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    "מי� שלנו"

ק רבי יחיאל מאיר "אומר היה הרה
פעמיי� בשנה הולכי� : ל"מאוסטרובצה זצ

בראש השנה הולכי� ה� . בני ישראל אל הנהר
ובערב , כדי להשלי� לתוכו את עבירותיה�
ורמז יש . פסח כדי לשאוב ממנו מי� שלנו

שכ� בראש השנה עושי� הכל תשובה . בדבר
�ומשליכי� את , בה מיראהתשו, מאימת הדי

אבל בפסח בו נבחרנו . חטאיה� מה� והלאה
זהו הזמ� , לע� סגולה בניסי� כה רמי�

ובתשובה מאהבה הרי , לתשובה מאהבה
 לכ� חוזרי� אנו אל –הזדונות נעשות לזכויות 

, הנהר כדי לאסו  מש� את העוונות שהשלכנו
  ...ולהפכ� לזכויות מזהירות

  )ד"קי' ב עמ"ח, ברכת חיי�( 
  
שמא תטלנו , מה שמשייר יניחנו בצנעא"

  )פסחי� ט(           "       חולדה
: ל"ני" זצ'ק בעל אמרי חיי� מויז"פירש הרה

ויש צור� , מתנפח הוא, החמ" רומז לגאוה
כמו , אבל צרי� להשאיר ממנו מעט. לבערו

ל שתלמיד חכ� צרי� שתהיה בו "שאמרו חז
  . שמינית שבשמינית גאוה

ככתוב ',  לפעמי� לעבודת הרגש זה נצר�
אבל יש להזהר שמה ." 'ויגבה לבו בדרכי ה"

ויזהר מאד שלא ,  יניחנו בצנעה–שמשייר 
 –תבוא חלילה חולדה ותפזר את החמ" 

לא יסיתנו להפגי� את , היצר הרע, דבר#שהבעל
  )ב"לקוטי אמרי חיי� קמ(      ..גאותו

  
            "ייתי"

: ל"וב זצק רבי זאב וול  מסטריק"שאל הרה
שפו� "מדוע אנו פותחי� את הדלת באמירת 

ואי� אנו פותחי� את , לאחר הסעודה" חמת�
לפני " כל דכפי� ייתי ויכול"הדלת באמירת 

בדלת –כיצד מזמיני� אורחי� . הסעודה
  ?נעולה
יש בה ג� " כל דכפי� ייתי"שאמירת , והשיב

כי בליל הסדר נפתח שער , משמעות רוחנית
ולא זו בלבד שאפשר . להשגות מרוממות

�אלא שאנו מוזמני� להכנס ולקבל , להשיג
אבל תנאי !" כל דכפי� ייתי "–מלא חפני� 

, שנוכיח! שאת הדלת נפתח בעצמנו: אחד יש
  ...שאי� אנו עצלני� בעלמא

, ל"השר  מקאצק זצ, פרש רבו, כיוצא בכ�
שרב� גמליאל הציב שומר , את דברי הגמרא

 מי שאי� תוכו שכל, בפתח בית המדרש והכריז
וכי השומר יודע , והקשה. כברו לא יכנס פנימה

, והשיב? כיצד ידע מי תוכו כברו, מחשבות
 שהשומר לא הניח 

 

 –ומי שטיפס ונכנס מהחלו� ! לאיש להכנס
והוא באמת חפ" , אות הוא שתוכו כברו

  )זר זהב(                          ... .  ללמוד
    

  "    ילותמה נשתנה הלילה הזה מכל הל"
' ראוי להשיב תשובות מפורטות על  הד

  קושיות
שבילדותו הל� , ל סיפר"ז אויערבא� זצ"הגרש

ל בחג הפסח לכותל "ל זצ"ע� אביו הגרחי
ח זוננפלד "ואביו הציגו לפני הגרי, המערבי

הא� שאלת  את : ל"ח זצ"שאלו הגרי. ל"זצ
ומה ענה : הוסי  ושאלו, ה�: וענה, קושיות' הד

 השאלה מדוע מטבילי� שתי ל� אבא על
  !...?פעמי�

אמנ� האב עונה : הוסי  ואמר, וכשסיפר זאת
האמור , על כל ארבע הקושיות תירו" אחד

, "עבדי� היינו לפרעה במצרי�: "ליישב הכל
אבל א� הב� פיקח צרי� הוא לשוב ולשאול 

שהרי . היא� מתיישבות בכ� כל הקושיות
למעשה צרי� היה האב להסביר מעצמו כל 

אבל הואיל , זאת דבר דבור על אופניו
ובהרצאת דברי� גרידא נקלטי� הדברי� 

לפיכ� תיקנו שייעשו על ידי , בשטחיות
המחשת הדברי� בשינויי� השוני� ובדר� של 

ומאליו יוב� שלא השאלה . שאלה ותשובה
  .עיקר אלא התשובה

עבדי� היינו : "ועל כ� חייב האב שיסביר לבנו
, "אלקינו מש�' ו הויוציאנ, לפרעה במצרי�

