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בין חמץ למצהבין חמץ למצה
ישנו אימרה בשם צדיקים שההבדל בין מרירות ישנו אימרה בשם צדיקים שההבדל בין מרירות 
הוא  האיך  כן  ואם  השערה,  כחוט  היא  הוא לעצבות  האיך  כן  ואם  השערה,  כחוט  היא  לעצבות 
או  במרירות  הוא  אם  להבחין  האדם  או ביכולת  במרירות  הוא  אם  להבחין  האדם  ביכולת 
הנך  רואה  באם  בידך,  נקוט  זה  סימן  הנך בעצבות?  רואה  באם  בידך,  נקוט  זה  סימן  בעצבות? 
כי  הם,  שלילים  מרירות  אותה  של  כי שתוצאותיה  הם,  שלילים  מרירות  אותה  של  שתוצאותיה 
מביאה היא לידי עצלות והעדר החשק לעבודה, מביאה היא לידי עצלות והעדר החשק לעבודה, 
אות היא כי אינה אלא עצבות, ועליך לראות דרך אות היא כי אינה אלא עצבות, ועליך לראות דרך 
ממדה  אותך  להכשיל  המנסה  מהיצר  ממדה להמלט  אותך  להכשיל  המנסה  מהיצר  להמלט 
הנך  אם  אך  וחורבן.  הרס  שתוצאותיה  זו,  הנך גרועה  אם  אך  וחורבן.  הרס  שתוצאותיה  זו,  גרועה 
שמים,  מלכות  עול  לקבלת  זה  ידי  על  שמים, מזדרז  מלכות  עול  לקבלת  זה  ידי  על  מזדרז 
והילך  ומכאן  הוי,  דהוי  מאי  של  מחשבה  והילך מתוך  ומכאן  הוי,  דהוי  מאי  של  מחשבה  מתוך 
מצד  הבאה  מרירות  שהיא  היא  אות  מצד חושבנא,  הבאה  מרירות  שהיא  היא  אות  חושבנא, 

הקדושה. הקדושה. 
אותה בחינה נרמזת גם כן בין חמץ ומצה, ההבדל אותה בחינה נרמזת גם כן בין חמץ ומצה, ההבדל 
בין חמץ ומצה גם כן אינה ניכרת לעין, הרי מהותן בין חמץ ומצה גם כן אינה ניכרת לעין, הרי מהותן 
שווה, כי המצה כמו החמץ מורכבת מקמח ומים, שווה, כי המצה כמו החמץ מורכבת מקמח ומים, 
וכמו כן גם המילה 'מצה' והמילה 'חמץ' מורכבות וכמו כן גם המילה 'מצה' והמילה 'חמץ' מורכבות 
רק  הוא  ביניהן  וההבדל  אותיות,  מאותן  רק כמעט  הוא  ביניהן  וההבדל  אותיות,  מאותן  כמעט 
אותה נקודה קטנה המחברת ומחליפה את הה"א אותה נקודה קטנה המחברת ומחליפה את הה"א 
מאד,  קטן  ביניהם  ההבדל  היות  ולמרות  מאד, לחי"ת.  קטן  ביניהם  ההבדל  היות  ולמרות  לחי"ת. 
לחלוטין,  שונה  למהות  הדבר  את  הוא  לחלוטין, הופך  שונה  למהות  הדבר  את  הוא  הופך 
המצה כשהיא נאכלת בפסח מקיימים בה מצות המצה כשהיא נאכלת בפסח מקיימים בה מצות 
עשה, ואילו החמץ כשהיא נאכלת בפסח עוברים עשה, ואילו החמץ כשהיא נאכלת בפסח עוברים 

על מצוות לא תעשה שעונשה כרת ר''ל. על מצוות לא תעשה שעונשה כרת ר''ל. 
המצה  לחמץ?  המצה  בין  החילוק  אכן  המצה ומהי  לחמץ?  המצה  בין  החילוק  אכן  ומהי 
מעבדים אותה בזריזות ולא מניחים אותה לרגע, מעבדים אותה בזריזות ולא מניחים אותה לרגע, 
אינה  ולכך  מיד,  ואופים  דק  דק  אותה  רודים  אינה רק  ולכך  מיד,  ואופים  דק  דק  אותה  רודים  רק 
אך  מצה,  למצות  בכשרותה  ונשארת  אך מחמיצה  מצה,  למצות  בכשרותה  ונשארת  מחמיצה 
החמץ לעומתה, עשוי מבצק שהניחו לו לתפוח החמץ לעומתה, עשוי מבצק שהניחו לו לתפוח 
במנוחה, ולא נזדרזו באפייתה, והיא אשר גרמה במנוחה, ולא נזדרזו באפייתה, והיא אשר גרמה 

שתהיה חמיצה ובלתי ראויה למצות מצה. שתהיה חמיצה ובלתי ראויה למצות מצה. 
הבדל  אותו  הוא  למצה  חמץ  בין  שההבדל  הבדל הרי  אותו  הוא  למצה  חמץ  בין  שההבדל  הרי 
שבין מרירות לעצבות, כי תוצאותיה של עצבות שבין מרירות לעצבות, כי תוצאותיה של עצבות 
הרי היא עצלות, הנרמז בחמץ שנפגמה מחמתה. הרי היא עצלות, הנרמז בחמץ שנפגמה מחמתה. 
ותוצאותיה של מרירות הרי היא זריזות, הנרמזת ותוצאותיה של מרירות הרי היא זריזות, הנרמזת 

במצה הנעשית מתוך זריזות. במצה הנעשית מתוך זריזות. 
ורמז יש בדבר על ענין הזריזות והעצלות, שהיא ורמז יש בדבר על ענין הזריזות והעצלות, שהיא 
הוא  זריז  האדם  באם  האדם,  מהות  על  הוא המוכיח  זריז  האדם  באם  האדם,  מהות  על  המוכיח 
לעבודת הבורא, אות הוא על מהותו החיובית, אך לעבודת הבורא, אות הוא על מהותו החיובית, אך 
אם עצל בדבר, על אף שלבסוף מקיים הוא את אם עצל בדבר, על אף שלבסוף מקיים הוא את 
אחר  לשרש  עליו  מוטל  זאת  בכל  עליו,  אחר המוטל  לשרש  עליו  מוטל  זאת  בכל  עליו,  המוטל 

שאור שבעסה שבקרבו שאור שבעסה שבקרבו 
(עפ"י טיב המועדים - פסח)(עפ"י טיב המועדים - פסח)
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טיב ‰מערכ˙

שיחתו השבועית של מורנו הרב שליט"א
בכל ליל שישי בין השעות 9:00 - 10:00

בבית מדרשנו רח' ישעיהו 7 י-ם
תפילת ליל שבת בזכרון משה בשטיבל "הדף 

היומי" שחרית של שבת בבית מדרשנו בשעה 8:30

ניתן לשמוע את שיחותיו של 
מורנו ורבנו שליט"א
במספר מיוחד וישיר

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

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

ימי ניסן – בחינ˙ מ˙נ‰ימי ניסן – בחינ˙ מ˙נ‰
עומדים אנו בימים מסוגלים מאוד, ימי חודש ניסן אשר עליהם עומדים אנו בימים מסוגלים מאוד, ימי חודש ניסן אשר עליהם 

אומר  הקב''ה  'לכם',  הזה  החדש  אומר :  הקב''ה  'לכם',  הזה  החדש  ב):  יב,  ב)(שמות  יב,  (שמות  הכתוב  הכתוב אמר  אמר 

טמונים  הימים  באלו  כי  לכם!  הוא  מתנה  החודש  זה  טמונים לישראל:  הימים  באלו  כי  לכם!  הוא  מתנה  החודש  זה  לישראל: 

העבודה  במעלות  להתעלות  נפלאות  וסגולות  טמירים  העבודה כוחות  במעלות  להתעלות  נפלאות  וסגולות  טמירים  כוחות 

 - מצרים  ועל  היצר,  זה   - פרעה  על  ובהתגברות  בה'  - ובאמונה  מצרים  ועל  היצר,  זה   - פרעה  על  ובהתגברות  בה'  ובאמונה 

אלו כל שליחי היצר, ולצאת לחרות הנפש האמיתית.אלו כל שליחי היצר, ולצאת לחרות הנפש האמיתית.

ס‚ול˙ ימי ‰ח‚ ל‰˙עלו˙ס‚ול˙ ימי ‰ח‚ ל‰˙עלו˙
שמו  אשר  הפסח,  חג  ימי  הדברים  לאלו  מסוגלים  שמו ובמיוחד  אשר  הפסח,  חג  ימי  הדברים  לאלו  מסוגלים  ובמיוחד 

הימים  סגולת  זהו  כי  דילוג,  מלשון  הוא  פסח  כי  עליה,  הימים מורה  סגולת  זהו  כי  דילוג,  מלשון  הוא  פסח  כי  עליה,  מורה 

נחשב  כסדרן  שבימים  באופן  רמות,  במעלות  להתעלות  נחשב האלו  כסדרן  שבימים  באופן  רמות,  במעלות  להתעלות  האלו 

פסח  חוה"מ  בשבת  מפטירים  ולכן  כ'דילוג',  זה  כעין  פסח התעלות  חוה"מ  בשבת  מפטירים  ולכן  כ'דילוג',  זה  כעין  התעלות 

את ההפטרה של העצמות היבשות האמורה ביחזקאל, שבאים את ההפטרה של העצמות היבשות האמורה ביחזקאל, שבאים 

שהוא  עד  כ"כ  יבש  אדם  אם  שאפילו  לרמז,  שם  שהוא הפסוקים  עד  כ"כ  יבש  אדם  אם  שאפילו  לרמז,  שם  הפסוקים 

תחיית  לבחינת  ולדלג  לקפוץ  יכול  מ"מ  ח"ו,  מיתה  תחיית בחינת  לבחינת  ולדלג  לקפוץ  יכול  מ"מ  ח"ו,  מיתה  בחינת 

המתים ולחזור ולחיות את נפשו.המתים ולחזור ולחיות את נפשו.

מוחין „‚„לו˙ בימי ‰ח‚מוחין „‚„לו˙ בימי ‰ח‚
יסוד הדברים מבוארים בדברי רבינו האריז"ל, שענין הפסיחה יסוד הדברים מבוארים בדברי רבינו האריז"ל, שענין הפסיחה 

והדילוג הוא שממשיכים בליל הסדר מוחין דגדלות לפני מוחין והדילוג הוא שממשיכים בליל הסדר מוחין דגדלות לפני מוחין 

הקטנות, שזהו היפך הסדר הנכון, כי בכל ימות השנה אין האדם הקטנות, שזהו היפך הסדר הנכון, כי בכל ימות השנה אין האדם 

בוראו  את  כשעובד  דהיינו  קטנות,  מתוך  אלא  לגדלות  בוראו זוכה  את  כשעובד  דהיינו  קטנות,  מתוך  אלא  לגדלות  זוכה 

מתוך קטנות הרי הוא מתעלה בכך וזוכה לגדלות, מה שאין כן מתוך קטנות הרי הוא מתעלה בכך וזוכה לגדלות, מה שאין כן 

בחג המצות, מזכים את האדם במוחין דגדלות, בבחינת מתנה, בחג המצות, מזכים את האדם במוחין דגדלות, בבחינת מתנה, 

ואז מתעלה הוא במעלה יתירה שלא מתוך יגיעתו. ואז מתעלה הוא במעלה יתירה שלא מתוך יגיעתו. 

פסח מˆרים ‰ו‡ פ˙ח ל„ורו˙פסח מˆרים ‰ו‡ פ˙ח ל„ורו˙
זו  בחינה  נתעורר  שבו  מצרים,  פסח  מכוח  מתעורר  זה  זו ענין  בחינה  נתעורר  שבו  מצרים,  פסח  מכוח  מתעורר  זה  ענין 

לראשונה, כי אז ראה הקב''ה שבכדי להוציא את ישראל עליו לראשונה, כי אז ראה הקב''ה שבכדי להוציא את ישראל עליו 

לרוממם ממצבם השפל, והקדים להם מוחין דגדלות שלא כפי לרוממם ממצבם השפל, והקדים להם מוחין דגדלות שלא כפי 

ערכם, ומכוח זה התעלו, ואותה התעוררות הוא פתח לדורות, ערכם, ומכוח זה התעלו, ואותה התעוררות הוא פתח לדורות, 

ובכל שנה נמשך מוחין לבני ישראל המאירים להם, ונמשך לבם ובכל שנה נמשך מוחין לבני ישראל המאירים להם, ונמשך לבם 

מכוחן להתעלות ולהדבק בהשי''ת. מכוחן להתעלות ולהדבק בהשי''ת. 

בחינ˙ יˆי‡˙ מˆרים ל„ורו˙ ו˙כלי˙‰בחינ˙ יˆי‡˙ מˆרים ל„ורו˙ ו˙כלי˙‰
אך מן הראוי להבין ענין מתנה זו, מהי תכליתה, שהרי ענין זה אך מן הראוי להבין ענין מתנה זו, מהי תכליתה, שהרי ענין זה 

נס,  בחינת  מסוימת  במדה  היא  בהדרגה  שלא  מוחין  נס, להמשיך  בחינת  מסוימת  במדה  היא  בהדרגה  שלא  מוחין  להמשיך 

שהרי מצד הטבע של הבריאה, אינו עולה לו לאדם לעבוד את שהרי מצד הטבע של הבריאה, אינו עולה לו לאדם לעבוד את 

של  יצרו  של   יצרו  נב:)  נב:)(סוכה  (סוכה  ז"ל  חכמינו  אמרו  הרי  ואדרבא  בנקל,  ז"ל בוראו  חכמינו  אמרו  הרי  ואדרבא  בנקל,  בוראו 

זוכה  כאן  ואילו  להמיתו,  ומבקש  יום  בכל  עליו  מתגבר  זוכה אדם  כאן  ואילו  להמיתו,  ומבקש  יום  בכל  עליו  מתגבר  אדם 

האדם להארה המושכת את לבו להטיב מעשיו ולכסוף לבוראו, האדם להארה המושכת את לבו להטיב מעשיו ולכסוף לבוראו, 

אף  ועל  בעי,  טעמא  זה  וכל  המערכות,  שינוי  בבחינת  זה  אף הרי  ועל  בעי,  טעמא  זה  וכל  המערכות,  שינוי  בבחינת  זה  הרי 

אומרת  זאת  אין  מצרים,  יציאת  מכוח  הוא  זה  שכל  אומרת שאמרנו  זאת  אין  מצרים,  יציאת  מכוח  הוא  זה  שכל  שאמרנו 

כי אם שיציאת מצרים הוא ענין הנצרך לכל דור, ואם כן ראוי כי אם שיציאת מצרים הוא ענין הנצרך לכל דור, ואם כן ראוי 

לנו לדעת מהי אותה נקודה שהיתה בזמן היציאה, שלתכליתה לנו לדעת מהי אותה נקודה שהיתה בזמן היציאה, שלתכליתה 

ראה השי''ת לנכון להמשיך בחינה זו לדורות. ראה השי''ת לנכון להמשיך בחינה זו לדורות. 

‰˙עוררו˙ יˆי‡˙ מˆרים למנוע טביע‰ ‰˙עוררו˙ יˆי‡˙ מˆרים למנוע טביע‰ 
עולמי˙עולמי˙

אלו  שנתעורר  בעת  מצרים  פסח  באותו  להתבונן  עלינו  אלו אכן  שנתעורר  בעת  מצרים  פסח  באותו  להתבונן  עלינו  אכן 

המוחין לראשונה, כי באותה שעה היו ישראל בשיא השפלות, המוחין לראשונה, כי באותה שעה היו ישראל בשיא השפלות, 

וראה הקב''ה כי באם עוד ישתהו בני ישראל במצרים שוב לא וראה הקב''ה כי באם עוד ישתהו בני ישראל במצרים שוב לא 

יחפצו להתעלות מערות הארץ, ולכן ראה לנכון להחיש ישועתם יחפצו להתעלות מערות הארץ, ולכן ראה לנכון להחיש ישועתם 

וגאולתם ע''י המשכת מוחין עילאין, וכמו שרואים אנו שבעת וגאולתם ע''י המשכת מוחין עילאין, וכמו שרואים אנו שבעת 

טען  שעה  באותה  ישראל,  על  גדול  קטרוג  היו  סוף  ים  טען קריעת  שעה  באותה  ישראל,  על  גדול  קטרוג  היו  סוף  ים  קריעת 

שישראל  הרי  זרה,  עבודה  עובדי  והללו  הללו  מצרים  של  שישראל שרו  הרי  זרה,  עבודה  עובדי  והללו  הללו  מצרים  של  שרו 

מצד עצמם לא היו ראויין לאותה קדושה, כי היו שקועין במ''ט מצד עצמם לא היו ראויין לאותה קדושה, כי היו שקועין במ''ט 

שערי טומאה, ועבדו את אלילי מצרים כהמצרים, וישועתם לא שערי טומאה, ועבדו את אלילי מצרים כהמצרים, וישועתם לא 

היתה כי אם מצד התעוררות רצון העליון, כדי שלא ימעדו עוד היתה כי אם מצד התעוררות רצון העליון, כדי שלא ימעדו עוד 

לתוך שלולית טומאת מצרים, ולא יהיה ביכולתם לצאת משם. לתוך שלולית טומאת מצרים, ולא יהיה ביכולתם לצאת משם. 

פסח – חג ההתעלותפסח – חג ההתעלות
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ביטול ‰‰ס˙ר כ˘‡ין ביכול˙ ‰‡„ם ביטול ‰‰ס˙ר כ˘‡ין ביכול˙ ‰‡„ם 
ל‰˙מו„„ ב‰ל‰˙מו„„ ב‰

שיש  עוד  שכל  מאוד,  נפלא  דבר  מכאן  אנו  שיש למדים  עוד  שכל  מאוד,  נפלא  דבר  מכאן  אנו  למדים 

יצרו  על  להתגבר  בכדי  מה  דבר  לעשות  האדם  יצרו ביכולת  על  להתגבר  בכדי  מה  דבר  לעשות  האדם  ביכולת 

פניו  מסתיר  השי''ת  שעה  באותה  אזי  עצמו,  פניו מכוחות  מסתיר  השי''ת  שעה  באותה  אזי  עצמו,  מכוחות 

ממנו, ואינו מאיר לו פנים, בכדי שאכן יתגבר על קשייו ממנו, ואינו מאיר לו פנים, בכדי שאכן יתגבר על קשייו 

מכוח עצמו, אך באותה שעה שרואה הקב''ה ששוב אין מכוח עצמו, אך באותה שעה שרואה הקב''ה ששוב אין 

האדם מסוגל להתעורר מכוח עצמו, כי אז מפיח הקב''ה האדם מסוגל להתעורר מכוח עצמו, כי אז מפיח הקב''ה 

אף  על  כי  והיינו  מלעילא,  ומעוררו  בלבבו,  טהרה  אף רוח  על  כי  והיינו  מלעילא,  ומעוררו  בלבבו,  טהרה  רוח 

האדם  את  להעלות  העליונה  המלוכה  מכללי  זה  האדם שאין  את  להעלות  העליונה  המלוכה  מכללי  זה  שאין 

ולפטרו ממלחמת היצר, זהו דוקא כשהדבר בידי האדם, ולפטרו ממלחמת היצר, זהו דוקא כשהדבר בידי האדם, 

אך באותה שעה שהקב''ה הבוחן כליות ולב יודע שאם אך באותה שעה שהקב''ה הבוחן כליות ולב יודע שאם 

לא יַקרב את האדם שוב לא יחזור למחצבתו, אז מסיר לא יַקרב את האדם שוב לא יחזור למחצבתו, אז מסיר 

הקב''ה כל ההסתרים, ומאיר פניו לזה האדם. הקב''ה כל ההסתרים, ומאיר פניו לזה האדם. 

ביטול ‰מסכים כ„י ל‰עלו˙ ‡˙ ביטול ‰מסכים כ„י ל‰עלו˙ ‡˙ 
י˘ר‡ל ממˆריםי˘ר‡ל ממˆרים

ממצרים,  אבותינו  שנגאלו  בעת  כאמור  היתה  זו  ממצרים, בחינה  אבותינו  שנגאלו  בעת  כאמור  היתה  זו  בחינה 

טומאה,  שערי  במ''ט  שקועים  ישראל  היו  טומאה, שאז  שערי  במ''ט  שקועים  ישראל  היו  שאז 

שעוד  הקב''ה  שראה  עוד  כל  כי  נגאלו,  סיבה  שעוד ומאותה  הקב''ה  שראה  עוד  כל  כי  נגאלו,  סיבה  ומאותה 

הכוחות  כל  מסיר  היה  לא  עצמם  מכוח  שיתעלו  הכוחות שייך  כל  מסיר  היה  לא  עצמם  מכוח  שיתעלו  שייך 

והכשפים של מצרים, כדי שינסה האדם לעשות את מה והכשפים של מצרים, כדי שינסה האדם לעשות את מה 

שבכוחו, אך אחר שראה הקב''ה ששוב אין הדבר תלוי שבכוחו, אך אחר שראה הקב''ה ששוב אין הדבר תלוי 

מצרים  טומאת  בתוך  כבר  היו  שקועים  כי  מצרים במעשיהם,  טומאת  בתוך  כבר  היו  שקועים  כי  במעשיהם, 

מאוד מאוד, עד שכבר לא העלו על דעתם שיש מציאות מאוד מאוד, עד שכבר לא העלו על דעתם שיש מציאות 

כל  את  מעליהם  ביטל  לכך  עצמם,  מכוח  התעלות  כל של  את  מעליהם  ביטל  לכך  עצמם,  מכוח  התעלות  של 

המחיצות, וזכו עי''ז להכיר באמיתות הבורא. המחיצות, וזכו עי''ז להכיר באמיתות הבורא. 

