




בן  יהושע  ידי  על  נתקנה  לשבח"  "עלינו  תפילת 
לחג  בסמיכות  שהתרחשה  לארץ,  בכניסה  נון 
מהגשמיות,  נתק  של  שנה  ארבעים  אחרי  הפסח. 
במדבר, תחת ענני כבוד, עבר עם ישראל טלטלה. 
עמים זרים ועובדי גילולים, אדמה שצריך לחרוש 
בארץ  מחכים  אלה  כל  גשמיות,  עם  והתעסקות 
אך אין להתבלבל ויש להמשיך לשמור על הרגש 
ואפילו  האלילים  מעובדי  הבידול  על  המרומם, 
הארציות  שרק  משפחות  האדמה",  מ"משפחות 

מעסיקה אותן.

אחרי טיול מופלא עם ה' לבדו, עם סיום התפילה 
אנחנו חוזרים לעולם העשייה, וזו חוויה מטלטלת. 
לנו  ממתינים  וה'ארציים'  ה'גויים'  העניינים  כל 
לה'  מודים  ואנחנו  הכנסת,  בית  למפתן  מעבר 
שהבדילנו מהם; הם לא מתאימים ליהודי שחוזר 
עכשיו מעולם האצילות. אנחנו הולכים לצאת אל 
העולם, אבל לא בשביל להיטמע בו אלא בשביל 

לתקן אותו במלכות שד־י.

לראות מהרה בתפארת עוזך
בגאולה,  עוסק  לשבח"  "עלינו  של  השני  החלק 
היא מטרת ותכלית בריאת העולם הזה ועבודתנו 
אנו  הזה,  לעולם  וכניסתנו  התפילה  סיום  עם  בו. 
של  התכלית  האמיתי.  ה"סיום"  על  מתפללים 
הזה,  בעולם  דווקא  חשובה  כך  הכל  ה'  עבודת 
ישקף העולם  אז  בימות המשיח,  רק  תתגלה כאן 
מתחננים  ואנחנו  נברא,  שלשמה  המטרה  את 

לראות זאת במהרה.

עם התגלות ה' מגיעה גם שנאת הרוע, "אוהבי ה' 
האלילים.  וכריתת  הגילולים  העברת  רע",  שנאו 
בספרים מופיע רמז מעניין: בתורת הסוד מדובר 

כי  "אלקים",  לשם  צירופים  ועשרים  מאה  על 
אפשר  "אלקים"  שם  של  האותיות  חמש  את 
לנו  המוכרת  העצרת  )זוהי  צורות  ב־120  לסדר 
שונים  צמצומים  הם  אלו  המתמטיקה(.  מעולם 
ה"גלולים"  לעומתם:  בעולם.  ה'  שדרכם מתגלה 
אלו   ,121 הם  וה"אלילים"   119 הם  בגימטרייה 
הם ביטויי התנגדויות לגילוי ה', על ידי הוספה או 

גירעון.   

ואחרי ככלות הכל
לפני  עוד  שאמרנו  עולם"  "אדון  את  זוכרים 
נוחתים  כשאנחנו  המסלול?  בתחילת  הקורבנות, 
באותו שדה תעופה של עולם העשייה, אנחנו שוב 
פוגשים ב"עלינו לשבח" גילויי מלכות ה' וגם את 
המצב של "ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא". 
בחסידות מוסבר שהמלכות הזו מופיעה ב"עלינו 
לעתיד  ה'  של  מלכותו  קבלת  בתיאור  לשבח" 
לבוא: "כי המלכות שלך היא, ולעולמי עד תמלוך 

בכבוד", "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד". 

של  ממקום  חווים  אנחנו  היום  ה'  מלכות  את 
חלק  הוא  העם  ובין  המלך  בין  הפער  נפרדות, 
מהותי ממערכת היחסים ביניהם. אך לעתיד לבוא 
העולם כולו יתבטל ויימשך אחרי ה' באהבה אין 
סופית, ממילא לא יהיה צורך שהוא "ירד" אלינו, 

כי הפער לא יהיה הדבר שעליו מושתת הקשר. 

וללא  התנגדויות  ללא  "בכבוד",  אז  ימלוך  ה' 
ירידה אל העם אלא העלאתו אליו. נוכל לראותו 
של  הזמן  יגיע  זה",  אלוקינו  "הנה  שהוא,  כפי 

"מלך ביופיו תחזינה עיניך".

 זהו "אחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא" שלא 

מתפרש מלשון כיליון, אלא כהתכללות ושלמות, 
לשלימות  הגיעו  העולם  השמים".  "ויכולו  כמו 

שלו ומשקף את מלכות ה'.

במילים אחרות: את תורת ההתבטלות, עליה אנו 
עמלים בדרך לשלמות, תחליף תודעה של קיום זך 
ינכיח את  ואף  יסתור  לא  בו הקיום שלנו  וטהור, 

היות מלא כל הארץ כבודו. 

תפילה עוצמתית
תפילת עלינו לשבח היא החשובה ביותר לנחיתה 
כל  לאחר  נאמרת  היא  ולכן  הזה,  בעולם  שלנו 
תפילה, גם במנחה וערבית בהן אין את האריכות, 
העלייה והירידה בכל שלבי הסולם כמו בתפילת 
שחרית. מפני עוצמתה, הדין הוא שכשהקהל אומר 
הכנסת  בבית  מי שנמצא  כל  לשבח",  "עלינו  את 

ולא באמצע תפילה, צריך להצטרף לאמירתה.

לא לחינם חששו אומות העולם מתפילה זו וגזרו 
במקומות מסוימים שלא לאומרה או לצנזר חלק 
שבתפילה  מפני  ללחץ  נכנסו  הם  ממילותיה. 
העשייה  עולם  לתוך  ה'  את  מביאים  אנחנו  זו 

ומשליטים אותו יתברך על כל הבריאה!

למה הם נכנסים ללחץ?

משה שילת
ְּתִפַּלת "ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח" ִנְּתְקָנה ַעל 
ְיֵדי ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ַּבְּכִניָסה ָלָאֶרץ, 
ֶׁשִהְתַרֲחָׁשה ִּבְסִמיכּות ְלַחג ַהֶּפַסח.

• • •
ַאֲחֵרי ִטּיּול ֻמְפָלא ִעם ה' ְלַבּדֹו, 

ִעם ִסּיּום ַהְּתִפָּלה ֲאַנְחנּו חֹוְזִרים 
ְלעֹוָלם ָהַעִׂשָייה, ְוזֹו ֲחָוָיה 

ְמַטְלֶטֶלת.

הרב יהושע שפירא - ראש ישיבת רמת־גן

 "אין לך בן חורין 
אלא זה שעוסק בתורה". למה?

אך  חיצוניים  מעניינים  שחרור  שהיא  חירות  יש 
בסופה נשאר האדם כבול בכבלים פנימיים, ויש 

חירות שמשחררת מאזיקים פנימיים.

היא  אמנם  המערב.  תרבות  לדבר:  דוגמה 
דווקא  אך  טוטליטארי,  משלטון  השתחררה 
גרם לשעבוד לתאוות שפלות  השחרור החיצוני 
ושאר  סמים  יתר,  אכילת  אלכוהול,  ממון,  כמו 
נהנתנית  בתרבות  שחי  מי  האם  בישין.  מרעין 
הוא בן חורין? במובן החיצוני – כן, אך במובן 

האמיתי נדמה שהוא משועבד יותר.

לעתים נראה שהתורה משעבדת את האדם, אולם 
האמת שהיא דווקא משחררת אותו מיצריו ומכל 
זה  אלא  חורין  בן  לך  אין  הזה.  העולם  שעבודי 
של  האלוקי  היסוד  שהיא  מפני  בתורה,  שעוסק 
העולם כולו. רק התורה יכולה להטעין את האדם 

בחופש אלוקי.

איך הבעל שם טוב היה 
רוצה שנחגוג את פסח?

הקדוש  איך  להיות  צריכה  האמיתית  השאלה 
ברוך הוא רוצה שנחגוג את פסח. צריך להיזהר 
כך  כל  במקום  תחליף  או  בלבול  ליצור  שלא 
רצונך  "לעשות  אומר  הפסוק  ועקרוני.  חשוב 
אלוקי חפצתי", וכך אמר אביו של הבעל שם טוב 
רק  אחד,  מאף  תפחד  "אל  פטירתו:  לפני  לבנו 
מהקדוש ברוך הוא בלבד", וההדרכה הזו ליוותה 

אותו כל חייו.

את  לחגוג  שכדי  אותנו  לימד  טוב  שם  הבעל 
שנהיה  ה'  שרצון  ספק  אין  כראוי,  המועדים 
שהיתה  מדאורייתא  מצווה  זו  שמחה.  מלאים 
והחייה  חידש  והבעש"ט  זווית,  בקרן  מוזנחת 

אותה.

שמתחדשת  מצרים  שיציאת  לימד  גם  הבעש"ט 
בכל דור ודור היא גם היציאה מכל מיצרי עולם 
הזה להידבק בו יתברך. וכשהעולם יצא ממיצריו 

– תגיע הגאולה השלמה.

כל פעם שאני חוזרת מהאולפנה 
הביתה לחופשה אני לא מוצאת 

שפה משותפת עם בני הבית; 
אני התעצמתי והם נשארו אותו דבר.

ואפשר  מתסכלת,  תופעה  בכך  לראות  אפשר 
נמצאים  כשאנו  נפלאה:  הזדמנות  בזה  לראות 
בסביבה שמאירה אותנו, בדרך כלל אין לנו יכולת 
לשים לב שהאור שבא מבחוץ לא נספג בקרבנו. 
לנו  דווקא המעבר לסביבת חיים שונה מאפשרת 
לתוכנו  הדברים  את  לספוג  כדי  עיכול  תהליך 

בצורה אמיתית ושלמה.

כשאנו סופגים את האור ומקרינים אותו החוצה, 
השייכות אליו מעמיקה מאוד. ולא זו בלבד אלא 
שאם נזכה להקרין בדרך נכונה, אוהבת ומכבדת, 
ספוגה בעין טובה, על סביבתנו, פעמים רבות נגלה 

שגם היא צמאה לאותו עולם רוחני.

אותך  מזמין  ׳קראתיך׳ 
מסע  אל  תוכך,  אל  פנימה, 
כוחות  של  מעשי  זיכוך  של 
נפשך בשפה קולחת ובהירה
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שהעציב  לימודי  משבר  עוד  אחרי  הגבוהה,  בישיבה  ב'  שיעור  באמצע 
אותי וערער את הוודאות שלי באשר להיותי שייך לבית המדרש, החלטתי 
להתייעץ עם איש חכם לב שהכיר אותי אישית. הוא שאל כמה שאלות 
וניסה לברר את מצבי, אחר כך אמר שאין לו תשובות מוחלטות, ושבאמת 
אי אפשר לדעת מה בדיוק לעשות. "רק דבר אחד אני יודע בוודאות", אני 
זוכר איפה ישבתי כשהוא אמר את זה, "מכיר את השיר 'שמרי נפשך' של 
אלתרמן? עזוב עכשיו את כל החשבונות והמחשבות על העתיד, אין דבר 
יותר חשוב בחיים מהבריאות הנפשית שלך, פשוט תשמור עליה בריאה, 
שמחה ומאוזנת". זה בהחלט עשה לי טוב, מאז הקפדתי לא לשקוע עמוק 

מדי, ומצד שני לא לקפוץ גבוה מדי, ניסיתי למצוא את האיזון הקדוש.

היום אני מרגיש מאוזן באופן קיצוני, 'מאוזן מדי'. כמו מוניטור דופק-לב 
נטול עליות וירידות, כשהוא הופך לפס קבוע ומאוזן, אתה אבוד. כי גם אם 
העולם כולו מחפש את האיזון המדויק בין הקור והחום, המתוק והמלוח, 
הקודש והחול, הוא לא יתקדם לשום מקום לולא האנשים ששוברים את 
האיזון ויוצרים מגמות חדשות שקוראות תיגר על הקיים; לולא החסידות 
- היהדות הייתה קופאת למוות בקור של אירופה; לולא החזון איש שגזר 
באופן קיצוני על כל הציבור החרדי להיכנס לישיבות - ישראל לא הייתה 
גדול שהיינו  יש מצב   - לולא הלח"י של שטרן  תורה;  הופכת למעצמת 
נשארים עם הבריטים; לולא תרבות המערב הדורסנית – היינו נראים כמו 
הודו וארצות המזרח, גרים בבקתות קש נטולות חשמל ומים. העולם זקוק 
זקוק  שהוא  כמו  הדופק,  את  לו  שיאיצו  האיזון,  את  שיפרו  למשוגעים 

לשמרנים שישמרו עליו מלהפוך למשוגע.

מנסים  אנחנו  להתאבד?  מוכן  אני  מה  על  הנפש?  את  מוסר  אני  מה  על 
לשמור על האיזון, לעשות הכל מהכל, להיות בסדר עם כולם, לאחד את 
כולם, להבין את כולם, להכיל את כולם. אבל – מה באמת כואב לנו? על 
אנחנו מתפללים מקירות  על מה  מוכנים לשרוף את העולם?  אנחנו  מה 
הלב? קשה למצוא דבר כזה. אני כל כך עסוק בלהיות גם וגם, עד שאיבדתי 

קצת את השיגעון שהופך אותי למי שאני.

)איך עברו שבועיים וחצי?!(, האלכוהול ערפל והחזיר  בפורים האחרון 
נביא, להיות קדוש,  אז להיות  רציתי  גיל שבע־עשרה.  אותי לטירוף של 
קדוש סטייל הרמח"ל בסוף מסילת ישרים. זה שמתענג על השם באמת 
באמת, עולם הבא בתוך עולם הזה. גם היום הייתי שמח להיות כזה, אבל 
אני לא מוצא כוחות לעבור את כל פרקי הזהירות-זריזות-נקיות שבדרך... 
זה הכוח של פורים, הוא מדלג מעל כל המציאות והמעשים וחושף את 
אני  למציאות,  בחזרה  פסח,  לפני  רגע  עכשיו,  וסופי.  סודי  הכי  הרצון 
ולדעת  פחד  בלי  למים  להיכנס  והביטחון,  האמונה  לאור  לזכות  מתפלל 
שלא הכל תלוי בי, לתת לו יתברך לקרוע את הים ולסלול לי שביל מדויק, 

צר מאד, אינסופי.  

תתפללו עליי, משוגעים.

הדבר  וחילותיו,  פרעה  ומולי שועטים  לים  הגב  עם  עומד  כשאני 
שהוא  טוב,  לא  שהוא  אותי,  עזב  שה'  זה  מרגיש  שאני  הראשון 
ים  מול  פרעה,  מרכבות  מול  לבד  שאני  רע,  שהכל  אותי,  שונא 

גועש, מלכודת. 

אם ה' היה אוהב אותי, אם הוא היה טוב, אז פרעה לא היה רודף 
אחרי ככה, בדיוק כשהגענו לים. אם הוא היה בעדי, הוא לא היה 

מכניס אותי לתוך מלכודת. לא?

השם הרי עושה הכל, אז למה? למה להוציא אותי ממצרים, כדי 
להמית אותי במדבר?? הכל מוכן לעצבות, פחד וייאוש.

כאנשים  בחיינו  הגדולים  מהניסיונות  אחד  שזה  מרגיש  אני 
מאמינים. להתמודד עם מצבים שאתה לא מצליח להבין איך ה' 
מצבים  ולתרגם  לנתח  אתך.  ככה  הוא  למה  אליהם.  אותך  הכניס 

קשים ולא ישר להרגיש שמה שקורה לי זה משנאת ה' אותי ח"ו.

הזדמנות  בו  לילה שיש  היא ראש השנה לאמונה.  סוף  ים  קריעת 
להיזרק על ה'. 

קצת.  ועוד  קצת  עוד  אותנו.  מזככת  האמונה  בלילות.  ואמונתך 
שם  וכואב.  מובן.  לא  כשכלום  בלילות.  האמונה  טהרת  מתוך 
מתגלה  שם  ואהבה.  נאמנות  מתגלות  שם  המידות,  מזדככות 

השירה. התפילה.

כוחות נפש עצומים טמונים בנו. לא פעם אנחנו מפנים את הכוחות 
האלה למקומות רגעיים, חולפים. הים הגועש ופרעה מחזירים את 

הכוחות שלנו למקום. לבירור האמונה וקדושת הרוח.

בזוהר כתוב שאם היו יודעים בני אדם את האהבה שאוהב הקדוש 
ברוך הוא את בני ישראל, היו שואגים כאריות לרדוף אחריו. את 
לא  וה'  ה' אל תוך המים.  ורדף אחרי  נחשון  הזו הרגיש  האהבה 

אכזב אותו.

חיינו  יחיה'".  באמונתו  'וצדיק  אחת:  על  והעמידן  חבקוק  "בא 
תלויים באמונה. האמונה באהבת ה' אותנו, בטובו. 

בברכת "והשיאנו ה' אלוקינו את ברכת מועדיך" צריך לדמיין את 
עצמנו עומדים עם הגב לים, מישירים מבט אל פרעה. מסתובבים 
ונכנסים למים. עם הילדים. ובכל צעד, האמונה מתגברת ומתגברת. 
שמרכבות  עד  הים.  בתוך  שלי  המיוחד  השביל  עד  הנשיקה.  עד 

פרעה שוקעות בים הגדול. עד שירת האמונה.

איכה, שיגעון?!
חנן בן ארי

עם הגב לים
אביתר בנאי
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יציאת  מהי  שלי,  יום  היום  לחיי  קשור  שנבקעים  מים  של  הנס  איך 
מצרים שלי? 

לדעתי מצרים נמצאת בעבר, בתחילת החיים. זו הילדות או הילדותיות 
נולד בתוך  שבי. הילדות שלי היתה נפלאה אך עדיין הילד שבתוכי 
מצרים ומאוד נוח לו שם. כל יום אני מסרב לגדול, כל יום השוט של 

המצרי נוח יותר מהיציאה והאומץ. 

אדם  למידת  לקפוץ  שמסרב  החמש  בן  בני  על  מסתכל  אני  לפעמים 
שנוטל בעצמו ידיים בבוקר, מתלבש לבד ומצחצח שיניים. הוא לא 
רוצה לגדול. אני מנסה לשכנע אותו שיותר טוב לו לגדול. הוא לא 
משתכנע. איך הוא לא קולט? האמת, אני יכול לומר על עצמי את אותו 
הדבר, המתלונן במומו מתלונן. הבן שלי משקף לי את הילד שבתוכי 
שלא רוצה לגדול. שלא רוצה לצאת מהמצרים שלו. הוא מעדיף ליפול 
שבי אחר דפוסים רגשיים קבועים. להיעלב, לכעוס או לפחד באופן 

אוטומטי, כמעט בלי בחירה, משלל חוויות המציאות. 

היום מתחיל עם עבודה ומשימות. ואז עולה מן היאור הפרשנות שלי 
למציאות. אני מפחד כי אני חושב שאני לא מספיק טוב. אני בלחץ 
מהפרנסה ודואג לעתיד, אני שומע חדשות ונבהל, ומתי בכלל אגשים 
את כל מה שחלמתי עליו? ייאוש. זה הילד המצרי שבתוכי. תקוע שם 

ומחכה לגאולת נפש. 

זאת  אחת,  פעם  לפחות  ממצרים  יצא  מאתנו  אחד  וכל  ישראל  עם 
יצאת פעם אחת  ועתיד מחוץ למגבלות. אם  אומרת שיש לו תפקיד 
ואתה רוצה לחזור למצרים, משהו בך לא ייתן לך לחיות שם בשלמות. 
נקודה קטנה תציק לך ותאמר לך ברגעים של אמת שאתה לא בכיוון. 
היית פעם במקום טוב יותר ואל תתפשר. באותה נקודה מתחילה עוד 

יציאה. 

איך יוצאים? הילד מאוד רוצה אך לא יודע לזהות. תפקידו של המבוגר 
לזהות את המצר ולומר לילד "יאללה, אורזים ויוצאים. אני מבין את 
הכאב שלך. אני מרגיש אותך. אפשר אחרת. בוא נצא. אתה לא מבין 

אבל תאמין שזה לטובתך". 

מצר ומצרים נמצאים בהמוניהם בתוך עולמנו. יציאה משם היא להיות 
עם לב פתוח ורגיש. עם שמחה ואהבה לאוהביי וליוצרי שבשמיים. 
עם יכולת לתפקד בעולם מתקדם ביחד עם הילד. הרי כולנו כבר חווינו 
את זה לכמה רגעים בעברנו האישי והכללי, כך הצלחנו לגדול ולהיות 
מי שאנחנו. בואו נחזור ליציאת מצרים שלנו. היא מחכה לנו כל יום 

והסוף הטוב ידוע, אז למה להתעכב?

לאומות העולם המנהג  הגיע  דרך הבדיחה... חשבתי פעם מאיפה  על 
במים  עוברים  הים...  משירת  רשימו  עוד  זה  אולי  במקלחת.  ששרים 

ומתחילים לשיר.

ים". אהבתי את  "נשפת ברוחך כסמו  ניסיתי פעם להלחין את הפסוק 
הניגוד. מחד ההתאמצות של פרעה: "אמר אויב ארדוף אשיג אחלק...". 
חמש מילים המתחילות באל"ף, אני אני ואני. ומאידך הקדוש ברוך הוא 
שרתי  לא  היום  עד  ים.  וכסמו  ו...  רוח  אביסל'ה  קצת...  נושף  בנחת, 
"כיסמוים",   – ביפאנית  נשמע  שהפזמון  אמרה  אשתי  כי  הניגון  את 

"כיסמוים", "כיסמוים"... אולי בהופעה הבאה בטוקיו.

