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דבר העורך

הלכות חול המועד
במסגרת המקום נשתדל לעמוד בקצרה על כמה נושאים 
נחוצים בהלכות חוה"מ, ואף שיש הרבה להאריך בשיטות 
הפוסקים, מ"מ נקצר גם במקום שאמרו להאריך, והעיקר 

לעורר לב המעיינים הנכבדים. 

חיוב שמחה כיצד
ושמחת בחגך  בימי המועד, דכתיב  יש  חיוב שמחה  א. 
שאין  עכשיו  אבל  ויין,  בבשר  אלא  שמחה  ואין  וגו', 
ביהמ"ק קיים אין יוצאין ידי חובת שמחה במועד אלא ביין 
אבל בשר אין חובה לאכול, ומ"מ מצוה יש גם באכילת 
בשר שנאמר בו שמחה. ]ביאוה"ל סימן תקכט ד"ה כיצד[, 
ושיעור הבשר למצוה זו הוא בכזית, ודווקא בשר בהמה. 

יותר בדברים אחרים צריך להתאמץ  אף מי ששמח  ב. 
לקיים מצות השמחה בשתיית רביעית יין כל יום בחוה"מ 
במיץ  ]לא  ביין  השמחה  ומצוות  הגריש"א[,  מרן  ]בשם 
אן  היין  סובל  שלא  מי  וכן  נשים,  ולא  לאנשים  ענבים[ 
צריך  אמנם  בו,  שמח  שאינו  לשתות  צריך  אין  לו  מזיק 
לאכול דבר אחר המשמחו. ]בשם מרן הגריש"א, מועדים 

וזמנים ח"ז סימן קיא[ 
נשים, קונה להם בגדים ותכשיטים כפי ממונו, ואם  ג. 
אין ידו משגת יקנה להם לכה"פ מנעלים חדשים, וישתדל 

שתהנה מהם בחג. ]שו"ע שם ובביאוה"ל שם[

קביעת סעודה
ד. מצוה לכתחילה לקבוע סעודה על הפת, אחת בלילה 
ואחת ביום, כיון שמצוה לכבדו באכילה ועיקר אכילה הוא 
לחם, וודאי שאסור להתענות. ]משנ"ב סימן תקל סק"א[, 
ומן הראוי לבצוע על לחם משנה כדי לכבדו יותר מימות 
החול ]כף החיים[, והנה בפסח יש ענין גדול יותר לקבוע 
סעודה על הפת שכן לדעת הגר"א אכילת מצה כל שבעה 

היא מצוה.

לכבדו בכסות ובשאר דברים
יותר  נאים  בגדיו  ושיהיו  נקיה  בכסות  לכבדו  חייב  ה. 
שבת,  בגדי  בהם  לובש  היה  והמהרי"ל  החול,  מבימות 
וי"א דילבש בהם כביו"ט, ולכן יש שנהגו ללבוש הפראק 

בחוה"מ. ]משנ"ב שם ובשעה"צ, וראה חוה"מ כהלכתו[
בהם  להתענג  הוצאות  ומוציא  המועדות  את  המכבד  ו. 
כל  חז"ל  ואמרו  בכפליים,  זוכה  לש"ש  ושתיה  באכילה 

מזונותיו של אדם כו' וחול המועד בכלל. ]שדי חמד[

מלאכה בחוה"מ
וי"א  התורה,  מן  שהוא  י"א  בחוה"מ  מלאכה  איסור  ז. 
שהוא מד"ס, וחמשה היתרים נאמרו בו: צורך אוכל נפש, 
צורכי המועד, צורכי רבים, דבר האבד, פועל שאין לו מה 
לאכול. ומאוד יש להיזהר שלא להקל יותר ממה שהתירו 
חכמים, כי המבזה את המועדות כאילו עובד ע"ז ]שו"ע 

ומשנ"ב שם[
אכילה  צורך  היינו  נפש  אוכל  לצורך  שהתירו  מה  ח. 

וכל צורכי הגוף, ומותר אפי' במלאכת אומן ובלא שינוי, 
עושה  אלא  לצמצם,  צריך  ואין  מרובה,  בטירחה  ואפי' 
אוכל  גבי מכשירי  ה"ה  וכן  יותיר,  יותיר  ואם  בהרווחה, 

נפש. ]משנ"ב שם[
כדרכו,  יעשה  הדיוט  מעשה  הם  אם  המועד  צורכי  ט. 
גם אם הוא בטורח גדול, אבל מעשה אומן יעשה בשינוי, 
שיהא ניכר בתוצאות המלאכה, ובדבר שאין בו טורח כלל 
הערה  ס"ו  ]שש"כ  שינוי.  בלא  אומן  מעשה  אפי'  מותר 

קמה[
אומן  מעשה  הוא  אם  גם  לעשותו  מותר  האבד  דבר  י. 
ובלא שינוי, מיהו כל מה שאפשר להקל בטירחה יעשה, 
ואם צריך טירחה גדולה מאוד אסור, אם לא בהפסד גדול. 
יא. אם כיון מלכתחי' להניח מלאכתו למועד אסור, גם 
בהפסד גדול, ואם לא כיון, אף שיכול היה לעשותה קודם 

המועד מותר. 
כדבר  נחשב  אינו  גדול,  ריוח  ואפילו  ריוח,  מניעת  יב. 

האבד. 

תיקון בגדים וכדו'
כך  לצאת  ומתבייש  שנפל  כפתור  או  שנקרע  בגד  יג. 
לו  שאין  כל  בשינוי,  הבגד  ולתקן  לתפור  מותר  בבגדו 
בגד אחר הראוי ללבישה, ולגבי תפירת כפתור י"א שהוא 

מעשה הדיוט ולא בעי שינוי. 
יכול  אם  וכדו'  ונעליים  בגדים  בתיקון  להקל  אין  יד. 

לקנות חדשים. 

גילוח
טו. אין מגלחין במועד, אמנם משום שמחה יש שהתירו 
להשהות שמחת התגלחת ]חלאקה[ שעושין לקטן לחוה"מ, 
בכך,  איכא  נמי  ומצוה  במועד,  השמחה  להגדיל  כדי 

ולמעשה אין נוהגין כן.

כיבוס וגיהוץ
טז. אין מכבסין במועד, אלא בגדי קטנים אם אין להם 

בגדים אחרים. 
יז. נתלכלך הבגד בחג בכתמים, הואיל ודבר המצוי הוא, 
יש מתירים לנקותו אפילו בחומרי ניקוי כל שאין לו בגד 
אחר, גם אם נתלכלך קודם החג, הואיל וניקוי כתם אינו 

בכלל כיבוס שאסרו חז"ל. ]בשם הגר"ש וואזנר[  
יח. כביסה המותרת בחוה"מ עדיף לייבשן במכונת יבוש 
או באופן אחר בצנעא, אמנם בגדי קטנים שניכר שהם של 

קטנים מותר לייבשן בפהרסיא. 
יט. שטיפת בגד או בד לצורך סינון מים או יין או לצורך 

רפואה וכדו' מותר. 
כ. להסיר אבק במברשת מותר. 

כא. ניקוי שטיחים וניעורם אסור אף משום כיבוס, ומותר 
לטאטאם או לשאוב האבק כדי שיהו ראויים לשימוש. 

מעשה  לא  אך  המועד  לצורך  כדרכו  לגהץ  מותר  כב. 
אומן, קמט שאינו ניכר ורוצה לחדשו אסור, משום דהו"ל 

מעשה אומן. ]עפ"י שו"ע סימן תקמא[ 

שטיפת הרצפות וניקוי הבית
הטירחה,  מפני  מזה  להימנע  טוב  הרצפות  שטיפת  כג. 

אבל לכבוד שבת ויו"ט התיר מרן 

הרב רוממות ההלכה
ישראל 

לנג
עינינא דיומא

מערכת הגליון מברכת את ידידנו

הרב יאיר ארלנגר שליט"א
דולה ומשקה מתורת מרן רבינו ראש הישיבה שליט"א

על הוצאת הספרים החשובים
הגדה של פסח "רשפי אש" \ "מראש מקדם"

ממרן רבינו ראש השיבה שליט"א
ניתן להשיג בפל':  0527174333\0583212111 

לעילוי נשמת
הגאון הצדיק רבי ישראל אליהו 

ב"ר אלכסנדר זיסקינד וינטרויב זצוק"ל
אשר העביר את מסורת התורה 

והיכלי הישיבות בטהרתם
נלב"ע י"א ניסן תש"ע

הונצח ע"י נכדו הרה"ג י. יעקובזון 
שליט"א

לעילוי נשמת
הר"ר משה אריה ב"ר מאיר יחיאל ז"ל

נלב"ע י"א ניסן תשס"ג
הונצח ע"י נכדיו שליט"א

לעילוי נשמת 
הרה"ח יקותיאל זלמן יעקב

בהרה"ח שמואל יוסף זצ"ל נלב"ע א' ניסן תשל"ט
הונצח ע"י בני המשפחה שליט"א

מערכת הימים שלפנינו, מתחילה בערב פסח, ולאחריו 
ליל הסדר בו יצאנו מצרים, ולאחר מכן שביעי של פסח 
בו אירע נס קריעת ים סוף, ועד ליום מתן תורה, שהוא 
תכלית היציאה ממצרים, ימים קדושים המה, אשר אף 
ימי החולין שביניהם מוגדרים בפי הרמב"ן כחול המועד 

ארוך. 
עליה רוחנית שתחילתה ביציאה ממ"ט שערי טומאה, 
לעבודה  וחוזר  הסדר,  בליל  רוחנית  התעלות  והמשכה 
הימים שעד  במ"ט  טומאה,  ממ"ט שערי  לצאת  רצופה 

ליום מתן תורה.
חוזרים  ושנה  שנה  בכל  כי  הרמח"ל,  דברי  ידועים 
אותם הכוחות וההארות שהיו אז. לאמר, יציאת מצרים 
אינה דבר חד פעמי, אלא כל שנה ושנה חוזר על עצמו 

ענין יצאת מצרים.
לא כל אחד זכה לצאת ממצרים, רש"י מביא את דברי 
ִמְצָרִים",  ֵמֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ָעלּו  "ַוֲחֻמִׁשים  עה"פ  חז"ל 
בשלשת  מתו  חלקים  וארבעה  יצאו,  מחמשה  אחד  כי 

ימי אפילה.
העבודה העצמית לזכות לצאת ממצרים, בכל  בשולי 
לאיש  אין  כי  לדעת  אנו  צריכים  מחדש,  ושנה  שנה 
מאתנו הבטחה שיזכה אכן לצאת... שהרי רק חמישית 

מכל עם ישראל זכו לצאת.
מדוע?

בטומאת  נסתאבו  ככולם  רובם  כי  נראה,  בפשטות 
מצרים, דבוקים היו בתועבותם, ולא יכלו להתנתק - על 

אף בשורת הגאולה.
אך נראה כי עומק נוסף ישנו כאן.

הקב"ה  ניסי  כל  את  חלקים  ד'  אותם  ראו  לא  וכי 
המופלאות,  ההשגות  כל  את  המכות,  כל  את  במצרים, 
היכן  הבינו  לא  וכי  במצרים?  להשאר  חפצו  זה  ומדוע 

צריך להיות, מהיוצאים או מהנשארים?
ד'  אותם  אמרו,  חזקה...  תביעה  כאן  וישנה  יתכן, 
ד'  ודבר  הגאולה,  על  מבשר  רבינו  משה  אכן,  חלקים: 
לצאת?!  הדרך  שכך  אמר  מי  אך  בפיו!  אמת   - בפיו 
אלימה  כך  כל  בכורות  במכת  שכזאת?  באלימות 
ומזעזעת, היה מן הסתם מי שטען כי זהו חילול ד' מאין 
אלוהי  את  לשחוט  הבכורים,  כל  את  להרוג  כמותו... 
ולו  אותו אלוהים שבו הם מאמינים,  לעיניהם,  מצרים 
כך,  כל  בוטה  בהתרסה  ומדוע  ליבם,  בכל  סוגדים  הם 
אין לך חילול ד' גדול מזה! - להתגרות בהם סתם, וכי 
נצא  אדרבה,  להם?  עורכים  שאנו  הפרידה  מסיבת  זו 
זו  והרי  נועם,  בדרכי  מיותרת,  התגרות  בלי  בהסכמה, 
דרכו של הקב"ה, וכי אתם מחדשים דרכים בעבודת ד'.

אך אותם ד' חלקים נשארו שם...
אחת!  דרך  יש  והשפלות,  הטומאה  מעומק  לצאת  כי 
לנתק את עצמנו בכל הכח, ומתוך בוז מוחלט לחיי ההבל 
שלהם, זה גם הענין לצאת "בחפזון"! – שכן צריך לברוח 
משם כמה שיותר מהר, ולשבור אצלנו את כל נקודת 
ההשקה שבינינו, כך שלא נוכל להתקרב אליהם יותר, 
הם כל כך ישנאו אותנו, הרגנו להם את הבכורים שהיו 
כמו אלילים, שחטנו את העבודה זרה שלהם לעיניהם, 
הכל!!! וכל זאת בכדי לעקור מתוכנו כל נקודת חיבור 

איתם, ומי שלא מבין כך, עלול ח"ו להשאר במצרים...
תחילת הגאולה ממצרים היתה ע"י "משכו וקחו לכם" 
– משכו ידיכם מעבודה זרה, ורק אח"כ קחו לכם צאן 
למשפחותיכם ושחטו הפסח. קודם כל סור מרע באופן 
ברור ומוחלט, ורק לאחר מכן מגיע תורו של העשה טוב.

כי קודם לכל צריך האדם לבער את ה"רע", שכן אי 
ללא  הקדושים,  הימים  את  הטוב,  את  להתחיל  אפשר 
ביעור הרע. אין מציאות של דו קיום לרע ולטוב יחדיו. 
רק כשזוכים להתנתק באופן מוחלט מהרע ניתן להתחיל 

עם הטוב.
זהו גם ענינו של ביעור החמץ, כפי שמפורש בזוה"ק 

"חמץ דא יצר הרע, מצה דא יצר טוב". 
כי על כן, את חג הפסח אנו מתחילים מחדש, לאחר 

ביעור ה"חמץ" הגשמי והרוחני כאחד.

שנזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים 
במהרה בימינו
חג פסח כשר ושמח
העורך

גליון
מוגדל
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יגיעו המים  החזו"א משום כבוד השבת, אלא שיזהר שלא 
לגינה וישקו את הזרעים, וכן ראוי להימנע שלא לסחוט את 

הסחבה לאחר השטיפה. ]מנחת יו"ט, אורחות רבנו[ 
ניקוי הבית שדרך לעשותו תדיר מותר, ושאין דרך  כד. 

