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פרשת "צו"

“אם על תודה יקריבנו" )ז, יב(.
נס  על  הודאה  דבר  על  'אם  רש"י:  מפרש 

שנעשה לו'.

איתא במדרש רבה )ויק"ר, פרשה ט(: "רבי פנחס 
דגליא:  מנחם  רבי  בשם  יוחנן  ורבי  לוי  ורבי 
לעתיד לבוא כל הקרבנות בטלין, וקרבן תודה 
אינו בטל. כל התפילות בטלות, ההודאה אינה 

בטלה".

לפי דברי מדרש זה, יישב מרן הגאון רבי יוסף 
שלום אלישיב זצ"ל )בספר 'הערות'( קושיה נפלאה 
בעל  ממיץ,  גינצבורג  לייב  אריה  רבי  הגאון  של 

ה'שאגת אריה' )בספרו 'גבורת ארי' עמ"ס יומא(.

שמשה  המילואים,  בפרשת  שנאמר  מה  על 
באותם  ולבניו  לאהרון  הבגדים  את  הלביש 
ה:(:  )דף  ביומא  הגמרא  שואלת  ימים,  שבעה 
על  תמהה  הגמרא  ומיד  הלבישן?",  "כיצד 
ומיישבת  בכך?  לנו  יש  נפ"מ  איזו  כי  השאלה, 
ילבישם  כיצד  לדעת  בדבר,  נפ"מ  שיש  הגמ' 
לעתיד לבוא. ואף על כך מקשה הגמרא: לעתיד 
עמהם,  ומשה  ובניו  אהרון  יבואו  הלא  לבוא, 
והם כבר יבררו את הדבר! ועל כן מסיקה הגמ' 
יעויין  הפסוקים,  יישוב  באופן  היא  שהנפ"מ 

שם.

יכולנו  הכיצד  ארי':  ה'גבורת  הקשה  כך  ועל 
לומר שכוונת השאלה היא לברר כיצד ילבישם 
המימרא  מבעלי  אחד  והלא  לבוא,  לעתיד 
הוא רבי יוחנן, הסובר )נדה ע.( "מצוות בטילות 
לבישת  אז  תהיה  לא  ולשיטתו  לבוא",  לעתיד 
בגדים, שהרי לא יהיו קרבנות ולא בגדי כהונה?

שנפסק  מה  על  הצביע  אלישיב  הגרי"ש 
בשולחן ערוך )או"ח, נב ט( שאת "מזמור לתודה" 
עתידים  השירות  כל  שכן  בנגינה,  לומר  יש 
והגר"א  לתודה".  מ"מזמור  חוץ   – להתבטל 
מוילנא ציין בביאורו שמקור הדין הוא על יסוד 
המדרש על הפסוק שלפנינו: "רבי פנחס ורבי 
יוחנן בשם רבי מנחם דגליא: לעתיד  ורבי  לוי 
אינו  תודה  וקרבן  בטלין  הקרבנות  כל  לבוא 
אינה  ההודאה  בטלות,  התפילות  כל  בטל. 
הוא  המימרא  מבעלי  אחד  כאן  אף  בטלה". 
כל  כן מבואר שאף שלשיטתו  ואם  יוחנן,  רבי 
המצוות יתבטלו לעתיד לבוא – קרבן תודה לא 

יתבטל.

במזבח,  צורך  יש  תודה,  קרבן  להקריב  כדי 
בכהנים ובבגדי כהונה, ועל כן ברור מדוע יכול 
היה רבי יוחנן לחקור כיצד יהיה סדר לבישתם 

לעתיד לבוא! 
)כמוצא שלל רב(    

אבותינו  את  הקב"ה  הוציא  לא  "ואילו 
ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים 
היינו לפרעה במצרים וכו' וכל המרבה לספר 

ביציאת מצרים הרי זה משובח".
)ברכות  בגמרא  הלא  להקשות:  יש  לכאורה 
להרבות בשבחי הקב"ה  למדנו שאסור  לג:( 

אלא רק מה שתקנו חז"ל, וכפי שהובא שם 
הוא  כיצד  שמע  חנינא  שר'  באדם  המעשה 
מתפלל ואומר "הא-ל הגדול הגיבור והנורא 
והאדיר והעזוז והיראוי החזק והאמיץ והודאי 
והנכבד". המתין לו ר' חנינא עד שסיים, ואז 
שאלו: "סיימת לכולהו שבחי דמרך?", ואמרו 
גנאי,  היא  שבחים  הוספת  שאדרבה,  שם 
משל למלך בשר ודם שהיו לו אלף אלפים 
דינרי זהב והיו מקלסין אותו בשל כסף, ואם 
לספר  שהמרבה  כאן  אומרים  אנו  איך  כן 

ביציאת מצרים הרי זה משובח?
אמנם, הרא"ש על אתר כתב שאין הדברים 
אמורים אלא בתפילה, אבל בינו לבין עצמו 
כן,  ואם  הרשב"א.  כתב  וכן  להוסיף,  יכול 
בליל הסדר שאינו בדרך תפילה אלא בדרך 
סיפור - מובן מדוע המרבה הרי זה משובח. 
רק  שלא  כתבו  אחרים  ראשונים  אולם 
בתפילה אסור להוסיף שבחים להקב"ה )עיין 

מורה נבוכים להרמב"ם, חלק א' פרק נט(.

יוסף  הגר"ע  הראש"ל  מרן  ביאר   - אלא 
זצ"ל  אמת"  "שפת  בעל  האדמו"ר  וכן  זצ"ל, 
מגור - מה שאסור להוסיף הוא בסתם, אבל 
לו להרבות בשבח  נס מותר  לו  מי שנעשה 
והודאה להקב"ה, ואף חייב להרבות בשבח 
חייב  הסדר  ובליל  מאחר  כן,  ואם  והודאה. 
אדם לראות את עצמו כאילו הוא עצמו יצא 
בסיפור  להרבות  חייב  ואף  מותר  ממצרים, 

נס יציאת מצרים.
זו כוונת בעל ההגדה: "עבדים היינו לפרעה 
הוציא  לא  ואילו  וכו'  ה'  ויוציאנו  במצרים 
הקב"ה את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו 
ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים 
וכו' ", ומכיון שכך הרי מותר להרבות בשבח 
והודאה - "וכל המרבה לספר ביציאת מצרים 

הרי זה משובח"...
דומה  באופן  וביאר  זצ"ל  האדמו"ר  והוסיף 
ודור  דור  "בכל  ההגדה:  בהמשך  הנאמר  את 
חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא 
"לפיכך  הרי  שכך  ומכיון   ," וכו'  ממצרים 
לפאר  לשבח  להלל  להודות  חייבים  אנחנו 
ולקלס",  לעלה  לברך  לנצח  להדר  לרומם 
אין  הרי   - יצאנו  עצמנו  שאנו  מכיון  כי 
מניעה ואדרבה, אנו חייבים להודות ולשבח 

להקב"ה עוד ועוד!

