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הנזהר במשהו חמץ בפסח מובטח לו  
  שלא יחטא כל השנה

לא יקרא אדם לאור ) שבת יג(רא מבג). י"האר(
הר להביא השמן לפי הפתילה (הר שמא יטה 

אמר ). י" רש-ומצא מבעיר בשבת , שידלק יפה
. אי אקרא ולא אטה: ישמעאל בן אלישע' ר

והקשו התוספות שם . פעם אחת קרא והטה
השתא בהמתן של ) "צט(במות והרי תמהו בי

, ה מביא תקלה על ידן"צדיקים אין הקב
ותירצו שתמיהה ? "צדיקים עצמן לא כל שכן

שגאי הוא , זו קיימת רק לגבי אכילת איסור
אבל באיסורים אחרים , לצדיק שייכשל בזה

: ומקשים. שליכעלול לפעמים גם הצדיק לה
הרי מי שזהר במשהו חמץ בפסח מובטח לו 

ה מביא "ואם אין הקב, א כל השהשלא יחט
הרי , תקלה על ידי צדיקים באכילה של איסור

ישמעאל באיסור ' בוודאי לא כשל חלילה ר
אם כן איך באה התקלה , אכילה משהו חמץ

ותירץ רבי עקיבא איגר ? על ידו לקרות ולהטות
ם שבעלי התוספות מדקדקי: בעודו ילד בן שש

לה של יכמפורש דווקא אבבדבריהם ואומרים 
והרי כלל הוא שאין , איסור אין צדיק כשל בה

משמע שמשהו חמץ , לה פחותה מכזיתיאכ
  .ר להיכשלויכול לפעמים גם צדיק גמ

  )קהלת משה(
  

הנזהר במשהו חמץ בפסח מובטח לו שלא 
  ).י"האר( יחטא כל השנה

 זו היתה, עיין קריעת ים סוף בשביעי של פסח
 יצאו מכלל כי ביציאת מצרים, תכלית הגאולה

ואחר כך תעלו . 'עבדי פרעה להיות עבדי ד
המעביר ביו בין גזרי ים . "למדרגת בים

עבדי ) ג, ה מט'ישעי(ועל שי אלה אמר , "סוף
" ואוהו"וזה (אתה ישראל אשר בך אתפאר 

ששת ימים ) ה, ראה טז(ואמר ). בשירת הים
. אלקיך' תאכל מצות וביום השביעי עצרת לד

,  הגאולה להוציא את החמץמקודם היתה
אולם בשביעי אין כל מאבק , הסטרא אחרא

. אלקיך' רק עצרת לד, עם הכוחות החיצויים
' בשביעי של פסח ביקשו רק לעבוד את ד

תביאמו : כאמר, בית המקדשוולזכות לביין 
       )ועיין גם להלן בעיין זה(ותטעמו 

  )חייםחפץ (                                      

  
ולא , בשבוע של פסח אין גומרים את ההלל

שבכל שמות הימים גומרים את , כמו בסוכות
 חלוקים -  סוכות - ימי החג : הטעם. ההלל

שהרי קרבות החג מתמעטים , בקרבותיהם
והרי זה כאילו כל יום חג , והולכים ביום יום

וימי הפסח אין חלוקים , בפי עצמו
  ).י"רש, ערכין י(בקרבותיהם 

  

  
  
  
  

ראש " (שבילי הלקט"טעם אחר הביא בעל 
ולפיו , בשם מדרש הריו) ז"קע' סי, חודש

עיקר הדין קבע על שביעי של פסח שלא לגמור 
לפי שאמר בפול אויביך אל : בו את ההלל

והרי זה . וביום זה טבעו המצריים, תשמח
בקשו מלאכי השרת "ם למאמר שאמרו ימתא

 אמר להם -)  סוףבליל קריעת ים(לומר שירה 
מעשי ידי טובעים בים ואתם : "ה"הקב

ז הביא באמת "הט, )מגילה י" (?אומרים שירה
ים עה מעשי ידי טוב"אמר הקב"טעם זה של 

) ק ג"צ ס"ת' סי(" רהיבים ואתם אומרים ש
, כיון שבשביעי אין גומרים את ההלל: והוסיף

שלא יהא , מ אין גומרים אותו"לכן גם בחוה
  .אחרוןט ה"עדיף מיו

  )ב סימן ח"ת צפת פעח ח"שו(
  

ה קריעת יום סוף כמה "הה הקבשולמה ה
ה סמוך ליציאת 'יהיימים ולא חיבר הס ש

כפי , כי הים קרע בזכותו של יוסף? מצרים
בזכות , הים ראה ויס, ל במדרשים"שאמרו חז

לכן חל מאורע הזה ביום , "ויס ויצא החוצה"
 מידת  יוסף ,הוא יסוד צדיק,, לספירה" ו"ה