הילדים  מצות.  אוכלים  שנגמר.  חשבנו  אותנו.  גרשו  ממצרים.  יצאנו 
משחקים בחול. מתברר שלא.

פרעה  את  מאשר  מפרעה  היהודים  את  להוציא  יותר  קל  לומר,  איך 
מהיהודים. חשבת שהשתחררת ממשהו, אבל זה עדיין רודף אותך. אתה 
מביט אחורה והוא שם, גדול ומפחיד מתמיד. העצה: קפוץ למים. פשוט 

קפוץ. זה זמן מסירות נפש. אין דרך אחרת.

לכם  מזכירה  "וינס"  הזאת  המלה  וינס".  ראה  "הים  שר  המלך  דוד 
מישהו? "וינס"...?

יוסף הצדיק. המדרש שואל "מה ראה  ויצא החוצה". כן. זהו  "וינס... 
מי  של  ארונו  את  ראה  "הים  חידה:  אלגנטית,  התשובה  וינס?"  הים 
אשת  מול  עומד  הצדיק  יוסף  געוואלד...  וינס".  אצלה  בגדו  שהניח 
פוטיפר. כמעט ונופל, אבל מתגבר. משנה את טבעו ונס החוצה. עושה 
"ויברח". עושה "וינס". הבנתם? מעשה של איש אחד המתגבר אי שם 
בעולם נותן כוח לכל הבריאה אחרי דורות. עכשיו יש כוח לים סוף גם 

כן לשנות את טבעו.

אגב, גיליתי פעם את סוד הריצה של יוסף החוצה. זה בדיוק סוד הריצה 
לים. אני נותן לכם אותו במתנה: למה הוא לא אמר לה "עופי ממני..."? 
אלא שלפעמים הלב, הראש ואפילו הדיבור כבר שבויים, היצר כבר צד 
אותם. אבל הרגליים... דווקא הרגליים שרחוקות מהראש, בהן נשאר 
הכוח לפעול בלי שום חשבונות. לרוץ. פשוט להתחיל לרוץ. טוב לזכור 
את זה, לפעמים כשאתה והלב כבר שבויים של משהו, תתחיל לרוץ... 

בלי לדעת לאן.

ואסיים בנס משפחתי. אני חי היום בזכות קפיצה נחשונית. היה לי סבא, 
עברו  עמלקים  שומרים  ברכבת.  ישב  מהולנד.  ז"ל  מרדכי  מרק  סבא 
בקרון הלוך ושוב. ראה חלון. צוהר קטן בתיבה. נזכר בגמרא "אין הדבר 
תלוי אלא בי". הראש אמר כן. הראש אמר לא... נעמד על רגליו, דרך על 

מושבו ופתח את החלון. קפץ ורץ בלי לדעת לאן...

קפיצה טובה לכולם! חג שמח!

יאללה, אורזים ויוצאים
צבי יחזקאלי

הרהורים לפני שקופצים

אהרן רזאל



 איך מקיימים
 "והגדת לבנך"

לגדולים ולקטנים?

מסדר ההגדה כבר התייחס בעצמו לשאלה זו, 
ולכן אנו פותחים ב"כנגד ארבעה בנים דיברה 
תורה". המסר של גאולת ישראל בעבר, בהווה 
להיות  אמור  הסדר,  בליל  שמשתקף  ובעתיד 
באשר  יהודי  לכל  להגיע  ויכול  שחייב  מסר 
דווקא  הוא  ביותר  אותו  המטריד  הפער  הוא. 
הפער הרוחני, לא הגילאי, ואם לדעתו אפשר 
לדלג עליו – בוודאי אפשר לדלג גם על פערים 

גילאיים. 

אדם  חייב  דור  "בכל  בדברים  נעוץ  המפתח 
נאמר  מהגרסאות  ולחלק  עצמו",  את  לראות 
"להראות את עצמו", כאילו הוא יצא ממצרים. 
ככל שאדם יותר רואה את עצמו ככזה, כך הוא 
ואין הכוונה להצגות  יכול להראות את עצמו. 
ולהקרין  באמת  כזה  להיות  אלא  מלאכותיות 
היתה  השעבוד  חווית  כמה  עד  לסביבותיו 
ממנו  לצאת  היכולת  כמה  ועד  קיומית,  חוויה 

היא אמיתית. 

אם חווים נכון את היציאה הלאומית והנפשית 
מתרשמים  וקטנים  גדולים  גם  ממצרים, 

מהאורות הללו עוד לפני כל המילים שייאמרו. 
נותן משמעות לליל הסדר, וכשהילד חווה  זה 
אווירה כזו יש לו סבלנות שגם אם יהיו מילים 
שהוא לא מבין, עצם האווירה והקרנת הקודש 
לעתים חזקות יותר מהמילים. הילדים סופגים 
לא רק את מה שנאמר אלא גם את הדרך שבה 
תמיד  לא  עצומות  חוויות  הדברים.  נאמרים 

מתורגמות למילים מובנות.

ליל  במהלך  אפשר  קיימת,  המוצא  נקודת  אם 
אחר  לסוג  קצר  לזמן  פעם  בכל  לדבר  הסדר 
של  בן אחר וגיל אחר. בדקות בהן הריכוז הוא 
מפני  קשובים  האחרים  גם  מהנוכחים,  בחלק 
שהם מבינים שמתרחש פה משהו גדול. זו אינה 

הבנה שכלתנית אלא הבנה נפשית. 

גילאים  השולחן  סביב  יסבו  חג  שולחן  בכל 
שונים וחלק גדול ממה שהילדים חווים זה לא 
רק הפעלות, שמצויות כיום יותר מדי, ודיבורים 
ברמתם, אלא גם את התוכן שלא נאמר. הסיפור 
בפה והאורות והאווירה הפנימית משלימים זה 

את זה.

 הרב דוד דודקביץ' 
רבה של יצהר

אמת קורנת

 בחן את עצמך
עד כמה אתה חופשי 

אבי טאוב
ִלי  ֵחן / ִמּבְ ַחן ּבְ ַחן ַעְצְמָך, ֲעֹמד ָהֵכן / ּבְ ּבְ

ֵכן /  ְלִהְתַחְנֵחן / ְוִלְפזֹול ֶאל ַהּשָׁ

ב ׁשוּב  ֶאְצְלָך ַמְצִהיב / ְוַהּלֵ א ׁשֶ ׁשֶ ַהּדֶ ִלי ָלחוּׁש ׁשֶ ּבְ
ְקִציב ַמֲעִציב / וְּכָבר ֵאין ָלֶזה ּתַ

ַאַחת. 
ִגיֵלְך  ֵנץ ֵמֵעֶבר ֶלָהִרים / אֹו ּבְ ה ּכְ יָּ ַהִאם ָאּתְ ָחְפׁשִ

ידוּ ַהֲחֵבִרים  ה ַיּגִ הֹוִרים / ּפֹוֶחֶדת ִמּמַ לוָּיה ֲעַדִין ּבַ ּתְ
ָאְמרוּ ַהּמֹוִרים / ַמֲאִמיָנה ְלַמה ּשֶׁ

ִים.  ּתַ ׁשְ
ה  ּסוּף ַהיֹּום ַאּתָ ה מוָּתׁש ְוָחׁש ִנְמָאס / ּבַ ַהִאם ַאּתָ

ּלֹא  ה ְלִתינֹוק ׁשֶ ָפִליט מוָּבס / ַהִאם ַאּתְ ְמַחּכָ
ַהּבֹוס ֵיֵצא  ם / ְוׁשֶ ַחר ֲאַדְמּדַ ם / וְּכָבר ַהּשַׁ ִנְרּדַ
ְבִדיַקת  ָניו ַהּדֹוְקטֹור ּבִ ּלֹא ַיְחִמיץ ּפָ ם / ׁשֶ ֻמְקּדָ

ל  ׁשֶ ּבְ ם / ְוִאם ֵהַבְנּתָ ֶאת ָהִאּלוִּצים / ׁשֶ ַהּדָ
ּצוִּצים / ָאנוּ ֶנֱאָלִצים / ְלַצְמֵצם שוּרֹוֵתינוּ  ַהּקִ
ִצים ִצים / וִּמְתרֹוְצִצים וְּמֻרּצָ ְתַאּמְ ּמִ ה ׁשֶ ְלֵאּלֶ

לֹוׁש.  ׁשָ
יּפוּס  ר ְלַנּסֹות / ְלַהְרּפֹות ֵמַהּטִ ַהִאם ֶאְפׁשָ
ִלים  ִביסֹות / וְּתהֹומֹות ַהּכֵ ַעל ַהְרֵרי ֶאל ַהּכְ

ַהְמֻלְכָלִכים / לֹא ַיְפִריעוּ ִלְראֹות ְיָלִדים ַמְלָאִכים /

ה וְּסִביָבּה ֶזה לֹא ּכֹל ַמה  ּתֹוָרׁשָ ַהִאם ַאּתְ יֹוַדַעת ׁשֶ
ׁש ר ְלִהְתַחּדֵ ָמה ְוֶאְפׁשָ ר ָלַטַעת ְנׁשָ ׁש / ְוֶאְפׁשָ יֵּ ּשֶׁ

ע.  ַאְרּבַ
ָמַתי ָלַקְחּתָ יֹום ֹחֶפׁש וְּבִלי ַמֲחָלה / ְוָהִייָת 

ָחַפְרּתְ  ה וְּמִחיָלה / ׁשֶ ִפּלָ ִחיַנת ּתְ ה / ּבְ ִחּלָ ַבּתְ ּכְ
ִנּגוּן נֹוָרא הֹוד  ַחת ָהֲאָדָמה / ּבְ בֹוד ּתַ א ַהּכָ ּסֵ ַעד ּכִ
ָנַפִים  יִריָדה ְוָיֶדיָך ּכְ ְדָמָמה / ְוָדַהְרּתָ ּבִ ַמְרּתָ ּבִ ּשָׁ ׁשֶ
ים / ְוַחיֹּות ַהּקֹוֶדׁש ְסִביבֹוֶתיָך  אֹוַפּנִ / ְפרוּׂשֹות ּבָ

ים ֵהִסירוּ  יׁשִ ֹחל / ְוזוּג ְקׁשִ ֲאגוּ ָלָרִקיַע ַהּכָ ׁשָ
ר  ְרּפַ ָמחֹול / ְוָעַקְבּתָ ַאֲחֵרי ּפַ ָקַפִים / ְוָיְצאוּ ּבְ ִמׁשְ
ַרח  ְטּתָ ָלאֹוֵיב ּפֶ ְנק / ְוהֹוׁשַ ּבַ ְולֹא ַאֲחֵרי ׁשוּרֹות ּבַ
קֹולֹות  יר ּבְ ׁשִ ַזַעם ַטְנק / וָּפַצְחּתָ ּבְ ְולֹא ָטַעְנּתָ ּבְ

ִמים / אֹו  ִלים ִנְרּדָ אֹוטֹוּבוּס ָמֵלא ַחיָּ ָרִמים / ּבְ
רֹוִמים / ַוֲאִפילוּ  ָעָפה ַלּמְ ַמֲעִלית ְצפוָּפה ׁשֶ ּבְ

ים ִמְקַלַחת ַמִים ַחּמִ ְבּ

ָחֵמׁש. 
ְחּתָ ֵלאלֶֹהיָך ֶאת  ה נֹוֵתן ְצָדָקה / ַהִאם ׂשַ ַהִאם ַאּתָ

ִתיָקה / ַהִאם  ׁשְ ְבּתָ ּבִ ל ַהּמוָּעָקה / ַהִאם ִהְקׁשַ ּכָ
יָקה ְמתוָּקה / רֶֹכת ְנׁשִ ְקּתָ ֶאת ַהּפָ ַ ִנׁשּ

ׁש.  ׁשֵ
א /  ֵסֶדר ְויֹוֵדַע ְלָהֵסב / ֶאת ַהּנֹוׂשֵ ה ּבְ ַהִאם ַאּתָ
ה  ה / ַהִאם ַאּתָ ה ְמַהּסֶ ְוִדּבוּר ֻמְרָעל ִקְנָאה ַאּתָ

ט /  ְרֶאה ָאסוּר ִנּבָ ּמַ ׁשֶ ט / ּכְ ּבָ יֹוֵדַע ְלָהֵסב ֶאת ַהּמַ
ְמַעט ְולֹא ִלְראֹות ֲאִפּלוּ ּכִ

ַבע.  ׁשֶ
ִלי ִלְבלַֹע ְלָהִבים  רֹור ּבְ ַהִאם ָיַדְעּתָ ִלְלֹעס ֶאת ַהּמָ

הוּ  ה ְלֵאִליָּ ֶלת עֹוד ְמַחּכֶ ַאּתְ ּפֹוַתַחת ּדֶ / וְּכׁשֶ
ר  ל ָהאֹשֶׁ ִביא / ַהִאם ַאּתְ ְמֵעָזה ִלְגֹנב ֶאת ּכָ ַהּנָ
יָך  י ֶאת ַחיֶּ ר ָחְפׁשִ ה ְמַציֵּ ֲאִפיקֹוָמן / ַהִאם ַאּתָ ּבַ

ן / מֹו ֻאּמָ ּכְ

ׁש  ה / ַהְרּגֵ ִחּנָ ָכל ּתְ ִחיָנה / ּבְ ָכל ּבְ ֱאֶמת ּבְ ַחן ּבֶ ּבְ
ִכיָנה /  ּמְ ׁשוּת ׁשֶ ִהְתַרּגְ ִכיָנה / ּבְ ַצַער ַהּשְׁ ּבְ

ְכְנָנה ּלֹא ּתֻ ְתָקה ׁשֶ ַהְרּפַ
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וכל אשר לך שלום
אלומה לב 

אורח  על  מפורסם  חסידי  סיפור  יש 
איגר  עקיבא  רבי  של  לביתו  שהגיע 
יין  מעט  בטעות  ושפך  שבת,  לסעודת 
על המפה. מיד שפך גם רבי עקיבא מעט 
ואמר:  מכוונת,  בטעות  המפה,  על  יין 
"נדמה לי שהשולחן מתנדנד קצת", כדי 

שמכאן והלאה כולם ירגישו בנוח.

לפעמים כדאי לעשות את זה גם בנפש 
הבוהקת  המפה  עם  לחיות  שלנו. 
והמאירה שאנחנו, אבל גם לא להתבייש 
השולחן  את  לנדנד  אפילו  מהכתמים, 
לעשות  כדי  מגיעים,  כשהם  בכוונה 
שלום איתם. להשלים עם הידיעה שלא 
הכול מהודק והרמטי. יש זמנים שבהם 
להתמודד  בתוכנו,  סערות  לפרק  צריך 
יכולת  בלי  אותן  לכאוב  השגיאות,  עם 
אומר  שלנו  שהשכל  אף  על  להתנחם 
שהכול לטובה. לתת לכתמים שבנפשנו 
לצאת קצת אל האור. זאת לא תבוסתנות, 
שעד  לנפש  מאוד  גדולה  רגיעה  זאת 
מושלמת,  להיראות  כדי  נאבקה  עכשיו 
למי  ואוי  יזוע  לא  שהשולחן  כדי 
אל שולחן  שמכתים את המפה. לשבת 
חסרונותינו,  ועם  אורותינו  עם  הסדר 

יחד. בשלום.

הביטחון שבדרך
יש הרבה מאוד בקשות שהייתי שמחה 
לבקש בלילה הלבן הזה, כמו בהירות, 
להרגיש  פנימית,  בישרות  שפועל  לב 
שאני חלק, לשמוח בגדול, אמונה בה' 
עצמה.  הישועה  וכמובן  הישועה,  שלו 
מהי  בתמצית  לחשוב  כשניסיתי  אבל 
המתנה שהכי מאפשרת לי להגביר את 
האור, להרגיש מבורכת, לקלוט רשמים 
אותם  ולעבד  עלי  שעובר  מה  מכל 
שזאת  הבנתי   – מיטיב  נפשי  לתהליך 

ההתפייסות.

לא  מכאובים.  בו  שיש  עולם  אל  באנו 
לעצמנו,  זה  את  להזכיר  בריא  תמיד 
אבל בליל הסדר, שהמצווה הכי גדולה 
המצר,  מן  היציאה  את  לספר  היא  בו 
חיינו  כל  עסוקים  שאנחנו  לומר  מותר 
בהתכתשות פנימית וחיצונית. בלחצים 
במצוקות  החיים,  את  ולהרחיב  לגדול 
ליישר  צריכים  ואנחנו  עלינו  שנוחתות 
ארוכות  בגלויות  לפיהן,  עצמנו  את 
האמון  מאיתנו  ונשמט  שכמעט  עד 
גם  יש  נטעה,  ושלא  נגיע.  אחד  שיום 
לפסגות  גם  מגיעים  אנחנו  אור,  הרבה 
הגבוהות ביותר. אלא שלפעמים דווקא 
ועמוקה  רבה  תהום  לנו  נשקפת  מהן 
יותר, לכן כדאי שנתפייס עם עצמנו בכל 
מקום שאליו נגיע, כדי שלמרות הפרשי 
תמיד  נרגיש  עלינו  שעוברים  הגבהים 

שאנחנו בדרך הנכונה. 

תפילה לפתיחת שערים
וזו מתנת הפיוס בעיניי. לא רק כשהכול 
גם  אני,  כשאני  הוא  פיוס  אלא  טוב, 
בקשיים וגם בטוב. כשאני מבינה שאלה 
גם  בי  יש  איתם  ויחד  בנפשי,  הכתמים 
שלי  הלב  מפת  נקיות,  מאוד  הרבה 
מה  כל  את  עושה  אני  בטוב.  בוהקת 
שאני יכולה כדי שמחשבותיי ופעולותיי 
יהיו טובות. לא תמיד אני מצליחה שזה 
המיוחד  הקצב  את  לי  יש  מיד,  יקרה 
גורמת  שלי  כשהמציאות  גם  אבל  לי. 
להתפייס  מנסה  אני  איתה,  לריב  לי 

ולהגביר את האור. 

נינוחה,  פיזית  בתחושה  מגיע  הפיוס 
ובמילים הכי נעימות, פשוטות, מנחמות 
להשמיע  יכולים  שאנחנו  ומרוממות 
אלה  הן  שנשמיע,  וראוי  לעצמנו, 
מן  אותנו  ויוליכו  שערים  לנו  שיפתחו 
הרווחה  אנחת  אל  הרווח,  אל  המצר 
כשהמלחמה  לנו  שתהיה  הגדולה 
אשר  שכל  כשנרגיש  תיגמר,  הפנימית 

לנו – שלום. 

alluma@gmail.com

לעוף ממצרים
יעל בנימין

לא בכל מקום עבודה נותנים לך לבחור איזו מתנה אתה 
רוצה לחג, אבל בעבודת השם יש מבחר אין סופי. בליל 
לו,  יכול לבקש את המתנה המיוחדת  יהודי  כל  הסדר 
זו שהוא בדיוק הכי צריך כעת. אז איזו מתנה אני הכי 

רוצה השנה מאבא שבשמים?

זכריה בנבואתו אומר: "פרזות תשב ירושלים". ישיבה 
בירושלים נטולת החומות, מעידה על הביטחון העצמי 
של יושביה הנובע מהביטחון בה'. הרב יצחק גינזבורג 
תשב  "פרזות  המילים  של  התיבות  שראשי  מסביר 
ירושלים" הם פתי - בשביל ביטחון אמתי צריך להיות 
קצת פתי, ובמילים אחרות – קצת לחיות בסרט, בהעזה 
מופרזת שלא כל כך מחוברת למציאות, שבה אף אחד 

לא מבטיח לי שום דבר.

לבחור  צריך  רק  בסרט.  חיים  כולנו   – בעצם  אבל 
באיזה סרט אנחנו רוצים לחיות. בסרט של מצרים או 
בסרט של ירושלים. לפעמים צריך להיות קצת טמבל. 
 – הזה  העולם  של  והמוסכמות  מהתבניות  להשתחרר 
עלמא דשקרא, לזרוק את השכל האנושי ולנסות קצת 
לחשוב בשכל של עולם האמת, זה שאומר לי שאצל ה' 

יתברך הכל אפשרי.

עבור בני ישראל במצרים, המחשבה שהשעבוד המוכר 
בלתי  היתה  מוכרת,  לא  בחירות  יתחלף  דורות  מדורי 
הגיונית בעליל, וגם אנחנו תקועים באותה סימטה. לכל 
אחד יש בתוכו איזה עבד, קול קטן שלוחש לו: "ככה 
נולדתי. ככה גדלתי מאז שאני מכיר את עצמי. אני לא 
מוצלח ולא מצליח, יש כאלה שנולדו בלי מזל. זה גנטי, 

אז למה שאנסה? כל נסיון הוא רק הזמנה לכישלון".

אותך  להוציא  יכול  הוא  אפשרי.  הכל  יתברך  ה'  אצל 
מאמץ  יותר  לא  זה  בה.  נמצאת  שאת  מציאות  מכל 
בשבילו מלהוציא את ישראל ממצרים או מלקרוע את 
ים סוף. הוא רק מחכה לאתערותא דלתתא, שאעשה את 

הצעד הראשון.  

