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 חג הפסח
 

 
]

 לפי סדר הא"ב –כל המדורים 

 אספקלריא לפרשת השבוע
 הפסח נאכל בחבורה

 ְוִאם ַלָבִית. ֶשה ָאבֹת ְלֵבית ֶשה ִאיׁש ָלֶהם ...ְוִיְקחּו
 ֶאל ַהָקרֹב ּוְׁשֵכנוֹ הּוא ְוָלַקח ִמֶשה ִמְהיֹת ַהַבִית ִיְמַעט
 תוִֹציא לֹא ֵיָאֵכל ֶאָחד וגו' ְבַבִית ְנָפׁשֹת ְבִמְכַסת ֵביתוֹ

 )שמות יב, מו(חּוָצה  ַהָבָשר ִמן ַהַבִית ִמן
באכילת הפסח מצאנו שני דינים, שנראים 
לכאורה כסותרים במהותם, מצד אחד דינו של הפסח 
להיות נאכל "בחבורה", לפסח לא ניגש לבד, נבקש 
לנו חברים מקשיבים רעים אהובים שנצעד יחד עמם 
אל תוך הלילה אשר כיום יאיר, נתקשר בקשר אמיץ 
לאגודה אחת לעשות רצונו בלבב שלם, לחוות יחד 

ומאידך, אסור להוציא את בשר  –ת קדושת הלילה. א
הפסח מחבורה אחת לחברתה. ולכאורה מדוע? 
אדרבה, יוסרו המחיצות בין החבורות, יהיו כולם 

 אגודה אחת ממש! מה גרוע בכך?
מבאר מהרצ"א מדינוב, ה"בני יששכר", בספרו 

: לכל חבורה יש טו( ת")ל'דרך פקודיך' על תרי"ג מצוות 
בעבודת השי"ת, זהו לא מצב של  לה דרך משלה

דיעבד, כך נאה וכך יאה! לכל שבט ושבט, כל קהילה 
ייחודיות משלו. משל למה הדבר דומה,  –וכל מחנה 

העבודה שלו -פוגש אדם בצייר הפורק את מזוודת
ושוטח את תכולתה על גבי דוכנו, פחי צבע חמשה 
עשר במספר, ולוח ציור גדול. גל של רחמים עולה 

הצופה מיודענו, שואל הוא את הצייר  בלבו של
בחמלה: "מדוע תביא באמתחתך את כל מזוודת 
הצבעים, מדוע לא תסתפק בכל פעם בצבע אחד 
בלבד?! הן כל פח צבע מכיל כמות שתספיק לך בלי 
ספק!". הצייר הסבלני מבליע את חיוכו לשמע 
השאלה המוזרה, ומספק מענה: "היופי של הציור 

בם של הגוונים זה בזה, מתקבל כתוצאה משילו
 תמונה בת צבע אחד תהיה משעממת למדי...". 

"אה," הפליט הלה הברה של הבנה, אך הצייר 
הבחין כי ידידו עוד לא רגוע, מצחו מכווץ והוא 
שקוע במחשבתו. לפתע התנער באחת וכשאור בעיניו 
קורא אל הצייר: "שמע נא ידידי, כך זה לא 'תכלית', 

הפחים, יש לי בשבילך  להיסחב כל יום עם כל
פיתרון חדש!", "מהו הפתרון?" נדרך הצייר, הוא 

כך חשב לעצמו, "קח פח אחד,  –צודק, זה כבד! 
ותשלב בו עצמו מעט מכל צבע!". כעת כבר פקעה 
סבלנותו של הצייר, "במטותא ממך, אל נא תפריעני 

 בעבודתי"...
העם יוצאים יצירות אמן, עשירי -מתחת מכחול

פשר לוותר על שום גוון, אך גם אי אפשר גוון, אי א
של כל גוון, 'ולא תסוב נחלה  ייחודיותולוותר על 

, (ז עפ"י מהרצ"א באגרא דכלה שם ,לו במדבר)ממטה למטה אחר' 
כשכל 'חבורה' שומרת על מקוריותה,  –דווקא כך 

מנהגיה ומסורתה הקדושה, שואבת מימיה מן 

 –תם האפיק אשר סללו אבותיהם במחוקק במשענו
 נוצר הציור המרהיב: "עם ישראל". 

אילו ייפרדו הצבעים זה מעל פני זה, כל אחד 
לא יצלח, רק כולם יחד, כל  –ירצה לצייר ציור נפרד 

אחד שומר על ייחודיותו ומעניק את תרומתו ליצירה 
הכללית, כשכל אלו האפיקים כולם מובילים בסופו 

ל של מסלול לאותה נקודה, כל הנחלים הולכים א
 . )קהלת א, ז(הים 

 פסיפס מושלם
)דברים לא תיעשו אגודות אגודות  –לא תתגודדו 

אלו לעשות רצונך, , ויעשו כולם אגודה אחת יד, א(
גוונים שונים של עשיית רצון ה' דיקא, ולכן התוצאה 
מרהיבה כל כך. אם בצבע האדום יצייר את הגוון 
האדום שמתוך תמונת בית, ובצבע הכחול את הכחול 

הן לא יתקבל לא בית ולא ספר!  –שמתמונת ספר 
, וכך תאיר את אותה התמונההצבעים יבואו להשלים 

 ההצלחה פנים. 
, כל אחד מישראל )תהלים פ, ט(גפן ממצרים תסיע 

נדבק בחבורתו בעת צאתם ממצרים, וענבי הגפן 
בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל, גפנים שלמים 
המתאחדים יחד. גם בקריעת ים סוף נפתח לכל שבט 

לסמל את זה עצמו, קוים מקבילים  –שביל נפרד 
שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה, ומכולם יחד 

ה' כי גאה גאה", אשירה ל אשירהפרצה השירה "
כאיש אחד בלב אחד, כשכל קבוצה  –בלשון יחיד 

 דרך אחד לכל שיש מפני ולא"את חברתה,  מכבדת
 נראה שבכך, וחבורתו אחר רב הנהגת יבוזו אחרת
)לשון המהרצ"א  "תורות לכמה התורה נחלקה ו"ח כאילו

 .שם(
"לצים" לא ישב, ובמושב  אשר וגו'אשרי האיש 
בחבורתם  עמהם שאינו אדם מכל הם המתלוצצים

לפי ש"בתורת ה' חפצו", לכוונה , ו(1הלויים )אא"ז בעבודת
ב"תורתו" שלו, חלק התורה לכן הפנימית לשם ה', 

, יהגה יומם ולילה – והעבודה השייך לו ולחבורתו
מובילים  שכל פלגיווהיה כעץ שתול על פלגי מים 

יבול, , ועלהו לא 2שהעץ יתן פריו בעתו: תלמטרה אח
 –כי יודע ה' דרך צדיקים  .3וכל אשר יעשה יצליח

                                                             
 למבואר בדומה ב, ,ג באבות המשנה דברי יבוארו זה ולפי 1

 התורה דברי ואין שיושבים שנים: אוזידא די ש"לר שמואל במדרש
 אחד שכל", לצים מושב" זה הרי, ל"כנ תורות כשתי אלא" ביניהם"

 .אמת אינה שכביכול חבירו שביד התורה על בלבו מתלוצץ מהם
( "אחד", יתנו כולם יחד 31"פרי וא"ו", וא"ו בגימטריא ) –פריו  2

 –בעתו (, :ר"י בן חנין, מצוה קלט, דף פול עץ החיים עי'פרי אחד )
, בעת התאחדות הפלגים, כנ"ל "בעת וא"ו", וא"ו בגימטריא "אחד"

טשרנוביץ, ט"ו -באיאן תפארת מנחםעי' העץ לתת פרי )אז יצליח 
. וי"ג שהן אחד דיקא, שכל שבט מי"ג השבטים בשבט תרפ"א(

עומד בפני עצמו ]גם יוסף שני שבטים[ וכולם נעשים "אחד", 
 .אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם

אבל הרשעים  – לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוח 3
הצדיקים שתרומתם במעשיהם הטובים היא אינם כן, שבשונה מ

כתרומת פלגי המים לעץ, שעל ידי המים גדל כח העץ לעשות פרי 
וכדומה, לא כן הרשעים שתרומתם במעשיהם הטובים היא 

כתרומת הרוח למוץ, שאף שמרימים אותו גבוה מכל מקום אינו 
לתועלת המוץ כלל, ואין רואים בכך את כוחו של המוץ רק את כח 

לכל חבורה דרך משלה מפרש האוהב ישראל מאפטא: 
את כל הדרכים הללו  4מחברבעבודת ה', אבל השי"ת 

כי הכוונה הפנימית של כולם  .אצלו כדרך אחת ןוכול
 5היא! אחת

 פסח כשר ושמח!
 לתגובות: ישראל אברהם קלאר 

 "בין גברא לגברא"
 טעם אכילת מצה

במשנה בפסחים שנינו: "רבן גמליאל היה אומר; 
כל שלא אמר שלשה דברים הללו בפסח לא יצא ידי 
חובתו... 'מצה' על שום שלא הספיק בצקם של 
אבותינו להחמיץ, עד שנגלה הקב"ה עליהם וגאלם 
מיד, שנאמר "ויאפו את הבצק עוגות מצות כי לא 

התמהמה, וגם חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו ל
 צדה לא עשו להם".

הנה כי כן, טעם אכילת מצה לזכר גודל הנס 
שהיה במצרים, שאם לא די בזה שיצאו ביד רמה 
ובזרוע נטויה, מספר ימים אחר שאמר פרעה למשה 
"השמר לך אל תוסיף ראות פני כי ביום ראותך פני 
תמות", אלא שנתהפכו היוצרות, והמצרים הם אלו 

יגרשו את עם ישראל "ותחזק שהיו בלחץ עצום ו
מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ כי אמרו 
כולנו מתים" עד כדי שלא יכלו להתמהמה מרוב 

 המהירות.
עד כדי כך היה הנס, פניה של שלש מאות  

 ושישים מעלות ממה שהיה מספר ימים קודם לכן.

 "די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים"
בפתיחה הסדר פותחים כל כלל ישראל -את ליל

המפורסמת "הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא 
בארעא דמצרים", משמע שבאה המצה לרמז על 
העוני וקושי השיעבוד שהיה במצרים, ולכאורה הלוא 

                                                                           
צמה שהגביהתו, ואדרבה הוא גנאי למוץ שלרוב קלותו הרוח ע

יכולה הרוח לעשות בו כרצונה, כך הרשעים אף כשעושים מצוות 
ומעשים טובים הכל להראות כוחם שלהם, וגנאי הוא כלפי מעלה, 

ולפיכך אכן קשר רשעים אינו מן המניין אף במעשים הטובים 
חד מהם שלהם, כי אין להם לב אחד לאביהם שבשמים רק כל א

 כוונתו להראות את כוחו ולהגדיל את כבודו ושאר פניות. 
שנראה  לא כן הרשעים כי אם כמוץ אשר תדפנו רוחובאופן נוסף: 

כמכונס אבל כאשר הרוח באה מתגלה שלא היה לכינוסו שום 
משמעות, שמתפזר לכל העברים, והנמשל שאף כשעושים הרשעים 

ווה וביחד, מכל מקום מעשה טוב, ולו יהי שעושים זאת באופן ש
אין שום חיבור למעשה הרשע האחד עם מעשה הרשע השני, כי 
אין להם לב אחד לאביהם שבמים אלא כל אחד עשה כן מחמת 

על כן לא נטיית לבבו הנובעת מנגיעותיו שלו שאותן אין לחבירו, 
, כאשר התחברו יחד בעדת צדיקיםואפילו  יקומו רשעים במשפט

כדברי  – כי יודע וגו' ודרך וגו'מצוה, לעדה אחת לעשות איזו 
 האוהב ישראל הנ"ל.

 יודע לשון חיבור. 4
מעצמו(: אבל הרשעים שם, מבאר מהרצ"א ) ודרך רשעים תאבד 5

"הגם שהולכים בדרך אחד ביחד יאבדו דרכם ויתעם בתהו ילל 
 ".וכו'בישימון דרך 

 



ההיפך הוא הנכון?! המצות באים לרמז על הגאולה 
 שהיתה לבני ישראל  ביציאתם ממצרים!

אמנם, כבר בפסוק אנו מוצאים "לא תאכל עליו 
כי  לחם עוניימים תאכל עליו מצות  חמץ שבעת

בחיפזון יצאת מארץ מצרים, למען תזכור את יום 
צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך". בפסוק עצמו נראה 

בחיפזון ויום שמשלבים את שני הטעמים. אומרים 
, לחם עוני, אך באותה נשימה אומר הכתוב גם צאתך

שמשמע שהוא זכרון לעוני וקושי השיעבוד שהיה 
 במצרים.להם 

, ונראה ששלשה )פסחים קט"ו:(נביט איפוא בגמרא 
 פירושים נאמרו שם למלים "לחם עוני". 

הפירוש האחד: לחם שעונין עליו דברים הרבה, 
שעונים עליו את כל דברי ההגדה, ואף שבזמן התורה 
לא נתקנה ההגדה, מכל מקום מצות סיפור יציאת 

 מצרים היא מן התורה. 
הפירוש השני: שיש דין לאכול פרוסה ולא מצה 
שלמה, כמו עני שדרכו בפרוסה, וזאת כדי לזכור את 

 היותנו עבדים במצרים ואת גאולתנו משם. 
והפירוש השלישי: שדרך אפיית המצה הוא 
כאפיית העני, שהוא מסיק ואשתו אופה כדי שלא 

 תחמיץ העיסה, על כן קוראת לו התורה לחם עוני. 
הפירושים מסכימים שהמצה באה כל שלשת 

כזכר ליציאה ממצרים, אך לפי הפירוש השני יש 
 לרמז בצורת האכילה על היותנו עבדים במצרים. 

מדוע אם כן אנו אומרים "די אכלו אבהתנא 
 במצרים"?

"די אכלו אבהתנא דנפקו מארעה 
 דמצרים"

ברמב"ם מהדורת ר"ש פרנקל הביאו גירסה 
ים תימניים מדויקים  בהגדת הרמב"ם מספרים קדמונ

שגרסו "הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא דנפקו 
מארעה דמצרים", לפי גירסא זו הדברים צלולים 
ומבוארים, ואכן אין קשר כלל בין מצה לבין שיעבוד 
 כלל, וכל העניין הוא זכרון היציאה ממצרים בחיפזון.

 )דברים טז ב(אמנם הרמב"ן בפירושו על החומש 
וכותב: "והנה  )בפירושו הראשון(מו דרך אחרת היתה ע

לשני דברים, לזכור שיצאו בחיפזון,  –המצה  –תרמוז 
ולזכר כי היו במצרים בלחם צר ומים לחץ, וכן אמרו 
 'הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעה דמצרים". 

בדרך פיקודיך ומפרשים נוספים רצו לחלק בין 
 מצות הלילה הראשון שהוא לזכר עבדותנו במצרים
]ועליו נצטווינו עוד קודם שיצאנו ממצרים[, לבין 
שאר הימים שהם הם לזכר הנס הגדול ביוצאנו 

 בחיפזון ממצרים.        
לסיכום: רוב ככל המפרשים והמבארים נקטו כי 
טעם אחד יש למצה, זכר לגודל הנס בצאתנו בחיפזון 
ממצרים, אמנם, הרמב"ן מבאר כי שני עניינים יש 

פרשים שחלקו בין לילה ראשון בזה, ויש מן המ
 .לשאר לילות

 פסח כשר ושמח!
 

 לתגובות: הרב אהרן בר"ש ליפשיץ 

 "בין גברא לגברא"
 יריעה מיוחדת –חג הפסח 

 ?מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות
"מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שבכל הלילות 
אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת הלילה הזה שני 

 פעמים". 
תמהו גם נתפלאו, מה תשובה משיבים אנו לבן  רבים

 היניק, בשאלתו על טיבולנו שתי פעמים?
האם היותנו עבדים לפרעה ויציאתנו משם באותות 
במופתים ביד חזקה ובגילויים גדולים ונוראים, הוא סיבה 

 לטיבול שני פעמים, לפני הסעודה ובתוכה?
מספר תירוצים כתבו מפרשי הדורות. התירוץ הרווח 

וא, שהרי זה דרך חירות, כדרך המלכים שמטבילין קודם ה
סעודה להמשיך תאוות המאכל. ותירוץ נוסף מובא, שאכן 
אין תשובה על הטיבול הראשון, אך הסיבה לטיבול 

הראשון היא הסבת תשומת הלב לטיבול השני שבאמצע 
הסעודה, בו אנו אוכלים מרור, כדי שיהא ניכר שהוא לשם 

 מצות מרור.
שיטה נוספת, המאירה באור חדש ומבהיק נתמקד ב

את כל עניין השינויים הנעשים בלילה זה לתינוקות כדי 
 שישאלו.

 לעורר לבם לתמיהות
אחר שמביא את פירוט  )סק"ו(הפרי חדש בסימן תע"ג 

השיטות בעניין, כותב: אלא העיקר, דההיכר הוא בטיבול 
ואו הראשון, והכוונה לעשות שינויים שישאלו, ומתוך כך יב

לשאול בשאר דברים. ואף על פי שאין לנו להשיב 
לשאלתם, למה מטבילין לפני הסעודה, מכל מקום מתוך 

 כך יבואו לשאול בשאר שינויים שרואים.
וכבר בגמרא העוסקת בשינוי של עקירת השולחן לפני 
האכילה, מקשים התוספות, שלכאורה מהי התשובה 

היא השאלות שעונים לבן על כך, ומיישבים שאכן המטרה 
 כלומר, ומתוך כך יבא לשאול בשאר דברים....  –האחרות 

וזו אף הכוונה בדברי השולחן ערוך סי' תע"ב שכותב 
"מצוה לחלק לתינוקות קליות ואגוזים כדי שיראו שינוי 
וישאלו", ואינו גורס כדי שלא ישנו אלא כדי שיראו שינוי 

תם? וישאלו, ולכאורה מה תשובה יש לנו להשיב על שאל
אלא מתוך שיתעוררו לראות כי סדרי לילה זה שונים 
ומשונים משאר לילות, יתעורר לבם לשאול אף על שאר 
העניינים, כגון מצה וכדו', אשר עליהם יש לנו תשובה 
הגונה, כי הוציאנו ה' ממצרים וכו'. עד כאן תוכן דברי 

 הפרי חדש.

 "כל המרבה לשנות הרי זה משובח"
מוצאים בדבריו, יש עניין לעשות  יסוד גדול ועצום אנו

כל שינוי אפשרי בזה הלילה כדי לעורר לבם לכך שמשהו 
פה אינו שגרתי כלל, להבין שמשהו בסדר גודל חריג 

 מתרחש כאן.
על יסוד מה שהובא על ידי הכותב במדור "קרסים" 
מספר החינוך, לבאר את רוב המצוות שנצטווינו בפסח, 

פנימה "לחבר את עצמנו  שהוא כדי להשפיע על נפשותינו
לפנימיות החג", כדברים האלו ממש יש לומר גם פה על 
כל השינויים המפליגים אותם נוהגים בפסח, ההימנעות 
מאכילה של כל מאכל אפשרי, הניקיון שיוצא מגדר הרגיל 
בהרבה בתי ישראל, ושאר מיני שינויים בכל כיוון אפשרי, 

א לאכול דגים עד שהשואל תמה "מאי האי?! למה?! למה ל
 בפסח?! למה לנקות כל פירור אבק?!". 

מי ששואל שאלה זו יש לומר לו; "פטרתן מלומר מה 
נשתנה!" כבר קיימת את הרעיון הפנימי של מה נשתנה, 

 לעורר את לבנו להבין שמשהו עצום מתרחש בימים אלו. 
בימים אלו יצאו אבותינו ממצרים, ובימים אלו היתה 

ופדות נפשנו ממ"ט שערי טומאה,  ראשית צמיחת גאולתנו
לקראת קבלת התורה, מעמד הר סיני, והייעוד הגדול של 

 "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש"
ויהי רצון שנזכה לאכול מן הפסחים ומן הזבחים 

 השתא בני חורין!
 פסח כשר ושמח!

 לתגובות: הרב אהרן בר"ש ליפשיץ 

 במשנת האור החיים
 

 לגאולהמסוגל  -הלילה הזה 
הּוא  ֵליל ִׁשֺםִרים הּוא לה' ְלהוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

)שמות ָתם ַהַלְיָלה ַהֶזה לה' ִׁשֺםִרים ְלָכל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְלדֹרֹ

 יב, מב(
כתב רבינו האור החיים הק': יכוון הכתוב לרמוז 
לה' ניסים מופלאים שזמנם לילה זו. א( בימי אברהם 

"ויחלק עליהם  )בראשית יד, טו(ם כשהכה את ד' המלכי
"ויהי  )שמות יב, כט(הלילה". ב( ביציאת מצרים דכתיב 

בחצי הלילה". ג( בימי חזקיהו כשהכה גבריאל מחנה 
"ויהי בלילה ההוא". ד(  ב יט, לה(-)מלכיםסנחריב דכתיב 

"בלילה ההוא נדדה  )אסתר ו, א(בימי מרדכי ואסתר 
 שנת המלך". ה( גאולה העתידה. 

ימזם הכתוב, כנגד נס אברהם אמר "ליל ור
שימורים הוא לה'" כי באמצעות הנס התגלה 

שיש  )בר"ר פמ"ב(אמיתותו יתברך כאומרם ז"ל 
מהאומות שלא היו מאמינים בנס הצלתו מאור 
כשדים, והאמינו בנס הכאת ד' מלכים. וכנגד מצרים 
אמר "להוציאם מארץ מצרים". וכנגד נס חזקיהו אמר 

ב -)מלכיםהוא הלילה הידוע לנס כרשום בדברי הנביא 

"ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך וגו'". וכנגד נס  יט, לה(
כנגד הגאולה העתידה אמר מרדכי אמר "הזה לה'". ו

"שימורים לכל בני ישראל לדורותם", פירושו לסוף 
 הדורות בעגלא ובזמן קריב עכ"ל.

 –לימוד הקטע הבא בליל הסדר 
 סגולה לבן זכר

ידוע בשער בת רבים, שהלומד את דברי רבינו 
האוה"ח הקדוש דלהלן בליל הסדר יזכה לבן זכר, 

 ורבים נושעו בזכות סגולה זו.
. כתב )שם. יג, ח( לבנך ביום ההוא לאמר וגו'והגדת 

רבינו האוה"ח הקדוש: י"ל, "והגדת לבנך" בשלמא אם 
יש לו בן, יכול אם אין לו בן יהיה פטור, תלמוד לומר 
"לאמר" שעל כל פנים צריך להגיד אפילו בינו לבין 
עצמו. ואם תאמר כיון שעל כל פנים צריך להגיד 

מה אמר "לבנך"? וי"ל אפילו בינו לבין עצמו אם כן ל
שאם יגיד הגדה שרומז באומרו "והגדת לבנך" 

  עכ"ל.האמורה בענין יזכהו ה' שיגיד לבנו 

מצוה לספר לבנו שהיה אז לילה כיום 
 יאיר

כתב הגר"מ שטרנבוך בספרו מועדים וזמנים  שם.
: הנה לא נתבאר במפרשים עד )ח"ג עמ' ס"ו, בלקוטי הערות(

החובה היא בכל אחד כפי היכן חיוב הגדה, ונראה ש
הבנתו, ובתורה כתיב "והגדת לבנך" סתם, משמע 
דלכל אחד כפי הבנתו, וזהו עיקר המצוה גם לחכמים 

 ולזקנים, שכל אחד חייב להתבונן ולהבין כפי כוחו.
וחידוש מצאתי בפירוש אור החיים על התורה, 
בפרשת בא דהנה אמרו חז"ל כי אותו לילה היה כיום 

ום, וכמבואר בזוה"ק, ורמז זה בפסוק יאיר כצחות הי
"והגדת לבנך ביום ההוא" כי יתכוין לומר שיגיד לו 

 גם נס זה שהלילה נעשה ליום, עכ"ל.
נמצא שיש מצוה לספר דבר זה לבנים בליל פסח 
וכמרומז בקרא, ותמה אני על בעלי ההגדה שלא 

 רמזו כלל לדין זה, עכ"ד.
 א כשר'ן פרייליכן פסח!

 

יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס לתגובות: הרב 

 'במשנת רש"י' 

 

 הלכה למשה
 אם צריך להסב בקריאת ההגדה

ים קדרשו: 'ויסב אל יח( ,)בשלח פרשה כבשמות רבה 
אפילו עני שבישראל  :מכאן אמרו רבותינו ',את העם

לא יאכל עד שיסב, שכך עשה להם הקדוש ברוך 
פרשה במדב"ר ) עוד אמרוהוא, שנאמר 'ויסב אלהים'. ע"כ. 

