
 כרטיס נוכחות.  

והתקשר  לעבודה,  הגיעה  לא  שהאישה  ראה במערכת  המעביד 
לברר מה קרה, הרי הזהיר, שהוא מקפיד מאוד על מי שלא עובד  

 בימים אלו. 
 ודה.ענתה האשה שהיא כן נמצאת בעב

 ומדוע לא מופיע במערכת שאת נוכחת? 
מפני   אבל  המועד,  בחול  לעבוד  רוצה  שאיננה  האישה  הסבירה 
שלא רוצה להפסיד את העבודה, היא חייבת להגיע, ולכן עובדת,  

 אבל בלי כסף". 
ברגע זה את משוחררת, הודיע לה המעסיק, ובקשר לשכר, אל 

 דאגה, גם עבור הימים שלא תעבדי, תתוגמלי.
 חה פרטית)(השג

 

 ~שביעי של פסח~ 

משה  אל  ה'  "ויאמר 
דבר   אלי  תצעק  מה 
ישראל   בני  אל 

 " (יד, טו)ווייסע
עתה   עת  לא  רש"י  פירש 

 להאריך.  
רבי  הרה"ק  את  כששאלו 
עצה  זי"ע,  מקוזמיר  יחזקאל 
בעניין שידוך אם להמתין או  
הנה   השיב,  הדבר,  למהר 
אמרו חכמים קשה זיווגו של 
אדם כקריעת ים סוף (סוטה  
ים   בקריעת  נאמר  ומה  ב), 
סוף, 'מה תצעק אלי דבר אל 
בני ישראל ויסעו' ופירש רש"י  

 לא עת עתה להאריך, כן גם בשידוך.  
   אהודנו)  (משירי

 

ויסעו"  ישראל  בני  אל  דבר  אלי  תצעק     "מה 
 (יד, טו)  

העם   את  לעורר  אחת,  לעיר  פעם  הגיע  זצ"ל  מקוטנא  המגיד 
לתשובה, ועמו הגיע לשם חזן אחד להשמיע מנעימותיו. את פני  
עד   לבם,  את  שתו  לא  ואלו למגיד  רבה,  קבלו בהתלהבות  החזן 
כדי כך, שבליל שבת, לאחר התפילה, לא הזמינו איש לסעוד על 

 .  שולחנו, בעוד שעל אירוח החזן היו קופצים רבים
למחרת היום, עלה המגיד להשמיע את דרשתו, ואמר: "הכתוב  
כאן   ויסעו".  ישראל  בני  אל  דבר  אלי,  תצעק  מה  אומר 
'מה   חדש  באור  הפסוק  את  לראות  עיני  נפקחו  בקהילתכם, 

אחד    -תצעק'   כל  בקולו,  ומסלסל  שצועק  חזן,  לעיר  כשמגיע 

אים,  
ן  
  
  

 

  
 

  
  
 

ְלָאְך ַמְקִריא: "ִמי רֹוֶצה ָלֶרֶדת ְלעֹוָלם........... ַהּמַ
ַנת תש ׁשְ  פ"א"?ּבִ

יעַ  ֶקט!! ַאף ֶאָחד לֹא ַמְצּבִ  ... ׁשֶ
ֲעֵלי ְמִסירּות ֶנֶפׁש, מֹות ּבַ ה ְנׁשָ ּמָ ֲאָבל ָאז ָקמּו ּכַ
ָכה ֵיָרֶאה ּכָ ם ׁשֶ ֵ ְוָקְפצּו ְוָאְמרּו: ִאם ֶזה ְרצֹון ַהׁשּ

ֲחִזיתָאנוּ , תשפ"אּדֹור   מוָּכִנים ִלְהיֹות ַהַחיִָּלים ּבַ
ׁש, לֹא ְזַמן ֶזה ְמִסירוּת ֶנֶפׁש.. ְקּדָ ית ַהּמִ לֹא ְזַמן ּבֵ

ָמָרא אֹו ָהִראׁשֹוִנים. לֹא. ֲאפִ  ּלּו לֹא ְזַמןיִחּבּור ַהּגְ
ם טֹוב ַעל ׁשֵ ְלִמיֵדי ַהּבַ   ..ּתַ

ל ְיִציָאהנִ ייפוֹ ּדֹור האַ  ּכָ ְסיֹונֹות, ּדֹור ׁשֶ ים, ּדֹור ַהּנִ
ׁשְ  ּיֹות ּבִ ל ֵאֶנְרּגִ ּמּויֹות ׁשֶ ִבילָלְרחֹוב ָצִריְך ּכַ

ם ֵ ְרצֹון ַהׁשּ .........................................ְלִהְתַנֵהג ּכִ
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'אלי'   לו,  מגי  –אומר  כשמגיע  אבל  תסעד,  ובביתי  תבוא  ד אלי 
'ויסעו'   לו  אומרים  ישראל'  בני  אל  ל'דבר  שתפקידו   - מישרים, 

 גש הלאה, איש אינו חפץ בו". 
החסד    ןמכיוו מצות  על  לעוררם  שמחובתו  המגיד  ראה  שכך, 

הצדקה,   ה'  'לך  אמר, "כתוב:  לחברו,  אדם  שבין  המצוות  וקיום 
ולנו בושת הפנים'. וביאורו, 'לך ה'' בדברים הנוגעים לך, בדברים  

ידי    שבין שיצאנו  יתכן  'הצדקה',  למקום,  ואנו  חובתנואדם   ,
אבל,  וכשרות.  שבת  שומרים  לומדים,  מתפללים,  אנו  צדיקים, 
'ולנו' בדברים שלנו, שבין אדם לחברו, בושת הפנים, בושנו וגם 

 נכלמנו. 
 (תולדות ישראל) 

 

 (יד, טו)   "מה תצעק אלי" 
שמים   כבוד  על  צועק  הנך  אלי    -למה  תצעק  עדיף בעי  -מה  ני 

ישראל   של  בני   -כבודם  אל  דבר 
הנני   -ישראל   כאשר  גם  כי 

לעולם  הרי  כבודי,  על  מוחל 
של   כבודם  על  מוותר  אינני 

 ישראל. 
 (אמרי אלימלך) 

 

משה  אל  ה'  "ויאמר 
דבר   אלי  תצעק  מה 
אל בני ישראל ויסעו"  

 (יד, טו). 
המגיד מדובנא ביאר זאת על 
בן   היה  אחד  לעשיר  משל  פי 
יחיד ענוג ומפונק שלא הורגל  

 מימיו בכל עבודה. 
מה יהיה בסופו, חשב העשיר  

לעסוק  יודע  אינו  הן  בלבו, 
 במאומה, ולא לעולם חוסן, חובה עלי ללמדו מסחר. 

אמר ועשה. בני יקירי קרא העשיר לבנו, מהיום והלאה תצא בכל 
יום אל השוק ונסה את כוחך במסחר, והיה אם תצליח ותרוויח  
של   סך  לך  ואתן  אשלים  זהובים,  ששה  של  סך  השבוע  במשך 

 לושים זהובים. ש
סכום   את  הבן  מנה  השישי  ביום  השוק.  אל  ויצא  הבן  הסכים 
הכסף שהרוויח, ומצא כי יש לו ששה זהובים חסר פרוטה אחת.  
אבי  יעכב  לא  ודאי  בלבו,  הבן  חשב  אחת  פרוטה  כבר  היא  מה 

 מלתת לי את מחייתי בגלל פרוטה אחת.  
לא ולא, סירב האב בתוקף כאשר 

לל עליך  לפניו,  בנו  את בא  מוד 
פרוטה   דין  הממון,  של  ערכו 
לעמול  עליך  היה  מאה,  כדין 
את   ולהרוויח  קט  מעט  עוד 

לא  שהתעצלת  ומחמת  בינינו,  שהתנינו  כפי  במלואו  הסכום 
 תקבל דבר.  

כן הוא גם הנמשל, אם היו בני ישראל מתקרבים אל הים מהלך 
הים  היה  לא  הים,  שיבקע  עד  מלהתקדם  וממתינים  אחד  יום 

י אין זו דרכו של הקדוש ברוך הוא להקדים את הנס  נבקע כלל, כ
אף לא לרגע אחד שאינו מוכרח. ועל כן אחר שבאו בני ישראל  
עד שפת הים נדמה היה בעיניהם כי כבר מיצו את כל דרכי הטבע 
ועתה לא נותר מקום אלא לנס, וכאשר ראו את הים גועש כדרכו  

אל תמו    'ה  צעקו  לא  עוד  באמת  אבל  נס,  עמם  דרכי  שיעשה 
הטבע, שהרי עדיין היו יכולים להיכנס וללכת במים עד חוטמם,  

מהם ימנע  לא  זה  קטן  דבר  בגלל  כי  נדמה  היה  בעיניהם    'ה  ורק 
למשה  הוא  ברוך  הקדוש  השיב  זה  על  אבל  הנס.  את  יתברך 
קטן   לעשות  שעליהם  החלק  הלא  אלי,  תצעק  כי  לך  מה  ואמר: 

ל הורה  לכן  הנס,  את  לעכב  כדי  בו  ויש  בני  מאוד,  אל  דבר  משה 
 ישראל ויסעו.  

   (אהל יעקב)
 

"מה תצעק אלי דבר  
ישראל   בני  אל 

 (יד, טו) ויסעו" 
להרה"ק   בא  אחת  פעם 
אחד  איש  זצוק"ל  מקאצק 
ר'   הרה"ק  מתלמידי  שהיה 
מלענטשע   לייב  שלמה 
הרה"ק  אותו  שאל  זצוק"ל, 
אני   רבך,  שלום  מה  מקאצק, 
מה  אבל  מאוד,  אותו  אוהב 
להקב"ה   תמיד  צועק  הוא 
ולמה  המשיח,  את  שיביא 
שיחזרו  לישראל  צועק  אינו 
בתשובה, הלא זה מה שאמר 

" רבינו  למשה  מה הקב"ה 
 תצעק אלי, דבר אל בני ישראל". 

 )שיח שרפי קודש(
 

 "וישם את הים לחרבה ויבקעו המים" (יד, כא) 
באים   ישראל  ראה  ראה,  מה  וינס",  ראה  "הים  במדרש  איתא 

 ורכוש של מצרים בידם.
באים   הזה "ישראל  המופלא  הדבר  את  הים  משראה  לפרש  יש 

כ עשירים  נעשו  ישראל  שבני  בידם"  מצרים  של  כך  ורכוש  ל 
את  שכחו  ולא  ה',  אל  צועקים  הם  כן  פי  על  ואף  ובזהב,  בכסף 
מכך   נתפעל  במרומים,  היושב 
ארץ   דרך  ונתמלא  מאוד, 

 בפניהם, "ויבקעו המים". 
 (דברי בינה)

שר 

 לעי"נ האשה החשובה מרת 
"ר משה אליעזר בע"ה  פייגא צפורהה

 ג' שבט תשפ"א -שיחי' יודלביץ 

בני 
י 

  

 
  
  

  
 

  
ק 

נ

ּבֹורֹות ָהֵאּלּו, ֵאּלּו ֵהן ֲאַנְחנוּ ...... מֹות ַהּגִ ׁשָ !!! ְוַהּנְ
ִהְתַלֲהבּות ְוָאַמְרנּו: ִאם ֶזה ְרצֹון ֲאַנְחנּו ָקַפְצנּו ּבְ

ֲחִזית ם, ֲאַנְחנּו ַהַחּיִָלים ּבַ ֵ  .ַהׁשּ
ִחּלָה עֹובְ  יר ֶאת "ִמּתְ י ִהְסּבִ ֶזה ָהַרּבִ ֵדי ֲעבֹוָדהּבָ

ֲחִזית ֵהם ָרצּו, ֵמי ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו" לֹא ַחּיִָלים ּבַ
ׁשּו, לֹא ִנְסיֹונֹות לֹא ַמֲעָבִרים, ַרק ּקְ ְמנּוחֹות ֵהם ּבִ

ָעה   .ּדֹור ּדֵ
ֲחִזית "ֵקְרָבנּויֲאָבל "ְוַעְכׁשָ  נּו ַחּיִָלים ּבַ ּלָ ו" ַהּדֹור ׁשֶ

קֹום ַלֲעבֹוָדתוֹ    .."ַהּמָ
ֶזה, לֹא ָצִריְך ּכְ ֵפל ׁשֶ דֹור ׁשָ ִביל ְלִהְתַחזֵּק ּבְ ׁשְ ּבִ

 ..יֹוֵתר ִמזֶּה
יְנָקאכ"ק האדמו"ר ִמ (  )שליט"א ְסּפִ
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 פסח תשפ"א 

 
 

 "ויבקעו המים" (יד, כא)
איתא בגמרא פסחים (קח.) קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים  

 סוף.  
ש שכמו  זי"ע,  הרי"ם  ה"חידושי  חשבו פירש  סוף  ים  בקריעת 

על   אך  להם,  יעשה  שהקב"ה  אפשריות  מיני  כל  על  היהודים 
האפשרות של קריעת ים סוף לא חשבו, ובסוף נס זה עשה להם  

א והקב"ה, כמו כן במזונותיו של אדם, אדם חושב שהפרנסה תב
יכולה   הפרנסה  לבסוף  אך  וכדומה,  אחר  או  הזה  המקום  מן  לו 

וכ  כלל.  צפוי  בלתי  ממקום  קשה  לבא  שאמרו  במה  לפרש  יש  ן 
 זיווגו של אדם כקריעת ים סוף.

 

 "ויאמינו בד' ובמשה עבדו" (יד, לא)  
רבי   הגאון  אבי,  כשנתמנה  זצ"ל:  סופר  עקיבא  רבי  הגאון  סח 
של  במבטאם  היה  רגיל  קראקא,  של  לרבה  זצ"ל,  סופר  שמעון 
בני פרשבורג ולא הבין לאשורה את שפתם של בני קראקא. באה  

אשה הבין הבוכיי  לפניו  ברכה.  היא  ומבקשת  חולה  ילדה   ,
שמנהג  חשב  רצונה.  מה  הבין  לא  אך  וב'חולה',  ב'בן'  שהמדבר 
עלי  לו  "תני  ואמר:  נענה  סגלה.  מהרב  שמבקשים  המקום, 

תניחני לנפשי.    םובינתיילא יזיק,    –חרובים". חשב: אם לא יועיל  
והילד הבריא. פשטה הרינה בקראקא: הרב מחולל   –עשתה כן  

הזהירו  הפריץ  בבכי:  ומרר  אדם  לפניו  בא  שכך,  כיון  מופתים. 
שאם לא ישלם את דמי החכירה במועד, ישליכהו החוצה ויכרת  
מקור פרנסתו. אין בידו פרוטה לפורטה, ואנה הוא בא, במבטא 

ובכיו   הבין    תוויעגליצאי דבר האיש,  עוד יותר את הדברים. לא 
הרב דבר, אך דמה ענין לעניין וחשב: 'ודאי אף הוא בא לסגולה'.  
נענה ואמר: "יקח עלי חרובים". לא הרהר האיש אחר רבו, קטף 
לרחוב.  ויצא  המשקה  את  שתה  משקה.  מהם  וחלט  חרוב  עלי 

מחושי   הרגע    םמעייתקפוהו  ובאותו  מתעלף...  שנפל  עד  עזים 
הפרי שם  הבין  עבר  הכרתו,  ומאבד  מתמוטט  שראהו  כיון  ץ. 

על   אני  מוחל  "קום,  וקרא:  נרעש  התעלף.  ומוראו  שמפחדו 
אך כאן  –החוב". ואמר רבי עקיבא: "איני פתי המאמין לכל דבר 

מן   נעזר  תמימה  באמונה  בצדיק  שהמאמין  במוחש,  ראיתי 
 השמים. 

 (מעשה רב)
 

"אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת  
לה' ויאמרו לאמר אשירה לה' כי גאה גאה סוס  

 ורכבו רמה בים" (טו, א)
נבקע   סוף  שים  לאחר  התרוננה  הים,  שירת  הזאת,  השירה 

לחורבה   הים  את  וישם  הים...  על  ידו  את  משה  "ויט   - לשניים: 
וייבקעו המים" (יד, כא). מדוע צריך להתפעל מהנס של קריעת  
שרדפו   מהמצרים  ויינצלו  בו  יעברו  ישראל  שבני  כדי  סוף  ים 

ות וגם עליו  הרי גם ים רגיל, לא קרוע, מעורר התפעל  -אחריהם  
 יש לומר "מה רבו מעשיך ה' "? 

על השאלה הזאת ניתן להשיב במשל על פסל נפלא, אמן מיוחד, 
אמיתי   הנראה  סוס  שפיסל 
ונושם.   חי  הוא  כאילו  לגמרי, 

של   להתפעלותם  והמתין  העיר  בכיכר  הסוס  את  הפסל  הציב 
אדישים   היו  הפסל  פני  על  שחלפו  האנשים  אבל  התושבים. 

 ל לביתו וסיפר על אכזבתו. לגמרי. חזר הפס
אמרו לו בני ביתו: היצירה המושלמת שלך נראית כל כך אמיתית  
ולכן אנשים לא נותנים את דעתם כי ישנם עוד סוסים ברחובות  
העיר, והסוס המפוסל שלך נראה כאחד מהם. זאת עשה: בקע  

ואז תראה   -את הסוס לשניים והצב בכיכר את שני חלקי הפסל  
בים יעצרו ויתפעלו מעבודת האמנות הנפלאה שכל העוברים וש

 שלך.
סוף   ים  קריעת  של  השמיימית  להתערבות  האדם  זקוק  כך 
 לשניים כדי להתפעל מכוחו של הקב"ה וממעשיו בניהול העולם. 

 

 "מי כמוכה באלים ה'" (טו, יא) 
אחד נגיד  בא  פעם  זצוק"ל,  משינאווא  הרה"ק    , חסיד  ,סיפר 

נסע בחזרה לביתו, אמר    ממרחקים לבעל שם טוב זי"ע, וכאשר
אבקשך   פלוני,  עיר  דרך  לביתך  נוסע  אתה  טוב  שם  הבעל  אליו 
פריסת שלום ממני. הבטיח   ותמסור לו  שתהיה אצל רבי בערל 
בני   את  האיש  שאל  לעיר  בא  וכאשר  בקשתו  למלאות  האיש 
העיר היכן דר ר' בערל, הוא צייר לעצמו שמסתמא הוא מחשובי 

ס בשלומו, אבל אף אחד לא ידע העיר כיון שהבעל שם טוב פור
ומצא  שם  והלך  מלמד,  בערל  על  כוונתו  אולי  אחד,  ענה  ממנו. 
שם חדר קטן ומלמד לומד ברכי נפשי עם ילדים, ובאמצע כאשר  

מעשיך  רבו  "מה  לפסוק  מלאה   'ה  הגיע  עשית  בחכמה  כולם 
הארץ קניניך" שאל את הילדים למה הפסיק דוד המלך באמצע 

יאה ונפלאותיו, היה לו להמשיך "זה הים  דבריו שסידר סדר הבר
מעשיך רבו  "מה  לומר  ולבסוף  ידיים",  ורחב  אלא  'ה  גדול   ,"

סדר  על  מקום  של  שבחו  המלך  דוד  שכשסידר  הוא,  התירוץ 
הבריאה ונפלאותיו, הגיע להתלהבות גדולה, ותיקד בקרבו כאש 
בסדר  השי"ת  שבחי  לגמור  להתאפק  היה יכול  שלא  בעצמותיו 

והי מעשיך הבריאה,  רבו  "מה  בקול  ולצעוק  להפסיק  מוכרח    ה 
", ושוב היה יכול להמשיך הלאה שבחי השי"ת בסדר הבריאה.  'ה

וכאשר ראה ושמע החסיד איך המלמד ר' בערל מדריך הילדים 
ודבריו הלפידים פלחו ללבו, הבין מדוע שלח אליו הבעש"ט הק'  
ל  פריסת שלום. והמלמד היה הרבי ר' בער ממלא מקומו של הבע

 שם טוב הק'. 
הפשט   לפרש  זי"ע  משינאווא  הגה"ק  אמר  האלה  דברים  פי  על 
בשירה, כי גם כאן קשה כי משה ובני ישראל התחילו לסדר שבחו  
הפסיקו  למה  כן  אם  עמהם  שעשה  הנסים  גודל  על  מקום  של 
להמשיך   צריכים  היו  וכו'  באלים"  כמוכה  "מי  לומר  באמצע 

ר "נטית ימינך" ולבסוף  השירה על גודל הניסים והנפלאות ולומ
באלים כמוכה  מי  השירה 'ה  לומר  אמרו  ישראל  בני  אכן   .

מוכרחים  היו  שבאמצע  עד  ושמחה  ודביקות  בהתלהבות 
באלים כמוכה  מי  לבם  מנהמת  ולצעוק  יכלו 'ה  להפסיק  לא  כי   ,

 עוד להתאפק, כדברי הרבי ר' בער על דוד המלך בברכי נפשי. 
(דברי יחזקאל) 
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  ""צוצופרשת "פרשת ""
  [ו, ב].  "זאת תורת העלה היא העלה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר ואש המזבח תוקד בו"

  כבוד האדם.
             היה מכפר על הרהורי עבירה ועל כן ציווה לנו הקב"ה שתהיה אש יוקדת על המזבח כל הלילה.  קרבן עולה

  כשם שהרהורים באים לאדם בלילה ומסתיימים בלילה, כך הקרבן ישרף כל הלילה.
ופכים את מוסר גדול אנו יכולים ללמוד מכך: לעיתים אדם חטא, מיד קמים עליו ומבזים אותו, מלבינים פניו וש

              דמו. וכיוון שמשתנית צורת פניו נחשב הדבר כאילו הרגוהו ופעמים רבות מגיעים בעקבות כך לידי חילול ה'. 
אדם העושה זאת אין לו כפרה ואין לו חלק לעוה"ב עד שיפייס את המתבייש באותו מקום ולפני אותם אנשים 

  שבפניהם נשפך דמו, רח"ל.
ת על הרהורים רעים, לכן ציוונו הקב"ה לעשות התשובה בצנעא, בכדי שהחוטא כשחוזר ידוע שפרשה זו מדבר

  בתשובה לא יתבייש. ישנם צדיקים שאינם נותנים שיתבזה ח"ו שום בר ישראל לא על ידם ולא ע"י אחרים.
אדם גדול שבאותה עיר שבה חי רבנו שמואל אליעזר זצ"ל (המהרש"א הקדוש), לא היו מכירים בו כי הוא  מספרים

           בתורה, אלא היו מבזים אותו מפני שהיו שערות ראשו ארוכות יותר מדי, וחשבוהו כאחד המשוגעים ח"ו, 
  ולא הרגיש אפילו אחד מתושבי העיר את גדולתו ומעלתו של הצדיק, רק אשתו ידעה הכל ושמרה את זה בסוד.

                   לילות, והיה לו חבל קשור בתקרה, בזמן שהוציא לאור את הפירוש על כל הש"ס היה כותב רק ב
וכשהיה יושב בלימודיו היה קושר את הקצה השני של החבל בשערות ראשו, שאם במקרה באמצע לימודו ינמנם 
קצת וירד ראשו קצת, יהיו נסחבות שערות ראשו ע"י החבל שקשור בתקרה ומיד היה מתעורר. כל זה עשה בינו 

  מו כדי שלא יישן לילה שלם עד כי גמר את פירושו על כל הש"ס. רק ביום היה ישן כשלוש שעות.לבין עצ
באותה העיר היה בית כנסת גדול, ושמש בית הכנסת היה ירא שמים גדול, ומנהגו היה לבוא לבית הכנסת בכל 

ה הקפה לתיבה באופן חצות לילה, סוגר את הדלת עליו, מחלק את התהילים לשבעה פרקים ועל כל פרק היה עוש
  שבכל לילה היה עושה שבע הקפות עד גמר התהילים, וממעשיו לא ידע אף אחד.

והנה פעם אחת קפצה על השמש שינה חזקה ופתאום בא אליו איש אחד גבוה ומלבושו מלבוש מלכים והקיץ אותו. 
הבית וחזר לביהכ"נ.  שאל אותו: "בבקשה, תראה לי איפה גר המהרש"א"?". השמש קם בזריזות, הראה לו את

  הוא הסתכל בחלונות לבדוק כיצד נכנס האיש הזה אך לא מצא פתח פתוח, וחשב שאולי שכח לסגור את הדלת.
 בלילה השני סגר היטב את הדלתות והחלונות וישב ללמוד כמנהגו ושוב נרדם. והנה נכנס איש לא גבוה, אבל יפה

שוב . את השמש. שאל אותו: "בבקשה, איפה גר המהרש"א?"תואר ויפה עיניים ומלבושו מלבוש מלכים, והקיץ 
  קם השמש והראה לאיש המסתורי את בית המהרש"א. כשחזר שוב בדק מאיפה נכנס האיש ולא ידע ולא מצא.

בלילה השלישי שוב בא השמש לביהכ"נ, וקודם שיתחיל ללמוד סגר היטב את הדלתות והחלונות שלא יוכל אף 
שבאמצע הלימוד יורדת עליו שינה מתוקה מאוד מיד התחיל לקפוץ ולרקוד, רחץ פניו, אחד להיכנס, ושוב הרגיש 

אך עם כל זה לא עלה בידו להתגבר על השינה והוא נרדם. והנה בא איש לבוש עור ואבנט במותניו והקיץ אותו. 
                   שאל אותו: "אתה יודע איפה גר כאן המהרש"א?" השמש הסתכל בו בעוז ובגבורה ושאל אותו: 
                  "מי אתה? איך נכנסת לכאן? הרי סגרתי היטב את הדלתות והחלונות. אני לא אראה לך את בית מהרש"א 

  עד שתאמר לי מי אתה!"
ה דוד ענה לו האיש: "אגיד לך. בלילה הראשון שנכנס לכאן האיש הגבוה היה זה שאול המלך. בלילה השני היה ז

             המלך ואני הוא אליהו הנביא. דע לך, שבשמים עוד לא נגמר משפטו של שאול המלך משום שרדף אחרי דוד. 
כעת אמר הקב"ה להודיע הדבר למהרש"א הקדוש וכפי שיפסוק יקבלו זאת גם בית דין של מעלה. ועתה תהיה 

יום תמות!" ומיד נעלם ממנו אליהו הנביא.  אותוב -זהיר מאוד שלא תגלה זה הסוד לשום אדם כי אם תגלה
השמש התחיל לחשוב מחשבות איך האיש הזה כל כך מבזים אותו והנה הוא אחד מיסודי עולם, ואין איש יודע על 

  כך וחושבים אותו למשוגע ח"ו?
ריות!". כדאי לי למות לכבוד הצדיק הזה ולא יתבזה ע"י הב" - אמר השמש בלבו - "איני יכול לסבול זאת עוד!"

                בבוקר לאחר התפילה הלך אצל רב העיר ואסף שם מניין רבנים וסיפר להם הכל. עוד אמר: "הראיה לזה, 
שאליהו הנביא אמר לי שבאותו היום שאגלה את הסוד אסתלק מן העולם. ואני קיבלתי לפני עדה קדושה שברצוני 

תזהירו את הקהל מפני קדושת המהרש"א הקדוש!" וכן היה. הטוב אני הולך לבית עולמי בתנאי שתיזהרו מאוד ו
  בעת שגמר את דבריו מיד נפל ומת במקום.

וכתב המהרש"א (סנהדרין יא.): ביטול תורה הוא עוון חמור, אבל לבייש אחד מישראל לא תהא כזאת עבירה 
  בישראל, וטוב לבטל תורה מלבייש בן ישראל.

  על קדושת ה' בכדי שלא יתבזה שום אדם מישראל (אור דניאל).אשריהם של קדושי עליון המוסרים עצמם 
  
  

נא לשמור על קדושת העלון                   
   אין לקרוא בשעת התפילה.

 מומלץ לקרוא בשולחן שבת!

 עובדיה יוסף בן ג'ורג'יהר'  רבנו הגאוןולע"נ מורנו 

 .הי"ו יצחק בן טובה, הי"ומיכל אפרת חיה בת דיאנה ,  הי"ו רונית בת לוסיה, הי"ו מרדכי בן שרה, הי"ו יצחק בן ליבה, הי"ו אמנון חיים בן זרילרפואת 



  [ז, טו]. נוסח ההזמנה."ובשר זבח תודת שלמיו ביו קורבנו יאכל" 
הכל מכירים את נוסח ההזמנות לשמחות במגזר החרדי: "בתודה והלל לה' יתברך שזיכנו לשמחת צאצאינו 

ומס ו'. זה הבסיס, כמובן, ועליו תוספות כיד ההתפייטות ועהיקרים, הרינו להזמין את כבודו ובני ביתו" וכו' וכ
הרגשות. ושמעתי תמהים: רצונך להודות לבוראך? הסב פניך אל הקיר, פרוש כפיך ומלא פיך שירה כים ולשונך 
רינה כהמון גליו. מדוע עליך לשתף את כל עם ישראל ברגשותיך? זו שאלה לדוגמה, המוכיחה כמה הושפענו 

  בחוץ, מהאווירה הקפואה, המתביישת בהפגנת רגשות.מהכפור הנושב 
  אבל זה לא רק זה. יש כאן הרבה יותר.

בפרשתנו מצאנו שני קרבנות, זהים למעשה. קרבן תודה וקרבן שלמים. יש ביניהם הבדלים מעטים. לחמי תודה, 
ביום הקרבתה בלבד. למשל. או העובדה, שהשלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד ואילו התודה אינה נאכלת אלא 

ן שהיה חולה ומדוע, ביאר הנצי"ב מוולוז'ין זצ"ל שהתורה רצתה שהמקריב קרבן תודה על הנס שארע לו (כגו
שנתרפא, חבוש שיצא מבית האסורים, או עובר מדבריות וימים) יאלץ לזמן אנשים רבים להשתתף עימו בסעודה, 
ם כי יצטרך לחלק כל בשר הקרבן בסעודה אחת כדי שלא יעבור זמנו, יהיה 'נותר' וייפסל, ומתוך כך יתוודעו רבי

             דמתנו, לקדש שם שמים ברבים! ופסוק מפורש הוא:       לנס, ויתקדש שם שמים בפניהם. והרי זה ייעודנו על א
נאה ויאה איפוא להודות  –ירוממוהו בקהל עם, ובמושב זקנים יהללוהו" ו -"יודו לה' חסדו, ונפלאותיו לבני אדם  

  בהזמנה, בנאום בשעת השמחה! לשתף את הרבים בהבעת התודה ובהכרת הטובה! (מעיין השבוע).
  [ח, לה]. כל אחד הוא ככהן בשעת עבודה! ת משמרת ה'""ושמרתם א

 אהרן ובניו נצטוו ציווי תמוה, לכאורה: "ופתח אוהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים, ושמרתם את משמרת ה'
 ולא תמותו". והרי האדם רק אדם הוא, חייב הוא לאכול, לישון, אף להיפנות. היעלה על הדעת שאהרן ובניו שהו

      לילה ויום פתח אוהל מועד? וודאי שלא, חציו השני של הפסוק מפרש את חלקו הראשון:              שבעה ימים
"ושמרתם את משמרת ה'", היינו כל עוד יש לכם עבודת קודש ועומדים אתם על משמרתכם,                    

רת, רשאים אתם לילך לבתיכם. וזהו שפירש רבינו רתוקים אתם למקומכם. משהסתיימה העבודה וכלתה המשמ
הרמב"ן זצ"ל: "עניין הפסוק הזה, שלא יצאו מפתח אוהל מועד יומם ולילה בשעת עבודה, כלומר עד שישלימו כל 

ה. העבודה המוטלת עליהם באותה עת. והיא מצווה הנוהגת לדורות, שלא יניח כהן עבודה וייצא, וחייבין עליה מית
     אימתי היציאה מחללת,                –ן גדול: ומן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלוקיו והוא שאמר בכה

  הווי אומר בשעת עבודה".
לכאורה, אין כתוב זה מדבר אלא בכהנים, בשעת עבודתם בבית המקדש. ואף מבינים אנו ציווי זה ועונשו החרוץ 

ולפתע יוצא הוא לשוחח עם חברו או  –ך, כשהמלך סוקר את השורות והנורא: חייל העומד במסדר, מתוח ודרו
  לסדר את ענייניו, וודאי ייענש בכל חומר הדין!

               אבל התורה נצחית היא, ומכוונת דבריה לכל אדם ובכל עת. ואכן, גם ציווי זה מופנה אלינו, תובע מאיתנו,   
  דה!בית המקדש חרב בעוונותינו ועדיין לא נבנה, ולא חודשה בו העבודורש ומתריע! הכיצד? הלא אין אנו כהנים, ו

אכן כן, אבל כבר נמשל בית הכנסת לבית מקדש מעט, והתפילות במקום קרבן הן. ואלו דברי רבינו יעקב בעל 
הטורים זצ"ל: "התפילה היא במקום קרבן, שנאמר ונשלמה פרים שפתינו... ולפיכך צריך להיזהר שתהא דוגמת 

כמו עבודת הקרבנות,  –כמו שמחשבה פוסלת בקדשים. ומעומד  –ן, בכוונה, ולא יערב בה מחשבה אחרת הקרב
כמו הקרבנות שכל  –ככהנים בשעת עבודה. וקביעות מקום לתפילה  –דכתיב "לעמוד לשרת". והשוואת רגליים 

 דוגמת הקרבן,        –רקע אחד קבוע מקומו לשחיטתו ומתן דמיו. ושלא יחצוץ דבר בינו לבין הקיר, ובינו לק
                שחציצה פוסלת בינו לבין הכלי ובינו לרצפה. וודאי שיהיו לו מלבושים נאים לתפילה, כגון בגדי הכהונה.    

  יעלה לריח ניחוח למקום שהקרבן עולה, והמלאך עושה אותו כתר לקונו." –ואחרי שיעשה דוגמת הקרבן 
ולפני סיום התפילה כבר מקפלים הם  –ככהנים בעבודתם  –מתפללים בתפילתם  מעתה, כמה יחרד הלב לראות

 –טליתות, חופזים ונוטשים את בית האלוקים, בית מקדש מעט, ועוברים חלילה על בחינת "מן המקדש לא יצא 
ת משוחחים בעת התפילה, תוך הסחת דעת מקדושת המקום ורוממו –גרוע מזה  –ולא יחלל את מקדש אלקיו"! או 

     המעמד, בחינת השראת השכינה בבית ה' ובקרב העדה! כמה יש להיזהר בכבוד המקום, תרתי משמע,               
  והתקיים בנו "כי מכבדי אכבד"! (מעיין השבוע). 

  גאון עוזנו מרן החיד"א זצ"ל
        סתלקת ממנו,            פעם באו ושאלו את גאון עוזנו מרן החיד"א זצ"ל: חז"ל אומרים, כי המתגאה חכמתו מ

ואמרו שאין התורה מתקיימת אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו, ולפיכך נמשלה למים שמניחים מקום גבוה 
  מה הסבר לתופעה זו, מדוע אין התורה יכולה להיות נחלתו של המתגאה? –והולכים למקום נמוך 

חד פגש באליהו הנביא. הלכו יחדיו ועברו ליד נבלה ענה ואמר: אקדים לכם דבר אגדה. במדרש מובא שאדם א
מעלה צחנה. הניח הלה ידו על חוטמו, ואליהו הנביא לא התפעל מהבואש. פסע ובא לקראתם מעדנות אדם יהיר 

ומיד כיסה אליהו הנביא בידו את חוטמו, לא יכול היה לעמוד במחיצתו. למדנו מכאן, שמבחינה רוחנית  –וגאה 
  ה איומה, המדיפה בואש מבהיל יותר מצחנת הנבלה.מהווה הגאווה צחנ

מעתה, אמר להם מרן החיד"א, הרי הלכה פסוקה היא שאסור ללמוד תורה במבואות המטונפים, ואסור שם אפילו 
      להרהר בדברי קדושה. הרי שהתורה צריכה מקום נקי וטהור. ואם המתגאה גרוע הוא מצחנת הנבלה,              

  תו מסתלקת ממנו, כי אין התורה יכולה לשהות במחיצתו...התפעלו השומעים מהתשובה המחוכמת.פשיטא שחכמ
המשיך מרן החיד"א ואמר: דבר זה רמוז בתחילת פרשת צו. "זאת תורת העולה, היא העולה". אם יש באדם תורה, 

        אותו בחברת            "העולה", עולה היא מעליו, ומותירה  –ורוחו "עולה" ומתגאה, אזי "היא", גם התורה 
  הגאווה בלבד... (מעיין השבוע).

 ז"ל,ונירה מרת פארי בת מ לע"נ ז"ל,מרת מונירה חזני בת כורשיד  לע"נ ז"ל,זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות: ר' נוריאל חזני בן מרים ויעקב 
 ז"ל,ן ננה ניסן ב לע"נ ז"ל, אשר בן רגינה לע"נ ז"ל, אליהו בן שלום ז"ל, לע"נ אליס בת סוליקה ז"ל, לע"נ מרת מנסורה בת כשוור ז"ל, לע"נ עזיזולה בן שרהר'  לע"נ

   רשיד ז"ל,ן כוע"נ דוד בן מרים ז"ל, לע"נ משה בלע"נ יעקב בן שפרה ז"ל, לע"נ ציפורה בת רחל ז"ל, לע"נ יהודה בן מרים ז"ל, לע"נ סעיד דוד בן מהין  ז"ל, לע"נ אליהו בן כשוור ז"ל, ל
  (רחל) בת מיכל ז"ל, ולע"נ כל נפטרי עם ישראל. לע"נ לידיה בת רחל ז"ל, לע"נ אברהם בן סולטנה ז"ל, לע"נ יונה בן אסתר ז"ל, לע"נ חיים בן לונה ז"ל, לע"נ תמר בת רחל ז"ל, לע"נ רעיה       

 otzarot.hparasha@gmail.com. לקבלת העלון בדוא"ל, שלחו בקשה ל: 03-5592523ינים בהפצת העלון: למעוני
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18:19 

 העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל

 וחג כשר ושמחבברכת שבת שלום 
 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 ּהתָ ּומלֵ ׁשְ ּבִ ה ּלָ פִ ּתְ הַ ת ּוביׁשִ חֲ  - וצַ ת ָּפָרַׁש 

18:37 

כמו שבקרבן יש חשיבות מכרעת התפילה. 
לכל עבודותיו, מהחל ועד כלה, כולל אותן 

כך  -עבודות שאינן מעכבות את עצם הקרבן
 גם בתפילה!

 

עכבים, בתפילה אומנם יש חלקים שאינם מ
אך אין ואפשר לצאת ידי חובה גם בלעדיהן. 

בכך כדי להתיר לנו להקל ראש באותם 
שהרי הם כמו עבודות  -חלקים של התפילה

הקרבן שאינן מעכבות. מפורש בפסוק 
שחשיבותן אינה נופלת מחשיבות שאר 
העבודות שחייבים לעשותן כדי לצאת ידי 

 חובה.
 

ק מכאן תוכחת מגולה לאנשים המחשיבים ר
את חלקי התפילה שהם לעיכובא, כגון ברכות 
קריאת שמע, קריאת שמע ושמונה עשרה, 
אבל מזלזלים בפסוקי דזמרה או 

 . ב'קרבנות'
 

גם אנשים הסוברים כי ניתן להקל ראש 
 -בחלק מהתפילה שאחרי שמונה עשרה
 -מכיוון שבדיעבד אינה מעכבת את התפילה

  יהי רצון שנזכה להתפללטעות גדולה בידם! 
 –את כל התפילה כדבעי, בכוונת לב ונפש 

ממש כמו הקרבת קרבן לפני ה' בבית 
 המקדש!

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש
 משה בן גורג'יה ז"ל

18:38 

צריך להבין מה פשר ההקדמה: "זֹאת ּתֹוַרת 
אשר ממנה משתמע  -(ויקרא ו, ב)  ָהעָֹלה"

שבהמשך הפסוקים יופיעו הדינים של העולה. 
הרי עיקר הדינים של קרבן העולה כתובים 

ואילו בפרשתנו לא ל בפרשת ויקרא, לעי
מוזכרים אלא הלכות תרומת הדשן שאינה 

 מעכבת את קרבן העולה? 
 

אולי היה יותר ראוי לכתוב את ההקדמה 
הזאת לעיל בפרשת ויקרא, כאשר התורה 
הקדושה מזכירה את ההלכות העיקריות 

כגון: מקום שחיטתה,  -הנוגעות לקרבן העולה
המזבח.  זריקת דמה והקטרתה על גבי

הלכות אלו מעכבות את הקרבן ובלעדיהן 
 הוא לא יתקבל לרצון!

 

נראה כי כוונת התורה הקדושה ללמדנו שגם 
הפרטים ה'קטנים' הללו, שאינם מעכבים את 

מהווים חלק הקרבן  ואינם פוסלים אותו 
בלתי נפרד ממנו. יש להקפיד בהם בדיוק 

  כמו בשאר ההלכות המחוייבות של העולה!
 

 -שהלכות אלו אינן פוסלות את הקרבןעל אף 
זֹאת מכל מקום התורה הקדושה מדגישה כי "

ללמדנו כי , (ויקרא ו, ב) "ּתֹוַרת ָהעָֹלה
חשיבותן אינה נופלת מחשיבות שאר 

 הלכות הקרבן, ואסור לזלזל בהן כלל!  
 

 (ברכות כו ע"ב)ידוע מה שחז"ל לימדו אותנו 
מידים בשם רבי יהושע בן לוי: תפילות כנגד ת

(או"ח סימן צח) כי תקנום. כך פסק השו"ע 
 התפילה היא במקום הקרבן.

 

אם כן, חובה עלינו להתעורר גם לעניין 

19:32
 לרפואה שלימה

 לנוריאל בן אסתר 

ַצו ֶאת ַאֲהרֹן וְֶאת ָּבָניו ֵלאמֹר זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה ִהיא "
ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָּכל ַהַּליְָלה ַעד ַהּבֶֹקר וְֵאׁש 

 (ויקרא ו, ב) "ִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבֹוהַ 

ל ל

19:30 

 ה'תשפ"א ניסן י"ד

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה

להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת 
 יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"בוב"ב והצלחת 

 הצלחה בגו"ר
 יצחק אריאל בן טובה               חגי חיים וב"ב
 שמואל אימן בן אסתר זרי        שגית בת רותי

 שמים יראת        -ברכה רחל  ישראל בןמאיר 
 ליאור יהושע סומך וב"ב         גלית בת מסודי
 יהודה אריה בן רחל ברכה       ארז בן שושנה
 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב

רחל ברכה בת פדילה דליה       משפ' שטרית    
ה בת סימי וב"ב   רינ    נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

 שלמה ודנה דוד וב"ב     אריה ושרה לוי וב"ב
 י.מ.י.ש כדורי          אקבלי יוסף חיים בן נסכה

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב 
 עמית בן אהרון וב"ב

 

 זיווג הגון וכשר במהרה
אורן חיים בן אלן אסתר          רונית בת סימי     

 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  
 אילן בן ג'וליאט               יפית שרה בת ג'ינה
 דרור בן סופיה               דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו

  נעם בן שרה      ת שולמית טליה עדן אסתר ב
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה     מיטל בת שושנה
 סיון רבקה בת אלן אסתר      עמית בת טובה

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

 זרע קודש בר קיימא
גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה      
אילנה בת רוחמה  שמואל אימן בן אסתר זרי     

 סיון בת אסתר            רחל מרים בת יהודית
 דניאל בן שרה               ואושרית בת שושנה
 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה
 

 רפואה שלמה
 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן

 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה
 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה

 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה
 ן מזל פחימהסימי בת סוליקה              שלו ב

 אורן בן אסתר                          דינה בת מזל
נעם יצחק בן רחל ברכה            נעמי בת רחל    

 שירה שילת בת אורלי            אפרים בן שרה
 לביא ישראל בן תמר חיה   אסתר בת סוליקה
 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה

     רחל ברכה      ישראל בן חווהיהודה אריה בן 
  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה

 משה בן נזימה     
 עינת בת רחל ברכה                בנימין בן יקוט

רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה    
רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה   

 סבריה                   קסנש בת דגטורונית בת 
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

 מיכאל יהודה בן מרים  אליהו בן רחל            
    אלן אסתר בת שרלוטבנימין בן ברכה            

נעימה בת שרה        יהודה לייב בן אסתר מלכה
אות ואריכות ברי  -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים
 

 רחל נלי בן דביר להצלחת

צופרשת   

19:31 

 פניני עין חמד

20:16 

20:13 

20:15 

 20:15 19:31 אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"להצדיק ר' חיים לע"נ  18:38



 

 

 
 יש להקפיד בפסח ובחוה"מ?על מה 

 

 :'הכשרות למעשה'רבנות מקומית מבשרת מתוך ספרו  מפי ר' אליהו חיים פנחסי,סיכום ההלכה  להלן
אורז וכל מיני קטניות, ובכלל זה אפונים,  -לגבי אכילת אורז או שאר מיני קטניות כגון פיצוחים בפסח. לשיטת הספרדים 

ברור את האורז היטב, שלא יהיו בו חיטים או שעורים. ולכן נוהגים לבדוק את האורז מותרים לאכילה בפסח, ובלבד שיזהרו ל
ואילו האשכנזים ושאר קטניות בתשומת לב רבה ובכובד ראש, שלוש פעמים, ובשעה שאין ילדים מסתובבים עם חמץ בידם. 

 (ועדיף לקנות תבלינים עם כשרות מוסמכת). נוהגים בזה איסור. 
אפשר להקל על ידי התרת  -אף לאותן עדות מסוימות בקרב הספרדים, שמחמירות לא לאכול, וכעת רוצים לשנות מנהגם 

נדרים. ומי שנהג איסור באורז, בגלל היותו סמוך על שולחן הוריו, שנהגו בו איסור, וכיום נשא אישה ועומד ברשות עצמו, רשאי 
 נז, שהחמירו על עצמם אין להקל, אלא אם כן מדובר בחולים או תינוקות. לנהוג היתר בלי התרת נדרים. לדעת בני אשכ

יש להיזהר שלא לקנות בפסח בוטנים וגרעינים קלויים הנמכרים בשוק, אם אין עליהם השגחה כדת, מפני שלפעמים כדי לקלות 
(שמים את הקמח כדי שיחזיק אותם, שמים קמח חיטה במלח שעליהם. וכן יש להיזהר מתערובת קמח חיטה בתאנים מיובשות. 

 את המלח).
היות והתברר שיש תמציות מעמילן חמץ בסיגריות, יש שחששו לעשנם בפסח. היות ועל ידי העישון נמצא, שנהנה  -סיגריות

יש לו על מה שיסמוך.  -מחמץ. אך יש מקילים היות ותמצית זו נפסלה מאכילת כלב. והֵמֵקל להשתמש בהם ללא כשרות לפסח 
כות בשו"ת מעשה חושב ח"ה (סימן יב). אך במקום שיש לחוש שהם יוצרו כן העלה בארי מקורות:אין חשש חמץ.  -ובסיגריה חשמלית

 בפסח עצמו, יש להחמיר שלא להשתמש בהם במהלך ימי הפסח.

 שיש בו טעמים שונים ונהנה ממש מהטעם שבו, נראה שיש להחמיר כאשר אין עליו כשרות לפסח. -טבק לנרגילה
 

אף שבעבר מצאו בזפק העופות חיטה גם  הערה:עופות או בשר טריים או קפואים ללא כשרות לפסח מותרים באכילה אף בפסח. 
לאחר שהעופות עברו שטיפה, כיום ההוראה למגדלי העופות היא, שכחודש לפני פסח מאכילים אותם תערובת שאין בה חמץ. ראה שו"ת 'אור 

 לציון' ח"ג (פ"ח אות יב).

 [על ידי מכשיר טמפלר] יש לבדוק שאכן בחומר הכימי לא מעורב בו חמץ. בשר מעובד אולם
חייבים בכשרות.  - מעושנים דגים, מכיל לפעמים גם קמח חיטה או תערובת שמנים, שטיגנו בהם פירורי לחם. דגים מטוגנים

 היות והם מעובדים עם חומרים שונים, יתכן ויש חשש לעניין הכשרות בפסח.
ציבור המהדרין  הערה:אם אין הכשר מיוחד לפסח על גבי הדג אין לאוכלו בחג. כיון שיש שמעבדים את הדגים עם עמילן חיטה. 

מקפיד ומשתמש בפסח בדגים טריים [עם קשקשים], והמדקדקים קונים כל תצרוכת הדגים לפני החג. אולם דג פילה, נסיכת הנילוס, סלומון 
 ומושט הנמכר ללא השגחה, לעיתים מעובדים בתוספת מים וחומרים שונים אשר לדברי המומחים עלולים להכיל חומרים עם חשש חמץ.

ואפילו כשמדובר  -', ויש בו כדי ללמדנו, עד כמה רבותינו היו מוכנים לוותר לזולת דרך אבותסיפור, המעובד מתוך 'להלן 
הגאון רבי חיים יעקב לוין זצ"ל, היה מועמד מספר  בתפקיד תורני חשוב ביותר, ביוקרה ובמעמד, והכל במחשבה למען הזולת.

היה זה אחר פטירת רבה של ירושלים, דודו הגדול, הגאון רבי צבי פסח פעמים לכהן כרבה של ירושלים. בפעם הראשונה 
פראנק זצ"ל. הגיעו אליו אז, משלחות כדי לשכנע אותו לקבל את המשרה, אבל הוא השיב שיותר נוח לו לשבת בקהילה קטנה, 

וטובים ללחוץ עליו, שיסכים בה יוכל להמשיך בלימודיו בשלווה. אחר שעלה לארץ וכיהן כרבה של 'פרדס חנה' שוב ניסו רבים 
 לקבל את רבנות ירושלים, אבל גם הפעם ויתר על משרה רמה זו.