אפיקומן בארמית פירושו "הוציאו את הכלים", ובליל 
הסדר זו ההזדמנות הטובה ביותר לצאת מהכלים במובן 
הטוב של המילה, ולצאת לחירות מכל מה שחשבתי על 
עצמי עד היום. הזדמנות להשיג את כל מה שחשבתי 
שהוא לא שלי או לא בשבילי, שאין לי סיכוי. השנה אני 
ובטחון עצמי מופרז, לעוף  מבקשת מה' לאזור אומץ 

על עצמי ולצאת ממצרים.

Binyael@gmail.com

אפיקומן
מה תבקשי ל



! לא רוצה בלון
אפרת כהן

לו הייתי מוצאת את האפיקומן בליל הסדר, ויכולתי לבקש רק בקשה 
אנשים  יש  אמת,  גאולה.  מבקשת  הייתי  עולם,  של  ממלכו  אחת 
קיטשית  להם  להישמע  אולי  עשויה  שלי  הבקשה  שלהם  עייפים, 

להחריד, אבל הבוחן כליות ולב יודע עד כמה אני מתכוונת לכך.

רבי נחמן כותב, שבדור שלנו הגלות היא עניין פנימי לחלוטין, שלכל 
אחד יש בו חלק. כל אחד חי עם 'פיסת גלות' עמוקה בתוכו, שגורמת 
לו להרגיש מאה פעמים ביום עד כמה הוא חסר תקנה. ואת הגלות 
בבלבול,  מתגלמת  בתוכי.  חזק  מחדש  יום  בכל  פוגשת  אני  הזאת, 
בחוסר הדעת, בייאוש, בחוסר האמונה, בפחדים שאני מפחידה את 
עצמי, בקטנות, בגעגועים האיומים שלי אל התכלית שלי, אל היוצר 
שלי, שאני מנסה להשתיק בכל יום מחדש דרך איזה בגד חדש, גלידה 
טובה או רב־המכר שבדיוק יצא. דרך משהו לשקוע לתוכו, רעש חזק 
יותר לשמוע, משהו מכאיב פחות להתעסק בו, מאשר הקול הפנימי 

של הנשמה שלי, שצועקת לי.

וברגעים המעטים שבהם אני זוכה לגדול ולהתחבר לצערו הגדול של 
כלל ישראל, יוצא לי לפעמים לפגוש גלות, שכואבת לי והופכת את 

הבטן יותר מהגלות האישית שלי. 

כתפיים קטנות
חיים,  אינם  שחייהן  שכולות  אמהות  עם  לפעמים  לדבר  לי  יוצא 
ושתמיד בסופו של דבר, עם כל האמונה שאפשר לנסות לחבק בה 
ולנחם דרכה – המילים בסופו של דבר תמיד איכשהו קופאות באוויר 
וגם השנה, הכיסא  נוכח הכאב התהומי, לא מצליחות לגבור עליו, 
הריק בליל הסדר הזה יהווה תזכורת מכאיבה לא רק לאליהו הנביא, 

אלא גם לילד שלהן, שנקטף בדמי ימיו.

מחכות  ארוכות  שנים  שבמשך  עייפות,  רווקות  עם  לדבר  לי  יוצא 
לאיש שלהן, והוא לא מגיע, וגם השנה הן יישבו סביב אותו שולחן, 

שגדוש ככל שיהיה במסובים – אבל עבורן תמיד, בכל שנה מחדש, 
ירגיש ריק.

יוצא לי גם להביט לעיתים בפניהם האפורות של מדוכאי הייסורים, 
ואפילו  אבא,  בלי  של  חג  הוא  פסח  שעבורם  ואלמנות  יתומים  של 
של סתם אנשים עייפים מעמל היומיום, שחסרים דעת אמתית שתיתן 
ריבונו  הילדים שלך,  וכל אלה הם  הזה.  להם טעם להמשיך במסע 
כך,  גלות כבדה כל  של עולם. מחזיקים בקושי על כתפיים קטנות, 

בת אלפי שנים. 

כל־כך מתגעגע
לילדים.  ששייך  מתוק  מנהג  היה  תמיד  אפיקומן  ילדה,  שאני  מאז 
זכורה לי במיוחד שנה אחת, שבה אחד הקטנטנים במשפחה שלנו 
מצא אותו, ואז נעמד, נבוך ומבויש, אבל מרוגש כולו, דרוך בציפייה 
לקראת הרגע שסבא ישאל אותו מה הוא מבקש בתמורה. ואז הוא 
שתק לרגע, ולאחריו ענה בנימת חשיבות: "בלון. אני רוצה שסבא 
יקנה לי בלון!". למשמע הבקשה שלו נשתררה לרגע דממה, ומיד 
של  נשלטים  בלתי  צחוק  פרצי  האוויר  את  למלא  החלו  לאחריה 
יכול לבקש  וחסר דעת  ילד קטן  כולם הבינו, שרק  הנוכחים בסדר. 

מסבא שיכול לקנות לו כמעט הכל – דווקא בלון.

ואני ישבתי שם, ודמעות הציפו את עיניי. בעיני רוחי, באותם רגעים 
ראיתי אותנו, כל אחד ואחד מאיתנו. עומדים בלילה שכל כולו מעל 
לא  אבל  ורחמים,  ניסים  לחלוטין, שכולו  המציאות  הטבע, משולל 
אותנו.  להושיע  שלנו  אבא  של  והיכולת  האהבה  גודל  את  מבינים 
לא מבינים כמה הוא רוצה להיטיב איתנו, לו רק נצעק אליו... ומה 

מבקשים אז, בשעת אמת? בלון. 

אז הלילה ריבונו של עולם, אני לא מתפשרת יותר. אני צועקת לך, 
שם  אז,  שעשית  כמו  כבר.  אותנו  שתגאל  כולו,  ישראל  עם  בשם 
במצרים, לפני אלפי שנים. ואני יודעת שאתה יכול, ויותר מזה, יודעת 
גם שאתה רוצה. וגם אנחנו רוצים אבא. כי עם ישראל עייף, וכבר כל 

כך מתגעגע הביתה...

כמה כחולים השמיים
הדסה סאסי

הפעם האחרונה שבה נזקקתי לשאלה מה ארצה לקבל לאפיקומן, 
היתה בגיל שמונה. רציתי אופניים כמו אלו שהילד של השכנים 
האפיקומן  את  החביא  סבא  שבה  השנה  היתה  זו  אבל  קיבל, 
לאתר  יצליח  לא  מהנכדים  אחד  שאף  ווידא  בסלון  האהיל  מעל 
אותו. כמה שבועות אחרי החג, הבן של השכן החליק עם האופניים 
או  אופניים  על  ברכיבה  שוב  הרהרתי  לא  ומאז  היד,  את  ושבר 

במציאת האפיקומן.

עם יד על הלב 
בורא טוב ויקר, לאפיקומן שלי אני רוצה שתמציא לי עין טובה. 
מה  את  בו  ולמצוא  נתון  במצב  נוכחת  להיות  הקסם  יכולת  את 

שיפה, את מה שטוב.

 יש מדרש רבה נפלא שמלווה אותי כבר תקופה: בשעת קריעת 
הים, עוברים להם בחרבה שני בחורי חמד, ראובן ושמעון. במקום 
להתפעל מעמודי המים, במקום להתרכז בפלא הזה של היציאה 
ובטיט.  דווקא בוחרים להתרכז בזפת  הנסית שלהם לחופש, הם 
- היה מלא בטיט. והיה אומר ראובן לשמעון:  "כיון שירדו לים 
במצרים טיט - בים טיט. במצרים חומר ולבנים - ובים חומר מים 
רבים". בליל הסדר עיקר חובתנו לספר ביציאת מצרים כאילו היינו 
שם, ואילו הם שממש נמצאים שם, לא חווים את הגאולה כלל. כן, 

יש דבר כזה, להיות בן חורין ולהיוותר עבד. 

כתבות  של  הצפה  יש  הפסח  לפני  פעם  בכל  איך  לי,  מזכיר  וזה 
לריב  לא  ל"איך  מדריכים  או  הסדר״,  עם  להסתדר  ״איך  בנושא 
עם האמהות, החמות והאחיות". למה זה ככה? הרי היינו אמורים 
הניקיונות,  את  סיימנו  בדיוק   - הערב  כל  מנחת במשך  להתמוגג 
)וודאי לא יהיה שוב כך עד  הבית מבריק כמו שלא היה מעולם 
לשנה הבאה(, המשפחה כולה ישובה יחדיו, מסיבים לשולחן חג 
יפהפה ולבושים במיטב מחלצותינו, ובמקום ליהנות מכל הטוב 
הזה, אנחנו מריצים את ההגדה, מתווכחים בחלקו של מי תיפול 
השנה שאלת הבן הרשע, מנסים כבר להגיע לשלב האוכל, לפינוי 

צלחות וישנים מהשולחן. 

הפחד והכיסופים
ופה מגיעה לה העין הטובה אליה אני נכספת, בקשת האפיקומן 
האישית שלי. היכולת להתרכז בטוב. כי זה אולי הפחד הכי גדול 
שלי, להגיע לשלב הגאולה האישית שלי, קול דודי כבר מתדפק 
על דלתי ומבקש ומתחנן שאפתח לו, ואני עסוקה בכפות רגליים 

ענוגות שעלולות להתלכלך, "רחצתי את רגלי איככה אטנפם". 

״אני רוצה עין טובה, אבאל׳ה״, אלחש לו כשנחצה את האפיקומן, 
כל  את  מילאתי  לא  נפשי,  שאהבה  את  מצאתי  לא  עדין  אולי 
חסרונותיי, אבל הלילה הזה יש לי משפחה, בית לחוג בו את הסדר, 
בגדים נאים להתקשט בהם, חלומות שאני רוצה עוד להגשים. כי 
אפשר לעבור בים, ולהשפיל מבט אל הטיט, אבל אני רוצה לשאת 

עיניים מעלה ולראות כמה כחולים השמים.

moransasi@gmail.com 



חסד – נתינה וִראשֹוִניּות
ספירת החסד רביעית מכלל עשר הספירות, אך ראשונה מבין שבע 
המידות. במידה זו נברא העולם כדכתיב "עולם חסד יבנה". החסד 
מטבעו מקדים ופועל מעצמו ומבלי שיחייבוהו, שכן פעולה טובה 
אשר נדרשת עילה להפעלתה, איננה חסד אלא השפעה על פי דין. 

ייחודיותו של החסד היא היותו ראשון ופועל מעצמו. 

מי שמסמל בדמותו את החסד הוא אבינו הראשון אברהם, שבכל 
הליכותיו ניכרת ראשוניות וחסידות. אברהם זכה בה מתוקף עבודתו 
ימיו אחרי המידה הזאת שכולה חסד  הרוחנית לאחר "השתדל כל 
יסורים וכמה מיני צער כדי  וקיבל עליו כמה מיני  וחנינה,  ורחמים 
לו  זכה שהיתה  אותה  ואהבתו  וברוב השתדלותו  לה,  זוכה  שיהיה 
שם  הוא  א"ל  עליון",  לא-ל  אברם  ברוך  סוד:  וזהו  עולם,  ירושת 

החסד, לפיכך נקרא אברהם על שמו )שערי אורה – הספירה הרביעית(.

'מי  הקובע  הרוחני  מהחוק  שנחלץ  היחיד  הנברא  גם  הוא  אברהם 
הקדימני ואשלם לו', כלומר מי מסוגל לעשות צעד עצמאי באמת, 
ולתת לבורא משהו קודם שקיבל. ולדוגמא – מי קבע לי מזוזה קודם 
שנתתי לו בית? באברהם כתוב 'אשר התהלכתי לפניו', כלומר עשיתי 
כביכול צעד אחד לפני שקיבלתי. זהו חסיד אמתי - לא מחכה, יוצא 

לדרך, גם מחפש, ממילא מגלה.

מידת החסד משולה למים, וכפי שטבע המים לבקש תמיד מקום נמוך 
יותר, כך החסד טבעו לרדת ולהשפיע כלפי מטה. המידות העליונות 
מתוארות בפתיחת אליהו במשל האברים, מידת חסד קרויה 'דרועא 
יד שמאל  לעומת  על השפעה  מורה  הימנית  היד  ימין.  יד   - ימינא' 

שמשמעותה קימוץ וצמצום השפע. 

ובגישה מעשית:
א'.  עיקריים:  אופנים  בשני  שתתבטא  ראשוניות,  משמעותו  החסד 
יוזמה, לעשות חסד היינו ליזום עשיית חסד ולא להמתין להפעלה 
בקיים  להסתפק  לא  ולבקש,  לחפש  ותעוזה  אומץ  ב'.  מבחוץ. 

ובשגרתי, ולא לסמוך על ההמוניות וצעידה אחר העדר. 

 - מאותיותיו  נגזרת  שמשמעותו  הכסף  לגוון  נוטה  החסד  מידת 
מועטת  חשיבות  מייחסים  בעולם  והשתוקקות.  רצונות  כיסופים, 
תהיה  לבוא  לעתיד  בתוצאות.  להתמקד  מקובל  יותר  לכיסופים, 
ההנהגה בסימן הזהב, לגבי הגאולה העתידית נאמר בנביא )ישעיהו נ"ב, 
ג( 'ולא בכסף תגאלו', צדיקים דרשו מכאן שלעתיד לא תהיה ההנהגה 
אל  הנוטה  לזה? הכסף  זה  בין  בסימן הכסף אלא בסוד הזהב. מה 
הלבנוניות ומבטא הנהגה על פי חסד, ואילו הזהב האדמומי מייצג 

הנהגה על פי דין, לזכאים בלבד. 

היום בכל אופן ההנהגה בסוד הכסף, דהיינו כיסופים. זו הנהגה על 
הפחות  לכל  אדמות,  עלי  חובתך  ידי  לצאת  יכול  אינך  אם  גם  פיה 
ואת  דכיסופא'  'נהמא  את  הפוך  וכיסופים.  ברצונות  עצמך  השקע 

בושת האינו-מסוגל למאגר בלתי נדלה של כסף וכיסופים. 

גם בידי אברהם אבינו לא היתה תורה סודרה לקיימה, הוא השקיע 
עצמו ברצונות להגשים את הרצון העליון, וכיסופיו הם ששרטטו את 
)ע"פ רבי נתן מברסלב בליקוטי הלכות, ע"פ  התורה שקיבלו צאצאיו לבסוף 

תורה ל"א בליקוטי מוהר"ן(. 

גבורה – צמצום לצורך השפעה
ספירת הגבורה חמישית מעשר ספירות, שנייה משש מידות, וניצבת 
בקו השמאלי לעומת החסד שמימין. החסד והגבורה מתוארים כשתי 
ידיים של השפעה, ובפתיחת אליהו נקראת הגבורה 'דרועא שמאלא' 
- היא יד השמאלית. בעוד מימי החסד שוטפים עד אין קץ, הגבורה 
מופקדת מהשמאל לצמצום השפע והגבלתו כמידת יכולת הקיבול. 
כלפי  עולה  ואש  יורדים  מים   - המים  לעומת  האש  גם  היא  גבורה 

מעלה. 

כאן למעשה מתייצבים האש והמים כשתי מגמות קוטביות – המים 
הם השפע היורד על האדם מלעילא, ללא מגע יד אדם. האש היא 
האמצעי היחיד שיכול להפוך את תנועת המים ממטה כלפי מעלה. 
על גבי האש יהפכו המים לאדים שישאפו כלפי מעלה. עבודתו של 
זו  פעולה  אש.  של  בנתינות  מים  של  השפעות  להמיר  היא  הנברא 
תיעשה על ידי התגברות, התאמצות או כל סוג ומידה של מסירות 

נפש. 

בנוגע לאופן בריאת העולם דורשים חז"ל שבתחילה ביקש ה' לברוא 
אותו בדין, ראה שאינו מתקיים עמד ושיתף עימו רחמים. זה פשרם 
מעשי  בפסוקי  המושלבים  אלהי"ם  שמות  ושתיים  שלושים  של 
אודות  על  ומשפט.  דין  ועניינם  חכמה  נתיבות  ל"ב  שהם  בראשית 
מברסלב  נתן  רבי  כותב  הדין  במידת  עולם  לברוא  אמינה  ההווה 
יותר מהחסד שמנהיג את  וגדול  זו ביטאה חסד חידושי  שמחשבה 
עולמנו כיום. הנהגה על פי דין היא לכתחילה ומתאימה למסוגלים 
לה, ואולם מחמת שאי אנו יכולים לסבול רוב טובה, אולצה הטובה 

להתמתן בדיעבד במידת הרחמים. 

הגבורה מייצגת את הצפון. זהו הצד המגביל אך באופן פלאי דווקא 
"הרוצה  חז"ל  וכדברי  שפע,  להביא  כדי  לפנות  יש  הזה  הצד  אל 
נפלא: בשעה שאדם מבקש שפע מכל  יצפין". ההסבר   – להעשיר 
כל טוב. אך  סוג, מידת החסד הממונה על השפעה מורידה עבורו 
הדין  מידת  מתעוררת  הצפון  גבול  אל  מגיעה  שההשפעה  בשעה 
לאישור  נזדקק  אם  ואבוי  המבקש,  של  זכאותו  את  לוודא  ודורשת 
עוד  תשוב  לא  לעולם  שהשפעה  קובע  אלוקי  שחוק  ומפני  שכזה. 
בדרכו  שנבלם  בשפע  עשיר  הצפון  לפיכך  ירידתה,  לאחר  למעלה 
מטה, ומכאן שמו 'צפון' מפני שהוא צֹופן אוצרות שפע. כעת, הרוצה 
תמנע  שלא  צפון  מידת  עם  להשלים  דהיינו  להצפין  עליו  להעשיר 
ממנו את מבוקשו )שערי אורה, שם(. על כך נאמר "מצפון זהב יאתה" 
)איוב ל"ז(. אל צד הצפון נוטה אם כן הדין, גם יצר הרע קרוי 'צפוני' 

"ואת הצפוני ארחיק מעליכם" )יואל כ'(, וכדי לכפר ולהמתיק את צד 
הצפון, החטאת נשחטת בצפון.  

ובגישה מעשית:
הגבורה והצמצום מוכרחים כאמור לעולם, אלא שיש להמתיק את 
לצורך  התלהבות  ולנתב  כעס  לכבוש  לתועלת:  ולהשתמש  הדין 
גבוה. להגביל כדי להכיל ולצמצם כדי להאיר. מלבד זאת מן הראוי 
'להצפין' כדי להתיידד ולהשלים עם מידת הדין, וזאת על ידי שאדם 
'עושה דין למטה' ובכך מונע דין למעלה. כלומר מתרגל לשפוט את 
עצמו ולשוחח על ענייניו מול בורא עולם. סגולה לגילוי אוצרות רוח 

וגשם. 

 ספירת
העומר
חסד וגבורה

ברסלב

 הרב דוד גבירצמן
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במעלה חבר!
החל מהשעה 12:00 יום רביעי,חוהמ”פ, י”ט בניסן )27/4(

במקום הפעלות לילדים דוכני מכירה ועמדת קליטה

חדגא ופולקע

< בנג'י מטורף     < שור זועם< רכבת חשמלית      < קיר טיפוס

הצגה עלילתית חדשה לכל המשפחה
מבית 'ערוץ מאיר'

צמוד למדד תשומות הבניה 01/16 w w w . a m a n a . c o . i l
ז  1-800-260-240   כ ר מ

ע ד י מ
אמנה

דינמיתהגנה 
לא ראוי  הסרת תוכן 

ההגעה  עוד לפני 
למכשיר

מניעת הסרה
ההגנה המתקדמת  

הסרת  ביותר נגד 
ידי -עלהאפליקציה 

משתמש לא מורשה

אפליקציות
לסנן או לחסום  ניתן 

אפליקציות לפי 
רשימה  או קטגוריות

.אישית

קלהשליטה 
שליטה פשוטה מרחוק 

על הגדרות ההגנה  
ופעולות שונות  

במכשיר

זמןניהול 
מערכת מתקדמת

לניהול שעות
השימוש בסמארטפון

דפדפןבחירת 
הדינמי מאפשר  הסינון 

להשתמש בכל דפדפן 
.שתבחרו

מיקוםמעקב 
לבעלי  מאפשר

המכשיר לקבל מיקום 
הסמארטפוןמכשיר

לכל מכשיר
מותאם למכשירי  

סמארטפון עם מערכת 
iPhoneאו אנדרואיד

!הכי דואגת לבן שלךאם את באמת , אמא
?התקנת לו סינון לסמארטפוןאז למה לא 

www.netsparkmobile.com-היכנסו עכשיו ללהתקנה 

?לליווי במהלך ההתקנהזקוקה 
072-22-22-160-להתקשרי 

www.hatkana.com-להיכנסי או 

ימי  7
ניסיון  

!חינם

!נטספרק מובייל אפליקציית הסינון הטובה בעולם
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ז
אבל  כוונה,  בלי  כנראה  לי  קרה  ה 
לקרוא  שסיימתי  מאז  מיממה  פחות 
להסביר  הצלחתי  גאולה',  'שירה  את 
בהיגיון לחבר טוב שאוטוטו מתחתן, 
לפני  למירון  לנסוע  חייב  הוא  כי 
החתונה. וכמו ששר שולי רנד, מצאנו 
יום  סתם  באמצע  מגיעים  עצמנו  את 
רבי  של  הקטנה  החצר  אל  חול  של 
מעלילת  נכבד  חלק  מתרחש  בו  המקום  שמעון, 

ספרה החדש ורב המכר של נועה ירון. 