  .צדיק יסוד עולם, יסוד
  )וב'אברהם מסוכוצ' ר ר"אדמו( 

  
הה קריעת ים סוף היתה בלילה ואת השירה 

לילה רומז על זמן , וראה לומר, אמרו ביום
 יש אפלולית וצריך, שאין השכל מאיר כל כך

אמת "וזה שאמר אומרים . להתחזק באמוה
 הירידה לים שהיתה, ולכן. בערבית" ואמוה

ה מהארת תמסירות פש ויסיון גדול לא הי
ה זה 'לא הי, ה כן'והבהרת השכל שאילו הי

קחים מהאדם וון ליכי ידוע ביס. כלל יסיון
, דהיועל אברהם בעת העק, כל מדרגותיו

, ופירשו" וירא את המקום מרחוק: "אמר
לכן מתייחס זה , ת רחוק ממו"שראה את השי

, המדרגותה ברום תאבל השירה שהי. ללילה
שכווו כולם ברוח הקודש לומר בפה אחד 

  .לכן זה שייך ליום, )מכילתא(אותן המלים 
  )שם משמואל(

  
ארוו של יוסף ? מה ראה  –הים ראה ויס 

לכתחילה לא רצה הים ). תחומא שא ל(
גדול אי , שכן טען כלפי משה, לציית ולהבקע

 -שאי בראתי ביום השלישי ואתה , ממך
אלא כשראה את ארוו של . ם הששיהאדם ביו

יוסף הוכח כי הקשישות איה סימן לגדלות 
ל כוב, ה הצעיר שבאחיו'שהרי יוסף הי, יתירה

כמו שאמר , ה הוא המושל עליהם'זאת הי
  )הדרש והעיון          (          ".ויוסף הוא השליט"

  

א יהמכה בעברתו כל בכורי מצרים ויוצ
. את עמו ישראל מתוכם לחרות עולם

  ...עביר בניו בין גזרי ים סוףהמ
ואצל , "עמו"למה אמר אצל יציאת מצרים 

כי ,  ההסבר הוא-" ביו"קריעת יום סוף 
ביציאת מצרים עדיין לא זכו להיות בים 

עבדי הם אשר הוצאתי ", אלא עבדים, למקום
הה עם יצא "ו" אותם מארץ מצרים

שעברו , אולם בקריעת יום סוף". ממצרים
' ויאמיו בד"כמו שאמר , בזכות האמוה

ויאמיו בדבריו ישירו "ואמר , "ובמשה עבדו
על ידי זה קראו , )יב, תהלים קו" (תהילתו

ישראל " עמו"א את ילכן ויוצ. בים למקום
אולם ,  כעם של מלך- מתוכם לחירות עולם 

כי אז כבר , בין גזרי ים סוף" ביו"ר יהמעב
ת רוילח"אבל בזה לא אמר . קראו בים

כי כשאין עושים רצוו של מקום שוב , "עולם
ורק כשהוציאם מלהיות , קראים עבדים

  .בזה הוציאם לחירות עולם, עבדים לפרעה
  )חתם סופר(                                                        

  

והעביר ישראל ... לגוזר ים סוף לגזרים
  )יג, קלותהלים (                        ...בתוכם

רה אשר יאם גזרת חס ושלום על האדם גז
ה ברוב רחמיו "הקב, איו יכול לעמוד בה

, רה לגזריםיוחסדיו גוזר וחותך אותה הגז
חלק תיכף , ומחלק אותם, לחתיכות קטות
חלק לו . לאחרית הימים, וחלק לאחר זמן

כמו שאמר בעגל . וחלק לדורות הבאים
 האדם למען יוכל, "ביום פקדי ופקדתי"ו

לעבור בתוך גלי החיים שבים הסוער של 
  )צבי מרימוב' ר ר"אדמו(     .העולם הזה

  
דיך וישקני מנשיקות פיהו כי טובים ד

  )ב, א(                                         מיין
מאי כי טובים דודיך   –כי טובים דודיך מיין 

: ה"אמרה כסת ישראל לפי הקב? מיין
) פ"תורה שבע(ערבים עלי דברי דודיך ! ע"רבש

ושוב ). ז לה"ע) (שבכתב(יה של תורה יותר מי
חומר דברי ) "סהדרין פח(ל "מובא בחז

ין כדי להאומר אין תפי. סופרים מדברי תורה
חמשה טוטפות .  פטור- לעבור על דברי תורה 

טעמו של ".  חייב-ף על דברי סופרים ילהוס
ה בראיית 'משום שהתורה שבכתב תלוי, דבר

וב העין רואה וקוראת מה שכת, העיים
ה בשמיעת 'אולם תורה שבעל פה תלוי, בתורה
האוזן שומעת מה שמסר בקבלה , האוזן

ובמסורת אבות איש מפי איש בביאור תורה 
 הוהלכ, ה'וחוקי ה'הבת משפטיבשבכתב ו

  , סימא את עיו ותן לו דמי עיו: פסוקה היא

ערב שביעי של פסח 
 עירוב תבשילין



כי גדול הוא חטאו . חירשו ותן לו דמי כולו
ש השמיעה של ועושו של מי שפוגע בחו

ה 'הרבה יותר ממי שפוגם בחוש הראי, האדם
  )א"בשם הגר  (                                            .שלו

  

