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אחים יקרים, אנחנו עומדים לפני 
פסח, ואנחנו נמצאים עכשיו 

י השעבוד, בדור של קוש
ובמצרים לפני שנגאלו השעבוד 
היה קשה יותר ויותר, שלפני 

 האור בא החושך

 בעזהשי"ת 

 
    

 "אני מתקן את העולם שלי"
 "משכו עצמכם יותר למעלה"

 "בליל פסח כולנו עולים לשמים"
 "שבארץ ישראל יש קרבת אלוקים"

 

 

 חמץ
הטעם הגלוי 

 והנסתר
מתוך דרשת שבת הגדול, ביהכ"נ  ]

 [ 'מורשת אבות' תשע"ה

 
ִמינֹו ֵבין  תֹו ֵבין בְּ ֶפַסח, אֹוֵסר ַתֲעָרבְּ "ָחֵמץ בְּ

ַמֶשהּו, ֲאִפּלּו ַבֲהָנָאה" )שו"ע סי'  ִמינֹו, בְּ ֶשֹּלא בְּ
 (אתמ"ז דיני תערובת חמץ בתוך הפסח

בין במינו בין  אוסר תערובות חמץ בפסח
שלא במינו במשהו, שכל הדברים שאסורים 
באכילה כמו טריפות ונבילות, ובשר בחלב, 

וערלה  .שיעור האיסור בתערובות הוא בששים
יותר  שהפירות אסורים בהנאה חמורה

אבל חמץ בפסח  .ושיעורה במאתים, מין במינו
התערובת אוסרת במשהו. וגם הרמב"ם פוסק 

 רב הוא במשהו.כך, ששיעור חמץ שנתע

שחמץ כבר אסור משש אמנם בערב פסח, 
שעות ולמעלה, מחצי היום, וחכמים הוסיפו 
עוד שעתיים, הרי שבערב פסח חמץ אינו אוסר 
במשהו, והרי הוא כשאר איסורים, ובטל 

בשולחן ערוך  בבששים. וממשיך המחבר
ואומר: אם נתערב החמץ קודם פסח ונתבטל 

סח, בין אם בששים, בין אם נתערב בערב פ
נתערב הרבה זמן 
לפני חג הפסח, 
והיה חמץ 
שנתבטל בששים, 
שהיה כנגד 
החמץ פי ששים 
 .או פי מאה ויותר

כבר לפני פסח זה התבטל בששים,  ,אם כן

                                                           
 שו"ע סי' תמ"ז דיני תערובת חמץ בתוך הפסח א
 סי' תמ"ז סק"ד ב

והגיע הפסח, אינו חוזר וניעור בפסח לאסור 
במשהו, שלא נאמר עכשיו הגיע הפסח ויש 
בתוך התערובות פירור קטן של חמץ, ורק 

פסח היה מותר לאכול אבל בפסח אסור בערב 
במשהו, אלא אומר המחבר אחרי שזה כבר 
מותר ונהיה כבר לא חמץ, זה דבר שאין בו 

 איסור חמץ, ונשאר מותר גם בפסח. 

ויש חולקים, יש חולקים  והוסיף המחבר
ואומרים שכשהגיע הפסח חוזר וניעור, 
והחולקים אלו הרמב"ם, ועוד רשימה שלמה 

ח, שהביאו שיטות יוסף והב"שהביאו הבית 
ולמעשה כתב המחבר  .רבות לכאן ולכאן

שמעיקר הדין מותר ויש חולקים, והכוונה בזה 
שמעיקר הדין מותר, והמחמיר ורוצה לפסוק 

כדעת החולקים, ודאי 
 תבוא עליו ברכה. 

וכתב הרמ"א 
, ונוהגין בהג"ה

כסברא ראשונה בכל 
תערובות שהוא לח 
בלח, אבל יבש ביבש 

וניעור, והדוגמא  חוזר
של לח בלח כגון שנפלה לו קודם הפסח 
כוסית שיש בה גרם אחד של בירה שהיא חמץ 
גמור, לתוך חבית של יין, ונתערב, ונמצא שיש 
כאן יותר מפי אלף כנגד החמץ, אם כן בערב 
פסח מותר לשתות עד הלילה, והאם בפסח 
מותר לשתות מן היין, לפי דעת הרמב"ם 
 אסור, מפני שחוזר
וניעור, שיש כאן 
בפנים טיפה אחת 
של חמץ, ובפסח זה 

ולפי  .אסור במשהו
והרא"ש  דעת הטור

והמחבר אינו חוזר 
רא ובזה אומר הרמ"א, שנוהגין כסב .וניעור

ת הזאת ראשונה שהיא דעת הרא"ש בתערוב
 שהיא לח בלח.

