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שהקב"ה הוציאנו  כשאנחנו אומרים
ממצרים, וזאת היא המצווה של ליל הפסח, 
אז הפירוש הוא לא רק את החירות של 

ואת הרגש  היציאה ממצרים, את השמחה
ששותים יין, בבחינת יין ישמח לבב אנוש. 
אלא עוד לפני שתיית היין, כשקוראים 

להרגיש גם את הגלות, וגם את  א'ויענונו'
הצער של מצרים. אבל, בזמננו שאנחנו עדיין 
חיים בזמן הגלות, וחיים בעולם הזה שהוא 
עולם שיש בו הרבה הרבה יסורים וקשיים, אז 

די לה גם כן כדי להיות הגלות של כל השנה, 
 הקדמה לזמן חרותנו. 

כשאברהם אבינו שאל במה  ביאור הדברים,
את ארץ ישראל,  –, אירשנה באדע כי אירשנה'

שא"י היא התכלית ששם יהיה ביהמ"ק, ודרך 
א"י יזכו להיות העם הנבחר לחיי העוה"ב. 
וכשאברהם אבינו שאל ואמר לו הקב"ה 

אמ   ַע שתהיה לפני זה הקדמה, "ַויֹּ ר ְלַאְבָרם ָידֹּ
ם ַוֲעָבדּום  ץ ֹלא ָלה  ר  ְהי ה ַזְרֲעָך ְבא  ר יִּ י גֵּ ַדע כִּ תֵּ

ת ָשָנה" אוֹּ ָתם ַאְרַבע מֵּ ּנּו אֹּ כדי לזכות  גְועִּ
ל". 'ישובו הנה...'  ְרֻכש ָגדוֹּ שאחרי כן "יְֵּצאּו בִּ

, את התכלית לזכות לחיות את האושר הגדול -
דרך זה, של עמ"י. והדרך צריכה להיות רק 
 דרך של 'ידע תדע כי גר יהיה זרעך'.

ממורנו ר' שמואל זצ"ל וכך  שמעתי פעם
ראיתי באחד המפרשים, שאמר שלמה המלך 

                                                           
 כו, ו' דברים א
 טו, ח' בראשית ב
 טו, יג בראשית ג

ְך" ש  ן ַהחֹּ ר מִּ ן ָהאוֹּ יְתרוֹּ  על, לא כתוב ד"כִּ
החושך, מן החושך יוצא  מןהחושך אלא 

יתרון האור. רק שע"י שהיה חושך מתגלה 
לא היה אף  ורואים את יתרון האור, ואילו

פעם חושך לא היו רואים את היתרון שהאור 
האור מוכרח זה דבר טוב. אלא לא רק זה, 

 . הלהיות טוב, רק ע"י שיש קודם חושך

 

  דווקא מתוך הגלותדווקא מתוך הגלות  --גאולה גאולה 

 

ר  והמדרש ן ָטהוֹּ תֵּ י יִּ בפ' חוקת אומר, "מִּ
ָחד?". מביא המדרש הרבה  א ֹלא א  ָטמֵּ מִּ

ן ַאְבָרהָ  ָאָחז דוגמאות, "ְכגוֹּ ָיה מֵּ ְזקִּ ַרח, חִּ ת  ם מִּ
אם לא היה חזקיהו בנו  -וכו'". ביאור הדברים 

. של אחז, לא היה מגיע לדרגה כ"כ גדולה
דוקא מפני שיש לו אבא שהוא אחז. חזקיהו 
היה צריך לצאת מהחושך הזה של החינוך 
הקשה והרע הזה של אחז, ומזה צמח חזקיהו 
 עם עוצמה כ"כ גדולה שהיה ראוי להיות

ר  –משיח. והמדרש מסיים  ן ָטהוֹּ תֵּ י יִּ "מִּ
ה". העוה"ב  ָלם ַהז  עוֹּ ָלם ַהָבא מֵּ א", "ָהעוֹּ ָטמֵּ מִּ

החושך בונה את יכול להיות רק מהעוה"ז. 
היצה"ר שיש בעוה"ז זה כל המעלה  האדם,

גאולה צריכה להיות דוקא ע"י של האדם. 
 . זשיש גלות

 

  אור רוממות ההצלחה בתורהאור רוממות ההצלחה בתורה

אומרת שר' יוחנן  חיעאהגמרא בבבא מצ
אמר 'היכא את בר לקישא', איפה אתה ריש 
לקיש. איפה אתה ריש לקיש, שכשהיה ר"ל 
בביהמ"ד והיו לומדים גמרא, היה ר"ל מקשה 
עשרים וארבע קושיות ואני הייתי צריך לתרץ 