כאן המקום להודות לבורא העולם על חסדיו 
וזיכה  הלום,  ועד  מאז  עימנו  שגמל  המרובים 
למעלה  קרוב  במשך  זה  עלון  להוציא  אותנו 
כל  ה-300.  לגליון  בס"ד  ולהגיע  מ-10 שנים, 
קיום העלון הזה היא ממש בהשגחה פרטית, 
שעה שעה. אנו מרגישים בחוש את הסיעתא 
דשמיא מיוחדת המלווה אותנו, ועל כך אנו 

מהללים ומשבחים לקב"ה.
זכינו שהעלון יופץ באלפי עותקים, בכל רחבי 
בדרום  זכאי'  'בן  החל ממושב  והעולם,  הארץ 
וכלה באיראן העוינת, גם שם מקבלים יהודים 
אוהבי תורה את העלון ומתענגים עליו. יעידו 
על העלון התגובות הנלהבות שאנו מקבלים 
בתלמוד  ממחנך  החל  העם,  שכבות  מכל 
תורה שמבקש את העלונים מראש )"אני חייב 
ישיבה  לראש  ועד  שישי"...(,  יום  לפני  להתכונן 

חשוב שנהנה מהחידושים הלמדניים ומוסר 
אותם לתלמידיו. ייתן ה' ונמשיך להפיץ את 

הגליון בקביעות.
הכרת-הטוב  מדין  גם  להודות  ברצוננו 
בגופם  הן  והמסייעים  העוזרים  אותם  לכל 
החסויות.  ומפרסמי  התורמים  בממונם,  והן 
התורמים  לכל  בזאת  נשגר  מיוחדת  תודה 
שהוזילו מכספם במגבית פורים השנה למען 
יה"ר  יבורך.  הטוב  בשמו  איש  איש  העלון, 
ולכל  ידיהם  מעשי  בכל  הברכה  שתשרה 

אשר יפנו ישכילו ויצליחו.
לב  מקרב  להודות  גם  ההזדמנות  זאת 
כולל  אברך  הי"ו,  אהרון  ר'  לגרפיקאי המסור 
נפש של  יקר שמעצב את העלון במסירות 
ממש, בטירחה מרובה לדייק בכל הפרטים, 
וי.אי.פי.  מדפוס  הי"ו  ליברמן  יהושע  לר' 
באלעד, למשפ' טוקר הי"ו מדפוס 'יגדיל תורה' 
המסורים  המפיצים  עשרות  ולכל  בירושלים, 
מכוחם  ומשקיעים  הרבים,  את  שמזכים 
המקומות.  בכל  העלונים  את  להפיץ  וזמנם 

יבורכו מן שמיא.
כל ההשפעות  לקבל את  רצון שנזכה  יהי 
הרוחניות הרבות שניתן לקבל מלילה קדוש 
זה, נזכה להרגיש בני חורין אמיתיים ולעלות 

לרגל בבנין ביהמ"ק במהרה בימינו אמן.

בברכת חג פסח כשר ושמח,
המערכת.

דבר המערכת

גליון חגיגי לרגל חג הפסח וגליון ה-300!פנינים



פנינים לחג הפסח

"אמר רבי אלעזר בן עזריה: הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר 
יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא, שנאמר: 'למען תזכור את יום 
צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך' ימי חייך הימים כל ימי חייך הלילות"

איזה קשר יש, לכאורה, בין העובדה שרבי אלעזר בן עזריה נראה כבן שבעים 
שנה לאחר שנעשה לו נס ונולדו לו שערות לבנות, לבין זה שלא ניצח את חבריו 

ולקבוע הלכה שתיאמר יציאת מצרים?
ביאור נפלא בחריפותו, בהבנת "הרי אני כבן שבעים שנה", כתב הגאון רבי יצחק 

גליקמאן זצ"ל:
המהרש"א )ברכות יב: בד"ה ימי( ביאר, שהמחלוקת אם מזכירים יציאת מצרים בלילות 
או לא תתבאר גם לפי מה שאמרו בגמרא )ברכות ט.( "הכל מודים שנגאלו ישראל 
מבערב וכשיצאו יצאו ביום", והמחלוקת היא – שרבי אלעזר בן עזריה סבר שכיוון 
שהגאולה החלה בערב, יש להזכיר יציאת מצרים בלילות, ואילו חכמים חולקים 
עליו וסוברים שכיוון שעיקר הגאולה, שהיא עצם היציאה ממצרים, היתה ביום, על 

כן הזכרת יציאת מצרים אינה אלא ביום. עד כאן הסברו של המהרש"א.
אלא שבאמת היתה גאולה בפועל גם בלילה, כדברי יהונתן בן עוזיאל על הפסוק 
"ואשא אתכם על כנפי נשרים" – שהיו בלילה על הר המוריה, ואכלו שם את הפסח, 
והענן החזירם באותו לילה למצרים, ואם כן היתה גאולה בלילה, אלא שגאולה זו 

היתה רק לשעתה ולא גאולה של קבע.
האם גאולה לשעה נחשבת גאולה או לא, ובכלל: האם יש חשיבות לדבר שהוא 
זמני או שמא רק לדבר שהוא קבוע? נוכל לומר שבשאלה זו נחלקו רבי אלעזר בן 
עזריה ואשתו, שהרי היא טענה כלפיו שלא כדאי לו לקבל את הנשיאות, כי למחר 
יעבירוהו משררה זו, ואילו הוא סבר שיש חשיבות גם לדבר שהוא זמני, וכפי שהשיב 

לה "לשתמש אינש יומא חדא בכסא דמוקרא ולמחר ליתבר".
מי צדק בויכוח זה? העובדה שעשה הקב"ה נס והתמלא זקנו ונעשה בן לילה כבן 
שבעים שנה, מוכיחה שהצדק היה עימו יש חשיבות גם לדבר שהוא לשעה, ואם 
כן גם הגאולה הזמנית שהיתה לבני ישראל בלילה, כדברי יונתן בן עוזיאל, נחשבת 
לגאולה, ושוב ראוי להזכיר יציאת מצרים בלילות, ובכל זאת – אומר רבי אלעזר 

בן עזריה – לא עזר לי נס הלבנת הזקן לנצח את החכמים, עד שדרשה בן זומא...
)הגש"פ כמוצא שלל רב( ודברי פי חכם חן! 

"חכם מה הוא אומר, מה העדות והחוקים והמשפטים"
ביאר מגיד המישרים הגה"צ רבי שלום שבדרון זצ"ל: אלו שהם חכמים באמת, היינו 
חז"ל הקדושים, מתעניינים ומתעמקים בכל פרט ופרט ממצוות ומשפטי התורה.

בדבר זה ניתן להבחין כשלומדים פרשה מן התורה וחושבים שמבינים מה נאמר 
בה, אולם כשפותחים את המדרש נגלים לעינינו דברים חדשים, ורואים אנו לפתע 

היאך חז"ל ראו ולמדו, ומתברר למפרע שאנחנו לא ראינו ולא למדנו כלום!
מה באמת ההבדל בינם לבינינו?