 , ונעשואותה אם יש מצה אפויה שטחנו אבל
ר קטן פירורי מצה, ונתערב בהם פירו ממנה

כגון מקרקר שבור שהוא חמץ  ,שדומה להם
גמור, ונתערב בתוך שק שלם של פירורי 
המצה, אם כן בערב פסח מותר לאכול, ובפסח 
עצמו, לפי השיטה הראשונה, אינו חוזר 
וניעור, ומותר גם בפסח לאכול, והחולקים 
סוברים שבפסח עצמו זה אסור, אומר הרמ"א 

ור כשי' בזה שהוא יבש ביבש נוהגים לאיס
 הרמב"ם.

שהמגן אברהם  אגב התעוררה שאלה,
מתייחס אליה, שהדוגמא שהובאה בדברינו 
היא שנפלה טיפת בירה אל תוך חבית של יין, 
שיש כאן משקה שהוא עצמו חמץ גמור, 
והטיפה הזאת נמצאת 
בתוך החבית, אך מה 
יהיה הדין אם אין 
כאן נוזל בעין, רק 

יטת טעם, תבשיל פל
 .חמץשבלוע בו טעם 

כגון שבישל בערב 
פסח מרק, ונפל 
לתוכו חתיכת 
פשטידה שיש בה חמץ 

שיש במרק רק  והוציאו את החתיכה, נמצא
אומר המגן אברהם  .בליעה של טעם כעיקר

שבזה לכולי עלמא אפילו לדעת הרמב"ם אינו 
חוזר וניעור, אך החזון איש אמר על כך, מנין 
לו, אולי המחמירים מחמירים גם בבלוע, 

 אחרונים האריכו לדון ולפלפל בזה.וה

 .נעבור לדבר שנוגע למעשה ועכשיו
כשאופים מצות, אלו שעוסקים באפיית 
המצות נזהרים מאוד שאם נופל פירור בצק 
מהשולחן של הלישה לא מחזירים אותו 

משום  .החמיץ בינתייםלעיסה, מפני שאולי 
לא עובדים שבצק שעומד ולא עוסקים בו, ו

והתעוררה שאלה  .מחמיץ עליו בלישה, הוא
במכונות של המצות, שיש מכונות גדולות, 
והכל הולך בכמויות אדירות, והלישה נעשית 
במערבל כמין בלנדר, והרידוד ג"כ נעשה על 
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אבנר בן רפאל, הילדה בת זראדה, עובדיה בן גורג'יה, ברטין בת רחל, בן , משה מוריס בן יצחק, דוד בן נסים יעל בת משה אלפרד בייה ברטה בת בנימין,: לעילוי נשמת
נעמי בת רומיה, חי בן יעקב בובה מימון, ניסים ן, שרה בת מנחם, סימה שמחה בת משה, שמעון בן ר' אברהם, שמואל דני בן נח משה, יהודה בן אליס, ציון בן בנימי

 סופר, לאומה סופר, יעקב בן בובה, אסתר בת לאומה, שמאי בן צבי, איטה בת רחל, עובדיה בן חיים, דליה בת אסתר ז"ל

בצק, ידי המכונה ויש שם כמויות גדולות של  
ויתכן אפילו  .ומבחינת המהירות זה מהר מאד

יותר מהר ממצות יד, אך השאלה של פירורים 
ישנה כאן, משום שתוך כדי העבודה נדבקים 
 פירורי בצק וקשה מאד לשמור שלא יהיו

  .פירורי בצק שיתקעו בתוך המכונות

]שבעל המכונה מוכן  ואמנם יש מצות חבורה
לתת להשקיע הרבה זמן בנקיון המכונה 
למרות שהזמן הזה יקר מאד לבעל המכונה 
שבינתים יכול להפעיל אותה[ והיתרון בזה 

שמפרקים את המכונה כעבור הזמן שיכול הוא 
להחמיץ, ובודקים את כל הבצק שנדבק על 
המערבל, ועל הגלגלים, ועל השינים שעושות 

רפים באש את הברזל, חורים, ומנקים, ושו
ואם כן בחבורה אין חשש  .גואין שום חשש

של פירורים. אך אם זה לא חבורה, למרות 
שהיום עושים הרבה שכלולים, מ"מ קשה 

היות בטוח שלא נדבקו פירורים שהיו בלי ל
חזרו שוב לתוך הבצק בהמשך עסק, והם 

אלא שבאמת בית חרושת למצות לא  .העבודה
ם כן זה בטל עובד בפסח, רק לפני פסח, וא

  .בששים, או במאה ואלף

האם בפסח זה חוזר וניעור,  נשאלת השאלה
תם, כמו לח בלח, או והשאלה היא איך נדון או

שהפירורים הם יבשים, אבל  .בשכמו יבש בי
כשחוזרים ומתערבים בתוך הבצק, אם כן 
הבצק יש לו דין לח, וכמו שמוצאים שיש 