ורווחא  -עליו עשרים וארבע תירוצים 
שמעתתא, ומה אומר כאן רבי יוחנן, וכי היה 

ושיות שמחפש מי שיקשה כדי קבלן של ק
כל האור הגדול של  -לענות? לא! ר"י אמר 

 הרוממות וההצלחה בתורה, זה רק כשיש
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. כשרואים שיש קושיות, ואח"כ קושיות
מתרצים את הקושיא זה כל ההצלחה. אדם 
שעמל ובהתחלה הוא מגלה שלא כ"כ פשוט, 
אח"כ הוא עמל ומיישר את זה ואז ההבנה 

ה ויותר גבוהה מאשר שלו הרבה יותר עמוק
הבנה של אדם בעל כישרון שבהתחלה לא 
 -הקשה את הקושיא. הוא כן הקשה ותירץ 

עשרים וארבע קושיות הם קשיים 
וכשמתגברים עליהם ומתרצים, זה רווחא 
שמעתתא זו הגדלות בתורה. עוה"ב 

 מהעוה"ז. 

 

  התירוץ לבטלההתירוץ לבטלה

, אחד אומר בעוה"ז מצויים הרבה דיבורים
במצב כזה לא יכול ללמוד. אני עכשיו 

כשהייתי בישיבה אמר לי אחד 'עכשיו אני 
, לא הבנתי את פירוש המילה. מצוברך'

שאלתי אותו מה זה מצוברח? הוא הסביר לי 
את ה'דקדוק' המקורי של המילה הזאת. יש 
מילים שהם בלועזית אבל עושים 'ייבום' 
לתוך עברית, זה נכנס לשפה העברית. 

מילה יוונית שהכניסו אותה סנהדרין זו גם כן 
ללשון הקודש וקיבלה פירוש. אם כן, הוא 
אמר לי שבאידיש אומרים צו בראכן ]שבירה[ 
זה נקרא משבר, אני שבור. על כלי אומרים 
'זה נשבר', אבל על אדם משתמשים במילה 

יש אחרת ואומרים מצוברך. אז מה יש לו... 
אדרבא זו לו כבר תירוץ להתבטל מתורה. 

בנות את עצמו. זו לא סיבה להביא סיבה ל
 לייאוש, זה חושך והחושך מביא את האור.

חכם אחד, על המדרש הסביר לי פעם
ט
 – 

ש ָברּוְך  ף ָבּה ]באורה[ ַהָקדוֹּ ְתַעטֵּ ּנִּ ד ש  "ְמַלמֵּ
ָלם  ף ָהעוֹּ ּסוֹּ יו ֲהָדרוֹּ מִּ יק זִּ ְבהִּ ְלָמה ְוהִּ הּוא ַכשַֹּ

א הּו ְקָרא ָמלֵּ . ... מִּ פוֹּ ר ְוַעד סוֹּ ה אוֹּ ט  א: עוֹּ
ְלָמה" זה בעצם כתוב גם ברש"י  יַכשַֹּ
קרא השם לנהורא, ויקרא אלקים  יאבפסחים

"קרא לבריאה  –לאור יום. אומר רש"י שם 
המאירה שברא מהוד מעטה לבושו", אנחנו 
לא מבינים, אבל על דרך המושכל שאפשר 
לקרב אל השכל הפירוש הוא, שלבוש זה 

אים את לא רו -הסתר, הקב"ה מכוסה 
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האלוקות, לא רואים את הקב"ה, 'כי לא יראני  
 האדם וחי'.

 

  ואז יוצא האורואז יוצא האור  ––משנה בהסתר משנה בהסתר 

 

כשיש דברים מכוסים ונעלמים,  וככה זה
לומדים משנה ולא מבינים אותה, אז המשנה 

המשנה בהסתר.  -מסתתרת תחת הלבוש 
דוקא ומוציא המילים ויוצאת החוצה ההבנה, 

. וזה שאנו הזהאחרי ההסתר בא הגילוי 
ר  –מתפללים  ינּו, ֻכָלנּו ַיַחד ְבאוֹּ נּו ָאבִּ "ָבְרכֵּ

ַרת  ינּו, תוֹּ ר ָפנ יָך ָנַתָת ָלנּו ה' ֱאֹלקֵּ י ְבאוֹּ ָפנ יָך, כִּ
ד". כשהיצה"ר מסתיר את  ס  ים, ְוַאֲהַבת ח  ַחיִּ
האור ומכניס מידות רעות, יאוש ועצלות, 

הזה ומתגברים על היצה"ר, ואז מתוך המכסה 
שמכסה את האור יוצא החוצה, זה האור. 
יתרון החכמה מן הסכלות, מן המצב של 
סכלות. 'אין אדם עובר עבירה אלא אם נכנסה 

. מידות רעות זה סכלות. מן יבבו רוח שטות'
 הסכלות, זה יתרון החכמה. 