הענין יובן ע"פ מעשה שהיה. בהיותי באמריקה לפני שנים רבות, סיפרו לי בני 
הבית ששהיתי בביתם, שלא הרחק מביתם מתקייימת תערוכה גדולה של כל מיני 
מכונות מכל רחבי תבל, ושאלתם בפיהם אם רצוני להצטרף עמם. עניתי להם 
כשחיוך על שפתי: "אינני צריך לנסוע לשם לראות, מספיק לי שתספרו לי מה 
היה שם, ואני אתאר את מה שהיה שם עוד יותר ממה שראיתם בעיניכם... וא"כ 

למה לי ללכת".
בחזרתם סיפרו לי, שראו שם כל מיני המצאות ומכונות נפלאות אשר יעזרו 
לאנושות מאד, ושאפשר ללכת שעות ע"ג שעות ולא לגמור לראות, וסיפרו לי 
בהתלהבות על כמה מכונות שראו, ולא רק שהם התלהבו אלא כל האנשים – שאמדו 

אותם במאות אלפי איש – התלהבו כמותם.
והוסיפו לספר, שהיו אנשים שכלל לא הסתובבו בתערוכה כולה לראות כמו 
כולם, אלא נעמדו ליד איזה מכונה מסויימת שעות ע"ג שעות, ובדקו אותה מכל 
צדדיה, ועל חלק מהם העידו שהם נמצאים כבר כמה ימים על יד מכונה זו מהבוקר 

ועד הערב, וכל המכונות וההמצאות הנפלאות אינם תופסות מקום אצלהם כלל.
סיבת הדבר פשוטה מאד. אנשים אלו בעלי מסחר ושיווק בעצמם, וסחורתם זהה 
למה שנגלה לעיניהם, ומכונה זו טובה הרבה יותר ממה שיש להם במפעל שלהם, 
ולפיכך תרים הם לנסות למצוא היכן הבורג שיש כאן מה שאין אצלם, שאם יגלו את 
הסוד יעשו זאת גם אצלם במכונה, והתוצרת שלהם תכפיל את כוחה, ולכן שונים 
הם משאר בני אדם, שלא באו הנה רק להתרשם לראות וללכת, אלא בעבודתם הם 

עסוקים, ללמוד ולעיין לנסות ולחקות מכונה זו והרוויח הרבה כסף!
זהו ההבדל בינינו לבין חז"ל הקדושים. כשאנו לומדים דבר-מה מן התורה, מצוה 
כלשהי או פרשה כלשהי, איינו משיגים את כל הטמון בה. ומה טעם? לפי שאנו באים 
רק 'להתרשם', או אפי' ללמוד לשם מצות ת"ת, שניים מקרא ואחד תרגום, אבל 
קוראים אנו בהעברה, מעיינים במפרשים קצת, מחדשים משהו והולכים לעניין הבא.

לא כן חז"ל הקדושים, שלא זזו מן המקום, נעמדו וראו את עצמם לא כתייר הבא 
להתרשם ולהנות, אלא כאנשים שזהו מסחרם! עסק התורה! עומדים ומתבוננים 
ולומדים את הדבר הצריך לימוד, ומתוך כך דלו מכל פרשה פנינים ולקחים לדורות 
)הגדת ר' שלום( הטמונים בה! 

"יכול מראש חודש"
פעם אחת, בליל הסדר, העיר מרן הגאון רבי אהרון 
קוטלר זצ"ל, שיתכן ומסדר ההגדה היה רבן שמעון 
בן גמליאל, שסובר בפסחים )ו.( כי שואלין ודורשין 
בהלכות החג שתי שבתות קודם החג, דהיינו מראש 

חודש, ולשיטתו אמר "יכול מראש חודש".

ומניין זה שרשב"ג היה מסדר ההגדה? כי אנו אומרים ב"הא לחמא עניא": "כל 
דכפין ייתי וייכול, כל דצריך ייתי ויפסח", ואיך אומרים כן בזמן הזה והלא אין לנו 
קרבן פסח. ואפשר היה להסביר לשון "ויפסח" דהיינו שיקבל את כל צרכי הפסח, 
כגון מצה ומרור. אך יותר נראה שנוסח זה נשאר בידינו מזמן שבית המקדש היה 
קיים, ובאמת הזמינו ליטול חלק בקרבן פסח, ואנו ממשיכים לאומרו זכר למקדש, 

שיבנה מהרה.
אבל אם כן קשה, איך מזמינים בלילה ליטול חלק בקרבן פסח, והלא הפסח אינו 
נאכל אלא למנוייו שחשבו עליהם בשעת שחיטה, ואי אפשר לצרף אליו אוכלין 
שלא התמנו עליו, שהרי הפסח נשחט מבעוד יום, ואיך מזמין עתה אנשים לאוכלו?
ויש לומר, שבשעת שחיטה התנה שהפסח נשחט לשם כל אדם שיביע רצונו 
לאחר מכן להימנות עליו. ואזי התברר למפרע שהיה בין הנמנים על הפסח. אבל 
אם כן קשה, שזה תלוי בברירה, ואנן קיימא לן )ביצה לח.( שבדאורייתא אין ברירה.

אכן שנינו )ב"ב כז:( אילן הגדל מקצתו בארץ ומקצתו בחו"ל, טבל וחולין מעורבין 
זה בזה. פירש"י, שאין סומכין על הברירה לחלקו לחצאים ולומר שלצד הארץ 
חייבים ולצד החוץ פטורים. רבן שמעון בן גמליאל אומר, הגדל בחיוב - חייב, הגדל 
בפטור – פטור, דקסבר יש ברירה. וכן בחולין )קלה:( לגבי ישראל ועכו"ם שלקחו 
שדה בשותפות, קסבר רשב"ג דיש ברירה. ולפי זה שפיר אמרינן "ייתי ויפסח" 

ומסתמכין על הברירה.
הרי לנו שנוסח ההגדה נתייסד לשיטת רבן שמעון בן גמליאל, ולשיטתו אמר "יכול 
מראש חודש" כי הוא הסובר ששתי שבתות קודם החג שואלין ודורשין בהלכותיו.
)הגש"פ ארזי הלבנון ח"א(  

'והגדת לבנך'
שמעתי ממגיד המישרים הגה"צ ר' אלימלך אברהם בידרמן שליט"א )בשיחה שמסר 
לפני כשנתיים(: דהנה, מבואר בספרים הקד', שג' המצות שמניחים בקערה מכוונות 

כנגד כהן, לוי ישראל, וכשמגיע זמן ה'יחץ', בוצעים את המצה האמצעית לשניים, 
את החלק הקטן מניחים בין שתי המצות השלמות, ואת החלק הגדול יתן לאחד 

מן המסובים לשומרה לאפיקומן.
)ובאמת,  ויש להקשות: מדוע דוקא בוצעים את המצה האמצעית, ולא העליונה 
דעת הרוקח ]סימן רפג[ והסמ"ג שבוצעים העליונה, משום אין מעבירין על המצוות, אך ההלכה לא 

כך. וע' בב"ח ]תעג[ שדחה דבריהם. ומצאתי ביפה ללב שכ', שבגלל שהמצה השניה היא כנגד לוי, לכן 

מחלקים אותה, וכעין מה שנאמר בו ]בראשית מט, ז[ אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל(. ועוד, מנהג 

ילדי ישראל 'לגנוב' את חתיכת היחץ שייחדו לאפיקומן )וקולמוסים רבים נשתברו על 
כך ואכמ"ל(. וכי בליל הסדר, שזהו זמן של החדרת אמונה וקדושה בילדים, חינוך 

למידות טובות וכו', מתאים 'לעודד' גניבות?...
וביאר בפנינת דרוש ע"ד הצחות: דהנה, המצה האמצעית היא כנגד שבט לוי. ומה 
המאפיין את שבט לוי? ידועים דברי הרמב"ם )בסוף הלכות שמיטה ויובל( ששבט לוי 
לא זכה לנחלה בארץ ישראל, 'מפני שהובדל לעבוד את ה' ולשרתו, ולהורות דרכיו 
הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר 'יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל' ', 
ומסיים הרמב"ם 'ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי עולם אשר נדבה 
רוחו אותו והבינו מדעו להיבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעבדו לדעה את ה'... הרי 

זה נתקדש קודש קדשים ויהיה לו ה' חלקו ונחלתו לעולם וכו' ' ע"ש.
יוצא מדברי הרמב"ם, ששבט לוי הוא המעמיד את התורה בעם ישראל ומורה את 
משפטי הקב"ה בעולם, וזה כמובן ע"י לימוד ועמל התורה. לכן, ה'גניבה' במצה של 
שבט לוי באה לומר, לגנוב שעות עבור לימוד התורה, להטמיע בילדים שבשביל 
לגדול ולצאת ת"ח חייבים 'לגנוב' זמן משאר הדברים ולוותר עליהם, למען לימוד 