ספרה  ש'מקימי',  מאז  עברו  שנים  עשר  כמעט 
שלה  הסוערת  התשובה  בראשית  שעסק  הקודם 
ושל בעלה, הפך לדידם של הרבה אנשים לחבר 
מן המניין במדף ספרי האמונה, מחליטה נועה ירון 
)44( לפתוח את מכסה המנוע של עולם התשובה, 
מחביא  מדי,  נוצץ  שלפעמים  המעטה  שמתחת 

מתחתיו גם שכבות לא מוכרות של פיח וכאב. 

בכיר  לי  אמר  לאור,  יצא  'מקימי'  שבו  "בשבוע 
את  עכשיו  לכתוב  'תתחילי  הספרים  בתעשיית 
הספר הבא'", היא מספרת על תהליך הלידה של 
לכתוב  הולכת  שאני  חשבתי  הזמן  "כל  הספר. 
נגנז.  שכתבתי  מה  כל  בסוף  אבל  המשך,  ספר 
זוג  לאותו  קרה  מה  לכתוב  עניין  לי  הבנתי שאין 
מאז  שחלפו  שנה  בעשרים  קסום  תשובה  בעלי 
מה  שכל  הבנתי  מסוים  בשלב  התחתנו.  שהם 
שלא רציתי לדבר עליו, הוא מה שבוער ומעניין. 
זוג  של  הילדה  של  הקול  את  להשמיע  החלטתי 
כשהמציאות  שקורה  מה  את  שממחישה  זו  כזה, 
לא ממש מסתדרת לפי התקווה המוכרת שמעכשיו 
האחרונים  בשבועיים  וטהרה.  קדושה  יהיה  הכל 
הסיפור  "זה  תשובה:  בעלי  מהרבה  שומעת  אני 
להתמודד  עומדים  אנחנו  בעצם  מתי  כי  שלנו, 
עם כל הדרך שעשינו? כשהילדים שלנו עומדים 
וזה  לנו?  עשיתם  מה  אמא,  אבא,  ומתלוננים: 

שאנחנו אומרים שאם לא היינו חוזרים בתשובה 
את  מניח  בהכרח  לא  נולדים,  הייתם  לא  בכלל 

דעתם". 

כמו  הוא  החדש  שהספר  נדמה  'מקימי',  אחרי 
ילד שצריך להתמודד עם ההילה של אחיו הגדול 
וחייב  הזמן,  כל  ומושווה  שנבחן  והמוצלח, 
'שירה  ואכן,  לגמרי.  חדש  משהו  בעצמו  לגלות 
גאולה' צועדת בנתיב ייסורים משל עצמה, כמעט 
שירה  'מקימי'.  את  שעוטפת  מהחגיגיות  הפוך 
גאולה היתומה מאב, היא בת לאם בעלת תשובה 

     מישהו
 לעוף

איתו

הכאב,  נקודות  החברתיות,  ההגדרות  הבין־דורי,  המעבר 
התובנות מחינוך הילדים ורגעי האמונה הגדולים והקטנים • 
ואיפה לומדים הילדים של זוג בעלי התשובה הברסלברים? 

אביאל הלוי

"הבנתי שאין לי עניין
לכתוב מה קרה לאותו זוג 

בעלי תשובה קסום
בעשרים שנה שחלפו
 מאז שהם התחתנו.
בשלב מסוים הבנתי
שכל מה שלא רציתי

לדבר עליו, 
הוא מה שבוער ומעניין"

 נועה ירון־דיין פותחת לקוראי 'קרוב אליך' 
את מכסה המנוע של עולם התשובה 

והגדת לבנך? לכבוד הוצאת ספרה החדש 'שירה גאולה', 
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את  מזעזעים  חרדי,  לאדם  בשנית  שנישואיה 
'בית  סמינר  בת  המתבגרת,  הנערה  של  עולמה 
יעקב' שבורחת מהבית. עם שמה העולץ להכעיס 
היא מסתובבת בסמטאות הקודרות של ירושלים 
הממסד.  פליטי  של  דומה  חבורה  עם  מטה  של 
חבורת  עם  נשזר  סיפורה  במיוחד  קר  בלילה 
חסידי ברסלב צבעוניים ומעוכים שסיימו לרקוד 
בכיכר ציון, והיא יוצאת למסע אישי הזוי, מצחיק 

ודומע. 

צריך לומר ביושר שכבר מהעמודים הראשונים, 
'מישהו  את  מזכירה  גאולה'  'שירה  כי  הרגשתי 
גרוסמן  דוד  של  הקלאסי  ספרו  איתו',  לרוץ 
מרכז  בסמטאות  היא  אף  מתרחשת  שעלילתו 
ונבלים  גיבורים  עם  ליפתא,  חורבות  ובין  העיר 
כך,  או  כך  יותר מדי אחד את השני.  שמזכירים 
בין  כנער  בעצמי  שחוויתי  השוטטות  תקופת 
כיכר ציון לחצר במירון, גרמו לי להבחין כיצד 
היטב  ומעדכנת  הקטנים  בפרטים  מדייקת  ירון 
לדמויות  כיפה  מלבישה  רק  ולא  העלילה  את 

המסתובבות בה. 

ילדי הלילה של בית שמש
פגשה  ציון,  כיכר  ילדי  של  ההווה  גרסת  את 
ברחבי  מעבירה  שהיא  הרבות  בהרצאות  נועה 
הארץ, בקבוצות הנשים שהיא מובילה בטיסות 
לאומן, וגם במרכז 'התהוות' שהיא ובעלה יובל 

מפעילים בלב תל־אביב. 

"במהלך העבודה על הספר דיברתי עם עשרות 
נשזר  שלהן  האישי  שהסיפור  שפגשתי,  בנות 
אלי,  מגיעות  האלה  הילדות  הספר.  עמודי  בין 
משהו  יש  שלהן.  לכאב  מחוברת  מאוד  ואני 
הדור  ולגדולי  ולהורים,  לממסד  אומרות  שהן 

גדולה  מאוד  מצוקה  לנו  מספרות  הן  שליט"א, 
על  מאיימת  היא  כי  לה  להקשיב  מאוד  שקשה 
לדור  החרדית.  החיים  דרך  על  הישן',  'העולם 
הזה יש קול שחייב להישמע, קול שמבקש אהבה 
בלי תנאים, שמתחנן לקבלה ושלא ימדדו אותו 

בסרגל שהוא בלתי אפשרי".  

גיבורת  תשובה.  בעלי  על  רק  נכתב  לא  "הספר 
אבל  חרדי,  מרקע  ויתומה  ספרדייה  היא  הספר 
הספר יכול לדבר לכל בת מכל מגזר", מצהירה 
בין  "המתח  שמש.  בית  רמת  תושבת  נועה, 
הדורות והכאב של הנוער שמבקש הכלה וקבלה 
נכון גם במגזר החרדי והחילוני. אני מסתכלת על 
השכנות והחברות שלי, ואני רואה שאין כמעט 
תופעה  לא  זו  מתנדנד.  או  נושר  בו  שאין  בית 
במרכז  שיושב  מי  גדר.  מאחורי  שמסתתרת 
המסחרי בבית שמש עם הנרגילות והאופנועים, 
אלו ילדים שלמדו עם הבנים שלי בתלמוד תורה. 

זה הבנים של חברות שלי". 

 כל מהפכה
היא עוגן של נדנדה

שבעה ילדים מגדלים נועה ובעלה ירון. הבכורה 
שעברה את המסלול הקלאסי בבית יעקב נישאה 
הבנים  שני  מבית.  ברסלב  חסיד  עם  מכבר  לא 
דווקא  המפתיע  מקומם  את  מצאו  הגדולים 
בישיבת 'חברותא' בכפר בתיה, שרחוקה אפילו 
הציונות  מוסדות  של  החינוכי  מהמיינסטרים 
הדתית. הבת שמסיימת את כיתה ח' בבית יעקב, 
"הבת  לאמנויות.  לאולפנה  הבאה  בשנה  תלך 
הגדולה שלי שעשתה את כל המסלול בבית יעקב 
שאלה למה זה לקח לנו כל כך הרבה שנים", היא 

מחייכת. 

לדבר  זעם  כנביא  באתי  לא  ואופן  פנים  "בשום 
עשרים  בתוכה  חיה  שאני  החרדית  החברה  על 
נועה.  אומרת  החרדית",  השיטה  כנגד  או  שנה, 
"לא מצאתי טובה ממנה, אך אני מתארת בצורה 
כי  עיניי,  מול  רואה  שאני  המציאות  את  עדינה 
משתבש,  קטן  הכי  שמשהו  עד  מצוינת  השיטה 
ובשניה שזה קורה, אתה פתאום מגלה שלשיטה 
הזו אין שום יכולת הכלה של האחר או השונה. 
אם אתה לא שפיץ או למדן, ויש לך ליקוי למידה 
קטן, אתה יכול למצוא את עצמך אבוד, כי אתה 
יושב בתוך שיטה שאם אתה לא לומד גמרא אתה 
פשוט לא. או שתהיה תלמיד חכם, או שתעבוד 
בארגזים במכולת, כי אפילו את לוח הכפל אתה 

לא יודע". 

"אני מסתכלת
על השכנות והחברות שלי,

 ואני רואה שאין כמעט בית
שאין בו נושר או מתנדנד.

זו לא תופעה
שמסתתרת מאחורי גדר"
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יעקב.  בבית  לומדות  שלי  הבנות  שני,  "מצד 
נכון  מאוד  דבר  לי  אומרים  הסמינר  בהנהלת 
שאני מאוד מקבלת: מכיוון שאת באת אלינו אז 
תורידי את הראש. אני באמת לא יכולה להתווכח 
שגידלתי  אני  "גם  מודה.  היא  המערכת",  עם 
ילדים שנולדו בקדושה וטהרה, ופתאום לכיתה 
שלהם רוצה להצטרף ילד של זוג שחזר בתשובה 
הוא  חודשים  שלושה  לפני  ועד  שנה  חצי  לפני 
ראה טלוויזיה, גם לי זה לא היה נוח. אתה עמל 
יורד לטמיון.  ולא רוצה לראות אותו  על משהו 
ששינה  חדש  שחקן  הם  הסמארטפונים  עכשיו 
כל  טורח  שלי  הילד  המשחק.  כללי  את  לגמרי 
שלי  שהתפיסה  בפרוטרוט,  לי  להסביר  הזמן 
היא  מהעולם  ומנותקות  קדושות  ישיבות  על 
כמו  שלך  הילד  את  לשמור  יכול  אתה  הזיה. 
אתרוג, ובחצי שעה עם טלפון, הוא יכול להגיע 
לתהומות קשים שיכולים לדפוק לו את הזוגיות 

לכל החיים".

בצורה  מביאה  את  האלו  האמירות  ואת 
מובהקת במכתבים שמקבלת שירה גאולה 

מאימא שלה, זה בעצם הקול שלך. 
"התחלתי את הספר בהזדהות עם האמא, ובסופו 
הילדה  עם  מזדהה  עצמי  את  מצאתי  דבר  של 
הזרות  עם  יותר  האמא,  עם  מאשר  יותר  הרבה 
מאשר עם השייכות. אני אשה מאמינה, שומרת 
אידישע  קדושה,  של  שאיפות  לה  שיש  מצוות 
דברים  המון  עם  מתמודדת  אני  ועדיין  מאמע, 
התשובה  בעלי  איתם.  שאתמודד  חשבתי  שלא 
וכך אכן  יכולים למצוא מקום בחברה החרדית, 
בלתי  היא  מלאה  להזדהות  התקווה  אבל  קרה, 

סבירה". 

המובהק  החינוכי-משפחתי  התהליך  למרות 
יעקב  בית  חיוג  מאזור  ומשפחתה  נועה  שעברו 
חשוב  הדתית,  הציונות  של  יותר  הפתוח  לכיוון 
לא  "אני  מגזרית.  עצמאות  על  להצהיר  לה 
על  מסתכלת  כשאני  אך  הזו,  באמירה  החלוצה 
אנחנו  מגזר חדש.  לי שזה  ברור  בעלי התשובה 
מי  היא  באמת  השאלה  כאלה.  ולא  כאלה  לא 
שעובר  הזה  המגזר  של  המשפיעים  בעתיד  יהיו 
ברק  לבני  לעבור  מוכרחים  לא  היום  אבולוציה. 
כדי להיות צדיק. כל מהפכה היא עוגן של נדנדה. 
ואנחנו  החרדי  לציבור  הלכו  וחבריו  זוהר  אורי 
הלכנו בעקבותיהם. דור התשובה של היום נמצא 
לתוך  בתשובה  לחזור  אפשר  אחר, שבו  במקום 
המגזר הדתי לאומי, וזו אופציה שלא היתה קיימת 
שחקן  היא  הדתית  הציונות  שנה.  עשרים  לפני 
וזה עניין שהתחיל  יחסית בעולם הקירוב,  חדש 
קטיף,  מגוש  הגירוש  לאחר  משמעותי  באופן 
שנולדה  היחידה  החיובית  התוצאה  אולי  וזה 
מהגירוש. הציבור הבין שאי אפשר להתעסק רק 
חווה  הציבור  כי  ובפוליטיקה,  וביש"ע  באדמה 
המולך  התגברה.  והנשירה  באמונה,  משבר  כזה 

נפל והציבור התעורר ונכנס למגרש הזה". 

אז מקימי היה אופוריה מוקדמת, ועכשיו 

מגיעה ההתפכחות? 
ובאמת  ופרפרים,  פרחים  כולו  היה  "מקימי 
שנים  יש  בתהליך.  ופרפרים  פרחים  הרבה  יש 
ולחוות  אמת  לחוות  זכיתי  אני  מדהימות. 
רגעים של קרבת ה' שיש רק לצדיקים ולאנשים 
שמוסרים את נפשם על האמונה בה'. אבל להגיד 
ב'מקימי'  אפילו  נכון.  לא  זה  מדרגתי?  שזו 
שלאחרים  משהו  לי  שיש  יחשבו  שלא  הקפדתי 
מבית  דתיה  ילדה  אלי  שבאה  פעם  בכל  אין. 
אני  התשובה,  של  הזה,  האור  "את  לי:  ואמרה 
רוצה בחיים שלי", יכולתי להגיד לה "מאמי, אין 
בעיה, קחי את הטפסים ותתפקדי למפלגה שלי", 
אבל אמרתי לה את האמת: "גם אני רוצה אותו, 

זה שכתבתי עליו לא אומר שהוא רכוש שלי, אני 
בציפייה  חיי  את  וחיה  אליו,  ומתגעגעת  כוספת 
פראיירית  לא  היא  האמונה  אבל  קירבה,  לרגעי 
מפתחות  מחזיק  על  אותה  לתלות  אפשר  ואי 
ולהגיד 'את שלי'. צריך לחזר אחריה, לדפוק את 
לא  ולעשות מעשים שלפעמים הם  בקיר  הראש 

בגבולות הקו הירוק של הנורמלי". 

מוכן  תמיד  שצה"ל  אומר  מוכר  ביטוי 
אומרת  את  פה  גם  הקודמת,  למלחמה 
שההורים מחפשים את הנוער שהם היו, 

ומוצאים נוער אחר? 
"לדרך שאנחנו עוברים אי אפשר לכתוב נוסחה, 
אבל גם אי אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא עזב 
היה  לא  אותנו.  עזב  לא  שהוא  כמו  הנוער,  את 
ואמרו שהכל  בלשונם  צקצקו  לא  דור שהזקנים 
אבוד. ברוך ה' האמת קיימת ומעידה על עצמה. 
אז מה, לא הצלחתי לגדל אתרוגים? גם אני לא 
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אבל  וטהור,  טוב  רצון  הרבה  מתוך  מדי,  עמוק 

בלי יכולת אמיתית לגשר על הפער העצום". 

ואימהות  מודאגים  לאבות  אומרת  תמיד  "אני 
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והוא  בעולם  רוע  שיש  לי  מאמין  לא  שלי  הילד 
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 – תכתיבים  שום  לקבל  מוכנה  שלא  בראשיתית 
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"אין בספר הזה שום דבר מתריס", היא מדגישה. 
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האדמו"ר או בקיבוץ חילוני". 

"הדתלשי"ם
והשבאבניקים

מחפשים דרך שלא 
תגדיר אותם

בתוך השטאנץ,
אבל תאפשר להם

לחיות חיי אמת"
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יציאה מחניון בניני האומה התחתון ישיר  אוטובוסים ישירים משעה 9:00-16:00 
למערת המכפלה במחיר 19 ₪ בלבד )הלוך ושוב(, בחסות משרד התחבורה ו’אגד’

19 הסעות  מירושלים ללא צורך בהרשמה
בלבד!
₪

המאסטרו

פרחי ירושלים    נעם מיכאל

איציק
דדיה

ביני
גרשון פרישטטלנדאו

בליווי תזמורת מורחבת

עוזיה
צדוק

אודי דוידי
בשירים מאלבומו החדש

לב הארץלב הארץלב הארץלב הארץלב הארץלב הארץלב הארץלב הארץ50505050
לשחרורלשחרורלשחרורלשחרורלשחרורלשחרורלשחרורלשחרור

יובל לשחרור יהודה שומרון וירושלים

מיצג חוויתי רב חושי בחברון
פתוח כל חוה״מ לפרטים:02-9965333

שימו לב! אולם יצחק יהיה פתוח בימים שני ושלישי

בהופעה נודדת
שלישי טוביה

14:00

חיים ישראל
גדול הזמר המזרחי חסידי

ראשון - רביעי
הפעלות לילדים
סיורים חינם באתרי חברון

הילדים  הפעלות  למתחם  הכניסה 
בתשלום בלבד

   שני ב' דחוה״מ י"ז ניסן 25.4.16 || 13:00-19:00

עליה המונית ותפילות חג במערת המכפלה בימים שני שלישי י״ז-י״ח ניסן 25-26.4 

להשכרת דוכנים צרו קשר:  052-5802156 יצחק
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ניתן להגיע עם רכבים פרטיים חניון רכבים ענק בקרית ארבע יעמוד לרשות המבקרים מערך הסעות משודרג מחניוני הרכבים הפרטיים עד למערת המכפלה, ההסעות הלוך חזור בתשלום סימלי )5.60₪( מגיל 5 ומעלה. 

הסעות בתשלום בהרשמה חובה ייצאו מהמקומות הבאים: אשדוד תחנה מרכזית חדשה 10:00* • באר שבע ע״ב קווי אגד 02-9965333* • בית שמש סופר הצלחה 10:45* • ביתר 052-7662780, 053-3108369* • בני ברק רח’ רבי עקיבא ליד 
דובק 10:00* • גבעת שמואל רחבת המועצה 7:30 052-2909848 * • הרצליה הגרעין התורני   054-2384174  מאיר • חיפה 052-7640001 ההסעה באחריות המארגן • טבריה - מגדל - יבניאל  054-8451133 ההסעה באחריות המארגן • טבעון 
 - כפר חסידים 050-6617366* • כפר סבא תחנה מרכזית 10:30 • כפר חב״ד בית מנחם 10:00* • מגדל העמק  יעקב 050-6628005 מוטי 054-9457807 • נצרת עלית - יוקנעם 054-8451133* ההסעה באחריות המארגון • נתניה רח’ פינסקר, 
 ליד התחנה המרכזית 8:30 053-7740626 או דרך האתר* • עפולה 054-8451133 ההסעה באחריות המארגן* • פתח תקוה רחבת העירייה 10:00* • צפת  קרית חב”ד 054-8451133 ההסעה באחריות המארגן* • קריות 054-8035448 
רכסים  •  *10:00 יעקב  פינת  הרצל  רחובות   •   *050-8613146  10:00 לציון  ראשון   •  *055-6650717  ,055-6634825  10:00 חב”ד  הכנסת  בית  מלאכי  קרית   •  *050-6617366 אתא  קרית   *04-8735448 

050-6617366* • רעננה יד לבנים 10:00* תל אביב 050-7500601 דרך הכותל וקבר רחל ההסעה באחריות המארגן ההרשמה חובה דרך אתר האינטרנט www.2hebron.co.il או במוקד הזמנת ההסעות 02-9965333 
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הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ 

הולכים 
איתך!

 ליל הסדר הוא חג משפחתי, גם אם כיף
לך עם המשפחה וגם אם לא

 ליל הסדר נועד בשביל הילדים וצריך
 שיהיה להם כיף, גם אם הסדר מסודר

וגם אם לא

 אנחנו נכנסים לנעליים של אבות
 אבותינו, ומעבירים את המסורת

דרך חמשת החושים

 בלילה הזה נולדנו, ובלילה
 הזה אנחנו מושיטים
 יד למי שאיתנו סביב
 השולחן, ולמי שהיה

אלפי שנים לפנינו

בעם ישראל יש שתי מצוות עשה שיש בהן 
בשתיהן  ומילה,  פסח  גדולות:  חומרות 
הללו,  המצוות  שתי  ואת  כרת,  איסור  יש 
לקיים.  הקפיד  הדורות  במשך  ישראל  עם 
מצוות  שהן  מפני  הן  בשתיהן  החומרות 
שניתנו לפני מתן תורה. ישראל שמרו את 
חג הפסח לפני שקיבלו את התורה, ומצוות 
חלה  היא  אבל  בתורה,  כתובה   - מילה 
את  שקיבלו  לפני  שהם  כמות  ישראל  על 
לכל  שמוקדם  חג  הוא  הפסח  חג  התורה. 
האחרון  החג  ההיסטוריה,  בתוך  החגים. 
יש  הפסח.  חג  זה  עליו  שומרים  שעדיין 
הרבה יהודים שבעוונותינו טועים בדרכם, 
כנסת  לבית  הולכים  שלא  אנשים  גם  אבל 
בראש השנה וביום הכיפורים, עושים סדר 

פסח. 