˙כלי˙ ‰עבו„‰ ‰י‡ ‰מלחמ‰˙כלי˙ ‰עבו„‰ ‰י‡ ‰מלחמ‰
כעת עלינו להבין המטרה שבדבר, על מה עשה ה' ככה, כעת עלינו להבין המטרה שבדבר, על מה עשה ה' ככה, 

בוראו  את  שיעבוד  הוא  האדם  מן  הנרצה  התכלית  בוראו הרי  את  שיעבוד  הוא  האדם  מן  הנרצה  התכלית  הרי 

בדבר  יש  תועלת  מה  כן  ואם  ביצרו,  מלחמתו  עצם  בדבר ע''י  יש  תועלת  מה  כן  ואם  ביצרו,  מלחמתו  עצם  ע''י 

ראו  לא  שוב  שבו  למצב  ישראל  את  הכניסו  ראו שמקודם  לא  שוב  שבו  למצב  ישראל  את  הכניסו  שמקודם 

תקוה, ואז הסירו מעליהם כל המחיצות המבדילים בינם תקוה, ואז הסירו מעליהם כל המחיצות המבדילים בינם 

לבוראם, מן הראוי היה שלא יבואו לידי מצב כזה שאין לבוראם, מן הראוי היה שלא יבואו לידי מצב כזה שאין 

בה תכלית הנרצה, ותמיד יהיה ביכולתם להלחם ביצרם בה תכלית הנרצה, ותמיד יהיה ביכולתם להלחם ביצרם 

ויהיה ביכולתם לעבוד ע''י זה את בוראם. ויהיה ביכולתם לעבוד ע''י זה את בוראם. 

‰יכול˙ ל‰˙עלו˙ בכל מˆב‰יכול˙ ל‰˙עלו˙ בכל מˆב
ישראל  את  להראות  הקב''ה  רצה  כי  לזה,  התשובה  ישראל אך  את  להראות  הקב''ה  רצה  כי  לזה,  התשובה  אך 

שהם  מצב  בכל  להתעלות,  אפשר  שאי  מציאות  שהם שאין  מצב  בכל  להתעלות,  אפשר  שאי  מציאות  שאין 

יידעו  ביכולתם  הדבר  שאין  להם  שנדמה  מצב  יידעו לרבות  ביכולתם  הדבר  שאין  להם  שנדמה  מצב  לרבות 

שהיו  שעה  באותה  דוקא  ולכן  ביכולתם,  כן  שהיו שהדבר  שעה  באותה  דוקא  ולכן  ביכולתם,  כן  שהדבר 

בדיוטא התחתונה, הראה להם הקב''ה את כוחו הגדול, בדיוטא התחתונה, הראה להם הקב''ה את כוחו הגדול, 

פסגת  עד  המדרגות  מתחתית  אותם  מרים  שהוא  פסגת איך  עד  המדרגות  מתחתית  אותם  מרים  שהוא  איך 

המדרגות, כי מכוח הארת יציאת מצרים נתעלו ישראל המדרגות, כי מכוח הארת יציאת מצרים נתעלו ישראל 

כל כך עד שיצאו מכל המ''ט שערי טומאה. כל כך עד שיצאו מכל המ''ט שערי טומאה. 

נסיונו ˘ל ‰יˆר ל‰רפו˙ י„י ‰‡„םנסיונו ˘ל ‰יˆר ל‰רפו˙ י„י ‰‡„ם
אורחות  האדם  את  ללמד  בזה  היה  הקב''ה  של  אורחות רצונו  האדם  את  ללמד  בזה  היה  הקב''ה  של  רצונו 

חיים, לבל יתפתה לעצת יצרו, המפתהו ואומר לו חדל חיים, לבל יתפתה לעצת יצרו, המפתהו ואומר לו חדל 

לך מלהתאמץ בעבודה, הרי אין הדבר לפי כוחך וטבעך, לך מלהתאמץ בעבודה, הרי אין הדבר לפי כוחך וטבעך, 

וממילא לא תזכה לבטל את הרגלך, וכה ישיב לו האדם, וממילא לא תזכה לבטל את הרגלך, וכה ישיב לו האדם, 

העבודה  מוטלת  עלי  ולא  אעשה,  עלי  המוטל  את  העבודה אני  מוטלת  עלי  ולא  אעשה,  עלי  המוטל  את  אני 

להתעלות כי אם לעבוד, ואם להתעלות כי אם לעבוד, ואם 

כדי  שלו  את  הוא  יעשה  השי''ת  לרצון  התעלותי  כדי תהיה  שלו  את  הוא  יעשה  השי''ת  לרצון  התעלותי  תהיה 

שאתעלה, ובזה יסתום את פי היצר המניעו מלעבוד את שאתעלה, ובזה יסתום את פי היצר המניעו מלעבוד את 

בוראו. בוראו. 

‚ו„ל ‰נסיון כ˘‰יˆר מפיל לי‡ו˘‚ו„ל ‰נסיון כ˘‰יˆר מפיל לי‡ו˘
שנה  כל  עצמו  על  יחזור  זה  שענין  הקב''ה  רצה  כן  שנה ועל  כל  עצמו  על  יחזור  זה  שענין  הקב''ה  רצה  כן  ועל 

מחדש, כי ענין זה נחוץ מאוד לדורות, מאחר שזה הנסיון מחדש, כי ענין זה נחוץ מאוד לדורות, מאחר שזה הנסיון 

להתעלות,  שואף  שהאדם  עוד  כל  כי  מכולם,  להתעלות, קשה  שואף  שהאדם  עוד  כל  כי  מכולם,  קשה 

ויודע הוא שמכוח העבדות לבוראו יזכה בכך, עוד יהיה ויודע הוא שמכוח העבדות לבוראו יזכה בכך, עוד יהיה 

לרגליו,  יעמיד  שהיצר  מכשול  כל  על  להתגבר  לרגליו, ביכולתו  יעמיד  שהיצר  מכשול  כל  על  להתגבר  ביכולתו 

מאחר ששואף הוא לתכלית חייו וכל אשר בכוחו יעשה מאחר ששואף הוא לתכלית חייו וכל אשר בכוחו יעשה 

אז  זו,  שאיפה  ממנו  מבטל  כשהיצר  אך  להשיגו,  אז כדי  זו,  שאיפה  ממנו  מבטל  כשהיצר  אך  להשיגו,  כדי 

מצליח היצר להרפות ידיו מיגיעתו, בחשבו כי מה בצע מצליח היצר להרפות ידיו מיגיעתו, בחשבו כי מה בצע 

ביגיעתי מאחר שבסופו של דבר לא אשיג את מבוקשתי ביגיעתי מאחר שבסופו של דבר לא אשיג את מבוקשתי 

ח''ו. ח''ו. 

‰‡ר˙ יˆי‡˙ מˆרים כ„י ל‰פר עˆ˙ ‰‡ר˙ יˆי‡˙ מˆרים כ„י ל‰פר עˆ˙ 
‰יˆר‰יˆר

כל  כי  לדורותיהם,  ישראל  שידעו  הקב''ה  רצה  כן  כל ועל  כי  לדורותיהם,  ישראל  שידעו  הקב''ה  רצה  כן  ועל 

זה הוא טענת שוא, ביכולת היצר לנפח כל דבר, ולגרום זה הוא טענת שוא, ביכולת היצר לנפח כל דבר, ולגרום 

ולהתעלות  להעפיל  בכוחו  שאין  בכך  שיטעה  ולהתעלות לאדם  להעפיל  בכוחו  שאין  בכך  שיטעה  לאדם 

אין  בפיו,  שקר  דבר  של  לאמיתו  אך  העבודה,  אין במעלות  בפיו,  שקר  דבר  של  לאמיתו  אך  העבודה,  במעלות 

מציאות שבו אין האדם מסוגל להתעלות, ואם רק יעשה מציאות שבו אין האדם מסוגל להתעלות, ואם רק יעשה 

את המוטל עליו ויעבוד את בוראו, יווכח בכך. את המוטל עליו ויעבוד את בוראו, יווכח בכך. 

ביכול˙ ‰‡„ם ל‰˘י‚ מ„ר‚ו˙ ביכול˙ ‰‡„ם ל‰˘י‚ מ„ר‚ו˙ 
‰‡בו˙ ‰˜„ו˘ים‰‡בו˙ ‰˜„ו˘ים

שצריך שצריך  כ"ג)  פרק  רבה  אליהו  דבי  כ"ג) (תנא  פרק  רבה  אליהו  דבי  (תנא  חז"ל  אמרו  בכדי  חז"ל ולא  אמרו  בכדי  ולא 

אברהם  אבותי  למעשי  מעשי  יגיעו  מתי  לומר  אברהם האדם  אבותי  למעשי  מעשי  יגיעו  מתי  לומר  האדם 

שאיפה  לאדם  יהיה  שאם  בברור  ידעו  כי  ויעקב,  שאיפה יצחק  לאדם  יהיה  שאם  בברור  ידעו  כי  ויעקב,  יצחק 

להתעלות יהיה ביכולתו להתעלות ולהשיג אפילו בחינת להתעלות יהיה ביכולתו להתעלות ולהשיג אפילו בחינת 

האדם  ביכולת  הדבר  היה  לא  ואילו  הקדושים,  האדם האבות  ביכולת  הדבר  היה  לא  ואילו  הקדושים,  האבות 

האדם  שיווכח  ואחר  לכך.  לשאוף  לאדם  מורים  היו  האדם לא  שיווכח  ואחר  לכך.  לשאוף  לאדם  מורים  היו  לא 

שביכולת  הימים  באלו  המתעוררים  האורות  אלו  שביכולת מכוח  הימים  באלו  המתעוררים  האורות  אלו  מכוח 

ביכולת  תהיה  לא  שוב  השפל,  ממצבו  להרימו  ביכולת השי''ת  תהיה  לא  שוב  השפל,  ממצבו  להרימו  השי''ת 

את  מלעבוד  בעדו  ולעכב  ייאוש,  לידי  להביאו  את היצר  מלעבוד  בעדו  ולעכב  ייאוש,  לידי  להביאו  היצר 

בוראו מכוח טענה זו. בוראו מכוח טענה זו. 

‰˙„ר„רו˙ם ˘ל „ור ‡נו˘ מכוח ‰˙„ר„רו˙ם ˘ל „ור ‡נו˘ מכוח 
טעו˙טעו˙

טענה זו היתה בעצם בסיס טעותם של אנשי דור אנוש טענה זו היתה בעצם בסיס טעותם של אנשי דור אנוש 

ב'נפש  בארוכה  כמבואר  זרה,  עבודה  לעבוד  ב'נפש שהתחילו  בארוכה  כמבואר  זרה,  עבודה  לעבוד  שהתחילו 

החיים'החיים' (ש"ג פ"ט) (ש"ג פ"ט). כי הם טענו שהקב"ה הוא מדאי גבוה, . כי הם טענו שהקב"ה הוא מדאי גבוה, 

כדי שאנשים קרוצי חומר יוכלו לעבדו עבודה תמה, ולכן כדי שאנשים קרוצי חומר יוכלו לעבדו עבודה תמה, ולכן 

לעצמם  וביקשו  נשברים  בורות  בורות  להם  לחצוב  לעצמם פנו  וביקשו  נשברים  בורות  בורות  להם  לחצוב  פנו 

סגידה  ע"י  הבורא  את  לעבוד  והחלו  עקלתון,  סגידה דרך  ע"י  הבורא  את  לעבוד  והחלו  עקלתון,  דרך 

את  לעבוד  התחילו  הזמן  שעם  אלא  ומזלות.  את לכוכבים  לעבוד  התחילו  הזמן  שעם  אלא  ומזלות.  לכוכבים 

של  ותמונה  לתבנית  גם  עבדו  ואח"כ  בלבד,  של האמצעים  ותמונה  לתבנית  גם  עבדו  ואח"כ  בלבד,  האמצעים 

פסל  לכל  שעבדו  למצב  שהגיעו  עד  ומזלות,  פסל הכוכבים  לכל  שעבדו  למצב  שהגיעו  עד  ומזלות,  הכוכבים 

ותמונה.ותמונה.

חפˆו ˘ל ‰˜ב''‰ ב‡„ם יו˙ר מן חפˆו ˘ל ‰˜ב''‰ ב‡„ם יו˙ר מן 
‰מל‡כים‰מל‡כים

אבל היתה זו טעות יסודית, והאמת היא שהקב"ה ברא אבל היתה זו טעות יסודית, והאמת היא שהקב"ה ברא 

את האדם והטיל דוקא עליו את החובה לעבדו. ואף שיש את האדם והטיל דוקא עליו את החובה לעבדו. ואף שיש 

לו כתות כתות של מלאכים ושרפים לאלפים ולרבבות, לו כתות כתות של מלאכים ושרפים לאלפים ולרבבות, 

חפץ הקב"ה בעבודת האדם השפל בדוקא ומשגיח עליו חפץ הקב"ה בעבודת האדם השפל בדוקא ומשגיח עליו 

הגבוהות  למדרגות  להגיע  לו  ומסייע  ועוזר  הגבוהות בפרטיות,  למדרגות  להגיע  לו  ומסייע  ועוזר  בפרטיות, 

יו"כ  במוסף  הש"ץ  בחזרת  אומרים  שאנו  כמו  יו"כ ביותר.  במוסף  הש"ץ  בחזרת  אומרים  שאנו  כמו  ביותר. 

מגלומי  תהילה  'ואביתה  מגלומי :  תהילה  'ואביתה  וכו'):  אומן  באראלי  אימתך  אשר  וכו')(בפיוט  אומן  באראלי  אימתך  אשר  (בפיוט 

בשר  של  בתהלתם  דוקא  חפץ  שהקב"ה  היינו  בשר גוש',  של  בתהלתם  דוקא  חפץ  שהקב"ה  היינו  גוש', 

למעלה  לו  שיש  אפילו  חומר,  וקרוצי  גוש'  'גלומי  למעלה ודם  לו  שיש  אפילו  חומר,  וקרוצי  גוש'  'גלומי  ודם 

מלאכים לרוב.מלאכים לרוב.

נימו˜ו ˘ל פרע‰ בסירובו ליˆי‡˙ נימו˜ו ˘ל פרע‰ בסירובו ליˆי‡˙ 
‰נערים ממˆרים‰נערים ממˆרים

אחר.  באופן  כי  אם  טענה  אותה  את  טען  פרעה  אחר. גם  באופן  כי  אם  טענה  אותה  את  טען  פרעה  גם 

כשמשה רבינו אמר לו שישלח את כלל ישראל מארצו, כשמשה רבינו אמר לו שישלח את כלל ישראל מארצו, 

את  ועבדו  הגברים  נא  לכו  כן  לא  את :  ועבדו  הגברים  נא  לכו  כן  לא  יא):  י,  יא)(שמות  י,  (שמות  אמר  אמר הוא  הוא 

וכוונתו  במצרים.  להותיר  פרעה  פקד  הטף  את  אבל  וכוונתו ה',  במצרים.  להותיר  פרעה  פקד  הטף  את  אבל  ה', 

העמוקה היתה, כי רק המבוגרים צריכים לעבוד את ה', העמוקה היתה, כי רק המבוגרים צריכים לעבוד את ה', 

אבל לצעירים זה מדי גבוה. אך משה רבינו לעומתו דרש אבל לצעירים זה מדי גבוה. אך משה רבינו לעומתו דרש 

ויכולים  חייבים  כולם  נלך,  ובזקננו  בנערינו  ויכולים :  חייבים  כולם  נלך,  ובזקננו  בנערינו  ט):  פסוק  ט)(שם  פסוק  (שם 

להגיע למדרגות גבוהות בעבודת ה'.להגיע למדרגות גבוהות בעבודת ה'.

בכוח ‰‡„ם ל‰‚יע למ„ר‚˙ מ˘‰בכוח ‰‡„ם ל‰‚יע למ„ר‚˙ מ˘‰
אדם  שבו  מצב  שאין  להראות,  הקב"ה  שרצה  מה  אדם וזה  שבו  מצב  שאין  להראות,  הקב"ה  שרצה  מה  וזה 

אינו יכול להגיע לדרגות גבוהות, ממילא לא שייך תירוץ אינו יכול להגיע לדרגות גבוהות, ממילא לא שייך תירוץ 

שעבודת ה' היא גבוהה מהשגותי, וכמו שכותב הרמב"ם שעבודת ה' היא גבוהה מהשגותי, וכמו שכותב הרמב"ם 

(תשובה ה, ב)(תשובה ה, ב) שכל אדם מישראל יכול להגיע לדרגת משה  שכל אדם מישראל יכול להגיע לדרגת משה 

רבינו.רבינו.

‰חיזו˜ מ˘ור˘ ‰‡בו˙ מול ‰יˆר ‰חיזו˜ מ˘ור˘ ‰‡בו˙ מול ‰יˆר 
‰מפיל לי‡ו˘‰מפיל לי‡ו˘

בסיפור  לפתוח  בבואו  ההגדה  בעל  גם  כיוון  זה  ענין  בסיפור על  לפתוח  בבואו  ההגדה  בעל  גם  כיוון  זה  ענין  על 

יציאת מצרים, ופתח את דבריו בתיבות 'מתחילה עובדי יציאת מצרים, ופתח את דבריו בתיבות 'מתחילה עובדי 

מענין  אינם  הלוא  אלו  תיבות  וכו'.  אבותינו'  היו  מענין ע"ז  אינם  הלוא  אלו  תיבות  וכו'.  אבותינו'  היו  ע"ז 

סיפור השעבוד ואעפ''כ ראה בעל ההגדה לנכון להזכיר סיפור השעבוד ואעפ''כ ראה בעל ההגדה לנכון להזכיר 

לנו  נותן  התיבות  באלו  כי  הסיפור,  תחילת  עם  זה  לנו ענין  נותן  התיבות  באלו  כי  הסיפור,  תחילת  עם  זה  ענין 

שהרי  השי"ת,  אל  ההקרבות  בדבר  גדול  וחיזוק  שהרי דרך  השי"ת,  אל  ההקרבות  בדבר  גדול  וחיזוק  דרך 

על כל אדם עוברים כמה וכמה קשיים וירידות, ובפרט על כל אדם עוברים כמה וכמה קשיים וירידות, ובפרט 

יאוש  לידי  להביאו  קשות  העומל  היצר  מצד  יאוש המניעה  לידי  להביאו  קשות  העומל  היצר  מצד  המניעה 

מאד  גרוע  הוא  כי  עת,  בכל  לו  לוחש  שהוא  תוך  מאד ח"ו,  גרוע  הוא  כי  עת,  בכל  לו  לוחש  שהוא  תוך  ח"ו, 

ולשם מה עליו להתייגע כל כך, הרי עבודתו בין כה אינה ולשם מה עליו להתייגע כל כך, הרי עבודתו בין כה אינה 

מתעלה  הוא  שהרי  זאת,  יחזה  ומבשרו  למעלה,  מתעלה נרצית  הוא  שהרי  זאת,  יחזה  ומבשרו  למעלה,  נרצית 

כי  עינינו,  את  ההגדה  בעל  מאיר  ולכן  ושוב,  שוב  כי ונופל  עינינו,  את  ההגדה  בעל  מאיר  ולכן  ושוב,  שוב  ונופל 

אל לנו להתייאש מן הנפילות הללו, שהרי מצינו לפנים, אל לנו להתייאש מן הנפילות הללו, שהרי מצינו לפנים, 

יצא  ולבסוף  אבותינו,  היו  זרה  עבודה  עובדי  יצא דמתחילה  ולבסוף  אבותינו,  היו  זרה  עבודה  עובדי  דמתחילה 

עם  כל  של  ההשתלשלות  וכל  הקדושים  האבות  עם מהם  כל  של  ההשתלשלות  וכל  הקדושים  האבות  מהם 

ישראל, וזה חיזוק גדול.ישראל, וזה חיזוק גדול.

הימים  באלו  להתעלות  שנזכה  בעזרינו,  יהיה  הימים השי''ת  באלו  להתעלות  שנזכה  בעזרינו,  יהיה  השי''ת 

מתוך גאולה פרטית וכללית ע''י ביאת גואל צדק, ונזכה מתוך גאולה פרטית וכללית ע''י ביאת גואל צדק, ונזכה 

עוד לאכול בהאי שתא מן הזבחים ומן הפסחים. עוד לאכול בהאי שתא מן הזבחים ומן הפסחים. 

|  המשך מעמוד א'  |

˘ביעי ˘ל פסח

‰„ל˜"נ
מוˆ"˘ ‡חרי (בחו"ל ‡חרון ˘ל פסח) 
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טיב ‰פנינים
ורחץורחץ - נוטלים הידים.

הידיים.  כסילוק  גם  מתפרשת  ידים  נטילת נטילת  המילה 
של  שגאותו  ידוע  אלא  אותם?  לסלק  צריך  ומדוע 
אדם מתבטאת ברוב המקרים בידיים, וכמו שכתוב 
- כוחי ועוצם ידי ידי עשו לי את החיל הזה (דברים ח, 
הצליח  ידיו  במו  שהוא  וסובר  מרגיש  שהאדם  יז), 
להגיע להשגים. לכן בליל הסדר, כשהאדם מתיישב 
ההכנות  כל  על  בהנאה  ומסתכל  חורין  בן  בהרגשת 
שהושלמו על ידו [כפי סברתו], על החומרות שהואשהוא 
עשה, ועל ההידורים שהוא שהוא הקפיד וכו‘, אומרים לו 
כי  הגאוה,  את  מכאן  הסר  כלומר,  ידך,  את  סלק   -
כך אי אפשר להתחיל את הסדר! אלא רק עם ענוה 
האדם יכול לקבל את האורות הגדולים המושפעים 

בלילה זה.
הסדר,  מהלך  בכל  ממשיכה  שפלות  של  זו  והנהגה 
הכוונות  (שער  דקטנות  מוחין  על  מרמז   - כרפס כרפס 
דרוש לפסח), יחץ -יחץ - מרמז לאדם לשבור את עצמו 
נשתנה  מה מה  שואלים  ואח“כ  מושלם,  שאינו  ולהכיר 
- שאם יש מה מה שמרומז על שפלות רוח, אז נשתנה 
מגיע  באמת  הנך  שאז  הלילות,  מכל  הזה  הלילה 

למצב חדש של הכנעה וקדושה.
ועסקת  ההגדה,  אמירת  את  גמרת  שכבר  ואחרי 
יש  לבנך,  והגדת  ובמצות  מצרים,  יציאת  בסיפור 
שעשית  להרגיש  ללבך  חזרה  שהגאוה  חשש  כבר 
וקיימת דברים חשובים, מיד אומרים לך "רחצה" "רחצה" - 
שוב נטילת ידיים, סלק מיד את הגאוה! כדי שתהיה 
מוכן לאכול את המצה שנקראת לחם עוני ומרמזת 

על שפלות.
ידינו  נוטלים  אנו  השנה  כל  במשך  שגם  לב  ונשים 
לפני כל מצוה וכל דבר שבקדושה. כדי לרמז לאדם 
לפני  וגם  המצוות.  בזמן  והפניות  הגאוה  את  לסלק 
סעודה יש חשש שלא יגיע האדם למצב של גאוה, 
ושכחת  לבבך  ורם  ושבעת  ואכלת  שכתוב  כמו 
קודם  ידיו  ליטול  האדם  צריך  לכן  י“ד),  ח‘,  (דברים 

הסעודה, היינו להזכיר לו לסלק את הגאוה.
גם כהנים לפני שהם נושאים את כפיהם לברך את 
לגאוה  יגיעו  שלא  ידיהם.  ליטול  חייבים  ישראל, 
אלא  ישראל,  את  מברכים  הם  שב“ידיהם“  לחשוב 
יזכרו שהקב“ה אמר ואני ואני אברכם - שהוא מברך את 

ישראל באמצעותם (חולין דף מט ע"א).