התורה, כי 'אם לא עכשיו אימתי'?...
ומה נאה ומה יאה, להסמיך לכך את פירושו הנפלא של מרן החתם סופר זיע"א, 
שפירש את הגמרא בשבת )לא.(: "אמר רב, בשעה שמכניסים אדם לדין אומרים לו: 
נשאת ונתת באמונה? קבעת עיתים לתורה? וכו' ", ופשט המילה 'קבעת' הוא מלשון 
קביעות, ששואלים אותו האם זמני הלימוד שלו היו קבועים, ולא ויתר עליהם בעד 

שום הון שבעולם )כן, גם בבין הזמנים...(.
וכמו שמצינו בכמה מקומות  גזילה,  אך החת"ס פירש, ש'קבעת' הוא מלשון 
', ]מלאכי ג, ח[, 'וקבע את קובעיהם נפש' ]משלי כד[ ועוד(, וא"כ –  )'היקבע אדם ה'  בכתובים 
'גנבת' מהזמן של המנוחה וכד'  'גזלת' עיתים לתורה? האם  שואלים אותו האם 
)עלון קבלת שבת( לחטוף עוד דף גמרא, או ההיפך?... 

"ואחרי כן יצאו ברכוש גדול"
נאמר בתורה )שמות ג, כב(: "ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב 

ושמלות ושמתם על בניכם ועל בנותיכם".
הקשה בספר 'פנים יפות': יש להבין, לשם מה הורה הקב"ה למשה שיאמר לבנ"י 
לשים את כלי הכסף והזהב שישאלו ממצרים על בניהם ובנותיהם, איזו תועלת 

יש במעשה זה?
ועוד קשה, דהלא איתא בב"ק )דף קיג:( דגזל עכו"ם אסור, וא"כ מה התועלת היה 
בכך ששאלו מאת המצרים את כליהם, הרי היה עליהם להשיבם לבעליהם. ואמנם 
הפקעת הלוואתו של העכו"ם מותרת, אך שאילה אינה כהלוואה, כיון שעל השואל 

להחזיר את החפץ בעינו, שלא כהלוואה.
אלא נראה, שהמצרים בשמעם כי ברח העם, נתייאשו מממונם. אולם ייאוש לבד 

אינו מועיל, והגזילה אינה נקנית אלא בשינוי רשות וייאוש )ב"ק קיא:(.
לפיכך אמר הקב"ה למשה: "ושמתם על בניכם ועל בנותיכם", כדי שיהיה גם 
שינוי רשות. אף שהשואל עדיין חייב לשלם לבעלים את דמי החפץ ששאל, גם 
לאחר שהבעלים נתייאשו כבר, מ"מ זהו סתם חוב, ואינו עדיף מכל הלוואה מעכו"ם 
)הגש"פ טללי אורות( שמותר להפקיעה. 



"ועבדום ועינו אותם... ואחרי כן יצאו ברכוש גדול".
דורשת הגמרא בברכות )דף ט.(: "דבר נא באוזני העם וישאלו... כלי כסף וכלי 
זהב"... אמר ליה הקב"ה למשה: בבקשה ממך, לך ואמור להם לישראל: בבקשה 
מכם, שאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב שלא יאמר אותו צדיק 'ועבדום ועינו 

אותם' - קיים בהם, 'ואחרי כן יצאו ברכוש גדול' לא קיים בהם וכו' ".
הגאון רבי שלמה דוב הכהן שפרינץ זצ"ל, אב"ד מעזריטש ובעל שו"ת "לשד השמן" 
)חלק יו"ד, בהקדמת "מנחת תודה"(, הקשה את קושיית המפרשים, על מה שנראה 

הקב"ה חשש רק ממה שיאמר אברהם, והלא אף אם אברהם לא יאמר – על 
הקב"ה לקיים את הבטחתו?

עוד תמה על לשון "אותו צדיק", שהרי הסברה נותנת שדוקא מפני שהוא צדיק 
– לא יאמר ולא יתלונן על מעשי בוראו!

וקושיא נוספת: הלא הבטחת הרכוש הגדול שהובטחה לאברהם, תתקיים ממילא 
בביזת הים?

והוא מיישב את כל אלו – במשל נפלא:
משל לגביר גדול, איש נכבד וחשוב ממקורבי המלך, שכרת ברית עם קרובו, 
והבטיח לו לעמוד לימינו ולימין זרעו אחריו בכל צרותיהם, ככל שיוכל להושיט 

את עזרתו.
חלפו שנים, ואחד מצאצאי קרוב המשפחה, איש עני מדלת העם, הסתבך קשות 
בעלילה שהעלילו עליו. הגיע עניינו בפני שופטי המלך, ואלו גזרו עליו עונש מוות.
לאסונו ולשברו, לא היה הגביר מקורבו של המלך בביתו, כי יצא לדרך רחוקה. 
ותהום כל העיר בבכי תמרורים ובאבל גדול ומר על נפש נקי וצדיק שתאבד 

תיכף מן העולם – ואין עוזר ומושיע.
כך עברו עליהם הימים בבכי תמרורים, עד שהגיע יום ביצוע גזר הדין. בחצוצרות 
הוזעק העם לכיכר העיר, שם כבר הוכן עץ התליה. התליין ועוזריו הלבישו את 
הנידון למוות בבגד האדום, מזכיר בית המשפט קרא בקול גדול מן הכתב את 
נוסח פסק דינם של השופטים, האומלל הועלה אל העץ, עניבת החנק נקשרה 
סביב צוארו, רגליו עוד עמדו על בול עץ קטן, כאשר התליין שלח את ידו כדי 

למשוך את בול העץ ולהפיל את הנידון, למען ייחנק.
אולם בדיוק ברגע זה, נשמעה צעקה ממרחק. כרכרה רתומה לצמד סוסים 
התקרבה אל הכיכר, ממנה ירד העשיר מקורבו של המלך, אשר קרא לעבר 
התליין: "עצור! אל תהרגוהו!" – ומיד רץ אל ארמון המלך, נפל על לרגליו וביקש 
לחון את צאצאיו של ידידו הותיק. המלך נעתר. היהודי הורד מעץ התליה, חפשי 

לנפשו.
מי יוכל לתאר את גודל השמחה שפשטה בקרב העומדים מסביב על הישועה 
הגדולה שבאה בפתע פתאום, עד כי מרוב חדוה הביאו כולם כסף מתנות לאותו 
יהודי עני ואומלל, שכעת גם נחלץ בזכות זאת מעניו. כמובן שגם שמו של הגביר 

ממקורבי המלך יצא לתהילתו ושמו התפאר בפי כל כמלאך מושיע.
הגיעו הדברים לאוזנו של ידידו הותיק והישיש, בעל בריתו משכבר הימים. למרבה 
ההשתוממות, כאשר סיפרו לו את כל המעשה והיללו בפניו את הגביר, לא 
התפעל כלל – אלא התלונן על הגביר באומרו כי לא נהג כפי שצריך וראוי היה 

לנהוג כלפי אותו עני מצאצאיו.
מדוע ולמה? תמהו השומעים ובליבם סברו כי שכלו נשתבש מרוב השנים 

שעבר עליו.
הסביר להם הישיש בטוב טעם ודעת: אכן, בצדק הנכם מתפעלים על שאותו 
גביר הצליח להציל נפש משיני הטורף ולחלצה מעמוד התליה. אולם אני, שכבר 
ראיתי בשנותי הארוכות את מעשיו הכבירים של אותו גביר. יודע אני כי רב 
חילו וכוחו, על כן מתפלא אני עליו: איך זה לא העניק בעצמו לאותו ניצול מתת 
כסף הגונה, למען ייחלץ מעוניו ולא יזדקק למתנות מאחרים? והלא הבטיח לי 
בשעתו, כאשר כרתנו את הברית בינינו, כי יושיע את זרעי עד סוף כל הדורות!