שהרביצם כדרכי המלכים רבוצין על  ,: מהו 'ויסב'ב( ,א
 הזל . וכתב עכמה ראשוניםמטותיהם. ע"כ. ומובא ב

: ומכאן סמך לנו בני יא( ')סדר פסח סעיבספר שלחן גבוה 
ספרד שכל הנשים מסובות, אחת חשובות ואחת 

 שאינן חשובות, דכל ישראל בני מלכים.
כוסות כולם כתב: ארבע  )פסחים קח.(המאירי ו

צריכין הסבה, הן שתייתם הן הדברים שהם 
וקריאת  וקריאת ההגדהמסודרים עליהם, ר"ל קידוש 

ההלל וברכת המזון, ואם היה מיסב בכל הסעודה הרי 
 עכ"ל. ,זה משובח

 )פסחים נר מצוה אות מו בדפו"ח(אולם השל"ה הקדוש 
, ויאמר הלל 'ולא מוטה'כתב: ישב באימה וביראה 

)סימן אה. ע"כ. ונעתק להלכה בחק יעקב בכונה וביר

: תפו( 'סי "ז)משב, וכן פסק הפרי מגדים תעג ס"ק לה(
לה כל הסעודה בהסיבה, חוץ מהלל והגדה ילכתח

 וברכת המזון יושב באימה ויראה.

 ראיה מההגדה שצריך להסב בקריאתה
מעשה 'קלוגר בפירושו להגדה  רבי שלמהוהנה 

כתב: מעשה ברבי אליעזר ורבי  ד(טור יד ף )ד 'ידי יוצר
יהושע וכו' שהיו מסובין בבני ברק. מכאן מוכח 
שראוי להיות בהסיבה בשעת אמירת הגדה, שאם לא 
כן על מה הוצרך המגיד לספר לנו שהיו מסובין 



נתו רק להראות ובשעת אכילת מצה וכו', הלא אין כו
שהיו מספרין כל הלילה, אלא ודאי שצריך להיות 

סיפור יציאת מצרים, ודלא כדעת בהסיבה אף ב
השל"ה שסובר שאין צריך הסיבה ואסור להסב בשעת 
אמירת הגדה. ע"כ. וכעין זה כתב החיד"א בהגדת 

 שפה אחת בפיסקא זו.
יש לעמוד בראיה זו, שהרי דרך  בעניותיו

לומר לשון "היו מסובין" על כל פעם  התלמוד
שיושבים בסעודה, לפי שכך היה דרכם לאכול 

מעשה  )יא.(ה כנודע, וכמו שתראה בברכות בהסיב
ברבי ישמעאל ורבי אלעזר בן עזריה שהיו מסובין 
במקום אחד, והיה רבי ישמעאל מוטה ורבי אלעזר בן 

: ומעשה ברבן גמליאל )לז.(עזריה זקוף וכו'. ע"כ. ושם 
והזקנים שהיו מסובין בעלייה ביריחו, והביאו 

 )ק.(בפסחים  הצא בזלפניהם כותבות ואכלו. ע"כ. וכיו
ועוד רבים, והכא נמי מה שאמרו  )מח:(ובסוטה 

להורות נתן שישבו לאכול ביחד, אבל אינו  'מסובין'
 מוכרח שהיו קוראים ההגדה בהסיבה דוקא.

 אם אין להסב מפני כבוד המלאכים
 )מגיד אות ג(פאלאג'י בספר חיים לראש  רבנו חייםו

ימה כתב: ההגדה אין לאומרה בהסיבה אלא ישב בא
בשל"ה וכו'. ומה גם דלפי  ו שכתובוגילו ברעדה כמ

דבאים מלאכי עליון  (מ:)שמות מאמר הזוהר הקדוש 
ואם כן אינו מן הראוי לעשות הסיבה  ,גדההלשמוע ה

בפניהם, אי מצד מעלתם ואי מצד המשלחם מלך 
נפקא מתלמיד אצל רבו. ע"כ.  ל וחומרהכבוד דמק

: אם שוןלה כתב בזה נו( ')עמואולם בספר חזון עובדיה 
ירצה יאמר את ההגדה כשהוא יושב, ואם ירצה 
אומרה כשהוא מיסב. ע"כ. נראה שסובר שאין בזה 

 פחיתות כבוד כלפי המלאכים. 
כיון שבאים לראות שהטעם הוא מואפשר 

בשמחתם של ישראל בסיפור יציאת מצרים, יש בזה 
כבוד כאשר הם מספרים הנסים בהסיבה דרך חירות 

 עצמם כאילו עתה ממש יצאו ממצרים.ומראים ב
 חג פסח כשר ושמח!

 תפילה" ק"ק לתגובות: הרה"ג ר' משה יוחאי רז, רב
  )מוסדות 'מתן תורה'(לוד  יצחק נאות שכונת צ"ומו" למשה
 

 רב שיח:
 א. תגובת הרב אליעזר דוידזון:

ג"א מצטרף לתשובה זו. שהיו מסובין הוא שיגרא דלישניה. 

 וישבו אח"כ לספר.מסובין לסעודה, 

אוסיף עוד, גם אם נניח שהיו מספרים בהסיבה, אין מכך 
כיון שאינו דומה סיפור יציאת מצרים,  שאלה על השל"ה.

לקריאת ההגדה עצמה. ולדוגמא, בקריאת ההגדה אסור 

לשתות. ואילו אם מספר ביציאת מצרים כל הלילה, אין כל 
ומסתבר גם  .בגלל האפיקומן( -)מים בלבד איסור לשתות. 

 שלכו"ע אין כל איסור לספר ביציאת מצרים בהסיבה.

 ב. תגובת הרב שמואל נוסבוים:

עוד יש לומר שעיקר חיוב הגדה שעונים עליו דברים הרבה 
לפני אכילת מצה וזה בוודאי קיימו לפני חצות ]ויתכן שלא 
בהסיבה כשל"ה[ ומה שהאריכו לספר כל אותו הלילה עד 

תוספת במצוה אם באריכות הלל, או הבוקר בהסיבה היה 
אורות עילאיים, או בסיפור  -בהלכות הפסח או ב'ספירים' 

כפשוטו, כל מדרשי חז"ל על יצי"מ. וקמ"ל דתוספת במצוה 

 מותר גם להשל"ה בהסיבה.
 ג. תגובת הרב שלמה רוזנשטיין:

"על  -"על מיטה מיסבין"  -לכאורה פירכא מצויינת. מה עוד 
משמע סתם  להסיבה נקרא "כסא נח",כסא יושבים" כסא 

 כסא לישיבה, סתם ספה להיסב.

 ד. תגובת הרב אליעזר דוידזון:
הסטנדרט של הישיבה לא היתה על  חשוב לציין שבזמנם

דוד המלך היה יושב על  יש לכך ראיות רבות מספור: כסא.
גדר פוסע על ראשי  הארץ כשלמד, כמו שאר התלמידים.

ס כשכולם יושבים והוא מטריחם )שאסור לחכם להכנעם קודש 

שגורם להם לעמוד לכבודו, היה רק בזמנם שהיו יושבים על הארץ. 

אדם בריא לא היה יושב על  .)רש"י מגילה כ"ז ב', וסוטה ל"ט א'(
הכסאות המוזכרים  כסא, אלא אם היה מלך או נשיא וכדו'.

בתנ"ך וגם בגמרא, רובם מדברים על כסא מלכות, כסא 
 הכבוד, וכדו'.

 ה. תגובת הרב יעקב שלמה שיינברגר:

איני מונח בענין זה כעת, אך זכורני שהגר"א וייס בעל 
המנחת אשר יש לו בענין זה שיחה נפלאה בהגדתו מנחת 

 אשר, עיי"ש ותמצא נחת.

 ו. תגובת ישראל אברהם קלאר:

אודות מה שכתב שלשון מסובין נהוג בלשון חז"ל לאו דוקא 
כיון שהיו רגילים בהסיבה:  בהסיבת שמאל, ונימק הטעם

המלה 'הסבה' מצד עצם המלה אינה מסגירה כלל את 

ישיבה סביב סביב! ולפי שהיו  ההטייה לצד, הסבה פירושה

רגילים בהסבה לכן קראו 'הסבה' לישיבה בדרך המסורתית 
 הטייה לצד. –לישיבה לאכילה 

"ואסתחרו  –וישבו לאכל לחם" " ומאותה סיבה תרגום

 –ואף תרגום "ובמושב לצים לא ישב"  למיכל לחמא",

"ובסיעת ממיקני לא אסתחר", והדברים מתאימים להפליא 
 עם עיקר תירוצכם, וביתר שאת.

 ז. תגובת הרב שמואל נוסבוים:
בענין לשון הסיבה: בכל סיטואציה אחרת הסיבה פירושה 

'סביב' כמו שכתבתם אבל בליל הסדר חז"ל פירשו לנו 
כתית מיוחדת ואפילו עני שהסיבה יש לה כוונה הל

)תוס' שבישראל שיש לו רק ספסל פשוט חייב להסב עליה 

ימין לא, פרקדן לא, ז.א. מסובין כמו  ריש ערבי פסחים(
שהילדים אומרים במה נשתנה, אהן ג'לייגט, נטייה חזקה 
לצד שמאל. ואם השתמשו בביטוי מסובין בבני ברק על 

 ה.אותו הלילה מסתבר שהכוונה למצוות הסיב

 מענה לר' שמואל נוסבוים:
, ואין על משמשת לישיבת 'אהן געלייגט' בלי ספק הסבה

כך שום ספק! וגם כמובן שמסתבר שכשכתוב מסובין 
הכוונה אהן געלייגט כדבריכם, ומה שאמר הרב רז הוא 

, ולכך הסכמתם לכאורה. וגם הוספתי שהמלה ראיה שאין

עלייגט', הסבה מצד עצמה הלוא אינה מסגירה את 'אהן ג
שכן במקורה היא ישיבת סביב ]אולי רק לאכילה[, והידיעה 

שנאמר  )כמו בברכות(שכך עוזרת להבין אם מצאנו מקום 

 הסיבה על זקוף, שהרי במקור הסבה שייכת גם בזקוף.
 ח. תגובת הרב יוסף צברי:

יש להוסיף ראיות מעניינות לכל הדברים הנפלאים והראיות 
לשון "הסבה" שפירושה  שהעלו כאן, שיש לחלק בין

התאספות בלבד, שע"ז נאמר בברכות "הסבו" אחד מברך 
לכולן, ללשון "הסיבה" עם חיריק בסמך, שמשמעותה לשון 
ישיבה על כרית. וראיה לזה, כי בלשון תימן המדוקדקת, 

"מיסבין" של מה נשתנה, מנוקד צירי במ"ם, ופתח בסמ"ך, 
במ"ם ובשורוק  ואילן לשון "שהייו "מסובין", נכתב בשוא

 .נפרדים בסמ"ך, הרי ששניהם פעלים

 ט. תגובת הדקדקן יעקב לויפר:

אני נוטה יותר לדברי רז, הרבה פעמים מכילה מילה הן 
משמעות כללית יותר והן משמעות מצומצמת. ולכן 'מסובין' 

יכול לבוא במשמע מצומצם המתאר את צורת הישיבה, וכן 
כי הדרך ברגיל במשמע רחב של 'היו ישובים ביחד', 

בהסיבה ולכן כל ישיבה ביחד נקראת הסיבה. ]כמו המילה 

'לחם' שיכולה לשמש הן ללחם מדגן, והן בהרחבה על כל 

 .[הסעודה
נקודה מעניינת, אבל  -ומה שדייק הר"י צברי מלשון תימן 

סבורני שאין מכאן הוכחה אלא לשתי הגיות שהשתמרו 

 .ותאצלם, אבל לא שיש כאן באמת שתי משמעוי

 י. תגובת הרב יהודה בן דוד:
הנה ראשית לענ"ד אף שיש כאן שאלה, צורתה שונה, וזאת 

)וכן הקשו מכיון שמפורש בהגדה שהיו מסובין, ומאי קמ"ל? 

. וכך יש לשאול, דמאחר רבים מן האח', וכל א' תירץ כדרכו(
ובזמנם נהגו לישב בהסיבה, מנין לנו שמה שקראו ההגדה 

וב, שמא הוא מצד שכך היה מנהגם בהסיבה הוא מצד החי
 .)מצד הנוחות, ולאו מדינא(

של פסח  ומש"כ הרב יעקב שלמה שיינברגר שבהגדה
, )עמ' רמו("מנחת אשר" יש בזה שיחה נפלאה, עיינתי שם 

ואף שמתחילה רצה להביא ראיה ממש"כ "מסובין" שהיו 
מסובין ממש בהגדה. למסקנה הסכים עם הפירכא, שזהו 

שהביא הרב  )יא.(, ושכך מוכח מהגמ' ברכות שיגרא דלישנא

"מעשה ברבי ישמעאל ורבי אלעזר בן עזריה   המקשה
במקום אחד, והיה רבי ישמעאל מוטה ורבי  מסובין שהיו

וכו'. ע"כ. ומוכח דאף שהיה זקוף  זקוף אלעזר בן עזריה

נקרא מיסב. אמנם לענ"ד אינה ראיה מוכחת כ"כ, די"ל 
 ף" שאני.דבמקום שכתבו להדיא "זקו

שמחמת שזמן אכילת האפיקומן הוא  )שם, עמ' עז(וכתב 
בחצות, א"כ אחר חצות אינו בגדר מצוות מגיד, אלא הוא 
רק בגדר "כל המרבה". וא"כ וי"ל לפי"ז שאף להשל"ה אין 

אסור להסב אלא רק בעיקר ההגדה, ולא בתוספת. 
 .)וכמדומה שראיתי יישוב זה באיזה מקום(

בו הגר"ש קלוגר ומרן החיד"א הוא ובאמת שעיקר מה שכת
לאפוקי ממש"כ השל"ה ש"אסור" להסב, ובזה יש להוכיח 
מדכ' בעל ההגדה "מסובין", ולא חשש שילמדו מזה 

ש"אפשר" להסב, ש"מ שאין בכך איסור, ואף שאין הוכחה 
 ש"צריך" להסב.

להדיא וז"ל  )פסחים קח.(ובאמת שמצאתי שכן כתב המאירי 
יכין הסבה, הן שתייתם הן הדברים "ארבע כוסות כולם צר

שהם מסודרים עליהם, ר"ל קידוש וקריאת ההגדה וקריאת 

ההלל וברכת המזון. ואם היה מיסב בכל הסעודה הרי זה 
משובח". ע"כ. ]ועי' להרב המגיה לחי' תלמיד הרשב"א 

מה שדייק מדבריו. ואין דבריו מוכרחים[.  )פסחים שם, הע' מ(

 )חמץ ומצה פ"ז ה"ח(הרמב"ם  אלא שיש לעמוד בזה מלשון
שכתב "ואימתי צריכין הסיבה בשעת אכילת כזית מצה 
ובשתיית ארבעה כוסות האלו, ושאר אכילתו ושתייתו אם 

היסב הרי זה משובח ואם לאו אינו צריך". עכ"ל. ומשמע 
שרק בזמן האכילה והשתיה הרי זה משובח, אבל שלא 

העיר במשנת  בזמן האכילה והשתיה אפי' משובח אינו. וכן

. ועי' להגר"ש מורגנשטרן )השמטות ומילואים לסי' יח(ץ "יעב
 , מש"כ בזה.)תשס"ג, עמ' ס(שליט"א בקובץ אור שמואל 

 )הל' ליל הסדר עמ' י( ן עובדיהחזו פרומרן הגרע"י זצוק"ל בס
. קיםבפוס לוקת"ובהגדה ובהלל ושאר ברכות יש מח תבכ

לסמוך". ובעמ' נו כתב "אם  ל מיואם ירצה להסב יש לו ע

ירצה יאמר את ההגדה כשהוא יושב, ואם ירצה אומרה 
 )עמ' י(. ושם ל זהשעמד בכ יין שםכשהוא מיסב". ע"כ. וע

המאירי, דבהגלות נגלות  ברינראה דדעתו נוטה לד רהבהע

 .יין שם. ענןלא מפשי לוקתאפושי במח נןדבריו אמרי

 רושהביא שבפיש )טאוב(שוב מצאתי בספר אוצר ההלכות 
ההגדה להרשב"ץ כתב בזה"ל "ולשון מסובין לשון היושבין 

כיצד סדר הסיבה".  )ברכות מג. מו:(לסעוד בלשון התלמוד 

עכ"ל. ונמצא שאלו ואלו דברי אלקים חיים, ומקורם 
 בראשונים.

 ל מה שכתבלתמוה ע )שם, עמ' רמה(]ובמש"כ במנחת אשר 
"ואומרים הלל מיושב אף  )סק"א(תפ  מןבסי ה ברורההמשנ

שבכל השה אומרים מעומד, בפסח שאני, מפני שיושב הוא 

"ואין  )ס"ק עא(דרך הסיבה וחירות", והקשה שהרי בסי' תעג 
לומר בהסיבה, רק באימה ויראה". לענ"ד לא קשיא מידי, 

דאין להסב, וביאור  ם כןהמשנ"ב בסי' תפ היא ג  דכוונת

ם פסח היא בהסיבה, אדבריו הוא שמכיון שסתם ישיבה ב
כשיושב בלא הסיבה חשיב כעומד לגבי ישיבה בימות  כן

השנה. וכן משמע מלשון השבלי הלקט שהביא שם, 

"והר"מ כ' לפי שדרך ליל פסח דרך  תבשכ )שהביאה הב"י(
 ב ראיתיהסיבה וחירות אין מטריחין אותו לעמוד". ודו"ק. שו

   [.ן שםיי. על זהעמד בכ )עמ' י(הנ"ל  ן עובדיהשבחזו

 ויצבור יוסף
–סוד הגאולה  הבריחה מן הרע

 "בבהילו יצאנו ממצרים" 
נוסח זה, נאמר על ידינו בני ק"ק תימן, מיד 
בתחילת אמירת ההגדה, קודם ה"מה נשתנה". מקור 
נוסח זה מובא גם בהגדת הרמב"ם, וכ"ה בעוד 
ראשונים. בהגדת הרב מהר"ם א"ש מובא כי אף הוא 
נהג מעצמו להוסיף ולומר נוסח זה של "בבהילו 

 יצאנו" בתחילת ההגדה. 
תינו, מיד בתחילת ויש להבין, מדוע קבעו רבו

ההגדה, להודיענו ענין זה ש"בבהילו יצאנו ממצרים", 
דהיינו שבחיפזון יצאנו ביציאת מצרים, שכן 

בהשקפה ראשונה נראה ענין זה שולי וצדדי, ומדוע  
מכל העניינים של ניסי יציאת מצרים, המופתים 
הגדולים שנעשו עם ישראל, בחרו להודיענו בתחילת 

 היה בחיפזון. ההגדה שענין היציאה

 הבריחה מן הרע –סוד החיפזון 
ונראה לבאר, כי היציאה בחיפזון ממצרים, 
מלמדת אותנו יסוד גדול בעבודת ה' ובחיים. והוא, כי 
כל אדם השוכן ליד דבר רע, שכן רע, כל אחד שהגיע 
לנסיון, דבר ראשון עליו לדעת, כי הוא צריך לקיים 

בירה". אל בעצמו מיד את הכלל של: "ובורח מן הע
תכנס להתפלספויות עם הרע, עם החטא, אל תתחיל 
לעמוד איתו בדין ודברים, אלא מיד תקום ותברח 
מהשהות לצידו. עצם השהות לצד הרע, מקרבת את 
 האדם לחטא, וגורמת לו להיות קרוב מאוד למכשול.   

 היסוד שנלמד מיוסף הצדיק
יסוד גדול זה, למדנו מיוסף הצדיק. שהרי אשת 

לבסוף, כאשר  ,פר, באה ותפסה בבגדו של יוסףפוטי
ברח יוסף והשאיר את הבגד אצלה, היה זה הממצא 
המפליל היחיד, שבגללו האמינו לדבריה ונכנס יוסף 
לכלא. שואל הגר"ח שמואלביץ זצ"ל: מדוע יוסף 
השאיר אצלה את הבגד, וכי לא היה לו מספיק כח 

יוסף לתלוש את הבגד מידה ואז לברוח? ומתרץ הרב: 
לא רצה להגיע בכלל למריבה עמה. ברגע שהבין 

הוא ברח, וכמה שיותר מהר. בלי  – שהוא בנסיון
חשבונות: "וינס ויצא החוצה". ובזכות אותו "וינס", זכה 

 שנקרע הים לבניו, שנאמר: "ראה הים וינוס".

 מסר  לדורות –החיפזון 
יסוד עצום ונפלא זה, באו חז"ל להודיענו מיד 

דה, שכן יש בו מסר גדול לדורות. כאשר בתחילת ההג
במ"ט שערי טומאה,  ל"ע היו ישראל במצרים, שקעו

ומבואר בספרים הק', כי אם היו הם שוקעים בשער 
להיגאל  היו יכוליםהחמישים של שערי טומאה, לא 

לפיכך נגלה עליהם הקב"ה ברחמיו  !משם לעולם
וחסדיו הרבים, ובחיפזון גדול הוציא את עם ישראל 



מצרים, ובכך גרם להם שלא ישהו עוד במקום מ
היתה להם גאולה  ל ידי כךהטומאה וירדו עוד, וע

עולמית, ויצאו משקיעה בשער הנו"ן. זה הרעיון של 
הגעת לנסיון, ברח,  :"בבהילו", ללמדנו בכל הדורות

 .זו הערובה שלך להינצל ומהר!
 בברכת חג פסח כשר ושמח ושבת שלום,
 הרב יוסף צברי

 א, רב"י צברי שליט"ג ר"לתגובות: הרה

 מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו

 ועוד 

 לוית ח"ן
אתה בחרתנו מכל העמים! אהבת 

 אותנו!
"אתה בחרתנו! מכל העמים! אהבת אותנו! ורצית 

עצם אמירת המילים היקרות והחביבות  בנו! וכו'!"
בפירוש המילות הפשוט כבר מספיק לעורר אותנו 
לפתוח ליבנו ברגשי אהבת ד' בלי גבול ושיעור! 
וביותר כאשר נגשים לחג הפסח וממחישים במשל 

 נפלא הנעשה לנו.

 משל למה הדבר דומה
מלך גדול ורב פעם עבר בדרכו דרך עיר קטן 

ה שפל אנשים ומנוול ורואה שם איש הדיוט ונבז
המוטל באשפה. ולגודל הפלא עלה במחשבתו של 
המלך לירד אליו ממקום כבודו, עם כל שריו יחדיו, 
ומקימו ומרימו מאשפתו ומכניסו להיכלו היכל 
המלך, חדר לפנים מחדר, מקום שאין כל עבד ושר 
נכנס לשם, ומתייחד עמו שם ביחוד וקירוב אמיתי 

רוחא ברוחא בכל לב ומחבקו ומנשקו ואתדבקות 
 ונפש!

והנה הרי גילה לנו החכם מכל אדם אשר 
""כמים פנים לפנים כן לב האדם אל האדם", 
ופירושו, כמו שכדמות וצורת הפנים שהאדם מראה 
במים כן נראה לו שם במים אותה צורה עצמה, ככה 
ממש לב האדם הנאמן באהבתו לאיש אחר הרי 

יו גם כן האהבה זו מעוררת אהבה בלב חבירו אל
להיות אוהבים נאמנים זה לזה, בפרט כשרואה אהבת 
חבירו אליו. והנה זהו טבע הנהוג בעולם במדת כל 
אדם אף אם שניהם שוים במעלה, ועל אחת כמה 
וכמה במשל המצויר הרי תתעורר ממילא האהבה 
כפולה ומוכפלת בלב ההדיוט ושפל אנשים הזה אל 

עומקא נפש המלך בהתקשרות נפלאה מלב ונפש מ
ואף אם לבו כלב האבן המס ימס דלבא לאין קץ. 

