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    "מים שלו"
ק רבי יחיאל מאיר "אומר היה הרה

פעמים בשה הולכים בי : ל"מאוסטרובצה זצ
בראש השה הולכים הם כדי . ישראל אל ההר

ובערב פסח כדי , להשליך לתוכו את עברותיהם
שכן . ורמז יש בדבר. לשאוב ממו מים שלו

, בראש השה עושים הכל תשובה מאימת הדין
ומשליכים את חטאיהם מהם ,  מיראהתשובה
אבל בפסח בו בחרו לעם סגולה . והלאה

, זהו הזמן לתשובה מאהבה, ביסים כה רמים
ובתשובה מאהבה הרי הזדוות עשות לזכויות 

 לכן חוזרים או אל ההר כדי לאסוף משם –
ולהפכן לזכויות , את העווות שהשלכו

  )ד"קי' ב עמ"ח, ברכת חיים(            ...מזהירות

  
שמא תטלו , מה שמשייר ייחו בצעא"

  )פסחים ט(                                "       חולדה
: ל"יץ זצ'ק בעל אמרי חיים מויז"פירש הרה

ויש צורך , מתפח הוא, החמץ רומז לגאוה
כמו , אבל צריך להשאיר ממו מעט. לבערו

ל שתלמיד חכם צריך שתהיה בו "שאמרו חז
  . ית שבשמיית גאוהשמי

ככתוב ', רגש זה צרך לפעמים לעבודת ה
אבל יש להזהר שמה ." 'ויגבה לבו בדרכי ה"

ויזהר מאד שלא ,  ייחו בצעה–שמשייר 
 –תבוא חלילה חולדה ותפזר את החמץ 

לא יסיתו להפגין את , היצר הרע, דבר-שהבעל
  )ב"לקוטי אמרי חיים קמ(                       ..גאותו

  

  "         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 רשות . משל למה הדבר דומה, אלא
וגם המוזמים ,  לארמון המלךלכל אחד להכס

ויש שעה יעודה , חייבים להתכון ולהתקשט
וללא , בלי הזמה, והכס בלבוש שק. להכס

!  הלא יעש בחומרה–ובשעה אחרת , הכה
אבל כאשר חבורת גזלים רוצחי פשות רודפת 

והוא מלט מפיהם כל עוד פשו , אחר אדם
וך  ודאי יקפוץ לת–והם עומדים להשיגו , בו

ואיש לא יתבעו , היכל המלך למלט את פשו
  ...  על כך ולא יעישו

כאשר ישראל , הוא הדין בליל הסדר הקדוש
, ט שערי טומאה במצרים"היו משוקעים במ

ועמדו בסכה להכס בשער התחתון ולהטמע 
   היו חייבים לקפוץ בבת אחת להיכל –כליל 

  

  
  
  
  
  
  

 חר ורק לא, "קדש"בבחית , המלך כדי להצל
מכן התחילו בעבודת ההכה ההדרגתית של 

  ) 'עשר זכויות כ(    "...רחץ"בבחית , ימי הספירה
  
            "ייתי"

: ל"ק רבי זאב וולף מסטריקוב זצ"שאל הרה
שפוך "מדוע או פותחים את הדלת באמירת 

ואין או פותחים את , לאחר הסעודה" חמתך
 לפי" 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 מלא , להשיגן
: אבל תאי אחד יש!" כל דכפין ייתי "–חפים 

שאין או ,  שוכיח!שאת הדלת פתח בעצמו
  ...עצלים בעלמא

את , ל"השרף מקאצק זצ, פרש רבו, כיוצא בכך
שרבן גמליאל הציב שומר בפתח , דברי הגמרא

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

, והשיב? כיצד ידע מי תוכו כברו, מחשבות
מי שטיפס ו! שהשומר לא היח לאיש להכס

והוא ,  אות הוא שתוכו כברו–וכס מהחלון 
  )זר זהב(            ... .  באמת חפץ ללמוד

 
           "תעית בכורות"

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

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

שכמו : ועוד" זכרון יהודה"ר ומתרצים בספ
בתעית אסתר שצמים ביום קרב על מת 
שיצלחו במלחמה ובלי ספק גם הבכורות צמו 
ביום זה שלא תגזר עליהם הגזירה מחמת 
חטאם ולזכר צום זה הם צמים וכן מציו 
שמשה רבו התעה ביום מלחמת עמלק וכן זה 