משכני אחריך נרוצה הביאני המלך "
    חדריו נגילה ונשמחה בך נזכירה דדיך

  )ד, א    (                        """"מיין מישרים אהבוך

קידושין (גמרא  לפי ה-  משכי אחריך רוצה
ישם שי אופים במשיכה שקוים על ) כב

קורא לה ? כיצד במשיכה. "ידם בעלי חיים
ה רוצה "וכשהקב". ובאה או שהכישה במקל

לקות את ישראל ולמשוך אותם אליו אף 
דרך ) א: הוא משתמש בשתי דרכים

מעמיד עליהם ", הכישה במקל, היסורים
י ומטה פאשור שבט א" "מלך קשה כהמן

. קורא לה והיא באה) ב". וא בידם זעמיה
דברו על לב ירושלים ", קריאה לשון חיבה

על , "קראתיך בצדק' אי ד", "ה'וקראו אלי
 ישראל תכס,  והיא באה- " כן משכתיך חסד

 קה - " משכי "-' מבקשת איפוא מאת ד
אבל לא מעין משיכה של , כהיאותי במש

אלא מעין , "הכישה במקל ורצתה לפיו"
 ולא -רא לה באהבה וחיבה והיא באה קו
  ".אלא אחריך רוצה" לפיו"

  )בום מפשיסחא' רבי ר(                                    

  
    לשונות גאולה4

 אתכם מתחת והוצאתי: " לשוות גאולה4יש 
,  אתכם מעבודתםוהצלתי, "סבלות מצרים

ולקחתי ", "ה' אתכם בזרוע טויוגאלתי"
  ".אתכם לי לעם

ב שכל לשון מדברת על תקופה "אומר הצי
  :אחרת

ה הוציא אותו מהסבל וזה " הקב-  והוצאתי
שפרעה כבר קורא לישראל , ה במכת ערוב'הי
  ".ולא שילח את העם: "שאמר" עם"

ה מציל אותו מעבודתו וזה " הקב-והצלתי 
ששם כבר לא הייו עבדים , ה במכת ברד'הי

אמר"אלא בי ולא שילח את ב: "י ש
  ".ישראל
. ה גואל אותו במכת בכורות" הקב-  וגאלתי
ה לקח אותו " במתן תורה הקב-  ולקחתי