והיה למים ותשתפך נפשו כמים בכלות הנפש ממש 
 .לאהבת המלך

 והנמשל!
והנה ככל הדברים האלה וככל החזיון הזה וגדול 
יתר מאד בכפלי כפליים לאין קץ עשה לנו אלקינו 
כי לגדולתו אין חקר ואיהו ממלא כל עלמין, ונודע 

ז"ל ריבוי ההיכלות והעולמות עד אין  מזוה"ק והאר"י
מספר ובכל עולם והיכל ריבוא רבבות מלאכים לאין 

)וע' ביסוד ושורש העבודה שער א' פרק ב' שמעתיק קץ ותכלית 
מהזוה"ק דברים נפלאים ונוראים ממש אודות גדות הבורא יתעלה, 

 .ע"ש(
והניח הקב"ה את העליונים ואת התחתונים ולא 

הוציאם ממצרים בישראל עמו ובחר מכולם כי אם 
ערות הארץ מקום הזוהמא והטומאה לא ע"י מלאך 
 ולא ע"י כו' אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו ירד לשם
כמו שכתוב וארד להצילו וגו' כדי לקרבם אליו 
בקירוב ויחוד אמיתי בהתקשרות הנפש ממש 
בבחינת נשיקין פה לפה לדבר דבר השם זו הלכה, 

א השגת התורה וידיעת ואתדבקות רוחא ברוחא הי
רצונו וחכמתו דכולא חד ממש. וגם בבחינת חיבוק 
הוא קיום המצות המעשיות ברמ"ח איברים דרמ"ח 

עד כאן הדברים  –פיקודין הן קמ"ח איברין דמלכא 
המאירים ונפלאים של התניא קדישא בספרו פרק 

 .)עי"ש להמשך הדברים(מ"ו 

 אור חדש בפירוש המילות
ור חדש בתפילת "אתה לאור זאת יש לנו א

בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו וכו'!!'" 
אשר לפי כל המבואר יתעורר לב המתפלל באופן 

אפילו אם לבו כלב האבן המס ימס והיה נפלא אשר 
למים ותשתפך נפשו כמים בכלות הנפש ממש 

לעורר ולהאיר אור האהבה התקועה  !לאהבת המלך
בתוקף אורה כאש ומוסתרת בלבו להיות מאירה 

למסור נפשו להשם וגופו  בוערה בהתגלות לבו ומוחו
ומאודו בכל לב ובכל נפש ומאד מעומקא דלבא 

 !באמת לאמיתו

לתגובות: הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 

  )מנצ'סטר('לקוטי שערי תשובה' 

 "לשון לימודים"
 בצקם של ראשונים לעומת שלנו

המתהדרות אכשר דרא, בימינו רבו מאפיות 
בהכשרים מחמירים והידורים רבים, וישראל קדושים 
חביבה עליהם מצוות המצה לחפש עבורם את המצות 
המהודרות ביותר, ויש שאף מדקדקין לאפות בעצמם 
לא על ידי שליח את מצותיהם, במאמר זה נפרוס 

 מבט על החומרות העולות מדרכי האפיה השונות.
ֵלל, ִבְזַמן ֶׁשֵבית אומרים אנו בהגדה: ֵכן ָעשָֹה הִ 

 ֶפַסח ַמָצה ּוָמרור ְואוֵכל כוֵרךְ ַהִםְקָדׁש ָהָיה ַקָים ָהָיה 
 ְבַיַחד.

בימים ההם בזמן חז"ל היו 'כורכים' ומקפלים 
את המצות, והשתמשו במצות המכונות בימינו 'מצות 

 רכות'.
עם השנים החמירו גדולי אשכנז לבלתי השתמש 

שיש  )תס, ד(ה, על פי דברי הרמ"א במצות בבלילה רכ
לעשות המצות רקיקין כי אין הרקיקין ממהרין 

 להחמיץ.
אכן, ביד בני תימן נשארה מסורת לאכול את 
המצות 'רכות' אשר ניתנות לקיפול, אפייה זו מצריכה 
תכנון כבר בשעת הלישה, כדי לשמור על רכות 

 העיסה מרבים בשיעור המים שבה.

 בלילה קשה ויבשה
כאן הידוע ומפורסם לכל, אולם שלב נוסף עד 

התרחש במעבר ממצות הרכות למצות דידן, שינוי 
קטן יותר אך מורגש, בעוד שבזמן אבותינו זה מכבר 
]עד בואם אל ארה"ק[ נהגו ללוש את הבצק במידה 
נוספת של מים על הנהוג בזמנינו ברוב מאפיות, הרי 
שבימינו אנו מיעטו במידת המים עוד ועוד עד 

 .6שהגיעו לקצה האחרון האפשרי
שלא להעדיף  )אגרות קפ"ה(ומצינו בדברי החזון איש 

את המים יותר על הקמח ולעשות העיסה קשה ככל 
 האפשר.

הריווח בשיטה זו של מיעוט המים ניכר 
בהתמעטות הפירורים הנדבקים לשולחן העריכה, 
שכן הבצק פחות נדבק וניתן בקלות לפנות את 

 הפירורים בידיו.
אולם כמה שינויים נוספים קרו במהלך המעבר 

  לבצק קשה יותר,
עוד שלב עריכה נצרך להכנת הבצק, לאחר  .א

, דופקים את הבצק )פארנעמע"ר(הלישה הראשונית 
להשלים את הלישה  לעיסה חלקה  )פיננע"ר(במקלות 

ואחידה. שלב זה לא היה קיים בעבר, ומסופר על 
בא למאפיית מרן הגרי"ז סאלאוויציק מבריסק ש

וראה את הלשים דופקים  7המצות בעיה"ק ירושלם
בבצק ותמה על מעשיהם שלא הכיר עבודה זו בעירו 

 בריסק, ואמר שיעשו זאת בידיהם.
גם המאמץ הנדרש ללישה והאפיה גדול הוא,  ב.

שם יש צורך בחכמה  )'גומר'(בפרט בגמר רידוד המצה 

                                                             
סוג הקמח של אר"י בימינו גורם שלא להרבות במים שלא נילוש  6

טוב בהרבה מים, בארה"ב משתמשים בבלילה רכה יותר מהמקובל 
 באר"י.

 במאפיית 'בית ישראל'. 7

וכח למלאכה גם יחד עד שמתי מספר מסוגלים 
לשניהם, בעוד שבעבר לא היו מעבירים את המצה 
מאיש לאיש בשולחן וכל מרדד היה מרדדה לעצמו 
והאופה היה אוסף מכל השולחן את המצות 

 .8המוכנות
עוד שינוי התהווה בעובי המצה, ככל שהבצק  ג.

קשה ויציב יותר ניתן גם לרדדו דק דק בלא שיקרע 
 .9לפני האפיה

א שיעור זמן פועל יוצא מעובי המצה הו ד.
האפיה הנדרש, במצות דידן די במספר שניות בודדות 

לאפיה, ובמצות העבות יותר אופים כרבע דקה  (6-8)
 כל מצה. שניות( 52)

גם שינו להשתמש במקלות ברזל בעלי משקל  ה.
לרידוד הבצק הקשה יותר, בעוד שבעבר היו מרדדים 

 במקלות עץ.

 ההשלכות ההלכתיות
ההלכה מהם המעלות  הנה עלינו לבחון בעין

 ; 10והחסרונות בשיטות האמורות, לעורר לב הקוראים
כבר אמרנו שבבצק הקשה אין הפירורים 
נדבקים לשולחן, מחמת כן מצאו פתרון במקומות 
הלשים בלילה 'רכה' להחליף כל ח"י דקות נייר 
לשולחנות, אכן בבצק ה'יבש' אי אפשר להוסיף נייר 

 מלחץ הרידוד.בשולחנות העריכה כיון שייקרע 
לגבי מקלות העץ, יש הידור שניתן לשייפם 
ולהוריד מהם 'כדי קליפה' בכל עשייה חדשה של 
בצק, ויש שלוקחים מקלות עץ גם לבצק ה'קשה', 

 למרות המאמץ שנדרש לכך בבצק זה.
עניין גדול ויקר נמצא במצות הרכות והוא 
להשמר מחימום הבצק וזיעת הידים, שכן בגלל רוב 

הבצק היבש מכים בו בחוזק במקל  תוקפו של
ובועטים בו הרבה בידים עד שמתחמם הוא וגם 
העוסקים בלישתו, מצב זה יוצר חשש, שהרי כל כך 
הקפידו שלא לחמם המים ולשואבם מבעוד יום 
שהחמה מעל לרקיע, ושלא ללוש בחמה ואפילו שלא 
כנגד החמה ביומא דעיבא ולהזהר שלא יתחמם 

אר בסימנים תנ"ה ותנ"ט, הבצק, ועוד חששות כמבו
גם לגבי האנשים העוסקים בלישה יש לחוש לזיעה 
שבידם מחמת רוב אומץ ואדיר כח שבדפיקת הבצק 
וכו', ונחלקו הראשונים האם זיעה נחשבת למי 
פירות, עיין תס"ו ס"ה ובשעה"צ סקל"ז, ובבצק הקשה 

 והיבש מצויות בעיות אלו יותר מבבצק הרך.
ד לשמוע עוד פרטים תם ולא נשלם, אשמח מאו

 בנושא זה! 
ומהידור להידור יזכנו ה' לקיום המלא שבפסוק 
...על מצות ומרורים יאכלוהו, השתא בירושלים 

 הבנויה. 
 א כשר'ן פסח! 

 

 לתגובות: הרב שמואל בר"י ליפשיץ

 מסלתה של תורה
 מצב זמני –הגלות 

אחד הלימודים החשובים של יציאת מצרים, זהו 
 .להתפעל ממצבים זמניים וברי חלוףהלימוד שלא 

באו נחשוב  על המצב והאווירה שבה חיו היהודים 
במצרים, במשך מאות שנות השעבוד. לעם ישראל 

                                                             
כפי שמסופר על אחד מצדיקי הדור לפני השואה, שהידר לקחת  8

למצוה את המצה שנערכה ע"י תלמידו החביב, הרי שכ"א ערך לבד 
 מצתו.

שמענו מרמ"ו שא"ל הגרי"ש אלישיב שאין לחוש לנפוחות בימינו  9
עפ"ד המ"ב )תס"א, סקל"ה( שהמצות דקות, והוסף לו שכ"ש בימינו 

 שהמצות דקות יותר.
איננו מתיימרים לפסוק וודאי שלא בעניני חמץ ומצה  10

 החמורים.
לערך,  3:5בימינו רוב המאפיות אופות בצק קשה ויבש ביחס של 

קוממיות ומשמרת המצות מהדורת 'עץ נייר' אופים  במאפיית
בערך )המידות הם ביחס  5:1דומה לצורה של העבר ביחס של 

שהקמח מרובה, ואינם מדוייקות ומשתנות ממאפיה למאפיה וגם 
 בסוג הבצק ואף בלחות באויר(.



הייתה מסורת שדיברה על הגאולה העתידה, 
כנבואתו של יוסף, שניבא לבני ישראל "פקוד יפקוד 
אלוקים אתכם", כשם שלנו יש היום את הידיעה 

משיח. ואולם, האמונה הזאת והאמונה בביאת ה
עמדה בניגוד מוחלט למצב שראו היהודים מול 
עיניהם. בפועל הם היו משועבדים בתכלית השעבוד 
למצרים, אומה של עובדי אלילים מהסוג הגרוע 

 ביותר. ושום קרן אור לא נראתה. 
כשאדם נמצא בתוך מצב מסוים, בתוך אוירה 

הוא  מסוימת, הוא מתקשה להרגיש שכל המצב הזה
זמני, והנה, כאשר הגיע משה רבינו והחל להנחית על 
המצרים מכה אחר מכה, כל המצב הזה של שליטת 
הרוע והשקר על הצדק והמוסר, כל העולם החשוך 
הזה של שעבוד מצרים, קרס תוך כמה רגעים. במשך 
דורות על גבי דורות לגלגו המצרים על היהודים 

ני, משהו השפלים, שמאמינים ומצפים למשהו דמיו
שלא יקרה לעולם. מצד אחד ניצבו היהודים 
המאמינים, ומצד שני ניצב לו המצרי המושחת, 
הדיבורים על גאולה עתידה, הצטיירו מן הסתם 

 .בעיני המצרים כתלושות מן המציאות

 עולם התמורות
בדרך כלל  ישנה נטייה לראות את המצב שבו 

 חלוף, לחשוב שאם כך תמיד-חיים כמצב שאינו בר
היה כך גם תמיד יהיה. אנשים שחיו בשואה למשל, 
התקשו להאמין שאולי יום אחד הסטטוס קוו האיום 

  .פשוט ייפסק, לחשוב שמדובר במשהו זמני
אם נתבונן בדפי ההיסטוריה נראה, שמצבים 
משתנים ללא הרף, ובכל זאת, תמיד נדמה לאנשים 
שנקודת הזמן שבה הם עומדים היא הנקודה שבה 

 מד מלכת. הזמן עו
העולם שאנו רואים כיום מול עינינו הוא עולם 
שבו האמת מסתתרת, אומות העולם הצליחו לכסות 
על העולם כולו בכזב ושקר, בצורת תיאוריות 
כפרניות ועלילות מכוערות על עם הקודש, ואולם, כל 
החיזיון הנורא הזה, עתיד לקרוס ברגע אחד, ולהפוך 

יוחל שבו עתיד לנחלת ההיסטוריה. באותו רגע מ
 להתגלות כבוד שמים. 

באותו רגע היסטורי, כל תפיסות הכזב של 
אומות העולם תתגלינה במלוא כיעורן לעיני כל 
בשר. גם המצרים ראו בלהטי החרטומים כח בלתי 
מנוצח, הממלכה המצרית הגיעה לשיא כוחה, 
כלכלית וצבאית, והנה, מציאות זו קרסה תוך כמה 

יני כל שיש בורא לעולם ימים, לפתע התגלה לע
שמנהיגו ביד רמה, חרטומי מצרים הגאים נאלצו 

 לעמוד בחוסר אונים ולהכריז "אצבע אלוקים היא!". 

 רעש קטן מכיוון הדלת
החפץ חיים אמר. משל למה הדבר דומה, הגיעה 
שעת ההפסקה ב'חיידר', מלמד התינוקות יוצא 

 מהכיתה כשהוא מבקש להתנהג כראוי.
במשחקם, מלך ושרים, שוטרים  פותחים הילדים

וגנבים, סוחרים ופועלים... ככל שנוקף הזמן, הילדים 
הולכים ושוקעים במשחק יותר ויותר. שוכחים שהכל 
משחק. וכך, הבדלי המעמדות הולכים ונעשים 
ברורים יותר ויותר. העשירים רודים בפועלים, 
השרים בעשירים, ומעל כולם המלך, רודה בנתיניו 

לא רחם. ממרומי כס המלכות הוא יורה האומללים ל
פקודות על נתיניו המבוהלים, תלכו ימינה, שמאלה, 
 את ההוא תכניסו לכלא, ובחצוף הזה תטפלו וכו' וכו'. 
אך לפתע, נשמע רעש קטן מכיון הדלת. מין 
שקשוק חלש שמסמן את לחיצת ידו של המלמד על 
הידית החורקת. תוך כמה שניות ההצגה הגדולה 

כלא היתה. הצבא האדיר פורק בזריזות, המלך נעלמת 
האימתני ברח לצרפת, הכלכלה קרסה, העשירים 
התרוששו והעבדים נמלטו, הררי החלומות התנפצו 
אל סלע המציאות. כאשר נכנס המלמד לכיתה, הוא 
מצא עצמו עומד מול שלושים זוגות עיניים טהורות, 
 של ילדי חמד מתוקים, המייחלים למוצא פיו בדממה

 מוחלטת. 

כאשר הקדוש ברוך הוא יחזור להנהיג את 
 –העולם בגילוי פנים, או אז תתקיים בנו התפילה 

"וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כח 
 .אתה יצרתו"

 פסח כשר ושמח!
  לתגובות: הרב מרדכי פלדשטיין

 מעדני מלך
חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא 

 ממצרים
לּו ְבָכל דוֹר ָודוֹר ַחָיב ָאָדם ִלְראוֹת ֶאת ַעְצמוֹ ְכאִ 

ַההּוא  הּוא ָיָצא ִמִםְצָרִים. ֶׁשֶמֱאַמר, ְוִהַגְדָת ְלִבְנָך ַביוֹם
)הגדה של ֵלאמֹר ַבֲעבּור ֶזה ָעשָֹה ה' ִלי ְבֵצאִתי ִמִםְצָרִים 

 פסח(
יש לשאול כיצד ימלא האדם את חובתו זו 

חיש לעצמו את יציאת בני ישראל ממצרים להמ
 ולראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים? 

לבאר העניין נקדים את דברי חז"ל, שאמרו: "אין 
לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה", והדבר אינו 
מובן, כיצד נחשב לבן חורין כאשר הוא עמל בתורה? 

 –"מאן מלכי  )גיטין סב:(כמו כן מצינו שאמרו חז"ל  
 רבנן" במה מתבטאת מלכותם?

 מהו הגדר של בן חורין?
נקדים יסוד הדברים, והוא, שהאדם מחולק לשני 

הגוף, והנשמה או השכל. השוטה שאין בו  –חלקים 
דעת חייו אינם חיים, כי כל מעשיו נעשים כבהמה, 
ולא יתכן שיוכל להצליח כי ינחל נזקים והפסדים כל 

על מעשיו  ימיו, לעומתו בעל השכל אשר שולט
 –בשום לב ושכל ובורר כיצד ראוי לעשות או לפעול 

 הוא אשר יצליח בחייו.
בזה נבין המושגים 'חירות' ו'בן חורין' ו'מלך' מה 
הם, כאשר נתבונן מהו ההבדל בין מלך לעבד, המלך 
אינו מקבל פקודות אלא פוקד פקודות לאחרים, 
לעומתו העבד הוא משועבד לאחר ומחויב לעשות 

 אדונו גם כאשר אינו מעוניין.רצון 
בני ישראל היו במצרים עבדים לפרעה, ובעל 
כרחם עבדו בפרך, וכאשר יצאו ממצרים השתחררו 

 מאותו עול שהיו נתונים בו, יצאו לחירות!

 ממנו נקח לעבוד את ה'
הנה עניין פרעה הינו משל כנגד היצר. כאשר 
נתבונן באורח חיי האדם נבחין עד כמה הוא 

למלא תאוותיו והנאות גופו, מדי יום עובד משועבד 
קשה בכדי לספק צורכי גופו, עבד ומשועבד, כשאין 
ביכולתו להשתחרר מהעול של רצונותיו היצריים. 
'פרעה' של כל אחד רודה בו, עד כדי כך שכל דבר 
שהרגיל בו את גופו אוי לו לאדם שיהין להפריע לו 

אינו  מלספק לעצמו את הרגלו! הוא עבד להרגלו כי
 משליט את נשמתו על גופו.

אם אמנם אינו תחת שלטון פרעה אך משועבד 
הוא תחת 'פרעה שלו', דהיינו הנאות גופו, ומחויב 
לבצע את הפקודות שהגוף מבקש ממנו, וכי בן חורין 
הוא זה?! לעומת זאת, כאשר האדם משליט את 
השכל על הגוף ויודע לנתב אורחותיו בחכמה ולנווט 

פי שכלו, לברור את העיקר ולהניח  את מעשיו על
את הטפל, הרי הוא שולט על גופו והוא המלך שהוא 

 בן חורין!
ולכן אומר התנא בפרקי אבות 'איזהו גיבור 
הכובש את יצרו', שגבורתו וחשיבותו הינם יותר 
מלוכד עיר בהיותו שולט על יצריו ואינו נגרר 
ומשתעבד אחרי כל הנאה גופנית. וזה שאמרו חכמים 

רבנן' שאין לך בן חורין יותר ממי  –'מאן מלכי 
מה לעשות,  שהוא מכתיב לגופושעוסק בתורה, כיון 

 ולא ההפך.
ובזה נבין היטב כי הזמן של יציאת בני ישראל 
ממצרים מעבדות לחרות הוא מאוד מסוגל להשגת 
החרות משעבודו ליצריו, כאשר יתבונן בכל עניין 

לפרעה ויצאו יציאת מצרים כיצד היו משועבדים 

לחירות, ובכל שנה מחדש תפקידו לצאת לחרות ממה 
 ששיעבד עצמו להנאות גופו כאילו יוצא ממצרים.

הקב"ה הוציאנו בכדי לקבל את השלטון 
והעצמאות והחירות להיות לו לעם סגולה, שיהיה 

 היהודי בן חורין מיצרו. 
 בברכת חג כשר ושמח ,בידידות ואהבה

 ט"ס מלכא מרדכי י"הצב
 

א, "שליט מלכא לתגובות: הרה"ג ר' מרדכי

 מוסדות וראש הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא

 אמרי, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר ,"המלך אור"

 מרדכי ועוד 

 עיון המשפט
בערב פסח חל זמן ביעור יין שביעית. 

 מהו הביעור? איך עושים את זה?
האם ניתן להפקיר את היין בפני בני הבית או 

אותו? האם חייבים להפקיר בפני  שצריך להוציא
אנשים נוספים? האם מועיל להפקיר בפני הילדים 
שלנו, ילדים קטנים, בנות או בנים? ומי שהפקיר, 
ובא אדם אחר וזכה ביין. האם היין שייך לאיש שזכה 

 בו?

 עיקרי מצוות ביעור פירות שביעית
יש להפקיר את פירות  11במועד הביעור

השביעית, ואחרי שמפקיר אותם, רשאי המפקיר או 
כל אדם אחר לזכות בהם ולהחזיקם ברשותו. אין 
צריך להוציא הפירות מביתו כדי להפקירם, ורשאי 

. ואם לא הפקיר את 12להפקירם בביתו. ויש חולקים
הפירות שביעית, אסורים בהנאה. מלבד שיעור מזון 

, ושיעור 13י לכל אחד מבני הביתג' סעודות מאותו פר
זה אין צריך לבער כלל. מועד ביעור יין שביעית, חל 
תמיד בערב פסח. ושיעור ג' סעודות ליין, יש להוסיף 
גם ארבע כוסות לליל הסדר עבור כל אחד מבני 

 הבית. אך מעבר לשיעור זה, יש להפקיר הכל.
אם לא הפקיר קודם פסח, יפקיר ביום טוב 

הזמן הוא ביום טוב ראשון, ומותר הראשון. עיקר 
. ואם לא הפקיר 14להפקיר ביום טוב לצורך מצווה

כלל, באונס או בשוגג, יש אומרים שאין הפירות 
 .15נאסרין

 כללי דין הפקר
מדאורייתא, די להפקיר בפני אדם אחד, שיוכל 
לזכות בו. ויש אומרים שאדם יכול להפקיר גם אם 

ומדרבנן יש להפקיר . 16איש מלבדו אינו יודע על כך
בפני שלושה אנשים. אחד שיוכל לזכות בו, ועוד 
שניים שיוכלו להעיד על ההפקר. ויש אומרים 
שקרקעות אפשר להפקיר רק בפני שלושה. אך 

 .17מטלטלין ניתן להפקיר גם בפני אדם אחד
הפקר לצורך מצווה, יש מקילים להפקיר בפני 

ובשעת  .18אדם אחד בלבד, ואפי' בפני אשתו או בניו

                                                             
כללי מצוות ביעור נתבארו ברמב"ם הל' שמיטה ויובל פרק ז'.  11

 בער.ובהל' ג' התבאר איך ל

ביאור הגר"א ירושלמי שביעית פ"ט ה"ד, כתב שאין צריך  12
 להוציא. ועיין חזון איש סי' כ"ו סדר השביעית.

ורשאי להותיר שיעור ג' סעודות, כאילו כל בני הבית יאכלו ג'  13
סעודות רק מאותו האוכל שהגיע זמן ביעורו. חזו"א זרעים סי' י"א 

 סק"ו ד"ה ובעינן.
או"ח רמ"ו סעיף ג' שמפקירים בשבת כמו שנתבאר בשו"ע  14

 לצורך מצווה.
 מנחת שלמה ח"א סי' נ"א סקי"ז. 15
16

מחלוקת זו התבארה בשלחן ערוך או"ח סי' רמ"ו סעיף ג'. ובטור  
 חו"מ סי' רע"ג.

מחנה אפרים הל' זכיה מהפקר סי' א'. כתב שכן משמע ברמב"ם  17
תיק לשון )הל' נדרים פ"ב הל' ט"ז. בשו"ע חו"מ רע"ג סעיף ג' הע

הרמב"ם(, והביא מחלוקת ראשונים בדין הפקר מטלטלין בפני 
 אחד.

כדנתבאר בשלחן ערוך או"ח סי' רמ"ו סעיף ג', ובמ"ב שם.  18
נתבאר שם דין הפקר בהמה בשבת אם נמצאת בידי גוי, ויש 
להפקירו משום שביתת בהמה. ומספיק להפקיר בפני אחד, מפני 

שמבקש להפקיר את הבהמה  שמפקיר לצורך מצווה והכל יודעים



הדחק אם אין לו ג' בני אדם להפקיר בפניהם, אפשר 
להקל להפקיר כך פירות שביעית. ואם נמצא לבדו 

 .19ואין איש עמו, יפקיר בינו ובין עצמו

האם אדם יכול להפקיר בפני שלושה 
 ילדיו הקטנים?

התבאר כי יש להפקיר בפני שלושה, בשביל 
כתבו שיוכל אחד לזכות, ושנים להעיד. למרות זאת, 

הפוסקים כי ניתן להפקיר בפני קרובי משפחתו 
הפסולים להעיד לו. וכן בפני ילדים החל מגיל שש 

. למרות 21, ובפני אשתו וכדו'20היכולים לזכות בהפקר
 .22שאלו לא יכולים כלל להעיד שהפקיר

ואם חושש שאחרים יזכו בפירות 
 שביעית?