בישיבה בפ"ת ]לומז'ה[.  למדתי פעם
כשהיה אומר  זצ"ל, המשגיח ר' אבא גרוסברד

זמנו, הוא היה לפעמים מתפרץ שמוע'ס ב
בצעקות תוך כדי שיחה. הוא דיבר באידיש 
כמובן, הוא אמר ואמר ואמר וקולו כשאגת 

"על איזה מכלי אשפה צומחים עלי בית אריה: 
מה  עלמין של יאוש ושל שברון לב ומשבר".

הוא אמר פה, הוא אמר שזה היאוש וכו' 
צומח על מדה של עצלות. ומתוך עצלות הוא 
לא מפעיל את הזריזות שלו ואז חושב 'אני לא 
שווה כלום', והוא לא מפעיל את הכח של 
הזריזות. ומפעיל כח של גאווה ולא מפעיל 
את הכח של הפשטות. ולא אומר לעצמו שאם 
חבר שלי הבין בפעם הראשונה את השיעור 

אולי  -ואני בפעם הראשונה לא הבנתי, אז מה 
בין אחרי השכר שלך יותר גדול כי אתה ת

עמל, ואחרי שתבין תהיה יותר טוב ועליון 
עליו, כי הוא למד בלי עמל. אבל הוא לא 
חושב ככה, אלא יש לו קנאה, תאווה וכבוד, 

פחי אשפה, על לזה קורא רב אבא המשגיח, 
מידות רעות צומחות תופעות של צמחים 

 כאלה. 

 

  אחרי ביעור חמץ יש מצהאחרי ביעור חמץ יש מצה

 

                                                           
 ג', ע"א סוטה יב

בעולם  - בדיוק להיפך המהלך צריך להיות
הזה יש ייסורים. וזה חלק מהייסורים, יש 
ייסורי גוף ויש ייסורי נפש. והייסורים 
ממרקים, ומתגברים עליהם. כל העוסק בתורה 

, זה נבדל ולא מפריע יגייסורים בדלין הימנו'
לו והוא יכול לעסוק בתורה עם זה. 
כשהרמב"ם אומר חייב אדם להראות את 

מב"ם ביאר עצמו כאילו יצא. זה אחרי שהר
את כל דיני ביעור חמץ. אחרי שמבערים את 
החמץ ממילא אחרי זה יש מצה. הרמב"ם 

'דע בני, כי פרעה הוא  –אומר במכתב לבנו 
היצר הרע' יציאת מצרים יש אצל כל אדם 
ואדם, יצי"מ זה חירות, להיות בן חורין 
מהדברים האלה שמעכבים את הצמיחה 

לא מלהיות עבד השם. המדות הרעות הם 
עבדי השם, אלה עבדי היצה"ר, אומר 

 הרמב"ם, עבדי פרעה. 

 

  יש בידך לקרב את הגאולהיש בידך לקרב את הגאולה

 

בעצומה של אנחנו נמצאים  אחים יקרים,
הגלות הפרטית של כאו"א והגלות  הגלות,

הכללית של כל עמ"י. ובהשתדלות שלנו 
 ידאנחנו יכולים לקרב את הגאולה. הגמרא
ל אומרת 'מה יעשה אדם וינצל מחבלו ש

חסדים. יש תר"יג מצוות, כל  -משיח' 
המצוות הן יסודות יסודות, אבל יש מצוות 
שכמו שיש ברכבת הרבה קרונות, אבל יש 
קטר ששם נמצא כח הקיטור המנוע, כח 
הסוחב. יש הרבה קרונות, מצוות חשובות 
שכל מצווה היא נכס גדול מאוד לקנות אותו. 

מצוות לימוד אבל יש שתי מצוות מובילות, 
ולכן בשו"ע יש  תורה ומצוות צדקה וחסד.

סעיף מיוחד לפני פסח להרבות בצדקה, 
'מעות חטים'. השו"ע הכניס את זה לפני 

 פסח, כי זה זמן מיוחד לתת צדקה. 