~•~~•~
ממצרים  אבותינו  את  הקב“ה  הוציא  לא  ממצרים ואילו  אבותינו  את  הקב“ה  הוציא  לא  ואילו 
לפרעה  היינו  משועבדים  בנינו  ובני  ובנינו  אנו  לפרעה הרי  היינו  משועבדים  בנינו  ובני  ובנינו  אנו  הרי 
אנו  להקב“ה  מודים  שאנו  זו  בהודאה   - במצרים במצרים 
הטוב,  הכרת  של  הגדולה  החשיבות  את  רואים 
שכלל ישראל, אחרי כשלושת אלפים וחמש מאות 
שנה עדיין מודים להקב“ה בכל שנה ושנה, שהוציא 
הוציא  לא  שאילו  ומדגישים  ממצרים,  אבותינו  את 
ובני  ובנינו  אנו  הרי  ממצרים  אבותינו  את  הקב“ה 

אבותינו  בשביל  רק  שלא  היינו,  משועבדים  בנינו 
הנס,  נעשה  בשבילנו  גם  אלא  להודות,  חייבים  אנו 

ומדגישים בזה, ולפיכך אנחנו חייבים להודות...ולפיכך אנחנו חייבים להודות...
אומרים  הניא,  אשר  (לפורים)  בפיוט  זאת,  ולעומת 
שהמן לא זכר את חסדיו של שאול המלך שחמל על 
ממעשה  שנה  מאות  חמש  כבר  שיש  אפילו   – אגג, 
בכל  דורות,  מעשרים  יותר  כבר  שזה  המן,  עד  אגג 

זאת נתבע המן גם על חוסר הכרת הטוב.
לזכר  נקבעו  ישראל  חגי  שכל  נראה  נתבונן  ואם 
שבועות  הכבוד.  ענני  לזכר   - סוכות  שעברו.  ניסים 
- הנס של מתן תורה - שהרי אי לאו האי יומא כמה 
שבכל  ע"ב),  סח  דף  (פסחים  בשוקא  איכא  יוסף 
שנה אנו מודים מחדש שה' נתן לנו את תורתו, גם 
ובכך  עברו,  משנים  לניסים  זכר  הם  ופורים  חנוכה 
שאנו מודים לה' בכל חג, אנו מבטאים את ההכרת 

הטוב.
וכשהאדם מכיר בטוב - הוא נכנע. כי בזה הוא מודה 
שקיבל טוב מהשני, ולא רק כוחי ועוצם ידי עשו לי 
את החיל הזה, וכשהאדם נכנע, הוא יכול לקבל את 

השפע הרוחני של החג.

~•~~•~
חכם מה הוא אומר מה העדות חכם מה הוא אומר מה העדות – גם הרשע אומר מה 
העבודה, והתם אומר מה זאת, כפי שידוע שהמילה 
’מה‘ מרמזת על שפלות וכו‘, ולפי זה תמוה איך יתכן 
שכל סוגי הבנים החל מהחכם עד הרשע מתלבשים 
בשפלות כנ“ל? אלא יש לדעת שעם ענוה יכול כל 
החכם  ּוְלָמה.  איך,  רק  השאלה  להשתמש,  אחד 
וחומר  וקל  ממנו,  שגדול  מי  לכל  עצמו  את  מבטל 
לעומתו  והרשע  הקב“ה,  המלכים  מלכי  למלך 
שאמרו  כמו  תאוותיו.  אחרי  ברדיפה  עצמו  משפיל 
צדיקים על הפסוק ”כי הלל רשע על תאות נפשו“ 
(תהלים י, ג)  כשנפשו של הרשע מתאוית לתאוה, 
הוא מסכים להשפיל עצמו עד כדי כך, אפילו להיות 

עניו כהלל...
והיינו – שמידת הענוה גם צריכה שימוש נכון לטובה. 
שלפעמים היצר רוצה להכשיל את האדם בחטא או 
לו:  אומר  והוא  ה‘,  בעבודת  להתעלות  ממנו  למנוע 
אתה לא בעל מדרגה, לא מתאים לך לעלות כל כך 
שהיית  כאילו  מתענוגים  מתנזר  אתה  למה  גבוה, 
צדיק וכו‘, ולמעשה זה עצת היצר, שבזמן כזה צריך 
האדם לקיים ”ויגבה לבו בדרכי ה‘“ (דברי הימים יז, 
ו) כאן צריך להשתמש במדת הגאוה! וענוה במקרה 

זה - היא פסולה. 

~•~~•~
רשע מה הוא אומר וכו‘ ואף אתה הקהה את שיניו רשע מה הוא אומר וכו‘ ואף אתה הקהה את שיניו 

למה צריך להקהות דוקא את שיני הרשע?
דברים  האריז“ל  (שו“ע  מהאריז“ל  מובא  אלא 
נעשה  גדול  כהן  שיוחנן  ח‘)  ס“ק  בסעודה  השייכים 

צדוקי, אחרי שמונים שנה שנכנס בקודש הקדשים 
איך  ושואלים  ע“א)  כ“ט  דף  (ברכות  בשלום  ויצא 
רשע  להיות  הופך  מושלם  שצדיק  כזה,  דבר  יתכן 

גמור?
האדם  של  שבמאכליו  הקדוש  האר“י  והסביר 
האדם  ואם  לתיקונם,  שמחכות  נשמות  מגולגלים 
מתקן  הוא  אזי  ההלכה,  כפי  ואוכל  כראוי,  מברך 
את הנשמה המגולגלת באוכל זה, ואם לאו הנשמה 
רשע,  נשמת  זה  ואם  מתוקנת,  בלתי  לתוכו  נכנסת 
אזי היא משפיעה טומאה על האדם עד שהוא עצמו 
האב  שרואה  פסח  בליל  ולכן  עכ“ד.  רשע,  נהיה 
שהבן רשע ח“ו, ושואל מה העבודה הזאת לכם,מה העבודה הזאת לכם, הוא 
שאכל  הוא  סימן  כי  הרשע,  שיני  את  דוקא  מקהה 
והיה  כראוי,  ברכה  בלי  אכל  וגם  אסורות  מאכלות 

במאכל נשמת רשע וזה השפיע גם על הבן רח“ל.

~•~~•~
בזה,  לרמז  אפשר   – מצרים  ירדו  ובניו  –ויעקב  מצרים  ירדו  ובניו  ויעקב 
הוא  להתעלות,  לבניו  לעזור  רצה  אבינו  כשיעקב 
הוריד את עצמו למדרגות בניו, ולכן המשיכו הבנים 
שלא  ישראל  גדולי  מהרבה  וידוע  אביהם.  במסורת 
את  להוריד  יכלו  לא  הם  כי  בניהם  בחינוך  הצליחו 
כי  מהם.  לקבל  יוכלו  שהבנים  כדי  מדרגתם  עצמם 
לירד  צריך  האב  אזי  ירידה  של  במצב  הבנים  אם 
עמהם יחד, כי כשהאב נמצא עם הבן בדרגתו בכל 

מצב, הוא שומר על הקשר בין הדורות.
בזקנותו  שהתוודה  הגדולים  מאחד  שמענו  ובאמת 
כי  הבנים,  בחינוך  הצליח  לא  שהוא  שהסיבה 
ללימוד  רגע  כל  בשבת  גם  מנצל  היה  בצעירותו 
ולכן  ילדיו,  בחברת  לשבת  זמן  הקדיש  ולא  התורה 
הוא איבד את הקשר איתם. וידוע שהרבי מסקווירא 
כדי  בביתו  בנותיו  עם  ומשחק  יושב  היה  זצוק“ל 
על  שמר  הוא  וכך  הרחוב,  בנות  עם  ישחקו  שלא 

השפעתו עליהם.
ב‘  לו  שהיו  אבינו  ביעקב  ראינו  אלו  בחינות  ושני 
ביותר  הנמוך  המקום   – עקב  לשון   – יעקב  שמות, 
חשוב,  שהוא  שר,  לשון   – וישראל  האדם.  בגוף 
מהאריז“ל  שמובא  כמו  באדם  מדרגות  שתי  שאלו 
צריך  האדם  כי  ולאה)  רחל  שער  חיים  (עץ 
להשתמש בשתי הכוחות, לעצמו הוא צריך לעלות 
צריך  הוא  בניו  על  להשפיע  כדי  אבל  גבוה,  ולהגיע 
להשתמש בכח עקב, שאע“פ שהוא במדרגה גבוהה 

צריך להנמיך עצמו לחינוך ילדיו.

~•~~•~
ארמי אובד אבי - ארמי אובד אבי - לבן ביקש לַאֵבד מאתנו את הידיעה 
שיש לנו אב הרחמן, וכל יהודי חייב לדעת שהקב“ה 
שהוא  לנו  כשנראה  וגם  הרחמן,  אב  אבינו  הוא 
מתנהג עמנו במידת הדין צריכים לדעת שגם זה בא 

והחסדים,  הרחמים  ובכל ממקור 

ג



במאד  לו  מודה  הוה  לך  מודד  שהוא  ומדה  מדה 
שמברך  כשם  הרעה  על  לברך  חייב  שהאדם  מאד, 
לדעת  וצריכים  ע“א)  נ“ד  דף  (ברכות  הטובה  על 
שאנו  וכמו  אותנו.  ואוהב  עלינו  מרחם  שהקב“ה 
באהבה“,  ישראל  בעמו  ”הבוחר  יום  בכל  אומרים 
עמנו,  עושה  שהוא  מה  וכל וכל  ישראל“,  עמו  ו“אוהב 
בין מה שנראה טוב ובין מה שנראה רע, שהכל הוא 

לטובה.
וזהו הפירוש שאומרים לבן ביקש לעקור את הכל, לבן ביקש לעקור את הכל, 
כל  את  כולל  שזה  האמונה!  את  לעקור  ביקש  הוא 
אבי  אובד  ארמי  ע“י  זה?  את  עשה  ואיך  המצוות, 
אב  לנו  שיש  ההרגשה  את  מאתנו  לאבד  שרצה 
הרחמן, ולכן זוהי הסיבה שעינה וייסר את יעקב, כדי 

שאמונתו באביו שבשמים תלך לאיבוד.
לבן ביקש לעקור את הכל –לבן ביקש לעקור את הכל – ואיך? על ידי ארמי אובד ארמי אובד 
אבי  אבי  שהוא רצה לאבד מאתנו את המסורת אבות.  אבות. 
שננתק ונאבד את הקשר עם הדור הקודם, ולמעשה 
על  בשמירה  דווקא  הוא  ישראל  כלל  של  הכח  כל 
המסורת. גם בתפלה אנו מתחילים אלוקינו ואלוקי 
יעקב,  ואלוקי  יצחק  אלוקי  אברהם  אלוקי  אבותינו 
שיש  הכח  כל  כי  אבותינו,  לאבות  מתייחסים  שאנו 
לנו  המסורה  המסורת  על  שומרים  שאנו  הוא  לנו 

מדור דור. 
התפילה  שער  חיים  עץ  (פרי  הקדוש  האר“י  וכתב 
נוסח  את  אדם  ישנה  שלא  ע“ב)  ד  דף  בתחילתו 
התפילה שקיבל מאבותיו, שיש בשמים שנים עשר 
שערים שמשם עולים תפילות ישראל -ולכל שבט 
ושבט מישראל יש את השער המיוחד לו, ולכך אם 
אדם ממשיך את מסורת אבות הוא מקושר לשער 

של שבטו.
שלבן  כלו‘,  אבי  אובד  אבי ארמי  אובד  ארמי  לומר  אפשר  ולפי“ז 
אבות.  מסורת  עם  הקשר  את  מאתנו  לאבד  רצה 
וגם ההמשך מובן – ארמי אובד אבי – וירד מצרימה, ארמי אובד אבי – וירד מצרימה, 
יורדים  האבות,  מסורת  עם  הקשר  את  כשמאבדים 
עד למצרים... שכשאין מסורת אבות אפשר להגיע 
מגאוה,  נובע  אבות  ממסורת  והניתוק  מאד.  רחוק 
שאומר אני מבין יותר טוב מאבי וכו‘, ולכן הוא מגיע 
למצרים, שפרעה היה סמל הגאוה שאמר ”לי יאורי 

ואני עשיתני“ (יחזקאל כ“ט, ג‘).

~•~~•~
וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה‘ במצרים וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה‘ במצרים 
עבדו.  ובמשה  בה‘  ויאמינו  ה‘  את  העם  עבדו. ויראו  ובמשה  בה‘  ויאמינו  ה‘  את  העם  ויראו 
את  שראו   – ישראל  וירא    – ישראל  וירא  כתוב  הפסוק  בתחילת 
שמים,  יראת  של  למצב  והגיעו  בעיניהם  הניסים 
כהמשך הפסוק ויראו העם את ה'. ויראו העם את ה'. אם כן, למה צריך 
בדבר  אמונה  חסר  מה  בשביל  בה'?  ויאמינו  בה'?  ויאמינו  עדיין 
שרואים בחוש? הרי להאמין פירושו שאני לא רואה 
כאן  צריך  למה  וא“כ  קיים,  שזה  מאמין  אני  אבל 

אמונה אחרי ראיה? 
ללכוד  מסוגל  שהשטן  נורא,  יסוד  כאן  יש  אלא 
את  ולצנן  חושית,  ראיה  של  במצב  גם  האדם  את 

ר  ב ד בעיניו כאילו שיש טבע בעולם ה

וב“מקרה“  הים,  נבקע  שנים  וכך  בכך  שפעם   –
פרעה  ונחל  זה  בצד  ופרעה  זה  בצד  ישראל  עמדו 
מפלה... עד כדי כך אין האדם בטוח בראיתו שישאר 
באמונה. לכן צריך לדעת שחיזוק באמונה הוא חיוב 
בכל מצב. ואין שום אפשרות של הוכחה מוחלטת 
בזה העולם, כי העולם לשון ֵהָעֵלם, ותמיד יוכל היצר 
להביא לנו תירוצים ונימוקים כדי לצנן את האמונה. 
[וכמו שמצינו באליהו בהר הכרמל, שהתפלל אל ה‘ 
הם  כשפים  מעשה  יאמרו  שלא  ענני  ענני...  ה‘  ענני 
הגילויים  כל  אחר  גם  ולכן  רטו)]  רמז  מא  (ילקו“ש 
בקריעת ים סוף היו ישראל צריכים ל“ויאמינו בה‘“.

~•~~•~
כמה מעלות טובות למקום עלינו – כמה מעלות טובות למקום עלינו – בדרך העולם אם 
אדם הטיב לשני משך תקופה ארוכה הוא מכיר לו 
טובה על כך, אבל בדרך כלל האדם לא זוכר להכיר 
של  בדברים  עמו,  שהטיבו  קטן  פרט  כל  על  טובה 
יום יום. כי הם הצטרפו לחשבון של תקופה ארוכה. 
ברוב  אותנו  ברא  שהקב“ה  שמיא,  כלפי  גם  וכך 
ודאג  גידים,  ושס“ה  איברים  רמ“ח  לנו  ונתן  חמלתו 
והצילנו  במסירות  בנו  שטיפלו  אוהבים  להורים  לנו 
מפגעים וחולאים, והחיה וגידל אותנו בכל רגע ורגע 
כל  על  לה‘  להודות  זוכר  באמת  האדם  האם  וכו‘, 
לה‘  מודה  האדם  כלל  בדרך  הנ“ל?  מהפרטים  אחד 

רק באופן כללי.
אבל בעל ההגדה מלמד אותנו איך להודות לה‘, הוא 
מפרט לנו את יציאת מצרים לארבע עשרה פרטים, 
ומראה לנו שעל כל אחד ואחד צריכים לומר דיינודיינו, 
כי לא היינו ראויים לחסד הבא, ואחרי שפירטנו את 
כמה  אחת  כמה על  אחת  על  אומרים  אנו  פרטים,  עשרה  הארבע 
כל  על  להודות  שוב  וחוזרים  כפולה...  טובה  כפולה... וכמה  טובה  וכמה 

פרט ופרט שבנס יציאת מצרים.
כך עלינו ללמוד לשים לב בחיינו, על כל פרט ופרט 
ויש  לומר?  לנו  יש  דיינו דיינו  כמה  עלינו,  ה‘  בחסדי 
מכירים  כך  ידי  שעל  בנפרד,  דבר  כל  על  להודות 

בחסדו יתברך.
ואדם שחי באמת בהכרה בחסדי ה‘ עמו, הוא כבר 
דבקות  זה  ידי  על  ומרגיש  אמיתית  שמחה  מקבל 
בה‘, ואין זה תלוי כמה אמצעים גשמיים יש לו, אלא 
לזה,  ראוי  אינו  כמה  ועד  לו,  שיש שיש  מה  את  שרואה 
והוא שמח בחלקו ומודה על זה, ולהיפך, כשלאדם 
יש הרגשה שעדיין חייבים לו, וכמה שיש לו זה לא 
מספיק, ורואה רק את החסר לו, הוא חי בעצבות כל 

ימיו ומרוחק מה‘, וכופר בטובתו של הקב“ה.

~•~~•~
שפך חמתך אל הגוים אשר לא ידעוך ועל ממלכות שפך חמתך אל הגוים אשר לא ידעוך ועל ממלכות 
אשר בשמך לא קראו. אשר בשמך לא קראו. מהו  כל החסרון של הגויים 
עליהם?  חמתו  לשפוך  צריך  ה‘  מדוע  והממלכות? 
לא  שהם  זה  על  אלא  עונותיהם,  על  דווקא  לאו 
הם  צרות  להם  וכשקרו  ה‘.  במציאות  להכיר  רצו 
חיפשו  אלא  אליך,  התפללו  ולא  בשמך,  קראו  לא 

ישועות במקומות אחרים.

עליו  וצוקה  צרה  שבכל  לדעת  היהודי  חייב  כן  ואם 
מחפש  הוא  ח“ו  ואם  להקב“ה.  ראשונה  לפנות 
עצמו  משייך  הוא  אזי  וכו‘  ודם  בשר  עזרת  מקודם 
לכלל של גוים שמבקשים עליהם שפוך חמתך...שפוך חמתך... כי 
הגיעו  שלהם  אמונה  החוסר  ועם  אמונה!  להם  אין 
למצב כי אכל את יעקב ואת נוהו השמו,כי אכל את יעקב ואת נוהו השמו, הם החריבו 
את בית המקדש והרגו והגלו את כלל ישראל, וכמו 
היו  הגויים  שאם  ב)  ס“ק  א  פרשה  (איכ“ר  שכתוב 
אלו   - החג  מקרבנות  להם  יש  טובה  איזה  יודעים 
היו  לא  הם  הסוכות,  בחג  עבורם  הנקרבים  הפרים 
שהתביעה  מובן  ולכן  המקדש,  בית  את  מחריבים 

עליהם זה חוסר האמונה בהקב“ה.

~•~~•~
מרמז  יום  לילה...  ולא  יום  לא  הוא  אשר  יום  לילה...קרב  ולא  יום  לא  הוא  אשר  יום  קרב 
הנהגה  על  מרמז  ולילה  וטוב,  חסד  של  הנהגה  על 
של הסתר. ואנחנו לא יודעים באמת מתי זה הנהגת 
נדמה  פעמים  והרבה  לילה,  הנהגת  זה  ומתי  יום 
זה  עינינו  ראות  ולפי  מאד,  סובל  מסוים  שאדם  לנו 
הנהגת לילה, ולמעשה זה הנהגת יום, כמו שפגשתי 
העיוור,  קרובו  אליו  שהתלוה  עשיר  יהודי  פעם 
אמרתי לו שבזה העולם כולם מקנאים בך ומרחמים 
שזה  כנראה  הבא  בעולם  אבל  העיוור,  קרובך  על 
יהיה ההיפך, שעליך ירחמו על שלא הצלחת לעשות 
עם כספך את הדברים הנרצים, ועם עיניך הבריאות 
נכשלת בראיות אסורות, ולעומת זאת קרובך העיוור 
גדול  לאור  שם  יזכה  ולכן  אסורה,  בראיה  נכשל  לא 

כזה שכולם יקנאו בו. 
כך אנו אומרים כאן קרב יום אשר הוא לא יום ולא קרב יום אשר הוא לא יום ולא 
לילהלילה, שבעקבתא דמשיחא אנו לא נדע מה זה יום 
כי  הודע  כי רם  הודע  רם  אבל  המשיח,  שיבוא  עד  לילה  זה  ומה 
לך היום אף לך הלילה –לך היום אף לך הלילה – רק אתה ה‘ יודע מה זה יום 

שהוא טוב באמת, ומה זה לילה שהוא רע באמת.