מי שאין לו ג' בני בית להפקיר בפניהם. רשאי 
לרחוב במקום שאינו משתמר, ואחר קצת זמן  להוציא

ליטלו משם. ויכול לעשות כן בלילה וכדו' או בכל זמן 
שירצה. וכן אם יש אנשים רחוקים קצת, יכול לצעוק 
בקול גדול שהפירות הפקר, ויחזור לזכות בפירות 

. עוד אפשר 23לפני שיבואו האנשים ששומעים מרחוק
ר זאת לשלושה להפקיר בינו ובין עצמו, ואחר כך לומ

אנשים בריחוק מהפירות שביעית, ולזכות בהם קודם 
. ואפשר שיכול גם להודיע על ההפקר 24שיבואו

 .25בטלפון וכדו'
אם קדם אדם וזכה בפירות השביעית נגד רצון 
המפקיר, יתכן שחייב להחזירם למפקיר. כיון 

 .26שההפקרה נעשתה על דעת שלא יזכו בו אחרים
ו לאכול מן הזבחים ומן ויה"ר שנזכה עוד בשנה ז

הפסחים, ולשמוח ביום טוב כראוי. ונזכה לספר 
ביציאת מצרים לנו ולבנינו ולקבל שפע של אמונה 

  .ושמחה לכל השנה מהחג הגדול הזה
 דוידזון אליעזר הרב, שלום שבת בברכת

 ובית כולל הרב אליעזר דוידזון, ראש לתגובות:

 ממונות בענייני בוררות ויעוץ, המשפט עיון הוראה
  322-7233323 פקס:  3252357231 טל':

 פרחים לתורה
 ארבע גאולות! –ארבע לשונות 

י ְוהוֵֹצאִתי ֶאְתֶכם ִמַתַחת ִסְבלֹת ִמְצַרִים ְוִהַצְלתִ 
ֶאְתֶכם ֵמֲעבָֹדָתם ְוָגַאְלִתי ֶאְתֶכם ִבְזרוַֹע ְנטּוָיה 

 ז(-)שמות ו, וְוָלַקְחִתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם  .ּוִבְׁשָפִטים ְגדִֹלים
אומרת, שאפילו עני שבישראל  )פסחים פ"י(המשנה 

חייב לשתות בליל הסדר ארבע כוסות של יין. 
מבואר שהטעם שתקנו ארבע  )שם(ובתלמוד ירושלמי 

כנגד ארבע לשונות של גאולה המוזכרות  –כוסות 
 בפסוק שציטטנו.

                                                                           
כדי שלא לעבור על איסור. ומשמע שהוא הדין בכל מצווה. אמנם 

 בערך ש"י שם כתב טעם אחר שאינו שייך כאן.

שהרי יש אומרים שכל מטלטלין מספיק בפני אחד. ויש  19
אומרים שבשעת הדחק למצווה סגי בפני אחד. ואם נמצא לבדו, 

 נתבאר באו"ח שם.לכל הפחות יפקיר בינו ובין עצמו, כד

מהרש"ם בספרו דעת תורה הל' פסח. כתב שאפשר בפני  20
קטנים שהגיעו לעונת הפעוטות. ובמשנה ברורה שם כתב שאפשר 

 בפני אשתו ובני ביתו.
אמנם אם אשתו או בניו הקטנים זוכים בהפקר, הרי זה שלו.  21

למרות זאת התבאר שהפקר זה מועיל, ולא אמרינן שאין משמעות 
ה. או משום לא פלוג, או משום שיכולים הם לאכול להפקר ז

 הפירות הללו בלי לזכות בהם כלל.
 ראבי"ה סי' תי"ד. מהרי"ט ח"א סי' פ"ה. 22
ירושלמי שביעית פ"ט ה"ג, באופן זה הוי כהפקר ממש. ופירוש  23

 מהר"י בן מלכי צדק שם.
 דרך אמונה הל' שמיטה ויובל פ"ז סקי"ז. 24
 דרכי חושן סי' רע"ג סעיף ג'. 25
כן פסק הטור ושו"ע בסי' רמ"ו סעיף ג', גבי מפקיר בהמה  26

לשבת כדי שלא לעבור על שביתת בהמתו. ויש להסתפק אם הוא 
הדין בזה. ועיין בערך ש"י ובפוסקים שם, האריכו לבאר מדוע לא 
זכה, ומה מועיל ההפקר אם אחר אינו יכול לזכות בזה. ולכאורה 

דין כאן, שמפקיר על דעת שיהיה הפקר זמן מועט ביותר, הוא ה
עד שיזכה בזה בעצמו מיד אחר שגומר להפקיר. וצריך עיון 

 למעשה.

ו לקיים על כל עוד מבואר שם שחכמים קבע
מצוה מסוימת. על הראשונה עושים קידוש.  –כוס 

על השניה אומרים את ההגדה ואת חציו הראשון של 
ההלל. על השלישית מברכים ברכת המזון. ועל 

 הרביעית אומרים את חציו השני של ההלל.

 למה נגאלו אבותינו ממצרים?
נאמר, שבזכות ארבעה דברים  )בא ה(במכילתא 
שלא נחשדו על העריות.  א.ו ממצרים: נגאלו אבותינ

 ד.שלא שינו שמם.  ג.שלא נחשדו על לשון הרע.  ב.
 )תחילת פר' וארא(שלא שינו את לשונם. המשך חכמה 

מבאר, שכל לשון מורה על מהות אחרת בתהליך 
הגאולה. ומוסיף, שכאשר נתבונן, נבחין שמהות 

קשורה למצוה אותה תקנו על  –הגאולה שבכל לשון 
 שכנגד אותה הלשון, וכדלהלן: הכוס

 שינוי מהותי –יציאה מטומאה לטהרה 
עם ישראל היו שקועים במ"ט שערי  "והוצאתי":

טומאה, עבדו עבודה זרה, ואף הושפעו מדעותיהם 
המושחתות והמעוותות של המצרים. לכן הוצרך ה' 
יתברך להוציאם מתוך הטומאה והקלקול הללו, כמי 

אשר יוצא ממעי אמו שמוציא עובר ממעי אשה, שכ
מהות חייו משתנה לחלוטין, כידוע. אך כל זה  –

 –ייתכן רק כאשר ישנו עובר ]אשר לו חיים עצמיים[ 
אף כאן ישראל הבדילו עצמם מהמצרים, וכאמור 
"שלא נחשדו על העריות", קדשו את עצמם בתוך 
טומאת מצרים ]היו "עובר בפני עצמו"[. ומכיון 

לקדושה עליונה בה הם  ששמרו על קדושתם זו, זכו
 אלו המקדשים את החודשים ומעברים את השנים.

כעת מובן שכנגד הלשון "והוצאתי" תקנו כוס 
ראשונה בה עושים קידוש ומברכים "מקדש ישראל 
והזמנים", ברכה המורה על קדושת ישראל, לה זכו 
מפני "שלא נחשדו על העריות" ]הטעם הראשון 

 המובא במכילתא[. 

 לקחה' נתן וה' 
: זו הצלת חיים מרוצח. רציחות נובעות "והצלתי"

מחמת קנאת איש ברעהו, שסובר שמה שיש לחבירו 
מגיע לו עצמו. אך אנו יודעים שה' יתברך מוריש  –

ומעשיר, והוא הקובע מה יהיה למי, וכמה כל אחד 
 ירויח.

בברכת המזון אנו מודים לה' על כל מה שנתן 
יתברך. כשאנו  לנו, ובכך "מצהירים" שהכל מאתו

חיים בשלום בין איש לרעהו בלי קנאה, ומכירים 
זה מה שמגיע לו משמים,  -שכל מה שיש לכל אחד 
הצלת חיים מרוצח. נמצא  –אנו זוכים ל"והצלתי" 

שלשון זו מכוונת כנגד כוס שלישית עליה אנו 
מברכים ברכת המזון, וזכינו לזה מפני "שלא נחשדו 

מובא במכילתא[, כי על לשון הרע" ]הטעם השני ה
 אין קנאת איש ברעהו.

 מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותי...
זו גאולה מעבדות לחירות. רצון  "וגאלתי":

לחירות, נובע מהשאיפה להידמות לאבותינו, ולא 
להיות "עבד נרצע" ושפל. כנגד זה תקנו כוס שניה 
בה אנו אומרים את חציו הראשון של ההלל, שמיוסד 

ומה מאבותיה וזכרונותיה הקדומים. על זכרון יחס הא
לזה זכו כי לא שינו את שמם ]הטעם השלישי 
המובא במכילתא[, להורות שזוכרים יחס אבותיהם 

 ולכן שומרים על אותם שמות.
בעל  ַעםהוא לעשותם   "ולקחתי אתכם לי לעם":

נימוסים ולאומיות במשטר וסדר, וה' עליהם למלך. 
מרים את חציו כנגד זה תקנו כוס רביעית בה או

השני של ההלל, בו אנו אומרים שאנו מקוים לעתיד, 
-ה ענני במרחב י-ובפרט בפסוק "מן המצר קראתי י

ה". לזה זכו כי לא שינו את לשונם ]הטעם הרביעי 
המובא במכילתא[, והיו כל הזמן בתקוה לעתיד טוב 

ה' וישתמשו באותה  ַעםוחיובי, בו יחזרו למעלת 
 הלשון.
 
 

 יין?למה דווקא 
לסיכום, אומר המשך חכמה, נמצא שהקפדתם 
להיות נבדלים מהמצרים, הביאה את כל פרטי ושלבי 

 הגאולה.
הוא  –סמל ההיבדלות שלנו מאומות העולם 

היין. אין דבר המקרב בין שני אנשים, אפילו בעלי 
 .)כמבואר בסנהדרין קב, א(דעות מנוגדות, כמו היין 

בינינו  לעומת זאת, היין מסמל את הריחוק
לאומות העולם. יין שנגע בו גוי, אסור לנו לשתותו. 
ואילו אם זבוב נפל לכוס, מוציאים אותו עם מעט יין, 

 ושותים את השאר.
כדי להראות ולהדגיש שזכינו לגאולה  –לכן 

שותים דווקא יין  –בזכות התבדלותנו מהמצרים 
 בארבע הכוסות.

השנה כשנשתה את ארבע הכוסות, נשכיל להבין 
את משמעותם, ולהודות לה' על גאולתנו ועל פדות 

 נפשנו.
 חג כשר ושמח, ושבת שלום! 

 לתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 

 "קרסים"
האדם נפעל   –ה"בלאגן" סביב פסח 

 לפי פעולותיו
מה נשתנה חג זה מכל החגים ומכל המועדים, 
שבכל החגים מקיימים את מצוות הבורא בהידור רב, 

 ובחג זה מוסיפים עוד כהנה וכהנה? 
מה נשתנה חג זה מכל החגים ומכל הימים, 
שבכל השנה אין כזו הקפדה של שמירה על מנהגים 

כך, ובפסח אנו שומרים -אצל שכבות ציבור רחבות כל
רגל שהיה אצל ההורים, אף בלא על כל מנהג וה

 טעם ובלא הסבר כלל...?
מה נשתנה חג זה מכל החגים, שבכל החגים אין 
מתכוננים אליו חדשיים קודם, ובחג זה המאחרים 

 מתחילים חדשיים קודם...?

 "למה כל הרעש הזה"
כל חג הפסח מלא בעניינים תמוהים, ומהלכים 
 שאינם רגילים בכל ימות השנה, החל מהניקיון
שברוב בתי ישראל חורג באופן קיצוני ביותר 
מדרישות ההלכה, וכלה במנהגי חג הפסח עצמו, 
שמלא במנהגי שמירה מאוכל שהוכן מחוץ לבית וכו', 
והגדילו לעשות הנמנעים מלאכול כל דבר מאכל 
שאבותיהם לא אכלו. כגון דגים, ומוצרי חלב, אף 
שאצל אבותיהם היה זה בדיעבד מוחלט מחמת 

 לא היה בנמצא. שפשוט
והדבר אומר דרשני, ומעורר אותנו לשאול, אכן 
מה נשתנה חג זה מכל החגים? מה ראו ישראל על 
ככה? וישראל אם אינם נביאים הם בני נביאים הם, 

 ובודאי עניין גדול יש בדבר.
ואף בעדות שלא קיימים כל המנהגים הנ"ל, 
עדיין חג זה מלא במצוות והלכות כרימון עד שיש מן 
הפוסקים הסוברים כי הדין שנאמר בגמרא; "שלשים 
יום קודם החג עוסקין בהלכות חג" קיים רק בחג 
הפסח, שמתוך שמצוותיו מרובות והלכותיו מורכבות, 

 תקנו לעסוק בהכנותיו שלושים יום.
גם מספר המצוות בפסח שלושים ושלש במספר, 
הוא הרב ביותר מכל מועדי השנה, וכל סדרי הלילה 

המכונה 'ליל הסדר', כולו אפוף הוד והדר הראשון 
 שלא קיימים בזמנים אחרים, והבן שואל, מאי האי?

 "על כל מועדות נשאת פסח"
שונה הוא חג הפסח מכל החגים ומכל המועדים, 
כל החגים באים לעורר אותנו להודות לאלקינו על 
הניסים והנפלאות שעשה עמנו, להתעמק במלכותו 

 ו. יתברך, ולהתעלות בעבודת
חג הפסח הוא מעבר לזה, הוא יסוד היהדות 
עצמו! בחג זה באים אנו להחדיר לעצמנו ולילדינו 
את האמונה המסורה לנו מדור דור, כי ממצרים 



גאלתנו ומבית עבדים פדיתנו ואתה בחרתנו מכל 
העמים, ועשה עבורנו אותות ומופתים עד שאמרו 

סוף )מצרים אצבע אלוקים היא. וידועים דברי הרמב"ן 

על עניין המופתים שהיו במצרים שיאמתו  פרשת בא(
 לכל הדורות את עניין ההויה וההשגחה בברואים.

בחג זה אנו מעלים על נס את מורשת העברת 
המסורת מדור לדור בדייקנות מופלאה, ועל כן, 
מעשים רבים נצטוינו לעשות בלילה זה, כדי שיראו 

ל התינוקות וישאלו: "מה נשתנה הלילה הזה מכ
 הלילות?".

 חיבור פנימי לחג
שואל כדברים האלה:  )מצוה טז(בספר החינוך 

"ולמה זה יצוה אותנו ה' יתברך לעשות כל אלה 
לזכרון אותו הנס, הלא בזכרון אחד יעלה הדבר 
במחשבתנו ולא ישכח מפי זרענו? ומיישב: דע כי 
האדם נפעל לפי פעולותיו ולבו וכל מחשבותיו תמיד 

עושה בהם וכו', ועל כן אל יקשה אחר מעשיו שהוא 
עליך מעתה ריבוי המצוות בעניין זכירת ניסי מצרים 

כי ברבות עסקנו בהם  – שהן עמוד גדול בתורתנו –
 נתפעל אל הדבר".

 הנה כי כן מה נשתנה לילה זה מכל הלילות?
התשובה: עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו 

 שנתחברה' משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, וכדי 
לדברים בנפשותינו פנימה בעומק ההרגשה, ציונו ה' 
לא פחות משלושים ושלש מצוות שבהן נתחבר על 

 ידי מעשינו למהות החג! 
ולא זו בלבד, כי אם שבחג הזה נשקיע בו זמן רב 
קודם בוא החג ונקרצף כל פינה, נשמור כל מנהג 

מעשים רבים  ונחמיר בכל חומרא, העיקר לעשות
וכי ישאלך בנך מה העבודה הזאת אף , ככל האפשר

אתה אמור לו את כל יסודות היהדות אותם אנו 
מחדירים בימים אלו, העיקר שישאיר רושם 

 בנפשותינו, ונתחבר לפסח בעומק ליבנו.
 

לתגובות: הרב א.ל. מתוך ספר שי"ל בע"ה, 

 הערות והארות תתקבלנה באהדה רבה! 

 

 "קרסים"
ה יריע –חג הפסח / "פסח מעוכין" 

 מיוחדת

 

, דחיפֹות, ומה חברתי-חיבור נפשי
 שביניהם 

אך לפני שנה נפטר גדול הדור שריד לדור דעה הגאון 
הגדול ר' שמואל הלוי וואזנר זצוק"ל בעל ספרי 'שבט הלוי'. 
לכולם זכורה ההלוויה הכואבת והמצערת במוצאי יום טוב 
ראשון של פסח. ולכולם גם זכורה אותה טרגדיה כפולה 
ואיומה. אירוע שכזה, מיתה משונה שכזו, מחייבת אותנו 

 !כל אחיהם בית ישראל להתעורר
היריעה הבאה תוקדש להתעוררות רבתי בהרחקת 

'דחיפות'. סביב לוויות, תופעת ה ,התופעה הראויה לכל גנאי
 ו'.דאישים, נואמים וכ

כולנו עמדנו במעמד הר סיני כאיש אחד בלב אחד, 
הבת לרעך כמוך', לדחוף ולבזות כך את ונצטווינו במצות 'וא

הזולת?! ובשביל מה?! כדי לראות מעט יותר טוב?! למרבה 
האבסורד דווקא הרצון להיות 'מחוברים' לחברה הוא יוצר 

 את הדחף להתנהגות כה מחפירה כלפיה... 

 חיבור חברתי
כפי שהרחבנו בשבועות האחרונים, הצורך החזק, 

י האדם, במישרין העוצמתי, והמשפיע ביותר על חי
ובעקיפין, בהכרה ובתת הכרה, הוא הצורך בחיבור חברתי. 

 להיות 'שייך'! לחברה, לקהילה, למפלגה, ללאום... 
דחף עיקרי ביותר לפעילות במסגרות שונות של 
תעסוקה בקהילה, במפלגה וכו', אלא מתוך צורך לחיבור 
לחברה העולמית, וחיבור מגיע על ידי השקעה ועשייה 

הכלל. דחף זה הוא לכאורה מניע מספר אחד! לפני למען 
 הרצון לפרנסה, וגם לפני הרצון לכבוד! 

בדיוק כמו שהשקעה בילדים מחברת אותך אליהם, 
כך עשיה חברתית מחברת לחברה העולמית ותורמת 
לשייכות ולזהות פנימית, הנצרכת לאדם כאויר לנשימה. 

עצום  החיבור הפנימי העמוק לאנושות יש בו איפוא כח
 להניע את האדם.

גם האדם השקט והמופנם ביותר, העונש הכבד ביותר 
ששייך להטיל עליו הוא להסתגר באי בודד ולחיות את 
חייו כיחיד בעולם, המבודד מאבד את הרצון לחיות, לפעול, 

 לחשוב, לשחק וללמוד, מאבד את האמביציה. 
הקדוש ברוך הוא ברא בנו יצר עז לחברה, עד שחז"ל 

 ים אותו; "או חברותא או מיתותא".מגדיר
 כן, ממש כך! לא פחות מכך! או חבר או מוות! 

זה ההסבר לצורך הבלתי נשלט לראות את פני האח"מ, 
לפלס דרך אל עמדת תצפית טובה וכו וכו', הוא צריך 
"להיות בעניינים!" הידיעה שהיה שותף פעיל באירוע, הוא 

ת! ואיך יוותר שמעניק תחושת שייכות, זה החיבור לאנושו
 על חמצן חייו.

 חיבור פנימי
והאמת, שאמנם דורנו מתאפיין ברדידות איומה, 
ובהמוניות בלתי נסבלת, אך החיזוק שיתכן שצריך כל אחד 
לקבל על עצמו בעקבות הטרגדיה האיומה, היא להתחבר 
בצורה פנימית יותר לכל עניין, ולהעמיק את החיבור שלנו 

 בהם אנו משתתפים.  לקשר פנימי יותר לאירועים
ואין הדברים מופנים דווקא כלפי צדיקים עשירי רוח 
בקיצוניות, כל אחד מסוגל להצטרף אל האנשים הפנימיים 
שמתגברים על הצורך לסכם לעצמם אחרי האירוע שהיו 
"בעניינים", על ידי שבשעת אירוע מתחברים הם להווי 

 הפנימי ולתוכן העמוק שבשבילו הגיעו למקום.
רצון שדברים אלו היוצאים מן הלב יכנסו אל ויהי 

הלב, יחלחלו לליבות בני ישראל שימצאו לעצמם חיבורים 
עמוקים ופנימיים יותר לכל אירוע ומעמד, ומלאה הארץ 

  דעה את ה'.
 חג שמח רגוע וכשר!

 .לתגובות: הרב א.ל

 רז בפרשה
 חובת אמירת ההלל בנעימה ובקול רם

: תניא, רבי שמעון בן )פ"כ ה"ט(במסכת סופרים 
יהוצדק אומר, ימים שמונה עשר ולילה אחד, יחיד 
גומר בהן את ההלל, ואלו הן: שמונת ימי חנוכה, 
ושמונת ימי החג, ויום טוב של עצרת, ויום טוב 

ולאומרן הראשון של פסח ולילו וכו', ולברך עליהן, 
 , לקיים מה שנאמר ונרוממה שמו יחדיו. ע"כ.בנעימה

: )סי' תפז סעי' ד(והשלחן ערוך  )או"ח תעג( וכתבו הטור
". בנעימה"בליל ראשון של פסח גומרין ההלל בציבור 

 נמצא, שמצוות הלל צורת קיומה היא 'בנעימה' דוקא.
וכן מסתבר, שהרי מצינו שהלל מכונה בשם 

בראש השנה  )דף לב:('שירה' וכמו שאמרו בראש השנה 
ליכא הלל, מאי טעמא אמר רבי אבהו, אמרו מלאכי 
השרת לפני הקב"ה, מפני מה אין ישראל אומרים 
שירה לפניך בראש השנה וביום הכיפורים. אמר 
להם, אפשר מלך יושב על כסא דין וספרי חיים 
וספרי מתים פתוחין לפניו וישראל אומרים שירה?! 

 . )דף י:(וכן הוא בערכין 
: אפשר ישראל שחטו )דף קיז.(עוד בפסחים  וגרסינן

פסחיהן ונטלו לולביהן ולא אמרו שירה?! הרי ש'הלל' 
 נקרא בשם 'שירה'. 

הראשון טעון הלל, מנא  )צה:(וכן אמרו בפסחים 
הני מילי אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן 
יהוצדק, אמר קרא 'השיר יהיה לכם כליל התקדש 

הלל וכו'. ופירש רש"י,  חג', לילה המקודש לחג טעון
השיר יהיה לכם, ביום שתגאלו מן הגלות. כליל 
התקדש חג, כמו שאתם נוהגים לשורר בליל התקדש 
חג, ואין לך לילי חג להטעין שירה חוץ מלילי פסחים 

 על אכילתו. 
דנביאים תקנו מקרא  )דף יד.(ועוד אמרינן במגילה 

מגילה מקל וחומר: ומה מעבדות לחיים אמרינן 
שירה' ]ביציאת מצרים על הים. רש"י[ ממיתה לחיים '

 לא כל שכן. אי הכי 'הלל' נמי לימא. לפי שאין 
אומרין שירה על נס שבחוצה לארץ. רב נחמן בר 

 יצחק אמר 'קריאתה זו הלילא'. 

הרי דהלל בתורת 'שירה' באה. ומאחר שנקראת 
בשם 'שירה' בודאי יש לאומרה בנעימה. הגע עצמך, 

פיו נוסח של שיר כקורא אגרת, הלזה מי שאומר ב
נקרא שמשורר שירה?! אם כן גם הלל שגדרו 

 כ'שירה' צריך להנעימו.
ונראה לכאורה שהוא לעיכובא, דהרי 'שירה' שמו 
ובלא צורת שירה, אין כאן הלל. תדע, שהמגן אברהם 

שאין אומרין  )שם(כתב על מה שפסק מרן  )סי' תקפד(
, וזה לשונו: צריך הלל בראש השנה וביום הכפורים

עיון קצת, האומרים תילים בכל יום ומתרמי להם 
הלל ביום ראש השנה, היאך אומרים אותו? ונראה לי 
כיון שאין אומרים אותו 'דרך שירה' רק דרך תחנה 
ובקשה שרי. ע"כ. הרי לן דאלמלא דרך 'שירה' אינו 
בכלל 'הלל'. ואם כן לכאורה מה שאמרו במסכת 

ך לאומרו 'בנעימה' הוי לעיכובא שצרי )פ"כ(סופרים 
 ולא בסתם קריאה. 

אם אומרים הלל ומקראות ב'טעמי 
 המקרא'

אמנם לכאורה יש לפרש שב'נעימה' שנאמר שם, 
היינו בנגינת הטעמים. שהרי ידוע שבתורה יש לנו 
טעמים כמו זרקא שופר הולך סגולתא, ואף בספר 
התהלים ישנם טעמים ]כפי מסורת הטעמים שבידי 
עדות המזרח[. ואם כן כל שקורא ההלל עם טעמי 
המקראות נקרא 'בנעימה'. וכמו שמצאנו כן בגמרא 

כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה  מגילה לב:()
וכו'. ופירש רש"י נעימה, כגון 'טעמי המקראות'. ועל 
פי זה מבואר היטב שכמה מקומות נקט לגבי הלל 

: כל היום כשר )דף כ:(לשון 'קריאה', כמו במגילה 
לקריאת ההלל. ומדוע נקט לשון קריאה, הלא לשון 

ן לפי האמור נעימה או שירה היה לו לנקוט. אכ
מיושב, כי אמירת המקראות בתנ"ך צריכה להיות עם 
טעמיה ולפחות מיהא בקריאת ההלל וצורת אמירתה 
היא עם 'טעמיה' שמתנגנין בהן, וזה נקרא 'קורא'. 
הנה כי כן יש לומר שבקריאת ההלל אין צריך 'ניגון' 

 סתם אלא 'טעמיה'.
אכן, כל כי הא היה להם לפוסקים לפרש 

נו טעמי המקראות. ועוד הא חזינן כולי שנעימה היי
עלמא לאו הכי עבדי. ועל כרחך 'נעימה' אינו אלא 
בניגון סתם. ומה שכתוב בנעימה היינו ב'נועם', 
וכלשון מדרש שיר השירים: השמיעיני את קולך זה 

 'קריאת ההלל בנועם'.
 'חג כשר ושמח' בברכת

 רז אלעזר הרב
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  :בס"ד יש לפרש

היינו שעיקר הקדושה היא בשבעת הנרות  – קדש

 שהם העינים והאזניים, החוטם והפה. וזהו קדש.

