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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1948ז"התשעניסן ' יב
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18:4719:3920:27ם-י

18:4519:3720:24א"ת

18:4719:3920:26חיפה

,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,ל"זיפה בןמשה הרמן , ל"זבנה בתחזימה,ל"זפרחה בתלידיסיה

,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

בפסוקנאמרמדועמסביר"יקרכלי"ה

:קדושבמקוםְלֵהָאֵכלצריכהשהמצה

כיהטעםמזהקדושמקוםצריכההמצה"

השאורהרחקתמצדקדשיםקודשהיאגם

,כלומר."האדםקדושתהמחללשבעיסה

כךמעצםחשיבותהאתמקבלתהמצה

גורם)שאורשלשמץכלמעיסתהשהרחיקו

אותהלאכולישולכן,(השמריםכמותפיחה

.וראויקדושבמקום

,הרעהיצראתמסמלשבעיסההשאור

בתפלתואלכסנדרירביאומרשהיהכפי

לפניךוידועגלוי,העולמיםרבון":(.יזברכות)

שאורשאלא,רצונךלעשותשרצוננו

ורקאךלעשותאנורוצים."מעכבשבעיסה

בכלאותנומשכנעהרעיצראך',הרצוןאת

..מחדשפעם

ותופחתשתופחתלעיסהנמשלהרעיצר

.בתחילהשהייתהממהיותרבהאיןובעצם

יכולואתהמיםוקצתקמחקילושתישמת

אםאך.וחלותבלחמניותהשולחןאתלמלא

,תתפחשלאמנתעלהעיסהעלתשמור

,חםלתנורותכניסבצקבזריזותממנהתכין

ברבעאותהלהניחשתוכלכמּותתקבל

נראהראשוןבמבט?נשתנהמה.מהמקום

,להנאתהלתפוחלהשנתתישהעיסה

ומשמעויותיותרווחיותיותרתוצאותהניבה

עללעומקמביטיםאםאך.לעיןהנראות

שמהמגלים,העיסותשתיביןההבדל

ממהיותרלהיראותשתפחהלעיסהשגורם

.אוויר–רקזהשהיא

שגורמים,(שאור)השמריםשלהפעולהאת

למידותיומעברולגדוללתפוחלבצק

לעצמוהרעהיצרמאמץ,האמיתיות

האדםאתלהרחיקמנתעלבהומשתמש

בכלהואמשתמש.יוצרורצוןאתמלעשות

אתלנולהגדילמנתעלתחבולותמיני

אותולנוולהראות,הזהבעולםשישהשקר

עשירלהיותלךכדאי..ונחשקיפהכנוצץ

,טירהכמושנראהביתעם,ומפורסםיפה

שנראיתואשה,חלליתכמושנראהורכב

רקזהוובפועל..אפשריתהזדמנותבכל

אתמכניס!שביצרהשקר.אווירבמלאבלון

העולםהבליאחרסופיאיןלמרדףהאדם

התאוותהגשמתשאפילומרדף,הזה

..אותולמנועיוכלולאעצמםוההבלים

עםשלהגאולהחגשהואהפסחבחגולכן

מעבדותיוצאיםאנושבוהחג,ישראל

להתרחקהתורהעלינומַצווה,לחירות

אסור)ומחמיצהשתופחתמהעיסהמאוד

מסמלחמץשלפירורכל."(משהו"באפילו

שמקורםשוואדמיונותאחרורדיפהגאווה

שהואלאדםהגאולהתיתכןלא.הרעביצר

שממלאהרעיצרשלנרצעעבדעדיין

היאאמיתיתחירות.והבליםבשקריםאותו

והאופנההזמןמכבליהשתחררותורקאך

במטרהכיווניתחדודביקות,החולפת

.נוצרנושלשמה

שלפניהשבת,הגדולשבתבנמצאיםאנו

עםשנה3329לפניניסןבחודש.הפסחחג

האחרונותההכנותשלבעיצומןהיהישראל