את ויתורו נימק במעשה שאירע שנים רבות קודם לכן: בנערותו הלך ערב אחד עם אביו הצדיק רבי אריה. כשעברו באחת 
י אריה לפשר מעשיה, וענתה שמכיוון הסמטאות, הבחינו באישה העוסקת בתיקון גרביים לאור פנס הרחוב. שאל אותה רב

שהיא אלמנה ואין לה כסף לממן את לימודי בנה ב'חיידר', נאלצת היא לעבוד בעבודה זו. מכיוון שאין לה האפשרות להאיר את 
לאחר שנים,  ביתה, נאלצת היא להמשיך את עבודתה לאור פנס הרחוב. הייתה זו אימו של הגאון רבי בצלאל ז'ולטי זצ"ל.

לו לקבל את רבנות ירושלים, מששמע, שהמועמד השני לרבנות ירושלים הוא הרב בצלאל ז'ולטי, ויתר מיד על  כשהוצע
יהיה נחת ממנו, כשיזכה במשרה חשובה זו להיות מועמדותו, וזאת כדי שלאלמנה זו, שהתמסרה כל כך לתורתו של בנה, 

 רבה של ירושלים.
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 לשאלות בהלכה
נא לפנות לרב אליהו פנחסי  
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 (הנייד באישור ועדה רוחנית)

 הקדשת העלון
נשמה, רפואה שלמה, הצלחה, זיווג הגון, חזרה בתשובה וכו' ניתן להקדיש את העלון לעילוי 
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 9076926. מבשרת ציון. מיקוד 83375א ת.ד. 26כתובת המערכת: עבור ליאור עצמון, רח' הבושם 

 מינויים
לקבלת העלון חינם במייל מדי  
 שבוע, יש לשלוח בקשה למייל  

PnineEH@gmail.com 

 אֻמְפלָ ר ּתּויוִ 

 גלאט?"-פוך אותו לכשרות "מהדריןעושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך לה
 צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ. ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.

 (הנייד באישור ועדה רוחנית) 052-6329144 בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א 
חדש! יצא ספר הכשרות למעשה בהלכות הפסח

 ההלכות האקטואליות הנצרכות לחגכל 
 (הנייד באישור ועדה רוחנית) 052-6329144 הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א ניתן להשיג אצל הגאון 



 

 

לרבינו, וכשבא לפניו אמר לו: "מפני  יפר זקן אחד מעיר הקודש ירושלים תובב"א, שאחותו חלתה במחלת נפילה רח"ל, ונסע אביו עימהס
מה אתה בא אלי, האם אני רופא? לך אצל הרופא, שייתן לך תרופה מיוחדת למחלה הזאת", והלך אצל הרופא העיר, שייתן לו תרופה 

י נפש שוב אל למחלה. ענה לו הרופא: "אין לי שום תרופה מיוחדת לזה, אלא סם רפואה, שנותנים לכל הסובלים במחלה זו". הוא הלך בפח
 רבינו והפציר בו עד בוש, ונשאר שם בשב"ק. במוצאי שב"ק נתן לה רבינו מהבשמים להריח. הריחה והתרפאה מהמחלה.

על מחלה  גאון רבי אנשיל סג"ל יונגרייז זצ"ל (אבדק"ק דינדיש) למד בצעירותו אצל רבינו. באחד הימים הגיע מברק לר' אנשיל סג"לה
פורעד). במברק ביקשו, שידבר עם רבינו שהוא ותלמידיו יאמרו תהילים -חמורה שחלה אביו, רבי משה נתן נטע יונגרייז זצ"ל (אבדק"ק טיסא

עבור החלמתו של החולה. כששמע על כך רבינו, הזדרז והתחיל לומר הוא ותלמידיו תהילים. באמצע אמירת התהילים סגר רבינו את סידורו, 
ש לרבי אשר סג"ל ואמר לו: "סע תיכף ומיד לביתך, ראיתי את נשמת אביך הצדיק כשהיא עולה למעלה בקודש". כשהגיע רבי אנשיל ניג

 לביתו, שאל על זמן יציאת נשמת אביו הצדיק, ונמצאה שהיה זה באותו הזמן שניגש אליו רבינו.

אדמו"ר ר' חיים הלברשטאם מצאנז זיע"א, פעמים שהיה תמה ואומר: אשר הגיעו יהודים ממרכז הונגריה וביקשו ישועות עבור רבינו הכ
"למה אתם טורחים לבוא אלי, הרי מצוי בקרבכם הרב דטשאטה, לכו אליו והיוושעו". במקרה מסוים, שמשודכת הייתה חולה בחולי הנפילה 

 ל"ע, העלימו זאת מעיני החתן, שהיה מופלג מאוד בתורה ויראה. 
 

אחרי שבא בקשר השידוכים פנה לרבינו ושאל מה לעשות. הצדיק אמר לו: "מעיקר הדין הרשות בידך לחזור. אך אם  לחתןכאשר נודע הדבר 
עלי אתה סומך, יהא ליבך סמוך, שתסתלק מחלה זאת ממנה". החתן בהיותו בטוח בדברי קודשו של רבינו הסכים להתחתן איתה. רבינו 

לא ניכר בה שום רושם  -מהם לחולה לבשלם ולשתות מימיהם. מאותו הזמן והלאה  הזדרז לבית מרקחת, קנה עשבים מסוימים, ונתן
 מהמחלה, ויהי לפלא.

יפר מוה"ר יהודה אריה מאיר הלוי יונגרייז ששמע מאביו הג"ר יצחק משה ששמע מאביו הגה"צ ר' יעקב שלמה רבה של פילק: "מעשה ס
צא הצדיק אל רחוב העיר, הביט בעיניו הקדושות והראה בידיו ואמר: "בצד זה לא ופרצה שריפה בעיר ובאו היהודים לרבינו זיע"א בבהלה. י

 תהיה שריפה", וכן הראה על צד אחר. דבריו הקדושים התקיימו והשרפה כבתה ברגע שהגיעה לאותו המקום.

בירושלים.  )1941(נולד בשנת ה'תש"א  -הראשון לציון הגאון הרב אליהו בקשי דורון זצ"ל
בצעירותו למד בישיבת הדרום. לאחר מכן למד בישיבת חברון ובכולל 'קול יעקב'. בשנת 

 )1974(ים. בשנת ה'תשל"ד -מונה לרב שכונות רמת הנשיא ורמת יוסף בבת )1970(ה'תש"ל 
מונה לרב הראשי של חיפה. תפקיד  )1975(מונה לרב הספרדי של העיר. בשנת ה'תשל"ה 

אותו מילא במשך שמונה עשרה שנים. בתקופת רבנותו בעיר הקים את מוסד 'מורשה', שם 
הרב הראשי  -נבחר לתפקיד 'הראשון לציון'  )1993(מסר שיעורי תורה. בשנת ה'תשנ"ג 

, לצדו של הרב הראשי האשכנזי )2003(ו כיהן עד שנת ה'תשס"ג הספרדי לישראל. תפקיד ב
 הגאון הרב ישראל מאיר לאו. 

 

שימש כנשיא ארגוני חסד, חבר בארגון ידידי בית החולים רמב"ם, הנהלת קרן לב"י וחבר 
נשיאות מכון ירושלים. הקים את ישיבת 'דבי אליהו' בבית וגן בירושלים. לאחר יציאתו לגמלאות 

רבים פנו אליו ונושעו. ברכותיו התקיימו.  .בירושלים את מוסדות 'בניין אב' בנשיאותוהקים 
ענוותן מופלא. עזר לזולת. תמך באנשים קשי יום. התרחק מהמחלוקת. היה זמין לכל יהודי 

 79-. חי כ)2020(י"ט ניסן ה'תש"פ -ויהודי ודן כל אדם לכף זכות. בקי בתורה הקדושה. נפטר ב
 המנוחות בירושלים.-בהרשנים. ציונו 

 

(בת הגאון ר' שלום לופס, רבה של עכו). מרת אסתר  אישתו:מרת טובה.  אימו:ציון. -ר' בן אביו:
הגאון  מתלמידיו:הגאון ר' יחזקאל סרנא. (חבר מועצת גדולי התורה), הגרמ"צ ברגמן  מרבותיו:

 הגאונים, ר' דוד אברהם חתניו:. ר' בן ציון בנו:(רב קהילת מגד דוד בלוס אנג'לס). ר' יהודה מוזס 
בניין • מספריו: .סמג'ה (רב שכונת 'רמת שלמה' בירושלים)ור' ארי אברהם  (ראש ישיבת 'בניין אב'),

 ו' כרכים. -שו"ת בניין אב•שיחות ודברי תורתו על התורה  -אב
מגיע לבית הרב כשבידיה  עיר חיפה ידועה כמי שחיו בה ניצולי שואה רבים. אחת מניצולות השואה היתהה

לחם עבש. מה יעשה הרב כדי שלא יפגע בה? היה אוכל בעל כורחו ביס או שניים מראה לה כאילו לחם זה 
  בני ברק) -הוא הטעים ביותר שיש. (קול העיר

וישנים על המיטה שלהם, עד שבחלק מהפעמים היו מוצאים פשפשים על ני ביתו מספרים כי לא פעם היו מגיעים אנשים חסרי בית ב
 בני ברק) -המיטות. כשנשאלו כיצד הם שרדו, השיבו בפשטות: "אלו היו החיים. לא הכרנו מהות אחרת!". (קול העיר

שנים שהרב כיהן כרבה של חיפה, הגיע אחד מהאנשים המסכנים, התארח ואכל בבית הרב. הרב בנוסף היה יורד ומטייל איתו  18משך ב
 בני ברק) -שנים! (קול העיר 18לאחר מכן במשך חמש דקות. שבת אחרי שבת כך במשך 

שמיים' יניח אותם, ורק אם הוא 'מוחזק ומפורסם בחסידות'.  שלמדו הלכות 'תפילין דרבנו תם', שעליהם כתב ה'שולחן ערוך' שדווקא 'יראכ
והיום כידוע, כל 'חוזר בתשובה חודשיים' מהדר להניח תפילין ר"ת. שאלו את הרב: "מתי באמת ראוי להניח תפילין של ר"ת?". הרב ענה 

 תפילין של ר"ת?".שזה תלוי בתחושה האישית של כל אדם ואדם. ואז אחד הנוכחים שאל: "מתי הרב התחיל להניח 
 

הרב ניסה להתחמק אך הציבור לחץ. אומנם מדובר ברב הראשי לישראל, אך הוא עצמו העניק את התחושה שמדובר ב'אחד משלנו'. 
ים, לא חשבתי שאני ראוי לזה. גם אחר כך כשהייתי בחיפה היססתי אם אני ראוי. עד שהיה -"תראו...", ענה הרב, "גם כשהייתי רב בבת

הכנסה, וישב בכלא. פעם כשיצא לחופשה, סיפר לי שבכלא יש הרבה התעוררות -ישהו מהקהילה, שנתפס על בעיות עם מסמעשה עם מ
 –אם כבר בכלא מניחים תפילין של ר"ת דתית, שיעורי תורה, ושאפילו יש ארבעה אסירים שמניחים תפילין של רבינו תם. אמרת לעצמי: "

 " (ערוץ שבע)אז כנראה שגם אני רשאי
ום אחד צלצל הטלפון במשרד 'יד לאחים'. אישה מפוחדת מהצד השני ענתה כי היא מתגוררת בשפרעם ויש לה מספר ילדים. "תצילו אותי, י

אני רוצה לברוח!". הפעילים הגיעו באופן מהיר ביותר וחילצו את האישה וילדיה. אבל אז הם גילו כי אין להם היכן לשכנם. הם חיפשו אחר 
לא מצאו, הם פנו לרב העיר בשאלה כיצד לנהוג. "תביאו אותם אלי", אמר רבינו ובביתו הם ישבו במשך שבוע ימים עד מקום מתאים וכש

 בני ברק) -שנמצאה להם דירה מתאימה. (קול העיר
שי הישוב. יפר ראש הלשכה דאז, על ביקורו של רבינו בקריית ארבע. "היגענו שם לשבת. הינו אמורים לאכול יחד עם ראש המועצה וראס

אבל ברגע האחרון הרב אמר לי: 'לא, אנחנו נתארח אצל פלוני'. באותה העת לא הבנתי מדוע. 'כבוד הרב, אבל כולם מחכים!'. אבל הרב 
בשלו. במהלך השבת התבררה הסיבה. מדובר היה במשפחה שאמם נרצחה ל"ע זמן קצר לפני כן, והרב ביקש לעשות את סעודת השבת 

 בני ברק) -רך כל השבת הפגין חמימות ואהבה כלפי היתומים והאלמן". (קול העירדווקא איתם, כשלאו
אורך כל שנותיו של הרב הראשי במשרדו סירב בעקשנות להכניס את בני ביתו ומשפחתו לתפקידים כאלו ואחרים. באחת הפעמים ל

התחייב לאחרים דבר מה. וברגע שאני אהיה חייב כשנשאל אודות כך ענה: "בשביל למנות את הבן שלי או מי שמקורב אלי, אני אצטרך ל
בני  -להם, יתכן שידרשו ממני למנות אדם שאינו ראוי, ואיני מעוניין בכך". בניו מעידים כי מעולם לא היו בבית הרבנות הראשית. (קול העיר

 ברק)
ב מעט מהסיפורים האנושיים של רבינו עשרה שנים מזכירתו של רבינו. לאחר הסתלקותו, ישבה לכתו-ב' טלי פרבר, שימשה במשך כששג

אלו שהיא ראתה מכלי ראשון בלשכת הרב: היה אדם אחד 'קשה יום' שהרב הכיר. כל פעם שהיה מגיע ללשכה הרב היה עוזר לו כספית. 
יקש ממני: פעם אחת הרב נתן לו הלוואה גדולה. ואצלי במגירה היו הצ'קים הדחויים עבור ההחזר. מידי חודש כשרציתי להפקיד הרב ב

 "תחכי עם זה. מסכן. תרחמי עליו". עד היום! הצ'קים נמצאים במגירה בלשכה ומעולם לא נפדו. (כיכר השבת)
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 "לזצן ּדֹורֹוי ַּבְּקׁשִ  ֵאִלָּיהּו בָהרַ ן ַהָּגאֹון ְלִצּיֹון ָהִראׁשֹו -ִאם ִראׁשֹוִנים ְּכַמְלָאִכים

ספרי זוהר לעצירת המגפה 1000ביכולתכם להצטרף בלימוד קצר בספר הזוהר הקדוש ולהיות שותפים לסיומי 
 053-4162582-ולגאולת עם ישראל ברחמים. למעוניינים נא להתקשר ל



 

 

  
 

 

נוסע לרבי מליובאוויטש לבקש ברכה לרפואה שלימה. הם 
 נתנו לי את ברכתם.

 

כשהגעתי לרבי, סיפרתי לצדיק על דבר המחלה וביקשתי 
ברכה לרפואה שלימה. הרבי נתן לי דולר לצדקה ואמר לי: 

 "רפואה שלימה, בעז"ה הכל יעבור". 
 

דרך אגב, בדיוק כך היה. מברכתו של הרבי לא נפל דבר. 
המחלה נעלמה בס"ד לגמרי, ולאחר זמן מה הקמתי את 

 ביתי וב"ה כיום אני נשוי עם ילדים.
 

כשהייתי מול הרבי החלטתי גם לבקש ברכה עבור אחותי 
דברי  שנחטפה. שטחתי בפני הרבי את כל הסיפור. בסיום

 הרבי נותן לי דולר ואמר לי בזה הלשון: 
 

"בשנת ה'תש"ס עוד תראו ניסים בעז"ה". לשמע התשובה 
הרבי מדבר איתי על עוד למעלה מעשר חטפתי הלם. 

 שנים. 
 

אמרתי לרבי שוב: "מחילה מהרב, לא שמעתי", והצדיק 
חזר על דבריו מילה במילה, ושוב אמר לי: "בשנת ה'תש"ס 

 עוד תראו ניסים בעז"ה".
 

השנים חלפו מאז. הצדיק לצערנו הרב התבקש לבית עולמו 
בשנת ה'תשנ"ד ואנחנו כמעט ושכחנו מאותה הבטחה. 

אשתי חיפשה  למניינם) 2000(שנת בתאריך כ' אלול ה'תש"ס 
 עובדת זרה לעזרה בניקיון הבית. 

 

היה לידינו מקום ידוע, שבו כל העובדות, שחיפשו עבודה, 
ואנשים שחיפשו עובדות, היו מגיעים  -היו מתרכזות בו 

לשם ומוצאים את העובדת המתאימה להם עבור אותה סוג 
 עבודה, וכמובן שהשכר היה מוסכם בין שני הצדדים. 

 

לכה לשם וחזרה כעבור מספר דקות עם עובדת אשתי ה
תוך כדי זרה, רומניה. העובדת החלה לנקות בתוך הבית. 

עבודה היא סיפרה, שהיא גדלה במנזר נוצרי, אך זכור 
 לה, שהוריה היו יהודיים. 

 

לשמע דברים אלו קפצתי מיד הספה ושאלתי אותה אם 
יש לה הוכחה למה שאמרה. והיא אמרה: "יש לי תמונה 

חידה שלי עם אימא שלי". ובו במקום הוציאה את י
 ארנקה והראתה לנו תמונה שלה עם אימה. 

 

רצתי מיד בתמונה הופיעה אימי עם אותה בת חטופה. 
לאימי להראות לה את התמונה. מיותר לציין, מה היה שם. 
שאלתי את אימי: "יש לך עוד סימן מהבת?". והיא ענתה, 

ם נשארה צלקת שעל גופה של אחותי במקום מסוי
 מהכוויות. 

 

טסנו הביתה בחזרה, והצלקת הייתה. אחותנו חזרה 
אלינו בצורה מופלאה לחלוטין, בשנת ה'תש"ס, בדיוק 

 כפי שרבי אמר לנו!

 הֻמְפָלָאה יְׁשּועָ 

להלן סיפור מדהים על ישועה מופלאה ששמע הרב אליעזר ג. 
ה לפני למעלה מכפר חב"ד, מפי בעל המעשה: היה ז

משלושים וחמש שנה, התגוררנו אז ברומניה. היינו משפחה 
 שמחה ומאושרת. 

 

באחד הימים פרצה שריפה בבית. כולנו ניצלנו בחסדי ה' 
יתברך. אך אחותי הקטנה בת החמש ל"ע נכוותה קשות 

 הרפואה. -והובהלה לבית
 

שבועיים שלמים היו הוריי לילה ויום צמודים ליד מיטתה של 
הבת ולא עזבו אותה אפילו לרגע אחד. הטיפולים הרפואיים 

 עזרו ב"ה, וברחמי שמיים מצבה החל להשתפר. 
 

לילה אחד החליטו הורי לחזור לבית לאגור כוחות וגם כדי 
להיות איתנו. התכנון היה שלמחרת השכם בבוקר יחזרו 

 ואה. לבית הרפ
 

הרפואה, כפי שתכננו, הם מצאו את -כשחזרו בבוקר לבית
מיטתה של אחותי ריקה!!! הם חיפשו אותה בכל מקום 

 הרפואה. -ברחבי בית
 

הם שאלו את הרופאים והאחיות של המחלקה, אבל אף אחד 
עד שחדרה להכרתם ההבנה: לא ידע היכן הבת נעלמה. 

אחותי נחטפה עבור בצע כסף, דבר שהיה נפוץ בתקופה 
 ההיא. 

 

-החוטפים כנראה חיפשו שעת כושר לחטוף ילדים בבית
הרפואה. כאשר גילו ילדה קטנה בת חמש שנים בלבד 
הנמצאת לבדה ללא השגחה של מבוגרים, הם ניצלו את 

 שעת הכושר וחטפו אותה! 
 

אך לשווא.  -'חרשו' בחיפושים אחריה  את כל רומניה הורי
סיפור החטיפה פורסם, אך הוא היה אחד מני רבים ולא 

 הוביל לשום ממצאים.
 

ביתנו הפך לבית מלא אבל ויגון. הורי האשימו את עצמם על 
החטיפה, כיצד הם השאירו את הבת לבדה, ולא נשאר איתה 

 אף אחד מהם. 
 

את הבת. כל יום לאחר תקופה מסוימת הם התייאשו מלמצוא 
שעבר ללא כל תוצאה הרחיק בצורה משמעותית את 

 הסיכויים למצוא אותה. 
 

בצר להם החליטו הורי לעלות לארץ ולנסות לשכוח את דבר 
החטיפה ואת רגשות האשם שלהם. היה זה באמצע שנות 

 השמונים. 
 

בארץ השתלבתי באחת הישיבות וב"ה עשיתי חיל 
גילו אצלי את המחלה  בלימודי. והנה בשיא פריחתי,

 הקשה ה' ירחם.
 

הבשורה נפלה על הוריי 'כרעם ביום בהיר'. אמרתי להורי אני 

    ז"ל ולד יחיא בן יוסף   הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל     הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל                                            הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל   זצ"ל        עובדיה יוסף בן גורג'יה הרב 
יצחק בן ברקו דב ז"ל            מורד בן שושנה ז"ל  מאיר      הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל    הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל                    הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל     

  מאירה בת יפה ע"ה      ע"ה    רייזל  שושנהבת  זהבה                        אביבה בת איירין ע"ה                                          שמואל בן רבקה ז"ל    ז"ל חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל
אביגדור בן ג'ולי ז"ל     עמירם בן דבורה ז"ל                אברהם בן יונה ז"ל                                                                                    ז"ל רפאל בן אסתר       ישועה בן סטה מקנין זצ"ל ר' עוליאל

"ל צז שאול בן סילביהר'              נעמי בת כתון ע"ה               יצחק בן חביבה ז"ל                      ז"ל    אסתר אביחי בן               דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
    שני בת אסתר ע"ה                    מזל בת שמעון ע"ה               אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל                                             נעימה בת גורג'יה ע"ה צדיק חכם בן חזלה ז"ל                        

מסודי בת חביבה ע"ה            ז"ל  בן מרים נוסרת יוסף                      דב בן יצחק ז"ל                                                       חי זיזי בן קלרה ז"ל                                   דוד בר חסיבה ז"ל                
אסתר בת גולה גאולה ע"ה              ז"ל  יעקב בן אסתר                   ע"ה     סוליקה בת עישה                                     ז"ל             ר' יצחק בן מסעודה קדוש                          חווה בת יעקב צבי ע"ה

    בר סעדה ז"ל רחל רפאת בת השמת ע"ה         יוסף                              ז"ל סלים בן פרחה                                     אסתר בת נעמי ע"ה                           יצחק יצקן בן רחל ז"ל                          
ז"ל     שלום בן אסתר ז"ל                    לטיף בן פרחהיעקב בן סלימה ז"ל     ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל                                                     ה                           "עמרדכיבתברכה

ע"ה מרים בת שרה   ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה             דניאל רפאל בן חגית ז"ל            יעקב בן נעמה ז"ל                               אורה בת נעימה ע"ה                                                             
    אביבה לושי ע"ה                      ז"ל יהודה בן סעידהמישא אסתר בת זהרה ע"ה                    ז"ל                                                          דוד יצחק בן פרחה רחל ע"ה                     שרה בת מורברי

כל נשמות עם ישראל         ז"ל                           עפאת בת השמת ע"ה     טובהאברהם בן   'יה בת נעימה ע"ה                                                           אלון בן סעדה ז"ל                                גורג

 לע"נ

 תנצב"ה
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 !וקריה"ת ת התפילהנא לא לעיין בשע                                                                                                                                   בסייעתא דשמיא    
 
  

                                                                                                                                                          

       ליוןג                                                                                                                                                                                                  
           

            
                       

                           "אפתש פסח- הגדולשבת - צו פרשת
*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************  

  

חַ  ַעל מֹוְקָדה ַעל ָהעֹוָלה ִהוא ְזּבֵ ל ַהּמִ  ּכָ
ְיָלה    )ו, ב(ַהּלַ

האות מ"ם שבמילה 'מוקדה' נכתבת קטנה יותר בס"ת עפ"י 
המסורת, ומאידך גיסא התי"ו שבמילה 'תמים' בפסוק 'תמים 

סורת באות גדולה, תהיה עם ה' אלוקיך' נכתבת עפ"י המ
  .?מדוע

פרק  ללמדנובא דבר זה ש, זצ"למקוצק  הרבי אומר
האדם בעבודת בוראו של את ההתלהבות  בהנהגה, לאמור:

צריך הוא להסתיר מאחרים, ולהראות ממנה רק מעט 
מזעיר, וזה נרמז במ"ם שב'מוקדה' שמרמז על האש 
הפנימית, ומאידך בעניני תמימות ואמונה עליו להרבות בהם 
עד שיפרצו חוצה, ויהיה מכריז כלפי חוץ בתי"ו רבתי 'כי ה' 

  ]ה'וך 'באר הפרשמת[                                הוא האלוקים'.

סופרו הרבה סיפורי  ת ה'קורונה'פיתקופת מגבמהלך 
השגחה מדהימים המכריזים קבל עם ש'השם הוא 
האלוקים', לפנינו אחד הסיפורים המיוחדים שארע לפני 

  כשנה, ממש בתחילת תקופה זו. 

 שוב חרדי קטן שכולםו גרים ביחנאנמספר בעל המעשה: "
בישוב נחשבים  וחנאנבאופן ספציפי  .מכירים את כולם בו

לבוא  שכנים יכוליםשהזה אומר ש ,פתוח' לרווחה כ'בית
לחם או חלב  בכל שעות היממה ולא רק בשביל לבקשאצלנו 
ות ושבהנשים י בכל ליל שבתכמו"כ  .לדברולשבת גם אלא 

, הכנסת מבתי מגיעים הבעליםעד ש ותומדבר בביתנו
  ובאמת אנחנו משתדלים לעזור לכולם בכל מה שצריך.

לידי, ומספר לי  ר דלתג"ערב שבת פרשת זכור, דופק שכן ש
לאחיו וסדרו דירות לכל  שהוא עושה שבת שבע ברכות

את כמות האורחים  נכון שבילא ח משפחה ומשפחה אך הוא
ללכת  אין להורים שלו דירה, וקשה להםש והתברר לו כעת

שבת לשאסע  למקום כי הם מבוגרים, וביקש ממני ממקום
שהוריו ישהו  בכדי ,כסףע"ז למקום אחר ואף ישלם לי 

 ו נעשה הכל בשבילחנכפי שהקדמתי, אנ בשבת בדירתי.
הבעיה היא שגם לי היה  אבל ,אחרים וזה היה קל בעבורי

שבוע עמדתי לחתן  אופרוף כי ביום חמישי של אותו שבת
 .לחתן שלי תה שבת אופרוףהישבת זכור וא"כ תי, את ב

ללכת  תהגולא נאמנם אצלנו מקובל שהמשפחה של הכלה 
כן לכאורה מה בבית ואם  שארילהאלא לשבת אופרוף 

שזו השבת  כיווןשמ ? אבל הענין הוא,מהביתהקושי לצאת 
לעשות היה אז המנהג שלנו  ,בבית האחרונה של הכלה

הנשואים  כל האחים שבת פרידה מהכלה ומזמינים את כמין
 -  לחיים ועוגות ,המשפחה בכדי לעשות קידוש ואת כל בני

 . אבלמבקש ממני לעזוב את הדירה ובדיוק בשבת זו הוא
הוא יש כאן מצות גדולה לעזור לשכן. בקיצור שני  מצד

שאתייעץ עם בני  אותנו לדילמה גדולה. אמרתי לו הכניס
  משפחתי ואחזיר לו תשובה.

והוא צריך את  ת שבע ברכות"אמרתי לילדיי שיש לשכן שב
הם  מנםא ,שנפלתי מהירח הדירה. הם הסתכלו עליי כמו

אך פרצופיהם אמרו את הכל.  ,לא אמרו כלום כי הם כבדו
 אניטיעון אחד ואם הוא לא יתקבל  אמרתי להם, שיש לי

 אילו זה היה' :וכך אמרתי להם ,תשובה שלילית ענה לשכןא
שבת  התת ולשכן הישהייתה לנו שבת שבע ברכו ,קורה לנו

האופציה  הייתה לנו אפשרות לחשוב יותר עלהאם  ,אופרוף
פרידה היותר הנאה לקראת  עם אחר מקוםשנמצא זו, ה

  .?'להרוויח זכויות קודם החתונה מהכלה ועל הדרך

 תייכינשמע אחרת לגמרי. אבל עדיין חכבר היה "זה 
האחרון  לי שהמשפט תמרותי הכלה אלתגובה שלהם, ואז ב

לחתונה ולתת  םאותה ואכן עדיף לאסוף זכויות קודשכנע 
יש לציין שאנו מחבורת  לשכנים את הבית. במאמר המוסגר

לא  אבל אנחנו ,באים אלינו 'אשרי יושבי ביתך' שכולם
אנו בית גדול בישוב מצ לבסוף בקיצור, ...יוצאים כלל מהבית

עם כל ובאמת היתה זו שבת מדהימה  נסענו לשם אחר,
  מקומו בשלום, לכאורה. בא עלוהכל  ,החברים והמשפחה

של אותה שבת  במוצאי שבת ..הסיפור, מתחיל רק כאן."
ואל  ,הכנות לחתונהמתעסקים ביושבים ו אנו המדוברת

מאוחרת  עד שעההיינו ערים  ..זו כלה ולא חתן.ש תשכחו
באזור השעה  .נכנסנו לישוןלילה עד שנרדמנו מעייפות וב

ייחסתי לזה כי לא הת, טלפון שתיים אני שומע צלצול
 בשעה שתיים וחצי שוב פעם שמעתיטעות.  וחשבתי שז

הצלצול  צלצול, וקמתי לענות, קודם שהגעתי לטלפון כבר
שיחות שלא  10 רואה הסתיים לו. כשהרמתי את הטלפון אני

כשאני  ון השונים שהיו שםהטלפ נענו, דפדפתי במספרי
אני  ואז '.שכזו מי מחפש אותי בשעת לילהשואל את עצמי '

 שני ..ונעשה לי שחור בעיניים. מסתכל על המספרים
טלפונים משני חברי  צה ועוד שניעוטלפונים מראש המ

שיש רק  מספרים עם רצף מספרים מיוחד עוד שניומועצה, 



  
לנבחרי ציבור מקושרים... ומה שהחריד אותי יותר מהכל 

נורה אדומה זה לא רק ו ..שני טלפונים מהמחותן שלי. ....זה
 ...ברוך'"אוי א :בקול צעקתי ...פר גדול המבשר רעותצו אלא

   ". ?!מה קורה כאן

  .?"מה קרה" :אותי אשתי התעוררה מהצעקות ושאלה

אני יודע שכולם מחפשים אותי  אך", עניתי לה, "לא יודע"
  . "יודע למה ואיני

היינו נראים  ,עליי ועל אשתי הבית קמו והסתכלובני כל "
אותנו מה קרה  הם שאלו .כסיד וקפואים על מקומנו חיוורים

להם על החיוגים המוזרים  פרנויאך לא היה מקום לשקר וס
וחברי המועצה וגם המחותן. הכלה החלה  של ראש המועצה

  . שקרה משהו, לכולנו היה ברור לזעוק

אותי. למרות  עצרומיד הבנות  י. אך, אמרת""אני אתקשר
אל " :שלי ואמרתי לו ישר הכל החלטתי להתקשר למחותן

מה  ,אותי תגיד לי ישר מה קרה סובב אותי ואל תערבבת
 :אמרתי לו ".הכל בסדר ,רגעית" :לי . הוא אומר?"הסיפור

עד שתגיד לי במה  דרהיה בסאלא  ואני ,רגעאיאני לא "
  מדובר".

כנס לבידוד י"הבנתי שאתה צריך לה"ואז הוא אומר לי: 
  . "לכם ביישובאצחולה קורונה שהתגלה  בעקבות

 כבר נלחצתי חשבתי כבר איזה אסון", אמרתי, ם"שברוך ה"
לא  תה ואשתךאומר שא השז" :ואז הוא המשיך. "קרה

ואמרתי לו שזו  על זה לא חשבתי,  "....יכולים לבוא לחתונה
  באמת בעיה ונראה מה לעשות.

התיר לנו  ו רב והואנשאל כבר ,זה בסדר" :הוא אומר לי
  ."להשתתף ולדחות את החתונה בשבועיים ואז תוכל

 ,מנהגנו לדחות חתונות אין ,בשום פנים ואופן: "אמרתי לו
  ."בלי ההשתתפות שלי ושל רעייתי החתונה תתקיים כרגיל

מעניין אותו  מר לי, שזה לאופס את הטלפון ואוהחתן תואז 
גם הוא לא יגיע  וכי אם אני ורעייתי לא נגיע לחתונה

  ויגמר הסיפור.  ...לחתונה

י הזאת היא שגרמה לאמת, שהאכפתיות ה אתאומר 
לי שהוא  ןמעט אחרת, שהכבוד הגדול שהחתן נתלחשוב 

פשוט ריגש אותי עד יבוא לחתונה בלי ההשתתפות שלי,  לא
  ...התרגשות דמעות, בכיתי בכי של

לי מה צריך  התקשרתי לחבר המועצה ורציתי שיסביר
לי שהוא חיפש אותנו  לעשות ומה הם הפרטים. הוא אומר

לבידוד. אמרתי לו שאני יודע על  כנסיים להו צריכחנכי אנ
  התחיל לתחקר אותי. הואאז כך, אבל 

אני חייב לספר לכם , הוא אומר. ""זה לגבי הבית כנסת
 בית כנסת'שמו הוא  שלנו בישוב. כנסתההבית  משהו על

שכל המגזרים מכל  , על שם'הכנסת אורחים-חסידים

פויים צ גם אורחים לאכך להתפלל שם, ו הסוגים באים
  הכנסת.  מוצאים את מקומם בבית

 באותה שבת :מועצה "וכעת אמשיך את דברי החבר
כונן מד"א שהתפלל  29 חולה קורונה מספר ישובהתארח ב

חצי מטלז גם  אותו אחד שהדביק, והוא הכנסת הזה בבית
 הם חשבו שאני קבלתי ,גבאי שם וכיוון שהייתי כמין ...סטון

להתרחק מהכלה וכן  י צריךולכן אנ ואותו ולחצתי את יד
עת בקשו לד הם ,ולא רק זה ...לבידוד -ואשתי  אני -כנס ילה

  בבית הכנסת באותו זמן.פרטים על כל האורחים ששהו 

 תתפלא ,קרה לנו נס, השבת" ,, אמרתי לו""עצור כאן
הדירה  אני לא הייתי בבית הכנסת כי מסרתי את לשמוע,

   "....שלי ברגע האחרון לשכן

הודאה והתרגשות  הפעם בכי שלו ,ובכינו כולם"ושוב ישבנו 
ל המעשה האמיץ תגמול ע לבורא עולם, ועל כך שקבלנו

  ...שעשינו

בדיוק ביום האחרון שהיה , "החתונה התקיימה ביום חמישי
להתחתן עד מאה איש, והיא הייתה שמחה מאוד.  מותר

בשבועיים  אם היינו צריכים לדחות את החתונה ,תחשבו
גם  על אף שהיא ,ביתחתונה בל לעשות לעבורהיינו צריכים 
         היה אותו דבר....".כבר לא  האבל ז ,הייתה שמחה

  ]מתוך 'אספרה'[

חַ  ְזּבֵ ִמיד ּתּוַקד ַעל ַהּמִ              ֵאׁש ּתָ
ה   )ו, ו( לֹא ִתְכּבֶ

כל מים רעים שבעולם לא יוכלו לכבות את אש האהבה, 
  )צו ח ה הק' פר'"השל( אלא תמיד תוקד על המזבח לא תכבה

. הבה לבורא יתברךבוערת אש, אש האבליבו של כל יהודי 
היא שפעמים לעולם.  נכבית אינהש ,'אש תמיד' הינה אש זו

 ּוּבּלַ יְ , ומצפה היא ְש תוחשולגחליה תמיד אבל  עמומה,
  את האדם והעולם.ותחמם אז תפרוץ החוצה , או אותה

*   *   *  

 ביאש ישיבת 'שערי תשובה וחיים', מהגר"ש יפרח, רא
 זצ"ל גריינימן הגר"חאחד מבניו של ש בספרו 'מנחת שלום'

בבית הכנסת  שבהיותו פעם בתפילת שחרית ,סיפר לו
שהגיע לגבורות,  ר התפילה יהודי'הליגמן', ניגש אליו לאח

גריינימן. כשהשיב לו  ושאל אותו האם הוא בנו של הגר"ח
לספר לו מעשה הנוגע  בחיוב, אמר לו הקשיש שהוא רוצה

'שם המשפחה שלי 'המעשה:  וכך היה במקצת לאביו זצ"ל. 
המנוח ייסד תלמוד תורה  אבי'', אמר האיש, 'הוא היינמן'

אבא לבני ברק כדי  נסעמצוה - בחיפה. בהגיעי לגיל בר
המצוה שנערכה  זצ"ל לסעודת 'חזון איש'הרן מלהזמין את 

בעיר חיפה,  לכבודי. כדי לחזק את ידי אבי שהקים ת"ת
הסכים  היו רחוקים בזמנו משמירת מצוות, שתושביה



  
בתקופה ההיא נחשבה נסיעה כזו החזו"א להגיע לאירוע. 
למרות  נהגי מוניות סירבו לבצעה, לטרחה רבה, עד שאפילו
אבא ז"ל נערך להשיג על הנסיעה.  התשלום הגבוה שקיבלו

ולהביא את החזו"א  מונית שייאות לבצע את הנסיעה-נהג
'בריק' שהסכים  לחיפה. לאחר מאמצים איתר נהג בשם
כיון שהנהג ההוא  לנסוע מחיפה לבני ברק הלוך ושוב. אבל

יגיע במכנסיים  לא היה אדם דתי, התנה עמו אבי שלא
הוסיף ואמר לו:  קצרים, ושיחבוש כיפה על ראשו. הוא אף

בגדים מכובדים  אם אין לך בגדים מתאימים, אני אקנה לך"
הופיע לנסיעה בצורה מכובדת,  הנהג אכן ".וכיפה...

בבני ברק, היו שם, מלבד החזו"א,  וכשהגיע לבית החזו"א 
הגר"ז לנסיעה, וגם  ף עמושהצטר גם הגר"ח גריינימן

שהוצרך אף הוא לנסוע  ]'בית מאיר' ראש ישיבת[זצ"ל  רוטברג
  הוא.  -לחיפה מסיבותיו 

  הנהג מר בריק עשה מלאכתו נאמנה, והסיע את החזו"א
 ומלוויו מב"ב לחיפה וחזרה. אך ראה זה פלא, הוא לא הגיע

 תשלום שעליו סוכם. אבי התקשרהאל אבי כדי לדרוש את 
אך מר  ".מדוע אינך בא לקבל את הכסף?..."שאל: אליו ו
 "....'על נסיעה כזו אינני מוכן לקחת כסף'משיב לו:  בריק

'די לי 'שאל אותו למה הוא מתכוון, אמר הנהג:  כשאבי
זה, אינני מוכן לקחת תמורה על להסיע אדם גדול כ שזכיתי

   ".!כך

ואמר לו שהוא " ,, סיפר הקשיש"אבא לא הירפה ממנו"
החוב עד הפרוטה האחרונה. אבל את לם מחויב לש דוימצ

התעקש וסירב לקבל. ברם, גם אבא התעקש. הרהר  הנהג
כמה דקות. ולבסוף אמר כך: 'במשך כל הנסיעה  הנהג

שהנוסעים הנכבדים מדברים אך ורק בדברי תורה,  שמעתי
בשיחתם שום דבר מענייני העולם הזה. הבנתי  ולא העלו

רצונך לשלם לי, שהתורה היא דבר חשוב. ולכן אם ב מכך
   איתי פעם בשבוע, מחצית השעה, והיה זה שכרי'. תלמד

 חה רבה, הם קבעו ללמוד מדי שבוע,הסכים לכך בשמ אבא
 תשלום. הנהג נהנה מאוד מהלימוד, וכמובן שהיה זה ללא

 ולאחר זמן ביקש מאבי שיוסיף לו עוד מחצית השעה. כמובן
 ורהמר בריק החל להתקרב לת שאבא הסכים גם לכך.

 ולמצוות. עשה צעדים ראשונים בשמירת כשרות ושבת, עד
יכול ": מספרממשיך הקשיש ו  .שנעשה בעל תשובה גמור!

 דיו של הנהג ההוא יצאו בני תורהשכל בניו ונכ העידל אני
אירע וכל זה  .יראים ושלמים, הנזהרים בקלה כבחמורה!

עם החזו"א והגר"ח  יה לופעמי שה-ממפגש חד כתוצאה
  ]'קול ברמהמתוך '[                                          ...גריינימן

  הגדול-הפטרת שבת

 ִביאַהנָּ  ֵאִלּיָה ֵאת ָלֶכם ׁשֹוֵלחַ  ָאנֹוִכי ִהּנֵה
  )דכ- מלאכי ג, כג( ...ה' יֹום ּבֹוא ִלְפֵני

 -  ל"זצ שבדרון שלום' ר אמר - "א"שליט מחתני שמעתי"
 חיים' 'חפץה לרבינו שהיה 'אליהו גילוי' אודות סיפורים שני"

 זצ"ל כי 'מפונביז הרב של מקורביו ידעו בליטא עוד ".ל"זצ
אך  חיים, לחפץ שהיה 'אליהו גילוי' על עדות באמתחתו יש

 את דוחה היה הוא. המעשה פרטי את מלספר התחמק הוא 
  . אמר -" אספר אחרת פעם" - השואלים

 קבוצת סביבו עמדו כאשר' פונביז בישיבת ימיו באחרית
 חיים' ה'חפץ של גדלותו אודות באוזניהם דיבר והוא אברכים
נושא של ל הגיע שלפתע עד לענין, מענין בדיבור והפליג

 לרבינו להיכנס בתור צבתיי"התי אמר: וכה אליהו גילוי
  הגיע. תורי והנה הדלת, ליד סמוך עמדתי חיים', ה'חפץ

 של חדרו דלת את שפתח באדם הבחנתי לפתעאלא ש
 .השעה כמחצית שם שהה האיש ונכנס. חיים החפץ

 אמרתי ,נכנס? אינני מדוע עלי התרעמו בתור הממתינים
  .יוצא ואינו רב זמן בחדר שוהה פלוני כי להם

 אותי שאל כשנכנסתי .חיים' פנימה ל'חפץ פסעתי משיצא
 אמר". כן" :לו השבתי האיש?" את "ראית חיים': ה'חפץ
 "....שלום לו והחזיר שלום לו שנתן מי "אשרי חיים': ה'חפץ

  ... שלום לו נתן האם גילה לא 'מפוניבז הרב

 חיים' ה'חפץ של בצעירותו אליהו: גילוי על נוספת עובדה
 לאסוף במטרה בפולניה קטנות בעיירות לפעמים לבקר נהג

. תורה וללמדם ישיבה להם לייסד הבחורים צעירי את ביחד
 ההצלחה את ומניח משתמט היה התבססה הישיבה כאשר

  . תלמידים בהעמדת חיל הוא שיעשה העיירה לרב

 והוא הללו מהישיבות באחד תלמיד היה פריבלסקי זליג רבי
 חיים' ה'חפץ עם ולמדנו שישבנו בשעה "פעם כך: סיפר
 במקצת. משונה פנים קלסתר עם אדם המדרש לבית נכנס

 ושוחחו הבימה יד על עמדו ושניהם אליו ניגש חיים' ה'חפץ
 מאריך 'חיים חפץ'ה כי ראו שכאשר בחורים היו. ארוכות

 יד לו לתת והחליטו חכם תלמיד שהוא הבינו בשיחה איתו
 במקומותיהם לשבת שנשארו תלמידים היו אך לשלום,
 צורתו על ולגלגו שעמדו בחורים גם והיו. בסבלנות והמתינו

  . מלבושיו ועל האיש של החיצונית

 ה'חפץ שיבח לדרכו, הלך והאיש נפרדו שהשניים לאחר
 אלו של בגנותם ודיבר שלום לו שנתנו הבחורים את חיים'

 יצליחו לא שבוודאי עליהם שהתבטא כך כדי עד, שלגלגו
 זכו שלום הנותנים כי מדבריו אז השתמע... בתלמודם

       ]'מתוך 'להגיד[                     "....שלום לו שנתן מי אשרי"ל

  פסחחג ה

ם ְלגֹויַוְיהִ " ָר "י ׁשָ ָהיּו ִיׂשְ ד ׁשֶ ל אֵ , ְמַלּמֵ
ם ִנים ׁשָ   )סחפהגדה של ( ְמֻצּיָ



  
החיצוני  ומראהלא שינה את העם היהודי במצרים 

א היה מיוחד לאו, הוא לא התמזג בעם המצרי מלבושיו
 נשמרו ולא נטמאו בטומאת מצרים ומצוין לעצמו, ומכוח זה

  היגאל.וזכו ל

*   *   *  

 הנודעת וולפסון למשפחת בן, ו"הי וולפסון משה' ר
 ב"מארה משקיעים קבוצת עם יצא, התורה לעולם בנדיבותה
 לבדוק במטרה, הרחוק במזרח קטנה מדינה, לסינגפור

  . ענק עסקת שולממ

 תיאום איש י"ע המשלחת חברי הוכנו, יציאתם לפני עוד
 וכל. חוק כפורעי בסינגפור להיתפס שלא מנת על, מיוחד

 ששודד מי רק לא הוא בסינגפור שפושע משום? מדוע זאת
 על העונש .ברחוב נייר שמשליך מי גם אלא, רוצח או

 1000סך  על קנס הינו הראשונה בפעם ברחוב נייר השלכת
 שוב יעז חלילה ואם! ]כאלפיים ושמונה מאות ש"ח[ סינגפורי דולר

 במשך רחובות כמנקה לעבוד עליו יוטל, מעשיו על לחזור
   .תמורה ללא חודשים שלושה

 שבראשם, הקבוצה חברי השתתפו, במדינה הנחיתה מיום
 שהתקיימו ודיונים פגישות ספור באין, וולפסון משה' ר עמד

 העסקה הלכה שחלף יום בכל. הלילה ועד מהבוקר מרתונית
   .פרטיה לפרטי ונרקמה

 ולהיערך, קצוות לסגור רק נותר, האחרון היום לקראת
. סינגפור של ביותר הגדול המיליונר עם הסיכום לפגישת

 להפיל, חלילה, עלולה שהיתה, מכרעת בפגישההיה  מדובר
 המשלחת חברי את הכינו, קיומה לפני. באחת העסקה את

 כמו, בסינגפור. המחוייבים הטקס כללי אודות האמריקניים
 של עמוקה תרבות טבועה, הרחוק המזרח מדינות ברוב

 שמולך העמית כאשר גם, לדלג אסור עליהם שונים טקסים
  .חופשי אמריקני הוא

 חברי פגשו, המעליות לשורת סמוך, הכניסה בקומת
' לר ניגש הוא. המקומיים המתאמים אחד את המשלחת

 שאינו בטון אך - באדיבות ממנו וביקש וולפסון משה
  , הכיפה את להסיר - פנים לשני משתמע

 להתפרש עלול, "המתווך הבהיר", הזה הלבוש פריט"
 רק, הכיפה את לזרוק ממך מבקש לא אני; נכונה לא בצורה

  ". בכיס עליה תשמור

 יהיה 'הרת זובע, "משה' ר קבע", הכיפה עם נשאר אני"
  ". בסדר

 עלולה שלך ההתעקשות! רחמים! רחמים" :נלחץ המתווך
 כבודו על להתחנן ניסה", העסקה כל את לטמיון להוריד

 הכיפה את להסיר מכבודו אבקש, "]כספו הפסד על ובעיקר[
 לתת למה, ביותר גדולה עסקה על מדברים אנחנו, מראשו
   ".?!אותה לקלקל קטנים לדברים

 את: "משמעי חד ובאופן צלול בקול שוב הבהיר משה' ר
 היו למעלית שנדחסו האנשים פני ".!מסיר איני הכיפה

  . לשינוי ניתנת שלא מציאות היתה כבר זו אך, חמוצות

 עסקים איש כל. והדר פאר כולה, המעלית עצרה בה הקומה
 מדייל חמה פנים לקבלת זכה, המיועד למתחם שנכנס
 לאולם אותם הפנו משם. בשמו לנקוב וידע בפתח שניצב

 הפגישה להתקיים אמורה היתה בו, המפואר הפגישות
 הושיבו. ארוך שולחן סביב התקבצו איש כמאה. המכרעת

  . דיון קבוצות של סוג ביניהם שיצר, מתוכנן בסדר אותם

 אלפי עשרות השווה מלכותי כיסא ניצב, השולחן בראש
 ייכנס שתיכף', המהולל' המיליונר עבור שהוכן, דולרים
סגירת  לצורך, האיש של לכניסתו בדריכות ציפו הם. לאולם
  . הענק עסקת

, הסופיים בפרטים דנו הצוותים, החלה הפגישה בינתיים
 ביראת באחת התרוממו כולם. באולם הס הושלך ולפתע

 הוא. והדרו הודו בכל פנימה נכנס הסינגפורי המיליונר, כבוד
  . בשיחות להמשיך בידו וסימן התיישב

 ושקט ידו את מרים המיליונר ולפתע, דקות כמה חלפו
 ולהפתעתו, וולפסון משה' לר פונה הוא. באולם השתרר
   ".!ברכה ותעשה שתיה תיקח" :ממנו מבקש המרובה

. המפתיעה מהבקשה תדהמה אחוז היה וולפסון משה' ר
' ה אתה ברוך" :ובקול בכוונה ובירך, מים לעצמו מזג הוא

 נותר לא המיליונר". בדברו נהיה שהכל העולם מלך אלוקינו
 בלע כמעט המים את לבלוע במקום"! אמן" :בקול וענה חייב

  . בליבו תמה? כאן מתרחש מה. ..הלשון את מיודענו

 הבוקר היית ,לי תגיד: "באומרו להפתיע המשך המיליונר אך
 :המשיך והמיליונר, בחיוב השיב משה' ר ".?הכנסת בבית

 ממוצא הכנסת בית רב, מוזרה עובדה ישנה כי לב שמת"
 בנוסח בסידור דווקא משתמשים המתפללים אולם, אשכנזי
   "....בקהילה התאמות אי כמה עוד ויש, ספרדי

 המיליונר. מיודענו של מידיו נשפכו כמעט כבר המים הפעם
: וסיפר, הנוכחים כל פני שעל רבתי-בפליאה הבחין

 החליט לב נדיב עשיר ויהודי, קטן ילד בתור התייתמתי"
 אצל שגדלתי מכיון אך, התגיירתי לא מעולם. אותי לאמץ
 מאז. הכנסת לבית אליו מתלווה הייתי לעיתים, יהודי

   ."!ליהודים המיוחדת חיבתי על שומר אני ומתמיד

 כשבמהלכה, לטובה התקדמה הפגישה, ואילך מכאן
 עד, נדיר באופן פנים לו ומאיר משה' ר את מכבד המיליונר
   .הצדדים כל רצון לשביעות, הגדולה העסקה שנסגרה

 חשש שהמתווך כך על לחשוב ורק: "ואמר משה' ר סיים
 תורה שומרי כיהודים, עלינו... כיפה עם אותי יראה שהעשיר

 נחשוש ובל - משמר מכל נויהדות על לשמור מוטל, ומצוות
  ]'שאלתי אחת'מתוך [."..הרווחתי רק אני, הנה. מכך שנפסיד

   parperet100@gmail.comלקבלת העלון במייל ניתן לשלוח בקשה ל:
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משיעוריו של מגיד השיעור הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א 
6778160@gmail.com :לשמיעת השיעורים בדף היומי ובנושאים נוספים חייגו: 073-2951342 | לקבלת העלון במייל

לתרומות והנצחות (גם בכ. אשראי) למען הפצת העלון חייגו: 055-677-8160 | ניתן לתרום גם בעמדות נדרים פלוס



י"ג ניסן תשפ"א | פרשת צו | חג הפסח | גליון 590

שע"י ביה"כ "בית לוי", רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

הההדללקתהדלקת נרות

בן חורין אמיתי

1111888:::11199911119999:::33311122220000:::11116666
עעע"פפ לווחח "אאווורר

לפפי  ההההחחייםם""
זזזמממנניי יררוששללייםם  

האם מרגישים 
אנו כאותם 

בנים שהוציא 
ה' משעבוד 

מצרים? הכל 
נמדד לפי הכוונה 

והתמימות



בזכות קמחא דפסחא 

עמדתי שם כשעתיים תמימות 
מתבונן ב'חלוקה' המסורתית, 

לראות דבר כזה היה מחזה 
מפעים עבורי



כל דכפין ייתי ויכול

האפיקומן שלא נמצאאם הכל הפוך אז מה הסדר?