  .לעם
ומדוע לא שותים את הכוס החמישית 

הקדוש " אור החיים" מסביר ?"והבאתי"
ות אין שום תאי והם שבכל ארבעת הלשו

ה הבטיח אבל "יתקיימו בכל מצב כי כך הקב
" 'ם כי אי דוידעת"י של איש ת" והבאתי"ב

  .ה בתאי'ולכן זו לא כוס מוחלטת אלא תלוי
  

  חד גדיא
בן איש "בעל , הגאון רבי יוסף חיים מבבל

  ":חד גדיא"ביאר בדרך זו את הפיוט , "חי
, "חד גדיא"אם תבון בסיפור המעשה של 

אמם : ה תמיהה גדולה'תתעורר מאלי
, החתול הג שלא כשורה כאשר אכל את הגדי

כלב בהחלט עשה כדין כאשר מתו הואך לע
והמקל שהכהו בו . שך את החתול הרשע

 שהרי פגע בכלב שומר החוק  הוא,הבליעל
, שרק קם את קמת הגדי האומלל, והסדר

,  יפה עשתה- ומעתה האש ששרפה את המקל 
והמים שכיבוה שלא כדין . כך אה וכך יאה

" חיישר כ"ועל כן עליו לכאורה לומר , עשו
ומאידך ,  מי המריבה הללולשור ששתה את

שהיף את , עליו להתקומם גד השוחט
עד , המאכלת על צוואר השור הצדיק ושחטו

ובהכרח גיע לאור כל זאת , שפרחה שמתו

שהמית את השוחט , למסקה שמלאך המוות
מדוע : תעורר השאלהתומעתה ,  כדין עשה-

או אם ? ה את מלאך המוות"העיש הקב
, וטשלפי הגיון הפ, תלסח זאת ביתר חריפו

  )???(...ה הג שלא כהוגן"הרי שהקב
אכן פשוט : אך התירוץ לזה הוא פשוט וברור

לא כהוגן הג החתול כאשר אכל , אכן: וברור
אולם אין זה מעיו של הכלב , את הגדי

איש לא מיהו לגואל ; להתערב על ריב לא לו
, ועל כן צדק המקל שהיכהו, הדם של הגדי

 וש ששרפה את המקל וצדקולא צדקה הא
ולא צדק השור , המים כשכיבו את האש

והשוחט צדק בשחיטת , כששתה את המים
ומצא , השור ומלאך המוות לא כדין עשה

  !ל אמוה ואין עוול-א, ה העישו כדין"שהקב
, וכל זה איו אלא משל על עין יציאת מצרים

ה יתן להקשות מדוע עשו 'שהרי גם עלי
ה גזר שעבוד על עם "קבהרי ה, המצרים

ה את "כאשר גזר הקב, אלא? ישראל
כי גר "מרו לאברהם אביו ובא, השיעבוד

 לא אמר מי - " ה זרעך בארץ לא להם'יהי
והמצרים הם שבחרו , ה העם המשעבד'יהי

ולכן או משיבים , למלא תפקיד אכזרי זה
השעבוד ": חד גדיא"להם מעין התשובה ב

 אתם מה לכם אבל, אמם גזר על עם ישראל
שכסתם ומייתם עצמכם לתפקיד 

  !על כך עשתם? המשעבדים
  

  "נחים לפניךובשעה שיש מצה ומרור מ"
  ?ומה עם הפסח? מדוע רק מצה ומרור

שרצה בעל ההגדה ללמדו יסוד , ח"באר הצל
אל תחשוב שיציאת מצרים הועילה לו : גדול

לזמן , כלומר, רק בשעה שיש קרבן פסח
ישראל ובית המקדש היה שהייו בארץ 

אבל בהיותו בגלות שוב אין לו מה , קיים
גם בשעה ? לא ולא. לספר ביציאת מצרים
בשעה , חים לפיךושרק מצה ומרור מ

מצוה ,  גם אז יש מקום–שמצאים בגלות 
  .ואף חובה לספר ביציאת מצרים

יציאת מצרים לא היתה , כאמור לעיל, כי
ות פרעה רות אלא מעבדייציאה מעבדות לח

וגדלותה של יציאה זו מתבטאת ', לעבדות ה
מבחיה . שבכך שעשיו בי חורין מהשעבוד

רק , רוחית שוב איו משועבדים לבי אדם
  .לקדוש ברוך הוא

  

 ,"דו מצרים את בני ישראל בפרךיויעב"
, "בפה רך"יו יה" בפרך"ל ש"אמרו חז

  .רמז פלא' אדרת אליהו'ומובא בעין זה ב
אשר כרת את אברהם ושבועתו ": כתוב

אשר : "וכן כתוב, )ט, תהלים קה" (לישחק
דברי " (כרת את אברהם ושבועתו ליצחק

  ).טז, הימים א טז
. 420 –" בישחק"ו, 210בגימטריא " ביצחק"

פרעה תכן לשעבד את עם ישראל כמין 
אבל הקדוש .  שה420כלומר , "בישחק"

,  די לך פרעה–" ביצחק"ברוך הוא אמר 
  .ים ועשר שים בלבדיתשתעבד בהם מאתש

, הוא' לאות ש' והה ההבדל בין האות צ
אבל , מבטאים באופן רפוי' שאת האות ש
  .אמרת יותר חזק' אמירת האות צ

על בפן וכיתו לפופרעה תכן להוציא את ת
יו כמין יוה, ללא הרמת לשון, "פה רך"של 

ה החליט "אבל הקב,  שה420 –" בישחק"
 210 –" ביצחק"רק כמין ' יהיד והשעבש

  .שים
  

  "ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים"
מכת דם היתה המכה שבה הוכו אלהי 

ה לא " הקב– ואולם !היאור –מצרים 

בזה חלק ' הסתפק בהפיכתו לדם אלא הי
והדגה אשר ביאור תמות ויבאש : "וסף

  ).כא, שמות ז" (היאור
 הרי –אם היאור הפך לדם , וצריך להבין

, הושגה המטרה של הכאת אלהי מצריםכבר 
צורך גם במיתת הדגה והבאשת ' ולשם מה הי

  ?היאור
) א"מעילה י(' מ דאמרו בגמ"אכן יש לפרש עפ

, ל מותרת"ז ששתברה מאליה לדעת ר"שע
 פקע ממו –ז ששבר ברוח "וכגון אילן של ע

ז "וע, ז"כי הגוי מבטל  את הע, ז"איסור ע
אם על : אומרלפי ש, ם"יתרת בבטול העכו

  . על אחרים לא כל שכן–עצמה לא הגה 
ל שהמטרה היתה לא רק כדי "ומעתה י

אלא , י ההכאה"להעיש את אלהי מצרים ע
ולכן אילו רק הפך , ז"לגרום לביטול של הע

אבל אין כאן , כ אמם עש" א–היאור לדם 
רק שאיו , שדם איו מין הפסד" ז"ביטול ע"

 הרי –ש היאור אך כשגם בא. ראוי לשתיה
ז ששתברה מאליה "וע, שפסד ויזוק

  )הרב שלום שוודרון (     .ם מבטלה בלבו"העכו
  

            "ייתי"
: ל"ק רבי זאב וולף מסטריקוב זצ"שאל הרה

שפוך "מדוע או פותחים את הדלת באמירת 
ואין או פותחים את , לאחר הסעודה" חמתך

פי ל" כל דכפין ייתי ויכול"הדלת באמירת 
בדלת –כיצד מזמיים אורחים . הסעודה

  ?עולה
יש בה גם " כל דכפין ייתי"שאמירת , והשיב

כי בליל הסדר פתח שער , משמעות רוחית
ולא זו בלבד שאפשר . להשגות מרוממות

אלא שאו מוזמין להכס ולקבל , להשיגן
אבל תאי !" כל דכפין ייתי "–פים ומלא ח

, שוכיח! מושאת הדלת פתח בעצ: אחד יש
  ...שאין או עצלים בעלמא

, ל"צק זצוהשרף מק, רש רבויפ, כיוצא בכך
שרבן גמליאל הציב שומר , את דברי הגמרא

שכל מי שאין , בפתח בית המדרש והכריז
וכי , והקשה. תוכו כברו לא יכס פימה

כיצד ידע מי תוכו , ע מחשבותדוהשומר י
שהשומר לא היח לאיש , והשיב? כברו

 אות –ומי שטיפס וכס מהחלון ! להכס
... .  והוא באמת חפץ ללמוד, הוא שתוכו כברו

  )זר זהב(                                      
           "תענית בכורות"