היינו להיות רגיל במקוה כי הוא דבר גדול  - ורחץ

מאוד. וכבר אמר הבעל שם טוב כי כל דרגותיו השיג על ידי 
 טבילות מקוה )ועיין בתיקוני הזוהר דקמ"ו.(.

גימטריא ש"ס, היינו לימוד גמרא, שעל ידי  - כרפס

כך זוכים להיות מסובבים במלאכים הגדולים הנודעים שהם 
וריאל )נוריאל(. כנודע. והוא מועיל לטהרה אפאל ריכאל מבריאל ג

 כמובא בספרים הקדושים.

, היינו ח"י פרקי משנה שגם הם מסוגלים ח"יהוא  - יחץ

רב לצדיקים שזוהי התכלית היינו להיות מקו צ'-מאוד כנודע. ו
וכמו שכתוב )ברכות ו:( כל העולם לא נברא אלא בשביל לצוות 

מלשון חציצה, היינו שיחשוב רק  - יחץלזה. עוד יש לפרש 
מחשבות קדושות, שליבו יהיה זך ורחוק ממחשבות רעות ח"ו. עוד 

 גימטריה "האמונה" )עם הכולל( שיתחזק מאוד באמונה. יחץי"ל 

שיגיד הרבה תורה שעל ידה ניצל מיצר  היינו - מגיד

הרע )ע' סוטה כא.(, ובראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין )קדושין 
ל:(, ואפילו דלא ידע מאי קאמר )ע"ז יט.(, כי על ידי ריבוי האמירה 

היינו תוכחות מוסר שיקבל  - מגידיזכה לתבונות התורה. גם י"ל 
 התוכחות, כמו בימי קדם שהיו מגידים.

הוא ענין הבטחון כמו שאומרים 'ביה אנא  - רחצה

שתמיד ינקה ידיו וירחצם )וע'  רחצהלשון בטחון וכו'. גם  -רחיץ' 
ברכות טו.(, כי על ידי שמנקה ידיו תמיד, זוכה שליבו נהיה נקי 

 וזך.

היינו הוצאות שבת ויום טוב ואל יפחד ואל  - מוציא

אמרו יקמץ לצורך מצוות דאדרבא יכפל ממונו יותר וכמו ש
חסר. וכן אמרו )גיטין ז.( אם רואה אדם  -)כתובות סו:( מלח ממון 

 שמזונותיו מצומצמים יעשה מהן צדקה שנאמר וכן נגוזו ועבר.

היינו שמצה הוא "לחם עוני" מה דרכו של עני  - מצה

בפרוסה )פסחים  קטו:( שתמיד ינהג בצניעות ולא כדרך העשירים 
עושים -צדיקיא עבדין מצותא ]היינו ד מצהמכמה טעמים. עוד, כי 

 מריבה[ עם יצר הרע ולא יתן לו לעשות זממו ופיתוייו, ח"ו.

שיעשה תמיד תשובה ויתמרמר על עוונותיו.  - מרור

שיוציא המרירות  "מוציא מצה מרור"גם י"ל דכמו שכבר פירשו 
אלא תמיד יהיה בשמחה. וכבר נודע שהאריז"ל זכה הכל על ידי 

 צוות.שמחה. ובפרט שמחת המ

היינו שיכרוך את המרירות עם החרוסת שהוא  - כורך

מתוק, שיכניס את היגון לתוך השמחה וכמו שנאמר ששון ושמחה 
שיזהר בפת שחרית כנודע.  - כורךישיגו ונסו יגון ואנחה. עוד י"ל 

 היינו כנ"ל. שלחן עורךומלשון כרכי ריפתא. וכמו שנסמך להלן 

ועיין  היינו הכנסת אורחים. - שלחן עורך

ברכות )נד:( המאריך על שלחנו שיבוא עני וכו'. עוד י"ל שולחן 
עורך בשבת קודש שיסדר שלחן טוב כיד ה' הטובה עליו במאכלים 
וכלים נאים וכו'. ושיהיה הכל מסודר. עוד י"ל היינו לימוד שלחן 

 ערוך ופוסקים.

היינו שכר הצפון לצדיקים לעתיד לבוא,  - צפון

הבא וכאילו הוא בעולם הבא, ולכן יתרחק שתמיד יחשוב מעולם 
מתאוות המיותרות ויחשוב תמיד על התכלית. עוד י"ל שיצפין 

 עצמו ויצפין לימודיו ומעשיו וכו'.

שיברך תמיד את הקב"ה שזכהו לידע ממנו  - ברך

יתברך ושזוכה בזה עצמו לברכו, ושאר הוצאות שעשה עמו מעודו 
שיברך לבני אדם תמיד,  ברךבכל העניינים וכו' עד היום הזה. גם 

היינו שיברך  "צפון ברך"כמו שמצינו בזוהר פעמים רבות. עוד י"ל 
 בכוונת הלב כל ברכות הנהנין ושאר ברכות כי צפון רמז על הלב.

שיהלל את הקב"ה, ובכל דבר שרואה יהלל  - הלל

 "הלל"להקב"ה )רק שיסתכל תמיד על הנקודה הטובה(. גם י"ל 
 שיהיה רגיל באמירת תהילים.

שיתפלל להשי"ת שתמיד יהיה רצוי לפניו  - נרצה

יתברך אנו עצמנו ומעשינו ותורתנו ומצוותינו וכו'. והשי"ת יזכנו 
 למעשה. אמן ואמן. -לקיים כל הנ"ל ולשמור 
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 ושיכרושתו 
 התעללתי -תספר 

ר ּוְלַמַען ְתַסֵפר ְבָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ִבְנָך ֵאת ֲאׁשֶ 
 )שמות י, ב(ִהְתַעַלְלִתי ְבִמְצַרִים 

מצוות הלילה 'סיפור יציאת מצרים' מוזכרת 
. משמע 27בתורה בלשון סיפור לבנים רק בפסוק הזה

ש'התעללתי' הוא חלק מהותי של הסיפור. ננסה 
 בו. להתעמק

התעללתי לרש"י ורמב"ן מלשון שחוק והיתול. 
הרמב"ן מוסיף 'כי אני מצחק בו שאני מכביד את לבו 
ועושה הנקמות בו'.  הכבדת לב פרעה עשה צחוק 
ממנו.  באידיש אומרים לעשות ממנו 'חוזק'. אולי 
המקור של הביטוי הוא שהשי"ת חיזק את לב פרעה 

היה צוחק  לעשות ממנו צחוק. מסופר שהחפץ חיים
 מלוא פיו בקראו את המדרשים על המכות.

 שלוש כוונות בדברי הראב"ע
באבן עזרא מפרש 'כאדם משנה התולדת להנקם 
מאחר'. אולי כוונתו כאדם המעליל על אחר סיפור 
בדוי כדי להינקם ממנו, כך התעללתי, השי"ת עשה 
עצמו כאילו מעליל על מצרים אשמת שקר ]אני 

מאשים אותו על הכבדת לבו...   הכבדתי את לבו, וגם
אולי הפשר של עלילות הדם שהיו בסביבות חג 
הפסח רח"ל, ששרו של מצרים עדיין לא סלח לנו על 

שהרוויח פרעה כל כך ביושר בהעלילו  -'עלילה' זו 
 –עלינו 'ונוסף גם הוא על שונאינו';  'וירעו אותנו' 

 הפכו אותנו ל'ָהָרִעים'[.
ע ל'תולדות שמים וארץ'. או אולי כוונת הראב"

כאדם נחבא אל הכלים שמחליט פעם אחת להראות 
למציקים לו את גבורתו, כך השי"ת מסתתר תמיד 
בחוקי טבע הבריאה. תספר לבנך ששניתי את ה'טבע' 
שלי שבראתי,  ונגליתי בכל  גבורותי, התעללתי, 

, ולעילא מכל 28ֶהראיתי במצרים שאני עילת העילות
 תַֹתי ֲאֶׁשר ַשְמִתי ָבם' שעל ידי זההעילות 'ְוֶאת אֹ

תספר לילדכם שכל ההסתרים  'ִויַדְעֶתם ִכי ֲאִני ה.'
של עולם הזה זה משחק מחבואים ]כמו האפיקומן[, 
ה' אוהב להסתתר וצריך תמיד לחפש אותו חזק, ואז 
מוצאים אותו. אבל הלילה הזה הוא מתגלה במלוא 

דעתם כי אני הדרו, תפתחו רק את העינים והלב, וי
 ה'.

עוד נראה ]וזו לכאורה פשטות כוונת האבן עזרא[ 
כאדם המשנה את טבעו הטוב ומתנהג באכזריות כדי 
להינקם מאחר, כך התעללתי במצרים. תספרו לדורות 
הבאים שהשי"ת טוב ומטיב, חנון ורחום, וכל מה 
שנראה לנו ההיפך מזה הוא רק 'עושה את עצמו'. 

ה, רוצה שגם חלק למה? כי הוא מלמד אמונ
ה'מצרים' שבתוך תוכנו, העקשנים ביותר, 'וידעתם 

 כי אני ה'.'

 ההתעללות
רש"י כותב 'ואינו לשון פועל ומעללים, שא"כ 
היה לו לכתוב עוללתי'.  אבל נכדו הרשב"ם פירש 
'פעולת עלילות'. נראה שפירש כעושה תחבולה 

עללתי, לא עוללתי להם רע, התשהשני יזיק לעצמו: 
מיד היה להם הברירה לקבל את דבר ה' ולא כי ת

לסבול.  אלא התגליתי ולא התגליתי, הראיתי אצבע 
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הראב"ע 'ואין הטעם שפרעה ישוטט בעולם לספר כבוד השם רק 
 .ות שעשה'יסופר שמו בכל דור ודור בעבור אלה האות

אולי לכן אנו מעודדים הילדים לשאול 'למה?' על כל דבר שהם  28
רואים. התעללתי, הרבש"ע הוא עילת העילות וסיבת הסיבות. בכל 

תופעה בעולם, אם שואלים למה? ומקבלים תשובה ]מהמדען, 
הרופא, דובר הצבא, הכתב כו' כו'[ תשאל עוד פעם למה, ויסבירו 

למה, ועוד פעם. בסוף יש תמיד רק  לך בדיוק, ותשאל עוד פעם
 כי כך רצון ה', עילת העילות וסבת הסבות. –תשובה אחת 

 

אלקים ונתתי לו עדיין מקום לא לראותה. גרמתי 
 שהם 'יעשו לעצמם' את המכה הבאה.

וכן מסביר האלשיך הק' שהשחוק במצרים היה 
שבכל מכה נתן ה' הצלה במקצת ]והראיה שנשאר 

ב בשביל ֶדֶבר, ואחרי מכת מהמקנה אחרי מכת ערו
דבר בשביל ברד מאדם ועד בהמה, ואחרי ברד 
בשביל בכור בהמה במכת בכורות[. והיה בזה סבה 
מאת ה' ]כמו שהאריך האוה"ח הק'[ שתמיד אחרי 
ששככה המכה ימצא פרעה איזה פתחון פה שהשי"ת 

 אינו יכול לגמרי.

 סיפור עלילה לעוללים
ד שמתפתח רש"ר הירש מסביר שעולל הוא יל

תמיד ]בדניאל פרק ד וה מצינו כמה פעמים בלשון 
להיכנס, להתקדם,   -ארמית הכתיב עלל והקרי על 

פסיעה אחר פסיעה.  עוללות הם פירות שנשארו 
במצב מתפתח ולא הגיעו לבשילות[. התעללתי זה 
לעשות פעולות מחושבות, סיפור עלילה, שלב אחרי 

מתוכנן  שלב, כל מכה לפי הסדר עם הלקח שלה
היטב, כל קבוצה ]דצ"ך כו'[ עם ה'למען תדע' שלה. 
כדי שהמכה הבאה תנחית בבהירות את המסר שלה, 
צריך שפרעה יתאושש מהמכה הקודמת ויטען בכל 
עוז 'אבל עדיין יש עוד דבר שלא הוכח, יכולת השי"ת 
ל...'  כמו שאי אפשר להבין טוב את התירוץ לפני 

ה שקשה לנו יותר שהבינו טוב את הקושיא, וַכם
הקושיא, ככה מעריכים ומייקרים התשובה... כך רצה 
השי"ת לַלֵםד שלב אחרי שלב את כל יסודות 

דבר עקשן שיקשה -האמונה, ולשם כך היה צריך בעל
 כל פעם עוד קושיא, ויחזיק מעמד בתוקף. 

הוא שפרעה יכול היה ללמוד את כל  'צחוק'ה
יכול ה' הלקחים בבת אחת, להסיק שאם את זה 

אבל   כנראה שגם את זה שמתרה עכשיו הוא יכול...
כל פעם השאיר השי"ת מקום, ונתן לפרעה האומץ, 
לכפור הלאה, ועל ידי זה להזמין את המכה הבאה. ִכי 

תַֹתי ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען ִׁשִתי אֹ ֲאִני ִהְכַבְדִתי ֶאת ִלבוֹ
ר ְבָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ִבְנָך ֵאת ּוְלַמַען ְתַספֵ  .ֵאֶלה ְבִקְרבוֹ

ְמִתי ָבם ֲאֶׁשר ִהְתַעַלְלִתי ְבִמְצַרִים ְוֶאת אֹתַֹתי ֲאֶׁשר שַ 
 '.  ִויַדְעֶתם ִכי ֲאִני ה

 מפתחות הלב –שאלות 
אולי מרומז כל הסדר ליל פסח 'למען תספר 
באזני בנך ובן בנך...' באיזו צורה תספר? כמו: 'את 

במצרים', שלב אחרי שלב כמו עלילה  אשר התעללתי
מתוכננת לנו, לַפֵתַח, סדר מתוכננת להפליא, כך ליל ה

דרך שאלה ותשובה דווקא, דרך 'מתחיל בגנות 
ומסיים בשבח' דרך 'כל המרבה לספר' דרך ארבע 
כוסות וארבע קושיות בשביל ארבעה בנים: 
ה'עוללים' שלנו, הבנים המתפתחים כל אחד לפי 

אצל פרעה ֶנעֶבעך היה צריך  'ַא קשיא  . 29הקצב שלו
העבודה[.  אבל -ַא  מכה' ]כסיפור הידוע עם היסוד -

בשבילנו, אנו ובנינו ובני בנינו, ַא געשַמאקע קשיא 
א געשמאקע תירוץ, עוד יותר להבין ולהתקדם  –

באמונה שלימה, בהירה יותר ויותר, להאריך כדי 
לינו להעריך עוד ועוד את טובת ה' המתגברת ע

תמיד, עד שמתפרץ ההלל מפינו, מלא שירה כים . 
'ליל שמורים רנן השיר בחדֶשך להודות לשם קדֶשך 
בלילי חג פסח... מפי עוללים ויונקים עוז יסדת 

 .30בגילה ברנה בשמחה רבה...'
 גוטן שבת!
 הרב שמואל נוסבוים

 

  נוסבוים  שמואל לתגובות: הרב
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שלב אחר שלב, בהקניית  -עם ישראל  –גידל את הילדים שלו 
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 מערבית לליל שני 



 שביעי ואחרון של פסח

 לפרשת השבועאספקלריא 
 גלגל חוזר בעולם –אז ישיר 

ַהזֹאת לה'  ָאז ָיִׁשיר מֶֹׁשה ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאת ַהִשיָרה
ב ה' וגו' ִכי ָבא סּוס ַפְרעֹה ְבִרְכבו ּוְבָפָרָׁשיו ַבָים ַוָיׁשֶ 

ה ְבתוְֹך ֲעֵלֶהם ֶאת ֵמי ַהָים ּוְבֵני ִיְשָרֵאל ָהְלכּו ַבַיָבׁשָ 
 )שירת הים(ם ַהיָ 

שירת הים מסמלת את עניין הפרנסה, 'קשין 
מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף' מחד, ו'ביזת הים' 
מאידך, הציר שביניהם מכונה בפי עם הקודש 

 –בשלוש מילים: "גלגל חוזר בעולם". אם העני אדם 
אל דאגה, למחר יתעשר, כי העולם נברא עגול, לכן 

 לסמל לו ענין זה.מאכילין לאבל עדשים עגולים, 
המושג 'גלגל חוזר' יסודתו בהררי קודש, השגה 
ושמץ השגה אין לנו בו, ננסה ללקוט שושנים 
מהרובד החיצוני בלבד של הדברים ]מפי ספרים 

 וסופרים[, לכבוד יום טוב.
שתי קושיות נשאלות בפסוקי שירת הים, האחת 

נראה כאילו באמצע ענין,  –בפתיחה: "אז ישיר משה" 
"אז"?, זו הקושיה הראשונה, והקושיה השניה מהו 

בחתימת השירה: "כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו 
בים, וישב ה' עליהם את מי הים ובני ישראל הלכו 
ביבשה בתוך הים", גם כאן נראה הדבר לכאורה 
שהדיבור נפסק באמצעו. ישנם ביאורי פשט, ואנו 

 נטה אוזן לדברי רבינו המהר"ל מפראג זצוק"ל.
סביר המהר"ל: ההמשך ל'כי בא סוס פרעה' הוא מ

'אז ישיר משה'! כאשר בא סוס פרעה ורכבו בים אז 
 מלים כה בהירות!  –ישיר משה 

 נעוץ סופו בתחילתו
ומהו סוד הענין? נעוץ סופו בתחילתו! יש כאן 
'גלגל חוזר' שאינו נגמר לעולם. דבר זה בא לבטא 

ין לה "שלמות", את שלמות זו השירה, שכביכול א
 סוף! 

עד כאן מדברי המהר"ל, ואולי נרמז כדבריו גם 
הפסק, -בלשון "אז ישיר" לשון עתיד, השירה אינה בת

 ישיר וישיר וישיר! 
ענין נעוץ סופו בתחילתו נדרש על ידי דורשי 
רשומות על כל ספר מכתבי הקודש, לדעת כיצד יובן 
סופו עם תחילתו, ואף כך נהוג כאשר מסיימים ספר 
להתחיל מיד את הפסוק הראשון בספר, להורות על 
זה הענין, ש'לא נתנשי מינך' כי לתורה הנצחית אין 

 שום הפסק בעולם.
את ענין זה מצאנו גם אצל דוד המלך עליו 
השלום, כדברי חז"ל שכל פרשה שהיתה חביבה עליו 

, שם )ברכות י.('פתח בה באשרי וסיים בה באשרי' 
הש"ס "כל פרשה וכו'",  שואלים התוספות מהו לשון

הרי אך פרשה אחת כזו מצאנו, שמזמור א' פותח 
באשרי: 'אשרי האיש', ומסיים באשרי ]בסוף מזמור ב' 
שאחד הוא עם מזמור א'[: 'אשרי כל חוסי בו', 
ומתרצים התוספות שם שהכוונה אינה בדוקא את 
המלה 'אשרי', רק הכוונה שפתח באותו דבר שסיים, 

 ה עי"ש.-ה וסיים בהללוי-וכגון פתח בהללוי
על כל פנים רואים אנו כאן שכל פרשה שהיתה 
חביבה על דוד המלך נעים זמירות ישראל פותחת 
במה שמסיימת, ומבאר ב'שי מלכים' שהוא הוא 
הענין, כנזכר שמורה על "שלמות", דבר שאין לו 

 הפסק, שכל פעם שמסיים מתחיל מחדש. 
שבאמת  דות()ביאורי האגוהגר"א מוילנא מבאר שם 

)עי' זוה"ק פר' 'אשרי' בדווקא, והביאור שאשרי הוא 'כתר' 

, והקשר מבאר בנו בביאורו שם ש'אשרי' פנחס רכג: ועוד(
)שופטים הוא לשון 'כתרו את בנימין הרדיפוהו מנוחה' 

, שפירש רש"י 'הקיפו', נעוץ סופן בתחילתן, לכן כ, מג(
 פתח וסיים באשרי.

 אל"ף אלף
שגם חישובי הגימטריות למיניהן מעניין להוסיף 

מיוסדות על יסוד זה, וכמו א"ת ב"ש, שמורה גם כן 

על הקשר האמיץ בין הסוף להתחלה, שאות תי"ו 
בעצם יש בה שוויון לאות אל"ף, וכן בשאר שיטות 

 החישובים כמו א"ט ב"ח וכדו'.
עד כדי כך הוא הדבר, שאף בגימטריא הפשוטה 

מן הפסוק 'איכה  אין סוף למספרים! למה הכוונה?
ירדוף אחד אלף' דורשים חכמינו שלערכו של 'אחד' 
ישנו שוויון לערך "אלף", ומזו הסיבה האות אל"ף 
נקראת בשמה! הא כיצד? אחרי האות תי"ו שערכה 

מגיעות חמשת האותיות הסופיות,  733הגימטרי 
, 233, 633, 233שערכן הגימטרי ממשיך את המאות: 

אה אחריהן? כמובן! אלף! , ומהי המאה הב033, 833
 לכן אחרי סוף האותיות מגיעה אלף, היא היא 'אל"ף'! 
במדרש כבר גילו לנו חז"ל את סוד זה, וזה לשונם 

: למה באל"ף? )פרשה כא, דף קי ריש עמוד א(בפסיקתא רבתי 
'דבר צוה לאלף דור", וכן  –...מפני שהוא סוכם לאלף 

 . 31במדרשים נוספים
וצים אנו לציין אלפי שנים לכן עד ימינו כאשר ר

רושמים אנו ביחידות, למשל שנת ה' אלפים תשע"ו 
 6רושמים אנו ה' תשע"ו, והן הן הדברים! ולכן יש 

ת את השמים ואלקים א אשית בראאלפי"ן בפסוק 'בר
אשרי שברא  32אלפי שנים הוי עלמא. 6רץ', כנגד אה

 את עולמו בסוד השלמות.     
 חג שמח!

 פסח כשר ושמח!
 לתגובות: ישראל אברהם קלאר

 במשנת האור החיים
 

 כקריעת ים סוף -קשה פרנסה 
ָרֵאל ַוְיַדֵבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵלאמֹר. ַדֵבר ֶאל ְבֵני ִישְ 

ם וגו' ְוָיֺׁשבּו ְוַיֲחנּו ִלְפֵני ִפי ַהִחירֹת ֵבין ִמְגדֹל ּוֵבין ַהָי
ֵהם ָבָאֶרץ ָסַגר ְוָאַמר ַפְרעֹה ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ְנֺבִכים 

ֵריֶהם ֲעֵליֶהם ַהִםְדָבר. ְוִחַזְקִתי ֶאת ֵלב ַפְרעֹה ְוָרַדף ַאחֲ 
 ד(-)שמות יד, אְוִאָכְבָדה ְבַפְרעֹה ּוְבָכל ֵחילוֹ 

מהלך נפלא ומחודש אומר האור החיים הק' 
בהא שנצטוו בני  )ומשום מה דומה שאינו מפורסם כל כך(

ישראל קודם קריעת ים סוף, להראות לפרעה שהם 
נבוכים בארץ וסגר עליהם המדבר, ועל ידי כן ירדוף 

 פרעה אחריהם ויטבע אותו ה' בים סוף.
שואל האור החיים הקדוש, וכי בשביל מה היה 

שפרעה יחשוב שהם  –צריך לעשות הערמה זו 
הרי יכול סגורים במדבר ועל ידי כך ירדוף אחריהם, 

היה ה' להכניס רוח עוועים בלב פרעה ובלב מצרים 
 וירדפו אחרי היהודים בלא הערמות ותחבולות. 

הערמה זו לא  –ומחדש האור החיים הקדוש 
לחזק  –נועדה כלל לפרעה אלא לבני ישראל עצמם 

את ביטחונם שלא יפחדו ממצרים הרודפים אחריהם, 
 ומשכך ציווה ה' למשה שיאמר לבני ישראל
שהולכים לעשות תחבולה לפרעה שעל ידי כן ירדוף 
אחריהם פרעה, ויכניסו אותו במלכודת ועי"כ יהרגו 
כולם ויטבעו בים סוף, והא לך לשון האור החיים 
הק': "ודבר זה ירגישם ויעשה בהם רושם כי הם הם 
העושים הכנה בהרגשה רעושה שחזרו לאחוריהם 

רדוף ולחנות במקום מיוחד שממנו יטעה פרעה ל
אותם, ובזה לא יפחד לבם ובבואו יגל יעקב ישמח 

 ישראל כי יחזה נקם באויבו".
ומסיים האור החיים הק': ואע"פ כן לא הועיל 
ופחדו בני ישראל, "ותמצא שאף על פי כן לא הועיל 
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לחשבון אלף". ובבראשית רבה )פי' א, י(, וביתר ביאור בילקוט 
שמעוני בראשית רמז ב ומקורו משיהש"ר ה, ד עיי"ש: למה נקרא 

(, 2שמו אל"ף? שהוא מסכים מֶאלף. מדרש בראשית רבתי )עמ' 
 (.155מדרש שכל טוב )בראשית מט, עמ' 

ספת דברים: בעל הטורים בראשית א, א וסודי חומש עיין בתו 32
ושאר לר' יהודה החסיד שם, דעת זקנים שם, רוקח )בראשית, ריש 

(, 70עמוד נו(, ערוגת הבושם )רבינו אברהם ב"ר עזריאל,  ג, עמוד 
 סודי רזי סמוכים עמ' ו טו"א. 

