
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 חג הפסח

 

 "ז.התשע, טו' ניסן 191ן גליו ,בס"ד
מתחילים לומר כל ליל שני // במוסף  -סו"ז ברכת לבנה 

 ספירת העומר.אור ליום רביעי מתחילים ב 'מוריד הטל' //

 

 ע"ה רחלבת  ז'קלין"נ לע

 

 

 

אחד עשר שנים להסתלקותו של מו"ר ועט"ר 

זצוק"לנתן בוקובזה  הגה"צ הרב  

 

 .י' בניסן התשע"ז - י' בניסן התשס"ו
 

 - גליון מוגדל -
 

 
 "וחגתם אותו חג לה' לדרתיכם חקת עולם תחגהו" )שמות יב, יד(                     
 טעם אם רואים את חג יציאת מצרים רק בתור השתחררות חומרית משעבוד גופני, יכולים רבים לטעון שאין כל                                   

      מצרים  ברם, כאשר רואים את יציאת שנתונים שוב בגלות ומשועבדים תחת הגויים.  את החג הזה בשעהלחוג                                 .

סגולה  יתברך מתוך טומאת מצרים, לקח אותנו לו לעם   השם שחילצנו   השתחררותו הרוחנית של העם, בתור                                 .
 אזי הרי חג יציאת מצרים הוא חג נצחי, אפילו כשאנו שוב משועבדים בגלות. –והישרה עלינו את שכינתו וקדושתו 

אם תחוגו את החג בתור חג לה' ותראו את אופי הגאולה הרוחני שבו, אזי "חוקת עולם  –זהו שאמרה התורה "וחגתם אותו חג לה' " 
 )משך חכמה(                                                                                           ואפילו בתקופות הגלות הקשות ביותר.       –תחגוהו" 

 

 ת, יב מג("כל בן נכר לא יאכל בו" )שמו
 "כל בר ישראל דישתמד" )תרגום(

מדוע ביום כיפור באמירת 'כל נדרי' אנו מצרפים גם את העבריינים לתפילתינו, וכן בתעניות אמרו חז"ל שיש לצרף אלינו גם את פושעי 
 ישראל, ורק כאן בפסח, התורה אוסרת על היהודי הנידח והמתנכר לאכול מהקרבן ?

באים ורוצים לבכות ולהתענות אתנו, הרי זה סימן שכוונתם רצינית במקצת ואין להרחיקם. אולם אם אל  אלא, כאשר המשומד והעבריין
 –התענית אינם באים ומניחים לנו את הבכי, ורק לסעודה של צלי כבשים טרי ולשמחת המועד רוצים הם להצטרף ולהיות שותפים 

 איננו רוצים... גון זוכשותפות ב
 )פרדס יוסף(                                                                                                                                                

 'ושמרתם  

 את     

 המצות'...   
 

מלחמת העולם השניה, למרות הצער  בימי

אליעזר זוסיא  "קוהדוחק, הצליח הרה
 של מצומצמת כמות זי"ע, לאפות מסקולען

שלוש  רק אדם לכל מהודרות, וחילק מצות
 מצות.
 -זצ"ל  משה הגרהבחור ר'  כך, הגיע בתוך

 ברוך' 'מקורזי"ע, ה ברוך הרה"ק של בנו

ראש הישיבה של  ויז'ניץ, ולימים מסערט
שהוא בא  מסקולען לרבי ואמר -החסידות 
 ולא פחות מצות, לא שש חתאביו לק בשליחות

 יותר...
 די בידו היו לא כי, יותר לו לתת רצה לא הרבי

 אביו, פקודת עליו ר' משה שחזקה מצות, אך
בידו,  שמבוקשו יהאעד  משם הסכים ללכת לא

 שש מצות...הרבי  לו נתן ברירה ובלית
 שוב בבית החג, התייצב ר' משה התקדש בליל
והוא נתן  בידו, מסקולען ושלוש מצות הרבי
 ששיער שכפי -לרבי מסקולען  נתן אותם

 לא ,ה'מקור ברוך', מתוך האהבת ישראל שלו
 ...אחת מצה אפילו לעצמו השאיר..

 

 )הגדה( "כל דכפין ייתי ויכול"     
 זצוק"ל,  יהודה צדקהבערב פסח אחד,  הזמין  הג"ר • 

 ני  לליל  הסדר  להסב   עלראש  ישיבת  'פורת  יוסף', ע
 שלחנו, אך בליל התקדש החג, כששב הרב מבית הכנסת

 לאחר התפילה, הוא ראה שמקום האורח נפקד.
וחיכה לאורח  ,בני המשפחה כבר התאספו, אולם הרב לא רצה להתחיל בעריכת הסדר

 העני הלך בני המשפחה לומר שכנראהאחרי שחלף זמן רב, ניסו  רגע.שחשב שיגיע בכל 
 ואין טעם לחכות לו, אך הרב לא השתכנע.מקום אחר, בלסעוד 

ות את ליל הסדר לבד, עדיף לעשלה מתבייש לבוא ולהסב על שלחנו ומחשש שה הוא
 האורח יסרב ,אחראדם שאם ילך  כיון שחשבוולהביאו, ללכת לביתו ומשום כך החליט 

 יתו, שם כפי שחשב היה העני.הלך בעצמו לב לבוא,
לא חסך ", הוא למה תמנע אותו ממני ,שלי : "הכבוד כולויר בו שיבואהרב החל להפצ

"אין לתאר את  ,אר לו איך כולם רק מחכים ומצפים לבואו, ותבמילים ובשכנוע
ולא זז משם עד שנטלו לביתו, וחזר ו כשתסב עימנו בליל הסדר" אמר לו, שמחתינ

 לעריכת הסדר בשעה מאוחרת...
 

יחיאל מיכל הלוי אל הג"ר  ,סה אשה אחת עניהבליל פסח, לפני הסדר, נכנ• 
ה שאלה חמורה זצוק"ל, רב העיר נובהרדוק, ומחבר ה'ערוך השלחן', ובפי אפשטיין

השו"ת, בעובי הקורה והחל מעיין בספרי הפוסקים ו נכנס הרבבהלכות תערובת חמץ. 
 התחיל בסדר מחכים לו.ל י היתר, כשבני ביתו שהיו מוכניםלמצוא צדד בניסיון

עד מתי נמתין ונחכה, ליל ", שאל "סליחה סבא" :נכנס אליו נכדו ,עבר זמן רבר שאכ
 ...ור"סלי צריך לאאו –ושבת משוש החג, אם אין צד היתר  ,הסדר הלילה

לשמוח בשמחת , איך אוכל לשבת ולהסב עם בני ביתי", ענה הרב "מה אתה סח בני"
 א תדע שמחה בחג"...שרויה בצער ולכאשר עניה זו  ,סדרולערוך את ההחג 
אחר שעה יצא מחדרו בפנים צוהלות עד של ,ובדקעיין  ,חיפש ,שוב לספריוהרב חזר 

 .. (3)סיפורי חג בעמ'   .שלחן הסדר כהלכתו ערוךורק אז ישב ל " !מותר"הורה לאשה ו...

 ניסן ז"ט ביום // .ממצרים אבותינו יצאוב'תמ"ט  ניסן ו"טיום ב// 'הסבא'.  ה'ן ראש ישיבות נובהרדוק וחתן, נפטר הג"ר אברהם יפניסן התש"ל 'ידיום ב
 סעודת בו לערוךלכבוד כך  נוהגים ויש", הפסח ממחרת המן וישבות: "בפסוק לכך ורמזאחרי המשתה עם אסתר,  האגגי המדתא בן המן נתלה, ד"'תג

 .בהמה לשון בו שאכל סופר ם"החתכד, מיוח מאכל לאכול נהגו ורבים', ה שבח להזכיר כדי(, ועוד ה"בשל זכר)מו היום לסעודת מאכל מוסיפים הבו אסתר
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 הגדה של פסח:
 

שתו מעשי ה' בפרטי פרטות, "ועיקר המצווה לספר לבניו וא
ולתו והשגחתו הפרטית, להגיד שבחו של מקום ועצם יכולהרבות 

 ,וכמה מעלות טובות למקום עלינו ,וחיבתו וחמלתווגודל אהבתו 
ת עלינו ליראה ולאהבה את ה' ולעובדו עבודה ושעל כן חובה מוטל

 , הגדה(פלא יועץ)                             זה כל פרי ההגדה" ! -שלימה 
 

ותרגם להם כל  ,"כל אריכותו היה עם הילדים והילדות הצעירות

 " !מבלי לומר שום דרוש כללתיבה ותיבה בהגדה וביאר תוכן הענין 

 (חתם סופר)מנהגי 

◆◇•∞•◇◆ 

ואפי' כולנו חכמים וכו' כולנו יודעים את התורה וכו' מצוה עלינו "
 לספר ביציאת מצרים".

)דעות פ"ה ה"ז( כתב: "ת"ח לא יהא צועק וצווח בשעת  רמב"םה
דיבורו" וכו', "ולא יגביה קולו ביותר אלא דיבורו בנחת עם כל 

 הבריות".