ערוך בנתערב לפני הפסח קמח  הלכה בשולחן
כגון שנפלה לפני פסח טיפה של מים  .בקמח

לתוך שק של קמח, וכמות קטנה נרטבה, 
ואח"כ אי אפשר להכיר מהו הקמח שנרטב, 

ץ, ויש שם נרטב הרי הוא חמוהקמח הזה ש
יש בזה מחלוקת האם  .כמות של ששים כנגד

קטן כמו קמח זה כמו לח בלח, משום שזה 
וכתב המשנה  .אבק, או שדינו כיבש ביבש

ברורה בשם הט"ז, שכל זה בזמן שזה קמח, 
אבל כשמערבין בו מים ונעשה בצק, הבצק 
כבר נקרא לח בלח, ואם כן לפי הרמ"א, נמצא 

בטלים בלח בלח, ואינו חוזר  שהפירורים
וניעור, וכתוב בנודע ביהודה, שבדק וראה 
שבכל מדינות אירופה נוהגים כהרמ"א שאינו 

 חוזר וניעור.

שסובר שגם בלח בלח  אבל לפי הרמב"ם
חוזר וניעור, אם כן תהיה בעיה, ומי שנוהג 

                                                           
ובזה מתקיים בבעלי המפעל מה שאמר החפץ חיים  ג

שבשביל פרנסה, גם הטיפש הכי גדול הוא חכם, וודאי 
 18ודאגו שאחרי שעוברות בעלי המפעל הם חכמים, 

דקות אפשר להמשיך לעבוד, משום שדאגו מראש 
שיהיה להם מערכת כפולה, ובזמן שמכונה אחת 

קות עובדת מנקים את המכונה השניה, ובתוך כמה ד
 .אפשר להמשיך לעבוד, וכן הלאה

כהרמב"ם צריך לדאוג לקנות מצות מכונה 
דוע, שזה מחבורות או שיש אישור מהבד"ץ הי

כשר למהדרין, ומסומן בזה שהיה ח"י רגעים, 
אבל כל עם ישראל שנוהגים לאכול מצות 
מכונה, יש להם על מה לסמוך, וכך המנהג, 
אבל היות שהמחבר הביא בכל זאת שיש 
חולקים, למרות שהרמ"א כותב שהמנהג 
להתיר, אך בעניני פסח יש הרבה יהודים 

ות, אם שמקפידים ומחמירים, בכל מיני חומר
 כן כל מי שרוצה להחמיר תבוא עליו ברכה.

אם הם נעשים בידי אדם  במצות יד אמנם
שהם באמת שומרים טוב, אזי רואים בעינים 
כל דבר ולא נותנים שיכנסו פירורים, ואם כן 

 אין את הבעיה הזו.

שלכן יותר טוב לאפות  והביא המגן אברהם
מצות לפני פסח, ולא בפסח עצמו, משום 

 ש בעיה של משהו.שבפסח י

לאפות מצות בפסח, כי הם  ובתימן נהגו
לשיטתם נוהגים כפי דעת הרמב"ם, ולפי 

אם יאפה בערב פסח לא הרויח  הרמב"ם גם
ומוכרחים לומר שנשים שעוסקות  .כלום

באפיית המצות הן זריזות וחכמות, ובטוח 
משהו, שגם בערב פסח חייבים שאין אפילו 

שות בידים, ומדברים על הנשים של .לשמור
והעוסקות באפיה יש להן זריזות וחכמה, 

יותר מומחיות מגברים לעסוק וכאלה נשים הן 
  .באפיה

כשאפה מצות לפסח  וגם החזון איש זצ"ל
שיביאו נשים לעשות את הלישה. ואף  ביקש

ואפה לפני פסח,  דשהחזו"א נהג כשי' הגר"א
העדיף לקחת נשים, שזה המקצוע שלהן. אבל 

בעש"ט המנהג כמש"כ בשו"ע אצל תלמידי ה
תנ"ח שיש הידור לאפות מצות מצוה בע"פ, 
וכל אדמו"ר אופה מצות מצוה בערב פסח, 
והעוסקים באפיה הם החסידים שהם גברים, 
 ובודאי הגברים האלה הם גם מומחים וזריזים. 