  :ולפיכ� תבי� את תשובות ארבע שאלותי�
' כי בחיפזו� הוציאנו ה, מצה אוכלי� אנו

ואבותינו אפו , ממצרי� ולא יכולנו להתמהמה
שלא הספיק בצק� לתפוח , עוגות מצות

  .ולהחמי"
  .כי המצרי� מררו את חיינו, מרור אוכלי� אנו

  .להראות בו דר� חירות, מסובי� אנו בלילה זה
                  

. שבכל הלילות אנו אוכלי� חמ� ומצה"
             "הלילה הזה כלו מצה

זו באמת , ואול� מה שמטבילי� שתי פעמי�
פסחי� (, וכבר שאלו כ� בגמרא, קושיא חזקה

הטע� הראשו� . ויש בזה שני טעמי�, )ב"י ע"ק
כדי לעורר� לשאול את , "הכירא"משו� 

ו� שאלת� נגיע ומת, השינויי� שבלילה זה
אבל בחרו בהיכר זה . לסיפור יציאת מצרי�

: דוקא מפני שהטיבול הוא דר� חירות ועושר
, העני אוכל פיתו במלח ואי� לו במה להטבילה
ואילו העשיר ג� כשמביאי� לפניו בשר 

מביאי� לו עימ� מיני טיבולי� , ומטעמי�
  .כגו� חרדל וכדומה

 ולעני�. זה טע� הטיבול הראשו� של הכרפס
 
 
  
  

בפשטות נאמרו כמה , טיבול המרור בחרוסת
וג� כי , כדי לבטל את הס� שבמרור, טעמי�

עביותה של החרוסת מזכיר את הטיט שעבדנו 
ז "פסחי� קט(כמוזכר בגמרא , בו במצרי�

  .ועוד יש בזה סודות נעלמי�) א"ע
  
כל הב� הילוד היאורה תשליכוהו וכל "

�  )כב,  אשמות(                    "הבת תחיו
 שהמצרי� רצו להחיות הרב מבריסקאומר 

כ עדיי� יש קיו� לע� "וא, לה� את הבנות
ישראל שההלכה היא שגוי שהוליד ב� מאישה 

כ "וא. רק לא מיוחסיהודית הילד נשאר יהודי 
מטרת המיילדות שמסרו נפש� היתה בעיקר 
שישארו בע� ישראל בני� מיוחסי� באבות 

ה מידה כנגד "יהודי� ולכ� שיל� לה� הקב
 קיבלו בתי כהונה ובתי לויה ובתי #מידה 
שהרי כל אלו צריכי� יחוס כי מל� ; מלכות

  .חייב להיות ג� מיוחס
  
"�  "         קדש ורח

ק בעל "בחג הפסח הראשו� להנהגתו של הרה
: ל פתח ואמר"תפארת שמואל מאלכסנדר זצ

 לכאורה הרי הסדר היה צרי� –" קדש ורח""
ילה ירח" האד� את עצמו בתח, להיות הפו�

  !ולאחר מכ� יתעלה ויתקדש, מחטאיו
ידוע שאי� רשות . משל למה הדבר דומה, אלא

וג� , לכל אחד להכנס לארמו� המל�
ויש , המוזמני� חייבי� להתכונ� ולהתקשט

בלי , והנכנס בלבוש שק. שעה יעודה להכנס
 הלא יענש –ובשעה אחרת , וללא הכנה, הזמנה

חבורת גזלני� רוצחי אבל כאשר ! בחומרה
והוא נמלט מפניה� , נפשות רודפת אחר אד�

 ודאי –וה� עומדי� להשיגו , כל עוד נפשו בו
ואיש , יקפו" לתו� היכל המל� למלט את נפשו

  ...  לא יתבעו על כ� ולא יענישו
כאשר ישראל , הוא הדי� בליל הסדר הקדוש

, ט שערי טומאה במצרי�"היו משוקעי� במ
כנס בשער התחתו� ולהטמע ועמדו בסכנה לה

 היו חייבי� לקפו" בבת אחת להיכל –כליל 
ורק לאחר , "קדש"בבחינת , המל� כדי להנצל

מכ� התחילו בעבודת ההכנה ההדרגתית של 
  ) 'עשר זכויות כ( "...רח""בבחינת , ימי הספירה

 
את )  הגדה(                  "...הא לחמא עניא"

דוע דוקא מ, ליל הסדר פותחי� בקריאה זו
":התפארת ישראל"מסביר ? בזה



, במגילת איכה נאמרה הסיבה לגלות ישראל
גלתה : ל"אומרי� חז, "גלתה יהודה מעוני"

ולא ) מצות(כי לא אכלו לח� עוני , ישראל
לאי אכילת (לכ� התיקו� . נתנו צדקה לעניי�

הא : "מתבצע כאשר אומרי�) לח� עוני
, אלה המצות, זה לח� העוני" לחמא עניא

מזמיני� , "יבוא ויאכל) רעב(כל דכפי� "ו
ובכ�  מתקני� את שלא נתנו , את העניי�

  .צדקה
לשנה : "ועתה לאחר התיקו� אפשר לבקש

לשנה הבאה , "הבאה בירושלי� הבנויה
  .באר" ישראל ע� בני� בית המקדש

: אלה ה� למעשה שני יסודות הגאולה
שה� הקשר ע� האבות והדורות , "מצות"ה

. כ� מעוררי� זכות אבותהקודמי� וב
שכל עני בישראל יחגוג את , והדאגה לזולת

�שזו הדרגה הרוחנית , חג הפסח כב� חורי
  .וה� יביאו הגאולה, והמוסרית של ההווה

  
וימת מל! מצרי� ויאנחו בני ישראל "