קול רם, )ברכות פ"א ס"ק טז'( כתב ש'סיפור' הוא ב מרדכיעם זאת, ה

 פסק )סי' פ"ח( ש"הא לחמא עניא" צריך לומר בקול רם.מהרש"ל וה
שאפי' כולנו חכמים ויודעי התורה וצריכים  ,וזו כוונת בעל ההגדה

תמיד לדבר בנחת, מ"מ בליל הסדר מצוה עלינו ל'ספר' בקול רם 

 (ג'יחיים פלא)הג"ר                                       סיפור יציאת מצרים.    

◆◇•∞•◇◆ 

"מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי 
 עקיבא ורבי טרפון שהיו מסובין בבני ברק" וכו'.

)כתובות קה. ד"ה "דחשיב"(, כתבו שרבי עקיבא היה  תוספותב• 
חשוב יותר מרבי אלעזר בן עזריה, ומ"מ הקדימו לראב"ע )בסדר 

י לעזרא הסופר וגם נשיא, ואילו הכתיבה(, משום יחוסו, כי היה עשיר
 רבי עקיבא בן גרים.

שהרי יש מאן דאמר בכתובות )פד:(, שרבי טרפון היה רבו  -וקשה 
 של רבי עקיבא, ומדוע אותו לא הקדימו לר"ע ?

: "אחר רבי עקיבא לבני ברק", והיינו  אלא, איתא בסנהדרין )לב:( ∞
, ולכך שבני ברק זהו מקומו של ר"ע, והוא המרא דאתרא שם

 (הנצי"ב מואלוז'ין)                          הקדימוהו לרבי טרפון רבו.        
 

שלכאורה מדוע התנא הולך  -עוד אפשר לתרץ, בהקדמת שאלה  ∞
 כרוכל ומונה את כל שמות המסובין שם ?

שהיה מקום לומר שכהנים, לוים, וכל שכן בני  -אלא אפשר לומר 
סיפור יציאת מצרים, שהרי הם לא זכו גרים, לא יהיו בכלל חובת 

 בנחלה בארץ ישראל כמו שאר העם.
שהרי ראב"ע  -לחדש ופירט את שמות התנאים הנ"ל  ולכן בא התנא

היה כהן, ור' יהושע היה לוי, ור"ע בן גרים מבני סיסרא, ור"ט ג"כ 
 כהן, ומ"מ הם סיפרו ביציאת מצרים.

כיר התנא כהן ולוי שבתחילה הז -ולפי זה מיושב גם סדר הדברים 
, הכהן הנוסף  ואת(, ור"ט בן גרים )ר"עכהן ור"י(, ולאח"מ ו)ראב"ע 

 כיון שכבר חודש הדבר בכהן הראשון. ר"ט, הזכיר בסוף,

 (עזריאל הילדסהיימר)הג"ר 
 

 מה עניינו של התנא להזכיר את העיר שבה היו ?• 

בני )זבח פסח, על ההגדה( פירש ש' יצחק אברבנאלובאמת רבינו  ∞
אלא אלו כריות משי מבריקים עליהם היו  ,ברק' אינה שם עיר

 –מסובין, ועד היום מתרגמים בג'רבא "שהיו מסובין בבני ברק" 
 משי(".-כריות( חריר )-"וכאנו מתכיין פי מכ'אדד )

שהרי העיר בני ברק  -הקשה עליו  ,('שמחת הרגלב')חיד"א וה
אולם שאלו כריות ? , ולמה לומר מוזכרת ביהושע )יט, מה(, ועוד

על הגמרא  מהר"ץ חיותנראה שהוקשה לאברבנאל קושיית 
"אחרי רבי אליעזר ללוד", שאם היה רבי אליעזר גר  :(בסנהדרין )שם

"משבח  : כז:()סוכה ני ברק, והרי הוא אמר בבלוד איך הגיע בפסח לב
את העצלנין שאין יוצאין מבתיהן ברגל" ? ונשאר המהר"ץ אני 

 שליט"א( מזוז אירמ )הג"רולדברי האברבנאל לא קשה. ך עיון, בצרי
 

ין סיפור יציאת שעני ,ללמדבא שהתנא  -עוד אפשר לתרץ  ∞
ולא  ,הוא אף בגלות, שהרי התנאים הנ"ל לא היו בירושלים צריםמ

 ,בגלות ,אלא בבני ברק כנודע,שאז סברו שבא המשיח  -בביתר 
 "עאצל ר ב"בל, שכבר עבר מושב הסנהדרין אחר החורבן האיום

בסיפור יציאת ומ"מ לא הפחיתו בשמחתם ו ,)כמובא בסנהדרין שם(

 (חתם סופר, שיח יצחק)                                        .צרים עד הבוקרמ
 

לכאורה כל ענין הריבוי  –קושיא  עוד אפשר לתרץ, בהקדמת ∞
ן כן, שאז אימצרים, הוא דווקא בזמנו ולא לאחר מבסיפור יציאת 

 ת, שהרי זה כאוכל מצות בסוכות.וה כלל להרבומצ
כי  ,כל הלילהיציאת מצרים האריך בסיפור קיבא ע, מילא רבי וא"כ

:(, )עיין פסחים קכ ,וה"ה מצה ,זה לשיטתו שהפסח נאכל כל הלילה
שהרי "לא אמרתי  ,כל הלילה וממילא יש ענין בסיפור יציאת מצרים

וכן שאר התנאים  לפניך". א בשעה שמצה ומרור מונחיםאל)לספר( 
 הרי סובר זריה,עלעזר בן אבי אבל ר אפשר לומר שסברו כמוהו.

ענין כל מצה, וא"כ , וה"ה בעד חצותהיא )ברכות ט.( שאכילת פסח 
 האריך כל הלילה ?הוא ומדוע  ,הסיפור הוא עד חצות

 כיון שזהו מקומולומר ש כתב התנא את שם העיר 'בני ברק',לכך ו
 , ממילא היה על ר"א בן עזריה לנהוג כמווכנ"ל של רבי עקיבא

 קום נותנים עליו חומרי אותו מקום.כיון שהבא למ ,המרא דאתרא
מ"מ אם  ,שהרי מצוה להרבות ולא חובה ,רק מצוה ואף שגם לר"ע זו

גם הוא ולכך  ,כר"ע ינו נוהגאכחה שתה זו הויהי ,היה ראב"ע פורש

 (קהילות יעקב)                                                                     האריך.

◆◇•∞•◇◆ 

 "ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר".
גרמה הכפירה  ,"ולפי שכפר בעיקר" -הפוך  ומרללכאורה היה צריך 

 כפירה ?לולא שהיציאה מהכלל גרמה  ,ש"הוציא עצמו מן הכלל"
פוקר שיש יהודי ו שאמר ל ,על גאון אחד תימה ששמעויש לתרץ, ב

אם קושיותיך  -לו קושיות על דרכי היהדות הנאמנה, וענה לו הגאון 
היו קושיות הייתי יכול לתרצם, אך כיון שכל קושיותיך הינם 

אחרי שהרשעת, על מה שאינך הולך  ,תירוצים שתירצת לעצמך
 רכי לתרץ קושיות ולא תירוצים...ד בדרך הישר, אני

שע יצא מהכלל ורצה לילך אחר תאוות שכיון שהר ,והיינו הך כאן
 , ולא להיפך !גרם לו לכפור בעיקרדווקא מה שזה  ,ליבו

 , אבן האזל, מעילה פ"ח ה"ח(איסר זלמן מלצר ר"הג)

◆◇•∞•◇◆ 

 דצ"ך עד"ש באח"ב". -"ר"י היה נותן בהם סימן 
 בעיה לעשות ראשי תיבות ?יש ו, וכי בסימנים אלמה רצה ר"י 

 -' דצךתי זאת כך: 'פירש ל בקראקא,תי בשבת הגדוכשדרש ∞
בחבקוק )ג  כשאדוש )את הגויים, וזה ע"ש הפסוק -שמחתך, 'עדש' 

וע' וא' מתחלפות(,  ,ש'עדש' מלשון 'אדש' ,"באף תדוש גויים" יא(:
 'שמלה'וכמו  ,באבחת חרב )שב' וח' התחלפו בסידרן – 'באחב'
שת'  כ(, )כא,, ומה שאות ת' חסרה זה כפירש"י ביחזקאל 'שלמה'ו

 ת ה, ד(אבו, תוספות יו"ט)  של מילת "אבחת" היא סמיכה ולא יסוד(.
 