היה גר יהודי זקן חסיד  וכן ברמת השרון
אפיה של הרבי קרלין סטולין שהוא היה במ

וסיפר שכל אלו  .רב פסח אחה"צשלו בע
שעסקו באפיה לבשו בגדי חג, את החליפה 
של יו"ט ועם שטריימל על הראש, ועסקו 
בקמח ובצק, ועשו הכל במהירות מאד ומיד 

נאפו  והתנור היה חם מאד ומיד .הכניסו לתנור
היו עד כדי הם ו .המצות והיו אפויות טוב מאד

רו כך זריזים, שכשגמרו לאפות, הבגדים נשא
 ואלהנקיים כמו שהיו, ולא נדבק כלום לבגד, 

מומחים ולמדו את הזריזות  אנשים שהיו
                                                           

 או"ח סי' תנ"ח סק"א שו"ע ד

אך אלו שחוששים לדעת הרמב"ם,  .בידיים
ובין כה וכה חייבים להזהר שלא יהיה משהו 
אפילו לח בלח, אם כן גם בערב פסח צריך 
להזהר במשהו שלא יתערב, ולכן נהגו לאפות 

הבאנו וכל זה  בפסח כל יום מצה חמה וטריה,
 את מנהג ישראל. כדי להסביר

הטעם והסיבה שחמץ בפסח אוסר  והנה
במשהו, והוא יותר חמור מכל האיסורים, יש 

שום בזה שתי סיבות ביחד, הסיבה האחת מ
אך זה עדין  .שאיסורו חמור שהוא איסור כרת

ב שהוא לא מספיק משום שגם איסור חלֶ 
השומן של האחוריים של הבהמה, יש על 

כילתו איסור כרת, ולכן עושים ניקור, לנקר א
את הבשר, ובשר שהניקור לא היה כמו שצריך 
האוכלו חייב איסור כרת ובכל זאת זה בטל 

אלא שבחמץ יש סיבה נוספת, שלא  .בששים
בדילי מיניה כל השנה, שחמץ כל השנה 
רגילים לאכול אותו, והר"ן אומר שהתורה 

לא עצמה החמירה בחמץ יותר שלא יראה ו
ימצא, משום שלא בדלים ממנו, שרגילים 
לאכול חמץ כל השנה, לכן החמירה התורה 

 עליו שלא יראה ולא ימצא. 

שתקנות דרבנן יש בהם את הטעם  וידוע
הגלוי, אך כבר אמר הגר"א מוילנא שלמרות 
שיש את הטעם הגלוי, מכל מקום יש הרבה 

 .ם לא גילו בפירושטעמים נסתרים שחכמי
אמר זאת למשל על מים  והגר"א מוילנא

אחרונים, ששיטת בעלי התוספות שבימינו 
בארצות אירופה לא צריך להקפיד על מים 

המלח סדומית לא קיים אחרונים, משום ש
ואומר הגר"א שזהו הטעם  .בארצות האלה

הגלוי, אך ישנם טעמים נוספים נסתרים, ומים 
 .ונים חובה, וחייבים להקפיד על כךאחר

 מקפידים במים אחרונים. ובאמת רוב ישראל 

מים מגולים, שזה מים שהיו  ויש עוד דבר,
בתוך כד או בכוס, ועמדו כמה זמן לא מכוסים 

מגולה, כתוב בגמרא שאסור  או יין שהיה
והטעם משום שאולי נחש טעם  .לשתותם

מהיין הזה, והוא מסוכן, וכתבו בעלי התוספות 
שבמדינות שאין נחשים, ]אני הייתי ברוסיה, 

פעם לא ראיתי נחש, כי ברוסיה הצפונית,  ואף
איפה שגרנו נחש לא חי שם, ואין כלל נחשים[ 
שם אין חשש ומותר לשתות מים מגולים, 
וכתב הגר"א שזהו הטעם הכתוב בגמרא, אך 
יש ג"כ טעמים נסתרים, ולכן הקפיד על גילוי, 
לא לשתות משקה מגולה, וביין של קידוש 

ר"א הקפיד כבר ידוע שכולם מקפידים, והג
אפילו בנטילת ידים בבוקר, שהכלי של המים 

 יהיה מכוסה, מפני שיש טעמים נסתרים.
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שאסור במשהו, חוץ  ואם כן חמץ בפסח 
יש טעם נסתר, מהטעם הגלוי שהתבאר לעיל, 

, ובסידור משום שחמץ מרמז להיצר הרע
כתוב סדר בדיקת חמץ, ובערב פסח בבוקר 

רים לשרוף את החמץ, ומובא הנוסח שאומ
"יה"ר מלפניך ה' או"א כשם שאני מבער חמץ 
מביתי ומרשותי כך תבער את כל החיצונים 

ואת יצרנו ואת רוח הטומאה תבער מן הארץ 
ותתן לנו לב בשר",  הרע תבערהו מאיתנו
 שחמץ נקרא יצר הרע. 