      "מ� העבודה ויזעקו
�, שהרי כבר היו בקשי שעבוד, יש להבי
ה וימררו את חייה� בעבודה קש"כדכתיב 

שמות " (בחומר ובלבני� ובכל עבודה בשדה
והלא אי� , ומדוע זעקו רק עתה). ד"י, א

אבל המנהג . רמז לכ� שהוכבד על שעבוד�
שבעת שהמל� מת נותני� מעט חופש , הוא

ושאר העבדי� שבתו מעט . והנחה לעובדי�
, ממלאכת� ולה� לא הקלו מאומה
והרגישו ביתר שאת עול עבודת� והמר לה� 

  )ל דיסקי�"מהרי(.ועל זה צעקו, ודעל כ� מא

  
               "ועבדו� וענו אות�"

ע� ישראל לא : ל"שאל המגיד מלובלי� זצ
�עד שלא תמלא , היה יכול להכנס לאר" כנע
אבל מדוע היה , סאת האמורי היושב בה

מדוע נגזר , עליו להיות לעבד באותה תקופה
  ? עליו להתענות במצרי� עד להנחלת האר"

האב נושא את בנו אל . ב� במשלהתשובה תו
מה , ותמיהה יש כא�, החדר בגיל שלש

מה יקלוט , מסוגל הילד ללמוד בגיל זה
מדוע לא יתחילו ללמדו בגיל ? במש� השנה
יותר . והתשובה פשוטה?  ארבע וחמש

, משהכונה היא ללמדו ולהשכילו בינה
. המטרה היא ללמדו את משטר הלימודי�

לציית , רבולשמוע לקול , לשבת במקומו
  .ולקבל מרות
עיר פרא ", הילד תוסס ורועש, כי מטבעו
א� יאלפוהו בתקופה הראשונה ". אד� יולד

יוכל לקלוט וללמוד רבות , לקבל מרות
�  .לאחר מכ

ה ביקש "א� הקב: הוא הדי� בע� ישראל
להנחיל� את התורה ולהביא� בברית 

 והרי מטבעו אוהב האד� –ג המצוות "תרי
ה להרגיל� "רצה הקב. ותעצל, חרות, חופש

על כ� הוריד� ' לקיו� המצוות ולעבודת ה
ש� , ש� עבדו עבודת עבד. למצרי�

, השתעבדו לאומה שפלה ש� נשאו משאות
. איבדו את ילדיה�, עבדו בחומר ובלבני�

שכאשר נגלה , במצרי� כפפו את קומת� כ�
: עליה� מל� מלכי המלכי� לגאל� קראו

נו לעבד� טוב ל, "משכני אחרי� נרוצה"
עשרת מוני� מלעבוד את מצרי� עבודת 

  !עבדי�
אשר , אלוקי�' אנכי ה: "ה ענה לה�"והקב

, "הוצאתי� מאר" מצרי� מבית עבדי�
 –כדאית היא ההוצאה : "י"ופרש רש

  .)מ, שמ� הטוב(!". שתהיו משועבדי� לי

 

  " חכ� מה הוא אומר"
: ל נשא משלו ואמר"המגיד מלובלי� זצ

. רה על כל תכולתהשקנה די, משל לאד�
. פתח את הארונות ומצא� גדושי� בבגדי�

כיצד הוא רואה , אי� הוא מתייחס אליה�
א� . נוכל לדעת זאת מצורת פעולתו? אות�

וממיי� , נראהו בוח� את הבגדי� היטב
 הריהו מערי� אות� –אות� לסוגיה� 

א� נראהו עור� . וחושב להשתמש בה�
  נבי� שהוא מתיחס–אות� לערמה אחת 

ומבקש להשליכ� , אליה� כבלואי סחבות
  ..לאשפה

זהו ההבדל בי� שאלת החכ� לשאלת 
, החכ� מבחי� ומבדיל בי� עדות. הרשע

כי מערי� , אות הוא. חוקי� ומשפטי�
הרשע כולל אות� . ומוקיר הוא אות�

, "מה העבודה הזאת לכ�"שואל , יחדיו
  ...ומסגיר בכ� את התיחסותו
  )ט, חסד לאברה�(

  
וציא עצמו מ� הכלל כפר לפי שה"

    "בעיקר
  הכפירה מחמת המידות והרצו� בהפקרות

, ל"א קוטלר זצ"בליל הסדר דייק מר� הגר
לפי שכפר בעיקר הוציא "שאי� אומרי� 
לפי שהוציא , אלא להיפ�, "עצמו מ� הכלל