באדר כולם ' הסיבה לתעית אסתר שביום יג
  .יושיעם' הצמו כדי ש

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

 .כן מתעים הבכורות על הפסד זה
  )ילקוט סופר                          (                  

 
   חג המצות- חג הפסח 

חג 'מדוע קרא חג הפסח בתורה ובתפילה 
?  חג הפסחואילו אחו קוראים לו' המצות

  ישראל , ב'יצחק לוי מברדיצ' מסביר ר

  
  

. ה משבח את ישראל"והקב, ה"משבחים להקב
על בתי ישראל ' על שום שפסח ה' פסח'

על שום האמוה שהיתה ' חג המצות'. והצילם
לעם ישראל לצאת למדבר עם מצות בלבד 

קורא לזה חג ' אם כן ה. מבלי לקחת צידה
או קוראים ו, ללמד שבחן של ישראל, המצות

  .'לזה חג הפסח להזכיר שבחו של ה
  
כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו וכל "

  )כב, שמות א(                 "הבת תחיון
 שהמצרים רצו להחיות הרב מבריסקאומר 

כ עדיין יש קיום לעם "וא, להם את הבות
ישראל שההלכה היא שגוי שהוליד בן מאישה 

כ "וא. יוחסרק לא מיהודית הילד שאר יהודי 
מטרת המיילדות שמסרו פשם היתה בעיקר 
שישארו בעם ישראל בים מיוחסים באבות 

ה מידה כגד "יהודים ולכן שילם להם הקב
 קיבלו בתי כהוה ובתי לויה ובתי -מידה 
כל אלו צריכים יחוס כי מלך שהרי ; מלכות

  .חייב להיות גם מיוחס

  
 בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו"
  )מן ההגדה(            "אילו הוא יצא ממצריםכ

שמחה זיסל זיו ' אומר הסבא מקלם ר, פה
ישו יסוד ומפתח לכל מידות ליל הסדר , ל"זצ

האם יכול האדם להרגיש : ומדות האמוה
שיקרב , ל"אלא כוות חז? שהוא יצא ממצרים

לחושים המחשה והרגשה של שפלות ועבדות 
ואז , יש זאתויעורר בעצמו את זה עד שירג

ירגיש את ההצלה של הגאולה ויגיע להודות 
  .לבורא עולם באמת ובתמים

עין זה מציו גם במצות הלואה לעי שכתוב 
 "עמךאם כסף תלוה את עמי את העי "

 כך -י תרגיש כאילו אתה עי "ומסביר רש
  )חכמה ומוסר. (תקיים את המצוה בשלמות

  
מתחילה עובדי עבודה זרה היו "

  )מן ההגדה(                  ..."אבותיו
', מכתב מאליהו'אליהו דסלר בספרו ' שואל ר

מדוע אחו מזכירים את תרח אבי אברהם 
והרי אברהם אביו התחיל יחוס חדש ויתק 

 לכך, אדרבה, את עצמו מאבותיו והוא מתרץ
שזכיר לעצמו את אמיצות , אחו מזכירים

אביו רוחו של אברהם אביו שעמד גד בית 
ומשפחתו וסביבתו ולחם בם לשם שמים 

וזה עליו ללמוד לעצמו שעם כל . ויכול להם
  הסיוות והקשיים לא להרפות

  
  מה שתה         

התיוק שואל מדוע מטבילים שתי פעמים 
ומין לו שמטבילין שתי פעמים והרי הטבילו 

  ?רק פעם אחת מין לו שיטבלו עוד פעם

  10:18  א" מגסוף זמן אכילת חמץ
  11:38   א" מגסוף זמן ביעור חמץ



ך הלילה מדוע שלא ואם הוא יודע את מהל
                 ? כוסות4ישאל מדוע שותים 

ההסבר שעיקר השאלה היא על הסתירה בין 
המעשים שמצד אחד מתהגים כבן חורין 

מטבילים ברוטב כמהג עשירים , מסובין.כגון
ומצד שי אוכלים מצה לחם עוי ואוכלים 

? מרור אם כן אחו זוכרים עבדות או חירות
את המרור בקערה וכן את והילד רואה 

החרוסת ומבין שהולכים לטבול עוד פעם 
  )זבח פסח(       ולכן שואל וזה עיקר השאלה  

  
  )  הגדה(  עיא  הא לחמא 

מדוע , את ליל הסדר פותחים בקריאה זו
": התפארת ישראל"מסביר ? דוקא בזה

, במגילת איכה אמרה הסיבה לגלות ישראל
גלתה : ל" חזאומרים, "גלתה יהודה מעוי"