כך גם – אמר בעל "לשד השמן" – בענין אברהם והרכוש הגדול. כל מי שראה 
או שמע את גודל הניסים שעשה הקב"ה בהוציאו את בני ישראל ממצרים, עמד 
נפעם ומשתומם, וכמובן שלבני ישראל די בנס ובתשועה הגדולה שעשה עמהם, 

ומי הוא שיעלה על דעתו להתרעם על חסרון ההענקה?
לא כן אברהם אבינו, ראש המאמינים המלומד בניסים, שכבר הכיר וידע את 
כוח ה', את רוב חילו ועוצם תקפו וגבורתו בכל הניסים והנפלאות שעשה עמו, 
משום כך נס יציאת מצרים אינו בעיניו פלא ותמהון. הוא יתמה דוקא על חסרון 
קיום נתינת הרכוש כהבטחתו. ואף שעוד מצפה להם ביזת הים – מכל מקום 
דוקא מפני מעלתו כ"צדיק" לחסרון קיום ייחשב, וכפי שמבואר בגמרא ביומא 
)דף פו.(: "היכי דמי חילול השם? אמר רב: כגון אנא דשקילנא בישרא מטבחי ולא 

יהיבנא דמי לאלתר" )רב אמר שדרגתו ובמעלתו, אם לוקח הוא בשר בהקפה מן הקצב ואינו 
משלם מיד – לחילול השם ייחשב לו(.

לכן הוגדר כאן אברהם כ"צדיק" – כי דוקא משום צדקתו ומעלתו יכול היה 
להתרעם על אי-קיום הבטחת הרכוש הגדול לאלתר, מיד עם צאתם ממצרים...

 
)שו"ת לשד השמן(  

"וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו"
מביא רש"י: "שנצטרע והיה שוחט תינוקות ישראל ורוחץ בדמם".

יוסף שלמה כהנמן זצ"ל, הרב מפוניבז': מאחר וכל הצרה  הקשה הגאון רבי 
שנתחדשה עליהם במיתת המלך היתה בשחיטת תינוקות ישראל, מדוע נאמר 
"ויאנחו בנ"י מן העבודה", היה לו לומר "ויאנחו בנ"י מצרת שחיטת התינוקות"?

ותירץ הגאון רבי שמואל דוד וואלקין זצ"ל את קושייתו, ע"פ מה שאמרו בגמ' 
במועד קטן )כד:( על ילדים שנפטרו, מאיזה גיל מספידים אותם, עניים בני שלש, 
עשירים בני חמש, וביאר רש"י 'לפי שהעני מצטער על בניו יותר מן העשיר, לפי 
שאין לו שמחה אחרת'. פירוש, עני קשה יום, ברוב דוחקו ולחצו מוצא לעצמו 

נוחם במעט הנחת שרווה מבניו, אבל העשיר אינו זקוק לנחמה זו כלל.
כמו כן בני ישראל, הגם שהיתה העבודה קשה להם גם מקודם, בכל זאת כל זמן 
שזכו לגדל את ילדיהם ולשמוח בחברתם היתה בכך הקלה רבה מקושי השיעבוד, 
בשל הרגשת הסיפוק כי הם חיים ועובדים עבור בניהם, ורווים נחת מהתפתחותם 
וגידולם, וכמו שאמרו "ואת עמלנו, אלו הבנים". ואילו שעה שנצטרע מלך מצרים 
והתחיל לשחוט התינוקות איבדו ממילא את שארית תקוות החיים שהיתה להם, 
ואו אז העבודה עצמה היתה קשה להם שבעתיים. לפיכך "ויאנחו בני ישראל 'מן 

העבודה' ויזעקו". 
נמצינו למדים, שהשקעה בגידול הילדים )ואפילו בתינוקות קטנים...( הוא נחת ולא 
)הגש"פ משל האבות( מאמץ!...     

"כן עשה הלל, בזמן שבית המקדש היה קיים היה כורך מצה ומרור 
ואוכל ביחד"

בגמרא )פסחים קטו.( הובא שרבנן נחלקו על הלל וסברו שאין לכרוך יחד את 
המצה והמרור, משום שסברו שמצה בזמן הזה זה מדאורייתא ומרור אינו אלא 

מדרבנן ויבטל את המצה שהיא מדאורייתא.
ועל כך תמה הגאון רבי ישראל יעקב אלגאזי, בעל "ארעא דרבנן" )מערכת א', סימן 
ב'(: מדוע היו צריכים רבנן את הטעם של "מצוות מבטלות זו את זו", והלא יכלו 
להקשות על הלל מכוח הכלל "אין עושים מצוות חבילות חבילות"? ואף שבגמרא 
)פסחים קג.( התבאר  שבעניין אחד, כגון קידוש והבדלה, אין איסור לעשותן 

חבילות חבילות, הרי מצה ומרור אינם ענין אחד, כי מצה היא זכר לחירות ומרור 
הוא זכר לשעבוד? ותירץ, שלעולם הם נחשבים כעניין אחד, כי על ידי השעבוד 

נעשתה החירות.
באופן אחר יישב הגאון רבי שמעון בצלאל ניימן, בעל "משיב נפש" )על מסכת 

פסחים(:

יסדו האחרונים )"מנחת חינוך", מצוה י'; שו"ת "כתב סופר", אורח חיים(, שידי חובת אכילת 
מצה אין האדם יוצא אלא בהנאת מעיו, ולכן הדין הוא ש"בלע מצה – יצא", אבל 
במרור המצוה היא להפך – רק הנאת גרונו, כמו שפירש הרשב"ם  בפרק ערבי 
פסחים, שהתורה הקפידה למרר את פיו של האוכל, זכר ל"וימררו את חייהם". 
ואם כן, אין כאן "חבילות חבילות" כלל, שהרי אין הם באין כאחד, כי את מצות 
עשה של אכילת מרור מקיים מיד במרירות פיו, ואילו מצות עשה של מצה יוצא 

רק שבא לתוך מעיו!