ששאאלה::

תתששובהה: 

2

ששה דברים אדם 
אוכל מפירותיהן 
בעולם הזה והקרן 
קיימת לו לעולם 
הבא... הדן את 
חבירו לכף זכות!



כיצד מכינים יין 

לקבלת דבר תורה יומי מפי הרב שליט"א בקבוצת 
וואטסאפ שקטה, נא לשלוח בקשה במייל

השמרים הם יצורים זעירים. 
מרגע שמכניסים אותם 
לתירוש הם מתחילים לאכול 
את הסוכר הנמצא סביבם

למה כאבו רגליהם של פקידי הבנק?

אנו מזמינים אתכם לביקור והתרשמות
ולערוך את האירוע שלכם באולם החדש והמשופץ:

ברית מילה  ///  סיומי מסכת //  אזכרות //  שבת חתן //  כנסים והרצאות

אולם האירועים המחודש
של בית הכנסת "בית לוי"

רח' יוסף חכמי ליד מלון רימונים-שלום

שכונת מדורגי בית וגן ירושלים

לפרטים ותיאום מועד התרשמות:
02-6540906 // 054-3551383 //  054-4222931

בס"ד יתקיימו בחוה"מ פסח שיעורי תורה
השיעורים יהיו בהלכה ובאגדה ובעניינא דיומא

מפי רבנים חשובים וראשי ישיבות  
בהיכל ביהכנ"ס "בית-לוי" רח' יוסף חכמי 48

השיעורים ימסרו לאחר תפילת מנחה
תפילת מנחה בשעה 18:40 (תפילת ערבית בסיום השיעור)

הציבור היקר מוזמן להשתתף ולהגדיל תורה ולהאדירה
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. "ַצו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו ֵלאמֹר זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה" 

.

ֹעָלה ַעל ַהִּמְזֵּבַח ְוָׂשמֹו ֵאֶצל  �"ְוֵהִרים ֶאת ַהֶּדֶׁשן ֲאֶׁשר ֹּתאַכל ָהֵאׁש ֶאת ָה
. ַח"  �ַהִּמְזֵּב

"כל דכפין ייתי וייכול"

 

"כנגד ארבעה בנים דיברה התורה, אחד חכם, ואחד רשע, ואחד תם, 
ואחד שאינו יודע לשאול"
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הרה"ח רבי יאיר וינשטוק שליט"א ,שני סיפורים מיוחדים לפסח, מאוצרו הברוך של הסופר החרדי הנודע  

 קסם האפיקומן 
 "חוטפין מצות בלילי פסחים בשביל התינוקות שלא יישנו" (פסחים דף ק"ט.)

 

.  הצחורה  המפה ועל  הרצפה  על זרועים היו   לרוב מצות ופירורי יין  כתמי.  הסדר  בתחילת כמו נצצו  לא  כבר השולחן על הגביעים 
  מיץ  של ושלוליות אוכל  שיירי לתוכן  כשספגו  לסמרטוטיות הפכו , כוסות  וארבע מצה באיורי  מעוטרות, הססגוניות  הנייר מפיות
 . פינה בכל  שנשפך  ענבים

  גוטלין ומלכה ציון בן'  לר מתכוונים אנו"  המשפחה  בני"  אומרים כשאנו.  אורחים בכמה  וגם המשפחה  בבני מוקף היה  השולחן
 . המרץ  מלאי ילדיהם  ושמונת תקוה מפתח

  הבדולח  וגביעי והבריק  נצץ הכל .  בלבה  גוטלין מלכה נאנחה, מלכים ארמונות של  תמונות השולחן הזכיר , בלבד שעתיים לפני
  בנותיה  שלוש עם מלכה  ושקדה  עמלה, המפואר  הסדר   ליל שולחן, השולחן הכנת על.  כוכבים  בברק  הנברשות תאורת את  החזירו
  גביע כל תחת. לסירוגין ומזרקה שושן צורת קבלו  המפיות.  ם"הסכו  וסט וכוס צלחת כל.  סימטרי בחשבון  עמד  הכל. תמימים  יומיים
 השולחן בראש   עמדה הסדר  ליל וקערת במסדר חיילים כמו  השולחן  במרכז  עמדו  הבקבוקים. מוזהבת  מפית שטוחה  היתה בדולח
  את  לועה אל  שאבה ציקלון סופת  כאילו?  זה מכל  נשאר מה, הסעודה לאחר , וכעת. והמינים  הסוגים  מכל פסח של  הגדות  מוקפת
 . מוחלטת באנדרלמוסיה  הכל  וירקה תכולתו  כל  על השולחן

  הם?  השעווה  במוזיאון בובות   כמו  בשקט  שישבו ,  רוצה אני  מה,  אימהית בגאוה צאצאיה שמונת את  סקרה,  בריאים שיהיו 
 .פדנטית מדי יותר קצת ואני, ושמחים פעלתניים

  אחד  של פירושו  את סוקרות  כשעיניו  מתקתק-החמצמץ הדובדבנים   מקפא של האחרונות  הכפיות את  הדעת  בהיסח  אכל ציון בן'  ר
 .  השעון  על המודאג  מבטו נפל לפתע כאשר , ההגדה  על המפרשים

 ". אחרונים מים תביא  מהר , שאולי.  האפיקומן זמן  את נאחר אנחנו. " בבהלה נזעק" חצות כמעט ,  אוי"

 .חצות  לפני  האפיקומן אכילת את להספיק חייבים.  במהירות  הברז  אל רץ   שאולי

,  נפטרה  שאשתו  לאחר  האחרונה בשנה  גלמוד שנותר שלו  המאוחרות השבעים בשנות  קשיש ערירי שכן ,  כהנא משה  ישראל ' ר
 מצת  קרי , הערובה  בת  שחרור  לטקס מאליו   המובן  כדבר  ציפה, הגוטלינים של  בביתם הסדר   את  לעשות כבוד  אחר והוזמן 

  בן, השמונה  בן נפתלי הוא  הלא , ּתּוִלי לעבר סלחני  במבט פזלו  עיניו. ומתנות ופרסים הבטחות  תמורת  ממחבואה, האפיקומן
 . שלה  המסתור  ממקום המצה את  שישלוף,  גוטלין משפחת של הזקונים

  לקראת  כלשהי  תכונה ניכרה   לא  בבית,  כן על יתר. התרגשות סימני  שום  הראה  ולא מוחלטת  באדישות ישב   ּתּוִלי, הרבה להפתעתו
  המרוקמת הצחורה  השקית  את הסדר  ליל למפת מתחת שלף ציון  בן ' ר . התעלומה את  הסביר  ההמשך. השבוי  האפיקומן  שחרור

 . מצה כזית הנוכחים מן אחד לכל  מחלק והחל" אפיקומן" נוצצות זהב  באותיות

  היטיבו  לא שהחיים שישים  כבת  בודדה  שכנה היא גם, מישקין קלרה' הגב האורחת תמהה?" האפיקומן את  גנב לא  אחד אף , מה"
 . בישראל   בית הקימה לא ומעולם  אתה

 ". גנבים מגדלים לא אנחנו. "צוננות ציון  בן'  ר נענה" האפיקומן את גונבים לא אצלנו,  כן"

  ישראל בתי ברוב   הנהוג  חביב  מנהג  זהו הכל  בסך . בגניבה שמדובר  חושב לא אחד  אף הרי , " מישקין' הגב  מחתה" באמת,  אוי"
 ". הסדר  סוף עד  ערניים שישארו  כדי האפיקומן  את' גונבים'  שהילדים

  כהנא  משה ישראל' ר מלמל" יישנו שלא  התינוקות בשביל  הפסחים בלילי מצות  חוטפין, "הגמרא בדברי סמך לזה  שיש   שמעתי"
 . לעצמו  כמו

  שהקטנים לפני המצה  את  לאכול שממהרים היא   הכוונה הרי ,  כזו לאסמכתא אוי. " בלגלוג בו  הביט ,  הוא שלמדן  גוטלין ציון בן'  ר
 ". יירדמו 

 .    בויכוח  שלישי אורח התערב", כך  נוהג ישראל כלל  כל  אבל"

  את להעכיר  רצה  לא ובודאי, נפוץ ישראל מנהג  אודות  לסימפוזיון  המעמד את להפוך  רצה  לא  הוא.  בשעונו שוב  הביט  ציון בן'  ר
  המנהג  בלי  גם' גדיא  חד'  עד  ה" ב ערניים נשארים  שלי  הילדים"  קצר משפט  פלט רק.  לויכוח מגלישה נזהר  ולכן  החגיגית  האווירה
 ". מקורו  מה יודע שאיני  הזה המטופש 

  את  בו' יגנבו' שלא  בית  ראתה  לא ומעולם כלשהו  לבית הסדר בליל  מוזמנת היא  שנה  מדי . בתדהמה השתתקה מישקין' הגב
  ומאיים בתוכו   מבעבע געש הר כאילו  נראה שלפתע הפנים  ומאיר החביב   שכנה  של המוקצנים הביטויים  פשר  ומה . האפיקומן 
 . להתפרץ

  לא  והחליטה כואבת יבלת  על שדרכה  הבינה, במבוכה  המתרוצצים ומבטיה , גוטלין  מלכה   הבית בעלת, שכנתה של תגובתה  לפי
  ברמה צלצלו המסורתיים  השירים.  המזון ברכת  ברכה  לאחריו ומיד בדממה  האפיקומן את  אכלה המשפחה. הנושא  על עוד לדבר

 ... הלילה של הקטנות  לשעות עד

* 



  שנה מדי . הנסגרת  הדלת  לעבר  זועף  מבט והעיף  הבית  את  מישקין '  גב  שעזבה  לאחר עצמו  לבין בינו ציון  בן ' ר מלמל"  חביב מנהג"
  במקום  הטמנתה, המצה  פיסת  סחיבת  מנהג את  לילדיו לאפשר  לא התמוהה התעקשותו פשר  את  מבין שאינו  חדש אורח צומח
.  יוקרתי  לשעון ועד בחרמון  מטיול. הארץ  בשמי   לטיסה  ועד  מאופניים.  ישראל תפוצות בכל הרווח הקבוע ההבטחות  וטקס, סתר

  רוצה ילדך  מה לי אמור בחינת, יכולתו לפי  ואיש אופיו לפי  איש, והלאה הלאה וכן   החורבה הכנסת בבית לביקור  ועד רבנים מאלבום
 ... הוא  מי  לך ואומר לאפיקומן

 . הסדר בסיום לומר  נוהגים  אותו , השירים שיר   את ומחפש ההגדה  את פותח כשהוא  לעצמו ומלמל שב"  חביב מנהג"

  כאילו, ומוחשי חי  כך כל  הכל...  שנה  כארבעים לפני , ההוא  הסדר ליל את  עכשיו כמו   זוכר עוד  הוא , מולו  ריצדו  השירים  שיר אותיות
 ... הרגע הדברים  התרחשו

* 

  העתידי   הסדר  של חיוורת כבבואה אפילו  נראה לא הירושלמית' ראנד בתי'  העתיקה  בשכונה  גוטלין משפחת של בביתה הסדר ליל
  סדר באותו  היו לא  ס" התש שנות  שלהי  של  תקוואי הפתח  וההדר  הפאר   מן אחוז  עשרה אפילו . שנים  עשרות  ארבע  בעוד בנה אצל

  ליל קערת.  וזול  מתוק יין.  יומרות  חסר מקומי יקב מתוצרת היו היין  ובקבוקי פשוטות  חרסינה צלחות היו   השולחן על. ראנד  בבתי
  ארבע צהוב באור האירו   הראשים מעל.  ובדיל אבץ  נחושת של מסגסוגת  יצוקה והיתה דורות מירושת יומין  עתיקת היתה  הסדר 
  שפופרת  של הלבן  שאורה   כדי  השחמחמה בנברשת בחופזה ונתקעו  הסדר לכבוד במיוחד  היום שנקנו מיושנות' אגס' נורות

 . הסדר בליל  יחיד  בן  יהיה לא המשקוף  מעל המזמזמת הפלורוסנט 

  בזריזות האפיקומן מצת את וסילק, מיכל  יחיאל הגדול  אחיו  עליו  הערים אשתקד . רב זמן  היה לא  שכבר כפי ומאושר  גאה  היה  בנצי
  ולהימלט האפיקומן את מטאורית  במהירות לסלק, אחיו על  לגבור בידו  עלה הלילה . לסעודה  ידיו את ליטול  קם שאבא רגע  באותו

 .    מהשולחן  חיש אתו

  לימון  במעט המבושלים   התפוחים טהרת  על, אמא של המסורתי " קומפוט"וה נאכלו והעוף '  כרמזלאך' ה, הזהוב  והמרק הדגים
 .   מאונכים בקווים חרוצה  ישנה זכוכית  בכוס השיש על במטבח  חיכו כבר  אחרונים מים.  הוא  גם  הגיע,  סוכר והרבה

  לאב ואוי  דורות מדורי  המקודש  המשחק זה . בשקית המצה  את מחפש  הוא  כאילו גוטלין שמואל' ר עצמו השים"  האפיקומן איפה "
 . המשחק  כללי  את  שיפר

 ". אצלי  האפיקומן . " שמחה מלא בחיוך  אביו מול  ונעמד  הגיע השמונה  בן בנצי

  תרצה  מה,  יינגלע בטובך   לי אמור ! המצה  את לי  שדדו!  ישראל  עליך שודדים. "ידיו  בשתי  ראשו על שמואל ' ר טפח"  אוי, אוי,  אוי"
 ?" האפיקומן תמורת

 ". מנוקדות משניות כרכים'  ג  סט  רוצה אני. "גדולות  השגות היו לא לבנצי

 ?" שמות  בחומש  תסתפק אולי . "המסורת כמיטב  הילד עם מתמקח שמואל' ר החל"  מאד יקר  זה"

 ". הסט  כל.  משניות רק, "בסתר לאביו  הקורצת  אמו י"ע  מגובה , הילד  התעקש",  לא"

 . לשפמו מתחת האב חייך". זולות  יותר  הן, ניקוד בלי  פשוטות  משניות ואולי "

 ".ניקוד  עם רק"

 ". האפיקומן את תביא לך, ל'צדיק  כעת.  למחרתו או חג-באסרו כבר   נדר בלי תקבל , טוב"

 . ההמשך את  ביותר  הפרוע בחלומו  לעצמו תיאר  לא  הוא. המצה  עם שישוב לבנצי והמתין בכסאו אחורנית נשען  שמואל'  ר

  מכורכמות היו פניו. המשפחה בני  כל של  פוסקות  בלתי",  נו, נו"  וקריאות  ממושך עיכוב  אחרי  הגיע משם וחזר  במטבח נעלם בנצי
  טיפות  טפטפו האפוי הסמרטוט  מן. הקודם בגלגולו  מצה  שהזכיר צהבהב חום סמרטוט  החזיק בידו.  איום  בפחד מושפלות  ועיניו
 .הגדולות האבן  מרצפות על מים

 . שמואל'  ר של  מפיו בהלה צווחת נפלטה?" זה מה "

 . באימה בנצי גמגם" מים  שששם  ששייש ייידדעתי לללא, ריק  שהדוד  חחחשששבתי אני"

 ?". האפיקומן את החבאת איפה. "אימים מזרה  בקול שאג?!" מה. "ככדור  התעגל שמואל' ר של  פיו

 הוא . " השמונה  בן ילדו עולל מה ראה   כאשר לראשו  עלה  דמו וכל המטבח  אל  דהר שמואל' ר.  מפחד משותק היה   הוא.  ענה לא בנצי
 .  קולות בקולי  הקטן  במטבח  צרח" לפסח השמורים המים דוד  בתוך  אלא המצה את  להחביא  איפה מצא לא

  מן  שאב  שאבא  המים את פסל  וגם'  שרויה'ל  האפיקומן  את הפך  גם.  דברים שני הרוויח, "בלעג אחיו התלחשו " המוכשר  בנצי"
 ". הפסח לכל מים בלי  נשארנו. פסח לכבוד  במוצא   המעין

  סטירות כמה   לחייו על  לו וסטר , ברוחו  למשול הצליח לא בנצי את  כשראה.  ונורא איום כעס אחוז המטבח מן  חזר שמואל'  ר
 "... בעולם  ביותר  הגדול השוטה"  בנצי של הנוראה  טיפשותו  על לרוב גנאי  מילות בתוספת מצלצלות

* 

  בשינה  בינתיים  לשקוע הספיקה שכבר  מישקין קלרה  התמהה לשכנה  בדמיונו ציון  בן'  ר הסביר " בלבי נשבעתי  מאז? מבינה את"
.  דעתי  את ישנה לא  איש. חיי ימי   כל עוד  להכיר רוצה  לא  האפיקומן גניבת מנהג  את ואני, מה עלי  יעבור כי, " הסמוך  בביתה  עמוקה



  המים ודוד  הרטוב  האפיקומן של  הצורב  העלבון כתם ואת, ועדה עם קהל לעיני אותי בייש ,  ומרוסן מאופק אדם שהיה  אבא  אם
  טוב  אחד  שדבר  לי להוכיח יצליח  מישהו  אם אולי . זה הבל  במנהג צורך  לי אין .  שחלפו השנים מחקו לא לשימוש שנפסלו הפסחיים

 . דעתי את  אשנה, זה נפסד ממנהג  יוצא

 "... לעולם יקרה   לא זה, שטותים, אה

 ". בתורים  לחייך נאוו... רעייתי  דימיתיך פרעה ברכבי   לסוסתי. "השירים  שיר פסוקי את חרש  ומלמלו  נעו שפתיו

         

* 

 ... כן  אחרי  שנה

  הקריסטל בבקבוק  והיין כיהלומים נצצו היקרות  הזכוכית  כוסות, והזהב  הכסף כלי.  ביותר היפים  בכלים שוב   ערוך היה  השולחן
  חילונים. חדשים שניים ועוד  הקבועים האורחים עם, גוטלין משפחת בני  שוב ישבו  השולחן סביב . המבריק ההלוגני  האור  מול  בהק

  בליל  חרדית משפחה  של  ההווי  את  מקרוב להכיר כדי  לסדר  לבוא  יוכלו אם  ושאלו, מכר  של  הפניה  פי על החג  בערב שהתקשרו 
 .   הסדר

  אצלנו. "בקול  הכריז  ציון בן'  ור הגיע ידיים  נטילת זמן, דיומא מענינא תורה דברי בשלל מתובלת, חגיגית בנעימה  נאמרה  ההגדה 
  לשחרור  הציפיה לאווירת קץ  תשים - הקודמות השנים לקחי לאור  חשב  -  זו הכרזה". הכלל מן  יוצאים  אין. האפיקומן   את  גונבים לא

 . מיותרות  שאלות ותמנע סביבו   המטופשת החגיגה ולכל השבוי האפיקומן 

  לא  אבל, הכתף משיכות   ואת  משהו התימהונית ההכרזה   למשמע האורחים  כל של  המורמות  הגבות את העין  מזוית ראה   הוא
 .  ברזל   עמוד כמו  בהחלטתו עקבי הוא . תגובה  משום  התפעל

 . ראה  לא אורן של העין  קריצת את אבל

  סביבו  היושבים את שהצחיק  וסוחף מדבק  והומור חיים  שמחת מלא אדם. הלילה שהגיעו  החדשים האורחים  משני  אחד היה   אורן
 ". אותו  אסדר  כבר   אני, תדאג  אל, "כאומר התשע בן  לּתּוִלי  קרץ ציון בן'  ר  את  כששמע. פעם  אחר פעם

  מהשולחן קם ציון בן'  ר  כאשר  דקה  כעבור לרווחה  נקרעו עיניו אבל . עליו  מדברים שלא  טאבו היה האפיקומן נושא.  הגיב לא תולי
  של  בידיו  מצה חצי בצורת  משהו שראה   לו  נדמה היה.  המצות שקית  לעבר  קוסמים  של  בזריזות נעו אורן של  וידיו  ידיו את ליטול
 .   שטעה  חשב שהוא מהר כך   כל  היה  זה אבל, אורן

 .  אפיקומן זמן  הגיע  וכעת  בנעימים חלפה  הסעודה 

 .מהרגיל מהר קצת  הולם  שלבו  הרגיש תולי  רק. ממקומה המצה להוצאת בשלווה וחיכו אדישים ישבו  הכל

 :  קר בקול שאל   והוא מעט  פניו  אדמו כ"אח. מדמיין  שהוא  חשב תחילה.  ריק בחלל ונתקלה השקית  בתוך  משמשה ציון בן ' ר של  ידו

 ?" האפיקומן את מוצא  לא אני למה ? הלילה התחכם  מישהו"

  אכן" תגנוב לא" הדיבר  כאילו,  הדברות מעשרת אחד  כמו  חמור לאו היה  גוטלין  משפחת  בבית  האפיקומן גניבת. בהלם  שתקו כולם
 . האפיקומן גניבת  אל מתייחס

 .לקולו מחלחל הכעס  החל והפעם  ציון בן'  ר  חזר?" באפיקומן נגע מישהו  האם, שוב  שואל אני"

 !". אולי? באפיקומן נגע מישהו   האם. "בפאתוס אורן   הכריז" פוקוס  הוקוס "

  הוא. אצבעותיו בין האבודה  האפיקומן  מצת לה צמחה ופתאום לצלחתו הסמוכה  המפית  את והזיזו שדונית במהירות נעו  ידיו
 : רמקול  כמין לפיו  השמאלית ידו  כף את  הצמיד

 ?"מצה  איבד מישהו. "קטן ילד של  כקולו צפצפני היה   קולו" אבידה  השבת"

 את לקלקל רצה  לא אבל  מזעם  רתח הוא.  חייך לא אפילו  ציון בן ' ר רק. שדמעו עד צחקו והכל הבעות  בשלל פניו  את העווה   הוא
 . מודגשת בתרעומת אורן אל  פנה" בבית אצלנו באפיקומן נוגעים שלא הכרזתי  הרי,  מבין לא אני. " החג  אווירת

  אומייר  שאתה  חשבתי ואני, "לו האופייני  הניגון עם פרס  שמעון של קולו  את  יתירה  בהצלחה אורן  חיקה  כעת?"  אומר  אתה מה "
 ". האפיקומן  את לגנוב צריך שֵּכְיין 

 ".מהר  אבל, המצה את  לי להחזיר נא, הנשיא  אדוני, "כקרח  צונן בקול  ציון בן'  ר  חזר ", לא"

 .  הילדה  יושבת איפה לראות עבר  לכל הביטו  שהכל  עד ואותנטי משכנע, ארבע בת ילדונת של קולה  נשמע?" לי תתן ומה "

 .החיקויים ואלוף  הבדרן, אורן של  מגרונו   כמובן בקע  הקול  אבל

 . מעט  מפשיר הקשוח  האב  החל" היקרה ילדתי, סוכריה"

 . מעט  אורן  הרצין" ישמע לא כשאיש באוזן  מעט עוד אותו  לך  אומר אבל  אחר  משהו רוצה אני"

 . המצה  ובידיו  השולחן ראש  אל  התקרב , ממקומו קם  הוא



  להתעלף חישב הוא,  אורן  של  הפרושות אצבעותיו   מבין ונעלם נגוז  האפיקומן  איך ראה  כאשר מתדהמה  התעלף כמעט  ציון בן'  ר
 . הראשון במקומה, השקית בתוך  התגלתה  האבודה  כשהמצה  שבעתיים

 ". לך שאין  מהכובע יונה לנו  תשלוף תיכף. "רחב  בחיוך  שאל?"  קוסם אתה , לי תגיד"

  היא  העינים  ואחיזת  הידיים  זריזות, כן.  הפנאי בשעות רפואי וליצן במקצועי  קוסם. דוידוף  אורן: להכיר נעים. "מלאה  קידה  קד  אורן
 ". שמונה  מגיל שלי  ההתמחות

  המצה את בחופזה   שמחביא  ומסורבל תנועה  כבד ילד,  8 בן  אחר  ילד של  דמותו  צפה  עיניו לנגד. ציון  בן ' ר  הצטעק?" שמונה  מגיל"
 ... מים  מלא  דוד בתוך

  ידוע  לקוסם הלכתי  כך  ולשם המנוח מאבי מקצועית בצורה  האפיקומן  את לסלק החלטתי שמונה  בגיל . "למקומו חזר  אורן "  אכן "
 ?" היקר אדוני, השעה מה. למיניהם הקוסמות  רזי את רכשתי לאט  לאט. ידיים זריזות של פטנטים כמה ממנו  ללמוד אביב בתל

 ?" שלי השעון   איפה " בבהלה   וצעק השמאלית ידו  פרק  אל מבט  העיף , צפוי הבלתי מהמפנה  ציון בן ' ר התבלבל?" מה"

  אדוני, בקלות החיים  את קח , איזי איט טייק. " אורן  של ידיו בין מזלג על התנדנד  השעון למראה  מצחוק השתוללה  המשפחה כל
 ".  בפסח טוב  עסק לא  זה וחומץ  חמץ, שהבנתי כמה   עד. חמוץ כזה   תהיה אל. " אורן חייך" ראש היושב 

 ". בבקשה השעון את  לי תחזיר , לך אכפת  לא  ואם"  כבודו שאריות   את להציל  ציון בן ' ר ניסה ", עקרונות יש שלנו  בבית ,  תראה"

 .קלה  בהתרגשות אמר  לידו  וכשעמד מבריק  קוסמות תרגיל בעוד המשפחה   לראש השעון את  החזיר   אורן

  לך דע . כאן  פסול  החוגים כל  על המקובל שהמנהג לבית מגיע  אני  והנה מנהג  כל  שומרים שהדתיים אותי לימדו  תמיד,  מבין  לא אני"
  חולי ילדים מצחיק, למחלקה ממחלקה חולים בבתי מטייל אני. היום שאני למה  הגעתי  האפיקומן מנהג  שבזכות, ראש היושב  אדוני
  הרי, ובכלל.  ותקוה חיים בזיק נדלקות חולים של  כבויות עינים , שלי הקסמים תעלולי בזכות. החוורות  לחייהם על  חיוך ומעלה   סרטן

  דתי  מבית, היקר  אדוני, מגיע שאני חושב  אתה  בית מאיזה. לדור מדור  שעוברים הקדושים המנהגים?  ישראל עם של  היופי כל  מה
  כאן  יושב  אני, נוספים יפים ומנהגים  האפיקומן גניבת כמו  מנהג בזכות ורק, ומצוות  מתורה מאד  רחוק  מבית מגיע אני? כמוך

  והרגש  הנשכחת יהדותי  לבין ביני  שקושר  דקיק  חוט  יש אם.  בחומוס פיתה  ומנגב  ביפו  במסעדה  כעת  נמצא ולא, מצה ואוכל בביתך 
 ". האפיקומן כמו מנהג  דווקא הוא בלבי הפועם הדתי

  שעבר   הטראומה סיפור  את הכירה היא. בעלה   של בעיניו גם  חשוד ברק לראות  ודימתה מעינה  סוררת דמעה  מחתה גוטלין גברת
 . בלבו הדם  שותת  הישן בפצע מלחמה  לקדש לא הראשון   הרגע מן  והחליטה בילדותו

 ". דקות  שלוש  בעוד  אפיקומן זמן סוף.  מאוחר  כבר,  הו. "שלו  היין גביע  ליד  עתה שנח שעונו לעבר  מבט  העיף  ציון בן'  ר

* 

 ... כך  אחר  שנה

.  מעולם ומקושט  מפואר היה  שלא  כפי  ומפואר ערוך  השולחן. לעייפה אורחים כרגיל עמוס תקוה בפתח  גוטלין משפחת של  ביתה
 המבהיקים הקריסטל  גביעי ליד מקומותיהם את  תופסים הכל כאשר הגדול הטרקלין  את ממלאה ועליצות התרגשות  אווירת

 . והנפש הלב  חדרי בכל  פסחית אוירה   ומשרה  הנחיריים את  מדגדג, באויר  מתפשט  טריות מצות של  ריח. המשובח היין   ובקבוקי

  נעשה  הלילה. "העשר בן  לתולי קורצת ועינו שלו  המחויט  המקטורן את  ממשש, גדולה שחורה   קטיפה כיפת  לבוש , האורחים אחד
 . כולם  פני על  חיוכים המעלה  רועמת  לחישה  לו לוחש הוא" זה את

  שדידת  את  פה מתכנן לא  שאתה  מקוה אני , "הקוסם  אל  עולץ בחיוך ציון  בן ' ר פונה?" אורן אדון , זומם אתה  מה  לדעת אפשר"
 ". מרשה  לא אני כי.  האפיקומן 

 . פה  פעורי  כולם  את המותיר  זריז בלהטוט אורן של  בידו הצצה  המצה  מול  המשפט באמצע גווע  קולו

,  בשבוע פעמיים תורה שיעור שלמה  שנה  אתך ללמוד זכיתי שעברה  שנה של  האפיקומן  בזכות אם, "אורן לואט" לא בעצם  למה"
  הפעם  אזכה ואולי. לי  תסרב ולא  האפיקומן  את חייב  אתה. הלילה גם  האפיקומן את  לך לסחוב לא  למה אחת טובה סיבה  לי תן

 ?" תולי,  אומר אתה  מה. לילה מדי  אתך  בחברותא

  את סחטה,  שלו היין  גביע ליד  מקומה  את  פתאום שמצאה אביו של)  עדיין  הריקה(   האפיקומן שקית אבל , משהו לומר  רצה תולי
 .מריאותיו האויר 

  לאיפה ראה מישהו , אחד רגע . קידוש עושה  הוא הכנסת מבית חוזר  כשאבא! קדש, " ציון בן'  ר  הכריז"  מתחילים אנחנו  אז,  טוב"
 ?"... שלי ההגדה  נעלמה

 

 

 

 

 

 



 

 

 איפה החמץ? 
 

שבאוקראינה נודעה בדברי ימי החסידות כאחת הערים המפורסמות ביותר, בגלל שושלת האדמו"רים שאיוו למשכן    טשרנוביל העיר  
להם את העיר. ברבות הימים נעשה שם המקום כה מזוהה עם תנועת החסידות, עד כי נשכח עברה של העיר כמעוז מתנגדי מובהק טרם  

 ם, ולכהן בה כמגיד מישרים.בואו של אבי השושלת, הרה"ק רבי מנחם נחום לדור ש

ל נחום  רבי  הגיע  כאשר  בער    טשרנובילואכן  דב  ורבי  הקדוש  הבעש"ט  מתלמידי  שהיה  ששמעו  כיון  בעיר.  חריפה  התנגדות  לו  קמה 
ממזריטש. ידיעה זו הספיקה כדי לזרוע קוצים וברקנים על דרכו של ה"מגיד" החדש. מן הרגע הראשון נתקבל בעוינות ובחשדות כבדים, 

 א ינסה לעשות נפשות ל"כת".שמ 

, טשרנוביל , ושם זה לבדו שהטיל מורא על כל יהודי בטשרנוביל בראשה של עדת המתנגדים בעיר ניצב זיסקינד קוטשר, ראש הקהל של  
 טחון בין המתנגדים, כי מן המאבק הזה יצא המגיד החדש כשידו על התחתונה, עד כי יאלץ לעזוב את העיר בבושת פנים. יגרם לב

קינד קוטשר היה אדם תקיף שלא סבל כל התנגדות לדעתו שלו. גביר גדול היה, מן העשירים הגדולים ביותר בכל המחוז, ובית מגוריו  זיס
ולצידה עוד ארבעה בנינים, בהם התגוררו מלבד בני משפחתו, גם צבא משרתיו עם צריחים ומגדלים  היה ארמון רוזנים, טירה גבוהה  

קורח של זיסקינד. יושבי קרנות טענו כי עדר בן מאה סוסים עומד באורוותיו,  -ו גוזמאות פרועות על עשירותהילכ  טשרנובילושפחותיו. ב
זיסקינד אכן היה בעל המאה ובעל הדעה. אוי לו לאיש שעמד על דרכו.   -הולכי רכיל פטפטו על שבעים מזוזות בחדריו. בין כך ובין כך  

היה קליפה רקובה. גם מראהו של זיסקינד הטיל אימה. גבה קומה היה, משכמו ומעלה  הלה טואטא מן המסלול וסולק הצידה, כאילו  
ם כשור משא, זקנו שחור שזור חוטי כסף, פניו סמוקות ובריאות ועיניו מביטות נכחן במבט קשה, המחפש  ימכל בני העיר, רחב כתפי

 ולהצמיתו בעודו באיבו. -את קן ההתנגדות הקלוש ביותר שיקום לו 

. איש לא העז להתנגד לדבריו, בין אם היו  טשרנובילזיסקינד התקבלה ללא עוררין בכל ענין וענין שעלה על סדר יומה של    דעתו של
 תקל בו פנים מול פנים.יבעלי טעם ובין אם היו דברי הבל ושטות. לא נמצא האיש שרצה לה

ראש הקהל העריץ, אבל המתפרץ לעומתו, יצא מן   ריטה קלה בשריון הקשקשים העבה שלשמפגש כזה, ידעו הכל, לא יותיר אפילו  
 ההתנגשות הזו בריסוק איברים.

מבלי לבקש את הסכמתו, וכבר    טשרנובילוראש הקהל הזה יצא למלחמת חורמה נגד המגיד החדש, שכלל לא שאל לדעתו וקבע משכנו ב
 הרותחת, אליה איש לפניו לא העז לקפוץ.  הבכך קירר את האמבטי

יצב להם יבכל כובד משקלו נגד רבי נחום וסיעת חסידיו שבאו להיות במחיצתו, הפריע להם בכל פעולותיהם, והת  יצא אפוא זיסקינד
כשטן עלי דרך. אם הודיעו החסידים על דרשתו של המגיד בבית המדרש, הגיע לשם בשעה הנקובה זיסקינד קוטשר, נעמד במלוא קומתו 

מן הרועם, "הוא  בקולו  והכריז  בית המדרש  מצומצם    בחצר  בקושי מנין  נמצא  כאלו  הכרזות  לאחר  דרשתו".  את  לשמוע  אסור  הכת, 
כנס פנימה ולהתענג על נופת צוף אמריו של המגיד. אם נודע ברשות הרבים כי המגיד אינו אדם פשוט אלא איש קדוש  ישהואיל לה

ים  יפתים אינם אלא כשפים, או מעשי אחיזת עינהיכול להמתיק גזירה מרה בכוח ברכותיו ותפילותיו, מיד יצא זיסקינד והודיע כי המו
 והס מלהזדקק לאיש זה.

 כך רדף את המגיד הקדוש על כל צעד ושעל ומירר את חייו ללא הרף, ברצותו לגרור את הרבי למחלוקת גדולה בה והוא יצא ודאי כמנצח. 

 יני צד כלל, בשום אופן".אלא שרבי נחום כלל ברזל היה נקוט בידיו: "עבור מחלוקת צריך שני צדדים, ואני א

תה נפשו כעפר למרמס כפות רגליו של ראש הקהל, היה רך כקנה מול האיש הקשה כארז, עונה תמיד מענה רך להשיב את  ימשום כך הי
לא שם ליבו. הוא קיבל את    - חימתו. על חירופיו וגידופיו לא ענה, ואל הפרעותיו הקבועות לדרשותיו בהם הרעיף דברי אלוקים חיים  

לבונו באהבה, שמע חרפתו ולא השיב, עשה מאהבה ושמח ביסורין, ומתוך כך יצא מוניטין שלו בעיר כצאת השמש בגבורתו. קמעא  ע
 קמעא מצא עצמו זיסקינד כמעט לבדו בחזית המלחמה, בעוד כל חבריו וידידיו מסתפחים בזה אחר זה למחנהו של הרבי הגדול.

המגיד, "וכל אנשי העיר ילחמו לצדי  -גדו, והבטיח כי בקרוב יקדש מלחמה חדשה על הרביזיסקינד לא נבהל מן הרוח שהחלה לנשב נ
 כתף אל כתף, עד שנגרש מפה את המגיד לצמיתות". 

 . אתא ובא ליל בדיקת חמץ...טשרנובילאדהכי והכי עברו ימי החורף, הניצנים נראו בארץ וריח של מצות נאפות מילא את 

* 

שעננה קלה מקדירה את פניו. "חיים כלאחר שבדק את החמץ לאור הנר בביתו הסתגר רבי נחום בחדרו. לא ארכה השעה והוא יצא משם  
 לייב" פנה אל משמשו, "מבקש אני לשלוח אותך לשליחות מצוה".

את בדיקת החמץ, ועוד מעט  המשמש מוטל היה על הספסל אותה שעה, נופש מעט לאחר יום שכולו עבודות מירוק ושפשוף הבית לקר 
 יכנס אל המטבח ויפשיל שרווליו במלאכת הבישול של מאכלי החג. אולם מיד זינק כגור אריות לקראת הרבי כשכולו דרוך למוצא פיו.

 "לאן ללכת?" 

 "לביתו של זיסקינד" אמר הרבי בלא התרגשות, משל ידיד ותיק הוא זיסקינד.

 בודאי יודע שזיסקינד"...חיים לייב התחיל לכעכע בגרונו, "הרבי 

"אני יודע" קטע אותו הרבי בטרם יצלח דבר רכיל את חמשת מוצאות פיו של משמשו, "לך ואמור לו לזיסקינד כי למרות שבדק היטב  
 את ביתו בבדיקת חמץ, עדיין נמצא חמץ גמור ברשותו!".

וידו הקשה תהלום בי עוד בטרם אצליח לומר את דברי.  חיים לייב עמד נדהם, "חוששני שלא אצא חי מביתו של הגביר. כביר כוח הוא  
 אולי אמסור את דברי הרבי למשרתיו ואברח משם?" 

רבי נחום הניח את ידו בחביבות על שכמו של המשמש, "לא! רצוני שתאמר זאת לראש הקהל בכבודו ובעצמו. לך לשלום, אל תירא ואל  
 תחת, שלוחי מצוה אינם ניזוקים". 

* 



במר נפש, "הרי שונא מוחרם הוא   הרהרשיניו של חיים לייב נקשו במורא כל הדרך לביתו של ראש הקהל. "טורף אני את נפשי בכפי"  
זיסקינד לכבוד קדושת הרבי מימים ימימה. כשישמע כי הרבי טוען שחמץ נותר בביתו, יהיה בטוח כי בעלילה הוא בא עליו, כדי לנקום 

 מקנא בעצמי"...בו על כל הרדיפות. איני 

חזקה יותר מאגרוף הנפילים של זיסקינד. שזה אינו   ההייתאילו יכול, היה נושא רגליים ונמלט מן העיר, אלא שפקודת הקודש של הרבי  
 רודפת גם בעולם הבא. קללת תלמיד חכםמכלהו אלא לחיי העולם הזה, אך 

 גבוהים עמדו בחצר, באיזה מהם מתגורר הגביר? בברכיים כושלות צעד עד לחצר טירתו של זיסקינד. חמישה בנינים 

נשא עיניו כה וכה, והנה אינה ה' לידו את התשובה לבקשתו. ראש הקהל ניגש באותו רגע אל החלון לשאוף אויר. ראה חיים לייב את  
 פניו וכיון את צעדיו אל פתח הבנין. 

 לה בחשד.דלת ברזל איתנה קידמה את פניו ומאחוריה עמד שומר. "מה תבקש?" שאל ה

הסביר לו חיים לייב כי דבר שליחות סודית יש לו אל אדונו, שליחות שאינו יכול למסור על ידי שליח. בכוונה תחילה נמנע מלנקוב בשם 
 לא היה אהוד בבית ראש הקהל. ישבוודאבעל הסוד,  

וב כשעליו לספר באזני כל אחד מהם לאחר בירורים נוספים הורשה חיים לייב לעלות אל הקומה השניה. שם עצרוהו שוב משרתים לר
 מה הוא מבקש כאן.

 סוף אל חדרו הפרטי של בעל הבית.-סוף  סלהיכנ" עבר המשמש, עד שהורשה םגיהינו"שבעה מדורי 

זיסקינד ישב ליד שולחנו, עיניו שייטו בין שיטיה של הגדה של פסח. "מנוחת דעת כזאת, הלואי עלי", לא נמלט הרהורון חטוף מליבו של 
 שמש שלנגד עיניו עמד ליל שימורים במטבח בחברתם של תפודים ובצלים, בשר ודגים. המ 

 זיסקינד נשא את עיניו ובחן את אורחו, "מי אתה?"

 "חיים לייב, משמשו של הרבי, רבי מנחם נחום".

 , "מה הביא אותך לביתי?" כעוסותפניו של זיסקינד נעשו 

המשמש כשליבו עומד לפקוע מרוב פחד, "דע לך כי למרות בדיקות החמץ יש בביתך חמץ  "הרבי שלח אותי אליך בשליחות דחופה" אמר  
 בעין, ועליך לחפש אחריו ולבערו".

הדם הציף את מוחו של זיסקינד. "מה??!" קרא בחימה שפוכה. הוא קם ממקומו ואגרופיו קמוצים, "הרבי שלך מבקש לצחוק ממני! 
ים את כל הבית מזה שבוע ימים? אפילו גרגר אבק לא נותר פה, ואתה בא אלי עם דיבורי חמץ בביתי? האם ידוע לך כמה משרתים מנק 

 הבל של חמץ בעין?!".

את המילים האחרונות לא שמע חיים לייב. הוא נס על נפשו מיראתו כי ראש הקהל יתחיל להשתולל כשור זועם למראה מטלית אדומה. 
 ג כצבי במורד המדרגות ויצא מן הבית כרוח סערה.חצה בריצה מבוהלת את המסדרונות והאכסדרות. דיל

שפתיו, "ושמא צדק   מלמלומן החלון שבחדרו עקבו אחריו עיניו של זיסקינד, "עז פנים חסר בושה, חמץ ברשותי!... מהתלה טפלה",  
 הרבי בכל זאת? אה, הבלים, זה לא יתכן!"

* 

 ש, נשימתו בהולה ופניו מיוזעות."אמרת לראש הקהל שיש לו חמץ בביתו?" הקבילו הרבי כששב המשמ 

 "אמרתי".

 "ומה ענה".

 צפת של הגביר, מילה במילה.ומסר המשמש את תשובתו הק

 "ניחא" הסתפק הרבי בכך וננעל בחדרו.

לאחר מחצית השעה, יצא שוב החוצה והפריע את חיים לייב מקילוף התפודים, "לא יצאתי ידי חובה. לך ואמור לזיסקינד, כי החמץ  
 האחרון מצד שמאל, ליד באר המים. יצוה על משרתיו לחפש שם בחפש מחופש, ולא יכשל בחמץ בפסח". ןנייבבנמצא 

 חיים לייב רעד כיולדה, "בקושי נמלטתי בעור שיני, אם ארגיזנו בשנית עלול הוא לחסל אותי בו במקום".

 ". םכהווייתכלל. לך בשליחותי ומסור את דברי  אלהתיירהרבי אמר בנועם, "אינך צריך 

 יעשו את שלהן...   םוהידייכל הדרך לביתו של הגביר עמדו חזיונות זוועה מול עיניו של חיים לייב. כעת ירתח ראש הקהל כיורה מבעבעת  

 חוזר להרגיז את אדוננו". שוב הקיש בדלת בפחד. השומר גידף אותו בקולי קולות. "קשה יום! זה עתה נמלטת מכאן כשפן, ומדוע אתה

 בשפתיים קפוצות לחש לו כי עליו לסור אל אדונו ללא דיחוי, יען כי שליחות חשובה לו אליו...

 למרבה הפלא, התרכך לב השומרים והמשרתים כולם, ולמרות שעיניהם ירו זיקים, ניאותו להכניסו שוב אל זיסקינד.

ה בעיניו כשראה את חיים לייב. "ומה עכשיו?" התיז בלעג, "מבין אני, אינך צריך  ראש הקהל ישב ולגם ספל חמין של ערבית. אש ניצת
 לומר, רבך שלח לפייסני על מעשה הקונדס שחמד לו בליל בדיקת חמץ".

 "לא ולא" תיקן אותו המשמש, "אדרבה, הרבי מוסר כי החמץ בעינו עומד, בבית הקיצוני השמאלי מבין חמשת בתיך, ליד באר המים".

ונה, הגיב העשיר בחמה שפוכה ופיו שפע אלות על ראשו של המשמש המצומק, שנראה לידו כגרוגרת דרבי צדוק מול עוג מלך כבראש
 הבשן. "שמע! החלטת להעמיד את הסבלנות שלי במבחן? מרה תהיה אחריתך".

גם מחשבה אחת, "ושמא יש דברים  סתננה  ה חיים לייב נס ויצא החוצה כשהוא מותיר את בעל הבית משתולל. אלא שבתוך אותה רוגזה  
 בגו, אולי נשכחה כיכר לחם באיזה מקום ואיש לא ראה".

 ומיד פטר את הספק במועל יד, "לא יעלה על הדעת! חמץ בביתי?! עם גדודי משרתי?!".

* 

 "קיימת את השליחות?" קידמו המגיד בשובו ופניו אדומות ממאמץ.



 "אכן".

 "ומה ענה האיש?" 

 תשובתו המשתלחת של זיסקינד כלשונה. הרבי נראה מהורהר ונכנס שוב אל חדרו.חיים לייב שב על 

לא חלפה אלא מחצית שעה נוספת, והרבי מחפש את משמשו בין הסירים והמחבתות, "חיים לייב , חושה מהרה אל זיסקינד, עליך  
 מאלי ליד באר המים". להצילו מאיסור חמץ בפסח. רוץ לביתו ואמור לו, כי החמץ נמצא בחדר פלוני שבאגף הש 

כל בשרו של חיים לייב נעשה חידודין חידודין. ליבו נעשה גס במקצת בביתו של הנגיד, לאחר שנשבר מחסום הפחד הראשוני, ברם,  
 יה יותר מן הראשונה. מי יודע אם הפעם לא יכנו נפש?!...י זיסקינד עצמו כעס בפעם השנ

 , וניאות בקושי רב למסור במו פיו את דברי הרבי.ההשניילהרשותו לעלות אל הקומה הסכים השומר מצדו לא 

ברוך שעשה לו נס לחיים לייב במקום הזה. זיסקינד שהופרע משיחה נעימה פרץ בשאגות נוראות, וכמעט כילה את כעסו במשרתו, "וכי  
 מה היה לו למגיד, כלום החליט לחמוד לו לצון שלוש פעמים?!"

אך עוד הספיק לשמוע את בעליו מתעשת ושואל את עצמו, "אולי מצוה אני לחפש בחדר. כתובת    השומר ברח משם כל עוד רוחו בקרבו, 
 מפורטת מסר לי הרבי".

 ותוך כדי דיבור שב והפטיר, "לא יקום ולא יהיה, המגיד מן הכת לא יכתיב לי מה לעשות בביתי!". 

מלמסור אותם למשמשו של הרבי שנראה להוט ביותר   השומר לא ידע מה פשר הדברים שדיבר הגביר עם עצמו. מכל מקום, לא נמנע
 לשמוע כל מילה.