לעשותו תדיר, כגון הברקת רצפות וניקוי 
במטלית  אבק  ניקוי  אסור,  רהיטים 

מותר.

צחצוח נעליים
נחלקו  בחוה"מ  נעליים  צחצוח  כה. 
במברשת  ניקוי  אבל  הפוסקים,  בזה 
או מטלית יבשה אין בזה כל איסור. 
]מועדים וזמנים ח"ז סימן קנד בשם 
החזו"א לאסור, מרן הגריש"א מתיר[

נטילת ציפורניים
כו. נטילת ציפורניים מחמירין בזה, 
אבל אם נטלן בערב החג ורוצה ליטלן 
ולצורך  ]רמ"א[  מותר.  בחוה"מ  גם 
תחתיהן  דבוק  לכלוך  כאשר  נט"י 
ליטלם.  לו  מותר  לנקותם  יכול  ואין 

]חוה"מ כהלכתו[

חיתוך נייר טואלט
חתוך  טואלט  נייר  להכין  טוב  כז. 
או  לקרוע  יצטרך  שלא  החג  קודם 
לחתוך בחוה"מ, וכן נהג הגאון הצדיק 
מרן  ]בשם  זצוק"ל.  בהר"ן  דוד  רבי 

הגרשז"א[

קיפול הטלית
כח. מרן החזו"א נהג שלא לקפל טליתו 

כל ימי המועד, וכן היה מצדד לאסור הוצאה שלא לצורך כלל בחוה"מ. ]דינים והנהגות[ 

תיקוני בית
כט. תיקוני בית רגילים, נעיצת מסמר וכדו' שכ"א יכול 

לעשותם מותר לצורך המועד. ]בשם מרן הגריש"א[

עובדין דחול
להזדקק  שלא  יר"ש  לכל  ראוי  ל. 
והחכם  בחוה"מ,  בנק  לשירותי  כלל 
אלו  עניינים  לסדר  בראשו  עיניו 
לפני המועד. אם הגיע המועד וצריך 
להפקיד כספים למנוע החזרי שיקים 
וכדו', כל שלא כיון מלאכתו למועד 
מותר. ]שש"כ סימן ח הערה ח בשם 

מרן הגרש"ז[

הליכות ומנהגים ראויים 
לחוה"מ

והוללות  בשחוק  גדול  איסור  לא. 
עשיית  מאיסור  יותר  אלו  בימים 
בנתינת  השי"ת  שכוונת  מלאכות, 
באהבתו  לידבק  כדי  הוא  המועד 

ויראתו ולעסוק בתורה.
ט"ל  יפריש  חוה"מ  שבת  ערב  לב. 
והוא  כוז"ו  כמנין  לצדקה  פרוטות 
תיקון לעוון הריבית. ]הגר"ח פלאג'י[ 
במאכלים  ירבה  חוה"מ  שבת  לג. 
ניכר  שיהא  בכדי  שבת  מכל  יותר 
וראה  ]כף החיים[,  ב' קדושות  שיש 
ביוסף אומץ שכתב: מרגלא בפומיה 
נהנה משום שבת  איני  סגל  דמהר"י 
יו"ט  דיש  חוה"מ  משבת  כמו  השנה 

לפניו ולאחריו והוא דעצמו מועד.
לד. ראוי ללמוד מסכת מו"ק שיש בה עניני ודיני חוה"מ ודבר בעתו מה טוב. ]של"ה[

המשך רוממות ההלכה
מעמוד 1

עינינא דיומא

ביאור שלש מצוות האמונה
נקדיש  האמונה,  חג  הקדוש  הפסח  חג  לקראת 
האמונה  מצוות  שלש  בביאור  נחוצים  דברים 

המוזכרים בביאור הלכה סימן א'.
הביא מספר  גדול בתורה(  כלל  הוא  )ד"ה  א'  סימן  ריש  הלכה  בביאור 
וג' המצוות הראשונות הן  החינוך את שש מצוות דאורייתא התמידיות, 

מצוות האמונה:
ומחפצו  הכל,  שהמציא  בעולם  אחד  אלוה  שיש  להאמין  הא',  המצוה 
ורצונו הוא כל מה שהיה ושיהיה לעדי עד, והוא הוציאנו ממצרים ונתן 
לנו התורה, כדכתיב אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך וגו'. המצוה הב', שלא 
זולתו, שנאמר לא יהיה לך אלהים אחרים על פני,  נאמין בשום אלהים 
ואפילו מודה שהקב"ה שולט על הכל רק שידמה בדעתו שמסר הנהגת 
העולם למלאך או לכוכב הרי"ז מודה בע"ז, אלא יאמין שהקב"ה בעצמו 
משגיח בכל העולמות. המצוה הג', לייחדו, שנאמר שמע ישראל ה' אלקינו 
ה' אחד, ופירושו, דע כי ה' שהיווה את הכל ברצונו, והוא אלקינו המשגיח 

בכל העולמות, הוא אחד בלי שום שיתוף.
לבין  בינן  ומה  הב',  לבין המצוה  בין המצוה הא'  רב, מה  ביאור  וצריך 
המצוה הג', שלכאורה שלשתן מצוה אחת: להאמין שהוא בורא את הכל 
ועושה את הכל, ואין זולתו. ואחרי שאמרנו שהמצוה הא' היא "להאמין 
שיש אלוה אחד שהמציא הכל, ומחפצו ורצונו הוא כל מה שהיה ושיהיה 
לעדי עד", מה נוסף במצוה הב' ובמצוה הג'. והיכן יש כאן ג' מצוות, או 

לכל-הפחות ג' חלקי מצוות.

תשובה
ביאור הדברים - שהם יסודי אמונתנו תורתנו וחיינו - כך הם:

והוא ברא  המצוה הראשונה היא להאמין שה' יתברך הוא ברא אותנו, 
והמציא את הכל יש מאין, וכן שהוא משגיח ומנהיג את כל העולם, והוא 

כל יכול, כפי שנוכחנו לראות ביציאת מצרים ומתן תורה.
המצוה השנית היא לגבי הנהגת העולם בתמידות, היינו שלא תאמר אין-
הכי-נמי שהקב"ה ברא את הכל ושולט על הכל, אבל בפועל הוא מוסר את 
הנהגת העולם לכוחות אחרים, כגון למלאכים או לכוכבים ומזלות, ואין-

הכי-נמי אם הוא רוצה הוא משגיח ומנהיג בעצמו ]כמו בעת נפלאותיו 
במצרים[, אבל שמא לא תמיד הוא רוצה בכך ]כגון "שאינו לפי כבודו" 
להתעסק תמיד בהנהגת הנבראים והאנשים[, ולכן הוא מוסר את ההנהגה 
את  מהם  יטול  ירצה  שאם  דהיינו   - עליהם  שולט  שהוא  ואף  לאחרים, 
ההנהגה - אך מ"מ בינתיים ההנהגה בידם, ונמצא שהבורא הוא אחד אך 
מנהיגים יש גם אחרים; ולזה מבאר שהטועה כן מודה בעבודה זרה, ועובר 
יהיה לך אלהים אחרים ]פירוש, מנהיגים אחרים[ על פני. אלא  על לא 
האמת שה' יתברך הבורא הוא בכבודו ובעצמו גם מנהיג בתדירות את כל 

הבריאה, ואת כל אחד ואחד, ולא נמסר לשום מלאך 
וכדומה שום כח לעשות מעצמו כלום, וכל המלאכים 
והכוכבים והמזלות ושאר הכוחות - כולם אינם אלא 
וכלל,  ית' עושי דברו, אך לא מנהיגים כלל  שלוחיו 

אלא כחומר ביד היוצר.
וגם  הבורא  גם  הוא  אין-הכי-נמי  תאמר  שלא  היא,  השלישית  והמצוה 
שותפים  שני  דהיינו  שנים,  שם  יש  מעיקרא  אולי  אבל  תמיד,  המנהיג 
שבראו את הכל ומנהיגים את הכל, או אפילו אם ה' יתברך הוא העיקר 
אבל מ"מ יש גם איזה שותף נוסף בבריאה ובהנהגה, לשליש או לרביע או 
במשהו, ]וכפי שיש אצל הגוים "מאמיני השיתוף", כגון הנוצרים הטפשים 
נצטוינו  לכן   - למטה[  מנהיג  ויש"ו  למעלה  מנהיג  שהקב"ה  האומרים 
לייחדו, היינו להאמין שהוא יתברך אחד בלי שום שותף, בין בבריאה ובין 
בהנהגה, הן בשמים והן בארץ, והרי הוא אחד יחיד ומיוחד, היה הוה ויהיה.

ובקצרה: 
וגם אינו מתנהל  נוצר העולם מאליו,  ולא  ומנהיג לבירה,  יש בורא  א. 
ימסור את ההנהגה  ולא  - לא מסר  גם המנהיג  ב. הבורא שהוא  מאליו. 
לאחר, אלא הוא המנהיג לנצח. ג. הבורא והמנהיג הזה הוא אחד בלי שום 

שותף.
ובלשון החינוך מצוה  זה כתבנו מתוך דקדוק היטב בלשון הבה"ל,  כל 
בביאור  בע"ה  מאירים  והדברים  הבה"ל.  מקור  שהוא  ותי"ז,  כ"ו,  כ"ה, 
והן תדיריות  דאורייתא,  מצוות  הנמנות בתרי"ג  האמונה,  מצוות  שלשת 

בכל עת ובכל מצב.
מורה  "אדנות"[  שם  זה  ]ובכלל  "הוי"ה"  שם  כי  ולבאר,  להוסיף  ויש 
שהשי"ת בורא ומהווה את הכל, ושם "אלקים" מורה שהוא משגיח ומנהיג 
את הכל. ועל זה מיוסדים דברי החינוך, וכך הוא מפרש את הפסוקים; 
פסוק א': "אנכי ה'" שבראתי אותך, "אלקיך" המנהיג אותך, אשר הוצאתיך 
מנהיגים אחרים,  לך אלהים אחרים"  יהיה  "לא  ב':  מארץ מצרים. פסוק 
 - בעתיד  אותה  או שאמסור   - ההנהגה  את  לומר שמסרתי  שלא תטעה 
לאיזה כח אחר, "על פני" כל זמן שאני קיים )כלשון רש"י שמות כ, ב(, 
דהיינו לעולם ועד אני הוא המנהיג ולא אחר. פסוק ג': "שמע ישראל" דע 
והאמן, כי "ה'" הבורא והמהווה את הכל, הוא גם "אלקינו" המשגיח עלינו 
ומנהיג אותנו, והוא "אחד" הן למעלה בשמים וז' רקיעים והן למטה בארץ 

ובכל ד' רוחות ובכל העולמות, בלי שום שיתוף.
והנה נמצא שכאשר קורא אדם פסוק שמע ישראל הריהו כולל את כל 
אלקינו  הוא  הכל  את  הבורא  שה'   - ומכריז  יחד  האמונה  מצוות  שלשת 
מלכותו  עול  קבלת  זה  והרי  שיתוף.  בלי  אחד  והוא  והמנהיג,  המשגיח 
יתברך עלינו, שכיון שהוא הבורא היחיד והמנהיג היחיד, הרי שהוא המלך 

היחיד.

רוממות האמונה
חיזוק האמונה

הרב
ישראל 

לנג

הערה בענין טיבול המצה לשיטת הגר"א  
מרן הגרי"ש אלישיב זיע"א ]עפ"י המובא בכתבי הרה"ג יעקב יוסף ולדשיין שליט"א[ 
נשאל כך: לפי הגאון שיש מצוה קיומית של אכילת מצה כל שבעה, האם כשאוכל את 
המצה עם עוד דברים כגון עם גבינה או אבוקדו הוא מפסיד את המצוה כיון שאתי רשות 

ומבטל מצוה. 
זיע"א: אה"נ, אם הוא רוצה לקיים את המצוה, הוא צריך לאכול מצה כמו  מרן  והשיב 

שהיא.
שוב שאלוהו: מלח גם מבטל את המצוה. 

השיב מרן זיע"א: מלח אולי זה חלק מהאוכל, זה לשם טעם, זה לא כאילו הוא אוכל שני 
דברים. )בהזדמנות אחרת היה משמע מרבינו שהכריע כך בפשיטות(.

ובענין זה סיפר אחד מתלמידי מרן רבינו ראש הישיבה הגר"ש אויערבך שליט"א אשר 
נכח אצלו בסעודה בימי הפסח, כי בשעה שחילקו את מנת הדגים למסובין, קירב את 

זה בפשיטות קמיה מרן שליט"א, ותפסו בחביבות בידו באומרו לו: מה אתה מתערב...
ובהמשך הסעודה דיברו בענין זה, ואמר מרן שליט"א בזה"ל: כל ימי הייתי מצטער על 
זה שלכאורה בכדי לקיים את שיטת הגר"א צריך לאכול את המצה בלי תוספת, ]א"ה, 
שמא חוץ מטיבול מועט כמו בחרוסת בליל הסדר, באופן שאינו מבטל טעם מצה[. או אז 

הבין התלמיד שליט"א כוונתו... 
עוד העיד תלמיד אחר שליט"א כי בסעודת הגר"א אשר נוהג מרן שליט"א בשביעי של 
פסח, ודאי אז אוכל המצה ללא שום תוספות. ]א"ה, דאף שבמשך היו"ט, חוץ מכזית מצה 
בכדי לקיים שיטת הגר"א, משום עונג יו"ט יש לאכול עם תוספת. אבל סעודה זו שאינה 

מן הדין, וכל ענינה לחיבוב מצות מצה, אשר ע"כ כאמור[. ויש לעיין בכל זה. 
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מעשים ועובדות ממרן הגרי"ח זוננפלד זצוק"ל על 
סדר ההגדה, כפי שיו"ל זה עתה חדש בשנת תשע"ז 
נחום  הרב  ע"י  חיים"  "פניני  פסח  של  הגדה  בספר 

סילמן שליט"א.

