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 קשר נפלא בין פרשת צו וליל הסדר
שבכל הלילות אנו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? 

 ומצה הלילה הזה כולו מצהאוכלים חמץ 

ויש לשאול: וכי בכל השנה אנו אוכלים מצה? אנו אמנם 
 רשאים לאכול אבל לרוב אנו אוכלים חמץ ללא מצה?

 ידידי הרב שמואל שמשוני הי"ו:  יתירוץ נפלא שלח ל
קרבן הפסח נחשב במידה מסוימת כקרבן תודה והוא 

 נאכל על מצות ומרורים בלבד ללא חמץ.
אשר אדם מקריב קרבן תודה הוא מקריב ובכל השנה כ

אם על ואוכל אותו חמץ ומצה יחד כמו שנאמר בפרשה: 
תודה יקריבנו והקריב על זבח התודה חלות מצות בלולות 

 )ז', יא'( בשמןבשמן ורקיקי מצות משוחים 
אנו אומרים שבכל הלילות אנו אוכלים בליל הסדר לפי זה 

)שהוא והלילה הזה קרבן הפסח  .חמץ ומצה עם קרבן תודה

 מתוק מדבש!כולו מצה בלבד.   גם כן תודה( 
***** 

הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים כל 
 תי וייכול כל דצריך ייתי ויפסח.ידכפין י

 ? הרים לאכולימה פתאום אנו מזמינים רק עכשיו עני
 לפני כן? להזמינםהיינו צריכים 

להזמין זרים לקרבן פסח הרי הפסח וכמו כן כיצד ניתן 
 נאכל רק למנוייו?

 –)מרבני פורת יוסף דס זצ"ל אנפלא הגאון ר' יוסף ע מתרץ

: בעל הבית לא מזמין כעת עניים אלא יון(צהגדת אור ל
הנוגעות לאכילת חשובות מסביר לבני ביתו שתי הלכות 

 קרבן הפסח והם: 
עב כמו 'כפין עניא )'כפין' פירושו ר. 'כל דכפין' מי שהוא רעב א

'ייתי ויכול' ישב לאכול ממאכלי החג  מגילה ז( –ולא ידע' 
 לפני שהוא יאכל את קרבן הפסח שנאכל על השובע.

'כל דצריך ייתי ויפסח' כל מי שאכל כבר אבל יש לו עוד  .ב
צורך לאכול יאכל את קרבן הפסח עצמו כיוון שאסור 

ד כי לאכול את הפסח כאכילה גסה עם בטן מלאה מאו
 ה.אכילה גסה לאו שמה אכיל

***** 
 : וידוי בחודש ניסן היכן? חידה

מויז'ניץ זיע"א: עיקר  'ישועות משה'תשובה: אומר בעל ה
מץ שבלב ה להיות על החהכוונה בשריפת החמץ צריכ

ולכן תקנו לומר את  דהיינו על העוונות והחטאים שלנו
 שלנו כך: יכווידוהביטול שהוא נדרש בדרך רמז  חנוס

כל חמץ ושאור שיש  -'כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי 
מטען של  ברשותנוברשותי' כאן אנו מודים על כך שיש 

עברות ואנו מסבירים ומפרטים כיצד הגענו למצב הזה? 
שראיתי' דהיינו היכן שהייתי צריך להסתכל  –'דחזיתיה 

 כלל. לתילא הסתכוכו'...( וביתר המצוות )בסידור, בגמרא בעיניי 
 לא הייתי שושלא ראיתי' דהיינו היכן  –'ודלא חזיתיה 
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  תשע"ז צו פרשת
 ליל הסדרלקראת 

 120גיליון  - שנה שלישית

 בס"ד

 18.34 – כניסת השבת
 19.42 –יציאת השבת 

  20.21 – דקות זמניות (  72) רבנו תם
 )אופק חדרה( 

 

  שיעור פרשת השבוע שנאמרו ע"ילקט חידושי תורה מתוך 
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

 הסתכלתי.מראות אסורים( ) להסתכלצריך 
לתורה )הכן שהייתי צריך לבעור כאש  –'דביערתיה' 

  .שם הייתי קרלמצוות( ו
 (תו)לעבירהיכן שהייתי צריך להיות קר  – 'ודלא ביערתיה'

 שם הייתי בוער כאש.
יקבל  'לבטיל ולהווי כעפרא דארעא'ומה הוא התיקון? 