נהיית  הזה  "היום  שלנו:  ההולדת  יום  זהו 
לעם". אנחנו יוצאים ממצרים, לשון הכתוב 
היא: "בעצם היום הזה יצאו כל צבאות ה' 
את הצבא  לעצמכם  תארו  מארץ מצרים", 
להניח  סביר  מרוטים,  שפופים,   - הזה 
ברור  ולא  אנאלפביתים  ככולם  שרובם 
כמה עברית ידעו. אבל ביציאת מצרים הם 
הפסיקו להיות סתם ככה בני אברהם יצחק 
עניין  זה  ה',  צבאות  להיות  והפכו  ויעקב 
גדול, זה עניין של מעלתם, מבחינה זו זה 
בתוך  נחקק  הוא  כן  ומפני  ההולדת,  יום 

הלב הרבה יותר. 

משפחה",  "זבח  הוא  פסח  של  החג  עיקר 
זה חג שהוא איש וביתו, חג שמיוחד לזה. 
זמן  כל   - אנשים  מיני  לכל  ייעצתי 

שאין בעיות שעוברים ממש 
על גדרי תורה - מוטב שילך אדם 

המשפחה  עם  הסדר  את  ויעשה 
נוהגת  לא  המשפחה  אם  גם  שלו, 
יכול  אדם  השיטות.  דכל  אליבא 
עניינים,  מיני  בכל  אישי  באופן  להיזהר 
דברים  מיני  כל  עושה  שהמשפחה  ויתכן 
אבל  לעשות,  כפי שצריך  בדיוק  לא  שהם 
בליל הסדר יש את העניין של זבח משפחה. 
בתור  יחד  מתאחדים  אנחנו  הסדר,  בליל 
הראשית  של  לראשית  וחוזרים  משפחה 
משפחה  היינו  אז  מצוות,  שקיבלנו  לפני 
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של  העניין  ולכן  ביחד,  שחיה  משפחה  היינו  יעקב",  "בית  היינו   -
המשפחה הוא מאוד חשוב.

ושאר  הפסח  את  שאוכלים  זה  מלבד  הסדר  בליל  פורמלי,  באופן 
המאכלים, המטרה של הלילה היא "והגדת לבנך", זה היום שנקבע 
חגים  אם  הסיפור.  את  מעבירים  בו  המסורת,  את  מעבירים  שבו 
ולגבי  במצוות  החייבים  למבוגרים  שייכים  אחרים 
בליל  יפריעו,  ושלא  שישתקו  בעיקר  דואגים  הילדים 
כל  לילדים,  לדאוג  היא  הסדר  המטרה של  אחר,  המצב  הסדר 
ההצגה  כל  הילדים,  בשביל  רק  עושים  הסדר  ליל  של  העניין 
הזאת היא לקיים את "והגדת לבנך", זו מצוות החג, זו לא 
ואומר:  חג  עושה  שאני  זה  מתוך  שבאה  צדדית  מצווה 
טוב, שהילדים גם ישמעו אותי. בעצם כל העניין של 
החג עשוי בשביל הילדים. בסדר פסח, הילדים הם 
המטרה, הם הגיבורים, זה חג בשביל הילדים. אם 
אעשה כמו בתים מהוגנים - לוקחים את הילדים, 
משכיבים אותם לישון מוקדם באמצע הסדר, 
המטרה,  את  השיג  שלא  סדר  היה  זה  אז 
הסדר  ליל  זה  מסודר,  יותר  למרות שהיה 
בזמן  החוצה,  הילדים  את  מוציא  שאני 
שם  שיהיו  היא  הסדר  של  שהתמצית 
הסדר.  מליל  יהנו  ושהילדים  ילדים, 
יהנו,  שהילדים  צריך  סדר,  כשעושים 
שהילדים ישמחו על הסדר, שהילדים 
הסדר,  בליל  טובות  שאלות  ישאלו 
על  שאלה  שואל  הילד  ואם 
זה  שבעולם  שטויות  מיני  כל 
חלק מליל הסדר, ואם יהפוך 
את הקערה של פסח זה גם כן 

לא אסון. 

אני מראה לילד ואומר לו: אתה רואה 
את זה, זה מצה וזה מרור, תטעם את 
זה. "בעבור זה" - שהם נמצאים לפני, 
עליהם,  מדבר  שאני   - זה"  "בעבור 
המצווה  זו  ואם  החג,  של  המצווה  זו 
אם  לילדים.  לדאוג  צריך  אני  החג  של 
אותם  ואלביש  הילדים  את  אקח 
בבגדים הכי יפים, דואג שחלילה לא 
יתלכלכו והם יושבים שם כמו בובות 
חנוטות, ויש להם ייסורי פסח וממילא 
זה רק שהיתה  כל מה שיש להם מפסח 
דודה שצבטה אותם כשהם התחילו לדבר, 

אז זה היפך מהענין של סדר ההגדה. 
באגוזים,  לשחק  לילדים  נתנו  הסדר  שבאמצע  בתים  היו 
שהילדים  כדי  זה  את  עושים  החג,  מצוות  שזו  מפני  לא  זה 
יהנו בליל הסדר. היו מקומות שמישהו בא עם שק על הכתפיים, 
שיהיה  הזה,  הסיפור  את  יראו  שהילדים  כדי  זה?  את  עושים  למה 
להם הצגה, שאני שולח אותו לפתוח את הדלת לאליהו הנביא, יש 
ילדים שכל הסדר מחכים לפתוח את הדלת - אולי אולי 
בעצם  לעשות  רוצה  שאני  מה  הנביא.  אליהו  את  יראו 
העניין הוא שליל הסדר יהיה חוויה, שתישאר להם עד 
בכל  מאשר  יותר  קורה  קורה,  זה  רבה  ובמידה  האחרון,  יומם 
החגים האחרים, ליל הסדר זה דבר שנזכר. יש סיפורים על אנשים 
שארבעים-חמישים שנה לא היו בליל הסדר ופתאום נזכרים בקול של 
המצות המתנפצות, זו הצגה אחת גדולה שהיא לא הצגה לחינם, זאת 

הצגה בשביל העניין של הפסח.

אופרה  מאשר  יותר  מופע,  של  סוג  הוא  הסדר  ליל 
שצריך  מופע  זה  בעולם,  כזה  מופע  שום  אין  מודרנית, 

כל  דרך  עוברים  לבנאדם,  שיש  מה  כל  את  בו  לשתף 
החושים – שמיעה, ראייה, חוש המישוש וחוש הטעם והריח. 

סיפר לי דוד שלי, על ליל סדר שהוא עשה במחנה מעצר 
את  כיוון שעבר  נענש  הוא  ברוסיה;  סימפטי,  לא  מאוד 
שנות  חמש  רק  וקיבל  פרוטקציה  לו  שעשו  מזל  לו  היה  הגבול, 
מאסר, רוב היושבים במחנה היו יהודים שברחו מהנאצים כמו שהוא 
עשה. בזמן שהיה קיצוב אוכל לאזרחים, אז האסירים במחנות קיבלו 
מעט מאוד. פסח אחד, הם החליטו לעשות סדר, פעם אחת שיתאספו 
במאפיה  שעבדו  אנשים  סדר,  עשו  איך  לי  סיפר  הוא  ביחד;  כולם 
גנבו קצת קמח בשביל המצות, וארבע כוסות עשו ממיץ סלק. הדבר 
עם  אחד  להיות  יכלו  לא  וממש  התקוטטו  השנה  שכל  היה  המוזר 
השני, הרביצו והלשינו, עשו כל מה שאפשר לעשות. חלק מהם היו 
אנשים דתיים, אבל הרוב הגדול היו אנשים שלא שמרו מצוות, אבל 
בליל הסדר כולם באו יחד... זה העניין הזה שעובר את הייסורים, 
עובר את המאסר, עובר את הניכור, והאנשים האלה עשו סדר ביחד.

ולפעמים  גדול  זה עונג  כשעושים סדר ביחד, לפעמים 
שאני  הסדר  ליל  של  התמצית  עיקר  גדול,  עונג  לא  זה 
נמצא עם המשפחה, בין אם המשפחה הם קרובי דם קרובים, או 
אנשים רחוקים. מותר לדלג על כל חידושי התורה הגדולים, יש כמות 
גדולה של ספרים על הגדה של פסח, יש חידושים וחלקם של גדולי 

ישראל, אבל זה איננו העיקר. 

העניין של ליל הסדר הוא עניין גדול, מי שיכול לעשות אותו בביתו 
- זה "זבח משפחה",  ומשפחתו כולל עם כל אלה שהוא לא סובל 
במקום לעשות דרשות על אהבת ישראל, יש את העניין: האם אני 
האנשים  את  רק  לא  זה  ישראל  שאוהב  ישראל?  את  אוהב  באמת 
הזרים שיותר קל לאהוב אותם, זה גם את האנשים הקרובים שיותר 

קשה לאהוב אותם, זה "זבח משפחה" וזה העניין של "זבח פסח".

ששואלים  קושיות  זה  הקושיות,  ארבע  את  יש  בהגדה 
הסדר  בליל  שיש  מה  כל  כמעט  שנה,  אלפיים  לפחות  אותם 
ורבי טרפון הם לא עתיקים, ארבע  גם רבי אליעזר  זה לא אותנטי, 
הקושיות שכאן הבן שואל נמצאות הרבה לפניהם, כאן הבן שואל זה 
עניין גדול. תארו לעצמכם, שאתם רואים חפץ במוזיאון בן אלפיים 
שנה; יש פה מנהג, שהילד הקטן המסכן שר את הקושיות, חשבו 
של  הסבא  של  והסבא  שלו,  הסבא  שלו,  אבא  זה:  על 
את  אמר  מהם  אחד  שכל  דורות  מאה  ככה  שלו,  הסבא 

הקושיות האלה.
שמישהו  כמו  זה  הפסח.  בליל  שעושים  מה  כל  בא  מאיפה  תזכרו 
של  ראשון,  דור  של  אבותיו,  אבות  של  הרגליים  בעקבות  שפוסע 
אחריו,  בניו  ושל  המלך  דוד  של  הנביא,  שמואל  של  רבינו,  משה 
כשאדם עושה סדר עצם ההרגשה שהוא עושה את זה, הרצון להיות 
חלק, במובן אחד הוא מתחבר לשלשלת של הדורות, והשלשלת של 
הדורות זה כוחנו, זה יופינו, בכוח זה יצאנו ממצרים ובכוח זה אנחנו 

ממשיכים הלאה. 

כשאנחנו יושבים בליל הסדר, צריך לחשוב שכשאני עושה את זה אני 
מידבק בכל עם ישראל בכל הדורות, מחזיק אותו, ועם ישראל כולל 
בתוכו כל מיני דורות וכל מיני אנשים וכל מיני בעיות כאלה וכאלה. 
זה האנשים הקטנים, משונים, עקומים, אבל הם האנשים 
שאומרים לקדוש ברוך הוא אנחנו הולכים איתך, אנחנו 
יוצלחים, אבל  הכי  לא  נחמדים,  הכי  לא  יודעים: אנחנו 
אנחנו הולכים איתך! עם החורים במכנסיים, עם החורים 
בנשמה, עם הפרצופים שלנו, עם האישיות שלנו - אנחנו הולכים 
איתך. כשאני עושה סדר ואני אומר: אני מושיט יד לאלה שנמצאים 
לידי בתוך הסדר, אני מושיט לאלה שהיו לפני מאה שנה, לאלה שהיו 
תמצית  זו  שנה,  אלפים  שלושת  לפני  שהיו  לאלה  שנה,  אלף  לפני 

העניין. 
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לפעמים זה לא שאנחנו נכשלים, זה לא שהמצב 
נמצאת  שלנו  שהמערכת  אלא  גרוע,  באמת 
נכשלים,  באמת  אנחנו  ולפעמים  יתר.  בעומס 
יכולים  היינו  אם   – ועדיין  גרוע,  באמת  והמצב 
כל  את  לאפס  שולחן,  לנקות  הסבך,  את  לדלל 
ה"אפליקציות" שיושבות לנו על משאבי הזיכרון 
גם  יציאה  אפשרויות  מגלים  היינו   – והריכוז 

מהמצבים הכי מורכבים, הכי מייאשים.

זה. איך  נלמד איך לעשות בדיוק את  בפרק הזה 
אותנו  שאוחזת  הנפשית  מהעייפות  להתנער 
כשאנחנו מתבוננים ברשימת המשימות־הנחוצות־
מהעצבות  לצאת  איך  לפנינו,  שמונחת  באמת 
רבים  מכישלונות  כתוצאה  לתוכנו  שמחלחלת 
שידענו, חולשות רבות שאנו מכירים בקיומן. איך 

להיות בשמחה.

מצווה אחת שנותנת חיים
"הזוי"  כמעט  שהוא  הבבלי  בתלמוד  קטע  יש 
במונחים "דתיים". כתוב כך )מכות כד, א(: "תרי"ג 
)הנביא(  חבקוק  בא  לישראל,  ניתנו  מצוות 
והעמידן על אחת, שנאמר: 'וצדיק באמונתו יחיה' 
)חבקוק ב ד(". רגע, מה? מי שקשה לו יכול לוותר 

על 612 מצוות, ולהסתפק באחת?

כל המצוות  זה להאיר את  לא ממש. מה שצריך 
 – אחת  מצווה  של  באורה  המשימות  כל  ואת 
"צדיק באמונתו יחיה". בפסוק הזה הכול שלם: 
אני צדיק, יש לי אמונה, האמונה נותנת לי חיים. 

אין פה חיסרון והשלמה, אין פה מצוי ורצוי, אין 
פה נקודת מוצא ויעד. כל מה שצריך להיות – כבר 

קיים. 

כאן,  נמצא  הקב"ה  כי  לאמיתה,  האמת  וזאת 
אתנו, ממש, עכשיו. כי כל ההסתרים והצמצומים, 
והגסות,  והגשמיות  והגבולות,  והמסכים 
והטומאות והקליפות – כולן קיימות רק לעינינו. 
הקב"ה רחוק? רק לעינינו. יש לנו הרבה עבודה? 
רק לעינינו. בית המקדש חרב והנבואה הסתלקה? 
האמת  זו  שלנו,  המציאות  זו  נכון,  לעינינו.  רק 
שלנו, אבל זו לא האמת לאמיתה – זו לא האמת 

שלו. 

האמת לאמיתה היא שבריאת העולם לא שינתה 
הוא  הבריאה  שלפני  כמו  א־לוהים:  אצל  דבר 
ונוכח  נמצא  הוא  היום  כך  הכול,  את  מלא  היה 
שלפני  בַאִין  שאז,  כמו  מלבדו.  עוד  אין  בכול. 

כך  א־לוהי,  באור  חדור  היה  הכול  ההיסטוריה, 
היום כל מה שקיים בעולם חדור באור א־לוהי. 

כדי לשאוב כוח, אנחנו מוכרחים לעלות למעלה, 
לצאת החוצה. לסגור עיניים, ולראות שקוף. דרך 
כל מה שמקיף אותנו, דרך כל מה שאנחנו מכירים 
באמת  רגעים,  לכמה  רק  אפילו  להיות,  ויודעים. 
מרווה  והיא  אמונה,  קוראים  לזה  שלו.  לאמיתה 

ומשקיטה ומשמחת מעבר לכל גבול. 

"לפני" ו"אחרי"
עם אמונה, אנחנו הופכים ברגע אחד מהעני הכי 
מרוד לעשיר הכי מופלג. לפני: אני הטיפוס הכי 
פגום, שגר בבית הכי רחוק, בשכונה הכי זנוחה, 
יהיה,  מה  דואג  אני  היום  כל  תקועה.  הכי  בעיר 
אותי,  לעצור  לי,  לעקל  יבואו  מתי  אשלם,  ממה 
ומגלה  אחרי: אני פותח את הדלת  לגבות ממני. 
אליי.  בא  ביתי.  בפתח  עומד  בעצמו  שהמלך 

מתארח אצלי. 

שני  מרוויחים  אנחנו  הזו  היהודית  מהמדיטציה 
הכוחות,  את  מחדשים   – אחד  יקרים:  דברים 
שואבים חיים חדשים; ושני – אנחנו משמחים גם 
את  בתוכנו  מחזקים  כשאנחנו  כי  יתברך,  ה'  את 
נקודת המבט של האמונה – אנחנו מחזקים אותה 
ומגשימים אותה בהוויה כולה. הופכים את האמת 
כל  של  והמוחשית  הפשוטה  האמת  להיות  שלו 
העולם כולו. וכשה' שמח בנו, אנחנו שמחים לא 

רק בשמחתנו אלא גם בשמחתו.

לנו  יש  לעינינו.  רק  רחוק?  הקב"ה 
זו  נכון,  לעינינו.  רק  עבודה?  הרבה 
המציאות שלנו, זו האמת שלנו, אבל 

זו לא האמת לאמיתה

פרק לג 

רואים שקוף 

דובי ליברמן

ניזון ממצווה  "כשאוכל את המצות לשם מצווה הרי הוא 
גם חיים  נפשו שיחיה  בו חיות  זו, שגופו הגשמי מתקשר 

גשמיים מאכילת מצה שבה בחינת מהות האלוקות.

שפועל  שמלבד  דמהימנותא",  "מיכלא  מצה  שנקרא  וזהו 
בנפשו האלוקית לבוא לבחינת האמונה, אלא שגם הנפש 
ולהדיחו,  הבהמית שהוא היצר הרע הניתן באדם להסיתו 
גם בו יש שינוי למעליותא לחזק האמונה שגם הוא לא יסית 
להאמין  האלוקית  הנפש  את  שיניח  פנים  כל  ועל  כך,  כל 

באמונה שלמה גם במה שאינו משיג על פי השכל.

טובים,  הימים  שארי  מכל  דפסח  טוב  יום  נשתנה  ובזה 
ניזונים מאכילת מצה, אם כן גם חיותם  שבפסח שישראל 

הגשמי הוא מהאוכל שיש בו מהות האלוקות!

ברום  מרומם  הם  הרי  אז  האדם  שחיי  נקל  לנבון  ודעת 
המעלות בחג הפסח, וכל שכן בליל א' דפסח, מכל שארי 
גופו הגשמי שנעשה ממזון שבו הוא  חיות  הזמנים, מפני 

האלוקות".
)אדמו"ר המהר"ש מלובביץ', המשך "וככה" תרל"ז פרק ס'(

חיות הגוף מאלוקות
בחג הזה

 מאכל
האמונה

עלון שבועי לעבודת השם בדרך החסידות | ת.ד. 52589 רמת גן | קרוב אליך בפייסבוק | העלון טעון גניזה
לתגובות, יצירת קשר והצטרפות לרשימת תפוצה: info@qarov.org | 054-4530951 לפרסום: 052-4061065
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ביקור בכלא התאילנדי
עשרות  יושבים  אחד  בחדר  שלו,  הקשים  בתנאים  ידוע  בתאילנד  הכלא 

אנשים ללא מיטות, כמעט ללא אוכל וללא מינימום של תנאים.

ישראלים.  אסירים  שלושה  לבקר  פסח  לקראת  הלכתי  השנים  באחת 
הראשון נידון למוות )אנו מתפללים שהעונש יומר במאסר עולם ושהוא 
יוכל לעבור לשבת בארץ(. הוא ישב במשך כמה חודשים בצינוק בתנאים 
לי  אמר  לביקור,  כשהגעתי  רגיל.  לאגף  הועבר  ה'  וברוך  מאוד,  קשים 
טובות!  בשורות  ה',  ברוך  רואה,  "אתה  פניו:  על  רחב  כשחיוך  הבחור 
לקראת חג החירות יצאתי מהמצב הקשה שבו הייתי, ואני עכשיו באגף 
וממתקים. עכשיו  אליי מצות, שוקולד  לך להכניס  נתנו  ה',  וברוך  רגיל, 

יהיה לי חג שמח".

שנים,  ושבע  לשלושים  שפוט  השני 
ומחכה שיגיעו האישורים להעברתו 
"כבוד  העונש.  ריצוי  להמשך  לארץ 
עלי  "תתפלל  אליי,  פנה  הוא  הרב", 
פסח  ושעד  לחירות  כבר  שאזכה 
לארץ,  להעברה  האישורים  יגיעו 
בשמחה  החג  את  לחגוג  שאוכל  כך 

בידיעה שבקרוב אגיע לארץ".

ושבע  לעשרים  שפוט  היה  השלישי 
שנים, אבל העונש קוצר בחנינה של 
המלך ועוד כמה חודשים הוא יסיים 

עשר שנים בכלא, ישתחרר ויחזור לארץ. הוא אמר לי: "השנה תהיה הפעם 
הראשונה שאחגוג פסח בכלא ואהיה שמח, כי אני כבר רואה את האור 

ויודע שבשנה הבאה אשב עם משפחתי".

יצאתי מהורהר מהביקור. חשבתי על חג החירות הקרב. המילה "חירות" 
נותנת לכל אחד מאתנו הרגשה טובה, אך לכל אחד מאתנו פרשנות שונה 
להיות,  שיכול  נמוך  הכי  במקום  יושבים  אנשים  שלושה  הזה.  למושג 
שוקולד...  עם  מצות  לו  שיש  שמח  ומאוים  קשה  במצב  שעדיין  האחד 
השני מבין שהוא הולך לכלא אבל הציפייה לתנאים טובים יותר מחזיקה 
המנהרה.  בקצה  האור  את  רואה  הוא  כי  לשמוח  מסוגל  והשלישי  אותו, 
חשבתי לעצמי כמה אנחנו צריכים ללמוד מכך ליום יום שלנו. גם לנו יש 
הסתכלויות שונות על המושג חירות, אחד מרגיש שיצא לחירות אם ימצא 
עבודה, והאחר מרגיש שיצא לחירות אם ישתחרר מהעבודה. אצל אחד 
חירות היא נסיעה לתאילנד, לטיול, ואילו בעבור חברו חירות היא חזרה 

הביתה, סוף סוף.