ולא ) מצות(כי לא אכלו לחם עוי , ישראל
לאי אכילת (לכן התיקון . תו צדקה לעיים

הא : "מתבצע כאשר אומרים) לחם עוי
, אלה המצות, זה לחם העוי" לחמא עיא

מזמיים את , "יבוא ויאכל) רעב(כל דכפין ”ו
  .ובכך  מתקים את שלא תו צדקה, העיים

לשה : "אפשר לבקשועתה לאחר התיקון 
לשה הבאה , "הבאה בירושלים הבויה

  .בארץ ישראל עם בין בית המקדש
: אלה הם למעשה שי יסודות הגאולה

שהם הקשר עם האבות והדורות , "מצות"ה
. הקודמים ובכך מעוררים זכות אבות

שכל עי בישראל יחגוג את , והדאגה לזולת
שזו הדרגה הרוחית , חג הפסח כבן חורין

  .והם יביאו הגאולה, מוסרית של ההווהוה
  
  "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

, ר הושגה המטרה של הכאת אלהי מצריםכב
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 :  שאומרלפי, ם"יתרת בבטול העכו

  . על אחרים לא כל שכן–עצמה לא הגיה 
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 – באש היאור אך כשגם. ראוי לשתיה
  ז ששתברה"וע, שפסד ויזוק

  
  "                          ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אתם"

  ?"במאד מאד"מה הכוה 
יכול להתפרש גם " מאד: "'חתם סופר'באר ה
אלקיך ' ואהבת את ה"על דרך הכתוב , ככסף

, )ה, דברים ו" (ובכל מאדך... בכל לבבך
 –ובכל מאדך ): "א, דברכות (ל "ודרשו חז

  ".בכל ממוך
וכמו כן כל , כל זמן שיעקב אביו היה קיים

 בי ישראל לא –זמן שהשבטים היו קיימים 
אלא התעסקו בעקר בלימוד , עסקו בגשמיות

  .התורה וברוחיות
אך לאחר שמת יוסף וכל אחיו וכל הדור 

במה הם . בי ישראל פרו והתעצמו, ההוא
עזבו . לומר בממוןכ! במאד מאוד? התעצמו

את הרוחיות והתעסקו עם עייים 

או ". ותמלא הארץ אתם"שאמר ', ארציים'
אשר לא ידע את ... ויקם מלך חדש", אז

  ).שם פסוק ח" (יוסף
לא אמרתי אלא בשעה שיש " בעבור זה"

   "מצה ומרור מוחים לפיך
: ל"שאל הגאון רבי שלמה קלוגר מבראדי זצ

היה צריך , רוראם הכוה היא למצה ולמ
ומהו , בלשון רבים" בעבור אלה"להכתב 

שהכוה היא , ותרץ? בלשון יחיד" בעבור זה
על מצות "ככתוב , להקדמת המצה למרור

שהרי המצה מורה על , "ומרורים יאכלהו
והשעבוד קדם , והמרור על השיעבוד, הגאולה
ראוי היה להקדים את , אם כן. לגאולה

להקדים , פואמדוע צטויו א, המרור למצה
  ?את המצה

ידוע שגם השעבוד היה לטובתם של , אלא
כמו , כדי שיזדככו לקבלת התורה, ישראל

שמתן תורה היה מתה ) ברכות ה(שאמרו 
עוד . טובה שלא תה אלא על ידי יסורין

, שככל שתקף השיעבוד היה גדול יותר, זאת
כך גדל הס שביציאת מצרים והתרבה כבוד 

כך בא השעבוד בסיבת לפי. שמים שביסים
סוף מעשה "כעין , הגאולה וכהכה לה

) שהיא הסיבה(לכן המצה ,, במחשבה תחילה
וזהו  ).שהוא התוצאה(קודמת למרור 

, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים: "שאמרו
שאפשר לספר , משמע". הרי זה משובח