ליל הסדר במחיצתו
בחודש ניסן תרפ"ו הגיעו לבקר בארץ ישראל כמה יהודים מהונגריה: הגאון 
רבי שמעון הירשלר זצ"ל אב"ד מאדן ודיין בפרשבורג. אליו הצטרף תלמידו 
רבי מרדכי משולם לוי זצ"ל, הנדיב רבי דוד קסטנר זצ"ל ורבי אברהם כהן זצ"ל. 
משלחת זו זכתה להתארח בליל הסדר על שלחנו של מרן הגאון רבי יוסף חיים 
זוננפלד זצוק"ל. רבי מרדכי משולם כתב את זכרונותיו מאותו ביקור ולהלן 

חלק קטן מהתיאור:

טעם זריזות אפיית המצה
...ההכנות לסדר נעשו ובנתיים הגיעו כמה בעלי בתים לבית הרב לקבל קצת 
חרוסת מהמרא דאתרא. יתכן שמנהג זה מקורו לסמל שמתפקידו של הרב הוא 

למתק מרירות החיים היום יומיים של קהלתו ושל עירו.
כדרכו,  פשוטים,  בדברים  פסח  של  בהגדה  ביאורים  כמה  ביאר  הגר"ח  מרן 
להתנהג ולדבר בפשטות ובהצנע. הוא הסביר לנו שמקור מלת 'מצה' הוא מלשון 
מצה ומריבה ומחלוקות. ומה הקשר בין מצה למחלוקת? כי שני בני אדם אשר 
נפל מריבה ביניהם וכל אחד אוחז בשלו ואינו מוותר, אין עצה אלא אחת ללכת 
לדיין ולמשפט שיכריע ביניהם. אבל בני אדם טרודים ואין לוקחים להם הזמן 
לסדר עניניהם וחילוקי דעותיהם אצל הרב והמחלוקת מתגדלת ודומה לבידקי 
דמיא כיון דרוח רוח. כמו כן המצה - מחלוקת אסור להשהותה לזמן שאז יבוא 
ח"ו לידי חימוץ. ולכן נאפית המצה בזריזות ומהירות הכי גדולה שאפשר שלא 
יבוא לידי חימוץ. ולכן תרגומו של מלת מצה הוא פטירא שצריך להפטר ממנה 

במהירות ובזריזות. 
המצה אוכלים אותה ברגשי קדושה. בזה נותנים את הרוח ולכן נקראת המצה 
"לחם עוני" - שעונים עליו דברים הרבה, היינו שעל ידי אמירתנו בליל התקדש 

החג אנו נותנים נשמה ורוח במצה זו שאנו אוכלים. 
דרך  והסתכל  פעמים  הרבה  קם  היה  הסדר  באמצע  כיצד  לשכוח  אוכל  לא 

החלון על מקום המקדש וגנח גניחות עמוקות.
כבר אוחזים בהלל, אי אפשר לתאר איך אמר מרן הגר"ח את ההלל, הרגשתי 
ממש איך עובד ה' אמיתי מהלל ומודה להקב"ה איך שמכריז קבלת עול מלכות 
שמים, איך שהקב"ה הוציא את בית יעקב מעם לועז, עם חפשי בדיעותיו אשר 
כל שאיפת המצריים ומטרת חייהם הוא בכח האנושי ובטבע עולם ויוציא את 

עמו ישראל מתוכם לחרות עולם. 
הרגשתי בפועל את שאמר בקול גדול "הים ראה וינס - ההרים רקדו כאילים 

- מלפני אדון חולי ארץ מלפני אלוה יעקב".

הציפיה לבנין המקדש
וששים  עירך  בבנין  "שמחים  הגר"ח  מרן  אמר  איך  וראינו  וכששמענו 
בעבודתך", התחלנו להבין מה זה געגועים של יהודי אמיתי. כשראינו איך אכל 
הכוונה  צירף  ומעיו,  גופו  הנאת  איך שיחד עם  דימינו בעצמינו  הכזית מצה, 
הנכונה ולהגיע למדריגה עליונה באכילה כזו. בקול בכיה בהתרגשות שהתחלתי 

לרעוד ממש. הסעודה עצמה נגמרה אחרי כמה מינוטין. 
פתחו את הדלת ואז התחיל מרן הגר"ח בקול בכייה ואמר: "רבונו של עולם! 
אכלנו ושבענו, אבל לדאבונינו לא אכלנו לא קרבן פסח ולא קרבן חגיגה. ולמה, 
ע"ז מוטל האשמה על הגויים שהחריבו את המקדש והמזבח ואין אנחנו יכולים 
לעשות חובתינו בבית בחירתך ועל כן רבונו של עולם שפוך חמתך אל הגויים". 

מילים אלו יצאו מפיו הקדוש בכל כך התרגשות שהתחלתי לרעוד ממש. 
ואז המשיך מרן הגר"ח באמירת ה"הלל" ו"נשמת" בכוונה עילאית ובהתלהבות 
נוראה והרגשנו מה זה "אילו פינו מלא שירה כים אין אנחנו מספיקים", דהלא 
בני אדם מצומצמים בזמנם עלי אדמות ואיך יבינו תהלוכות הבורא אשר אין 
לו סוף, ועל כן אי אפשר לנו לשבח ורק "ברכי נפשי את ה' ", רק החלק אלוק' 

ממעל שגם כן אין לה סוף היא יכולה לברך ולהודות לה'.
אחר כך התחיל מרן הגר"ח לנגן די היימישע ניגונים "אדיר הוא יבנה ביתו 
בקרוב" ושר ניגון זה בתרגום המורגל במדינותינו "אלמעכטיגע גאט, נו בוא 
דיין טעמפעל שירה". ואח"כ שר חד גדיא והוא מתרגם "איין לעמעליין, איין 
לעמעליין, עם קויפט מיין פאטערליין". והוסיף לנו שכך שמע מאביו, ומאז שר 

ומנגן כך בליל הסדר. 
הריקים  הרחובות  דרך  עברנו  לדירותינו,  כשחזרנו  שתים  שעה  הגיע  כבר 
מיין  קויפט  עס  לעמעליין,  "איין  עדיין  מהדהד  עדיין  ובאזני  הערבי  ברובע 
פעטערליין" - "חד גדיא דזבין" - אבא אבינו שבשמים מתי תקנה עוד פעם 

עדתיך.

כל אחד הוא כאברהם העברי
"ואקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר )יהושע כד,ג( - אברהם העברי כל 
העולם כולו מעבר אחד והוא מעבר אחד, שהוא מבני בניו של עבר שהוא מעבר 

הנהר" )בראשית רבה, פרשה מב(.
אל  התשב"ר,  מילדי  ילד  כל  אל  למחנכים:  זצוק"ל  הגרי"ח  מרן  אומר  היה 
תתייחסו אליו כאל ילד בודד אלא כאל מי שעתידים לצאת ממנו דורות רבים 
של יהודים כשרים, כי "אחד היה אברהם" - היה אחד מעבר הנהר וכולם העולם 

כולו מעבר אחר ויצא ממנו כל זרע ישראל!

לעקור את הכל
מרן  יקותיאל יהודה גרינואלד זצ"ל: פעם כשביקרתי אצל  הגאון רבי  סיפר 

המכאיבות  השאלות  על  עמו  ושוחחתי  זצוק"ל  הגרי"ח 
ופירוד הלבבות בירושלים אמר  ביותר בנוגע למחלוקת 
לי: "אומרים עלי שהנני קנאי, מדוע? מפני שהנני מתריע 
על הסכנה הנשקפת לרוח ישראל סבא. יש להם טענות 
עלי, העתונות החפשית וגם לרבות המתימרת לחרדית, מבאישה את ריחי ומגנה 
אותי והם שוכחים מה שמתרחש במחנה האחר, שם רוצים לעקור את התורה 
הכל  ועל  לגמרי, מתפשרים עמהם  ביחס אחר  אל החפשים מתייחסים  כולה. 
עוברים בשתיקה, ורק לנו אין מוותרים ורודפים בלי חשך, מפני שאנו רוצים 
למסור התורה לצאצאינו בקדושה וטהרה כמו שקבלנוה מאבותינו. האם בדברים 
שבאמונת הלב יכולים להתפשר? והאם יכולים להסתכל בשויון נפש לחילול 

שבת? והאם יכולים לישב ולדום כשרוצים לבטל כל המצוות המעשיות?" 
ובידיו  בגופו  וברעדו  עינים הלז  יפה  של דמעות פרץ מהצדיק הישיש  זרם 
איך  לא התמסרו המכביים בעד השבת?  למכביים, האם  הם מתיימרים  אמר: 
בשם  מכונים  להיות  יכולים  איך  השבת?  את  ולחלל  מכביים  להקרא  יכולים 
ישראל ולרמוס ברגל על כל המצוות? אשרנו ועשרנו הוא רק התורה ובלעדה 

פסק יחוסו של ישראל, ומה הוא יותר כדאי מארמני או ערבי!"
התחלחלתי מגופו הרועד, הרופא וואלאך ]שישב לצדו[ נסה להרגיעו, לא פצה 
פה רק ישב לו הצדיק ודמעות נשרו מעיניו, דמעות המתנות צדקתו גדלותו 
רוח  מענקי  אחד  לפני  נתגלה  וכאן  והאמונה.  התורה  בשביל  נפשו  ומסירת 
הגדולים שלנו במלוא הדרת קומתו המופיעים זעיר שם זעיר שם, אחד בדור 

ושנים בתקופה ו"אשרי העם שככה לו" לחשתי בדומיה...

מלמד שהיו ישראל מצוינים שם
שינו  ושלא  שינו שמותיהם  ישראל ממצרים: שלא  נגאלו  דברים  ד'  "בזכות 

לשונם ולא שינו דתם ולא שינו מלבושיהם" )מדרש לקח טוב וארא ו,ו(.
בספר "מרא דארעא דישראל" מסופר כי פעם פנה משכיל אחד למרן הגרי"ח 
זצוק"ל בטענה כי מוכרחים ללמוד את בבתי החנוך את שפת המדינה, משום 

שלא יתכן להיות איש בין אנשים מבלי לדעת את שפת המדינה. 
ובמנעלים  מהודרת  בחליפה  לבוש  הנך   - הגרי"ח  השיבו   - עצמך  הגע 
מהוקצעות, כלום חייט אתה או סנדלר? ועתה בוא וראה דברים שאתה זקוק 
לדעתם  כדי  קלה  שעה  אפילו  הקדשת  לא  מעולם  שעה  ובכל  יום  בכל  להם 
זרה שביום  ועל שפה  רבות,  הוצאות  יום  בכל  עליהם  מוציא  ואתה  וללומדם 
מן הימים תצטרך לדעת בה מילה או שתיים ובקלות תוכל להשיג לך עליהן 
מתורגמן בכמה מטבעות קטנות, אתה רוצה שאבטל ילדי ישראל מזמנם הקדוש 

שעוסקים בו בדינים והלכות שהם כל חיותו ובריאתו של האדם?!
הוסיף האיש ושאל שוב: תינח לימוד השפות, אך לכל הפחות יתיר רבינו את 

למודי הדת בשפה העברית? 
דחהו הגרי"ח בשתי ידים באמרו: חוששני לאותה מעשה בבעל הבית שחרד 
על טרחת אשתו והכניס לה משרתת ולבסוף נתן עיניו באותה משרתת ועמד 

וכתב לאשתו גט כריתות... 
בענין זה מסופר עוד כי הערכתו של הגרי"ח למרן ה'אלטער מסלבודקא' - רבי 
נתן צבי פינקל זצוק"ל היתה גדולה. הערכתו אליו הגיעה אחרי ששמע מהגאון 
רבי יוסף דינקליס זצ"ל שאחד מראשי הישיבות בליטא אמר ש"חצי שעה של 
לימוד רוסית לא תזיק לתלמידים". כששמע ה'אלטער' שהלה אמר כי לתלמידים 
שלו יש ראש גדול והשגות גבוהות ולדעתו הם לא יינזקו מכך, שלח את תלמידו 
ושלא  כזה  יחשוב בכיוון  מרן הגאון רבי יחזקאל סרנא זצוק"ל להזהירו שלא 

יתפשר. הגרי"ח שמע מכך, ומאז גדלה הערכתו לסבא מסלבודקא.

הרחמן הוא יעשה שלום עלינו
סיפר הגה"צ רבי שלום שבדרון זצ"ל: מעשה בויצמן, מי שהיה ראש הציונות 
דאז, שנכנס ובא בטרוניא לפני מרן הגרי"ח זצוק"ל ואמר: הלא בתורה ובתלמוד 

משבחים כל כך את השלום, ואילו אתם, מתמידים במחלוקת איתנו? 
השיב לו הגרי"ח: וכי יש לכם שלחן ערוך שאסור לכם לאכול בשר כשר? לנו 
יש שולחן ערוך שאוסר! וכי יש לכם הלכה שאוסרת עליכם שמירת שבת? לנו 
יש שלחן ערוך שאוסר חילול שבת! אם כך, שימרו נא את השבת, איכלו כשר 

ולא תהיה מחלוקת בינינו.

ויהי בחצי הלילה
עוד סיפר הגה"צ רבי שלום שבדרון זצ"ל: בתחילת דרכו של בית הספר "למל" 
שיצאו ממנו הרבה פורקי עול, היו רבים שלא יכלו להבין את אחריתו. רבינו 

הזדרז מאד ולחם מאד נגד בית הספר.  
ביום בהיר אחד, מנהלי בית הספר למל באו למעונו של מרן הגרי"ח זצוק"ל 
ושאלו "מה הרב רוצה מאתנו"? הם אמרו שכוונתם באמת לנסות להבין מה 
רוצים מהם, "הרי אנו בודקים בכל בוקר את הציציות של כל הילדים, מי שבא 
לבית הספר ללא ציצית, שולחים אותו הביתה. מצוות ציצית אצלנו חוק לא 
לוחם  ויתורים, אז למה הרב  בוודאי שאין עליה  ]-כיפה[  וכיסוי ראש  יעבור 

בנו"? 
אמר להם: "אשאל אתכם שאלה אחת, האם אתם מחנכים את הילדים שיצא 

מהם לכל הפחות אחד לפחות אחד שיערוך "תיקון חצות" כל לילה"? 
זוננפלד  ילמדנו הרב  - השיבו. אך  כדי כך לא, לכך אנו לא מחנכים"  "עד 
"וכי כל כך הרב תובע מאתנו והלא גם מתלמודי התורה האחרים בירושלים לא 
יוצאים בני אדם שעורכים תיקון חצות כל לילה, ומדוע יצפה שדווקא אנחנו 

נעפיל לתיקון חצות"? 
שישנה  דרך  על  מחנכים  בירושלים  האחרים  תורה  "תלמודי  הגרי"ח:  השיב 
כזה  גלות השכינה, תלמיד  על  לילה  כל  אפשרות שיצא מהם תלמיד שיבכה 
שבעתיד כשיתבגר יערוך תיקון חצות. אבל אתם מחנכים בצורה כזו שתלמיד 

כעין זה לא יכול בכלל לצאת מבית ספרכם וזה חינוך פסול".  

רוממות ההגדה
פניני חיים

הרב
נחום 
סילמן
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ימי חג הפסחרוממות המועדים
הרב דוד ויספיש

לרגל יום השנה השביעי להסתלקותו של הגאון 
הצדיק רבי ישראל אלי' וינטרויב זצוק"ל נביא כאן 

העומדים  הימים  בגודל  קטעים קצרים מתוך מכתביו 
לפתחינו.