 גדה אות ב'(, הביא כמה פירושים:)נוסח הה הגהות מימוניותוב

התראה קודם המכה, עם  צפרדע היוו דםמכות ש – יש מפרשים ∞
שחין בלא ו ,דבר בהתראהווכן ערוב  אה.כינים בלא התרמכת ו

ולכך ר"י  ,חשך בלא התראהו ,ראהתבה ארבהוהתראה, וכן ברד 
 (.אחרוןל צירפה ,צירוף בכורות שלא היה לה)ולשלוש, חילקם כך 

 

ע"י ' נעשה עדש'נעשה ע"י אהרון במטה, ' דצךש' –פירש ראב"ן ו ∞
 ולכך חילקם ר"י. ,משה במטה ' עשהםבאחבו'משה בלא מטה, 

 

, חשךו שחין ,מכות כינים, ששר"י בא ללמד בכך - פירשריב"א ו ∞
ה יתכשהי, היו משמשות יחד, שכל סימןשהם האות השלישית שב

, וכן בשחין יתה העיקריאלא שכינים ה ,כינים היו עימה שחין וחשך
אם תכתבם באופן , כי שהם קשורים יחד ,ח כןוכן בחשך. ומוכ

 יצאו 'חשך'שבכל שורה האותיות הראשונות  ,שהאחד על השני
 , כך:ם', ושלאחריהם 'כנ'ןושלאחריהם 'שח )מלמטה למעלה(,

 

 מ נ כ

 נ ח ש

 כ ש ח
 

 -זה של המכות שכסדר  בסימן שעשה,שר"י לימד  - פירש ר"חו ∞
)שמזכירים את המכות היו מביאי הביכורים  באחב',דצך עדש '

 ,ח(, ולא כסדר הכתוב בתהילים )עח מד, קה כקוראיםבדבריהם(, 
 , וכדו'.פני ברדערוב לפני צפרדע וארבה ל, שונהשם שסדר המכות 

 

של "כל המחלה  ', זה גימטריאדצך עדש באחב'ש –אני שמעתיו  ∞

 , )שמות טו כו(."לא אשים עליך שמתי במצרים (501) אשר
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 חג: יסיפור
 

עת ב הסדר בליל הדלת את פתחו כאשר, אחת שנה
 ,דאתרא המראעל הגויים', בבית  חמתך שפוך' אמירת

 מגדולי, לוק"זצ מסעליש א'שמעלק שמואל רבי צ"הגה
 את אתמול וםבי שקנה הגוי אתשם  מצאו, הונגריה רבני

 ...העיר בני מכל החמץ
 בו לחזור שברצונו ,פותוזע בפניםו ,בתוקף טעןהגוי 

 ביתו ובני אשתוכשש הסביר הנוכחים לפליאתו, מהקנין
 על שנטל על םבלב עלה מורא, המכירה דבר על שמעו
 שיבטל בו דוחקים והם ,דולגק' כה עסב' להתעסק עצמו
 .ומיד תיכף הקנין את
, אולם על כך לאביהם לספר נחרדו ומיהרו המשפחה בני
 הגוי אל יצא נפש ובשלוות, עשתונותיואת  איבד לא הרב

 ,המקרבת בלגימה וקירבו ביתאל ה הכניסו, בחוץ העומד
 .הדעת ביישוב בקשתו על לחזור ממנו ביקשאז ו

', ראש כובד'ב והאזין ישב הרבו דבריו על הלה חזר
 אכן: "לו והשיב ,בהרהוריו הרב 'התעמק' לדבר משסיים
 היות אך, המכירה את לבטל מוכןנני ה מך,ע הצדק
ל לכ להודיע יביד אין וכעת, מאד מאוחרת והשעה

 חוגגים הקרובים בימים וכן, המכירה ביטול על הסוחרים
ך ממ מבקשאני  לכן, החג ימי שבעת את הקהילה בני כל
 כל את אסוףאני א אז, וימים שמונה בעודי אל חזורתש
 "...פקפוק שום ללא המקחאת  בטלאו עיסקהב םשותפיה

 אותם ותרגיע ביתך לבני חזור"בנתיים" סיים ואמר לגוי, "
 שלום"...ב מקומו על יבוא שהכל

 חמתך שפוך' :אמרופתחו כולם ו ואזהגוי השתכנע ויצא, 
 '...אשר לא ידעוך הגוים אל
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 כמנהג יחידים מחמיר היה ,לוק"זצ איגרא משולם "רהג
אדם שים הכזיתשיעור  זולתבפסח,  מצות לאכול שלא
, במצה ץומיחלמחשש  ,הסדר בליל התורה מן לאכול חייב
ר אח עד קצירה משעת, מצותן אות על מאד משגיח והיה

לראות  המלאכה עושי גבי על מדע עצמווב, אפיהה
 שיהיה ובודק בוחן היהוראוי, כ הקודש בעבודת קושיתעס

 ם.קדוקיידה בכלו השלימות בתכלית הכל
, לאכול ילדיו רעבו ,היום חצות אחר פסח בערב ,אחת שנה

את כי שרפו תת להם ל כלמאדבר  מצאה לאשהמשרתת ו
 להם... אותן ונתנה את המצות תומה לפי ראתה ,החמץ

 כמה דעהויב ,דמא נבהלההיא  ,הרבנית בכך שהבחינהכ
ו ישיג ומהיכן, כהלכתן המצות תייאפב הרב טרח יגיעות
 בעלהת מקפיד חששה מתוך ה.כאל מהודרות מצות כעת

ת מבי שבהוא ש לאחר רקה וחזר מהבית הגאון, יצאה
 ..., בתקוה שעד אז ידע מה התרחשהכנסת
, עד פנים במאור הרב קיבלה ,הביתה חזרה כאשר אולם

י בבכ סיפרה לכן, ומאומה יודע אינוהוא ש הסיקהשהיא 
 ,כןהרב  מששמע, הילדים ידיב בטעות שנאכלו המצות על

 :ובניחותא בפשטות השיב
 "...אחרות מצות בבית אין וכי ,תבכי כי לך מה"
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 עהרש מלכות גזרה ,ע"זי בילורנעמטש אהרן ק"הרה בימי
 להם עונוד ודרשו חקרו עסקנים, הישראל על רעה גזירה

את  בטליוכלו ל ,במקום פלוני שוחד תשלומי ידי עלש
 .הגזירה

 בילומטשערנ בימהר לבקשעסקן אחד  שלח, שכן כיון
 לפליאתו אךו, קהילת מבני נכבד סכום אסוףל לו שיעזור
 כמה ששלח לאחר ואף, לבקשתו התייחס לאהרבי 

 ושמוכרחים הגזירה על לו שיספרו ושלוחים מכתבים
 .מאומה השיב לא ה,לביטול לפעול
, אחיו ע"זי מסקווירא יצחקק "הרה, פנה אל כן ובראות

 המרחפת הצרה על לו סיפרהקטן של הרבי מטשערנוביל, 
 אחיו את לשכנע בידו שיעזור וביקשו, ישראל בני ראשי על

 .יןיבענלסייע  הגדול
 ...הועיל לא הז גם אךאחיו, ל מסקווירא ביהר נסע

 ביהר נטלש לפני ,חמץה שריפת בעתעבר הזמן, ו
 אל להשליכו כדי החמץ עם חרסה קנקן את בילומטשערנ

, גזירות מבטלים כסף שעם החושבים יש: "אמר, האש
 אפשר, חמץ שריפת בעת עכשיו רק, בידם היא וטעות
 "...ואכזריות רעות קשות גזירות מיני כל לבטל

 אכילת למה"ו -' הגדול לשבת יוצרות'ב הנאמר הזכירו
 גזרות להעביר - שכינה פזוןילח זכר, תשעו לשש חמץ
 ...'רעות

 ...נתבטלה והגזירה, פלאי באופן המושל מת שעה באותה
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 הפסח מימי האמונה חיזוק
יסודות האמונה.  את הפסח ובימי הסדר בליל לומד ישראל כלל
 ההכרה את מחזק לעצמו ,אלו האמונה בימים את אחד נושם כל

 ה', וכדברי בהשגחה פרטית, ביחוד ,, בשכר ועונש'ה ותבמציא
 הארץ בכל משוטטות אות כו(: "שעיניו חיים )אורחותש "הרא
 וחוקר כליות". לב איש, ובוחן דרכי כל על ועיניו
ועסים ל אלו אנחנו תבטא שבימיםה ל"זצ לוינשטיין יחזקאל ר"הג

וז"ל קפג:(  תצוה)ק "זוהה דברי פי על הייתה כוונתואמונה. 
 וסוד עיקר יודעים היו ממצרים לא ישראל יצאו מתורגם(: "כאשר)

מצה,  שאכלו וכו'. כיון רפואה יטעמו ישראל ה"הקב אמר ,האמונה
 אוכל אדם'(. כאשר וכו בסוד האמונה" לבוא ולדעת רפואה היאש

 .האמונהחדיר בעצמו את יסודות מ הוא ,בה מתבונןמצה בפסח ו
 נשאר עצמינו האם את לשאול עלינו ,אלו מימים מתרחקים כאשר

 ואותם לסדר החיים חזרנו האם או ,חיזוק מאותו לנו רושם
 מעמיד ל"זצ יצחק הוטנר ר"נשכחו מאתנו ? הג כבר הלימודים

 ריש יצחק, חנוכה למועדי השנה )פחד הנכונה בהתייחסות אותנו
 אוועק איז 'עס :לומר שלא ההקפדה היא אצלנו ז(: "ידועה מאמר

