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Please go to www.TorahAnytime.com to listen to Rabbi Shmuel 
Gluck, and other popular speakers, on TorahAnytime.

hen we were children, we always wanted to 
know why we were being told to do things and 
we felt that we had a right to know. If we didn't 

receive an explanation, even if we instinctively knew that 
we wouldn’t understand what was explained to us, we 
would fulfill our task halfheartedly, at 
best. We believed that, if we understood 
what was asked of us, we would actually 
do it with gusto and then succeed.
 
We still have the child within us, 
stubborn and tired of, “Just do it 
because I said so”. Now, as adults, we 
consider it our unalienable right to 
understand everything asked of us. This 
right becomes more important to us because we believe 
that we are smart enough to understand everything. This, 
the Malbim explains, is the definition of Ga'avah, the belief 
that we can understand something which is, in truth, 
beyond our scope of understanding.
 

Now, we are experiencing unprecedented events and we 
are being asked to stay upbeat throughout. But we do not 
understand what is happening and therefore, we are not 
up to the challenge. I would like to offer some thoughts. 
The Torah has given us guidelines, some of which are 

falling into place.
 
Let’s start with a perspective. How 
we react today depends on how, until 
now, we perceived Hashem. Here’s 
why. Imagine someone coming late to 
an appointment with you. What do you 
assume happened? It all depends on 
what you thought of him previously. If 
you always considered him to be lazy and 

irresponsible, then you will assume that he was negligent 
for not coming on time. If you generally consider him to 
be a responsible person, you will automatically assume 
that something transpired that was out of his control.
 
I often visit schools during the school year. One of 
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hlomo Hamelech writes in Mishlei, Mi Yomar Zikisi 
Libi, Toharti Meichatasi, who can say that my heart is 
righteous, (that) my thoughts are pure? His message 

is that even if people’s actions can be done properly, it’s 
more difficult to ensure that their thoughts are as pure 
as those actions. In addition, once their thoughts aren’t 
pure, no one can be certain that their actions are pure.
 
To highlight how that thought leaves no exceptions, the 
first Rashi in the Parsha writes, B’yoser Tzorech L’zareiz 
Odom B’mokom Chisoron Kis, people need to be warned 
to make the right decisions when those decisions may 
cause them a financial loss.
 
Two thoughts come to mind when I learn this Rashi. 1) Is 
it possible to consider that Aharon himself will be biased 
because of the money factor? 2) It isn’t even Aharon’s 

money. The costs are covered by the Bedek Habayis. Why 
then are we worried that Aharon will be biased because 
of the costs?
 
The message is that human nature, regardless of who 
we are speaking about, acts differently when money 
is involved, even if it isn’t their own, regardless of any 
relevant factors (of course, there is a in degrees).
 
Many people insist that they are objective. No one 
is objective and money will always distort people’s 
reasoning. Therefore, we must always second-guess 
ourselves and think twice whenever decisions involve 
money, even if only indirectly. 

S

"In other words, you 
have no facts, only 

opinions. But you think 
you have facts. "

 
 

Parshas Tzav - A Study in Korbanos - Part 2  
David Gurwitz 

 
Next week, we will explore some fascinating common aspects between Pesach and Shabbos. 
However, in considering the connection between Parshas Tzav, with its detailed treatment of 
korbanos, and Shabbos, it occurred to me, in light of what we discussed last week, that the “coming 
close” aspect of a korban - its literal meaning - is, in fact, directly and powerfully related to Shabbos, 
as seen in the word tikrav, meaning, you shall come close. How can we understand this? 

Let’s look at the word. It is spelled Tof (400), Kuf (100), Reish (200) and Bais (2). These letters add 
up in value to 702, which is the value of Shabbos. 

With this in mind, perhaps we can stop and think about the significance of this gematria and use 
Hashem’s weekly gift of Shabbos as a way to truly draw close to Him. 

Chazal tell us that, after Shabbos, the malachim review the chiddushim that each additional 
neshamah brings out during Shabbos. Committing to take on a new action or learning seder or 
refraining from an action for the following week - im toshiv raglecha - is also a chiddush, a newness. 
That is our spiritual derech for after Shabbos to aim for during Shabbos. 

Therefore, before Shabbos, Chazal tell us that it is important to do teshuvah, which is related, of 
course, to the word Shabbos. One way to do so is to be cognizant of what wonders Hashem did for 
us all week.  

We have a way to do so every week, by reciting Tehillim 107, “Hodu laHashem ki tov ki le’olam 
chasdo, which we say, or should say, after Minchah on Friday, before we say Lechu Neranenah and 
begin the exciting time of entering Shabbos.  

The author of sefer Me’or Einayim, one of the rebbes following Rav Elimelech of Lizhensk and the 
founder of the Skverer Chassidic line, explains that the Baal Shem Tov added the reading of Tehillim 
107 at this time, as we leave the six days of danger for the protection and “salvation” of Shabbos. 

One of the sons of the Me’or Einayim was the Triste Rov. He provides a fascinating insight regarding 
Shabbos and its related power of teshuvah:  

The 39 melachos that we are forbidden to perform on Shabbos can be looked at as three groups of 
13. Thirteen is the value of the word echad, meaning one. The letter Alef has a value of one, so, 
when it is spelled out - Alef (1), Lamid (30), Pey (80) - as we also discussed last week, in a different 
context, it has a value of 111. Three times 111 - representing the three echad aspects of Alef - adds 
up to 333, which is the value of the word sheleg, snow. We can make ourselves free from sin, and 
white as now, if we follow the mandate to not perform the 39 melachos on Shabbos. 

chai Virayai, we are in a war zone. There are 
casualties, רחמנא ליצלן, there are wounded, השם 
 .and the rest of us are trying to stay alive ,ירחם

This scenario, for all of us, is something we’ve never 
had to experience and IYH when it’s over, we hope 
to never have to live through this again. Serious 
Chachamim and not such serious Chachamim and 
even more people who are Chachamim in their own 
minds have offered their insights, their perspective on 
what’s happening in our world turned upside down 
and inside out. I’ll let you decide which category my 
thoughts fall into. 