* 

תה לאחר  ידעתו של הרבי נחה לאחר ששמע את תוכן הדברים. בפעם הרביעית שב והסתגר בחדרו. זמן קצר אחרי כן, כשהשעה כבר הי
לתר אל זיסקינד ואמור לו כי לא יתעצל חצות הלילה הזעיק את חיים לייב באמצע טיגון גלדי השומן. פניו הפיקו אור עליון, "לך לא

 וישלוף את החמץ ממגירת השולחן התחתונה שבאותו חדר, בקצה השמאלי המדובר".

ובפעם הרביעית באותו לילה, עשה חיים לייב את הדרך מבית הרבי אל פלטינו הגדול של זיסקינד קוטשר, הפעם אפילו לא ניסה להכנס  
 הדברים שנאמרו ברוח הקודש.פנימה ומסר לשומר העייף את 

ערפילי השינה נסו ממוחו המיוגע של השומר. "זה לא יאומן!" קרא בתדהמה, "הרבי שלך יושב בבית בקצה השני של העיר ורואה מה  
 קורה בביתו של הגביר, בחדרי חדריו".

סקינד החוצה, עטוף בגלימת שינה. בנשימה אחת אץ רץ אל חדר השינה של זיסקינד והלם על הדלת בעוז. לאחר דקות מספר יצא זי
 שיש לך סיבה מוצדקת למעשה החמור שעשית" לחש כשהוא רועד מזעם. המקוו "אני 

 השומר לא שעה לחרונו ומסר לו את דברי הרבי.

 "קץ כל בשר" השתלח זסקינד בחרון אף, "אין לו לרבי מה לעשות אלא להתל בי ארבע פעמים בלילה אחד. אני אפרסמנו בכל העיר".

 השומר נסוג בזהירות אחורנית, מתרחק ארבע אמות מידיו הקשות של אדונו. הוא חיכה למחשבת הניחומים, וזו לא איחרה להגיע.

 "בעצם, לך והבא לי את נר השעוה" התרכך זיסקינד במפתיע, "אם אין עלי אלא לפתוח את המגירה התחתונה, מדוע שלא אעשה זאת".

 נגיד, כבר ידע כי זיסקינד אכן פישפש ומצא את כיכר הלחם שנתעלמה מן העין מפני איזו סיבה.כשעזב חיים לייב את חצירו של ה

* 

לאחר שריפת החמץ הגיע זיסקינד אל ביתו של הרבי. הציפוי התקיף כמו נסדק. הוא עמד בדחילו ליד חדרו של רבי מנחם נחום וחיכה  
 שחיים לייב ירשה לו להכנס פנימה.

בחדרו של הרבי וביקש בלב נשבר סליחה ומחילה על שכה הירבה להציק לו ולמרר את חייו. הרבי הקדוש נעתר לו עמד בפיק ברכיים  
 בלב חפץ והרגיע את רוחו הסוערת של ראש הקהל.

  "ברם, חידה היא בעיני מדוע היה צריך הרבי לשלוח את משמשו ארבע פעמים?" הרהיב עוז בנפשו, "אם הרבי מיטיב לראות באספקלריה 
 פלוני, בחדר אלמוני במגירה התחתונה" ןבבנייהמאירה, יכול היה לומר כבר בפעם הראשונה, חמץ בביתך,  

 " נתן בו את עיניו המאירות והסביר: םעינייובעל "מאור 

בביתם, אמנם כן, אנשי שלומי, הקשורים עמי בכל חלקי נפש רוח ונשמה, אין שום מחיצה קלה חוצצת ביני ובינם, ויודע אני מה נעשה  
 בחשיכה ובאורה, מה מונח בכל חדר ומה עשה כל אחד מהם.

את העיר הנמצאת תחת פיקוחי, וראיתי בעליל כי בביתך    יאולם אתה הרי אינך מקושר עמי... לאחר בדיקת חמץ סרקתי במחשבותי
גע של הכנעה, בו חשבת שאולי אני מצוי חמץ. לא יכולתי לראות יותר מכך. שלחתי את חיים לייב, ואתה התנגדת לדבריו, אך היה לך ר

רגע   באותו  וברביעית,  הצודק.  החדר  את  ראיתי  כבר  השלישית  בפעם  הכיכר.  מצוי  בנין  באיזה  ראיתי  ואז  נוסף,  בקשר  עמי  תקשרת 
שלך, מבלי מודע, וראיתי בחוש את הכיכר מונחת בתוך  (נפש רוח נשמה)  תלבטת אם אינני צודק, מסרת לי את חלקי נר"ן  הכששוב  

 מגירה התחתונה".ה

כולו מיראת הכבוד. "ובמורא גדול זו גילוי שכינה" הקדים אצלו בכמה שעות. מאותו יום והלאה נתהפך לאיש אחר,    מסראש הקהל נ
 . טשרנובילוהיה מגדולי חסידיו ומעריציו של הרבי הקדוש, רבי מנחם נחום מ
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     דבר העורך 
יצי ס  תכלית    ם) הקיו(  המקיים   וא ה   צריםמ את  יפור  של 

ב)(בזוהר    -  הבריאה  מ,  על   יםמובא  שמות  נשגבים  דברים 
הסדר  צריםמאת  יציסיפור   בש  :בליל  לספר  זו  ח ב"מצוה 

בשבח הזה לעולם.   ם לספר, הוא חיוב על האדצריםמאת  יצי
המספר   אדם  הוא    צריםמ את  יציבכל  עתיד  לשמוח בחדוה, 

ה לעועם  השמחה    ,אבהלם  שכינה  מכל.  שהיא  לפי הגדולה 
שמח   היה  האיש  בסיפור י רעם  שזה  משתעשע  והקב"ה  בונו 
שעה   ובאותה  ואומר ההוא.  שלו  פמליא  לכל  הקב"ה  אוסף 

השבח  :להם סיפור  ושמעו  בנ  לכו  ושמחים ישמספרים  י 
ם ומתחברים עם ישראל  תי. אז מתאספים כולם ובאיבגאול

, ריבונם  גאולתור השבח של השמחים בשמחת  ושומעים סיפ 
ומשבחים  ו המלאכים  הנסים (את)  באים  על  הקב"ה 

בארץ לו  שיש  הקדוש  העם  על  לו  ומהללים   ,והגבורות, 
 ריבונם. גאולת השמחים בשמחת 

ההוא   ואז בסיפור  וישראל  למעלה,  וגבורה  כח  נתווסף 
שנוסף כמלך  לאדונם,  כח  כביכול,  וגבורה    נותנים,  כח  לו 

ו  בעת גבורתו  מלפניו,  מושמשבחים  יראים  והכל  לו,  דים 
ולדבר בסיפור ומשום זה יש לשבח    ומתעלה כבודו על כולם.

זה וכעין  שלמדנו.  כמו  תמיד   ,זה  לספר  אדם  כל  על  חובה 
שעשה.  הניסים  כל  ולפרסם  הקב"ה,  של  פמליא וכל  לפני 

הקב"ה,  לפני  כולם  ומודים  אותם,  ורואים  מתקבצים  מעלה 
ה' לעולם, אמן דו עליהם למעלה ולמטה. ברוך  ומתעלה כבו

 ולם.העולמעשה זהו השבח לבורא  ., עכ"לואמן"
ל"ע  שהיה  בירושלים,  החסידים  מגדולי  אחד  על  מסופר 

כלל,   ונכדים  בנים  ובלי  שזכה  אלמן  אחד  בחור  אצלו  והיה 
ישב  זה  ובחור  הפסח,  חג  וכשהגיע  בליל   לשמשו,  אצלו 

בעוה"ז אפילו    כאן  שאין לו   הסדר, וראה איך שחסיד זקן זה, 
טיפה   אל או  מרירות   קורטוב  מרוב  הנאה,  או  רוח  נחת  של 

וא מצבו,  בליל  ן כ-יפ-לע-ףעל  בשבתו  מאירים  פניו   ראה 
ראתה",  לא  "עין  של  באופן  סופו,  ועד  מתחילתו  הסדר, 

ל דר במרום, והודיה  -א  מאון נפש וגעגועים שכאלו למלךיבצ
חסד רוב  יצוריעל  עם  ונפלאותיו  איאיווברו  יוו  הבחור  חל . 

יהיה  הלואי    לעצמו לידי, יעלי וכך  גם  זה  רגש  יבוא  מתי   ,
שאחזתו, היתה לו   - קנאת סופרים  -וחוץ מהקנאה הגדולה  

ומסוגל   יכול  איך  איך?!  עצומה,  תמיהה  הזה גם    היהודי 
בית   הלדרג  להתעלות עמך  שכל  בעת  בה  זו?  מעין  עילאית 

ים הסובבים נב  ם ובניניישראל מלאים זיו ומפיקים נוגה, בב
  ם נשיאת שולחנם, וחסיד זה יושב ושמח עוד יותר משאר א

אוצרות וטוב  המלאים  טוב  זו    -וישאלהו    .כל  מה  "לשמחה 
לא  "?עושה דבר  להבין  לו  והסביר  הלז  חסיד  לו  :  שורווענה 

האמת היא, שהלילה הזה נועד אך ורק למען ספר צדקת ה'  "
ומשפטיו ישראל,  עם  עשה  ורי  בכהכותו  ב שעשה    אשר 

וה המכות    ביאמצרים  עשרת  את  לא (עליהם  שמאיתו  זה  עם 
א  תצא הגדולה  אהבתו  למען  אבל  הטוב,  אם  כי  שיעור  הרעות  בלי  לינו 

עשר אותם  הכה  אלימלך   -  מכות  וגבול,  נועם  כביכול,    .עפ"י  טבעו  נגד 
 םובר  והנה בדרך כלל, רוב.  )והכל לגודל וריבוי עוצם אהבתו אלינו

המתייש בלילמאלו  רוב   -שולחן  ל  מסביבהסדר    בים  כמעט 
לעשות    המגיע  המורחבתשכל המשפחה    השמחה נובעת מכך

"בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך" ברוך    -  ביחדאת הסדר  
והנה ה' מזמן שנכד הזה מסביר קטע הזה בטוב טעם ,  השם

מצייצים  הקטנים  קדשים  וצאן  נשתנה',   ודעת,  ה'מה  את 
ומשמחה  ה גדולה  אך  בוכמובן  זרכת,  עם    כמובן ת  איחד 

לו   הזקןאומר  של"  אותו  הגדולה  לשמחה  מקום  גם   שיש 
שזיכני, שכל שמחתי   'ברוך האבל  ".  א אותנוואילו לא הוצי"

 )של עולם  נובושל הר  (בישועה  "ְּדָמאֵריהֹוןהיא אך ורק "בפורקנא  
 !שמחתי היא זו  ועשה בהם שפטים וכו', ו   בלבד, שהוציאנו

 
 
 
 
 

 
 
 

 הגוף אולת הנפש וגגאולת  –ח הפס  גח
אכילת  אכילה,  מצוות  בב'  התורה  מן  נצטווינו  הפסח  בחג 

 הפסח (עם מרור ומצה), ואכילת מצה (אף בלא פסח). 
מצוות   ב'  המצות  וכנגד  חג  שמות,  בב'  החג  נקרא  הללו 

   (בלשון התורה) וחג הפסח (בלשון חז"ל).
הללו ענייניה  ששניונראה   המצם  ושל  הפסח  של  הינם   ה,, 

עניינ ב'  הנפש  כנגד  גאולת  ממצרים,  שנגאלנו  גאולה  י 
 וגאולת הגוף.  

השחרור מעול השעבוד הגופני שהיינו    -  המצה  מסמלת את 
 לחם עוני.  אז אוכלים 
שזכינו  -  הפסח ואילו   לה',  העבודה  את   שהבדיל  מסמל 
 לעבודתו.  וקרבנו  המצרים  לבין  בינינו  הקב"ה

כא לשנה  ם בהגדה 'השתא הליהללו אנו כופ  נייניםד ב' עכנג
חורין'.  בני  הבאה  לשנה  עבדי  'השתא  ישראל'  בארץ  הבאה 
וב'השתא  הגופני,  השעבוד  על  מדברים  אנו  עבדי'  ב'השתא 
בטומאת  בהיותנו  הרוחנית  הגלות  על  מדברים  אנו  הכא' 

 . ארץ העמים רחוקים מארצנו הקדושה
 

 
 

   
מרור   והרי  למרור,  והמצה  פסח  את   למליא ג  בןר  הקדים  מדוע

נתחייבו כך  ואחר  חייהם"  את  על "שמררו  משום    בא  בפסח 
ות, ולבסוף אכלו מכת בכור"שפסח הקב"ה על בתי ישראל" ב

משום מצרים"  מצה  ביציאת  להחמיץ"  בצקם  הספיק   ?שלא 
המצה  הוקדמה  אף  ההגדה  בשאר  כי  נראה  נתבונן,  ואם 

כולו  א.למרור:   נשתנה...  מרור.    מה  הזה  הלילה    ב. מצה... 
כורך מרור  מצה  מוציא  רחצה  זה   ג.  . מגיד  בשעה  בעבור 

 .ומרור  צהמ פסח,  .ר"ג אומר..  ד. לפניך.  מונחים  ומרור  שמצה
היינו   עבדים  היינו  שאילו  לכך  סימן  הינו  שהמרור  לומר  יש 

הוא סיבת   -  פסח גמליאל:    אוכלים מרורים, וזה שאומר רבן
המצרים של  אלוהיהם  שהוא  אע"פ  פסח  שהקריבו   היציאה 

 ובזכות זה זכו שפסח עליהם ה' במכת בכורות. 
בבהילו  -  צהמ  יציאתם  של  תוצאה  ה,  היא  לא  וציא שאילו 
עבדים.  היי היציאה,   -  ומרורנו  של  התוצאה  כנגד  הוא 

 . שאם לא היינו יוצאים היינו עבדים.  שנעשינו בני חורין
לראות  אדם  חייב  ודור  דור  "בכל  ההגדה:  בעל  אמר  כך  ועל 

ממצרים" וזה ע"י המצה. "ולא   את עצמו כאילו הוא יצא
אבותי גאל את  אותנו  אף  אלא  הקב"ה  גאל  בלבד  נו 

 ]טיב הפרשהעפ"י [. המרורוזה ע"י   "עמהם
 

 

(ס' מביא ה"משנה ברורה"    -  מצוות על ישראל חביבות  
ה) ס"ק  שהיו    ; השל"ה כתב  :  תעז  עליה  מבני  ראיתי 

והכל  מנש והמרור...  המצות  המצווהקים    , לחיבוב 
 ואשרי מי שעובד ה' בשמחה!

 

 בס"ד 

בתוכן    בעלון בינש  574  שיעורנעסוק    ב'   וםערך 
השרון   בשעה  2  קוצרה  ברחובברמת   ,19:00 ,  

  הגאון ר"מו בנשיאות", יקצורו"ברינה  במדרשת
 . זצ"ל שטייןאדל עקבי רבי 

 

 פ"א שת  ןניס   ט'            יעקב בן רחל וצדוק  - ימו"ר אב נ ע"ון מוקדש ל להע                   'ישנה   461עלון מס' 

   ת מאחל    "ברינה יקצורו"  מערכת  
 כשר ושמח    פסח 



 

 

הסדר   השולחן שנה בבית משפחת גרין  ל כ  כמויל  התחליל   .
המס כמיטב  ערוך  מרהיביםהיה  בכלים  המשפחה   .ורת  בני 

במקומם המשפחה,    עמדו  אבי  יהושע"כאשר  אדם ,  "סבא 
עסק ואיש  שלו  השישים  שנות  בתחילת  ממולח אמיד  ים 

חגיגי   בקול  הכריז  מוח,  בבית   ."קדש"וחריף  הסדר  ליל 
מופק נוצץ,  לילה  הוא  גרין  זורם .  כהלכה  משפחת  הסדר 
יהושע סבא  של  בניצוחו  פלים ולמפחידודים    .בבטחה 

, אבל  17-שעדיין לא חצה את קו ה  ,נשמעים מפיו של נפתלי
הש  לסיים  הספיק  כבר  כאחד  "הוא  הוא  בישיבה  ומעמדו  ס, 

רבי יהודה היה  "הנה מתקרבים אל המילים    הטובים ביותר.
סימנים בהם  להלו  "נותן  מתחילים  הלבבות    בחוזקה.   םוכל 
הודה רבי י"א מתחיל לרטוט  קולו של סב  ה?יבכה או לא יבכ

דצ סימנים,  בהם  נותן  עד"היה  באח"ך  מתחיל "ב "ש  הוא   .
פה    'ווארט'לומר   בעל  אותו  מכירים  המשפחה  שבני  חריף 

הפלפול  בהבנת  מתקשים  עדיין  הצעירים  הקודמות.  משנים 
, שדהמסובך, ואילו המבוגרים מתמוגגים ממנו בכל שנה מח

ההברקהמעוצמ סבא  ת  של  קולו  כשהוא    והחדות.  רועד 
קוש מבריקמקשה  תירוץ  ומתרץ  כמוהו.  יה  ופתאום   מאין 
קולו   זה    והוא גועה בבכי.  -לקראת סוף התירוץ    -נשבר  כך 

מכל  יותר  ומתגבר  הבכי  והשנה,  השנה.  גם  כך  שנה,  בכל 
בכי. מרוב  מתעלף  כמעט  סבא  בניו    שנה.  מנסים  שנה  מדי 

החריף אותו כל כך בווארט    ו מה מרגשלות מפידלהגדולים  
מ סבא  אבל  מיםבהזה,  פיו  וממלא  מצועף  במבט  בהם  . יט 

בתדהמה  עיניהם  את  המשפשפים  הקטנים  הנכדים  אפילו 
בעליל,  רגשני  לא  טיפוס  ומוצק כסלע,  חזק  אדם  סבא,  מול 

סבא, "המתייפח לנגד עיניהם בבכי נסער, הפסיקו כבר לברר  
בוכה אתה  לאב  ?"למה  כי  נפתלי  החליט  שנה  עוד.  ותה  א 
לפצח חייב  מה.  הוא  ויהי  התעלומה  ידיים    את  נטילת  לפני 

כי   , נפתלי את כל להקת אחייניו ואחייניותיו  שכנע  ה) (השני
יזכה  ,  זו  שנהב אבלבשהוא  שנפתלי לאחר    זאת  אפיקומן, 

הסכימו   ערך  יקרי  פרסים  הררי  להם  פעולה.הבטיח   לשתף 
עיניו    התורן.  "הזוכה"את    מבקשותיו  עינ  ,הכריז סבא  "צפון"

התייצב מולו    ,בן זקוניו החריף  ,שנפתלימה, כהתעגלו בתדה
אתי אבא, השנה האפיקומן אצלי. אני זה שהחב "בחיוך גדול.  

להביע  ,נפתלי"  ."אותו אמור  זה  מבטו. נפ  ?"מה  השפיל  תלי 
משהו" רוצה  אני  בפולין"  ,"אבא,  הצדיקים  לקברי   ? "נסיעה 

, הוא הכיר את כמיהתו האדירה של  לנחששע  יהוניסה סבא  
הצדיקים,  דו  מחמבנו   בציוני  בתפילה  כבר אב"להתעלות  ל 

בליז ובמז'היית  לאז'בו'ענסק  ואיפה  ובאניפולי  באומן   ," ?  
אני לא ילד קטן "קולו בגד בו.    "אבא, הפעם זה משהו אחר"

היקרים  צאצאיך  כל  את  פה  מייצג  אני  אבל  פרסים,  שצריך 
שרוצ למה אתה בוכה בכל שנה בליל הסדר.   ין להבים  ללבך 

התלחלחו  ?"אבא  שלך  הסודמה   יהושע  של  לפתע ו  ,עיניו 
דמעות. של  במבול  שהצליח   נשטפו  עד  ארוך  זמן  פרק  עבר 

כעת זה לא העיתוי הנכון, אבל  .  לכם  לספראני רוצה  " .  לדבר
האפיקומן את  לי  תביא  הצליח.  ביום    , נפתלי  ובע"ה  נפתלי, 

ה חול  של  לארוחת  ד,  מועשני  אלינו  כולכם  ם צהריתבואו 
 ..  ."לכם את הסודאגלה  ת, ואזחגיגי

ים ל המשפחה לסעודת צהרוה"מ התכנסה כביום שני של ח
, הרעים הבן הבכור שרול חיים בקולו  "שקט כולכם"חגיגית.  

חדש  ילדים  משחק  סביב  שהרעישו  הנכדים  שבט  לעבר 
השני"וצבעוני,   לחדר  מפריעים"  ."לכו  לא  הפתיע    "לי  הם 

כולם,  סב את  שי" א  הםשאדרבה,  גם  כאן  את ויש  ,ארו  מעו 
ל. עני  "איש עני ואביון היה רבי ישראל חיים גרין ז  :הסיפור

ביתו   רוח.  בקנייני  מופלג  ועשיר  חומר,  שכן  בנכסי  הדל 
ישנה ירושלמית  יהודית   . בשכונה  אוירה  תמיד  שררה  בבית 

וק  מתו המודוקול לי ,אבי המשפחה היה משכים קום  טהורה.
הגמ חסידות   ראמעל  בלבהיה    וספרי  תשוקה    ילדיו   מכניס 

לתורה.   בניועזה  בן    כל  יהושע  אבל  בלימודיהם,  מצטיינים 
הזקונים העפיל על כולם והיה בעל המוח החריף בבית. כילד 

החומש,   הדהים את אביו בשאלות של ה"כלי יקר" על  6ן  ב
 .א"ומהרש פותעם תוס ראכבר למד גמ 10ובגיל 

ייה את  לחגוג  התכונן  יהושע  הפסח.  חג  בהתקרב  זה  ום  ה 
ה לא   12-ההולדת  שמעולם  האירוע  ולכבוד  בחוה"מ,  שלו 

נחגג בבית הוריו העניים, הכין מחברת מלאה בחידושי תורה  
פ של  ההגדה  על  שלו  סתם עצמיים  היו  לא  אלו  סח. 

קצרים על מימרות שונות בהגדה. כל חידוש שלו    'ווארטים'
בעצם   ובנויה    )המעמיק  חקירה(  "הורחב"היה  מיוסדת  קצרה, 

שהכיכהלכה החבורה  לעשות  הגדילה  על.  רבי "הפיסקה    ן 
דצ סימנים,  בהם  נותן  היה  עד"יהודה  באח"ך  שם "ב"ש   .
מקומות במראי  עצמו  על  ר  .בהברקותו  התעלה   'אביו, 

את   הראה, והמחברת של בנו יהושעמתפעל  ה  ,ישראל חיים
י מלמדני  לכמה  ניבאו   ליםרושהחידושים  עתיד   לו  ואלו 

סברות, הוא יהיה ללא    מר כאלוהוא או   12אם בגיל  "יר.  מזה
עקי רבי  הבאספק  הדור  של  איגר  בר    ."בא  המצווה  לאחר 

ב סלבודקה למד  ברק  ישיבת  ותוך  שבבני  חיל  עשה  שם   ,
 תקופה קצרה כבש לו מעמד של למדן עצום שעדיו לגדולות.

שהיו אנשי    ,טוביםשניים מחבריי האבל אז נכנסו לתמונה  "
הם  " שע,  של סבא יהו   , נשנק קולו"עסקים ממולחים מטבעם

הזדמנויות בכמה  המסחריים  חושי  את  בחדר    ,גילו  כאשר 
החלו   'מבינות'האוכל השמעתי   ואחר. הם  בנושא כלכלי זה 

הכלכלי  העתיד  אודות  בפיתויים  מהלימוד  אותי  להסיט 
אליה אצטרף  אם  לי  הצפוי  מהצד המזהיר  בעסקאות    ם 

הסד בין  תורהבשעות  כביטול  נחשב  לא  זה  ואני   ,רים. 
בו  מצאתי   שטתי  שתיכף  המספרים,  מעולם  מוקסם  עצמי 

במים. הסדרים   כדג  בין  עסקי  נפח  הלך  לב,  לשים  מבלי 
הסדרים.    ,ותפח לתוך  גולש  שהוא  לתוך  ואני  תוך  נסחפתי 

מובהק   לסוחר  הפכתי  להרגיש  שמבלי  עד  המסחר,  עולם 
הו שלי  הלימוד  כשעות  והצטמצמו.  לבסוף לכו  נלקחתי  ך 

ולא לבתו של ראש ישיבה כפי שכולם   ,סוחר  כחתן לבת של
הדרך...   בתחילת  שבגיל  "חשבו  יהושע  הדהים    12הזהו 

והסעיר את ירושלים עם החידוש הגאוני שלו על ההגדה של 
לב.  אבי  שאלני    ?!? חפס את "בכאב  אומר  אותך  כששמעתי 

גמגמתי   ."עמד הר סיניהווארט שלך, חשבתי שאני נמצא במ
עיתים קביעת  על  ו  משהו  פרץ  לתורה  רבי  "בבכי.  אבא  גם 

איג אחר  ר  עקיבא  ולהצטדק  במסחר  לעסוק  היה    120יכול 
, אמר לי  "שהוא קבע עיתים לתורהשל מעלה    יןדת  בפני בי

אבל אז היה חסר לעולם התורה היהודי לדורותיו  "בדמעות,  
ת עומק הבנתי א  אותה שעה   ."את חידושי רבי עקיבא איגר
היי כבר  אבל  שלי,  שקוע  השבר  המסחר  עמוקתי    .בים 
בישר נאמן  בית  ההקמתי  ברוך  לי  יש  ובנות  'אל,   ,בנים 

וכלות ה  ,חתנים  ברך  זרע  ושלמים,  יראים  אבל  'כולם   .
במסתרים תבכה נפשי על גדול הדור שעשקו חבריי וגם אני 

אבוש  א  - ולא  ישראל.    -ודה  מעם  הרע,  יצרי  פעם בעצת 
המחברת בשנה את  פותח  אני  המתקרב,  הפסח  לקראת   ,
ילד ,  יבההמצה באותו  נזכר  אני  דם.  שותת  ולבי  בה  מעיין 

פאות מסולסל  חינני  הי   ,ירושלמי  המשפחה,  בליל פאר  ושב 
הצנוע הירושלמי  האדיר   , הסדר  החידוש  את  בשטף  ומרצה 

לאחר לילות של יגיעה בתורה, מול עיניו המשתאות שחידש  
של   הצומח  ומתעגלות  לבנו  מהערצה  הנמס  הלמדן,  אביו 
עינ מול  להיו  . יועילוי  דקות  לחמש  חוזר  שייע אני  לה 'ת 

דצ  ,העילוי של  המבריק  החידוש  עד"עם  באח "ך  ואני "ש  ב, 
ממני שיצא  מה  על  הפכתי   .בוכה  הדור,  גדול  להיות  במקום 

ו מצליח  שאתה  אמיד.לסוחר  בגלל  במיוחד  בכיתי   ,השנה 
הישיבה של  הלמדן  ענפתלי,  בעקבותיי  ללכת  החלטת  ד , 

השגיאה    ,הסוף את  לאחרונולעשות  עשיתי.  אני שאני  ה 
יותר רוא בעסקיי  עניין  ומגלה  המסחר  לחיי  צולל  אותך  ה 

כולכם ובפני  בפניך  הסוד  את  לגלות  הסכמתי  לכן  . "ויותר, 
נפתלי, אני מתחנן בפניך! יש  ",  מעיניו של סבא  ודמעות קלח

יכול להיות מה לו לעולם מספיק סוחרים, אבל א תה, אתה 
גדו להיות,  יכול  הייתי  הבשאני  הדור  מבקש  ל  אני  לכן  א. 

ממך, עזוב את הביזנס, שב ותלמד בהתמדה כמו שעשית עד  
טוב כל  לך  יחסר  שלא  ותראה  תמשיך    עכשיו,  חייך.  ימי  כל 

היפה   האפיקומן  מתנת  תהיה  זו  ואז  הפסקתי,  שאני  איפה 
 ]ח"ט "סיפור לשבת"[                  !" ביותר שבן יכול לתת לאבא

 הפסח  סיפור לחג - "... בעבור זהוהגדת לבנך"



 

 

עוזיאל, ,למצרים  יצא ,)1947(ז  תש"  שנתב הרב  של    לבקשתו 
תורה. של  עולה  הראשיכ  שימששם    להקים  הרב  של    , סגנו 

ו  חיים אפנדי  דיןכנחום  בית  מחוי  ,במצרים.  אב  בות ימצא 
העם,   המוני  בקרב  חלשה  המנהיג  קרובעי דתית  ות בקרב 

המקומיים את והרבנים  לחזק  דרך,  בכל  ניסה  זו,  בתקופה   .
הבחינות   מכל  ברם,   -היהדות  ועוד.  מילה  נשואין,  כשרות, 

למרות  הדברים  פני  את  לשנות  רצון  ואי  הכבד  הנטל 
התפטר   והוא  רב,  סבל  זו  בתקופה  לו  גרמו  בקשותיו 

 . )1950(מתפקידו וחזר ארצה בתש"י  
הרב,ו בגולה    הנה  מספר  במצרים בהיותי  בקודש  משרת 
עלי  )קהיר( חיפשו  אשר  השלטון  מאנשי  מרורות  סבלתי   ,

בשנת  השחרור,  מלחמת  בזמן  להתעולל,  ברשע  עלילות 
התש"ח, סבבוני כתרוני מנוחה הדריכוני, ויותר מהם סבלתי 
אשר  השוחטים  ראש  מאת  ובמיוחד  ישראל,  מפושעי 

וראש   לענה  י(האכילוני  שו"ת  חיו"דביע  ועיין  ח"א  א'  אומר  , )סי' 
אשר אין   חופשיים  מאנשים  מורכב  שהיה  הקהילה  ועד  ואף 

צרינו, על  נוספו  עיניהם,  נגד  ה'  אומר  (  יראת  יביע  שו"ת  ועיין 
ו' סי'  חיו"ד  כי  )ח"א  עד  חיי  את  מיררו  בהם  וכיוצא  אלה  כל   ,
אנחותי ד   ירבו  אבדתי וולבי  אז  שעשועי  תורתך  ולולא  וי, 

פצו   אז  בצר    שפתיבעניי,  פי  ה'  ודיבר  בנו  חפץ  כי  לי, 
ההפ מתוך  נחלת  יויוציאנו  ואל  ארצנו  אל  ויביאנו  כה, 

מזבח  על  אעלה  ימים,  לאורך  ה'  בבית  ושבתי  אבותינו 
הדפוס מאשר איתי בכתובים, וכשזכינו לעלות לארץ ישראל 

וההרפתקאות   התלאות  מכל  השי"ת  והצילנו  משפחתי,  כל  עם
יביע אומר"  לאור את ספרי "ציא  , חפץ הייתי להושבאו עליי

הש חלקי  כל  רבו ועל  שההוצאות  בהיות  אך  ערוך,  לחן 
לתי אז הפק זממי, ולמעלה ראש, ואין הקומץ משביע, לא יכ

הלכות  על  קטן  קובץ  מצאתי  והנה  באמתחתי  בחופשי  ואני 
ן "זכר ליציאת מצרים", ואיידי  יסדר ליל פסח, והוא מן העני 

ב בהיותי  עוד  וחובר  נ מצרידזוטר,  אשר  אמרתי  דרתי ם, 
ואחר  א'.  חלק  עובדיה",  "חזון  הנוכחי  הספר  והוא  אשלמה, 
עודו   הספרים,  משוק  מהר  חיש  אזל  תשי"ב,  בשנת  שנדפס 
חזרתי  לכן  טוב,  יראנו  מי  אומרים  ורבים  יבלענו,  בכפו 
להוציאו לאור במהדורא חדשה, בתוספת מרובה על העיקר, 

תשנ"א.   שנת  היום  עד  לי  שנתחדש  ממה ובמי ממה  וחד 
גם    שכתבתי חדשים  לספרים  רבים  בציונים  הספר  בגליונות 

דבר  להוציא  חדשים  כששה  במשך  רבות  ויגעתי  ישנים. 
   מתוקן כאשר תשיג ידי יד כהה. להגדיל תורה ולהאדירה. 

 ]מתוך הקדמה לחזון עובדיה מהדורת תשנ"א[
 

 
 

כשרות  על  השגחתי  רבות,  שנים  לפני  במצרים  כשהייתי 
מצותכדי    המצות יאכלו  לשאוב   שאנשים  דאגתי  כשרות, 

המשגיח  את  ושאלתי  חביות,  שלוש  שאבתי  שלנו"  "מים 
שזה   אמר  והוא  מספיק?  זה  האם  המצות,  אפיית  על  שהיה 

 די והותר! ואני סמכתי עליו.  
מה   לבדוק  המצות,  מאפית  אל  בפתע  הגעתי  הימים,  באחד 

  הזמין מצב הכשרות שם, והנה אך שהמנהל ראה אותי, מיד  
ת קפה עימו, אבל אני דחיתי אותו, הוא  אותי למשרדו לשתו

פנימה,  נכנסתי  מיד  אני  אבל  הקפה,  ע"י  אותי  לשחד  רצה 
והנה אני רואה שהם משתמשים במי ברז רגילים, ולא במים 
השאובים שנקראים "מים שלנו", שתקתי ולא אמרתי כלום, 

חיו נהיה  המים  על  האחראי  מווזה  ידע  לא  סיד,  כמו  ה ר 
  מדתי שם לראות איך יפול דבר, והנה ות, ואני בכוונה עלעש

הנשים שהיו לשות את הבצק התחילו לצעוק לו שיביא להם 
 מים, ובלית ברירה לקח מים מהברז ונתן להם.  

הברז   מן  האלה  במים  אותם:  ושאלתי  לאחראים  קראתי  אז 
למנהל  קראתי  כך?  עושים  אתם  איך  מצות?  לשים  אתם 

שיקנה  לו  עועוד    ואמרתי  שנשאב  חביות  והכל כמה  מים  ד 
 יבוא על מקומו, אבל הוא היה רשע, אמר לי: אין תקציב! 

כנגדי:   טען  והוא  חמץ?  שנאכל  רוצה  אתה  וכי  לו:  השבתי 
אבל למה קודמיך בתפקיד שתקו ולא אמרו כלום?! והאמת  
קפה,   לשתות  למשרד  אותם  לקחו  אותם,  רימו  אולי  היא, 

 הבעיות. ת כל ובינתיים היו מעלימים א
 

 

בעת שרציתי עוד   אודות יציאתו ממצרים:  זיע"א  מרן  סיפר 
לא  ממצרים  כדי   הלכתי,  שראלירץ  לשוב  החוץ  למשרד 

עושים   היו  הממשל  אנשי  אבל  שלי,  הדרכון  את  להסדיר 
זמן   זה  היה  משם,  אצא  שלא  כדי  כנגדי,  ברשע  עלילות 

לא אשוב  שלא  דרך  בכל  ניסו  והם  היה  שראלירץ  מלחמה,   .
ון גבאי ע"ה, והיה יודע לקרא בכף די אחד ששמו ליאם יהוש

הימים  באחד  והנה  עליו,  שעבר  מה  כל  את  האדם  של  ידו 
ישראל,   לארץ  לשוב  לי  נותנים  שלא  על  בצער  שאני  ראה 
שם את  לסדר  ולנסות  הפנים  למשרד  איתי  לבוא  הציע  מיד 

 נים.  יהעני
יאון  הגענו יחד למשרד, היה שם איזה פקיד ערבי, אמר לו ל

: תן לי את כף ידך! וכשנתן לו את כף ידו  גבאי לאותו פקיד
נכון,  היה  והכל  עליו,  שעבר  מה  כל  לו  לאמר  התחיל 
רוצה   אתה  מה  ואמר:  שאל  לבסוף  פקיד,  אותו  השתומם 
הויזה   את  שתביא  רוצה  אני  גבאי:  ליאון  לו  אמר  אדוני? 
ואכן  ביתו,  אל  לשוב  שיוכל  כדי  הזה,  החכם  של  והדרכון 

ינים, מפני שהיה מתפעל יהענ  קיד וסידר את כלקם הפתיכף  
אישור   בידי  שנתן  עד  נח  ולא  גבאי,  ליאון  של  מחכמתו 

יומ בתוך  וב"ה  לארץ  י יציאה,  בדרכי  הייתי  כבר  מאז  ים 
  ]המלך ח"א עמ' מ"ה"פ מעדני [ע                                 ישראל.  

 
 
   מזוועות המצרים -הנורא  דעבו שה

ה וחורשים  המצרים  למחרשות  היהודים  את  מחברים  יו 
 (אברבנאל על ההגדה)  .בשדות

 

בערב  צרי  כשהמ מביא    -סעד  עייף    ,היהודיאת  היה  שהיה 
מר ומותש לאחר יום של עבודת פרך, ומניח על ראשו נר, וא 

יזוז    ול י ושאם  לו  יהנר  יחתך  הוא  ויכבה,  רש (מד  .הראשפול 
   א)כ ,שמות י'  גדולה

 

ם , ושלחוםהרחובות כדי לבייש  את   לטאטאיהודים  כן נתנו ל
כן היה ריח   רבים נהרגו. להביא דובים ואריות, וכדי  ליערות  

בבנ ששיקעו  מהתינוקות    , א)כ,  ה'  בהרת  שמו מדרש  (ן  ינורא 
לשחוט   אמר  פרעה,  ע  150וכשהצטרע  ישראל    נתמל  מילדי 

 ד) ל ,א  בהרת שמומדרש ( .בדמם בוקר וערב רחוץל
 

פר  10  במשך היה  הימים עשנים  ובאותם  בצרעת,  מנוגע  ה 
 . לאחר מכןעל הפצעים  םהיה שוחט כל יום כדי למרוח מדמ

על    פרעה   הוסיף לו הקב"ה שחין בגופו. באותה תקופה רכב
ונאלץ לשכב ג' שנים,   ,סוסו והתהפך, ומזה נשברו עצמותיו

תח בנו  את  הכתירו  במותו  ומת.  הבאיש  שבשרו  תיו,  עד 
 .)הישר ספר( ממצרים לישרא יבנ נים עד יציאת והוא מלך ד' ש

 
 

 
בגימטריהבטחת' מקץ.  430  =  הו'  בני   430  ואכן,  יצאו  שנה 

שהגיע וכיוון  מצרים,  מארץ  המקום    ישראל  עכבן  לא  הקץ 
 . ]פרשת באש"י ר[ כהרף עין

 ... ממצרים גאלתנו 



 

 

נקודות חשובות –יל הסדרל
כש "" הסדר"  הוא:  מ ליל  כן  סדר  מ  ,זה  ה לילו  את  סמל 

במצרים ישראל  בעם  התקיימו  אשר  וביציאתם.   ,האירועים 
  -  העולם  בוראון  מכוהזה מוכיח, כי את העולם כולו    "סדר"ה
 .תו את העולםאין שום מקריות בהנהג, וב"ההק

 

 סדר הפסח
יין    -  קדש הי  :ומקדשיםמוזגים  ברכת  הקידוש,  מברכים  ין, 

מצוות הלילה על  ו   יום טוב,עצם ה  על  'שהחיינו'ב  (ומכווניםנו  ושהחיי
  וזו (  ,בהיבהס  שותים, וד' כוסות, מצה, מרור וסיפור יציאת מצרים)  -

ספ  למנהגו  .)ות כוס  ד'מ  ראשונה  כוס  בברכת  ן ולכו יש    ,רדבני 
 הכוסות  כל  לפטור את  הראשון  הכוס  על  ,"הגפן  פרי  בורא"

 כל   תא  לפטור  , לישיהש  הכוס  בברכת  וןכוי  וכן,  באמצע
 לא,  הכוס  בשתיית  להסב  ישכח  םשא  .כ"שאח  הכוסות
 . בנפרד כוס כל על לברך אשכנז  בני ומנהג.  שוב לברך יצטרך

 

   ם".ילת ידי"על נטי לא מברכים  ים אךי ידנוטלים  - ורחץ 
 

כרפס,    מטבילים  -  כרפס במי או  עלי  צנון  או  אדמה  תפוח 
בברכה   .פרי האדמה"  "בוראמברכים  ו  )(כל אחד לפי מנהגו  מלח
בלא    אוכליםהמרור.    אכילת  את  גם   ורלפט  ווןלכיש    , זו
 .גרם) 18-(כפחות מכזית  בהיהס

 
 

האמ  -  יחץ המצה  את  לוקח  הסדר  מעורך    מצות ה  ג'צעית 

הוא    ,את החלק הגדול  ; יםשנילחוצה אותה    ,לפניו  תהמונחו
החלק )'ןצפּו'(  לאפיקומן  (שומר)   ומצפינו  במפית  עוטף ואת   ,
 שתי המצות. ןזיר לבייח ,ןהקט

 

שני,    -  מגיד כוס  ו מוזג  ההגדה  את  שואלים הקטנים  וקורא 
נשתנה" להם  "מה  משיב  הסדר  עורך  לפרעה  ,  היינו  "עבדים 

י  " ...ים במצר  גאל  ברכת  זו"ומ(  שראלעד  ברכה  עד  היינו"   עבדים 
 .בה יבהס השני  ושותה את הכוס )לבנך" והגדת" מקיים מצות 

 

  ם" י על נטילת ידי " כים  רומב  ,לסעודה  יםי נוטלים יד  -  רחצה
 . רי אכילת כורך)אין לדבר עד אח(
 
לאכול כזית מצה   ,אמצות עשה מדאורית  -  "מצה" ,  "מוציא "

פסח.   ומברך    עורךבליל  המצות  את  מגביה  "המוציא  הסדר 
הארץ", מן  מכן  לחם  ה  שומט  ,לאחר  המצה    תחתונה את 

ומח(השלימה) העליו,  המצה  את  רק  בידיו  והאזיק    מצעית נה 
נוספת  ומברך,  )ה(החצוי מצה"  ברכה  אכילת  אחד  .  "על  וכל 

לאכול  מ צריך  להיו  .מצה  כזיתהמסובים  צריכה  זו  ת  אכילה 
ותוך  בהסבה מהמצה  עור  .דקות  4,  כזית  אוכל  הסדר  ך 

בכזית    יוצא  בד ובדיע  האמצעית,  מהמצה  וכזית  העליונה,
מהמצה    אחד קצת  המסובים ומחלק  לשאר  העליונה 

   .מצהכזית בתוספת 
 
 

חרוסת,   ואות  ומטבילים  ,מרור  כזית   ים לוקח  -  מרור במעט 
 ה. ב י לא הס ל  המרור)  את(  אוכליםו  ."על אכילת מרור"ומברכים 

 
 

ה  יקח-  כורך התחתונה  את  ויבצע)השלישית(מצה   מנהמ  , 
כזיִ   ,םילשני ויק   תיקח  כזיִ מצה,  חסה)  מרור  תח  ויכרוך    ,(עלי 

ו בחרוסת  ויטבלם  יחד  ומרו   :יםמרואיש  שניהם  לא  ב ר  מצה 
הלל הזקן שהיה כורכן ואוכלן  זכר למקדש. בימינו יחדש. כ   ברכה. 

ומרורי  מצות  על  שנאמר  מה  לקים  אחת.  יאכלוהובבת    .ם 
 . בהסבה ת שניהם יחד  ואוכלים א

 
 

אותה במי   ומטביליםמבושלת  ביצה  קחים  ו ל  -  ךשולחן עור
שיאכלנה וקודם  חגיגה " :  יםמרוא  יש  מלח,  לקרבן  יש  .  "זכר 

הביאו את  ה  הצכלים  "מגיד"בתחילת  לפני  אחד ו  הגדה  כל 
מנהגו.י לפי  מכן    עשה  ולא ולאחר  בשמחה,  סעודתו  יאכל 

הרבה לאכול  ,ישבע  שיוכל    -  אבוןיתליקומן  אפ  תכזיִ   כדי 
                                . והחכם עיניו בראשו

סעודתו   -  ןצפוּ שגמר  ששמר את  יקח    ,אחר  המצה  חצי 
ויא ממנלאפיקומן,  חלש וא  .בהסבה  יתותזכ  ב'  הכל  הוא  ם 

כזית  לוקשה  ו ב'  יאיםלאכול  אח,  כזית  רק  ודכל  אחד  ,  כל 
במקום    ותויאכל אמהמסובים חייב כעת לאכול כזית מצה,  

יאכל    ,אחד ולא  חצות,  קודם  לאכלו    שום ישתה    ולאויזהר 
אחריו  משקה יין  דבר  יאמר:    )(כגון  שיאכלנו  זכר  "וקודם 

 ".ל השבע לקרבן פסח הנאכל ע 
 

שלישיתמוזגים    .יםול מים אחרוניט  -  ךבר יאחז בידו  .  כוס 
 ) בשבת  כשחל("רצה"    לומר  זכורליש    ויברך ברכת המזון.  כוסה
 . וןבברכת המז  (וברכת אורח)"יעלה ויבא" ו

   .בהסבה  יםשות", ו הגפן   פרי   בורא "  מברכיםהמזון)  תברכ( בסיום
 

 חצי את  ומריםוא  מוזגים כוס רביעית מארבע הכוסות,  -  הלל

של   ולא    ישראלגאל  ברכת  קודם  נאמרו  פרקים  (ב'    ההללהשני 
  , ')וישתבח ('נשמתו ברכת השבח , ואחרירכים לגמור את ההלל)מב

  אחרונה. כל הכוס ולאחר מכן יברך ברכהשותה את 
 

 

וקיים    -  נרצה כהלכתו,  הסדר  את  שערך  מצוות  לאחר  את 
  , , ולאכול מצהלספר ביציאת מצרים - של הלילה הזה ורההת

המצ את  קיים  שחוווגם  מרור,  ז"לת  לאכול   לשתות  תיקנו: 

ולהסב,כ  ארבע הוא   וסות  ה   הרי  לפני  ויזכה  ,  ברך ית   ' רצוי 
   . ות וטובותלשנים רבות נעימ

 
 
 
 
 
 
 

 

 רינהב                       ן  רוֹ 
 א]   ז,משלי ט[   " ֵנה ָלׁשֹון עֲ מַ '  מה ּו ֵכי ֵלב  ָאָדם ַמַעְר לְ "

 

 ק דו צו חל ר קב בןיע : ר אביו" מ נשמת ילולעי                           
      ףוס יוה חבת שמ  חרס-הרשמי: יאת  מר                          
 ה רש  תב  נהדי ף :סיוו הבק ר  ןב  כירדמ מרכוס                          

   החשמ  ןב  י: גורג' ן שמחהב מי ס:  הזון רב ילפת נ                          
 טובה  בן הדוהי :ה לא ן בף חיים ס יו :אשר בן ר מאי  רבי                            

   וד ורחלדבן ם  ייח:  לםסא  ןב ב: יעק  ה בן זוהרה שלמ                             
   ם ברהרו או אח ןב םרחמי : ההרזו ןב  ודסעמר אש                             
    שמחהבן    )הג'ו (ר דידו : א ייח ןב רופ: ע בקהור ון יצ בן  יםרפא                           
 בן זינו שמעון בן רחל  : שמחה בן יר מא :חקצי ר ימא ןב  רןאה שהמ
 ון שמש ת ב זהור ימה :נע  תב  הרדנ  פהי ואל :שממרדכי   תבה ינמ

 בה בת טו  )יזידי( הב והא : היבבת חב  ןותכ : זה עזיבת מרים 
 יסה מכת בנה י נח:  חנה בת  לח: רף ס ו י ה בתיח :ח רס ת במחה ש

 

     ויעל בני פאולה הודיה-הדס ,קבאריה (לאון) בן מלכה : אליעד יע : להצלחה
  : נעמה בת אסתר  ואל בן אסתר זהבה בת אטו : ג'ימי שמ - זיווג הגון 

 רחלי בת זהבה: עדינה בת שמחה : אלקנה רחמים בן איריס : בתיה בת אסתר          
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 4741102.מ השרון  רמת 2 וצרהק: כתובת
 

שמספר יותר ביציאת מצרים נעשה האדם   לככ"
   ".עצמו משובח יותר

   ]אלכסנדר - 'ישמח ישראל' -  זצ"ל  ישראל יצחק דנציגרירחמיאל  ביר[

 ימא:לזרע של ק
וסף בן רחל מרים י  זקאליהודה יח

 ור בן דינה בן לאה : ליא לי שלמה נפת
 שושנה רייזל בת מינה : שירה בת שושנה 

 : ליאת בת ויקטוריה  מיטל בת לולו
 ל רח צביה בתשמחה 

 שלומית   יובל בן
 עדי בת מזל   בת חיה : רחל

 לרפואת: 
 נסים בן כמסאנה שליט"א   ר הרב מאי

 יל  גית : אריאל בן אביעקב ישראל בן גלי
 בן אנט   רהם רחל : אב ן בןה: שמעומנחם בן עליז

 ה : ויקטוריה בת שרה: זוליט בת חנאורטל בת גלית
 פאולה בת דינה: זהבה בת הודיה : גלית בת רות 

 ה         ת ציפורב  רן בת רבקה : אילה לאהק מרים
 חמו : שושנה בת שדרה    בןפיבי בת חביבה 

 ת רחל  ב  בת לינה : נוריתרחל בת נוארה : רות 

 ם כוי הרבי מעשר לזיספי  וה לתרום מכמצ
 רמת השרון 2: רח' הקוצר ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 



 

 

  
  
 
 

   דבר העורך 
שבת    צו,  -בוע  פרשת השל  בנוסףשכן  במינה  שבת זו מיוחדת  

ח הפסח  לפני  חג    ,הגדולשבת    -נקראת  ג  חל  והשנה  ומאחר 
:  נושאים  ליון זה יעסוק בשלוש ג  , על כן  ,הפסח במוצאי השבת

 שבת הגדול ובחג הפסח. פרשת צו, 
הפרשה  ֵלאֹמר":  פותחת  ָּבָניו  ְוֶאת  ַאֲהֹרן  ֶאת  רש"י   ,"ַצו    ופירש 

אלא   צו  ולדורות  ּוֵזרלשון  אין  מיד  ביותר    מעון שבי  רמר  אז 
 .בו חסרון כיס שיש צריך הכתוב לזרז במקום 

חז"ל ועל  אומרים  המילה  מצות  חמץ    על  ד.(בדיקת  : )פסחים 
שזריזין מקדימים למצות  תניא כל היום כולו כשר למילה אלא  

 ."ר ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבֹּבקֶ "שנאמר 
ישרים "ב(  רמח"ל ה ב  כת התח:  הזריזות)שער    -"  מסילת  לת  קודם 

המעשה הוא שלא יחמיץ האדם את המצוה, אלא בהגיע זמנה 
או בהזדמנה לפניו או בעלותה במחשבתו, ימהר יחיש מעשהו 

  . םילאחוז בה ולעשות אותה ולא יניח זמן לזמן שיתרבה בינתי 
יו  שמתחדש,  רגע  כל  הנה  אשר  כסכנתו,  סכנה  אין    כל כי 

הטוב  למעשה  עכוב  איזה  זכרונם  ע  ...להתחדש  הזהירו  כן  ל 
' ַהַּמּצוֹ לברכה  ֶאת  אל    -  ת'ּוְׁשַמְרֶּתם  לידך  הבאה  'מצוה 
 . 'אמרו 'זריזים מקדימים למצוותו '...תחמיצנה 

 בו  ודקדק   ,הכין את הפסחועמל    בית ישראל  לוהנה, אחרי שכ
הקב"ה נשב ונסב כולם ונספר בשבחי    , בכל פרטי פרטיו הרבים

לחירותשהוציאנו   על מעבדות  אחד  דבר  אך  לשכוח  נו  י.  לא 
ות  ג עלינו להיהיינו בכל שבעת ימי החא להיות בשמחה, דווה 

ומ עליבשמחה  בשמחה וטלת  הן  בשמחה  להרבות  החובה  נו 
מלה יום ולילה להכשיר  והן בקניית מתנות לגברת שע  תאמיתי

   אצאינו.את הבית, והן לצ
  : בשמחה ל מצוה  כוחה ש   על   סיפורמובא    'וזאת ליהודה'   בספר

זצ"ל צדקה  יהודה  לרד  ,רבי  לקחו  שומעי  את  שזירז  וף  כשם 
כך לא פסק מלחבב   ,שלימותוב  י המצוות ולקיימן בהידוראחר

מרוב   ליבם  שיתרונן  עד  מצוה,  כל  עשיית  עליהם  ולהאהיב 
שזכו ואושר  עמד  המ  ,לקיימה   שמחה  מצוה"  של  "שמחה  ושג 

דר הרוחניות.  במרכז  שנשא  בדרששותיו  אחת  בישיבת  ה 
פור שהתרחש עם אחד מראשוני  גולל סי ועמד    ,נים לדוד""שוש

רחמים זצ"ל   ,חכמיה  רבי יחזקאל עזרא  הוא  הוא מבגדד.    הלא 
ובני ביתו הגיעו והצטרפו אליו אחרי תקופה   , עלה ארצה בגפו

ר" בליל פסח. והנה ולא היה לו היכן לערוך את ה"סד  -מסוימת  
הלה שיסב אל שולחנו.    ים מזרחי ע"ה,חמר  רבקיבל הזמנה מה 

דיל לעשות ובמיוחד הג ,הצטיין להפליא במידת הכנסת אורחים
חוב טורח  האיש  היה  הפסח.  בהכנות  חג  החג  לפני  ימים  דש 

כל  בכים מלאים  ללילה זה, ומסדר עבור המסובים שולחנות ערו
 כיד המלך.    בשר ודגים ושאר מאכלים  ,מצות ויין - טוב

יחז רבי  להזנענה  עזרא  בצל    ,ומנתקאל  ה"סדר"  לשולחן  והסב 
לחצ קרוב  כשסיימו  הנפש.  רוממות  מתוך  בעל    , ותקורתו  הלך 

גע מרוב טרחה ועמל, ורגשי סיפוק הבית לישון כשהוא עייף וי 
השמיים, שכל מה  ן  בחלומו, גילו לו מ   והנה ממלאים את לבו.  