אלא שהביטוי הנכון הוא: 'עס איז  עבר[, שהחג-טוב' ] םיו א  
 מצב רוחני שעובר חג[". כל לנו שהתווסף-טוב' ] יום א   צוגעקומען
 .ממנו רושם לו נשאר ,על האדם

, לנו הפסח נשארה בימי האמונה מעבודת מסויימת שהשפעה אף
 אותו בכך. אנחנו שואפים להמשיך להסתפק איננו מעוניינים

 ? למעשה ואפשרי מציאותי זההאם  .לכל השנה נהבאמו חיזוק
 הוא יצא כאילו עצמו את לראות אדם כל הסדר "חייב בליל

 ימי ממשיכים במשך זה פסח(, ובמבט של הגדה" )ממצרים
 פעמיים מצרים ולהזכיר יציאת ענין זה להמשיך נצטווינו .הפסח
 קריאת של באמירת פרשה שלישית עושים שאנחנו כפי ,ביום
 .אותה אמונה את ולחיות הלאה להרגיש אפשר זו בדרך .שמע

 לאמונה המתנגדים כוחות

 זו. יסוד זה אמונה מאיתנו עושקים הגשמיים החיים ,מאידך
: ענין התפילה על הידועים ה(, בדבריו ,מצאנו בספר הכוזרי )ג

 תפילה ולילו השלש עיתות של ומובחר[ יומו עיקר-פרי ] ויהיה"
 מתפלל ]מועיל[ לנפש ,המזון לגוף כסדר שהזה מהנפ וכו'. והסדר

 היא מהנפש עת התפילה תרחק ומזון ]מועיל[ לגוף וכו'. וכל אשר
 היותו ]בעבור העולם מעסקי אותה וקודרת במה שפוגע הולכת

יביאהו  אם שכן נחמד[, כל אוצר -העולם הזה  נצמד בעסקי
 שיעכיר ז כות מה וישמע ,ונשים ורעים נערים לחברת הצורך

 על משלמים אבל ,הזה בענייני העולם מנוס מלהתעסק שו". איןנפ
 רוחניים לחיים הגשמי מקשה עלינו מלהתחבר העולם .מחיר כך

 שמתקשים ,לאמונה ביחס גם נוכל לומר ה'. כך בקירבת ומלחיות
 ב((. ,ה ,דרך ה' )ד בספר בה. )עיין עוד להרגיש

מי  .בניסיונות מתקשה לעמוד אינו חזקה אמונה עם החי
. נראית אחרת שלו 'ה עבודת ,ברורה 'ה שההכרה שלו במציאות

 לעצמו ומבטיח ,ה"הקב מרגיש" את"הוא  נס כשקורה לאדם
לעצמו",  והוא "חוזר אלא שהזמן עובר -אחרת  ואילך יחיה שמכאן

 ל"זצ ברעוודה שלמהר "הג .אז שחי עד כפי ממשיך לחיות הוא
 חשב כדי הילוכו תוך ולפתע ,חשוכים שהלך פעם ברחובות ,סיפר

 .לרגליו פתוח תהום שהיה לו והתברר ,שיש תחתיו לבדוק מה
מאד התאכזב  שהוא ,ואמר ל"זצ איש חזוןל נכנס הנס למחרת
גדולה,  עם התעוררות יקום הוא כזה נס שאחרי הוא חשב .מעצמו

א, "החזו לו אמר .היה כך ולא -אחרת  שלו תיראה 'ה העבודת וכל
 ולא ,מהאדם הנס את הפועל להשכיח דמיוח יצר הרע שקיים

 כמקודם. בקושי הניסיונות הוא כך נשאר -רושם  יעשה עליו
 האמונה. כתוב )דברים את ולהרגיש לחיות היא מיוחדת עבודה

 ה' הוא האלוקים". אין כי לבבך אל והשבות היום ד, לט(: "וידעת
 בשם ידוע .הלב על המופשטות ישפיעו שידיעות השכל כל הכרח

 שמים בין כמרחק הוא בין השכל והלב שהמרחק ,לי עולםגדו
. עליו וחושב יודע מה שהשכל את לקבל הגוף אינו ממהר .לארץ

 זקוק לעבודה האדם .יורצונותו יותאוות עם הוא מעוניין להמשיך
 מקום שביתה בלב. תמצאנה האמונה רבה, כדי שמחשבות

דרכם רשעים ש לא:(: "יודעים ל )שבת"חז בדברי מצאנו כבר
, בחלבם כסלם ]כליותיהם מחופים על חלב להם ויש ,למיתה

 שכחה תאמר י[. שמא"רש -סופם  מחשבת כליותיהם מהשיב אל
 סלה'. ירצו בפיהם ואחריהם'מט, יד(:  ל )תהלים"מהן, ת היא

"ל הם שוגגים. ת והרי שכחו תאמר מחמת החלב ]ושמא
 הם ירצובפי -אובדם  אחרי לנפשם , את העתיד לבוא'ואחריהם'

למדים,  חוזרים[". נמצאנו כן אינן פי על ויספרו תמיד, ואף
 להמשיך בדרכו מסוגל האדם, והוא את מחייבות שהידיעות אינן

 שלו שהאמונה וההכרה -עצמו  על שאדם יעבוד בלי .לאבדון עד
 ללא שום שינוי. יישאר פנימה, הוא תחדור

 מניסים התעוררות

 נסים עושה לנו ה"הקב אין ועבא(, מד פרשת מעיר )סוף ן"הרמב
ישראל  לכלל כמו שעשה ,שלנו האמונה את לחזק דור כדי בכל

 לעמוד מתקשים אנחנו?  ובמתן תורה ים סוף בקריעת ,במצרים
ו, בידינ מסייע ה"הקב אין אנחנו מתפלאים מדוע ולכן ,סיוןיבנ

"ר הג כך על הנסים הגלויים. אמר ידי על את האמונה לנו שיחזק
סא(, שלדעתו  'עמ עח התורה' חוברת ל )'קול"זצ יבירטיהושע נו

שאנחנו חושבים.  כפי לנו מועילים היו לא הגלויים הניסים אף
 ימים שלושת סוף נסעו ים בקריעת הגילויים לכך, שאחרי הראיה
, העצומים וילונו. למרות הגילויים - מים ולא מצאו במדבר

הנביאים"  ושאר יחזקאל מה שלא ראה הים על שפחה ראתה"ש
 סיון.יבנ לא עמדו הם -( ג ,טו )מכילתא
 מסקנה. בני ישראל לאותה עצמה מגיע מצרים ביציאת המתבונן

 השתנה הראשונות. הטבע המכות שמונה מתוך מדו אמונהל
יח(  ,ח בקרב הארץ" )שמות 'ה כיצד "אני וראו ,פעם אחר פעם

ל "חז נול מגלים ,הכל יד(. למרות ,ט הארץ" )שם בכל כמוני אין"ו
מצרים  ישראל מארץ בני עלו יג, יח( "וחמושים שם י"ברש )מובא

 ימי אפילה". בשלושת מתו חלקים וארבעה יצאו אחד מחמשה -
 ליון מבנייבערך שלושה מ ממצרים שיצאו ,חשבון לעשות מקובל

 מגיל במדבר ריבוא שנמנו הששים על בנוי זה ישראל )חשבון
 מגיל הגדוליםו ,הנשים ,טניםעליהם הק ףונוסששים.  ועד עשרים

?  תכןיהי!  אנשים ליוןימ עשר כשנים לצאת רצו זה, לא זה(. לפי
במצרים,  מעמד להם והיה בדרך מהקשיים שפחדו אם נאמר אף

 עצומים לגילויים שזכו אחרי בניסיון עמדו לא מדוע קשה עדיין
ניסיון.  אותם אף במצבי הייתה לחזק הניסים מטרת הרי .כאלו

 לעבוד אינם מבטיחים שנצליח גלויים ניסים שאף ,למדים נמצאנו
 בכך עבודה. בלי שנשקיע -נכונה  בצורה ה"הקב את
 כבר העמיד ,רלח( 'עמ מוסר ל )שיחות"זצ שמואלביץ חיים ר")הג
 לנביא בכך אינו נהפך נעלה שאף הזוכה להכרה ,ואמר זה יסוד

 כפיהים ) גבוהה כשהייתה על למדרגה זכתה השפחה הרי'. ה
 ."שפחה" !( נשארה היא זאת מהמכילתא(, ולמרות לעיל שהבאנו

 התקף לב קיבל ,ל"זצ לוינשטיין יחזקאל ר"הג מתלמידי אחד
 לו סיכוי שאין קבע קשה. הרופא במצב בבית החולים ושכב
 סירב תלמידו. המשגיח עבור שיתפלל יחזקאל ר"להג באו .לחיות

 שהמשגיח מה פאסיפרו לרו .יבריא עוד הוא :ואמר להתפלל
 מבית חי סיכוי שיצא ואין זמן שאול על חי הוא :בשלו והוא ,אמר

 צודק מבחינה הרופא שאמנם ואמר ,זאת למשגיח סיפרו .החולים
התאושש  היה, החולה כך יבריא. אכן הוא למעשה רפואית, אבל

