
דבר העורך

ר' יוסי הגלילי אומר. מנין אתה אומר שלקו המצרים 
מכות.  חמשים  לקו  הים  ועל  מכות,  עשר  במצרים 
פרעה  אל  החרטמים  ויאמרו  אומר,  הוא  מה  במצרים 
אצבע אלהים היא. ועל הים מה הוא אומר, וירא ישראל 
אמר  מכות.  עשר  באצבע,  לקו  כמה  הגדולה.  היד  את 
הים לקו חמשים  ועל  מעתה, במצרים לקו עשר מכות 

מכות.
ר' אליעזר אומר. מנין שכל מכה ומכה שהביא הקדוש 
ברוך הוא על המצרים במצרים היתה של ארבע מכות. 
שנאמר, ישלח בם חרון אפו עברה וזעם וצרה משלחת 
שלש.  צרה,  שתים.  זעם,  אחת.  עברה,  רעים.  מלאכי 
משלחת מלאכי רעים, ארבע. אמר מעתה במצרים לקו 

ארבעים מכות ועל הים לקו מאתים מכות.
ר' עקיבא אומר, מנין שכל מכה ומכה שהביא הקדוש 
ברוך הוא על המצרים במצרים היתה של חמש מכות, 
שתים.  עברה,  אחת.  אפו,  חרון  בם...  ישלח  שנאמר, 
וזעם, שלש. צרה, ארבע. משלחת מלאכי רעים, חמש. 
אמר מעתה, במצרים לקו חמשים מכות, ועל הים לקו 

חמישים ומאתים מכות. )הגדה של פסח(
להיות  חייבים  המכות  שעשרת  זה  עניין  מהו  צ"ע, 
לא  לכאורה  ובכלל,  הים".  "על  ומוכפלים  מחוברים 
מצינו בשום מקום שהמצרים סבלו בים מעין המכות, 
דין  של  חדשה  כסוגיא  נראים  הדברים  אדרבא,  אלא 
על המצרים שאין לה דבר המשותף עם המכות שהיו 

במצרים.
ובהקדם, נראה להקדים בביאור עיקר הסוגיא דעשרת 
המכות. ונראה שתכליתו עקירת שלטון הס"א בעולם, 
והוא על ידי כך שמראה השי"ת בבריאה כי אין לו אחיזה 
אמיתית שם, ואין שלטון של ממש אלא לו ית' לבדו. 
האצבע  של  העיקרי  שימושו  שכן  ה"אצבע".  היא  וזו 
בעלמא.  נגיעה  רק  אלא  גמור,  מעשה  חלות  לא  הוא 
בו  לתפוס  ולא  דבר  של  מציאותו  על  להורות  דהיינו 
"שהראהו  המלמד  המנורה"  "זה מעשה  דוגמת  לגמרי, 
באצבע". אנו מורים באצבע לומר, כזה ראה וקדש, זה 
א-לי ואנוהו. ובאמת כל המכות שהיו במצרים לא היו 
של השמדה ממשית, שם לא נקרא השי"ת בכינוי "איש 
מלחמה", אלא רק "התעללות" בפרעה, דהיינו להראות 
למצרים מיהו מלך מצרים האמיתי. ולהיפך: יש עניין 
בדווקא שמצרים יראו את האמת בעודם בחיי חיותם, 

והרי לא המתים יהללו י-ה. 
לומר,  האמת.  מן  להתעלם  רצו  מצרים  הים,  על  אך 
מורדים  כן,  פי  ואף על  זאת,  בכל  אנו  נכון, אך  הכל 
באותה האמת. שכן כל זה נכון שה' מלך בכל הארץ, 
אך  למלוך,  מי  על  לו  יש  אם  רק  הוא  זאת  כל  אבל 
ישראל ומצרים מהות רוחנית אחת של עובדי עבודה 
זרה, ההנהגה של הקב"ה נפלאה אך נראה הדבר כאילו 
ח"ו אין לה אחיזה במציאות האנושית, כיוון שהאדם, 
מכח היותו בשר ודם עלול הוא לנפילות. ממילא פרעה 
לא נבהל, מעתה ברור לו כי ישראל יפלו בידיו - מכח 
את  הכרתו  מכח  דווקא  בעצמה.  האלקית  התביעה 
אין  כי  הבין  המכות,  מכח  התחזקה  שדווקא  השי"ת 
לישראל סיכוי להתעצם עמו בדין, שכן "הללו עובדי 
עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה". והמלאכים הם 
שטענו כך - וטענו שאין סיבה להטביע את פרעה יותר 

מאשר את ישראל.
לבורא  שייך  שהעולם  וראיות  בהוכחות  די  לא  כאן 
- לא די כאן ב"אצבע", אלא כאן השי"ת צריך לפעול 
כללים חדשים,  להקים  בה ממש,  פעולה שיש  בעולם 
לשנות עתים ולהחליף זמנים. וזו היא ידו החזקה, כללות 
כל "אצבעותיו" המחוברות ל"פס יד" של הנהגה אחת. 

הרב רוממות המועדים
שמאי מיכאל 

אסטרייכר
ביאור ברייתא דמכות מצרים והים

בס"ד
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הסדר  ליל  פסח,  מערב  החל  שלפנינו,  הימים 
מועד צאתנו ממצרים, שביעי של פסח בו נקרע 
תכלית  שזה  תורה,  מתן  ליום  ועד  סוף,  ים 
אף  המה, אשר  קדושים  ימים  ממצרים,  היציאה 
רבותינו  בפי  מוגדרים  שביניהם  החולין  ימי 

הקדמונים כחוה"מ ארוך. 
עליה רוחנית ממ"ט שערי טומאה, עד לפסגת 

הקדושה בליל הסדר, ששיאה ביום מתן תורה.
תחילת הימים הם במצוות ביעור חמץ, כאשר 
ה"ביעור" בעצמותיו  ואחד מרגיש את  כל אחד 
מהנקיונות  החל  עצמו,  לחג  קודם  רבים  ימים 

הרבים, בדיקת החמץ וביעור החמץ.
וידועה השאלה מה נשתנה איסור חמץ משאר 
ואינו  שהוא,  בכל  שאיסורו  אכילה,  איסורי 
שיעור  חצי  מדין  אינו  וזה  בשישים,  מתבטל 
איסור  דין  מעיקר  הוא  אלא  התורה,  מן  האסור 

חמץ, כמבואר ברמב"ם.
והנה בשו"ת הרדב"ז )סימן תתקעז, ח"ג סימן 
תקמו( לא מצא דרך לתרץ את השאלה כי אם 

לפי מדרשו. 
סומך על מה  אני  כן  "ועל  וכך כתב הרדב"ז: 
שאמרו רז"ל במדרשות כי חמץ בפסח רמז ליצר 
הרע והוא שאור שבעיסה, ולכן כלה גרש יגרש 
ויחפש עליו בכל מחבואות  אותו האדם מעליו, 
מחשבותיו ואפילו "כל שהוא לא בטיל" והרי זה 

אמת ונכון"!
היא  הדרך  תחילת  כי  רבותינו  פירשו  כבר 
ב"משכו וקחו לכם", ופירשו חז"ל משכו ידיכם 

מע"ז. שם התחיל התיקון של עם ישראל.
כי קודם כל האדם צריך לבער את ה"רע", ואי 
אפשר להתחיל את הטוב, את הימים הקדושים, 
ללא ביעור הרע. אין דו קיום לרע ולטוב ביחד. 
חייבים לגמור עם הרע ואח"כ להתחיל עם הטוב.
ליצר הרע  ביעור החמץ שרומז  ענינו של  זהו 
בזוה"ק  שמפורש  וכפי  הרדב"ז.  שפירש  כפי 

"חמץ דא יצר הרע, מצה דא יצר טוב". 
את חג הפסח אנו מתחילים מחדש, אחר זריקת 
ה"חמץ" הגשמי והרוחני כאחד, כשהלקח מהדהד 
קיום  דו  אין אפשרות של  כי  הכרתינו,  בעומק 
שליחיו  הרע  היצר  אחת,  בכפיפה  ולטוב  לרע 
בזמן  נוכחות  להשאיר  יכולים  אינם  וסוכניו, 
לזמן  להגיע  הדרך  נסללת  כך  רק  וכי  חרותנו, 

מתן תורתינו.

"שנזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים" בב"א. 
העורך

ללמד את מצרים בלבד, ולא היה מקום ללמד על ערכם של בני ישראל לעומתם כלל. הם דרשו שסוכ"ס היה 
אף כאן במצרים מהלך של עונש מתוך "חרון אף" ושאר מיני כעס, למען הראות למצרים לא רק את כוחו 
הוא ית' , אלא היה הדבר בתורת נקמה על רעתם לישראל, כלומר כבר במצרים היתה כבר מידה מסוימת 
של "סוגית יד" ולא רק "אצבע". לומר לך, שלשיטת רבי עקיבא ורבי אליעזר, בחירת ישראל מתוך מצרים 

החלה כבר במצרים ורק נגמרה בים. 
ונבאר עתה את המחלוקת בין רבי עקיבא לרבי אליעזר. רבי אליעזר סבר דלא היתה האצבע יד שלמה, אלא 
היה כאן חיסרון שנשלם בים, ומה היה חיסרון זה, שכן סוכ"ס אמנם היתה הפליה בין ישראל למצרים, אבל 
הפרדה גמורה לא נבחנה כאן, סוכ"ס בלי הדם על הבתים היה המשחית נכנס לנגוף בכורי בתי ישראל, ואילו 
לרבי עקיבא מה שהיה במצרים הוא אשר היה בים, אלא שזה היה בכח וזה היה בפועל. שכן האמת לאמיתה 

היא שאת כל זה עשה ה' מאהבתו שאהב אותנו ומכח שבועתו לאברהם.
* * *

ויתכן לומר כי מחלוקת זו מראה על דרכים נפרדות איך לראות דרכי ה', עד כמה לימוד האמונה מהווה 
חלק מבריאת ישראל: 

לרבי יוסי הגלילי השי"ת נשגב מכל וקדוש, ומנהיג את העולם בגפו ולא צריך לאף אחד. אמנם דרך ישראל 
הוא שהדבר נראה לעין. 

לרבי אליעזר השי"ת אכן כבודו ית' אינו אלא שלו. אך הנהגתו בפועל את העולם הוא על ידי ישראל, 
ובלעדי זה אין מציאות להנהגה. 

לרבי עקיבא הבריאה היתה מאז ומעולם בשביל ישראל שנקראו ראשית ותו לא מידי, כביכול אין הבחנה 
כי ה' הוא אחד לגבי עולמו אלא אם כן הוא אלקינו. וכמו שמצינו )סוף מכות( שהחורבן היה "משחק" עבורו, 
שראה שועלים בביהמ"ק ושחק, וכאילו השי"ת גלוי עכשיו כתמיד, ואילו רבי יוסי הגלילי מדגיש כי יש 

מרחק בין השי"ת לבין עולמו כאשר טוען כלפי רבי עקיבא "עד מתי אתה עושה השכינה חול".

גליון
מוגדל

"רואים  וכי  נלחם",  "ה'  כי  נאמר  כאשר 
ה' כבחור" אין הכוונה כפשוטו ח"ו,  את 
אלא היה פשוט כי קורה כאן דבר חדש, 
את  המהפכת  העולם,  במושגי  מהפכה 

מושגי מצרים ופרעה ומשיבתם אחור.
לכן הוא שיש הכפלה בחמש "על הים", 
שכל מה שקרה במצרים היה רק בבחינת 
משל ודוגמא למה שהשי"ת מסוגל לעשות 
- דהיינו להמשיך את אדנותו הראשונה; 
בים הוא עשה זאת בפועל, ולכן זה אמור 
להיות כואב הרבה יותר, והיתה כל מכה 
שוה לכשל חמש. שכן נעשה כאן לא רק 
לימוד, כי אם שינוי מהותי בתפיסה של 

הבריאה.
אחרי הקדמה נפלאה זו, אולי נזכה להבין 
יש בסברת כל אחד מהתנאים.  מה טעם 
שמשון  רבי  בדברי  היטב  עיין  והנה 
שכל  האומר  המפורסמים,  מאוסטרופולי 
המדוברים  מהתנאים  תנא  כל  של  שיטה 
לשמותיהם  נפלא  באופן  מתאימה  כאן 
של אותם תנאים קדושים, דבר המרמז כי 
הדברים יצאו מעוצמת קדושתם הטהורה 
וזה גופא צ"ע מ"ט דווקא כאן מצאו מקום 
הנוראים  נשמותיהם  סודות  את  להביע 

הללו. 
ובזה יש לנו לשוב למכות מצרים, שכן 
חידושי התנאים לא היו במכות הים כמה 
היו, ד"ז היה מוסכם על הכל כי מה שהיה 
דווקא  אלא  ממצרים.  חמש  פי  היה  בים 
היתה  אם  שנחלקו,  הוא  מצרים  במכות 
כל מכה של אחד )רבי יוסי הגלילי(, של 
)רבי  חמש  של  או  אליעזר(  )רבי  ארבע 
יוסי  רבי  של  הראשון  והנה  עקיבא(. 
עצמו,  בפני  ופשוט  מבואר  הוא  הגלילי 
מכות  עשר  אותם  על  מדבר  הוא  שכן 
אליעזר  רבי  אמנם  לכולנו.  המוכרים 
ורבי עקיבא צ"ב, מאי סבירא להו, ומ"ט 

הוסיפו על דברי רבי יוסי.
הפסוק  את  דרשו  הם  דהרי  והנראה, 
בתלים "ישלח בם חרון אפו עברה וזעם 
כלומר,  רעים",  מלאכי  משלחת  וצרה, 
יוסי  כרבי  והוא  הפשטות,  על  שבנוסף 
הגלילי, שכל מופתי מצרים לא היו אלא 



רוממות ההלכה
ענינא דיומא

 "השיר  יהיה  לכם  כליל  התקדש  חג"
אודות קריאות ההלל בליל הפסח, בביהכ"נ 

ובתוך הסדר, מקורן וטעמן

הפעם היחידה בשנה שקוראין הלל בלילה היא בליל הסדר, ולא עוד אלא שאנו 
קוראין אותו פ"א בביהכ"נ אחרי ערבית ופ"א בתוך הסדר )חציו לפני הסעודה וחציו 
יו"ט, וכן  לאחריה(. וצריך טעם לזה, ומדוע לא די בהלל שקוראין בשחרית כבכל 
צריך להבין בכל הלל מהשלשה על מה הוא בא. כמו"כ צריך טעם במה שחולקין את 

ההלל שבתוך הסדר לשנים.

א. והנה ההלל שבביהכ"נ נחלקו הראשונים אם לאמרו בברכה תחילה וסוף או לא 
ברכות  תוס'  ה"ט,  פ"כ  סופרים  מס'  ה"ד,  פ"ט  פסחים  תוספתא  ]עי'  כלל,  לאמרו 
יא,א,  ירו' ותוס' פסחים קד,ב, רמב"ן בחי' סוף פסחים, רשב"א ברכות  יד,א בשם 
ר"ן פסחים כו,א בדפי רי"ף, וטור סו"ס תעג[, ושורש הפלוגתא מבואר שם דבודאי 
מעיקר התקנה נתקן לקרוא הלל בתוך הסדר, רק כיון שהיו אנשים שאינם בקיאין 
הוצרכו לקרוא בביהכ"נ להוציאם, אלא שנח' היכא שכולם בקיאין אם בכה"ג נשארה 
התקנה בעינה לקרוא בתוך הסדר ותו לא, ואי"צ לקרוא בביהכ"נ, או"ד מאחר שקבעו 
הרשב"א  )כ"כ  דוקא  בביהכ"נ  לקרוא  התקנה  כעיקר  נקבע  שוב  בביהכ"נ  לקרוא 
ברכות יא,א והביאו הר"ן פסחים כו,ב(. ופסק המחבר )סי' תפז ס"ד( שבליל ראשון 
של פסח גומרין ההלל בציבור בנעימה בברכה, והרמ"א כ' שאין אנו נוהגים לומר הלל 

בביהכ"נ כלל, ובאר"י פשט המנהג כהמחבר.
ב. בענין הלל שבתוך הסדר נחלקו הראשונים אם מברכין עליו או לא, ויש בזה ג' 
שיטות: דעת הרי"צ גיאות וראבי"ה והרא"ש הביאם הטור )סי' תעג( שלא לברך כלל, 
ודעת הר"ן )כו,א בדפי רי"ף( דמברכין לפני חציו הראשון של ההלל, ודעת הריצב"א 
ומהר"ם מרוטנבורג הביאם הטור שם דמברך ב' פעמים הן לפני חצי הראשון והן לפני 
חצי השני, ]וכתב הטור שכן גם דעת רב האי ורב צמח ורב עמרם דלא כהר"ן והמרדכי 

הנ"ל בשמם שאין לברך[.
הטור משום שמפסיקין  כ'  על ההלל שבתוך הסדר  לברך  ובטעם השוללים שלא 
אותו באמצע, אך בר"ן )פסחים כו,ב( כ' בשם רב האי גאון הטעם שלא לברך משום 
שהלל זה לא נתקן לאומרו בתורת קריאה אלא בתורת שירה, והדברים צריכין ביאור.
תקנת  ויסוד  מקור  דהנה  הפסח.  בליל  הלל  קריאת  מקור  עיקר  כל  ויש לברר  ג. 
קריאת ההלל אי' בפסחים )קיז, ( דנביאים שביניהם תקנו להם לישראל שיהו אומרים 
אותו על כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא לכשנגאלין אומרים אותו על 
גאולתן. ובביאור "על כל פרק ופרק", ברשב"ם )שם קטז,ב ד"ה על כל פרק( פי' "על 
כל רגל ורגל", כלומר שיש כאן תקנת קריאת הלל בכל רגל על עצם קדושת ושמחת 