אם יורשה לי להציע, בחג הפסח הקרוב כל אחד מאתנו יתבונן בכל מה 
שיש לו ויודה לקדוש ברוך הוא על החירות הגדולה שנתן לנו בגשמיות; 
אבל לא נסתפק בכך ונשתדל לצאת לחירות גם מבחינה רוחנית, כשניתן 
קצת יותר תשומת לב לנשמה ונוציא גם אותה מהמצרים בהם היא שרויה.

יצאתי מהורהר 
מהביקור. המילה 

"חירות" נותנת לכל 
אחד מאתנו הרגשה 
טובה, אך לכל אחד 

מאתנו פרשנות שונה 
למושג הזה

הרב נחמיה וילהלם, בנגקוק



רוצים לכתוב לקרוב אליך? שלחו לנו קטעים אישיים בעבודת ה', "וורטים" מיוחדים עם פרשנות 
אישית שלכם וחומרים שמתאימים לתכני העלון, ואולי גם אתם תופיעו במדור "קרוב אליכם".
info@qarov.org :שימו לב, מספר המילים מוגבל - עד 150 מילים לטור | את הקטעים נא לשלוח לכתובת המייל שלנו

חובת החירות

שלמה יוסף רבינוביץ, גבעת שמואל
חג החירות גורר אחריו שמחה וששון, אין תחושה טובה מאשר יציאה 

לחופש )תשאלו חיילים לפני שחרור...(. אך לא כולם חפצים בה, "ואם 

אמר יאמר העבד... לא אצא חפשי" )שמות כא,ה(. העבד אוהב את סביבתו 

החדשה, נקשר לבית אדוניו, כבר השלים עם מצבו החדש ולא מעוניין לצאת 

לחירות. חז"ל אמרו: אוזן ששמעה על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים והלך 

וקנה אדון לעצמו תרצע. החופש איננו זכות אלא חובה.

החופש יוצר לאדם מעמד ובעקבותיו אחריות כבדה, זכות זו גוררת אחריה 

גם חובה גדולה. אין רצוננו בהפקר כעבדים אלא בחופש וחירות אמיתיים, 

לאחר יציאת ישראל ממצרים ובתום ספירת העומר הם קיבלו את התורה 

והמצוות בהר סיני. אין לך בין חורין אלא מי שעוסק בתורה.

בפסח למדנו כי ע"י החופש נוכל לקיים את תפקידנו בעולם ולא רק לשרת 

אחרים, החופש אינו מטרה עצמית אלא אמצעי גדול למטרה נשגבה יותר. 

עבדי זמן עבדי עבדים הם, עבד ה' הוא לבדו חפשי. כך כתב ר' יהודה הלוי 

כדי למנוע מאתנו לשגות בחופש המדומה ובהפקרות, אלא להבין כי חירות 

אמיתית היא פעולה זכה מתוך מניע פנימי וללא מניעים ומסיחים זרים. 

בין הזמנים וחופשת פסח הם זמן נפלא לבחינה עצמית ונסיון בתחום הזה, 

במיוחד בלימוד תורה ובניקיונות.

חג חירות שמח!

למצוא את האמת
מתוך הרעש והאורות שלא כבים זוהר רגב

 
מתוך ליכלוך ומקומות שבורים
 

מתוך תמונות שמחייכות ומזייפות
 

מתוך הרגע שבו רק מחכה שייגמררגעים קטנים של אומץ, לא לוותר ולנסות.
 

שהזמן יחלוף הרבה יותר מהר
 

נר דולק מראה לי שאפשר עוד לתקן
 

ובסוף כל יום, אני כותבת אליךכמו שפעם אז אמר לי איזה איש זקן.
 

מודה על שזכיתי לחזור אל זרעותייך
 

הרי ימים שלמים אני חיפשתי את עצמי
 

מהמקום הכי נמוך, הנשמה רוצה גבוהאבל בעצם מי אני- אם לא אתה שבתוכי?
 

לעלות ממצולות, לצוף ולא לטבוע
 

ואולי גם להרגיש, איך לקבל ואיך לתת
 
מתחת לשקרים, אני מוצאת את האמת.

מתוך השלווה שבדיבור אליך
 
מבקשת שלא תסתיר את פניך
 

יודעת, החיים קצרים ואין זמן להתפשר
 

כשהפחד הופך לרצון להתגבר.
 

ובסוף כל יום, אני כותבת אליך
 

מודה על שזכיתי לחזור אל זרעותייך
 

הרי ימים שלמים אני חיפשתי את עצמי
 

אבל בעצם מי אני- אם לא אתה שבתוכי?

הדר אלפסי שירת גאולה 
והיא שעמדהותוכה גאולהוהיא שעמדה

וחיכתה
כי ידענו כי עתבתוכה בנייתהאל בואה של אמתבדמותו גאולהאל בואו של האלציפייה

עת רצון 
גאולת עולמיםעת נושא בתוכורחמים

אדם חופשי

אדיר סלהוב, רמת גן
חופש, מספרים אנשים חדשים, ממש מהניילון, )ועדיף 

שיהיה מתכלה כי העולם לפני אסון אקולוגי( חופש הוא 

יכולת מנטלית ופיזית לעשות מה שאתה רוצה איך שאתה 

רוצה מתי שאתה רוצה. כך הם אומרים, ואז מספרים על 

הפסיכולוג החדש שלהם.

חופש הוא פריצת הגבולות הישנים לעבר עולם חדש. 

ביטול הלאומים והעמים לטובת עם אחד מאושר ושמח. 

על השפה והתרבות יש לשמור כמובן שיהיה מה לעשות 

כשטסים לחו"ל אחרת זה כל כך משעמם. ובכלל מסורת 

 זה כל כך מתוק ונחמד. הנה סבא. תגיד שלום לסבא. 
 חופש הוא שהכל מותר. הכל הכל. ממש הכל. 

זה - חופש.

אבל פתאום. דווקא באמצע העליה, כשאני מתנשף מזיע 

 ונושם בכוח הרגשתי חופשי. 

חופשי לצייר דווקא בתוך הקווים כי אני רוצה לצייר 

 משהו מסוים והוא עדיף לי על לנוע בלי חוקים על הדף. 
חופשי לנגן דווקא לפי חוקי המוזיקה בכדי להפיק צליל 

 מסוים ולא גיבוב חסר פשר.
חופשי להחליט להתאמץ יותר ולא לוותר.

"אני חופשי להתחייב. כנראה שיש חיה כזו "החופש 
 להתחייב" 

חופש, כמוהו כבית. הם אינם מקומות בעולם שבחוץ כי 

אם תחושות בעולם שבפנים.

רק אתמול בערב הביאו לכאן תמונה גדולה עליה היה 

קשקוש חסר משמעות ועניין. סיפרו על התמונה שצייר 

אותה איזה אחד שהפך להיות מפורסם בציוריו. לא הבנתי 

מדוע זה כל כך נחשב, זו הרי תמונה שכל ילד בגן יכול 

לצייר בלי להתכוון בכלל. ומששאלתי הסתכלו עלי בבוז. 

"זו אומנות מופשטת ידידי. אין חוקים. אומנות חופשיה 
 מביקורת".

אם כך, אני מבין מדוע החופש האמתי נמצא בתוך הגבול. 

מחוץ לגבול אין ביקורת, ומשום כך אין חוקים ובסופו של 
 דבר - אין יופי.

נשמתי החופשית בגופי המוגבל היא עצמה הדוגמה 

הקלאסית למבנה הצמיחה הרצוי. זה עובד בערך כך: באה 

נשמתי החופשית ונכנסה בגופי המוגבל שם תוכל לצמוח 

ומכיוון שתוכנתה לצמוח בגבול מוגבל היא איננה יכולה 

ליהנות באמת מהמופשט, מחסר הפשר, מעשיה נטולת 
חוקים מגבילים.

ולפתע הרצון להסיר את ריתמת השגרה החונקת נמוג 

ובמקומו באה שלווה, הבנה, ורצון אמתי להתחייב לאהבת 

חיי ולצמוח ממנה. מתוך ההתחייבות והמאמץ.

פסח. חג בו השתחררנו מעבדות מצרים כך שנוכל להיות 

חופשיים להתחייב לאלוקינו.

מצרים. מעבר להיותה כור ההיתוך ההיסטורי, הינה 

סמל. סמל לטומאה. סמל לכישלון. סמל לעבדות. סמל 

להיטמעות בגויים ולימוד שיטתי של תרבותם.

אנו חופשיים. אנו זכינו לנעורים ולהתחדשות כדרך חיים.

זכינו לקום בבוקר ולומר "הקדוש ברוך הוא רוצה ממני 

משהו" ואני חופשי להתחייב אליו. 

פסח כשר ושמח ;(
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 הרגע להשתחרר

אליה חדד

עורי ילדה פקחי את עינייך, הביטי לקרני השמש בין הענפים

 
עורי ילדה מתחי זרועותייך אל דרך אמיתית נטולה כאבים

חשבי את צעדייך בין סבכי היער האפל 

 
מדדי את דפיקות לבך שלבית הוא קמל

החדירי את האוויר הטהור לגופך
 

אספי את נקודות האור שמאירות את דרכך

 

רחפי בין העלים הזהובים שמטיילים בין הרגליים

שחררי את הכעס מבין העיניים 
 

כשתגיעי לרגע בו לפחד אין הצדקה 
 

לפתע אוזנך תשמע קול דממה דקה

עורי ילדה זה הזמן לצמוח, כמו העצים הרמים שמגיעים 

 לכוכבים

עורי ילדה זה הזמן לשכוח, את כל הזיופים השריטות 

והפצעים הכואבים
 

אל תחפשי קיצורים או מסלול אחר
 

זה הרגע מכל החבלים להשתחרר

וגם כשנדמה שאת הולכת לאיבוד 
 

זכרי תמיד שמישהו מלמעלה שומר עלייך צמוד

לצוף!
עדי בורוכוביץ

ישנם תהומות בעולם.
 יש כאלה שחורים משחור, 

ויש שהם שקועים בים גדול וכחול.
למדתי לא מזמן, שאפשר לצוף על פני המים, 

 גם על פני המים השחורים.
 העניין בלצוף הוא,

 שאי אפשר אז להתעלם מהשמים,
 השמים הפרושים הנהדרים, מקו אופק אחד למשנהו - 

כה גדול היקום ורחב, ויש בו מקום להכיל אותי.... אותי ואת תהומותי.

לפני פסח. וואי וואי פסח קרב ובא, המצות כבר חצי אפויות ואני עם שרוואל, לבן, גופיה ירוקה וציצית. שוכב על הספה בזמן מנחה של שבת, כמה שבועות מוצא את עצמי עם כיפה בצבע בורדו, גדולה, מקיפה את כל הראש, שרוואל אוריה ברלב, קצריןשכח מעצמך
תתכונן, תתחיל להתכונן כבר! תתחיל להיות מצה! חתיכת גאווה שכמותך! מדבר עם עצמי על הספה.

בסדר, נו, בסדר, לקחתי תרמיל עם כמה אגוזים ובננות ויוצאתי לדרך, יצאתי נכנסתי בעצמי.
"תגיד", שאלתי את המוכר התימני, "איך מתבטלים?" "מה השאלה ידידי? צא העיר, התיישבתי בכיסא הפלסטיק, אכלתי ואכלתי, חשבתי וחשבתי,החלטתי לעלות על האוטובוס הראשון שיעצור. ירדתי לאכול בפיצוציה במרכז להתבטל.

שם אמצא ביטול. "הרב, תגיד, אני רוצה להיות ביטול, מה עושים? תעזור לי! האוטובוס עוצר בתחנה המרכזית, הלכתי לכיוון הישיבה שלמדתי בה, אולי גדול! התקדמתי ואני רוצה עוד.נפרדנו לשלום ולקחתי אוטובוס דרומה, חשבתי בנסיעה, התבודדות היא דבר ה', וגם הרגשתי כמה אבא גדול ואני בן קטן.לך?" האמת כן, הדברים הסתדרו לי בראש טוב יותר, סידרתי את המחשבות מול חזרתי למחרת לפיצוציה, שוב אותו כיסא פלסטיק ומוכר תימני. "נו אחי, עזר הגאווה, על האישה, על הילדים, "אבא! אני רוצה להתבטל!" ביקשתי בצעקה. אז יצאתי ליער הסמוך, דיברתי ודיברתי, הסברתי לה' עלי ועל המצוקות שלי, על להתבודד אחי! דבר עם ה'".
בית פתוח למטיילים בקצה העיר, הוא מארח מטיילים. שתינו מים יחד, אכלתי אבל משהו מוזר לי עדיין. המשכתי לשוטט בעיר, לבסוף פגשתי יהודי אחד עם כן, נכון אני כבר מתבטל ומתגמד, תורה, התבודדות, הכל הולך כמו בתכנית קטן לעומת החכמה האין-סופית, כמה השכל שלי קצר לעומתך ה'.עולם קסום של חכמה אלוקית אין סופית. תודה לה', התחלתי להרגיש כמה אני הלילה, לומד ולומד, נכנס בעולם התנאים והאמוראים והכל כל כך יפה שם, אתה שפל".  נשארתי שם ללמוד, למדתי ולמדתי, מעלות השחר עד חצות "תראה, תלמידי היקר, תלמד הרבה תורה, המון תורה, ולאט לאט תרגיש כמה בבקשה". 

אבל איך, איך?? התבודדתי, למדתי תורה, הכל עוזר, אני מרגיש מעט התבטלות, סיפרתי לו שאני רוצה להיות אפס, ביטול ממש, להרגיש את ה'אני בטל' הזה. קורנפלקס.
שלהם?" "עוד מעט פסח, לך תחלק שלישיות של מצות-שמורות לכל השכונה הסביבה, תחשוב כל יום לפני השינה על החברים שלך, מה קורה עם הנשמה "תראה בחורצ'יק, אמר לי פעם הרבי מברוקלין, תעזור לאחרים, תאיר את אבל זה עדיין 'אני' כל הזמן.

בזמן האחרון, אני רק עסוק בחלוקת מצות, מחלק מצוות - חוטים המקשרים כשצחצחתי את הנעליים לכבוד החג, פתאום נזכרתי! שבכלל שכחתי מעצמי ב"ה סיימתי לחלק את המצות-השמורות האחרונות. קחו לכם מצווה טעימה, חיבור ישיר עם ה'". רצתי, הזעתי, רק שעה לפני החג בקיצור רצתי לפה, רצתי לשם, רדפתי אחרי יהודים, דפקתי בדלתות, "נשמות, "דחוף! תארגנו לי 120 שלישיות". נשארו להם רק 95.נדלקתי! נסעתי מהר הביתה, זרקתי את התרמיל על הספה, התקשרתי למאפיה, שלך".
ישראל, לשכוח מהרצון להתבטל.להרגיש את עצמי! לפעול למען הסביבה, לשכוח מה'אני', לעשות למען עם שכחתי שאני רוצה להתבטל בכלל. מדהים! זה בדיוק מה שחיפשתי! לא לשמיים.

החיים שלנו תותים
דניאל סגרון, ירושלים

ברשותך, חנן בן ארי, אני רוצה להוסיף נדבך על השיר שלך, 

המנצח של המצעד של גלגלצ. עם כל הכבוד לזכות לראות 

את מסי, עם כל הכבוד לתותים הפרטיים שעוטפים את חיינו, 

התודה הגדולה היא על המיקום של דורנו בהיסטוריה.

בתקופת התנ"ך עם ישראל חי בצורה אידיאלית עם מלוכה 

ובית מקדש, אבל הנבואה מרחפת מלמעלה ולא תיקנה את 

המעשים הקטנים של החברה. לכן עם ישראל נאלץ לצאת 

לגלות, בשל אי יכולתו ליצור חברה הגונה. בגלות התפתחה 

היהדות ההלכתית, זו ששמה דגש על הפרטים הקטנים 

ומשלימה את הנבואה. אך הייעוד המקורי של היהדות הוא 

לא רק ללמוד בבא קמא, ולכן עם שיבת ציון המודרנית עם 

ישראל קיבל הזדמנות נוספת לחזור לימי התנ"ך, עם היתרון 

של היהדות ההלכתית שהעניקה לנו הגלות.

בשנים הראשונות של המדינה עסקנו בהישרדות, פיזית 

ורוחנית. כעת מדינת ישראל בנויה ומשגשגת, הציבור הדתי 

במדינה גדל ופורח ודורנו יכול להתפנות סוף סוף לייעוד 

המקורי שלשמו נברא העולם – שעם ישראל ימזג בין 

היהדות התנכי"ת ליהדות ההלכתית ומתוך כך יבנה בארץ 

חמדת אבות ממלכת כהנים וגוי קדוש שתהיה אור לגויים. 

בליל הסדר אנו סוקרים את העבר למען העתיד, נזכרים ב'הא 

לחמא עניא' בשביל 'והגדת לבנך', וכשמסתכלים על העולם 

במבט היסטורי אנו צריכים לומר בלילה הזה תודה שזכינו 

לחיות בדור שבשל להתחיל להגשים את הייעוד המקראי של 
'ונברכו בך כל משפחות האדמה'. 

אכן, החיים שלנו תותים.
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מרור
על שום מה

 הכל חגיגי כל כך, המפה הלבנה, הנרות הדולקים, 
הנוצצים,  החג  בגדי  בכוסות,  המזוג  האדום  היין 
ה'פסח'  אמירת  אחרי  והנה,  חירות.  זועק  הכל 
המרמז על היציאה בדילוגים, 'מצה' המסמלת את 
היציאה לחירות, לפתע מופיעה לה השאלה "מרור 
זה שאנו אוכלים על שום מה?" והשאלה עכשיו 
השחרור,  סיפור  את  סיפרנו  כבר  הרי  מפתיעה, 
חייהם  את  "וימררו  בגלות,  ולדוש  לחזור  מדוע 
בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה 
את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך"? למה לא 
החירות  אל  בציפייה  המבטיח,  בעתיד  להתמקד 
ואל מתן התורה שבאופק. מובן שהמרור מהווה 
חלק בלתי נפרד מהחירות בדווקא, הוא איננו רק 
מלווה  המרור  וקשיים,  צרות  על  היסטורי  סיפור 
אותנו אל החירות, "וכל שלא אמר שלשה דברים 

אלו בפסח לא יצא ידי חובתו", וכל זה למה?

במילים  ההסבר  את  מקטנותנו  עדיין  זוכרים  אנו 
רב  רך,  בפה  אומר  אליעזר  "ר'  פרך",  "עבודת 
שמואל בר נחמן אומר בפריכה", ואלו אלו נכונים. 
אין זה קל להפוך עם שלם, שהגיע למצרים כבני 
תחכום  צריך  לעבדים.   – המלך  כמוזמני  חורין, 
שואף  בעולם  אנושי  יצור  כל  לזה.  מאד  גדול 
לחירות, אין מי שמוכן מרצונו לאבד את חירותו. 
העבד במהותו אין לו אישיות שלו, הוא חי למען 
אדונו ותו לא. איך הצליח פרעה להפוך עם שלם 

לעבדים?

עבודה.  לחיי  המוני  גיוס  רך".  "פה   – א'  שלב 
פרויקט הבניה המלכותי יוצא לדרך, כל המשתתף 
בפעילות בו, זוכה למשכורות ענק מקופת המדינה. 
וכך למרות שעד היום עם ישראל לא עובד אצל 

מצרים, לפתע כולם מתגייסים לעבודה.

לעבוד,  התרגלתם  חינם".  "עבודת   – ב'  שלב 
יפה, עכשיו הפרויקט נתקל בקשיים, אבל עדיין, 
בעבודה משותפת, נציל את הפרויקט ואז בעתיד 

נקבל שוב משכורת. והעם ממשיך לעבוד!!

בחינם,  לעבוד  התרגלתם  "פריכה".   – ג'  שלב 
מצוין, עכשיו קצת לחץ פיזי לא מתון, "וימררו", 
שייכים  אינכם  עבדים.  של  לעם  אתכם  הופך 
המדינה,   – הקולחוז  רכוש  אתם  יותר,  לעצמכם 
ומכאן אל העבדות. )חוץ משבט לוי שלא התפתה 

לכתחילה לצאת לעבודה(.

העבד שקוע בתוך עבדותו, אינו מעלה על דעתו 
אינו  שאחריו  וזה  הבא  הדור  שחרור.  אפשרות 
זוכר כלל מצב אחר. למעשה הוא משוכנע שזהו 
פונים  אינם  אלוקיהם  אל  אפילו  הטבעי,  ייעודו 
בבקשת שחרור. כי העבד אינו שואף לחירות, הוא 
שואף מקסימום להטבת תנאי עבודה )כן תבן, לא 
קורצת  העולמית,  האימפריה  מצרים,  ארץ  תבן(. 
במחמדיה ובתשוקותיה )"כגן ה' כארץ מצרים"( 
"אין  יתרו(  )במכילתא  כמבואר  לעבדים.  אפילו 
עבד יכול לברוח ממצרים", שהיה נוח לו להיות 
שם עבד מלהיות שר בארץ אחרת, כי הוא עובד 

האימפריה.