ידוע שהטעם שבכורות מתעין בערב פסח 
 אותם במכת בכורות ושאלת הציל' כיון שה

השאלה הרי היה להם לעשות יום זה לחג 
  ?לזכר הס ולא יום צום

שכמו : ועוד" זכרון יהודה"ומתרצים בספר 
בתעית אסתר שצמים ביום קרב על מת 

חו במלחמה ובלי ספק גם הבכורות ישיצל
צמו ביום זה שלא תגזר עליהם הגזירה 

ן מחמת חטאם ולזכר צום זה הם צמים וכ
מציו שמשה רבו התעה ביום מלחמת 

'  הסיבה לתעית אסתר שביום יגועמלק וכן ז
  .יושיעם' באדר כולם צמו כדי שה

 עבודת הכהוה היתה שייכת :טעם וסף
לבכורות ויטלה מהם בעקבות חטא העגל 

   .ועל כן מתעים הבכורות על הפסד זה
  )ט סופרילקו                                          (

  "בכלים נאים"
) ה"מערכת צאז אות (בספר עשר צחצחות 

מ מדוקלא "ק הרמ"מובאת עדותו של הרה
ק הדברי חיים מצאז "שזקו הרה, ל"זצ
ל הג לשתות את ארבע הכוסות בליל "זצ

וטעמו ", וקאוהסדר בכוסות זכוכית בד
  ".ומוקו עמו



 

  

מזגו , ל"ק מבאבוב זצ"הרה, אבל בחצר כדו
ק "שזקם הגה, באמרם. לגביעי כסףאת היין 

: מצאז שתה בכוסות זכוכית מסיבה פשוטה
לפי החג חילק את כל כספו לעיים 

וידו לא , ומשכן את כל כלי הכסף, ולזקקים
        ....השיגה לפדותם קודם החג

  )ז"א רכ"רביו הקדוש מצאז ח(     
  

  "         קדש ורחץ"
ק בעל "בחג הפסח הראשון לההגתו של הרה

: ל פתח ואמר"תפארת שמואל מאלכסדר זצ
   לכאורה הרי הסדר היה צריך –" קדש ורחץ"

בתחילה ירחץ האדם את עצמו , להיות הפוך
  !ולאחר מכן יתעלה ויתקדש, מחטאיו

ידוע שאין . משל למה הדבר דומה, אלא
וגם , רשות לכל אחד להכס לארמון המלך
ש וי, המוזמים חייבים להתכון ולהתקשט

בלי , והכס בלבוש שק. שעה יעודה להכס
 הלא –ללא הכה ובשעה אחרת , הזמה

אבל כאשר חבורת גזלים ! יעש בחומרהי
והוא מלט , רוצחי פשות רודפת אחר אדם

והם עומדים להשיגו , מפיהם כל עוד פשו בו
 ודאי יקפוץ לתוך היכל המלך למלט את –

  ...  שעיואיש לא יתבעו על כך ולא י, פשו
כאשר ישראל , הוא הדין בליל הסדר הקדוש

, ט שערי טומאה במצרים"היו משוקעים במ
ועמדו בסכה להכס בשער התחתון 

 היו חייבים לקפוץ בבת –טמע כליל יולה
בבחית , אחת להיכל המלך כדי להצל

ורק לאחר מכן התחילו בעבודת , "קדש"
בבחית , ההכה ההדרגתית של ימי הספירה

  ) 'עשר זכויות כ(                            ..."רחץ"
  
מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי "

אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון 
בין בבי ברק והיו מספרים ושהיו מס

עד , ביציאת מצרים כל אותו הלילה
רבותיו , שבאו תלמידיהם ואמרו להם

  :הגיע זמן קריאת שמע של שחרית
  ידיהם ואמרו להם עד שבאו תלמ

  ל בסדר פסח"ב וסרמן זצ"ת שאמר הגרא"הד

, ד"הי, ל"ב וסרמן זצ"הגרא כשהגיע
הפסיק לפתע את קריאת ההגדה , לפיסקה זו

כיצד יתכן שרבותיו לא ידעו בעצמם : ושאל
ומדוע , כי הגיע זמן קריאת שמע של שחרית

  ?חיכו עד שתלמידיהם יזכירום
 משום שכאשר לומדים תורה :והשיב

 עד לרגע האחרון שבו -פטורים מכל המצוות 
שאז יש להפסיק הלימוד , יתן לקיימן

לפיכך אין להפסיק מלימוד תורה , ולעשותן
שבו אפשר לקרוא קריאת -עד לרגע האחרון

הרי כבר אמר שלמה , שאם לא כן. שמע
גם , מסיר אזו משמוע תורה"ה "המלך ע

במה הכתוב ) ט, ח"משלי כ" (תפלתו תועבה
, במי שמפסיק מלימודו כדי להתפלל, רמדב

  ).עא, עיין שבת י(כאשר יש עדיין שהות 
ל דקדק מדוע "א זצ"שהגר, ואמר והוסיף
" גם"המלה , "גם תפילתו תועבה"אמר 