"חד גדיא..."
מאות רבות )!( של פירושים נאמרו לבאר את עניינו של פיוט זה, שתיקנו לומר 
לאחר הסדר, ועל שייכותו לסיפור יציאת מצרים. ה"חד גדיא" הראשון שהוזכר 
הוא בהגדת התשב"ץ, שפירשו בטעם משלו. לאחר מכן נדפס גם בהגדה בפראג 

משנת ש"נ ומשם לכל תפוצות ישראל.  
הגאון רבי יוסף חיים מבבל, בעל ה"בן איש חי", ביאר בדרך זו:

אם נתבונן בסיפור המעשה של "חד גדיא", תתעורר מאליה תמיהה גדולה: 
אומנם החתול נהג שלא כשורה כאשר אכל את הגדי, אך לעומתו הכלב בהחלט 
עשה כדין כאשר נשך את החתול הרשע. והמקל שהכהו בן בליעל הוא, שהרי 
פגע בכלב שומר החוק והסדר, שרק נקם את נקמת הגדי האומלל, ומעתה האש 
ששרפה את המקל – יפה עשתה, כך נאה וכך יאה. והמים שכיבוה שלא כדין 
עשו, ועל כן עלינו לכאורה לומר "יישר כח" לשור ששתה את מי המריבה הללו, 
ומאידך עלינו להתקומם נגד השוחט, שהניף את המאכלת על צוואר השור 
הצדיק ושחטו עד שפרחה נשמתו, ובהכרח נגיד לאור כל זאת למסקנה שמלאך 
המוות, שהמית את השוחט – כדין עשה, ומעתה תתעורר השאלה: מדוע העניש 

הקב"ה את מלאך המוות?
אך התירוץ לזה הוא פשוט וברור: אכן, לא כהוגן נהג החתול כאשר אכל את הגדי, 
אולם אין זה מעניינו של הכלב להתערב על ריב לא לו, איש לא מינהו לגואל 
הדם של הגדי, ועל כן צדק המקל שהכהו, ולא צדקה האש ששרפה את המקל, 
וצדקו המים כשכיבו את האש, ולא צדק השור כששתה את המים, והשוחט צדק 
בשחיטת השור ומלאך המוות לא כדין עשה, ונמצא שהקב"ה הענישו כדין, א-ל 

אמונה ואין עוול!
וכל זה אינו אלא משל על ענין יציאת מצרים. שכן לכאורה גם עליה קשה 
קושיא דומה: מדוע העניש הקב"ה את המצרים, והרי הקב"ה הוא שגזר שיעבוד 
על עם ישראל? אלא, כאשר גזר הקב"ה את השעבוד, באומרו לאברהם אבינו 
"כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם" – לא אמר מי יהיה העם שישעבד את ישראל, 
והמצרים הם שבחרו למלא תפקיד זה, ועל כן אנו משיבים להם מעין התשובה 
שב"חד גדיא": השעבוד אומנם נגזר על ישראל, אבל אתם מה לכם שנכנסתם 
)הגדש"פ בן איש חי( ומיניתם עצמכם לתפקיד המשעבדים? על כן נענשתם! 

העלון מוקדש  -  להצלחת ברו"ג
ישי בן אילה, רחמים בן מונירה, עידן ולילך בני מרים, משפ’ מנצור 
ואריה  נסים  מרגו,  בן  יהודה  בהפצה.  והמסייעים  התורמים  וכל 

דניאל בני אילה בישיבות הקדושות, משפ' מארי. 

לרפואת
ראובן בן שרה,  נסים 

בן חורם, בתושח"י

לעילוי נשמת
דניאל הכמת בן דוד, אליהו בן חנה יונה, אליהו בן פרחה, סלים בן חביבה, שלמה בן עובדיה ז"ל. שושנה פורן בת טאוס, יעל בת רבקה, 
יונה בת רומיה, פרבין נמכי בת עוסניגאן, שמחה בת עוסניגאן ע”ה, רחל בת פנינה פרלה ע"ה. בת שבע אסתר ע"ה בת אביטל  חנה 

תבדלח"א, יוסף חיים ז"ל בן דוד יבלחט"א, אורי ז”ל בן אשר אנשל יבדל”א, דוד אריה בן אליהו יוסף ז”ל



'ערכים'  ארגון  ידי  על  נערך  לדוגמא'  הסדר  'ליל 
במקומות רבים ברחבי הארץ. בערב עורכים הדגמה 
מוחשית לכל סממני הסדר תוך הסבר מפורט ולימוד 
תכני ההגדה. בא' בניסן תשע"ג ערכנו בבית הכנסת 'היכל 

מרדכי' שבהרצליה פיתוח 'ליל הסדר לדוגמא'.
בתחילת הערב ניגשה אלי ט. בוגרת סמינר ערכים 
להקליט  תוכל  האם  ושאלה  ש.  בקיבוץ  המתגוררת 
את מהלך הערב במצלמת וידיאו, לפשר תמיהתי היא 
הסבירה שמכיון שאצלה בבית מזה עשרות שנים לא 
עורכים ליל הסדר, ילדיה אינם יודעים כיצד הוא נראה! 
השנה ברצונה לערוך אותו כהלכתו, לכן היא מבקשת 
בעדינות מה בקשר לבעלה,  בררתי  פרט.  כל  ללמוד 
ותשובתה היתה שהוא הבטיח 'לכבד', כלומר לשבת 

בשולחן ולא להפריע...
כשהדגמתי את צורת ההסיבה, הצביעה ט. ושאלה 
האם נשים גם מסיבות... עניתי שנפסק בהלכה שרק 
נשים חשובות מסיבות. והוספתי בהומור שהיא לבטח 
הסדר  'עורכת'  הלא  היא  כי  זה...  קריטריון  על  עונה 
נראה  בני הבית את מצוות הלילה. אזי  ומלמדת את 
שכדאי שתיסב, לפחות שיראו וילמדו הבנים על מצווה 
זו. בסיום הערב היא בקשה ללמוד בפירוט את הלכות 
הפסח. ואכן היא קבלה הדרכה מארגון 'ערכים'. יומיים 
לפני החג מתקשרת ט. ומספרת שהצליחה להכשיר 
שיתפו  מהדת,  ריחוקם  למרות  הבית  בני  הבית,  את 
פעולה וסייעו. כעת היא מעוניינת לרכוש כלים חדשים 
וכן לרכוש מוצרי החג. ט. מעוניינת  ולהטבילם כדת, 
בהכשרים הכי מהודרים: 'אם עושים סדר אז שיהיה הכי 
טוב'. מצות ריחיים של יד, לא שרויה וכו' וכן היא זקוקה 
לעשרים הגדות! עשרים? כן, בע"ה תשתתף המשפחה 
' באותו  המורחבת והיא לא רוצה 'הגדת הקיבוצים... 
היום היא הופיעה בג'יפ מאובק הישר לתוככי בני ברק, 
גם הג'יפ עבר הכשרה לפסח... והועמס בכל צרכי החג. 
בחנות שרכשה את המצות העניקו לה במתנה דיסק 
חסידי של שירי פסח מקוריים, ומאז עד לכניסת החג 

אלו היו הצלילים שנשמעו בבית.
עם סיום החג קבלתי מגב' ט. מכתב נרגש ביותר ובו 
בני  בליל הסדר:  בביתה  היא מתארת את שהתרחש 
המשפחה המורחבת ישבו סביב השולחן הגדול והמפואר 
שערכנו: 'בקשתי מאבי שיערוך את הסדר אך הוא סרב, 
בעלי גם הוא הצטרף לסירוב... בלית ברירה התשייבתי 
אני להסביר את הלכות הסדר, בני הבית שיתפו פעולה, 
וכך התחלנו באמירת ההגדה, אבי ישב לצידי מהורהר, 

למרות טבעו הסוער הוא לא פצה את פיו.
כשהגענו לבן הרשע שבארבעת הבנים, ביקש אבי 
לומר מספר מילים, הוא פתח את דבריו ברעד ואמר: 
אני הוא הבן הרשע! וכאן החל בסיפורו האישי שלעולם 
לא נחשף בפנינו: גדלתי בבית חסידי בפולין, ימים אלו 
היו ימי טרום מלחמת העולם השניה. הורי היו יראים 
אך  צאצאיהם,  לחינוך  נפשם  את  הם מסרו  ושלמים, 
למצער התחברתי לנערים פורקי עול, נחשפתי לעיתונות 
שבקדושה,  דבר  לכל  ובזו  שלעגו  עיתונים  קלוקלת, 
בעיקר עשו צחוק מדקדוקי המצוות סביב חג הפסח. 