In our thoughts about the job that awaits Moshiach: 
to transform the entire world to believe in Hashem, 
 to convert any and every believer ויאמר כל אשר נשמה באפו
in every far-flung religion to that אמונה, seems to be 
so insurmountable ONLY Moshiach could do that. 
What could possess the world, in its entirety, to know 
that. We know that there are leaders that can control 
their own city, their own state or country. We’ve 
also seen where leaders can project their ideology 
to masses beyond their country- communism, 
Nazism, liberalism…etc. But to the whole world? 
EVERYBODY? What idea, what belief, what theory 
has ever had the scope, the range to envelope the 
planet, in its entirety-מהודו ועד כוש? Kadosh Baruch Hu 
is showing us the “floor sample” of something that 
has the whole world is its hand, enabling us to know 
what the day of והיה ביום ההוא will look like. 

Another thought. The (430:1) רמ״א brings the minhag 
to say the Hagodoh from היינו  etc. on Shabbos עבדים 
Hagadol. The Gaon argues. Based on the limud of יכול 
 which Chazal dismiss because it says only מראש חדש
that day- ההוא  .together with Matza and Marror ביום 

Regardless of what your Minhag is, this year לכל 
 ,we have enough time to prepare the Hagaddah ,דעות
before the Seder-whether you’re saying it to your wife 
alone or to some of your kids. I told the Rebitzin עמו״ש 
to prepare the Ma Nishtana and if she gets up on a 
chair and says it nicely, she’ll get a prize. All the נשים 
 deserve a prize ANYWAY with or without the צדקניות
Ma Nishtana.

There is Haffledike vort that I always love to say, just 
because its “taka hafledik.” But this year, its more 
relevant and significant than ever. We all know the 
ההגדה׳ס  Chazal that he brings to bolster his idea בעל 
המרבה מצרים the more you discuss ,כל   you are ,יציאת 
אליעזר  The story of .משובח יהושע  and רבי   רבי and רבי 
עזריה בן  עקיבא who came to רבי טרפון and אליעזר   for רבי 
the seder and talked until the zman קריאת שמע. Asks 
the ערוך השלחן (in his Hagaddah ליל שימורים) why did 
all these  תנאים convene with רבי עקיבא who lived in בני 
 for the seder? (certainly, before Pesach programs ברק
ever existed) Even more so, he asks, on רבי אליעזר who 
holds (Sukkah 27B) that one is not permitted to leave 
his house on a רגל, on Yom Tov, why did he leave? 
Says the Nevardika Rav to refer back to the Gemara 
Makkos (24A) that the very same set of תנאים – plus 
 walked by the rubble of the just destroyed -רבן גמליאל
Bais Shaini. There they saw a fox running out of the 
קדשים עקיבא and they burst into tears except קדש   רבי 
who laughed. When he explained his laughter to 
them he said that he somehow saw, sensed, felt the 
potency of the Nevuah of Zecharia (despite it telling 
of a renewal of life in Yerushalyim after the second 
 of old men and women sitting in the streets of (חורבן
Yerushalayim, holding canes in their hands because 
of age, the streets will be filled with young children 
playing. (I heard the Chofetz Chaim said that what 
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'אין אדם שומע לי ומפסיד'  
‘No one who listens to Me and loses out’ 

Unfortunately, because of the Coronavirus, in one motion the 
government shut down the places of learning. Many institutions 
were stocked with large quantities of dairy products and meat 
items with no way to store them for the future and they offered 
them to anyone who wanted to take them.  
I received a call from an institution which had a lot of chicken 
and milk to distribute. I was interested in the chickens which 
they were not allowed to freeze by order of the health 
department. He explained to me that the hechsher on the 
chickens were not up to my standards. I called Rabbanim and 
mashgichim to clarify if I might be able to rely on it, but they all 
replied that this specific hechsher was not reliable. Not that the 
chickens were chalilah treif, the chickens were kosher, but the 
shechita was not mehadrin.  
I accepted the ruling despite my own personal difficult situation, 
and I did not take the full cases of chickens which I thought to 
set aside for Pesach. I passed on the chickens thinking that 
Hashem was testing me and with the assurance that whoever 
listens to the voice of Hashem never loses out. 
The next day, a friend asked me if I wanted to buy chickens at 
wholesale. The price was very cheap for fresh poultry with a 
very good hashgacha, and I bought plenty of chickens for 
Yomtov. 
The story is not over. A few days later, another friend called who 
was the administrator for a large institution and he asked me if I 
wanted meat for Pesach since they ordered a lot before the 
government shutdown and now they were left with meat that 
they did not know what to do with. Also they were not allowed 
to freeze fresh meat, so he was giving it out. 
I was thrilled and I saw how Hashem rewards His creations. I 
missed out on the chickens and I received beef instead at a price 
lower than the chickens that I refused. Even the chickens that I 
did buy were very cheap, lower than market value. 
 I saw in actuality the words of Chazal, “No one who listens to 
me loses out”. 

 ז.ע.
  