עבודת חודש ניסן
ב.  הראשון.  אדם  ובו  תשרי  א.  ישנם.  התחלות  ב' 
כנגד  ישראל. כתב הטור פסח  יצירת כנסת  ובו  ניסן 
אברהם – הוא היה ראשון והתחלה לאבות, זאת אומרת, 
הגרעין ושורש שהפריח האילן. באדם הראשון נתחדש 
בחירה זהו ראש השנה ותשרי. אבל זה יכול להתקלקל 
ח"ו כי בבחירה יש אפשרות לכישלון. בניסן התחדשה 

ההשרשה בקדושה, טבזה אין קלקול כבר.
דוקא  ע"ה  אבינו  אברהם  נברא  למה  אמרו  במדרש 
יקלקל  הראשון  אדם  שאם  כדי  הראשון,  אדם  אחרי 

יבוא אברהם אבינו ע"ה ויתקן, ומובן על פי זה.
ניסן הוא העברת כל הרכוש מתשרי ולהשרישו  ימי 
עמוק עמוק בקביעות בקדושה. זהו המתנה של הקב"ה 

ואז צריך לעבוד ביתר שאת כדי לזכות לזה בס"ד. 

חשיבות ההכנה למועדים
דבר שקיבל ערך בעיני האדם אז תהיה תגובת הנפש 
אליו במקביל הערכה של הדברים שבקדושה הוא כפי 
מה שהכיר והשיג אותם דווקא, ההתבוננות היא הפתח 
לכל  שעה  יום  בכל  להשקיע  כדאי  להערכה.  להכנס 
הפחות ללמוד מאמרים בענינא דפסח המגביהים ערך 
הימים בעיני האדם ולהתבונן בהם. ואז כשיבוא שעת 
הסדר שהוא הלמעשה מזה תגיב הנפש לכל מה שספגה 

באופן ספונטני. ינסו זה ויראו האמת בזה.

עבודת הלילה
כל  האדם  עבודת  ובנין  יסוד  הוא  זה  לילה  ועבודת 
האדם,  בפנימיות  שנקבע  הרושם  כפי  כולה,  השנה 
לו  ומסירות  עבודה  זרועה',  לא  בארץ  אחרי  'לכתך 
יתברך מבלי שום חשבונות מהרגשות הגוף, אלא כל 
ויתכן דשנה של עליה  יתברך,  רצונו  כולו רק לקיום 

וגדלות, יסודה ברוממות העבודה בליל שימורים.

הסיבה – "ויסב"
"ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף", )שמות יג,יח(. ובמדרש )שמו"ר 
עד  יאכל  לא  עני שבישראל  אפילו  רבותינו  אמרו  "מכאן  חז"ל  אמרו  כ,יח( 

שיסב, שכך עשה להם הקב"ה, שנאמר ויסב אלוקים".
ודברי המדרש נראים תמוהים, דמה שייכות יש בין "מסובין" ל"ויסב", והרי 

לכאורה רק האותיות דומות, אבל אין שום שייכות ביניהם בתוכן הדברים.
וכתב לבאר בזה ראב"ד ירושלים הגאון הגדול רבי משה שטרנבוך שליט"א, 
בהקדם דברי רש"י בפרשת שמות על הפסוקים )ב,יג-יד( "ויצא ביום השני 
והנה שני אנשים עברים נצים ויאמר לרשע למה תכה רעך וגו', ויירא משה 
ויאמר אכן נודע הדבר", ופירש"י, "נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו, מה חטאו 
ישראל מכל שבעים אומות להיות נרדים בעבודת פרך, אבל רואה אני שהם 
ראויים לכך", ומבואר בדברי רש"י, שהטעם שעם ישראל נענשו בעבודת פרך, 

זהו משום שהיה ביניהם מחלוקת ושנאה.
מסתבר, שאחד מהטעמים שסיבב הקב"ה את ישראל במדבר לאחר  ולפי"ז 
ראויים  יהיו  ועי"ז   - ביניהם  וקנאה  שנאה  למנוע  כדי  זהו  ממצרים,  שיצאו 
מאחר  ביניהם,  ותחרות  וקנאה  שנאה  שייך  היה  לא  במדבר  שהרי  לגאולה, 
ואף נתנו בשווה מחצית  שכולם היו שווים, וקבלו את אותו האוכל בשווה, 
המחלוקת  מחמת  היה  לישראל  השעבוד  קושי  סיבת  עיקר  כל  וכיון  השקל, 
שהיה ביניהם, סיבב אותם הקב"ה לאחר יציאת מצרים דרך המדבר כדי שלא 
יהיה ביניהם מחלוקת, ועי"ז לא יתעורר עליהם קטרוג להחזירם להיות נידונים 

בעבודת פרך.
העני  אפילו  פסח  זה שבליל  מפסוק  חז"ל  מה שלמדו  היטב  יבואר  ומעתה 
כדי  במדבר  העם  הקב"ה את  סיבב  מצרים  יסב, שכמו שביציאת  שבישראל 
שיהיו כל ישראל שווים בלא שום חילוק, כמו כן גם בליל פסח בכל שנה שאז 
מתעורר עניין יציאת מצרים – וראוי לנהוג אז כמו ביציאת מצרים, גם העני 
שבישראל מסב בליל פסח כמו העשיר הגדול ביותר – ואין שום חילוק בין 
העני לעשיר כדי למנוע שנאה וקנאה, ולהרבות את האחדות והשלום בישראל.
שאנו  שבזמנינו  בישראל,  והשלום  האחדות  על  ביותר  לעורר  יש  ובזמנינו 
וממתין  כותלינו  אחר  עומד  כבר  צדקינו  משיח  הגלות,  בסוף  ממש  נמצאים 
לבוא, אבל המחלוקות בישראל מעכבת את ביאתו, וכמו שאמרו חז"ל )עדויות 
פ"ח מ"ז( שאין אליהו הנביא בא אלא לעשות שלום בעולם", והיינו שאליהו 
הנביא יבוא כמה ימים קודם ביאת משיח צדקינו כדי לעשות שלום בעולם, 
כי כל זמן שיש מחלוקת בישראל אין משיח צדקינו יכול לבוא, ואליהו הנביא 
יכשיר את ישראל להיות ראויים לביאת משיח צדקינו ע"י השלום, והקב"ה 

יזכנו לזה במהרה.

רוממות הדעת
חיזוק ההנהגות והדעות 

הרב
דוד 

ויספיש
בעל  רבינו  מרן  מדברי  ומחזק  קצר  קטע  להלן 
ה"אבי עזרי" זיע"א בסוף זמן חורף טרם צאת בני 

הישיבות ל'בין הזמנים":
מצב הרחוב היום הוא נורא, ואספר לכם מעשה שעדיין אני שרוי תחת 
הרושם שהטיל עלי, אינני יכול לספר את עצם המעשה, רק מה שהיה בערב 
שבת האחרון, כשעה לפני הדלקת הנרות הגיע אדם אחד מירושלים ורצה 
לדבר, והתחיל לבכות בכי רב ולא היה יכול לדבר, בוכה ובוכה ואינו יכול 
לדבר, מתחיל לדבר ואינו יכול להמשיך, ואני יושב ואומר לו - אינני שומע 
שום מילה, והוא ממשיך ובוכה הלאה, ושמעתי מדבריו רק דבר אחד שחזר 
חייב  אתה  לו,  אמרתי  סוף.  בלי  ובכה  כפרה?  לי  תהיה  לא  האם   - עליו 
הכרתי  לא  וכמעט  נכנס,  שבת  במוצאי  שבת.  אחרי  אלי  ותכנס  להרגע, 
אותו. היה רחוץ ומסודר, עם פנים צוהלות, ודיבר את דבריו, ושאלתי, האם 
אתה הוא זה שהיה אצלי בערב שבת? - כן, וסיפר הכל, ואני חושב לעצמי, 
איך קרה השינוי הגדול הזה? אתמול לא היה יכול לדבר, וכעת הוא מסודר 

ומדבר ושמח.
אתם יודעים מה ההסבר? ההסבר בזה שהוא בגדר עבר ושנה הותרה לו, 
כיון שחי כבר לילה עם העבירה. בתחילה הוא היה תחת הרושם הנורא של 
המעשה, ולכן בכה כל כך, כי ראיית העוולה משפיעה בתחילה, אך לאחר 
שעבר יום אחד, והמשיך לחיות, וראה סביבו בני אדם שגם הם אינם בני 
ולא  נורא!  כך  כל  זה  שאין  וחשב  נרגע,  הוא  לחיות,  וממשיכים  ישיבה, 

שאלתי אותו ממה בא השינוי, כי הוא בעצמו לא 
יבין.

וזהו הרחוב של היום, הוא מכניס אדישות, רואים 
גרוע.  כך  כל  אני  במה  כן  ואם  שהם,  כפי  וחיים  יפה  שנראים  אדם  בני 
ימי חייו יעמוד  וזה נגד כל כוונת התורה. עיקר כוונת התורה היא שכל 
האדם במדרגה ראויה של חיים, שיחיה חיים של התלמדות, ולהגיע לדרגה 
ולתכלית, וכדי להגיע לכך צריך לעבוד וללמוד ולהתייגע כל ימיו. וכאשר 
נבין את התורה, נכיר בהבדל הגדול בין אדם שהוא עם תורה לאדם שהוא 
בלי תורה, שהוא כהפרש בין בהמה לאדם. האדם צריך לחיות כסדר תחת 

לימוד וחינוך, אסור לעזוב ולהסיח דעת לרגע.
כשיוצאים לבין הזמנים ורואים אחרת, זה משפיע מאד, אל תחשבו שאין 
זה משפיע, שהנה רואים אנו כח השפעה של יום אחד, יום אחד אדם בוכה 
כיון  יום הוא משתנה לגמרי,  ולאחר  מבלי שתהיה אפשרות להבין אותו, 
שראה אנשים שחיים כך. מעשה זה עורר אותי מאד, והראה לי שהאדם אינו 

רואה על עצמו, ועד כמה האדם מושפע מהאדישות של העולם.
וזו התועלת במה שאמרו חז"ל )אבות א,ד( הוי מתאבק בעפר רגליהם ]של 
חכמים[, להיות בחבורה של תלמידי חכמים, לשמוע את דבריהם. הנוסע 
כנגד  ברזל  בכוחות  עצמו  את  להחזיק  שעליו  לדעת  צריך  הזמנים,  לבין 
הסביבה, גם בישיבה אפשר שיהיה רפיון, אך מדברים ומתחזקים, וכשרוצים 
יש אפשרות לשמוע ולהבין, אבל בבית וברחוב שומעים רק דברים אחרים, 

4



ענין שבת הגדול
יש סימן שלם בשולחן ערוך )סימן תל(, "שבת שלפני הפסח קוראין אותו 
שבת הגדול". היום לא מקיימים את הלכה זו רק במודעות וכדו'... אבל זה 
אי  משפט  חושן  של  שבדינים  התומים  דעת  את  ויש  בשו"ע.  מפורש  סימן 
אפשר לומר 'קים לי' נגד דעת השו"ע, ואמנם בדברי הגר"א נראה שאפשר 
לומר 'קים לי', מ"מ וודאי שדעת השו"ע היא יותר מסתם דעה, וכאן הוא פוסק 

שקוראים לשבת זו שבת הגדול. 
ובאמת נאמרו בזה הרבה טעמים. ויש טעם ידוע, שהרי הצדוקים פירשו את 
שבת  לאחר  העומר  ספירת  את  שמתחילים  השבת"  ממחרת  לכם  "וספרתם 
בראשית. והנה הרמב"ם כתב על הצדוקים שהם טועים, אבל המאירי )יומא 
יט,ב( כתב שבאמת הם משבשים ואפילו שוטים. שהרי אי אפשר ללמוד רק 
את התורה שבכתב בלי התורה שבעל פה, שעל זה הקב"ה כרת ברית, וכיון 
לשבת  קוראים  אנו  לכן  מפסח  העומר  ספירת  את  לספור  מתחילים  שאנו 
שקודם לפסח 'שבת הגדול' לומר שזו 'שבת בראשית', ולהבדיל מפסח שהוא 

השבת שממנו מתחילים לספור את הספירה. 
הימים  כפי שביאר מרן שליט"א במקו"א, שכל הקדושה של  והיינו  ]א"ה, 
ימות  שכל  קדש",  למקראי  "תחילה  שהיא  השבת  קדושת  מכח  היא  טובים 
השבוע הם סביב השבת, קודם השבת ואחר השבת, והשבת היא באמצע שהכל 
מגיע מכח השבת. וכידוע יו"ט ג"כ איקרי "שבת" ושבת בראשית הוא "שבת 
שבתון" וע"כ בכדי להדגיש שממחרת השבת הוא יו"ט של פסח, קורין לשבת 

שלפני 'שבת הגדול' שהוא שורש קדושת המועדות.[
וזה נתגלה לנו ע"י התורה שבעל פה, ובלי זה אין שום הבנה בתורה שבכתב. 
ש"ממחרת השבת" הוא בדוקא, מאחר שכל תכלית יציאת מצרים הוא "תעבדון 
את האלוקים על ההר הזה", ואין מציאות של יציאת מצרים בלי זה, ממילא זה 
כל הנקודה, שמיד ממחרת היו"ט של יציאת מצרים מתחילים בספירת העומר 
ובהשתוקקות הגדולה לזמן מתן תורתינו, ואת זה הצדוקים לא מבינים, ואצלם 
מתקבל כי פסח ושבועות הם שני עניינים נפרדים, ומאבדים בזה את כל הלב 
של ספירת העומר. ולכן כדי להפקיע מדעתם אנו קוראים לדורות לשבת זו 

'שבת הגדול' שזו השבת שמכוחה הכל.