 .החולים מבית ושוחרר
 תחיית הלא ראה הרופא :אמר הוא ,יחזקאל רהג" כך על כששמע
 אין שהכופרמוכח מזה,   !?למאמין נהפך זה משום וכי ,המתים
 להשפיע לאמונה מניח אלא שאינו ,רואה אמונה שאינו פירושו

 .שינוי ליב שהיהכ ויישאר בכל כיוון לראות ניסים יכול ואה  !עליו
 לבן בעל ההגדה של היחס את בכך הסביר א"שליט סגל דן ר"הג

 על מלגלג . אף שהרשענגאל" היה לא שם היה "אילו: הרשע
ל כ את רואה והיה במצרים -שם  שאם היה לנו מנין ,התורה
 כמו נשאר שהכופר ,מבואר ?מתעורר להאמין  היה שלא, הנסים
 לחדור נותנים לאמונה לא אם .סיםינ רואה אם הוא אף -שהיה 

 .מופשטת כידיעה נשארת הלב, היא אל
 שלח ל"זצים חי החפץבנערה, ו שנכנס הדיבוק עם המעשה ידוע

, בראדין קדשים חברי כולל עוד עם ל"זצ וסרמן אלחנן ר"את הג
 נָקב וביציאתו מהנערה לו לצאת הורו הם .אותו ממנה להוציא

 ר"הגעג(.  ,ב ,חייו קורות ,בספר אור אלחנן בחלון )מובא נֶקב
 אותו וכל ,בליל שישי קרה המעשה :סיפר ל"זצ יחזקאל לוינשטיין

 הלכתי ברחוב למחרת .הנפש מסערת הירדםל יכולתי הלילה לא
 על מדברים בהתפעלות ,הבית סביב מסתובבים אנשים וראיתי

 .בחלון הנקב על ומצביעים מה שקרה
 בסוף ? החייט היה מה ,חושבים אתם מה :יחזקאל ר"הג הוסיף

 השתנה לא אחד מהם סנדלר. אף נשאר והסנדלר ,נשאר חייט
 אינו הפלאי האירוע נס אולמדים, שה נמצאנו !שהיה  מה בגלל
 האדם להשתנות. את מחייב

 "אנחנו בריותיך"

"יצחק אבינו קרא לעשיו בנו בכורו ביד' בניסן, ואמר לו: 
הזה עליונים משבחים לבורא עולם ואוצרות הטל  הלילה

 בו".נפתחים )שערי שפע( 
 ב(פרקי דר"א פרק לו .אבראשית כז  ,תרגום יונתן)

נעשה שותף  , כאילוה שבעה ימיםכהלכת ההאוכל מצ"
, דכתיב: "מצות יאכל את שבעת להקב"ה במעשה בראשית

הימים" )שמות יג, ז(, 'ימים' אין כתיב כאן, אלא "שבעת 
 הימים", שבעה ימי בראשית".

 (הלכות פסח אות רצא ,רוקח)
 



, פרטית. מאידך והשגחה ועונש ה' בשכר במציאות מכירים אנחנו
 ועוצם כוחי"בעצמו ולחשוב ש להאמין נמשך טבעו מצד כל אדם
- יז ,ח היא )דברים בתורה הזה". )הלשון החיל לי את ידי עשה

. הזה לי את החיל עשה ידי ועוצם בלבבך כוחי "ואמרת יח(:
חיל", ואונקלוס  לעשות כח לך הנותן הוא כי אלוקיך 'ה את וזכרת

 , שהמחשבות"נכסין למקני עצה לך יהב "אֵרי הוא :מתרגם
 עצמו את הוא רואה .ה("מהקב להצליח באות כיצד והעצות
 להגיע מסוגל כל העולם. האדם ואף על ,לו שקורה מה על בעלים
שאמר  ,פרעה שמצאנו אצל עצמו כהבורא, כפי את שרואה למצב

 ואני עשיתיני". יאורי כט, ג(: "לי )יחזקאל
ן )שם(, על החיוב "הרמב דברי את יותר נבין זו הקדמה אחרי

 כל ברא אותנו: "וכוונת ה"שהקב התחושה בנו את להחדיר
 כוונת . והיאשהוא בראנו אליו ונודה באלוקינו המצוות שנאמין

 בתי וכו' וכוונת לאלוקיו שבראו ויודה האדם ידעהיצירה... ש
 ויאמרווהמציאם,  לאל שבראם ויודו הכנסיות... שיתקבצו

 לנו נתן ולכן ,זו להכרה לאדם להגיע ". קשהאנחנו בריותיך
 הידיעה. אותה את בליבנו כיצד להפנים דרכים ה"הקב
להרגשה זו  להגיע שקשה ,כותב ל"זצ לייבוביץ ירוחם ר"הג

 ורק המתנהג יורנו... שאך קטז(: "הניסיון ,א ומוסר מה)דעת חכ
 לא אופן נברא וכו'. ובשום שהוא אלו יכיר ן"הרמב פי דברי על

 ידי על -ן "הרמב על ידי עצת רק נברא שהוא לידי הכרה יבוא
 על ורק .דיניהם וכל ובציבור ובקול רם ,תפילה המצוות של מעשה

 ר 'בריותיך אנחנו' ".ויאמ ההכרה יתקבל התכלית ותצא זה ידי
 עמ' קטו(: "הנביא שמות ,חומש ל )שיעורי"זצ המשגיח מוסיף

 היה הוא עשיתני'. האם עצמו 'אני על פרעה שאמר אומר על
 נברא. כשאומרים לאדם להודות שהוא מאד קשה משוגע !? אלא

 צריך ולכן ,בזה אינני מאמין בעגלת ילדים תינוק שפעם הייתי לי
 נבראים. שאנו ולהצהיר בהם תקבץכנסיות כדי לה בתי

ולא  'אני בורא פירושה גאוה .עמוק מהלך בכך יש הנפש בכוחות
כל  ,המצוות כל שזו תכלית ן"הרמב גאוה ? אומר אין נברא', ולמי
 ויאמרו 'בריותיך תכליתם שיודו -בתי הכנסת  כל ,התפילות

 עז(. 'עמ ',יחיה באמונתו'בספר  עוד עייןו)", אנחנו'
 ה"ברא הקב מדוע -ל "זצ חיים חפץמה נפלא רעיון וסיףלה ניתן

 את שיכיר ,לנקביו ? הסיבה לכך לצאת שצריך את האדם באופן
 בשעה פרעה יצא כאלוהים. משום כך את עצמו יראה שפלותו ולא

טו(.  ,ז שמות י"רואה )רש לעשות צרכיו באין כדי מוקדמת ליאור
אלוה. הנביא  מועצ שעשה את ,צור מלך חירם גם מצאנו אצל כך

ל "חז ודרשובך".  ונקביך תופיך לו )כח, יג(: "מלאכת יחזקאל אמר
נסתכלתי  מלך צור: בך לחירם ה"הקב לו ב עה.(: "אמר")ב

 -אלוה  עצמך את למרוד ולעשות עתיד שאתה ,]כשבראתי עולמי
 רעי[". באדם ]שמוציאים נקבים נקבים ם[, ובראתי"רשב
את  לברוא מספיק היה הלא ,כך משום אם :החפץ חיים שואל

, פעם בחודש או בשבוע פעם לנקביו לצאת האדם באופן שיצטרך
 ביום ? רואים כמה פעמים לצאת האדם שיצטרך את ומדוע ברא

 את לו להזכיר שיש ,גאות האדם היא נוראה מכאן מה אנו
 שאינו אלוה ! שידע כדי ,וכמה פעמים ביום כמה שפלותו
 לתודה )תהלים מזמור פרק יקןת המלך שדוד ,להוסיף ראיתי

 ה'. מה ישועת וראו את שנושעו על להודות פרק ק( לאלו שחייבים
". אנחנו ולא עשנו הוא ,הוא האלוקים 'כי ה הם אומרים ? "דעו

 את בראנו אנחנו ולא ,א(: "הוא עשנו ,ק ר"ל )בר"אומרים חז
 ואני עשיתיני' ". מתוך יאורי 'לי :שאמר לא כפרעה .נפשנו
 ןב"כדברי הרמ ,בריותיו שאנחנו ה"להקב באים להודות ההישוע

 .תכלית האדם ל( שזו")הנ
 לאמונה ההתחברות

 ? תוך הלב אל תחדור שהאמונה כדי לעשות עלינו מוטל מה
. אחת להסתפק בתזכורת להסביר )שם(, שאין מאריך הרמב"ן
 כדי ,ובמעשה חיובים בפה והם ,מצוות רבות קבעה התורה
עד  - האדם בלב יכו שורשים רבות מיםפע עליהם שבחזור

 שנכתוב אומר: "והצריך הוא ממנו. בדבריו חלק תהיה שהאמונה
 שהם עדים ,במצרים-ובמופתים ] אלינו באותות שנראה מה כל

עינינו ]היא  בין ועל ידינו שם([ על הבורא )מלשונו נאמנים באמונת
, הבתים במזוזות פתחי על עוד אותו מצות תפילין[, ולכתוב