, למשל, אלא שהמדובר. ראית כיתירה
ויש ששמעו כבר את השיעור , בשיעור בישיבה

על . בפעם הקודמת ואים חפצים לשמוע שוב
  ".לתו תועבהיגם תפ: "רים להםכך אומ

ומה לכם לשוב , הרי גם אתמול התפללתם
  ...ולהתפלל

משום כך לא מיהרו אותם חכמים  :וסיים
, להפסיק מסיפור יציאתם יציאת מצרים

עד שבאו תלמידיהם , שהוא דברי תורה
. ואמרו להם שעומד לעבור זמן קריאת שמע

זה היה דבר התורה היחיד שאמר במהלך 
  .דהאמירת ההג

ם "הי מהרוומצאתי כתב יד של האל
למדו זקן אחד : ל"ל שכתב וז"קורדוורא ז

יאמר פסוק זה הרבה , לבטל המחשבה
אש תמיד תוקד על המזבח לא "פעמים 

  ".תכבה
, ובעיי פשוט שזה הזקן היה אליהו הביא

כ "ע, ולרוב עותותו של הרב לא רצה לגלות
או יהא זהר בזה מי שפל בלבו מחשבת און 

ל הרבה "שיאמר הפסוק ה, מחשבת הבל
כ הפסוק "וראה בעיי יאמר ג. פעמים

פים שאתי ותורתך יסע) "ט"תהלים קי(
 הויאמר אותו בהתעוררות גדול, "אהבתי

   )'ה הק"של(                       . ויהיה גבור כארי
  

כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו וכל "
  )כב, ת אשמו(                " הבת תחיון

 שהמצרים רצו להחיות הרב מבריסקאומר 
כ עדיין יש קיום לעם "וא, להם את הבות

ישראל שההלכה היא שגוי שהוליד בן 
רק לא מאישה יהודית הילד שאר יהודי 

כ מטרת המיילדות שמסרו פשם "וא. מיוחס
היתה בעיקר שישארו בעם ישראל בים 
מיוחסים באבות יהודים ולכן שילם להם 

 קיבלו בתי כהוה -ה מידה כגד מידה "הקב
שהרי כל אלו ; ובתי לויה ובתי מלכות

  .צריכים יחוס כי מלך חייב להיות גם מיוחס
  

וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל "
      "מן העבודה ויזעקו

, שי שעבודושהרי כבר היו בק, יש להבין
וימררו את חייהם בעבודה קשה "כדכתיב 

שמות " (ודה בשדהבחומר ובלבים ובכל עב
והלא אין רמז , ומדוע זעקו רק עתה). ד"י, א

, אבל המהג הוא. לכך שהוכבד על שעבודם
שבעת שהמלך מת ותים מעט חופש והחה 

ושאר העבדים שבתו מעט . לעובדים
והרגישו , ממלאכתם ולהם לא הקלו מאומה

מר להם על כך וביתר שאת עול עבודתם וה
  )ל דיסקין"מהרי(             .ועל זה צעקו, מאוד

  

אני , ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה"
  "                                  ולא מלאך

גף את בכורי מצרים ' הואיל וה: כבר שאלו
מדוע היו בי ישראל חייבים להסתגר , לבדו

,  כדי שלא יפגע בהם המשחית, בבתיהם
שוב איו , שכיון שתה רשות למשחית"