509.408 

Tzav 
5780 

ע בהם יקדששר יגא  
Whoever touches them shall be holy  

What does it mean to be attached to Tzaddikim? Today, we have 
no concept of what it means to cling to Tzaddikim. Now we have a 
unique opportunity to learn what it means to be attached to 
Tzaddikim. We have become accustomed to go to Tzaddikim to ask 
for brachos, and if chas v’shalom someone is sick, we run to all the 
Tzaddikim, open and hidden, to receive their brachos, but is this the 
way to attach to Tzaddikim? Is this the way the holy Baal Shem Tov 
and all the righteous of the generations led us? Is a Tzaddik like a 
bank officer chas v’shalom, they come to him asking for money?! 
In the laws of the Mincha [meal-offering] in our parsha the Torah 
states (6:11) 'כל אשר יגע בהם יקדש' – ‘whatever touches them shall 
become holy’ and Rashi explains: Shall become holy – to become 
like it. So that if it is invalid, they will become invalid; and if it is 
valid, they shall be eaten with the stringencies of the meal-offering. 
Chazal have said (Bava Kamma 92b; Keilim 12:2) ‘Anything attached 
to that which is tahor [pure], is tahor’. Perhaps, in the past this was 
difficult to explain, today there is no need to explain. Now we know 
how even a small contagion can change the lot of a person for life 
or chas v’shalom for death. Thus, we have no questions regarding 
spiritual teachings since anything attached to kadosh becomes holy. 
A real example of this is the upcoming holiday of Pesach. We know 
that all food that touches chometz becomes chometz and based on 
this we can learn the way of avodas Hashem. 
The Rambam rules that the mitzvah of 'ולדבקה בו' – ‘to cling to Him’ 
(Hilchos De’os 6:2 to Devorim 11:22) refers to Talmidei Chachamim, 
and whoever attaches himself to them becomes holy like they are. 
It is literally like attaching himself to the Creator, and now we 
return to our original question, what does it mean attachment to 
Chachamim? 
Throughout the generations, and particularly when the holy Baal 
Shem Tov and his students spread his ways in the world, we saw 
many people who became close with and attached to Tzaddikim 
become great and holy themselves. The main thing by them was to 
see the way in avodas Hashem Yisbarach. Not just to come to 
Tzaddikim for advice and brachos, but just to be close to them, for 
when a person attaches himself to a Tzaddik, he sees and learns 
from him how to be warm with avodas Hashem and how to elevate 
more and more, until he merits to reach lofty levels for ‘anything 
attached to tahor – is tahor’. 

- Tiv HaTorah - Tzav  
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An Incredible Explanation from the Kol Bo

Those Who Left Mitzrayim Broke Off Pieces of Their Matzos 
to Share with Those Who Did Not Have Matzos

Rabbi Pinches Friedman
Pesach 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

עִֹני" :(3 ֶלֶחם  ַמּצֹות  ָעָליו  ּתֹאַכל  ָיִמים   for seven days, you—"ִׁשְבַעת 
shall eat matzos because of it, bread of affliction.

There is a discrepancy here between how this passuk is 
read and how it is written.  We read the phrase as "לחם עוני"—
“lechem oni”—although it is written as "לחם עני"—“lechem 
ani.”  The Gemara expounds on this passuk (Pesachim 115b): 
 "לחם עוני, לחם שעונין עליו דברים הרבה. דבר אחר לחם עוני, עני כתיב, מה

 Lechem oni” (the way it is“  עני שדרכו בפרוסה אף כאן בפרוסה".

The Reason We Break the Matzah 
 before Reciting “Ha Lachma Anya”

In anticipation of Chag HaPesach, which approaches 
auspiciously, we wish to examine the fourth of the fifteen 
“simanim” of the Seder--"יחץ".  The Shulchan Aruch explains 
“yachatz” as follows (O.C. 473, 6): He should take the middle 
matzah and break it in two.”  The source for this practice 
comes from parshas Re’eh.  There, it is written (Devarim 16, 

Next Shabbas is Shabbas HaGadol.  The Mateh Moshe explains in the name of his Rav, the Maharshal, the reason for 
this designation.  On the Shabbas preceding Pesach, most congregations read the Haftarah from the prophet Malachi 
that concludes with the passuk (Malachi 3, 23): ".הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה' 'הגדול' והנורא"  “Behold, 
I send you Eliyahu HaNavi before the coming of the great and awesome day of Hashem.”  Hence, the name 
Shabbas HaGadol—the Great Shabbas.  

Before beginning this essay, I would like to offer words of “chizuk”—moral support.  The Ba’al Shem Tov hakadosh, 
zy”a, teaches us an important lesson.  Every decree of “din” conceals within it an aspect of “chesed.”  Hence, it is 
imperative that we seek out and identify the “chesed” concealed within our current predicament.  By doing so, we 
mitigate the “din” and transform it into “chesed.”  This was the strength and gift of Nachum Ish Gam Zu.  As we learn in 
the Gemara (Ta’anis 21a), no matter what his predicament, he would declare: "גם זו לטובה"—this, too, is for the good.  
Let us follow his example and transform the current “din” into “chesed.”  

Referring to the future geulah, the prophet Malachi promises us (ibid.): "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם"—and 
he will turn back the hearts of fathers with their sons and the hearts of sons with their fathers.  Strangely, 
this promise is applicable to our current situation.  Due to the terrible virus plaguing the world, fathers and sons 
are confined together in their homes.  Let us take advantage of this situation to connect with one another in the 
traditional, Torah way, as passed down from generation to generation, in preparation for the future geulah—which 
should come swiftly, in our times!  Amen.  