~•~~•~
אחד מי יודע אחד אני יודע אחד אלוקינו שבשמים אחד מי יודע אחד אני יודע אחד אלוקינו שבשמים 
לו  ויפסקו  העליון  לעולם  יגיע  כשהאדם   – –ובארץ  ובארץ 
צדיקים  של  במושג  עדן  גן  יקבל  לא  הוא   – עדן  גן 
אחרים, אלא גן עדן פרטי משלו, שמורכב מרצונותיו 
ומתאוה  שואף  האדם  אם  העולם.  בזה  ושאיפותיו 
את  עדן  בגן  שם  יקבל  הוא  אלוקים,  לקרבת  כאן 
הוא  הזה  בעולם  ואם  אלוקים.  קרבת  של  התענוג 
הוא  אם  אפילו  אזי  וכבוד.  וכסף  תאוות  אחר  להוט 
זכה לגן עדן עבור מצוה אחת גדולה, שעליה נאמר 
יש קונה עולמו בשעה אחת (עבודה זרה דף י‘ ע“ב), 
אבל שאיפותיו והשגותיו נשארו באותו מקום, והגן 
עדן שהוא יקבל יהיה כסף ותאוות, ולא יותר, ולכן 
רוצה  אתה   – שבשמים  אלוקינו  – אחד  שבשמים  אלוקינו  אחד  כאן  אומרים 
לדעת איך תהיה קרוב לה‘ בשמים אזי בדוק עצמך 
בארץ, בארץ, וראה היכן אוחזים רצונותיך ושאיפותיך, ודע 
אותו  תמצא  ה‘,  את  כאן  מחפש  אתה  אם  שרק  לך 

בשמים!

ד



ה

לצורך  טוב  ביום  לשחוט  או  לבשל  או  לאפות  אסור  א. א.  
רק  מלאכה  שאינו  דבר  ואפילו  שבת,  הוא  אפילו  מחר, 
טרחא בעלמא, כגון הדחת קערות והבאת יין (שו"ע סי' תר"ג 

ס"א מ"ב סק"א).

לחול,  טוב  מיום  להכין  או  לעשות  שאסור  דבר  כל  ב.ב. 
סי'  הרב  (שו"ע  לשבת  טוב  מיום  להכין  או  לעשות  לו  אסור 

תקכ"ז סכ"ח).

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

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

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

ו. ו. י"א דיש להקל לעשות העירוב בליל יום טוב, ובשעת 
מבערב,  לערב  יכול  וכה"ג  ביום  שישכח  שירא  הדחק 

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

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

הוא עירוב חדש (ביה"ל ד"ה אבל).
חתיכת  בידו  נוטל  תבשילין,  ערוב  הנחת  מצות  כיצד  ט.ט. 
דבר  שאר  או  מבושל  בשר  וכזית  כביצה,  בה  שיש  פת 
מותר  יהא  זו  שבפת  כדי  והוא  כזית,  בו  שיש  מבושל 
לו  מותר  יהא  זה  ובתבשיל  לשבת,  טוב  מיום  לאפות  לו 

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

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

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

דעיקר העירוב נתקן מתבשיל (מ"ב סק"ז).
אף  לבשל,  ורק  טוב  ביום  לאפות  צריך  אינו  אם  יג.יג. 

לכתחילה מועיל בתבשיל לחוד לכו"ע (מ"ב סק"ו).
יד. יד. משום הידור מצוה יקח לחם שלם, וחתיכת בשר או 

דגים חשובה (מ"ב סק"ח).
טו. טו. צריך שיהא תבשיל זה דבר שהוא ראוי ללפת בו את 
הפת, כגון בשר ודגים וביצים ושארי מיני לפתן מבושלים 

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

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

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

יז.יז. אפשר לערב עירוב תבשילין, על פת ותבשיל בהיותם 
קפואים, ואם אפשר מהיות טוב יש להמתין עד שיפשיר, 

אבל לא מעיקר הדין (שבה"ל ח"ט סי' קכ"ט). 
התבשיל  לעשות  המובחר  מן  מצוה  דלכתחילה  י"א  יח. יח. 

מיוחד לשם עירוב (ביה"ל ד"ה עדשים בשם הב"ח). 

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

עירוב (באה"ל ד"ה לכתחילה).
בא  הריני  וכו'  יחוד  לשם  יאמר,  הברכה  דקודם  י"א  כ.כ. 
את  לתקן  חז"ל  שתיקנו  תבשילין  עירוב  מצות  לקיים 

שורש מצוה זו במקום עליון, ויהי נועם וכו' (כה"ח סקע"ח).
כא.כא. מצוה על כל אדם לערב (ס"ז), ואפילו שני בעלי בתים 
הדרים בבית אחד, אם כל אחד מבשל לעצמו, צריך לערב 

בפני עצמו (חי"א ס"ז).

נכ˙ב ע"י ‰ר"ר מ‡יר רבינוביı ˘ליט"‡טיב ‰‰לכ‰
מיוס„ על לימו„ ‰יומי בספר ˜יˆור ˘ו"ע כפי ˙˜נ˙ ‰˜‰יל‰

ערוך ומסו„ר לפי פוס˜י זמנינו

הלכות עירוב תבשיליןהלכות עירוב תבשילין



ל‰˜ביל פני רבו בר‚ל
הקבלת פני רבו - בזמננו

חיוב ישנו להקביל פני רבו ברגל, כמבואר בגמ‘ (ר"ה טז, ב), ופסקו הרמב"ם להלכה 
(ת"ת ה, ז). והנה בשו"ע לא נפסקה הלכה זו, ונלאו הפוסקים להבין פשר דבר.

ולמעשה יש בזה מחלוקת גדולה להלכה האם יש חיוב בזמן הזה, ולדעת ה'נודע 
מבואר  מקום  מכל  הזה,  בזמן  חיוב  אין  תקכט)  סי'  או"ח  תשובה,  בשערי  (הובא  ביהודה' 
בפוסקים (עי' קבא דקשייתא קושיא פ"א) שגם לשיטתו נכון לעשותו וגם מקיים המצוה, 

רק שסובר שאין 'חיוב'.
כללים  חמד  בשדי  שהובאו  פוסקים  הרבה  ועוד  י"ב,  דרשה  ח"א  דבש  (יערות  רבים  חולקים  יש  ואולם, 
מער' ח' כלל ק) על שיטת הנודע ביהודה, והם סוברים דאדרבה דוקא אחר חורבן בית 

המקדש, יש חיוב גדול יותר בהקבלת פני רבו ברגל, שהוא כקבלת פני השכינה, 
זכר לקבלת פני השכינה במקדש.

טעמא דמילתא
ו

עקיבא  רבי  שדרש  מה  פי  על  בספרים  מבואר  זה,  ענין  סוד  הנה  דבר,  של  לגופו 
ב).  כב,  (פסחים  חכמים  תלמידי  לרבות   - תירא'  אלקיך  ה'  'את  יג):  ו,  (דברים  בפסוק 
ובפירוש רש"י שם: שיהא מורא רבך כמורא שמים. דהענין בזה הוא, שרק תלמיד 
חייב  גם  לכן  התורה.  עסק  בזכות  וזאת  יתברך  בה'  גמורה  דבקות  מתדבק  חכם 
האדם להקביל פני רבו ברגל, כמו שחייב להקביל פני השכינה בזמן שבית המקדש 

קיים, ולעלות שם לרגל.
וכבר אמרו חז"ל בירושלמי (עירובין ריש פ"ה): שכל המקבל פני רבו כאילו מקבל פני 
שכינה. ועוד אמרו חז"ל כיוצא בזה (ברכות סד, א): כל הנהנה 

מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה כאילו נהנה מזיו השכינה.
ללכת  ושלמים,  יראים  אנשים  לעצמם  שאימצו  הזה  הדבר  ויפה  טוב  מנהג  והנה, 
בימי החג לחזות בנועם עבודת כמה וכמה צדיקים ולבקר בהיכלם, אפילו שאינם 
'רבם', כי על ידי שרואים את ההתלהבות והדביקות, ושומעים בקשב דברי אלקים 
חיים יוצא מפי קדשם, הם מוסיפים כח בעבודתם הפרטית, ומתעוררים בסור מרע 

ועשה טוב, לדעת הדרך ילכון בה לעשות המצוות כראוי וכיאות.

גם טפכם

אך טוב מזה ומזה, אלו שמנצלים הזדמנות מיוחדת זו, כאשר בחג נמצאים הילדים 
בבית, ולוקחים אותם לחצרות הצדיקים, בבחינת ’גם טפכם ילך עמכם‘ (שמות י, כד), 
לחזות בנועם עבודת הקודש העצומה של צדיקי אמת, בעת אשר שופכים לבם 
כמים נוכח פני ה', ועושים את המצוות בשמחה וטוב לבב, בכוונה הראויה והרצויה 
ובהתלהבות עצומה, ודבר זה נשרש בלב הילדים הרכים למען יעמדו ימים רבים, 

בבחינת 'גירסא דינקותא' שהוא מתקיים ואינו נשכח (שבת כא, ב וברש"י).
מוסר  בדברי  כוחות  משקיע  אביהם  היה  לא  בביתם  כי  מידידיי,  אחד  לי  סיפר 
והוראות מעשיות, אבל על זאת הקפיד אביהם מכל משמר, להשריש בילדיו חיזוק 

גדול והתקשרות בגדולי ישראל ובמיוחד בגאב"ד של ירושלים לדורותיו.
הקדושה,  התורה  ומתיקות  בעריבות  ילדיו,  של  חיכם  להמתיק  בזה  די  והיה   

ולהשריש בהם את הכבוד הראוי שיש להעניק לחכמי התורה והוגיה.
שראוי  נפסק  כי  דאף  הילדים,  עם  בחג  מטיילים  אשר  לאלו  גדול,  מוסר  ומכאן 
לקיים מצות 'ושמחת בחגך' אצל כל אחד ואחד בדבר הראוי לו שגורם לו שמחה, 
למה  מקום  מכל  הטיול,  הוא  לילדים  הראוי  והדבר  א),  קט,  (פסחים  בגמרא  כמבואר 

ו

כדי  אחר,  ע"י  להם  לזכות  צריך  לאחרים  המערב  כב. כב. 
לבשל  ע"ז  לסמוך  ושיוכלו  בתבשילין  חלק  להם  שיהיה 

(ס"י מ"ב סקל"ג).

הם  הבעה"ב  שעירב  כיון  אדם  של  ביתו  ובני  אשתו  כג. כג. 
לעצמן  שלא עירבו  פי  על  אף  לבשל  לו ומותרין  נטפלין 

כלל וגם הוא לא זיכה להם על ידי אחר (מ"ב סקנ"ו).
כד.כד. וצריך הזוכה להגביה העירוב מן הקרקע, טפח, וה"ה 
אם היה העירוב מונח על איזה דבר שצריך להגביהו טפח 

(סי"א מ"ב סקל"ה). 

עירוב  מצות  על  ומברך  הזוכה,  מיד  ונוטל  חוזר  כה.כה. 
ולאטמוני  ולבשולי  לאפויי  לן  שרי  יהא  בדין  ואומר, 
לנא  לשבת,  מיו"ט  צרכנא  כל  ולמעבד  שרגא  ולאדלוקי 
ולפלוני ולפלוני או לכל בני העיר הזאת, ושוב מותרין כל 

המלאכות (סי"ב מ"ב סקל"ח).
אלא  בפירוש,  המלאכות  הזכיר  ולא  עירוב  הניח  אם  כו.כו. 
אמר, בדין יהא שרי לן למעבד כל צרכנא, הוי כמי שלא 
המלאכות,  עיקרי  שיפרט  חכמים  תקנו  דכך  כלל,  עירב 
ואם פרט רק מקצתו, כגון שאמר רק לאפויי ולא הזכיר 

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

מיום טוב לשבת.
הראשונה,  כסברא  להחמיר  יש  לכתחילה  הלכה  ולענין 
ויטלו  יחזור  טוב,  יום  ליל  כניסת  קודם  נזכר  אם  וע"כ 
ויברך  יחזור  ולא  וכו'  בהדין  נוסח  ויאמר  בידו,  להעירוב 
שבת,  בערב  נזכר  ואם  בתחילה,  בירך  כבר  אם  שנית 
יקנה קמחו לאחרים והם יבשלו ויתנו לו, ואם אין לו למי 

להקנות, יוכל לסמוך על סברא האחרונה (ס"כ מ"ב סקס"ג).
בלשון  לאמרו  יוכל  הקודש,  בלשון  יודע  שאינו  מי  כז.כז. 
אינו  ואם  ע"ז,  שסומך  לומר  צריך  שהרי  שמבין,  לע"ז 

מבין מה שאומר א"כ לא סמך עליהם בפיו (סי"ב מ"ב סקל"ט).
ברכת  לשמוע  שצריכין  לומר  רגילות  שלנו  ונשים  כח.כח. 
והידור  שבת,  בצרכי  עוסקות  שהן  כיון  והנחתו,  העירוב 
מצוה היא ואין זה מעכב מדינא, ולא נזכר זה בשום מקום 

ואין בזה טעם כלל (ערוה"ש סכ"ב).
אינו  לשבת,  שבישל  קודם  שאבד  או  העירוב  נאכל  כט.כט. 
בתבשיל,  והיינו  כזית,  ממנו  נשתייר  אא"כ  לבשל,  יכול 
אבל אם נאכל הפת אין בכך כלום, דסומך על התבשיל 

לחוד שהוא עיקר העירוב (סט"ו מ"ב סקמ"ו).
ל.ל. לאחר שהכין כל צרכי השבת יכול לאכלו (סט"ז), מ"מ 
לכתחילה נכון שיניח אותו ללחם משנה בערבית ושחרית 
חדא  מצוה  בו  דאיתעביד  דכיון  עליו,  יבצע  ובמנחה 

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

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

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

בפירוש וזה מועיל לכתחילה (מ"ב סקכ"ה).
עירוב  מניח  אינו  בעה"ב  שלחן  על  הסמוך  אורח  לד. לד. 
יניח  נרות  שם  ומדליק  אחרת  בדירה  ישן  ואם  תבשילין, 
עירוב תבשילין בלא ברכה, ואורח שאינו סמוך לגמרי על 

מאכלים  כגון  מאכל  דברי  לעצמו  ומביא  בעה"ב  שלחן 
שיכוין  מבעה"ב  שיבקש  הראוי  מן  וכדומה,  לקטנים 
בעירובו גם עבור האורח ובאם לאו יניח בלא ברכה (מבית 

לוי). 

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

(אבן ישראל ח"ט סי' ס"ג).

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

לכל  להזכיר  או  להכריז  הכנסת  בית  לשמש  לו  יש  לז.לז. 
אחד שאם שכח ולא הניח ערוב תבשילין ילך וישב לביתו 

להניח ערוב תבשילין (מט"א תרכ"ה סל"ו).
יכול  ואבד,  עירוב  שהניח  או  נאנס  או  ששכח  מי  לח.לח. 
לסמוך על רב העיר שמזכה עירובו על כל בני עירו, וכ"ז 
הוי  פעם,  עוד  שכח  השני  ברגל  אם  אבל  ראשון,  בפעם 
כפושע שניכר שאינו חרד לדבר מצוה, ואינו יוצא בו (ס"ז 

מ"ב סקכ"ב).

לט.לט. מי שלא עירב, כשם שאסור לבשל לעצמו כך אסור 
לבשל לאחרים, אפילו בביתם, וגם אחרים אסורים לבשל 
לאחרים  ותבשילו  קמחו  שיתן  אלא  תקנה  לו  ואין  לו, 
שעירבו במתנה והם אופין ומבשלים ונותנים לו, ואפילו 
י"א  שעירבו  אחרים  שם  אין  ואם  לבשל,  יכולים  בביתו 
אחת  קדרה  ולבשל  אחד  פת  בצמצום  לאפות  שמותר 

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

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



לחזות  הצדיקים  לגן  אותם  לקחת  עדיף  לא  וכי  החיות',  ל'גן  אותם  לקחת  צריך 
בנועם זיו עבודתם הנאצלת?! הלא זה מחזק אותם מאד ונשרש בהם לדורי דורות, 
ובפרט כאשר ניגשים עמם לבקש ברכה מהצדיק, שפעולה זו בעצמה כבר משרה 

על הילד השראה עצומה, שלא תשכח ממנו לעד.

כבוד ויראה

זכור אזכור, מה ששמעתי לפני כיובל שנים, מאיזה יהודי חשוב שהגיע אז מהונגריה, 
שכשנקלעו  הוא  השנים,  כל  בהונגריה  ה‘אידישקייט‘  את  שהחזיק  מה  כי  שאמר 
כיום  ולדאבוננו,  אמותיו.  בארבע  לעמוד  ויראים  פוחדים  היו  גדול‘  ב‘אדם  ופגשו 
כאשר המחלוקות בינינו רבו כל כך, ממילא ירדה היראה וההתייחסות המכובדת 
לגדולי ישראל. ומעתה, אינו פלא כל כך למה איננו זוכים ל‘גדולי ישראל‘ של פעם.
היה בירושלים שני אנשים חשובים, ידועים ומוכרים אז לכל, שאחד מהם זכה וכל 
בניו הם גדולים בתורה וביראה, ואילו השני למרות מעמדו התורני הרם, נמנים בניו 
עם פשוטי העם. ועשו ’חשבון הנפש‘ והגיעו למסקנה, שהראשון נזהר תמיד מאד, 
שלא להעלות על דל שפתיו במיוחד בהיותו בביתו בחברת ילדיו, שום שמץ של 
שיחה לכאן ולכאן בנושאי מחלוקת שהיו אז בקהילתם, וממילא לא שמעו ילדיו 

מעולם שום דבר-בוז על מי מגדולי ישראל.
אבל השני, לא נזהר בדבר זה, ותמיד היו ילדיו מאזינים לשיחות קשות וביטויים 
נוראים נגד תלמידי חכמים שעשו כך וכך, והיה בזה די כדי להכניס חולשה וזלזול 
בלבבם לגדולי ישראל, והותרה להם הרצועה להתייחס בזלזול לכל גדולי ישראל 

רחמנא ליצלן.
ועל כגון דא, אין מתאים יותר מביטוי הקודש של אבטליון (אבות א, יא): חכמים, 
של  כפתחו  ישראל  בגדולי  זלזול  בשיחת  לפתוח  לאבא  די  כי  בדבריכם!  הזהרו 

מחט, וחזקה על צאצאיו שהם יפתחו את הפתח כפתחו של אולם!

מוקיר רבנן

שמכבד  למי  הבטחתם  שקבעו  ב)  כג,  שבת  (ראה  מקומות  בכמה  לחז“ל  ומצינו 
לאו  הרי  התורה  כי  טובים.  ילדים  ממנו  שיצאו  שזוכה  חכמים,  לתלמידי  ומסייע 
בירושה עוברת, וכמו שאמרו בגמרא (נדרים פא, א): מפני מה אין מצויין תלמידי 
חכמים לצאת תלמידי חכמים מבניהן, אמר רב יוסף שלא יאמרו תורה ירושה היא 

להם וכו'.
'קנאת  להם  גורם  זה  הרי  ילדיו,  בנוכחות  התורה  לומדי  את  שמכבד  מי  אולם, 
שאיפה  הילדים  בלב  מתעוררת  וכאשר  ובמדותיהם,  בדרכיהם  להידבק  סופרים' 
להיות  המה  זוכים  ממילא  ימיו,  כל  כיבד  כה  שאביהם  לאלה  להידמות  מתמדת 

תלמידי חכמים, כי זו שאיפתם תמיד.
ובאמת דבר פלא מצוי ונראה לעין, שיש תלמידי חכמים מופלגים שהם עומדים 
בראשות ישיבות מפורסמות וכוללים חשובים, ולא זכו שבניהם יהיו כמותם. ואילו 

לעומתם נוכל לראות, אנשים פשוטים שזכו להניב פירות הילולים, ובניהם נמנים 
עם גדולי ישראל ממש.

ושמעתי פעם הסבר נחמד ונכון בזה, שהכל תלוי במה שהילדים רואים וקולטים 
הם  אין  בישיבה  היום  כל  ולומד  יושב  שהאבא  מה  דהנה,  כאמור.  בפנימיותם, 
כל  בשדה  כאיכר  אביהם  עבודת  את  רואים  אינם  הכפר  איש  ילדי  גם  כך  רואים, 

היום.
 – בביתם  לבקר  יבא  שכאשר  הוא  אביהם,  במחיצת  רואים  כן  שהילדים  מה  אך 
בית ראש הישיבה - עשיר גדול התורם רבות לישיבה וכדו', מכבדו האבא כבוד 
בלי מצרים, ומחניף לו בדברי שבח ותהלה, ומגיש לפניו מזון ומשקה מטוב ארץ 

מצרים.
ואף כי כוונתו של האבא לשם שמים, כדי לעורר את העשיר שיושיט עזרתו למען 
מראית  פי  על  שופט  הוא  ומתבונן,  הצד  מן  העומד  הילד  מקום  מכל  הישיבה, 
עיניו, ופעולות הללו מצד האבא מעוררות בו שאיפה להיות גם כן עשיר התורם 

למוסדות תורה, למען יזכה אף הוא לכבוד מלכים.
אבל אותו איש פשוט, בראותו גברא רבה, הרי הוא מתרגש מאד, ואץ חיש מהר 
ומפיקים  זיו  מלאים  הביתה  שבים  והם  לברכתו,  לזכות  ילדיו  את  ומביא  לכבדו, 
נוגה מהתרגשות על מה שזכו זה עתה, ובוודאי דבר זה נשרש אצל הילד לנצח. 

והם דברים של טעם.

תומכי תורה

אבקש  תורה‘,  ל‘תומכי  שמעניקים  הגדול  והכבוד  החנופה  בענין  שנגענו  וכיון 
להעיר ולהאיר בזה נקודה חשובה.