בגמרא תומובא
תפילה שהיה רב אלכסנדרי  ה

גלוי וידוע 'מתפלל אחרי התפילה, והיה אומר 
, כולנו רוצים 'ך שרצונינו לעשות רצונךלפני

ומי מעכב שאור שבעיסה 'לעשות רצון ה', 
, ומהו שאור, שאור זה מה שמכניסים 'מעכב

אל תוך הבצק להחמיץ אותו, ויצר הרע זה 
 השאור. 

אחד החברים שלי שאל, איך מבקשים  היום
ואת יצרנו הרע תבער מאיתנו, והלא סיפרתי 

פרי מוסר, והיה כבר פעם שהיה בחור שלמד ס
לו קשה להתגבר על היצר הרע, ובא לחזו"א 

ו תברך אותי שלא לבקש מאיתו ברכה, ואמר ל
אמר לו החזו"א, האם אתה  .יהיה לי יצר הרע

רוצה להיות מת?! רק למת אין יצר הרע, 
ולחיים יש יצר הרע, שזהו התפקיד שלנו, 

  .שיהיה יצר הרע רק שצריך שלא לשמוע לו

פללים על כך, אך כמובן איך מת ואם כן
שהתירוץ הוא פשוט שאנו מתפללים שתבער 
את ההשפעה שלו מאיתנו, את המידות הרעות 
שהיצר הרע משתמש בהם, שלאדם יש גאווה 
 ותאווה, ואת המידות האלו מבקשים שתבער

וכשיצר  .מאיתנו, את הקנאה, התאוה והכבוד
אני הרע יבוא להחטיא אותנו, נוכל לומר לו, 

שומר מצוות, אני לא יכול לעבור  דתי אני
!!! וזהו היצר הרע, שהכח שלו  עברות

רק לפתות את האדם שהוא אומר לו תעשה 
והצרה היא  .משהו, דבר קטן, אפילו חד פעמי

 שאחרי המשהו הזה, נהיה עוד משהו. 

הסביר זאת במשל מסיפור הרב דסלר זצ"ל 
אמיתי שהיה איתו, כשהוא היה בחור הוא 

ואח"כ יצא לו לדבר עם רופאים  התרגל לעשן,
ואמרו לו שהעישון מזיק לבריאות, והוא 
הרגיש את זה, הוא הרגיש כשהוא מעשן שזה 
עושה לו נזק, והחליט להפסיק לעשן, ובאמת 
הפסיק לעשן, והיה פעם חתן, והמנהג היה 

כשמתארס מחלק לכל החברים שהחתן 
וחשב לעצמו שעכשיו לא אתחיל  .סיגריות

                                                           
 י"ז, ע"א ברכות ה

קח רק שאיפה אחת, משהו קטן, לעשן, אלא א
ואחרי המשהו אמר לעצמו, אם משהו לא 
מזיק פעמיים משהו גם לא יזיק, ולקח שתי 

בלי שאיפות, וזה גרם שהוא חזר שוב לעשן 
ואמר על כך  .גבולות, ולבסוף הרגיש לא טוב

הרב דסלר זצ"ל שזה בדיוק דרכו של היצר 
הרע, שהוא מפתה את האדם לעשות משהו, 

 . והמשהו הזה זה חמץ

שנרגיל את עצמינו שיש דבר  חכמים קבעו
של איסור והיתר במשהו, ומשהו חמץ זה 

שלא לשמוע ביעור של משהו של יצר הרע, 
, כי לפעמים אחרי ליצר הרע אפילו במשהו

א לעצמו, שמחליט החלטה טובה, אומר הו
  .אבל אני אתחיל זאת ממחר

שאחד אמר כך לחזון איש  והיה מעשה
והמעשה היה שהיה אדם שאשתו הפילה כמה 
פעמים, ובצר לו פנה לחזו"א, ושאל אותו 
החזו"א האם אתה נותן מעשר, וענה שלא ידע 
שצריך לתת מעשר, אמר לו החזו"א, אם תתן 
 .מעשר הכל יסתדר, ותזמין אותי להיות סנדק

אחרי שיצא חזר לחזו"א, ואמר לו אני עולה 
לי עכשיו  חדש, ואני עוסק בשיפוצים ויש

ואקבל את  עבודה גדולה, ואחרי שארויח
  .הכסף, אז אני אתן מעשר

היצר הרע כבר מתחיל אתך,  אמר לו החזו"א
אם אתה רוצה ילד, תתחיל מהיום מיד מה 
שיכנס ותתן מעשרות, וסיפר לי אחד שהכיר 
את האיש הזה, שאח"כ נהיה קבלן גדול ובנה 

ה מאות בנינים והמעשר שלו היה כמות גדול
של כסף, בערך שווה לעשר משכורות של אדם 
אחד, והיה מחלק צדקות לרוב, ורואים שהכל 

 מתחיל מהמשהו.