, ואפשר לספר באריכות והכוה, בקצרה
 ואפשר. שאפשר לספר רק את סיפור הגאולה

, להכליל בה גם את ספור הצרות השעבוד
 הריהו משובח –ומי שעושה כן . שהיו לטובה

  .יותר
לשי אמים שדרשו ? משל למה הדבר דומה

האחד דרש את החומרים הטובים . ליצור כלי
והשי התחייב . ביותר והיקרים ביותר

לעשות כלי מפואר וחזק בתכלית גם 
ובח איזהו מש. מחמרים פחותים וזולים

השי כך מי שמהלל את : הוי אומר? יותר
אבל , אין זה חידוש, ה בטובותיו ובסיו"הקב

והופכן , מי שמשבחו גם מן הרעות והצרות
                          !  הרי זה משובח–להלל הודיה 

  ....)מעשה ידי יוצר(

 
רבבה כצמח השדה תתיך ותרבי "

  "ותגדלי
רת על מספ) ב"יא ע(במסכת סוטה ' הגמ

אמותיהן של ישראל במצרים שהיו יולדות 
ה שולח משמי מרום מי "והקב", בשדה

כחיה זו שמשפרת את , שמקיר ומשפיר אותן
ומלקט להן שי עגולין אחד של שמן , הולד

וייקהו דבש מסלע : שאמר, ואחד של דבש
  ".'ושמן וגו

וכיון שמכירין בהן : ומספרת' ממשיכה הגמ
ועשה להם ס ובלעין , מצרים באין להורגן

, בקרקע ומביאין שוורים וחורשין על גבן
  ".על גבי חרשו חורשים: שאמר

גם , המצרים. יש להתעכב כאן על פרט מעיין
אבל סוף כל סוף , אם היו טפשים מטופשים

להם מעט שכל ' והי, הרי הם יהלו מדיה
  !...'פרלמט וכו, כסת' לפרעה הי. בקודקודם

אם חשבו שהיתה רעידת ? ומה הם חשב, בכן
הרי , אדמה והילדים בלעו בתוך האדמה

ברור אפוא שילדים קטים אלו כבר חקו 
כ לשם מה הביאו לשם שוורים "וא, ומתו

  ?שיחרשו על גבם
שחשבו שהם , ועל כרחך צריכים או לומר

 רק באופן –? וכיצד יתכן הדבר. עדיין חיים
  !אחד ויחיד ס מן השמים

 ברגלי –? הולכים להלחם בסיםובמה הם , ו
  !...שוורים

ל ששאה "כאן מתגלים כפשוטם דברי חז
שוטה ' בן אדם הי. מקלקלת את השורה

  !והכל בגלל השאה, אידיוט, גמור
כשבוערת בו , כשאדם רוצה דבר. זהו זה

 הוא –מה -התאווה להשטין ולקטרג על דבר
ולפעמים אפילו , מתהג ממש כמו ילד קטן

  ... מילדיותר גרוע
והלוואי ולמד או את הלקח שבאו כאן 

, ולא אבד חלילה, ל הקדושים ללמדו"חז
את כח הדעת שבו בכל מיי מצבים של כעס 

  .והתאוות קמה שתקלים או במשך החיים
  )הרב שלום שוודרון(

 
על שום שמררו המצרים את חיי "

   "אבותיו במצרים
בלע מרור לא . בלע מצה יצא: הלכה היא

: ופרש המאירי). עב, ו"פסחים קט. (יצא
לטעם מרור , מאחר שהוא זכר למרור מצרים

  .ואין טעם מר בלא לעיסה, הוא צריך
ומצאו למדים כי אין די בידיעת ובשון 

אלא יש לחוש ולהרגיש , "וימררו את חייו"
  .טעם מרור כדי לחוות טעם אותו מרור

ראש , ל"והיה הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ
מספר כי פעם פקד את רוסיה , ישיבת מיר