על עצמו מעתה להתבטל ולהיות כעפר הארץ כלפי 
 מתוק מדבש! הקב"ה ולקיים את מצוותיו בשמחה.

 

 ובעניין שמירת העיניים מילתא דבדיחותא

ידיעה מרעישה: יצאה הוראה שיש להעביר את כל 

הלא כשרים ולא מוגנים למשרד והמחשבים הטלפונים 

גורם בכיר אמר שרוצים לזרוק אותם . למה? ןהביטחו

 הסיבה היא: כי זה הורס בתים... .על עזה

***** 
 ברוך אתה ה' אשר גאלנו וגאל את אבותינו...

מדוע אין ברכה על קריאת ההגדה? והלא זו  שאלה:
 מצוות עשה מהתורה?

 םמתרץ נפלא בעל החתם סופר זיע"א: אנו אומרי
את עצמו כאילו בכל דור ודור חייב אדם לראות 'בהגדה 

 .'הוא יצא ממצרים
בליל יציאת מצרים יצאו אבותינו מגדר עבדי פרעה 

 ונעשו עבדי ה', ואז טבלו לשם גירות ואכלו את הפסח.
גר לא יכול לברך לפני הטבילה משום שהוא עדיין אינו 

 ה ולכן הוא מברך לאחר הטבילה.ו  צּומ  
לפי זה יוצא כי בתחילת ליל הסדר אנו נחשבים כמו 
אבותינו כגרים לפני הטהרה וכאשר אנו מסיימים את 

 ה'מגיד' אנו מוגדרים כיהודים ויכולים לברך. 
בסוף ה'מגיד' והיא ברכת  תולכן הברכה על ההגדה נאמר

 מתוק מדבש!אשר גאלנו וכו'... 
***** 

 רשע מה הוא אומר מה העבודה הזאת לכם
מדוע הרשע שואל את שאלתו? והלא הוא יושב בליל 

 ...שותה יין וכל טוב מטעמים,הסדר אוכל לשובע 
ביום כיפור כשהיה  שאלתואת  לשאולולכאורה היה לו 

 שרוי בתענית?
א הרשע שואל את שאלתו "אומר הרב בידרמן שליט

ביחס לעבודות הקשות אותן ראה בביתו כהכנה לפסח 
אות את אמו כשהיא מקטרת כי כאב לו לר להוא שוא

 ועוד... 'קושי השעבוד'על 
יוצא שהבן הרשע הזה הרשיע ויצא לכפור בגלל הוריו 

כן דווקא כאן ול .שהרבו להתלונן על קושי ההכנות לחג
 ?' מה העבודה הזאת לכם'מקשה ו הוא עומד

ולכן חובה עלינו להביע שמחה רבה תוך כדי ההכנות 
 !מבהיל ונוראלחג ולא צער חלילה כי הדבר בנפשנו. 
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לביתו, תוך כדי השהייה והדיבורים ביניהם שאל הרב 
שמוע הרב את השם תהה בליבו והעני הזדהה... כ לשמו

 כי השם מאוד מוכר לו אך לא זכר מניין...
 באותומדובר לפתע הרב כי  נזכרלאחר מאמצים רבים 

  .אובד של היהודי העשיר שנספה בשואה בן
הרב התחבט בינו לבין עצמו כיצד יספר לאותו עני 

לבסוף בצאת השבת  ,ואביון כי למעשה הוא עשיר גדול
 שיב את היהודי והחל לדבר על ליבו ולהכיןא הוהו

 סיפר לו את כל הסיפור על אביו ועלהוא לבסוף  ו...אות
שתו ואז הודיע לו כי הוא הבעלים של אותו חשבון בק

  ...סודי בשווייץ
שינתה את חייו למעשה היהודי היה המום מן הידיעה ש

מאז הוא הפך הוא איתר את החשבון וחייו השתנו ו
 לבעל צדקות גדול מאוד.