מדאורייתא בביטול בעלמא...
הנה בחמץ רואים דבר שלא מוצאים כ"כ בשום מקום, שמדרבנן כ"כ החמירו, 
ומדאורייתא הרי בביטול בעלמא סגי.  יש כ"כ הרבה חומרות בפסח,  שהרי 
והראשונים האריכו מדוע מדרבנן צריך גם ביעור ולא מספיק ביטול, והר"ן 
מבאר כי אין דעתם של בני אדם שווה, ופעמים שאע"פ שיבטל בפיו אינו 

מבטל בליבו יפה.
והזוהר, ומבואר כן בהרבה מקומות,  לבאר בזה, דהנה בכל המדרשים  ויש 
שחמץ ושאור זה היצה"ר, 'שאור שבעיסה מעכב'. וכל ההבדל בין חמץ למצה 
הוא כחוט השערה, ההבדל בין ח' של חמץ לה' של מצה, והדברים ארוכים 

ואכמ"ל. אך בעצם זה המראה של כל היצר הרע'אס... 
בטל  הכל  כי  סגי,  בעלמא  ביטול  שמדאורייתא  גדול  כלל  כאן  רואים  אך 
ומבוטל כעפרא דארעא! וכמו שאמר שלמה המלך "הבל הבלים הכל הבל", 
אלא שחז"ל ראו שאין דעתו של כל אדם לבטל יפה, ולכן אמרו שצריך להיזהר 
מהיצר הרע בהרבה סייגים ואזהרות... )במשל בהרבה הלכות בפועל למעשה 
שצריך בדיקה וכו' אבל לפעמים הנמשל יותר עיקר מהמשל( אבל תמיד צריך 
בליבו  להשריש  צריך  שהאדם  הדאורייתא,  של  היסוד  עם  ולהישאר  לזכור 

שהכל הבל הבלים! ומדאורייתא הוא בביטול בעלמא.
וצריך שיהא לו תחליף, ואם  יכול להסתפק בכלום  ודאי שהאדם לא  אבל 
האדם יודע שהתורה זה פי ... א"א להגדיר... כי נצחיות אי אפשר להחליף, 
ואין לנצחיות הגדרה במספר, וכל המשלים לא יספיקו. לכן האדם משקיע את 
עצמו רק בתורה "כי אם בתורת ה' חפצו" לא מספיק שגם בתורת ה' חפצו, 
אלא רק זה חפצו - "כי אם"! צריך להשריש בליבו שיהא ביטול גמור, ולא 
להסתפק באמירה בעלמא. ולעשות בדיקה וביעור, לחטט בליבו לנקות את כל 
הדברים שמביאים היפך מזה. שיהא עול תורה בשמחה ובלב טהור ונקי, שכל 

החמץ והשאור שבעיסה יהא בטל ומבוטל.

איסור חמץ אפילו במשהו
בחמץ  הזהירות  "חובת  שליט"א:  מרן  אמר  תשע"ד  חורף  זמן  סוף  בסיום 
היא אפילו במשהו, זהירות מכל דבר שמחמיץ, ומכל נדנוד של חטא, זהירות 
שמחויב בה כל אחד להשמר מכל "שאור שבעיסה", ומכל משהו ששייך לרחוב, 
החובה היא להתרחק מכל השפעה חיצונית אפילו במשהו, להתרחק מכל דבר 

שהוא שאור שבעיסה". 

כח ההשפעה של ליל הסדר
וצריך לדעת שעם ישראל זה גוף אחד כידוע. ואם יש אחים טועים החיסרון 
הכי  היהודים  מהי  בארה"ב  סקר  שהיה  בערך  שנה   15 לפני  לי  סיפרו  בנו, 
שייכים,  שהכי  הזמן  זה  שיוהכ"פ  וחשבו  ליהדות,  שייכות  להם  יש  רחוקים 
לגמרי  שמופקעים  ביותר  הרחוקים  שאפילו  הזמן  זה  הסדר  שליל  והתברר 
רח"ל מקיימים את זה, וזה מוסר השכל גדול בשבילנו למה דווקא ליל הסדר.

מעשה שהיה ברופא מסור מאוד )איני רוצה להזכיר את שמו( שהיה מופקע 
מיהדות לגמרי רח"ל, היה ידוע שאין לו שייכות לא לשבת ולא לשום דבר, 
וסיפר לי יהודי שהיה אצלו בערב פסח, והרופא אמר לבני ביתו משהו בעניני 
לו מה  ואמר  נאנח  יהודי, מה השייכות שלו לפסח,  פסח, ושאל אותו אותו 
אני יכול לעשות, אני נזכר מפחד הנורא שהיה בבית אצל אמי ואני לא יכול 
להתגבר... אני מנסה להשתחרר מזה וזה לא הולך, המעשה הזה עשה לי רושם 
נורא אם הוא היה רואה אותו דבר בשבת ובלימוד תורה ובכל דבר אחר הכל 
היה אצלו כך! כל אחד כמה שהיה רחוק, אבל מה שנחרט מהבית כדבר נורא 

זה נשאר, וזה מחייב אותנו.
ידועים דברי החת"ס בדרשותיו לבאר למה "ספרי חיים וספרי מתים פתוחים 
לפניו" שגם את המתים דנים כל שנה שאם אדם עשה איזה קולות ואחרים 
וק"ו  ממנו  נטבע  והכל  דורות  הרבה  להתגלגל  יכול  זה  דבר  מזה,  הושפעו 
במידה טובה. ]החת"ס שם כותב שמפני זה המתים מצטרפים לתפילות, כי 
הם רוצים שהוא ישוב בתשובה כיון שצריכים זכויות, ומוסיף החת"ס: כמו 

שרואים בחוש. החת"ס ראה את זה ולנו אין כל השגה בגדלות החת"ס[.
שנזכה שהתקיים בנו, ושתתקיים התורה בנו, ואם נהיה שלמים, ודאי שזה 
ישפיע לרחוקים "וישמעו רחוקים ויבואו ויתנו לך כתר מלוכה". וזה המגן הכי 
גדול נגד המקטרגים והמפריעים. ונזכה ל"ומלאה הארץ דעה את ה"', הדעת 
האמיתית, שלימות הדעת, "דעת חסרת מה קנית" דדא ביה כוליה ביה, וזה 
היה מעלתם של דור מקבלי התורה, דור של משה רבנו ודור דעה שמשה היה 

בחמת הדעת.
ונזכה לשמוע את התורה מהקב"ה בכבודו ובעצמו "ישקני מנשיקות פיהו" 

שיגיע הזמן במהרה בימינו אמן.

משולחנו של מרן רבינו ראש הישיבה הגר"ש אויערבאך שליט"א 

ואינם על פי הבנת התורה. 

להלן קטעי חיזוק קצרים שנשמעו מפיו של מרן רבינו ראש הישיבה 
הגר"ש אויערבאך שליט"א:

"אם הבעל לכו אחריו"
סיפר הגאון רבי שבתי יגל זצ"ל, שפעם אחת היה בוורשא ונכנס לגביר אחד 
ביחד עם עוד מספר ראשי ישיבות, ובתוכם היה מרן הגאון רבי ברוך בער זצוק"ל.

והנה אותו נדיב היה תומך גם בישיבה שלא בדרך המסורה )תחכמוני(, וביקש 
מהם שיכנסו לבקר שם... רבי שבתי יגל ניסה לומר לו שהם לא מעוניינים בכך, 
וניסה דרך מספר הלצות ובדיחות למנוע מהבקשה, אמנם הגביר לא הבין וביקש 

מאד שיכנסו לבקר בתחכמוני.
עד שלפתע הגיב רבי ברוך בער ואמר: מקובלנו מהרבי )מרן הגר"ח מבריסק 
זיע"א(: אם הבעל לכו אחריו )מלכים א' יח,כא( - היינו שיותר טוב ללכת אחרי 

הבעל מאשר לפסוח על שני הסעיפים!
מעשה זה סיפר רבי שבתי יגל לפני מרן הרב מבריסק זיע"א, והרב מבריסק 
הגיב: אני לא שמעתי מאבא ז"ל שזה יותר גרוע, אלא שאמר שאם פוסחים על 

שני הסעיפים, ממילא אח"כ כבר הולכים אחרי הבעל!

עלינו להיות תמיד במצב של עלייה
ישנם אברכים ובחורים שלפעמים מגיעים לאיזה מצב של עלייה וכבר מפסיקים 
להתאמץ כל כך להתעלות אלא רק לשמור על הקיים. יש בזה בחינה של "נזורו 
אחור" שאמר ישעיהו )ישעיה א,ד( בשעת חורבן הבית, והשורש לזה היה כבר 

במתן תורה במה שאמרו )שמות כ,טז( "דבר אתה עמנו ונשמעה". הם הסתפקו 
בזה ולא רצו לשמוע יותר מפי הקב"ה, ועל זה תשש כוחו של משה רבינו כנקבה.

כך היה תמיד אצל כל גדולי ישראל האמיתיים, רבותינו אשר מפיהם אנו חיים, 
רבי מאיר שמחה, רבי חיים והחזו"א... תמיד הוסיפו שטייגן על שטייגן.

וזכורני שאבי מורי זצוק"ל חזר פעם בחול המועד מביקור אצל מרן הגאון רבי 
איסר זלמן מלצר זצוק"ל בעת זקנותו בסוף ימיו, וסיפר בהדגשה שרבי איסר 
זלמן הינו למעלה מגיל שבעים, ואמר רא"ז בפשיטות לאמו"ר כי החליט כעת 
יותר  לעשות  זה  ידי  על  שיוכל  מרגיש  הוא  כי  זבחים,  מסכת  ללמוד  להתחיל 

'שטייגן אין לערנען' – להתעלות בתורה!

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

ענקים, שייך להוסיף עוד ושייך בזה חיזוק.
וכבר אמר אחד הגדולים )ויש בזה מכמה מגדולי הדורות(, מה שכולם מבינים 
בפשטות שהיום זה דבר רחוק להגיע למצב גבוה ומרומם כמו אמוראים וכמו 
שם  שכולם  בשכונה  יחיה  אדם  אם  שהרי  גדול,  אותו  ואמר  קודמים,  דורות 
עמלים ויגעים באופן נורא כאמוראים, וודאי שהוא לא יוכל להשלים עם המצב 
שהוא שונה, שהוא לא כמו כולם, ויתאמץ ויעמול להשיג ולהיות כמו כל השאר. 
ולכאורה מאיפה יש לו פתאום הכוחות לזה? אלא, האמת היא שאדם יכול להגיע 

לדרגות בלי גבול, ועד כמה ש"יגבה לבו" כך יוכל להגיע ולהשיג...
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תם או טיפש?
ואחד רשע",  ההגדה מכנה את הבנים "אחד חכם  בעל 
ורבים הקשו, הלא 'חכם' ו'רשע' אינו דבר והיפוכו, והיה 

לכאורה ראוי לומר 'חכם' ו'טיפש', או 'צדיק' ו'רשע'?
נראה  חריף:  בביאור  זיע"א  יואל מסאטמאר  האדמו"ר הגה"ק רבי  כך  על  והשיב 
כי בעל ההגדה בא ללמדינו, כי למולו של הרשע הניצב כנגדינו, אין מועלת רק 
מדרגת 'צדיק' לבדה, מאחר וזה הרשע לוחם בערמומיות בשקר ובזיוף כנגד הצדיק, 
והוא בצדקתו המרובה כלל אינו מעלה על דעתו את התחבולות והערמימות שטומן 
ביראה',  להיות 'ערום  צריך  האדם  כי  יז,א(  )ברכות  חז"ל  אמרו  וכבר  הרשע,  לו 
לפיכך בנוסף למדריגת 'צדיק', תובע בעל ההגדה כי עליו להיות גם 'חכם', ולהשכיל  

להסיר את המסוה מעל כוונותיו הרעות של הרשע...
הבן  מוזכר  ה"ד(  פ"י  )פסחים  ב'ירושלמי'  כי  מסאטמאר,  ציין הגה"ק  עוד 
ה'תם' בלשון שוטה, ושם משיבים לו את אותם תשובות אשר ב'בבלי' עונים אותם 

לחכם, ויש להבין הטעם בזה?
אמנם נראה בדרך צחות, כי ה'ירושלמי' קורא ל'תם' - טיפש, וזאת מאחר ובכל 
העולם אפשר לכנות אדם חסר דעה בלשון המעטה 'תם', אבל תנא 'ירושלמי' בארץ 
ישראל קאי, ו"אוירא דארץ ישראל מחכים" )ב"ב קנח,ב(, ומי שגר בארץ ישראל 

ובכל זאת לא הועיל לו הדבר להחכים, הוא לא רק 'תם', אלא גם 'טיפש'...

בשורת הבנים
בשורת  - "על  וישתחוו"  העם  "ויקוד  הפסוק  על  יב,כז(,  )שמות  רש"י מפרש 

הגאולה ועל בשורת הבנים" - שיהיו להם.
סבלו  וסבל  צרות  כמה  שהרי  גדולה,  בשורה  היא  הגאולה  בשורת  אכן  וקשה, 
במצרים ובעינוי השעבוד, ועל כן מובן שצריכים על בשורה כזו ליקוד ולהשתחוות, 
אמנם על 'בשורת הבנים' מה מקום היה להם לשמוח בזה, והלא אין לך דור שנתברך 
בבנים כדור יוצאי מצרים שהיו יולדות ששה בכרס אחד, וא"כ מה היה בה באותה 

בשורה עד שנאמר עליה "ויקוד העם וישתחוו"?
וביאר בזה מרן רבינו בעל ה"אבי עזרי" זיע"א: הנה כשאנו מתבוננים בדורנו זה, 

אין אנו רואים אבא שמוליד בן, אלא אנו רואים אבא שמוליד אבא...
לפנינו גדל דור אשר בו אדם מוליד אדם עצמאי החי וגדל לו בתא נפרד, הוא עורך 
מחשבות לעצמו ומגיע למסקנות משלו, לא את האב מעניין מה עושה בנו ולא את 

הבן מעניין מה עושה אביו...
אמנם, התורה אומרת "ְוָהָיה ִּכי ֹיאְמרּו ֲאֵליֶכם ְּבֵניֶכם ָמה ָהֲעֹבָדה ַהֹּזאת ָלֶכם", דהיינו 
כדי  האב  דרכו של  מהי  להבין  ומבקש  אביו  במנהגי  מתעניין  הוא שהבן  שהמצב 

ללכת בדרכיו.
כך היא הדרך וזהו הסימן לכך שקם כאן דור של 'בנים' המבקשים לצעוד וללכת 

בדרכי אבותיהם, ועל דבר זה "ַוִּיֹּקד ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו" - היא 'בשורת הבנים'...

שאלת החכם לעומת שאלת הרשע
נכדו של מרן רבינו הרב שך זיע"א, שאלו בליל הסדר, מה בין שאלת החכם לשאלת 

הרשע, הרי שניהם שואלים לטעם מצוות החג?
חייך מרן זיע"א וענה: דע לך כלל, אותה שאלה עצמה – תלוי מי שואל אותה...

והוסיף: הסכת ושמע מעשה שהיה, שסיפר דודי מרן הגאון רבי איסר זלמן מלצר 
זצ"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?!
שמע הצדיק, והדברים פלחו את לבו, שנתו נדדה, והוא ערך חשבון נפש 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 
נסתר! לאחר התפלה התקרב אל  הזכות לפגוש בצדיק  לידו  נתגלגלה  צדיק, הנה 
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 מרן זיע"א, אותה התבטאות עצמה, ותלוי מי אמרה...

שרצונו  מפני  שואל  החכם  אבל  אותה שאלה,  את  אמנם  שואלים  והרשע  החכם 
באמת להבין, ורשע שואל, בשביל לזלזל במצוות...