יד העיים לא השיגה לקות , חורף קר מאד
כס . עצים להסקה והילדים קפאו מקור

ל בעבי הקורה וסע לעיר "החפץ חיים זצ
להתרים את עשיריה , לידא הסמוכה לעירתו

  .לרכישת עצי הסקה
וכראותו , הדפק על דלתו של עשיר ממוקיריו

 בפתח יצא לקראתו העשיר את החפץ חיים
הזמיו . בהתרגשות וקבל פיו בכבוד ויקר

אבל החפץ חיים פסע . להכס לביתו
הודיע שהוא ממהר ועוסק . לאחוריו

והחל לספר על סבלות , בשליחות מצוה
הכפור היה , ואכן. העיים בקרה הוראה

והעשיר שיצא וחולצתו לעורו רעד , מקפיא
עטוי ם ייהפציר בחפץ ח, "יכס מר", מקור

אבל החפץ חיים המשיך ותאר את , הפרוה
הילדים הרועדים ששיהם וקשות 

מוכן : "אמר לו העשיר. ואיבריהם קופאים
אבל פקס , אי לכתב המחאה על סכום כבד

אות החפץ "... ההמחאות מוח על שלחי
שם אפף אותו גל , ם להכס עמו לביתויחי

ישב העשיר וכתב . חם מהאח הבוערת
: ושאל את החפץ חיים, המחאה בסכום גדול

הן יכולים הייתם לספר לי כל זאת בבית "
מי : "ועהו" ?ומדוע התעכבתם בחוץ. פימה

שאיו שוהה בחוץ וחווה על בשרו את הקור 
איו מסוגל להבין לסבלם של הילדים , הורא

  "...?הקופאים בקרה
אין " וימררו"חזרות אין ספור על , אף כאן

!... כחן יפה בלעיסה אחת של מרור מר כלעה
שמות , ה"מאמרי מוסר שיחה ל(

פרעה תכן להוציא את תכיתו )ב"תשל
, ללא הרמת לשון, "פה רך"לפועל באופן של 

אבל ,  שה420 –" בישחק"והיו כמין 
רק כמין ' ה החליט שהשעבוד יהי"הקב

  )הגדה של פסח(.            שים210 –" ביצחק"

  
אי , 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 ,  רשות למשחיתשכיון שתה"
אם , מה היה תפקידו של המשחית, "מבחין

  ?גף את הבכורים בעצמו' 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
א תעשה שהי, 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 ,  גזרת הבוראאבל אי אפשר להפר את
  ! רק יפסיד בכפלים–שמבקש להתחכם 

שלח את המשחיתים לגוף ? ה"מה עשה הקב
ואילו , כמתוכן, את הבכורים שבבתי מצרים

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

הכה שם את בכורי מצרים המתחבאים מפי 
  .גזרתו

שחיתים אל בתי המצרים כסו המ, ביתים
, ומשלא מצאום שם, לחפש שם את הבכורים
. ל אמרו"כפי שחז, גפו את גדולי הבית

שהמצרים לא הרויחו , שלא זו בלבד, מצא
אלא שעוד הכו . מאומה בכך שסו להתחכם

הגמל הלך : "בכפלים ותקיים בהם הפתגם
  ".וקטפו לו את האזים, לבקש לעצמו קרים

מען תספר באזי בך ובן ול: "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 , שיש להם פתח מלוט

כן יאבדו כל אויבי עם ישראל , הפחת
  !וצורריו

שאי אפשר להרויח , בורו הואוהלקח בע
להלוות ' אם אסר ה. 'מעקיפת רצון ה

והאדם חושב להתחכם , למשל, בריבית
ידע כי יפסיד , ולהרויח מהלואה בריבית

וכל הרוח ילך חלילה לרופא , בכפלים
  .השיים

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

  

  הירדן יסוב לאחור, ה וינסהים רא
  ההבדל שבין קריעת הים לבקיעת הירדן

בחידושיו (ל עמד "י אברמסקי זצ"הגר
על ההבדל ) ב"ה' לתוספתא סוטה פרק ח

. שבין קריעת ים סוף לבין בקיעת מי הירדן
שבקריעת ים סוף לא בקע הים עד שחשון 

הושיעי "בן עמידב קפץ לתוכו ואמר 
טבעתי ביון , פשאלקים כי באו מים עד 

, מצולה ואין מעמד אל תשטפי שיבולת מים
כסוגית הגמרא סוטה " (ואל תבלעי מצולה

כוח כפות רגלי "ואילו בירדן די היה ). עא, לז
אדון כל הארץ במי ' הכהים ושאי ארון ה

וכבר עמדו המים וכל ישראל עברו " הירדן
  .בחרבה

ומדוע משום שקריעת ים סוף ארעה לפי 
וקודם קבלת התורה צרכו , תורהמתן 

ה "אברהם אביו ע: לזכויות של מסירות פש
זכה להיות אב המון גוים בזכות מסירות 

ככתוב , פשו על קדושת השם באור כשדים
האלקים אשר בחרת באברם ' אתה הוא ה"