נמצאיםאנחנוואף..ממצריםהיציאהלפני

מביא,(תפקידהחיים)בספרוזוהראוריהרב

,ביערותשם.בחומהשמבוצרתלעירמשל

שלקטנותחוליותיש,מסביבבחורשות

כיהעיראתלתקוףיכוליםלאהם,חבלנים

אתה:ה"הקבאומר.ומועטיםמפוזריםהם

תלך,פטרוליםתוציאיוםיום,המפקד

מתחבאיםהםאיפהתגלה,ליערות

,להתארגןלהםתיתןאל.בהםותילחם

.לחטיבותולא,למחלקותלא,לכיתותלא

כלכי,אותםותבערתחפש,תבדוקקום

מתפתחיםהםממתיןשאתהזמן

כפי.יותרמסוכניםלהיותונהפכים

ָרָשעצֹוֶפה":(לזתהילים)המלךדודשאומר

יק יתֹוּוְמַבֵקשַלַצדִּ צופההרעיצר."ַלֲהמִּ

!מזהפחותלא.הצדיקאתלהמיתומצפה

.למכהתרופהלהקדיםתפקידינוולכן

שהדבריםלפניולפעוללחפשלקום

.משליטהיוצאים

השעהלפני(הקרובשני)בניסן'ידביום

בטקסלתוכהונשליךמדורהנדליק,11:22

פתיתיםעשרהאותםאת,הקבועהשנתי

להחליטבאפשרותנו.כסףבניירעטופים

אנונוספיםדבריםאלורגעיםבאותם

..תפיסות..הרגלים.לאשמשליכים

שנותרמהדולקתכברהמדורה...מעשים

-עמוקלנשוםואז.ולהיפטרלהשליךרקזה

.חדשהבדרךולהתחיל

!שנזכה לצאת מעבדות לחירות

הְוַהּנֹוֶתֶרת יוַאֲהֹרןיֹאְכלּוִמֶמּנָּ נָּ לַמּצֹות.ּובָּ כֵּ אָּ קֹוםתֵּ דֹאֶהלַבֲחַצר,ֹדׁשקְָָּבמָּ .יֹאְכלּוהָָּמֹועֵּ
ֶפהלֹא אָּ ץתֵּ מֵּ ם!חָּ ַתִתיֶחְלקָּ ּהנָּ יֹאתָּ ִאשָּ ִׁשיםֹקֶדׁש.מֵּ דָּ את,ואהִָקָּ םַכַחטָּ ׁשָּ אָּ ('י-'טופרק).ְוכָּ

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

כף החיים

זמני השבת

יוְוֶאתַאֲהֹרןֶאתַצו נָּ אֹמרבָּ הֹוַרתתזֹאת:לֵּ ֹעלָּ ..הָּ
('בפסוקופרק)

:שמעוןרביאמר.ולדורותמידזרוזלשוןצו

בושישבמקוםלזרזהכתובצריךביותר

.כיסחסרון

בקרבןהכהןאתלזרזשצריךלנומבארי"רש

כאןשישבגלללזרזכאןצריךובמיוחד,העולה

ולאכלילנשרפתהעולההריכי,כיסחיסרון

האם:השאלהונשאלת.מהקרבןכלוםנשאר

בגללבמלאכתוויתמהמהיתרשלשהכהןיתכן

מההאם?בשרמנתזהמקורבןלויצאשלא

??בסוףשתוגשהארוחהרקזושלושבראש

כולם!אחדלאףחיסוןאיןש,הואוהתירוץ

בעליהנמצאלאהכהןואם.ודרבוןזירוזצריכים

בקורבןדרבוןצריךוהואיתכן,מתמדתרוחנית

.העולהקורבןכמו,לומשתלםשלא

יוְוֶאתַאֲהֹרןֶאתַצו נָּ אֹמרבָּ ('בוקפסופרק)...לֵּ

..(י"רש)ולדורותמידזירוזלשוןצו

הזירוזאתצריךלמה:ל"זצהחייםכףהושואל

לנוואיןהמקדשביתאיןכיוםהרי?לדורותשיהיה

לנותקנושכיום,ומתרץ?הקורבנותהקרבתאת

.התפילהלפנילאומרההקורבנותפרשתאת

בבוקרשמתעצליםאנשיםשישנםובגלל

...הזירוזאתצריכיםאנוהיוםגם,לאומרם

 v.hayom@gmail.com

אור החיים הקדוש

התֹוַרתזֹאת ֹעלָּ הִהוא:הָּ ֹעלָּ ַָעלהָּ ַעלהמֹוְקדָּ
ַחָ לַהִמְזבֵּ הכָּ ׁשרַהֹבֶקַָעדַהַלְילָּ ַחְָואֵּ ּוַקדתַהִמְזבֵּ