שהובטחה  כפי  הגאולה,  זמן  מתקרב  כאשר  רק 
ישראל  לבני  תזכורת  נשלחת  אבינו,  לאברהם 
מלך  וימת  ההם  הרבים  בימים  "ויהי  משמים, 
ויזעקו,  העבדה,  מן  ישראל  בני  ויאנחו  מצרים, 
ולפתע,  העבדה".  מן  האלקים  אל  שועתם  ותעל 
ישראל  בני  לפתע  נזכרים  השעבוד,  קושי  מחמת 
באביהם שבשמים, פונים אליו ומתחננים "הוציאה 
ממסגר נפשי", וממילא מושיע להם ה'. וזה רומז 
הזוהר הקדוש, שנגלה הקדוש ברוך הוא לישראל 
והלא  עבדים  להיות  באתם  מהיכן  להם,  ואמר 
רוצים  איננו  ה'",  אל  "ונצעק  ומיד  אתם,  בנים 
להיות עבדים יותר. "וישמע אלקים את נאקתם", 
גאולתכם.  זמן  הגיע  השמימית,  ההכרזה  הגיעה 
כל זה יכול היה לקרות, אך ורק כאשר הם מזהים 
את החיסרון וזועקים מר לי מר. רק אדם המזהה 
עצמו במצבו הירוד ומתקומם נגדו, מסוגל לצאת 
ממנו ולהפוך לבן חורין. השקוע בבוץ ובטוח שזה 

שוקולד, לעולם לא יצא.

של  הגדול  הלילה  של  בעיצומו  אנחנו  כאשר 
השנה, ליל הסדר, אנחנו מהרהרים בליבנו, האם 
אדם  ודור חייב  דור  ש"בכל  מבינים  אנו  באמת 
לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"? האם 
זיכרונות  זה לא רק לילה חגיגי בו מתרפקים על 
העבר, על השעבוד של אז ועל החירות של פעם? 
ואם כן חוזרת שאלתנו מדוע אחר שכבר דיברנו 
על הפסח והמצה – סימני החירות – עלינו לחזור 
יעקב': "ואפילו  ה'בית  רבנו  אומר  המרור?  אל 
וכו'.  התורה  את  יודעים  כולנו  חכמים,  כולנו 
לגמרי,  תורה  בדברי  מלומדים  שכבר  אף  היינו, 
עוד  שהיא  מידה  איזו  עדיין  בו  יש  מקום  מכל 
לפני  לעבוד  ממצרים  יוצאת  זו  ובלילה  בגלות, 
השם יתברך. על כן מצווה לספר ביציאת מצרים, 
יוצא  בפרט  אחד  שכל  הוא מעצמו,  שהסיפור 
ממצרים בלילה הזה. והיינו מה שיש בו איזה מדה 
לפני  לעמוד  יכולה  ואינה  משוקעת  היא  שעדיין 

השם יתברך".

כל אדם יכול בלילה זה לצאת מתוך שיעבוד שבו 
הוא נמצא, לב יודע מרת נפשו, אבל בתנאי אחד, 
לעס  שבתוכך,  המרור  את  חפש  המצב,  את  הכר 
נשגב  בלילה  תוכל  וכך  מרירותו  את  הבן  אותו, 
זה לצעוק אל ה' ולומר "הוציאה ממסגר נפשי", 
הרעים,  לרצונותי  עבד  יותר  להיות  מעוניין  אינני 
הנה הם לפניך, עזרני לצאת מהם, עזור לי להמתיק 
את המרור. לזה היא ההלכה במצוות אכילת מרור, 
המרור  בולע  אדם  שאם  יצא",  לא  מרור  "בלע 
זו היא עיקר  ולא מרגיש את טעמו המר, אדרבה 
המרירות, שאין האדם מרגיש צערו ואין לו שום 
ונעלמת  נבלעת  שהמרירות  לתפלה,  התעוררות 
ולמתקו  ללעסו  היא  מרור  מצוות  ועיקר  ממנו. 
ובזה  המרירות,  טעם  שירגיש  והיינו,  בשיניים, 
וימתיק  שיושיעו  לה'  להתפלל  חשק  בו  יתעורר 

המרירות.

הוא,  באשר  אחד  לכל  מובן  יהיה  זה  כל  כאשר 
ביושבו מול המצה והמרור כאחד, הכרת החיסרון, 
הבנתו והרצון לצאת ממנו, יבוא לילה זה בהדרת 
הקדוש  המלכים  מלכי  מלך  עליו  יגלה  קדושתו, 
ברוך הוא ויאמר לו, בוא בני, בוא אלי, אינך עוד 
עבד, אתה אדון למעשיך, "ויוצא את עמו ישראל 

מתוכם לחרות עולם".

הרב אלחנן ראובן גולדהבר
על פי חסידות איזביצא

רק אדם המזהה עצמו במצבו 
הירוד ומתקומם נגדו, מסוגל 

לצאת ממנו ולהפוך לבן חורין. 
השקוע בבוץ ובטוח שזה 
שוקולד, לעולם לא יצא

לא רק לילה חגיגי
 כל כך התרחקנו מהחוף, עד ששכחנו מאין באנו ומי אנחנו באמת. 

אכילת המרור היא הצעד הראשון לגאולה שלנו
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 הסדרה הייחודית שהעניקה לבני התורה טעימה
מאוצרות תורתו של הרבי מליובאוויטש זי"ע

 ממשיכה עם 
3 כרכים חדשים: ד'-ה'-ו'

לקט נבחר של חידושים ועיונים בכל מקצועות התורה 
- על סדר הפרשיות והמועדים.

ב"ה

 טעמי המצוות על פי החסידות,
מאת אדמו"ר הצמח צדק, נכדו של בעל התניא.

הספר נחשב לאחד מאבני היסוד בתורת חב"ד, 
 ומתבארת בו המשמעות הפנימית
 של מצוות שונות תוך כדי הסברה בהירה
בנושאים מרכזיים  בפנימיות התורה.

אוצר לקוטי שיחותדרך מצותיך

ממעלות המהדורה החדשה

הדפסה חדשה באותיות מאירות עינים

חלוקה לקטעים עם פיסוק מלא

פענוח ראשי־תיבות

ביאור נרחב בתוספת סיכומים וקיצורים

ציונים ומראי מקומות

אוצרות חדשים
מתגלים!



ומרור מצה פסח 
 ליל הסדר. ערב שכולו סימני דרך, תזכורת מהיכן 

באנו ולאן פנינו מועדות.
קריאתה,  בעת  המנהגים  וריבוי  ההגדה  אריכות 
ה'סדר'  מטשטשים במעט את הציר המרכזי של 
כולו, לכן עם סיום ה'מגיד' אנו מזכירים לעצמנו 

מהו עמוד השדרה:
פסח, מצה ומרור.

מה יש בשלוש המצוות הללו שהופך אותן ליסוד 
ליל הסדר, לילה כה חשוב, בו מציין עם ישראל 

את לידתו?
ניתוח מחשבתי מזהיר שעורך הרבי מליובאוויטש 
חדש.  אור  עליהן  שופך  הללו,  המצוות  לשלוש 
בכל מצווה מהשלוש, טמון טיפ חשוב אל מול 

אתגרי היום יום שאחרי חג הפסח.

מצה
החפוזה  הבריחה  שהרי  גאולה,  מסמלת  מצה 
של עם ישראל ממצרים, לא הותירה זמן לבצקם 
בניגוד  מצה.  לאכול  החיוב  נוצר  וכך  להחמיץ, 
נצחית  הגאולה  וחולף,  זמני  מצב  שהיא  לגלות 
אינו  הגאולתית  המצה  אכילת  חיוב  לפיכך  היא. 
משתנה, והן בימי המקדש והן בזמן הזה חיובה 

הוא מהתורה.

עם זאת מצאנו חילוק אחד מעניין בין המצה בזמן 
המקדש לבין זמננו אנו: בזמן בית המקדש טבלו 
כיום.  מקובל  שאיננו  מנהג  בחרוסת,  המצה  את 

מדוע?

היות  והוא  המצה  לאכילת  נוסף  שטעם  אלא 
המצה לחם של של עבדים, בכך היא מזכירה לנו 
את שעבוד אבותינו במצרים. מסתבר שיש גם פן 

גלותי למצה.

רצו  המקדש  בית  בזמן  המנהגים:  שינויי  ומכאן 
כדי  המצה,  של  הגלותי  הטעם  את  גם  להדגיש 
לחדד את הפער בין זמן השעבוד בו אכלנו לחם 
לחם  אוכלים  בו  הגאולה  לזמן  )מצה(  עבדים 

גאולה )מצה(.

משום כך, החרוסת המשמשת כתזכורת ל'טיט' בו 
בוססו אבותינו בעת הגלות הקשה במצרים, היתה 

השלמה לצד הגלותי של המצה.

והשכינה  מקדש  בית  לנו  כשאין  בימינו,  אך 
ללא  גם  קיימת  לכך  המרה  התזכורת  בגלות, 
החרוסת והמצה הגלותית, לפיכך הותירו חכמים 
לחזק  המצה,  של  הגאולתי  הטעם  את  רק  בפינו 

את רוחנו ולהזכיר לנו שבסופה של כל גלות באה 
כמצה  נצחית,  גאולה  תהיה  אף  ובסוף  גאולה, 

שחיוב אכילתה לא משתנה לעולם.

ונותר  בחרוסת,  המצה  את  טובלים  איננו  לפיכך 
בפינו רק טעם הגאולה.

 

מרור
שאכלו  המרורים  את  לנו  להזכיר  המרור  תפקיד 
מרה  לתזכורת  זקוק  מי  אך  במצרים.  אבותינו 
בשעה שכיום לנו מרור משלנו, ובשפע. הרי טרם 
הגאולה השלימה, המקדש חרב ועם ישראל סובל 

ומדמם.

לאכול  אותנו  מחייבת  התורה  אין  כיום  לפיכך 
מדברי  כחיוב  רק  נותרה  ואכילתו  כבעבר,  מרור 

חכמים.

 

קרבן פסח
אין  כיום  מהתורה.  חיובו  המקדש  בית  בזמן 
לקרבן  וזכר  כסימן  רק  והוא  כלל,  אותו  אוכלים 

בלבד.

קרבן הפסח, שהיה לב ליבו של חג הפסח בזמן 
פרקטי,  בהיבט  להתקיים  יכול  לא  המקדש,  בית 
ה'פסח'  מדגיש  בכך  מדרבנן.  כחיוב  לא  אפילו 
את הפער, שכמעט בלתי ניתן לגישור, בין גלות 
וציפייה  בכיסופים  מתמלאים  אנו  בכך  לגאולה. 
עם  הפסחים  מן  שוב  לטעום  כבר  שנזכה  כנה, 

בנייתו של הבית השלישי.

• • • 

עם  של  חייו  בסיפור  מרכזי  זמן  הוא  הסדר  ליל 
את  להוות  שנבחרו  המצוות  כך  משום  ישראל, 

ואף  תזכורת,  מהוות  הסדר,  של  השדרה  עמוד 
נתינת כח, להתמודד עם אתגרי החיים הממתינים 

לנו ביום שלאחר חג הפסח.

 מצה - קביעות: כולנו נתונים לשינויים תמידיים 
כלכליות  עזות  טלטלות  רוח,  מצבי  בחיינו. 

ורוחניות, וים של אתגרים לאין קץ.

את  לנו  מזכירה  המצה  הללו,  הסערה  גלי  בין 
העוגן של הקביעות שהתורה מעניקה לנו.

ישנן מצוות ומשימות, שיהודי חייב לעמוד בהן, 
כמעט בכל תנאי. תפילין, שבת, טהרת המשפחה, 
כשרות וכדומה. הדבר לא פתוח למשא ומתן ואין 

בכך פשרות.

כפי שהמצה נאכלת בזמן בית המקדש ובתקופת 
הגלות באותה רמת חיוב, כך עלינו לזכור כי יש 
ובכל  אופן  בשום  עליהם  לוותר  שאסור  דברים 

מצב.

זהו העוגן היהודי של חיינו ואין בו מקום לשינוי, 
ולו הקל ביותר.

בעת  המרור  על  "וויתרה"  סייג: התורה   - מרור 
הזאת, אך חכמינו החזירו אותו לשולחן הסדר.

הדבר מזכיר לנו את כל אותם 'סייגים' וחומרות 
שהתורה לא דורשת מאיתנו, אך חכמינו בתבונתם 
מתהום  שנתרחק  מנת  על  בחיינו,  אותם  הציבו 

החטא.

הבשר  'סתמיים': חתיכת  עניינים   – פסח  קורבן 
שעל שולחן הסדר, זו המזכירה את קורבן הפסח, 
כן,  אם  מדוע,  פרקטי,  שימוש  שום  בה  אין 

מתעקשים להשאיר אותה שם?

הדבר מזכיר לנו את כל אותם עניינים שאין בהם 
נסיעה    - יהדות  לצרכי  פרקטי  שימוש  לכאורה 
לכאורה  אלו  ספורט?  במשרד?  עבודה  ברכב? 
קורבן  וליהדות? "זכר  להם  ומה  שלנו,  'החיים' 
חייבים  הללו  הדברים  גם  כי  לנו  מזכיר  הפסח" 

להיות חלק ממארג חיינו היהודיים.

זה  הרי  ספורט,  עושה  יהודי  כאשר  למשל,  כך 
עבודת  מדרכי  ושלם  בריא  הגוף  ש"היות  בגלל 
הרי  למחייתנו,  עובדים  אנו  כאשר  הוא".  השם 
ימים  זה על מנת לקיים את ציווי התורה "ששת 
תעבוד", וכאשר נוסעים ברכב זה הזמן להקשיב 
או על מנת לאגור  לשיעור תורה, לעצור טרמפ, 
דבר  אין  לנו.  יזמן  שהבורא  הבאה  למצווה  כח 

שאין לו מקום בעבודת ה'.

בזמן בית המקדש רצו להדגיש 
גם את הטעם הגלותי של המצה, 

כדי לחדד את הפער בין זמן 
השעבוד בו אכלנו לחם עבדים 
)מצה( לזמן הגאולה בו אוכלים 

לחם גאולה )מצה(

הרב יואל בייץ'
על פי שיחה מהרבי מליובאוויטש

שלוש רמות של קיום
מזמן המקדש ועד היום, המצה לא השתנתה, המרור הפך לחיוב מדרבנן ואילו קרבן הפסח 

איננו. לשלישייה הזו יש השלכות רבות על עבודת ה' בלילה הקדוש ובכל השנה



כוסותארבע 

לדעת  יש  אך  לגאולה!  משתוקקים  אנחנו  כמה 
תהליכים  אחד.  ביום  מגיעה  לא  הגאולה   –
רבים יעברו על כל אחד מאתנו עד שיגיע הרגע 
לומדים  אנו  זאת  בשלמות.  המיוחל וניגאל 
מגאולת מצרים. ישראל לא השתחררו ביום אחד 
היו צריכים  סיני. הם  ישירות למרגלות הר  וטסו 
לעבור ארבעה שלבים ורק בסיומם, כששמעו את 
ְלָעם  ִנְהֵייָת  ה  ַהּזֶ דבר ה' בהר סיני, נאמר: "ַהּיֹום 

לה' ֱאלֶֹהיָך". 

ממצבם  העבודה.  הפסיקה  הראשון רק   בשלב 
השפל של ישראל כעבדים הגיעה לפתע הרווחה. 
את  זיעזעו  עמו  ועל  פרעה  על  שנחתו  המכות 
פסקה  הקשה  והעבודה  האלילית  האימפריה 
)"והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים"(. בשלב 
זה פרעה עדיין שלט בנו בכל תוקף ומיאן לשחרר 
את העם, תפיסת עולמו האלילית עוד לא נכנעה 

ושלטונו ותרבותו עדיין כבשו את חיינו.

די  לא  השני.  הגיע השלב  בכורות  מכת   עם 
שישראל הפסיקו את עבודתם המאומצת, הם יצאו 
לגמרי מרשות פרעה וניצבו לראשונה כבני חורין 
)"והצלתי אתכם מעבודתם"(. אך גם אז עוד לא 
הגיעה הגאולה השלמה. המצרים אמנם שיחררו 
בטעותם.  לחלוטין  הכירו  לא  עדיין  אך  אותנו 
שישראל  הבין  כשפרעה  ימים  שלושה  לאחר 
מבקשים לברוח ולעמוד ברשות עצמם הוא גייס 
את צבאו וחזר לרדוף אותנו. על שפת הים, בשעת 
משבר, התעוררו שוב מחלוקות וספקות. חלקים 
ופיקפקו  למצרים  לשוב  רצו  מישראל  גדולים 
מסוגלים  שאנחנו  שהאמונה  נראה  בהצלתם. 
להעמיד אומה קדושה שתעצב ותאיר את החיים 

האנושיים עוד לא התבססה כראוי בלב האומה.

נפש  במסירות  נוסף.  צעד  צעדנו  הים   בקריעת 
כשלנגד  מנהיגיה  אחרי  האומה  צעדה  מופלאה 
מדובר  לא  בים.  נשטף  מצרים  חיל  עיניהם 
סופית  נפטרנו  הרגע  באותו  טכני.  מאורע  בעוד 
מהאיום המצרי. התקבעה בנו ההבנה שלתרבות 
בגלי  נשטפת  היא  ומעמד,  קיום  אין  האלילית 
עתידנו  אל  צועדים  אנו  חורבותיה  ועל  הזמן 
בבטחה )"וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים 
נמצאנו  האחרון בו  הגיע השלב  אז  גדולים"(. 
החוצב  ה'  וקול  סיני  הר  סביב  לעמוד  ראויים 

להבות אש חדר לליבנו )"ולקחתי אתכם לי לעם 
ה' אלהיכם  אני  כי  וידעתם  והייתי לכם לאלהים 

המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים"(. 

עם  יחד  נגאל  מאיתנו  אחד  כל  הסדר   בליל 
ידי  על  נפתחים  אנחנו  זה  תוכן  אל  האומה. 
שתיית ארבע כוסות יין. היין מטשטש את השכל, 
מנתק את האדם מהעולם החיצוני ומסוגל לקרב 
סוד.  יצא  יין  נכנס  העמוקות.  לשאיפותיו  אותו 
עם הכוס  שלם:  עולם  בתוכנו  משחררת  כוס  כל 
מהעולם  להתנתק  מתחילים  הראשונה אנחנו 
שבמצרים  )כשם  חיינו  את  השוטף  החיצוני 

השנייה אנחנו  בפרך(. בכוס  לעבוד  הפסקנו 
המקיפה  שהתרבות  עד  יותר  עמוק  חודרים 
וההישגיות,  החיצוניות  את  המעצימה  אותנו, 
)כשם  בעינינו  ערכה  את  לחלוטין  מאבדת 
שבמצרים השתחררנו משלטונו של פרעה(. בכוס 
לא  אנחנו  מתעצמת,  בכוחנו  השלישית הוודאות 
מאוימים מאף תרבות, ברור לנו שיש עולם פנימי 
)כשם  חיינו  את  להדריך  הראוי  ומיוחד  אצילי 
שבקריעת הים נשטפו המצרים וישראל סוף סוף 
ראויים  אנחנו  אז  עצמם(.  לרשות  לגמרי  עמדו 
מתמלאים  הרביעית ואנחנו  את הכוס  לשתות 
אהבה עצומה למלכנו ולדברו המתגלה אלינו דרך 
במעמד  ישראל  שעמדו  )כשם  ומצוותיה  התורה 

הר סיני(.

להאמין  בעצמנו,  להאמין  לנו  קורא  הסדר   ליל 

שאנחנו מסוגלים להשתחרר ולהתנתק, להתעלות 
מכל השפעה ולהקשיב לקולות הפנימיים ולדבר 
ה' העובר באומה מדורי דורות. ארבעת הכוסות 
יעזרו לנו. יחד עם המצה והמרור, ההגדה ושירת 
המלך,  אל   – פנימה  אותנו  יכניסו  הן  ההלל, 

בכבודו ובעצמו.