שכ� כא� גילו . עצמו מ� הכלל כפר בעיקר
שהיהודי הוא מאמי� , לנו עיקר ויסוד

וא� כופר , )ב"ח ע" שבת צש"כמ(, ביסודו
 �הוא הרי זה משו� שרצה להוציא עצמו מ

ש "כמ(הכלל וללכת בשרירות לבו 
ב לא עבדו ישראל עבודה "ג ע"בסנהדרי� ס

זרה אלא כדי להתיר לה� עריות 
והכפירה אינה משמשת לו אלא , )בפרהסיא

  !כתירו" להתפקרות
אמר נבל בלבו אי� "וזה מבואר בכתוב 

תהלי� " (תעיבו עלילההשחיתו ה, אלקי�
ואחר כ� מתר" , שתחילה הוא נבל). א, יד

כדי שיוכל , "אי� אלקי�"הוא עצמו באמרו 
 .  ל"להשחית ולהתעיב באי� מעצור רח

 

ÌÈÓÎÁ È˘ÚÓ  
  "את� ראית�"

ושמעתי מתלמיד חכ� מופלג אחד שהיה 
ל נכד הגאו� "בקעלע� שמו רבי בצלאל ז

ו שסיפר בש� זקינ, "בעל מלבושי יו� טוב
כשישב בליל הסדר לומר ההגדה התחיל 

הנה כש� שאני יושב עתה בביתי : ואמר
כמו כ� עושי� כל אנשי העיר , ועושה הסדר

. וכ� כל אנשי המחוז. היהודי� סדר כמונו
וכל היהודי� בכל העול� , וכל אנשי המדינה

עושי� סדר של ארבע כוסות ומצה ואמירת 
 כולנו בדורנו עושי� הסדר. ההגדה כמונו
  .בליל הפסח

ג� ...  אצל אבותינו–? והיכ� ראינו כולנו זה
 �כ� כול� בדור שלפנינו והיכ� ראו כ

ואבותיה� ,  אצל אבותינו ה�–? אבותינו
' וכו, עד לדורות הראשוני�, אצל אבותיה�
, ורבנ� סבוראי והאמוראי�, עד להגאוני�

ונביאי� עד , ואנשי כנסת הגדולה, והתנאי�
ה ואהר� יהושע וכלב לזקני� ודורו של מש

 #  דור מקבלי התורה– דור הדיעה –' וכו
: אשר לה� כול� נאמר, יוצאי מצרי�

את� ראית� את אשר עשיתי למצרי� "
י "מכילתא ש� ורש(ל "ואמרו חז". 'וגו

לא בדברי� , לא מסורת היא בידכ�) מביאו
, לא בעדי� אני מעיד לכ�; אני משגר לכ�

  ..."�אלא את� ראית� אשר עשיתי למצרי

            )�  )רבי אליהו לאפיא
  
  "ושמרת� את המצוות"

בימי� שלפני פסח נקש עני עובר אורח על 
ע "ק רבי דוד מלעלוב זי"דלתו של הרה

חפש רבי דוד ולא מצא . וביקש ממנו נדבה
ברשותו מעות להעניק לעני וג� לא דבר 

" חיטי השמורה"ק את "לקח הרה. מאכל
והאכיל , ה דייסאבישל מז, שהכי� לו לפסח

כששאלוהו בני ביתו מה ראה . את העני
די� שימור : לעשות כ� השיב לה� רבי דוד
ושמרת� " החיטי� למדי� אנו מהפסוק 

ל "והרי מפסוק זה לומדי� חז, "את המצות
, דנתי". מצוה הבאה ליד� אל תחמיצנה"ש

את החיטי� לעני הריני מקיי� , אפוא
את  שלא להחמי" –עכשיו מצות שמורה 

 יזמי� לי –וחיטי� לפסח , מצות הצדקה
  ...ה חיטי� שמורות אחרות"הקב

 
  "כל ימי חיי� להביא לימות המשיח* "

כל ימי חייו של האד� עליו לעמול ולעשות 
...                        הכל להביא ולקרב את ימות המשיח

  )א מסלוני�"ר(
מה העבודה הזאת לכ� א  אתה הקהה * "

י שאינו מאמי� שאפשר  מ–" את שיניו
 בשעת –" לכ�"בשעת ה' לעבוד את ה

" בכל דרכי� דעהו"אכילה ושתיה בבחינת 
                              .   למה לו שיניי� לאכול–הקהה את שיניו 

רבבה כצמח השדה "*  )עבודת ישראל(
כמו ,  דומי� ישראל לצמח השדה–" נתתי�

הגרעי� הנזרע באר" לאחר שנרקב הוא 
כ� ישראל אחר הגיע� , מתחיל לצמוח

ת "כמעט לאפיסה גמורה יעזור לה� השי
    . וירבו ויגדלו

  )א חבר"רי   (                
שפו� חמת� אל הגויי� אשר לא ידעו� * "
 הנה בתחילה כתוב #" כי אכל את יעקב' וכו

 # "קראו", "ממלכות". "ידעו�"בלשו� רבי� 
. גי�כי ג� הגויי� בינ� לבי� עצמ� מפול

 לשו� יחיד כי בנקודה –" כי אכל"אמנ� 
אחת ה� פועלי� כאיש אחד והיא השנאה 

  .  הכבושה לע� ישראל
  )אור לישרי� (      

ונוהגי� להגביה " והיא שעמדה לאבותינו* "
ל אמרו " חז–) ל"י ז"ממנהגי האר(הכוס 

וזהו "  על יינ� משו� בנותיה�גזרו"
הכוס של יי� שאסרו חכמי� לשתות " והיא"

שלא התערבנו " עמדה לאבותינו"� "יי� עכו
  .ונטמענו בי� האומות

  
  "רבבה כצמח השדה נתתי!"