אחים יקרים, אנחנו עומדים לפני פסח, 
ואנחנו נמצאים עכשיו בדור של קושי 
השעבוד, ובמצרים לפני שנגאלו השעבוד 

יותר ויותר, שלפני האור בא היה קשה 
נאים אותנו, אומות העולם כולם שו .החושך

ולא יאמר אדם מי אני שאני יכול להציל את 
כל עם ישראל, אלא כל עם ישראל מורכב 
מיחידים, כל יחיד ויחיד יאמר בשבילי נברא 
העולם, אני מתקן את העולם שלי, להתגבר 
על הקשיים, שכל אדם יש לו בחיים קשיים, 
יש לו גבול מסוים שזה המאבק בין יצר הטוב 

ל להזיז את נקודת הגבול ליצר הרע, ונשתד
 קצת יותר למעלה.

שהתורה אומרת משכו ידיכם  אמרנו כבר
מעבודה זרה, עבודה זרה זה היצר הרע, וזה 

בליל . משכו את עצמכם יותר למעלההציווי 
, אנחנו לא חיים פסח כולנו עולים לשמים

בעולם הזה, בליל פסח אנחנו חיים חיים של 
לו ישראל כאילו שיש בית מקדש, וכאי

שאנחנו קרובים לקב"ה יותר מכל השנה, וזהו 
מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. נתכונן 
ללילה הגדול והקדוש הזה, ונתקרב לקב"ה, 
ונחליט החלטות של משכו וקחו, ונקבל 
קבלות, כמו למשל  שהנה עכשיו באים הימים 
החמים, ורגילים בימים אלו להתרחץ בים או 

רב, אין שם בבריכה ויש מקומות שזה מעו
הצניעות, והזהירות הזאת היא חשובה מאד, 
וכל אדם שיקבל עליו מצוה אחת, נרשם בספר 
 הזכויות, וזהו "וילכו ויעשו", "נעשה ונשמע".

שלפני פסח אנחנו  ויה"ר שבימים האלה
נעלה למעלה ונתקרב לגמרי לקב"ה בכל 
המצוות בין בין אדם למקום, ובין בין אדם 

ץ יהיה ביעור היצר הרע, לחבירו, וביעור החמ
ונאמין כמו שכתוב ויאמינו בה' ובמשה עבדו, 
ואנו יודעים ומאמינים במה שכתוב כי לא ינום 
ולא יישן שומר ישראל, הקב"ה שומר עלינו 

שמירה חזקה יותר מכל ארצות בארץ ישראל 
ישראל אנחנו בסכנה כי כאן בארץ  .העולם

  .יותר מכל מקום

יהודים נמצאים שה אין שום מדינה בעולם
בה בסכנת מוות כמו בארץ ישראל, אין שום 
מדינה שיש שם מספר פיגועים גבוה כל כך, 
את הפיגועים שמספרים, ואת אלו שלא 

נס לא הצליח מספרים, ויש פיגועים שבדרך 
וכאן זה יותר מאשר  .הגוי להרוג אף יהודי

בצרפת ובאמריקה, או בגרמניה ושוויץ, ואם 
ו היה מסתכל בתמהון גוי היה חושב עלינ

ואומר שאנחנו משוגעים, למה אנחנו גרים 
כי המח של הגוי לא יבין  כאן בארץ ישראל,

ואנחנו יהודים בנים של הקב"ה,  .דבר כזה
אנחנו מעדיפים לגור קרוב לאבא שלנו, 
שבארץ ישראל יש קרבת אלוקים, ואנחנו 
רוצים ליד האבא, ואבא נותן מכות, ואנחנו 

  .קש מאיתנו אבא שלנועשה את מה שיבנ

יראת ה' אלמדכם מי  לכו בנים שמעו לי"
האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב נצור 
לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה" כל מה 
שהקב"ה מבקש מאיתנו, שנשתפר יותר ויותר, 
ונתקרב אליו, ובזכות זה נזכה לגאולה שלמה 

 במהרה בימינו אמן.

ם אמן חג פסח כשר ושמח בבריאות ושלו
 ואמן.
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 הכרת הטוב      

 

מרן זצוקללה"ה נשאל בזמן שהותו בבית 
ההחלמה בשנה האחרונה, מדוע הוא מאריך כ"כ 

 –בשיחה עם אדם שבא לבקרו, עד שנשאר עמו כ 
דקות. ואילו עם בנו, בענינים חשובים קיצר לכ  40
 דקות. 10 –

 וכך כתב:

דקות או  10מספיק  הבן שעמו שוחח[]מצד ... 
 ות.פח

אבל אני הרגשתי מחוייבות והכרת הטוב 
להרוגים, שבחברתם ניצלתי מן הקומוניסטים, 
כל מתפללי בית הכנסת בקלימוביץ' ובניהם, 

 ילדים בגיל שלי, חברים שלי בשואה.