ורבי יהודה החסיד מוסיף  שגם הפסוק 'כי אלף שנים בעיניך 
' )תהלים צ, ד( רומז לכך, אחר שהמלה יו"ם במילואה כיום אתמול

 )יו"ד ו"ו מ"ם( עולה בגימטריא "אלף", ועוד אחד.

)את בראותו  )בני ישראל(בהחלט. וצא ולמד מה שאמרו 

היו עושים , ומזה תקיש מה מצרים, המבלי אין קברים וגו'(
 זולת החזרה, והבן" עכ"ל.

)פסחים על משקל דבריו יש להמליץ מאמרם ז"ל 

'קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף', אע"פ  קיח.(
שאין לך אדם שאינו מאמין בה' ושמזונותיו תלויים 
אך ורק בידיו, מכל מקום כשמגיע שעת מעשה קשה 

"פ מאוד להתחזק בפועל, ודמי 'לקריעת ים סוף' שאע
שידעו שמצרים ירדפו אחריהם בכל זאת בשעת 
מעשה נבהלו ונפחדו. וכמו שסיים האור החיים שאם 
לא היו יודעים מלפני זה שמצרים ירדפו אחריהם 
היה מוראם ופחדם עוד יותר, כמו כן בפרנסתו של 
אדם ראוי להתחזק במאמרי אמונה ובטחון קודם 

בטח נסיון, שבהגיע שעת מבחן יעמוד כצוק איתן וי
 בצור עולמים. 

 כקריעת ים סוף שבא בהיסח הדעת
ובענין זה יש לציין לדברי מרן החפץ חיים 
המביא את 'קושיית העולם' לכאורה מה שייך קושי 
אצל הקב"ה לגבי קריעת ים סוף ומזונות, והלא 

 במאמר אחד, בורא עולם וכל אשר בו? 
אלא לענין זה דימו חז"ל את המזונות לקריעת 

י כשם שהקב"ה לא קרע את הים אלא רק ים סוף, כ
אחרי שעשו בני ישראל את ההתחלה עליה נצטוו, 
כנאמר 'דבר אל בני ישראל ויסעו' קודם עליהם 
לרדת אל הים, עד מקום שאפשר בדרך הטבע, ורק 
אז יבקע הים לפניהם. כך מזונותיו של אדם, עליו 
לעשות את ההתחלה, את ההשתדלות הראשונית, בלי 

מושג כלשהו כיצד יתפרנס בהמשך, ורק  שיהיה לו
)חפץ אז תבוא ברכת ה' ולא יחסר דבר למחייתו עכ"ד 

 .   מעשי למלך( –חיים עה"ת 
ומשלימים הדברים זה את זה עם דברי הרבי ר' 
בונם מפשיסחא זצ"ל: הנה בשעה שהיו ישראל 
נרדפים ממצרים בים סוף, היו בטוחים שיושיעם ה' 

יזה דרך יוושעו, אך דרך אך כל אחד חשב לעצמו בא
לא עלה על דעת אף  –לקרוע להם את הים  –זה 

אחד. כי באמת היה יותר דרך הטבע להמית את 
המצרים ביבשה, כעין מחנה סנחריב. או לאיים 
עליהם כמו על מחנה ארם בימי אלישע הנביא, והיו 
חוזרין לאחוריהם. כן בפרנסה. אדם מחפש עצות 

וושע, ובסוף מכלכלו שונות ובטוח שעל ידי כן י
השי"ת בדרך חדש שלא עלה על דעתו כלל וכלל, 

 .)שפתי צדיק לפסח, אות ע"ו(ודפח"ח. 
כיוצא בזה אומרים בשם החידושי הרי"מ זצ"ל, 
כשם שהנס על ים סוף, בא פתאום כשנדמה היה 
שאפסה כל תקוה ואין כל מוצא מהמצב, כך הדבר 

 בפרנסה. 
ר מטוראוו בענין זה מסופר על הרה"ח ר' אש

]אחי ר' אהרן פייבל מסטולין[ ז"ל שהיה איש אמיד, 
והיו לו אניות שהסיעו סחורה מקייב לטוראוו, פעם 
אחת היה קור גדול ושלג, ונשאר סחורתו תקועה 
באמצע המים באניות. פתאום ירד גשם שוטף עם 
רוח סערה ונמס הכפור והמים שטפו בחוזק וסחפו 

הסחורה נטבעה  את האניה ושברוה לרסיסים, כל
בנהר והוא נשאר ל"ע בערום ובחוסר כל, עד שלא 
נשאר לו אפילו להוצאות הדרך לביתו שבטוראוו. עד 
שריחמו עליו בעלי ספינה אחת שעברה בדרכה 
לטוראוו, וכשהגיע לביתו לא היה לו אפילו מזון 
סעודה אחת ובנוסף לחובות שנשאר לו מההשקעות 

 הרבות בסחורתו האבודה.
בו כתב מכתב בהול אל אחיו הגר במר לב

בסטולין, שיזכיר אותו אצל הרה"ק הבית אהרן 
מקרלין זצ"ל, כשמסר המכתב להבית אהרן היה לו 
עגמת נפש רבה, ואמר לו שיבוא למחר להזכיר שוב, 
ויתיישב בדעתו מה לעשות. למחרתו אמר לו: הנה 
אמרו חז"ל "קשה מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף" 

קריעת ים סוף היה אפשר לחשוב  הענין אצל
שימיתו המצריים או שיהרגום החיות שבצדדים, אבל 
לא עלה על לבם שיקרע הים, כך הענין מזונותיו של 
אדם שמרוויח ממקום כזה שלא עלה כלל על לבו. 



סיים ה"בית אהרן": לכן עצתי היא שיסע לקייב, ושם 
 יעזור לו השי"ת. 

נים בני ואכן קם ונסע לקייב, ואנשים רחמ
רחמנים אחסנוהו בביתם וקיימו בו הכנסת אורחים. 
באחד הימים הלך בשוק שם פגע באחד הסוחרים 
שהכיר אותו לא מזמן, ולא ידע עדיין ממצבו הירוד, 
והסוחר נתן לו דמי קדימה על חשבון עסקה עתידית 
והרוויח אצלו הרבה, ומאז שוב הצליח וקרנו עלתה 

 מעלה מעלה.
 ן פסח!א כשר'ן פרייליכ

 

לתגובות: הרב יעקב שלמה שיינברגר, מח"ס 

 'במשנת רש"י' 

 ויצבור יוסף
מדין הענקה  –ביזת הים וביזת מצרים 

 ?עבודת ישראלל או מדין שכר עבודה
איתא: שוב פעם אחת באו בני  )צא, א(בסנהדרין 

מצרים לדון עם ישראל וכו', ]אמרו המצרים לישראל:[ 
תנו לנו כסף וזהב שנטלתם ממנו וכו', ]השיבו ישראל 
למצרים[ תנו לנו שכר עבודה של ששים רבוא 
ששעבדתם במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה 
וכו', בדקו ולא מצאו תשובה. והיינו, שהממון שנטלו 

ממצרים, היה בגדר שכר על עבודתם את ישראל 
 מצרים בכל שנות השעבוד.

: "הענק תעניק לו נאמר טו(-)טו, ידוהנה בדברים 
מצאנך וגו', וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויפדך 
ה' אלקיך, על כן אנכי מצוך את הדבר הזה היום", 

איתא: "וזכרת כי עבד  )שם סי' קנא, הובא ברש"י שם(ובספרי 
רץ מצרים', הענקתי לך ושניתי לך, אף אתה היית בא

העניק לו ושנה לו. מה במצרים נתתי לך ברוחב יד 
אף אתה תתן לו ברוחב יד" וכו'. מבואר שה'רכוש 
גדול' שנטלו בני ישראל ממצרים, היה בגדר "הענקה" 

 שמעניקים לעבד עם יציאתו לחירות.
דברי הגמ' בסנהדרין,  לפי זה צריכים עיוןו

ה בגדר "שכר עבודה", ואילו בספרי שהרכוש הי
מבואר, וכן משמעות הכתוב, שהיה זה בגדר 

 ?"הענקה"

באיזה ביזה  –הבטחת רכוש גדול 
 נתקיימה? 

ונראה לבאר את דברי הספרי, בהקדים את דברי 
הנה שהמפרשים בענין ביזת מצרים וביזת הים, 

ביאר  את דברי הגמרא בברכות,  (בא 'פר)הנחלת יעקב 
שם, כי באמת הבטחת ה' על התורה שהובאו ברש"י 

"ויצאו ברכוש גדול" התקיימה רק בעת ביזת הים, 
"שלא  טעםואילו כל ענין ביזת מצרים נעשה רק מ

יאמר אותו צדיק", וזה לשונו: "דבר נא באזני העם. 
ברש"י שלא יאמר אותו צדיק ועבדום וענו אותם 

וכו'. והוא תמוה, דלמה לו לאמירת אותו  קיים בהם
צדיק וכו', וכי ההוא אמר ולא יעשה, והלא כיון 
שהבטיח ודאי יקיים הבטחתו. ועוד דאברהם אבינו 

 ודאי לא יהרהר אחר מדתו של הקדוש ברוך הוא.
דבביזת הים נתקיים ואחרי כן יצאו  ,לכן נראה

אחר ששבו  –ברכוש גדול, דאז הי' נחשב היציאה 
דפים ולא יראו שוב מהם. רק שאמר הקדוש ברוך הרו

תיכף ברכוש גדול, שהקב"ה רוצה  ם כןהוא שיצאו ג
שלא יצטער אותו צדיק ויחשוב שאין זה עדיין גאולה 
שלימה, ויחשוב כי זה הוא רק כמו שהיו בני אפרים 

, בהיות כי יאמר: האיך )תהלים עח, ט(נושקי רומי קשת 
ואחרי 'קיים בהם  'ותםועבדום וענו א'יכול להיות ש

. ומחמת תמיה 'לא קיים, בתמי 'כן יצאו ברכוש גדול
זו יחשוב שאין זה עדיין גאולה שלימה, מחמת שהוא 

שנה, ויצטער. ועל  ארבע מאותלפני זמן הקבוע של 
כן ביקש הקדוש ברוך הוא ושאלה וכו', דבשעת 

 היציאה יצאו ברכוש גדול" עכ"ל הנחלת יעקב. 

 

 מדובנא על זהמשל המגיד 
גם המגיד מדובנא, בספרו אהל יעקב  ן כתבוכ

, וביאר בזה את מה שאמרו חז"ל: "תורי זהב (פר' בא)
נעשה לך" זו ביזת הים, "עם נקודות הכסף" זו ביזת 
מצרים, כי ביזת הים היתה הביזה העיקרית, גם 
ברכוש שבזזו שם וגם בעיקר הבטחת הקב"ה 

ת מצרים היתה לאברהם שיצאו ברכוש גדול, וביז
טפילה לה, ולא נעשתה אלא רק כדי שלא יאמר אותו 
צדיק. וכדרכו  המתיק זאת במשל, לב' מלכים שהיו 

 שנירבים זה עם זה זמן רב, עד שהחליטו כי יביאו 
גיבורים  שילחמו זה את זה, ומי שיכריע את חבירו 

הממלכה שלו תוכרז כמנצחת. והנה  –ויפילו לבור 
בורים לריב, גבר האחד על כאשר החלו שני הגי

חבירו והחל לקחתו לכיוון הבור, ורק סמוך לבור קפץ 
עליו חבירו והפילו לבור. לאחר הניצחון, אמר המלך 

שהעמיד את  כךלגיבור כי הוא כועס עליו רק על 
שניות כאשר נתן לאותו גיבור  ןלבו במתח באות

התאם בלקחתו לכיוון הבור ולחשוב כי הוא המנצח. 
ר, כי גם כאן החשש "שלא  יאמר אותו לזה ביא

צדיק", היינו שלא לתת כביכול תמיהה לאברהם 
אבינו שיצפה למימוש הבטחת הרכוש הגדול עד 
ביזת הים, לכן כבר עכשיו נעשתה ביזת מצרים, 
באופן שישאלו איש מאת רעהו וכו', אך היא אינה 
העיקרית, ונמשלת ל"כסף" לעומת ביזת הים שנדרש 

 ב" המשובח יותר.בה לשון "זה

 ביאור סתירת הגמרות לפי זה
את דברי  היטבלפי דברים אלו, ניתן לבאר 

הגמרא בסנהדרין יחד עם דברי הספרי בחדא מחתא. 
שכן דברי הגמרא בסנהדרין שמהם מתבאר כי שכר 

על ביזת הים,  עולהמצרים היה שכר עבודתם, 
שהיתה ביזה חשובה ועיקרית, והיא היתה מימוש 

צאו ברכוש גדול" של ברית בן הבתרים. על הבטחת "י
למצרים,  ל כל פניםביזה עיקרית זו מתאים לומר, ע

שהיה זה כשכר על עבודת ישראל במשך זמן רב, 
 מגיע להם באמת שכר הרבה.  ל כךשע

אמנם דברי הספרי, יתפרשו יפה על ענין ביזת 
מצרים, שכיון שמבואר כי ביזה זו לא היתה הביזה 

נעשתה אלא מתוך חביבות הקב"ה העיקרית, ולא 
 ל כןלישראל ורק כדי שלא יאמר אותו צדיק וכו', ע

שפיר שייך להביא את דברי הספרי, שהקב"ה אומר 
כי "במצרים הענקתי לך ושניתי לך", דהיינו לא רק 

, אלא [שהיה בביזת הים]נתתי לך את שכר העבודה 
אף הענקתי לך שכר בביזת מצרים, במה שצויתי 

ל רכוש מאת המצרים, ולכן אף אתה לכם לשאו
תוסיף ולא רק תתן לעבד את שכרו המגיע לו, אלא 

הענקה,  –' הענק לו'תוסיף לו הענקה על השכר, וזהו 
 את שכרו.  – 'ושנה לו'

 ביאור לשון הספרי לפי זה
לפי ביאור זה, נוכל ליישב דקדוק נוסף העולה 
מתוך לשון הספרי, שכן אם דין הענקה הוא רק 

מדוע אמר הספרי לשון:  ם כןת על השכר, אתוספ
קדים ה"הענקתי לך ושניתי לך" "הענק לו ושנה לו", ו

את ענין ההענקה לשכר עצמו, היה לו לומר "שלם לו 
  ?ושנה לו הענקה" וכדומה [שכרו]

אמנם לפי דברינו, מתבארים הדברים כמין 
חומר, שכיון שלפי דברינו, תחילת דברי הספרי 

ביזת מצרים וביזת הים, ונתבאר כי על ענין עולים 
ביזת מצרים לא היתה העיקרית, ולא באה אלא מדין 
"הענקה" ולא מדין תשלום על הרכוש, שנתקיים רק 

בביזת הים, נמצא כי במקרה של גאולת  ר כךאח
מצרים, קדם דין ההענקה לדין התשלום על העבודה. 
לפיכך הביא הספרי את דברי הקב"ה כסדרם, 

נקתי לך" תחילה בביזת מצרים, ולא שבמצרים "הע
הסתפקתי בזה אלא "ושניתי לך" את ביזת הים 
כתשלום על העבודה. וכיון שהתחיל בדברי הקב"ה, 
שהיה מוכרח להקדים את ההענקה לתשלום שכר 
העבודה כמתבאר, המשיך באותו מטבע לשון גם 
בציווי על האדם: "אף אתה הענק לו ושנה לו", 

עבודה, למרות שאין זו דרך והקדים הענקה לשכר ה
 העולם, לפי שכך היה בעת יציאת מצרים, ודו"ק.

 בברכת חג פסח כשר ושמח
 הרב יוסף צברי

 

 א, רב"י צברי שליט"ג ר"לתגובות: הרה

 מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו

 ועוד 

 

 לוית ח"ן
 להמשיך הפסח במשך כל השנה!

 ְתעוְררּו ֶאת ָהַאֲהָבה!ִאם ָתִעירּו ְוִאם 
אסרו חג בעבותים! בעבותות של אהבת השם! 
בפרידת החג החביב עלינו, שזוכים להשריש בנו 
ומשפחתינו אמונה שלימה וטהורה, לחזור על יסודות 
האמונה שקבלנו מאבותינו מדור דור. היו"ט של 

, הנקרא "אברהם אוהבי", )ע' טור הלכ' ר"ח(אברהם אבינו 
ר השירים ונתעורר בנו לומר לדודי שחולת וקרינו שי

 אהבה אני!
עברנו ים סוף וראינו היד הגדולה אשר עשה ד' 
למצרים, והגענו ל"וייראו העם את ה' ויאמינו בה' 
ובמשה עבדו!". שרנו השירה מתוך דביקות עילאה, 

 )ולאחרון של פסח בחו"ל(ונכנסים עכשיו לש"ק אסרו חג 
ם בו מתוך אמונה מלאים באהבתו ויראתו, ודבקי

 טהורה.
והרי כאשר זכינו ל"ִאם ָתִעירּו ְוִאם ְתעוְררּו ֶאת 
 ָהַאֲהָבה" הרי עלינו למצוא ה"ַעד ֶׁשֶתְחָפץ" להכניס
 גודל ההתעוררות לחפץ של מצוה, בלי להמשיך

)כפירושו הידוע של בשגרת החיי יום יום כימים מקדם... 

 .הרמב"ן(

 עד שתחפץ!!
בה המוזכרת בתורתינו הקדושה מצוה חשו ,והנה

כמה פעמים הוא כלי נפלא להכניס כל היו"ט של 
פסח. מצוה שממשיכים להשריש בתוכינו האמונה 
הטהורה בו יתברך לידבק בו מתוך אהבת ד' ויראתו. 
מצות תפילין! הרי כאשר נאמר מחר הלשם יחוד 

 לפני הנחתם, הרי יקבלו המילים פנים חדשות!
הארבע פרשיות הכתובות  כאשר נזכיר תוכן של

בהתפילין נמצוא שלש נקודות, וכה אומרים: ִהְנִני 
ּו ְלָהִניַח ְמַכֵּון ַבֲהָנַחת ְתִפִלין ְלַקֵים ִמְצַות בוְרִאי. ֶׁשִצָּונ

ם ְתִפִלין.. ְוֵהם ַאְרַבע ַפְרִׁשיות ֵאלּו. ְׁשַמע. ְוָהָיה אִ 
א. ִיחּודו  יֲאָך. ֶׁשֵיׁש ָבֶהם:ָׁשמַֹע. ַקֶדׁש. ְוָהָיה ִכי ְיבִ 

 ְוַאְחדּותו ִיְתָבַרְך ְׁשמו ָבעוָלם. ב. ְוֶׁשִמְזכֹר ִנִןים
ו ֲאֶׁשר לְוִנְפָלאות. ֶׁשָעשָֹה ִעָםנּו ְבהוִציָאנּו ִמִםְצָרִים. ג. ַו
 ת ָבֶהםַהכַֹח ְוַהֶםְמָׁשָלה ָבֶעְליוִנים ּוַבַתְחתוִנים ַלֲעשֹו

 ִכְרצונו.

 השלש יסודות של כל אי"ד!
נמצינו למדים שלש יסודות שלומדים בארבע 

ובאים על ידי זה  – א. יחוד השם פרשיות אלו:
בו יתברך, כי מכירים כי אין מלבדו,  לדביקות

וממילא אי אפשר להסיח דעת ממנו, כי כפשוטו לית 
אתר פנוי מיניה, בין בעסקינו ברוחניות ובין 

 ב. אהבת השםגשמיות, הכל ממנו יתברך! בעסקינו ב
 עמנוע"י שזוכרים הניסים ונפלאות שעשה  -

על ידי  – ג. יראת שמים בהוציאנו ממצרים!
שמתבוננים שלו הכח והממשלה לעשות כרצונו 
לגמרי, בין בעליונים בעולמות העליונים ובמלאכים 

 שרפים וחיות הקודש, ובין בתחתונים בעלמא הדין!
מבוארים  )יראה, אהבה, דביקות(שלש עמודים אלו 

 –להחפץ חיים זצ"ל  )בפתיחה בהג"ה(בספר אהבת חסד 
 עיין שם.

ושמעתי פעם מהגאון הגדול הר"ר אברהם 
שאמר  )ראש הישיבה בישיבה גדולה דגייטסהעד(גורוויץ שליט"א 

" אידכי " )הג"ר לייב זצ"ל בשם דורשי רשומות(בשם אביו 
יבות שלש עמודים היסודיים: באידיש ראשי ת

'ביקות. וכמה נפלא בצירוף המבואר ד'ראה י'הבה, א



כי אלו שלשת היסודות חוזרים ומשננים אנו 
 לעצמינו בכל יום בהנחת התפלין.

לתגובות: הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 

  )מנצ'סטר('לקוטי שערי תשובה' 

 מעדני מלך
 אחדות! –סוד ההצלחה 

לקרא בשביעי של פסח את הנה חז"ל תיקנו 
שירת הים על קריעת ים סוף, והוא אחד הניסים 
הגדולים שחוו בני ישראל ביציאת מצריים, ויש 

 להתבונן בנס הגדול הזה מה מלמדנו?
ונלע"ד שבהיות והי"ת הטביע בבריאה סדר 
והנהגה מסויימת, כל שינוי בהנהגת הטבע הוא 

מסתתר בגדר נס גלוי, אך נס קריעת ים סוף לענ"ד 
בו יסוד גדול יותר מסתם שינוי הטבע, והוא: הרי 
בבריאת העולם בכל יום על כל מה שנברא נאמר 
'וירא אלקים כי טוב', בכל ימות השבוע מלבד יום 
שני שלא נאמר בו כי טוב, מפני שבו נחלקו המים 
העליונים מהתחתונים וכיון שהיה בו מחלוקת אי 

צורך קיום אפשר לומר בו כי טוב, למרות שהוא 
 העולם ואינו סתם מחלוקת אי אפשר לומר כי טוב.

ואם כן, כיון שהים נברא ולפחות המים 
התחתונים בינם לבין עצמם מחוברים ללא שום 

אסון, כי גם -פירוד, קריעת הים הוא בעיקרו הרה
במים התחתונים עושה הפרדה, ודבר זה הוא שינוי 

ומלמדנו בטבע ונס גדול, ומאידך הדבר מחייב אותנו 
עד כמה האחדות הוא דבר גדול עד כדי כך שלהפריד 
בין המים הוא נס גדול מאוד של קריעת ים סוף, 
ולכן חובה עלינו ללמוד מוסר גדול מכך כמה חובת 
האדם לדאוג כיצד להרבות אהבה ואחדות בעם 
ישראל כי קל וחומר בן בנו של קל וחומר הוא, אם 

 אצל בני אדם!במים הפירוד כל כך קשה, מה נאמר 
ודבר זה מתבאר לפי מה שמבואר בחז"ל במסכת 

שרבי פנחס בן יאיר הוה קאזיל לפדיון  )ז.(חולין 
שבויין, פגע ביה בגינאי נהרא, אמר ליה גינאי, חלוק 
לי מימך ואעבור בך, אמר ליה אתה הולך לעשות 
רצון קונך ואני הולך לעשות רצון קוני, אתה ספק 

אני ודאי עושה, אמר ליה  עושה ספק אי אתה עושה,
אם אי אתה חולק, גוזרני עליך שלא יעברו בך מים 
לעולם, חלק ליה. הוה ההוא גברא דהוה דארי חיטי 
לפיסחא, אמר ליה חלוק ליה נמי להאי דבמצוה 
עסיק, חלק ליה. הוה ההוא טייעא דלווה בהדייהו, 
אמר ליה חלוק ליה נמי להאי, דלא לימא 'כך עושים 

!' חלק ליה. אמר רב יוסף כמה נפיש לבני לויה?
גברא ממשה ושתין רבוון, דאילו התם חד זימנא, 
והכא תלתא זימנין. ודלמא הכא נמי חדא זימנא אלא 

 כמשה ושתין רבוון, ע"כ.
והיינו שהנהר טען כי הוא עושה רצון השי"ת 
אשר ציוה עליו לזרום ולהיות מחובר וכיצד יעשה 

מנם עוסק בחסד הפרדה בין המים, ואילו אתה א
ובאהבת הזולת שהולך לפדיון שבויים אך ספק אם 
יצליח במשימתו ולכן לא רצה לחלוק מימיו, ורק 
מכוח התורה גזר עליו שאם לא יחלוק הוא יתייבש 
וכיון שצדיק גוזר הקב"ה מקיים נקרע הנהר, ומכאן 
למדים עד כמה חשובה האחדות אפילו המים, וכל 

   33שכן בני אדם.