 מצוות בהן כל כיוצא וכו', וכן ובערב בפינו בבוקר זה ושנזכיר
 עדות הדורות בכל להיות לנו מצרים. והכל ליציאת זכר רבות

 להכחיש פה לכופר יהיה פתחון ישתכחו, ולא שלא במופתים
 האלוקים". אמונת

 -עבודת חיים  הוא אלא ,אחד ברגע מגיע אינו האמונה חיזוק
 שמזכירה אפשרית. כל מצוה דרך בכל יום יום את עצמינו לחזק
 והנפש מצטרפים בנפש. הרשמים פועל לימוד מוסר וכל זה ענין

 ו !אנחנ האמונה וזועקת: בריותיך בהכרת מתחזקת
 ושליטת כוחות החיים שמהלך משום ,באמונה להתבונן חשוב
 להכיר ביסודות עלינו מקשים אותה. הם מסתירים הטבע

מלבדו.  עוד בחוש שאין אחד כל ממצרים ראה האמונה. כשיצאו
 לא בארץ בניסיון "לכתך אחרי במדבר עמדו זו בהירות מתוך

 מסוגל לפרנס ה"הקב ולא הסתפקו אם(, ב ,ב זרועה" )ירמיה
 שלהם ההרגשה הייתה מה לעצמינו מצב. כשנתאר בכל אותם

לנו  שקשה אלא .מוחשית מציאות תהיה באותו רגע, האמונה
 ט(, וחייבים ,ה שמות -פרעה  )עצתהעבודה"  משום: "תכבד

 .זה כדי להתבונן בציור, שתים או לדקה רק אפילו -"לעצור" 
בגלוי,  שנעשה גדול פלא טו(, שאף ,מו קובע )בראשית ן"הרמב

 נס מתחילה, נחשב כך על התנבא שנביא בלי הוא קורה אם
 הולידה ה"נס" שיוכבד את התורה לא הדגישה כך משום. נסתר

 לפי שהרי ,בדבריו מתקשים אנחנו .ושלושים מאה בת כשהייתה
 זו לידה מדוע כן נגלה, ואם נס הוא אכן בגיל זה ללדת הבנתינו

 הנסתרים ? הנסים בכלל
 כך האדם כל "שפלות(: א, שנז מ"וח )דעת ליבוביץ "ירהג מסביר

נעשים  וקל קטןדבר ידי  על -הכי גלויים  שהניסים גדולה, עד
שנה,  ל"לק שהולידה שכזה מאשה מעשה 'נסתרים' וכו'. והשומע

 סוף אבל סוף .נפלא דבר שהוא באמת ויאמר מאד אמנם יתמיה
נסתר...  והוא -יותר  ולא נפלא אם כדבר כי נקבע בדעתו יהיה לא
גדול  פרסום מקודם צריך לעשות אותו לנס להכיר שבכדי עד

 הטעאה". יש מקום ובלי זה עדיין ,ובחצוצרות בתופים
 ה', ועל ידי ובהנהגת בבריאה להתבונן הצורך על יםלמד נמצאנו

 מצרים. בכל פעולה מיציאת שקיבלנו הרושם את נוכל להשאיר כך
 שוב לאותה מצרים" נתעורר ליציאת שהיא "זכר אמירה או

 בזמן הגאולה. שהשגנו האמונה של בהירות
 העתידה בגאולה האמונה

לה וגאו המשיח ביאת על באמונה להתחזק עלינו יש כמה
 רק ורוצה שיתגלה, אם לביאתו האפשרות על העתידה. אף היודע

 כך .יגאל שלא יתכן -הזה  בעולם ברצון "לצאת" ממצבו חסר
' עמ יחזקאל, אמונה ל )אור"לוינשטיין זצ ר יחזקאל"הג אומר

 שלא יאמין ]בביאת המשיח[ ויצפה שכל ,"עלינו לדעתרפח(: 
 יציאת מצרים גבי זינןדח וכשם .יזכה לראותו בביאתו לא ,לבואו
ל "בחז ואיתא ,מחמישים אחד וי"א ,אחד מחמשה שיצאו
 שררות במצרים, להם שהיו באחרים כליות וראה ה בוחן"שהקב

 ימי מתו בשלושת לכן ,ברצון היציאה משם חסר להם והיה
 בגאולה וכן הם הדברים אףלצאת ממצרים.  זכו ולא החושך

לביאת  לזכות חיהכר בזה ]היא[ תנאי שהאמונה ,העתידה
 המתים". ולתחיית המשיח
הביא עליהן ?  למה יד, ג(: "חושך ר"כתוב )שמו ל"חז )בדברי
 לב חוקר פנים, והוא משוא לפניו הקב"ה שאין של שמו יתברך

להן פטרונין  בישראל שהיה פושעים שהיו ובוחן כליות, לפי
 ָשם להם כהונה[ מן המצריים, והיה מתנות -]שררות ושלטונות 

 המצריים על הביא וכבוד ולא היו רוצים לצאת וכו'. לפיכך עושר
 רואין יהיו קוברין מתיהם ולא שיהיו החושך שלושה ימים כדי את

שהוא  להזכיר צריך שאם ,יחזקאל ר"הג אותן שונאיהן". הבין
ת ברצונם לצא שהחיסרון נראה -כליות"  לב ובוחן יתברך "חוקר

 .כלפי חוץ היה מורגש לא ממצרים
בגאולה  והאמונה מצרים יציאת בין הקשר על ק"הסמ דברי ועיין

 ב( ...והוא ,כ אלוקיך" )שמות 'ה א(: "אנכי העתידה )מצוה
 מה תלוי וכו'. ובזה הנפלאות לנו ]את[ כל ועשה הוציאנו ממצרים

 בשעת לאחר מיתה לא.(, ששואלים לאדם שאמרו חכמים )שבת
, תלוי מ בזה"זו ? אלא ש והמצ כתיב דינו 'ציפית לישועה ?'. והיכן

ה'  שהוציאנו ממצרים, דכתיב 'אנכי להאמין שיש לנו שכשם
הכי  דיבור שהוא מאחר כרחין אלוקיך אשר הוצאתיך' וגו', ועל

כך  אתכם, הוצאתי שאני בי שתאמינו כשם שאני רוצהקאמר, 
 עתיד לקבץ אלוקיכם ואני 'ה שתאמינו בי שאני רוצה אני

 "(.אתכם ולהושיעכם
 בענייני להתבונן כדי ,קצר לזמן לפעם מפעם לעצור לינוע

מצרים  ליוצאי שהייתה להרגשה לזכות האמונה. בדרך זו נוכל
 העתידה. לגאולה נזכה ואף

 )מתוך הספר הנפלא 'והלכת בדרכיו'(



 גליון מוגדל לכבוד

 יום ההילולא האחד עשר
של מו"ר ועט"ר עמוד החסד הגה"צ 

 זצוק"ל נתן בוקובזההרב 

•◆◇◆◇◆◇◆◇◆• 
 

 
 

 תה תהיה"א
 הרב הראשי הבא" !

 
עיקר  -אמר לי זכר צדיק וקדוש לברכה,  ,הרב נתן"
 " !עודי בעולם הזה הוא לעשות חסד עם יהודיםיי

 בהילולא( שליט"א )רב הקהילה בנתיבות, הרה"ג דנון דנין
 

◇◆◇ 
 

בהילולא הגדולה לזכרו של מו"ר ועט"ר, עמוד החסד, 
זצוק"ל, שנערכה בנתיבות  נתן בוקובזההגה"צ הרב 

באור ליום חמישי, י' ניסן התשע"ז, במלאות אחד עשר 
שנים לפטירתו, השתתפו רבני הקהילה שליט"א, רב העיר 

הגר"י דרעי שליט"א, אישים חשובים, ומוקירי  ,באר שבע
 זכרו הרבים של הרב זי"ע.

שיא הערב היה, כשהגיע למעמד הרב הראשי לישראל, 
 :שליט"א, וסיפר סיפור אישי מדהים דוד לאו הרה"ג

 

ציבור, קהל יקר וקדוש שנאסף "כבוד הרבנים, אישי ה
של דמות מיוחדת במינה, שמליצה יושר עבור כל  לזכרה

התומכים במפעלותיו, תלמיד חכם גדול מאוד, צדיק 
 אני מבקש לספר לכם זיכרון אישי: -אמיתי 

ת עשר ימים, מורי ורבותי, לפני אחת עשרה שנים ואח
אני מגיע לבקר בבית החולים 'הדסה עין כרם' את הרב 

זצוק"ל, שהכרתי אותו היטב והיינו ידידים  נתן בוקובזה
מפגישותינו במסירת שיעורי תורה בתחנת רדיו במרכז, 
כמה חודשים לא ראיתי אותו, והתפללנו וביקשנו מבורא 
עולם שירפא אותו, ואז אני מגיע לבית החולים, דקות 
 אחרי צאת הכוכבים, בתאריך כח' בחודש אדר התשס"ו.