ה אינו מנחילנו "מדוע הקב, יש השואלי�
כבר עתה את כל הטובות שיהיו לימות 

שהרי אז יכולי� היינו להקדיש את , המשיח
ולא היינו נכשלי� , מנו לעבודת הבוראעצ

�  .בכל אסורי חמדת הממו
  

רבבה כצמח השדה "התשובה היא "
   "נתתי!

כש� שהדשאי� צריכי� קד� להזרע 
והקרקע נחרשת , בקרקע ולהרקיב בה

ורק לאחר . ומושקית ונעשית לעסה של ב"
כ� האד� אינו , מכ� מבצב" הצמח ועולה

מל אלא לאחר שהוא ע, זוכה לכל הטובה
ומתעטר , מכניע את חמריותו', בעבודת ה

  .במצוות



, "ותרבי. "אז זוכה הוא ה� לטובה רוחנית
כאשר ? אימתי" ותגדלי", וה� לטובה גשמית

המכנות , הוא בא מעטר במצוות שבתורה
שה� , ובסיגי� שמדרבנ�, בש� תכשיט ועדי
רק אז ". עדי עדיי�: " כמסגרת לתכשיט

ולטובות , "כנושדי� נ. "יזכה למעינות הדעת
את "אבל לא כאשר " שער� צמח", הגשמיות

     :  מ� המצוות" ער� ועריה
  )הפטרת שמות, אדרת אליהו(  

 

כי אכל את ... שפו! חמת! אל הגוי�
  יעקב ואת נוהו השמו

כאשר , בשלהי מלחמת העול� הראשונה
הצאר הודח מכסאו והשתלט תהו ובהו על 

' י�האדומ'ו' הלבני�'כנופיות , המדינה
שהו החפ" , התגוששו ושתיה� פרעו ביהודי�

. ל ובני ישיבתו בעיירה שומיא""חיי� זצ
ולפתע נפרצה , ישבו בבית הכנסת ולמדו

 �פר" ' הלבני�'הדלת ומפקד גדוד קוזקי� מ
 –קרא , "הנה ה�. "ואנשיו אחריו. פנימה

' אדומי�'אנשיו כבשו את העירה מיד ה
, וחפשו אחר תומכיה� ושרידי לוחמיה�
, והנה לפניו עשרות בני נוער מכונסי� יחדיו

  !מאנשי האויב, ודאי פלוגת לוחמי� ה�
זהו בית ", אמרו לו, "אי� אנו לוחמי�"

אי� הגוי יודע מהו , "ואנו מתפללי�, כנסת
אבל יודע הוא לבטח מהו בית , למוד תורה

. 'רבי�'יש כא� ג� ,"סינגוגה'א� זה ", תפילה
�  .שאל" ?מי הוא הרב כא

, אני האחראי כא�: "פ" חיי� ניגש אליוהח
  !"?מה מבוקש�

"�, "רצוני לדעת על מה את� מתפללי� כא
  .אמר

מימי לא : "השיבו החפ" חיי� בשלוה
נטל ". וא  עתה לא אשקר, הוצאתי שקר מפי

הנה : "ואמר, סידור ופתחו לפני תפילת מוס 
הנות� 'תפילת , האחת. לנו כא� שתי תפילות

צלחת שלטו� בכל דרכיו לה', תשועה למלכי�
', אב הרחמי�'וסמוכה לה תפילת . ומעשיו

המבקשת שרבו� העול� ינקו� נקמת ד� 
, ועתה. היהודי� שנרצחו על לא עול בכפ�

איזו מה� , בחר ל� אחת משתי תפילות אלו
  !"נתפלל עלי�

, אמר!" את הראשונה', רבי�, 'את הראשונה"
  ..ופקד על אנשיו לעזוב את המקו�

  )�חפ� חיי(
   
"�  "ושחטו הפסח... וקחו לכ� צא

ר" כצבי , הוי וקל כנשר: "הנה אמרו חכמי�
 #".לעשות רצו� אבי� שבשמי�, וגבור כארי

נשר רמז , נמר, ראשי תבות של צבי אריה
קחו למודי� מה� לצר� עבודתו , לה� הכתוב

  )ב� איש חי(                                   !יתבר�
  

  " הה�ויהי בימי� הרבי�"
אבל האד� , שכל ההתחלות קשות, ידוע

מה עשו ,  ג� לגרוע ביותר–מתרגל לכל מצב 
היו משני� בכל פע� את סוג ? המצרי�

ועד שלא , העבודות ומחליפי� את התפקידי�
הטילו עליה� , הספיקו להתרגל לעבודה אחת

  .עבודה אחרת
ויק� מל� חדש על : "וזהו שדרשו רבותנו

שגזר , הינו". יו שנתחדשו גזרות–מצרי� 
בכל פע� גזרות חדשות והטיל עליה� עבודות 

  .חדשות
למרות , "ויהי בימי� הרבי� הה�"לכ� כתוב 

ובדר� הטבע היה לה� , שעבר כבר זמ� רב
ויאנחו בני ישראל מ� ", להתרגל לעבודת�

משו� שכל העת שנו את סוג ". העבודה
 . ולא הניחו לה� להתרגל אליה. העבודה

  )ב� איש חי(                               
  "ויזעקו ותעל שועת�"