" והוצאתו מאור כשדים ושמת שמו אברהם
בתחילה היה שמו , כלומר, )ז, חמיה ט(

אחר שמסר פשו להמסר ורק ל, אברם
לכבשן האש באור כשדים על יחוד השם 

הוצאתו מן הכבשן ושמת שמו , יתברך
וכן בצאת , אברהם לתיתו לאב המון גויים

ישראל ממצרים לא זכו להגאל אלא 
במסירות פשם לזבוח תועבת מצרים 

משכו וקחו לכם צאן : "לעייהם
, )כא, שמות יב" (למשפחותיכם ושחטו הפסח

ו לעשותו אף שקיום מצוה זו היתה ולא אחר
הן זבח "כאמור , כרוכה בסכת פשות

" ? ולא יסקלוו–תועבת מצרים לעייהם 
לפיכך אף ים סוף לא בקע ). כב, שמות ח(

ידבר אל ' אלא בזכות מסירות פש על דבר ה
וכאשר ). טו, שמות יד" (בי ישראל ויסעו

את '  גזר ה–בכח אמוה זו קפץ חשון לים 
  .ם סוף לפיהם לגזריםי

אבל בבואם אל הירדן כבר היתה זכותם 
זכות של מעמד הר סיי וקבלת , גדולה

וכבר עבר עליהם אותו היום אשר , התורה
' היום הזה היית לעם לה"עליו אמר 

ולפיכך מיד כוח , )ט, דברים כז" (אלקיך
במי ' כפות רגלי הכהים ושאי ארון ברית ה

ר קיבלו עליהם את עול אזי בזכות אש, הירדן
ההולך ' התורה והמצות אשר בארון ברית ה

מיד כשהוטבלו מקצת רגלי הכהים , לפיהם
ויעמדו הכהים , בירדן עמדו מי הירדן

וכל ישראל עברו , בחרבה בתוך הירדן
  .בחרבה

  
  " אי ולא מלאך"

  לא היה בכח מלאך לפעול התעלותו
שמלאך לא היה יכול . ל"איתא בשם האריז

וביאר . התקיים בטומאת ערות מצריםל
שאין פירושו , ל"ג הלוי שארר זצ"הגר

שבוודאי , שהמלאך היה טמא או מתבטל
אלא . אין המלאך שייך לעולם הזה כלל

  הכווה שהקדושה השפעת מן המלאך לא 
והרי תכלית . היתה יכולה להתקיים שם

בלילה הזה אי עובר "התגלות הקדושה ד
די שבי ישראל יתעלו היתה כ" בתוך מצרים

ולפיכך לא שלח להם , לקראת ההתגלות
כי לא היה די בקדושתו להדוף את , מלאך

וצרך שההתגלות תהיה על ידי , הטומאה
אי "ואז תקיים . ה בכבודו ובעצמו"הקב

המלובש " אי"שה, "יוצא בתוך מצרים
ומוסתר בלבושי הטבע בוקע ויוצא מכל 

ה "ד הקבומתגלה כבו, המסכים וההסתרות
אי ולא "ועל כן היה . בכבודו ובעצמו

יכול היה להתגלות " אי"כי רק ה, "מלאך
ולהשפיע בהגלות מלכו אור של קדושה 

ולא ", שיתעלו בי ישראל על ידה ולקראתה
שלא היה בכח קדושת מלאך לפעול , "מלאך

  )אור גדליה(                                                .כן
  

  ם וגימטריאותרמזי
 גרם או 86: ישה מחלוקת בשיעור כוס יין* 

כוס . "86 - בגימטריא -" כוס. " גרם150
כוס "ארבע פעמים . 150 - בגימטריא -" הגון

" חירות "-בגימטריא  )624 = 4 * 156" (יין
" חיים של ברכה "-וכן בגימטריא , )624(
)624.(  
  
: ארבע כוסות כגד ארבע לשוות של גאולה* 
וגאלתי ולקחתי , והצלתי, הוצאתיו

 זה העי בישראל לא יפחתו לו -בגימטריא 
  )בעל הטורים(                      !מארבע כוסות