('בפסוקופרק)!בֹו

ִמי":בהםשנאמרישראלעםהםאלוָהֹעָלהִהוא

.מֹוְקָדהַעל.('גהשיריםשיר)"ַהִמְדָברִמןֹעָלהזֹאת

.חַ ַהִמְזב  ַעל.לאששנמשלההתורהאתשלומדים

ָכל.כפרהמזבחכמוישראלשעובריםהיסורין

.ַהֹבֶקרַעד.ללילהשדומההגלותמשךכל.ַהַלְיָלה

ׁש.הקרובההגאולהשתאירעד חַ ְוא  ּתּוַקדַהִמְזב 

לנקוםועתיד,יוקדתה"הקבשלשהאש.בֹו

ובפרט,ישראלעםאתשעינהמיובכל,ברשעים

.(...תמידהטעימונושלא,מרכוסלךשאין)ישמעאלבבני

האחרונותבהכנות

שיגיעהפסחחגלפני

שניביוםה"בעז

כניסתלפני.בערב

נדרשיםאנוהחג

וביעורבדיקהלעשות

שנמצאלחמץ

כמובןאז.ברשותינו

עשרהשנחביא

עטופיםפתיתים

וכנראהכסףבנייר

אותםנמצאשגם

צריכיםאך..כצפוי

שהעבודהלדעתאנו

לחפשהיאהאמיתית
אחרלחפש.בתוכינושמסתתרהחמץאת

לשקודאותונניחלא.אותוולבערהרעיצר

עיסהעםשממתיניםככלכי,שמריועל

.ויותריותרתופחתהיאבשאורשמלאה



דין האנשים ודין הנשים–בליל פסח ההלל 

בהםקוראיםאחדולילהיוםעשרשמנה:שנינו(דסוכהג"פ)בתוספתא

יום,חנוכהימישמונת,הסוכותחגימישמונת:הםואלו,ההללאת

עודמבוארוכן.עצרתשלטובויום,ולילו,פסחשלהראשוןטוב

מןומצוה":שנינו(טהלכהכפרק)סופריםובמסכת,ל"חזבדברי

ּוְנרֹוְמָמהשנאמרמהלקיים,בנעימהההללאתלקרותהמובחר

."ַיְחָדוְשמֹו

,ישראלארץובניהספרדיםלמנהגמקורשישכןאםומבואר

.ערביתתפלתלאחרפסחבליל"בברכה"שלםהלללומרשנוהגים

ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (' ייזדברים ) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

בהיותםישראלשבני,פסחבלילההללבאמירתישנוסףטעםועוד

.הפסחקרבןאתששחטובשעהההללאתאומריםהיו,במצרים

,והמקובליםהאחרוניםרבותינובדבריהרבההובאזהומנהג

כי,הקידושלפניפסחבלילהלללומרהמנהגבשבחשהאריכו

צבאםועל,אשכנזגאונימגדולירביםנהגווכן.קודשבהררייסודתו

שהציבוראף,התפלהלאחראומרושהיהביהודהנודעבעלהגאון

.(צסימןמאהבהתשובה)א"הרמכספקנהגוכי,הללאומריםהיולאבעירו

שהרי,ההללקריאתעלמברכותהנשיםאין,החגיםבכלוהנה

שהנשים(בזמןשתלויות)גרמןשהזמןעשהמצוותבכללהואההלל

,(.לח)סוכהבמסכתהתוספותשכתבוכמו,מהןפטורות

כתב,הסדרלילשלהמצוותבכלחייבותשהנשים,פסחבלילאבל

הנשיםשאף,(לדסימןה"חדעתיחוה)ל"זצוקיוסףעובדיהרבינומרן

,"הקידושלפני"פסחבלילבברכותיוההללאתלגמורצריכות

שהנשיםבשנההיחידיהזמןוזהו.הסדרלילתחילתלפני,כלומר

שהרי,ממשבברכותכולואתלקרואוצריכות,ההללעלמברכות

,פסחלילמצוותבכלמחוייבותהןואף,הנסבאותוהיוהןאף

,ממצריםישראלנגאלוצדקניותנשיםבזכותהלא,ואדרבא

.להגאלעתידיםובזכותן

ךָׁ   בֶׁ ל ְלבָׁ בֹתָׁ אֶׁ ַדְעת ָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵׁ (' דברים ד לט) ְויָׁ

ר ִזְכרּו : ('כד-'מלאכי פרק ג כב)מתוך הפטרת שבת הגדול  ֶׁ י ֲאש  ה ַעְבּדִ ֶׁ יִתיּתֹוַרת ֹמש  ֵאל ִצּוִ רָּ ל ִיש ְ יאֹותֹו ְבֹחֵרב ַעל ּכָּ ִטיםםֻחּקִ ּפָּ .ּוִמש ְ
ה ַהּנִָּביא ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ה ם ֵאת ֵאִלּיָּ כֶׁ ֵֹלַח לָּ ֹנִכי ש  א ' ִהּנֵה אָּ דֹול ְוַהּנֹורָּ ִנים-ַהּגָּ בֹות ַעל ּבָּ יב ֵלב אָּ ִנים ַעל ,ְוֵהש ִ םְוֵלב ּבָּ .ֲאבֹותָּ