למחצית   הגיע  לא  עדיין  הזה,  ה"סדר"  לקראת  ועשה  שטרח 
רהמצוו אורחו  שקיים  הוה  עזרא.  יחזקאל  השתומםבי   ,א 

השכים לפתח   בהאירו מה זה,   ה זה ועל לדעת מ  החכם   השחר 
וי כוונות  וים  וד חיכלום  האורח  כל כיוון  חשובה  כך  -לכן 

ייחודים היו מנת  ורבי יחזקאל עזרא: "לא כוונות    א"למצוותו?  
כאשר    ,חלקי שעשיתי.  מצוה  בכל  גדולה  שמחה  שמחתי  אלא 

גאו בלבי    -  "אשר בחר בנו מכל עם"   ואמרתי  סעל הכוקידשתי  
וגיל   אושר  שזכינורגשות  וכשאמרתי  והקב  על  בנו.  בחר  "ה 

גאל שהקב"ה  לחרות בהגדה  מעבדות  בשמחה   -  נו  הוצפתי 
והרגשתי שאני יוצא    ,אבותינו ממצריםאת  עצומה על שהוציא  
גדול לאור  ומרור  .מאפילה  מצה  לאכול  כשהגעתי  הייתי    -  גם 

   ." מצוות ה'  לקיים   אושר שזכיתי מרוב חדוה ווהל שש וצ
   .בזריזות ומתוך שמחה  המצוותלקיים את שנזכה  רצון יהיה 

 

 
 
 

 
 

 הלילה למזבח.  כל הקרבנות אברי והעלאת תמיד, אש מצות . א
 .)ו-ו, א(שן כשנתרבה והוצאת הד  ם,הדשן כל יו תרומת . ב 
 . )יא-ז ו,(  לכהנים לנאכ נותרהו  ח, בזלמ קומץ המנחה, תורת . ג
 , או לערוך, ולאפות את שיירי המנחה בחמץ. ללוש רסואי . ד
 . )טז-ו, יב(לעבודה מנחת כהן גדול בכל יום, וכהן המתחנך  . ה 
 .)כג-ו, יז( ם החטאת, תורת האשםהחטאת, דַ  תורת . ו 
חוץ ממנחת כהן) בשר החטאת והאשם, ושיירי המנחות ( . ז 

ההקרבה ביום  לכהנים   חלקמת  העולה  רועו  ,נאכלים 
 . )י-ז, א(לכהנים 

 עם ארבעים לחמים למי שנעשה לו נס. תודה  ישלמ ןברק . ח
 .  )כא-ז, יא(וטמא קרבן שלמים, ואיסור אכילת פיגול נותר  . ט
 . )כז-ז, כב(בהמה חיה ועוף   בהמה, ודם אכילת חלב איסור . י 
 ים ע"י הבעלים והכהן. לב והחזה של השלמתנופת החֵ  . יא 
 .)לח-ז, כח(ודה) ת מי (ושל םיהשלמ  בזבח ובניו אהרן חלק . יב 
 . )ח( כהקדמה לחנוכת המשכן המילואים ימי תעשבסדר  . יג 

 
 
 
 
 

 הפסח  חגשמות 
שם   -  המצותחג   על  זה,  לחג  בתורה  המופיע  השם  הוא 

 המצות שאכלו בני ישראל בצאתם ממצרים. 
הפסח במכת   םשל  ע  -  חג  ישראל  בתי  על  פסח  שהקב"ה 

 .בכורות
לחרות )  מצרים( עבדותמ  יצאו  לראיש  שבני  ע"ש  -  ותרהח  חג

    ". תפילות החג "זמן חרותנוי שאומרים בבני חורין, כפוהיו ל
ג תמיד יחול בחודש האביב. ולפי שהח  םשל  ע  -  חג האביב

אב לי"ב חודשים, רמז שחודש ניסן הוא ראש   -אביב'  ' הזוהר
 .ואב לחודשים
על שם שאנו עתידין להיגאל בחודש זה, כמו   -  חג הגאולה 

 ."ו ובניסן עתידין להיגאלאמר "בניסן נגאלשנ
  מספר התיבות שיש בהגדה של פסח כנגד מה 
תורה'ב א.)  'אהבת  דף  עוז  מגדול  התורה,   (ח"א  שבכל  כתב, 

שמו    ךרבה ית"מבראשית עד לעיני כל ישראל, נזכר שם הוי
שבהג  ) 1820(  תת"ך  אלף פלא  זה  וראה  פסח  פעמים,  של  דה 

תת"ך תיבות, יש אלף  ישראל',  עד 'גאל  מן 'הא לחמא עניא'  
 ] אוצר פלאות התורה[                 .הוי"ה שבתורהכמנין שמות 

 

    בכיו של הצדיק מאפטא 
ושולחנו ערוך    ,בליל פסח  זצ"ל  מאפטא  רביה  פעם ישב

בפאר   ויקריםהיה  רבים  וזהב  כסף  כלי  עם  ,  מלכותי 
 תחילת (והזכיר דברי רש"י    המפוארים  הרבי בכליםהביט  

לם ן להם לעויקים מה שמתוקין לצד'לא די  :וישב)  תשפר
, ואמר: ה'ז הלם  , אלא שמבקשין לישב בשלוה בעואבה
העוולםעל  שו  נובי'ר על  לך  מוחל  אני  ואני  אבהלם  ,   ,

נחשב  הז הלם  בעוק  מסתפ הזה  עולם  מה  אך   ' סדרב', 
פסח' קרבן  בלי  בבכי  ,כזה  לבכות  עצומה...והתחיל                     ה 

 ] 'צבי נחלתת 'הגד[

 בס"ד

 "אפשת  ןניס  'ט          ז"ל  וצדוק יעקב בן רחל  - מו"ר אבינ ע" ון מוקדש ללהע              "אי ה שנ 511עלון מס' 

 ַצו

         ת מאחל    "ברינה יקצורו"  מערכת  
 כשר ושמח    פסח ו    שבת שלום  

 621  מס' עורשיכן נעסוק בתו זה  בעלון
 הגאון  רמו"של   מיסודו ",ורויקצ"ברינה  שתבמדר

 זצ"ל אדלשטיין   קבעי   רבי 
כל  ב, 2וצר קה ברחוב רון  ברמת השור נמסר השיע

   .19:00בשעה   ב' וםי
ישה: מספר הפג בזום, גם השיעור מועבר
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 " בעל  הורביץ  הלוי  ישעיה  רבי    -  ברית"הוחות  ל ני  ששהגאון 

בספרו  השל"ה   הביא  הא(הקדוש  לותיות  שער  אות  בשם   ')סוף 
קורדובירו  משה  רבי  הגאון  המקובלים,  עצה   -  אבי    הרמ"ק, 

 לרעות לחזור פעמים רבות עת  שבוה ומנוסה לבטל מחוקבד
ּתָ ֵאׁש "הפסוק   ַהִּמְזֵּבַח   ַעל  ּתּוַקד  ִתְכֶּבהִמיד  יאמר    -"  א 

אמר הרמ"ק   -ויאמר עד שמחשבותיו יחלפו. דבר זה    ויחזור 
שאותו זקן לא היה  זקן אחד. וכתב השל"ה הקדוש    גילה לי  -

נו הרמ"ק בשרא  אליהו הנביא בכבודו ובעצמו, אל  אחר אלא
התגאה    ללגוד לא  מצוי  ש  בכךענוותנותו  היה  הנביא  אליהו 
.משום כך כתב ששמע כך מזקן אחד צלוא

קלב)    'החינוך'בספר   שידוע  (מצוה  כפי  זו,  מצוה  בטעם  ביאר 
כי   חכם  איש  ה'  ִנִּסילכל  שיעשה  גדולים  דרכו   נילבם  אדם 

לדלעשו קרוב  או  הטבע  בדרך  הקב"הבעטה  רךתם  ציוונו    . 
מן שיורדת  זו  על  בנוסף  המזבח,  על  אש  השמים,   להבעיר 

 כדי להסתיר את הנס שיורדת אש מהשמים.
את הנס? ביאר ר' חיים שמואלביץ,   מדוע מסתיר את הקב"ה

שאם הנסים היו נעשים בלי עטיפה טבעית, היה הדבר גורם 
אבל  בחה  שתינטל ה'.  השגחת  את  בראותו  האדם  מן  ירה 

עטופנסהר  אשכ לאדם ים  מקום  יש  טבעית,  בצורה  ים 
 ירה.  לטעות ולא מתבטלת הבח

אומרים נ שאנו  כפי  יום,  בכל  עמנו  מתרחשים  רבים  סים 
לפני בתפילה " נשלח  היה  אילו  עמנו".  יום  שבכל  ניסיך  ועל 

נחש אלו  נסים  היו  כך,  על  לבשר  השמים  מן  מלאך  ם ביכן 
הית שלא  מאחר  אבל  ממש.  השכינה   עתד הוה  כהתגלות 

 הדבר נראה ככיסוי, כזריעת חול על העיניים. מלאך, 

 

 

העולה,'רב  כתב במזבח  שנעשה  הגדול  הנס  בחיי':  שהוא    נו 
ל ע  אשנר זהב. וההיה מעצי שיטים ומצופה נחושת בעובי די

תכבה   לא  הנחושתהמזבח  היה  ולא  העץ   לעולם,  ולא  ניתך 
 נסים שהיו במקדש.   18-זה אחד הניסים מנשרף, ו

ה)  ה בררש  ומקור דבריו מהמד הי   116  -קרוב ל  .(פ"ז  תה  שנה 
 לא נשרף, ונחושתו לא ניתך.   ֵעצוֹ האש יוקדת בו, 

כ"א:)  ראובגמ הראשון האש שעל    דשקהמת  מובא: בבי  (יומא 
 תה רבוצה בדמות אריה.  היח זבגבי המ
המהרש"א  מבא ראשר  בית  המלך, כי  שלמה  ע"י  נבנה  ון 

ה שני  בבית  אבל  לאריה.  הנמשל  יהודה  משבט  יתה  שהוא 
האש רובצת על המזבח בדמות כלב, כיוון שנבנה ע"י מלכות 

 .רס נדמה לכלבמלכות פאמרו ש ד.) שנההאש (ר ראפרס ובגמ
 ] אוצר פלאות התורה[ 

 
 

זולת פעם (  שמו של משה בהגדה  כרנזלא    ועמד
 ?)"ֲאִמינּו ַּבה' ּוְבֹמֶׁשה ַעְבּדוֹ ּיַ וַ " -אחת 

הגר"א מוילנא כתב: לומר לך שהכל נעשה על ידי ה', ומשה  
אלא שמו    אינו  מוזכר  אחת  פעם  אדונו.  רצון  העושה  כעבד 

יוסי הגלילי: "ועל הים מה הוא   של משה בהגדה, בדברי רבי
' ַעְבּדוֹ ַּבה'    נּוַוַּיֲאִמיאומר...  כאן  . 'ּוְבֹמֶׁשה  משה    ואף  מוזכר 

היה   לא  ומשה  ה',  ידי  על  נעשה  שהכל  לך  לומר  ה',  כעבד 
 ']ויוציאנו ה -הגר"א על ההגדה [        . כעבד העושה רצון רבו אלא

כתב היד   -
ֵהגֵ המקודש    סיפור -ן ׁשֶ

באשה   של  ייאח  -מעשה  ראש רניתו  ליבוביץ,  בער  ברוך  בי 
העוישיבת   במלחמת  שהתדפקה  בליטא,  השניה  קמניץ  לם 

ז אברמסקי  יחזקאל  רבי  של  ביתו  דלת  לו על  וסיפרה  צ"ל, 
ל פולין  שבין  הגבול  את  לחצות  עתה  עומדת  רוסיה,  שהיא 
ממנו מבקשת  היא  ולכן  נפשות,  בסכנת  הכרוך  ברכה   דבר 

בשלום.   יעבור  להשהכל  בבקשה  אברמסק"י  גרה  השיב  י 
להעביר את כתב היד של ספרו   משלו, ושאל אם היא מוכנה 

 ון יחזקאל' לוילנא. ה'חז
לקחה להצעה,  האשה  היד    הסכימה  כתב  את  מהגאון 

ו, ברך את יחה למלא את בקשתו, הרב אברמסקי מצידוהבט
בשלום שתגיע  לה  ואיחל  יגלו   האשה  שלא  על מנת  ליעדה. 

ולה מתוחכמת ה האשה תחבקטנ   את הדפים במעבר הגבול,
  ותם דף לדף ועשתה מהם כעין סדין ד, היא תפרה אועד מא

יצ וכך  לגופה,  מסביב  כרכה  היא  הסדין  את  לדרך ארוך,  אה 
ע"י   נתגלו  בדרך,  בהיותם  איש.  כשלשים  של  קבוצה  עם 

אל  חיי נמלטה  האשה  ביריות,  עליהם  שפתחו  רוסים,  לים 
כפר  ת בפאתי  שעמדה  תבואה  של  גורן  החיילים   ד,אחוך 
אשה לחפש  החלו  הנמלטת,  באשה  הקיפו  בחינו  ואף  חריה, 

בכלבי הגורן  כיון  את  אדם.  בני  להרחת  במיוחד  שאומנו  ם 
ה עטוף בדפי ה'חזון יחזקאל', לא עלו הכלבים על שגופה הי

ולא   התבואה  עקבותיה,  חבילות  בין  מסתתר  שאדם  אותתו 
המשייהחי האשהלים  של  חייה  ניצלו  וכך  בדרכם,  בעוד  ,  כו 

 זו.   רי הקבוצה מצאו את מותם בהתקלותכל יתר חב
לגרח"ע  היד  כתב  את  מסרה  לווילנה,  הגיעה  כאשר 

מספ שהיא  תוך  ר' גרודז'ינסקי,  אמר  תלאותיה,  על  לו  רת 
רי הפכת לו אותך? החיים עוזר: "מה הפלא שהכלבים לא גי

 להיות חלק מספר התורה, בהיותך מוקפת בו"...  
ס על  להוסיף  שא  וריפ ואפשר  ולומר,  דהוא    םזה  מאן  חשב 

, כתב התורה, התברר שההפך הוא הנכוןשהאשה שמרה על  
 ] לחן שבתובח, מטעמים לש ו לשעלינ[                     .היד שמר עליה

 
 

כגוןרש״יוב  לו  שנעשה  נס  על  הודאה  דבר  על  ״אם  יורדי   : 
 .הודות״ל ין. שהם צריכ..הים

כי    החיד״אכותב   הגדולים׳,  ׳שם  אברהם  בספרו  רבי  זקנו 
ממשפחת חכמי קאסטיליא שהיגרו לאחר גירוש    האזולאי הי 

שבמר פאס  לעיר  אל   וקו.ספרד  מהספינה  שעלו  לאחר 
ח כל  את  העלו  ומטלטליהם,היבשה, טרם  רוח   פציהם  קמה 

הספ וטבעה   ינה וכל תכולתה ירדה במצולות ים.סערה בים 
  על הנס שנעשה להם, שלא ישכח בחלוף הזמן, היה   אהודכה

 ה... חתימתו, בצורת אוני הצדיק מצייר מאז את
פעם,  ה אמר  זי"ע  מצאנז  נועם '  דושקהר  פבס"שאדמו"ר 

רזין, ראיתי יש צורות כוכבים שרמוזים בהם רזין ד  'אלימלך
בכת זק  דשו קד  יב  גם  אברהם'בעל    דושקהנו  של   'תולדות 

זי"ע,   שרצה כמשבמאוליינוב  מקומות  נקודה,   ה  לציין 
אל ששורות  במקום  להראות  צייר  פלוני,  למקום  שייכות  ו 

ופרחים, מ שאורך זמן  נקודה דמות צורת ציצים  עשה אומן, 
ת אומן  הוא בוודאי לא היה מבטל זמנו לצייר צור רב לציירו.

גשתנו, רזין דרזין, והוא  כזו, והמה דברים גבוהים למעלה מה
   בעולמות העליונים.ט וטעשה זאת בשעה שש 

הרה"צ   אצל  פעם  ראיתי  י"כן  חתימת  את  זצ"ל,  ד מקאזלוב 
לצייר   גם  פלאים.  פלאי  שצורתה  זי"ע,  החיד"א  של  קדשו 

רב  ֳאמָ  זמן  אורך  היה  בכמות  ן  שגדולה  זו,  חתימה  לצייר 
ס בחתימתו  ניתן למצוא שם את שמו הק'. הוא הכני  ובקושי

הצ שכל  כמו  ונשגבים,  קדושים  העולם קידיסודות  איתני  ם 
 ידעו לייחד".



 

 

שלב פסשבת  הגדול,    חפני  שבת  אותו  לחן בשו   כתובקורין 
ת"ל,  רוךע סימן  "ס"א)  (או"ח  אותו  :  קורין  הפסח  שלפני  שבת 
   ."ת הגדול מפני הנס שנעשה בובש

הנס   ממ  :מהו  שיצאו  בשבת שבשנה  בניסן  עשרה  חל  צרים 
ולקחו כל   )יםצרממשביום חמישי שלאחריו יצאו    :בשבת פז  וארכמב(

והמצרים  )ג , שמות יב(ה המיט עיו בכררשאחד מישראל שה וק
והשיבו  לכם  זה  למה  ושאלום  זאת  לשם   ראו  פסח    לשחטו 

אלהיהם   ששוחטים  על  קהות  שיניהם  והיו  ה'   (שהרי כמצות 
לצאן יה  ולא היו עושים להם דבר ומפני שאז ה  )המצרים עבדו 

ל לבעשירי  בשבת  לקחודש  קבעהו  פסח  לפני  ש  ת בש  רות כן 
 .)א ס"קתל נ"ב , משתל טור( 'שבת הגדול'לעולם 

 

ו כך חגר  המצרים  כשראו  :נוסח אחרמובא    )סימן מז(  ' כל בו 'ב
ובקשו והשם   חרבם  היהודים  כל  את  ולהרוג  להשמיד 

והחלה עליהם  הגן  המרובים  בתחלואים   ברחמיו  המצרים 
 וליםהנסים הגד  שראל ועל שםהזיק לבני ישונים ולא יכלו ל

פלישר  עשונש לפני  שהיה  בשבת  באחד  שבת   נקרא  חסאל 
 . 'הגדול שבת'פסח  נילפ

 

אחר לו  :טעם  שישראל  המצרים  לשחוׂשֶ קחים  שראו  ט ה 
ואמרו שימותו בכורות   שאלו להם מה זה,  להם ישראל לפי 
י ישראל  ובכורי  כיון י המצרים  בחיים,  זאת   שארו  ששמעו 

ישראל  פרעה שישלחו את  ותיהם ומים בקשו מאבבכורי מצר
התחילו להא רצוול זה ילשלחם,  ו  לחם  רגו מהם עם הנבזה 
תקנו  ר זה  דבר  שם  ועל  תל  (  'הגדול  שבת'ב,  יוסף  ע"פ  בית 

 . )'ואתו'ד"ה  :שבת פז פות ש שמות רבה טו יב, תוסהמדר
 

א בראשונים בשם המדרש שבכורי מצרים עשו מלחמה מובו
זה  "םִּבְבכֹוֵריהֶ   ְצַרִיםמִ   ְלַמֵּכה"  : בותכש  הו וז   המצרים  עם  ,

אל  רש רש, ויתה בשולחמה היור זה השורש, והמהוא רמז, בכ
כ אז  שנבחרו  כב)  ב וכתפי  ד,  ִיְׂשָראֵ "  :(שמות  ְבֹכִרי  , "לְּבִני 

ְלַמֵּכה "  חירות של הגאולה,ישראל    ובשבת שמקודם הרגישו 
ַחְסּדוֹ  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְבכֹוֵריֶהם  הוא   "ִמְצַרִים  שזה    היינו 

החירות  שב תמיד מרגישים  הפסח  קודם  יצי שבת  את של 
מרגיש כל   שבכל שבת הגדול  "תהזכו"בספר  איתא  ים כדמצר

 ] אמרי אמת[          .חדשה תירושה וחשה חדו ראל קדאיש יש
 

שבו היה    הטעם שיחסו את הנס לשבת ולא לתאריך י' בניסן 
צום    הנס קבעו  שבעשירי  ב(לפי  תקפ  שו"ע  לפי שבאותו    )עיין 

ן מג(את הנס של הקרבן בשבת  קבעו    ןה מרים, ולכיום נפטר
 . )תל א ברהםא

 

שנקר  ש הטעם  הגד א  על בת  זה    ה ההפטר   שם   ול  שביום  לפי 
לפני בוא   ...שולח"הנה אנוכי    :)כג   ,מלאכי ג(בהפטרה  קוראים

וכשם ששבת חזון ושבת נחמו ושבת ",  יום ה' הגדול והנורא
ג כך  שלהן  ההפטרה  שם  על  נקראות  הג  םשובה  דול שבת 

 יאור מהרש"ל לטור הובא גם בדרישה תל א (בטרה  פת ע"ש ההקראנ
מיושב  ולפ  .)בשמו זה  נקרדומי  שבת ע  ולא  הגדול  שבת  את 

 .)ה תקמבמש מטה(בה הגדול  רבה משום ההפטרה שנאמר
 

אחר השבת טעם  מכח  באה  השבוע  התעוררות  שכל  לפי   :
שהיא לו  התעוררות    הקודמת  ולפיכך  הכל  ה הגאולשורש 

נקראת שבת הגדול   אולהוע"ש הגיד שבת זו    אה עלבפסח ב
 .)דהמהר"ל מפראג בביאור הג(
 

ה שב "  אמירת איש  :  "מבורך גדול  ת  לברך  המדקדקים  ונהגו 
הפסח(מבורך"    לרעהו "שבת הגדול הלכות  לחיד"א  . )מחזיק ברכה 

הגדול שבת  "לומר  שכתבו  קלט(שלום"    ויש  עמוד  עם  , )נתיבי 
הסימן ל  בכ  סעיף אחדכתב    השו"עוע והטעם: לפי שקשה מד
הגדול שבת  שנקרא  שנהגו  ,לכך  שיש  כתבו    זה מטעם    ולכן 

ומבורך כדי שנזכור את הנס שנעשה  שלום    דול הג  לומר שבת
הביא ולכן השו"ע  זו  זה כדי ללמדנו שאדם צריך    בשבת  דין 

 . )שו"ת בית דוד קסב(לזכור הנס 

ִלי  ַוֲהִריֹקִתי ָלכֶ " ָרָכה ַעד ּבְ    ג, י) אכי(מל י"דָ ם ּבְ

 סיפור -  שבת הגדול) הפטרתמתוך (
"נ הכנסת  בבית  תורני  שיעור  ממשתתפי  אחד  אות סיפר 

שלאחרונה  שקמה"   יהודי  משתתף  בשיעור  לציון:  בראשון 
התחזק בעבודת ה', והקב"ה זימן לו פרנסה טובה: מינו אותו  

חלכ על  תרופות  אחראי  קופ"ח  וקת  של  המרקחת  בתי  לכל 
וכך משך  מאוחדת.  על    עבד  הצר  תמיד  אך  שאין  שנים,  כך 

לים. אך הודה לקב"ה על דו די זמן ללמוד ולומר פרקי תהבי
שזיה כשהוא  פרנסה  לשיעור  נכנס  הימים,  באחד  לו.  מן 

ופירט  פיטוריו,  על  בעבודה  לו  הודיעו  כי  וסיפר  מדוכדך, 
מדוע: 'בשבוע שעבר נסעתי להעביר תרופות לבית המרקחת 

עיליתב המרק ,  מודיעין  רחוב  בית  במעלה  ממוקם  תלול. חת 
שמסרתי את התרופות, יצאתי להמשיך בדרכי. והנה,  לאחר  

 !נעלמה -תי, שחנתה בסמוך מכוני -י לתדהמת
  קול   שמעתי  לפתע.  לשווא  אך,  האזור  בכל  אותה  חיפשתי
 את  ראיתי  ולהפתעתו,  לשם  נחפזתי.  הרחוב  במורד  המולה
 לאתר  סהמנ,  ביבהס  המומים  אנשים  וקהל,  בקיר  תקוע  רכבי
  לי  שסיפרו   ראיה  עדי  עמדו  שם,  לרכבי  רבתיהתק.  הנהג  את
הרכב ה   עיניהם  לנגד   כאשר,  הנס  גודל  את לפתע  ידרדר 

בגדר.  ונבלם  ומדרכות  צמתים  כמה  עבר  הרחוב,  במורד 
מכה.  שקיבל  הרכב  מלבד  אסון,  כל  ארע  לא  הנס  למרבה 
הרכב את  שהחניתי  מאחר  בעיניי,  ביותר  תמוה  היה   הדבר 

נכרגיל.   הגיעו  העיר  המאורע, ממועצת  את  שצילמו  ציגים 
פה'.   דול היהופרסמוהו בעיתון המקומי תחת הכותרת 'נס ג 

אל   לי  קרא  ארע,  אשר  את  בשמעו  שלי,  העבודה  מנהל 
משרדו והודיע לי כי הוא מפטר אותי מהעבודה, מאחר ואין  
סיפורו.   את  האיש  סיים  זהיר',  שאינו  נהג  מחזיקים  הם 

ר זה מקור הפרנסה וגמת נפש גדולה, באשרם לו לע המקרה ג
לשכחו   היחיד שהיה לו, וכך ישב בצער גדול בשיעור, וניסה

לוע אמרנו  ששמע.  התורה  דברי  ידי  שתי   ,ל  'לפניך 
בצער  ולהיות  אמונה  בחוסר  הניסיון  את  לקבל  אפשריות: 
ולא תועיל בזה מאומה, או להאמין באמונה   ובעוגמת נפש, 

מאת שהכל  הב הבורא,    שלימה  וכבר  לטובה,  טיח והכל 
באמונה  תתחזק  ואם  יסובבנהו",  חסד  בה'  "הבוטח  הקב"ה 

להית  -ובטחון   ורק  ו זכה  אך  הוא  לך  שארע  מה  כל  כי  וכח 
בעיניו   הטובה  את  לראות  יזכה  הבוטח  האדם  כי  לטובתך, 

'הכיצד יתכן שדבר רע, כפיטורין ממקום    -  'הז הלם  כבר בעו
ח וכי  לטובה,  הוא  פרנסהעבודה,  טובוסר  דבר  זה   -  ?!'ה 

היהודי,  ש שמים, אל  חשבונות  לחשב  לנו  'אל  לו:  השבנו 
באמ להתחזק  בה'עליך  שהכל   ,ונה  ולהאמין  בו  לבטוח 

על קיבל  היהודי  ואכן,  תפקידך'.  זהו  להיות  יולטובה. 
ה'   שעושה  מה  שכל  ולהאמין  וכך    -בשמחה,  לטובה,  הכל 

במצבו,  ו חבריו  ניהיה בכל פעם בבואו לשיעור, כאשר התעני
בשמ והנה  השיב  חודשים,  כמה  עברו  לטובה"!  "הכל  חה: 

משמחה ובשורה בפיו:  ת  ו קורנוהגיע היהודי לשיעור, כשפני
צמוד נהג  לי  העבודה    !''יש  'מנהל  בהתרגשות:  סיפר  וכה 

אמין,  אדם  מצא  לא  עתה  ועד  לתפקידי,  מחליף  חיפש 
אחד   שעושה את העבודה באמונה ומדייק בזמנים. והנה יום

והזמין  התק אלי,  לי  שר  הורה  הגעתי  כאשר  למשרדו.  אותי 
יתלווה אלי   ת,בזהירו  לחזור לתפקידי, אך מאחר שלא נהגתי

ותפקידי יהיה רק לחלק  המקומות,  שיסיעני לכל  צמוד,  נהג 
אותה   את  לי  שמשאיר  ואמר,  והוסיף  לא!  ותו  תרופות, 
בעבר שעבדת  כפי  טוב  לעבוד  שאחזור  כדי    ... 'משכורת, 

כה ברשתתפנו  בשמחתו,  מסובב ולנו  הקב"ה,  כיצד  אותנו 
הג לשמחה  ביותר  המצער  הדבר  את  הפך  דולה הסיבות, 

בעייתי  ובי נפתרה  גם  מעתה  ואמר:  יהודי  אותו  והוסיף  תר. 
לקיים   אוכל  נהג  שאיני  מעתה  כי  בלימוד,  זמן  חוסר  על 

 ] ורהאוצרות הת[                                      "ובלכתך בדרך"! 

 ... על מה ולמה שבת הגדול



 

 

נקודות חשובות –הסדר  ליל
הסדר"    הוא:"ליל  כן  סדר    כשמו  את  מסמל  זה,  לילה 
אש וביציאתם. האירועים  במצרים,  ישראל  בעם  התקיימו  ר 

  -בורא העולם    הזה מוכיח, כי את העולם כולו מכוון  "סדר"ה
 הקב"ה, ואין שום מקריות בהנהגתו את העולם.

 

 סדר הפסח
ומקדשים:    -  קדש יין  זו  מוזגים  במוצאי שחל  בשנה  פסח 

הוא   הסדר  זמן  בדלה'ה,  ר'נ   ידוש,'קין  'י=    יקנה"ז השבת   ,-  
(ומכוונים ב'שהחיינו' על עצם היום טוב,  שהחיינו בברכת    .שהחיינו

הלילה   מצוות  מצרים)  -ועל  יציאת  וסיפור  מרור  מצה,  כוסות,  , ד' 
ספרדכוסות)  'מד  ראשונה  כוס  (וזו  בהסיבה,  ושותים  בני  ולמנהג   . ,
ון לפטור ון בברכת "בורא פרי הגפן", על הכוס הראשיש לכו

בב יכוון  וכן  באמצע,  הכוסות  כל  השלישי,  את  הכוס  רכת 
להסב   ישכח  שאם  שאח"כ.  הכוסות  כל  את  ת ִּבְׁשִתּיַ לפטור 

כל  על  לברך  אשכנז  בני  ומנהג  שוב.  לברך  יצטרך  לא  הכוס, 
 . כוס בנפרד

 

 ידיים".  ל נטילת "ע לא מברכיםיים אך  נוטלים יד - ורחץ 
 

א  -  כרפס תפוח  או  כרפס,  עלי  במי מטבילים  צנון  או  דמה 
"בורא פרי האדמה". בברכה ברכים  ומ  (כל אחד לפי מנהגו)  מלח

בלא   אוכלים  המרור.  אכילת  את  גם  לפטור  לכוון  יש  זו, 
 .גרם) 18-(כהסיבה פחות מכזית 

 

 

האמצע  -  יחץ המצה  את  לוקח  הסדר  מג'עורך    המצות   ית 

אותה לשניים; את החלק הגדול, הוא  חוצה    לפניו,  תהמונחו
ו  (שומר)   ומצפינו  מפיתב  עוטף ('צפּון'),  החלק לאפיקומן  את 

 הקטן, יחזיר לבין שתי המצות.
 

והקטנים שואלים   -  מגיד ההגדה  את  וקורא  שני,  כוס  מוזג 
נשתנה" להם  מה  משיב  הסדר  עורך  לפרעה  ",  היינו  "עבדים 

יש  ..." במצרים  גאל  ברכת  זו עבדים  (ומ"  ראלעד  ברכה  עד  היינו" 
 ושותה את הכוס השני בהסיבה. נך")מקיים מצות "והגדת לב

ביאר   -טעם נקרא סיפור יציאת מצרים "הגדה"?    מה  -  הגדה
שם   על  'הגדה'  ונקראת  י(ה"אבודרהם":  חשמות  ְוִהַּגְדָּת "  )ג, 

רים צן יציאת מיועוד, מפני שמגיד בה עני   ,א"ְנ ַּבּיֹום ַההּוְלבִ 
הקב"ה הנסי עמנו  שעשה  והנפלאות  ויש    ם  זמן.  באותו 

שהוציאנו  על  להקב"ה  ושבח  הודאה  לשון  'הגדה'  מפרשים 
מצרים,   בירושלמימארץ  שמתרגם  ַלה' "  כמו  ַהּיֹום  ִהַּגְדִּתי 

ֶקי    .עדיה בערבשבחית יומא דין, וכן תרגמו רבינו ס "ֱא
 

ם"  ילת ידיי "על נט נוטלים ידיים לסעודה, ומברכים    -  רחצה
 . אין לדבר עד אחרי אכילת כורך)(
 

מצות עשה מדאוריתא, לאכול כזית מצה   -  "מוציא", "מצה"
הס עורך  פסח.  ומברך  בליל  המצות  את  מגביה  "המוציא  דר 

הארץ", מן  ה  לחם  המצה  את  שומט  מכן,  תחתונה  לאחר 
והאמצעית  (השלימה) העליונה  המצה  את  רק  בידיו  ומחזיק   ,
ב,  (החצויה) נוספ ומברך  מצה""עת  רכה  אכילת  אחד  ל  וכל   .

להיות   צריכה  זו  אכילה  מצה.  כזית  לאכול  צריך  מהמסובים 
ותוך  בהסבה ה  4,  עורך  מהמצה  דקות.  כזית  אוכל  סדר 

בכזית    יוצא  ובדיעבד   האמצעית,  מהמצה  יתוכז  העליונה,
המסובים א לשאר  העליונה  מהמצה  קצת  ומחלק  חד 

   בתוספת כזית מצה.
 

 

חרוסת,   אותו  טביליםומ  ,מרור  זית כ  לוקחים   -  מרור במעט 
 ללא הסיבה.  המרור) (את  ואוכלים  "על אכילת מרור".ומברכים 

 

המצה  -  כורך את  ויבצע(השלישית)התחתונה  יקח   ממנה  , 
מרור    לשניים, כזִית  ויקח  מצה,  כזִית  חסה)יקח  ויכרוך  (עלי   ,

מצה ומרור בלא    אומרים:שניהם יחד ויטבלם בחרוסת ויש  
זכ  למקדש. ברכה.  כורכן  בי   ר  שהיה  הזקן  כהלל  יחדש.  מינו 

לקי  אחת.  בבת  שנאמר י ואוכלן  מה  ּוְמֹרִרים    :ם  ַמּצֹות  ַעל 
 . בהסבהיהם יחד ואוכלים את שנ  .ֹיאְכֻלהּו 

 

לוקחים ביצה מבושלת ומטבילים אותה במי   -  שולחן עורך
אומרים:  מל יש  שיאכלנה  וקודם  חגיגה"ח,  לקרבן  יש  "זכר   .

הביצ את  בתחילתאוכלים  "מ  ה  לפני  אחד ההגדה  וכל  גיד" 
ולא  בשמחה,  סעודתו  יאכל  מכן  ולאחר  מנהגו.  לפי  יעשה 

אפיקומ כזִית  לאכול  שיוכל  כדי  הרבה,  לתיאבון  ישבע    -ן 
                                עיניו בראשו. והחכם

 

ששמר   -  צפוּן המצה  חצי  את  יקח  סעודתו,  שגמר  אחר 
ממנה ויאכל  ח  .סבהבה   זיתותכ  ב'  לאפיקומן,  הוא  לש ואם 

אחד   וכל  אחד,  כזית  רק  יאכל  כזיתים,  ב'  לאכול  לו  וקשה 
יאכל אותו במק  ום  מהמסובים חייב כעת לאכול כזית מצה, 

לאכ ויזהר  שום  אחד,  ישתה  ולא  יאכל  ולא  חצות,  קודם  לו 
אחריו   דבר  יין)(משקה  "  כגון  יאמר:  שיאכלנו  זכר  וקודם 

 ."ע ַהָּׂשבָ לקרבן פסח הנאכל על  
 

מוזגים כוס שלישית. יאחז בידו  יטול מים אחרונים.    -  ברך
כת (ובר"יעלה ויבא"  הכוס ויברך ברכת המזון. יש לזכור לומר  

 בברכת המזון.   אורח)
 .  בהסבהים  ", ושותהגפן   פרי   בורא "  מברכיםהמזון)  (ברכת בסיום

 

 חצי את  ואומרים  מוזגים כוס רביעית מארבע הכוסות,  -  הלל

ההלל של  פרקי  השני  ולא  (ב'  ישראל  גאל  ברכת  קודם  נאמרו  ם 
,  ('נשמת וישתבח'), ואחריו ברכת השבח מברכים לגמור את ההלל)

  כוס ולאחר מכן יברך ברכה אחרונה.שותה את כל ה
 

 

ו  -  נרצה כהלכתו,  הסדר  את  שערך  מצוות  לאחר  את  קיים 
לספר ביציאת מצרים, ולאכול מצה,   -התורה של הלילה הזה 

את   קיים  מרור,שהמצוות  וגם  לאכול  תיקנו:   לשתות  חז"ל 

ולהסב,    ארבע יתברך,  כוסות  ה'  לפני  רצוי  הוא  ויזכה  הרי 
   . טובותרבות נעימות ו לשנים

 
 
 

 

 
 ברינה                 רון     

 א]   ז,משלי ט[   " ֵנה ָלׁשֹון עֲ מַ '  מה ּו ֵכי ֵלב  ָאָדם ַמַעְר לְ "

 

 ק דו צו חל ר קב בןיע : ר אביו" מ נשמת ילולעי                           
      ףוס יוה חבת שמ  חרס-הרשמי: יאת  מר                          
 ה רש  תב  נהדי ף :סיוו הבק ר  ןב  כירדמ מרכוס                          

   החשמ  ןב  י: גורג' ן שמחהב מי ס:  הזון רב ילפת נ                          
 טובה  בן הדוהי :ה לא ן בף חיים ס יו :אשר בן ר מאי  רבי                            

   וד ורחלדבן ם  ייח:  לםסא  ןב ב: יעק  ה בן זוהרה שלמ                             
   ם ברהרו או אח ןב םרחמי : ההרזו ןב  ודסעמר אש                             
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 בן זינו שמעון בן רחל  : שמחה בן יר מא :חקצי ר ימא ןב  רןאה שהמ
 ון שמש ת ב זהור ימה :נע  תב  הרדנ  פהי ואל :שממרדכי   תבה ינמ

 בה בת טו  )יזידי( הב והא : היבבת חב  ןותכ : זה עזיבת מרים 
 יסה מכת בנה י נח:  חנה בת  לח: רף ס ו י ה בתיח :ח רס ת במחה ש

 

     ויעל בני פאולה הודיה-הדס ,קבאריה (לאון) בן מלכה : אליעד יע : להצלחה
  : נעמה בת אסתר  ואל בן אסתר זהבה בת אטו : ג'ימי שמ - זיווג הגון 

 רחלי בת זהבה: עדינה בת שמחה : אלקנה רחמים בן איריס : בתיה בת אסתר          
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 ימא:לזרע של ק
וסף בן רחל מרים י  זקאליהודה יח

 ור בן דינה בן לאה : ליא לי שלמה נפת
 שושנה רייזל בת מינה : שירה בת שושנה 

 : ליאת בת ויקטוריה  מיטל בת לולו
 ל רח צביה בתשמחה 

 שלומית   יובל בן
 עדי בת מזל   בת חיה : רחל

 לרפואת: 
 נסים בן כמסאנה שליט"א   ר הרב מאי

 יל  גית : אריאל בן אביעקב ישראל בן גלי
 בן אנט   רהם רחל : אב ן בןה: שמעומנחם בן עליז

 ה : ויקטוריה בת שרה: זוליט בת חנאורטל בת גלית
 פאולה בת דינה: זהבה בת הודיה : גלית בת רות 

 ה         ת ציפורב  רן בת רבקה : אילה לאהק מרים
 חמו : שושנה בת שדרה    בןפיבי בת חביבה 

 ת רחל  ב  בת לינה : נוריתרחל בת נוארה : רות 

 ם כוי הרבי מעשר לזיספי  וה לתרום מכמצ
 רמת השרון 2: רח' הקוצר ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

יו שמספר  עצמו "ככל  האדם  נעשה  מצרים  ביציאת  תר 
   אלכסנדר] -'ישמח ישראל' [                                                  בח יותר". משו



 

 
 וחג שמח    שלום     שבת  

  
  
 
 

   דבר העורך 
פסח  ב של  לגזריםשביעי  סוף  ים  ישראלבו  נבקע  עברו   ני 

בתוך אומרים  יםה   ביבשה  ד)"חז.  ה,  (אבות  "ל   ִנִּסים ֲעָׂשָרה  : 
ַהָּים ַעל  ַוֲעָׂשָרה  ְבִמְצַרִים  ַלֲאבֹוֵתינּו  פירויעי(  "ַנֲעׂשּו    הניסים  טן 

 . ב"ם)ברמעוד  ן ירא ועימברטנו ובדיהעבי רמ
ף הן לזיווגו של האדם והן  ים סוקריעת   קושי  תאחז"ל השוו  

וז תולפרנס  הגמרא    ה,  קיח.)לשון  שיזבי    :(פסחים  רב  אמר 
עזריה,   בן  אלעזר  דרבי  אדם  משמיה  של  מזונותיו  קשין 

סוף  ים  דכתיב  כקריעת  כה),  קלו,  ְלָכל "  :(תהלים  ֶלֶחם  ֹנֵתן 
 . )קלו, יג (תהלים ם"ֹגֵזר ַים סּוף ִלְגָזִרילְ יך ליה "ר", וסמָּבׂשָ 

הקמח'   'כד  בספרו  זה  מאמר  מבאר  בחיי  פרנסה) רבינו  (ערך 
ז"ל   אמרם  לאו כח.)  טןקעד  (מובהקדם  ומזוני  חיי  "בני   :

שאין   מילתא",  תליא  במזלא  אלא  מילתא  תליא  בזכותא 
העני "שיהיה  לומר  משפטי יכוונתם  וכפי  במזל  תלוי  ן 

התפלה תועיל  ושלא  שהרי  המערכת,  כן,  הדבר  אין  כי   ,"
במזל,   ם יתלוי  ם ינים אלו צריך תפלה, כי שלשתי שלשה ענב"

יצט ולכך  וכו',  המזל  על  כדי והתפילה  בהם,  תפלה  ריבוי  רך 
התפלה". ובזה מבאר מאמרם ז"ל שלפנינו:  לבטל המזל בכח  

כח  בביטול  נס  בהם  נעשה  המזונות  שבנתינת  "ומפני 
ות לקריעת ים סוף, המערכה, המשילו החכמים נתינת המזונ

מפורסם  ומפני נס  היה  הים  אמרו   שקריעת  לכך  נסתר,  וזה 
שאינו אלא דמיון   [כלומר,  לקריעת ים סוף], וכן  'כקריעת'... 