 

ורק תדעו לכם  -אני נכנס, בשניה שאני נכנס בדלת 
מורי ורבותי, כיהנתי אז כרב העיר מודיעין, לא חשבתי 

אני נכנס  ,אבל –בכלל לכהן במשרה בה אני מכהן היום 
לחדר, מסביב למיטה עמדו כמה אנשים, הרב נתן רואה 

מר: "הו הנה הרב הראשי הבא", אני את הפנים שלי ואו
הסתכלתי עליו ואני אומר לו: "הרב נתן אולי, אבל יש 

הרב אתה עוד הרבה זמן", והרב נתן אומר לי: "לא לא, 
 הראשי הבא"...

 

 
 בהילולא במשאו הרה"ג דוד לאו שליט"א

 

הסתכלתי עליו והוא הסתכל עלי מחייך, ואמרתי לו: 
ל, שהיום זה אור לכח' "אבל אני מבקש מהקב"ה קודם כ

באדר, כח' זה 'כח', שייתן לכם 'כח' של אדר, 'כח' של 
שמחה, 'כח' של גאולה וישועה". ואז הרב נתן אומר לי: 

'ידיד', אנחנו  -אבל כח' זה גם פעמיים יד', 'יד' ועוד 'יד' 
 ביד אל יד, זה הכח האמיתי של יהודי !

נים התפללנו אז ערבית ליד מיטתו, ניגנו מעט ניגו
ונפרדנו בידידות רבה, ולא עלה על דעתי שכעבור אחת 

 עשר יום נלווה אותו למנוחת עולמים.
 

 ות עבורי היום לעמוד כאן אחרי אחתמורי ורבותי, זו זכ
עשרה שנים, ולראות שקודם כל מפעלותיו לא פחתו, 
להיפך, כולל אברכים, כוללי ערב, חלוקת מזון, נזקקים, 

 נצרכים.
איפה היכולת הכלכלית להחזיק את כל רבותי, שאלתי מ

מצטרפים אנשים  שלסייעתא דשמייאזה, אבל כנראה 
מהמקום שבו  ,כי היום ,זוכים לברכה מיוחדתש טובים

עוד יותר ממה שהוא לפעול הוא יכול  ,הרב נתן נמצא
 פעל כאן בחיים חיותו...

, שנים קצרות התהלך בינינו איש אלוקיםמורי ורבותי, 
לא חשב על צרכיו מי ש ,כללבעצמו שלא דאג ל איש

דאג  ,דאג להגדיל תורה ,אלא רק על צרת הזולת
להוסיף אוכל ולגרום לחיוך ולשמחה בבתים שלא היה 

, אשרי צדיק מתהלך בתומו, אשרי שבניו להם מה לאכול
 ותלמידיו ממשיכים בדרך.

 

לעמוד ולהמשיך בדרכו, לחזק את  -והזכות הזאת שלנו 
וד לכולנו... להתברך בחג שמח, מפעלותיו, היא תעמ

בבשורות טובות, בבריאות וישועה לפרט ולכלל, ובורא 
עולם יזכה את כולנו לחוג את חג הפסח כהלכתו, 
במועדו ובמקומו, שנזכה להקריב את קורבן הפסח 

 ולעלות לבית הבחירה במהרה בימינו, אמן".

◇◆◇◆◆◆◇◆◇ 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הזמנים בין ישיבת
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הילולת
 הרב זי"ע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עלייה לציון
 הרב בער"ח ניסן

 

 

 

 

 

 
 

 
 חלוקת

 קמחא 
 דפסחא 
 

 

 

 

 

 !התודה והברכה !
 זצוק"ל.ן בוקובזה נתהיקרים, התומכים ומסייעים להמשך מפעלי מורינו ורבינו הרב לכל התורמים 

אברכים כ"י,  100בישיבה למדו מעל  –גם השנה זכינו לקיים את ישיבת בין הזמנים ולהגדיל את הרבצת התורה  -בזכותכם 
הג"ר שמעון בעדני, הג"ר משה צדקה והג"ר אהרון  בנים חשובים, ביניהם רבני הקהילה.ונמסרו שיעורים בכל יום מפי ר

 מי לימוד, קיבלו אברכי הישיבה מלגה מכובדת לכבוד החג.בתום עשרה י א.בוטבול שליט"
יכולנו לחלק כחמש מאות מארזי מזון מהודרים, לבני תורה ולנתמכים, בנתיבות, בירושלים ובמודיעין עלית,  -בזכותכם 

 שלא תיפסק חלילה. והחסד ובכך להמשיך את מנגינת התורה
לכם ולבני ביתכם לאורך ימים ושנות חיים, מתוך שמחה, בריאות  זכות התורה והחסד, וזכות רבינו הגדול זצ"ל, תעמוד

 כשר ושמח !פסח ונחת יהודית.                                                                                                              חג 
 

 מראות חודש ניסן:



 
 
 
 
 

 

 , כתב:(א פ"ת ח"או)רמ"א ה
 את פותחים "חמתך שפוך"אמירת ב ,הסדר בליל

 זו אמונה ובזכות, שימורים ליל שהוא זכורל כדי, הדלת
 .הגויים על וישפוך חמתו משיח יבוא

 

 :אמת שפתוהעיר ה
 ונראה, יהיתהיה גלו העתידה שהגאולה נרמז בזהש

: שם נאמרם, מצריגאולת כב שלא, רשעיםה במפלת
 עד בקר" )שמות יב כב(. ביתו מפתח איש תצאו לא"

 

 על התורה ביאר:בית הלוי וב
לכאורה יש להבין, מילא פותחים את הדלת כדי לזכור 

 הדלת את פותחיםשהוא ליל שימורים, אך מדוע 
 ייתי ויכול" ? דכפין ל"כב ולאדוקא,  "חמתך שפוך"ב

 מן משומר הינו זה שלילה ,להורותאלא, הדבר בא 
, זוגותשתייה בלם בו יחוששלפיכך אנו לא ו ,המזיקין

 גאולה.כוסות  ארבעבו  שותיםו
, ואומרים "שפוך חמתך", רביעי כוס כשמוזגים, כן עלו
, אזי לזוגות חוששין ונשאינ יםגלשאנו מ הזמן זהו

 ת...הדל את פותחים

 "שפוך חמתך" ! 

 :אומר ,ע"זי מרימנוב הירש צבי רבי ק"היה הרה
"תסמכו על דברי, שהנהגת הבן שאינו יודע לשאול, 

 שום שאינו שואל כלומר -" טובה יותר משאר הבנים

 מקבלהוא וחלילה,  תרעומת לו אין ולעולם שאלות

 ..."עביד לטב רחמנא דעביד מה כלכי " ,בתמימות הכל

 פנינים:
"לכם" אותיות 'מלך',  -ב( שמות יב י) ראש חדשים" לכם"החודש הזה • 

כי חודש ניסן הוא מלך וראש לחודשים, ולכך גם ניסן הוא ראש השנה 
למלכים )ככתוב בר"ה ב.(, וכן ע"פ סדר הדגלים חודש ניסן שייך ליהודה 

חודשים, ויהודה ראש לדגלים וניסן  12-דגלים ו 12שהוא מלכות, כי היו 
 )בני יששכר מאמר א', ניסן(                                   ראש לחודשים.             

 

הגדה של פסח( ) מצרים"דארעא בבהתנא אכלו אי דניא עחמא לא ה"• 
ר"ת כמנין 'קי"ז' שהם מספר שנות השיעבוד במצרים )לדעת הרוקח,  -

שעד שלא מתו כל השבטים לא  ,מפטירת לוי שמת אחרון מהשבטים
 )החיד"א(                             .שמות ו' ט"ז( פסיקתא זוטא -החל השיעבוד 

ויוציאנו  מלאך'קי"ז' בגימט' 'מלאך הויה' וזהו שכתוב "וישלח  -ועוד 
 )בני יששכר מאמר ה', ניסן(                               .    )במדבר כ טז( ממצרים"

 

 - ק""מעשה בר"א ור"י ור"א ב"ע ור"ע ור"ט שהיו מסובין בבני בר• 
בגימט' הוא רפון, טקיבא, עלעזר, אהושע, יליעזר, א ר"ת התנאים הנ"ל,

בכדי להכניע את  'שטן'שזה בגימט'  'בני ברק'והם ישבו ב ,'הויה אדני'
 )החיד"א(                               הסטרא אחרא.                                           

 יצר הטוב ! -יצר הרע, מצה  -שאור                           
            את  "ושמרתם  :הקדושהתינו  בתור נאמר                                    
         רבי" ובמכילתא:  יב יז(,   )שמות  המצות"                          .
אל תיקרי כן, אלא "ושמרתם  -אומר יאשיה                                 .
את  מחמיצין  שאין    כדרך המצוות",  את                           .

המצה, כך אין מחמיצין את המצוה, אלא אם באה מצוה לידך עשה אותה 
 מיד".

מדוע דרשה זו נדרשה דוקא ממצות מצה, מה המיוחדות  -צריך להבין 
 במצה ?