                                                                   לזכר נשמת לאה בת ר' ישעיה מנחם           לזכות רפואה שלימה אסתר בת מרים     בס"ד                                                    

For questions, comments, to purchase the Sefer “Parshah Pshetl”, or to receive a free weekly Dvar Torah on the Parsha- Please email: ParshaPshetel@gmail.com  Thank you, Y. Schechter 

TThhoouugghhttss  CCoouunntt  TToooo  
צו את אהרן ואת בניו לאמר  ““  22::66
זאת תורת העלה הוא העלה על  
מוקדה על המזבח כל הלילה עד  
  ””הבקר ואש המזבח תוקד בו 

“Command Aharon and his sons saying: 
This is the law of the elevation-offering: It 
is the elevation-offering that stays on the 
flame, on the Mizbe’ach all night until the 
morning, and the fire of the Mizbe’ach 
should be kept aflame on it.”  In the entire 
Parshas Vayikra, there is not even one 
command that Hakodosh Boruch Hu gives 
to Aharon Hakohen, rather they are all to 
his sons.  Why is this so? Additionally, why 
is the Korbon Olah the first Korbon 
mentioned?   
 In the entire Parshas Vayikra, 
there is not even one command that 
Hakodosh Boruch Hu gives to Aharon 
Hakohen, rather they are all to his sons.  
Why is this so? Being that Aharon Hakohen 
sinned with the Eigel, Hakodosh Boruch Hu 
did not want his Avodah.  That is until 
Aharon strengthened himself in Tefilah, 
and did a proper Teshuva for his connection 
to the Eigel – then the Torah says, “  צו את
 that Hakodosh Boruch Hu now – ”אהרן
desired his Avodah. (ר' יעקב מווינא)  
 Why does the Torah start 
speaking about the Korbonos with the 
Korbon Olah?  The Medrash connects this 
Posuk to the Posuk in Mishlei 10:12 “  שנאה
 – ”תעורר מדנים, ועל כל פשעים תכסה אהבה 
“Hatred stirs up strife, but love covers up all 
faults.”  We can explain the connection that 
the reason that Aharon Hakohen was not 
mentioned at all in Parshas Vayikra, and is 
mentioned here the first time, is because of 
the Chet of the Eigel.  The Medrash in 
Parshas Tetzaveh, Shemos Rabbah 37:2 
tells us that while Aharon Hakohen did 
actually have a part in the making of the 
Eigel, in his heart, he only meant for good, 
and he received reward for those good 
thoughts.  (He agreed to do it, and thought 
that he would stall to give Moshe enough 
time to return, and thus the Eigel would not 
have come to fruition – however his plan did 
not work).  We see from here that if we go 
according to action, Aharon sinned with the 
Eigel.  However, if we go according to 
Machshavah, thoughts, then not only did 
Aharon not sin, but he received reward for 
his good thoughts.  Being that until here 
Aharon Hakohen was not mentioned, it 
must be that Hakodosh Boruch Hu was 
saying that thoughts do not count, only 
actions, and being that Aharon made the 
Eigel, his service was not desired.  However, 
here that Aharon’s name is mentioned, it 
shows that Hakodosh Boruch Hu was 

judging according to thoughts.  The 
question is, where do we see that thoughts 
in fact count, and have substance?  What 
could Aharon say to be redeemed for his evil 
act by virtue of his good thoughts?  
Hakodosh Boruch Hu always leads the way, 
as it says in Tehillim 25:8 “ שר ד', על כן  טוב וי
 Hashem is good and“ – ”יורה חטאים בדרך
upright, therefore, He guides sinners on the 
way.”  The answer that was given to Aharon 
was, “זאת תורת העולה” – as it says in Vayikra 
Rabbah 7:3 that the Korbon Olah comes to 
rectify the thoughts of one’s heart, as it says 
in Yechezkel 20:32 “והעולה על רוחכם.”  We see 
from the Korbon Olah that thoughts do 
matter and are counted, for if one needs to 
bring a Korbon Olah for bad thoughts which 
he had, means that bad thoughts count, 
then certainly good thoughts count and 
have meaning. Thus, the Torah begins here 
with the Korbon Olah, “צו את אהרן” – 
command Aharon, “לאמר” – that this is what 
he should say – just as the Korbon Olah 
comes to atone for evil thoughts, so too 
Aharon’s positive thoughts during the 
making of the Eigel count, and he can 
achieve an atonement for his actions, and 
would receive reward for his thoughts.  
 (חכמת התורה )
 It appears from the Medrash in 
Vayikra Rabbah 7:1 that Aharon is not 
mentioned in Parshas Vayikra due to the 
Chet of the Eigel.  Here, Moshe Rabbeinu 
was Mispalel on Aharon’s behalf, that he 
should be forgiven and should be 
mentioned.  Hakodosh Boruch Hu fulfilled 
the Tefilos of Moshe Rabbeinu and his name 
is mentioned here.  Aharon Hakohen did a 
great Teshuva for his sin of the Eigel, but 
Hakodosh Boruch Hu said that while 
Aharon did attain an atonement, a Ba’al 
Teshuva is not like a complete Tzaddik.  
Moshe Rabbeinu was not satisfied with 
this, and pleaded with Hakodosh Boruch 
Hu that a Ba’al Teshuva should be 
considered like a complete Tzaddik.  Thus, 
Hakodosh Boruch Hu told Moshe, “  זאת תורת
 he who wants to elevate himself, to – ”העולה
become a complete Tzaddik despite his 
previous sins, it can be done through, “  היא
העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר ואש  
 the one bringing the Olah – ”המזבח תוקד בו
must see it as if he is the one literally being 
burnt on the Mizbe’ach, and then he will be 
elevated to a Tzaddik Gomur. (חכמת התורה) 
 The Gemara in Ta’anis 7a tells us 
that the Torah Hakdosha is compared to 
fire, as it says in Yirmiyah 23:29 “  דברי כאש
 My word is like fire, declares the“ – ”נאום ד'
Lord”.  It says in Yehoshua 1:8 “  והגית בו יומם
 that one is to toil in Torah day and – ”ולילה