ֹגֵזר לְ אמרו: 'קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף, דכתיב '
 ".  'רֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבׂשָ וכתיב  םַים סּוף ִלְגָזִרי

רם 'קשים  אומ "ר  באמ  (שמות יג, יא)ה'אלשיך' הק' בפרשת בא  
באומרם   וכן  סוף',  ים  כקריעת  אדם  של  ב:)מזונותיו   (סוטה 

'קשה לזווגם כקריעת ים סוף', ומי לא ידע כי אפילו בריאת 
ובלא  עמל  בלא  כי  קושי,  לפניו יתברך  היו  לא  העולמות  כל 

כ העולם,  את  הקב"ה  ברא  ה'יגיעה  'בדבר  'שמים   י  וכבר   '
ע גם  ומה  ז"ל,  שאמרו  כמו  קנעשו'  ירתה  או  יעת  סוף  ם 

, זולתי ברךך אין דבר קשה לפניו יתמזונות האדם או זווגו. א
, והוא יתברך שופט םברצותו להיטיב לאיש ועונותיו מעכבי

כל הארץ ולא יעוות משפט, ועל כן יציאת מצרים כי היו גוי  
ים קריעת  גם  ומה  גוי,  שהמרו    מקרב  אחר  ְּבַים סוף  ָים  ַעל 

 והוצרך חוזק יד להכניע המנגדיםה,  שק   יה ה   (תהלים קו, ז)  סּוף
ידי  )תנגדהמ  כח( על  פסח  ,  מדם  קדומים  זכיות  יתברך  חפשו 

הוא   הזה  הדרך  ועל  ועבדיו,  פרעה  רשעת  והפלגת  ומילה, 
וכן   מזונותיו,  מקפחים  שעונותיו  אדם',  של  ב'מזונותיו 

לב יזכה  מי  כי  לזווגם',  'קשה  יתפרדו בזווגים  כי  זוגו,  ת 
יעת  אלה אמרו שהם קשים כ'קרשתי    לכן עבמעשיהם... על  

(וכ"כ בכמה מקומות, ראה: בשלח טז, לו; שם יז, ח; כי תשא  "    ים סוף'
   .לב, יא)
זי"ע  ואמר מפרשסיחא  בונם  שמחה  שבת  ('ישמרבי  ישראל'  ח 

ם לא עלה על דעת שום  אצל הי  הנהש: "חוה"מ פסח אות קלח)
בתוכ ויעברו  הים,  הקב"ה  להם  יקרע  אשר  מישראל,    ו אחד 
' הבחרבה, רק לכל אחד מישראל, היה אופן אחר להישועה,  

אשר לא עלה על לבם כלל, כן הוא    -הושיעם בישועה כזאת  
אופן אשר לא ין הפרנסה, שהקב"ה זן ומפרנס לאיש, מהיבענ

 עלה על לבו מעולם".  
מח עצואדם  הפש  מכלכלו  ובסוף  שונות,  בדרך   ברך תי'  ת 

דעתו  החדש על  עלה  האדם  שלא  ידע  הכ.  פסח  שחג  וא מו 
ומכו האמונה,  של  בה' ח  חג  לבטחון  להגיע  יכול  האמונה 

עליובמיוחד  ,  יתברך וזיווג  פרנסה  כו,  בענייני  עושה  ן,  אם 
נעל ז)  אמריו  יז,  "(ירמיהו  ַּבה:  ִיְבַטח  ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר  ואז  "  'ָּברּו   ,

  ."ְוָהָיה ה' ִמְבַטחוֹ "

 
  

 
 
 
 

 
 

 שביעי של פסח 

זהב   בתכשיטי  סוסיהם  מצרים  שעטרו  כורחם,  בעל  הסיען 
טובות, והיו ישראל מוצאין אותם בים, וגדולה   וכסף ואבנים

הנהגת  על  נפלא  וחידוש  מצרים.  מביזת  הים  ביזת  היתה 
לוי ב"  שבט  כהןמופיע  קרח("  שפתי  פ'  האר"י  שמעתי, )מגורי   :

למשה  שכש ה'  וְ "אמר  ָהָעם  ְּבָאְזֵני  ָנא  נרמז ִיְׁשֲאלּוַּדֶּבר  לא   ,"
שלא   זאת אלא לוי,  לישראל, שזה חלף עבודתם. אבל שבט 

מ אחת  כי  בידם.  גזל  והוא  להם,  הותר  לא  בעבודה,    7-היו 
בני נח היא הגזל. ולכן שבט לוי לא הקריבו קרבנות   מצוות

 מזרק כסף וכףלא היה להם קערת כסף,  עם הנשיאים, לפי ש
ענ כולם  והם  זהב,  עשרה  ואף אחת  הגרנות.  על  מחזרין  יים 

שאלו לא  ואף  הים  בביזת  יד  פשט  לא  לוי  מבני   אחד 
" היה  וקורח  ִּכי   ִנֳבָהלממצרים.  ֵיַדע  א  ְו ָעִין  ַרע  ִאיׁש  ַלהֹון 

ְיֹבֶאּנּו כ("    ֶחֶסר  וחומד )בכ   ,ח משלי  לבית  מבית  הולך  והיה   ,
מיש  ורואה אחד  כל  נואיך  מצרים,ראל  של  ממונם   טלים 

כ הקב"ה  כשראה  בלבו.  הממון  חמדת  לו  ונכנסה  גילה  ך, 
שאמרו   המטמון וכמו  מהני",  שמיא  אפילו כלפי  ו"חציפותא 

אתה   הקב"ה:  א"ל  אותו'.  מוליכין  הולך  שאדם  'בדרך  חז"ל 
תראה   חומד אותו  אבל  רב,  ממון  טול  שלך,  שאינו  ממון 

הממו שהיה  ולפי  תאכל...  לא  גזל  וממנו  נהנה  ן  לא  בידו, 
בני  ממנו של  וקדושתן  מעלתן  תדע  ומכאן  אדם.  לוי,    שום 

ידם,  את  שלחו  לא  ובביזה  חמדוהו,  ולא  ממון  כך  כל  שראו 
לימודם    כי כנגד  העולם  בחמדת  "  -מאסו  ִלי  ואמרו  טֹוב 

  : ) ה,  אבות ו (ף". ועליהם אמר התנא  תֹוַרת ִּפי ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכסֶ 
ַּתְחֹמד  " בחר  מלימודך)(יותר    "ָּכבֹודְוַאל  וע"ז  הקב"ה .  בהם 

 ] שלחב שנים מקרא [   ."ֲאִני ֶחְלְק ְוַנֲחָלְת" ) כ ,חבמדבר י(ואמר להם 

 
 

 
 
 
 
 

 הפסח  חגשמות 
שם   -  המצותחג   על  זה,  לחג  בתורה  המופיע  השם  הוא 

 המצות שאכלו בני ישראל בצאתם ממצרים. 
הפסח  ישראל  -  חג  בתי  על  פסח  שהקב"ה  במכת   ע"ש 

 .בכורות
יצאו  -  חג החרות  לחרות  )מצרים( עבדות  ע"ש שבני ישראל 

    ". תפילות החג "זמן חרותנובורין, כפי שאומרים  והיו לבני ח
האביב שהח  -  חג  ולפי ע"ש  האביב.  בחודש  יחול  תמיד  ג 

אב לי"ב חודשים, רמז שחודש ניסן הוא ראש   -אביב'  ' הזוהר
 ]אוצר פלאות התורה[  .ואב לחודשים

 

    בכיו של הצדיק מאפטא 
ושולחנו ערוך היה    ,בליל פסח  זצ"ל  מאפטא  רביה  פעם ישב

ויקריםבפאר   רבים  וזהב  כסף  כלי  עם  הביט  מלכותי  הרבי , 
'לא   :וישב)  שת פר  תחילת(והזכיר דברי רש"י    המפוארים  בכלים

, אלא שמבקשין  אבהלם  דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעו
בעו בשלוה  ואמה'ז הלם  לישב  'ר,  אני ולםעל  שו  נוביר:   ,
, אך מה  הז הלם  ועבק  , ואני מסתפאבהלם  מוחל לך על העו
והתחיל לבכות   ,כזה בלי קרבן פסח'  'סדרב'עולם הזה נחשב  

 ]'צבי  נחלתהגדת '[                                            בבכיה עצומה...

 בס"ד

 "א פשת  ןניס   "זט          ז"ל  יעקב בן רחל וצדוק  - מו"ר אבינ ע" מוקדש ל וןלהע              "אי ה שנ 512עלון מס' 

 
 625  מס' עורשיכן בתו  נעסוק זה  בעלון

 הגאון  רמו"של   מיסודו ",ורויקצ"ברינה  שתבמדר
 זצ"ל אדלשטיין   קבעי   רבי 
כל  ב, 2וצר קה ברחוב רון  ברמת השהשיעור נמסר 
   .19:00בשעה   ב' וםי

ישה: מספר הפג ,בזום גם השיעור מועבר
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יש להבין מדוע אמרו הנשים שירה, הלא כל הנס היה מידה 

עלכ מידה  בנ  נגד  את  גזר    ישראל  ישהטביעו  ופרעה  ביאור, 
יעויין בחת"ס  (להם לנשים בנס זה?    זה על הזכרים, וא"כ למה

  ]אוצר המועדים[                                                    )בתירוצו
 

  
אליהו"    מובא דבי  במצרים )כ"גרק  פ(ב"תנא  ישראל  כשהיו   :

וישבו   כולם  אחת, ,  יחדנתקבצו  באגודה  כולם  שהיו  משום 
לכריתת  הביא  מה  זה.  עם  זה  גמ"ח  שיעשו  ברית  וכרתו 

ידעו הברית?  ש  אותה  כפי ישראל  האדם  עם  מתנהג  הקב"ה 
בגמיל התעסקו  לכן  עליהם  התנהגותו,  לעורר  חסדים  ות 

וזה  חסד.  "  הנהגת  הכתוב  ְבַחְסְּדכוונת  גמילות   -"  ָנִחיָת  זו 
חפץ חיים ב"אהבת  (  .גאלת"חסדים שהתחזקו בה, ולכן "עם זו  

 "]טללי אורות[                                                                  )חסד"
 

הקב"ה   להם  אמר  אומר:  יוסי  אתם)למצריים(רבי  גמלתם   : 
עבדי   יעקב  עם  אני)בקבורתו(חסד  אף  ולבניכם   ,  לכם  אתן 

זכו לקבורה,   -שכר טוב בעולם הזה. וכשמתו המצריים בים  
" ָארֶ שנאמר  ִּתְבָלֵעמֹו  ְיִמיְנ  פי"ז("  ץָנִטיָת  דר"א  וי )פרקי  ש  . 

   .הם במצרים"שבזכות שאמרו "כי ה' נלחם ל ומריםא
 ] תורה שלמה בשלח קס"ח[

 
  

  
אומות   כיוון  כל  את  עמלק  כנס  הים,  מן  ישראל  שיצאו 

עם ונלחם  ובא  שעה,    העולם  באותה  משה  ונתפלל  ישראל, 
 .לכך נאמר "בגדול זרועך ידמו כאבן"ודממו כולן כאבן, 

 "]מכילתא[ 
 

 

  
כיוון שעברו ישראל את הירדן, נתקבצו כל מלכי כנען ובאו 

ושע ודממו כולן.  התפלל יה  ונלחמו עם ישראל, באותה שעה
ְיִמיְנ" משנעשו    -"  ָנִטיָת  הים  על  שנעשו  הנסים  גדולים 

 .במצרים

 ת שרה אמנו כובז -מצות המצה 
, בפסח באו  -ל אברהם  המלאכים שביקרו אצ  :אמרו חכמינו

" ֻעגוֹ שנאמר:  ַוֲעִׂשי  לו    -ת"  לּוִׁשי  ואמרו  פסח,  שהיה  מצות. 
 "ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶלי ָּכֵעת ַחָּיה ְוִהֵּנה ֵבן ְלָׂשָרה ִאְׁשֶּתהמלאכים "

ומצות    :ט"ו אות י"ב)"ר  (שמו. וכך אמרו במדרש  (פסיקתא רבה ו')
שרה שעשתה למלאכי   (בזכות)  בשביל  ,אכילתן)  על(שנצטוו בנ"י  

לחם טעמו  ולא  עוגות  שאכלו   ,השרת  יום  ל'  ובאותם 
 המצות, טעמו בהן טעם מן.

 
   "שמות המצה"

ל המצה נקראת "לחם עוני" ע, (פסחים ל"ו)אמר רבי שמעון  א.
  .(ספרי דברים פיסקה ק"ל)במצרים  ישראל  ישהתענו בנ

לרמוז    ב. בא  זה  שם  אמר:  ההגדה  לושיש  ושמואל  מר 
מ  אולקרו כשהמצות  לפניההלל  עוני'  ונחות  'לחם  "לחם   -ו, 

שגומרים עליו ההלל, ואומרים   -שעונין עליו דברים הרבה"  
 עליו ההגדה.  

    
 סיפור  -התעללות ה' ברשעים 

חברו,  עם  לשוחח  וביקשו  מפורסם  לרב  יהודי  פנה  פעם 
לת לקרבו  כדי  חילוני,  הרבשהיה  לכך  נאות  ולמצוות.  , ורה 

ופתח עמו בשיחה. כבר בתחילה התריס החבר: מי אמר שיש  
כי מספר  המדרש  לך.  "אוכיח  הרב:  לו  ענה  משה    אלוקים? 

וכשראה איש  ו גדל בברבינ מצרי מכה יהודי, הרג ית פרעה, 
כשנתגל המצרי.  להורגואת  פרעה  גזר  הדבר,  הביאוהו  .  ה 

רב כדי לערוף את צווארו, לפני הממונה, והרים עליו את הח
מעל החרב  וניתזה  שיש  צווארו  נעשה  וכך    והנה  צווארו, 

 ניצל משה, ע"י הנס שעשה לו אלוקים מעל דרך הטבע". 
?... איני מאמין  קיםאלו  ראיה של הרב שיש ש: "זו הגיחך האי

  "...שסיפור זה אמת! ציפיתי שהרב יביא ראיה משכנעת יותר 
מדרש  זה  "הלא  הרב:  הם  מפור  השיב  חז"ל  דברי  מחז"ל!  ש 

תורה, והתורה כולה אמת! בורא עולם בכוחו לחולל ניסים, 
למשה שארע  מה  זו    וזה  והרי  פרעה.  מחרב  שניצל  רבינו 

ל שאמרו הוכחה  חז"ל  חרב  :  דברי  מונחת  אפילו  על חדה 
 יתייאש מהרחמים".   צווארו של אדם אל

 אך דברי הרב לא הצליחו להשפיע על החבר, שהלך לדרכו. 
אותוחלפ ניגש  והנה  שנתיים  ואמר   ו  הרב  אל  משתתף 

התקשר   הוא  השבוע  חברי?  את  זוכר  "הרב  בהתרגשות: 
 עבר מהפך שלם  תפילין... הוא  וביקש לקנות לו בדחיפות זוג

  וות"...צמרה ו שמור תובחייו והתחיל ל
חבורת עם  התחבר  ליפן,  נסע  החבר  כי  פשע    מסתבר 

 מקומית והידרדר לשפל תחתית. 
ל'  נשלח  אחד  עצום. יום  כסף  סכום  כשבידו  וחזר  משימה', 

 שלא לשוב לשולחיו, ונמלט עם שללו.   החליט האיש
אותו,   ולכדו  עקבותיו  על  עלו  הם  זמן  לו  כעבור  ערכו 

ע וגזרו  פנימי  הבגידה    ליו "משפט"  מעשה  על  מוות  דין 
ואחד  ורגליו,  ידיו  את  כפתו  השולחן,  על  הניחוהו  החמור. 

 חרב. ראשו ב  מהם היה ממונה על עריפת
על  הרב  לו  שסיפר  בסיפור  האיש  נזכר  שניה  באותה  ואז, 

כך  ועל  שיש,  שנעשה  משה  של  חדה   צווארו  חרב  שאפילו 
 אל לו להתייאש.   -אדם  מונחת על צווארו של

שבשמים, אם   רונים, הרהר האיש בלבו: אלוקיםו האחברגעי
קיים   מחשבות,   -אתה  אחוז  בעודו  כעת!  זאת  לי  תוכיח 

אשתו   קול  את  "איךשמע  החבורה:  ראש  מעזים    של  אתם 
שנים  חמש  לפני  בני  את  הציל  הוא  הרי  אותו?  להרוג 

והוא האזור,  בכל  אדמה  רעידת  נפש במסירות    כשהיתה 
   !"את הבן מהמבנה שקרס הציל

יפנית   אשה  של  שבעיניה  דומים,   -מסתבר  הישראלים  כל 
ליפן    וכנראה שנקלע  אחר  ישראלי  באיזה  אותו  החליפה 

בנה. את  ממוות,  ..  שהציל  האיש  ניצל  האחרון  ברגע 
 הייתה מונחת על צווארו...   כשהחרב כבר

ליפן  שב לישראל, סיפר את קורותיו לחברו, וסיים: "נסעתי  
 "!ווכח שיש אלוקיםיכדי לה

יש כאלה שאפילו רואים מציאות שקורים דברים שגם על פי  
הדבר קרה  הגויים אומרים ש וגם ש, הטבע זה לא הגיוניחוקי 

מח עדיין  הם  העולם  בורא  לה פמאת  צים  ו רבתיאחז  ישים 
ָהְיָתה  ה'    ֵמֵאת"ין כי  מוזאת על מנת לא להא  יםשונים ומשונ

 .(תהלים קיח, כג) "ת ְּבֵעיֵנינּוֹּזאת ִהיא ִנְפָלא



 

 

    
    ...פיסת המצה היחידהמי זכה לאכול את 

רב משה פרידמן מרכסים: כאשר כבשו הגרמנים את פר היס
האדמו נלקח  מבלוז"פולין,  זצ'ר  רבים וב  יהודים  עוד  עם  "ל 

 כל זאתבומות,  ות ואירבו  לאותסבל ת שם    ,הלמחנה השמד
דש חו   .סביבושים  את היהוד  ולחזק  ודדסה בכל מאודו לעינ

תש שנת  של  שקד  ה"ניסן  החודשים  כל  כמו  לו, התחיל  מו 
ו סבל  שאולימלא  חדר  ה  .יסורי  והכפור  נורא,  היה  רעב 

בודת פרך, והצלפות פרגול ומכות ע  היהודים עבדו  ,לעצמות
ג  אכזריות על  השחוח  והוטחו  ס בעק  דרךום  ללא  בה  י, 

צ  ת.ליתכו כאשר  הערבים,  על באחד  המחנה  יהודי  נחו 
הנ פנה ו דרגשיהם  האד  קשים,  "אחים מואליהם  ואמר:  "ר 

ים בהן  י ים, חג הפסח מתקרב, עלינו להכין מצות כדי לקיקר
החג מצוות  מדבר  !מצות? "  !"את  הרב  מה  יהודי    ?"על 

הביטו בו בעיניים כבויות. לא בטוח שהם יראו את  המחנה 
והרבי  יו המחר,  חג  ם  על  שולט המוו  ?!הפסחמדבר  ת 

 ...מצותבי חולם על בשבילי המחנה ובתוך הביתנים, והר
יקרים,  "יהוד הסדר  אנוים  לליל  למצות  "מצות,   !"זקוקים 

מטחנת   יודל?  של  מהמאפיה  מצות,  לנו  יהיו  מנין  רבי? 
בעריהריח של  של    "?לים  נפלה"מוהאדרוחו  לא  "אלך   :ר 

ום לתת לנו את שבמק   אבקש ממנו,  מחנהבר עם מפקד הלד
יום,  פרוס כל  מקבלים  שאנחנו  הלחם  לנו  יתית  קמח  ן  שק 

  אתה ללכת לבקש מהשטן רשות לאפותמתכונן  "  ."לפני פסח
הנערץ, היו חושבים   ?!"ויץו מצות באוש זה הרבי  היה  לולא 

ים  ימצות כדי לק  צריכים  אנחנו" תו.נטרפה עליו דעכולם כי  
הפסח מצוות  אאת  ה ",  מפ  כן,"ר.  "מואדמר  עם  קד אדבר 

אישור  לי  שתחתמובקש  ארק  המחנה.   נציג  השאני    על 
גדולהפחד    ."שלכם הסתם  .היה  המחנה  ,מן  יהודי   ,סברו 
יחזוהאדמו לא  מ  ר"ר  וגםהבחיים  השטן,  עם   ו אל  שיחה 

שב חי   הרביהמתם הרבה,  לתד  או להורג...ם יוצועזו לחתהש
השטן עם  השיחה  מואפ  , מן  לא  וועילו  מנה   פקדמ"כה.  ולא 

התהמ לו  שאין  אמר  לקבל י  אינו הוא    אךנגדות,  חנה  כול 
כז עצמו,  והחלטה  דעת  צורך  על  הממשלה  שור  י בא  יש 

י הוא  אבברלין.  לבקש  טלגרמה   וכשתתקבלשור,  ישלח 
 'ובר מבלוז"מויום לפני החג קראו לאד  ."יודיעו לנו  -  תשובה

שםהמחנה  תמפקד  אל תשוביק"   :לו   ויע הוד  ,  ה  בלתם 
תקבל מחר  קמחחיובית,  שק  חזר  ."ו  היהודים למחרת,  ו 

עד  ,  תשושיםכה    . הם היו ונים והשבורים מעבודת הפרךהמע
יש שק  :  , עברה השמועה לפתע.  לעמוד על רגליהם שלא יכלו  

פנימה  קמח! נכנסו  לחיים.  התעוררו  ה  כולם  ,  בלוקלתוך 
תנור מרעפים שבורים. יחד, כאיש אחד בלב   לבנותוהתחילו  

בתוך  אחד, מצות  ה  רבבהתרגשות    דה.ההשמה  מחנ  אפו 
גבי  על  זו  שנערמו  הריחניות,  האפויות,  במצות    זו.   הביטו 

כאן" האחראי  הפתח  ?"מי  מן  גס  קול  גרמני   ,הרעים  קצין 
ידעו,   היהודים  סביבו.  והביט  נעשתה  ישאפינכנס  המצות  ת 

המחנ מפקד  עם  ואפבתאום  בברלין,  יה,  השלטונות  עם  לו 
לא   הרבחששו  ולכן  על  הגרמני   לאפיה,ראי  כאח  ילהצביע 

עד   ר מכות אכזריות,"ור הוציא מגלב, והכה את האדמוהאר
 , יגש הנאצי למצותנ  מכןאחר  ליבד את ההכרה.  ר אשהאדמו"

כדי להיות בטוח עד שלא נותר מהן דבר.    במגפיו  ודרך עליהן
אילא    אישש לאיהנה  את ימפ  ף  הטיל  מצה,  של  קטן  רור 

על   הממימיו  נתקררהשרידי  אז  ורק  לו.  דעתו  צות,   והלך 
סו י ר, ונ"הרו היהודים אל האדמויהסתלק הגרמני, מלאחר ש

והיהודים   , שבה אליו הכרתומספר  לעורר אותו. לאחר דקות
בכאב לא "ובדמעות,    התנצלו  ידענו  אלו  רבנו,  לנו,  סלח 

הוא שאתה  אומרים  לדאו  ..."האחראי  היינו  צורך  לי"אין  " ג 
האד  שקעה    רק "   ר"מואמר  האם  לי,  כבר אמרו  החמה?  כבר 

, כבר "אם כך ."כבר החשיך" רו לו" אמןאכן, כ" ?"וץבח חשוך
הפסח חג  תפ  -  נכנס  את  נתפלל  כך בואו  ואחר  החג,  ילת 

הסדר  נערוך ליל  ההגדה  את  את  על "מוהאד  ."ונאמר  ישב  ר 

ולצ י  דו יהרצפה,  מאחוריהם  המחנה.  מיהודי  שבו  רבים 
לומר מן   ה, כמובן, והם החלותהגדה של פסח לא הי  נשים.
את  הזיכ הקדושות.  רון  דכפין  "המלים  כל  עניא...  לחמא  הא 

לשנה עבדי  השתא  ויכול...  השתא   ייתי  חורין,  בני  הבאה 
להסביר   החל"ר  מוהאד   ..."להכא לשנה הבאה בארעא דישרא

ההגד דברי  הנדכאים.  את  היהודים  את  ולעודד  ֲעָבִדים "ה, 
ביד   משם  קינוואל  'ויוציאנו ה", אבל,  "םָריִ ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְּבִמצְ 

. עוד תראו, אחים יקרים, שיגיעו ימים "נטויה  חזקה ובזרוע
ה  טובים, לרו  'ויוציאנו  טובים ומצרה  לחיים  ויושיענו  חה, 

ל  ולשלום. עורךוש 'הגיעו  אבל    ''מרור   ,'לחן  בשפע,  שם  היה 
אומצו מצה  ת  עליה?  -כילת  יהא  התחיל "  מה  כשהנאצי 

א ואמר,  "מוהאדהפתיע    ,"ותילהכות  ף לחטו"הצלחתי  ר 
מצה,חתי של  אחת  הכיס"  כה  לתוך  אותה  וא  ה  .והכנסתי 

בשביל ברכת המזון זה  "  ,הוציא חתיכת מצה בגדל של מטבע
בשביל   אבל  מספיק,  בואו    'המוציא'לא  ומי    נטילכן.  גורל, 
יז הוא  בגורל,  לקישיעלה  בליל יכה  מצה  אכילת  מצות  ם 

הנוכח  ."הסדר ותמהושמעו  כדי   יהרב  ,ים  נפשו  שמסר  הוא 
שהזל והוא  בפסח,  למצה  כךכות  עקב  נוראות  מכות  ,  וכה 

גורל?!י ועכש שיעשו  אומר  הוא  דעיםוכ  ו  תמימי  היו    : לם 
ראוי   ספק,  פל  הרביללא  את  המצה,יקבל  לקי  סת    ם יויזכה 

המצ עליה!את  שמסר    וה ואת  של   לפתע  נפשו  קולה  נשמע 
מאחור.   שישבה  אני''אשה,  בן    נמצאת  רבי,  ילד  עם  פה 

ה אנחנו עושים ליל  רבי, למ"  !"המצ ל  ך לאכוארבע, והוא צרי
וד  , ללמד עאת מצריםמד עוד דור על יציבשביל לל  -?  הסדר

ה הוא בעל הבית "שהקב  סים והנפלאות, ועל כךידור על הנ
רבי,   העולם.  יספר  של  בן    הבא?  לדורמי  הזה,  הילד  לא 
הוא צריך האד  "א צודקתהי"  ...!"לולאכ  הארבע?   ,ר"מו אמר 

הוהושיט   לילדצמאת  לאחר    ...ה  קצר  פסח,  זמן  חג  אותו 
יצאו   כל אסירי המחנהוה, נפלה גרמניה הנאצית,  "בשנת תש

לחירות האדמומעבדות  לאר".  הגיע  את   והקים,  ה"בר  שם 
מדרש אישה  .ובית  הגיעה  הימים  לגבאי   באחד  ואמרה 

"הש האדמו"ר.  עם  לדבר  מקבלרצונה  לא  , נשים"  אדמו"ר 
 ואני אכניס לו את הפתק".  "תכתבי על פתק מה שאת רוצה, 

היא מוכרחה להיכנס אל האדמו"ר ולדבר   התעקשה,  שהיהא
היא  תויא שלו,  על  עמד  שהגבאי  לאחר  בכי ב  פרצה. 

לאדמו"ר:תמרור נכנס  שכך,  הגבאי  ראה  עומדת   ים.  "רב'ה, 
א לה, יפה  אמרתי  האדמו"ר.  עם  לדבר  ומתעקשת  שה 

ל היא  שהאדמו"ר  אבל  נשים,  מקבל  לבכא  מפסיקה  ות". לא 
"אישה  א"ל   מיד"האדמו"ר,  אותה  תכניס  בוכה?    !יהודיה 

הא וסינכנסה  של "עבפרה:  ישה,  ההשמדה  מחנות  את  רתי 
. אני בודדה, ה"בלאר  צלתי והגעתי הנה ינ  'י ההיטלר, ובחסד

אני את  וחפצה  מחדש  מיני יבית  להקים  כל  לי  מציעים   .
פלי    אין  אך וכים,  שיד מכירה  לא  אני  לברר,  ה  אפשרות 

אאנשים איך  לדעת,  .  הש וכל  נוכל ומהאדם  אינו  לי  או    צע 
מדות ובעל  אנשים  כעסן  מכיר  הרבי   מבקשת  אני  ,רעות? 

יד על  שהרב  שיבררו  לי  האנשיםאג  לה    ."שמציעים  אמר 
צודקת,  "   ר"מוהאד אברראת  הצעה  עבורך  אני  איזו  לך  יש   .
אמרה  "כן"   ?"כרגע לי "  ,היא  ישראל    הציעו  בשם  אדם 

ותו, ולדעתי  אכן, אני מכיר א"  :ר ואמר"יך האדמויח  ."שפירא
חיובי. אדם  ל   הוא  לך  ולבדעמו  פגשיהכדאי  הואק  ו,   האם 

לך ישראל  האישה    הגיעהלמחרת    .'' מתאים  עם  לפגישה 
ש ומצאה  אתשפירא,  סליחה"ר.  "מוהאד  ם  היא  "אוי,   ,
במבוכה התכ"  ,התנצלה  כךולא  כדי  עד  רצ  ,ונתי  יתי  רק 

 ."עד לכאן  יה צריך לבואלא ה  הרביר יברר עבורי,  "שהאדמו
"ואני רוצה להתחתן   האדמו"ר" אמר לה  אני ישראל שפירא "

בן   בנה את    רואה היא  שכבר שם, בתוך הגיהנום  ,עם אישה
מצרים. הא יציאת  ספור  את  הבא  לדור  מספר  איתה    רבע 

נ  ארצה אכן  הם  בישראל".  בית  שנפטר  ילבנות  ולאחר  שאו, 
אדמו"ר מבלוז'וב  אדמו"ר במקומו. הל  בנהדמו"ר, הוכתר  הא

היו הוא  יושב  האדמו"רות,  כסא  על  ארבע ם  שבגיל  הילד 
 ]ומתוק האור[                             ...יץואכל את המצה באושו



 

 

 קצת שכל  -סוד ההצלחה 
שכל בעל  אדם  נקרא  יענב?  מי  שזהו רחוב  שמבין   ו,  אדם 
 .ומתכונן לקראת העתיד לבוא, עניין, שרואה את הנולד

בסנהדרין   הגמרא  את  יפרשו  איך  זה,  צבלפי  רבי "  ).(דף  אמר 
שיש בו דעה לסוף מתעשר מאוד.   פשוט  "?אלעזר: כל אדם 

לעשות   יכול  הוא  כישורים  לו  יש  ולהתעשר  עסקאם  . טוב, 
א ַלֲחָכִמים ֶלֶחם ְוַגם ":  ), יאט(קהלת  רק רגע, מה לגבי הפסוק  

האם יש קשר בין הדעה לבין העושר או א ַלְּנֹבִנים ֹעֶׁשר  ?"  
? לא

 המהרש"א שואל את השאלה הזאת וגם עונה פירוש שכדאי
ברחובות ענק  במודעות  על    .לתלות  העניין  את  מסביר  הוא 

שאנשי אלכסנדריה שאלו את רבי יהושע    ):ע  (נדהפי הגמרא  
להן: ירבה בסחורה,  עשה אדם ויתעשר? אמר  י  א: מה בן חנינ

ויתן  הועילו!    וישא  ולא  כן  עשו  הרבה  לו:  אמרו  באמונה. 
יבקש שכל, אלא:  לו  שיש  אדם  שלו.  שהעושר  ממי  רחמים 

שהעצה ממי   מבין  רחמים  לבקש  היא  להתעשר  היחידה 
שלו בהתחלה? .  שהעושר  ולא  לסוף  רק  מתעשר  הוא  ולמה 
להסביר לפעמים  אפשר  לכי  כדי  לעומק,,  הלקח  את   הפנים 
עסק ולשאול את כל המומחים שבעולם שיגידו    צריך לעשות

בשלב   שהעסק  ייכשל.  העסק  זאת  ובכל  להצליח,  מוכרח 
סוף, הבן אדם יעשה חשבון לאחור ויגלה שהתנהג   הזה, סוף

שכל   כחסר העולם  של  הבית  מבעל  לבקש  שכח  כי  דעה, 
 . עשריםזה, מת רי שמבינים אתשלו. רק בסוף, אח  העושר
בתחילה   מתעשרים  בהתחלה, כבר להתפלל ריםזוכ אם כמובן,

לסוף לחכות  צריכים  את ...  ולא  גם  המהרש"א  מסביר  כך 
. לסוף גולה  -אדם שאין בו דעה    המשך דברי רבי אלעזר: כל

כל כך חמור  עונש  לו  מגיע  שכל  לו  שאין  מי  למה  , לכאורה, 
אשמתו זו  השכל  ?  האם  את  לו  שאין  אדם  להבאלא  ין  הזה 
העיקרי  שלו,  להצ  שהתנאי  שהעושר  ממי  בקשה  הוא  לחה 
ולא יצליח, וימצא כל מיני תירוצים למה זה    הוא יעשה עסק

ויעשה  יצטרך   קרה.  שבסוף  עד  יצליח,  לא  וגם  שני  עסק 
את כלום  למכור  ללא  נעבאך  ויישאר  שלו,  כמובן,  .  הדירה 

רבי ש   שאם בגשמיות כך, ברוחניות ודאי וודאי שזה כך, כמו
לבנייהו  ענה  חנינא  בן  השאלה   שע  על  מה '  אלכסנדריה 

ברוך  .  יעשה אדם ויחכם'? יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו
שרק נאמין  בשפע.  לנו  לתת  שרוצה  אבא  לנו  יש  הוא    ה', 
טובה    יכול לתת לנו, נתפלל אליו, ובוודאי ישפיע עלינו רוב

 ]פינחס שפר  - 55'  מספרטית השגחה [                                 .וברכה
 

סיפורק לפניכם  מובא  יקרים  אמ  וראים  אמיתיתעל   ונה 
נ  ובסופו שלא  יישועה  ב  בדרךסית  התמסרות זהטבע  כות 
לכאורה    לתורה מאנשים  שלמה   וכבר  'טיםפשו'דוקא  אמר 
י,(המלך   ֶּבַטח"  :)ט  משלי  ֵיֶל  ַּבֹּתם  מיס  ."הֹוֵל    זה פלא  ופור 

נשטיין  ישל רבי יצחק לוו   ן תורה" מעדותוניקמובא ב"הגדת  
יהודיטבחעבד  ז'  פוניבבישיבת    זצ"ל: ר'   ,  רומני,  ממוצא 

לבחוריםז מסירותו  שמו.  לשם  יתה  למן  ביום    ;ולתפארתה 
וב בשבת  נמובלילה,  היהיועד  זוגתו וצמל  תן  ואת  אותו  א 

את מב לכלכל  ודואגים  לאות  ללא  עובדים  כששניהם  טבח, 
טוב. בכל  הישיבה  הי  בני  במבאחד  פסקו  ואים,  מפתיע,  פן 

האונעל  -להגיע  משניהם   מן  וביום  יישחודפק.  ומו  חלפו,  ם 
ה מופיע  יממן  זלים  ליבן  מר'  ונכנס  הקבוע  קומו  משיבה 

ים והקיפו אותו במעגל: "ר'  רלוהו הבחויעד מהרה ג  טבח.מב
היית היכן  שתק  ן  מזל  'ר  ?"זלמן,  ביניהם,  מבטו  את  העביר 

. הרופא שלח אותנו  לרגע ולבסוף ענה: "שושנה אשתי חלתה
בדחיפות חולים  והתחלנו יולט  לבדיקות  לבית  פולים, 

אמרו סורים קשה. ביום בהיר קראו לי הרופאים וייבמסלול  
מתה שושנה  'די,  אתם    !'לי:  'הלא   -כעסתי    -  ? 'םָׂשִחי'מה 
עד שהיא  רואה  מצבה  '  -השיבו    -'אכן'  .  'חיה  ייןאני  אבל 

 פול.  יה, ולכן הפסקנו את הטוקותחסר 

שתסב לוחבל  להתרוושל  צריך  פשוט  אתה  לרעיון:  א.  גל 
  .?!.." ימבמקו  עושים  יתםיה  אתם מה לי,  אמרו  !'מתה  שושנה

ור שתקו,  ה מזל  'הבחורים  ואמרתי:  מן  שך  לרב  "באתי  שיך: 
הרב, ק   'כבוד  לי  נגד  ויש  תביעה  הבורא,  הנהגת  על  שיה 

יך את החיוך  יי, חיהוא הסתכל על  .'הישיבה וטענה על הרבי
זלמן,  המ 'ר'  ואמר:  שלו  קרהמתוק  יודע אמרת  ?'ה  'הרב  י: 

ולבאמונה  שעבדתי ישבו  הבחורים  תורה  מ,  וזלמן -דו 
כל. לא היו לנו לא שבת לא חג ו ה הכינו להם את האושושנ

צבנו  י התי  -זקוקה לנו    היתה   הישיבהכשמשפחה, תמיד    ולא
כל ודחינו  אחר.יינע  לעבודה  אומרים יעכש  ן  הרופאים  ו 

מ הולכתששושנה  רק  היא  ממש,  לא  לא,  ב, הר  למות.  תה. 
כ ליואיפה  מגיע  כך  לי?  גומלת  הישיבה  כך  התורה?   ... ?!'ח 
להתנסיימתי   והתחיל  ראשו  את  הוריד  הישיבה  נם. מוראש 

חי בערך  מולו  שמשבתי  עד  דקות  או סבלנותיפקעה  ש  אז  -. 
לפתע נשא   !'תי ואמרתי: 'טוב, די, אני לא צריך שום דברמק

ה מן, ל מלזלמן, ר'  ז, פקח את עיניו ואמר: 'ר'  הרב את ראשו
אמ שב!  עומד?  אתה  ואתה  לי,  להמר  לעבמתכונן  ד ושיך 

ב  -  ?!'שיבהיב אחר  דבר  שום  לי  רק  חי'אין  הרב,  כבוד  ים, 
ד תורה, ואני ושושנה ומשיכו הבחורים ללמי!  ז'ישיבת פוניב

במטבחונעב כך'    !' ד  לי    -'אם  וכי    -אמר  פוחד?  'מדוע אתה 
ה אתה  קפח שכרך? וכי מעליתה שהקדוש ברוך הוא  סבור א

תגמדב לא  שהתורה  אשתך  ועתך  כלפיה?  מסירותך  על  ל 
  !!!'תהיה בריאה

אשתי  יי תהיה  'איך  ואמרתי:  דבריו  למשמע  בי  עלה  אוש 
בה הטפול  את  הפסיקו  הלא  הרופאים  שום    !'בריאה?  'אין 

 לך מיד'  -אמר לי הרב שך, כאלו דבר שבשגרה הוא    -בעיה'  
, ותן לה את שופת חולים, פנה אל הרופא הראשון שתפגולק

תבריאשיהתרופה   שהיא  תראה  עוד  לה.  לתת  "כך,   !'חליט 
והנה, עיניכם הרואות: אני "  -ם ר' זלמן  יסי  -  "אמנם, עשיתי

 ] חנוכה - ומתוק האור[ ..."במטבח  -ד, ושושנה  וכאן, חזרתי לעב
 

 
 ברינה                  רון      

 [משלי טז, א] ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"    ָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' "לְ 

 

 ק דו צו חל ר קב בןיע : ו"ר אבימ נשמת ילולעי                           
      ףוס יוה חשמ בת  חרס-הרשמי: יאת  מר                          
 ה רש  תב  נהדי ף :סיוו הבק ר  ןב  כירדמ מרכוס                          

   החשמ  ןב  י: גורג' ן שמחהב מי ס:  הזון רב ילפת נ                           
 טובה  בן הדוהי :ה לא ן בף חיים ס יו :בן אשר ר מאי  רבי                            

   וד ורחלדבן ם  ייח:  לםסא  ןב ב: יעק  זוהרה  ה בןשלמ                             
   ם ברהרו או אח ןב םרחמי : ההרזו ןב  ודסעמר אש                             
    בן שמחה  )הג'ו (ר דידו : א ייח ןב רופ: ע בקהור ון יצ בן  יםרפא                           
 בן זינו שמעון בן רחל  : שמחה בן יר מא :חקצי ר ימא ןב  רןאה שהמ
 ון שמש ת ב זהור ימה :נע  תב  הרדנ  פהי ואל :שממרדכי   תב הינמ

 בה בת טו  )יזידי( הב והא : היבבת חב  ןותכ : זה עזיבת מרים 
 יסה מכת בנה י נח:  חנה בת  לח: רף ס ו י ה בתיח :ח רס ת במחה ש

 

     הודיה בת פאולה-הדס:  לה: אליעד יעקב בן פאו הכל ן מאריה (לאון) ב :הח הצלל
 ) r)hetse neb luehmmy SmiJ  ראסת  בןואל י שמימ: ג' וטאת זהבה ב  - הגון  יווגז

 בתיה בת אסתר :  איריס   בןים מרח הקנלא:  חהשמבת  עדינה  :הבהבת זי רחל
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3828752-050  -בסלולרי  מות ולתרו להקדשות ,זמנות הל
 Ronbarina@gmail.com:או במייל

 4741102.מ השרון  רמת 2 וצרהק: כתובת
 ם כוי הרבי ספי מעשר לזיה לתרום מכו מצ 

 רמת השרון 2ניתן לשלוח צ'ק לכתובת: רח' הקוצר  

 :רע של קימאלז
בן רחל מרים יוסף יהודה יחזקאל  
 ן דינה בן לאה : ליאור ב נפתלי שלמה 
 בת מינה : שירה בת שושנה  שושנה רייזל
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 פרשת צו                                
ָלִמים:   ְ ּלּוִאים ּוְלֶזַבח ַהׁשּ ם ְוַלּמִ את ְוָלָאׁשָ ְנָחה ְוַלַחּטָ אמר  ֹזאת ַהּתֹוָרה ָלֹעָלה ַלּמִ

בזמן שבית המקדש קיים בזמן שאין   אמר לפניו רבש''ע תינח  ....אברהם  
כבר תקנתי להם סדר קרבנות   בית המקדש קיים מה תהא עליהם אמר לו 
בזמן שקוראין בהן לפני מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לפני ואני מוחל 

(מם׳ תענית)מרן ה״חפץ חיים״ היה מקדיש הרבה עתותיו להם על כל עונותיהם  
שמעון שקופ שיגר מכתב בענין,    רבי אל    . גם " סדר קדשים"להחדרת הלימוד ב

גרודנא. בדבריו הזכיר  של  והאיץ בו לשלב למוד זה בישיבתו"שער התורה״  
עבודת   בהלכות  העוסקים  בשבח  מדבריהם  ועוד  הנ״ל,  חז״ל  מאמר  את 
הקדשים, ובתוך כך גילה מהי הסיבה העיקרית שהביאתו לעורר כל־כך, על 

היר בעקבות  דוקא:זאת  קדשים  סדר  שחלה לימוד  הנוראה  והקרירות  ידה 
היחידה   העצה  ואילו  ובתורתו.  בה׳  התמימה  באמונה  האחרונים  בדורות 
להחלשת כוח הכפירה והמינות היא, לדבריו, בהגברת הלימוד בעניני עבודת  
המקדש והקרבת הקרבנות. באשר הללו צריכים להיות, במיוחד לשם ה׳ ולשם 

מיכה ווידוי על הקרבן במקדש לפני  ריח ניחוח, וכוללים מאות ענינים, כגון, ס
ה', שעל ידיהם תחזק האמונה בה׳.ואף שבאמת כל התורה כולה בכוחה להגן 
כאשר לומדים ומתעסקים בה. אבל, טוען החפץ חיים, ברור שכל   ולהציל, 
ענין בתורה מסוגל לפעול ביתר שאת, בענין הקשור עמו. כגון אם נכשל אדם  

ת התורה בענין זה תחליש את היצר הרע בלבו.  בגזל, ילמוד דיני גזילה, וסגול
כמאמר חז״ל ״אם יגעת הרבה בדבריהם, הקדוש ברוך הוא מסיר היצר הרע  
לנגע   ומרפא  ארוכה  לחפש  בבואנו  לפיכך  ועון.  חטא  בכל  הוא  וכן  ממך״, 
הכפירה וחולשת האמונה, אין מנוס אלא שנלמד ונעסוק בענינים המחזקים 

 (פנינים משולחן גבוה)             .האמונה, והם סדר קדשים

 
 ט"ו ניסן -מתוך קריאה לפסח                         
ְרֹעה ַלְיָלה   ם ֵמת:    וגו'ַויָָּקם ּפַ ר ֵאין ׁשָ ִית ֲאׁשֶ י ֵאין ּבַ  ויקם פרעה   ופירש רש"יּכִ

   אפיקורסותושפרעה קם ממיטתו ,שזה נבע מגודל     יש גהד   וזה רש"י  ,תויטממ:
ומשה  ,מתקיימים     משה' שנאמרו על ידי  ה  דברי שכל      שראה    שאף ,פרעה  של

  .טתוימ ל  ע  לישן ועלה ,ירא  היה    לאו   בכור   היה    ופרעה ,בכור כל ומת אמר  
                                               .זי"ע) מקאצק הרבי (
 

ָלֶהם: ָעׂשּו  לֹא  ֵצָדה  ְוַגם  ְלִהְתַמְהֵמּהַ  ָיְכלּו  חז״ל ְולֹא  קראו  לחינם  לא 
כי אכן דור גדול היה זה. תמול־שלשום היו    "את דור המדבר בשם ״דור דיעה

עבדי־עבדים משועבדים, משוקעים במ״ט שערי טומאה של הגלות, כיון שיצאו 
משם שעה קלה, לא זו בלבד שנעשו מאמינים בה׳, אלא הגיעו לכלל המדרגה 
הנעלה והגבוהה ביותר של אמונה ובטחון עד שגם ״צדה לא עשו להם״ לדרך  

זה שאומר הנביא (ירמיהו ב׳): ״זכרתי לך חסד נעוריך  המדבר הגדול והנורא.  
ה׳   עובד  רק  כי  זרועה״,  לא  בארץ  במדבר  אחרי  לכתך  כלולותיך  אהבת 

 .(שפת אמת) מאהבה יכול להגיע לאמונה מאוששת ומבוססת כזאת

  
 כ"א ניסן  -פסח שביעי שלמתוך קריאה                 

  מלאכי  שבקשו   מובא')  י מגילה(  בגמרא   :ִיְשָרֵאל   ּוְבֵני  ֹמֶשה             ָיִשיר ָאז  
   ואתם   בים   טובעים   ידי   מעשי:  הוא   ברוך   הקדוש    להם  אמר ,  שירה   לומר   השרת
   ,שירה   לומר   רשות   ניתנה   לא   השרת   למלאכי  מדוע   לשאול   יש   .?שירה   אומרים
        ישראל  בני – חמדה״   ״כלי בעל   אומר    אלא  ?רשות   ניתנה   ישראל  לבני   ואילו

 :שנאמר  כמו  עצמם    תשועת על אלא  המצריים  של  האסון    על   שירה   אמרו  לא

   השירה   שכל   נמצא                ,במצרים   נשתעבדו   לא  המלאכים   אבל לישועה״   לי   ״ויהי
   כי   אחרים    של   אסון   על   שירה    אומרים   ואין    ,אחרים   אסון  על   היתה   שלהם
 ) יוסף  לבוש( (הם  ה׳  של  ידיו מעשי

 
 

זצ״ל בבית הכנסת. והיה    בשבת הגדול היה דורש רבי שמואל מניקלשבורג
כידוע שהחמץ והשאור מרמזים על   מעורר על ענין התשובה, וכך היה אומר:

תשובה מיראה, מחמת יראת ם  היצר הרע שצריך לבערו ולשרשו, ובתשרי עושי
לעשות  צריך  ניסן  בימי  אבל  יפקדו,  בו  הבריות  כי  עליו  מות  ואימת  הדין 

וי זכויות,  העוונות  ונעשים  מאהבה,  יו״ד  תשובה  כיום  הוא  בניסן  יו״ד  ום 
בתשרי.גם אמר שהלכות הפסח מרמזים על עניני תשובה, והוא במה שצריך  
לשפשף  נוהגים  וכן  שלו.  שאינו  ממון  אצלו  יש  אם  דהיינו  הכיסים  לבדוק 
פתחי   שהם  והאזנים,  העינים  הפה  לתיקון  רמז  דהיינו  והחלונות,  הפתחים 

עצמו כאילו כבר היה בעולם האדם.גם נתן טעם ללבישת הקיטל, שיחשוב  
העליון ונחשב כמת, אלא שנתנו לו הברירה לשוב לזה העולם לתקן מעשיו, 

 ) (תולדות שמואל  יתעלה בימי הספירה מיום ליום. כ ואח״
 

רבי אברהם אליהו מייזס זצ״ל., או כמו שנקרא ר׳ אלה, חי באירופה לפני  
ניסטים. בצדקותו מלחמת העולם הראשונה, ולאחריה מצא עצמו בידי הקומו

הרבה ובקנאותו הגדולה לשם ה׳ לא חת מפניהם כלל והמשיך להרביץ תורה  
מסירות   "ישיבת  היה  ששמה  ישיבה  במינסק  והקים  והשמד,  הגזירות  תחת 
נפש".תקצר העט מלתאר את התלאות שעבר בשנים אלו, רק נזכיר שהתבטא 

כאשר מסר נפשו ללמוד וללמד   שמנסיונו,  דבר, ואילו לא עשו לו    - ואמר 
או אז נתפס   -כשהיה חשש לסכנה גדולה והורה היתר לעצמו לחדול מכך  

והיה   אברהם"  "בן  ספר  חיבר  אליהו  אברהם  תורה...רבי  בלימוד  והואשם 
מראשי הקנאים בירושלים. הוא היה בליטא, במיר ואחר כך הרוסים כבשו 
קיו על  נפשו  את  מסר  הוא  הראשונה  העולם  מלחמת  לאחר  האיזור,  ם את 

התורה והמצוות. בהיותו בסיביר לא ראה צורת אות במשך עשר שנים, עד  
שחזר למוסקווה, וכאשר ראה משניות פרץ בבכי, מעולם לא שח רבי אברהם  
פרט ודבר מן הקורות אותו באותם הימים, לבד מאשר את המעשה הבא.בעת 
שהותו בסיביר הקפיד רבי אברהם על קלה כחמורה בכל דרך, ובנפשו גמר  

גמר כי לא יחלל את השבת ויהי מה. בפסח לא אכל חמץ, ביום הכיפורים  א
לא הכניס מאכל ומשקה לפיו, ומסר את נפשו על קיום התורה והמצוות.לוח 
שנה לא היה עמו, והוא חישב בראשו המופלג את סדרי לוח השנה.היה זה  
  בליל י״ד בניסן.רבי אברהם ערך בדיקת חמץ כדת וכדין בחדרו הצר, הותיר 
פרוסת חמץ ומחצה כדי מאכלו ללילה ולבוקר בטרם זמן שריפת חמץ, ולאחר  
אמירת "כל חמירא" בהתרגשות הוא נערך לארוחת ערב, אם אפשר לקרוא 
כך לפרוסת לחם ולירק קמל.בעודו נוטל את ידיו בדקדוק דפק פקיד על דלתו 
חבילה  הגיעה  המחנה.  משרד  אל  עצמו  את  להבהיל  עליו  כי  והודיעו 

ו.במשרד עמד הממונה הראשי כולו אומר כבוד, ומשנוכח ברבי אברהם,  עבור
החל נובר בחבילה כדי לבדוק אם אין בה פריטים העלולים לסכן את השלטון. 
כעבור דקה לפתו אצבעותיו פנקס. הוא שלה אותו מן הקופסה הניחו בחבטה 
קצף  שנה  בלוח  מדובר  כי  אברהם  רבי  ענה  כאשר  זה?"  "מה  שולחנו:  על 

והחרים    ?ום.היוםי  זהמונה ורגז על המשלוח המוזר. "כאילו אינך יודע. אי המ
שבח והודאה  את לוח השנה.רבי אברהם החוויר כסיד, והחל למלל מילות 
לקב״ה, על שהצילו מן הגרוע מכל. כאשר הפקיד חבט את לוח השנה על  

יום,  שולחנו, הוא נפתח בדיוק בחודש ניסן, ורבי אברהם גילה לחרדתו, כי ה
  בי עמד לאכול פרוסת לחם. ר  והוא  ,לא ליל י״ד ניסן, אלא ליל ט״ו בניסן

רגע    אברהם כבר לא נתן דעתו על שאר תכולת החבילה, משמים שמרו רגליו
לפיו   חמץ  שהכניס  לפני  באותן   -קט  ראיתי  נסים  ממנו!"הרבה  זאת  מנעו 

מנס כזה לא אוכל להסיח את דעתי!״ הבא ש  כך, "אולם  נים", סיפר אחר 
  (אמונה שלמה)מסייעים בידו!  -המוסר נפשו עבור קיום מצוות  -ליטהר 

 

שמחה ,  :קמניץשל ישיבת  רבי משה אהרן שטרן זצ"ל המשגיח  של    מספר בנו
אלא גם בזמן ההכנה   ,לא רק בעת עשיית המצוה  ,של מצוה ראינו אצל אבא

משל כאילו  ,מה רב היתה שמחתו ,אם זכה לקנות אתרוג מהודר ,של המצוה
ובריקוד ,בליל הסדר לאחר גמר הסדר נראה היה כמלאך ממש    .הגריל פיס
 )המשגיח דקמניץ ( הסדד כהלכתו לעשות אתעל שזכה  ,היה יוצא

38003  

זצ״ל ב  דורש רבי שמואל מניקלשבורגפרשת צו                

 ר' מאיר יוסף ז"ל  לעילוי נשמת ר' דב בן

 פסח -צו       



 ז

 
ב הכנסתמעשה  שבבית  המתפללים  מן  אחד  פעם  שנשאל  בדבר  הרב  ,   ,

ההוא ענה ואמר, כי באמת   המתפלל.בבית הכנסתלה  יהתאחרו לבא לסדר התפ
שה ון הרגיל, אך אחרי כן שמע מבית של אשה המטופלת בשל קם בבוקר בזמ

בנים, האיך הילדים בוכים והאשה אינה מסתדרת עמהם. נכמרו רחמיו ונכנס 
שמה, וסייע להאשה להלביש את ילדיה, וליתן להם ארוחות הבוקר, עד שנרגע  

, שהגדיל לעשות חסד  מתפללאותו  התמלא התפעלות מדברי    הרבהמצב בבית.
רק הוסיף לומר  ודיאותו יהההוא.    היהודילשם חסד, והביט כבר אחרת בפני 

נהנה משמוע   הרבאשה המטופלת הזאת היתה לא אחרת מאשתו.  השדרך אגב  
כל פנים לכתחילה יזרז עצמו לקום בעוד מועד,   שעל  דברים אלו, בהוסיפו 

יים את שניהם עשיית החסד ותפלה כראוי, כמו שאמרו ירא שמים יוצא ידי  לק
 ך אשיחה) (בפיקודי.שניהם

 

 
צריך  ,הנופל על פניו    :גאוןהאי  רב  בשם    'סימן ל  "שבלי הלקט"בספר    כתב

 ,אלא על צדו השמאלית  , ולא יהא מוטה על צד הימנית,להטות לצד אחד  
הסיבה(פסחים קח) שהיא הסיבת בני    נחשבת  ,הסיבת שמאלש והטעם משום  
צריך ליכנע    , ואיש חורין  ,הילכך באותו הצד שנראה כבן מלך  ,חורין ומלכים

 סף או"ח קל"א) (בית יו  ההקב"לפני 
 

הגדת סיפור יציאת מצרים, הלהיבה נפשי ולבבי וכל קרבי, עד כי בכל מאמצי 
, נזכרתי התלאות וההרפתקאות שהיו "והיא שעמדה"כוחותי הגדתיה. ובאמרי  

לאחינו בני ישראל מאז ומעולם, אשר לא יאומן ולא יתואר הנס הנפלא שעוד 
שמצילן", לא יכולתי   להתאפק בשום אופן מבכיות, נתקיימו, ו״גדול הרועה 

כמה פעמים זלגו   מבני ביתי.כן  נגרו מעצמן בלי הפוגות, עד שבושתי  ועיני 
עיני דמעות שמחה, מרוב עליצות נפשי, אשר זכיתי לקיים מצות הגדת סיפור  

בכל מצוה המיוחדת ליום מיוחד,    יציאת מצרים וד׳ כוסות ואכילת מצה ומרור
אותם  על ,  ניסן  בימי   לברך "",  הקדושים  חז״ל  רי דב  לקיים   וזריז   זהיר   הייתי   ... 