שהרי היצר הרע נמשל לחמץ, וכמו שאמר  -ואפשר לבאר בזה 
ת יז.(: "רבון העולמים, גלוי וידוע לפניך שרצונינו בגמרא )ברכו אלכסנדרי

לעשות רצונך, ומי מעכב ? שאור שבעיסה מעכב", ורש"י מבאר, 
 שהשאור הוא היצר הרע, המחמיץ את האדם מלקיים את המצות.

ועניין ההקבלה בחז"ל בין יצר הרע לשאור הוא, שכמו שהשאור מחמיץ 
מלאה מלפני כן, למרות ומנפח את העיסה והיא נראית יותר גדולה ו

שהאמת היא שהכל הוא דמיון, וכמות הקמח הינה כבתחילה. כך היצר 
מראה לאדם מתיקות ועריבות ורווח גדול בעשיית עבירה, אולם האמת 

 אלא שהפסד ועונש גדול מגיע לאדם. , ולא רק שאין רווחהיא שהכל דמיון
נשים בה ע"ה, כתב בקהלת )ט, יד(: "עיר קטנה ואשלמה המלך והנה 

מעט ובא אליה מלך גדול וסבב אתה ובנה עליה מצודים גדלים: ומצא בה 
איש מסכן וחכם ומלט הוא את העיר בחכמתו ואדם לא זכר את האיש 

 המסכן ההוא".
זה הגוף,  -בגמרא )נדרים לב:(: " "עיר קטנה"  רמי בר אבאודורש 

תה" זה אלו אברים, "ובא אליה מלך גדול וסבב א -"ואנשים בה מעט" 
ונות, "ומצא בה איש מסכן ואלו ע -יצר הרע, "ובנה עליה מצודים וחרמים" 

זו תשובה  -זה יצר הטוב", "ומלט הוא את העיר בחכמתו"  -וחכם" 
 ומעשים טובים", וכו'.

כשהיה הג"ר שלום שבדרון זצוק"ל באנגליה, הוא הוזמן למוזיאון, 
את היד לשלום, וכשבא להיכנס ראה שוטר הניצב בפתח, הושיט לו 

אך הלה לא הגיב, לאחר שתהה והתפלא על חוסר הנימוס, נכנס 
שם מוצגים דמיות  -למקום, ואז התברר לו שהגיע אל מוזיאון השעוה 

בחירי העולם עשויים שעוה, וכל הדמויות הנמצאות בו, אף שהן 
כמו השוטר  ,ניראות כחיות ממש, תוססות ופעילות על ידי חשמל

 אדם אלא בובה.בכניסה, אין זה 
כשסיים את הביקור, אמר הרב לסובביו, "כעת תורצה לי קושיא", 

 :שיחה, הסביר את כוונתווכשנכנס לישיבה המקומית למסור 
המסכן וחכם, נגד  -תי, כיצד באמת הצליח היצר הטוב יתמיד התקש"

 היצר הרע שהוא מלך גדול שבא ברעש ובחרמים ובמצודים ?
שהכל הוא דמיון, ויש בני אדם שנראים  אך עכשיו שראיתי שיש מצב

הרי גם  –כחיים והכל כביכול, וכמו הבובות שבמוזיאון השעוה. אני אומר 
היצר הרע כולו דמיון, הוא מצייר לאדם תיאורים ערבים, ומראה לו 

 בכאילו, כי הדבר הוא רע ומר.מתיקות וטעם בעבירה ובחטא, והכל 
כוחו דל, אך הוא מראה שכל וזהו בדיוק כוחו של היצר הטוב, אמנם 

ה'עוצמה' שעומדת מולו כביכול, היא לא יותר מסיר נפוח, שלמרות גודלה 
היא כולה תכלה ברוח, וכמו שאת אותה הדמות משעוה שלהבת קטנה 
ממיסה ומכלה, כך התבוננות מעמיקה ואמיתית מפריכה את כל הדמיונות 

אויר האצור בבלון ושלל התיאורים, ומחט קטנה מרוקנת את כל הניפוח וה
 ."שעשה השאור בעיסה

המצה למדנו לשאר המצוות שלא קא מוומבואר גם מדוע ד ובזה
להחמיצן, כי מצה היא הסמל להוצאת השאור, להפרכת כל הניפוח 
שבדמיון, שרק כך יצליח האדם להתגבר על היצר הרע ולעבוד את ה' 

 באמת ובתמים.

 

 מוסרי
 החג
 

 נקיונות הפסח קיצרו את השותי"ם...כש
ו זצוק"ל, בספריחזקאל יהודה הלוי לנדא כותב רבינו 

 ביהודה':'נודע 
"הנה ביומי ניסן אני טרוד מאוד בטרדות הציבור העמוסים עלי 
להורות לעם את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשים אשר יעשון 

מרובים עניניו[, ורבו  -בהלכות חג הפסח אשר נפישין מיליה ] 
 השואלים זה בא בכדו וזה בא בחביתו.

חדר לחדר ומזוית ונוסף לזה אין לי מקום פנוי ואני מטולטל מ
לזוית, כי מגרדין הכתלים ומכבדים את הבית לכבוד החג, לכן 

 ..אני בא בקצרה, מה שנראה לעניות דעתי".
 נז א(-)שו"ת, מהדו"ת, או"ח סי' נז

 , כותב:'זי"ע, ה'חת"ם סופרמשה סופר גם רבינו 

בימים  ,יקרת מכתבו הגיעניאת חג המצות יחוג בדיצות... "
שהנשים שלנו[  -דגברא, דהני נשי דידן ]  האלו, ימי טלטולא

לזוית, אפילו ספרים אינם מוכנים לי לעיין,  מפנים חפצים מזוית
 אך מה שדחק עלי השעה להשיב"...

 סי' ל( ,)לקוטי שו"ת

 תשובת החיד"א למשרת ה'תם'...
, חיים יוסף דוד אזולאיבשנת התקל"ד עשה מרן רבינו 

י חשוב 'קאייד' ר' , את ליל פסח בביתו של יהודהחיד"א

ישועה טנוג'י ז"ל, שהיה שר האוצר, ומשרת השר ששמו רחמים 
 שאל אותו:

"אנו נוהגים לסובב את הקערה על ראש הגברים שלוש פעמים 
באמירת 'הא לחמא עניא', האם גם על ראש הנשים יש לסובב 

 את הקערה שלוש פעמים ?...
רחמתים כתוב בשופטים )ה, ל(: "רחם  -ענה החיד"א בצחות 

רחמים צריך לסובב הקערה שלראש גבר", אם כן מפורש הוא 
שלוש פעמים על ראש הגבר, כי 'רחם' זה פעם אחת, ו'רחמתים' 

 זה עוד פעמיים, אבל לראש אשה מספיק פעם אחת...
 השלם( 'מעגל טוב')

 תי"ם...נקיונות הפסח קיצרו את השוכש
'נודע זצוק"ל, בספרו יחזקאל יהודה הלוי לנדא כותב רבינו 

 ביהודה':
"הנה ביומי ניסן אני טרוד מאוד בטרדות הציבור העמוסים עלי 
להורות לעם את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשים אשר יעשון 

מרובים עניניו[, ורבו  -בהלכות חג הפסח אשר נפישין מיליה ] 
 זה בא בחביתו.השואלים זה בא בכדו ו

ונוסף לזה אין לי מקום פנוי ואני מטולטל מחדר לחדר ומזוית 
לזוית, כי מגרדין הכתלים ומכבדים את הבית לכבוד החג, לכן 

 ..אני בא בקצרה, מה שנראה לעניות דעתי".
 נז א(-)שו"ת, מהדו"ת, או"ח סי' נז

 , כותב:'זי"ע, ה'חת"ם סופרמשה סופר גם רבינו 

בימים  ,יקרת מכתבו הגיעניוג בדיצות... את חג המצות יח"
שהנשים שלנו[  -האלו, ימי טלטולא דגברא, דהני נשי דידן ] 

לזוית, אפילו ספרים אינם מוכנים לי לעיין,  מפנים חפצים מזוית
 אך מה שדחק עלי השעה להשיב"...

 סי' ל( ,)לקוטי שו"ת

 תשובת החיד"א למשרת ה'תם'...
, חיים יוסף דוד אזולאיבשנת התקל"ד עשה מרן רבינו 

, את ליל פסח בביתו של יהודי חשוב 'קאייד' ר' החיד"א

ישועה טנוג'י ז"ל, שהיה שר האוצר, ומשרת השר ששמו רחמים 
 שאל אותו:

"אנו נוהגים לסובב את הקערה על ראש הגברים שלוש פעמים 
באמירת 'הא לחמא עניא', האם גם על ראש הנשים יש לסובב 

 מים ?...את הקערה שלוש פע
כתוב בשופטים )ה, ל(: "רחם רחמתים  -ענה החיד"א בצחות 

רחמים צריך לסובב הקערה שלראש גבר", אם כן מפורש הוא 
שלוש פעמים על ראש הגבר, כי 'רחם' זה פעם אחת, ו'רחמתים' 

 זה עוד פעמיים, אבל לראש אשה מספיק פעם אחת...
 השלם( 'מעגל טוב')

 