איך מתייחסים לבן הרשע
הקשה מרן הגאון רבי אהרון קוטלר זצ"ל: הנה בהגדה כתוב שעונים לבן הרשע 

ואילו בתורה כתוב  לי בצאתי ממצרים",  ד'  זה עשה  "בעבור 
תשובה אחרת לבן הרשע, שכתוב: "והיה כי יאמרו אליכם בנכם 

מה העבודה הזאת לכם, ואמרת זבח פסח הוא לד' וגו' "!?
ההוא  ביום  לבנך  "והגדת  כתוב  שבתורה  הקשה,  עוד 
ואילו  הרשע,  לבן  תשובה  בתורת  לא  ממצרים"  בצאתי  לי  ד'  עשה  זה  בעבור 
לשא יודע  שאינו  לבן  לתשובה  וכפתיחה  הרשע,  לבן  כתשובה  כתוב  זה  בהגדה 
ול!?                                                                                                                                                                                                                   
זצ"ל: שבתורה אין משיבים באמת לבן הרשע, שכן לא  הגאון רבי אהרון  תירץ 
"ואמרתם", כי למעשה מקהים  "וענית", אלא נאמר  "ואמרת אליו", או  נאמר שם 
את שיניו ואין מתייחסים אליו כלל! אבל הואיל והאב יושב עם בניו, ואחד מהם 
התריס כך, ויש חשש שהדיבורים שלו יזיקו לבנים האחרים ששומעים אותו, שהרי 
כל דיבור לא טוב ששומעים מזיק! יש להתחזק ולחזק את שאר 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 
מקהלנו,  אותו  מוצאים  אנו  כך   – מהכלל  עצמו  את  שהוציא  כפי  כי  לך,  ולא  לי 
ויש להתרחק ממנו בתכלית  כי אין לדבר עם הרשע כלל,  מתעלמים ממנו כליל, 

הריחוק.

כששומעים קרירות צריך להתחזק
בשיחה שנשא הגאון הגדול רבי זבולון שוב שליט"א בפני תלמידיו ושומעי לקחו 
מה  שואל  הרשע  הבן  הנה  אחר:  בנוסח  הדברים  בין  אמר  תשע"ד  פסח  בחוה"מ 
העבודה הזאת לכם, וכתוב בפסוק שעונים לו, "ואמרתם זבח פסח הוא לד'", ובהגדה 
כתוב שלא עונים לו, וצ"ב. ואומר על כך רבינו הגר"א, שבאמת לרשע לא עונים! 
שמרן  וכמדומני  לו,  להגיד  ענין  אין  לכן  לעשות,  רוצה  אינו  כה  שבין  מפני  וזהו 
ה"בית הלוי" אמר על כגון דא, שעל שאלה יש תירוץ, אבל על תירוץ אין תירוץ! 
ומעתה צ"ב מדוע כתוב בתורה "ואמרתם זבח פסח הוא לד'"!? אומר רבינו הגר"א 
דבר יסודי עד מאוד: שהרי אם נדייק בפסוק, לא כתוב "ואמרתם לו" כמו שכתוב 
בבן החכם, אלא "ואמרתם", והיינו שכל אחד צריך לומר זאת לעצמו, והיינו שמכיון 
שהרשע הכניס קרירות בעבודת ד', מוטל עלינו לשבת ולחזק את עצמינו יותר ויותר 

ש"זבח פסח הוא לד'".
לשמוע  הגדול  הפחד  וזהו  חלילה,  להיקלע  שאמורים  מצב  בכל  גדול  יסוד  וזהו 
את אותם רשעים שפרקו מעליהם עול תורה, וכשמכניסים קרירות אומרת התורה 

"ואמרתם זבח פסח הוא לד'", צריך להתחזק ביותר כנגד הקרירות!

ַהְקֵהה ֶאת ִׁשָּניו 
נשאל מרן רבינו הרב שך זיע"א, מדוע להקהות לרשע את שיניו, מדוע לא להסביר 

לו שדרכו שגוייה ולנסות להשיבו למוטב?
בבעלות  חנות  היתה  אחת  בעיר  שהיה,  מעשה  לכם  ואספר  שמעו  ואמר:  נענה 
יהודית, שמכרה בשר טרפה רחמנא לצלן, באו בעלי החנות לרב ובקשו... הכשר 

לחנות!
תמה הרב: כיצד אוכל לתת הכשר, והחנות מוכרת נבלות וטרפות! השיבו הבעלים 
היא גופא – יעניק הרב אישור שאנו מוכרים בחנות זו נבלות וטרפות והחנות טרפה 

לחלוטין! מסר הרב בידי הבעלים את האישור כתוב וחתום.
לקחו את המכתב, מסגרוהו ותלוהו על הקיר מאחרי הדלפק, לנכח דלת הכניסה, 
ראו הכל מכתב ממסגר ובו שם הרב, חתימתו וחתמו, ונהרו לקנות בחנות, איש לא 

טרח לקרא באותיות הקטנות....
כיוצא בכך, ברגע בו טורח הרב להשיב לשאלת הרשע ולסבר אזנו, מקבל הרשע 
ולהיות  לחברתם  לקבלו  עלולים  הבנים  ושאר  הוא,  שיח  בר  בקהל,  לבוא  הכשר 
מושפעים ממנו, לפיכך חייב הרב להקפיד שלא תהיה כל שייכות ביניהם, ולהבהיר 

שהרשע אינו בר שיח כלל וכלל.

ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנָך 
על הפסוק "והגדת לבנך" הקשה ה"אור החיים" הקדוש )עה"ת(, אמאי כתוב בלשון 
הגדה שמשמעו דברים קשים כגידים כדאיתא בפירש"י )שמות יט,ג(? ויעוי"ש מש"כ 

בזה.
הרי  זצוק"ל:  קרלנשטיין  צבי  דב  רבי  הגדול  הגאון  'גרודנא'  ר"י  כך  על  וביאר 
ה ְיֹהָוה  בתשובת "בעבור זה" שכתוב "וִהַּגְדָּת ְלִבְנָך ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר ַּבֲעבּור ֶזה ָעֹשָ
ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים", כלול בזה גם התשובה לבן הרשע, וכמו שכתוב בהגדה שעשה 
ד' "לי ולא לו", ואם כן שפיר כתוב בזה לשון 'הגדה', דהרי מיירי כאן גם בבן רשע, 

ומובן היטב מה שכתוב כאן דברים הקשים כגידים, שעונים לרשע...

"ָּברּוְך ַהָּמקֹום ָּברּוְך הּוא, ָּברּוְך ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה 
ָרֵאל, ָּברּוְך הּוא" ְלַעּמֹו ִיֹשְ

בביאור דברי בעל ההגדה כאן דרש ראש ישיבת 'גרודנא' 
הגאון הגדול רבי דב צבי קרלנשטיין זצוק"ל, וכך פתח ואמר:

היצר הרע מחפש תמיד בכל עת לשבור כל אחד שלומד תורה, ורוצה להתעלות 
ולגדול בתורה ויראת שמים, שלא יעלה בתורה ויראת שמים. ואחד מהדרכים שלו, 
שהוא אומר לאותו נער, תראה איך שאתה לא מצליח בלימוד התורה, אתה רואה 
שאתה לא מוצלח... עד שאותו נער מתחיל להאמין בזה שהנה הוא באמת לא מסוגל 
לא  לדעת  וצריך  לפעמים,  מרגישים  בחורים  הרבה  הזו  וההרגשה  בתורה,  לגדול 

להישבר! כי אלו מחשבות היצר הרע. 
בנים  ארבעה  "כנגד  שאומרים  ושומע  הסדר,  לליל  נער  אותו  מגיע  כאשר  והנה 
דיברה תורה, אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול", הוא אומר 
לעצמו: בודאי אינו לא בגדר ה"בן החכם", שהרי היצר מכניס בו מחשבות שהוא הרי 
לא לומד ולא מסוגל ללמוד, אמנם, הוא אומר לעצמו, אני לא "רשע", שהרי בכל זאת 
אני לומד כן תורה, ורוצה להתעלות בתורה ויראת שמים, וגם כן אינו מרגיש כל 
כך שפל בעצמו לחשוב שהוא "שאינו יודע לשאול", ובהכרח הוא מוצא את עצמו, 

כבן ה"תם"...

שמחתנו",  "זמן  שהוא  בחג  יושבים  וכשכולם 
להישבר  מתחיל  הוא  ושמחים,  הסדר,  ליל  בשולחן 
ח"ו... ומתחיל לחשוב הנה יש כזה בן שהוא הבן התם, 
אז כנראה שאני הוא הבן הזה, והוא מתעצב על ליבו.
ואם הדין הזה שיש להזכיר את ארבעת הבנים בליל 
הסדר, בזמן שצריכים להיות בשמחה, יכול לגרום עצבות להרבה נערים מישראל, 

צריך להבין איך תקנו כזה דין שיכול לגרום בזמן שמחה לעצב!?

להתחיל בברכות התורה 
והנה לפני שמזכירים את הארבע בנים, אומרים: "ברוך המקום ברוך הוא, ברוך 
שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא", ובספר "שיבולי הלקט" כתב: בטעם שאומרים 
ברוך המקום, יש מפרשים, לפי שרצו לדרוש את הפסוקים הכתובים ארבע בנים, 
מתחילים בברכת התורה, שמה שאנחנו אומרים "ברוך שנתן תורה לעמו ישראל", 

זהו ברכת התורה.
הקב"ה  עמנו  הטובה שעשה  על  ברכה  הרמב"ן שהוא  כתב  התורה  ברכת  ובענין 

בתתו תורתו לנו, והודיענו המעשים הרצויים לפניו.
וצריך להבין מה השייכות של ברכת התורה לאמירת ה"ארבע בנים"? וברור שזה 
לא בשביל מה שמזכירים דרשות של "ארבעה בנים" לומדים בזה תורה, שהרי ברכת 

רוממות ההגדה
ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ָבִנים ִּדְּבָרה תֹוָרה

הרב
דוד 

ויספיש

רוממות התורההמשך
חיזוק התורה

הרב
שלמה
ליב לף
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כל אחד לפי דרגתו
שח מרן רבינו רה"י הגר"ש אויערבאך שליט"א: מרן ה"בית 
כאשר  בחנוכה,  מצות  לאפות  מתחיל  היה  זיע"א  הלוי" 
בדרך כלל אפה שלוש פעמים עד לחג הפסח כיון שלא היה 

ומרן  פעמיים,  ולפעמים  אחת  פעם  לפעמים  אפה  זיע"א  הגר"ח  מרן  בנו  מרוצה... 
הגרי"ז זיע"א אפה תמיד רק פעם אחת, אף שלפעמים לא היה מרוצה. ואמר רבינו 
שליט"א כי אם היה רואה היום את המאפייה של הרב מבריסק, היה חרד מאד מעוצם 
הזכרון מהפחד והיראה שהיה שם, אלא שכבר שינו שם את הכל, וזו כבר לא אותה 

מאפייה...
עוד שח מרן שליט"א: שמעתי פעם אחת מהרב מבריסק לאחר אפיית המצות שלו: 
אבא לא היה לוקח כאלו מצות! ]שהיה מחמיר יותר[... ]מתוך הספר החדש "מראש 

מקדם"[

מצות מצה בגלות
המלחמה  בזמן  היה  זיע"א  מבריסק  הרב  מרן  בחיי  פסחים  ממסכת  מיוחד  פרק 
האיומה, שנות השואה הנוראה, כשמרן ברח מבריסק והגיע לוילנא. עם התקרב חג 
הפסח של שנת ת"ש, החלה להטריד את מנוחתו של מרן זיע"א הדאגה, מנין ישיג 

חיטים שמורה מעת קצירתן, כפי שנהג מידי שנה בשנה.
בנו הגאון הגדול רבי מאיר הלוי סאלווייציק זצוק"ל סיפר כי לאביו מרן זיע"א היה 
קרוב משפחה שהתגורר בליטא, שהיה סוחר חיטים, מרן זיע"א הריץ אליו מכתב, בו 
שטח את דאגתו וביקש את עזרתו. במענה לפנייתו השיב לו הקרוב, כי ברשותו כמות 

הגונה של חיטים שמורות כהלכתן, והוא ישלח לו מהן כדי צרכו לוילנא.
בעיית החיטים באה על פתרונה, אך כאן התעוררה שאלת אפיית המצות בהידור, 
וילנא לא נהגו באכילת  הוא לא ידע היכן ומתי יאפה את מצותיו, בעוד שתושבי 
מצה של יד והשתמשו במצות מכונה, הרי שהוא הקפיד ביותר על אכילת מצות של 
יד, והסתפק אם יצליח למצוא מאפית מצות מהודרת שתענה על דרישותיו ודקדוקיו 
שבעליה יסכימו להסדרי הכשרות וההידורים הרבים. גם אם ימצא מאפיה כזו, הוא 
המרא  של  בכבודו  פגיעה  משום  בכך  יהיה  המקום,  ממנהגי  בחורגו  כי  מאד  חשש 

דאתרא מרן הגאון רבי חיים עוזר זצוק"ל שנתן את כשרותו על מצות המכונה.
הגרח"ע  מרן  אצל  מביקוריו  באחד  פתרונו.  על  בא  זיע"א  מרן  של  זה  חשש  גם 
זצוק"ל, פנה אליו רבי חיים עוזר ואמר: "הנה ימי פסח קרב ובא, לבטח ירצה לאפות 
מצות יד כדרכו וכאוות נפשו. אם כן, ידע נא שברחוב פלוני ישנה מאפיה מהודרת 

בה יוכל לאפות מצות יד כמנהגו מקדמא דנא ובתכלית ההידור".
זיע"א, הוא היה אחוז התפעלות מכך שרבי  אבן כבדה נגולה מעל ליבו של מרן 
חיים עוזר ירד לסוף דעתו והבין מעצמו שחפץ הוא לאפות מצות יד, אלא שחושש 
מפגיעה בכבודו, ומשום כך הקדים לומר לו שיכול הוא לאפות במקום פלוני, כדי 

שתנוח דעתו עליו ולא יראה בכך שום נדנוד של פגיעה ח"ו.