הרגל, וברור דכוונתו לקריאת ההלל בשחרית של ג' רגלים. 
ונמצא דיש לנו ב' חיובים לקריאת הלל, א' בכל רגל ]בשחרית[, ב' כשנגאלין מצרה, 
ומעתה לכאו' י"ל דאלו הם ב' קריאות ההלל שבפסח, הלל שבלילה הוא על גאולתנו 
דלהלן  וראשונים  בגמ'  אמנם  היו"ט.  עצם  על  בשחרית  הב'  וההלל  נפשנו,  ופדות 
מבואר טעם אחר להלל שבלילה, ועל כרחך דההלל שבשחרית שפיר יש בו כדי לכלול 
ב' הדברים, הן הלל והודאה על היו"ט והן הלל על הגאולה, וא"כ נמצא דמהך דעל כל 

פרק ועל כל צרה עדיין אין לנו מקור להלל בליל פסח.
ד. אכן מקור ראשון לקריאת ההלל בליל פסח מצינו במשנה פסחים )צה,א( דקרבן 
פסח ראשון היה טעון הלל באכילתו ]נוסף על ההלל שבשעת שחיטת הפסח כמבואר 
שם[, ובגמ' שם מנה"מ אריו"ח משום ר"ש בר יהוצדק השיר יהי' לכם כליל התקדש 
חג, לילה המקודש לחג טעון הלל, ופירש"י כמו שאתם נוהגים לשורר בליל התקדש 
חג על אכילת הפסח, ועל הלל זה שבעת אכילת הפסח אמרי' בגמ' )פה,ב( הלילא 

פקע איגרא עיי"ש. ומבואר דעל מצות אכילת הפסח אמרו הלל.
והיה מקום לומר דרק על אכילת פסח בזמן המקדש נתקן ההלל, אבל על אכילת 
מצה בלבד לא, אמנם בדברי הר"ן )כו,א, ב בדפי רי"ף( מתבאר להדיא דאף ההלל 
בליל הפסח בזמננו הוא על עשיית המצוות שאנו זוכין לקיים בלילה זה דהיינו אכילת 
המצה וכו', ]והוא כנגד אותו הלל שאמרו על אכילת הפסח, ואף בזה"ז שעדיין אין 

לנו פסח קאי ההלל על מצוות המצה והמרור[.
ה. והנה למשנ"ת לעיל דהלל זה אינו נכלל בעל פרק ועל כל צרה צ"ב מה מקורו 
וגדרו, ואכן דעת רב האי גאון שהביא הר"ן )כו,ב בדפי רי"ף( הוא שיש כאן הלל 
נתקן לאומרו בתורת קריאה אלא בתורת  זה שבליל פסח לא  - שהלל  מסוג אחר 
שירה "שכך שנינו רבן גמליאל אומר כל שלא אמר דברים אלו בפסח לא יצא יד"ח 
ואלו הן פסח מצה ומרור וכו' לפיכך אנחנו חייבים להודות להלל" ולכן אין לברך 
עליו, וכלומר שאי"ז הלל שנתקן בתורת חיוב גמור של קריאה, אלא עניינו הוא שירה 
והודאה על עשיית המצוות שאנו זוכין לקיים בלילה זה, ולכן אחרי שמזכירין טעמי 

המצוות יש להודות ולהלל עליהן.
ועי' בחידושי הגרי"ז בהל' חנוכה שהאריך לבאר דברי רב האי שאין כאן תקנת 
קריאה אלא שירה, ושלכן מפסיקין אותו באמצע, ועפי"ז ביאר דב' הטעמים הנ"ל 
באות ב שאין מברכים על ההלל משום שמפסיקין באמצע ומשום שאינו קריאה אלא 
שירה - עניינם אחד, שאין כאן תקנת חיוב גמור של קריאת הלל ולפיכך מפסיקין 

בו ואין מברכין עליו.
ו. מיהו דעת רב האי )וכדביארו הגרי"ז( שהלל דליל פסח אינו קריאה אלא שירה 
והיינו שאינו חיוב גמור ואין לברך עליו, אינו מוסכם, אלא י"א דאף הלל זה יש בו 
דין קריאה ותקנה גמורה )אלא דאפ"ה יש מהם אומרים דאין מברכין עליו מטעמים 
שבשחיטת  דהלל  נראה  אפשר(  וד"ה  לילה  ד"ה  )צה,ב  רש"י  מדברי  א(  אחרים(: 
ואכילת פסח שפיר כלול בתקנת הנביאים לומר הלל "על כל פרק ופרק" דהיינו שכל 
דבר חידוש ודבר מצוה טעון הלל ]היינו מצוה שיש בה חידוש שאינה אלא מזמן לזמן[ 
ולפיכך איכא הלל בשחיטת הפסח ובאכילתו וכן בנטילת לולב עיי"ש בלשון רש"י. 
ולפי"ז נראה דה"ה דהלל שעל אכילת מצה נכלל אף הוא בתקנת הנביאים דעל כל 

פרק ופרק לדעת רש"י.
מרוטנבורג  ומהר"ם  הריצב"א  והם  ברכה,  טעון  הסדר  דהלל שבתוך  הסוברים  ב( 
כדהביא הטור )סי' תעג, וכתב כן גם בשם הגאונים( כנ"ל, וכ"ד הר"ן, וכ"ד הרמב"ן 
סוף פסחים דמי שלא בירך בביהכ"נ יברך בתוך הסדר - בודאי דעתם דהוא חיוב 

גמור הראוי לברכה.
שבתוך  דההלל  מוכיח  הרי"ז  שבביהכ"נ  ההלל  על  שמברכים  שפסק  המחבר  ג( 
הסדר ראוי לברך עליו, שהרי ההלל שבביהכ"נ במקום ההלל שבתוך הסדר הוא בא 

]ומה דאנן אין מברכין בתוך הסדר י"ל כטעם הטור משום 
שמפסיקין אותו באמצע, א"נ משום דכבר יצאנו בביהכ"נ[, 

ועל כרחך דסבירא לן דההלל בליל הפסח חיוב גמור הוא.
לדעת  שכן  וכל  לשנים,  הסדר  שבתוך  ההלל  שחולקין  במה  טעם  צריך  והנה  ז. 
נחלקין  שאין  הלל  קריאות  משאר  נשתנה  מה  צ"ב  גמורה  תקנה  שהוא  הסוברים 
לשנים. ומצינו בזה טעם, שחציו הראשון של ההלל קאי על הגאולה הראשונה, וחציו 
השני קאי גם על הגאולה העתידה עם בקשות והודאות, )לבוש סי' תפ, פמ"ג א"א 
סוסי' תפו(. ובאופן אחר אפשר שרצו לקבוע גם על כוס השני והשלישי שירה, משום 
שאין אומרים שירה אלא על היין. ]וצ"ל דלא איכפת לן על ההפסק כיון שיש טעם 

לזה[.
ח. ויש להוסיף דמצינו ראשונים דלכאו' ס"ל שההלל בתוך הסדר הוא חלק ממצות 
ההגדה דהיינו סיפור יציאת מצרים, עי' לשון סה"מ להרמב"ם )מ"ע קנז(, והחינוך 
ד"ה  א  )שורש  בסה"מ  הרמב"ן  בדברי  ]ויעויי'  כ,א(  )מגילה  ובמאירי  כא(,  )מצוה 
שהוא  או  דאוריי',  חיוב  הוא  פסח  ובליל  רגלים  בג'  דהלל  לומר  שרצה  והפליאה( 
הלמ"מ או שנכלל בחובת שמחה, )דלא כהרמב"ם שם דפשוט לי' שאינו אלא דרבנן. 

ובשאג"א סי' ס"ט חולק על הרמב"ן([.
כנגד  נתקנה  הסדר  בתוך  ההלל  שאמירת  למדים  נמצינו  הדעות  לכל  ועכ"פ  ט. 
ברמ"א  דמבואר  מה  היטב  יובן  ובזה  זה,  קדוש  בליל  לקיימם  זוכים  שאנו  המצוות 
)תעז,א( שלכתחילה יש לגמור ההלל לפני חצות, דכיון שההלל קאי על קיום המצוות 

שבלילה הזה משו"ה ראוי שייאמר בזמן המצוות דהיינו עד חצות.
ונראה לדון ולומר דאנו שנוהגים לומר הלל גם בביהכ"נ וגם בתוך הסדר, אם כי 
ההלל שבביהכ"נ יסודו להוציא אותם שאין בקיאים לקרוא בעצמם בתוך הסדר כנ"ל 
]ועי' במס' סופרים פ"כ ה"ט דאחרי שנקבע לקרוא בביהכ"נ עדיף כן טפי לרומם שם 
ה' יחדיו בציבור[, מ"מ בזמננו שכולם בקיאים - יש לומר דההלל שבביהכ"נ מתייחד 
על המאורע הגדול והנפלא שנעשינו לעם הנבחר בלילה הזה, וההלל בתוך הסדר הוא 
כאמור על המצוות שאנו זוכים לקיים בלילה זה, וההלל בשחרית הוא על עצם קדושת 

היום טוב וכנ"ל שהוא מדין על כל פרק.

חיוב הקבלת פני רבו ברגל בזמן הזה
אדם  חייב  יצחק  וא"ר  )טז,ב(:  ר"ה  בגמ'  מברייתא  למדנו  רבו  פני  הקבלת  חיוב 
להקביל פני רבו ברגל שנאמר )מלכים ב,ד( מדוע את הולכת אליו היום לא חודש 
ולא שבת מכלל דבחודש ושבת איבעי לי' למיזל, וכן נפסק להלכה בטושו"ע או"ח 
)סי' שא ס"ד, תקנד סי"ב, תריג ס"ה( ומשום כך התירו להולך להקביל פני רבו לעבור 
בנהר בשבת אפי' כשהוא לבוש, ואפי' הוא עד צוארו במים, וכן התירו לו לעבור 

בנהר גם בט"ב, וכן ביוהכ"פ ואינו חושש משום אסור רחיצה ביוהכ"פ.
דין זה של הקבלת פני הרב נאמר לגבי שבת ולאו דוקא לגבי רגל, ואף ר' יצחק 
שהביא דין זה לגבי רגל מביא סייעתא מהפסוק לגבי חודש ושבת, אלא שהביה"ל 
דבשבת  לרגל,  שבת  בין  שמחלק  מהמג"א  מביא  רבו  פני  להקביל  ד"ה  שא  בסי' 
להקביל פני הרב זהו רק מצוה, ואילו ברגל הוי חיוב, ומוסיף בביה"ל שהוא דוחק 
גדול להמעיין בש"ס, אכן בפי' ר"ח שלפנינו ר"ה )שם( מבואר להדיא דגרס שם בגמ' 
אי מרחקי אינו מחייב כי אם ברגל, ואי מקרבי מחייב אפי' בחודש ושבת, עיי"ש, ועוד 
יותר מבואר שם בריטב"א שכ' דר' יצחק תפס קצה האחרון, ובאמת הקבלה הוא כפי 
קרובו לרבו, כי אם הוא בעיר, חייב לראותו בכל יום ולא סגי בלאו הכי, ואם הוא 
חוץ לעיר במקום קרוב, פעם אחת בשבוע או בחודש, וזהו הענין בשונמית, ואם הוא 

במקום רחוק יש לו לראותו פעם אחת ברגל עכ"פ, עיי"ש שהאריך.
רוב  או  כל  ממנו  שלמד  האם  'רבו',  נקרא  מה  הדינים  לפרטי  ליכנס  מבלי  והנה 
חכמתו, או שצריך דוקא שיהא 'רבו מובהק' לענין זה ]כן מפורסם בשם בעל הקה"י, 
ומהא דשונמית שלא שייך בה רבו מובהק ואעפ"כ הלכה, ליכא לאוכוחי, כי אלישע 
ר' בזה ארחות רבנו[, יש לדון  וכולם חייבים לקבל פניו,  היה רבן של כל ישראל 
האם גם בזמן הזה שאין חיוב עלי' לרגל, היות וחסרנו את ביהמ"ק, יש לחיוב זה של 
הקבלת פני רבו או לא, בתשו' נוב"י תניינא )חאו"ח סי' צד( כ' דבזמן הזה אין לחיוב 
זה כלל אף ברגל, רק ראוי לקבלם מצד המוסר ע"ש. ועיי' שע"ת )סי' תקכ"ט סעי' 
ב'( שהעתיק דבריו בלי חולק. אמנם רבים החולקים על הנוב"י בזה וראייתם מפרש"י 
)סוכה י,ב ד"ה שלוחי מצוה אנן( שכ' דרבר"ה ור"ח היו פטורים מסוכה יען עסקו 
במצוה שהלכו לקבל פני ריש גלותא וכדאמרי' חייב אדם להקביל פני רבו ברגל ע"ש, 
וכזה פי' עוד בכמה מקומות, ועיי' שד"ח )מערכת הח' אות ק'( מכמה מחברים בזה 
)ראה ערול"נ סוכה כז,ב ועוד(.  ובספר קבא דקשייתא קושיא פא מוכיח מדברי רש"י 

שגם להנוב"י חיובא ליכא אבל מצוה איכא. 
ובס' יערות דבש )ח"א דרשה יב( כ' שאדרבא דוקא אחר חורבן ביהמ"ק שייך מצות 
זכר לקבלת פני שכינה במקדש,  קבלת פני רבו ברגל, דהו"ל כקבלת פני שכינה, 
דאי'  למה  דבריו  מתאימים  ]ומה  ואמתיים  ברורים  הדברים  כי  ע"ז  שסיים  ועיי"ש 
בירו' ריש פ"ה דעירובין 'כל המקבל פני רבו כמקבל פני שכינה'[, ובכה"ח )תקכט 
או' לד( מעתיק דברי הגאון חיד"א ז"ל בס' שמחת הרגל שכ' בשם הגרר"י ז"ל כהנ"ל. 
עוד יש לדון האם ההקבלה היא ברגל דוקא או שגם בחוה"מ אפשר לקיים זה, דהנה 
פני רבו רק בתוך התחום,  וחודש צריך להקביל  כ' דבשבת  )סוכה שם(  הריטב"א 
ובחוה"מ אף חוץ לתחום, הרי שגם בחוה"מ אפשר לקיים זה, אמנם מדייק הריטב"א 

מלשון רש"י )שם, ד"ה ברגל( דחיוב הקבלת פני רבו הוא רק ביו"ט ולא בחוה"מ.
ובטעם הדבר להקביל פני הרב, הרמב"ן בפי' עה"ת )שמות כ,ח ד"ה לקדשו( כתב 
דזהו כדי ללכת אל החכמים ואל הנביאים לשמוע דברי ה', וכן מוכח מלשון הספר 
חסידים )סי' שיג(: חייב אדם ללמוד לבנותיו המצות כו' כדי לעשות להזהר במצות 
כו' והשונמית הולכת ושומעת הדרשה מפי אלישע כו'. אמנם עיין פרש"י חגיגה )ג,א 
ד"ה להקביל פניו( שכתב: יו"ט היה וחייב אדם לכבד רבו בהקבלת פניו כו' עכ"ל. 
מבואר כי חיוב הקבלת פני רבו ברגל משום כבוד רבו הוא. גם בשו"ת מהרי"ל דיסקין 
)ח"ב קונט' אחרון סי' נד( מפורש טעם מצוה זו משום כבוד רבו, ומוכח מדבריו ג"כ 

דאיכא חיוב גם בזה"ז.
בכת"י שתח"י מהגרב"צ פלמן זצ"ל מביא שם בשם מרן ה"אבי עזרי" זצוק"ל שגם 
בזמן הזה הוי חיוב גמור להקביל פני רבו ברגל, וצ"ע אם בנתינת יד יוצא, ונראה 
הביא  ומהגר"א  ע"ז,  לברך  שאי"צ  דמסתבר  שם  ומוסיף  יוצא,  לא  עראי  דבדרך 
שהחיוב הוא דוקא ברגל ולא בחודש ושבת, ובטעם הדבר הוכיח מרש"י ורמב"ם דזה 
מדין כבוד הרב, וא"כ לפי"ז מהני על זה מחילה, ונראה דע"ז אנו סומכים לא להקפיד 

כ"כ בכל רגל היות ורבו ודאי מוחל.   

הרב
ישראל

לנג



טעמים רבים יש למנהג זה, ואולם, יש בנותן טעם להביא 
דברים מפליאים המבוארים בדברי רבינו משה קורדובירו 
זיע"א, דברים החשובים ללימוד וליבון לפני קיום המנהג 
של קבלת פני רבו. כאשר יובן, שעצם השהות אל מול 

רבו, יש בה מן המעלה!