הקל : "הפה הוא כלי הנשק של ע� ישראל
, עשו חי על חרבו". קול יעקב והידי� ידי עשו

תפלתו נשמעת ,  כחו בפיו–וע� ישראל 
  .והוא נושע בזכות למוד התורה, במרו�

שלא די בכ� שהוא יוצא , אבל כל חיל יודע
יודע , תחמשתלמלחמה מצויד ברובה וב

: יש צור� בתנאי נוס . ומכו� למטרה, לירות
  !ולא תעלה בו חלודה, שהרובה יהיה נקי

הרוצה לפעל בתפלתו ולהענות , א  האד�
  .,בבקשתו חיב לראות

מלשו� הרע , שפיו יהיה נקי מדבורי� אסורי�
בני ישראל . משקר ומרכילות. ומליצנות

: ל אמרו"וחז, שמרו על לשונ� במצרי�
לפיכ� עלתה זעקת� " שנו את לשונ�שלא "

   )ב� איש חי(   ! וה� נושעו מגלות�, השמימה
   
  "מגיד"

כל אריכותו : בספר מנהגי החת� סופר כתוב
ותרג� , היה ע� הילדי� והילדות הצעירות

וביאר תוכ� , לה� כל תיבה ותיבה בהגדה
  .העני� מבלי לומר שו� דרוש כלל

  

"�  "קדש ורח
דר� המוסר רבי� מהקדמוני� דרשו ב
ומעיר בעל . והעבודה את סימני הסדר

היא בכל " קדושה"הלא " נודע ביהודה"ה
כמו שכתב , מקו� לפרוש א  מ� המותר

 קדש עצמ� –" קדושי� תהיו"פ "� עה"הרמב
א� כ� מדוע אחר זה נאמר , במותר ל�

הלא , כלומר לרחו" ממעשיו הרעי�" ורח""
דר� העבודה הישרה והאמיתית תחילה 

ורק אחר כ� , מכל האסור מ� הדי�לפרוש 
  .להתקדש א  מ� המותר

אלא כשהאד� חוטא ושונה בחטא אמרו 
והיינו כי כח היצר , ל שנעשית לו כהיתר"חז

, החומרי שבו גבר על כח הדעת הרוחני שבו
' ועל כ� בעת התעורר לבו להטהר ולשוב אל ה

אזי מתייחס להנהגתו , ולעזוב דרכיו הרעי�
ר שמעשיו נעשו לו אח" מידת חסידות"כ

הרי הוא בעיני עצמו כפורש מ� , כהיתר
  ..ההיתר
כיו� שנפתח לבו ופורש ממעשיו , אמנ�
או אז מתגבר כח הדעת שבו ושוב , הרעי�

נפקחי� עיניו לראות את מצבו האמיתי 
, העגו� שכולו שקוע ומסובב בסיגופי החטא

 )ח"חידושי הצל(       ". ורח""ואז שיי� לומר 
 

 לכותוה הליכות
  ליל הסדרהלכות
, הסדר היריעה מלפרט את כל דיני ליל תקצר

  :ונשתדל לעמוד על נקודות חשובות בו
 מצוותבליל הפסח אנו מקיימי� שתי * 

, סיפור יציאת מצרי�) מ� התורה(דאורייתא 
  מרורושני מצוות דרבנ� אכילת , אכילת מצה

  . ארבע כוסותושתית
 וותהמצ זה ג� הנשי� חייבות בכל בלילה

  .הנהוגות בו
, יש לשתות לכתחילה רביעית שלמה* 

יש .  רוב רביעית יי� או מי" ענבי�ובדיעבד
) כדי זמ� שתית רביעית(לשתות בבת אחת 

  . דעת הפוסקי�לצאתכדי 
 המצהבלילה זה יש לשתות ולאכול את * 

 ל" זצ�"בהסבה על צד שמאל ולפי דעת מר
 ל" זצ�"מרג� הנשי� חייבות בהסבה ומוסי  

שא� אכל או שתה בלא הסבה לא יצא ידי 
 את כל ולשתותוצרי� לחזור לאכול , חובה

. וכ� אכילת מצה ואפיקומ�, ארבעת הכוסות
 אשכנז חכמיולפי דעת . וכ� מנהג הספרדי�
, וכ� לפי מנהגי אשכנז. נשי� אינ� מסיבות