night.  Menochos 99b – Rebbe Yishmael’s 
nephew asked him if he is allowed to learn 
the Greek wisdom, being that he completed 
learning the entire Torah.  Rebbe Yishmael 
answered him that he could learn Greek 
wisdom if he can find a time that is not the 
day or the night, for during those times it is 
incumbent upon him to learn Torah, as the 
Posuk says that one must learn Torah day 
and night.  Thus, there is no time that one 
is allowed to be Mevatel from Limud 
Hatorah, and to learn Greek wisdom.  The 
Torah sends this message here: “אש” – the 
Torah, “ תמיד תוקד על המזבח” – must always 
be on the Mizbe’ach, which refers to the 
mouth – meaning that the words of the 
Torah Hakdosha must never leave the 
mouth of a Yid, for there is no time that is 
not day or night. ( ברכת הרי"ח) 

  Aharon Hakohen meant well 
when he agreed to be a part of the terrible 
sin of the Eigel.  Aharon Hakohen figured 
that he would use some stall tactics as they 
were relying on him to make the Eigel, with 
the hopes that before the Eigel would come 
to be, Moshe would return, and they would 
all abandon their pursuit of the Eigel.  It 
didn’t work out the way Aharon Hakohen 
wanted, and the result was that Aharon 
Hakohen made the Eigel.  He needed to do 
a major Teshuva for his sin that he 
performed with his hands, with action. We 
know that Aharon Hakohen was a great 
individual and a true Tzaddik.  In his heart, 
at all times, his only goal was to create a 
Kiddush Hashem, and not Chas V’sholom, 
as it turned out, a Chillul Hashem.  

The Torah comes to tell us that we 
must know this crucial point.  A Yid is to 
always seek to have all his actions and 
thoughts for the sake of Hashem.  The 
Korbon Olah is the first Korbon mentioned, 
for it is a Korbon for Machshavah, for 
thought.  Before one performs an action, 
there is Machshavah, which has great 
value.  While Aharon did indeed need to do 
Teshuva, and did so, he is taught here that 
his thoughts did count. This is a lesson for 
us all, in that we must seek to have pure 
and positive thoughts.  Limud Hatorah is 
that which is most precious and must be 
done constantly.  Even when we cannot sit 
in front a Sefer and learn Torah, we should 
seek to have Torah going through our 
thoughts, and connect everything in our 
lives to the Torah Hakdosha.  May we be 
Zoche to have pure and proper thoughts, 
and be Zoche to be able to bring a Korbon 
Olah, with the rebuilding of the Bais 
Hamikdash, במהרה בימינו אמן! 

Parashas Tzav פ"שת וצתשרפ

Hebrew Academy of Cleveland
Dedicated to the memory of Ellis Goldberg z’’l publisher and distributor of the worldwide edition of Peninim 

הלועהתרותתאזרמאלוינבתאוןרהאתאוצ
Command Aharon and his sons, saying: “This is the law of the 

Elevation /Burnt offering.” (6:2)

When a commandment regarding the korbanos, offerings, 
was presented to the nation/Kohanim/Priests, it was introduced 
with the word v’amarta, “and you shall say,” or dabeir, “speak.” This 
is the first time that the emphatic term tzav, command, is employed. 
Chazal teach, that in circumstances which involve a loss of money 
greater urgency is required, so that the Kohanim act zealously in the 
performance of their duties and that they transmit this urgency and 
need for zealousness to the ensuing generations. (The 
commentators render a number of explanations which shed light on 
the monetary loss associated with the Korban Olah, Burnt-Offering. 
For our purpose, we will simply leave it as: When demands are made 
on our material possessions, we must exhibit greater zealousness 
and commitment. Our value must be such that we realise and 
acknowledge by our actions that spiritual ascendency takes 
precedence over material comfort, etc.)

One of the primary areas in which our value system is put 
to the test (in my opinion) is tuition for our children. People express 
various attitudes concerning this expenditure, and every story has 
two sides. Certain givens, however, should be recognised. Schools 
cannot function without material support. It is not the school’s 
obligation to provide for the student if it is economically challenging 
to the school. Parents must do their part. It becomes an issue when 
a parent does all that he/she can physically do, and a school has 
likewise done everything to exhaust every penny that is available to 
them. This is where sponsors and fundraising can help. Obviously, 
when a student shows great promise, the school does everything it 
can to enroll him/her into their program. What about the boy/girl 
who is average or below, who hails from a home in which money is 
at a premium, or in which parents place a greater premium on 
physical comforts more than on spiritual necessities? These issues 
and challenges confront educators and administrators every day. 
They usually are seated between a rock and a hard place and have 
very little chance of emerging successful, unscathed. It is usually not 
a win/win situation. With this backdrop, I relate the following story.

“Yanko” was the name by which he was called in the 
neighbourhood in which he grew up. Everyone knew him as Yanko. 
His mother, however, called him “my Yankele.” His late father called 
him Yaakov. He was a religious boy, albeit not particularly 
knowledgeable in Jewish laws. He attended shul every Shabbos and 
davened what he could. After davening, he would return home, 
recite Kiddush for his lonely, widowed mother, and the two would sit 
and enjoy their meal in the camaraderie that a widowed mother 
could have with her orphaned son. They had no friends. Shabbos
was a solemn, almost lonely, day.