אש המערכה בימינו...
כהקדמה לדברים, יש להביא מה שהעיד בפנינו תלמיד מרן הגר"ש אויערבאך שליט"א, 
שליוה את ראש הישיבה לפני שנים רבות, בביקור אצל מרן הגרא"מ שך זיע"א. המלווה, 
ראש  לפני  רגשותיו  את  והביע  בחלקו,  שנפלה  מהזכות  התרגש  צעיר,  בחור  שהיה 
הישיבה באמרו: "הלא מובא ברבינו הגר"א ז"ל, כי בעת שהיה המקדש קיים, מי שהביט 
באש המערכה, זכה לקבל מהמראה יראת שמים, כיום, הוסיף הבחור, כאשר אין לנו 
את "אש המערכה" הרי שעצם ההבטה בפניהם של גדולי הדור, שהם "אש התמיד" הרי 

לכאורה גם היא מביאה לכך".
ראש הישיבה הסכים עמו וקילס את הדברים!

טעם הרמ"ק להקבלת פני רבו ברגל
וכך כותב הרמ"ק: "והנה כאשר יצייר האדם בדעתו צורה קדושה, הנה אותה הצורה 
ר' אבא בפרשת משפטים  והיינו דקאמר  ישלים שכלו  הקדושה ההיא שידמה בדעתו 
שהיתה צורת ר' שמעון צטיירת לפניו, היה משיג על ידי זה השגה גדולה, וזה טעם והיו 
עיניך רואות את מוריך, וזה טעם אל תפנו אל האלילים שאסור להסתכל בעבודה זרה, 

כי הצורה ההיא הנבזה פוגם השכל."
וממשיך הרמ"ק "וזה טעם אסור להסתכל בפני אדם רשע, ולא זו בלבד אלא גם היות 
טעם  וזה  ונפלאה,  גדולה  מעלה  הוא  ישיג  ממנו  הנכבד  בשכל  מצויירת  האדם  צורת 
חיוב אדם להקביל פני רבו ברגל כי יצייר עצמו בשכל רבו והיינו דפירשו רבותינו ז"ל 
בפסוק חי ד' אשר עמדתי לפניו, דהיינו שעמד לפני אליהו, ובהיותו עומד לפני אליהו 
ודאי יצוייר צורתו בדעת אליהו, ואליהו עומד ומשמש לפני קונו מרוב דבקותו בנבואה, 

נמצא עומד תדיר לפני ד'"!
יראה כל  והיינו טעם  מוכיח את הדברים הנפלאים ומבאר כי "כיוצא רבים  הרמ"ק 
זכורך את פני האדון בזולת טעמים אחרים, כי יצייר צורתו ומציאותו בשכינה העומדת 
שם. ועם היות שהשגחתה מצוייה בכל מקום, עם כל זה לא יתבודד האדם לחקוק צורתו 
בשכינה כמו בהיותו מתראה במקום הקודש, וזהו טעם "ולא יראה פניו ריקם" וכי האי 

גוונא באורייתא טובא"
נפשו שמחה  יקנה  "והנה בהיות איש אחד רואה את אוהבו בלי ספק  מסיים:  והוא 
וירבו  צורתם,  בדעתם  ויקנו  אהבתם  מרוב  בזה  וזה  בזה  זה  צורתם  ויוחקקו  גדולה, 
שמחתם ואהבתם וההפך להפך, וזה טעם לא יגורך רע, וכן מי ביקש זאת מידכם רמוס 
חצרי כי יעוררו שנאה בלי ספק וכן גם כן טעם אם יראה איש וכו' כי אחר שהם ספרו 

בגנות הארץ ושנאוה אין ראוי שתהיה צורתם חקוקה"

התיאור של רבי שלום...
תיאור מענין מובא בתולדותיו של הגה"צ רבי שלום שבדרון זצוק"ל, על קבלת פני 
בני  זצוק"ל. כאשר  זוננפלד  יוסף חיים  מרן רבי  אצל  נוהגים  ירושלים  בני  רבו שהיו 
ישיבת "חברון" שעברה לאחר פרעות תרפ"ט, לשכון אחר כבוד בעיר הקודש, השתתפו 

אף הם יחד עם בני הישוב הישן.
התהדק  לירושלים  עברה  כשהישיבה  ואילך  תר"צ  שלום", "משנת  "רבי  תיאר  וכך 
נרחב  ביטוי  מצאו  והערכה  הידידות  הישיבה,  לתלמידי  ירושלים  של  רבה  בין  הקשר 
ירושלים, לא  יותר... בשעה שאנשי הישוב הישן באו בהמוניהם לבית רבם רבה של 
זה  היה  זוננפלד,  הגרי"ח  של  בביתו  כולם  עם  יחד  להצטופף  הישיבה  בחורי  הססו 

בקביעות מידי שנה בשנה בסוכתו של רבי יוסף חיים באושפזין דיוסף.
תושבי העיר נכנסו לביתו הקטן של מרן הגרי"ח זוננפלד, רקדו ושרו הסתובבו בריקוד 
ויצאו המונים נהרו מכל פינות העיר להקביל פני רבו ברגל, ועימם בחירי הלמדנים 
מישיבת חברון הריקודים נמשכו שעות רבות כשהגרי"ח יושב על כסאו וכולם מחוללים 

בריקוד נכנסים ויוצאים.
בספר האיש על החומה מובא מה שסיפר רבי מנדל שיינין זצ"ל "גם אנחנו הקפדנו 
זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  של  האחרונות  בשנותיו  זה  היה  הגדולה,  בשמחה  להסתופף 
כשמתוך האלפים שחלפו על פניו במהירות, הבחין רבנו בתושב ירושלים שהתגורר בה 
ואח"כ שהה מספר שנים בחו"ל ושב לירושלים בלי חתימת זקן, הוא צד אותו בעינו 
החדה רמז לו להתקרב אל השולחן ,ושאל בנימה של הערה איפה הזקן והפיאות? לבחורי 
ישיבת חברון שגדלו על צורה חיצונית זו לא העיר אבל לאחרים שפרשו מהדרך לא 

וויתר..."

הקבלת פני אלמנה...
הגאון רבי שמואל ברוך ורנר זצוק"ל, תיאר פעם את הדרך לביתו של מרן הגרא"ז 
מלצר זצוק"ל, ואת המפגש שהיה לו בדרכו לקבל פני רבו, בימי חול המועד, עם הגה"צ 
רבי אריה לוין זצוק"ל, והוא סיפר: "מה נהדר רויה לראות בימי החג את הרב ר' ארי' 
לוין זצ"ל כשהוא צועד בחוצות ירושלים בתלבושת החג, ופניו מפיקות שמחה ועונג 

וכולו אומר כבוד".
"זכורני" סיפר רבי שמואל ברוך, "פעם בימי החג בהפגשי אותו שאלני מאין ולאן רבי 
שמואל ברוך? עניתי לו לראש הישיבה להגר"ז מלצר זצ"ל לקיים חייב אדם להקביל 
פני רבו ברגל!, ולשאלתי לאן כת"ר ענה לי בענות חן להאלמנה הרבנית לבקרה לכבוד 

החג...
והמשיך רבי אריה ואמר: "הן זכרה היא הימים מקדם, ימי החג בשנים שעברו כאשר 
בעלה הגאון היה  חי וביתה היה הומה מהמון מבקרים והשמחה הייתה שרויה במעונה, 
ועתה היא יושבת בודדה וגלמודה, ימי החג נהפכים לה לימי צער ח"ו, לזאת נוהג אני 

לבקר לעודדן לשמח ולרנן את לבותיהן העגומות והעצובות מרות נפש.
חשבתי" הוסיף הרב ורנר "הן הביקורים אצל גדולי הרבנים היא מצוה, אבל לא תמיד 
ולא אצל כולם זהו כולו לשם שמים, הביקורים אצל האלמנות הללו החישובים לקיימם 

שלא לשם שמים, כמה שמים כמה רחוקים הם..."
והוא סיים את סיפורו ואמר "אשריך רבי אריה על מהלך מחשבותיך ודרכיך המקוריות, 

ומי יתן ויהיו תלמידים שילכו בעקבותיך"

תה בלי סוכר
בתולדות הגאון בעל ה"שאגת אריה" זי"ע, מסופר, על "הקבלת פני רבו" שנהגו בני 
זה  מה  ידע  לא  אף פעם  להפליא,  עד  מדוכא  עני  ימיו  כל  היה  ביהודה  הנודע  עירו, 
לשתות תה עם סוכר, ומסופר בסוף ימיו כשהתמנה לרב בעיר מיץ באו כל הבעה"ב 
לבקר אצלו ביום טוב כפי שהיה נהוג שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל, והגישה להם 

אשתו לשתות תה בלי סוכר.

התה  את  שתו  וכולם  לביישה  רצו  שלא  הבתים  בעלי 
מבלי להגיד לה שום דבר, אבל לאחר יום טוב ניגש אליה 
אחד מהם ושאל אותה על כך, מדוע לא הגישה סוכר עם 
התה? והיא השיבה שהיות ותמיד חיו חיי עניות ודחקות, 

אף פעם לא ידעו מה זה לשתות תה עם סוכר.
הבעלי  כל  הפעם  עוד  באו  שלאחריו  טוב  היום  בבוא 
בתים אל בית הרב לבקרו, ושוב אירע כך הרבנית הגישה את התה בלי הסוכר, אלא 
סוכר...  חתיכות  ועליה  קערה  הרבנית  הגישה  לשתות  כולם  שגמרו  לאחר  שהפעם, 
כי אפילו לאחר שכבר דברו אליה בפעם האחרונה על דבר שתיית התה עם הסוכר 
עדיין לא הבינה איך אוכלים את זה, ושצריכים להגיש את הסוכר ביחד עם התה בכדי 

להטעימו...

הדרשה של פסח אשתקד
מעשה נפלא מסופר, על פקחותו של מרן בעל ה"בית הלוי" זיע"א, בעת שישב על 
כסא הרבנות בעיר סלוצק, כמידי חול המועד, נכנסו טובי ופרנסי סלוצק בחול המועד 
של חג הפסח אל רב העיר בעל בית הלוי כדי לקיים חייב אדם להקביל את פני רבו 

ברגל.
הנוכחים, הסבו ליד השולחן, ורבה של העיר החל מדבר פתח ודרש מענינא דיומא. 
אחד מבעלי הבתים, שכנראה לא ניחון בידיעה מהו כבודה של תורה, וכנראה גם לא 
היה תלמיד חכם גדול... הפסיק את הרב ואמר לו: "דומני שכבר אשתקד בחג הפסח 

השמיע הרב לפנינו שיחה זו"
הרב, הביט בו ואמר: "אם כן הדבר, אנא במטותא יואיל מר לסיים הוא את המשך 
השיחה ולא אצטרך להתאמץ..." מובן היה שלבסוף הרב בעצמו היה חייב להמשיך את 

הדברים...

מי הוא תלמיד?
הגאון המופלא רבי משה מרדכי שולזינגר זצוק"ל, סיפר על "הקבלת פני רבו" שנהג 
בעצמו, כאשר נכנס אל מרנא הסטייפלר זיע"א, וכך הוא סיפר "בחול המועד תשל"ו 
נכנסתי לקבל פני מרן, יחד עם ... שליט"א וראינוהו למרן לומד בסוכה בשו"ת אחיעזר 
בעיון רב, כשהרגיש בנו מרן אמרתי לו "חייב אדם לקבל פני רבו ברגל" וראינו שלא 

ניחא לי' למרן דיבור זה.
ומיד הוספתי תלמידיו אנו ע"י שלומדים בספרי קהילות יעקב, ומיד נחה דעתו ונתן 

לנו ברכת החג בשמחה...
ואכן בספר "ארחות רבנו" מביא בשם ה"קהילות יעקב", כי דין הקבלת פני רבו נהג 
רק בזמן שלמדו תורה בעל פה, והיה מקבל רוב תורתו מרבו, אבל בזמן הזה שלומדים 
מגמרא וספרים, אין דין "רבו מובהק", ודין הקבלת פני רבו נאמרה רק על "רבן של 

ישראל", כפי שנלמד מהשונמית שהלכה להקביל פני הנביא אלישע.

רגשות קדושה
כך מתאר הגאון רבי יחיאל מיכל שטרן שליט"א, את דמותו של אביו הגאון הצדיק 
רבי משה אהרון שטרן זצוק"ל, משגיח דקמניץ. "המיוחדות של אבא ז"ל הייתה להתדבק 
בתלמידי חכמים, היה מבקש עצום לשמוע מגדולי תורה הנהגה, או איזה הלכה. הוא 
כיתת רגליו למרחקים לראות הנהגת גדול. פעם נסע לחזון איש אך ורק לראות איך 
החזון איש מתפלל מנחה, ולקח לו הדרך למעלה מחצי יום והכל לראות מקרוב הנהגת 
גדול. הרבה פעמים נסע לחזו"א אבל זה היה לשמוע עצה וכדומה בפעם הזאת נסע לשם 

מטרה אחת לראות איך החזו"א מתפלל...
מתבטל היה אבא ז"ל, בפני חכמי התורה ושוחר לפתחיהם בחגים ומועדים, קיים את 
מאמר חז"ל חייב אדם להקביל פני רבו ברגל, והלך לבקר את גדולי ירושלים המהרי"ץ 
דושינסקי הגרא"ז מלצר הגרז"ר בנגיס הגרי"ז סולובייציק הגרב"ד וויידנפלד הגרש"ז 
אויערבאך ועוד. מי שלא ראה את חזותו העילאית בחזרתו מבית גדול לא ראה רגש של 

קדושה ואמונת חכמים שהיתה מושרשת בו"

ערב רב בערב הרגל!
על פגישה מענינת של "הקבלת פני רבו" מסופר בספר "חוט המשולש". היה זה כאשר 
בנו של רבינו עקיבא אייגר זי"ע, הי ניהו הגאון רבי שלמה אייגר זי"ע, היה בוורשה ובא 
להקביל את פניו של רבינו יעקב מליסא זי"ע, ה"חוות דעת", ששהה באותו יו"ט בעיר, 
רבי שלמה הגיע למעונו של החוות דעת בערב יו"ט של הרגל, בכניסתו אמר רבי שלמה 
איגר "הלא חז"ל אמרו שחייב אדם לקבל פני רבו ברגל, ועוד אמרו, חייב אדם לטהר את 
עצמו ברגל, וכשם שהמאמר של "לטהר" מכוון רק על ערב הרגל, שהרי צריכים להכנס 
לרגל בטהרה, כך גם המאמר הראשון של "חייב אדם לקבל פני רבו ברגל" הוא קאי על 
ערב הרגל" בכך הוא הסביר מדוע הוא הגיע כעת בערב יום טוב, ולא המתין לחג כדי 

לקבל את פניו של הגאון מליסא.
היא,  חז"ל  כוונת  "באמת  ואמר:  חדוד  בדרך  על אתר  כך  על  דעת", השיב  ה"חוות 
שחייב אדם לקבל פני רבו ברגל עצמו, וזה מדובר במי שהוא רב אבל מי שלא הגיע 

למדרגת רב, והוא נקרא בשם ערב רב, איש כזה צריכים לקבל פניו בערב הרגל..."

מנהג בני פאס במרוקו
כאמור, המנהג היה נפוץ בכל תפוצות ישראל. כאשר אחד התיאורים המרגשים, הוא 
על הנהגתם של בני העיר פאס שבמרוקו, בעת שעל כס כהונת הרבנות בעיר, כיהן 

הגה"ק רבי יהודה בן עטר זי"ע.
רבינו החיד"א זי"ע, מתאר את דמותו של רבי יהודה ב"שם הגדולים" וכותב: "רבי 
יהודה בן עטר, הרב הגדול והקדוש אב בית דין ור"מ בעיר פאס, חיבר פירוש למדרש 
רבה בכתב יד. ושמעתי מרב אחד הי"ו שהוא היה סולת נקיה, והרב ז"ל היה מלומד 
בניסים וכמה נפלאות אזני תשמענה שאירעו לו, הן בעודנו חי וגם לאחר פטירתו, הן 

למתפלל על מצבתו הן לנשבע בשם הרב ז"ל, וכיוצא דברים נפלאים.
ושמעתי מפי רבנן קדישי חכמי המערב כי היה איש אלקים קדוש, ולא נהנה בכבוד 
תורה ולא קבל הספקה מהקהל, והושלך לגוב אריות וניצול אחר שנשאר שם יום ולילה, 
והיה קידוש ד' גדול, והיו נשבעים כל אדם בו, והנשבע על שקר ימות ועוד נפלאות 

שמענו ונדעם הן בעודנו, חי ואף כי אחרי מותו למשתטח על מצבתו תנצב"ה.
ואכן, מרוב הכבוד ההוקרה וההערצה שרחשו יהודי פאס לרבם, השתוקקו רבים לקבל 
ברכותיו. ובספרי תולדות הימים לחכמי העיר מתואר, כי בני העיר, בה היו גדולי תורה 
ולומדי תורה רבים,  קיימו בקפדנות את חובת הקבלת פני רבו, בימי החגים לא היה 

אפילו אחד שהיה מוכן לוותר על ברכתו של הרב.
"בימי החגים היו נוהגים כל בני העיר להקביל פני הרב, אנשי כל בית כנסת היו הולכים 
עם גמר התפילה לביתו של רבי יהודה ומנשקים את ידו, והוא מברכם, למרות הטורח 
הגדול שהיה לרבי יהודה מזה, היה מקבל את כל הקהל באהבה, ומרוב עייפות היה שם 

כרית על ברכיו ומניח עליה את ידיו, ומי שנכנס מנשק את ידו ומקבל את ברכתו".