קנאת מחמירים תרבה הידורים
צעדו זה של רבי חיים עוזר היה למורת רוחם של מספר רבנים מורי-צדק של העיר, 
שהשמועה על כך שרבי חיים עוזר הציע לרב מבריסק לאפות מצות בעצמו הגיעה 
הרב  של  בידו  שניתנה  העובדה  כי  בטענה  גלויה  בתרעומת  אליו  ופנו  לאוזניהם, 
מבריסק הרשות לאפות בעיר מצות כמנהגו, עלולה להתפרש כקריאת תגר על אופן 
אפית המצות מכונה הנהוגה בוילנא זה עידן ועידנים, ויש בכך משום הוצאת לעז על 

המצות הנאפות בעיר כאילו שאינן על טהרת הכשרות וההידורים.
לעומתם:  הגיב  טענתם  את  עוזר  חיים  רבי  מרן  הגולה  בני  כל  של  רבן  בשמוע 
אדרבה, לא זו בלבד שאין זה גורע מהידור כלל המצות, אלא שדווקא הרשות הנתונה 
לרב מבריסק תגרום לכך שאף שאר המצות שבעיר תעשינה בתכלית הכשרות ועל 
הצד היותר טוב. שכן מתוך שיתבוננו בהליכותיו של הבריסקער רב, עד כמה הוא 
מהדר ומדקדק בעסק אפיית המצות, תתעורר קנאת סופרים, והכל יעשו אף הם ככל 

יכולתם על מנת שכשרות המצות תהיה בתכלית ההידור.
החל  זצוק"ל  הגרח"ע  מרן  הצביע  עליה  המהודרת  למאפיה  זיע"א  מרן  בהגיע 
במלאכת ארגון סדר אפיית המצות, חתנו הגאון הגדול רבי מיכל פיינשטיין זצוק"ל 
שנרתם לצורך כך גייס את בני הישיבה במיר שיתעסקו במלאכה, ולבקשתו מסר 
מרן זיע"א בידו הוראות מדויקות על אלו דברים יש להקפיד ולשים דגש בעת לישת 
הבצק ואפיית המצות, כמות המים והקמח שבכל עיסה, וכיו"ב זהירויות ודקדוקים 

שונים שבהם היה מורגל ומקובל מאבותיו הגדולים לבית לוי.

כבוד התורה – דאורייתא
עוד שח הגר"מ הלוי זצוק"ל: באותו חג הפסח בוילנא הבחינו בני ביתו של מרן 

מן  בהרכבו  שונה  לשימוש  הנפוץ  הסוכר  כי  זיע"א 
הסוכר הגולמי אליו היו רגילים בבריסק, ועלה החשש 
שמא  משווקי הסוכר בוילנא עירבוהו בשמן קטניות. 
בהוראתו של מרן זיע"א, בישלו את הסוכר טרם החג 
בתערובת מים, בכמות כזו שיהיה ודאי פי שישים מכמות השמן, כך שאף אם עורב 

שמן קטניות לתוך הסוכר הרי שיהא בטל במיעוטו קודם הפסח והוכשר לאכילה.
זיע"א לביקור חג אצל מרן הגאון רבי חיים עוזר  ביום טוב של פסח, הגיע מרן 
זצוק"ל שכיבדו בכוס תה, וכשרבי חיים עוזר הגיש למרן זיע"א צלוחית שבה הונחו 
קוביות הסוכר, נטל מהן מרן זיע"א, עירבן בכוס התה שהיה מונח לפניו ולגם ממנו 

מפני כבודו.
מרן זיע"א מיד בצאתו מהבית בסיומו של הביקור, ניגש לקרן זוית והתאמץ בכל 
כוחו לפלוט מפיו את שאריות הסוכר. ולתמיהת מלוויו הסביר: כי המנהג שלא לאכול 
קטניות הוא חומרא מדרבנן )רבותינו הראשונים(, ואילו לאכול ממה שרבי חיים עוזר 

מגיש זהו כבוד התורה, שחיובו מדאורייתא!
כאן הפטיר הגר"מ הלוי זצוק"ל: "אבא, שכל חייו מסר את נפשו על דקדוקי והידורי 
הלכה, וכל חשש ונדנוד קל של חטא החריד אותו עד עמקי נפשו ונשמתו, ואף על 
פי כן היה לו ברור כי כבוד התורה הוא מדאורייתא, וכשגדול הדור נותן ומגיש אין 

מפקפקים, נוטלים ואוכלים!"

דבר חדש צריך ליזהר יותר...
היתה  גם  זה  בענין  זצוק"ל  שפירא  שמואל  משה  רבי  הגדול  הגאון  של  הנהגתו 
מופלאה. אביו הגאון הגדול רבי אריה זצוק"ל היה אוכל מצות מכונה, וסיפר הגרמ"ש 
זצוק"ל לבנו הג"ר אהרן שליט"א שנהג כן בשנותיו האחרונות שהוקשה עליו אכילת 
מצות יד מפני שהיה חולה מעיים, והיה מזיק לו אכילת מצות יד )ומ"מ היה אוכל 
כזית ראשון ממצות יד(, אך היה מפרק כל המכונה ממש לפני האפיה ומנקה אותה 

היטב.
ומרגלא  יד,  מצות  רק  לאכול  מצעירותו  כבר  לעצמו  הנהיג  זצוק"ל  הגרמ"ש  אכן 
בפומיה את אשר אמר לו רבו המובהק מרן הרב מבריסק זיע"א בכהאי לישנא, "אינני 
יכול להיות שמצות  יותר ממצות מכונה,  יד הם כשרים ומשובחים  אומר כי מצות 
מכונה מהודרות יותר, אבל מצות יד הם דבר שנהוג שנות אלפים, וגדולי הדורות 
עסקו בכל צדדי האפיה ומעשי', מה שאין כן מצות מכונה הוא דבר חדש של כמה 
עשרות שנים, ומי יודע בדבר חדש זה איזה שאלות יכולות להתעורר בו, ולדוגמא 
נביא, מזמן שנתחדשו מכונות טחינה לקמח במקום ריחיים של יד, וחשבוהו להידור, 
עד שמצאו במקום העברת הקמח חתיכת בצק מזיעת המכונה, דבר שלא היה עולה 

על הדעת..."

קולא בפסח או חומרא בהלכות ת"ח
אך פעם אחת בלבד חרג הגרמ"ש זצוק"ל ממנהגו, וכפי שסיפרה הרבנית תליט"א, 
היה זה כאשר נתארח בבית דודו הגאון רבי ישראל איסר שפירא זצ"ל אב"ד לאביץ', 
ובפסח שלאחר הנישואין בא לבקרו בביתו, והגישו לשלחן דבר מאכל שהיה מעורב 
הישיבה  רבינו ראש  כי  להם  להודיע  אולי  הרבנית  וסברה  מכונה,  בו קמח ממצות 
זללה"ה אינו אוכל מצות מכונה, ומכל מקום לא אמרה דבר, וראו זה פלא, רבינו אכל 
בלי דבר מאום, וכשיצאו מבית דודו, שאלתו הרבנית, היתכן? הלא מעולם נזהרת 
בתכלית הזהירות שלא לאכול בפסח, כי אם מצות של יד. והשיב ברבינו "איך בין 
נישט פחמעס פון דער פעטער ר' ישראל איסור..." )איננו "צדיק" יותר מדודי הג"ר 
ישראל איסר(, כלומר לא קולא היא בהלכות הפסח, אלא חומרא יש כאן בהלכות 

כיבוד תלמידי חכמים.
וכזאת ממש סיפר הגרמ"ש זצוק"ל לתלמידו על רבו הרב מבריסק, ]יש לציין, כי 
לעיל מפי בנו רבי מאיר סופר סיפור זה בנוסח אחר[ כי בעת היותו בוילנא החמיר 
בזה,  לו  שנתעורר  מסוים  חשש  מפאת  הפסח,  בחג  בסוכר  השתמש  לבלתי  בביתו 
ורבות היו השתדלויותיו למצוא בוילנא סוכר נקי מחשש זה, וכאשר לא נמצא הסוכר 
המיוחל, החמיר הרב על עצמו, וסוכר לא עלה על שולחנו בפסח. והנה כאשר ביקר 
הרב מבריסק אצל מרן הגאון רבי אליעזר יהודה פינקל זצוק"ל בחג, הוגש לפניו תה 
ואעפ"כ שתה  בו,  כ"כ שלא להשתמש  ע"ע  והחמיר  כה חשש  סוכר, ממנו  ובתוכו 
ממנו הרב זצ"ל מלא הכוס. וכשנשאל על כך הרב מבריסק, השיב ואמר "אם אצל 
בת של ר' אליהו ברוך קמאי אי אפשר לשתות "איז אויס תורה" ]לא נותרה שארית 

מהתורה ח"ו["... 
זהו קנה המידה של גדולי ישראל לראות אם אין בהחומרא משום קולא בענין אחר, 
ושכרה יצא בהפסדה, והם ההנהגות של מידתה ענוה והתרחקות מן היוהרא, פלס 
המשקל של גדולי ישראל, יהי אור תורתם ונתיבות הנהגתם, מאיר לנו את דרכינו 

בחיים לאור באור החיים האמיתיים הנצחיים.

התורה הוא כבר אמר בבוקר ולא צריכים לחזור ולברך כל 
פעם שלומדים.

מרנא ה"חפץ חיים" זיע"א כתב בספרו "שם עולם", שבמתן 
תורה חוץ ממה שעם ישראל בתור עם קבל תורה, כל אחד 

ואחד מישראל קבל באופן פרטי חלק בתורה, וזהו מה שאנחנו מבקשים "ותן חלקנו 
בתורתך", שאנחנו מבקשים להגיע לחלק שלנו בתורה.

אל תאמין" שכמו  ולא מצאתי  "יגעתי  זיע"א שמה שאמרו  ואמר אדונינו הגר"א 
במציאה, המציאה הרי היא נמצאת בעולם וצריך רק לחפש אותה, כמו כן בתורה, 

החלק של כל אחד ואחד קיים, רק שצריך לעמול להשיג אותו.
וכל אחד בלי יוצא מהכלל, אם הוא יעמול בתורה הוא ישיג את חלקו בתורה, שזה 
נמצא,  המטמון  אבל  אותו,  למצאו  בשביל  קשה  לעבוד  צריך  שאמנם  מטמון,  כמו 

ובסוף הוא יגיע עליו, 
ואין זה משנה אם האדם הוא כישרוני יותר או כישרוני פחות, שהרי כל אחד קבל 
חלק בתורה, וכל ההבדל בין מי כישרוני למי שאינו כישרוני כתוב בספרים: שמי 
שאינו כישרוני נגזר עליו לעמול יותר בשביל להגיע לחלקו בתורה, והוא יקבל שכר 

על כל העמל שלו!

כל אחד וחלקו בתורה
ואם כן אחד שלומד תורה, ועדין לא זכה לדעת ולהבין, אל לו להתייאש, שהרי 

רק  הוא  ואם  קיים,  וחלקו  בתורה,  חלק  יש  לו  גם 
יתמיד ויעמול בתורה, גם הוא יגיע לחלק שלו בתורה, 
המטמון  ימצא  "שבודאי  חיים":  ה"חפץ  וכלשון 

שהטמין לו השם יתברך בשבילו".
ובבואנו בליל הסדר לומר את "הארבע בנים", שזה יכול לגרום לצער להרבה נערים 
מישראל כשיזכירו את הבן ה"תם" יאמרו לעצמם הנה אני הוא הבן ה"תם", אני הרי 

לא מצליח ולא יכול להצליח, וישבר ויתעצב.
לכן אנחנו מקדמים ברכת התורה, ומזכרים לעצמנו את המתנה המיוחדת שהקב"ה 
נתן לכל אחד מישראל, - "חלק שלו בתורה", ואם כן גם כשהולך לו קשה אל לו 
ולעמול  ללמוד  אמשיך  רק  אני  ואם  בתורה,  חלק  לי  יש  אני  גם  שהרי  להתייאש, 
בתורה, אני גם כן אגיע לחלק שלי בתורה, שהרי חלקי בתורה נמצא ודרוש רק העמל 

שלי בשביל להגיע לזה, וכל אחד בלי יוצא מן הכלל בכוחו להגיע לחלקו בתורה.
וכשהוא יתבונן בזה, כשיגיע לומר את הארבע בנים הוא לא ישבר כלל וכלל, כי 
הוא יודע היטיב שגם הוא בכחו לגדול ולהצליח בלימוד התורה. וממילא לא קשה כלל 

מה קשור ברכת התורה לאמירת ארבע בנים.
שאחרי שאנחנו מתחילים בברכת התורה, ובזה אנחנו משרשים בעצמנו שלכל אחד 
יש חלק בתורה וכל אחד בכחו לגדול להיות תלמיד חכם אמיתי, והכל תלוי רק בו, 

אז יכול לומר את הארבע בנים בלי חשש שיבואו לידי עצבות.

רוממות התורההמשך
חיזוק התורה

המשך 
מעמוד 6

המשך
רוממות ההנהגות

הנהגות רבותינו בעניני המצה

הרב 
אברהם 

דסלר
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"בצאתי ממצרים"
פרעה חוטף מכה אחר מכה. לפי פשוטו של מקרא, בחמש 

הראשונות בוודאי עומד הוא בגבורה עילאית ולא משלח את העם, ולאחר מכן לשיטת 
הרמב"ם כבר ניטלת ממנו הבחירה החפשית, והוא כבר אינו מסוגל לשלח את העם. 

אך אמרו נא, הרי לא יתכן כי כאשר אדם רואה כי מול רווח פעוט של כמה מליוני 
עבדים מונח על הכף כי איזה שהוא גורם עליון אשר הוא מכיר היטב את עובדת קיומו 
בשם "אלקים" פירוש – בעל כל הכוחות כולם, והמכות הראשונות הינן הוכחה מספקת 
על ה"עומד מולו". וגורם זה מודיע לו כי עדיף כי ישלח את העם, ואם לא... יחטוף שוב.

הכיצד זה לא השכיל בארבעת המכות הראשונות ללמוד את הלקח, וכי היודע לשלוח 
מכות דם וערוב, עלול לדעת לשלוח אף מכות ברד וארבה? לכל מלכות באשר היא די 
לה לדעת כי מולה עומד אויב אשר אמצעי ההרס העומדים לרשותו הם נוראים ומסוכנים 
לאין ערוך מכל מה שהוא יכול להציג כנגד, ובמקרה זה היא תיסוג, ולא תתאבד! מה 

זאת היה לפרעה?
כתוצאה  תקנה,  ללא  עקשן  כבר  הינו  פרעה  כי  הדבר  נכון  המכות:  ליתרת  ובאשר 
מהתערבות אלקית. אך מה עם כל מצרים, עמם על חרטומיהם? הרי מצרים לא היו עם 
של טפשים כלל, מלבד חכמתם הרבה בכל מיני חכמות, הרי אף כאשר רוצים הם דבר מה 
מהמלך, יודעים הם יפה מאד להדיחו, עד אשר יסכים לעשות את דברם, כמאמר חז"ל!
מדוע לא היו הפגנות המוניות מול ארמון המלוכה – "שלח אותם, ולא – נשלח אותך!"?
משמע, לשניהם, מצרים ופרעה, היתה סיבה מאד טובה להחזיק את עם ישראל במצרים 
בכל מחיר, והסיבה היתה מספיק טובה בכדי לשכנע את העם אף לאחר שפרעה עצמו 
די  הגיונית! האם  לא  להיות משוכנע, אלא שפעל מתוך עקשנות  היה אמור  לא  כבר 

בלומר "פרעה הכביד את ליבו" בלא לספק הסבר?