  חזרתי   וגם,  החסר  למלאות  כדי ,  בשבת  לברכה  מהדר   והייתי ,  דמלבלבים  אילני
  אחר   וברכתיה,  להתפלל  המון   בביתי  שהיו,  שחרית  תפלת  בעת  בבוקר  לברך

, הפסח  ימות   כל  .זה   מדין   כלל  יודעים  שאינם,  הרבים  את  לזכות  כדי  התפילה
 קבועה  סעודה  אוכל  איני  השנה  שבכל  אף,  יום  בכל  פעמיים   לאכול  נזהר  הייתי

  גם  כן  וכמו ,  ז״ל  הגר״א  רבינו  כדעת  מצה   מצות   לקיים   כדי,  ביום  אחת  פעם   רק
 אלא   אינה  חובה  ורק,  הפסח  כל  מצה  לאכול  היא  שמצוה  התורה   על  ה"חזקוני"

  שלא   מה ,  פסח  של  אחרון   ביום  שלישית  סעודה   אכלתי  ולכן.  הראשונה  בלילה
  על   מאוד  לבי   שמח  העומר"   "ספירת  מצות  בגמר  טובים...  ימים   בשאר  כן  עשיתי
  כולה,   התורה   בכל  דוגמתה  שאין   הזאת,  והארוכה   הגדולה   המצוה   לקיים  זכיתי   אשר

כמו  ..בכל מצוה  .זמנה  לקצר  שאפשר  מבלי  שלמות  שבועות   שבעה  המצוה  זמן   שתארך 
, הייתי אומר אחרי גמר קיום כל המצוה: "מודה אני לפניך  ו' של פסח וכ  ויום טוב מצה  

ותחייני   תעזרני  וכן  הזאת,  בשנה  זו  מצוה  לקיים  והגעתני  וקיימתני  שהחייתני  או״א, 
ותקיימני ותגיעני לשנה הבאה לקיימה, ולקיים כל המצוות מעתה ועד השנה הבעל״ט  

 ) אחריו לצאצאיו שרשם ,ברשימת הנהגותיו זצ״ל], [האדר״ת תאומים רבינוביץ  דוד אליהו רבי ( בשמחה".. 
 

 
 ,אין אדם יכול להוציא את חבירו בברכה  " ברכת הנהנין"שבהדין הוא    שאלה:

שאדם יוציא את ,  איך יתכן  אלא אם כן המברך טועם מהמאכל או המשקה
 ?בברכה אפילו שאינו טועם חבירו

המוציא  ב  תשובה: פסחשל  ברכת  של  ראשון  בליל  היין    ,מצה  של וברכת 
 אף על פי שאינו טועם  , לברך לאחרים מותר ..קידוש בין של לילה בין של יום

 ) שולחן ערוך סימן קס"ז סעיף כ'(

יב ִלי:יִ  ֹבר ָיַדי ָיׁשִ ִצְדָקִתי ּכְ דוגמה מיוחדת לדקדוק עצום בקיום   ְגְמֵלִני ה' ּכְ
ית על דבר ה', הוא המעשה המפעים שסופר על רבי המצוות ובחרדה אמת

שמשון פינקוס זצ״ל בספרו ׳תפארת שמשון׳ על הגדה של פסח. וכך מובא 
של ממש.   " אור"יום זה אצל רבי שמשון היה    -שם: ״אור לארבעה עשר״  

רצון  בעת  זצ״ל  שמשון  רבי  גילה  וכך  חייו.  ימי  לכל  לו  האיר  יום  אותו 
יבת בריסק התגוררתי בדירה משותפת עם עוד  מיוחדת:"בהיותי בחור ביש 

בחורים, ובליל בדיקת חמץ נותרתי לבדי בחדר מגורי. בשעה המיועדת נהגתי 
אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור "דרבנן    מדיןכמצווה עלינו מחז״ל  

הנד. בדיקת החמץ בכל הדירה ארכה שעות ארוכות. המלאכה הייתה קשה. 
המצווה התישבת׳ על מקומי יגע ושבע רצון מקיום  התעייפתי מאוד, ובסיום

שיבדוק את   י ההלכה כדינה. לפתע נרתעתי לאחורי: ׳עליית הגג!׳. הרי אין מ
העלייה, גם השכנים הגרים בבנין לא בדקו שם, ועליית הגג מה תהא עליה? 
קשה  מלחמה  בדיקה׳!  צריכים  והעליות  הבית  ׳חדרי  בשו״ע  מבואר  הרי 

מוטלת המצווה? הרי עליית הגג שייכת לכל   י כי דווקא עלהתחוללה בקרבי, ׳ו
השותפים, למה שאני אזדקק לעבודה זו?, חשבתי לעצמי. העייפות כמובן 
  הייתה משקל מכריע מול כל השיקולים, מחשבות והרהורים עמדו מול עיני 

לא אכנע! אקיים    -והקושי היה גדול. בסופו של דבר גמלה בלבי ההחלטה  
בש  המצווה  כדיןאת  חמץ  ואבדוק  המדרגות.  !׳.  לימותה,  בגרם  ועליתי  יצאתי 

פתחתי את דלת העלייה המשותפת, הדלקתי את האור ועיני חשכו. מסתבר ששנים  
הייתה   אבק... לא  של  עבות  הגג היה מכוסה בשכבות  המקום.  ניקו את  רבות לא 

  י ל פ. גם ע םולסדקי  םאפשרות אפילו להתחיל לבדוק, קל וחומר שלא להגיע לחורי 
דין אין לבדוק חמץ לפני ניקוי המקומות, כפי שכתב השו״ע (תלג, יא) וכל אדם צריך  

ח  והמקום  הבדיקה  קודם  חדריו  כ יי לכבד  בבדיקה,  לכאורה  למקום    יב  הוא  נחשב 
שמכניסים בו חמץ. עמדתי בפתח הגג ועייפות התפשטה בכל איבר״. חשתי שכמעט  

זו, אך לבסוף אזרתי חיל וגמרתי בדעתי:    י אין ב הכוח להכריע כיצד לנהוג בשעה 
מסירות כל הכוחות, ויהי מה! " אספתי את שארית    "אקיים את החיוב בכל לב עד 

מים. עליתי עמו למעלה לעלייה והתחלתי במלאכתי.    כוחות״, ירדתי לבית, מילאתי דלי 
בניקוי גג  ומתחיל  חמץ  בדיקת  קרוב לחצות ליל  שם,  עומד אי  בחור ישיבה בודד 

וניקיון..  מים  ראה  לא  רבות  העמוק,  .  ששנים  בלכלוך  כשהתבוססתי  לפעם  מפעם 
את עצמי:   מצוה?"שאלתי  מעשה  כאן  עושה  שאני  בטוח  משנעניתי לעצמי  "האם   ,

מצווה דרבנן יש כאן, התחזקתי  עוד והמשכת; עד קרוב לעלות השחר. בסוף  שאכן  
האשמורה האחרונה הדלקתי את הנר והתחלתי בבדיקת חמץ. אצבעות״ רעדו ועיניי  
נעצמו, ורק סמוך לקריאת הגבר סיימתי את חיוב בדיקת החמץ. בבוקר, בשחרית, וכל  

טרדות ערב יו״ט; שריפת חמץ    שכן אחר כך הייתי עייף מאוד. לנוח לא יכולתי עקב 
.. חשבתי לעצמי: 'מי יודע איזה ליל הסדר יהיה לי, כשהעייפות תכריע אותי.וכל שאר ההכנות.  

גדול.   באור  חשתי  מאוד.  ומתוק  חדש  טעם  בי  לפעפע  החל  זו  בשעה  והנה  הסדר,  ליל  הגיע 
שאכלתי את  התחלתי לומר את ההגדה כשטעם, שלא טעמתי מעודי, ננסך בכל מילה ותיבה. כ 

כל אותו לילה.  י  הארה מיוחדת ליוותה אות.  המצה הרגשתי שאני מוכן גם למסור נפש על אכילתה
הרגשתי קרבת אלוקים והתרוממות עצומה. נהפכתי לאדם אחר! כך ממש, עד סוף הסדר לאחר  

  מר הסדר לא הייתי מסוגל ללכת לישון... נשארתי ער כל הלילה ועסקתי בסיפור יציאתגחצות.כשנ
מצרים, כזו הרגשה של קרבת אלוקים לא היתה לי מיום עומדי על דעתי. בתחילה חשבתי שהרגשה  
מרוממת כזו שייכת רק לליל הסדר, אך גם למחרת בבוקר במשך כל היום המשכתי להרגיש אותו  
אם ההרגשה   לנפשי: מי יודע  טעם נפלא של קרבת אלוקים. ביום טוב אחר הצהריים חשבתי 

חושות היקרות שייכות רק ליום החג הראשון של פסח. אך גם למחרת. בחול תמשיך, אולי הת
, עד שבמשך כל חול המועד לא הייתי מסוגל להתנתק י המועד. ההרגשות הנעלות המשיכו לקנן ב

וכשהסתיים החג עלתה מחשבת צער בלבי    .קרבת אלוקים  מלבדמהגמרא. לא עסקתי בדבר אחר  
טובכזה  " עד שבכיתי   בשום אופן    " נפלא היה לי ומה יהיה מהיום ואילך  יום  מיאנתי להיפרד 

בשנה ההיא חל יום שבת קודש אחר יום טוב האחרון  .מהפנימיות והאור של ימות החג שעברו עלי
מיום  מקודשת יותר  והלא שבת  ,הרי מחר יחול שבת קודש    ,התחזקתי בעצמי וחשבתי   של פסח,

הזמנים" באותה שבת חשתי לראשונה את טעמה של שבת  וקדשתו מכל  "שהרי בשבת נאמר טוב
אם יש לי משהו היום הרי  "   ,ומאז החלה כל עלייתי    ,הבנתי את שבת קודש ולראשונה  ,קודש  

אחת   מצוה  של  מכוחה  בדשהכל  חמץ  ישל  נפש,קת  במסירות  וקיימתיה  בה    ."שנאחזתי 
 תפארת שמשון) -(הגדה של פסח

   " " " " 

 "" " " 

     " " " 

  ""  " 

  יערות דבש )  אין יקר בנבראים ,כמו הזמן. (   
 לה, שמחת הלב בהשם יתברך. .(ר' יהודה החסיד) י שורש התפ  

 .(ר' יהודה החסיד)   אדם שתחפוץ לדעתו, ראה במה דיבורו תדיר 
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 ַחג
ׁ

ש ֵליל ִהְתַקּדֵ
ְנָהג ּמִ ֵהק ּכַ

ֹ
ל ּבו

ֹ
ַהּכ

ָרה
ֹ
חו ה ַהּצְ ּפָ ַהּמַ

ָרה
ֹ
או ֶצֶצת ּבְ

ֹ
נו

ְרִחים
ֹ
ֶסף זו ִביֵעי ַהּכֶ ּגְ

ְלִחים
ֹ
ו

ׁ
ר ש

ֹ
ִנְצנּוֵצי או

ִלי ְמֻצְחָצח ל ּכְ ּכָ
ר ְוַזְך

ֹ
ֵריַח ָטהו

ה: ִרּנָ ִמיִעים ּבְ ְ
ׁ

ף ַמש ְוַהּטַ
ה"? ּנָ ּתַ ְ

ׁ
ש "ַטאִטי, ַמה ּנִ
ִבי ָ

ׁ
ש

ֹ
ַוֲאִני ַעל מו

ַחְדֵרי ְלָבִבי ק ּבְ
ֹ
ָעמו

א ֵעיַני ֵ
ׂ
ש

ֹ
ֶדר נו ְלַחן ַהּסֵ ֻ

ׁ
ֶאל ש

ַני
ֹ
ִעְמֵקי ַרְעיו ְוַאט ַאט ּבְ

ֶהֶרת ַהֲהָבָנה ִמְתּבַ
ה! ּנָ ּתַ ְ

ׁ
ש ָאֵכן, ַמה ּנִ

ָבר ּכְ ֶ
ׁ

ה ֵליל ֶזה ִמּש ּנָ ּתַ ְ
ׁ

ש ַמה ּנִ
ת ֶהָעָבר

ֹ
נו ְ

ׁ
ש ים ָחַגְגנּו ּבִ ֵהן ַרּבִ

ִסיל ָוַבַער ם ּכְ אּוָלם ּגַ
ַער. ֶדה ַמה ַרב ַהּפַ

ֹ
יו

ֲהָקה  ת ּבָ
ֹ
ילו ָכל ַהּלֵ ּבְ ֶ

ׁ
ש

ָעָרה ַהּקְ
ת ְלִתְפָאָרה

ֹ
הו

ֹ
ֶאֶלף ְנגו ֹּבְ

ל ִסיָמן ְוַטְעמו ּכָ

ֹ
מו

ֹ
ב ַעל ְמקו ֵחן ִנּצָ ּבְ

ר ֶ
ׁ

ש ֵדַע ּפֵ
ֹ
ּוִמי ָחָכם יו

ר ֶ
ׁ

ש ל ִמין ַמהּו ַהּקֶ ּכָ
ְבִהירּות  ה ּבִ ְיָלה ַהּזֶ ַאְך ַהּלַ

מּוָצף
ף !! ד ֶאת ַהּדַ

ֹ
ֵהן ָזִכיִתי ִלְלמו

ֶדר ת ַהּסֵ
ֹ
ָכל ֵלילו ּבְ ֶ

ׁ
ש

ָכל ַהֶחֶדר ַח ּבְ
ֹ
יחו הּוַפץ ַהּנִ

ת
ֹ
ת ַהְמהּוָדרו

ֹ
ּצו ַהּמַ

ת
ֹ
רו ְלָחן ְמַעּטְ ֻ

ׁ
ֶאת ַהּש

רּוָרה ְוֵאין ְיִדיָעה ּבְ
מּוָרה ְ

ׁ
ה ש ִפים ַמּצָ

ֹ
יַצד או ּכֵ

ה  ַמּצָ
ֹ
ּלו ה ּכֻ ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ

א ַרק 
ֹ
רּוִרים ְול ִגים ּבְ ָ

ׂ
ּש ַהּמֻ

ְמִליָצה ּבִ
ה ִקּטּוף ַוֲעִריָכה ָ

ׁ
ִליש

 ָמְצָאה ְמנּוָחה...
ׁ

ֶנֶפש
ֶדר  ת ַקֲעַרת ַהּסֵ

ֹ
ילו ָכל ַהּלֵ ּבְ ֶ

ׁ
ש

ֶרת ְמֻעּטֶ
ֶרת ה ְוַגם ַחּזֶ ִקְלֵחי ַחּסָ

ּוִמי ֵיַדע ּוִמי ָיִבין
ין, ה ַהּמִ ְוָקא ִמּזֶ ַמּדּוַע ּדַ
ר

ֹ
 ָמרו

ֹ
ּלו ה ּכֻ ְיָלה ַהּזֶ ַהּלַ

ר
ֹ
או טּוף ּומּוָאר ּבְ ָ

ׁ
ש

ָאר ַעד ָקֶצה
ֹ
י ְמב ּכִ

ֵצא...
ֹ
ָאָדם יו ֶ

ׁ
ת ש

ֹ
ֵאּלּו ְיָרקו

ה ד ִנְזּכֶ
ֹ
ֵדַע, ּוְלַואי עו

ֹ
ּוִמי יו

ה ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמַחּכֶ ּכָ
ר ֶדר ְיַעּטֵ ְלַחן ַהּסֵ ֻ

ׁ
ֶאת ש

ְפֵאר ֵחן ַאף ּבִ ֹּבְ
ִהְלָכתו ַסח ָצלּוי ּכְ ְֹטֵלה ַהּפֶ

ֶלְך ְוָדתו ְדַבר ַהּמֶ ֹּכִ
ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבו  ַעל ּכְ

ֹ
ו

ׁ
אש

ֹ
ֹר

ְמִסּבו ֶלְך ּבִ ַהּמֶ ֶ
ׁ

ַעד ש
ִמים ֵאלּו ַהּיָ ד ּבְ

ֹ
עו

ָלִמים!
ֹ
ּוַעת עו

ׁ
ְתש ּבִ
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 הבעל"ט   סח פ˙מˆי˙ הלכו˙ הנחוˆו˙ לח‚ ה
 ה "זˆ˜ללה" הלוי-ה˘בט"  מרנ‡ פס˜י  פי על

̇  מו„יעין  –  ברכפל„   ‡חוז˙" ˘בט הלוי" בביהמ"„   ˘נ‡מרים    עילי
   ‡" ˘ליט מרמור˘טיין  ‡ליהו  ‡לטר הרב י "ע
 המהו„רים  המינים ס"ומח  יע˜ב  י˘ועו˙ כולל  ר‡˘

 . שו"ע תע ב)( הבכורים מתענים ביום חמישי. הנוהגים לפטור עצמם בסיום מסכת יסיימו ביום ה', ואינם חייבים שוב לצום בערב שבת. .א

שו"ע תמד א)( .בודקים את החמץ בלילה: אור לי"ג ניסן בודקים את החמץ מיד אחר תפילת מעריב .ב
1 

 .מ"ב תמד ס"ק א)( מברכים על בדיקה זו. אחר הבדיקה מבטל את החמץ, ומצניע את מה שנשאר, כבכל שנה.  .ג
שיש למכור עד שעה חמישית   או"ח קכ)(  המהר"ם שיקזמן מכירת חמץ: נחלקו גדולי הפוסקים עד מתי מוכרים את חמץ לנכרי ביום שישי. דעת   .ד

שאפשר למכור עד כניסת שבת. השבט   ח"א קמו)(  ביום כמו בכל שנה, ואף שמותר לאכול חמץ כדי שלא ילמדו לשנים אחרות. ודעת אמרי יושר
מבית לוי) (  כמו בכל השנים. ]11:02[במודיעין עילית הלוי פסק כמהר"ם שיק שיש למכור את החמץ עד שעה חמישית 

2 

 מבית לוי)( תפילת שחרית אומרים מזמור לתודה, ולמנצח. .א
יזהר לאכול חמץ במקום מיוחד, וכן לא יאכל במקומות שהניקוי קשה בהם כגון שטיח או כסאות עם חריצים. לאחר האכילה ינער את בגדיו,  .ב

יזהר שיאכ לבניו הקטנים חמץ  אם נותן  לו במקום אחד מפני שצריכים להיזהר שלא יפזרו החמץ, ואז יתחייב שוב ויכבד את מקום האכילה. 
 . משנ"ב תמד ס"ק ג; תלד סק"ג)( לבדוק את כל ביתו.

. ואין מבטלים את חמץ אחר שו"ע תמד ב) (  3. ביום שישי שורפים את חמץ בתחילת שעה שישית כמו שאר שנים, שלא יבאו לטעות בשאר שנים .ג
הנוהגים לומר יה"ר אחר (  [, אלא יבטלו בשבת לאחר שסיים לאכול חמץ, ויזהר שיהיה הביטול לפני סוף שעה חמישית.  משנ"ב סק"י)(  השריפה

 . ]הגאון רבי שריה דבילצקי זצ"ל)( ויחי יוסף מפאפא). ויכול גם לומר בשבת לאחר הביטול.( שריפת חמץ, אפשר לומר לאחר שריפת חמץ.
משנ"ב ס' תמה ס"ק (  אם יש לו ערבות מחג סוכות טוב לשרוף החמץ בהושענות, הואיל ואיתעביד בו מצוה חדא ליתעביד בו גם מצות תשביתו. .ד

 .ז)
 . כף החיים תסח סקכ"ב בשם יפה ללב)(  השנה מותר להקיז דם בערב שבת. .ה
ס רמ"א תעא ג; ר(  ב יום טוב, וללבוש בגדים נאים כמו בשבת.מצוה להתרחץ וליטול את צפרניו, ואם שערות ראשו גדולות מצוה להסתפר בער .ו

 4. אחר חצות ילך לבית המרחץ ויטבול לכבוד הרגל תעא ס"ק כ"ב)( . וכתב המשנ"בא)

 . מרנא הגרח"ק שליט"א)( מכל שבת, ילבשו אותם כבר בערב שבת. 5אלו שיש להם בגדים מיוחדים ליום טוב השונים .ז

אוכלים סעודת ליל שבת ושבת בבוקר עם לחם משנה חמץ ככל שבת. לכך יש להכין לפני שבת את הכמות המדויקת של חמץ שיאכלו בוודאות   .א
 בסעודות, וכדי לקיים לחם משנה אם יש צורך יקחו לחמניה או פיתה או יכין חלות קטנות. ולענין סעודה שלישית נרחיב לקמן. 

את כל מאכלי שבת בכלי פסח הכשרים לפסח, ולהעביר אותם לכלים חד פעמים, ואחרי אכילה יזרוק את הכל לפח אשפה. המובחר שיכינו   .ב
 ויאכל פת חמץ רק בהמוציא. 

 
 . אך מותר לטעום פת עד כביצה ולא יותר, וכן מותר לאכול פירות בשיעור גדול יותר. (משנ"ב תע סק"ו)אסור לאכול קודם הבדיקה  1
שאחד השנים בא למכור    קרליץ זצ"ל בעל "חוט שני"  הגאב"ד רבי נסיםשהיה מעשה אצל מרן    רבי ישראל זיכרמן שליט"א מרא דאתרא א. ברכפלד,סיפר הגאון    2

ה ערב פסח חמץ לאחר זמן איסורו, ומרן זצ"ל שאלו מדוע בא עכשיו אחה"צ, ענה בשנה שעברה ג"כ מכר בערב פסח אחר הצהרים, ומרן אמר לו שנה שעברה הי
 שחל בשבת והיה מותר, אבל עכשיו לאחר זמן איסור אכילת חמץ אסור כבר. 

רבי מאיר  מדינא מותר לאכול חמץ עד זמן איסור בשבת, רק צריך שמירה יתירה שלא יבאו לידי תקלה. דעת הגאון    .לאכול חמץ אחר שריפת חמץ ביום שישי  3
זצ"ל שהמדקדקין נוהגים שלא לאכול עוד חמץ מזמן הביעור ואליך, עד סעודת ליל שב"ק, ואז אוכלים חמץ רק מה שצריך לסעודת שבת, וכן נוטה  בראנסדארפער

 מבערים הכל'.  קצת לשון השו"ע: '
הרב   שו"ע  ב)ועיין  שצריך (תמד  מה  רק  שמשאיר  משמע  לפי דבריו  לשבת'.  סעודות  ב'  מזון  רק  ממנו  ישייר  ולא  שברשותו,  החמץ  כל  לבער  צריך  שבת  ערב  'ביום   :

סמוך לחשיכה, ואין צריך לבערו קודם חצות לסעודת שבת, ולא גם כדי לאכול ביום שישי. ובסעיף ה' כתב: 'כשמבער החמץ בערב שבת, אע"פ שמן הדין יכול לבערו  
לבערו בערב שבת קודם חצות היום, כדי שלא יבואו לטעות בשאר שנים   טוב ליזהרהיום כמו בשאר כל השנים, שהרי מותר לאכלו עד למחר בשעה ה', מכל מקום  

מבער הכל. אך המנחת אלעזר  לבער גם כן אחר חצות היום בערב פסח'. עכ"ד. לפי"ז קאי גם על אכילה בשנה זו לאחר שרי כתב דמותר   (ס' נט)פת חמץ דהרי 
 .(אורחות רבינו ח"ב עמ' י)לאכול, ולא שמענו חומרא זו. וכן מובא מהקהילות יעקב זצ"ל 

זכרו  . ובספרו  עט סעיף א)(חיי אדם כלל  ראוי לכל אדם לטבול עצמו בערב יום טוב, זכר למקדש שהיו כל ישראל מחויבים לטהר עצמם ברגל, ליראות בבית המקדש.    4
להתבונן ולנסות כי כאשר יכוין האדם את דעתו ויהיה יראת ה' בלבו באמת, ויהיו מעשיו רצוים, אזי בודאי לאחר שטבל   (סימן א)  תורת משה כתב: יוכל האדם 

ממות שבאה לו עד שתבער בו אהבת ויראת ה', וזה בערב שבת בכוונה רצויה לקבל קדושת שבת, יבין בדעתו שנתוסף לו נשמה יתירה, כי ירגיש בנפשו יראת רו
 בדוק ומנוסה מכמה אנשים כמה פעמים בלא שום ספק אבל כשאין נשמתו טהורה, אז לא ירגיש בקדושת שבת. 

 .(מג"א הובא במשנ"ב ס"ק יב)משום דחייב בשמחה  .(שו"ע תקכט א)בגדי יום טוב יהיו יותר טובים משל שבת.  5
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 7, ואפילו לא יוציא בכף [שלא יהיה חם שהיד סולדת בו],  6הרוצה להכין מאכלים בכלי פסח ולהעבירם לכלי חמץ, ימתין עד שיתקררו המאכלים  .ג
 של פסח ומשם לכלי חמץ נקי. כלי שני)( פסח ויניחו בכלי חמץ. או יערה לכלי אחרשל 

 . חק יעקב או"ח תנא ס"ק נה, הגעלת כלים הגר"צ כהן פ"ג הל' יט) ( עבר ועירה תבשיל רותח מכלי פסח לכלי חמץ מותר בדיעבד. .ד
יש שנהגו שאחר התפילה אוכלים מאכלים קרים של חמץ, מפני שיש חמץ שנדבק לכלי כגון קוגל אטריות או גריסים   תמד ס"ק יד)(  כתב המשנ"ב .ה

 או דיסה לתינוק וכדומה, ויצטרך להדיחם אחר האכילה משום איסור חמץ, ואסור להדיחם בשבת כיון שאין צריך להם שוב באותו יום. 
 . משנ"ב תמד ס"ק יד)( בתנור ושנתבשלו בכלים של פסח, ויוצאים בזה סעודה ג'. לאחר חצות היום אוכלים תבשילים חמים שעמדו .ו

חק יעקב תעא סק"ב; (  אך מכל מקום אין כדאי מפני כלי הפסח.  8. עם קטניות בערב פסח שחל בשבת לבני אשכנז מותר  נט)עצ'ול(  אכילת חמין .ז

שעל הגז שמכוסה בנייר   [פח]. אך אם מבשלם בסיר חד פעמי, ויש לו מקום על הפלטה או הבלעך  אגרות חזו"א ח"א קפח; שו"ת שבה"ל יא קטז)
 כסף כפול שגם אם ישפך לא יאסר הפלטה של פסח, יכול להכינו. ויש לשים לב שגריסים ובורגול וכדומה הוא חמץ גמור. 

ליל הסדר. כדי לסייע לציבור, ובפרט לאלו שעורכים פעם   -לשבת, וכן הנצרכים למוצאי שבת  צריך להכין ביום שישי כל הדברים הנצרכים   .א
[ויכניסו מיד   9. ראשונה ליל הסדר בביתם, ערכנו רשימה של דברים מצויים: לצלות הזרוע, והביצה. לבדוק את עלי החסה. לפורר את חריין למרור

כין את החרוסות. לבשל ביצים לשבת, ביצה לזכר חגיגה. להכין מי מלח. לפתוח את בקבוקי . להלתוך קופסה סגורה ואטומה שלא תפוג החריפות]
, כדי שיוכלו להדליק נר של יו"ט. להכין הנרות לשבת וליו"ט במוצאי שבת.  שעות]  72[בחו"ל  שעות    48היין והמיץ ענבים והשתיה. נר שדולק  
לפתוח אריזות מערב שבת    11.ת לבד לשבת יכין גם ליו"ט ולשבת שביעי של פסחומי שמכין פתילו  10.לכתחילה יכין פתיל צף לשבת וליו"ט

[שעון ויו"ט. בדיקת כפולות במצות. הפרשת חלה מהמצות. הפרשת תרומות ומעשרות. מפות חד פעמי לשבת וליל הסדר וליו"ט בבקר. תאורה  

אלו שנוהגים שמכנים מים לכל הפסח, ועוד דברים   12. יקנה"זלשבת. ובפרט לזכור לסדרו למוצאי שבת ליל הסדר שגומרים מאוחר. נר    שבת]
שמכינים לכל ימי הפסח. לבדוק את הגדות של פסח אם לא נדבקו הדפים, ובהגדות חדשות להפריד הדפים. אם יש תאורה במקרר או במקפיא 

 לכבות אותה. 
שעות קודם   24אלו שיש להם שיניים תותבות או סתימות או כתרים או גשרים ליישור שניים או פת מתכת, לא יאכלו חמץ חם שהיד סולדת בו,   .ב

 .מעלות להחשיבו יד סולדת] 40-[יש המחמירים החל מסוף זמן אכילת חמץ. 
מה טוב, אבל אם יש חשש קלקול יכשירם בכלי שני, וינקם היטב   שיניים תותבות אלו טעונים הכשרה, אם יכול להגעיל ע"י עירוי מכלי ראשון .ג

 . מבית לוי)( כמה פעמים.
הנוהגים בכל שנה לאפות מצות אחר חצות נוהגים גם השנה. זכר לשאר שנים, אולם אין צריך לומר באפיית המצות כל הפרורים יהיו הפקר,  .ד

 . וכן נהג מרנא שבט הלוי זצ"ל לאפות מצות מצוה אף בשנה זו. א; משנ"ב סק"ו)  שו"ע תנח(  13. מפני השנה מותר דלא נאסר עדיין לאכול חמץ
 .  שבה"ל)-הגדש"פ (

 . מבית לוי)( איסור עשית מלאכה השנה נוהג כמו בכל ערב שבת, ואין חומרא של ערב פסח. .ה

 אוכלים סעודת ליל שבת וכן שבת בבוקר בפת חמץ ולחם משנה. ולכן יכינו קודם השבת כמות המדויקת לאכילת פת ולחם משנה.  .א
תב המשנ"ב שדעת אחרונים לחלק את הסעודה בשחרית של פת לשתים, ויוצא ידי סעודה שלישית, וכ"כ הגר"א. אולם לענין סעודה שלישית, כ .ב

הוסיף   קטז)  יא(  במשנ"ב כתב דווקא אם יש לו שהות לברך בינתיים, ולהפסיק איזה שהות כדי שלא יהיה בכלל ברכה לבטלה. ובשו"ת שבט הלוי
 זה רק באופן שלא יבאו מחמת זה ח"ו לאכילת חמץ לאחר זמן איסורו.  גם שלא יהיה אכילה גסה. וכמובן שכל

שבת קיח. ד"ה (  ותוס'  פסחים יג.)(  אך יש הסוברים שעדיף שלא לחלק את הסעודה לשתיים, אלא יאכל סעודה אחת מפת משום ששיטת רש"י .ג

השבט הלוי זצ"ל שלא חילק את סעודתו, ואכל רק סעודה אחת בבוקר. ולדעה זו    וכן נהג מרנא  14. דאין לאכול סעודה שלישית שחרית  במנחה)
שו"ת  (  או עוגה כשרה לפסח.  משנ"ב תמד ס"ק ח)(  ועדיף לקיימו בבשר ודגים מפירות.  15. לאחר חצות יקיים סעודה שלשית בשר ודגים או בפירות

 . שבה"ל יא קטז)
חמד משה סק"ב, ודע"ת, חזו"א באגרת ח"א (  ת מבשר ודגים או פירות או עוגה כשרה לפסח.אף מי שחילק סעודתו בבקר יאכל שוב סעודה שלישי .ד

 .קפח)
 

(או"ח . ואף שכתב הרמ"א  (רמ"א יו"ד קה ג)חם מכלי פסח לכלי חמץ, נפלט הבל חמץ מהכלי תחתון, ועלה לכלי עליון דרך אדי הקילוח.  מפני שאם מערה מאכל    6
. ועיין  כהן זצ"ל)  (ער"פ שחל בשבת להגר"צ.  (א"א ד)שבעירוי בכלי שני לא מחמירים. וכן נקט פרמ"ג    (או"ח תמד ג)שבחמץ מחמירים בכלי שני, כתב הא"ר    תנא א) 

אין לערות רותח לתוך כלי חמץ מכלי פסח, אם לא שרוצה שלא לשמש בקדרה זו   (תמד סק"ד). וכתב שעה"צ  הנשים נוהגות..  (או"ח תנב סוף ס"ק יא)ט"ז  
 . (פרי מגדים ודרך החיים). שעירה מתוכה עד לאחר פסח

 . (שו"ע הרב סעי' כח; משנ"ב סק"כ; ועיין משנ"ב שיח ס"ק פז)תבשיל.  כלי ששואב כלי ראשון או כלי שני אם משהה את הכלי שנוטל את 7
 לעדות המזרח נוהגים היתר בכל ימי חג הפסח. 8
 .(שעה"צ תקד ס"ק לו; שו"ת שבה"ל יא קטז)אם חושש שתפוג החריפות עד ליל הסדר יפורר במוצאי שבת בשינוי.  9

'ואני לעצמי    (ט קכח ב)אמנם להכניס הפתילה לתוך החור של השעם מותר מדינא, אולם לכתחילה ראוי להכין את כל הפתילות לצורך יו"ט. וכתב רבינו בשו"ת שבט הלוי    10
 נהגתי להכין הכל לפני יו"ט'. 

שלכתחילה נכון להכין "כ יש ליזהר לעשות מקודם. ועיין בח"א שכתב  . יש שמחמירים בזה ואף לגדל מצמר גפן שאינו שזור ג(שם סק"ג)ומשנ"ב    (תקמא א)רמ"א    11
 אכן בדיעבד מותר לגדל מצמר גפן. וכן בברכי יוסף כתב שהמנהג פשוט להתיר. מערב יו"ט.

 עיין לקמן איך נהג מרנא השבט הלוי זצוק"ל. 12
 שבת היה אופה מצות מצוה במוצאי ש"ק.מרנא השבט הלוי זצוק"ל סיפר על מרן החת"ס זצ"ל בשנה שחל ליל הסדר במוצאי  13
 מצות אכילת סעודה ג' הוא רק אחר שש שעות ומחצה, ואם לא כן לא קיים מצותה.   (או"ח רצא ב)השו"ע הרב לא כתב עצה זו, ולשיטתו דס"ל  14
משבעת המינים, כדעת שבלי הלקט להעדיפם. וכתב הכף החיים שהטעם משום שמברכים ברכת   המקיים סעודה שלישית בפירות, כתב השל"ה שלכתחילה יקח  15

 .(דרשו)מעין שלש. 



 

 

יכול לאכול כזית פת בחדר אחד   16. הרוצה לאכול את הפת בחדר שקל לנקותו כגון המרפסת, ישתדל לקדש ולאכול בחדר שבו הנרות דולקות .ה
לו בכלי פסח. וברכת המזון יחזור לברך במקום אכילת פת, ויחזור לאכול עוד ולכוין להמשיך הסעודה בחדר אחר, לאכול מאכלי שבת שנתבש

 .שו"ע קנח ב, שו"ת מנחת יצחק ו מח)( מהפת ויברך ברכת המזון.

מכשול.  .א לידי  יבואו  ולא  שהות  להם  שיהיה  כדי  הרבה  יאריכו  ולא  בשבת,  להתפלל  ד)(  משכימים  ס"ק  הרבמשנ"ב  ובשו"ע  יש   ז)  סעי'(  .  כתב 
אנעים  לא יאמרו  דחוק  הזמן  או  ממהרים  איסור. ואם  לידי  יבואו  שלא  חמץ  אכילת  משום  שחרית  בשבת  בתפלה  יאריך  לש"ץ שלא  להזהיר 

 קיצור של"ה עמוד קמב וחק לישראל הגר"י וולץ) ( זמירות, ועדיף שלא לאומרו מלאומרו במהירות.

לבוש תל א; (  דלא יעשו הוספות בקריאת התורה. ומפטירין וערבה.   פ' צו)(  כתב בן איש חי  17. בתפילת שחרית אומרים פיוטים של שבת הגדול .ב

 18. . ודעת הגר"א הפטרת פרשת צו כה אמר ה'באר היטב; סידור יעב"ץ. וכן נהגו אצל מרנא החת"ס, מנחת אלעזר א"ח ס' לה) שו"ע הרב תל ג;
 . פרמ"ג רפד ח)( אין אומרים אב הרחמים, ובתפילת מנחה אין אומרים צדקתך. .ג
 סעודת שבת אוכלים ומסיימים קודם סוף זמן איסור אכילת חמץ.   .ד
תפלל כסדר הרגיל לא תספיק לאכול פת בסעודת שבת, תתפלל תפילה קצרה, וישבו מיד לסעודה, ואח"כ תתפלל תאישה שקמה מאוחר, ואם   .ה

 . נטעי גבריאל פ' כא)( כהרגלה.
אולם אם איש שקם מאוחר זמן מועט לפני סוף זמן המותר באכילת חמץ, אם יש לו שהות לומר ברכת התורה, ברוך שאמר וישתבח, ברכת  .ו

. ואם מחמת שו"ת שרגא המאיר ח"ב סב)(  ק"ש ושמו"ע דשחרית, יעשה כן, ותיכף ומיד יקדש ויאכל כביצה לפני זמן חלות איסור זמן אכילת חמץ.
י לא  הזמן  קודם קוצר  לאכול  לו  שמותר  שבת  עונג  מטעם  נאמר  ולא  התפילה.  קודם  לאכול  לו  היתר  שום  אין  זה,  באופן  גם  להתפלל  ספיק 

 .שו"ת משנה הלכות ח"ח ס' קצ)( התפילה.

. ויזרוק הפרורים לתוך ביהכ"ס, והמטאטא ינער  [במקום מרוצף והמטאטא רך]  19. אחר סעודה ינער המפה והפרורים, ואח"כ יטאטא מקום שאכל .ז
או יניחנו במקום הנמכר לגוי. ינער את בגדיו, ויבדוק אם לא נשארו   [במקום שיש עירוב]. או ברה"ר  [וצריך להיזהר שלא יגרום נזק וד"ל]ע"ג ביהכ"ס.  

 . וכן ינער וינקה שערות שפמו וזקנו, וכן המגבות. [במנז'עט]פירורים בקפלי הבגדים. 

משיירי החמץ. מי שיש לו שיניים תותבות ינקם במברשת יבשה עם קצת לחלוחית מים על השיניים, וינגבם  20אחר הסעודה ינקה פיו והשיניים .ח
לא  יקפידו  וכדומה  סתימות או כתרים  שיש להם  משום תיקון מנא. אלו  יערה עליהם מים רותחים מכלי ראשון, ואין בו איסור  היטב, ואח"כ 

שעות לפני סוף זמן אכילת חמץ, וכן יקפדו שלא לטבול חלה או עוגה במשקה חריף משום שדבר חריף   24ם שהיד סולדת בו  לאכול חמץ ח
 .פסקי תשובה)( מבליע בשיניים כמו דבר רותח.

 . שו"ע תמד ד)( אם נשאר לו חמץ יכול לתת לגוי ע"מ שלא לצאת לרשות הרבים, ודוקא דבר מועט. .ט
ידוע, מבטל את החמץ באמירת כל חמירא, כפי הנדפס. וכן יכול לומר  .י החמץ, אע"פ שלא נשאר לו חמץ  שביער כל  לפני זמן הביעור לאחר 

 בשבת יה"ר שנוהגים לומר תמיד לאחר שריפת חמץ. 
 . מד ה; ומשנ"ב ס"ק כא) שו"ע ת ( חמץ שנשאר לאחר זמן איסור הוי מוקצה, ואסור לטלטלו, וכופה עליו כלי עד מוצאי יו"ט ומבערו. .יא

מכל מקום הנוהגים לאכול סעודה שלישית אחר המנחה בשבת זו מתפללים כדי   21,תפילת מנחה אף שיש שלא מתפללים מנחה גדולה בשבת .יב
ערבך זצ"ל. . וכן נהג מרן הגרש"ז אויהגאון רבי יוסף חיים זוננפלד; דרכי חיים ושלום אות תקסא)(  למהר לאכול סעודה שלשית קודם שעה עשירית.

. מרנא השבט הלוי נהג להתפלל מנחה גדולה, אמר שיעור בהלכות הקרבת קרבן פסח ברמב"ם, ואח"כ אכל  ח"ח לט ג)( וכ"כ שו"ת מנחת יצחק
 . )שיחי'  א י. גולדשטייןשמעתי מהרב ( סעודתו במיני תבשלים לסעודה שלישית.

חמד משה תמד ס"ק ב; דעת תורה תמד; (   ואף אם חילק סעודתו ראוי לאכול שוב.  22,פירותיקיים סעודה שלישית לאחר חצות בבשר ודגים או במיני   .יג

 ויוכל לקיימה אפילו אחר שעה עשירית. אך בכ"ז יזהר שיאכל רק מעט ולא למלא כריסו כדי שיאכל מצה לתיאבון.   23.אגרות חזו"א ח"א קפח)
מק .יד מזונות  בתבשיל  שלישית  סעודה  לקיים  יכול  שרויה  מצה  האוכלים  קניידלך]מח  לאוכלם [כגון  צריכים  מצה  מקמח  מאכלים  האוכלים  אך   .

 . שו"ע תמד א; משנ"ב שם ס"ק ח)( קודם שעה עשירית
התחלת הגאולה והנסים. ואף כששבת הגדול   נוהגים שבשבת הגדול אומרים עבדים היינו וכו', לפי שבשבת הגדול היתה  )'ל א"ת(  כתב הרמ"א .טו

 . בי' הגר"א שם; בה"ל שם)( הוא ערב פסח אומרים עבדים היינו. לדעת הגר"א אין אומרים 'עבדים היינו' בשבת הגדול.
 במנחה מפסיקים לומר ברכי נפשי.  .טז
 . משנ"ב רצ ס"ק ד)(  מצרים, אבל לא יאמרו בפה זאת.מותר ללכת לישון בשבת אחה"צ כדי שיכלו להיות ערים ולעסוק במצות סיפור יציאת  .יז

 
. ואם אינו יכול לאכול שם, כדי שלא יהיה ברכה לבטלה על הנרות תשהה האשה ליד הנרות שיעור זמן ניכר שתהנה מאור הנרות. (שם ס"ק לב)ומשנ"ב    (רעג ז)שו"ע    16

 .(רעט א)א להניח את הנרות על המפה שאוכלים עליה חמץ, כדי שיוכל לסלקה אחר כך. אלא יניח מפה נוספת, ואז מותר לסלקה. עיין שו"ע שלוכן יש להזהר 
ין כלים א  בשנים תשנ"ד תשס"א ותשס"ה אמר מרן זצוק"ל לומר הפיוט המתחיל אלקי הרוחות רק מיין כי יתאדם, כי חלק מההלכות המוזכרות שם כגון הגעלת  17

 .(מבית לוי). [ויש נוהגים לומר החלק הראשון של הפיוט בשבת הקודמת]שיכות עתה. 
ביאר: נוהגין במדינות אלו כששבת הגדול הוא ערב פסח מפטירין בו במלאכי וערבה וגו', לפי שבאותו פרשה כתוב הביאו המעשר אל בית  (תל ג)השולחן ערוך הרב  18

ערב פסח הוא זמן הביעור דהיינו שבערב פסח של שנה הרביעית שבשמיטה ובערב פסח של שנה שביעית שבשמיטה, חייב האוצר וגו', והרי זה מעין המאורע שב
להביאן   כל אדם להוציא מביתו כל המעשרות שהפריש מתבואתו כל הג' שנים שעברו מהשמיטה, והיו המעשרות שהפריש מונחים בביתו, ובערב פסח זה מחויב

 וח א"י ובמבית לוי להפטיר וערבה. לבית הלוי. וכן כתבו בל
(ח"ו . מנחת יצחק  (ע"פ שו"ע קעח ב ומשנ"ב ס"ק לג ועי' בה"ל)אם אכלו בחצר או במרפסת פת ושאר הסעודה בבית, אף שלא אכלו בבית פת, יכולים לברך בבית.    19

 . סי' מח)
את דברי מקור חיים לבעל חוות יאיר שכתב עיצה למי שיש חורים בשיניו זצ"ל  שהביא בשיעור לפני שבת שחל ער"פ    רבי מאיר בראנסדארפערשמעתי מהגאון    20

 שישאף טבק, ומתוך שיתעטש יצאו פירורי מאכל מתוך שיניו.
ישית בבקר יש קהילות החסידים שעשו אחר תפילת מנחה קטנה סעודה ג' במיני פירות וזמירות שבת של סעוד שלישית, ויש שזימרו זמירות שבת של סעודה של 21

 עה שחילקו את הסעודה. אם משתמש בספרי זמירות שבת הנקיים מחמץ צריך הקפדה מיוחדת שלא יתלכלכו מפת המוציא.בש
עין השל"ה כתב שהמקיים סעודה שלישית בפירות לכתחילה יקח משבעת המינים, כדעת השבלי הלקט. וכתב הכף החיים שהוא משום שמברכים עליו ברכת מ   22

 שלש. 
 שאינו יוצא בזה שאוכל בבקר סעודה שלישת. חמד משה סק ב'. ודעת תורה ס' תמד. חוז"א איגרות קפ"ח. לחוש לדעת הסוברים 23



 

 

 לזכר עולם יהיה צדיק 
 זצ"ל יוסף צבי ואזנרב"ר ר'  שמואל הלוימרנא ורבנא רבינו  

 גאב"ד זכרון מאיר בעל "השבט הלוי" 
 עלה לגנזי מרומים ליל התקדש חג ט"ו ניסן תשע"ה

 לעילוי נשמתו
 זצ"ל  חיים מאירבנו הגה"צ רבי 

 " גאב"ד זכרון מאיר "מחשבת הלויבעל 
 ה שבט תשפ"א"כ נלב"ע

 לידידנו טוב מזל ברכת
 א "שליט  גרונדמןי. ש. אברהם ' ר החסיד הרב

 לבנו  מצוה הבר שמחת לרגל
 יוו ומורארת הוריל לאילנא רברבא לתפדשיג ר"יה

 י נשמתלעילו 
 ז"ל אשר לנדמן' רבת  חנהמרת 

 שליט"א ישראלהרב נדבת בנה 

 הוצאות הגליון
 שליט"א שמעיה יפהדנו הרב כות ידילז

 וי נשמתל ילע
 ויזנפלד הלוי זאב '  בן ר  ישראל אברהםהר"ר 

הי"ד בפרט בערב פסח וכתב שמובטח לו שהוא ניצול כל אותה שנה, מכל מכשול ומיתה  יעלאפאסגולה גדולה לומר אגרת רבי שמשון מאוסר .יח
 ל. . ואל ימשלו בו אויביו וכל שונאיו יפלו תחתיו. וכל אשר יפנה יצליח אמן סלה. עכ"אונסמשונה ושום  

. ודעת הגאון רבי מאיר מאור השבת ח"ב מכתבים כח ג) (  טבילה בשבת במקוה אחר הצהריים דעת הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל להתיר. .יט
 לאחר צאת השבת מותר אף להגרמ"ב זצ"ל. 24. בראנסדארפער זצ"ל לאסור

אופן  .כ יש  אם  אך  קודש.  שבת  לכבוד  שבת  כבכל  הבית  את  לסדר  מותר  ומ"מ  ליו"ט.  משבת  להכין  אסור  לכך  מיו"ט  חמורה  קדושתו  שבת 
שלפעמים אוכלים מהדבר בשבת עצמו, כגון שיש קטנים וחלושי כח שאפשר שיצטרכו לאכול קודם שקיעה, מותר להפשיר בעוד היום גדול 

לי או שקית גדולה להפשירו אף שיצטרך לקטן מעט. ואף אם הדברים מונחים בשקיות נפרדות, הואיל והכל  את המאכל. ולכן מותר להוציא כ
. אך אם המאכל אינו מוכן אסור להפשירו שהרי אי אפשר להאכילו בשבת לקטן. וכשאינו ראוי משנ"ב שכו ס"ק כו)(  ראוי לו, מותר לו להוציאם.