רוממות העניןהמשך
הקבלת פני רבו ברגל

הרב 
נתן צבי 

שפירא



רוממות המועדים
מפניני רבותינו

ענינו של פסח מצרים לעומת פסח 
דורות

הנה, בפסח יש הבדל בין פסח מצרים לבין פסח 
חכמים  ששנו  כמו  בהלכותיהן,  וחלוקין  דורות. 
בלשון המשנה, מה בין פסח מצרים לפסח דורות 
וכו', וכן נתפרש ברמב"ם סוף הלכות ק"פ ע"ש. 
ומי בא בסוד ד'... וכבר כתב בספר "נפש החיים" 

הק' דטעמי מצוות עד תכליתם לא נתגלו וכו'. 
שפסח  בזה,  להתבונן  קצת  שיש  ממה  אבל 
מצרים יסוד ענינו תחילת הגילוי של כלל ישראל, 
כלל  של  הלידה  כידוע  זה  מצרים  יציאת  אשר 
ישראל. וכן שמענו מפי הגבורה, אנכי וגו' אשר 
הוצאתיך מארץ מצרים. וכידוע שישראל היו אז 
טומאה,  שערי  במ"ט  שקועים  המדרגה,  בשפל 
וכמו שקטרגו המלאכים בעת קריעת ים סוף הללו 
עובדי ע"ז והללו עובדי ע"ז. וגם במצרים, המקום 
שבו שחטו ואכלו את הפסח, היה מקום של תכלית 
ברש"י  וכמבואר  מרוחניות.  וריחוק  הטומאה 
שמשה רבינו היה יוצא מחוץ לעיר לתפילה לד'. 

ולכן כלל ישראל, גם מבחינת דרגתם הרוחנית 
וגם מבחינת המקום, אולי ניתן להיאמר שלא היו 
כ"כ שייכים עוד לקרבן כ"קרבן דורות". וכאשר 
היו  גאולתם,  זמן  והגיע  הקץ  את  חישב  הקב"ה 
אז במצב של "את ערום ועריה" ושקועים כאמור 
מגלה  ז"ל  הגר"א  ורבינו  רח"ל.  הטומאה  בעומק 
מה  כי  לנו,  לטוב  מחשבות  חשב  שהקב"ה  לנו, 
שיש בצד הטומאה והרע רח"ל, זה לעומת זה, זה 
רק עד שער מ"ט, ]א"ה, דלא כהאוה"ח ועוד, שיש 
שער נ'[ אבל אין לצד הטומאה והרע שער חמשים 
ח"ו. שזה יש רק בצד הקדושה, אשר הקב"ה יזכנו 
הרע,  לגמרי  יבוטל  ועי"ז  עולמים  בגאולת  בזה 
ונגלה כבוד ד' ויהיה ד' אחד ושמו אחד, ולא יאמר 

עוד חי' ד' אשר העלה וגו'. 
ובזמן יציאת מצרים עוד לא נתבטל הרע לגמרי, 
יוכלו  והקב"ה בא לגאול אותנו, במצב אשר לא 
להתמהמה, וערומים מן המצוות, והקב"ה נתן להם 
מיד בתוך מצרים מצוה זו להקריב קרבן זבח פסח 
והיה צריך  לד', בתוך המצב של שפל המדריגה. 
התחלה של עקירה מכח הרע, ע"י הקרבן שנאמר 
בו "משכו וקחו לכם", משכו ידיכם מעבודה זרה. 
ערות  בתוך  בעודם  יתברך,  לד'  להתקרב  ועי"ז 

הארץ, במצרים עצמה.

"ַוֲאַכְלֶּתם ֹאתֹו ְּבִחָּפזֹון ֶּפַסח הּוא 
לד'"

שאכילתו  מצרים  בפסח  מיוחד  דבר  מצינו 
שמצבם  משום  קצת,  להבין  בזה  וניתן  בחפזון. 
המדריגה,  בשפל  אז  היה  ישראל  של  הרוחני 
בבחינת שלא יכלו להתמהמה, וכבר היו מוכרחים 
להבדל מטומאת מצרים, וכל מהות עבודת הקרבן 
היה לברוח בזריזות גדולה מתוך הטומאה, לצאת 
בלי להסתכל לאחור, לנתק את עצמם מהטומאה, 
ידיכם  משכו  לכם",  וקחו  "משכו  עה"פ  כמ"ש 
לאכילה  ראויים  היו  לא  אולי  וגם  זרה.  מעבודה 
הרע  כח  בעוד  והתבוננות,  הדעת  וישוב  במתון 
אלא  רשות  להם  היה  ולא  ח"ו,  ומחלחל  חזק 
ממצרים  היציאה  שעצם  כשם  בחפזון,  לאכול 
הגר"א  רבינו  ]ובדברי  ובחפזון.  בבהילות  היתה 
ז"ל מבואר, דכח הרע רוצה לעשוק ח"ו מהשער 
של  ההוא  במצב  ואולי  הקדושה,  של  החמשים 
צריך  היה  אשר  ישראל,  קדושת  יסוד  תחילת 
חסדים  של  בהנהגה  המעלה,  ברום  להעלותם 
הרע  שכח  חשש  היה  מעשיהם,  לפי  לא  גמורים 

יתגבר ח"ו, ואנחנו לא זכינו לבינת נבונים...[. 
עה"ת,  בפירושו  הרמב"ן  רבינו  וכדמבאר 
כח  היה  שעדיין  משום  בחפזון   היתה  שהיציאה 
וליכנס לטוב,  ונחפזו לברוח מהרע  הרע בעולם, 
יהא  ולא  העולם  תיקון  בזמן  לבוא  לעתיד  אבל 
יראה  ושלא  לחיפזון,  צורך  אין  אז  רע,  שום 
כבורח ח"ו, כדכתיב "כי לא בחפזון תצאו וגו' וד' 

אלקיכם מלככם".

זמן אכילת הפסח
זמנים,  לשני  שמתחלק  מצינו  דורות  ובפסח 
זמן שחיטת והקרבת הפסח, וזמן אכילת הפסח,. 

ודלא ככל הקרבנות דכתיב "ביום זבחכם יאכל". 
האכילה  מצות  דעיקר  מבאר  עה"ת  והרמב"ן 
זמן  פסח  ובקרבן  הזביחה,  ביום  זה  בקרבנות 
ומי  הזביחה.  יום  "ככלות"  הוא  בדוקא  האכילה 

בא בסוד ד'... 
של  הדרך  לתחילת  שייך  גם  זה  דכל  ואולי 
"משכו", לעזיבת הרע ולקירבת ד', וצריך בתחילה 
הזה  הלילה  לפני  הדם,  וזריקת  הקרבן  הקרבת 
"אשר כיום יאיר", אשר אז העם ההולכים בחושך 
הקרבן,  הקרבת  יום  אחרי  ורק  גדול.  אור  ראו 
ד'  לפני  קודש  לאכילת  ראויים  ונהיו  נטהרו 
לפני  ההקרבה  זמן  לדורות,  וכן  זה.  גדול  בלילה 
התקדש החג, אשר לא מצאנו כן בהקרבנות של 
שאר המועדים, אשר לעולם הקרבן בעיצומו של 
פסח  בקרבן  שורשו  דורות  פסח  כי  והיינו,  חג. 
דמצרים, ולעולם מתחדש הכח לעקירה והתנערות 
מהרע לפני החג עצמו, כדי שיהיו ראויים להאור 

הגדול של ליל התקדש חג המצות.

עיקר הקרבן – אכילתו
פסח  בקרבן  האכילה  שמצוות  מצינו  כן  וכמו 
קרבן  אכילת  מונה  והרמב"ם  מקום.  יותר  תופס 
באכילת  כן  שאין  מה  עצמה,  בפני  כמצוה  פסח 
בו ממהות  יש  דורות  ובזה פסח  שאר הקרבנות. 
נאכל  בטומאה  הבא  פסח  ולכן  מצרים.  פסח 
שרק  ציבור,  קרבנות  בשאר  משא"כ  בטומאה, 
שהרמב"ם  ועוד,  האכילה.  ולא  נדחית  ההקרבה 
פסח,  בקרבן  פוסל  חולין  לשם  דמחשבת  פסק 
משא"כ בשאר קרבנות, ומשום דהתורה הקפידה 
"ואמרתם זבח פסח לד' ", והיינו משום דזה גופיה 
קודש  לשם  המחשבה  כאן  מעכב  לאכילה,  שבא 
ולא לשם חולין ]וכן מבאר באור שמח, דכיון דבא 
בה[.  דמחריב  מינה  חולין  לשם  חשיב  לאכילה, 
נטמא הבשר,  ועוד, שבשאר קרבנות, אפילו אם 
מקריבין את האימורין, משא"כ בפסח שצריך בשר 

לאכילה. 
וביאור כל זה אולי י"ל, דגם בפסח דורות מונח 
בתחילת  בעודם  שהיה  הראשון,  הפסח  מן  בזה 
הוא  יותר לאכילה  וניתן  ישראל,  הבנין של כלל 
גדולה  בבחינת  בזה  ויש  והמנויים,  ביתו  ובני 
במשפחה  הזבח  וגם  וכו'.  שמקרבת  לגימה 
ולהתיחד  מהעכו"ם  להבדל  הוא  המנויים  עם 
שייכים  היו  ובזה  לד',  קודש  באכילת  לעצמם 
לטוב  הכניסה  ולתחילת  הרע,  מן  ל"משכו"  יותר 
ולקדושה, וכל זה הושרש גם לפסח דורות, לצאת 

מן הרע, ולהתרומם לדרגות הגבוהות.

יו"ט - ערב פסח
החדשים,  לכל  וראשון  ראש  הוא  שניסן  וכשם 
בראש  המועדים.  לכל  וראשון  ראש  פסח  כך 
העליה  כל  יסוד  שהוא  פסח,  נשאת  מועדים  כל 
אכתי  זה  ובלי  עולם,  לחירות  והיציאה  הרוחנית 
עבדי וכו'. וזה הלידה והבנין של כלל ישראל. לכן 
ישראל  כלל  של  הבריאה  שהיא  מצרים  ביציאת 
וכעין  בעצמו,  הוא  ברוך  הקדוש  ידי  על  היתה 
הבריאה הראשונה של האדם שנברא בידי הקב"ה 
בעצמו, כן הוא כאן "ועברתי בארץ מצרים בלילה 

הזה" - אני ולא שליח. 
מרן  אמר  תשע"ב  שנת  ראשון  ביו"ט  ]בס"ג 
שליט"א: שא"א שיציאת מצרים תהיה ע"י מלאך, 
עוד  מ"ט...  בטומאת  בעצמו  שוקע  היה  הוא  כי 
יש  זה  שמלילה  זה:  במעמד  שליט"א  מרן  אמר 
עצמו  את  ולבנות  עצמו,  את  להוליד  כח  לאדם 
מחדש, וכמו בראש השנה. וכך היה לשונו: הקב"ה 
מטפל בנו, אנו יצאנו ממש, והקב"ה חשב על כל 
אחד ואחד, שכל אחד מאיתנו היה צריך להשאר 
מוציא  הוא  עכשיו  וגם  הוציאו.  והקב"ה  שם, 
אותנו... הקב"ה מטפל בנו, וצריך שיתוף פעולה, 

גם לתת אמון, כמו אצל רופא...[
וגם שורש צמיחת הגאולה האחרונה, נמצא כבר 
בגאולת מצרים, והוא שייך גם במיוחד לענין של 
התחלה של היציאה הראשונה, ע"י סיעתא דשמיא 
לעיל.  וכמש"נ  השפלות,  תכלית  מתוך  עצומה, 
מצרים  שיציאת  דכשם  הדברים:  ביאור  ]א"ה, 

מרן הגר"ש אויערבאך שליט"א

שבכל דור ודור
ז"ל לפרש על  מגיד כהלכה: מרגלא בפומיה דאאזמו"ר  בספר  כתב 
מאמרם ז"ל "אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג" היינו שאין 
נותנים לישראל שום עבדות ושום שיעבוד רק שיש תיכף מוכן מקודם 

עבורו חירות.
באופן שיהיה באפשרי  רק  וגזירות שולח השי"ת  ר"ל  צרה  כל  וכן 
רעות  הגזירות  גם  וכן  להתבטל  מוכרחים  לאו  ובאם  בהם,  לעמוד 
בזמנינו. אולם הגזירה הרעה שנתחדשה לבטל תלמוד תורה של תשב"ר 

אשר קיום העולם תלוי בהבל פיהם בזו אי אפשר לעמוד.
וזהו "שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו", לכלות כל התורה, 
ובזו הגזירה הקב"ה מצילנו מידם, כי גזירה כזאת אי אפשר שתתקיים. 
צריך אדם  ר"ל אדרבא  ויסורים  הגזירות  כפי מה שמתחדשים  אולם 
בהשגחת  הוא  שהכל  שלימה  באמונה  ולהאמין  ולהתאמץ  להתחזק 
השי"ת, ובטח הכל הוא לטובה ובל יפול לב האדם מזה וחלילה חלילה 

להרהר ח"ו אחר הנהגת השי"ת.
וכמו דאיתא ברמב"ם ז"ל סוף הלכות מעילה וזה לשונו וכמה היה דוד 
המע"ה מצטער מן האפיקורסים ומן העכו"ם וכו' וכל זמן שהיו רודפים 
אותו בתשובות השקר וכו' היה מוסיף דביקות בתורה שנאמר "טפלו 

עלי שקר זדים אני בכל לב אצור פקודיך".

אמירת שיר השירים בליל הסדר
ביאור נפלא, אמר ר"י פוניבז' הגאון רבי שמואל מרקוביץ שליט"א, 
בשיחה שמסר על עניני ליל הסדר, ובה הבהיר את ענין אמירת הלל, 

נשמת, ואחר כך שיר השירים, בסיום אמירת ההגדה של פסח.
"מהי המשמעות של כל זה"? 

כך ביאר הגר"ש שליט"א: ה"חובת הלבבות" אומר שתפילה ביסודה 
בליל  עכשיו  אבל  גבוהה  דרגה  זוהי  אמנם  להקב"ה,  הנפש  כלות  זה 
ומרגישים  יצי"מ  כל  את  שעוברים  אחרי  נפש,  לכל  שווה  זה  הסדר 
בחוש כמה שהקב"ה אוהב אותנו כל כך ללא גבול, ועושה בשבילנו 
ושיר  חי  כל  נשמת  הלל  היא  מכך  להיוולד  שצריכה  המסקנה  הכל 

השירים!
זה דבר חד פעמי, בכל השנה זה לא קיים בכל יום, ליל הסדר הוא זמן 
מיוחד, הלילה הזה הוא שיא השמחה שיש לכלל ישראל, הנביא אומר 
"השיר יהיה לכם כליל התקדש חג" כלומר השמחה העצומה שתהיה 
אחרי  מתים,  כפגרים  העצום  חילו  כל  שנפל  סנחריב,  במפלת  לכם 

הפחד הנורא שהיה להם תהיה כמו השמחה של ליל הסדר.
כל  היא  אלא  בחגך"  "ושמחת  רק  לא  היא  הסדר  ליל  של  השמחה 
היהודי! כאן מונח הכל עכשיו בגאולת מצרים התחלנו להיות עם ה', 

ביצי"מ קבלנו את התפקיד.
שכן, הנה עם ישראל לא חי כאן בעוה"ז חיי נוחיות, אם נעשה חשבון 
נמצא שכך היה המצב בכלל ישראל רוב השנים כלל ישראל, במשך 
השנים עבר גירושים ורדיפות גזירות ושמדות שחיטות והריגות, אך 
של  בן  להיות  בעולם  תפקיד  יש  שליהודי  היהודים  ידעו  זאת  בכל 
שאין  שמחה  וזוהי  בעולם  תפקידנו  זהו  שאנחנו,  מה  להיות  הקב"ה, 

למעלה הימנה, זה שווה את כל העוה"ז ואת כל הצרות שעמ"י עובר.
שאני  כזאת  הרגשה  הסדר!  בליל  לקנות  צריך  הזאת,  ההרגשה  את 
היהודי למעלה מכל הבעיות והצרות שיש בעולם, אני בן של הקב"ה 
והוא אוהב אותי, והוא הוציא אותי עכשיו ממצרים כך צריך להרגיש!

כשאומרים "לי ולא לו" את הרשע לא היה השי"ת מוציא ממצרים 
אבל אותי, היהודי המאמין בהשי"ת ובתורתו ודאי שהקב"ה היה מוציא. 
כל אחד ואחד יכול לרקוד בליל הסדר עד כלות הנפש אני פלוני בן 
פלוני הקב"ה בא להוציא אותי עכשיו ממצרים, בשבילי הייתה היציאה.
והוסיף ר"י פוניבז' שליט"א: וכשמתבוננים מה עשה הקב"ה בשביל 
זה, שינה סדרי עולם, במשך חצי שנה בטל, כל הטבע הבריאה נשתנתה 
כולה בבת אחת, החיות בטלו את טבעם, האור, המים, הגשם, האש, 
הכל השתנה! מה מונח בזה שאנחנו עם ישראל מעל כל הטבע. הקב"ה 
שם את כל הטבע תחתינו שילחם בשבילנו, וזה צריך להביא לשמחה 

גדולה להלל נשמת שיר השירים הן זו המטרה של כל ליל הסדר! 