קוראיםאנו,פסחשלפניהשבתבהפטרת

וכן,הלבוש)לדברטעםונתנו.('גפרק)מלאכיבספר

האחרונההגאולהמוזכרתזושבפרשה,(א"הגר

הראשונהבגאולהכמו,הנביאאליהוידיעל

.מצריםביציאת

אליהואתישלחה"שהקבלנומבשרהנביא

ויתרחשהשלימההגאולהבואלפניהנביא

..מוזרקצתנשמעהאמתשלמעןתהליך

ַעלָאבֹותֵלב"ישיב,הנביאשאליהואומרהכתוב

ים קיומהשנותשבכליתכןאיך?האומנם.."ָבנִּ

אתשמעבירזההיההאב,היהדותשל

?הפוךיהיהזהפתאוםועכשיו,לבנוהמסורת

?בתשובהאביואתיחזירשהבןיתכןהאם

אליהולגילוידרכיםכמהשישנםלנומגליםל"חז

וטהורזךכשהאדםזה,ראשונהדרך.הנביא

,האחרוניםבדורותואףישראלגדוליכדוגמת

עמםיושבוהיהעתבכלאליהולגילויזוכיםשהיו

הרב)ל"זצש"הרשכדוגמת.תורהסתריומלמדם

עלהמעשהשמפורסם,(שרעבישלוםרביהמקובל

כוסלרבלהכיןנוהגתשהייתה,בביתוהמשרתת

.לימודועלשקודשהיהבעתהלילהבשעותתה

זקןאותומיהו,הרבאתהיאשאלהאחדויום

הייתהשאם,בלילהאיתוולמדשישבפניםהדור

תהכוסמכינההייתה,נמצאהואשגםיודעת

זכית,ביתי:ש"הרשלהענה..בשבילוגםחם

ולמדשישבראיתשאותו,הנביאאליהולגילוי

.בלילהאיתי

ויששפעמיםל"חזאומרים-שניהההדרך

גםמתגלההנביאאליהוואזגדולהזכותלאדם

להדריךאו,מהדברלולבשרבכדיחלוםי"ע

.מסויםבדבראותו

,אליהוגילוישלסוגעודהיא-שלישיתההדרך

נכנסתשלעיתיםטובהמחשבהי"עשמגיע

רוחניתהתעלותמרגישאדם,לראשלאדם

והואתורהולימודמצוותלעשייתומשיכה

הואמהיכן,הזאתהדחיפהמהיכןמביןאיננו

..ה"בהקבלדבוקלרצותהכוחאתפתאוםשאב

ה"הקב,הגאולהבואשלפניל"חזלנומסבירים

אתקדימהלדחוףבכדיהנביאאליהואתשולח

הרהורילתתואףתשובהלעשותשיזכהמיכל

שנישארהזמןאתשיינצלבכדיאדםלכלתשובה

.המשיחפניאתלקבליזכהוכך,רוחניתלעליה

עיננומולמתרחשיםהדבריםאתאנורואים

כלכמעטהאחרונותבשנים.מדהימהבצורה

ולשאוללהתענייןמתחילישראלבעםאדם

בארץהסמינרים.ביהדותמושגיםולהבין

שאין,ורחובעיראיןכברכמעט.מלאהבתפוסה

איןאשרביתאין.תורהושיעורימקוואותבהם

לסחוףומנסהבתשובהשחוזרמשפחהבןשם

..משפחתואתאחריו

יב":שאומרהנביאדברילנומובניםועכשיו ְוֵהשִּ

יםַעלָאבֹותֵלב יםְוֵלב,ָבנִּ רק."ֲאבֹוָתםַעלָבנִּ

..הגלגללומתהפךכיצדרואיםאנוהאחרוןבדור

אתאחריהםשסוחפיםאלוהםהילדיםוכעת

.המשפחהשארכלואתהאבות

בעיננוונראה,בקרובשלימהלגאולהשנזכה

חלקיכלוכך,"ְוַהּנֹוָראַהָגדֹול'היֹום"מגיעאיך

..במלואםיתגשמוהפסוק

תַצו תַאֲהֹרןאֶׁ יוְואֶׁ נָּ הּתֹוַרתֹזאת:ֵלאֹמרּבָּ ֹעלָּ ('בסוקפופרק)...הָּ

במקוםלזרזצריךביותר.זירוזאלאצואין":"צו"המילהעלי"רשפרש

."כיסחסרוןשיש

יזֶ וייסבלוםאלימלךרבי)"אלימלךנועם"הבעלוכותב לומרונראה":(ְנְסק'מלִּ

צריך,הואברוךיתברךהשםאתהעובדהאדםדהנה,הרמזפיעל

בעצלותיתברךהשםאתהעובדאבל.טובותובמדותבזריזותלעבוד