 � הינוא� אכל או שתה בלא הסבה הדי

�כוס שלישית : לגבי ארבע כוסות: כדלקמ
ורביעית לא יחזור כוס שניה יש לחזור 

כוס ראשונה מהוה .  עוד כוס בהסבהולשתות
  . בעיה

, א� לא אכל בהסבה: לגבי אכילת מצה
א� גמר .  ויאכל כזית מצה בהסבהיחזור

�  .לא יחזור ויאכל, סעודתו ואכל אפיקומ
 לאומרה יש #מצות סיפור יציאת מצרי� * 

 י"בשמחה ועל דר� שאלות ותשובות וע
 והגדת"מחשה כמובא בתרגו� אונקלוס ה

 # ' תראה לו' דהיינו #"  לבנ�ותחוי "#" לבנ�
  .  את המאורע בצורה ציוריתויבי�שירגיש 

. מרור, את לש� יחוד קוד� אכילת מצה* 
כור� יאמר לפני הנטילה על מנת שלא יגר� 

 לח�המוציא 'יקח שלוש מצות ויבר� , הפסק
 כ"אח. ויאחז בשלוש המצות', מ� האר"

משמיט את המצה התחתונה ומבר� על 
ברכה זו נאמרת רק בלילות . (מצהאכילת 

הסדר ולא בשאר ימות החג שאז מברכי� 
  ).בלבד' המוציא לח�'

בוצעי� שתי כזיתות אחד מ� המצה * 
וצרי� .  ואחד מ� המצה האמצעיתהעליונה

 כדי אכילת תו� ובהסבהלאכל� בבת אחת 
 דקות 4 יש סוברי� שזמ� אכילת פרס (פרס

  ). דקות6ויש אומרי� 
 לא א� או בשעת הדחק בדיעבד יוצא ולחולה
 דקות וכתב המשנה ברורה שיש 9עבר 

להכניס לפיו את שני הזתי� וללועס� בבת 
 לא מחויב לבולע� בבת אחת אלא אבלאחת 

 יבלע כ"יבלע כזית אחת בבת אחת ואח
  .השאר

 יצא מעט אפילו בולע הכזית במעט ובדיעבד
  .א יעבור הזמ� של כדי אכילת פרסהעיקר של

 אכילתאת האפיקומ� יש לאכול ג� כ� כדי *
השנה . פרס וכ� יש לאוכלו לפני חצות הלילה

  . 12:57זמ� חצות הינו בשעה 
 פריבורא 'לפי מנהגי הספרדי� מברכי� * 

�רק על כוס ראשונה וכוס שלישית ' הגפ
)�לפי מנהג אשכנז ). שהיא כוס ברכת המזו

  .כל כוס וכוס על מברכי�
 להזהר לשתות כוס שלישית או כוס יש

 בשיעור רביעית שלמה בכדי שיוכל רביעית
�  .לבר� ברכה אחרונה על הגפ� ועל פרי הגפ

 מאומהלאחר אכילת האפיקומ� אי� לאכול * 
) תה או קפה, מי�(אלא אפשר לשתות בלבד 

 להמשי�וג� זה רק לצור� גדול כגו� שרוצה 
ל הלילה עד בסיפור יציאת מצרי� כ

  .שתחטפנו שינה
.  גר�17#21בער� ) בנפח(שיעור כזית מצה * 
במצת יד ממוצעת זה ) OZ אונז 0.5 #  0.7(

  .כשליש מצה
 28 על פי כזית משקל השיעור למחמירי�

  ). ידת מצOZ אונז 1(גר� 
 גר� 86 א"שליטלפי הרב נאה :  משקהשיעור

)3.01 OZ אונז.(  
 OZ 5.25 (גר� 150 ל" זצא" החזולשיטת

  ).אונז
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  רמז חמ� ומצה

ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרי� עגת 
מצות כי לא חמ" כי גורשו ממצרי� ולא יכלו 

  ).לט, בא יב(' להתמהמה וגו
ד מה טע� הוא זה שאפו את הבצק "ויל

והלא בעשור , מצות לפי שגורשו ממצרי�
חודש אמר לה� משה שיצאו בארבעה עשר ל



 
 

 

והיו יכולי� , בערב אחרי אכילת הפסח
בזמ� שיהא שהות , לאפות הלח� מקוד�

  .י"עיי� רש, להתחמ"
שהמצוה שהיתה שלא יתחמ" לפי , ויש לבאר

שלא צרי� , שחמ" מורה על דבר הנגמר
ומצה מורה על דבר , להמתי� עד שיתחמ"

  .יתחמ"שצרי� להמתי� עד ש, שלא נגמר עוד
ולפי שישראל לא יכלו להתמהמה עד סו  

כי א� , ארבע מאות שנה שיהא נגמר הגלות
שערי ' ו לנ"היו יושבי� עוד היו נופלי� ח

ה שלא "כ לרמז זה צוה לה� הקב"ע, טומאה
יאפו הבצק חמ" כי לא נגמר עוד הגלות לפי 

�  .שגורשו ממצרי� לפני הזמ
) מא#ש� מ(ז מה שנאמר "ואפשר להוס  ע

, ושב בני ישראל אשר ישבו במצרי�ומ
ויהי מק" , שלשי� שנה וארבע מאות שנה
ויהי בעצ� , שלושי� שנה וארבע מאות שנה