ַהְקֵהה ֶאת ִׁשָּניו
יש להקשות, שהנה בהגדה כתוב שעונים לבן הרשע "בעבור זה עשה 
ד' לי בצאתי ממצרים", ואילו בתורה כתוב תשובה אחרת לבן הרשע: 
"והיה כי יאמרו אליכם בנכם מה העבודה הזאת לכם, ואמרת זבח פסח 

הוא לד' וכו'"!?
ועוד, הרי בתורה כתוב "והגדת לבנך ביום ההוא בעבור זה עשה ד' 
ובהגדה  לבן הרשע,  לא בתורת תשובה  והיינו,  לי בצאתי ממצרים", 
יודע  שאינו  לבן  לתשובה  וכפתיחה  הרשע,  לבן  כתשובה  כתוב  זה 

לשאול!?
ותירץ מרן הגר"א קוטלר זצוק"ל: שבתורה אין משיבים באמת לבן 
נאמר  אלא  "וענית",  או  אליו",  "ואמרת  שם  נאמר  לא  שכן  הרשע, 
"ואמרתם", כי למעשה מקהים את שיניו, ואין מתייחסים אליו כלל! 
חשש  ויש  כך,  התריס  מהם  ואחד  בניו,  עם  יושב  והאב  הואיל  אבל 
שהדיבורים שלו יזיקו לבנים האחרים, ששומעים אותו, שהרי כל דיבור 
שאר  את  ולחזק  להתחזק  יש  ממילא,  מזיק!  הוא  ששומעים  טוב  לא 
הבנים, ולומר להם: "זבח פסח הוא לה' אשר פסח על בתי בני ישראל 
במצרים", כי אין עונים לו לבן הרשע, אלא מדברים עם השאר... ואף 
בהגדה מתייחסים אליו כאילו אינו כאן, ואומרים "לי – ולא לו", ואין 
אומרים לי ולא לך, כי כפי שהוציא את עצמו מהכלל – כך אנו מוצאים 
אותו מקהלנו, מתעלמים ממנו כליל, כי אין לדבר עם הרשע כלל, ויש 

להתרחק ממנו בתכלית הריחוק...  



רוממות המועדים
מפניני רבותינו

הרב 
דוד

ויספיש

לרום  השפלות  עומק  מתוך  מיידי,  מהפך  היתה 
המעלה, בחינת "העם ההולכים בחושך ראו אור 
והבחינה  העתידה[.  בגאולה  יהיה  גם  כך  גדול", 
הזאת מתעוררת גם בכל שנה, גם בזמן שאין לנו 
קרבן ואישים, שימי הפסח הם מסוגלים להתחיל 
נמצא.  האדם  שבו  רוחני  מצב  מכל  העליה  את 
בדברים  להצליח  יכול  שהאדם  מיוחד  זמן  והוא 

שהכי קשים לו... 

לדורות...
וגם לדורות יום ערב פסח נקרא יו"ט בכל היום, 
בביאור  וכמבואר  חצות,  שאחרי  הקרבן  משום 
מבואר  וביותר  ס"ד.  קלא  סימן  או"ח  הגר"א 
בפני יהושע ר"פ מקום שנהגו, דמפורש בתורה, 
"אלה מועדי ד' כו' ביום ארבעה עשר פסח לד' 
הפנ"י  ]ומש"כ  ד'  למועדי  ", מתבאר שזה שייך 
מאד.  מחודש  זה  כחוה"מ,  ממש  יו"ט  כבר  שזה 
גם  ד',  מועדי  באלה  כוללת  התורה  עכ"פ  אבל 
לחג  התחלה  כבר  שזה  עשר,  ארבעה  יום  את 
המצות[. וכאמור, שזה תחילת העבודה להשתייך 
לקבל את האורות הגדולים של החג. ]א"ה, כוונת 
הדברים: שכאמור לעיל שעיקר הקרבן פסח הוא 
חוזר  הזה  והכח  מע"ז,  ידיכם  "משכו"  בחינת 
של  טוב"  ה"יום  בחינת  וזו  שנה,  בכל  ומתעורר 
ערב פסח, וההכנה לאור של "לילה כיום יאיר"[. 
וכבר בשחיטת הפסח אומרין עליו הלל, וכן בזמן 
שאין קרבן, אומרים הלל בליל הפסח, או כולו או 
מקצתו. ]א"ה, נראה מדברי מרן שליט"א, שההלל 
של ליל יו"ט שייך להקרבת הפסח, וצריך בירור[. 
ומבואר שבליל פסח יש השפעה של "ראו אור 
שביאר  וכמו  יאיר".  כיום  "לילה  והיינו  גדול", 
רבנו הגר"א ז"ל ב"מה נשתנה הלילה הזה", שכל 
שופר  כמו  ב"יום"  כלל  בדרך  מצוותם  המצוות 
כבר  בפסח  אך  ביום.  מינים שמצותם  וד'  בר"ה 
בהכנס הלילה "כיום יאיר". ואפילו בשבת קודש 
אחרי  שזוכה  מי  רק  אלא  הזה,  הענין  את  אין 
ערבית ושחרית ומוסף ומנחה מגיע ליותר. אבל 
בפסח זה בדילוג בבת אחת למציאות הכי גבוהה. 
ואחר כך האור הזה נעלם, ובימי הספירה צריכים 

להגיע בכוחות עצמינו בעמל ויגיעה.
]בשנת תשע"ה אמר מרן שליט"א: "שנה שעברה 

יצאנו ממצרים, השנה צריך לצאת יותר..."[

ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָּדל 
ובהלל אנו אומרים "מקימי מעפר דל מאשפות 
היינו  ש"דל"  הגר"א  רבינו  ומבאר  אביון".  ירים 
מן המצוות, ו"מאשפות" היינו שמשוקץ בתאוות 
רעות ח"ו, ואם הוא "אביון" שתאב לצאת מזה, 
נדיבי  עם  "להושיבי  עד  ומרימו  מוציאו  הקב"ה 
תלוי  שזה  אלא  הקדושים.  האבות  דהיינו  עמו", 
במדת רצונו ותשוקתו. וכמו שחייבו אותנו חז"ל 
יגיעו  מתי  לומר  אדם  "חייב  אליהו,  דבי  בתנא 
ומדוקדק  ויעקב",  יצחק  אברהם  למעשי  מעשי 
והיינו  אפשר.  או  צריך  ולא  "חייב"  שאמרו  מה 
שיש לנו שייכות טבעית להאבות הקדושים, בגדר 
טבע הבן ששייך לטבע האב, וימים אלו שהקב"ה 
קיים בנו, "העם ההולכים בחושך ראו אור גדול", 
מיוחדים יותר להתרומם מדרגת "אשפות" לדרגת 

"נדיבי עמו", לדרגת האבות הק'.

ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור
אבותינו, ולא אבותינו בלבד וכו', היו במצרים 
היא  כידוע  מצרים  ויציאת  הברזל.  כור  בתוך 
בבחינת לידה ויציאה לחיי עולם, וכשם שתחית 
המתים זה ע"י שיש כל הזמן עצם הלוז ו"הבלא 
דגרמי", שזה שורש התחיה, כי אין כל חדש וכו', 
כך בתוככי חשכת מצרים, לוז שדרת החיים היו 
זרה,  עבודה  עבדו  לא  מעולם  אשר  לוי,  שבט 
והם היו בני חורין גם בתוככי מצרים. אלא מצד 
השתייכותם והתחברותם לכלל ישראל, השתייכו 
גם כן באיזה בחינה לגלות מצרים, ומהם שורש 

היציאה לחירות עולם לכל ישראל. 
ברוח  דבריו  הרמב"ם  שקבע  כמו  לדורות,  וכן 
ואיש  איש  כל  אלא  בלבד  לוי  שבט  ולא  קדשו, 

מבאי עולם אשר נדבה רוחו אותו וכו' להבדל וכו' 
לדעה את ד' והלך ישר כמו שעשהו האלקים וכו' 
הרי זה נתקדש קדש קדשים, ויהיה ד' חלקו ונחלתו 
הגלות,  בחשכת  בעוה"ר  ואנחנו  וכו'.  לעולם 
האמיתית  ההצלה  יצילנו,  ד'  רב,  הערב  בשלטון 
הם בני התורה הנמצאים בהיכלי התורה, בני שבט 
לוי כעין בני הנביאים, המתלמדים ומגיעים להיות 
לוי כלל  וכשם שבמצרים שבט  לוי.  בכלל שבט 
וכלל לא התקרבו למצריים, משום כך המצרים לא 
יכלו לשלוט עליהם כלל. כך אנו צריכים להזהר 
והיכלי התורה, לבל  בני התורה  מכל משמר על 

יבוא בתוכם שום מגע זר. 
זיע"א,  הקדושים  רבותינו  השרישונו  וכבר 
אחד  כל  צריך  אשר  הק'  הרמב"ם  דברי  אשר 
בדעות  המשובשים  ממקומות  להתרחק  ואחד 
וכו' ולילך למדבריות וכו'. אשר בדורותינו אנו, 
דהישיבות  דמהימנותא  בצילא  להסתופף  היינו 
והכוללים, ואין לנו שיור אלא התורה הזאת, ואין 
פה.  שבעל  תורה  בזכות  אלא  נגאלים  ישראל 
במדרש  כמבואר  בתורה  והיגיעה  העמל  והיינו 
תנחומא פרשת נח, אשר כל העמל זה על תורה 
ומלאה  בקרוב  בנו  ויקוים  ד'  ויתן  פה.  שבעל 
הארץ דעה את ד' וגו' ונגלה כבוד ד', ונאכל מן 
הזבחים ומן הפסחים וכו' ונזכה לישועת עולמים 

אכי"ר.

אכשר דרא
אמר  ניסן  חודש  בימי  הזמנים  בין  בישיבת 
זאת  לומר  אפשר  אם  יודע  אינני  שליט"א:  מרן 
ברבים, בכל זאת קשה להתאפק מלומר מה שעלה 
במחשבתי כעת, אך יש גם בזמן כזה של חשיכה, 
מציאות של "אכשר דרא" כאשר בתקופה זו של 
וכן בערב  הזמנים" בתי המדרשות מלאים,  "בין 
ולאו  ממש,  שבצעירותי  ובפסח.  זכורני  פסח, 
דווקא בצעירותי, הייתה מציאות שבבין הזמנים 
שייך  היה  לא  המדרש  לבתי  לבוא  רצינו  כאשר 
להכנס, היו גבאים ושמשים שפחדו שלא יכניסו 
חמץ וכיו"ב, אין להאריך במקום שאמרו לקצר... 
רק  הדורות הקודמים,  ח"ו בא לקטרג על  אינני 
ממש  עין  מרהיב  ומחזה  מציאות  שיש  להדגיש 
כיום, שב"ה יושבים בבתי מדרש שמלאים בבין 

הזמנים, ברוך ד'.

חיזוק לימי ההכנה לקבלת התורה
ז"ל  הגאון  על  רב"  ה"מעשה  של  לשונו  ידוע 
לימודו  היה  שבועות  ועד  הפסח  מאחרי  אשר 
התורה.  לקבלת  וחיזוק  כהכנה  גדולה  בפרישות 
ואף שאין לנו שום ציור על עמלו של הגאון ז"ל, 
בענקי  גם  דרגה,  בכל  שתמיד  רואים  מ"מ  הרי 

ענקים, שייך להוסיף עוד ושייך בזה חיזוק.
זכורני  מרן שליט"א:  אחד מתלמידי  מרשימות 
פעם אחת, עוד בחייו של מרן הגרש"ז אויערבאך 
זצוק"ל, שהבחור שלמד עם מו"ר שליט"א סיפר 
בין  של  בשבוע  כי  זצוק"ל,  להגרש"ז  באקראי 
הזמנים - אחר פסח עד תחילת הזמן - מו"ר לא 
שינה  בלי  כמעט  בתורה  ודבק  מטתו  על  נשכב 
פטור  אני  "נו,  בחיוך:  הגרש"ז  ואמר  לעיניו. 

מחינוך" ושיעשה כפי חפצו!

"ֹּגֵמל ַנְפׁשֹו ִאיׁש ָחֶסד"
לשון החינוך מצוה תפח: "והנה קבע לנו זמנים 
בשנה למועדים לזכור בהם הנסים והטובות אשר 
בהיות  גדולה...  תרופה  לנו  וימצא  וכו'.  גמלנו, 
שובע השמחות לשמו ולזכרו, כי המחשבה הזאת 

תהיה לנו גדר לבל נצא מדרך היושר וכו' ".
בזמן כזה, שכל בר דעת מסגל לראות את האור, 
מחויבים אנו לשים לב כמה טורחים בעוברנו כדי 
נפשו  "גומל  להיות  האדם  צריך  למשהו.  שנגיע 
עצמו.  עם  נפשו,  עם  חסד  לגמול  חסד",  איש 
בתורה,  עוז  ביתר  לעסוק  ברוחניות,  להתעלות 
ימינו", לעמול בה באהבה  ואורך  "כי היא חיינו 
בשמחה ובמתיקות, לעמוד בתפילה לפני הקב"ה, 
להרגיש את ה"אשרינו מה טוב חלקינו", ולזכות 
בשפע הרוחני הגדול שהקב"ה ית"ש זיכה אותנו.

]נכתב על ידי אחד השומעים[

מרן הגר"ש אויערבאך שליט"א

ְוִאּלּו ֹלא הֹוִציא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו 
ִמִּמְצָרִים, ֲהֵרי ָאנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינּו ְמֻׁשְעָּבִדים ָהִיינּו 

ְלַפְרֹעה ְּבִמְצָרִים.
לכאורה יש להקשות, והרי במשך השנים ברור שפרעה כבר לא היה 
קיים וגם עמו לא היו קיימים עוד, שהרי היו מתערבים בין האומות, 
וא"כ עבדים כבר לא היו יכולים להיות, והיו משתחררים. ואם כן אין 
היינו  יתכן שאם הקב"ה לא היה מוציא את אבותינו אז אנחנו עוד 

משועבדים ל"פרעה" וב"מצרים"?
היה אומר ע"ז מרן הרב שך זיע"א בשם גדולי בעלי המוסר, שברור 
ב"מצרים",  ל"פרעה"  עבדים  בפועל  היום  עד  שהיינו  הכוונה  שאין 
אלא שבעל ההגדה אומר, אילו לא הקב"ה הוציא אותנו ממצרים, אלא 
אליו  משועבדים  היינו  מרצונו,  אותנו  משחרר  שהיה  זה  הוא  פרעה 

בהרגשה של הכרת הטוב עד סוף כל הדורות...
לא  שבאמת  ייתכן  אחרת:  בדרך  תירץ  זצוק"ל  קוטלר  הגר"א  מרן 
היינו "עבדים" לפרעה עד היום, אבל היינו "משועבדים" לפרעה עד 
היום! שאילו הקב"ה לא היה מוציא אותנו ממצרים א"כ נשארים היינו 
בנ' שערי טומאה, ולא היה אפשר לצאת מזה, ועד היום משועבדים 
אותנו  הוציא  הזה  ומהשעבוד  ו"מצרים",  "פרעה"  היינו לטומאה של 
הקב"ה לחירות עולם, על ידי שהוציא אותנו ממצרים ולקח אותנו לו 
לעם, ונתן לנו את התורה. ודבר זה מדויק בנוסח ההגדה, שבתחילה 

כתוב "עבדים היינו" ומסיים בעל ההגדה ב"משועבדים היינו".
זצוק"ל:  קרלנשטיין  הגרד"צ  גרודנא  ר"י  בזה  ביאר  נוספת  בדרך 
דאמירת "אילו לא הוציא" הוי דין מסיפור ההגדה, דמדין סיפור ההגדה 
יש חיוב להמחיש לעצמו את השעבוד, ובכך שאומר "הרי אנו ובנינו 
היה  לא  במצרים  שהשעבוד  לעצמו  ממחיש  הוא  משועבדים"  היינו 
סיפור של מה שהיה אצל אבותינו, אלא הוא שייך גם לעצמו באופן 
אישי. ובאמת אין המכוון בזה לומר שאנו ובנינו היינו נשארים בפועל 

במצרים.
ר"י בריסק הגרמ"ד סאלאווייציק שליט"א ביאר על פי דברי אביו 
מצרים  יציאת  והמעלה של  זיע"א, שביאר שכל המטרה  הגרי"ז  מרן 
היתה, בזה שנעשינו ל"עבדי ד' ", וזו היתה כל התכלית של יציאת 
מצרים. וממילא, אילו לא היה הקב"ה מוציא אותנו ממצרים, הרי אף 
על גב דיתכן שהיינו משתחררים בפועל ממצרים באיזה אופן שהוא, 
והיו  ד',  לעבדי  נעשים  ישראל  היו  לא  אז  אבל  שהוא,  זמן  ובאיזה 
נשארים באותה דרגה שהיו בזמן שהיו משועבדים לפרעה במצרים! 
וזהו שאנחנו אומרים: "אילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים 
הרי אנו ובנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים" דהיינו, לא שהיינו 
עדיין עבדים לפרעה במצרים, אלא שהינו נשארים מבחינה רוחנית 

באותו מצב של עבדים שמשועבדים לפרעה במצרים. 
)כתבי הרב שלמה לף(

ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ָבִנים ִּדְּבָרה ּתֹוָרה
יש לדקדק, מדוע בשאלת כל הבנים כתיב "כי ישאלך בנך", "והגדת 
לבנך", בלשון יחיד, ואילו אצל הרשע כתיב "והיה כי יאמרו אליכם 

בניכם" – לשון רבים? 
וביאר מרן הגר"מ פיינשטיין זצוק"ל שזה בא לרמוז כי כל בן שואל 
אחרים  על  גם  להשפיע  ומנסה  כנופיא  מכניף  הרשע  אבל  לעצמו, 
להצטרף לחבורתו ולהרשיע כמותו... ולפיכך יש להקהות את שיניו! 
והיינו, להבחין בסכנתו ולמנוע ממנו לצוד נשמות בהשפעתו הנלוזה...