The weekdays were different, because Yanko went to 
school, and, at school, he had friends. Unfortunately, his friends 
were not Jewish, because he attended public school because his 
mother could not afford even the reduced tuition that the Jewish 
day school asked her to pay. (I must add that her inability to pay 
would, in most cases, not be a factor in providing for her son’s 
Jewish education. No decent, bonafide frum school would turn away 

a Jewish child due to lack of funds. This mother was very proud and 
refused to accept what she perceived to be charity.) As a result, 
Yanko’s relationship with Yiddishkeit was tenuous. He knew he was 
religious, and he did everything in his power to maintain his 
commitment, but, when one does not learn, one does not know, 
and, when one does not know, it is difficult to maintain a status quo, 
let alone grow in Yiddishkeit. Whenever Yanko’s mother observed 
her son hanging out with his gentile friends it hurt her, but what 
could she do? She was a poor widow, attempting to make ends 
meet. She tried to provide experiences that would enhance and 
elevate her son’s attachment to Yiddishkeit, but they were few and 
far between.

Bar Mitzvah was rapidly approaching. This meant that her 
son would become a Jewish adult – a man. A Jewish adult had to 
find his place in a frum society. This would not occur if he were to 
continue to spend his days with goyim. She spoke to her rav. 
“Rabbi,” she began, “I have a pair of Tefillin for Yanko from my late 
husband. I am prepared to do whatever it takes to establish my son 
in a frum Jewish environment. Can you help me get him into 
school?” The rav agreed. He asked her one question, “What about 
Yanko? Is he ready for the change, the enormous work involved?” 
“He will be,” she replied.

Convincing Yanko was not difficult, as he was already fed 
up with the behaviour which his gentile friends exhibited. He was 
more than ready to make the transition. The rav, however, came up 
against a number of obstacles. No one was particularly interested in 
enrolling a boy who could hardly read Hebrew into an eighth grade 
that spent most of their day on the intricacies of Talmud and its 
commentaries. Despite receiving a number of “no’s, the rav trudged 
on, leaving no stone unturned, no principal unvisited, until he found 
one sensitive, kind-hearted fellow who, albeit not committing 
himself, was willing to interview Yanko. The meeting was arranged 
for two weeks later, during which Yanko, his mother and the rav had 
much work to do to prepare Yanko for the interview.

Yanko was ready, excited, enthusiastic about the 
opportunity to join a school that taught Torah. For the first time in 
his thirteen years, he would finally now be like everyone else. He 
introduced himself to the principal as Yaakov – Yanko was gone, out, 
finished. The principal asked, “Yaakov, where did you learn today?” 
Yaakov replied with the truth, “Public school.” “Have you ever 
studied a blatt Gemorah?” the principal asked. “No” was the 
immediate answer. “What about Mishnayos?” Once again, Yaakov 
had to say, “No.”

The principal mused to himself: What was he to do with a 
boy who had never studied Mishnayos and who, despite his lack of 
background, wanted to learn Torah? “Yaakov,” the principal asked, 
“What do you know?” “I can daven well,” Yaakov replied. “That is 
wonderful,” the principal said. “But our students are studying 
Gemorah. Your level of proficiency is equal to that of a second 
grader.” “So what?” Yaakov countered. “I am prepared to attend a 
second-grade class just so that I can learn Torah.”

The principal knew better. Yaakov was a sweet boy, but he 
was no Rabbi Akiva (who at the age of forty began his Torah journey 
and became Klal Yisrael’s quintessential Rebbe). “Yaakov,” the 
principal began in an apologetic tone, “I appreciate and value your 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PARSHAS TZAV 
YETZIAS MITZRAYIM AND THE LETTER DALET 

 
The Egyptians embittered their lives with mortar and bricks. The cantillation on these words are יעיבר אלזאו אמדק  which translates the 
fourth preceded to leave. How can we apply the notes of the trop as a pairush to the words םהייח תא וררמיו ? When the king of Amalek, 
Agag, was killed by Shmuel Hanavi the Navi tell tells us לאומש ותוא ףסשיו  which Rashi explains he cut Agag into quarters. Rashi writes 
that this word ףסשיו  is very unusual and not found at all in Tanach besides here. Not only does this word have a one time appearance 
in Tanach but the method of Agag's death shares the same uniqueness.  
 
We can explain this with a yesod from the Bnei Yissaschor. When the Torah writes the word דחא  in the passuk Shmah Yisrael, it enlarges 
the letter dalet so we should not confuse it with the letter ר and read it רחא . Similarly, in the word רחא  in the passuk לאל הוחתשת אל 

רחא  the letter raish is enlarged so we should not mistakenly read it as דחא . 
 
The difference between the two letters is that the letter ד has a thorn like protrusion at its top right edge which is in contrast to the 
letter ר which is curved and smooth. דחא  means one while רחא  means another. Prior the chait of the Aitz Hadaas, man's view on the 
world and Hashem was through the lens of echad with the dalet. There was no uncertainty at all that all of creation belonged solely 
to the force of Hashem and was and is completely sustained by Him every moment. After the chait the clarity of the dalet was 
challenged and compromised. Now man must struggle in deciding whether he is making his choice for deposit in the echad camp or 
in the acher. 
 

קלמע  is the gematriah רחא לא  the same words written as the issur forbidding us to bow to a different deity. Amalek strives to remove 
the dalet from Yisrael and transform it into a raish. That is why the Torah says concerning the annihilation of Amalek, that the real 
battle with him is רד רדמ , the battle with these two letters רד  a"k.  As long as Amalek is in existence, he will strive to remove the thorn 
from on top of the dalet.  
 