  .מאר" מצרי�' היו� הזה יצאו כל צבאות ה
  :הפסוקי� האלה קשה להבי� על פי פשוטו

  .כפל הלשו� ומושב בני ישראל אשר ישבו. א
א� כתוב שישבו בני ישראל במצרי� . ב

למה צרי� לחזור , אות ושלושי� שנהארבע מ
לכתוב שמק" ארבע מאות ושלושי� שנה 

 –הלא וודאי שא� לא ישבו ש� יותר , יצאו
 .שיצאו

למה כתוב שני פעמי� תיבת ויהי שהוא . ג
מה , )י"ועיי� רש: עיי� מגילה ט(לשו� צער 

 ?צער היה ש� כשיצאו
והלא במצרי� לא ישבו אלא מאתי� ועשר . ד

 . ב אשר ישבו במצרי�שנה ולמה כתו
  ל שהכתוב לא בא לספר כמה "ה נ"ובעז

  
  
  

אלא לרמז לנו למה לא ישבו , שישבו במצרי�
במצרי� ארבע מאות ושלושי� שנה לגמור 

ותיבת אשר ישבו , הגלות שנגזר עליה�
, במצרי� אי� משמעו לשו� עבר שישבו כבר
אלא ישבו כונתו שהיו צריכי� לישב ש� כדי 

  .זר עליה�לגמור הגלות שנג

פירוש מ� , ויהי מק", ועל זה עונה התורה
א� היו יושבי� עוד ש� כדי , " שני�"הק

היה יכול להיות צער כי היו , לגמור הגלות
עוד יו� לא היו ' ט שאפי"שע' נופלי� לנ

לכ� כתוב ויהי בעצ� היו� , יכולי� להשאר
  )אמרי פנחס(    )ש� מא(' הזה יצאו צבאות ה

  
 "�� ההויהי בימי� הרבי"

פע� ישב החפ" חיי� בביתו ובני הישיבה 
מדוע אי� : נענה ואמר, עוטרי� אותו סביב

שידריכונו , לנו בגלות מרה וחשוכה זו נביאי�
שנדע על יד� ? ויוכיחונו ויפעלו טובות עבורנו

כפי שהיה , היכ� אנו אוחזי� ומה צפוי לנו
  ?בימי� עברו

שמצינו בתורה הקדושה , העני� הוא: והשיב
בהיות משה רבינו במצרי� נת� עיניו ולבו ש

וכפי , להיות מצר בצער� של ישראל
שהמדרש אומר בראותו יהודי נושא מריצה 

וכשראה יהודי , עמוסה טיט ר" לעזור לדחפה
עומס לבנה כבדה על שכמו הטה את שכמו 

ראה מצרי מכה איש , לסבול את כובדה
מוב� שברב . והרג את המצרי, יהודי מאחיו

ולא , יה מתחנ� ובוכה על שבר בת עמוצערו ה
הניח לקדוש ברו� הוא כביכול מרב תפילות 

אבל הקדוש ברו� הוא ידע שקשי . ותחנות
השעבוד נצר� כדי להשלי� זמ� ארבע מאות 

והוא , שנה שנגזרו בברית בי� הבתרי�
סובב שמשה , מה עשה. לטובת� של ישראל

�ואז יכול היה , רבינו יאל" לברוח למדי
 ברו� הוא כביכול להכביד את עול הקדוש
ככתוב לאחר מנוסת משה רבינו . השעבוד
�  ויהי בימי� הרבי� הה� וימת מל� : "למדי

  
מצרי� ויאנחו בני ישראל מ� העבודה 

ותעל שועת� : "ובכ� התקרב הק", "ויזעקו
  ".אל האלקי� מ� העבודה

ה� , אלו היו עמנו נביאי�: א  בזמננו כ� הוא
ני� לפני הקדוש ברו� הוא היו זועקי� ומתחנ

ולא היו נותני� דמי לו על אריכות הגלות 

המרה והחשוכה אבל הקדוש ברו� הוא יודע 
כי , שאריכות הגלות וקשייה ה� לטובתנו

בגלות זו מסכמי� את כל החשבונות 
לפיכ� , ומתקני� את כל התקוני� הנצרכי�

  .לא הקי� לנו נביאי�
אש נענה ר, כשסיי� החפ" חיי� את דבריו

ל "הגאו� רבי משה לנדניסקי זצ, הישיבה
רואי� אנו שג� בשעת חרב� , אכ�: ואמר

כי אלו . הבית שהה ירמיהו הנביא בענתות
ומונע את ' היה בירושלי� היה זועק לה

�והקדוש ברו� הוא לא היה יכול , החרב
לשפו� חמתו על עצי� ואבני� והיה חלילה 

כי שאנו רואי� שכאשר , על הנפשות
לנתח ילד כדי להציל את חייו מבקשי� 

כי ברחמנותה על , מוצאי� את הא� מהחדר
ילדה עלולה היא למנוע את הניתוח שיביא 

  .להצלתו
  .והסכי� החפ" חיי� לדבריו

  )נב, עמ, חב, שיחות החפ� חיי�( 
  
  
  

 נשמת לעילוי העלון
  הצדקנית הרבנית היקרה   

�  ה"ע רחל בת שרה יג

  ה.ב.צ.נ.ת