אז  הייתי  בלבי,  עכנאי  של  כארס  חלחלה  זו  ליצנות 
בגיל חמש עשרה, מבחוץ עדיין נראיתי כירא שמים, רק 
מבחוץ... והנה עם התקדש ליל הסדר, אבי יושב בראש 
השולחן, אימי ואחיותי סביב השולחן ואני, הבן היחיד, 
התבקשתי שוב לשאול את ארבע הקושיות, ואז במקום 
שאלת  את  שאלתי  המקוריות  השאלות  את  לשאול 
הנוראים  הליצנות  דברי  של  נופך  בתוספת  הרשע... 

שקראתי...
מפיו  המילים  נעתקו  ובתדהמה!  בהלם  היו  הורי 
של אבי! אמי פרצה יחד עם אחיותי בבכי נורא, ואני 
קמתי מהשולחן בצחוק מתגלגל, והלכתי לישון. בסלון 
השתרררה שתיקה, התדהמה היתה גדולה, אבי התעשת 
ראשון, הוא ביקש מאחותי הקטנה הי"ד לשאול 'מה 
נשתנה', ענה את התשובות במתיקות כפי שהיה רגיל. 
ואז לכשהגיע אל הבן הרשע, הגביה אבי את קולו ואמר: 
הבן הרשע גם כשהוא מזלזל ובז לכל דבר שבקדושה, 
אל לנו להתפעל מדבריו, שכן הוא שבוי בקליפת היצר 
הרע. עלינו לעזור לו לצאת מהשבי, מהי אותה עזרה? 
דמעות ותפילות! נתפלל ונבכה שלא ניגע לריק, שעמלנו 
לא יהיה לשוא, שבננו יזכה לשוב בחזרה אל המקום 

שממנו בא.
דברים אלו הכעיסו אותי עד מאד, אני שבוי בקליפת 
היצר? אני חופשי! אני מתקדם! אתם השבויים בתפיסת 
עולם של השטייטל הנושן והמיושן. יצאתי בזעם מהבית, 
ויצאנו להתהולל. חזרתי לבית  לי ברחוב,  חברי חיכו 
נראים כאבלים שחרב עליהם  היו  לפנות בוקר. הורי 
עולמם. אבי ישב עמי לשיחה נוקבת וקרא לי לחזור בי, 

אך אני גמרתי אומר להפנות עורף לדרך התורה.
אני  בני,  ראה  ואמר:  חודר  במבט  בי  הביט  אבא 
קיבלתי מאבי את לפיד האש של תורת ישראל, אבי קיבל 
זאת מאביו וכן הלאה הדרך עד מעמד הרי סיני, שלושת 
אמא  אלפים ושלוש מאות שנה הלפיד עובר מאב לבן, 
ואני השתדלנו להעביר לך את הלפיד כמתכונתו ללא 
כל שינוי, שפכנו ים של דמעות כדי שתגדל ירא שמים, 
עשינו כל שביכולתנו שתצמח ותגדל להיות ערליכער 
איד - יהודי ישר, אני מבקש ממך, תשתדל להיות כזה. 
תעביר את הלפיד הלאה, אני מאמין שכך זה יקרה, איני 
יודע מתי, אך זה יקרה, כי מקובלנו שדמעות לא שבות 

ריקם!
נשארתי אדיש וקר אמרתי לאבא ביובש: מושגים אלו 
השתנו, הלפיד המיושן שלך כבר לא מעוניין, היום יש 
את היהודי העברי החדש ציוני וחופשי, על זה תהיה 
גאוותך! אבי ממש לא שוכנע מהדברים... ואמר: אולי 
בחיי, אולי אחרי מותי, אתה עוד תראה שהיהדות הישנה 
והעתיקה תנצח. למחרת הפסח התארגנו החברים לעלות 
לארץ ישראל. גורמים שונים סייעו לנו לרכוש כרטיסים 
לנסיעה. האוניה אמורה היתה להפליג לחופי קפריסין 

ומשם להמשיך לארץ ישראל.
מסוגל  איני  הכאובה  הפרידה  על  מהורי,  נפרדתי 
לדבר כעת. הגענו בדרך לא דרך לארץ ישראל, היינו 
בין מקימי המדינה, את הפאות החלפתי בבלורית, את 
הבגדים השחורים החלפתי בבגדי חאקי, עבדנו קשה, 

ייבשנו ביצות, בנינו בתים, ואז הגיעה השמועה על פרוץ 
הנוראיות התגנבו  מלחמת העולם השניה, השמועות 
לאוזנינו, כאבתי עד מאד למשמע העדויות על עקידת 
משפחתי היקרה הי"ד ועל חורבן מולדתי. בטיפשותי 
לא הבנתי איך היהודים 'הסכימו' ללכת 'כצאן לטבח'. 
אני, חשבתי לעצמי, הייתי לוחם... עושה מרד... ומת 
מוות של גיבורים... זעמתי זעם רב על הורי וקהילתם 
שלא נלחמו. אמרתי לעצמי כמה צדקתי שגמרתי אומר 
להיות יהודי חדש, 'פייטר', חזק, עוצמתי, וגאה, שאותו 

לא ירמסו לעולם.
בצפון  קיבוץ  הקמנו  הקומוניזם,  ברעיון  האמנתי 
לאור אידאולוגיה זו. המשפחה שהקמנו היתה חילונית 
חרדית... כלומר דאגתי וחרדתי שלא יהיה בבית שום 
סממן יהודי מיושן... נס שנולדו לי רק בנות שלא הייתי 
צריך להתלבט על ברית מילה... כשאת היית קטנה ערכנו 
סדר קיבוצי כשעל השולחן היו לחם ובירה )רח"ל(, שרנו 
את שירי האביב מתוך ה'הגדה הקיבוצית', הכל היה נראה 
כה נפלא. ניצחתי את אבי הי"ד. אך הנה, יחד עם קריסת 
המפעל הקיבוצי, התברר השקר הגדול של הקומוניזם. 
הילדים זנחו את הרעיון שעליו נלחמנו. אין יותר אירועים 
קיבוציים כמו ליל הסדר או הבאת ביכורים... התחלתי 
להבין שדרכינו קוצים, כפי הידוע לכם בת אחת שלי 
עזבה את הארץ עם בעלה הנוכרי... האחרת לא רוצה 
להינשא... רק את ואחותך הקמתם משפחות. בך בתי 

הגדולה היתה גאותי.
כשהזמנת אותי הערב, לא הבנתי למה כוונתך, הלא 
הסדר הקיבוצי נשכח זה עשרות בשנים, ולסדר היהודי 
של פעם בטח את לא מתכוונת... תמהתי מה את מתכננת 
לערב הזה. אך כשהגעתי וראיתי את מצות היד הישנות 
והעתיקות, את החריין, את הכרפס, את הזרוע הצלויה, 
כמעט שחשבתי להתעלף! האם אבי ז"ל צדק?! והנה 
אני יושב ושומע את המשפחה שרה את השירים ששרנו 
בבית הורי בעגה החסידית... חשבתי שאני יוצא מדעתי... 
לילה שלם את מדברת בחרדית... האם כל זה בעצם 
מבשר לי שאת חוזרת בתשובה... אל היהדות הישנה 

שממנה ברחתי?!
אבא ישב לצידי ומחה את זיעתו, לא ריחמתי... עניתי 
לו בעוז: אבא, סבא צדק וניצח! קיבלתי את הלפיד מהידים 
אך אני מעדיפה לקבל אותו מהידיים  הקדושות שלו... 
שלך... שבעים שנה הלפיד מחכה שתעביר אותו הלאה! 