Now we can understand why Shmuel killed Agag in a one of a kind manner in quarters, and describing his death with a one time word 
appearance in Tanach ףסשיו . Amalak's ambition is to destroy the תילד  of דחא  which describes Hashem as a one of a kind exclusive 
creator of all existence. תילד  in Aramaic means there is not.  Hashem the creator sustains the world every second from nothing האירב 

ןיאמ שי . Agag was cut into fours because it alludes to the fourth letter of the Aleph Bais תילד . The gematriah of ףסש  (including the 
three letters and word) equals תילד . The out of the ordinary manner of death showed to the world that Amalek's mission to destroy 
Yisrael's emunah in the תילד  of echad will never be successful, and it is the דחא  which is destined to shine on the horizon at the final 
geulah of אוהה םויב . 
That is the reason why we find that before every building of a Mikdash there was a battle with Amalek. Before the Mikdash we must 
first eradicate or at least weaken Amalek because he is the total antithesis of it. This is hinted in the gematriah of שדקמ  which is equal 
to תילד  the place where one can sense the דחא  of Hashem. There will be four times in history when this will occur. The first instance 
of this was when Amalek attacked Yisrael during their freedom journey from Mitzrayim which was followed by the building of the 
Mishkan. Then before the building of the first Beis Hamikdash, Shaul Hamelech was commanded to wipe at Amalek. The third time 
was the Purim story which was prior to the building of the second Beis Hamikdash. Finally, for the fourth time before the building of 
the third Beis Hamikdash, we will battle with Amalek until he will be totally eradicated from the earth and then the תילד  of דחא  on םויב 

אוהה  will be totally completed.    
 
When Yaakov wanted to reveal to his children the end of galus, Hashem didn't allow it. Yaakov was worried maybe there is a blemish 
is his descendants and that was the reason why Hashem stopped the revelation. It was Yaakov who was the Av that acquired the  

שבת היום
בס"ד

My Shabbos Today
צו

April 4, 2020 - י׳ ניסן תש״פ

R' Shimon Semp

To receive this every week or to sponsor our weekly My Torah Today Shabbos Guide, please contact us at mytorahtoday@gmail.com 1

#38

What is MyShabbosToday?
This is not a "written" Gilyon, it is not professionally edited, 
and yes, there are inaccuracies in both translation, grammar, 
and exact sources.
So what is it? 
For five years My Vision Studio filmed daily short less-than-a-
minute video clips from R' Shimon Semp (you can find them 
on mytorahtoday channel). These hundreds of clips were then 
transcribed by Shimon Lebovits and are now being presented in 
the original unique spoken style here.
Why are we doing it?
Our Mission is to create Shabbos Seuda content that you can 
use to generate meaningful Shabbos table discussions with your 
family about ideas that really matter.
Whether you need a short vort, story, or a good topic to bring good 
Ruach to your Shabbos Seudos - My Shabbos Today is for you.

If you want to receive this Shabbos Guide via email 
or if you have comments and ideas, email us at: 

mytorahtoday@gmail.com

@MyTorahToday

Shabbos Hayom 
Lashem

Its Shabbos 
Today!

© Copyright 2019-2020 - All rights reserved to 
R' Shimon Semp of My Torah Today

כל הזכיות שמורות

TABLE  TOPICS

• Who were Tzaddikim you met who “saw 
him”?

• Do you believe after Corona there will be 
many more people who will be able to say 
“I saw him”? Why?

The Oy Oy Oy Of A Shalsheles
Sometimes in the Torah we come 

upon a Shalsheles. If you know the 
sound of a shalsheles, then when 
you hear it - you know something is 
going on. 

Sometimes we're confronted 
by a struggle where we have to 
decide to give up something we 
want for something else. Like by 
הצדיק יוסף3  אליעזר2,   they all - לוט1, 
had that struggle, and to describe 
the back and forth of the internal 
struggle of the difficulty of giving 
up, the Torah describes that with a 
 Shalsheles is the sound of .שלשלת
an extreme ping pong volley.

 There's one more time in the Torah 
where there’s a שלשלת, and it's in 

this week’s Parsha. ָחט  When - ַויִּשְׁ
Moshe Rabbeinu shechted that 
 and anointed Aharon HaKohen פר
to take over the Priesthood. וישחט 
- Moshe Rabeinu shechted himself. 
He was going to give over the כהונה, 
and it was a tremendous struggle - 
because Moshe Rabbeinu knew he 
was giving something major away.

So why did he give it away? Because 
in the end Moshe Rabeinu realized 
that in order for him to be the best 
leader, he had to give away parts of 
himself to somebody else. It's hard 
to give away the parts of ourselves 
that others can deal with better.
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הרוצה בעילום שמו
לזכות כלל ישראל שינצלו מגזירות קשות

ולכל החולים שיתרפאו בקרוב ממש

ישלם ה' פעלם וימלא משאלות לבם לטובה

Want To Qualify As The Rasha Of The Haggadah?
If you think that you know who that 

Rasha from the Haggadah is, listen to 
what the holy Yismach Yisrael from 
Alexander yelled from the depths of 
his soul before he began the Seder: 

“Anybody who doesn’t believe 

that he can go out from the deepest 
depth of impurity and reach the 
highest heights of holiness on 
Pesach - he is the Rasha from the 
Haggadah!”

Seems like most of us can qualify...

ְתַמְהָמּה - בראשית יט טז 1 ַויִּ

2 ַוֹיּאַמר - בראשית כד יב

3 ַוְיָמֵאן - בראשית לט ח

“I Saw Him” - Now Come Along On My Ride

R’ Shlomo Chaim Kesselman, 
the famous mashgiach in Kfar 
Chabad, would always tell the 
story of how somebody came 
to the Tzemach Tzedek and said 
that he has questions in Emuna. 
The Tzemach Tzedek asked him 
“Why??”

He says “Look, I never saw 
Hashem, I never experienced 
him.” The Tzemach Tzedek 
asked him, “Do you believe 
that the Kaiser exists?” He said, 
“Sure!” - “Did you ever see 
him?” - “No.” - “So how do you 
know that he exists?”