מתמודד  שהוא  ענינים  מיני  כל  על  לשיחה  אחד  בחור  אלי  הגיע  שהיה,  מעשה 
את  לעזוב  בדעתו  החליט  שהוא  לי,  אמר  דבריו  ובסיום  עליו.  מעיקים  והם  עמם 
רואה  הוא  כי  לי,  והשיב  דבר.  של  טעמו  ושאלתיו,  לעבוד.  ולהתחיל  הלימודים 
תמיד, בבית הכנסת בישיבות ובחצרות החסידים, ובכל מקום אשר הגביר מגיע 
להללו  אחריו  ורודפים  גדול  בכבוד  אותו  ומכבדים  ליהודים,  וששון  שמחה  שם, 
שואף   – בחור  אותו  הפטיר   – כן  אם  הכיבודים.  בכל  שנים  פי  לו  ולתת  ולשבחו, 
אותם  כמו  ולהאדירה  תורה  להגדיל  שמים  לשם  וכוונתו  כמותם,  להיות  הוא  גם 

העשירים.
למה  שהרי  משלהם,  גדולה  ששלך  תשכיל,  תתבונן  אם  בחור,  לאותו  לו  השבתי 
מכיסם  הרבה  ממון  ומוזילים  טורחים  שהם  בגלל  הללו,  העשירים  את  מכבדים 
אתה  גדול  כן  אם  ובחבריך.  בישיבתך  תומכים  הם  הרי  בך!  הלא   – במי?  לתמוך 

ממנו, ולמה לך לגרוע ולזלזל ממעמדך?!
ובדידי הוי עובדא, ניגשתי פעם לכבד איזה עשיר בבואו לבית הכנסת בליל שבת 
קודש. והיות שחששתי פן יביטו הבחורים על הדבר הזה בשלילה, כינסתי ביום 
שהארכנו  הענין  את  להם  והסברתי  זו,  בקהילה  הבחורים  חבורת  את  זה,  שאחר 
בזה לעיל, שמה שמכבדים את העשירים הוא כדי לעודדם להמשיך במשא 
אנן  אבל  תרומותיהם,  את  מפסיקים  והיו  ייתכן  הכבוד  זה  ובלעדי  הקודש, 
בדידן עלינו להתחזק בלימוד התורה ולדעת כי גדולתנו וערכנו גדול משלהם 

לאין ערוך.
ושכל  מעמיקה  התבוננות  מתוך  הזה  הדבר  את  לעשות  תורה,  תצא  ומכאן 
ולא  התומך.  של  כבודו  בשכר  התורה  לימוד  של  הפסדו  יצא  שלא  הישר, 
מאושר‘  ותומכיה  בה  למחזיקים  היא  חיים  ’עץ  אמנם  אם  אף  כי  לשכוח, 
(משלי ג, יח), אך הלומד תורה בעצמו אין גבול לשכרו בזה ובבא, ולא נברא 
העולם עם כל מה שיש בו, אלא בזכות התורה שנקראת 'ראשית' (רש"י ריש 
לשמה  בתורה  העוסק  כל  א):  ו,  מאיר (אבות  רבי  ואמר  מחז"ל),  בראשית, 

זוכה לדברים הרבה, ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו וכו'.
החינוך,  בעניני  לב  בשימת  לנקוט  נצטווינו  שבהם  הק',  הפסח  חג  בימי 
מתוקף הציווי 'והגדת לבנך', נקבל נא על עצמנו להשריש אהבת תורה וכבוד 
לומדיה ב'עמלנו' – אלו הבנים, ובזה נעורר בהם 'קנאת סופרים' אשר תרבה 

להם חכמה ותבונה, ויגדלו אף המה לתפארת אבות ולעטרת זקנים.

ז



וספר˙ם לכם
מ‡מר ז‰ י„בר בענין חוב˙ 

‰‡„ם בימי ‰ספיר‰, וב˙כלי˙ 
‡לו ‰ימים וס‚ול˙ן

משמעות השם 'ספירה'
הנה, בזה החג נכנסים אנו לימי הספירה, אשר כידוע האריכו הספרים הקדושים ברום 
מעלתם, ואמרו שלכך נקראים ימי 'ספירה' שהוא מלשון 'ספיר ויהלום' כי אלו הימים 
הם מאירים כספירים לכל אלו הנכנסים בשערי העבודה, וכהכנה לזה הזמן ראוי לנו 

לדעת מטרת אלו הימים וכוח הסגולי הטמון בהם. 

הארת יציאת מצרים מידי שנה

וחג  חג  שבכל  המועדים,  כל  כללות  על  הקדושים,  בספרים  מובא  אשר  את  ונקדים 
מתעוררים האורות מעניני החג, וכגון בפסח מתעורר ענין יציאת מצרים, וכבימי קדם 
שערי  ממ''ט  מצרים  מזוהמת  לצאת  דור  שבאותו  ישראל  זכו  מצרים  יציאת  בעת 
מצרים,  מזוהמת  להתנער  האדם  ביכולת  החג  זה  בבוא  עתה  לעת  כן  כמו  טומאה, 

ולהתחזק מחדש בעניני עבודת השי''ת. 

מוציאם  'אל  כב)  כג,  (במדבר  הכתוב  מאמר  על  החיים  האור  דברי  לעיניים  הם  וקילורין 
ממצרים' וז"ל: אמר מוציאם ולא הוציאם, הגם שרז"ל אמרו (ברכות לח.) דאפיק משמע 

והוכיחו מכאן אף על פי כן יותר משמע לשון עבר אם היה אומר הוציאם. 

ונראה על דרך אומרם ז"ל (פסחים קטז:) בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאלו 
הוא יצא ממצרים, על כן אמרו יודעי פנימיות התורה כי כל ליל פסח מתבררים כוחות 
הקדושה מהקליפה ונוספים בעם בני ישראל והיא הבחינה עצמה של יציאת מצרים, 
מוציאם  ושנה  שנה  בכל  אלא  לבד  ראשונה  יציאה  לא  כי  מוציאם  אל  אומרו  והוא 
כנזכר. עכ"ל. הרי אתה למד מדבריו שבכל שנה ושנה מתעורר מחדש ענין זה של 

יציאת מצרים. 

סגולת החג להמשיך אמונה בהשי''ת
וכן מסוגל הוא להמשיך האמונה הצרופה בבורא כל העולמים, וכמו שזכו אותו דור 
שיש  בחוש  וראו  טבעיים,  הבלתי  הנסים  את  עיניהם  במו  שראו  ממצרים,  שיצאו 
בני  לבות  את  להאיר  החג  זה  מסוגל  כך  איתנה,  לאמונה  זכו  וממילא  לבירה,  מנהיג 

אדם באמונה תמה. 

תכלית ימי הספירה
אותו ענין הוא שייך גם לענין ימי הספירה, אלו הימים נהגו לראשונה מיד עם יציאת 
מצרים, וכמטרתם וסגולתם באלו הימים כך היא מטרתם וסגולתם בכל שנה ושנה, 
ועל כן כדי לדעת את המוטל עלינו באלו הימים עלינו להתבונן בתכליתן לראשונה 

אחר שיצאו ממצרים. 

ענין השהיה לנתינת התורה 
דהנה, מן הראוי להתבונן, הרי תכלית יציאת מצרים היה כדי לעשות את ישראל לעם 
הנבחר, ולקדשם בתורה ומצוות, כמו שאמר הקב''ה למשה (שמות ג, יב) בהוציאך את 
העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה, אם כן מן הראוי היה שתיכף אחר 
יציאת מצרים יקבלו ישראל את התורה, ועל מה ראה הקב''ה לנכון לעכב את נתינת 

התורה עד יום החמישים לצאתם ממצרים? 

ענין אתערותא דלעילא ולתתא ע''ד משל

ובכדי לעמוד על טעם הדבר ראוי לנו להקדים לבאר ענין הארה הנמשך ע''י אתערותא 
דלעילא ודלתתא. 

כי  אמו,  משדי  היונק  לתינוק  משל,  דרך  על  הקדושים  בספרים  מבואר  זה  ענין 
כשהתינוק הוא בריא ותאב הוא לאכול, כי אז כשמתעורר רעבונו בוכה הוא ומבטא 
בזה את רצונו לאכול, ואז באה אמו ומניקה אותו, אך לפעמים כשהתינוק הוא חולה 
מאבד הוא את תאבונו, ואינו חפץ לאכול, ואז אין אמו ממתנת עד שיבקש את מזונו, 
כי יודעת היא שעל ידי זה מעמדת היא אותו בסכנה, אלא מעת לעת משתדלת היא 

להניק אותו, וזאת על אף סירובו לפעמים מחמת כובד חליו. 

אתערותא דלעילא רק מפני ההכרח
בגדר  הוא  כשהאדם  דהנה,  האדם,  על  הנמשך  דקדושה  הארה  בענין  הוא  זה  וכעין 
בריא, וביכולתו להמשיך הארה דקדושה מעצמו באתערותא דלתתא, מניחים אותו 
הוא  האדם  לפעמים  אך  ידם,  על  ולהשיגה  מצדו  הפעולות  את  לעשות  השמים  מן 
ובכהאי  דקדושה,  להארה  ולזכות  מעצמו,  יונק  להיות  ביכולתו  ואין  חולה,  בבחינת 
מלעילא,  אתערותא  בבחי'  הארה  עליו  וממשיכים  השמים,  מן  עליו  מרחמים  גוונא 

ויהיה ביכולתו לעבוד את בוראו על ידה. 

סילוק אתערותא דלעילא אחר שעשתה פעולתה
חולה,  בבחינת  שהוא  למי  אלא  אינו  מלעילא  הנמשך  הארה  שאותה  מאחר  והנה, 
לכן אין לה קיום תמידי, ועל אף שבשעה שהיא מאירה ניתנת הרשות להנות ממנה, 
שוב  חולה,  מבחינת  ידה  על  האדם  ונחלץ  פעולתה,  את  שפעלה  אחר  מקום  מכל 
לעכבה  האדם  ביכולת  ואין  העליון,  לשורשה  שוב  היא  ועולה  בעולם,  צורך  בה  אין 
מוטל  מדיליה,  להארה  האדם  שיזכה  בכדי  כי  עולמו,  מקניני  זה  שאין  מאחר  עמו, 
שמים,  מלכות  עול  עליו  ולקבל  דלתתא,  באתערותא  עצמו  את  לעורר  עליו  איפוא 
ורק אחר שיתאמץ לעבוד את בוראו בבחי' שור לעול וחמור למשא, זוכה הוא לזכך 
את עצמו, ומכשיר את עצמו להשיג הארה אלוקית, ולעבדו עי"ז מתוך רצון ותשוקה, 
וזהו בחינת תורה שלמדתי באף העומדת לו לאדם והיא כקנינו הפרטי, אך כל עוד 
שאין האדם מתאמץ בעצמו, אין לו מדיליה כלום, ואין הארה הנמשך מלעילא מספק 

כדי חיותו התמידית. 

תכלית הבריאה להמליך את הקב''ה
והטעם לכל זה הוא, כי זהו תכלית הבריאה, להמליך את הקב''ה עלינו, שמשמעו הוא 
לכוף את עצמינו לעשות רצונו ולבטל רצונינו לרצונו, ואילו היה הקב''ה ממשיך תדיר 
את אורו מאתערותא דיליה, לא היה מתקיים תכלית הבריאה כלל, כי על אף שעי''ז 
היה האדם משתוקק תמיד לקיים רצון בוראו, מכל מקום לא היה זה בבחינת מלכות, 
שהוא ביטול הרצון,  שהרי אין זה אלא קיום הרצון, היפך בחינת מלכות, אך מאחר 
שאין האדם זוכה להארה עליונה, וממילא נתעורר בו רצון טבעי לילך אחר שרירות 
לבו, ואעפ''כ כופה את עצמו לבטל רצונותיו מפני רצון בוראו, בזה אכן מקיים את 

התכלית הנרצה בעולם. 

תכלית הנרצה ההתעלות בכוח אתערותא דלתתא
בחינת  תכלית  להשיג  האדם  זכה  לא  עדיין  מעלתה,  גודל  אף  על  זו  עבודה  אמנם 

ח



המלכות, וזאת ישיג האדם אחר עבודה ממושכת מתוך קבלת עול מלכות שמים. כי 
אז זוכה לזכך את מהותו החומרי, וזוכה ממילא להארה דקדושה בבחינת אתערותא 

דלתתא. 

מהותה של הארה הבאה מאתערותא דלתתא
 ונבאר ענין הארה זו, והוא כי נשמת האדם הרי היא חלק אלוקי ממעל, ומצד מהותה 
הזך מוכשרת היא להשגות אלקות, אך הגוף החומרי מעכב בעדה, אך ככל שמזכך 
מחצבתה  באור  לחזות  הנשמחה  ובכוח  החומר,  מחיצת  נחלש  כך  גופו  את  האדם 
מבעד למחיצת החומר, אך אין זה הארה המתעורר מלעילא, ויורדת בתחתונים, אלא 
הנשמה  שאין  וכאמור  מחצבתה,  ממקור  הנשמה  אל  הנמשך  טבעי  אור  הוא  ענינה 
זוכה בה אלא אחר שמזכך האדם ומבטל חומת החומר בין הנשמה למקורה העליון. 

מדת עול מלכות שמים גם כשזכה להארה 
זה  ידי  על  נתבטל  לא  דלתתא,  אתערותא  מצד  באורו  האדם  שזכה  אחר  גם  והנה 
בחינת עול מלכות שמים בו, ועל אף שעל ידי זה משתוקק לעשות רצון בוראו, ואין 
הדבר בא מתוך ביטול הרצון, בכל זאת שייך בו בחינת מלכות, וזאת מצד שני פנים, 
האחת, כי כאמור הארה הבאה מיגיעת האדם הרי מזככו מסיגי החומר, וממילא זוכה 
להשגות רמות בגדלות השי''ת, ועבודתו הוא באופן נעלה יותר, וכשם ששונה גישת 
האדם להטיב לאדם מן השורה לגישתו להטיב לאדם מורם מעם, כך גם בענין זה, כי 
אחר שמשיג רוממות השי''ת, מקיים כל מצווה בדחילו ורחימו יתירה, ועצם ההכרה 

זו ועשיית מעשיו באופן נעלה ביותר היא גם כן בחינת מלכות. 

החיות רצוא ושוב לתועלת האדם
שנית, גם אחר שזכה להארה מצד אתערותא דלתתא, מסלקים לפעמים גם אותה 
הארה שזכה בה בדין, וזאת כדי להעלותו במעלה יתירה, כי לרוממותו ית' אין סוף 
וחקר, וכשרוצים מן השמים שיתעלה האדם למדרגה יתירה, אזי מסלקים ממנו לזמן 
בבחינת  השי''ת  את  ועובד  בראשונה,  כמעשיו  שעושה  ואחר  הקדושה,  הארת  מה 
עול מלכות שמים, ממילא שוב זוכה לזיכוך מחדש, וממילא מתמעטת שוב מחיצת 
החומר ונעשית הדק היטב יותר, וממילא זוכה אחר כך להארה יתירה ביתר שאת, וכן 
חוזר הדבר חלילה, וזוכה על ידי זה להתעלות מעלה מעלה. הרי שגם אחר שנתעלה 

האדם שייך בו ענין של עול מלכות שמים כפשוטו ממש. 

יציאת מצרים ע''י אתערותא דלתתא
לאור האמור, נוכל לעמוד בסיבת העיכוב לנתינת התורה עד חמישים יום אחר יציאת 
השעבוד  בעת  כי  דלעילא,  אתערותא  בבחי'  היה  מצרים  יציאת  ענין  דהנה  מצרים, 
היו אז בני ישראל בבחינת חולים, כי שקועים היו במ"ט שערי טומאה ר"ל, ולא יכלו 
להתעורר מעצמם לעבוד את בוראם ית"ש, וראה הקב''ה שאם יתמהמהו ישראל עוד 
זמן מועט, אזי יכנסו לתוך שער הנ' שבטומאה, ואז כבר לא יהיה ביכולתם כלל וכלל 
בשער  שנשתקעו  טרם  ותיכף  להוציאם,  הקדים  ולכן  הקליפות,  מעמקי  להתעלות 
החמישים גילה השי''ת עליהם את אורו הגדול, והכירו כולם כי לה' המלוכה ונתעוררו 

לעבדו ולקבל עול מלכותו. 

ח''ו תקומה  לא היתה  כי כאמור לולא אותה הארה  כל זה נעשה מתוך ההכרח,  אך 
השמים,  מן  אותם  לעורר  הוכרחו  העגום,  ממצבם  לחלצם  ובכדי  ישראל,  לכנסת 
ההיתוך  מכור  להוציאם  ביכולת  והיה  טומאה,  שערי  ממ''ט  יצאו  שכבר  מאחר  אך 
שבמצרים, שוב לא היו נזקקים למטרת ההתעוררות, וממילא תיכף ומיד אחר צאתם 
הוטל  ואז  ולרצונו.  השי''ת  אל  נמשך  להיות  ההתעוררות  זה  מהם  נאבד  ממצרים 
עליהם לעבוד את בוראם מתוך קבלת עול מלכותו ית' שמו, ולבוא על ידי זה לזיכוך 

החומר ולהארה מצד אתערותא דלתתא. 

הזיכוך וההתעלות בימי הספירה
ולזה המתין הקב''ה עד שיעברו מ''ט ימי הספירה, כדי שבאלו הימים יתעלו ישראל 
ממ''ט שערי טומאה ויבואו בתוך מ''ט שערי קדושה, וכן יתקנו באותן ז' שבועות את 
הז' מדות הכוללים כל המדות הטבועים באדם, ויזכו על ידי זה לאותן אורות שזכו 
בה בעת צאתם ממצרים מכוח אתערותא דלתתא, כי על אף שבעת יציאת מצרים 
כבר זכו ישראל לצאת ממ''ט שערי טומאה ולהיכנס במ''ט שערי קדושה, מכל מקום 
לא היה זה כי אם ע''י אתערותא דלעילא, ולא היה בכוחה לטהר את מהותן, ובזכות 
מכוח  שבקדושה  נוסף  לשער  להיכנס  יום  בכל  זכו  הימים  מאלו  אחד  בכל  יגיעתם 
אתערותא דלתתא, וזכו על ידי זה לקנות את אלו המדרגות אותן חוו מקודם, ע''י 

קנין נצחי והוכשרו על ידם לקבלת התורה. 

תיקון המדות כהכשר לקבלת התורה
והטעם שלא רצה הקב''ה לתת את התורה עד שיזדככו בני ישראל, נוכל להבין על 
לחז"ל  שמצינו  שהקשה  הקדושה),  (שער  בכתביו  זצ"ל  וויטאל  מוהר"ח  דברי  פי 
שהאריכו הרבה בענין חומר המידות, ואמרו קשה ענשן של מידות, (בבא בתרא פח:) וכל 
המתגאה כאילו בא על העריות כולן, (סוטה ד:) כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, (זוהר 
בראשית כז:) ואם כן מה טעם לא הוזהרנו בתורה על המידות? ומבאר מוהר"ח וויטאל, 

בתורה,  המדות  זיכוך  חובת  נאמרו  לא  שלכך  כלומר,  לתורה.  הקדמה  הן  שהמידות 
ומשפטי  חוקי  כי  בתורה,  דבקותו  לידי  שיבוא  קודם  עוד  האדם  על  מוטלת  היא  כי 
התורה לא נאמרו אלא לזה שכבר זיכך את מדותיו כדבעי, ואז מעשיו רצויים ואין 
רצה  שלא  לזה  גם  הטעם  לנו  הרי  עכתו''ד.  למעלה,  נח''ר  בה  וגורם  במצוותיו  פגם 

הקב''ה לתת את התורה עד שיהיו ישראל ראויים לזה. 

אתערותא דלעילא מידי שנה בשנה
גם  הוא  שנה,  בכל  המתעורר  מצרים  יציאת  שענין  למדים,  נמצינו  זאת,  כל  אחר 
כי  זה  אין  שנה,  מידי  מצרים  יציאת  לבחינת  אנו  שזוכים  אף  ועל  הדרך,  זה  על  כן 
ונמשך  במתנה,  אותנו  מזכים  השמים  שמן  והיינו  דלעילא,  אתערותא  בבחינת  אם 
מלעילא אור גדול המאיר בתחתונים, ואכן מכוח אור זה מתעורר בנו רצון להתנער 
מן ההשתעבדות להבלי העולם, ולקבל עול מלכותו ית' עלינו, שכל זה הוא בחינת 

יציאת מצרים. 

קנין נצחי להארת יצירת מצרים
אך בכדי לזכות ליציאת מצרים בקנין נצחי מוטל עלינו לעמול באלו הימים של ימי 
יגיעה  מתוך  ולבטלם  החומר  מזוהמת  הנמשכים  הסיגים  כל  אחר  ולשרש  הספירה 
ליום  לבוא  נזכה  הימים  באלו  הזיכוך  שע''י  עתה,  כן  וכמאז  העצמי,  הרצון  וביטול 

המיוחל, יום קבלת התורה, כשאנו אכן מוכשרים כראוי וכיאות לקבלת התורה. 

ימי הספירה - שורש לכל השנה
דברים אלו שופכים אור על דברי הרש"ש, שכתב שימים אלו הם בחי' שורש לכל 
ימות השנה, וכפי הנהגתו באלו הימים כך תהיה הנהגתו בשאר ימות השנה, עכתו''ד. 
כי מאחר שאלו הימים הם דוגמא להימים שבין יציאת מצרים לקבלת התורה, הרי 
נמשך בהם גם הכוח שהיו באלו הימים, ומאחר שבאלו הימים עמלו ישראל וטיהרו 
וזיככו את עצמן, המשיכו באלו הימים כוח לדורות שיהיה ביכולת בר ישראל לשנות 
גם  משתנה  נשתנה,  שמהותו  ומאחר  הימים,  באלו  המדות  זיכוך  ע''י  מהותו  את 

הנהגתו משך כל ימות השנה. 

את  לזכך  ונזכה  ופגם,  סיג  כל  אחר  לשרש  הימים  באלו  נזכה  שאכן  יעזור  השי''ת 
ותהיה  התורה,  לקבלת  מוכשר  להיות  זה  ידי  על  ונזכה  ונשמתינו,  רוחינו  נפשינו 

התורה קנין נפשינו. 



ספר טיב ‰מע˘יו˙ לרבינוטיב ‰מע˘יו˙

סיפור לח‚

בפרוס עלינו ח‚ ‰פסח – ח‚ ‰‡מונ‰, ר‡˘ ור‡˘ון לר‚לים ולמוע„ים. 
נבו‡‰ נ‡ בברכ‰ נ‡מנ‰, ˜„ם מורינו ורבינו ˘ליט"‡, ובניו ‰ח˘ובים ˘יחיו. 
לכל ‰מסייעים במל‡כ˙ ‰˜ו„˘, ולכל ‰˜ור‡ים ‰נ‡מנים ‰ע"י, ולכל בי˙ 

י˘ר‡ל 
ח‚ כ˘ר ו˘מח!

ומ‰ר‰ נזכ‰ ל‚‡ול˙נו ופ„ו˙ נפ˘נו, ‚‡ול˙ ‰פרט ו‚‡ול˙ ‰כלל, ולבנין בי˙ 
˜„˘נו ו˙פ‡ר˙נו במ‰ר‰ בימינו, ‡מן. 