זה  ואין  נקרא שבת,  פסח  טוב הראשון של   יום 
אל  השביתה,  אל  ראויים  אנו  מכוחו,  במקרה. 
השחרור הרוחני העובר עלינו בכל שבוע ושבוע: 
ה'  ַוּיִֹצֲאָך  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ּבְ ָהִייָת  ֶעֶבד  י  ּכִ "ְוָזַכְרּתָ 
ָך ה'  ן ִצּוְ ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ַעל ּכֵ ם ּבְ ָ ֱאלֶֹהיָך ִמׁשּ

ת". ּבָ ַ ֱאלֶֹהיָך ַלֲעׂשֹות ֶאת יֹום ַהׁשּ

 בכל שבוע, עם בואה של השבת, אנחנו יוצאים 
מנוחה. בשלב  באה  שבת  באה  לחרות.  מעבדות 
הראשון אנחנו משילים מעלינו את כל הצלצולים 
הרעשניים, את כל העבודות המייגעות ואת כל מה 
שיש  להרגיש  ומתחילים  לעשות"  לחוץ  ש"הכי 
לנו עולם פנימי שבו יושבת נפש טהורה ששישה 
מצדנו  התייחסות  למעט  בסבלנות  חיכתה  ימים 
"ַוְיַכל  בשבת:  ממלאכתו  פסק  הקב"ה  גם  )כך 
ה"(. בשלב  ר ָעׂשָ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ְ ּיֹום ַהׁשּ ֱאלִֹהים ּבַ
גם  משתחררות  שלנו  והרגשות  השני המחשבות 
משימות  אחרי  המטורף  המרדף  מכל  הלחץ  הן, 
והישגים קצת נרגע ושקט עמוק שב לחיינו )זוהי 
ל  ִמּכָ ִביִעי  ְ ַהׁשּ ּיֹום  ּבַ ּבֹת  ׁשְ כבר שביתה גמורה: "ַוּיִ
ה"(. כעת מגיע השלב השלישי.  ר ָעׂשָ ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ
המכבידים  הרשמים  מכל  להתנתק  כבר  הצלחנו 
עצמנו  לרשות  עומדים  ואנחנו  המעשה  ימי  של 
כבני חורין )במצב זה אנחנו לא רק שובתים אלא 
יֹום  ֶאת  ֱאלִֹהים  "ַוְיָבֶרְך  מלמעלה:  מתברכים  גם 
ִביִעי"(. רק אז אוזננו נפתחת ואנחנו מצליחים  ְ ַהׁשּ
נעימים  דבריו  המלך.  של  קולו  את  לשמוע 
ומשמחים, הם מזכירים לנו כמה אנחנו אוהבים 
ה'  ואת  הבריות  כל  את  והאחדות,  השלום  את 
מזמין  המלך  הרביעי.  זהו השלב  ותורתו.  יתברך 
מתמלאים  ואנחנו  לביתו  פנימה  להיכנס  אותנו 

ׁש ֹאתֹו"(. באהבתו ורצוננו נדבק ברצונו )"ַוְיַקּדֵ

 שביתת ישראל מעבודת מצרים, השביתה שלנו 
והשביתה  המעשה  ימי  בששת  החול  ממלאכות 
של חיינו מכל החומרנות, ההישגיות והחיצוניות 

- יתאחדו ויתמזגו. יחדיו הם יאירו את חיינו.

הרב נעם ונגרובר
על פי מהר"ל ושפת אמת

ליל הסדר קורא לנו להאמין 
בעצמנו, להאמין שאנחנו 

מסוגלים להשתחרר ולהתנתק, 
להתעלות מכל השפעה 

ולהקשיב לקולות הפנימיים 
ולדבר ה' העובר באומה מדורי 
דורות. ארבעת הכוסות יעזרו לנו

יוצאים, יוצאים, נגאלים, נגאלים!
 זה אמנם לא פורים, אבל גם בליל הסדר 'נכנס יין יצא סוד'. 

ארבע הכוסות מקבילות לארבע שלבי הגאולה, מכוס לכוס אנו משתחררים ונגאלים



 לאכול
 ולשתות
משיח

הרב יצחק גינזבורג 

שביעי של פסח - סעודת משיח

מן
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ע ו
ש
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ור
צי

הבעל שם טוב היה אוכל 
שלוש סעודות באחרון של 
פסח. הסעודה השלישית 
הייתה נקראת סעודת 

משיח, כי באחרון של פסח 
)אדמו"רי חב"ד(מאיר גילוי הארת משיח 
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של  הענין  את  גילה  טוב  שם  הבעל  לחיים.  לחיים 
שלום-דובער(  )רבי  הרש"ב  והרבי  משיח  סעודת 
מליובאוויטש תקן שישתו בה ארבע כוסות יין. הרבי 
משיח  סעודת  של  הכוסות  ארבע  שבשתיית  אומר 
צריכים כוונה, ואם לא כוונו יש ספק אם יצאו, ואז 

יצטרכו שוב לשתות את ארבע הכוסות... 

קובעים  עליה  המצה,  היא  משיח  בסעודת  האכילה 
הכוסות  ארבע  שתית  היא  והשתיה  הסעודה,  את 
שתו  ֵרִעים  "אכלו  משיח,  ושותים  משיח  אוכלים   –
"מה  לגבי  כתוב  יום"  "היום  בלוח  דודים".  ושכרו 
משיח'  'אכילת   – תענוג  הינה  אכילה  כי  נשתנה" 
היינו אכילת ההנאה של משיח ו'שתיית משיח' היינו 
השתיה של שמחת המשיח, "אין שמחה אלא ביין". 

להפנים את האמונה
המשיח  את  בשלמות  ושותה  שאוכל  מי 
נעשה בעצמו משיח )ובפרט מי שדואג שכולם, 
ובשתיית  משיח  בסעודת  יהדרו  והנשים,  האנשים 
משיח  לאכול  פירוש  מה  שבה(.  הכוסות  ארבע 
המצה  הפנמה.  הן  ושתיה  אכילה  משיח?  ולשתות 
האמונה.  מאכל  דמהימנותא",  "מיכלא  היא  בכלל 
על  להשפיע  בלי  ב'מקיף',  להשאר  יכולה  אמונה 
המעשים, כמו שכתוב "גנבא אפום מחתרתא רחמנא 
קריא". הגנב מאמין בה', הוא מתפלל אליו, 
אבל הוא בכל זאת גונב ותוך כדי זה מתפלל 
– האמונה לא נוגעת לו למעשה. כשאוכלים 
אמונה, באכילת המצה בליל הסדר, מפנימים אותה 
המעשים.  על  ומשפיעה  למחייבת  אותה  והופכים 
אחר,  משהו  היא  פסח  של  בשביעי  האכילה  אבל 
רשות.  של  מצה  אלא  חובה  של  מצה  לא  כבר  זו 
החג  בכל  שהמצה  חז"ל  למדו  פסח  של  משביעי 
בחסידות  אבל  הראשון,  מבלילה  חוץ  רשות,  היא 
עושים 'עסק' מזה שהלימוד הוא דווקא משביעי של 
פסח, ודווקא בו מתגלה הענין הגבוה של "רשות" 
ה"מיכלא  של  כשהאכילה  מ"חובה".  שלמעלה 
'לרחף'  דמהימנותא" היא חובה, האמונה מפסיקה 
מחייב.  באופן  המעשים  על  משפיעה  והיא  מרחוק 
אבל כשאנחנו אוכלים מצה אכילת רשות 
אלא  ומחייבת,  משפיעה  רק  לא  האמונה 
והופכת  לתוך המעשים  היא חודרת ממש 

למהות שלהם. 

האדם  של  המציאות  לתוך  שחודרת  בה'  האמונה 
ביטוי  ממש  הם  שלו  המעשים  שכל  כזה,  באופן 
להאמין  של אמונה, היא בעצם האמונה במשיח. 
תופיע  ה'  שמלכות  להאמין  זה  במשיח 
של  מהמלכות  החל  במציאות,  בשלמות 
המשיח  במלך  האמונה  בעצמו.  המשיח 
המלכות  הפוליטיקה,  שגם  אומרת 
וההנהגה של המציאות, הן גילוי אלוקות. 
המצוות  לתוך  לגמרי  תחדור  שהאמונה  שזוכה  מי 
אמונה,  של  מעשים  הם  שלו  המעשים  שכל  שלו, 
לימות  "להביא  הדברים  בכל  מודע  באופן  פועל 

המשיח".

לפני  הוא  הבינוני  הכוונה של  כתוב שעיקר  בתניא 
המעשה – לאו דווקא תוך כדי המעשה – ולכן נכוון 
בבחינת  יהיו  והכוסות  הסעודה  שכל  מראש,  כבר, 

'אכילת משיח' ו'שתית משיח'. לחיים לחיים.

ארבע כוסות של משיח
פרטי  באופן  עכשיו  נסביר  הכללית,  הכוונה  אחרי 
כוונה של משיח בכל אחת מארבע הכוסות וכוונה 
ארבע  יש  משיח  במלה  מצה.  באכילת  משיח  של 
מארבע  אחת  כל  לכוון  מתאים  הכי  ולכן  אותיות, 
הכוסות לאחת מארבע האותיות: הכוס הראשונה – 
הכוס  י;   – הכוס השלישית  ש;   – השניה  הכוס  מ; 

הרביעית – ח. מה זה אומר?

בספר יצירה כתוב שהאותיות מ ו-ש הן האותיות של 
היא  הראשונה  הכוס  וכך,  האש.  ויסוד  המים  יסוד 
בסוד של מים. כדי להפנים את הענין של המשיח צריך 
קודם כל לשטוף טוב את כל מה שעלול להפריע, את 
כל הדברים הלא-רצויים שיש בנפש. יש לנו כל כך 
הרבה עכבות גלותיות בתוך הנפש, כל מיני 
משיכות ותאוות והנחות יסוד שמפריעות 
בכוס  לכן,  המשיח.  לימות  להתקדם  לנו 
כל  את  מהנפש  שוטפים  אנחנו  הראשונה 
המניעות וההתנגדויות הפנימיות שיש לנו 
למשיח, ועושים את עצמנו כלי נקי ומוכן 

לגילוי החדש. לחיים!

משיח.  כעת מגיעים לכוס השניה, שכנגד ה-ש של 
אחרי ששטפנו מעצמנו את כל מה שמפריע, צריך 
הלב  את  ולהלהיט  להבעיר   – אש  להצית 
הוא  והמים  החבור של האש  משיח.  של  בענין 
"נס בתוך נס". למים יש טבע קריר וזורם ואילו האש 
רותחת ועולה למעלה. מי שיש לו גם מים של משיח 
וגם אש של משיח מסוגל לנתב את ההתלהבות שיש 
ש'זורמות'  לפעולות משיחיות  בפנימיות הלב שלו 
שההתרגשות  בלי  שינוי  בה  ומחוללות  במציאות 
תפגע בתפקוד שלו. יותר מזה, אחרי שהמים שטפו 
במשיח  האמונה  וההפרעות  ההתנגדויות  כל  את 
שהעולם  ברור   – וזורם  טבעי  למשהו  הופכת 
הולך אל התכלית שלו, והמשיח הוא הדבר 
ההתלהבות  האש  את  בעולם.  צפוי  הכי 
מדליקים רק כדי לזרז את התהליך בשיא 

המרץ. לחיים לחיים, לכוס השניה של משיח.

אחרי שתי הכוסות הללו, הכוס השוטפת את הנפש 
והכוס המבעירה את נקודת פנימיות הלב, באה הכוס 
י  האות  משיח.  של  ה-י  כנגד  המכוונת  השלישית, 
רומזת ל-יין שבתוך הכוס. שתי הכוסות הראשונות 
ומעוררות  המשיח  של  לגילוי  האדם  את  מכשירות 
אותו לחפוץ בו בהתלהבות יוקדת )'קאך זיך' בעניני 
משיח(, ואז מגיע הזמן 'לשתות' את היין בעצמו – 
להבין איך העולם יראה בימות המשיח, להרגיש את 
החידוש של הגאולה ולשמוח בשמחה של המשיח. 

לחיים!

אחרי שתית היין שבכוס, הכוונה של הכוס השלישית, 
יכול להתקיים "נכנס יין יצא סוד" – הסוד של המלך 
התגלות  גם מהלב החוצה.  להתגלות  יכול  המשיח 
סודו של המשיח בחוץ, ללא כל מעכב ומפריע, היא 
דעת( – ה-ח  בינה  חכמה  )חרות =  החרות המקווה 
של הכוס הרביעית, החותמת את "זמן חרותנו" – בה 
נשלמת המלה משיח. לחיים לחיים, כעת שותים את 

הכוס הרביעית של משיח.

כוונת משיח במצה
מארבע  להתפשט  צריכה  המשיח  של  הכוונה 
הכוסות גם אל המצה שאוכלים. אחד הפסוקים של 
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של  לאחרון  חסידות  במאמרי  מובא  שגם  משיח, 
פסח, הוא "עלה הֹפרץ לפניהם". סופי התיבות של 
למפרע.  מצה  אותיות  הם  לפניהם"  הֹפרץ  "עלה 

כדאי לאכול עוד מצה בכוונה הזו.

הפסוק השלם כולל שלשה ביטויים – "עלה הֹפרץ 
בראשם".  והוי'  לפניהם  מלכם  ויעבֹר  לפניהם... 
הוא  המשיח  למלך  קולע  שהכי  שהתיאור  ברור 
חסידות  במאמרי  אבל  לפניהם",  מלכם  "ויעבֹר 
מובא בפשטות ש"הֹפרץ" הוא מלך המשיח, שבא 
"ואלה  פרץ",  עליך  פרצת  "מה   – פרץ  מצאצאי 
תולדות פרץ ]תולדות מלא דמלא[... וֹעבד הוליד 
את ישי וישי הוליד את דוד" שממנו מלכא משיחא 
שנקרא הפורץ. לכן מתאים להסביר את כל שלשת 
במלך  בחינות  שלש  כמתארים  בפסוק  הביטויים 

המשיח: 

הֹפרץ  "עלה  היא  המשיח  הראשונה של  המדרגה 
לפניהם". בפשט, אם רוצים להסביר גם את "עלה 
הֹפרץ לפניהם" וגם את "ויעבֹר מלכם לפניהם" על 
משיח, מתאים לומר ש"הֹפרץ" היא המדרגה של 
המשיח עוד לפני שהוא מלך בפועל. המשיח הוא 
שהכי  ומי  לפרוץ,  צריך  משיח  להביא  כדי  פורץ, 
פורץ נעשה מלך המשיח. אצל כל יהודי יש ניצוץ 
לצאת  בכח  שלו,  הפריצה  בכח  שמתגלה  משיח 
מכל המסגרות של הגלות, ומי שהכח הזה מתגלה 
אצלו בצורה הכי גדולה )ומתוקנת – "אורות דתהו 
מן  "עלה   – השאר  מתוך  עולה  דתיקון"(  בכלים 

הארץ" – ומתגלה כמשיח, "הֹפרץ" ב-ה הידיעה.

במחשבה,  פורץ  להיות  צריך  לפרוץ?  זה  מה 
צריכים  משיח  להביא  כדי  ובמעשה.  בדיבור 
לחשוב מחשבות פורצות, לדבר דיבורים פורצים 
מתחילה  הפריצה  פורצים.  מעשים  ולעשות 
יש  פורצות.  מחשבות  לחשוב   – מהמחשבה 
 – לקופסא'  מחוץ  'לחשוב  ביטוי  היום 
צריכים מחשבות שפורצות מחוץ לדפוסי 
החשיבה הרגילים. החשיבה צריכה לצאת מכל 
המיצרים וההגבלות, גם מה שהוא בגדר "מצרים 

דקדושה". 

יום צאתך  הרבי מסביר שכתוב "למען תזכור את 
מארץ מצרים" – "יום צאתך" בלשון יחיד הוא היום 
לצאת  שצריכים  דקליפה,  מהמצרים  יוצאים  בו 
מהם בבת אחת, ביום אחד. אבל יש "כימי צאתך 
מארץ מצרים" לשון רבים – צריכים כל יום לצאת 
שוב ממצרים, מעוד מדרגה של מצרים דקדושה. 
כל יום יוצאים שוב ממצרים, עד שמגיעים ל"ירדן 
ירחו", למשיח שכתוב עליו שהוא "מורח ודאין". 
צריכים  קדושה,  של  חשיבה  דפוסי  יש 
לחשוב מחוץ לקופסא של רוב ה'דוסים', 
מחוץ לקופסא של רוב החב"דניקים – לא 

משנה מי, צריכים לפרוץ מהקופסא. 

גם  לפרוץ  צריכים  הפורצות  המחשבות  מתוך 
בדבור ובמעשה – לומר בפה מלא דיבורים חדשים 
שמקדמים  מעשים  ולעשות  פורצים,  ונועזים, 
לפרוץ,  צריך  משיח  להביא  כדי  לגאולה.  אותנו 
ולכן מתאים לשיר בסעודת משיח, חוץ מכל סדר 
)במיוחד  "ופרצת"  גם  האדמו"רים,  של  הניגונים 

בשנה זו, תשעו בגימטריא ופרצת(.

מלכם  "ויעבֹר  היא  המשיח  של  הבאה  המדרגה 
רב  גם  הוא  רב",  "מלך  הוא  המשיח  לפניהם". 
וגם מלך, והוא מלמד "תורה חדשה". הייתי יכול 
לחשוב שהתורה החדשה של המשיח היא דווקא 

מבחינת ה"רב" שבו, אך הרבי מסביר שה"תורה 
דווקא מבחינת ה"מלך"  היא  חדשה מאתי תצא" 
"רב",  בתור  תורה  אומר  המשיח  אם  שבמשיח. 
יכולים להיות לו ההסברים הכי נפלאים לתורה של 
כל הדורות, הוא יכול להגיד דרשות נפלאות, אך 
כתוב ש"תורה של עולם הזה הבל היא בפני תורתו 
של משיח" וגילוי "תורה חדשה" באמת בא דווקא 
הזה  העולם  של  התורה  כל  שבו.  המלך  מבחינת 
ומסבירים משהו  – מדברים  היא בבחינת שמיעה 
שלא רואים במציאות, אבל התורה של המשיח היא 
תורה של ראיה. המשיח מראה את ה' בתוך 
וה'דרשות'  מלך,  הוא  המשיח  המציאות. 
בפועל.  המציאות  את  מנהיגות  שלו 
כשהתורה מתממשת בפועל, עם כל החלקים שלה, 

פתאום רואים את התורה השלמה בעולם.

ביטוי של  יש  אחרי שני הביטויים של "לפניהם" 
ראשם"  על  עולם  "שמחת  דרך  על   – "בראשם" 
ומשמח,  שמח  מאד  הוא  משיח  במשיח,  שנאמר 
בפשט  שמח.  מאד  להיות  צריך  משיח  ובסעודת 
על  ולא  בעצמו,  ה'  על  מדבר  בראשם"  "והוי' 
של  מדרגה  זו  שגם  להגיד  אפשר  איך  המשיח. 
מגלה  המשיח  גבוהה  הכי  במדרגה  המשיח? 
כולא  הוא  בריך  וקודשא  ]אורייתא[  ש"ישראל 
חד". נשמת המשיח נקראת גם "היחידה הכללית" 
של עם ישראל, והמדרגה הכי גבוהה של המשיח, 
היחידה  הוא  מאדך"(,  "בכל  )כמו  שלו  ה"מאד" 
ליחדך"  "יחידה  של  הזו  במדרגה  שביחידה. 
ה'  עם  בעצמו  שלו  האחדות  את  מגלה  המשיח 
ואז מרגישים  ה',  עם  יהודי  כל  ואת האחדות של 

ש"והוי' בראשם".

לצעוק מהלב
היא  שלנו  בעבודה  העיקרית  הנקודה  אופן,  בכל 
הנקודה הראשונה – צריך להיות פורץ, במחשבה 
העבודה  המשיח.  את  להביא  כדי  ומעשה,  דבור 
שלנו היא לפרוץ – לחשוב מחוץ לקופסא, לדבר 
את  שמביאים  מעשים  ולעשות  פורצים  דיבורים 
על  בהתחלה,  שאמרנו  למה  חוזר  זה  המשיח. 
למצת- הסדר(  )בליל  מצת-חובה  בין  ההבדל 
רשות )בסוף חג הפסח(. הרבי מליובאוויטש אמר 
ניסן תשנ"א שהבעיה שצועקים "עד מתי"  בכ"ח 
 – הציווי"  "מפני  המשיח  את  להביא  ומתפללים 
יהודי מצפה לישועה, כי ככה כתוב בתורה; 
חסיד התרגל לצעוק 'משיח נאו', כי ככה 
הרבי אומר לו. אבל אי אפשר להביא ככה 
משיח! אולי בשביל לקיים את כל התורה מספיק 
להרגיש שהאמונה מחייבת, לפעול "מפני הציווי". 
באים  כשהדברים  רק  אפשר  לפרוץ  אבל 
צריך  כך  ובשביל  הלב,  מעומק  מבפנים, 
עד  במשיח  האמונה  את  לאכול-להפנים 
שהיא נהיית חלק מהאדם, שהיא דוחפת 
 – ההגדרות  ומכל  המסגרות  מכל  אותו 
עד  דבר  בשום  להסתפק  מוכן  לא  שהוא 
במצה  משיח  של  הכוונה  זו  המשיח.  שיבוא 
שאוכלים כעת, מצת רשות – "עלה הֹפרץ לפניהם". 

לחיים לחיים, שמהכח של סעודת משיח, 'אכילת 
משיח  של  יהודים  נהיה  משיח',  ו'שתיית  משיח' 

ונביא את הגאולה.

נרשם על ידי איתיאל גלעדי
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 ְנָׁשָמה,
ַּדֵּבר ִעְבִרית!

שווה לכל נפש
אם  ומתגעגעת,  צמאה  שלך  הנשמה  אם 
אליך,  מדברת  הבורא  בגדולת  התבוננות 
שבתורת  והרגש  החוכמה  החוויה,  אם 
יפתח  הזה  הספר   - אליך  קרובים  החסידות 
בלשון עכשווית ומרתקת,  לך שער לחסידות 

שמתאימה לכל אחד.
מאת משה שילת

www.mbook.co.il :באתר האינטרנט
ובחנויות הספרים המובחרות

להשיג ב - 

מסתבר שקומיקס

זה סיפור
רציני!

הדרך הארוכה קצרה
רעיונות מרתקים ומסרים בעבודת ה' המבוססים 
שנכנס  הומוריסטי  בקומיקס  התניא,  ספר  על 
ללב. ארגז כלים עשיר להתמודדויות היומיומיות 

של כל אחד מאיתנו.
מאת נתנאל ובת-אל אפשטיין

 ניתן להשיג בחנות דברי שיר, 
תחנה מרכזית ירושלים, קומה 3. 
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