ה ד' ִלי  ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר ַּבֲעבּור ֶזה ָעֹשָ
ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים

כתב רש"י: רמז תשובה לבן רשע, לומר עשה ה' לי ולא לך שאילו 
היית שם לא היית כדאי ליגאל.

בספרו על התורה "ביאור מהרא"י": "האי  הקשה ה"תרומת הדשן" 
דלא כתב האי רמיזה בתשובת רשע גופו" – דהיינו, בפסוק הזה הרי 
כתוב את התשובה לבן "שאינו יודע לשאול", ואם כן מדוע כאן רומזים 
תשובה לבן הרשע, ולא בפסוק ששם כתוב את התשובה לבן הרשע? 
יודע  שאינו  גולם  כך  כל  שהוא  דמי  דאשמעינן  לומר  "יש  וביאר: 

לשאול נחשב כרשע". 
זצוק"ל:  קרלנשטיין  הגרד"צ  גרודנא  ר"י  ביאר  דבריו  ובביאור 
ה"שאינו יודע לשאול" הוא לא אחד מסכן בלי דעת שלא יודע לשאול, 
ולא  למד,  שלא  ואדם  מתעניין!  שאינו  למד,  שלא  אחד  הוא  אלא 
מתעניין במידה מסוימת נקרא רשע! אדם שלא לומד, ומעדיף להישאר 
"עם הארץ", הוא רשע! אדם שרואה מסביבו את אביו מקיים מצוות, 
אוכל מצה, נזהר בכל הזהירויות מ"משהו" חמץ, ושום דבר לא מדבר 
אליו, כלום, זה לא מעניין אותו, זה לא מעסיק אותו, הוא נקרא רשע! 
מקום  נתינת  א,יא(:  )קוב"א  זיע"א  איש"  ה"חזון  מרן  כתב  וכה 
במחשבה לחיות כל הימים חיי הדיוטות של יושבי קרנות בקורת רוח 
וחלומות נעימים הוא נתינת רשות למינות בחדרי המחשבה, והעלם 
אכל  האומרים  הזוללים  בשדרות  עצמו  את  ומכניס  ה',  מצוות  מכל 

ושתה וגו', ואין בינו לבין רשעים גמורים ולא כלום. 
לרשע  שבניגוד  הגמור.  הרשע  לבין  בינו  הבדל  יש  עדיין  ואמנם, 
לשאול"  יודע  "שאינו  הזה  הרשע  עם  איתו,  מדברים  שלא  המתריס 
דוקא מדברים ומקרבים אותו, - "את פתח לו"! מביאים אותו להתעניין 
וללמוד, שהרי אם רק יפתחו לו את העניים להתעניין וללמוד, הוא 

)כתבי הרב שלמה לף(כבר יחזור למוטב. 



רוממות השירה
שביעי של פסח

"שירה חדשה שבחו גאולים"
רבינו  כלל  הגאולה,  ברכת  של  הקצרות  במילותיה 
הגר"א זי"ע את כל סדר גאולתן של  ישראל, מיציאת 

מצרים עד מלכות דוד ושלמה. יש ללמוד את עומק דבריו, ובזה נבין מה עבר על 
עם ישראל בקריעת ים סוף עד התיקון הגדול שנעשה בשירת הים. כעת נעמוד 

על נקודה אחת מתוך ברכת הגאולה.
סיום הברכה הוא: "ונאמר לפניו עכשיו שירה חדשה הללויה, הללו עבד ה' וכו'". 

מדוע קוראים להלל "שירה חדשה"? 
במצרים,  לאבותינו  נעשו  ניסים  שעשרה  אבות  בפרקי  אומרים  חז"ל  והנה 
והרמב"ם מפרש שם שניצלנו בנס מכל המכות. הגאון שואל למה לא אמרו הלל 
על מכת דם? הרי גם היא היתה פלא שאין כמוהו. ליהודי יש מים, ולמצרי רק 
דם. המצרי מבקש ממנו מים, הוא נותן לו ונהפך לדם. המצרי צועק: "אני רוצה 
מים!". עונה לו היהודי: "האם היית פעם בהילטון? אתה יודע כמה מבקשים שם 
על כוס מים? לפחות עשרים או שלשים שקלים, תן לי שלושים שקלים!" - ואז 
זה נהיה מים. אז איך רואים ניסים כאלה ולא אומרים הלל? אומר הגאון שהגמ' 
במגילה שואלת למה בחנוכה אומרים הלל על הנס, ואילו בפורים לא אומרים הלל, 
ומתרצת שבהלל שאומרים על ישועה ונס, צריכים שהישועה תוציא אותנו מכל 

שעבוד מלכויות, ונהיה משועבדים אך ורק לקב"ה.
וחזרה  יון,  ממלכות  לגמרי  התפטרנו  שבחנוכה  אומרים  והרמב"ם  הפסיקתא 
המלכות לישראל יותר ממאתיים שנה, ולכן אפשר לומר "הללו עבדי ה'" - ולא 
עבדי יון, אבל בפורים למרות שניצלנו ממוות לחיים "אכתי עבדי אחשורוש אנן", 
כי אחשורוש ברצונו התיר לנו את בנין ביהמ"ק, ולפתע קם בבוקר ואסר, ושוב 
התיר וכו' ]כמו שעושה אובמה ברמת שלמה...[. וכיון שנשארנו משועבדים, אי 
אפשר לומר "הללו עבדי ה'" ולא עבדי אחשורוש. לכן בתשע המכות הראשונות 
אמנם ראינו ניסים ונפלאות וישועות לישראל, אבל אכתי עבדי פרעה אנן, ועל זה 

הולכות תשע לשונות ראשונות של שבח שבתחילת הברכה.
אבל במכה העשירית, כבר יצאנו מעבדות לחירות, והיה זה באמצע מכת בכורות. 
הפסוק אומר "ויקם פרעה לילה", והירושלמי אומר בפ"ה דפסחים שהוא הלך לביתו 
של משה רבינו. מדוע הוא נלחץ? כי כתוב "ולא יתן המשחית לבוא אל ביתכם", 
על איזה משחית מדובר פה, הרי הקב"ה בכבודו ובעצמו היכה את הבכורות? חז"ל 
אומרים שחוץ מהקב"ה היה גם מלאך משחית שהיה הורג על ימין ועל שמאל, עד 
שהמצרים פחדו שכולם ימותו עד הבוקר, ולכן התרוצץ פרעה לביתו של משה 
וביקש ממנו שיעשה סוף למכות. אמר לו משה: תוציא אותם לחירות ויהיה שקט! 
 "אמר רבי לוי כשם שניתן כח בקולו של משה כך ניתן כח בקולו של פרעה, והיה 
קולו מהלך בכל ארץ מצרים מהלך ארבעים יום, ומה היה אומר? )שם יב,לא( 'קומו 
צאו מתוך עמי', לשעבר הייתם עבדי פרעה, מיכן והילך אתם עבדי ה'. באותה 
שעה היו אומרים )תהילים קיג,א( הללויה הללו עבדי ה' ולא עבדי פרעה". כל 
יהודי שמע בביתו את הקול הזה, ואז קמו כולם מעצמם, בלי הוראה ממשה רבינו, 
והתחילו לומר את ההלל הראשון בתולדותם: "הללו עבדי ה' - ולא עבדי פרעה", 
ולכן הוא נקרא "הלל המצרי". וזו הסיבה שהוא נקרא "שירה חדשה", כיון שזו 
הפעם הראשונה בתולדות ישראל שיכלו לומר הללו עבדי ה' ולא עבדי בשר ודם.

מקום הניחו לבנ"י להתגדר בו
אבל למה גם היום נקרא ההלל "שירה חדשה"? כי המדרש שמות רבה פרשת 
בשלח )פרשה כג( אומר: "אז ישיר משה, הה"ד )משלי לא( 'פיה פתחה בחכמה 
ותורת חסד על לשונה', מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם ועד שעמדו 
אדם  ברא  ישראל,  אלא  להקב"ה  שירה  שאמר  אדם  מצינו  לא  הים  על  ישראל 
הראשון ולא אמר שירה ]למרות שהוא אמר מזמור שיר ליום השבת, כנראה שזו 
לא המדרגה שחז"ל דורשים כאן[, הציל אברהם מכבשן האש ומן המלכים ולא אמר 
שירה, וכן יצחק מן המאכלת ולא אמר שירה, וכן יעקב מן המלאך ומן עשו ומן 

אנשי שכם ולא אמר שירה.
כיון שבאו ישראל לים ונקרע להם - מיד אמרו שירה לפני הקדוש ברוך הוא 
ברוך  'פיה פתחה בחכמה', אמר הקדוש  הוי  ישראל',  ובני  ישיר משה  'אז  שנא' 
הוא לאלו הייתי מצפה ואין אז אלא שמחה שנאמר )תהלים קכו( 'אז ימלא שחוק 

פינו'".
פירוש הדבר הוא, כמו שאמרו חז"ל במסכת חולין )ו,ב( "אפשר בא אסא ולא 
ויהושפט  אסא  שבעולם  זרה  עבודה  כל  והלא  ביערו,  ולא  יהושפט  בא  ביערו 
ביערום? אלא מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו", דהיינו  אם הקבה לא נותן 
סייעתא דשמיא לאיזה ענין, האדם לא מתעורר לזה בעצמו. א"כ יתכן גם כאן 
שהקב"ה רצה שהשירה הראשונה בעולם לקב"ה לא תצא מפי צדיק יחיד, אלא 
והתעוררות  ס"ד  נתן  לא  ולכן  ביחד,  מישראל  ריבוא  השישים  כל  של  מפיהם 
זכו בנ"י לומר  וכך  ולומר שירה,  ולאבותינו הקדושים להתעורר  לאדם הראשון 
את השירה הראשונה בעולם, ולכן היא נקראת עד היום "שירה חדשה" שנאמרה 

ברוח הקודש. 

מסקנת השירה: "ד' ימלוך לעולם ועד!"
והנה חז"ל תיקנו לנו לומר, הן בשחרית והן בערבית, דוקא את הפסוק האחרון 
של השירה: "ה' ימלוך לעולם ועד". מה פירוש הפסוק הזה? כל מלך שקם על 
בנ"י במשך כל הדורות, לכאורה אפשר להקשות עליו קושיא: הרי הוא ראה שכל 
ולקלס  לגמרי עד שנעשו ללעג  בנ"י, הפסיד  והתחילו עם  לפניו  המלכים שהיו 
בספרי ההיסטוריה. האם כל מלך שקם עלינו היה טיפש? לא. הם לא היו טיפשים, 
אבל היו רשעים. כל מלך היה אומר כך: "אני מודה שאלוקיהם של ישראל טיבע 
את פרעה בים, וטיבע את חיל סיסרא בנחל קישון, והרג את זה ואת זה, אבל בדור 
הזה אני רואה שאני הורג יהודים כמה שאני רוצה, ולא קורה לי כלום, אז כנראה 
שאלוקיהם נזדקן, יצא לפנסיה, וכבר לובש משקפיים... "ויאמרו לא יראה קה, ולא 

יבין אלוקי יעקב". לכן אני הוא בעל הבית עכשיו!"
אח"כ הקב"ה היה משמיד גם אותו, ולאחר כמה דורות שוב היה קם אחר וטוען: 

"אני הוא בעל הבית". הגאון מביא באחד המקומות כמה 
הסתובבה  הקדושה  שהשכינה  זה  על  המורים  פסוקים 
שהם  איך  ושמעה  המקדש,  חורבן  בשעת  הגויים  בין 
מתלחשים: "איה אלוקיהם של אלה, שהציל אותם בכל הדורות? והשיבו לעצמם 

שנהיה זקן, כי הכח שלו לא לעולם ועד, וכמו שאני נהיה זקן, כך גם הוא"... 
אתן לכם דוגמא מגוחכת לדבר: לפני כמה עשרות שנים היה כאן שר אחד, ששמו 
לעצתי:  שמע  שלא  כיון  ל"מימון",  בעברית  שמו  את  שינה  הוא  "פישמן".  היה 
של  הפסל  כמו  "דגון",   לעצמו  לקרוא  צריך  היה  אז  ו'אדם',  'דג'  זה  "פישמן" 
הפלישתים שהיה חצי איש וחצי דג... הוא היה מנוול שאין כמוהו ממש, קיבלתי 
פעם 'אימייל' מהגהינום שהרשעים שהיו שם ברחו ברגע שנשמתו הגיעה, מרוב 
הסרחון... הוא רצה לעשות "סנהדרין" ולשנות את כל השו"ע, והרב מבריסק זצ"ל 
מנע ממנו את הדבר, ואז ה"דגון" הזה התבטא עליו ביטויים כאלו, עד שאפילו 
ידידיו מהמזרחי אמרו לו שכבר עבר את כל הגבולות! היה לו נכד חורג שהגיע 
אליו ואמר לו: "סבא, אם אתה לא חוזר בך ממה שאמרת על הרב מבריסק - אתה 

לא סבא שלי יותר!". מזלכם שלא הכרתם אותו...
והנה הוא "התידד" עם הגאון מוילנא, ורצה להוציא לאור את כל פירושיו ולכתוב 
רבים,  ]בלשון  הדתות"  "שר  נהיה  הוא  בינתיים  אבל  עליהם.  ופירושים  הערות 
הוא  זאת  בכל  אבל  ובעוד שטויות.  בזה  טרוד  ונהיה  ע"ז שבעולם[,  כל  שכולל 
'מוכרח' להוציא את פירושי הגר"א לאור, אז לבסוף הוא הוציא איזה ספר עם 
הרבה הערות למטה. הייתי עוד בחור כשזה יצא, ואחד מקרובי אמר לי: "הרי אתה 

אוהב את פירושי הגר"א, אז בוא ותראה איזה ספר גדול הוציאו על זה!". 
פני עמודים רבים,  וראיתי שישנה למטה הערה שנמשכת על  רגע,  בו  עיינתי 
והחלטתי לקרוא רק אותה. מה הוא כותב שם? הוא כותב בהערה הזאת בערך 
כך: "למה בישיבות כל כך יגעים ומתפלפלים על סתירות ברמב"ם או ברש"י או 
בשאר הראשונים, שכותבים כאן כך וכאן אחרת, הרי זה ביטול תורה, ופלפולים 
של הבל! הרי בן אדם הוא רק בן אדם, אז כנראה שהרמב"ם פשוט שכח מה שהוא 
בחור  אני כשהייתי  - שגם  הזה  ה"דגון"  אומר   - והראיה  הראשון!  במקום  כתב 
אמרו עלי שאין בעל זיכרון כמוני, וסו"ס נכנסתי לעבודה ציבורית, והיום גם אני 
שוכח דברים, אז מה הפלא על הרמב"ם שגם הוא שכח"... אתם שומעים?! וכך הוא 
מביא סתירות בראשונים אחד אחרי השני, ועל כולם יש לו אותו תירוץ... אבל אל 
תחשבו שהוא בעצמו מצא אותם. המזכיר שלו אמר לי פעם בסוד, שהוא זה שהיה 

ממציא לו את כל הדברים האלה... לא יאומן כי יסופר! 
זקן, הרי הוא  נהיה  זקן, ק"ו שגם הקב"ה  נהיה  אמרו גם הגויים: "אם אני  כך 
מבוגר יותר ממני"... גם המן אמר כך: "לא יראה קה ולא יבין אלוקי יעקב", הוא 
וגם  יון אמר כך לחשמונאים,  גם גסקלגס הרשע שר צבא  כבר בבית אבות...  
הקיסר ברומי אמר כך לאשה ושבעת בניה: איך אתם אומרים שאלוקיכם שולט עד 

היום, הרי אני תופס אתכם ואינו מציל אתכם מידי! כולם דיברו ככה.
וזה מה שחידשו בני ישראל בשירת הים: "ה' ימלוך לעולם ועד!" "כי המלכות 
שלך היא, ולעולמי עד תמלוך בכבוד!" אבל הגויים לא קיבלו את החידוש הזה, 

לכן הם אומרים את השטויות שלהם. 
גם כאן בארצנו הקדושה, השלטונות הכופרים חושבים שמה שלא עשו הרשעים 
שנה  מחמישים  יותר  לפני  גזירותיהם.  כל  על  לעשות  יצליחו  הם  הדורות,  בכל 
הגעתי לכאן, וראיתי את תוקף הגזירות, שלא יאומן כי יסופר. הם רצו בכמה שנים 
לחסל את הכל. שר אחד מחו"ל שביקר כאן, דיבר עם ראש הממשלה על כך שיש 
הרבה חרדים, ואתם בשיטה אחרת, אז איך תסתדרו איתם? ענה לו ראש הממשלה: 
"זו לא בעיה! במשך דור אחד לא ישארו כאן חרדים, נפתור את כל הבעיה!". אני 