*     *     *
 ˙ ים ‡∆ ƒע ¿„ נּו יו… ּלָ ים, ּכֻ ƒנ ≈̃ נּו ז¿ ּלָ ים, ּכֻ ƒנ בו… נּו נ¿ ּלָ ים, ּכֻ ƒנּו ֲחָכמ ּלָ ילּו ּכֻ ƒפ‡ֲ"
ר  ַסּפ≈ ‰ ל¿ ּב∆ ר¿ ָכל ַ‰ּמַ ם. ו¿ ƒָרי ¿̂ ƒיַ‡˙ מ ƒ̂ י ƒר ּב ַסּפ≈ ינּו ל¿ ָו‰ ָעל≈ ¿̂ ƒָר‰, מ ו… ּ̇ ‰ַ

ח".  ּבָ ֻ ׁ̆ ‰ מ¿ י ז∆ ם, ֲ‰ר≈ ƒַרי ¿̂ ƒיַ‡˙ מ ƒ̂ י ƒּב
(‰‚„‰ ˘ל פסח) 

‰˙מי‰‰ מפורסמ˙, ב‡ם כולנו חכמים נבונים וז˜נים, ו‡ף כולנו יו„עים ‡˙ כל ‰˙ור‰, 
מ‰ נו˙ר לנו ‡ם כן עו„ לספר ולח„˘ ב‰.

פירו˘ים רבים נ‡מרו בפיס˜‡ זו, י˘ ˘למ„ו מכ‡ן על עומ˜ מעיינ‰ ˘ל ˙ור‰, ‡˘ר 
'‡רוכ‰ מ‡רı מי„‰ ורחב‰ מני ים' (‡יוב י‡, ט), ו‡ף ‰חכמים ו‰נבונים ‰יו„עים ‡˙ ‰˙ור‰, 

˙מי„ ימˆ‡ו ב‰ חי„ו˘ים יפים, ב‰יו˙‰ חכמ‰ ‡ל˜י˙ ב‡ין סוף וח˜ר ל˙בונ˙‰.
ברם, פ˘טו˙ ל˘ון בעל ‰מ‚י„ מור‰, ˘מˆו‰ עלינו לספר ביˆי‡˙ מˆרים ב˘ביל עˆם 
ב‡ו˙ו  מ˘ובח", ‡ף  ז‰  מˆרים ‰רי  ביˆי‡˙  לספר  "כל ‰מרב‰  ו‰יינו  עˆמו.  ‰סיפור 
סיפור ‰י„וע ו‰פ˘וט, ˆריך ל‰רבו˙ בו, ול‰ח„יר ‰‡מונ‰ בלב, לחזור ולספר בו ˘וב 

ו˘וב. 
על „רך ˘פיר˘ו בספ‰"˜ '‰רי ז‰ מ˘ובח', ‰ו‡ עˆמו מ˘˙בח ומז„כך ב‡מונ‰ ˘למ‰ 
ולח„˘  ל‰מˆי‡  ‰‰כרח  מן  ו‡ין  ז‰.  ‰ו„  נור‡  בליל‰  ˘מספר  ‰סיפור  עˆם  מ˙וך 
חי„ו˘ים מחו„˘ים, ו‡ף ‰חכמים ו‰נבונים מ˘˙בחים ומ˙פ‡רים בעˆם סיפור יˆי‡˙ 

מˆרים, ב‡מונ‰ פ˘וט‰ ו˙מימ‰. 
˘כינ˙‡ ˜„י˘˙‡ מ˙עטר˙ בע„י ע„יים בסיפור ז‰ ‰ליל‰, כמבו‡ר בזו‰ר ‰˜„ו˘ (ח"ב 
מ:) ˘‰˜ב"‰ ˘מח ב‡ו˙ו סיפור, וב‡ו˙‰ ˘ע‰ מכנס ‰פמלי‡ ˘ל מעל‰, ו‡ומר ל‰ם 
 (‡  ,„ (‰‚˘"פ  ובסי„ור ‰‡ר"י ‰˜„ו˘  וכו'.  בני  סיפור ‰˘בח ˘לי ˘מספרים  ו˘מעו  לכו 

כ˙ב, ˘‡ין זמן ˘מח˙ ‰˘כינ‰ כל כך, כמו בליל‰ ‰ז‰.
י˙ברך  בו  ח‚ ‰פסח ‰ו‡ "ח‚ ‰‡מונ‰"  ויסו„  מ˘ום ˘˘ור˘  נר‡‰,  ובטעמ‡ „מיל˙‡ 
ב˘למו˙. – כל ‰‡ו˙ו˙ ו‰מופ˙ים ˘נע˘ו עמנו במˆרים, ‰יו ב˘ביל ‰ח„ר˙ ‰‡מונ‰, 
כ‡˘ר ‰כ˙וב כופל פעמים ‰רב‰, למען ˙„עו כי ‡ני ‰' בכל ‰‡רı, עיין רמב"ן ˘ל‰י 
˘ור˘  ˘בסיני,  ‰ר‡˘ונ‰  ב„בר‰  עˆמ‰,  ‰‡מונ‰  במˆו˙  ו‡ף  טז).  י‚,  (˘מו˙  ב‡  פר˘˙ 
כל ‰מˆוו˙ כולם, נˆטווינו ב‰ מכח יˆי‡˙ מˆרים, כ‡˘ר מפי ‰‚בור‰ ˘מענו (˘ם כ, ב): 

"‡נכי ‰' ‡ל˜יך ‡˘ר ‰וˆ‡˙יך מ‡רı מˆרים".
ובכך נˆטווינו בז‰ ‰ליל‰, לספר לעˆמנו, ולבנינו, ולבני בנינו, ול‰נחיל ל„ורו˙ ‡ו˙‰ 

‡מונ‰ ט‰ור‰ וזכ‰, ˘‰ו˘ר˘‰ בנו ביˆי‡˙ מˆרים. 
י)  ˜טז,  (˙‰לים  בפסו˜  ˜מט)  ‡בו˙,  (˙ור˙  זˆו˜"ל  מלעכוויט˘  ‰ר‰"˜  ˘ל  ‰נו˜ב  כמ‡מרו 
"‰‡מנ˙י כי ‡„בר", ‡מונ‰ ˆריכים ל„בר ולספר, ובכך ‰‡מנ˙י יו˙ר ויו˙ר. ו˜ל וחומר 
‰„ברים בליל ‰ס„ר „נן, ˘כולו מוכן ומזומן בלב ונפ˘ י˘ר‡ל ל˜בל ול‰ח„יר ‡מונ‰ 

˘למ‰.
ל‡ בכ„י ‡מרו ˆ„י˜ים ˜„ו˘י עליון נ"ע, ˘ח‚ ‰פסח ‰ו‡ 'ר‡˘ ‰˘נ‰ ל‡מונ‰', ˘ממנו 
ומב‰ירו˙  כול‰.  ‰˘נ‰  לכל  ‰י‰ו„י  בלב  וˆלול‰  זכ‰  ‡מונ‰  מעיינו˙  ˘פע  נ˘פע 
‡מונ˙ ז‰ ‰ליל‰ זוכים י˘ר‡ל ל˜יום מˆו˙ ‰‡מונ‰ "‡נכי ‰' ‡ל˜יך – ‡˘ר ‰וˆ‡˙יך 

מ‡רı מˆרים". 
[על פי 'טיב ‰מוע„ים – פסח', פר˜ "ח‚ ‰‡מונ‰"]

לפנינו, מ˜בı 'טיב ‰מע˘יו˙' בענייני ‡מונ‰, מעט מזעיר מן ‰ים ‰‚„ול ‰˘ופע 
‡מונ‰, מלו˜ט מ˙וך ספריו ו˘יחו˙יו ˘ל רבינו ˘ליט"‡, ב‰ז„מנויו˙ ˘ונו˙.

ח‚ ‰‡מונ‰
‡מונ‰ פ˘וט‰ ו˙מימ‰ – ˘‰מ˘יכ‰ ‡מונ‰ פ˘וט‰ ו˙מימ‰ – ˘‰מ˘יכ‰ 

י˘וע‰ ‚„ול‰!י˘וע‰ ‚„ול‰!
זצללה"ה,  מראדזמין  העניך  גרשון  רבי  זצללה"ה, הגה"ק  מראדזמין  העניך  גרשון  רבי  הגה"ק  של  הקודש  חצר  של אל  הקודש  חצר  אל 
פשוט  לבושו  מוכר,  בלתי  אורח  יהודי  פעם  פשוט נכנס  לבושו  מוכר,  בלתי  אורח  יהודי  פעם  נכנס  התכלת',  התכלת', 'בעל  'בעל 

ומרופט, וכמוהו גם הוא עצמו יהודי כפרי פשוט ותמים.ומרופט, וכמוהו גם הוא עצמו יהודי כפרי פשוט ותמים.
וברכו  ה'יושבים',  לאחד  ניגש  המדרש,  לבית  בתמימותו  נכנס  וברכו הוא  ה'יושבים',  לאחד  ניגש  המדרש,  לבית  בתמימותו  נכנס  הוא 
בחביבות בברכת בחביבות בברכת 'שלום עליכם'.'שלום עליכם'. ה'יושב' איש חסיד נעלה, נענה אף  ה'יושב' איש חסיד נעלה, נענה אף 
בשיחה  עמו  ופתח  בשיחה   עמו  ופתח  השלום'.  השלום'.'עליכם  'עליכם  בברכת  בנעימה  לקראתו  בברכת הוא  בנעימה  לקראתו  הוא 
ודעת  חכמה  בדברי  שיחתו  תיבל  חכמים  תלמידי  של  וכדרכם  ודעת יפה,  חכמה  בדברי  שיחתו  תיבל  חכמים  תלמידי  של  וכדרכם  יפה, 

בתורה וחסידות.בתורה וחסידות.
אך עד מהרה גילה, שאין לו לאורח הזר שום הבנה במדובר, כל שיחו אך עד מהרה גילה, שאין לו לאורח הזר שום הבנה במדובר, כל שיחו 
וכל שיגו בפשטות ותמימות מאוד, כמו איש תם. הוא סיפר שהגיע וכל שיגו בפשטות ותמימות מאוד, כמו איש תם. הוא סיפר שהגיע 
עתה מדרך רחוקה מאוד, מאחת הערים שבארץ עתה מדרך רחוקה מאוד, מאחת הערים שבארץ 'רומניה''רומניה', ובא הנה , ובא הנה 
שבפולין,  הגדול  הצדיק  אודות  לו  שסיפר  ידיד,  של  המלצה  פי  שבפולין, על  הגדול  הצדיק  אודות  לו  שסיפר  ידיד,  של  המלצה  פי  על 

כאשר זקוק הוא לדבר ישועה הנצרכת לו. כאשר זקוק הוא לדבר ישועה הנצרכת לו. 
בתמימות  היתה  בתמימות   היתה  ראמיינע'ר],  ראמיינע'ר],[א  [א  'רומני'  אותו  של  והילוכו  הנהגתו  'רומני' כל  אותו  של  והילוכו  הנהגתו  כל 
'פולניים'  ברובם  היו  החצר  יושבי  מאוד.  ובפשטות  'פולניים' ובישרות,  ברובם  היו  החצר  יושבי  מאוד.  ובפשטות  ובישרות, 
כאלו.  תמימים  אנשים  עם  הורגלו  שלא  כאלו. ,  תמימים  אנשים  עם  הורגלו  שלא  פולישע'ר],  פולישע'ר][א  [א  ממולחים ממולחים 
התחכמויות  ונוטפות  בפקחות,  עסיסיות  תמיד  היו  התחכמויות שיחותיהם  ונוטפות  בפקחות,  עסיסיות  תמיד  היו  שיחותיהם 
כולו  והתמים,  הישר  הכפרי  למראה  קצת  התפלאו  הם  כולו מעמיקות.  והתמים,  הישר  הכפרי  למראה  קצת  התפלאו  הם  מעמיקות. 

אומר אהבה ותום.אומר אהבה ותום.
הוא סיפר לפי תומו לכמה מפרחי החסידים שסבבוהו, שהוא מבקש הוא סיפר לפי תומו לכמה מפרחי החסידים שסבבוהו, שהוא מבקש 
להתקבל לברכה אצל ה'וואונדער ראבינער' להתקבל לברכה אצל ה'וואונדער ראבינער' [הרבי מחולל הפלאות],[הרבי מחולל הפלאות], בדבר  בדבר 
ישועה ורחמים. – כאשר ידועה ומפורסמת מידת ישועה ורחמים. – כאשר ידועה ומפורסמת מידת ה'אמונה פשוטה' ה'אמונה פשוטה' 
צדיקים  ואמונת  חכמים  אמונת  ומידת  רומניה,  יהודי  של  צדיקים והתמימה  ואמונת  חכמים  אמונת  ומידת  רומניה,  יהודי  של  והתמימה 
חלקים  כפריים,  יהודים  תקופה  באותה  היו  רובם  בלבם.  חלקים שיקדה  כפריים,  יהודים  תקופה  באותה  היו  רובם  בלבם.  שיקדה 
ופשוטים, אשר סתרם כגילויים, לא הערימו ולא הסתירו כלום, ומה ופשוטים, אשר סתרם כגילויים, לא הערימו ולא הסתירו כלום, ומה 

שבלבם הוא שבפיהם.שבלבם הוא שבפיהם.
עשה  שבשבילה  לו,  הנצרכת  הישועה  ענין  להם  שח  הרומני  עשה האורח  שבשבילה  לו,  הנצרכת  הישועה  ענין  להם  שח  הרומני  האורח 
את כל הדרך הארוכה. וגילה שהגיע ראדזינה ביחד עם בנו, ילד כבן את כל הדרך הארוכה. וגילה שהגיע ראדזינה ביחד עם בנו, ילד כבן 
עשר שנים, שעדיין אינו הולך ברגליו ל"ע. ומעת קטנותו כשלמדוהו עשר שנים, שעדיין אינו הולך ברגליו ל"ע. ומעת קטנותו כשלמדוהו 
את תנועת ההליכה כשאר התינוקות, נתקעו רגליו ונבלמו רח"ל, ולא את תנועת ההליכה כשאר התינוקות, נתקעו רגליו ונבלמו רח"ל, ולא 
זכה למתנת 'הילוך הרגליים' שיש לכל איש במתנת חינם מן השמים. זכה למתנת 'הילוך הרגליים' שיש לכל איש במתנת חינם מן השמים. 
והפרופסורים  הרופאים  גדולי  אצל  רבים  לביקורים  טלטלוהו  והפרופסורים הם  הרופאים  גדולי  אצל  רבים  לביקורים  טלטלוהו  הם 
גדולי  החליטו  שם  הבירה,  גדולי   החליטו  שם  הבירה,  'בוקרשט''בוקרשט'  עד  הרחיקו  ואף  עד שברומניה,  הרחיקו  ואף  שברומניה, 
תקנה!  חסר  הזה  שה'מקרה'  היילוד,  התפתחות  בתחום  תקנה! המומחים  חסר  הזה  שה'מקרה'  היילוד,  התפתחות  בתחום  המומחים 
ואם עד גיל בוגר שכזה עדיין לא רכשו רגליו את מיומנות ההליכה, ואם עד גיל בוגר שכזה עדיין לא רכשו רגליו את מיומנות ההליכה, 
להמשיך  ייאלצו  כנראה  והם  בדבר,  ותרופה  עצה  שום  אין  להמשיך שוב  ייאלצו  כנראה  והם  בדבר,  ותרופה  עצה  שום  אין  שוב 

לנושאו בעגלה כמו תינוק כל ימיו!לנושאו בעגלה כמו תינוק כל ימיו!
כך  ועל  ידידו,  מפי  ששמע  נשגב  צדיק  מאותו  האיש  נזכר  לו,  כך בצר  ועל  ידידו,  מפי  ששמע  נשגב  צדיק  מאותו  האיש  נזכר  לו,  בצר 
שקיבל  מה  כפי  פולניה,  ועד  מרומניה  בנו  את  לישא  עצמו  שקיבל הטריח  מה  כפי  פולניה,  ועד  מרומניה  בנו  את  לישא  עצמו  הטריח 
בתמימות מאבותיו מדורי דורות, לבקש תמיד את ברכת הצדיקים. בתמימות מאבותיו מדורי דורות, לבקש תמיד את ברכת הצדיקים. 
וכאשר הורו רבותינו ז"לוכאשר הורו רבותינו ז"ל (ב"ב קטז.) (ב"ב קטז.): "כל שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך : "כל שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך 
אצל חכם ויבקש עליו רחמים. שנאמר אצל חכם ויבקש עליו רחמים. שנאמר (משלי טז, יד)(משלי טז, יד) חמת מלך מלאכי  חמת מלך מלאכי 

מות, ואיש חכם יכפרנה".מות, ואיש חכם יכפרנה".
החסידים, כדרכם של חסידים, החפצים לראות ולמשמש בכל דבר החסידים, כדרכם של חסידים, החפצים לראות ולמשמש בכל דבר 
שבקודש פנימה... כראותם את האורח הרומני נושא את עגלתו עם שבקודש פנימה... כראותם את האורח הרומני נושא את עגלתו עם 

י



יא

הילד הגדול בתוכה אל חדרו של הרבי, הצטרפו תיכף הילד הגדול בתוכה אל חדרו של הרבי, הצטרפו תיכף 
והתחברו אליו, כמי שעוזרים ומסייעים בידו בפתיחת והתחברו אליו, כמי שעוזרים ומסייעים בידו בפתיחת 
החדר...  תוך  אל  בזהירות  העגלה  ובהסעת  החדר... הדלתות,  תוך  אל  בזהירות  העגלה  ובהסעת  הדלתות, 
את  בהציעו  יחדיו  האיש  עם  להימצא  השכילו  את ובכך  בהציעו  יחדיו  האיש  עם  להימצא  השכילו  ובכך 
כיצד  לראות  ותשוקתם  בחפצם  הרבי,  בפני  כיצד בקשתו  לראות  ותשוקתם  בחפצם  הרבי,  בפני  בקשתו 

יפול דבר.יפול דבר.
והנה תיכף בהיכנסם, כשאך ראה היהודי את צורת פני והנה תיכף בהיכנסם, כשאך ראה היהודי את צורת פני 
קדשו והדר זיו פניו המאירים של הצדיק, זירז עצמו קדשו והדר זיו פניו המאירים של הצדיק, זירז עצמו 
וניגש  פניו  על  נפל  ברכיים  ובפיק  גדולה,  וניגש בהכנעה  פניו  על  נפל  ברכיים  ובפיק  גדולה,  בהכנעה 
לנשק את ידו של הצדיק בנשיקת קודש.לנשק את ידו של הצדיק בנשיקת קודש. [כמנהג החסידים  [כמנהג החסידים 
ברומניה לנשק ידי הצדיקים, אף כי חסידי פולין לא הורגלו בזאת, כי אם ברומניה לנשק ידי הצדיקים, אף כי חסידי פולין לא הורגלו בזאת, כי אם 

הגיש  הוא  בבכייה,  פרץ  ותיכף  הגיש .  הוא  בבכייה,  פרץ  ותיכף  כנודע].  תמיד  הכבוד  כנודע]ביראת  תמיד  הכבוד  ביראת 

החל  רוטט  וכשכולו  נפש,  הפדיון  עם  הקוויטעל  החל את  רוטט  וכשכולו  נפש,  הפדיון  עם  הקוויטעל  את 
לספר בהתרגשות על הצער הגדול שהם סובלים מזה לספר בהתרגשות על הצער הגדול שהם סובלים מזה 
הילד כמה וכמה שנים, מחמת רגליו שאינם נשמעים הילד כמה וכמה שנים, מחמת רגליו שאינם נשמעים 
המומחים  ושגדולי  האדם,  כאחד  להלך  אופן  המומחים בשום  ושגדולי  האדם,  כאחד  להלך  אופן  בשום 

מייאשים שאין שום תרופה בדבר וכו'.מייאשים שאין שום תרופה בדבר וכו'.
ביקש  הפתקא,  תוככי  אל  הצדיק  הביט  ביקש בטרם  הפתקא,  תוככי  אל  הצדיק  הביט  בטרם 
לצאת  וה'עוזרים'  המלווים  החסידים  לצאת להפתעת  וה'עוזרים'  המלווים  החסידים  להפתעת 
החוצה, ולא נשארו בחדר כי אם האב עם הבן החולה החוצה, ולא נשארו בחדר כי אם האב עם הבן החולה 
הצדיק  התיר  לא  ומלבדם  הקדוש,  הרבי  עם  הצדיק ביחד  התיר  לא  ומלבדם  הקדוש,  הרבי  עם  ביחד 

לאיש לשהות במחיצתם, גם לא לגבאים הנאמנים.לאיש לשהות במחיצתם, גם לא לגבאים הנאמנים.
המתינו  החוצה,  פנים  בבושת  שיצאו  המתינו החסידים  החוצה,  פנים  בבושת  שיצאו  החסידים 
[גבאים [גבאים  ההמתנה'  ב'חדר  הדלת  מאחורי  ההמתנה' בדריכות  ב'חדר  הדלת  מאחורי  בדריכות 
שטיבל],שטיבל], לראות כיצד יפול דבר, ותירצו את עצמם בפני  לראות כיצד יפול דבר, ותירצו את עצמם בפני 

הגבאים שהם צריכים לסייע לאיש בדרך יציאתו...הגבאים שהם צריכים לסייע לאיש בדרך יציאתו...
מה  חולל  שעשה,  מה  הרבי  עשה  פנימה,  מה בקודש  חולל  שעשה,  מה  הרבי  עשה  פנימה,  בקודש 
שהתחיל  עד  קונו,  לפני  שיחו  צקון  ושפך  שהתחיל שחולל,  עד  קונו,  לפני  שיחו  צקון  ושפך  שחולל, 
הילד מהלך בפתאום בתוככי החדר הלוך ושוב, לעיניו הילד מהלך בפתאום בתוככי החדר הלוך ושוב, לעיניו 
משמחת  נפשו  את  ידע  שלא  אביו,  של  משמחת המשתאות  נפשו  את  ידע  שלא  אביו,  של  המשתאות 