הוא היה  ,ת סיפורוזווירט אכשהיה מספר הרב קריי
מה אתם 'עוצר בסוף הסיפור ושואל את קהל שומעיו: 

שבמשך עשרים שנה מסתובב היהודי הזה  ?ריםמאו
מקבץ נדבות להחיות את נפשו ומצד שני יש לו חשבון ו

 יו.וא כלל לא יודע עלבנק של מיליוני דולרים שה
מגדירים  םשנים כיצד הייתהשאלה היא בכל אותם ה

אותו עני או עשיר? מצד אחד הוא עני כי הרי במציאות 
הוא מקבץ נדבות ומאידך הוא הרי עשיר כי הרי יש 

 ן עתק...והברשותו 
לבסוף קם  ,ןאלכאן ולכ הדיון היה מרתק נשמעו דעות

 אין עני'מובא בחז"ל  ורבותי היקרים,מורי 'הרב ואמר 
שיש לו ' אחד ההסברים הוא כי גם אדם אלא בדעת

ברשותו ממון אך הוא אינו יודע על כך הוא נחשב כעני 
יהודי זה מסתובב שנים  ,כך הוא במקרה שלנו .ואביון

רבות כשיש ברשותו מיליוני דולרים אך כיוון שהוא 
 עצמו אינו יודע על כך הרי שהוא נחשב כעני ואביון.

חביבין ישראל ' )אבות ג', יד'( המשנהוכך הסביר הרב את 
ודעת להם שנקראו נ רהחיבה ית ם,קולמ בנים ושנקרא

  כם'קיול-בנים למקום שנאמר בנים אתם לה' א
נא כופל את דבריו? אלא ההסבר ויש לשאול מדוע הת

רק  האבל ז ,קב"הו בנים לישראל נקראכך: עם  הוא
 חיבה'דע את ערך יהדותו ולכן נאמר ובתנאי שהוא י

 .'שנקראו בנים למקום נודעת להםיתרה 
צה כל תכלית ליל הסדר כולל אכילת המ !אחים יקרים

ואמירת ההגדה בהסבה בעת הכוסות רשתיית א ,בהסבה
 ,כי אנו בנים יקרים לידיעתנוהיא להמחיש ולהביא 

ולכן  הקב"ה ים של מלך מלכי המלכיםראהובים ונבח
 אנו חותמים את פרק אמירת המגיד באמירת:

ִבים ְלהודות, ְלַהֵלל, ְלַשֵבַח, ְלָפֵאר, ְלרוֵמם, יָ ְלִפיָכְך ֲאנְַחנּו ַחי'

ת ָכל  ָעָשה ַלֲאבוֵתינּו ְוָלנּו אֶׁ ְלַהֵדר, ְלָבֵרְך, ְלַעֵלה ּוְלַקֵלס ְלִמי שֶׁ

ל  ַהנִִסים ָהֵאלּו: הוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות ִמיָגון ְלִשְמָחה, ּוֵמֵאבֶׁ

ּוֵמֲאֵפָלה ְלאור ָגדול, ּוִמִשְעבּוד ִלגְֻאָלה. ְונאַמר  ְליום טוב,

 .'ְלָפנָיו ִשיָרה ֲחָדָשה: ַהְללּויָּה
 

 שבת שלום ומבורך! חג פסח כשר ושמח!

 

  :לעילוי נשמתדברי התורה 

  יוסף אברהם )אליתים( בן ציון ז"ל

 רחל )רשל( בת נעימה ז"ל  / יונה עזרא בן צ'חלה ז"ל

 

 

וירא  לוקי אבותינו וישמע ה' את קולנו-ונצעק אל ה' א
 ...את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו 

אם ראה  א"ר חמא בר' חנינא :)ברכות לב', ב'(מובא בגמרא 
)תהילים כז'( אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל שנאמר 

 ...'ה'קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל 
ויש לשאול: אם הוא התפלל ולא נענה בפעם הראשונה 

 ?המה תועיל לו התפילה השניי
עונה ר' עזרא ברזל זצ"ל: כשהוא חוזר ומתפלל בפעם 

ות והוא לא הוא מראה לקב"ה שאין לו למי לפנ ההשניי
 סומך על שום גורם אחר זולת על הקב"ה בלבד.