 
: שזה לשון מזון.  חק- בגימטריא -יחץ * 
ולפי שבפסח ידוים ". הטריפי לחם חוקי"

זה זמן לזכות לפרסה בזכות , על התבואה
ת הראשוות התיבו: רמז וסף. אכילת מצה

לפסוק   אפי הם ראשי תיבות-של אפיקומן 
  . פרסה-דך ית אותח פ

 -יצחק : המצה האמצעית רומזת ליצחק* 
  . לחם עי-בגימטריא 

משה רביו לא זכר בהגדה במפורש רק * 
 כמספר 767 - בגימטריא - זמן חרותו : ברמז

רמז . ך"הפעמים שמוזכר משה בכל הת
  . משה- בגימטריא - רצה : וסף

  
, "ויעבדו מצרים את בי ישראל בפרך"

ומובא , "בפה רך"היו " בפרך"ל ש"אמרו חז
  .רמז פלא' אדרת אליהו'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 ברוך .  שה420כלומר , "בישחק
,  די לך פרעה–" ביצחק"הוא אמר 

  .שתשתעבד בהם מאתים ועשר שים בלבד
, הוא' לאות ש' והה ההבדל בין האות צ

אבל , מבטאים באופן רפוי' שאת האות ש
  .אמרת יותר חזק' אמירת האות צ

 תכן להוציא את תכיתו לפעל בפן של פרעה
והיו כמין , ללא הרמת לשון, "פה רך"
ה החליט "אבל הקב,  שה420 –" בישחק"

 210 –" ביצחק"רק כמין ' ד יהיומהשעב
  .שים

 

        הליכות והלכות הליכות והלכות הליכות והלכות הליכות והלכות 
  דיי חול המועד

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

ויש אומרים , ות ואסור במקצתםמלאכ
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
  
המלאכות שהותרו מתחלקות לחמישה  *

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

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. מותר אפילו מעשה אומן
  )א"שם סק. (לצרכי המועד של יחיד

ר  או להתגלח  ואפילו התגלח אין להסתפ
  לפי ההג  

לדעת מרן מותרת ולדעת , טילת ציפורים* 
, 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

אבל  בגדי ילדים  קטים אין לכבס בגדים 
  שמתלכלכים   תמיד  מותר  ולגהץ מותר 

  
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
  

אין לערוך קיות של רהיטים  או כלי בית  
חה וכדומה במועד  רק אם יש  מבצע בה
  מיוחדת שלא  יהיה אחרי החג  אז מותר 
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  כוח הקדושה מול כוח הטומאה
  ) ל, יב (                        "ויקם פרעה לילה"