שנים לפני השואה. היינו  6אנו באנו לארץ 
גרים אצל הדודה רבקה וחיים פז אצלם בבית 

 ו הורים.אכלתי וישנתי וגידלו אותי כמ

ובלי חברים הולכים לאיבוד. ושמעתי שם 
 שיעורי עין יעקב מהסבא של בלינוב.

 

 לקט
לקט עניני פסח משיחות משנים  ] 

 [ קודמות

 
"ולא שמעו אל משה מקוצר רוח  כתוב במדרש:

ומעבודה קשה", בגלל שהם עדיין היו קשורים 
לעבודה זרה, ואם כן ההסבר על סיבת ההבדל הוא 

הראשונה משה לא הזכיר את המילים  כך, בפעם
דהיינו, קבלת התורה,  –"ולקחתי אתכם לי לעם" 

והפסקת העבודה הזרה, בתחילה הם שמעו רק את 
נושא הגאולה, ואנחנו, הם חשבו, עושים מה 
שאנחנו רוצים, ושמחו על כך מאוד, להגאל 

 מהשיעבוד ומהעוני.

כשאמר "ולקחתי אתכם לי לעם  אבל אחר כך,
לכם לאלקים וידעתם כי אני ה'", אתם תהיו  והייתי

עם שלי ותצטרכו לקבל עליכם עול מצוות, תרי"ג 

מצוות חדשות, את זה היה להם 
קשה לשמוע, כי היו רגילים 

 בעבודה זרה של המצרים.

כשמשה אמר להם  בהמשך
"משכו וקחו לכם צאן", 
הצאן זו העבודה זרה של 
המצרים, והשם אומר לכם 

ו אותו אל תפחדו, תשחט
לשם קרבן פסח, ותתרחקו 
בזה מעבודה זרה ע"י קרבן 
הפסח, העם שמעו ושחטו קרבן פסח, ואז "ויהי 

בליל אכילת קרבן פסח, הייתה  –בחצי הלילה" 
מכת בכורות, ופרעה אמר להם, הרי אתם בני 
 חורין, פרעה נתן להם שיחרור, הם כבר לא עבדים.

שיש קושי לקיים  כשעם ישראל עושה מצוה
ותה, שהרי היו רגילים בעבודה זרה, והיו רגילים א

להתחשב במה יאמרו הגויים, המצרים יסתכלו 
עלינו כך וכך ופחדו מהם. אבל כשהקב"ה אומר 
'תעשו', והקב"ה יודע שהם מפחדים, אעפ"י כן 

 תעשו, לכן מיד זכו והיתה הגאולה. -מצווה אותם 

זה הקרבן "אשר  ומה הזכות של קרבן פסח?,
"ה על בתי בני ישראל במצרים", ומה זה פסח הקב

פסח? שהקב"ה דילג. פה בית יהודי, ופה בית 
מצרי, בית יהודי, ובית מצרי, ומכת בכורות דילגה 

בבית של המצרי היו מתים, ובבית של היהודי  –
 לא. 

 
  תשובה שלמה ע"י קרבן פסחתשובה שלמה ע"י קרבן פסח

 
בעל 'שבט הלוי': איך  אמר הרב ואזנר שליט"א

נס הגדול? מסופר בספר דברי זכה עם ישראל אז ל
הימים שחזקיהו החזיר את העם בתשובה, כי 
המלך שלפניו קלקל את כל העם, אחז המלך סגר 
בתי כנסיות, סגר ישיבות ... וחזקיהו המלך פתח 
בחזרה והכניס מלמדי תורה לכל עיר ועיר, הוא 
שלח שליחים בכל ארץ ישראל, וגם הביא משארית 

בטים, והודיע להם השרידים שמשומרון וכל הש
לעשות פסח המוני, עשו קרבן פסח והוא אפילו 

לא הספיקו כולם להגיע  –חידש אז חידוש 
להטהר, אז הוא עשה שנה מעוברת, הוסיף עוד 

את אדר שני, כדי שיהיה זמן של עוד חודש  –אדר 
 להתכונן לקראת הפסח.

, שהפסח הזה היה המבצע הראשון של מסופר
לחזור בתשובה שלימה, התקהלות כל עם ישראל 

 וזה היה ע"י הקרבת קרבן פסח. שוב קרבן פסח.

הוא דוגמא לכל הזכויות של עם  –קרבן פסח 
ישראל, כשעם ישראל במצב של קושי, ובכל זאת 
הוא מקיים בתמימות את רצון השם, את המצוה 
כמו שהייתה במצרים, כמו שהיה בימי חזקיהו, 

 וזאת היא הזכות של עם ישראל.