 וד כקריעת ים סוףקשה הפיר
ונמשל לכך 'קשה זיווגו של אדם כקריעת ים 
סוף', שהוא עניין של הפרדה ודבר זה כמו קריעת 
הים, ובעצם חז"ל מבטאים בכך כמה קשה הפירוד 
שהוא ממש נס גדול וממילא ילמד האדם מה חובתו 

 בעולמו לאחדות עם ישראל.
גם נמצאים אנו בעיצומה של מצוות ספירת 

ימים מיוחדים לערוך חשבון הנפש העומר שהם 
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ותירץ משה לפני קבלת התורה ורבי פנחס אחרי קבלת התורה 
 שהעולם כפוף לתורה.

בעניין האחדות, כיון שעצם המצווה של ספירת 
העומר מורכבת משני חלקים קרבן העומר וספירת 
העומר, וכאשר נתבונן מדוע נקרא קרבן העומר? וגם 

 הספירה נספחת לעומר?
והעניין, כי פירוש 'עומר' היינו על שם שהיו 

וקוצרים עושים את השעורים עומרים עומרים 
אותם, ועניין העומרים בדווקא לרמז לנו כי אלו 
הימים שבהן חובה על כלל ישראל להיות עומרים 
ולהתאחד כי זה סוד הצלחתם, ולכן כל מהות הקרבן 
של שעורים הוא העומרים האחדות, וכמו כן כל 
מצוות ספירת העומר מתייחסת לאותו יסוד של 

מהות  עבודה על אהבת הזולת והאחדות, וגם עצם
המצווה אין לה קיום ללא אחדות כיון שאי אפשר 
לספור בלי להתחבר למספר הקודם וכל מספר נוצר 

 אך ורק על ידי חיבור למספר נוסף.
וכבר רמז יסוד זה בספר דרשות הבן איש חי על 
הפסוק על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, ודרשו 
חז"ל אלו המושלים ביצרם, והיינו, שכאשר האדם 

ונן במספרי החשבון ישכיל להבין שסוד כל יתב
ההצלחה תלויה בחיבור ובסדר הנכון, וכאשר נקח 
מספר ונחבר לו בסמוך אליו מספר אחר הרי הוא גדל 
עשרת מונים, וכמו כן אם נשכיל להקדים את הגדול 
הרי שיהיה המספר יותר גדול, ולכן המושלים ביצרם 

צד עושים חשבון הנפש ממספרי החשבון לדעת כי
 להתנהג בין אדם לחבירו ועל ידי זה מצליחים.

והוסיף רמז נפלא הבן איש חי בספרו ארח חיים, 
שחז"ל סימלו את הספירה באיסור תספורת בכדי 
שיתבונן משערות ראשו, למרות שהן בלא מספר לכל 
אחד יש מקור מחיה משלו ויכולים לחיות אחד 

ב בצמוד לשני בלי להפריע אחד לשני, כך האדם חיי
להפנים שיכולים להיות מאוחדים כאיש אחד בלב 

 אחד ואין הדבר פוגע או גורע מהמגיע לו.
ונלע"ד שזה עומק יסוד דברי המהר"ל מפרא"ג 
על נס קריעת ים סוף, שכתב שהנס לא קריעת הים 
אלא גדלות עם ישראל שהגיעו למדרגה גדולה 

 בעבודת השי"ת עד שהים ראוי להיקרע בעבורם.
נתו כי כאשר עם ישראל הגיע לדרגת ולענ"ד כוו 

אחדות אמיתית הרי שהים יהיה מוכרח להיקרע 
כנגדם כי להפריד בין המים יותר קל מלהפריד בעם 
ישראל, ועצם הגעתם לדרגה גבוהה כזו של אחדות 

 שהים יקרע עבורם זה נס גדול.

 סוד הצלחת האדם
וכבר אמרנו פעמים רבות כי השי"ת גילה לנו 

ם בעולם הזה בפרשת בראשית, בכך סוד הצלחת האד
שאמר כלפי דור הפלגה 'הן עם אחד ודברים אחדים 
ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות', כביכול 
שאין שום כוח בעולם שיכול לנצח אחדות, ולכן 
השי"ת הענישם בזה שבלל את שפתם ונפרדו ובלי 
זה אי אפשר לעשות להם כלום, הרי שזה ההגנה 

 גד כל מרעין בישין.הטובה ביותר נ
וראיתי בספר אבן יחזקאל על פסח בשם 
המהר"ם לובלין לבאר על הפסוק כי יפלא ממך דבר 
בין דם לדם ובין דין לדין ובין נגע לנגע דברי ריבות 
בשעריך, ומבאר, כאשר תראה שההנהגה בעולם נגד 
עם ישראל ומבדילים בין דם ישראל לדם הגוים, וכן 

אה הכל לרעת עם ישראל, בין נגע ובין דין שנר
התשובה לכך דברי ריבות בשעריך, על ידי המחלוקת 

 נגרמות כל הצרות לעם ישראל.
ובזה יובנו דברי חז"ל אשר שיבחו את קרבן 
העומר עד כדי כך שבימי מרדכי ניצלו בגלל העומר 
שמצאן המן עוסקים בעומר ואמר להם בזכות קומץ 

כר כסף השעורים שלכם נצחתם את העשרת אלפי כי
שנתתי, והכוונה בזה הוא ענין הקומץ והעומר 
לאחדות עם ישראל, שזו הערובה לניצחון והצלה מכל 

 מרעין בישין.
ולכן דווקא בימים אלו נפטרו עשרים וארבעה 
אלף תלמידי רבי עקיבא על שלא נהגו כבוד זה בזה, 
כיון שימים אלו הם מסוגלים וגם מחוייבים להרבות 

ות עם ישראל יותר מכל באהבת הזולת ובאחד

הזמנים, כיון שזהו סוד ספירת העומר וקריעת ים 
סוף שעל כולנו חובה להתאמץ בדבר זה למען עשות 
רצון השי"ת כמ"ש חז"ל בסוף עוקצין שלא מצא 
הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום שנאמר ה' עוז 

 לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום. 
 מחבברכת חג כשר וש ,בידידות ואהבה

 ט"ס מלכא מרדכי י"הצב
 

א, "שליט מלכא לתגובות: הרה"ג ר' מרדכי

 מוסדות וראש הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא

 אמרי, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר ,"המלך אור"

 מרדכי ועוד 

 עיון המשפט
הדלקת נרות ביום טוב הסמוך לשבת 

איך עושים את זה? האם מותר  –
לנמנעים מקטניות לבשל קטניות 

 שבת אסרו חג? עבור
השנה, שביעי של פסח חל ביום שישי, ובשביל 
לבשל לצורך שבת ]בארץ ישראל[, יש לעשות עירוב 
תבשילין. אמנם גם אם עושים עירוב תבשילין, מותר 
לבשל רק מה שיתכן שיהיה בו שימוש ביום טוב 
עצמו. הלכך אסור מדאורייתא לבשל בסוף היום טוב, 

ביום טוב עצמו ולא  באופן שהאוכל לא יהיה מוכן
תהיה אפשרות לאכול ממנו בו ביום. כך גם מותר 
להדליק נרות לצורך השבת, רק אם ניתן יהיה 

 .34ליהנות מהנרות ביום טוב עצמו

דיני הדלקת נרות שבת במקום שאין 
 בו תוספת אור

מעיקר הדין, מצוות הדלקת נרות שבת, אינה 
צורך  לכבוד, אלא רק בשביל להאיר. ובמקום שאין בו

באור הנר מחמת אור החשמל, אין מקיימים מצווה 
בהדלקת הנרות. ובמקום סעודה מקיימים המצווה 
גם על ידי תוספת אור. אך במקום שאין סועדים שם 
אין תועלת בתוספת אור, אלא רק אם המקום חשוך 
מעט וקשה להסתדר בחושך הקיים שם. ובמקום 

ה שמבקשים לקרוא יש תועלת בתוספת אור המקל
 .35על הקריאה

תוספת אור זו, אינה במקום בו הנר עומד, אלא 
אם הוא מקום סעודה, יש צורך בתוספת אור במקום 
הסעודה עצמו, היינו בסמוך לשולחן בו אוכלים. 
ובזמן הזה בו יש אור גדול מהחשמל, וכרגיל אין כל 
תוספת אור מהנרות עצמם, יש למצוא פתרון בכדי 

בכדי לא להפסיד את לקיים את המצווה כהלכה, 
 .36המצווה, ולמניעת ברכה לבטלה

 מה אנו יכולים לעשות בפועל?
, שניתן לקיים מצוות הדלקת 37דעת המהרש"ם

נר שבת בברכה על אור החשמל. כך שניתן לברך על 
הנרות וגם על החשמל ביחד, ולהדליק נרות וחשמל 
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נתבאר שתוספת אור מועילה לסעודה, כיון שמביאה תועלת  35

לסעודה. ופשוט שהוא הדין תוספת אור למקום שמבקשים לקרוא 
ספר, שהרי יש בזה תועלת יותר גדולה, ולא הוזכר בפוסקים דבר 

 זה, כיון שלא היה מצוי שמרבים אור לצורך קריאת ספר.
י בתים משנה ברורה סי' רס"ג סקל"ה כתב בדין שני בעל 36

הנמצאים בבית אחד, שיכולים שניהם להדליק, כיון שכל מה 
שנוספת אורה יש בכך שלום בית ושמחה יתירה להנאת אורה בכל 
זוית וזוית. היינו שמותר רק אם יש בכך תוספת אור. אמנם אפשר 
לחלק בדוחק, שדוקא אם אלו הם שני בעלי הבתים, אך המדליק 

ם עוד מצאנו שם סעיף ט' שאם הראשון אין צריך תוספת אור. אמנ
מדליק בבית ואוכל בחצר, אם אין הנרות דולקים עד הלילה הוי 
ברכה לבטלה, כיון שאינו נהנה מהנרות. וכתב המגן אברהם שם 
סקט"ז וסקי"ז, שאם אוכל בבית ביום, אין הנרות צריכים לדלוק עד 
הלילה. ואם באותו מקום היה קצת חושך ומשתמש שם קצת, 

אם אינו אוכל שם. ובלבושי שרד שם כתב שאם אוכל מהני גם 
ביום מהני, כיון שבזמן שהיום מחשיך נהנה מהאור. מוכח מכל 
אלו, שאם יש תוספת אור, מקיים מצוות הדלקת הנרות. ואם אין, 

 אינו מקיים המצוה.
 שו"ת מהרש"ם ח"ח סי' ל"ז. 37



יחד. אמנם, בזמן המהרש"ם היו רק נורות אשר יש 
אש ממשית, אלו הנקראות נורות בתוכן שלהבת 

ליבון. אך רוב האור בזמן הזה אינו אש ממש, ולא 
ברור אם יוצאים ידי חובה באור חשמל שאינו אש 

 ממש.
במקום או בזמן שקיים חשש להפסקת חשמל, 
ויש תועלת בהדלקת נרות מראש למקרים אלו, הרי 
שמצווה להדליק נרות גם אם אין בהם תוספת אור, 

 ה הפסקת חשמל.כגיבוי למקר
כך גם מי שמכוון שעון שבת, שהחשמל יכבה 
אחרי הסעודה בזמן שעדיין בני הבית ערים, יש 
מצוות הדלקת נרות כדי שלא יהיה חושך אחרי כיבוי 

 החשמל.
עוד אפשר להדליק הנרות כאשר החשמל אינו 
דולק, ורק אחר כך להדליק חשמל. ולכתחילה יש 

להדליק את החשמל, להדליק נרות, ומיד אחר כך 
ולברך על הנרות ועל החשמל יחד. אמנם פתרון זה 

 אינו אפשרי בערב שבת שחל ביום טוב.

ומה אנו יכולים לעשות בערב שבת 
 שחל ביום טוב?

כאמור, ביום טוב מותר להדליק רק אם אנו 
יכולים ליהנות מהנרות ביום טוב. וביום טוב עצמו 

מהנרות, שהרי  סמוך לסוף היום כרגיל אין לנו הנאה
יש את אור היום. אמנם אם אדם גר בבית אפל, יש 
תועלת ליום טוב עצמו, אם ידליק מספיק זמן לפני 
השקיעה שתהיה לו אפשרות ליהנות מהנרות. ובלבד 

 שאין אור מהחשמל בשעת סוף היום.
ולמעשה נראה שמותר להדליק נרות ביום טוב 

אותה לצורך שבת, גם אם אין בזה כל תוספת אור ב
שעה. שהרי התבאר שמותר להדליק נרות ביום טוב 
ביום לצורך כבוד בית הכנסת, או אם יש ברית מילה, 
משום כבוד וחיבוב מצווה. ובשעת הדחק התירו 
להדליק נר זכרון ]יארצייט[. כיון שיש הנאה מעצם 
הנרות הדולקים, למרות שאין בהם כל תוספת אור 

 .38ומדובר באמצע היום
מותר להדליק נרות ביום טוב סמוך כך גם יהיה 

לשבת, כיון שבשעת סוף היום יש כבוד והנאה 
מקיום הנרות שהודלקו לכבוד שבת קודש, ויש בכך 
כבוד וחיבוב מצווה, והנאה מזמן ההדלקה עצמה. אך 
יש לוודא שיהיה בהם תוספת אור בשבת עצמה, כדי 

 שנקיים מצוות הדלקת נרות שבת כהלכתה.

פסח קטניות עבור האם מותר לבשל ב
 שבת אסרו חג?

כפי שהתבאר, מותר לבשל ביום טוב רק מה 
שאפשר ליהנות ממנו ביום טוב עצמו, והנוהגים שלא 
לאכול קטניות בפסח, יהיו אסורים לבשלם לצורך 
שבת, אך הואיל וגרים בעיר אוכלי קטניות, ניתן 
לסמוך על כך שאם יבואו אורחים אולי קטניות יוכל 

, ועל כן מותר לבשל זאת ביום 39טניותלתת להם מהק
טוב עבור שבת. ויש נוהגים שאם בשלו קטניות בכלי 

  .40פסח, הכלים צריכים הגעלה לצורך פסח הבא
 דוידזון אליעזר הרב, שלום שבת בברכת

 ובית כולל הרב אליעזר דוידזון, ראש לתגובות:

 ממונות בענייני בוררות ויעוץ, המשפט עיון הוראה
  322-7233323 פקס:  3252357231 טל':
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משנה ברורה סי' תקכ"ז סק"ג התבאר שמותר לבשל ביום טוב  39
לצורך שבת, הואיל ואם יזדמנו לו אורחים הוא יוכל לתת להם. 
הלכך מותר לבשל קטניות בשביעי של פסח, רק במקום שיש 

 ספרדים.
שאינו ניכר )וכגון אם  מעיקר הדין אם נתערבו קטניות, באופן 40

זה טחון או נוזלי( הרי זה בטל ברוב משנה ברורה סי' תנ"ג סק"ט. 
וקל וחומר שטעם הקטניות הבלוע בכלים אינו אוסר. אלא שנהגו 

 להחמיר.

 פרחים לתורה
מביא  –אי קיום המצוות הנימוסיות 

 קטרוג גם על ציבור שלם!
 )שמות יד, כב(ְוַהַםִים ָלֶהם חוָֹמה ִמיִמיָנם ּוִמְשמֹאָלם 

מספרים שבשעה  )ילקוט שמעוני בשלח רלד(חכמינו 
שעברו ישראל בים סוף, בא השטן וקטרג עליהם, 
ושאל מדוע ישראל עוברים והמצרים טובעים, הרי 

 הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה?
מדוע לא טען זאת  )שמות יד, טו(שואל המשך חכמה 

קודם לכן, כשבאו עשרת המכות על המצרים, למה 
גושן אשר עמי עומד "והפליתי ביום ההוא את ארץ 
, או "והפלה )שמות ח, יח(עליה לבלתי היות שם ערוב" 

ה' בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים ולא ימות 
, או "רק בארץ גושן )שם ט, ד(מכל לבני ישראל דבר" 

, הרי )שם ט, כו(אשר שם בני ישראל לא היה ברד" 
 הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה?

 יחיד לציבורהבדל בין 
נמצא שכאשר 'ציבור' חוטאים, אינם נענשים 
במלוא חומר הדין על חטאי עבודה זרה ועריות וכדו' 
החמורים, אלא אם כן פגמו בקיום המצוות שבין 

, דוגמת לשון הרע, שאז ישנה עליהם 41אדם לחבירו
 הקפדה יתירה.

: דורו )ירושלמי פאה א, א(וראיה לדבר, מדברי חכמינו 
דוברי לשון יקים היו, ועל ידי שהיו בהם של דוד צד

היו נופלים במלחמה, אבל דורו של אחאב היו  הרע
עובדי עבודה זרה, ועל ידי שלא היו בהם דוברי לשון 

 הרע, היו נוצחים במלחמה!
, בית המקדש הראשון )יומא ט.(גדולה מזו אמרו 

חרב בעוון גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, 
ם שנות גלות בבל, זכו לבנין בית אך לאחר שבעי

 בעוון שנאת חינםשני. לעומת זאת בית שני שחרב 
ום הזה... הרי לרוב אבלנו לא חזר ונבנה עד עצם הי –

 לך חומרת עוון זה!

 "חומה" לעומת "ֵחָמה"
מעתה יבואר הענין היטב. כאשר היו ישראל 
במצרים, לא היה ביניהם לשון הרע, והיו אוהבין זה 

, באותה שעה )בא, פרשה ה(מבואר במכילתא את זה! כ
הם נידונים כ"ציבור" בגלל האחדות שביניהם. אם כן 

 למרות שהם עבדו עבודה זרה, אין עליהם קטרוג!
אבל משהגיעו לשפת ים סוף, נחלקו ישראל 

, אלו )בשלח, פרשה ב(לארבע כיתות, כמבואר במכילתא 
, אומרים ליפול אל הים, אלו אומרים לשוב למצרים

אלו אומרים להלחם נגד המצרים, ואלו אומרים 
לצווח כנגדן. מעתה כשבטלה האחדות שביניהם, הם 
נידונים כ"יחידים", ואז מתעורר הקטרוג הנורא "הללו 

 עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה"!
יתן ה' שנזכה לשוב לפניו בתשובה שלימה מתוך 

 אחדות שלמה, אמן!
 חג כשר ושמח! 

 : הרב ישראל חיים בלומנטל לתגובות

 שתו ושיכרו
 –אי אמירת הלל בשביעי של פסח 

 בהלכה ואגדה
 )בשלח יד, כ(ְולֹא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ָכל ַהָלְיָלה 

מובא מאמר ר' יוחנן כהוכחה שאין  42בגמרא
הקב"ה שמח במפלתן ]אפילו[ של רשעים: 'באותה 

[ 43שעה בקשו מלאכי השרת ]כמו 'וקרא זה אל זה'
לומר שירה לפני הקב''ה אמר להן הקב''ה מעשה ידי 

 טובעין בים ואתם אומרים שירה לפני?!'. 
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שבחול  45ובפוסקים מבואר 44בשולחן ערוך
המועד וימים אחרונים של פסח אין גומרין את 
ההלל, מפני שבשביעי של פסח נטבעו המצריים. 
ואמר הקדוש ברוך הוא 'מעשה ידי טובעים בים, 

וכיון שבשביעי אין  46שירה לפני?' ואתם אומרים
גומרין אותו, אי אפשר בחול המועד לגמור, שלא יהא 

, וזהו טעם על פי דרש. ועיקר 47עדיף מיום טוב עצמו
הטעם: לפי שאין הימים חלוקין בקרבנותיהן, מה 

 .48שאין כן בחג הסוכות. וזה הטעם ישנו בגמרא
ובשולחן ערוך הרב הוסיף: 'ולא תיקנו לקרות 

]שלם, כחיוב[ אלא בפרקים דהיינו במועדים  ההלל
המועד הוא שתיקנו  ובהתחלתשהן באין מזמן לזמן 

לקרותו'. נראה שלמד זה מהגמרא שם בערכין 'השיר 
, לילה המקודש לחג 49יהיה לכם כליל התקדש חג

טעון שירה ושאין מקודש לחג אין טעון שירה', שזהו 
ים הסבר לאי אמירת הלל בשלושת הזמנים המוזכר

שם: ששת ימי פסח, שבת וראש חודש. ימי סוכות 
שחלוקים בקרבנותיהם חשוב כל יום כהתקדש 
]התחלת[ חג, מה שאין כן בפסח. כל זה לגבי תקנת 

 חז"ל על כל פרק ופרק.

 –השיר יהיה לכם כליל התקדש חג 
 פשוטו ומדרשו

אותו פסוק בישעיה בפשוטו מתאר השיר 
'על כל פרק  הסדר, שאינו מדין לילהמיוחד של 

ופרק' אלא ]כפי הסבר הר"ן סוף פסחים בשם רב האי 
יצאנו  50עכשיובגלל ש שירה גאון[ הוא מדין

ממצרים, ]ולכן אין מברכין לפניו, וגם נשים חייבות 
[ וזה הנאמר בהגדה לפני הלל: 'בכל דור 51בהלל זה

ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא עצמו 
אנחנו חייבים פיכך ל[ ממצרים כו' 52יצא ]עתה

על היציאה חדשה להודות כו' ונאמר לפניו שירה 
עכשיו.  אף שהפסוק מתאר השיר המיוחד  של ליל 
הסדר, חז"ל דרשו מכאן הלכות לתקנת קריאת הלל 

 'על כל פרק ופרק' בתפילה בחגים.
מעניין שאף שרוב הפוסקים משווים המנהג 

חודש לקרות הלל בדילוג ]עם או בלי ברכה[ בראש 
 53לששת ימי פסח, שדיניהם שווים, אבל הרמב"ן

סובר שששת ימי פסח, כיון שהם מועד, יש חיוב גם 
על כל יחיד לקרות הלל בדילוג עם ברכה, שלא 

 כבראש חודש.

 ארבע קושיות
עד כאן החלק ההלכתי. הקושי בהסבר הפוסקים:  

'מעשה ידי טובעים בים נאמר למלאכים, איך זה  א.
לא אומרים הלל בשביעי של  ישראלעם הסבר ש
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ישראל תחילה. לפי זה אין כאן שום ישיר משה ובני 
והקושי האמיתי: הרי יום  ג.הסבר לאי אמירת הלל. 

שביעי של פסח הוא יום שירת הים, יום שכולו 
שירה לה', ונראה שרוצים להקטין את השירה 
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והשמחה באי אמירת הלל? ד( תיקנו לנו דווקא את 
שירת הים לומר כל יום, ומה עם 'בנפול אויבך אל 

 עשה ידי טובעים בים כו'?''.תשמח' ו'מ

 שירת הים ולא הודו לה' כי טוב
ואולי מותר להציע שאי אמירת הלל בשביעי של 
פסח זה כדי לתת חשיבות ראשונה במעלה לשירת 

שהיא השירה  –יקדמו בניי תחילה אז ישיר  –הים 
המתאימה לומר גם כשמעשה ידיי טובעין בים. והוא 

לפני החלוץ נראה 'בצאת  55כי כשנעיין בגמרא
, ואמר רבי יוחנן 56ואומרים הודו לה' כי לעולם חסדו

מפני מה לא נאמר כי טוב בהודאה זו, לפי שאין 
הקב''ה שמח במפלתן של רשעים'. נראה שאין 
השי"ת רוצה שנכנהו 'טוב' כשמעניש הרשעים. וכיון 

' לכן טובשהשבח המרכזי של הלל זה 'הודו לה' כי 
 ל פסח. לא תיקנו לאומרו בשביעי ש

שירת הים, המתארת את רשעות האויבים וגילוי 
התשובה כבוד שמים דווקא על ידי השמדתם, היא 

של בני ישראל על קושיית מעשה ידיי כו'. המלאכים 
לא אומרים שירת הים, כי אינם סובלים מהרע 
והרוע, ואין להם קשר לגילוי כבוד מלכותו על ידי 

ק בהלל, אבוד רשעים. להם הטוב האמיתי הוא ר
. אבל לנו שירת הים היא השירה טובהודו לה' כי 

דווקא לשיר על מפלת האויבים. 'אז' בזוה"ק הוא 
ל בגרונם וחרב -ה'כלי זיין' של השי"ת. 'רוממות א

פיפיות בידם. לעשות נקמה בגוים תוכחת בלאמים. 
לאסר מלכיהם בזקים ונכבדיהם בכבלי ברזל. לעשות 

ה. -הללוי חסידיו בהם משפט כתוב הדר הוא לכל
לחסידיו, שנלחמים נגד הרע שבתוכם ושסביבם יום 
יום תמיד, להם הדר הוא לשבח לבורא שהוא עושה 

 נקמה בגוים.
: 'בשעה שעלו ישראל מן 57ולכן מתואר בגמרא

הים נתנו עיניהם לומר שירה וכיצד אמרו שירה 
כגדול המקרא את הלל, והן עונין אחריו ראשי 

רה לה' והן אומרים אשירה פרקים, משה אמר אשי
לה', משה אמר כי גאה גאה והן אומרים אשירה לה''. 