לא מגזים, זה היה בזמני!
אני זוכר שראש ממשלת בורמה, ששמו היה 'אּו-ַטאן', הגיע אז לביקור ממלכתי. 
הוא רצה לטייל בירושלים, ודרש מהם לטייל גם במאה שערים. "אני רוצה לראות 
שומרי דת!", כי גם הוא )להבדיל( היה אדוק מאוד בדת שלו. הוא הלך לו במאה 
שערים בלווי כל הבריונים האלה, ובלילה עשו לו קבלת פנים בסעודה רישמית, 
ובאמצע נאומו הוא אמר להם כך: "אתם מרמים את עצמכם, אם אתם חושבים 
שתוכלו שלא להתחשב בציבור החרדי שלכם. יש להם מסורת של אלפי שנים, הם 
כח אדיר ותוסס, אל תזלזלו בהם, וכדאי לכם להתפשר איתם!". על כל העיתונים 
הדברים  את  אמר  לא  שהוא  כאילו  הנאום,  של  הזה  הקטע  את  להדפיס  אסרו 

האלה... אבל היה אז עלון חרדי שהדפיס דוקא את הקטע הזה. 
אנחנו חידשנו ש"ה' ימלוך לעולם ועד", ובין אם אומות העולם קיבלו את זה או 
לא, אנחנו צריכים לקבל את זה. מורי ורבותי, אין אנו יודעים איזה נסיונות יעברו 
עלינו בעתיד הקרוב עד הגאולה, אבל אנחנו 'מריחים' מה שמתבשל. זה מתחמש 
לו וזה מזדיין לו, וזה עובד על פצצה גרעינית, זה איום ונורא. כל אומות העולם 
מציאים לאט לאט את שינאת ישראל שבליבם. בארה"ב 'זכינו' לחוסיין אובמה, 
רח"ל. מי שמכיר אותו קצת יודע שהוא התלבשות של הס"א, לא פחות מזה. הוא 
מוקף ביהודים ששונאים את התורה מאין כמוהם, ואחד מהם אפילו שומר שבת 
ושולח את בניו לבי"ס דתי, אבל הוא שונא שאין כמוהו, לא יאומן כי יסופר מה 

שהקב"ה עושה כאן. אנחנו לא יודעים מה עומד בפנינו.
לכן אני אומר לכולכם, מקרב ליבי: יתכן יום שתשמעו לפתע ח"ו קולות של 
בהלה בחוץ. אנשים רצים ובורחים בצעקות גדולות, ולא יודעים מה לעשות עם 
עצמם. אבל אנחנו מאמינים ש"ה' ימלוך לעולם ועד"! אותו רבוש"ע שהסתדר עם 
פרעה ועם כל רשעי עולם, עוד חי וקיים בכל כוחו וגבורתו, והוא דורש מאיתנו 
דבר אחד: לא לעשות שום תזוזה בלי לשאול דעת תורה! זה בורח, וזה צועק, וזה 
קופץ, אבל אני שואל דעת תורה ולא אזוז ממנה. מי שמאמין ש"ה' ימלוך לעולם 
ועד" ויעמוד איתן, לא יקבל אפילו שריטה מכל העסק, אבל מי שרעוע אצלו הענין 

הזה, אוי ואבוי לו.
סוף  ים  בקריעת  יתב"ש  מעשיו  כל  את  ראו  הם  בנ"י:  שחידשו  החידוש  וזהו 
ובעונשי מצרים, והבינו שכח זה הוא נצחי, ולא יחלש לעולם ועד. לכן כשנאמר 
מכאן והלאה את שירת הים, אנחנו צריכים להתחזק חיזוק עצום באמונה עד סוף 

כל הימים.

הגה"צ 
רבי שלמה 

ברעוודה 
זצוק"ל



איך חל איסור מלאכה 
בשבת חוה"מ

)יא,ב(  במו"ק  רש"י  שיטת 
בחוה"מ  מלאכה  דאיסור 
לה  וילפינן  מדאורייתא,  הוא 

מקראי בחגיגה )יח,א( וכן דעת כמה ראשונים.
שמעון  רבי  לשיטת  לעיין  שיש  זצוק"ל,  פינקל  ברוך  רבי אליהו  והקשה הגאון 
בקידושין )עז,ב( שסובר דאין איסור חל על איסור גם באיסור כולל, וגם באיסור 
מוסיף, וגם באיסור חמור, א"כ במלאכה שאסורה בחוה"מ מדאורייתא, כגון חרישה 
וזריעה שאינה דבר האבד, איך חל איסור מלאכה דחרישה וזריעה בשבת חוה"מ 

ומתחייב בסקילה, הרי לר"ש אין איסור שבת חל על איסור דחוה"מ.

לחוד חידה
והם  העומר  מספירת  יום  אף  הפסידו  לא  ושמעון  שראובן  יתכן  איך  שאלה. 
סופרים בברכה, ובכ"ז הם יכולים להוציא בספירת העומר את כולם, חוץ מהאחד 
את השני, דהיינו שראובן לא יכול להוציא את שמעון ושמעון לא יכול להוציא 

את ראובן.
תשובה. כתבו התוס' במנחות )סו,א ד"ה זכר( שאפשר לספור ספה"ע גם בבין 
השמשות, והג"ר טוביה שולזינגר שליט"א העיר דלפ"ז ראובן ושמעון שספרו בבין 
השמשות אלא שראובן ספר את יום האתמול ושמעון ספר את יום המחר כל אחד 
חבירו  להוציא את  יכול  אין האחד מהם  יצא מספק, אלא שבימים הבאים  מהם 

בברכה דספה"ע, משום דהוה תרתי דסתרי, דאם נאמר שבהשמ"ש הוא לילה א"כ 
ראובן שספר באותו יום בבהש"מ את יום האתמול חסר לו יום אחד בספה"ע והוא 
אינו יכול יותר לברך, ואם בהש"מ הוא יום נמצא ששמעון שספר את יום המחר 
חסר לו ספירה של יום האתמול, ונמצא שלפי ראובן שמעון לא יכול לברך ולפי 
שמעון ראובן לא יכול לברך, וא"כ הם אינם יכולים להוציא האחד את השני משום 

תרתי דסתרי, אבל את כל העולם הם יכולים להוציא.
ויל"ע באותו בין השמשות גופא שראובן סופר את יום האתמול ושמעון סופר 
את יום המחר, האם הם יכולים להוציא האחד את השני בברכה דיתכן דזה תרתי 
דסתרי, וג"א שליט"א אמר שיכולים להוציא, משום דבברכה אמרינן אע"פ שיצא 
מוציא. ועוד דבשעת הברכה עדיין לא ידוע מה כל אחד יספור אם את היום שלא 

אתמול או את היום החדש, וא"כ בשעת הברכה לא ניכר שזה תרתי דסתרי.

רב ששכח ספירת העומר
אחד  יום  התפלל  שלא  ]מכיון  העומר  ספירת  של  אחד  יום  ששכח  ברב  יל"ע 
מעריב בביהכ"נ וכדומה[, והוא רגיל בבית מדרשו לברך על ספירת העומר ברבים, 
ויהיה בזה בזיון התורה אם לא יספור ברבים. והנה מרן הגר"ש הלוי ואזנר זצוק"ל 
כתב )שבט הלוי ח"ג סימן צו( שיכול לספור ברבים בברכה מכיון דבמקום הדחק 
כזה אפשר לסמוך על דעת הראשונים שכל יום זה מצוה בפנ"ע, ואע"פ שלא כך 
נפסק להלכה )סימן תפט ס"ח( מ"מ כה"ג דאיכא כבוד התורה וכבוד הציבור, יש 

לו על מה לסמוך, עכ"ד. 
בני  ויראו  הוא שידעו  ביותר  הגדול  כבוד התורה  דאולי  העיר  וחכ"א שליט"א 

קהילתו של אותו רב, שרבם מודה על האמת ואינו בוש לומר שכחתי.

שבכל הלילות אנו 
אוכלין חמץ ומצה

הגרמ"מ  שכתב  נאה  פרפרת 
פניני  בספרו  זצוק"ל  שולזינגר 
הגרי"ז: כמדומה ששמעתי  רבנו 
מספרים ששאל אחד את מרן הגרי"ז זיע"א: בהא דאסור לאכול מצה בערב פסח - 
מאימתי מתחיל האיסור: אם כבר מאור לארבעה עשר, או רק ביום של ערב פסח? 

]עיין מ"ב סימן תעא סקי"ב: "היינו מעמוד השחר"[.
והשיב מרן הגרי"ז זיע"א על אתר: הלא זו היא משנה מפורשת: "שבכל הלילות 

אנו אוכלין חמץ ומצה"...

ולפי שהוציא את עצמו ב"תירוצים"
על בן הרשע נאמר ב"הגדה": "ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר". 
והקשה מרן הגרא"ז מלצר זצוק"ל דאדרבה היה צריך לכתוב להיפך "ולפי שכפר 
בעיקר הוציא עצמו מן הכלל', שהרי מקודם האדם כופר בעיקר רח"ל, וממילא 

הוא מוציא את עצמו מכלל הציבור!?
וביאר הגרא"ז לפי המעשה הידוע ברבו מרן הגר"ח מבריסק זיע"א שפעם פגש 
בתלמיד לשעבר מוואלוז'ין שהתפקר, ואמר לו התלמיד, שהיו לו קושיות באמונה 
לו  בי מדרכי... אמר  ואחזור  לי אותם  יתרץ  והוסיף, אדרבה שהרבי  ולכן עזב, 
אותך  משכו  ליבך  שתאוות  אחרי  כי  תירוצים!  אלא  קושיות  אלו  אין  הגר"ח: 
כך  ולשם  לאלוקים',  וחטאתי  הזאת  הגדולה  הרעה  'איך אעשה  קושיא  לך  היה 
כפרת בעיקר רח"ל בכדי להשקיט מצפונך, ואני - סיים הגר"ח - אומר תירוצים 

לקושיות ולא תירוצים לתירוצים!... 
ולהיפטר  מהכלל  עצמו  להוציא  רצה  שהרשע  דמתוך  הגרא"ז,  ביאר  ולפ"ז 

מ'העבודה הזאת', כפר בעיקר כדי שיקל לו לצאת מהכלל. 

זאת התורה לא תהא מוחלפת
י"ג ניסן, היום שלפני "אור  שח הגרמ"מ שולזינגר זצוק"ל: בשנה אחת, ביום 
לארבעה עשר בודקים את החמץ לאור הנר", ניגש אברך ירא אלקים, מהאברכים 
שהעולם עומד עליהם, לשאול את מרן הרב שך זי"ע: האם אפשר לעשות בדיקת 
חמץ עם פנס? הרב שך שואל אותו: איך אבא שלך עושה בדיקת חמץ? והוא 
משיב: עם נר. ושואל אותו הראש ישיבה: אם אבא שלך עושה עם נר, מדוע אתה 
רוצה לעשות עם פנס? והוא משיב: אומרים שעם פנס רואים יותר טוב בחורים 
יותר טוב מאבא  אתה תראה  לו:  ואומר  היד  את  לו  מלטף  והרב שך  ובסדקים. 

שלך?!....
רבותי, זה כל התורה כולה! זאת התורה לא תהא מוחלפת! אי אפשר שהדורות 

הבאים ידעו יותר טוב מהדורות הקודמים!....

תלוי מי שואל...
נכדו של מרן הרב שך זיע"א שאלו בליל הסדר: מה בין שאלת החכם לשאלת 

הרשע, הרי שניהם שואלים לטעם מצוות החג?
חייך הרב שך וענה: דע לך כלל, אותה שאלה עצמה – תלוי מי שואל אותה....

והוסיף: הסכת ושמע מעשה שהיה, שסיפר דודי מרן הגרא"ז מלצר זצוק"ל: אחד 
מבעלי המוסר נקלע לעירה אחת בחודש אלול, ולן באכסניה. באמצע הלילה שמע 
קול קנה ונהי בוקע מחלון הבית הסמוך, "אללי לי, עבר הקיץ ואנו כבר באמצע 

אלול! מה יהיה הסוף?!
נפש  חשבון  ערך  והוא  נדדה,  שנתו  לבו,  את  פלחו  והדברים  הצדיק,  שמע 

בדמעות שליש, כי אכן, הקיץ עבר וכבר אמצע אלול, ומה יהיה הסוף!...
עם שחר הלך לתפלת שחרית, והתענין אצל באי בית הכנסת מי מתגורר בבית 
הסמוך לאכסניה. הראו לו על אדם פשוט, בירכתי בית הכנסת. חשב לעצמו אותו 
צדיק, הנה נתגלגלה לידו הזכות לפגוש בצדיק נסתר...! לאחר התפילה, התקרב 
אל אותו יהודי ונסה לדובבו בדברים העומדים ברומו של עולם, אך הלה התבונן 
בו במבט תמה, אינו יודע מאומה... ונכרים היו דברי אמת, אדם פשוט הוא באמת.

שאל הצדיק: מי הוא זה שקונן באישון לילה, "שעבר הקיץ, וכבר אמצע אלול, 
ומה יהיה הסוף"?! אני הוא, הודה האיש. והמשיך, הגע בעצמך, לילה אחר לילה, 
עוטים עלי היתושים, ועוקצים ללא רחם! מילא בקיץ, זמנם הוא. אבל באלול!? 

הגיע זמנם להעלם, הלא כן?...
הנה כן, סיים ראש הישיבה זצוק"ל, אותה התבטאות עצמה, ותלוי מי אמרה... 
החכם והרשע שואלים אמנם את אותה שאלה, אבל החכם שואל מפני שרצונו 

באמת להבין, ורשע שואל, בשביל לזלזל במצוות. )כתבי הרב שלמה לף(

עונג יו"ט...
סיפר מרן הגר"ש אויערבאך שליט"א: אבא, מרן הגרש"ז זצוק"ל שאל את הגה"צ 
רבי דוד בהר"ן זצוק"ל: הנה מתקרב חג הפסח ומה ראוי להחמיר. וענה לו שתי 

חומרות: א', לאכול מצת מכונה, ב', לאכול מצה שרויה משום עונג יו"ט...
עוד העיד: כי אביו הג"ר נחום זיע"א משאדיק נהג בפסח שלא לאכול שמן זית, 
אולם רבי דוד עצמו היה משתמש בשמן זית בפסח אחרי שהיה מריח את השמן 
לבדוק שלא הכניסו בו שמן שומשמין, וגם אנשים אחרים היו מביאים לפניו שמן 

והוא היה מריח וסומך על זה בתוקף.

הדקדוק ב"אפילו במשהו" משפיע גם על הרחוקים
שח מרן הגר"ש אויערבאך שליט"א באחת משיחותיו כהכנה לחג הפסח: שמעתי 
שלפני למעלה מתריסר שנים, בארצות הברית בדקו ומצאו, כי היום שבו בעיקר 
מתקרבים ומתעוררים גם היהודים הרחוקים ביותר משמירת תורה ומצוות, הוא 
יהדות,  כל לחלוחית של  ואבד מהם  ח"ו  "ליל הסדר", כשרבים שכמעט  דווקא 
זהירים  כך  כל  שאנחנו  מכך  מגיע  הדבר  הסדר.  מצוות  את  לקיים  מתעוררים 
על  גם  ומשפיע  מחלחל  שהדבר  עד  החג,  במצוות  ומדקדקים  חמץ",  ב"משהו 
הרחוקים ביותר, כי כלל ישראל הם חטיבה אחת, וכשנהיה חזקים יותר, הדבר 
ישפיע על הרחוקים ועל האחים התועים, והטעם שיש יותר יהודים שנתרחקו – 

נובע מזה שאנחנו פחות חזקים.
עוד סיפר: זכורני שהיה רופא בירושלים, שכל השנה היה רחוק מכל זיק של 
יהדות, ואכל נבלות וטרפות רחמנא ליצלן, אך בפסח היה בביתו מטבח מיוחד 
זוכר את החרדה הנוראה שהייתה  והוא התבטא שהוא  לפסח בהידור הכשרות, 
לאמו מכל משהו חמץ, עד שאינו מסוגל לאכול חמץ בפסח, ואמנם בוודאי אם 
הוא היה רואה כזו חרדה ללימוד התורה ולשמירת השבת, הוא לא היה מסוגל 
לחלל שבת או להתבטל מהתורה, רק שמה שנשאר בקרבו הם הדברים שבהם הכי 

חרדו ופחדו.
וסיים ואמר: ובוודאי שכל ההשפעה מסביב, כל מצבם של האחים התועים תלוי 
בנו, אם אנחנו נתחזק באהבת תורה ובעמלה, ובקדושת שבת קודש, בוודאי זה 
ישפיע ויפעל גם על המעגלים הרחוקים יותר, כי כפי שאמרנו כלל ישראל הם 

חטיבה אחת, וכל חיזוק שלנו, כל התעלות ודקדוק שלנו משפיע הלאה והלאה.