וכאשר הקב"ה רואה שאין לך שום כתובת אחרת אזי הוא 
יושיע אותך כמו אצל יתום ואלמנה שהובטחו 'שמוע 

כאשר פוגעים בהם אין אשמע צעקתו' ומדוע? משום ש
ין אלהם למי לפנות וצעקתם היא מכל ליבם לקב"ה כי 

 חרת.להם כתובת א
לוקי -ונצעק אל ה' א'עם ישראל הגיעו למצב של אשר כ

מיד ' בלבד רק האך ו ההייתהם להכתובת ש 'אבותינו
 מתוק מדבש! ה' את קולנו ואז הגיע הגאולה. עוישמ'

 

 

 רויטל בת רחל חדוהרפואה שלימה /  –גיטה בת מנטה  -אמי  הגיליון להצלחת:

/ התורם בעילום הצלחה בגשמיות וברוחניות –דקל מלכה רפואה שלימה /  –

ה בת זיולמכירת הדירה /  –יעקב ואורי ישראל  /ברכה והצלחהל  - וב"ב שמו

 ג הגון /  לזיוו –לכל הישועות / ליאור בן זיוה  –סלימה 

 ...לדיון בליל הסדר סיפורהצעה ל 
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ו הוא יצא לבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאי
 ...ממצרים

מהי תכלית ליל הסדר? מדוע תיקנו לנו חז"ל את ענייני 
 שתיית ארבעת הכוסות ועוד? ,ההסבה

מעובד על פי סיפור ) להבנת התשובה נקדים סיפור נפלא

 :איני זוכר את המקור לגרסה הזו(שקראתי בעבר ו
 במחנה עבודה וסיפר כי בהיותט זצ"ל וירוהרב חיים קרייז

פנה אליו יהודי וביקש ממנו בקשה מיוחדת.  בשואה
יר גדול המלחמה הוא היה עש היהודי סיפר כי עד פרוץ

 יסודבסך מיליוני דולרים מופקד בחשבון פו וכל כס
אם אזכה מה ילד יום וה'אמר היהודי  'איני יודע' בשווייץ.

 .'לשרוד ולצאת חי ממחנה התופת הזה
בקשה אחת לי אליך כבוד הרב, יש לי בן יחיד שאיני יודע '

 ,מה עלה בגורלו, אם הרב יצא בחיים מגיא ההריגה
אבקש כי יעשה מאמץ לאתר את הבן וימסור לו את פרטי 

אמר לו שהוא עצמו מוגדר כבעלים יחד יחשבון הבנק ו
לטמיון אלא מאוד חשוב לי שעמלי לא ירד  ,איתי בחשבון

 . 'שאר בשרייגיע ל
בירך את היהודי שיזכה לצאת  ,הרב שמע את הדברים

 בטיח שיעשה ככל יכולתו למלא את בקשתו.הבחיים ו
על קידוש הרג הלך השואה היהודי עלה על המוקד ונבמ

 ,וירט עצמו זכה להיות אוד מוצל מאשוהשם, הרב קרייז
סע יצא והחל לשקם את ביתו ויחד עם זאת יצא במ

 יהודי.חיפושים בכל דרך אפשרית אחר בנו של אותו 
 כל החיפושים העלו חרס ועקבות הבן לא נודעו.

יצא לשליחות  ירטוועברו כעשרים שנה, הרב קרייז
 תנסע ברכבת התחתי, במהלך שהייתו בארצות הברית

והנה בתוך הדוחק פונה אליו יהודי עני ואביון קרוע 
 בגדים ומבקש ממנו צדקה לאוכל לשבת. הרב ביקש ממנו

  שיזכה אותו ויהיה אורחו בשבת, היהודי הסכים והגיע
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