לאחר שמשה רביו הודיע לפרעה על מכת 
אמר , בכורות האמורה לבוא על מצרים

י במקום "ורש". ויקם פרעה לילה"בפרשתו 
  ".ממיטתו: "אומר

שבמו עיו ראה , פרעה: לויבוא השואל וישא
כיצד לא פלה עד עתה מדברי משה רביו אף 

" הובטחו"וכל תשע המכות ש, מילה ארצה
והה הוא שומע , למצרים התקיימו במדוייק

, עתה ממשה אזהרה מפורשת על מכה וספת
הממשמשת , החמורה מכולן מכת בכורות

והולך לישון כאילו לא אירע , לבוא על ארצו
  !?דבר

, אם.  עד כמה הדברים תמוהיםתבון
היתה מתקבלת הודעה דרמטית על , למשל

רעידת אדמה שתתחדש חלילה ביום פלוי 
הרי מי שהיה לובש פיזמה , ובשעה פלוית

 היה ראוי –והולך בשעה זו לישון על מיטתו 
  ?לא כן. לאשפזו בבית חולים לחולי פש

וכיצד קורה דבר כזה שפרעה לא שת ליבו 
ות שלא היה ספק בליבו למר, לאזהרה

והולך לישון כאילו לא , שהדברים יתממשו
  !?אירע דבר

  :י גליסקי"ותירץ הגר
ה ברא את עולמו בההגה כזו שכאשר "הקב

צריך , יש כוח קדושה הפועל בושא מסויים
כך ההיג , להיברא כגדו כוח של טומאה

, כוח הקדושה. אדון הבריאה בבריאתו
בושא ,  אביוהיה אצל אברהם, בידוו
  .העקידה

כאשר אומרים לאדם שמחר הוא צריך 
להקריב לעולה את בו יחידו אשר אהב 

האם יכול אבא , ולשחוט אותו על גבי המזבח
? שכזה ללכת לישון בלילה שלפי השחיטה

  ?האם יעלה בידו להירדם
ה אומר לאברהם להעלות את "הקב, והה

 והאבא הגדול הזה, יצחק בו על גבי המזבח
 המתאזר בבטחון מלא בבוראו ויודע שכל –

ציוויו הם ברחמים גדולים והם באים לעולם 
 הולך –אך ורק כדי להיטיב לפרט ולכלל 

והתורה מעידה על כך , לישון על מיטתו
, בראשית" (וישכם אברהם בבוקר: "כאמר
 )טוביך יביעו(                  ).ב פסוק ג"פרק כ

 

  .הלילותמה שתה הלילה הזה מכל 
; שבכל הלילות או אוכלין חמץ ומצה

  .הלילה הזה כולו מצה
ביקש ראש , לאחר תפילת ערבית, בליל הסדר

הגאון רבי מרדכי שולמן , ישיבת סלבודקה
ה שתראה לו את מצרכי "מהרבית ע, ל"זצ
 במרחק –בבית החלמה לקשישים : 'סדר'ה

.  שוהה תלמיד חכם גלמוד–הליכה מן העיר 
אי ,  מי שיערוך את הסדרלכם לא חסר"

  "..הולך להסב איתו
  .ויצא לדרך, טל את המצרכים

: והמצרכים בידו, כעבור שערה ארוכה חזר
... ה להסב עמו'ה במצב שיתן הי'הזקן לא הי

  )ב"קב' עמ, עי אם(
, בשבוע שלפי פסח פטר בירושלים אברך

בהותירו אחריו אלמה שבורה ושבעה 
, ל"יהושע ברים זצחלץ הגאון רבי , יתומים

ואף , לעזרת המשפחה, ין'ראש ישיבת רוז
דבר עם אברך שיסב עמם בליל הסדר 

  .הממשמש ובא
בהתקדש החג הודיע רבי יהושע שלפי 

לראות , שיחזור לביתו יסור לבית האלמה
הוברר , בהגיעו. האם הכל מתהל כשורה

מיד עמד וקידש על . שאותו אברך לא הגיע
את הסדר כהלכתו בשירה היין וערך לפיהם 

והגיע לביתו , ובזמרה ובפרפראות לחכמה
 ערך בשית את –חצי שעה לפי חצות הליל 

להגיע לפי , הסדר בחפזה ומהר באכילה
  ...חצות לאפיקומן

כמה גרועים הם , שאלוהו ילדיו המאוכזבים
  ...מאותם יתומים

ובו , ה'אספר להם מעשה שהי: "עה ואמר
, מבי חבורתו התארסאחד . כלולה התשובה

ל הביע רצוו להשתתף "והחזון איש זצ
ומצאו , באו לקרוא לו. במסיבת ארוסיו

איש ואשה יושבים לפיו ווקבים בשמות 
והחזון איש יועץ איזו מהן , סחורות שוות

כשעה עמדו . היכן ובאיזו כמות, לקות
עד שבי הזוג קיבלו את כל , וחיכיו

או אז . כו לדרכםההוראות המפורטות והל
 לא –יודע אי שהמתתם : פה אליו ואמר

טירחה 'וזו , אתם בלבד אלא המוזמים כולם
ובודאי תמהים אתם מדוע , רבה' דציבורא

ובכן דעו שבי הזוג . לא קצרתי את השיחה
הם יצולי שואה שבורים ורצוצים שיעצתי 

עתה שכרו חות .  לפתח חות ולהשתקםלהם
, ודאי תודו. ו סחורה לקותובאו לשאול איז

מי ,  אם כן–רבה להדריכם ולעודדם שמצוה 
מדוע חייב , יאמר שמצוה זו מוטלת רק עלי
גם עליכם ? רק אי להקריב עבורה זמן יקר

וקימתם אותה , מוטלת מצוה זו
  )ב"ג ל"ח, שאל אביך ויגדך(       "...במהתתכם

  
  

 תווי נשמהעלון לעיל
  ל"זצוק יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו
  ה"ע רחל בת שרה   

  ה.ב.צ..ת
  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  ל"זצוקשרה 

  ה.ב.צ..ת