 שירת הים היא ההלל של שביעי של פסח!
 חג שמח!
 הרב שמואל נוסבוים

   נוסבוים שמואל לתגובות: הרב

 חידה

 כתב חידה
 חידה לחג הפסח

 החידה: מה נשתנה!
 ערוך השולחן מוזגין כוס שני

 מה נשתנה יתפעם בני

 ולמה, כי אם למה אז למה

 עד מה פטר למה נעָלמה

 

 הן שהוא כלאו, כה ודאי ייאמר

 ובפרט אם גם הבן כך יזמר

 יש דברים בגו כבר קבע

 שאלת חכם חצי תשובה

 

 השאלה מתקדשת בקדושת הגויל

 ואף הקונטרס שמא יצעד בזה השביל
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 ד"ה ב כ ב.  56
 סוטה ל:  57

 כי כשנבין השאלה עוד לא אוכלים

 כנראה הארבעה רק מתפעלים 

 

 תבוא ישועה אף ביד חזקהמכאן 

 ואומר הקורא אמירה זכה

 אכן יש שיאמרו גם מזה אל תנח 

 הבן עצמו ישאל במלוא מובן המונח  

 

 כך גם מנהג בתי ישראל

 קוראים כולם כדברים האל

 ביד רמה ודאי ישלחם ויגרשם

 משמעות זו לא מן השם

 

 אבות אכלו בוסר ותקהינה שיני בנים

 ומדוע מה ממה כה שונים

 שאמרו גם כאן זה מתאים יש

 מה העדות והחוקים כמה נפלאים!

 

אודות הפירוש ש'מה פתרון החידה: 

 נשתנה' הוא בסימן קריאה...

)תע"ג ס"ק כ"א, וכן ה'ערוך השולחן' 

מבאר את 'מה נשתנה  בהגש"פ ליל שמורים שלו(

בצורה מעניינת, שאינו לשון שאלה 

, כמו 'מה רבו קריאת התפעמותאלא 

וכדומה, וראיה לכך: שאם מעשיך!' 

לא כן למה נעלמה הלמ"ד הפותחת את 

 המלה 'למה' עד שנשאר 'מה'?

אכן, בודאי גם לפי פירוש זה בעצם מונחת 

כאן שאלה, על דרך "יש הן שהוא כלאו", 

שמתפעם משינויי הלילה ומבקש להבין מה טמון 

בהם. ובפרט אם גם הבן אומר את מה נשתנה 

]שיש צד לומר שדוקא  במנגינה כזו של התפעמות

מי שאומר לעצמו, ראה להלן[. ואם כן יבואר 

ששאלת חכם חצי תשובה, שהבן כבר קבע שודאי 

יש דברים בגו, טמון דבר מה מאחורי השינויים 

 הללו, ורק שואלנו מה באמת מונח פה.

השאלה אם כן לא נאמרת בפירוש, וכמו 

הנייר החלק שבין האותיות שבקלף  –הגויל 

הגויל גדולה מקדושת האותיות[. ואף ]שקדושת 

הקונטרס, רש"י ואיתימא רשב"ם ]שניהם[, שמא 

כך הבין, שהלוא אם כפי שפירש הקונטרס 

שהשאלה היא שהרי עוד לא אוכלים ומדוע כבר 

מוזגים כוס שני, הרי שאלה זו אינה ממניין 

ארבעת הקושיות, ונצטרך לומר כנ"ל שארבעת 

ינויי הלילה, הקושיות אינן אלא התפעמות מש

 ולכן יתכן שהשאלה עצמה היא אחרת.

ומכאן יבואר גם בדברי הרמב"ם ]בספרו 

ואומר  'היד החזקה'[, שלשונו 'וכאן שואל הבן

מה נשתנה' הוא אמירה זכה, שאכן גם  הקורא

הקורא לעצמו אומר מה נשתנה, ולכן גם אמר 

בלשון 'ואומר' שהוא אמירה ולא באופן של 

בדברי הרמב"ם שלא  שאלה, אכן יש שאמרו

סבר שתמיד מה נשתנה הוא לשון התפעמות 

כדברי ערוך השולחן, אלא 'אחוז בזה וגם מזה 

אל תנח ידך', שני הדברים נכונים, שהבן עצמו 

כשאומר מה נשתנה גם 'ישאל' במלוא מובן 

 המונח, כלשון המשנה והרמב"ם 'וכאן הבן

', ורק הקורא לעצמו אומר זאת אך בדרך שואל

 של התפעמות. אמירה

כך גם מנהג בתי ישראל שכולם קוראים מה 

נשתנה, גם הקוראים לעצמם, אמנם הרמ"א ]יד 

רמ"א[ ודאי לא יסכים איתם, שסובר שהקורא 

לעצמו מתחיל רק מ'עבדים היינו', ולדבריו 

לשון  –צריך לומר שמשמעות זו ל'מה נשתנה' 

 אינה נכונה. –התפעמות 

 –ת לכם הרשע כששואל 'מה העבודה הזא

ולא לו' דינו ב"אף אתה הקהה את שיניו 

וכו'", ואילו הבן החכם על שאלתו 'מה העדות 

והחוקים אשר ציוה ה' אלקינו אתכם' אין 

מקהים את שיניו, ומהו החילוק בין שאלותיהם 

'מה'? יש שאמרו שגם כאן יתאים הביאור 

האמור, ש'מה' בדברי החכם כלל אינו לשון 

ות 'מה העדות שאלה אלא לשון התפעמ

והחוקים', חוקים כה נפלאים ציוה ה"א אתכם, 

)הגדת 'מים עמוקים' בשם אביו, ובודאי שכוונתו טובה 

 .ו'מנהג אבותינו בידינו'(

 

 לתגובות: ישראל אברהם קלאר

 סיפור

 מאורי אור
 ה'בני יששכר'

 בעל מדינוב אלימלך צבי רבי

 "יששכר בני"ה

 מכובד' ה וקדוש ישראל גאון

 ילדותו( -)פרק פתיחה  

 

מגדולי מאורי החסידות ואדירי התורה 

 בימיו

אחד מהמאורות הגדולים שתלאם הקב"ה 

בשמי החסידות בראשית ימיה להאיר 

לתבל ויושביה ככוכבי אור ולהאציל מקרני 

ההוד שבפניהם ושגב קדושתם על פני 

העולם החסידי לדורותיו, היה ללא ספק 

לך מדינוב, הגאון הקדוש רבי צבי אלימ

מחבר הספר ה"בני יששכר" ועוד רשימה 

ארוכה של חיבורים, אשר מלבד קדושתו 

הבלתי נתפסת במוחות של אנשים כערכנו, 

ועבודתו את בוראו באימה יראה רתת וזיע 

כאחד השרפים, אף היה גאון מאוים 

ומיוצקי אושיותיו של הדרוש החסידי בעל 

 הטעם המקורי.

שה אצלו מאחר שכל התורה היתה פרו

ככף ידו, ועקב שליטתו העצומה בכל 

מכמניה, זכה לחשוף בה רסיסי בדולח 

משופרא דשופרא המפרנסים את בעלי 

הדרוש והרעיון מכל הזרמים והפלגים. אלו 

רואים בכתבי הקודש שלו מעין לא אכזב 



של מי עדן שמימיו ראויים לפכות בעוז 

בשקתות המים שבבתי שם ועבר, 

לא הרף את דברי ושפתותיו מרחשות ל

תורתו אשר מתמללין בפומהון דרבנן 

ותלמידיהון, ודבריו חיים וקיימים לעד 

 ולעולמי עולמים.

לא התיימרנו בשורות הבאות לשרטט או 

למתוח קווים לדמותו או לנסות לקרב את 

מסכת המופת של חייו לרמתם הרוחנית 

וכלי הדעת של בני דורנו, דור היובש 

לא ידע את יוסף, והציחיון הרוחני אשר 

ואך שמטרתנו היחידה היא להסביר עד 

כמה גדול המרחק של רבבות שנות אור 

בינינו לבין רבינו, למען נדע להעריך את 

גדולי הדורות של העם היהודי בדורות דעה 

כערכם האמיתי, לעילא ולעילא מכל חרט 

אנוש, ולא יגבה לבנו ולא ירומו עינינו 

 נו. בלכתנו בגדולות ונפלאות מאת

 לידתו של צדיק

לפי המסורה, שנת הולדתו של רבינו היא 

שנת תקמ"ג, ובאחד מדפי הלוח בשנה זו 

בקע כשחר אורו הגנוז בבית אביו רבי פסח 

לנגזם, שככל הנראה יהודי בעל מדרגה 

היה, שידע להצניע את מעלותיו הגדולות 

תחת מעטה של פשטות, ואמו אשר היתה 

רבי  בת אחותם של האחים הקדושים

אלימלך מליז'ענסק ורבי זושא מאניפולי 

אשר היו נערצים ומקודשים בעיני רבינו, 

והינם זכורים לטוב בספריו פעמים רבות 

 בצירוף תארים גדולים אשר כרך לשמם.

בפי חסידים מסופר כי אביו ואמו קברו 

בחייהם כמה בנים, והללו נסעו במיוחד 

לדודם הרבי רבי אלימלך ושטחו בפניו את 

פצם שהרבי הקדוש יעתיר בעדם לזרע ח

של קיימא. הצדיק הבטיח להם שייוולד 

להם בן זכר שיאיר את העולם בתורתו 

בניגוד  –וקדושתו, ואף הביע את רצונו 

שהילד יקרא על שמו "אלימלך".  –למקובל 

 כך אמר, בלא לבאר את פשר העניין.

ההורים לא ידעו את נפשם לנוכח הבקשה 

א להם שחורות אודות הסתומה, וליבם ניב

פטירתו הקרובה של הרבי, בפרשם את 

כוונת הצדיק כי זאת חוזה הוא בעיני רוחו 

ולכך מבקש שייקרא הילד על שמו, ששמו 

הקדוש ישפיע עליו שפע רב של קדושה 

וטהרה, וחששו מאוד שמא על ידי קריאת 

השם אלימלך יאלץ הרבי הקדוש להסתלק 

 מן העולם.

שלא להמרות את  לבסוף החליטו פה אחד

פיו של הדוד הקדוש, ואולם בכדי שלא 

לקרב את קצו יקדימו לשם אלימלך את 

השם צבי, וכך לא יסתלק הדוד לגנזי 

מרומים בטרם עתו, וממחשבה למעשה 

 העניקו לרבנו את השם "צבי אלימלך".

כשהגיע לאוזני הרבי רבי אלימלך דבר 

המעשה פכר ידיו באכזבה רבתי ואמר 

כדברים הללו "חבל מאוד שהתחכמו בערך 

ההורים ולא צייתו להוראתי בשלמותה 

והם קלקלו לילד וגרמו בשם צבי להפחתת 

 הקדושה שבשם אלימלך כשהוא לבדו".

 במעלליו יתנכר נער

כבר בעודו באבו ניכר היה בו שעדיו 

לגדולות, כשהוא שם לילות כימים לשקוד 

על דלתי התורה עד כדי כך שנשקפה סכנה 

חשית למאור עיניו. האב דרש ברופאים מו

ולאחר שהללו פסקו את פסוקם ואמרו 

בנימה שאינה משתמעת לשני פנים שהנער 

זקוק לתת מנוחה מוחלטת לעיניו היגעות, 

כי עלול הוא ח"ו לאבד לחלוטין את 

ראייתו, ובחומרה גזר על הילד לעצור את 

שעיטתו המופרזת אל על, ולהפחית במינון 

 שעות הלימוד.

רבינו באהבתו את התורה לא שמע בקולו, 

וכשראה אביו כי אין לפניו שתי ברירות 

ובאו מים עד נפש, ואם לא יעשה מעשה 

עלול הנער להפוך לסגי נהור, הכניסו 

למחסן טחוב, בסוברו לתומו ששם יאלץ 

 הילד בעל כורחו לתת מנוחה לעפעפיו.

וברם הנער היניק והחכים לא שקט על 

ורים ובסדקים שבמחסן שמריו וחיפש בח

תורני שירווה את -אחר חומר לימודי

צימאון הדעת המכה בו, ולאחר חיפושים 

ממושכים העלה בידו מציאה גדולה: מחזור 

של הימים הנוראים! נפשו העורגת 

להתקדש בקדושת התורה גמעה לרוויה 

לגימות גדולות מן המים הזכים, עד שהיה 

תך, המחזור שגור על פיו כאשרי יושבי בי

אף בערוב ימיו כשהיה משמש כשליח 

ציבור בימים הנוראים היה יודע להקריא 

את כל התפילות בעל פה בלא שיהיה לנגד 

 עיניו מחזור.

המסורת החסידית מספרת על אודות גילוי 

אליהו בהקיץ אשר לו זכה רבינו בילדותו. 

היה זה אחר שלהוריו לא היה די מחסורם 

. הנער בכדי לעמוד בהוצאות חג הפסח

פגש את אליהו הנביא שלא ביודעין, אליהו 

הביא לו מטבע ונעלם מהאופק במהירות, 

ולאחר מכן בשפוך חמתך כאשר פתח רבינו 

את הדלת קרא להוריו בהתרגשות "הנה 

איש חסדי הזכור לטוב!" בטרם הספיק 

לכלות את דבריו וכבר פרח לו איש האמת, 

 .58ויהי לפלא
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 סיפור
 "שתי שאלות"

ידועה היתה בליטא של מעלה, בדור 

שקדם לשואה, גודל חיבתו האבהית של 

הגאון רבי שמעון שקאפ ראש ישיבת 

גרודנא כלפי תלמידיו, אהבה שחרגה 

הרבה מעבר למקובל באותם ימים, בהם 

בדרך כלל היו מרביצי התורה מאמצים 

ביתר שאת ויתר עז את ההמלצה החזלי"ת 

בתלמידים". עד כדי כך "זרוק מרה 

הזדקרה והתבלטה אהבתו אליהם עד שהיו 

מהם שאמרו כי כדאית היא הנסיעה 

לגרודנא ולו בכדי לקבל את ה"שלום 

עליכם" של רבי שמעון, ובאמת אמרו 

שכשם שהיה רבי שמעון גאון מיוחד 

בתורה ואבי שיטת ההיגיון, כך היה גאון 

 גדול במידות.

ם שהגאון מאי משמע גאון במידות, שכש

בתורה הריהו יוצר ובורא וחוצב מעמקי 

השיתין שבאוקיינוס מי התלמוד רסיסי 

בדולח משובחים משופרא דשופרא כמו יש 

מאין, וחושף בפני קהל שומעי לקחו 
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כמה גרסאות קיימות אודות גילוי אליהו זה,  
 וזהו הצד השווה שביניהן.



עולמות חדשים של מחשבה ושבילים 

חדשים בבוסתן התורה בהם לא דרכה רגל 

אדם מעולם, כך הגאון במידות מפלס 

והוגה רעיונות יצירתיים  נתיבים מקוריים

בכדי להנעים לבאים בצל קורתו את 

השהות במחיצתו. גאון במידות מסוג זה 

 היה הגאון רבי שמעון שקאפ.

רבי משה וינברגר מארצות הברית איש 

נכבד ונשוא פנים לא ידע את נפשו לגודל 

הפליאה וההשתוממות שאפפוהו, לנוכח 

האנקדוטה המאלפת שנחשפה זה עתה 

באוזניו ע"י יהודי ניצול שואה פשוט וחלש 

 אופי. 

אותו יהודי, לפי מזגו וטבעו, היה מן 

המצופה שתהיה הזיקה בינו לדת קלושה 

ר אימי השואה, ואולם למרבה בהחלט אח

הפלא, שלא כפי התחזיות הפסימיות של 

יודעיו ומכריו, המשיך לשמור תורה 

 ומצוות בקפדנות אדוקה.

באורח אקראי לחלוטין התיידד רבי משה 

עם אותו יהודי, ושמע ממנו באחת 

ההזדמנויות את סיפור חייו המרגש. הרב 

וינברגר לא התאפק ושלח את כל הסיפור 

וכלשונו לאחד מכתבי העת לפני ככתבו 

כמה עשרות שנים, וכך הוא הגיע לידינו. 

 ומעשה שהיה כך היה:

היה מרוגש בעליל.  21-שלוימל'ה בן ה

הנה עד לפני תקופה קצרה היה הוא ילד 

בין הילדים בתלמוד תורה, ילד האוהב 

להשתובב מעט כדרכם של ילדים 

ולהתחמם לצדם של ההורים, וכעת עומד 

ע לישיבה המפורסמת בגרודנא הוא לנסו

ולהפוך ל"תלמיד חכם אמיתי" אשר יהווה 

אי"ה מקור לגאווה להוריו ומשפחתו, הוא 

הסתובב בבית הוריו אנה ואנה כשפניו 

הצעירות ספוגי רעננות וסומק עז עולה 

בלחייו כשהוא אינו יודע את נפשו מרוב 

סערת נפש, שאיפתו הגדולה קורמת לה 

הוא נוסע לישיבה  עור וגידים ועוד מעט

 ללמוד תורה!

הגיע היום הגדול, שלומל'ה פוסע את 

פסיעותיו האחרונות בעיירת מגוריו 

כשדמעותיהן הנרגשות של הוריו מלוות 

אותו, מתרפק על חיק הוריו בחיבוק עז של 

פרידה, ונפרד מהם בדמעות שליש, בטרם 

היה סיפק בידו לעכל את המתרחש עמו 

עגלה אשר והנה נמצא הוא כבר על ה

תוביל אותו לגרודנא. נסיעה ארוכה מאוד 

 המתפרסת על פני כמה שבועות.

המושבים בעגלה לא היו משופרא 

דשופרא, ובכל חריקה של העגלה דומה 

שהנה בא הקץ עליה ועל יושביה כאחד, 

השמחה בלבו הילדותי של  –אך חרף זאת 

שלומל'ה מרקיעה שחקים, "הנה," אומר 

הקטן וחוליותיו  הוא לעצמו כשכל גופו

הרכיכות מפרפרים מהתרגשות, בעוד 

שבועות ספורים אעמוד למרגלותיו של 

ראש הישיבה שכה רבות שמעתי מאבי על 

גדולתו! אמנם הדרך היא קשה, ואולם 

אבא כבר שינן באוזני את דברי המשנה 'כך 

היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל 

ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי 

אשריך וטוב לך, אשריך  –תחיה צער 

בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא'... 

 כדאית היא איפוא נסיעה מפרכת זו.

הוא ניסה ללא הצלחה לשקוע בתרדמה 

מתוקה, לתת מעט מנוחה לעצמותיו 

היגעות, כשתוך כדי ניסיונות הנפל שלו 

להירדם עולים לפניו בסך הדמויות 

האהובות של אבא ואמא המתגעגעים אליו 

עד מאוד, הוא חש כיצד הדמעה הסוררת 

עומדת לזלוג על מורד לחייו וכמעט פורץ 

בבכי מר. קול חריקה צורמנית קרעה את 

 פתיל מחשבותיו. העגלון עצר במפתיע.

טרם הספיק להתאושש מהמהלומה הכבדה 

אשר זעזעה את כל גופו, שומע הוא את 

שאגתו של העגלון הגוי אשר -קול קריאתו

רכם של העגלונים בצחוק היתה מלווה כד

רדוד: "ילדון אנו עוצרים את העגלה 

ללינת לילה, אין לנו כסף מיותר למיטה 

מסודרת באכסניה ועליך ללמוד להסתדר 

עם המושבים שבעגלתי. כבר עברו עליהם 

הרבה מאורעות בחייהם הארוכים, שמור 

נא על תנוחה טובה בשנתך, פן תקרוס יחד 

 עם המושבים ארצה".

שימורים ארוך ומייגע שדמה  אחר ליל

כנצח, עם דמדומי השחר, מצליח איכשהו 

לחטוף שינה עראית. לא עברה כמחצית 

השעה והוא שומע את קול צעדיו הנמרצים 

של העגלון אשר קם במלא המרץ לקראת 

יום חדש של עבודה, הלה היישיר מבט 

חתום, ספק מלגלג ספק מרחם, לעבר הילד 

סיבות שנשלח מביתו הרחק הרחק בנ

הרחוקות מעולם מושגיו הגויי, ושלח 

לחלל האויר שאלה ריטורית "הערבה 

 עליך שנתך נערי?".

בלא לצפות לתשובה, עלה על מושב 

העגלון והצליף בשוטו על הסוס, ההצלפה 

היתה מעין יריעת הפתיחה למסכת 

היסורים של היום החדש לילד הצעיר 

שנאלץ לספוג ללא הרף חבטות מדופני 

ה שהצניח אל תהום הנשייה כל העגלה, מ

מחשבה אודות הירדמות, בכל פעם שניסה 

לתת תנומה לעפעפיו ואמרו אישוני עיניו 

כמו  –להיעצם מאליהם, תכף זכה 

בחבטה הגונה, אשר שמה לריק  –להכעיס 

 את מאמציו.

לאחר שבועיים ימים בהם בכל רגע ורגע 

חג ונע שלוימל'ה כשיכור, מתאמץ לשנן 

ת נכבדה של דפים בכדי שוב ושוב כמו

שיעמוד בכבוד בבחינה הישיבתית, הגיעה 

הכרכרה סוף סוף לגרודנא. הילד קיפץ 

בצעדים קלילים ברחובותיה של גרודנא 

ושאל את העוברים והשבים בקול ילדותי 

מבויש "היכן ביתו של ראש הישיבה?", 

הדרכה מפורטת נתנה לו, והילד הגיע סוף 

הגדול  סוף אל מפתן מעונו של הכהן

מאחיו, הגאון רבי שמעון שקאפ, כשכולו 

אפוף בהתרגשות על שעומד הוא להתבשם 

 בריח הניחוח המיתמר ועולה מד' אמותיו.

הוא דפק בהססנות על הדלת, וזו נפתחה 

על ידי רבי שמעון בכבודו ובעצמו, אשר 

חייך אליו בחביבות והכניסו אחר כבוד 

לחדר משכיתו. הדופק של הילד הלם בו 

ראות, הוא לא מצא מקום לעצמו "הנה בפ

הגיע הרגע הגדול!", מבין ערפילי 

ההתרגשות שומע הוא את קולו הרך 

והענוג של רבי שמעון כשהוא מודיע לו 

שהגיע עת הבחינה ויש לו שתי שאלות 

בלבד לשאלו בכדי לוודא ולאמת האם 

 הוא מתאים לישיבתו.

הוא אימץ את שריגי מוחו לשמוע את שתי 

מחץ שודאי יקפלו בתוכן עמקות שאלות ה

ה'מבהילה על הרעיון', הן אלו שאלות של 

 רבי שמעון בכבודו ובעצמו! 

"השאלה הראשונה היא..." הכריז רבי 

שמעון, "אמור נא לי את האמת מחמדי מתי 

 אכלת בפעם האחרונה סעודה משביעה?".

שלומל'ה חש שנשמתו כמעט פורחת 

נוכח מקרבו מרוב בלבול וטשטוש המוחין ל

השאלה הבלתי שגרתית שהגיעה לאוזניו, 

ואולם רבי שמעון שיגר לעברו מבט שכולו 



אומר רוך קטיפתי וטוב לב אינסופי וחיכה 

 בסבלנות לתשובה של הנער.

ארכו מספר דקות עד שחזר הילד 

לעשתונותיו, והוא ענה בלחש: "דומני 

שלפני כשבועיים ימים", רבי שמעון לקחו 

בח ביתו ואמר בקול בזרועותיו בואכה מט

מתנצל "ראה נא יקירי, אין כוחי יפה 

בבישול כרעייתי, ואולם מאחר שהיא 

נסעה לה לדרכה נאלץ איפוא להסתפק 

 ברמת בישולי...".

הילד ההמום ראה לנגד עיניו את "רבי 

שמעון" האדיר, אשר שמעו גדול בכל 

המדינות, ממלא את צלחתו שוב ושוב, עד 

נער שבע ודשן. שיעיד יודע תעלומות שה

אז הרשה ר' שמעון לעצמו להמשיך 

 בבחינה. 

"השאלה השנייה היא", הנער שם אזנו 

כאפרכסת לשמוע את השאלה, כבר שבע 

 הוא, כעת מגיעה זמנה של הבחינה.

"מתי בפעם האחרונה ערבה עליך שנתך 

וישנת במיטה מוצעת היטב?", שוב היה 

שלומל'ה נבוך בעליל, והתוודה באוזני 

שמעון כי במשך שבועיים אלו לא זכה רבי 

 לטעום טעמה של שינה הגונה.

כשחיוך אצילי על שפתותיו הובילו רבי 

שמעון לחדר השינה והשכיבו על מיטתו, 

-למחרת בבוקר פנה אל הנער במבט אבהי

חומל ואמר לו: "הבחינה הסתיימה, אתה 

 מוזמן להימנות על תלמידי ישיבתי".

כשדמעות  אותו יהודי סיים את סיפורו

רותחות יורדות מבין ריסי עיניו ואמר לרב 

וינברגר בגילוי לב: ראה ידידי! הרבה 

גלגולים עברתי בחיי, הנני אף אוד מוצל 

מאש, הניסיונות באמונה היו קשים ומרים, 

ומה החזיק אותי? תמיד בכל הרגעים 

הקשים נזדקרה לנגד עיני דמותו האצילית 

ת שלו, של אותו צדיק וה"בחינה" המיוחד

ברגעים שכמעט נטשתי את הדת הייתי 

חושב לעצמי בלהט כי זאת לא אעשה! לא 

אפרוש מן התורה שהיא מעדנת את 

 לומדיה עד שיא פסגת טהרת המידות.
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