 25. לאכילה ע"י הדחק הוא גם מוקצה
מבית (  הגים לברך ברכת מאורי האש על נרות יו"ט שע"ג השולחן ואין מעכב אם אינו מקרבם זה לזה, וכן אין מעכב להסתכל בצפרניים.יש הנו . כא

לוי)
 וכך נהג מרנא השבט הלוי זצק"ל, 26

הסעודה לקראת יו"ט. ואין לעשות שום מלאכה קודם צורכי    לאחר צאת הכוכבים, הנשים תאמרנה ברוך המבדיל בין קודש לקודש ויכינו את .א
משנ"ב רצט ס"ק לט) ( אמירת ברוך המבדיל.

27 
 בה"ל רצד ד"ה ואם)( בתפילת מעריב של יו"ט צריך לומר ותודיענו. ואם שכח ולא אמר ותודיענו אין צריך לחזור. .ב
אסור לכבותו, אלא יניחוהו ויכבה מאליו, וה"ה גפרור יניחו בעדינות על הדלקת הנרות בליל יו"ט על ידי נר שהוכן מבעוד מועד. ואחר ההדלקה   .ג

   המגש ויכבה מאליו.
 .שש"כ יג כד)(  צריך לבדוק השעם שהוא מנוקב דיו בכדי להכניס הפתילה, שאם אינו מנוקב אסור ביו"ט לנקבו או להרחיבו. ,המדליק בפתיל צף .ד
שרוצה להשליכם ולהניח במקומם  נרות חימום)( המדליק בכוסית ובתוכה נר, ולאחר ההדלקה נשארת חתיכת מתכת בתוך הכוסית, וכן בנרונים .ה

 28לכתחילה יוציא ע"י כלי כגון כף או מזלג, ומעיקר הדין יכול להוציא בידו. -חדשים 
צה, ויכול לזרוקם בידיו לפח, אך מכל מקום יוציא שיורי הנר בסמוך לפח, דהוי פתילות של צינורית הפלא, אם ראויים להדלקה חוזרת אינם מוק .ו

 . שו"ת באר משה ח"ח קסז)( מוקצה.
 מברכים להדליק נר של יו"ט, וברכת שהחיינו.  [במוצש"ק]בהדלקת נרות  .ז
יקדש ושהחיינו של הקידוש   רק ברכה על הנרות ומידברך שהחיינו בהדלקת נרות של יו"ט  י, לא  וש המתגורר לבד בחג ועושה קידוש לעצמיא .ח

 . הגאון רבי מאיר סירוטה) ( ה תברך שהחיינו בהדלקת נרות ותכון לכל מצות הלילה.המתגורר לבד ה. ואישמטה אפרים תקצ"ט ט)( עולה גם לנרות

משנ"ב ס"ק (  . והוא מצות עשה מן התורה דכתיב ושמחת בחגך.שו"ע תקכט ב)(  חייב אדם להיות שמח וטוב לב הוא ואשתו ובניו וכל הנלוים אליו. .א

 .טו)
מצוה זו נוהגת גם בנשים. כיצד משמחן, והנשים קונה להם בגדים ותכשיטים כפי ממונו; אם יש לה כבר בגד המשמחה אין חיוב בדוקא לקנות   .ב

 שישמחנה בדברים אחרים.  י פ ג)( בגד נוסף, ופסק השבט הלוי
  הקטנים נותן להם קליות ואגוזים; וחייב להאכיל לגר, ליתום ולאלמנה עם שאר עניים.  .ג

 
זצ"ל. והביא את המקור חיים דאוסר לעיין בקריאה למחר. והביא שהגאון רמ"א פריינד אמר בשם אביו מה ענין לטבול לכבוד   מתולדת אהרן בתשובה לאדמו"ר    24

בת. ועיין בספר דברי יחזקאל החדש שנחלקו שחל יו"ט בערב שבת אם מותר לטבול, דעת דברי יחזקאל שלא לטבול ודעת אחיו הרגל מכיון שכבר טבל בערב ש
 הגה"ק מגורליץ  שכן לטבול.

(תקג , שעה"צ  (ח"א סי' סא; סג)שו"ת מהרש"ג    (כלל קנג)בשעת הדחק ובמקום הצורך יש להתיר הוצאת דברים שהם רק טרחה בעלמא ולא מלאכה. ע"פ חיי אדם    25
שתות רק הרבה שהוא גורר . ולהכניס למקרר יין או מיץ ענבים לצננו, יש לדון לאסור שהרי אסור לשתות אפילו מעט יין בער"פ משום שהוא מסעד סעיד, ומותר לב)

שמותר לטעום פחות מכוס או עכ"פ   (שם סק"ו). ולכן אצל מי שלא עומד לשתות הרבה לכאורה יש לאסור. אולם לפי מה שכתב המשנ"ב   (תעא א)את התיאבון,  
לסדר את החדר לכבוד שבת, מותר להניחו במקרר מרוב כוס, ולכן אם יש צד שיטעם בשבת עצמה, או יטעים לאחד הילדים מותר. וכן אם הבקבוק מונח בחוץ ורוצה  

 שהוא מקומו.
הגרש"ז אויערבך זצ"ל ואין המנהג להסתכל כ"כ בצפרנים לאור הנר כמו בכל מוצ"ש, וכתב שם שלא לחבר  שכתב  )155(מועדים פ"ט הערה  עיין הליכות שלמה    26

 .ל בצפרניםושו"ר שכ"כ במנהגי בעל שו"ע הרב זצ"ל שלא לחבר ולא להסתכ  ד.הנרות יח
 . (משנ"ב רצט מ)אבל דבר שהוא רק הכנה משבת ליו"ט, או טלטול מוקצה, מותר אף קודם אמירת ברוך המבדיל.  27
בשם הגרשז"א זצ"ל דיש לחלק דהנרות שלנו רק לכבוד יו"ט, דהבית מלא  (פרק י"ג הערה פז)דמתיר. ולתוספת עיון בשש"כ  (סי' תקא בהגהות שו"ע)עיין רעק"א  28

 .הגאון הגדול רבי י"מ שטרן שליט"אמבלי הנרות. מ"מ הכרעה למעשה שמעתי אורה 
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  כי ו"הי טויטו ישראל רביאמר 
 את מספרהיה  ל"זצ שלום חיים מארי
 ערנ בהיותי: התושבים מאחד שמע אשר
 רעים חבירים אחת פעם הסיתוני צעיר
 . ל"רח לים בשבת ונסענו, עברה לדבר

 
 , המארי אצל להתפלל רציתי כשחזרנו

 על ידעו שלא 
 , הדלת את פתחתי והנה, מעשי

 לא פשעיו מכסה: " ואמר המארי אותיראה
, נבהל השכונה תושב רובח אותו"  יצליח

  
 .דבר לכל כחרדי מתנהג הוא והיום

 רפאל רבינו הגאון הגיע, נער בעודו
 ונמנע מצוה לסעודת ל"זצוק טולדנו ברוך

 להם שיגלה מאוד עליו לחצו וידידי, מלאכול
 שהוא להם לספר שנאלץ עד, אוכל אינו מדוע

 . בתענית שרוי
 

 ,  התענית לפשר אותו שאלו
 כיצד ושמעתי הדין בבית הייתי: "להם ואמר

 את הוכחתי, אבי עם 
 בעדי מחה אבא אבל, בו וגערתי האיש
 אני עתה.  האיש את שהעלבתי על והצטער
 .צער לאבא שגרמתי על פרלכ כדי צם

 ת.נ.צ.ב.ה.        ע"ה           מרת         האשה הצדקת רבת פעלים וחסד הקימה דורות ישרים :         

צפת סיפרו נפלאות מקדושת תורתו. העידו אנשים יראי ה',  בעיר
שהיו קמים בחצות הלילה לעסוק בסודות התורה בחברת אנשים 

 זצ"ל,  שלמה אליעזרהגרים בסמיכות מקום לרבי 
 

,כי היו רואים, לתדהמתם, והנה עמוד אש שוכן על ביתו, 
ו אדם מסוים . כן מסופר, כי פעם הגיע אלי

לשאול בדבר חלום שחלם. טרם פתח פיו לדבר, והנה רבי שלמה 
אליעזר מקדימו ואומר לו: "הנה בעל החלומות הלזה בא, אבל אל 

 שתירא ואל תחת!" ופתר לו את החלום לטובה. ויצא האיש 
 מרוח הקודש שהופיע בבית מדרשו. 

  רבנו אליו ניגש, ל"זצ יצחק כדורי הרב של המצווה בר שמחת בזמן
 גלימה אותה נאמנה מבטיחך הנני כי לך דע: בשמחה לו ואמר ע"זי" חיאיש הבן"

 , מאה בגיל אף ת מצוות לעול בהכניסך כעת לובש שהנך
 .כמפורסם היה כן וכך

ובלילות נטולי שנה של לימוד רצוף ללא הפסקה היה הנער הצעיר  בימים
, שאיפות נעלות ף זצ"ל אפוף   עובדיה יוסףמר"ן רבינו 

ההלכה לאמיתה, להאיר את עיני חבריו  ללא גבולות. תמיד ביקש לברר את
בתורה ולהפיץ את התורה בקרב כל ישראל. חברי ילדותו זוכרים כי במעלליו 

התנכר הנער וכבר אז שאף לגדול ולהנהיג את ישראל בתורה, להיות 
", דמות נערצת באותם ימים של תלמיד חכם מופלג הזוכה ראשון לציוןה"

ו מקיפים אותו באהבה ובהערצה, מאזינים ליחס כבוד מופלא. רעיו הצעירים הי
 לדברי התורה ששפע מפיו ולהלכות שהשמיע, כמרא דאתרא זקן ורגיל. 

ראלו מטרות נעלות ושאיפות ברורות שהציב לו העלם הצעיר
לאורך כל הדרך. מסירות נפש עקבית בעמל התורה, 

לם, עד ישומם שאיפות הקודש הברורות והטהורות מבעד לכל משברי עו
 , , למעשה ממש. לעמול בתורה עד קצה גבול היכולת, 

ולברר אמיתה של תורה מכל החבורים שניתן להשיג, ומשם להעלות דין אמת 
 לאמיתה ולהנחיל לעם דבר אמת.

 , המלך בחצר רופא שהיה שבזמן ם"הרמב על מסופר            
  אותו יפטר שהמלך ורצה ך המלך של משריו אחד                  
 השר הלך. הסכים המלך.  המלך לחצר טוב יותר רופא שיביא למלך הציעהוא ולכן מתפקידו
 גדול יותר שהוא ם"הרמב מול התגאה זה ורופא הגויים אצל טוב הכי שנחשב רופא והביא
 ומי  י י"ע יתחרו ם"רמבוה שהוא ביקש הרופא. ברפואה ממנו

 על אדם להרוג רצה שלא כיוון התנגד ם"הרמב. טוב הכי הרופא הוא מהרעל להינצל שיצליח
 שהכין טוב מרפא והביא ם"הרמב הלך. שינצל בטוח שהיה כיוון פחד לא השני הרופא אך, ידו

 את ם"הרמב ששתה לאחר , הרעל את הראשון ישתה ם"שהרמב הוחלט.לארמון והגיע לרעל
 פיו לתוך והכניסוהו המרפא את לקחו תלמידיו כמת הרצפה על ונשכב שחור נהיה כולו הרעל
 ., , בריא רגליו על קם הוא דקות כמה ולאחר בבהלה ם"הרמב של

 כוס ם"הרמב הוציא. הרעל את לשתות יצטרך הוא שכעט פחד מרב החוויר השני הרופא
 להריח רק האסורים בבית למוות שנידון לאדם נתן שהוא ואמר והוסיף בתוכה מה דבר וערבב

ונתן לרופא אשר לאחר כמה  מהרעל כפית לקח ם"הרמב מכן לאחר. מת ישר והוא הרעל את
 רוצה ם"הרמב וכי נבהלו והשרים המלך, זאת לשתות מהמלך וביקשדקות מת, לאחר מיכן 

 . המלך את להרעיל
 ...רעל ולא צמחים משקה היה הוא זה משקה ם"הרמב בריכד הפלא למרבה אך

 

 שנשימת בטוח אדם אם. אותו להרוג בלבד ,, ממשהו חושש שאדם ברגע
 יכול בלבד שהדמיון יודע לא רופא אותו! הדמיון מן רק למות עלול הוא -ממיתה המשקה
, רעלשזהותלמותהיהשיכולעדמהרעלפחדכ"כהרופא. אדםלהרוג

 . סוכר מי אלו ובעצם
 (העורך) .! ל! רעל שזהו שחשב כיון שמת אסיר אותו כמו

 אחד הסב עם משפחתו  עני
אל שולחן ה"סדר" והיו מספרים 

 ביציאת מצרים. 
 

שאל אחד מן המסובים: "מה טעם 
של   ר אנו עושים זכר 

בני ישראל במצרים, ואין אנו עושים 
 שהוציאו  ר זכר 

 ראל ממצרים?" בני יש
השיב לו עורך ה"סדר": "לפי 

 ר שהטיט והמרור 
בשפע,   ואילו הרכוש הגדול כבר 

."... 

דחס רחמנא  –חסה  –בחזרת  ווההמצ
 עלן."מרור" בגימטריא "מוות", 

  –ואילו "חס" בגימטריא חיים 
 

עלינו והפך את  החס הקב"ה 
 .ר" ל"חס"ה"מרו

  -כשאיננו יכולים לקבל זאת 
 אנו שופטים זאת.

"בצאת ישראל 
ממצרים"אפילו כשהיו 

שרויים במצרים בימי עניים 
ומרודם, לא פרצו ישראל 
את גדרי הקדושה, שהיו 

 גדורים מעריות.    

להתחלק משמעו: 
לאפשר לי מקום במרחב 

 שלך.

 

מסכה את חג  אלהיי"
המצות תשמור" מה עניין 

 וסמיכות ביניהם? 
 

אלא יש המחמירים חומרות 
על ידי שונות בחג הפסח, ו

על בני  ה זה 
ביתם ומכיוון שכל הכועס 

כאילו עובד עבודה זרה לכן 
נכתבו שני הפסוקים הללו 

 ,יחד ללמדנו, 
 .ו האדם את עצמו 

 
 

 פ״אתשה ניסן ׳כאשבת 
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 נרות

צאת 
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  הפטרה
 "וידבר דוד"



 

זקנים ישבו ושתו להנאתם.  זוגג
אתה יודע, " :לפתע האישה אמרה

אני לא יודעת מה הייתי עושה 
בלעדיך, אתה היחיד שמביא אור 

בעלה המופתע, שלא  "!לחיי
זו " :האמין למשמע אזניו, שאל

 "!?את מדברת, או היין
 

 כועסתאשתו פנתה אליו 
"וודאי שזו אני  וענתה:

 מדברת! 
 

 כל אדם המספר ביציאת מצרים (בא דף מ ע"ב)  בזוה"ק 
שעה ובאותו סיפור שמח בשמחה, עתיד הוא לשמוח עם השכינה בעולם הבא. באותה 

מכנס הקב"ה את כל הפמליא שלו, ואומר להם: לכו ותשמעו את סיפור השבח שלי 
 שמספרים הבנים שלי ושמחים בגאולתי.

ִמְצַרִים, וביארו  י ּבְ ְלּתִ ר ִהְתַעּלַ ְנָך ֵאת ֲאׁשֶ ָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ּבִ ר ּבְ ַסּפֵ ונאמר (שמות י, ב) ּוְלַמַען ּתְ
ני בנך" להורות שיש לספר לילדים לפי אוזנם המפרשים שדקדקה התורה לומר "באוז

 השומעת, כמידת הבנתם ושכלם.
 

ה' יתברך הכה את מצרים בעשר מכות והשתמש לשם כך בכל סוגי שמשיו ומשרתיו 
במים, באש, ברוח בחיות ובבהמות. ונשאלת השאלה מדוע היה צורך  -עושה רצונו

 להפליא להגדיל ולהעצים כל כך את מכות מצרים, 
יכול היה ה' יתברך להכניע את מצרים במכה אחת, אם היה משאיר את מכת דם  והלא

בכל גבול מצרים במשך חודש ימים, ודאי שהמצרים לא היו מסוגלים לסבול זאת והיו 
 מסכימים לשלח את בני ישראל.

ישנם בני אדם סוגים מסוגים שונים, יש שמתפעלים כשרואים דבר מסוים ויש , 
מכך כלל ועיקר, וכדי לחזק, לחסן ולהשריש את אמונת ה' בליבם של  שלא מתפעלים

ישראל היה צורך להכות את המצריים בעשר מכות שונות ולהראות שלבורא יתברך יש 
ָלה ּכֹל ָמׁשָ  (תהילים קג, יט). שליטה מוחלטת בטבע, ּוַמְלכּותֹו ּבַ

 

(מושאל  ַיד ַהּיֹוֵצרבגימטריא אלקים, ללמדך שהטבע בידו יתברך ַכחֶֹמר בְּ  
ה ְלָכל מירמיה יח, ו),  ה ְוַיֲעׂשֶ ה ְועֹוׂשֶ רּוִאים, ְוהּוא ְלַבּדו ָעׂשָ והּוא ּבֹוֵרא ּוַמְנִהיג ְלָכל ַהּבְ

ים ֲעׂשִ ה' יתברך הנחית עשרה סוגים של מכות במצרים (מתוך י"ג עיקרי האמונה).   ַהּמַ
די שלא ישאר שום פתח לאדם והשתמש לשם כך בכל משרתיו ושמשיו עושה רצונו, כ

י לה' ְלַבּדוֹ  ְלּתִ  לחשוב שאולי חלילה וחס יש עוד כוחות אחרים בעולם שפועלים, לא, ּבִ
מִֹני(שמות כב, יט),  י ֵאין ּכָ ַדע ּכִ ֲעבּור ּתֵ ָכל ָהָאֶרץ ּבַ  (שם ט, יד). ּבְ

ורא מכה ומכה עוד קבוצה ועוד קבוצה בעם ישראל חיזקו את אמונתם ובטחונם בב 
 יתברך והכשירו את עצמם בכך ליציאתם ממצרים 

 (מושאל מדברים יד, ב). והפיכתם לעם סגולה מכל העמים
 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

 ,ו"קצ עמוד ב"ח" אחריך משכני" החדש מהספר נלקט(
 ).בעניין נפלאים וסיפורים ביאורים עוד שם עיין 

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

 הגרי"ש כהנמן כשהתחילל
נות את אימפריית קרית פונוביז' לב

א המעטירה, לא היסס הוא 
אדירים לשם כך.  

מקורביו ואוהביו שחששו מאד 
שמא יכרע הוא חלילה תחת נטל 

החובות שנוטל הוא על עצמו, ניסו 
הם להניאו מכך באומרם: "אינך 

יבויות הגדולות חושש מההתחי
 שהנך נוטל על עצמך"? 

 
אילמלא היו בידי עכשיו חמישים 

אלף דולר או אף חצי מכך, בוודאי 
שהיה אסור לי לתכנן ולהתחייב 
להקמת בניינים בסכומים כל כך 

גדולים, אך עתה שאי  ביד אף לא 
, פרוטה אחת ,

הוא ומצפה אך ורק  
שלא אתחייב לעזרתו , אז מדוע 

 בסכומים גדולים? 
 

 וכי הוא יכול לעזור 
רק בסכומים קטנים"?

סקים התקשר לאמו הזקנה. אמו ענתה לו ע אישש
מה אתה בכלל טורח להתקשר?! מקסימום " :ואמרה

האיש הרגיש רע  ".לא נורא -אקבל התקף לב ואמות 
אני באמת מצטער שלא " :עם עצמו, והתנצל

זה בסדר גם שאתה אף " :אמו ענתה  "...התקשרתי
פעם לא מבקר, אם אקרוס פשוט אזחל לטלפון ואחייג 

אמא, פשוט הייתי עסוק מאוד, " :האיש  ".לאמבולנס
אני מצטער! אך אני בא לבקר השבוע, עם ריקי 

  "?אה? לאישתך לא קוראים תמר" :אמא  "!והילדים
  "?'רגע, הגעתי למשפחת אברמוביץ" :האיש

  ".'לא, הגעת למשפחת אלטרוביץ" :האמא
 : האמא "!סליחה, טעות" :האיש

""?!" 

זצ"ל  ָלֵצאת ִמן ָהָאֶרץ   ָּדִוד יּוְנְגַרְיזִּבי ִמן ַהָּיִמים ֶנֱאַלץ ַהָּגאֹון ַר  יֹוםם
ִעם זּוָגתֹו, ְּכֵדי ִלְדרֹׁש ָּברֹוְפִאים ְּבִויָנה. ַּכֲאֶׁשר הּוא ָּבא ְלַקֵּבל ִּבְרַּכת 
ְּפֵרָדה ֵמָאִביו, ָּפָנה ֵאָליו ְוָאַמר: "ְּבִני ַיִּקיִרי, ִּבְרצֹוִני ְלַבֵּקׁש ִמְּמ ְׁשֵּתי 

-ָהִראׁשֹוָנה, ֱהיֹות ֶׁשִהְּנ נֹוֵסַע ְלִויָנה, ָּבּה ָּגִרים ַרִּבים ֵמֲעִׁשיֵרי ַּבָּקׁשֹות.
ֶאֶרץ ַהּתֹוְמִכים ַרּבֹות ִּבּכֹוְלֵלנּו, ָאָּנא ִמְּמ ַאל ִּתְצַטַּנע ְּבֶקֶרן ָזִוית, ֶאָּלא 

ַּבּתֹוָרה ִלְפֵניֶהם. ִיְהֶיה ּבְ  ַהְפֵּגן ֶאת ְיִדיעֹוֶתי ִמׁשּּום ַהָּכַרת ְוַגְדלּוְת ָכ
טֹוָבה ְלָפֳעָלם ָהַרב ְלַמַען ִּבּכֹוְלֵלנּו, ֵהם ִיְראּו ְוַיְבִחינּו ְּבֶׁשַבח 'ֵּפרֹוֶתיָה' 

 ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 
ָּכ ָיחּוׁשּו ִּכי ַּכְסָּפם ֵאינֹו הֹוֵל ָלִריק, ֶאָּלא ב"ה ַמְצִמיַח ִּגּדּוֵלי ְּפֵאר, 

ְנִקֵּיי ַהַּדַעת ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים. ַּבָּקָׁשה ְׁשִנָּיה ַהּמּוְפֵנית ֵאֶלי ַחְכֵמי ּתֹוָרה, 
ִהיא, ֶׁשֱהיֹות ֶׁשִהְּנ נֹוֵסַע ְלֶאֶרץ ָזָרה ּוְמֻנֶּכֶרת, ָּבּה ֵאין ַהְּבִרּיֹות 

ַמִּכירֹות ֶאת ַהְנָהגֹוֶתי, ָרצּוי ָהָיה לּו ָהִייָת ְמַוֵּתר ִּבְתקּוָפה זֹו ַעל 
. ַהְנָהָגה זֹו ִּתְהֶיה מּוָזָרה ְּבָתֳאֵרי ָּכבֹוד ֻמְפָלִגיםָהָגְת ְלַדֵּבר ִעם ַרֲעָיְת ַהנְ 

 ּוְמֻׁשָּנה ְּבֵעיֵניֶהם, ְואּוַלי ַאף ְיִׂשימּו ְלַלַעג ָוֶקֶלס". 
ַרִּבי ָּדִוד ֵהִׁשיב ְלָאִביו ְּבַעְנַות ֵחן: "ֶאת ַּבָּקָׁשְת ָהִראׁשֹוָנה ֲאַמֵּלא 

ִנָּיה א אּוַכל ְלַמֵּלא, ֶׁשֵּכן ֵאיֶנִּני לִ  ְׂשִביעּות ְרצֹוְנ. ַא ֶאת ַהַּבָּקָׁשה ַהׁשְּ
 .ִכיָנהְּבָעִלים ַעל ָּכ רּוָיה ִעם ַהְּקדֹו ֵאין ֶזה ְּכבֹוָדּה ֶאָּלא ְּכבֹוד ַהּׁשְ ָׁשה ַהׁשְּ

 , ְוָלֵכן, א אּוַכל ְלַוֵּתר ַעל ָּכ!"ַרֲעָיִתי

ע"ה ָהְיָתה ָקָמה ָּכל ַלְיָלה  ֶאְלָיִׁשיבֲחָתָנּה: ָהַרָּבִנית  סיפרר
ַיַחד ִעם ַּבֲעָלּה, ְּבָׁשָעה ָׁשלֹוׁש ִלְפנֹות ּבֶֹקר, ְּברֹן ַיַחד ּכֹוְכֵבי 

ַהַּמְהִּביל. ִהיא ָהְיָתה עֹוָׂשה זֹאת  ה לֹו ֶאת ּכֹוס ַהָּקֶפהּוְמִכינָ ַׁשַחר, 
נֹוָׁשן ֶׁשָהָיה ְּבֵביָתם, ְוַתֲהִלי ַהִחּמּום ֶׁשל -ַּבְּפִרימּוס ַהָּיָׁשן

ַהַּמִים ִהְתַּבַּצע ְּבצּוָרה ִאִּטית ּוְפׁשּוָטה ְמאֹד. א ַּפַעם 
ֵאיָנּה קֹוָנה "ֶּתְרמּוס", ֶׁשּבֹו ָׁשֲאלּו אֹוָתּה ְּבֵני ַהַּבִית ַמּדּוַע 

 ֶֹאְפָׁשר ְלַאְחֵסן ֶאת ַהַּמִים ְוִלְׁשמֹר ֶאת ֻחָּמם  ָּדָבר ֶׁשַיֲחס
 א ָּכֲה" .ר ֻמְקֶּדֶמת ָּכל ָּכ ָלּה ֶאת ַהִּקיָמה ִּבְׁשַעת שּבקֶֹ

ְלָחן ֶטֶר  ם ּתּוְכִלי ְלָהִכין ְלַאָּבא ֶאת ַהַּמִים ַּבֶּתְרמּוס ַעל ַהּׁשֻ
ר", ָאְמרּו.   ֲעלֹוֵת ַעל ְיצּוֵע, ּוְלַהְמִׁשי ִליׁשֹן ַעד ַהּבקֶֹ

ׁש"א ֲאַוֵּתר ַעל  זֹו", ֵהִׁשיָבה ֲחמֹוִתי ִלְבנֹוֶתיָה.  ְמֶלאֶכת קֹדֶ
"ֲהא ָּכל ַחּיּוִתי ָּבָאה ִלי ֵמֲעבֹוָדה זֹו ֶׁשל ִׁשּמּוׁש ַּתְלִמיד 

ה ְוֶׁשַפע  ַחֶּיה אֹוִתיֶזה ְמ ָחָכם ָּגדֹול ְּכמֹו ַאָּבא.  ּוַמֲעִניק ִלי ְקֻדׁשָּ
יג ִאם ָאִכין ֶאת  ג רּוָחִני, ְּכמֹותֹו א אּוַכל ְלַהׂשִּ ֶׁשל עֹנֶ

ַהַּמִים ַּבֶּתְרמּוס ְּכִפי ֶׁשִהַּצְעֶּתן ִלי, ְּבנֹוַתי"... זֹו ַּגם ָהְיָתה 
ר ֶאת ַהִּסָּבה ְלָכ ֶׁשָהַרָּבִנית א ָהְיָתה מּוָכָנה ִלְמסֹ

ַהְּמָלאָכה ַהּזֹו ְלַאף ֶאָחד ַאֵחר. ַעד ִזְקָנה ְוֵׂשיָבה ִהְמִׁשיָכה 
ְלָׁשֵרת ֶאת ַּבֲעָלּה ַהָּגדֹול ְּבצּוָרה זֹו, ְוַיַחד ִעּמֹו ָהְיָתה ָקָמה 

ר, ּוְמִכיָנה לֹו ֶאת ּכֹוס ַהָּקֶפה. ת ַהּבקֶֹ  ְּבַאְׁשמרֶֹ

 מרדכי בידרמןהימים, בשעה שהרבי  באחדד
זצ"ל ערך את שולחנו הטהור בבית מדרשו בירושלים, 
שיחקו כמה מילדי החסידים בחוץ, תוך כדי משחק ירד 

למרבה האסון רכב  ,ם לפתע אחד הילדים 
שחלף שם בדיוק פגע בו והדפו בחוזקה על הכביש, 
מהומה פרצה במקום והילד הובהל במהירות אל בית 

החולים, כמה מבין החסידים המבוהלים ניגשו אל הרבי 
של הילד שנפגע  ל וסיפרו לו בדאגה על 

זה עתה בתאונה, אולם הרבי ממהר לבטל את דבריהם 
 "אין לכם מה לחשוש,  במחי יד באומרו:

והתברר כי יש  !..."
 לילד רק כמה מכות יבשות.

שמחה, טיפחהבןששון, אילנהבןליאור, שמחהבןדהאןיוסף, והבבתדינה, חורשידבתשרה, רימהבןניסים:נשמתלעילוי
 ןב יגאל, פנחס בן פנחס. שרה בת מלכה, יעקב בת מזל סעידה, עזיזה בת נעימה, חנינה בן אוחנה חיים פנחס, ה'לולו בן חיאי  ,לולו בת
 אליעזר  זוהרה בן אלברט, מרגלית בן יוסף יעקב הרב, קלרה בן רפאל,  שמחה בן יחזקאל, שמחה בן אלעזר הרב, אלבז ומרים דוד, מלכה

 ,זכאי רבקה בן שמואל, סבג שמחה בן ישראל ,יאיר יהודה הרב, ל'אברג יורם הרב  מורי אורה בן שלום, מרים בן אליהו אפרים, רגינה בן
 יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרב מרן       פתייא חנה בן יהודה חכם , לרהק בת רשל רחל

 

מהנוכחים קיבל את פניו  חלקק
בזלזול ופגע בכבודו, בגלל צעד 

שעשה, שלא נראה להם. סיפרתי 
 מאיר חדשעל כך למשגיח 

, והוא שמע בדברי נימה זצ"ל
לת הפנים הזו. אוהדת לגבי קב

הוא נכנס עמי למטבח, מזג כוס 
על – –תה, ולפתע 

הם  -גבי הרצפה וקרא בתקיפות: 
 בעלי גאווה! 

 

הם חושבים, שרק השיטה שלהם 
היא הנכונה, וכל שיטה אחרת 

פסולה! לכן הם מרשים לעצמם 
 לפגוע באחרים!!... 

 -לאחר דקות מספר, הוסיף: 
 י, יצאתי מכליי, כי רציתי, 

 את זה כך... 

אחד הרבנים שמפליא  סיפרר
היה לראות שאף שעברו שנים 

רבות מאז שנפגש עם ראש 
 שיינברג  הישיבה הגרח"פ

זצ"ל  וגם למד אצלו רק כמה 
חודשים במסגרת הכולל מלבד 

כחצי שנה בימי לימודיו 
בבחרותו בישיבת "חברון 

 ע ק, שהיה מגיע ”"בעיה
בישיבה ללמוד עם אחד  
חברותא, למרות כל  מידידיו

זאת, גם בזיקנותו של ראש 
הישיבה, מיד כשראה אותו זכר 

   את שמו  
 להתענין בשלומו.

יש מאתנו חוששים להתחלק באהבתם, 
 מוגבלות כאילו זה בא בכמויות

 

"ברוך שנתן תורה... 
כנגד ארבעה 

בנים"הסמיכות של 
שני פסוקי ההגדה 
האלה מורה על כח 

התורה. על ידי התורה 
יש תיקון לכל סוגי 

האדם והבנים 
 .שבישראל

הוא יצא  כאילוו"
ממצרים... והגדת 

גיד אדם לבנו לבנך"י
את ההגדה ויספר לו 
ניסי יציאת מצרים 

 כאלה,  
 

כשיהיה נראה מתוך 
סיפורו שבו עצמו 
אירעו כל הנפלאות 

לה, וכאילו הוא הא
 .ממש יצא ממצרים

כאשר 
משתמשים 

 בסבל 
 על 

 מנת 
 למנוע 
 סבל, 

 
 יוצרים 

 עוד 
 סבל...      

  לע"נ 
 ה בת קלרה 



 

או יקירי יש :האישהה
בשורה אחת טובה לי 

ואחת רעה במה אתה 
רוצה שאני אתחיל? 

הבעל :נו טוב,תתחילי 
 בטובה. 

האישה: טוב הבשורה 
 הטובה היא, 

 

!

בבחינה פסיכומטרית  בוחןן
שיושב בשורה  משוגערואה 

ראשונה זורק מטבע כדי להחליט 
 איזה תשובה לסמן. 

 ןא כבר סימואחרי חצי שעה שה
 ךא ממשיואת כל התשובות ה

 הפתעתו לזרוק את המטבע. ל
 

ושואל: "עד  והוא ניגש אלי
עכשיו הבנתי, בחרת את 

לפי המטבע ,  ןהתשובה שתסמ
עושה עכשיו?"  האבל מה את

 : משוגעעונה ה
""" 

hamaor.netכל העלונים: 
אבות ובניםו -המאור שבתורה 
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רבותינו שואלים, מדוע פתחה התורה בלשון "ַצו ֶאת ַאֲהרֹן" ולא כפי שרגילה 
"צו" כדי לפתוח במילת "וידבר" או "ויאמר", אלא שהשתמשה התורה בלשון 

לזרז את הכהנים המקריבים את קורבן העולה, אין צו אלא לשון זירוז מיד 
ולדורות, אמר רבי שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס 

 (תורת כהנים בתחילת הפרשה, הובא ברש"י).
 

ולכאורה קצת קשה, הרי כהנים זריזים הם (שבת כ ע"א), ומה שייך עוד לזרזם. 
אפשר לבאר זאת על פי מה שאמרו רבותינו (מכות כג ע"א) אין מזרזים  אלא

אלא למזורזים, לזרז אדם עצלן אין בזה כל כך תועלת כיון שהוא מטבעו עצל 
י ַצו ָלָצו ַצו ָלָצו, ַקו  וקשה לשנותו, וכפי שהמשיל זאת הנביא ישעיה (מב, י) ּכִ

אין זה באפשרותו, וכן העצל מה ָלָקו ַקו ָלָקו, מה יעזור לומר לצב שירוץ, הרי 
יעזור להורות לו להזדרז, הרי הוא מטבעו עצל, אלא צריך לזרז אדם שהוא 

ֲאִרי,  ִבי, ְוִגּבֹור ּכָ ּצְ ר, ְוָרץ ּכַ ׁשֶ ּנֶ ֵמר, ְוַקל ּכַ ּנָ כבר מזורז, כדי שיזדרז יותר, וֱהֵוי ַעז ּכַ
ָמִים (אבות פ"ה מ"כ). ָ ׁשּ ּבַ  ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ָאִביָך ׁשֶ

 

ודבר זה אינו רק בהקרבת הקורבנות אלא בכל עבודת ה', "לשון זירוז מיד 
ולדורות", שאע"פ שאין בית המקדש קיים ואין את עבודת הקורבנות, מ"מ 

צריכים אנו להיות זריזים בפרט במצוות שאין טובת הנאה בעשייתם, על האדם 
ום להיות זריז ונשכר בעשיית מצוות אלו ולקיימם בחשק ובשמחה בח

ובהתלהבות כאילו מקבל עליהם ממון רב. הוי רץ לדבר מצווה (אבות פ"ד 
מ"ב), אינו דומה מצווה שעושה האדם בזריזות למצווה שעושה בעצלות, כיון 
שבהתאמצות האדם לקיים את המצווה בחשק וזריזות מראה בכך את גודל 

 אהבתו וחיבתו אליו יתברך ואל מצוותיו וחוקותיו.
 

רשימת תפוצה   לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך
aor.net@gmail.comham

זצ"ל קרא  החזון אישנוכח בשעה שמרן  שהיהה
קריאת שמע, אינו יכול לשכוח כיצד חזר מרן על 

ל המלים שוב ושוב, בכל 
, כאשר הקריאה מתארכת זמן רב. כך נהג 

בכל מצוה ומצוה, לא שקט ולא נח עד שיצא הספק 
 ובתו ללא פקפוק לכל הדעות. מלבו שיצא ידי ח

 

מי שלא הכיר את מרן, התרשם כי לפניו אדם בעל 
עצבים מתוחים. אך ראה זה פלא, כאשר שהה מרן 
בשוויץ להבראה ועבר לפני התיבה ביום השנה של 

, חרג ממנהגו, והקריאה היתה שגורה הגר"חאביו 
 , משום טירחא דציבורא.ו בפיו 

 

 ְלַסֵּפר ֵמֲחמֹוִתי ַהִּצְדָקִנית, ָהַרָּבִנית ִּבְרצֹוִניי 
ע"ה, ִהיא ְּבִעְנַין ַהִהְסַּתְּפקּות ַּבּמּוָעט. ֶזה  ָיִׁשיבֶאלְ 

ֵאין  –ֶׁשְּבֵביָתם א ָהָיה ַאף ֵחֶפץ ַהָּקרּוי 'מֹוָתרֹות' 
 ְלַסֵּפר. ֲהמֹוֵני ַעְּמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָעלּו ֶאל מֹוִרי  צרֶֹ

ִנים ְּכֵדי ִלְׁשטֹחַ ְּבָפָניו ֶאת  ֵאלֹוֵתיֶהם ְׁש ָחִמי ְּבַמֲהַל ַהׁשָּ
, ָראּו זֹאת ְּבַעְצָמם. ֲאָבל א ֻּכָּלם יֹוְדִעים ַּבֲהָלָכה

ֶׁשָּלַרָּבִנית ָהְיָתה ַרק ִׂשְמָלה ַאַחת ֶׁשָּבּה ָהְיָתה 
ָמחֹות ַהִּמְׁשַּפְחִּתּיֹות ֶׁשל ִנׂשּּוֵאי  ִמְׁשַּתֶּמֶׁשת ְּבָכל ַהׂשְּ

ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ָּבֶניָה ּוְבנֹוֶתיָה. ַּפַעם ָּפנּו ֵאֶליָה 
 ְוִהִּציעּו ִלְקנֹות ָלּה ִׂשְמָלה ֲחָדָׁשה. 

 ָהַרָּבִנית ִהְתַנְּגָדה, ְוַאף ִנְּמָקה ֶאת ֵסרּוָבּה ְּבָכ
ְמָלה ַהּזֹוֶׁש"ֲהֵרי ֻּכָלם ַמִּכיִרים אֹוִתי  , ְוִאם ְלִפי ַהּׂשִ

ם ַאֲחִליֶפָנה א ַיִּכירּו אֹוִתי..." ְוא ֶהֱחִליָפה.ּגַ 
ַּתְכִׁשיִטים א ָהיּו ָלּה, ַלֲחמֹוִתי. ַהַּתְכִׁשיט ַהָּיִחיד 

ֶׁשָּלּה ָהָיה ַהִּסּדּור ְמֻלְחַלח ַהְּדָמעֹות ֶׁשאֹותֹו 
ִהְׁשִאיָרה ַאֲחֶריָה. ֲאִפּלּו ְמכֹוַנת ְּכִביָסה א ָהְיָתה 

 ָלּה, ְוֶאת ָּכל ֲעבֹודֹות ַהְּכִביָסה ִּבְּצָעה ְּבָיֶדיָה.

"

זצ"ל, אֹוָתּה ִׂשְמָחה  ָזר ְמַנֵחם ַמן ַׁשֶאְלָע  ִׂשְמָחתֹו ַּבּתֹוָרה ַהָּגאֹון ַרִּבי  גם אתת
נֹוֵהג ָהָיה ַלֲחק  –ֲאֶׁשר ָהְיָתה ַּתְמִצית ַחָּייו ַוֲאֶׁשר ָּבּה הּוא ָרָאה ֶאת ָחזּות ַהּכֹל 

ר ַרב יֹוֵתר,  –ִעם ַרֲעָיתֹו. ֲעבּורֹו  א ָהְיָתה ִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה יֹוֵתר, א ָהָיה אׁשֶֹ
ר ְואֹוָתּה ִׂשְמָחה. ְוהּוא ָרָצה ְלַה  ְטִעים ְלזּוָגתֹו ִמַּטֲעָמם ַהִּנְפָלא ֶׁשל אֹותֹו אׁשֶֹ
אֹותֹו ִסֵּפר ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ְׁשֶלִזיְנֶגר  –נּוַכל ִלְמֹצא ַּבַּמֲעֶׂשה ַהָּבא  –ֻּדְגָמה ַלָּדָבר 

ּוָעה ּוְפׁשּוָטה, ַּדָּלה שליט"א, ְוָכ הּוא ְמַסֵּפר:"ִּדיַרת ְמגּוָריו ֶׁשל ַרֵּבנּו ָהְיָתה ְצנ
ר רּוָחִני! ַעל ִטיבֹו ֶׁשל אֹותֹו אֶֹׁשר, ַעל ַמהּוָתּה ֶׁשל  –ְּבַגְׁשִמּיּות  ַא ְמֵלָאה ְּבאׁשֶֹ

ְמָחה ָהֲאִמִּתית ֲאֶׁשר ְספּוָגה ָהְיָתה ְּבִקירֹוָתיו ֶׁשל ַהַּבִית ַהָּגדֹול ַהֶּזה  ָזִכיִתי  -ַהּׂשִ
ִמים ֶׁשָּבֶהן ִנְכַנְסִּתי ִלּט ֵמַרֵּבנּו ֵעָצה ְותּוִׁשָּיה.ְּבאֹותֹו ַהּיֹום ַלֲעמֹד ְּבַאַחת ַהְּפָע 

ָמָצאִתי אֹותֹו ָׁשקּוַע ְּכֶהְרֵּגלֹו ִּבְמצּולֹוֶתיָה ֶׁשל  –ֶׁשל ַרֵּבנּו ַּכֲאֶׁשר ִנְכַנְסִּתי ֶאל ַחְדרֹו
ְנתּוִנים ּוְמֻׁשְעָּבִדים ַלֲהָבַנת ָעְמָקם  –ֻסְגָיה ֲעֻמָּקה, ַּכֲאֶׁשר רֹאׁשֹו, ֻרּבֹו ְוָכל ֲהָוָיתֹו 

–ְׁשִקיעּותֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ָהְיָתה ֹּכה ֲעֻמָּקה ֶׁשל ִּדְבֵרי ָהַרְמַּב"ם... 
 

ַעד ֶׁשֹּלא ִהְרִּגיׁש ְּכָלל ִּבְכִניָסִתי ַלֶחֶדר, ּוְלִפיָכ ֶנֱעַמְדִּתי ִּבְמקֹוִמי ַעל ִמְפַּתן 
ֵמִזין ֵעיַני ַּבַּמֲחֶזה ַהֶּנְהָּדר.ְוִהֵּנה ְלֶפַתע ַמְבִחין ֲאִני ְּבִחּיּו ֶׁשל ַהֶּדֶלת, ּתֹו ֶׁשֲאִני 

ר ַהִּנְמָּתח ַעל ָּפָניו ֶׁשל ַרֵּבנּו, ֲאִני רֹוֶאה ֵאי הּוא ַמִּתיק ֵעיָניו ֵמַהֵּסֶפר, ָקם  אׁשֶֹ
ֵהַבְנִּתי ֶאת ַהְּפָׁשט ָרם: 'ָּברּו ה' ְּבִהְתַלֲהבּות ִמְּמקֹומֹו, ּוַמְכִריז ֶאל ֲחַלל ַהַּבִית ְּבקֹול 

ָסְבָרה ִּכי  –!!!'ָהַרָּבִנית, ֲאֶׁשר א ִהְצִליָחה ִלְׁשמעַֹ ְּבֵברּור ָמה ָאַמר ַרֵּבנּו ָּבַרְמַּב"ם
ָזקּוק הּוא ִלְדַבר ָמה, ּוְלִפיָכ ִמֲהָרה ְלִהָּכֵנס ֶאל ַהֶחֶדר ּוְלָׁשֳאלֹו ִלְמֻבָּקׁשֹו, 

ר ֵאיֶנּנּו ָמׁש ִמָּפָניו: 'ֵאיֶנִּני ָזקּוק אּוָלם ַרֵּב  נּו ַרק ֵהִׁשיב ְּכֶׁשַהִחּיּו ְרוּוי ָהאׁשֶֹ
ר ָל ִּכי ָּברּו ה' ֵהַבְנִּתי ֶאת ַהְּפָׁשט ָּבַרְמַּב"ם!'  ִלְמאּוָמה! ָרִציִתי ַרק ְלַבׂשֵּ

בא ואמר: שמעת מה אומרים על הידיד  אחדד
שלך" לא", ענה "אבל לפני שאתה מספר, תגיד לי, 

האם העברת את השמועה על ידידי דרך שלוש 
המסננות?"  אילו מסננות", שאל האורח. הראשונה, 

האם אתה בטוח שהדבר שאתה . 
 עומד לספר לי על ידידי הוא אמת?"  

 

בעצם אני לא בטוח. אני רק שמעתי  האורח היסס:
ומה המסננת השניה?"  את הסיפור מפי אחר.

. האם א המסננת השניה", אמר, "היא 
 הדבר שאתה עומד לספר לי על ידידי הוא דבר טוב?

 יום ונורא. להיפך", אמר האורח, "זהו משהו א
 

א והשלישית?" "המסננת השלישית היא 
", המשיך "האם זה נחוץ לספר לי את 

הדבר הנורא על ידידי, שספק אם הוא אמת?" אחרי 
 הפסקה אמר האורח: "לא, אין זה נחוץ כל כך". 

 !"אז מזל שעצרתי אותך"

 , אילנה בן ליאור, שמחה בן דהאן יוסף, והב בת דינה, חורשיד בת שרה, רימה בן ניסים :נשמת עילויל
,יעקב בת מזל סעידה, עזיזה בת נעימה, חנינה בן אוחנה חיים פנחס, ה'לולו בן חיאי  ,לולו בת שמחה, טיפחה בן ששון

 , שמחה בן יחזקאל, שמחה בן אלעזר הרב , אלבז ומרים דוד, מלכה בן יגאל, פנחס בן פנחס. שרה בת מלכה
 , מרים בן אליהו אפרים, רגינה בן אליעזר  זוהרה בן אלברט, מרגלית בן יוסף יעקב הרב, קלרה בן רפאל
,זכאי רבקה בן שמואל, סבג שמחה בן ישראל ,יאיר יהודה הרב, ל'אברג יורם הרב  מורי אורה בן שלום

 יה'גרגו בן יוסף עובדיה הרב מרן       פתייא חנה בן יהודה חכם , קלרה בת רשל רחל 

רבנים בבראנוביטש,  באסיפתת
לחנן אישב גם הגאון רבי 

זצ"ל. פתח הנואם  וסרמן
בדבריו ובתוך כך החל לשבח 

ולהלל את רבי אלחנן ואת 
 מפעליו האדירים.
קרא –"יהודי בראנוביטש! 

םכלום מבינים אתם  -הנואם
? האם מעריכים אתם 

 אותו נכונה?" 
כיון ששמע רבי אלחנן את דברי 

הנואם, קם ממקומו ובחשאי 
... 

להיות בוטח בה', בזמן שאין  קלל
צריך לתפקיד של הביטחון, אך 

 ח מה קשה הוא להיות בוטח 
 להגיע באמת לביטחון.  

 
טחון משמש לאדם לפעמים הבי

להטבת חלומות נעימים על 
העתיד הנסתר, רק בשעה הקשה 

 –לישועה  ם לאדם 
אז נראה אם הוא באמת בעל 
ביטחון. או שהוא רק מצפצף 

 בפיו וצועק "בטחון" "בטחון"  
 

אחד מרבני ומורי הוראה   סיפרר
באחוזת ברכפלד, שבעת לימודו 
בישיבה במסגרת הכולל ניגש 

הגרח"פ  לראש הישיבה 
זצ"ל אחרי אחד  שיינברג

מהשיעורים הכלליים בנושא 
"קנין כסף" ואמר לו את דברי 

אליהו  רביהגאון המופלא 
 מישקובסקי זצ"ל. 

 

ראש הישיבה הקשיב היטב 
לדברים ומאוד נהנה. ולהפתעתו 

בשיעור הבא ראש הישיבה 
  להשתדל 

 שהביא בשם 
רבי אליהו  לפרטיהם 
 ולדקדוקיהם בכבוד רב.

 בונים מערכת יחסים אשר אמורה  שכאשרר
לשמור ולהגן על הבית , לטפח ולרבות ולהשכין 

אהבה ואחווה שלום ורעות , אין די בכך ש"נפרוש 
 ן את כנפינו" על הבית, כי אז עדיין 

באמצע בטענות שונות אחד כלפי השני , כגון:"אני 
 ון" וכדומה. עושה יותר" או "אינך מבין/ה נכ

 

טענות אשר נדמה "כאילו " הן באות ממקום טהור 
שתכליתו "להגן על הבית" , כאילו "סוככים 

בכנפיהם.." וכאילו "אל הכפורת יהיו פניהם"... אך 
 ת למעשה טענות אלו אינן נובעות 

סרוחה ותאוות כבוד!! כל שרוצה הצד השני אינו 
 בליבו!אלא למלא את תאוות הניצחון ש

 אם תחפש את הדרך 
 אל האושר, לא תגיע 

 האושר שבדרך.אל 

אנו חיים בהווה, שהוא 
 העבר של מחר.

 

אם תחפש את הדרך 
אל האושר, לא תגיע 
ך

האושר שבדרך.אל
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