לכל תקופה ותקופה יש  ור ודור יש קושי,בכל ד
את הקושי שלה, אבל כל ההצלחה הרוחנית של 

כשהוא מתעורר ומתגבר במקום שיש לו  –האדם 
)גאון יעקב, גליון כ"ב, ח'  בו קושי, שיש נסיון.

 ניסן ה'תשע"ה(

 

  לחיות על קיה"שלחיות על קיה"ש

'
לעתיד לבוא, ובגרסא אחרת  -כי אני ה' אלקיכם'

אין כל אומה ולשון יכולה כתוב 'גוג ומגוג ש
לשלוט בהם'. לא מאסתים ולא געלתים, בכל 

ת"ט -דוקא בימי גזירות ת"ח ו -הדורות. כגון 
מהגזירות הללו שנהרגו רבבות, מאות אלפי יהודי 
פולין וליטא, אז קם הש"ך ואור התורה דלק חזק 

 יותר. 

יחד עם עוד רב גדול, עשו  ומסופר שהש"ך
מה יהיה? בכל יום  שאלת חלום, שאלו בשמים

ויום הורגים עשרות אלפי יהודים. ואמרו להם, 
שאם יחליטו הצדיקים הללו למסור את עצמם 
ויהרגו על קידוש ה', תיעצר כל המגיפה. יפסיקו 

 להרוג ביהודים.

שאלו אותו האם הוא מוכן  הש"ך היה אז בספק,
ליהרג על קידוש השם והוא יחסוך הריגת אלפי 

מוכן לכך אבל אמר שישנה יהודים. הש"ך היה 
בעיה, שהרי טרם סיים לחבר את חיבורו. אני תוך 
כדי חיבור ה'שפתי כהן' על השולחן ערוך, והוא 
עתיד להיות הספר שממנו יפסקו לדורי דורות, לא 

 שווה לשם כך ליהרג על קידוש ה'.

אם לחיות אם לאו,  אעפ"י שלא אכפת היה לו
צריך  אבל את הספר 'שפתי כהן' שעם ישראל

לקבל, לא יכול להפסיד לנו אותו, והחליט שלא 
ליהרג. הוא התחבא תחת הגשר, לא תפסוהו, ברח 
לצ'כיה ושם המשיך לחבר את הספר. 'לא מאסתים 

 לכלותם'

 

  מתוך השואה, חסד גדולמתוך השואה, חסד גדול
'

בימי היטלר יש"ו,  -לא מאסתים ולא געלתים'
וכי אפשר להסביר איפה לא מאסתים, הרי נהרגו, 

כל הקהילות הגדולות, אנשים נשים וטף. הושמדו 
הקב"ה עשה חסד גדול, השאיר  -אבל לא מאסתים

את הצדיקים )הרב מבריסק, האדמו"ר מבעלזא, 
מגור, מסטמר, הרב מפונוביז', רבי אהרן קוטלר, 

מורי"ם וראשי ישיבות( אינני יכול להזכיר דועוד א
את כולם בפרטות, נשארו אנשים, חכמי תורה 

 ה ותחזור להאיר בעוצם בעם ישראל. שהתורה תחי

אנחנו נמשיך לחיות, נמשיך  עם התורה הזאת
להתקיים בארץ ישראל, אנו כולנו של הקב"ה, 

את מה שטוב לנו, אין לומר  -הקב"ה עושה טוב
שאם היו עוברים היסורים היה יותר טוב. אין אנו 

 יודעים בעצמנו, הכל הקב"ה עושה לטובה.

 הדביקות בתורה
, בהשקפה של כים להיות דבוקים בתורהאנו צרי

תורה. נזכה לאור הגדול הזה כמו האור של 'ויהי 
בחצי הלילה' שהיה ביציאת מצרים, כן יעשה 
הקב"ה נפלאות, ונהיה מוגנים מכל האויבים שלנו, 
עד שנזכה בקרוב לחגוג את חג הפסח לקיים את 
כל שלושת הדברים 'פסח מצה ומרור' כפשוטו 

 ישי שיבנה במהרה בימינו. בבית המקדש השל

ועוד אור גדול יש בעולם, בני אדם אוהבים כסף, 
מרי, עולם הזה זה חושך, ואת וכסף זה דבר ח

החושך הזה הופכים לאור כשהופכים אותו 
לצדקה. יש הרבה נצרכים, כ"כ הרבה, וזה יביא 
את האור הגדול של שבירת החושך הזה של אהבת 

צדקה שמצילה  הממון. וזה שעליה נאמר 'גדולה
)גאון  מחבלי משיח' במהרה בימינו אמן ואמן.

 יעקב, גליון ע"ז, ה' ניסן תשע"ו(