הישועה הגדולה!הישועה הגדולה!
היהודי ובנו הנרגשים הודו לרבי מקרב לב, וניגשו שוב היהודי ובנו הנרגשים הודו לרבי מקרב לב, וניגשו שוב 
לנשק ידי קדשו לברכת הדרך, שעתה יעשוה בהליכת לנשק ידי קדשו לברכת הדרך, שעתה יעשוה בהליכת 

שניהם יחדיו ללא שום צורך במסע העגלה...שניהם יחדיו ללא שום צורך במסע העגלה...
בטרם צאתם ייעץ להם הרבי, להסתיר הדבר בתחילה בטרם צאתם ייעץ להם הרבי, להסתיר הדבר בתחילה 
ולהצניע מעט את ברכתם, הוא הורה לילד להתיישב ולהצניע מעט את ברכתם, הוא הורה לילד להתיישב 
נראית  שתהא  כדי  הלום,  עד  כדרכו  בעגלתו  נראית שוב  שתהא  כדי  הלום,  עד  כדרכו  בעגלתו  שוב 
רחובות  כמה  שיתרחקו  לאחר  ורק  ככניסתו,  רחובות יציאתו  כמה  שיתרחקו  לאחר  ורק  ככניסתו,  יציאתו 
מן המקום, יירד הילד מן העגלה וימשיך להלך ברגליו.מן המקום, יירד הילד מן העגלה וימשיך להלך ברגליו.
התיישב לו אפוא הילד חזרה בעגלה, והפעם בלב רונן התיישב לו אפוא הילד חזרה בעגלה, והפעם בלב רונן 
האב  הצדיקים.  ולעבדיו  להשי"ת  והודיה  שבח  האב מלא  הצדיקים.  ולעבדיו  להשי"ת  והודיה  שבח  מלא 
הנרגש ניגש לדחוף את העגלה כדרכו מאז... וכך יצאו הנרגש ניגש לדחוף את העגלה כדרכו מאז... וכך יצאו 
מהלכים אחורנית מפני כבודה של תורה, לעבר דלת מהלכים אחורנית מפני כבודה של תורה, לעבר דלת 

היציאה.היציאה.
החסידים שמבחוץ כראותם אותם יוצאים עם עגלתם החסידים שמבחוץ כראותם אותם יוצאים עם עגלתם 
פני  שעל  בהקלה  הבוחנת  בעינם  הבחינו  פני כבכניסתם,  שעל  בהקלה  הבוחנת  בעינם  הבחינו  כבכניסתם, 
האב עם הבן, וגם בחיוך הקל שניסה היהודי התמים האב עם הבן, וגם בחיוך הקל שניסה היהודי התמים 
להסתיר ב'הצגה'... בחריפותם הבינו כי מן הסתם יש להסתיר ב'הצגה'... בחריפותם הבינו כי מן הסתם יש 
של  הילוכם  אחר  מרחוק  לעקוב  והחלו  בגו...  של דברים  הילוכם  אחר  מרחוק  לעקוב  והחלו  בגו...  דברים 

האורחים.האורחים.
הללו  שהתרחקו  לאחר  תוחלתם,  נכזבה  לא  הללו ואכן  שהתרחקו  לאחר  תוחלתם,  נכזבה  לא  ואכן 
של  הרחובות  באחד  לפתע  המדרש,  בית  של מאזור  הרחובות  באחד  לפתע  המדרש,  בית  מאזור 
כאחד  מהלך  והתחיל  רגליו  על  הנער  קפץ  כאחד ראדזין,  מהלך  והתחיל  רגליו  על  הנער  קפץ  ראדזין, 
מימים  ההילוך  בתנועת  ורגיל  שבקי  כמי  מימים האדם,  ההילוך  בתנועת  ורגיל  שבקי  כמי  האדם, 

ימימה!ימימה!
הזדרזו  ותיכף  רוחם,  ותיפעם  כראותם,  הזדרזו החסידים  ותיכף  רוחם,  ותיפעם  כראותם,  החסידים 
מלפניהם  אותם  אגפו  הם  בנו,  עם  האב  את  מלפניהם להשיג  אותם  אגפו  הם  בנו,  עם  האב  את  להשיג 
והפתיעום בברכתם בשמחה ובצהלה. על אתר הוציאו והפתיעום בברכתם בשמחה ובצהלה. על אתר הוציאו 
'משקה' עם מזונות, שהוכנו לכך  'משקה' עם מזונות, שהוכנו לכך מאמתחתם בקבוק  מאמתחתם בקבוק 

מבעוד מועד, והתיישבו בבית אחד החסידים לשתות מבעוד מועד, והתיישבו בבית אחד החסידים לשתות 
'לחיים' יחדיו, ולהודות השי"ת בשירות ותשבחות על 'לחיים' יחדיו, ולהודות השי"ת בשירות ותשבחות על 

ישועתו הגדולה.ישועתו הגדולה.
פנים'  ל'קבלת  מאוד  התרגשו  בנו  עם  הרומני  פנים' היהודי  ל'קבלת  מאוד  התרגשו  בנו  עם  הרומני  היהודי 
חמימה ונעימה שכזו, ומתוך שמחה ואהבה יצאו כולם חמימה ונעימה שכזו, ומתוך שמחה ואהבה יצאו כולם 
יחדיו במחול וריקוד של מצוה, כמה מפרחי החסידים יחדיו במחול וריקוד של מצוה, כמה מפרחי החסידים 
לימדו את הנער מעט תכסיסי 'קאדאטשקע' ו'ריקוד לימדו את הנער מעט תכסיסי 'קאדאטשקע' ו'ריקוד 
מלפזז  פוסק  אינו  כשהנער  המפורסם....  מלפזז הקוזקים'  פוסק  אינו  כשהנער  המפורסם....  הקוזקים' 
ולאחור,  לקדים  רגליו  שתי  מניף  שהוא  תוך  ולאחור, ולכרכר,  לקדים  רגליו  שתי  מניף  שהוא  תוך  ולכרכר, 
ומתנענעות  לו,  נשמעות  שרגליו  מאמין  שאינו  ומתנענעות כמי  לו,  נשמעות  שרגליו  מאמין  שאינו  כמי 

ומקפצות ככל רגלי האדם!ומקפצות ככל רגלי האדם!
לספר  האיש  מן  החסידים  ביקשו  ביין,  לבם  לספר כטוב  האיש  מן  החסידים  ביקשו  ביין,  לבם  כטוב 
שכן  פנימה,  בקודש  עמהם  נעשה  אשר  את  שכן לפניהם  פנימה,  בקודש  עמהם  נעשה  אשר  את  לפניהם 

'תורה היא וללמוד אנו צריכים'!'תורה היא וללמוד אנו צריכים'!
היהודי התמים נענה בחפץ לב, וגילה מה שקרה שם היהודי התמים נענה בחפץ לב, וגילה מה שקרה שם 

בפנים באותם דקות נעלות של עת הרצון באתגליא!בפנים באותם דקות נעלות של עת הרצון באתגליא!
הק'  הרבי  שקרא  לאחר  האיש,  אמר  מאוד,  הק' פשוט  הרבי  שקרא  לאחר  האיש,  אמר  מאוד,  פשוט 
פתח  ורחימו,  בדחילו  לפניו  שהגשתי  הקוויטעל  פתח את  ורחימו,  בדחילו  לפניו  שהגשתי  הקוויטעל  את 
ובחיוך  טעימה,  'סוכריה'  מתוכה  הוציא  מגירתו,  ובחיוך את  טעימה,  'סוכריה'  מתוכה  הוציא  מגירתו,  את 
קל נסוך על פני קדשו, פנה אל הילד היושב בעגלה, קל נסוך על פני קדשו, פנה אל הילד היושב בעגלה, 
הראה לו את הסוכריה שבידו, ואמר בפי קדשו: הראה לו את הסוכריה שבידו, ואמר בפי קדשו: "קום "קום 
צוקערל!". .  דאס  נעם  יונגאלע,  זיסע  טייערע  צוקערל!"אהער,  דאס  נעם  יונגאלע,  זיסע  טייערע  אהער, 

[בוא התקרב נא ילד יקר ומתוק, קח לך בבקשה את הסוכריה!]. [בוא התקרב נא ילד יקר ומתוק, קח לך בבקשה את הסוכריה!]. 

להסיט  בדעתו  עלתה  לא  חן,  מלאה  בתמימות  להסיט הילד  בדעתו  עלתה  לא  חן,  מלאה  בתמימות  הילד 
דיבור  כששמע  ותיכף  הצדיק,  מפקודת  דיבור מחשבתו  כששמע  ותיכף  הצדיק,  מפקודת  מחשבתו 
העגלה  מן  רגליו  את  בתמימות  הוציא  אליו,  העגלה הקדוש  מן  רגליו  את  בתמימות  הוציא  אליו,  הקדוש 
מידו  הצוקערל  את  ונטל  והלך  קם  ופשוט  הארץ,  מידו על  הצוקערל  את  ונטל  והלך  קם  ופשוט  הארץ,  על 
שם  מוזילים  בני,  וגם  אני  גם  "כששנינו  הצדיק.  שם של  מוזילים  בני,  וגם  אני  גם  "כששנינו  הצדיק.  של 
את  היהודי  סיים   – התרגשות!"  מרוב  כמים  את דמעות  היהודי  סיים   – התרגשות!"  מרוב  כמים  דמעות 

סיפורו.סיפורו.
טיב ה'מופת' הנורא התפרסם עד מהרה בין החסידים, טיב ה'מופת' הנורא התפרסם עד מהרה בין החסידים, 
הרבי  של  היומי  טיולו  בעת  מכן  שלאחר  הרבי ובימים  של  היומי  טיולו  בעת  מכן  שלאחר  ובימים 
בלוויית כמה מן ה'יושבים' תלמידיו האהובים, נסבה בלוויית כמה מן ה'יושבים' תלמידיו האהובים, נסבה 
מעל  ניסית  לישועה  שזכה  נער  אותו  אודות  מעל השיחה  ניסית  לישועה  שזכה  נער  אותו  אודות  השיחה 

לדרך הטבע. לדרך הטבע. 
אין  בפשטות,  המעשה  ענין  כל  את  הסביר  הרבי  אין אך  בפשטות,  המעשה  ענין  כל  את  הסביר  הרבי  אך 
כאן לא 'קונץ' ולא 'מופת', אמר הרבי, ואני כשלעצמי כאן לא 'קונץ' ולא 'מופת', אמר הרבי, ואני כשלעצמי 
אלא אלא   – כלום...  ולא  בי  שאין  ערכי,  מך  היטב  – ידעתי  כלום...  ולא  בי  שאין  ערכי,  מך  היטב  ידעתי 
אין  ובהירה,  תמימה  שלמה  אמונה  שיש  אין שבמקום  ובהירה,  תמימה  שלמה  אמונה  שיש  שבמקום 
לטבע שום שליטה!לטבע שום שליטה! כאשר מצד האמת, לפניו יתברך  כאשר מצד האמת, לפניו יתברך 
הטבע  שווים  המעשים,  לכל  ועושה  ומשגיח  הטבע המנהיג  שווים  המעשים,  לכל  ועושה  ומשגיח  המנהיג 

והנס בהשוואה גמורה.והנס בהשוואה גמורה.
לא  אף  מקום  שום  אין  הרבי,  הסביר  בחדר,  לא אצלי  אף  מקום  שום  אין  הרבי,  הסביר  בחדר,  אצלי 
בפנים,  שם  חלילה,  'מקרה'  או  טבע  של  קל  בפנים, להרהור  שם  חלילה,  'מקרה'  או  טבע  של  קל  להרהור 
בחדרי לב פנימה, הכל ברור ומאיר באור אין סוף ב"ה בחדרי לב פנימה, הכל ברור ומאיר באור אין סוף ב"ה 
בלבד בכל פרט ופרט, בלבד בכל פרט ופרט, "אין עוד מלבדו אפס זולתו!"."אין עוד מלבדו אפס זולתו!".

והגישו  לפני,  התמימים  היהודים  אלו  נכנסו  והגישו כאשר  לפני,  התמימים  היהודים  אלו  נכנסו  כאשר 
הפתקא, מתוך לב מלא אמונה טהורה וזכה בתפילת הפתקא, מתוך לב מלא אמונה טהורה וזכה בתפילת 
ובעל  תקיף  לבדו  שהוא  יתברך  ובכוחו  ובעל הצדיקים,  תקיף  לבדו  שהוא  יתברך  ובכוחו  הצדיקים, 
טוב  חיבור  זה  היה  כולם,  הכוחות  ובעל  טוב היכולת  חיבור  זה  היה  כולם,  הכוחות  ובעל  היכולת 
וטהורה  שלמה  אמונה  במחשבת  בינינו,  וטהורה ומושלם  שלמה  אמונה  במחשבת  בינינו,  ומושלם 
ביקשתי  סוד,  כמגלה  הצדיק  הוסיף  לפיכך,   – ביקשתי בלבד.  סוד,  כמגלה  הצדיק  הוסיף  לפיכך,   – בלבד. 
היתה  לא  בלבם  כאשר  החוצה,  לצאת  כולם  היתה את  לא  בלבם  כאשר  החוצה,  לצאת  כולם  את 
האמונה בהשי"ת ובצדיקים תמימה ופשוטה בתכלית האמונה בהשי"ת ובצדיקים תמימה ופשוטה בתכלית 

הפשטות, רק ביקשו גם לראות 'קונצען'... הפשטות, רק ביקשו גם לראות 'קונצען'... 
וממילא תיכף משיצאו, ונשארה בחדר וממילא תיכף משיצאו, ונשארה בחדר 'בלויז אמונה''בלויז אמונה' 
שאין  'אמונה  דופי,  שום  בלא  אמונה  שאין   'אמונה  דופי,  שום  בלא  אמונה  בלבד],  אמונה  בלבד],[רק  אמונה  [רק 

ה"א]. .  יסוה"ת  מהל'  פ"ח  [רמב"ם  ה"א]  יסוה"ת  מהל'  פ"ח  [רמב"ם  ומחשבה'  הרהור  ומחשבה'אחריה  הרהור  אחריה 
כשהדבר ברור ובהיר שברצותו יתברך יהלכו הרגליים כשהדבר ברור ובהיר שברצותו יתברך יהלכו הרגליים 

'לקראת שבת''לקראת שבת'
למשפחות  מזון  סלי  מחלק  אני  שישי  יום  למשפחות בכל  מזון  סלי  מחלק  אני  שישי  יום  בכל 

נזקקות בהתנדבות.נזקקות בהתנדבות.
הסלים מאורגנים על ידי אישה מבוגרת התומכת הסלים מאורגנים על ידי אישה מבוגרת התומכת 
מודע  אינו   אחד  אף  שכמעט  במשפחות  מודע בסתר  אינו   אחד  אף  שכמעט  במשפחות  בסתר 

למצבם הדחוק ומחלצת אותם מן המיצר.למצבם הדחוק ומחלצת אותם מן המיצר.
פעם אחת  שלחה אותי הרבנית לכתובת חדשה, פעם אחת  שלחה אותי הרבנית לכתובת חדשה, 
הבניין  אודות  רב  בדיוק  לי  שהסבירה  לפני  הבניין לא  אודות  רב  בדיוק  לי  שהסבירה  לפני  לא 
הסבוך מעט והורתה לי באיזה קומה לפתוח דלת הסבוך מעט והורתה לי באיזה קומה לפתוח דלת 
ליד  הסל  את  ולהניח  למסדרון  להיכנס  ליד צדדית  הסל  את  ולהניח  למסדרון  להיכנס  צדדית 
לפני  בדרכי  ולהמשיך  עליה  להקיש   , לבנה  לפני דלת  בדרכי  ולהמשיך  עליה  להקיש   , לבנה  דלת 

שהדלת נפתחת...שהדלת נפתחת...
כפי שהורתה לי כן עשיתי.כפי שהורתה לי כן עשיתי.

שרצתה  מהרבנית  טלפון  קבלתי  שבת  בערב  שרצתה   מהרבנית  טלפון  קבלתי  שבת  בערב   
לוודא אם אכן שמתי את הסל בכתובת החדשה לוודא אם אכן שמתי את הסל בכתובת החדשה 
מכיוון שהמשפחה לא קבלה את הסל.  שיחזרתי מכיוון שהמשפחה לא קבלה את הסל.  שיחזרתי 
לה בדיוק רב היכן הנחתי את הסל על פי ההוראות לה בדיוק רב היכן הנחתי את הסל על פי ההוראות 

שקבלתי ויהי הדבר לפלא.שקבלתי ויהי הדבר לפלא.
ביום ראשון התגלתה התעלומה: הגברת שהייתה ביום ראשון התגלתה התעלומה: הגברת שהייתה 
ביום  שכנתה  את  פגשה  הסל  את  לקבל  ביום אמורה  שכנתה  את  פגשה  הסל  את  לקבל  אמורה 
סיפרה  שיחה  כדי  תוך  ביניהן,  שוחחו  והן  סיפרה שבת  שיחה  כדי  תוך  ביניהן,  שוחחו  והן  שבת 
שכנתה בהתרגשות סיפור השגחה שמימי שאין שכנתה בהתרגשות סיפור השגחה שמימי שאין 
יאמין  לא  אחד  ואף  קרה  זה  כיצד  הסבר  יאמין לה  לא  אחד  ואף  קרה  זה  כיצד  הסבר  לה 
החלה  עליה  שלחצה  לאחר  תספר,  אם  גם  החלה לה  עליה  שלחצה  לאחר  תספר,  אם  גם  לה 
לא  אבל  שבת  לכבוד  הבית  את  "ניקיתי  לא לספר:  אבל  שבת  לכבוד  הבית  את  "ניקיתי  לספר: 
היה לי כל מצרך בבית עבור בישול לכבוד שבת. היה לי כל מצרך בבית עבור בישול לכבוד שבת. 
בשברון לב הרמתי ידי לאבא שבשמים ובקשתי בשברון לב הרמתי ידי לאבא שבשמים ובקשתי 
בדמעות שליש שידאג לי למזון לכלכל את ביתי בדמעות שליש שידאג לי למזון לכלכל את ביתי 
כיבדתי  מצידי  ואני  לפורטה  פרוטה  בידי  אין  כיבדתי כי  מצידי  ואני  לפורטה  פרוטה  בידי  אין  כי 
שניות  חלפו  לא  ובמלבוש.  בנקיון  השבת  שניות את  חלפו  לא  ובמלבוש.  בנקיון  השבת  את 
אחדות ושמעתי דפיקות בדלת, הזדרזתי לשטוף אחדות ושמעתי דפיקות בדלת, הזדרזתי לשטוף 
שם  היה  לא  כבר  לדלת  שהגעתי  עד  אך  שם פנים,   היה  לא  כבר  לדלת  שהגעתי  עד  אך  פנים,  
אף אחד כי אם ארגז מלא בכל טוב לכבוד שבת.  אף אחד כי אם ארגז מלא בכל טוב לכבוד שבת.  
נשמעת  ושאני  לי  מאמינה  לא  שאת  יודעת  נשמעת אני  ושאני  לי  מאמינה  לא  שאת  יודעת  אני 
לי  ואין  שקרה  מה  זה  אבל  מדומיינת  לי תימהונית  ואין  שקרה  מה  זה  אבל  מדומיינת  תימהונית 

שום הסבר כיצד!!!"שום הסבר כיצד!!!"
"דווקא אני מאמינה לך לכל מילה, ואפילו יודעת "דווקא אני מאמינה לך לכל מילה, ואפילו יודעת 

כיצד הגיע אלייך החבילה."כיצד הגיע אלייך החבילה."
מסתבר שישנם שתי דלתות לבנות ואני דפקתי מסתבר שישנם שתי דלתות לבנות ואני דפקתי 

'בטעות' בדלת 'הלא נכונה' בהשגחה ניסית.'בטעות' בדלת 'הלא נכונה' בהשגחה ניסית.
חבילות  שני  מונחות  שבוע,  ,בכל  שבוע  חבילות מאותו  שני  מונחות  שבוע,  ,בכל  שבוע  מאותו 
יפות בפתחן של שתי דלתות לבנות  לכבוד שבת יפות בפתחן של שתי דלתות לבנות  לכבוד שבת 

קודש...קודש...
בעל המעשה: מ. מ.בעל המעשה: מ. מ.

טיב ‰‰˘‚ח‰

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

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

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים
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ה'  'היד  וכי  תפילתי,  יפה  התקבלה  יסתתמו,  ה' וברצותו  'היד  וכי  תפילתי,  יפה  התקבלה  יסתתמו,  וברצותו 
תקצר' תקצר' (במדבר יא, כג)(במדבר יא, כג), ותיכף זכו לישועת ה' ממרום!, ותיכף זכו לישועת ה' ממרום!