אבי שב לשתיקתו. המשכנו את הסדר עד תומו.
הסדר  בראש  ש.  בקיבוץ  הסדר  ליל  תשע"ד,  פסח 
יושב יהודי קשיש בלבוש לבן כשכיפה גדולה על ראשו 
ועורך את הסדר בדיוק כפי שאביו ערך: מצות יד, לא 
כמו  היהודית  השירה  יומין.  עתיקות  הגדות  שרויה, 
מפעם הדהדה ברחובות הקיבוץ, והעידה יותר מאלף 
עדים התגשמות חזון הנביא: "והשיב לך אבות על בנים, 

ולב בנים על אבותם".
)האמנתי כי אספר( חג פסח כשר ושמח. 

א. שאלה: האם יש עדיפות לשתות ד' כוסות בכוס זכוכית?
תשובה: בגמרא בפסחים )דף קח:( מבואר בשם רבי יהודה, שצריך שיהיה בארבע כוסות 
טעם ומראה יין, והסביר רבא שהוא מזה שנאמר )משלי כג, לא( 'אל תרא יין כי יתאדם'. וכתב 
רשב"ם, שהכונה שצריך שיהיה ליין מראה אדום, והראיה מהכתוב היא, שכן הזהיר הכתוב 

שלא לחמוד להיות רגיל בשתיית יין, ומוכח שיש חשיבות למראה היין האדום.
)לדף רצד(, שאביו החכם צבי ז"ל היה  וכתב היעב"ץ בהגהותיו לסידורו שערי שמיים 
בוחר בכוס עגול של זכוכית בהיר ויפה לכוס של ברכה, ולא בגביע כסף וכוס זהב, אף שלא 
חסרו לו כלי שתיה מזוהבים וכלים מכלים שונים יקרים וחשובים. והיה נותן טעם לדבר על 
בחירתו זאת, שנא' 'אל תרא יין וכו' ' ומוכח ששבח הוא ליהנות גם ממראיתו של היין, ו'טוב 
מראה עיניים מהלך נפש' )קהלת ו, ט(. והרי בחרו ביין אדום לכוס של ברכה מפני שמראהו 
משובח, ומה תועלת יש באדמומיתו אם אין היין נראה ואין מבחינין בין לבן בין לבן לאדום 
ושחור ולא בין צלול לעכור, ועל כורחך צריך שתהיה הכוס של זכוכית שקופה וכך יראו את 
היין. וכתב היעב"ץ עוד טעם לדבר, מאחר ועל פי המבואר בברכות )נא.( שאחד מהדברים 
שנאמרו בכוס של ברכה הוא שיתן בו עיניו, אם כן צריך שיהיה נראה היין שהוא עיקר המכוון 
בכוס, שאין הכונה להסתכל בכלי אלא במשקה שבתוכו, וכעין מה שאמרו ביומא )לה.( לגבי 
כתונת הכהן גדול שהיה בשרו נראה מתוכו כחמרא במיזגא. והוסיף היעב"ץ, שירויח בזה 
כי בכלי זכוכית יראה היטב כל דבר המאוס הצף או מרוטט ושוקע בתוכו מה שלא יראה 

וימצא בכוס של זהב )וע"ע רש"י בסוכה ]נג.[ ד"ה מיזגא(.
ולענין כוסות של ליל הסדר, כתב בשו"ע )או"ח, תעב ב( שיסדר שולחנו בכלים נאים, וכתב 
בנזירות שמשון )שם( שכלי זכוכית עדיפים על של זהב, ע"פ המבואר במדרש )אסת"ר ב, 
י( עה"פ 'והשקות בכלי זהב', השקיותיו של אותו רשע לא היו אלא בשל זהב, רבי פנחס 
אמר והלא נפשו של אדם חותה ]מואסת ומצטערת[ לשתות בשל זהב, אלא אלו כוסות 
דיוטיריטא )משובחים( של כלי זכוכית שרואים צל פניהם בהם, ]והם[ יפים ויקרים ככלי זהב 

)ועע"ש בהגהות הרד"ל ועוד(. גם היעב"ץ )שם( הסתייע מדברי המדרש הללו לחשיבות כלי 
זכוכית לכוס של קידוש.

גם בספר דרכי חיים )הנהגות, אות פז( כתב שמנהג בעל ה'דברי חיים' זיע"א היה להשתמש 
בכוסות של זכוכית, וכן הובא בהגדת הקה"י )עמ' קיז( בשם ארחות רבינו )ח"ב עמ' ס( על 

מרן הסטייפלער זצ"ל שהקפיד מאד בזה. 

ב. שאלה: האם יש ענין לסייד את הבית לפני חג הפסח, ומדוע?
תשובה: כתב בשו"ת 'תורה לשמה' )סימן תקט( המיוחס לרבינו יוסף חיים זצ"ל בעל 
ה'בן איש חי', שהטעם שמנהג העולם לסייד דוקא לפני חג הפסח ולא לפני חג הסוכות 
הוא פשוט, מפני שבפסח האדם דר בחדריו, ולכן מסיידים קודם חג הפסח כדי שידורו בחג 
בסיוד חדש ונקי, ויש בכך משום כבוד יום טוב. אך בסוכות דרים בתוך הסוכה, ואין בסיוד 
ההוא כבוד יום טוב כל כך גדול, שרק יום אחד של שמחת תורה הוא נכנס לביתו. וכתוב 
ו( 'בכל דרכיך דעהו', שהאדם צריך לעשות את ענייניו הגשמיים לשם  בפסוק )משלי, ג 

שמיים ויתלה הכל בצורך מצוה.
והוסיף, שכל זה הוא ביישוב מנהג העולם. אך מצינו עוד במשנה במידות )פ"ג מ"ד(, שהיו 
מלבנים בסיד )ובגמ' המילה 'בסיד' מוקפת סוגריים( פעמיים בשנה, אחת בפסח ואחת בחג, 
וההיכל פעם אחת בפסח וכו', וביאר התוס' יו"ט שכל הבנין גם יחד קוראו ההיכל. הרי לנו 
כי בבית המקדש היו מסיידים הבנין בכל שנה לפני פסח, ועל זה ודאי יש טעם למה בפסח. 
ואולי, כי בימות החורף הגשמים היו יורדים ומעבירים את הסיד, ולכבוד יום טוב הסמיכו 

זאת לחג. ואולי יש בזה גם טעם נסתר.
וסיים ה'תורה לשמה', ועל כן האדם המדקדק במצוות והמיישר אורחותיו לא ישנה ממנהג 
העולם בזה, ואם ירצה לעשות שני פעמים בשנה לסוד גם קודם סוכות הוא רשאי בשלו. ע"כ. 
ומצאתי בלחם שמים )פירוש היעב"ץ על המשניות, שם( שתמה, מדוע לא היו מסיידים 

את המזבח יותר מפני האש ששלטה בו תדיר, ע"ש.   

 פנינים לפסח
משולחן המערכתבענייני הלכה ואגדה

והשיב לב אבותסיפור לחג הפסח

 מערכת העלון מאחלת למרנן ורבנן שליט”א מורי דרכינו, התורמים ומפרסמי החסויות, העוזרים והמפיצים, הקוראים היקרים ולכל בית ישראל,
חג פסח כשר ושמח! יהי רצון שנזכה השנה בע”ה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים, ונזכה לביאת גואל צדק ולבניין בית מקדשנו, במהרה בימינו, אמן!