 

  ביום טהרתוביום טהרתו

 

בפי' אוה"ח עה"ת על דרך  וראיתי מאמר
המדרשים האוה"ח מאריך לפרש את הפשט 
 של פ' מצורע ואח"כ אומר בדרך רמז,
הפרשה מדברת על גלות ישראל, עמ"י סובל 
צרעת. עם ישראל סובל מאומות העולם 
וסובל מזה שיש לשון הרע בעמ"י. דברים 
ָרע  ַרת ַהְמצֹּ ְהי ה תוֹּ את תִּ הגורמים לצרעת. "זֹּ

                                                           
 ה', ע"א ברכות יג
 צ"ח, ע"ב סנהדרין יד

" ם ָטֳהָרתוֹּ , יגיע יום שעמ"י מתעורר טוְביוֹּ
לטהר את עצמו, את לשונו ואת דרכיו. 

ן" הֵּ ל ַהכֹּ כתוב במדרש שהקב"ה  - "ְוהּוָבא א 
ל  כהן, מתואר איך שהוא טובל. "ְוהּוָבא א 

ן"  הֵּ הוא יתעורר ויתקרב אל הקב"ה,  -ַהכֹּ
חּוץ ַלַמֲחנ ה"  ל מִּ ן א  הֵּ אומר  -"ְוָיָצא ַהכֹּ

האוה"ח שהקב"ה יוצא לכל מקומות הגלות 
ן  ְרָפא נ ַגע ַהָצַרַעת מִּ ּנֵּה נִּ ן ְוהִּ הֵּ "ְוָרָאה ַהכֹּ

הקב"ה רואה שעמ"י מתקרב לחזור  -ַהָצרּוַע" 
בתשובה, ובכל המקומות שעמ"י נמצא גם 
 בגלויות, עמ"י מתעורר להתקרב אל הקב"ה. 

בימינו תנועת תשובה, זה  מה שאנחנו רואים
לא יאומן, אם היו אומרים לפני חמישים שנה 
ן  הֵּ שכך יהיה לא היו מאמינים. "ְוָרָאה ַהכֹּ

ְרָפא", זה תהליך של ּנֵּה נִּ ָּוה  ְוהִּ רפואה. "ְוצִּ
ת  ים ַחיוֹּ ֳפרִּ י צִּ ר ְשתֵּ ַטהֵּ ן ְוָלַקח ַלמִּ הֵּ ַהכֹּ
ת". הקב"ה יצוה שיביאו שתי ציפורים  רוֹּ  -ְטהֹּ

י  ז ּוְשנִּ ר  ץ א  משיח בן יוסף ומשיח ב"ד, "ְועֵּ
ב", לא נאריך את ההשוואה לג'  זֹּ ַלַעת ְואֵּ תוֹּ
 הדברים, אבל הוא מצרף לזה זכות אבות,

זה התשובה כשתהיה שלמה והזכות של עמ"י 
וכשתהיה מידת הרחמים שלמה לרחם על 

זה  ארזעמ"י. ומצטרפים לזה ג' דברים 
זה יצחק.  ואזובזה יעקב,  תולעתאברהם, 

 והמשך הפסוק על הדרך הזה. 

 

  ע"ש קודם חשכה...ע"ש קודם חשכה...

 

ת ְבָגָדיו" ר א  ַטהֵּ ס ַהמִּ ב  בגדים, אומר  - "ְוכִּ
ירּו ַהְבָגדִּ  ים זכריה הנביא "ָהסִּ אִּ ים ַהצֹּ

ָעָליו" . בגדים זה הלכלוכים. שם מדובר טזמֵּ
 שהיה קצת התקרבות יתר לגויים, בגדים זה
ש  גם המידות הרעות. "ַחָיב ָאָדם ְלַמְשמֵּ

ָכה"  ם ֲחשֵּ ד  ב ַשָבת קֹּ ר  ְבָגָדיו ְבע  אנחנו  -בִּ
שמעתי מדודי  נמצאים בע"ש עם חשיכה.

 הצדיק ר' ישראל זצ"ל הוא אמר 'ממשמש
ממשמש את המידות שלו, שזה  זהבגדיו', 

 הבגדים של הנשמה שלו.

" ת ָכל ְשָערוֹּ ַלח א  את השערות, את  "ְוגִּ
ר"  ם ְוָטהֵּ הצמחים הטמאים האלה, "ְוָרַחץ ַבַמיִּ

וטהרתם "ְוַאַחר  הקב"ה יזה מים טהורים -
ל ַהַמֲחנ ה". למחנה שכינה, אז יבנה  א א  ָיבוֹּ

ינו ונאכל שוב ביהמ"ק השלישי במהרה בימ
מן הזבחים ומן הפסחים כיה"ר במהרה 

 בימינו אמן ואמן.

                                                           
 יד, ב' ויקרא טו
 ג', ד' זכריה טז