אם ,  מה היה תפקידו של המשחית,"מבחין
  ? בעצמוותגף את הבכור' ה

מדוע היה : אלא שיש לשאול לאידך גיסא
, ה צריך לעבור במצרים בכבודו ובעצמו"הקב

? ולא גף את בכוריהם על ידי משחיתים
שכאשר שמעו המצרים על , התשובה היא

עשה ישהיא ת, הביו, מכת הבכורות הצפויה
שבי ישראל , וראו, על ידי משחיתים ממרום

מזים מדם הפסח על משקוף הבתים ועל 
כדי שהמשחית לא יבוא אל , המזוזות

בקשו המצרים להתחכם לגזרת . בתיהם
הכריחו את היהודים ? מה עשו, הבורא

, לשם. להחביא בבתיהם את בכורי מצרים
  !הרי אין המשחית רשאי לבוא

ומי , אבל אי אפשר להפר את גזרת הבורא
  !םי רק יפסיד בכפלי– שמבקש להתחכם

שלח את המשחיתים לגוף ? ה"מה עשה הקב
ואילו , כמתוכן,  שבבתי מצריםותאת הבכור

שלשם , הוא בעצמו פקד את בתי בי ישראל
והוא בעצמו , לא היה רשות למשחית לבוא

הכה שם את בכורי מצרים המתחבאים מפי 
  .גזרתו

כסו המשחיתים אל בתי המצרים , ביתים
, ומשלא מצאום שם,  את הבכוריםלחפש שם

. ל אמרו"כפי שחז, גפו את גדולי הבית
שהמצרים לא הרויחו , שלא זו בלבד, מצא

אלא שעוד . סו להתחכםימאומה בכך ש
הגמל : "ם ותקיים בהם הפתגםיכו בכפליוה

וקטפו לו את , הלך לבקש לעצמו קרים
  ".םיזיוהא

ולמען תספר באזי בך ובן : "וזהו שאמר
: י"פרש רש(בך את אשר התעללתי במצרים 

". ואת אותתי אשר שמתי בם) צחקתי עליהם
על ידי האותות שהוריתי לבי ישראל , כלומר

, הוטעו המצרים לחשוב, לשים על הבתים
ופלו מן הפח אל , לוטישיש להם פתח מ

כן יאבדו כל אויבי עם ישראל , הפחת
  !וצורריו

רויח שאי אפשר לה, והלקח בעבורו הוא
להלוות ' אם אסר ה. 'מעקיפת רצון ה

והאדם חושב להתחכם , למשל, בריבית
ידע כי יפסיד י, ואה בריביתוולהרויח מהל

ח ילך חלילה לרופא ווכל הרו, יםיבכפל
יםיהשי.  

שמעו לי , ה"אמר הקב: "ל"וכבר אמרו חז
  )עוד יוסף חי (  !".שאין אדם שומע  לי ומפסיד

  
      "כן עשה הלל"

, ל"ון רבי שלמה קלוגר מבראדי זצשאל הגא
מדוע דוקא הלל הג לכרוך מצה ומרור 

  ?יחדיו
תו .): ברכות ס(ותרץ על פי הסיפור בגמרא 

שהיה בא בדרך , מעשה בהלל הזקן, רבן
, מובטח אי: אמר. ושמע קול צוחה בעיר
ועליו הכתוב אומר . שאין זה בתוך ביתי

" 'כון לבו בטוח בה, משמועה רעה לא יירא"
אל "הרי שיו , ויש להבין). ח, תהלים קיב(

) ז"א מ"אבות פ" (תתיאש מן הפורעות
. ואפילו יעקב אביו פחד שמא יגרום החטא

שאפילו תבוא חלילה , אלא שידע הלל הזקן
משום שהוא , לא יצוחו בי ביתו, פורעות

,  גם זו לטובה–מדם לומר על כל דבר יל
מרא כמו שלמדו בג. ולקבל הכל באהבה

, חסד ומשפט אשירה: "מהפסוק:) ברכות ס(
 –אם חסד , )א, תהלים קא" (אזמרה' לך ה

כוס : "ואמר,  אשירה–ואם משפט , אשירה
, תהלים קטז" (אקרא' ישועות אשא ובשם ה

  ).ג
, שהמרור מרמז על השיעבוד והצרה, וידוע

והואיל וידע . והטובה, והמצה על הגאולה
רעה כשם וברך על ה, שהכל לטובה, הלל

 לכך כרך מצה –שהוא מברך על הטובה 
  :)סט, מעשה ידי יוצר(  !  ומרור ואכלם יחד

  

  "לפי שהוציא עצמו מן הכלל כפר בעיקר"
  הכפירה מחמת המידות והרצון בהפקרות

, ל"א קוטלר זצ"בליל הסדר דייק מרן הגר
לפי שכפר בעיקר הוציא "שאין אומרים 

וציא לפי שה, אלא להיפך, "עצמו מן הכלל
שכן כאן גילו לו . עצמו מן הכלל כפר בעיקר

, שהיהודי הוא מאמין ביסודו, עיקר ויסוד
ואם כופר הוא הרי , )ב"ח ע"ש שבת צ"כמ(

זה משום שרצה להוציא עצמו מן הכלל 
ג "ש בסהדרין ס"כמ(וללכת בשרירות לבו 

ב לא עבדו ישראל עבודה זרה אלא כדי "ע
פירה איה והכ, )להתיר להם עריות בפרהסיא

  !משמשת לו אלא כתירוץ להתפקרות
אמר בל בלבו אין "וזה מבואר בכתוב 

, תהלים יד" (השחיתו התעיבו עלילה, אלקים
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ואחר כך מתרץ הוא , תחילה הוא בלבש). א
כדי שיוכל , "אין אלקים"עצמו באמרו 