כמושהוא-גוףלושאין.הגוףחסרהואהריאזי,ברצוןשלאובדוחק

שישבמקוםלזרזצריךביותר:י"רששרמזוזה.להנשמהונרתיקכיס

.ל"עכ.ל"כנבעצלותשעובדדהיינו.כיסחסרון

וברגע.הנשמהשלהכיסויהואשלנושהגוף,אלימלךרבילנומסביר

גאווהככעסרעותומידותתאוותבעלאלה,במידותיושלםלאשהגוף

אומרתכשהתורהולכן.הנשמהשלבכיסויחיסרוןזהו,וכבודקנאה

לזרזשצריךרומזתהיא,כיסחיסרוןשלברגעולזרזלצוותשצריך

-הנשמהשלהכיסוייםשהםבמידותיוחיסרוןלושישהאדםאתביותר

.לתקנםועליו

שהםאלולימיםשכןוכלהשנהמימותויוםיוםלכלנכוניםאלודברים

.אלינוששייךחמץשלפירורכלאחרומשמושחיפוששלימים

שישהחמץאתגםלשכוחולא,ובחצרבביתלבדוקאנוצריכים

וברגע.מגעתשידינוהיכןעדולבדוקלחפשמצוויםשאנובמעשינו

.ונבערוומתוכינומביתנושאורנשביתשנמצא

ֹון  ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ ִלים ב  ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  ('כזכאבמדבר )ַעל כ ֵׁ ר   ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִ רֶׁ (' משלי ו כג) דֶׁ

ַבש   ('גפסוקופרק).ַבדִמּדוֹ ַהּכֵֹהןְולָּ

:הבגדיםחשיבותבענייןכותב,(וייזרמיכליחיאלבןליבושמאיררבי)ים"המלב

שיספרחיצונייםבגדיםהגלויכפיהיולעשותשציווההבגדיםהנה"

עלמוריםהיובאמתאבל,במלאכההאומניםאותםעשואיך,עניינם

בדעותנפשותיהםאתבםלהלביש'הכהנישיעשופנימייםבגדים

עשולאאלהומלבושים,הנפשמלבושישהםטובותובתכונותובמידות

ללמדםהיינו,אלהקודשבגדייעשהשהואמשהאל'הוציווה,האומנים

נפשםאתוהדרהודשילבישובאופןומידותיהםנפשותיהםתיקון

.."הפנימית

,טובותמידותשלבסיסיהיהשלכהניםחשובכמהלנומבארם"המלבי

.ישראלעםכשליחינאמנהעבודתםאתשיעשובכדי

ביןגדולבנייןלולבנותקבלןעםחוזהשעשהלאחד,משלפיעלויובן

חתמו.ומדויקתייחודיתהזמנהפיעלחדריםוהרבה,קומותוכמהכמה

,לקבלןאדםאותובא,זמןכמהלאחר.העבודהוהחלה,חוזהעלשניהם

חודשיםכמהוכבר,לגובהבנייןלבנותבכדיששילםכךעלבפניווקבל

...לעומקחופריםרקהפועלים

להעמידחשבתהיכןוכי..מדברשפיךמהאוזניךישמעו:הקבלןלואמר

שהבנייןבכדיחזקיםיסודותלצקתחובה?האוירעל,הבנייןאת

חשיבותעלהתורהאותנומלמדתכך.תילועללעמודיישארהמפואר

.האדםכלשלהבסיסשהם,המידותעלהעבודה

בצבורההלללקרותשנוהגיםהמנהגנעיםומהטובומה":(תעגבסימן)הטורכתבוכן

."סופריםבמסכתסמךלוויש,בברכהפסחבלילהכנסתבבית

,מצריםיציאתשלהנסמשוםהיאפסחבלילההללאמירתשעיקרברורהדברוהנה

,לוירביאמר:(ההלכההפרקפסחים)בירושלמישאמרווכמו,לחירותמעבדותיצאנושבו

,מצריםבכלמהלךקולווהיה,ההואבלילהפרעהשלבקולוכחהואברוךהקדושנתן

!'העבדיאתםואילךמכאן,פרעהעבדיהייתםלשעבר!עמימתוךצאוקומו:אומרוהיה

חייבודורדורבכלו!פרעהעבדיולא',הַעְבֵדיַהְללּוָיּהַהְללּו:ואמרופתחושעהבאותה

.ממצריםיצאהואכאילועצמואתלראותאדם