[פרטיות, קובץ [פרטיות, קובץ 150530150530]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
‡ין ˘ום 'מ˜ר‰' בעולם – ‰כל נ‚זר ‡ין ˘ום 'מ˜ר‰' בעולם – ‰כל נ‚זר 

מן ‰˘מים בר‡˘ ‰˘נ‰!מן ‰˘מים בר‡˘ ‰˘נ‰!
ישיבת  ישיבת ראש  ראש  זצוק"ל  שמואלביץ  חיים  רבי  זצוק"ל הגה"צ  שמואלביץ  חיים  רבי  הגה"צ  מרן מרן 
מוסר', ,  ו'שיחות  חיים'  מוסר''שערי  ו'שיחות  חיים'  'שערי  בעל  המעטירה,  בעל   המעטירה,  מירמיר 

השתתף פעם במצותהשתתף פעם במצות 'ניחום אבלים'. 'ניחום אבלים'.
מיתת  סיבת  אודות  שמשוחחים  שמע  שם  מיתת ביושבו  סיבת  אודות  שמשוחחים  שמע  שם  ביושבו 
הנפטר, ונימקו זאת בכך שהיה איש זקן וחלוש, שנתקף הנפטר, ונימקו זאת בכך שהיה איש זקן וחלוש, שנתקף 
ב'הצטננות' חמורה בימי החורף הקשים, אשר הסתבכה ב'הצטננות' חמורה בימי החורף הקשים, אשר הסתבכה 
כמה  של  'אשפוז'  ולאחר  ל"ע,  חריפה  ריאות'  כמה ל'דלקת  של  'אשפוז'  ולאחר  ל"ע,  חריפה  ריאות'  ל'דלקת 
מערכותיו  מחלתו,  אותו  'הכריעה'  החולים  בבית  מערכותיו ימים  מחלתו,  אותו  'הכריעה'  החולים  בבית  ימים 

קרסו, עד ששבק חיים לכל חי.קרסו, עד ששבק חיים לכל חי.
שלמה, ,  שלמהאמונה  אמונה  של  כאיש  מפורסם  שהיה  חיים,  של רבי  כאיש  מפורסם  שהיה  חיים,  רבי 

כשומעו הדברים חש מחויבות להעמידם על האמת!כשומעו הדברים חש מחויבות להעמידם על האמת!
בין  הס  שהושלך  ולאחר  ממקומו,  נסער  קם  בין הוא  הס  שהושלך  ולאחר  ממקומו,  נסער  קם  הוא 
פיו  פתח   – לדבר.  הרב  שרוצה  כראותם  פיו המנחמים,  פתח   – לדבר.  הרב  שרוצה  כראותם  המנחמים, 

בחכמה, ואמר:בחכמה, ואמר:
רבותי!רבותי! מוכרח אני להעמידכם על האמת! אחר ששמעתי  מוכרח אני להעמידכם על האמת! אחר ששמעתי 
כאן כאן 'דברי כפירה' 'דברי כפירה' ממש רח"ל! באשר מגלגלים ותולים ממש רח"ל! באשר מגלגלים ותולים 
כל סיבת מיתתו בנסיבות 'מקרה' טבעי של הצטננות... כל סיבת מיתתו בנסיבות 'מקרה' טבעי של הצטננות... 

והכרעת המחלה... והכרעת המחלה... 
וכי עתה הוא הצטנן והסתלק? הלא כל זאת כבר כתוב וכי עתה הוא הצטנן והסתלק? הלא כל זאת כבר כתוב 
ועומד מזה כמה חודשים ביומא דינא רבא דראש השנה, ועומד מזה כמה חודשים ביומא דינא רבא דראש השנה, 

ונחתם ביום הכיפורים!ונחתם ביום הכיפורים!
של  מושג  אין  שהתרחש...  'מקרה'  חלילה  כאן  של אין  מושג  אין  שהתרחש...  'מקרה'  חלילה  כאן  אין 
מלעילא,  ומכוון  מושגח  הכל   – בעולם!  טבעי'  מלעילא, 'מקרה  ומכוון  מושגח  הכל   – בעולם!  טבעי'  'מקרה 

מראשית השנה ועד אחרית שנה!מראשית השנה ועד אחרית שנה!
[פרטיות, קובץ [פרטיות, קובץ 500021500021]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
˘‰כל נ‰י‰ ב„ברו˘‰כל נ‰י‰ ב„ברו

באחת  באחת   קדישא'  קדישא''חברא  'חברא  חברי  בין  היה  נהוג  קדום  חברי מנהג  בין  היה  נהוג  קדום  מנהג 
את  הקברנים  משסיימו  הלוויה  שלאחר  את הקהילות,  הקברנים  משסיימו  הלוויה  שלאחר  הקהילות, 
מלאכתם, התיישבו במשרדם לשתות 'משקה' מעט כדי מלאכתם, התיישבו במשרדם לשתות 'משקה' מעט כדי 
להטיב את ליבם, ולהרטיב שפתותיהם היבשות, לאחר להטיב את ליבם, ולהרטיב שפתותיהם היבשות, לאחר 

העבודה הקשה...העבודה הקשה...
קדישא',  החברא  'ראש  כך  על  נשאל  אחת  קדישא', בהזדמנות  החברא  'ראש  כך  על  נשאל  אחת  בהזדמנות 
אחר  להתיישב  יאה,  זה  ואין  נאה  זה  אין  אחר שלכאורה  להתיישב  יאה,  זה  ואין  נאה  זה  אין  שלכאורה 
הלוויה, על כוסית יי"ש הלוויה, על כוסית יי"ש [ברונפן][ברונפן]... כאשר כל הקהל שרוי ... כאשר כל הקהל שרוי 

בצער, ודמעת האבלים עדיין על לחיים! בצער, ודמעת האבלים עדיין על לחיים! 
ענה הרב והטעים לפניהם פשר אותו מנהג:ענה הרב והטעים לפניהם פשר אותו מנהג:

הנה מדרך העולם במסע הלוויות, שנשמעים בה כל מיני הנה מדרך העולם במסע הלוויות, שנשמעים בה כל מיני 
דיבורים שיש בהם סרך חשש אביזרייהו דכפירה רח"ל. דיבורים שיש בהם סרך חשש אביזרייהו דכפירה רח"ל. 
המיתה,  ותואנות  סיבות  אחר  לדרוש  הבריות  מדרך  המיתה, כי  ותואנות  סיבות  אחר  לדרוש  הבריות  מדרך  כי 
אנושית...  ברשלנות  או  הטבעי,  המקרה  ביד  אנושית... ולתלותה  ברשלנות  או  הטבעי,  המקרה  ביד  ולתלותה 
מגישים  היינו  אילו  במיתתו...  'אשם'  הוא  פלוני,  מגישים רופא  היינו  אילו  במיתתו...  'אשם'  הוא  פלוני,  רופא 
אילו  חייו...  את  מצילים  היינו  אלמונית  'תרופה'  אילו לפניו  חייו...  את  מצילים  היינו  אלמונית  'תרופה'  לפניו 
עשינו כך וכך, או אילו לא היה יוצא לדרך, לא היה מת... עשינו כך וכך, או אילו לא היה יוצא לדרך, לא היה מת... 
חשש  בהם  שיש  דיבורים  הדרך,  זו  על  רבות  חשש וכהנה  בהם  שיש  דיבורים  הדרך,  זו  על  רבות  וכהנה 

כפירה בהשגחה והנהגת שמים.כפירה בהשגחה והנהגת שמים.
לפיכך, כדי להחזיר ולחזק האמונה הטהורה, ולהעמידה לפיכך, כדי להחזיר ולחזק האמונה הטהורה, ולהעמידה 
לשתות  קדישא  החברא  חברי  מתיישבים  מקומה,  לשתות על  קדישא  החברא  חברי  מתיישבים  מקומה,  על 
בדברו"!  נהיה  בדברו"! "שהכל  נהיה  גדול: "שהכל  בקול  עליו  ולברך  גדול: 'משקה',  בקול  עליו  ולברך  'משקה', 
בעלמא,  במקרה  נעשה  דבר  שום  שאין  ולהודיע  בעלמא, לידע  במקרה  נעשה  דבר  שום  שאין  ולהודיע  לידע 
'נהיה'  'נהיה'  'שהכל' 'שהכל' באשר לכלבאשר לכל  או בכוח אנוש או טעות, רק או בכוח אנוש או טעות, רק 

ונעשה ונעשה 'בדברו' 'בדברו' יתברך בלבד!יתברך בלבד!
הלכות  בריש  הזהב  בלשונו  הלכות   בריש  הזהב  בלשונו  ז"ל  ז"להרמב"ם  הרמב"ם  שכתב  שכתב כמו  כמו 
עליה  ויזעקו  צרה  שתבוא  "שבזמן  עליה   ויזעקו  צרה  שתבוא  "שבזמן  ב-ג):  הל'  ב-ג):(פ"א  הל'  (פ"א  תענית תענית 
להן  הורע  הרעים  מעשיהם  שבגלל  הכל  ידעו  להן ויריעו,  הורע  הרעים  מעשיהם  שבגלל  הכל  ידעו  ויריעו, 

וכו'". וכו'". 
זה  דבר  יאמרו  אלא  יריעו,  ולא  יזעקו  לא  אם  זה "אבל  דבר  יאמרו  אלא  יריעו,  ולא  יזעקו  לא  אם  "אבל 
זו  הרי  נקרית.  נקרה  זו  וצרה  לנו,  אירע  העולם  זו ממנהג  הרי  נקרית.  נקרה  זו  וצרה  לנו,  אירע  העולם  ממנהג 
דרך אכזריות, וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים, דרך אכזריות, וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים, 
ותוסיף הצרה צרות אחרות". – ה' ישמרנו ויצילנו מעתה ותוסיף הצרה צרות אחרות". – ה' ישמרנו ויצילנו מעתה 

ועד עולם. ועד עולם. 
[שם, קובץ [שם, קובץ 5000950009]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
‰˘˜פ˙ ‡מונ‰ ˘למ‰ – ‚ם מ˙וך ‰˘˜פ˙ ‡מונ‰ ˘למ‰ – ‚ם מ˙וך 

‰כ‡ב ו‰ˆר‰!‰כ‡ב ו‰ˆר‰!
בעל בעל  זצ"ל,  גולדברג-ידלר  זאב  יצחק  רבי  זצ"ל, הגה"צ  גולדברג-ידלר  זאב  יצחק  רבי  הגה"צ  הרב הרב 
תפארת ציון תפארת ציון על המשניות ומדרש רבה, אביו של המגיד על המשניות ומדרש רבה, אביו של המגיד 
מישרים הירושלמי מישרים הירושלמי הרה"צ רבי בן ציון ידלר זצ"ל, הרה"צ רבי בן ציון ידלר זצ"ל, הלך הלך 
פעם בדרכו לבית הכנסת בזריזות, ובהחישו את צעדיו פעם בדרכו לבית הכנסת בזריזות, ובהחישו את צעדיו 
הוא  בדרכו,  לפניו  פעור  שהיה  גדול  לבור  לבו  שם  הוא לא  בדרכו,  לפניו  פעור  שהיה  גדול  לבור  לבו  שם  לא 
כמה  עם  ממנו  ויצא  הבור,  תוך  אל  היישר  ונפל  כמה מעד  עם  ממנו  ויצא  הבור,  תוך  אל  היישר  ונפל  מעד 

'שברים' כואבים ומייסרים בגבו. 'שברים' כואבים ומייסרים בגבו. 
מתפתל  במיטתו,  ארוכה  תקופה  מכן  לאחר  שכב  מתפתל הוא  במיטתו,  ארוכה  תקופה  מכן  לאחר  שכב  הוא 
גודל  ידוע  כאשר   - ומתישים.  קשים  בכאבים  גודל ומתייסר  ידוע  כאשר   - ומתישים.  קשים  בכאבים  ומתייסר 
הכאבים והייסורים במכת 'שבר' שבחוט השדרה רח"ל הכאבים והייסורים במכת 'שבר' שבחוט השדרה רח"ל 
תזוזה  בכל  ל"ע  נוראים  בכאבים  הכרוכה  תזוזה ,  בכל  ל"ע  נוראים  בכאבים  הכרוכה  דיסק],  דיסק][פריצת  [פריצת 

קטנה.קטנה.
כיצד  התלמידים,  אחד  מלפניו  שאל  לבקרו,  כיצד כשנכנסו  התלמידים,  אחד  מלפניו  שאל  לבקרו,  כשנכנסו 
התפילה  לבית  בדרכו  שכזו,  עזה  'מכה'  שקיבל  התפילה יתכן  לבית  בדרכו  שכזו,  עזה  'מכה'  שקיבל  יתכן 
אינן  מצוה  דשלוחי  אינן   מצוה  דשלוחי  ח.)  ח.)(פסחים  (פסחים  לן  קיימא  והלא  לן דייקא,  קיימא  והלא  דייקא, 
ברגש  להלך  מצוה,  לדבר  רץ  בהיותו  ובפרט  ברגש ניזוקין?  להלך  מצוה,  לדבר  רץ  בהיותו  ובפרט  ניזוקין? 
(ו:) (ו:)  דברכותדברכות  בפ"ק  היא  מפורשת  וגמרא  אלקים,  בפ"ק לבית  היא  מפורשת  וגמרא  אלקים,  לבית 
ג)  ו,  ג)(הושע  ו,  (הושע  שנאמר  למרהט,  מצוה  כנישתא  לבי  שנאמר דלמיעל  למרהט,  מצוה  כנישתא  לבי  דלמיעל 

"נרדפה לדעת את ה'" עי"ש."נרדפה לדעת את ה'" עי"ש.
בסיפור  הגאון  פתח  תלמיד,  אותו  לשאלת  בסיפור בתשובה  הגאון  פתח  תלמיד,  אותו  לשאלת  בתשובה 

מעשייה נאה:מעשייה נאה:
על  נעים  לטיול  אביו  עם  שבלכתו  קטן,  ילד  היה  על היה  נעים  לטיול  אביו  עם  שבלכתו  קטן,  ילד  היה  היה 
פני חוצות, הבחין באיש עני היושב בקרן הרחוב בקיבוץ פני חוצות, הבחין באיש עני היושב בקרן הרחוב בקיבוץ 

נדבות מן העוברים ושבים.נדבות מן העוברים ושבים.
לקבל  כדי  ממקומו  לרגע  קם  שהעני  הילד  הבחין  לקבל והנה  כדי  ממקומו  לרגע  קם  שהעני  הילד  הבחין  והנה 
הכביש.  פני  על  רכבו  עם  שחלף  אחד  מעשיר  הכביש. 'צדקה'  פני  על  רכבו  עם  שחלף  אחד  מעשיר  'צדקה' 
ובעוד העני מתקרב אל המכונית ולוקח נדבתו, חמד לו ובעוד העני מתקרב אל המכונית ולוקח נדבתו, חמד לו 
אותו ילדון שובב לצון, ומשך בשקט את כיסאו של העני אותו ילדון שובב לצון, ומשך בשקט את כיסאו של העני 
מתחתיו מעט אחורנית... – העני המסכן כמובן לא שם מתחתיו מעט אחורנית... – העני המסכן כמובן לא שם 
לב למתרחש, וכשניסה להתיישב על מקומו נפל ארצה, לב למתרחש, וכשניסה להתיישב על מקומו נפל ארצה, 

ל  ו ק צחוקו ל

אל  לברוח  בינתיים  הספיק  שכבר  הילד,  של  אל הרועם  לברוח  בינתיים  הספיק  שכבר  הילד,  של  הרועם 
אביו...אביו...

ה'בן  בתעלולי  כשראה  האב,  של  רוחו  רתחה  ה'בן מתחילה  בתעלולי  כשראה  האב,  של  רוחו  רתחה  מתחילה 
התנהגות  על  וחימה  כעס  התמלא  הוא  שלו,  התנהגות יקיר'  על  וחימה  כעס  התמלא  הוא  שלו,  יקיר' 
חצופה שכזו, וכמעט ששלח את ידו לכלות בו את זעמו, חצופה שכזו, וכמעט ששלח את ידו לכלות בו את זעמו, 

ולהכותו מכות קשות ונאמנות!ולהכותו מכות קשות ונאמנות!
ותעצומות,  בעוז  התגבר  ממש,  אחרון  ברגע  ותעצומות, ברם,  בעוז  התגבר  ממש,  אחרון  ברגע  ברם, 
וחמה  הכעס  מתוך  שהחינוך  רגע,  של  בתבונה  וחמה והחליט  הכעס  מתוך  שהחינוך  רגע,  של  בתבונה  והחליט 
השפוכה לא יועיל כאן הרבה... ומה שייכנס ויחדור בלבו השפוכה לא יועיל כאן הרבה... ומה שייכנס ויחדור בלבו 
וחמה  וכעס  כעס  יהיה  פנימה,  הילד  של  הרכה  וחמה ונפשו  וכעס  כעס  יהיה  פנימה,  הילד  של  הרכה  ונפשו 

שפוכה!...שפוכה!...
עצמו  ועשה  פיו,  את  בלם  איתן,  פנימי  בכוח  עצמו ולפיכך  ועשה  פיו,  את  בלם  איתן,  פנימי  בכוח  ולפיכך 
כמי שלא ראה ולא ידע... והמשיכו האב עם הבן יחדיו כמי שלא ראה ולא ידע... והמשיכו האב עם הבן יחדיו 
נכנסו  שם  המקומי,  הכנסת  לבית  הגיעם  עדי  נכנסו בטיולם,  שם  המקומי,  הכנסת  לבית  הגיעם  עדי  בטיולם, 

לתפילת מנחה.לתפילת מנחה.
כנראה  ושקט,  נינוח  מה  משום  הילד  היה  כנראה בתפילה  ושקט,  נינוח  מה  משום  הילד  היה  בתפילה 
סידור  הוציא  ידיים,  לנטילת  ניגש  הוא  הטיול,  לו  סידור נעם  הוציא  ידיים,  לנטילת  ניגש  הוא  הטיול,  לו  נעם 
התפילה  מתחילת  אביו  ליד  והתיישב  הספרים,  התפילה מארון  מתחילת  אביו  ליד  והתיישב  הספרים,  מארון 
תפילתו,  סדר  מכל  מנחת  מתמוגג  כשאביו  סופה.  תפילתו, ועד  סדר  מכל  מנחת  מתמוגג  כשאביו  סופה.  ועד 
'נחת' שהיתה חיונית מאוד עבורו כ'פיצוי' על אותו כעס 'נחת' שהיתה חיונית מאוד עבורו כ'פיצוי' על אותו כעס 

שהכעיסו מקודם בשוק...שהכעיסו מקודם בשוק...
בצאתם לדרכם בתום התפילה, חש האב שנפתח מעט בצאתם לדרכם בתום התפילה, חש האב שנפתח מעט 
עמו  שיחתו  סיבב  ובחכמה  התוכחה,  לקבל  הינוקא  עמו לב  שיחתו  סיבב  ובחכמה  התוכחה,  לקבל  הינוקא  לב 
אודות עניים נדכאים ושבורי לב, היושבים בצדי הדרכים, אודות עניים נדכאים ושבורי לב, היושבים בצדי הדרכים, 
ולהקניטם  לצערם  הוא  גדול  ושעוון  נדבות...  ולהקניטם ומקבצים  לצערם  הוא  גדול  ושעוון  נדבות...  ומקבצים 
היישר היישר  מצלצלת'  'סטירה  מצלצלת'   'סטירה  לפתע  הנחית  וכדברו,   – לפתעוכו'.  הנחית  וכדברו,   – וכו'. 

על פניו של הבן, שעמד כולו נדהם ונכלם... על פניו של הבן, שעמד כולו נדהם ונכלם... 
לנפילתו  וגרמת  העני,  מן  שמשכת  הכיסא  בשביל  לנפילתו "זה  וגרמת  העני,  מן  שמשכת  הכיסא  בשביל  "זה 
וחבטתו ארצה! – הטיף האב, ונזף בבנו – שלא תחשוב וחבטתו ארצה! – הטיף האב, ונזף בבנו – שלא תחשוב 
שבשביל  אלא  המבאיש!  המעשה  את  ראיתי  שבשביל שלא  אלא  המבאיש!  המעשה  את  ראיתי  שלא 
בוערת  חמתי  בעוד  עצמי  את  עצרתי  וחינוכך  בוערת אהבתך  חמתי  בעוד  עצמי  את  עצרתי  וחינוכך  אהבתך 
וכואבות  קשות  יותר  מכות  לך  אתן  שלא  בכדי  וכואבות בנפשי,  קשות  יותר  מכות  לך  אתן  שלא  בכדי  בנפשי, 
פי כמה וכמה! – דווקא עתה, לאחר התפילה היפה שלך, פי כמה וכמה! – דווקא עתה, לאחר התפילה היפה שלך, 
לקבל  זו,  קטנה  בסטירה  גם  ותוכל  לבך,  מעט  לקבל נפתח  זו,  קטנה  בסטירה  גם  ותוכל  לבך,  מעט  נפתח 

התוכחה, ולשוב בתשובה שלמה!התוכחה, ולשוב בתשובה שלמה!
כיוצא בדבר, סיים רבי יצחק זאב את טיב משלו הנאה, כיוצא בדבר, סיים רבי יצחק זאב את טיב משלו הנאה, 
ולימד לתלמידיו פרק חשוב בהשקפת ולימד לתלמידיו פרק חשוב בהשקפת האמונה השלמה! האמונה השלמה! 
– מן הדין, הסביר, הגיעני בעווני מכה קשה ונחרצת פי – מן הדין, הסביר, הגיעני בעווני מכה קשה ונחרצת פי 
כמה וכמה רחמנא ליצלן, אלא שמלך רחמן ואוהב ריחם כמה וכמה רחמנא ליצלן, אלא שמלך רחמן ואוהב ריחם 
דוקא  הסטירה  את  לי  לתת  והמתין  חסדו,  ברוב  דוקא עלי  הסטירה  את  לי  לתת  והמתין  חסדו,  ברוב  עלי 
המדרש,  לבית  ובמרוצתי  מצוה,  לדבר  מהלך  המדרש, בעודי  לבית  ובמרוצתי  מצוה,  לדבר  מהלך  בעודי 
לקבל  מוכן  והלב  קשה...  פחות  הרבה  המכה  אז  לקבל כאשר  מוכן  והלב  קשה...  פחות  הרבה  המכה  אז  כאשר 

טיב לקח מוסר, ולשוב בתשובה שלמה לפניו יתברך.טיב לקח מוסר, ולשוב בתשובה שלמה לפניו יתברך.
[קובץ [קובץ 500011500011]

• ~ • ~ •• ~ • ~ •
לבסס  שנזכה  בשמיא,  די  אבוהון  קדם  מן  רעווא  יהא 
נפשנו  להדביק  ותמימה,  שלמה'  'אמונה  בלבנו  ולחזק 
של  והתמים  הפשוט  כטבעה  החיים,  אור  באמונת 

הנשמה הטהורה, חלק אלקי ממעל.
כמ"ש בספה"ק בביאור מ"ש בשלהי מסכת מכות (כד.): (כד.): 
"בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר (חבקוק ב, ד) (חבקוק ב, ד) וצדיק  וצדיק 
באמונתו יחיה". – כאשר בזמנו כבר ראה חבקוק הנביא 
שעתידים  הקשה  גלות  על  תמיד  והתפלל  והתנבא 
ישראל לסבול בגוף ובנפש. ובכך העמיד בישראל יסוד 
אחד איתן יצוק ומבוסס, שהנשען ונתמך בו בכל כוחו, 
מובטח לו שיעמוד בכל נסיונות גלות עקבתא דמשיחא:

"צדיק באמונתו יחיה"!"צדיק באמונתו יחיה"!

ל  ו לק ו צחצחק