  .   ל"להשחית ולהתעיב באין מעצור רח
  

  הליכות והלכות 
  דיי חול המועד

מועד יתן כדי שיהיו ישראל אוכלין חול ה
ושותין ויגעים בתורה לכן מותר במקצת 

ויש אומרים , מלאכות ואסור במקצתם
שאיסורו מדאוריתא ויש אומרים שאיסורו 

ויש להזהר שלא להוסיף ולהקל , מדרבן
יותר ממה שהקלו חכמים שיחשב על ידי זה 

  ) ב,ק א"ל ס"תק' סי(, כמבזה את המועדות
שהותרו מתחלקות לחמישה המלאכות  *

לאפוקי (כשעלול להפסיד ממש . א: חלקים
. ב. מיעת רווח אם לא יעשו עתה במועד

צרכי אוכל פש למועד שמותרים אפילו אומן 
פועל . ג. או שאר צרכי המועד במעשה הדיוט

ואפילו , צרכי רבים. ד. שאין לו מה לאכול
ואם זה לצורך המועד . כיוון מלאכתו למועד

מעשה הדיוט . ה. אפילו מעשה אומןמותר 
  )א"שם סק. (לצרכי המועד של יחיד

 *טילת ציפורלדעת מרן מותרת ולדעת , יםי
, ט"א אסורה אלא אם כן טלן בערב יו"הרמ

ואם איו וטל בכלי המיוחד או מספריים 
ולצורך , אלא בידיו או בשייו מותר תמיד

ב "תקל' סי. (מצוה מותר אפילו במספריים
  ).א"סק' א' סע
רבים מתירים , צחצוח עליים בחול המועד* 

א שוהגים "אך על פי השמועה דעת החזו
, ו"שמירת שבת כהלכתה פס. (שלא לצחצח

  )ה"ח הערה קפ"מ
מותר לכתוב חשבוות שצריך להם בחול * 

המועד והוא הדין דברי תורה שחושש 
וכן מותר לכתוב בכתב יד רגיל אגרת , שישכח

ב ו אך הגו לשות שיכת,שלומים לחבירו
אך בכתיבה אה , השורה העליוה עקום

, ה, ד' ח סע"תקמ' סי. (במיוחד יש להחמיר
  .ואפילו כתיבה שלו: ה"וביאור הלכה ד, ט

  מעשה חכמים
  ומכל טוב לעולם אל יחסרו 

הגאון רבי יוסף שלמה ', סח הרב מפווביז
, אגמופעם הראוי מן השמים ד: ל"כהמן זצ

  "....כל טוב לעולם אל יחסרוומ"מהו 
כל מוסדות החיוך : ה'ה כך הי'ומעשה שהי

וחובות , ל כתפיועהתורי בעיר מוטלים היו 
, משדחקו בו הושים. עצומים טל להחזקתם

משהגיע מועד . טל הלואה גדולה מהבק
 הזהירו. ה בידו להפרע'הפרעון ולא הי

הוטריון הכרי שאם לא ישלם מיד יגיש 
יה להגרם חלול שם 'עלול ה.  פליליתקובלה

  .וכסף אין, שמים והרב צפוי למאסר ולקס
ויהודי אלמוי , עודו תוהה מאין יבוא עזרו

הסיח הרב . ביקש להיועץ ברב. התדפק בדלת
סיפר הלה . דאגתו מלבו מפי דאגת היהודי

שהוא מתפרס כשמש בית הכסת בעיירה 
ס בו היגר לארצות הברית והתגיי. סמוכה
ופל חלל במלחמת העולם , לצבאה

עתה התבשר שהצבא האמריקאי . הראשוה
 אך פוחד הוא -זיכהו בפיצויים בסכום כבד 

שמא יודע הדבר בעירה ויקצצו ממשכורתו 
לכן חשב להפקיד את הסכום ביד . הזעומה

ואין הוא מתגד שהרב ישתמש בו , הרב
בתאי שיחזירו לידיו בכל עת , כראות עייו

  .שיבקש
 הסכום אותו חייב הרב -!  במדויק-ה זה 'והי

  !לבק
. והיהודי הגיע לבקש את כספו, חלפה תקופה

 בהם רוב, ה זה באחד מימי חול המועד'הי
ם ואין לרב סיכוי העסקים היהודים עולי

קידם את פי ? מה עושים. ללוות בהם כספים
, בראש ובראשוה: "ואמר, האיש בשמחה

הן מדרך רחוקה . יטול מר ידיו וסב לסעודה
עה הלה וטל !" ייחי לקיים בו מצוה, בא

כך זכה הרב בשהות של . ידיו יחד  עם הרב
, אבל הארוחה הגיעה לקיצה. שעה קלה

תו וחג היום ומצו. אהות ההלין יחזיר איומ
  והחלו בברכת ' מים אחרוים'טלו . מחהשב
  

. המזון כשהרב מכוון כמהגו בכל מילה
ומכל טוב לעולם אל "בות יכשהגיע לת

  קש הדוור העירוי בדלת והביא " יחסרו
, המחאה כספית שהגיעה היום עבור הישיבה

  ...בסכום ההלוואה
  )ג"שכ' א עמ"ח', הרב מפווביז(                        
  
  "וודה לך שיר חדש"
      )מתוך ברכת הגאולה(

בכל גאולה וישועה יש חיוב לומר דברי שבח 
אלא שתמיד כלולה בהודיה , ה"והודיה להקב

שלא תבואה , תחילה ובקשה על העתיד
אך בגאולה האחרוה . חלילה צרות וספות

ולכן כל כולה שיר , לא יהיה אחריה צער כלל
" שיר חדש" של שבח והודיה וזהו שאמר

ולא כשירי העבר שכללו בקשות ותפילות על 
ת שואל ומשיב "בעל שו" דברי שאול(" .העתיד

  )יוסף שאול תזון'  ר–

 תוהעלון לעילוי נשמ
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ה"ערחל בת שרה    

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוק שרה

  ה.ב .צ..ת
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