רוממות החידוד
עיונים, תמיהות והערות

רוממות המעשים
סיפורים ועובדות לימי הפסח

הרב 
מנחם
בארי

לקוראינו היקרים!
עקב שמחת החג הבעל"ט

הגליון הבא יו"ל בעז"ה לפרשת 
"קדושים"

בברכת פסח כשר ושמח

הוצאת והדפסת הגליונות
 לחג הפסח 

נתרם ע"י החפץ בעילום שמו
לע"נ הגאון 
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  כדאיתא בפסחים קח,ב דלר' יהודה אינו יוצא בהם ידי ד' כוסות..1
  או"ח ח"ב סימן שפא..2
  תוס' פסחים )קכ,ב ד"ה אמר(, רמב"ם )פ"ח הל' קרבן פסח הי"ד(..3
  כ"כ להדיא בביאור הגר"א )סימן תעז סק"ה(..4
  איתא בערכין )י,א( "אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק שמונה עשר ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל שמונה ימי החג וכו' ויום טוב הראשון של פסח וכו' מאי שנא בחג דאמרי' כל יומא ומאי שנא בפסח דלא .5

אמרינן כל יומא דחג חלוקין בקרבנותיהן דפסח אין חלוקין בקרבנותיהן".
  ב"י )או"ח סימן תצ( "כל הימים של חול המועד ושני ימים אחרונים של י"ט קורין ההלל ואין גומרין אותו כך מפורש בערכין פרק ב' )י,א( והתם יהבינן טעמא מאי שנא בחג דאמרינן כל יומא ומאי שנא בפסח דלא .6

אמרינן כל יומא ושבלי הלקט כתב בשם מדרש הרנינו פרשת סוכה שהטעם שאין גומרין ההלל כל ימי הפסח הוא לפי שנטבעו המצריים וכתיב בנפול אויבך אל תשמח". ובמ"ב הל' פסח )סימן תצ סק"ז( "קורין ההלל 
בדילוג וכו' מפני שביום שבעה של פסח נטבעו המצריים אמר הקדב"ה מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה לפני וכיון שבז' אין אומרים אותו ע"כ בחוה"מ ג"כ אין אומרים אותו שלא יהא עדיף מיו"ט אחרון".

  ז"ל מ"ב )סימן תעב סק"ז( "שישב בהסיבה ר"ל ראשו מוטה לצד שמאל על המטה או על הספסל וכרים תחת ראשו אצל השולחן". .7
כתב בהגש"פ מועדים וזמנים )עמוד מא( דנראה דלהסיבה כמצותה בעינן דוקא מטה או ספה ושאר כסאות הראויים לשכיבה קצת, שכן מוכח לשון רש"י ורשב"ם )ר"פ ערבי פסחים(, וכן כתבו התוס' בברכות )מב,א( .8

שהם הסיבו במטות דוקא, והיא עיקר מצות הסיבה, ואם אין לו סגי נמי בכסא עם כר. כתב השו"ע )או"ח סימן קפד ס"ה( "עד אימתי יכול לברך עד שיתעכל המזון שבמעיו וכו' וכן נמי לענין אכילת פירות ושתיית 
יין וכו'". עיין מ"ב שם סק"כ ובביה"ל שם ד"ה אם אינו, דאם אכל אכילה מועטת, יש לסמוך על דברי האחרונים שכתבו דמשערינן בזה כדי הילוך ד' מילין היינו ע"ב מינוט ועד כדי שיעור זה מחויב לברך שבודאי לא 
נתעכל אפי' אכילה מועטת בשיעור מועט כזה.]אם יש לו פת יאכל עכ"פ עוד כזית פת ואח"כ יברך ברכת המזון לצאת ידי האחרונים החולקים עי"ש[. אמנם לא נתברר מהו שיעור עיכול של יין, ובמ"ב סימן קצ סק"ח 

כתב "דעיכול של שתי'ה אינו שיעור גדול כ"כ". ובשו"ע )סימן תעג ס"ב( כתב "שותה )כוס ראשון( בהסבה ואין מברך אחריו". וכ' שם במ"ב סקי"א "דסומך על מה שבירך ברהמ"ז לבסוף ועוד דהרי יברך ברכה אחרונה 
לסוף ד' כוסות". דעת רבנו, דהא דאין מברך אחריו זהו כשאת הכוס שני שותה בתוך שיעור עיכול. ובספר שבות יצחק פסח )פ"ח עמוד פז( כתב בשם רבנו דאפשר לצרף דשיעור העיכול הוא מאכילת הכרפס, ואם רואה 

שיעבור קרוב לשעה מאכילת הכרפס, יש לברך ברכה אחרונה על כוס ראשון קודם שיעבור שיעור זה.
  ז"ל שו"ת מהר"ח או"ז )סימן ריג( "כתב בספר המצות שכתב ר"י בתשובה אחת שהוא ור"ת לא היו מברכין על הגפן בליל פסח עד אחר כוס רביעי ולאחר טיבול ראשון אינו מברך בורא נפשות, וגם כתב אע"פ שהגדה .9

נחשב היסח הדעת לענין נטילה לחזור ולברך על המאכל, לא יחשב היסח הדעת כמו שאומר במס' יומא דבר עם פלוני והפליג נוטל שתי ידיו ואינו חייב לחזור ולברך ברכת המוציא עכ"ל. ואני ראיתי את מורי רבינו מאיר 
זצוק"ל שברך אחר טיבול ראשון בורא נפשות ואחר כוס ראשון ברכה אחת מעין שלש וכן אחר כוס של ברכת המזון, וכן כתב רבינו שמשון בתוס' ערבי פסחים, ואני סבור שאפילו לפי דברי ספר המצות שלא תחשב 

הגדה היסח הדעת יש לברך אחר טיבול ראשון בורא נפשות רבות, כי שמא ישהה בהגדה עד שיתעכל היין בטיבול ראשון במיעיו נמצא שלא ברך אחריו, וכן אחר הכוסות יברך מהאי טעמא, וכן אמרו התוס' סברא זו פרק 
ערבי פסחים".

  כתב במ"ב )סימן תפ סק"ו( "והפיוטים דהיינו אז רוב ניסים וכו' אומר אחר שתיית הכוס )רביעי( שאינו אלא מנהג, ומהר"מ היה שותה אחר הפיוטים ואחר כי לו נאה כדי שלא יהיה צמא כשישכב וכ"ה בסידורים"..10
  ז"ל החת"ס בהגהות לשו"ע או"ח )סימן תפ( "מה דכתיב בשיר אל בנה למוד הוא, הוא חירוף וגידוף. וראיתי בפסיקתא דשיר השירים כתיבת יד מונה שבעים שמות של הקב"ה ע"ד א"ב, ולא מצא שום תואר באות .11

למ"ד. ונראה לי לומר לוחם הוא ע"ד ה' איש מלחמה". בסידור בית יעקב נקוד "ִלמּוד הוא". בכת"ע צפונות )שנה א' גליון ג' ע' קה כ'(, שבהגדת דרמשטט שנכתבה על קלף בתחילת אלף הששי בהיידלבערג הגירסא 
"לבדו הוא".

רוממות ההלכה
פניני הלכה ומנהג

מרן 
הגרי"ש 
אלישיב 

זיע"א

יסוד דין 'אם לא הסב לא יצא'   
כי הד' כוסות  שהסבה מעכב בד' כוסות,  הטעם 
בנוי על הארבע לשונות גאולה, לכן צריך שישתה 

בהסבה דרך חירות. 
והנה יש עוד דין הנובע מזה שצריך שישתה ד' כוסות דרך חירות, והוא מה דאיתא 
בגמ' )פסחים קח,ב(, "שתאן חי יצא, אמר רבא ידי יין יצא ידי חירות לא יצא", וגם 
צריך  לכן  גאולה,  לשונות של  הארבע  על  בנוי  כוסות  ד'  כיון שמצות  הטעם,  בזה 

שישתה יין מעולה דרך חירות. 
ושם כתבו רש"י ורשב"ם "ידי חרות לא יצא כלומר אין זו מצוה שלימה", ובפשטות 
כתב  ובר"ן  ולשתות.  לחזור  צריך  ואינו  יצא  בחירות  שחסר  שאף  היא  המשמעות 
מפורש "ידי חרות לא יצא כלומר שלא קיים מצוה מן המובחר ומיהו אינו צריך לחזור 

ולשתות ארבע כוסות".
וקשה, הרי זו הלכה פסוקה שבלי הסבה לא יצא, למה כששתה בלי הסבה לא יצא, 
ובשתה יין חי אף שידי חירות לא יצא זה רק חסרון בשלימות המצוה ואינו צריך 

לחזור ולשתות. 
וצריך לומר, כיון שנתבאר שמצות ד' כוסות בנוי על הארבע לשונות גאולה, לכן 
תקנו חז"ל שישתה בהסבה דרך חירות, וכששותה בלי הסבה הוא שתה שלא בדרך 
חירות אלא דרך עבדות, וכששותה דרך עבדות זהו סתירה לארבע לשונות גאולה, 

לכן לא יצא. 
חירות,  דרך  שיהיה  בשביל  מעולה  יין  צריך  ולכתחילה  מעולה,  יין  לא  זה  חי  יין 
אבל כל זמן שיש לזה דין יין ויכול לברך ע"ז בורא פרי הגפן יצא, כי לא שייך לומר 

ששתית יין שאינו מעולה הוא דרך עבדות. 
וה"ה יין מגיתו, שזה גם לא יין מעולה, כיון שיש לזה דין יין כדאיתא בגמ' )ב"ב 
צז,ב( "סוחט אדם אשכול ענבים ואומר עליו קידוש היום", יצא בזה ידי ד' כוסות. 
וכן ביין ישן או חדש1, בכל אלה אף שחסר בשלימות של המצוה אבל זה לא דרך 
עבדות, לכן אינו צריך לחזור ולשתות, אבל כששתה שלא בהסבה, עצם השתיה היא 

דרך עבדות לכן לא יצא.   
ומה"ט תלמיד אצל רבו שאסור לו להסב מצד מורא רבך כמורא שמים, אי"צ להסב, 
ולעשות הסבה בלי רבו, כי במקום שאסור  ולא אמרינן שחייב ללכת למקום אחר 
להסב השתיה בלי הסבה היא לא בדרך עבדות, כי הוא לא יכול אחרת, וגם אם היה 

בן חורין היה נוהג כך. 

בדברי האבני נזר שיכול לאכול האפיקומן על תנאי   
האבני נזר2 כותב סברא, ובסברא הוא צודק. הדין שאחר האפיקומן אסור לאכול, כי 
חז"ל קבעו שצריך שימשך טעם הפסח וטעם המצה בפיו שלא יהיה כלה המצוה מכל 
וכל אלא ישאר רושם מהמצוה. ועל כן נראה, שלראב"ע שאין הפסח נאכל אלא עד 
חצות וה"ה מצה, לאחר חצות מותר לאכול, דודאי אין חיוב שישאר טעם מצה ופסח 

בפיו רק בזמן המצוה. 
וע"כ, אם רואה שהוא קרוב לחצות, יאכל כזית מצה על תנאי, שאם הלכה כרבי 
אלעזר בן עזריה יהיה לשם אפיקומן, ואחר חצות יאכל סעודתו, ואח"כ יאכל שנית 
אפיקומן, ויוצא ממ"נ, דאם הלכה כראב"ע דזמנה יד חצות, יוצא באפיקומן ראשון 
ואחר חצות מותר לאכול, ואם הלכה כר' עקיבא דזמנה עד שיעלה עמוד השחר יוצא 

באפיקומן השני. 
אבל למעשה יש ראשונים שאוחזים שאפילו לר"ע מדרבנן אסור לאכול הפסח אחר 
חצות, כמו במשנה ריש ברכות כדי להרחיק את האדם מן העברה3, וכיון שכן ה"ה 
דלר"ע לכתחילה יש לאכול את האפיקומן שהוא זכר לפסח לפני חצות4, ולכן ודאי 
שאסור לכתחילה לעשות את התנאי של האבני נזר, אלא בדוחק גדול כשאין לו עצה 
את  לעשות  יוכל  בדיעבד  אחרת,  אפשרות  לו  ואין  חמיו  אצל  שאוכל  כגון  אחרת, 

התנאי של האבני נזר.

קטן שהגדיל בחוה"מ פסח לענין הלל 
גומרים את  זה מסתבר. על פי הלכה לא  מהאחרונים חידש דבר, שלכאורה  אחד 
ההלל בחוה"מ פסח, רק ביום הראשון. הגמ' אומרת שהטעם, מפני שסוכות כל יום 

חלוק  בקרבנות, לכן גומרין בו את ההלל כל יום, משא"כ פסח, 
אינו חלוק כל יום בקרבנות, וממילא זה חדא קדושה, ואם גמר 
את הלל ביום הראשון, אין דין שיגמור עוד הפעם את ההלל5. 
הטענה שלו היא, שקטן שהגדיל בתוך פסח, כשהוא גמר ביום 
דין  עליו  אין  למה  חיובא,  בר  היה  לא  הוא  ההלל,  את  הראשון 
לגמור את ההלל כשהגדיל, וה"ה מי שהיה לו אונס ולא יכל לגמור את ההלל ביום 
הראשון, למה לא יגמור באמצע, כמו שאפשר לומר שהחיינו גם ביום האחרון. ולכאו' 

הוא צודק.
הב"י  והנה  פשוטים.  דברים  וזה  שם,  מחלוקת  אין  קודם,  שאמרתי  בערכין  הגמ' 
והמ"ב מביאים מדרש, שהטעם שלא גומרים את ההלל בחוה"מ פסח, כיון שבשביעי 
של פסח א"א לגמור את הלל מפני שבשביעי של פסח נטבעו המצרים אמר הקב"ה 
מעשי ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה לפני, ואם בשביעי של פסח שזה יו"ט אין 

גומרין את הלל, ק"ו בחוה"מ6.  
זאת אומרת, שלפי דברי המדרש, מצד הדין היה צריך לגמור את הלל בחוה"מ פסח 
כל יום, דלא כהגמ' בערכין, רק אסור לגמור את ההלל בחוה"מ שלא יהא עדיף מיו"ט 
האחרון. ולפי"ז גם קטן שהגדיל בחוה"מ, אין לו התר לגמור את הלל כשהגדיל, ואף 
לגמור  היה צריך  דין  פי  גדול על  גם  ביום הראשון, הרי  חיובא  היה בר  שהוא לא 
את ההלל כל יום בפסח, אלא שאסור שלא יהא עדיף מיו"ט האחרון, מה"ט גם קטן 

שהגדיל יהי' אסור לגמור את ההלל כשהגדיל. 
וזה  שזה פלא, הב"י והמ"ב מזכירים את המדרש כאילו זה הלכה פסוקה,  והאמת 

דלא כהגמ' בערכין. 
אבל עכ"פ לשנות ודאי א"א, אם יש מדרש. ולכן קטן שהגדיל בחוה"מ פסח לא 

יגמור את ההלל כשהגדיל.

הסבה על המטה 
את מצוות 'הסבה' היה מקיים רבינו בישיבה והסבה על המטה7. היו מכינים עבורו 
כמה כריות על המטה לצדו. קודם שהתחיל את הסדר היה בודק אם הוא מסב כראוי, 
לפעמים היה מבקש להוסיף כרית או להוריד לפי הענין, וכמו שכתב בשו"ע סימן 

תעב ס"ב "ויכין מקום מושבו שישב בהסבה דרך חירות". 
על  הסבו  הבית  בני  אבל שאר  המטה,  על  לצדו  הסב  גם  זצ"ל  אברהם  הג"ר  בנו 

כסאות. 
את  מסר  לא  כך  שבעקבות  מוחי,  אירוע  רבינו  שעבר  לאחר  זה  היה  אחת  פעם 
שיעורו הקבוע מזה כמה שבועות. בני המשפחה העלו מבית המדרש את הכסא של 
יותר. כשחזר מתפילת ערבית  אליהו בשביל שיוכל להסב על הכסא בתנוחה קלה 
לעריכת הסדר, ראה את אשר נעשה, ולא היה ניחא ליה בזה כלל וכלל. כיון שראו 
כפי  ורבינו הסב על המטה  רצונו, לקחו את הכסא של אליהו,  בני המשפחה שכך 

שהיה נוהג.

הפסק כדי עיכול בין כוס ראשון לשני 
הקפיד שלא יעבור שיעור עיכול של כוס ראשון עד שתיית כוס שני8. והיה מזכיר 

בענין זה את דברי האו"ז שעומד על דעתו שזה הפסק9.

כוס רביעי
היה שותה כוס רביעי אחר פיוט 'כי לו נאה'10, כפי סידור אוצר התפילות שממנו 

היה קורא את ההגדה.

'למוד הוא' שבפיוט אדיר הוא 
בפיוט 'אדיר הוא' היה אומר 'לוחם הוא', במקום 'למוד הוא', והוא עפ"י דברי החת"ס 

בחידושיו לאו"ח11.  
]נערך ע"י תלמידו 
הרה"ג יעקב יוסף ולדשיין שליט"א 
מח"ס "משנת איש", 
מתוך הקלטות, בתוספת ביאורים והערות[

מערכת "רוממות" מברכת את הרה"ג רבי יעקב יוסף ולדשיין שליט"א 
דולה ומשקה מתורת מרן רבינו יוסף שלום אלישיב זיע"א 

לרגל הוצאת ספרו החשוב הראשון בסדרת הספרים "משנת איש" 
משנת "קו ונקי" מתורתו של מרן רבינו יוסף שלום אלישיב זיע"א 

ובו מאות פסקי הלכה, דברי מוסר והשקפה, מתוך הקלטות, בתוספת ביאורים והארות 
יה"ר שיפוצו מעיינותיו חוצה, להגדיל תורה ולהאדירה

מערכת גליון "רוממות" מאחלת ברכת
"פסח כשר ושמח"
וברכה מרובה עד בלי די

לכל קוראי הגליון, שולחי ההערות וההארות, כותבי המדורים השונים,
ולכל התורמים הנכבדים, והמפיצים את הגליון.

יה"ר שנזכה כולנו לצאת מ"מצרים" גם בהאי שתא בב"א.