ב
התמיהות אינם מסתיימות כאן. נתקדם עוד שלב. מה פשר ה"שעבוד" אשר מצרים 

השתעבדו בבני ישראל?
הרי כל מדינה "מתוקנת" אשר אין כובלות אותה שרשראות ה"תקשורת", "דעת קהל", 
מצפון אנושי, ועוד, הרי כאשר נשקפת סכנה מצד קבוצה מסויימת בתוככי מדינה, וכל 
הצבא והמשטרה בידי אותה מדינה, הרי מה הוא המונע להכניס את כולם למחנות ריכוז 

ולהשמידם מגוי?
מדוע פרעה כה מגביל את עצמו? אם כבר בא הוא להרוג – רק את הזכרים. מתחכם 
הוא ל"מושיען של ישראל" אך את ישראל עצמם רק מעביד בפרך. את שבט לוי אין 
הוא משעבד כלל. ובכלל, משום מה ישראל מזכירים כמה שנים לאחר מכן כי זוכרים הם 
כי אכלו טוב במצרים. ויותר מכך, אנו מחוייבים למצרים הכרת הטוב על כי "גר היית 
בארצו". אם רק רעה סבלנו שם, הרי לא ייתכן כי נכיר טובה על רעה אשר כזו. הראיתם 
חיוב הכרת הטוב לשבאי אשר לקח יהודי בשבי וענהו? הרי לדבר זה אין ריח של סברא.

בזוהר שמות נזכר עוד יותר מכך, ש"מצרים דאנא עבדית בהו כל אינון דינין, ועמי 
נחתו תמן לדיירא ביניהון, וקבלום מצראי בינייהו ויהבון לון שפר ארעא – ארץ גושן ואף 
על גב דאעיקו לון בגלותא לא אעדו ארעא מנהון!… ומיטב ארעא דמצרים הוה דכתיב 

"במיטב הארץ בארץ רעמסס", ותו דלא אעדו מדלהון )מרכושם הפרטי!( כלום..."
כלומר, מצרים הותירו אותנו בארץ גושן, בארצם המשובחת ביותר, ודבר זה נחשב להם 

לטובה שעשו עמנו, ולא פגעו ברכושינו לרעה! מה קורה כאן?

ג
המפתח לבעיות הנ"ל, נמצא בטעם המקורי של מצרים לתחילת התנכלויותיהם.

"הן עם בני ישראל רב ועצום ממנו. הבה נתחכמה לו, פן ירבה, והיה כי תקראנה מלחמה 
לנוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו, ועלה מן הארץ!"

שימו לב. מה הבעיה האמיתית של מצרים: לא גודל העם, לא ריבויו, ואף לא המלחמה 
שילחם בם אם תקרינה מלחמה. רק התוצאה מדאיגה אותם: "ועלה מן הארץ" ועי' רש"י 

ורמב"ן כי חששם היה כי ישראל הם שיעלו!
מאיתנו  פחדו  אלא  לפועלים  זקוקים  היו  לא  המצרים  שכן  טובא,  לדייק  יש  והנה 
והפתרון היתה עבודה, אמנם מה היה הסכנה, אם הם אחד עם המצרים הרי שאין חשש 
ולא כלום, אלא היא גופא, הפחד לא היה מ"צאצאי ישראל" אלא מה"רב ועצום ממנו" 
מבחינה רוחנית, שהם שונים מאיתנו באמונתם בשי"ת, ומכח זה הרי לעולם יהיו שונים 
וממילא נטע זר ומסוכנים, ואם כך ההבה נתחכמה לו בא לפתור את הבעיה הזו דייקא 
שהם שונים וטובים מאיתנו ויש להם סייעתא דשמיא, וממילא המאמץ חייב להיות על 
מניעת שפע זה מלירד עליהם על ידי החטאתם ובליעתם. מה כל כך חשוב להם דבר זה, 

עד כדי שהם ממש מוכנים למסור את נפשם לשם כך?

ד
"כי מכבדי  ח':  יתבאר באופן מופלא על פי דברי חז"ל בבמדבר רבה, פרשה  הדבר 
אכבד" זה פרעה שנהג כבוד במי שאמר והיה העולם ויצא בראש פמליא שלו שנאמר 
יוצאים אלא לאחר  "אדונינו! כל המלכים אינם  לו עבדיו,  וגו'" אמרו  "ופרעה הקריב 
פמליא שלהם! אתה, מפני מה אתה יוצא בראש פמליא שלך?" אמר להם, "וכי לפני בשר 

ודם אני הולך?! הריני הולך להקביל פני מלך מלכי המלכים הקב"ה!" 
לפיכך נהג הקב"ה בו כבוד ולא נפרע ממנו אלא הוא בעצמו…

מבטיח  השי"ת  למצרים,  ירדו  ובניו  יעקב  כאשר  נבאר.  ועתה 
ליעקב אבינו עליו השלום: "אנכי ארד עמך מצרימה…" כלומר, הקב"ה, כביכול יורד עם 
ישראל למצרים, עם כל הכרוך בכך – הרעב נפסק באחת חמש שנים לפני זמנו הקצוב; 
ברכתו של יעקב לפרעה מביאה לידי כך שהנילוס עולה לקראת פרעה ומשקה את כל 

מצרים, ברכה נפלאה המעשירה את מצרים לאין ערוך יותר מאשר היתה קודם לכן.
שישראל  משום  דוקא  הארצות,  לכל  לראש  היו  מצרים  הכבוד!  מכך,  יותר  ועוד 

משועבדים להם )עי' ילקוט שמעוני תורה רמז ר"ל(.
וכבוד זה שפרעה חשק בו מאת האלקים לא הסתיים במונחים גשמיים גרידא: "ויהי 

בשלח פרעה", כששלח פרעה את העם, מי צווח "ווי"? פרעה! 
משל למלך שהיה בנו הולך למדינה אחת הלך ושרה אצל עשיר אחד וקיבל העשיר בנו 
של מלך בעין טובה כיון ששמע המלך מי קבל בנו ובאיזה מדינה הוא היה משלח אגרת 
אצל אותו האיש ואמר לו "שלח את בני!" פעם אחת, וב' וג' היה משלח. בכל זמן ובכל 
שעה ושעה, עד שהלך והוציא לבנו בעצמו. התחיל אותו האיש צועק על שיצא בנו של 

מלך מתוך ביתו. 
אמרו לו שכניו, "למה אתה צועק?" אמר להם, "כבוד היה לי כשהיה בנו של מלך אצלי 
שהיה המלך כותב אגרת לי והיה זקוק לי והייתי ספון בפניו. עכשיו שנמשך בנו של מלך 

מאצלי, אינו נזקק לי בדבר, לכך אני צועק!" 
והיה  והייתי ספון בפניו,  לי,  זקוק  היה הקב"ה  ישראל אצלי  אמר פרעה: כשהיו  כך 
משלח לי אגרת בכל שעה, ואומר "כה אמר ה' אלהי העברים שלח עמי", והיה פרעה 
למצרים  ב"ה  הקדוש  כשירד  לשלחם,  מבקש  היה  ולא  בני  את  מפי משה שלח  שומע 
והוציא את ישראל שנאמר, "וארד להצילו מיד מצרים", התחיל פרעה צועק ווי ששלחתי 

את ישראל לכך נאמר ויהי בשלח פרעה. )שמות רבה פרשה כ'(
הוא בסבלם.  ואין חושק  ישראל,  אין פרעה חפץ בהריגתם של  ברור:  הכל  וממילא, 
מתאווה הוא לשעבודם. שיהיו תחת ממשלתו באופן מוחלט ונצחי, "אילו לא הוציאנו 

הקב"ה ממצרים הרי אנו, ובנינו, ובני בנינו – משועבדים לפרעה במצרים!"
ממצרים;  עבד  יצא  לא  מעולם   – לעבדים  אותנו  הופך  הוא  זו,  מטרה  להשיג  בכדי 
חרטומיו חוזים כי עתיד לקום להם מושיע – מנסה הוא להתחכם לו, מצווה להרוג את 
התינוקות הזכרים בלבד, ובאמת לפי דעה אחת בחז"ל לאחר ששמע כי כבר נולד רצח 
לאחר  זה פוסק; מגיעים המכות – מוכן הוא להתאפק, פעם, פעמיים, שלוש, ארבע… 
מכן הוא משוכנע בכך מבלי להבין כי הקב"ה לא אפשר לו כלל אפשרות חשיבה אחרת, 
וממשיך להסביר לעמו – והם משתכנעים, כי הדבר ברור והגיוני – כי הכל כדאי, נחכה 

וזהו הקרוי בלשון הכתוב "הכבדת הלב". עוד קצת, עוד קצת… 
ולמה חיכה? מצבם של עם ישראל כבר היה בשפל המדריגה, "אלו ואלו ערלים, אלו 
מגדלי בלורית, ואלו מגדלי בלורית, אלו לובשי כלאים ואלו לובשי כלאים. א"כ, לא היתה 

נותנת מדת הדין לישראל שיגאלו ממצרים לעולם!" )ויקרא רבה פרשה כג(
להם  שהיו  אלו  היו  האפלה  ימי  בשלשת  יד( שאלו שמתו  )פרשה  רבה  שמות  ועיין 
"פטרונין" שנתנו להם כסף וכבוד. והוא נפלא ביותר. שכן אם נעיין עלה למה האחרים 
לא מתו, שכן להם לא ניתנו כסף וכבוד ולא היו להם לפטרונים; ואם נחקור מ"ט, הרי 
שהתשובה תהיה פשוטה: אלו שמתו כבר היו יותר לרוחם של המצרים מאשר אלו שלא; 
וממילא פשוט שהמצרים תכליתם היתה קירוב ישראל לדעתם ולא השמדת ישראל, שכן 
מי שרצה לעלות במדרגות ולסבול פחות ולהרויח יותר התקרב בדעתו למצרים בהכרח. 
ואלו שלא התקרבו, ממילא נמצאו בינתים ראוים להוציאם ממצרים מכיוון שלא ויתרו 

עדיין על אמונתם.
עוד רגע – וכבר לא היה יכול הקב"ה להוציא את ישראל ממצרים, "אזי חיים בלעונו!"

צרה כזו לא היתה לעם ישראל ולא תשוב עוד לעולם. היטלר ימ"ש חיפש שלש דורות 
לאחור ושלח את הצאצאים למחנות השמדה. פרעה להיפך, בהתבוללות חשקה נפשו! 

וביתר עומק: העוצמה הקרויה "פרעה" עניינה להעמיד ח"ו מול השי"ת עובדה מוגמרת 
כי לא יתאפשר לפי דרכי הטבע שהשי"ת עצמו חקק בעולמו, להביא לידי התהפכות 
ל"חיים"  כביכול  מלחמה  היה  האדם.  במקום  הארץ  כל  על  למלך  ה'  שהיה  היוצרות 
ול"מוות" כיצד יתנהל העולם מכאן ואילך: ע"פ טבע שאינו משתנה, דבר המביא לידי 
כך שהעולם יתנהג ללא מהפכות מיוחדות לעולם מכיון שאין ישראל אשר שווה למענם 
ומעתה  גבוה,  להילוך  יכנס  הייחוד  גילוי  מהלך  שמא  או  מהפכות,  אותם  את  לעשות 
תרעש הארץ בזעזועים אינספור עד המהפכה האחרונה לאחר אלפי שנה – והיה ה' למלך.
היה כאן כביכול "מירוץ נגד השעון" – "בחצי הלילה" בדיוק, אם ח"ו לא היה קורה מכת 
בכורות מתי שקרה, ואם לא היה חיפזון לצאת ממצרים, הרי אנו, ובנינו, ובני בנינו… 

היינו משועבדים למצרים עד עצם היום הזה - פשוטו כמשמעו! 
אמר ר' אחא בשם ר' יונתן, מהו "גוי מקרב גוי"? כאדם שהוא שומט את העובר מתוך 
גוי"…  "גוי מקרב  ישראל ממצרים, שנאמר,  הוציא הקב"ה את  כך  בזמנו.  מעי הבהמה 
הכור שלא  מתוך  נוטל את האש  כאדם שהוא   – הברזל, ממצרים"  מכור  "ויוציא אתכם 
בצבת ושלא בסמרטוטין. כביכול, כן עשה הקב"ה לישראל. אמר ר' אבין בשם ר' סימון 
)שוחר טוב  מהו מקרב גוי, שהיו מובלעים בתוך מעיהם, שנאמר "אזי חיים בלעונו"… 

מזמור קי"ד(

רוממות המועדים
ביאור ענין יציאת מצרים

הרב
שמאי 
מיכאל 

אסטריכר

בבין הזמנים ניתן להשיג את הגליונות:
ירושלים: משפ' לוי קופמן 45\11 רמות ג'

משפ' אלה עמוס 20 גאולה 
 בני ברק: משפ' אטינגר הרב הירש 14 

מודיעין עילית: משפ' פוטרמילך מרומי שדה 30

חדש! קו "רוממות"!
)+ 972-722-588-477( 0722-588477

בקו זה ניתן לתרום להוצאות הגליון 
על ידי מערכת ממוחשבת, וכן על ידי נציג.

כמו כן ניתן להשאיר הודעות הערות והנצחות.
ניתן לתרום בקו "רוממות" או בעמדות הממוחשבות 

של נדרים פלוס\קהילות
לפי החיפוש הבא: רוממות\גליון שבועי לבני התורה

כל תרומה תתקבל בברכה
להצטרפות לקבלת הגליון במייל או כל הערה אחרת 

   b264464@gmail.com  :בכתובת

עקב ריבוי ועיבוי הגליונות ב"ה לחג הפסח, זקוקים אנו 
להשתתפותכם בהוצאות הגליון, ומן השמים תבורכו בכל מילי 

דמיטב

ניתן להשיג את 
קובץ הגליונות "רוממות"

1-70 מפרשת לך לך תשע"ו עד פרשת 
משפטים תשע"ז , במוקדים הבאים:

בני ברק: משפ' אטינגר הרב הירש 14
ירושלים: משפ' נקי בלוי 22 )אחינועם 11( סנהדריה 

מודיעין עילית: משפ' פוטרמילך
 מרומי שדה 30

 המחיר: 50 ₪ לקובץ

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.

מערכת הגליון מברכת את ידידנו 

הרב נחום סילמן שליט"א 
מח"ס "ארח דוד" "אדרת שמואל" 

על הוצאת ספרו החדש הגדה של פסח "פניני חיים" 
ממרן הגרי"ח זוננפלד זצוק"ל

ניתן להשיג בפל': 0527682413 או בחנויות הספרים "יפה נוף"
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