“Because once my brother 

went down to Vienna and saw 
him.” Said the Tzemach Tzedek: 
“Ahhh, so when your brother 
saw him - that’s enough for you 
to believe. Said the Tzemach 
Tzedek, “I saw Him. And now 
you can believe too.”

There’s the power of connecting 
to the Tzaddik. The Tzaddik 
tells each of us “I saw Him. I’m 
experiencing Hashem, come 
along on my ride…”

How to resolve a shvere 
Rambam

The Tzaddik Reb Hershel'e Lisker 
once got up on Shabbos Hagodel and 
said: All the big Talmudai Chachamim 
try to ask and resolve hard Rambams, 
I will do the same: the Rambam writes 
that every Yid must eat Matzah which 
we know is very expensive, but the 
Rambam also writes that you're not 
allowed to steal, so how is everyone 
supposed to eat Matza?? Mamash ah 
shverer Rambam! And the answer I 
want to suggest is that everyone should 
give lots of money for Maos Chittin and 
the Rambam will be answered!
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chai Virayai, we are in a war zone. There are 
casualties, רחמנא ליצלן, there are wounded, השם 
 .and the rest of us are trying to stay alive ,ירחם

This scenario, for all of us, is something we’ve never 
had to experience and IYH when it’s over, we hope 
to never have to live through this again. Serious 
Chachamim and not such serious Chachamim and 
even more people who are Chachamim in their own 
minds have offered their insights, their perspective on 
what’s happening in our world turned upside down 
and inside out. I’ll let you decide which category my 
thoughts fall into. 

In our thoughts about the job that awaits Moshiach: 
to transform the entire world to believe in Hashem, 
 to convert any and every believer ויאמר כל אשר נשמה באפו
in every far-flung religion to that אמונה, seems to be 
so insurmountable ONLY Moshiach could do that. 
What could possess the world, in its entirety, to know 
that. We know that there are leaders that can control 
their own city, their own state or country. We’ve 
also seen where leaders can project their ideology 
to masses beyond their country- communism, 
Nazism, liberalism…etc. But to the whole world? 
EVERYBODY? What idea, what belief, what theory 
has ever had the scope, the range to envelope the 
planet, in its entirety-מהודו ועד כוש? Kadosh Baruch Hu 
is showing us the “floor sample” of something that 
has the whole world is its hand, enabling us to know 
what the day of והיה ביום ההוא will look like. 

Another thought. The (430:1) רמ״א brings the minhag 
to say the Hagodoh from היינו  etc. on Shabbos עבדים 
Hagadol. The Gaon argues. Based on the limud of יכול 
 which Chazal dismiss because it says only מראש חדש
that day- ההוא  .together with Matza and Marror ביום 

Regardless of what your Minhag is, this year לכל 
 ,we have enough time to prepare the Hagaddah ,דעות
before the Seder-whether you’re saying it to your wife 
alone or to some of your kids. I told the Rebitzin עמו״ש 
to prepare the Ma Nishtana and if she gets up on a 
chair and says it nicely, she’ll get a prize. All the נשים 
 deserve a prize ANYWAY with or without the צדקניות
Ma Nishtana.

There is Haffledike vort that I always love to say, just 
because its “taka hafledik.” But this year, its more 
relevant and significant than ever. We all know the 
ההגדה׳ס  Chazal that he brings to bolster his idea בעל 
המרבה מצרים the more you discuss ,כל   you are ,יציאת 
אליעזר  The story of .משובח יהושע  and רבי   רבי and רבי 
עזריה בן  עקיבא who came to רבי טרפון and אליעזר   for רבי 
the seder and talked until the zman קריאת שמע. Asks 
the ערוך השלחן (in his Hagaddah ליל שימורים) why did 
all these  תנאים convene with רבי עקיבא who lived in בני 
 for the seder? (certainly, before Pesach programs ברק
ever existed) Even more so, he asks, on רבי אליעזר who 
holds (Sukkah 27B) that one is not permitted to leave 
his house on a רגל, on Yom Tov, why did he leave? 
Says the Nevardika Rav to refer back to the Gemara 
Makkos (24A) that the very same set of תנאים – plus 
 walked by the rubble of the just destroyed -רבן גמליאל
Bais Shaini. There they saw a fox running out of the 
קדשים עקיבא and they burst into tears except קדש   רבי 
who laughed. When he explained his laughter to 
them he said that he somehow saw, sensed, felt the 
potency of the Nevuah of Zecharia (despite it telling 
of a renewal of life in Yerushalyim after the second 
 of old men and women sitting in the streets of (חורבן
Yerushalayim, holding canes in their hands because 
of age, the streets will be filled with young children 
playing. (I heard the Chofetz Chaim said that what 
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sustained the old people throughout the trials of מרב 
 ,the staff of Emunah, as we say ,משענתו בידו was the ימים
 they held on, they leaned on their ,משען ומבטח לצדיקים
Emunah to make it through). Se Rebbe Akiva saw 
through the despair and sadness, he wore his night- 
vision goggles to see clearly. The חכמים responded 
 you have comforted us, you ,עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו
have comforted us. Posits the Aruch Hashulchan 
the Hagadah story was right after the חורבן הבית and 
the bitter Golus we are still suffering from. How 
does one celebrate freedom, how does one summon 
the strength to feel שמחה when your world was just 
upended and everything just feels wrong. So, they all 
went to Rebbe Akiva, who somehow was able to go 
through the maze that life had become. They all had 
become is Talmidim, to learn how to see the light at 
the end of a seemingly endless tunnel. Their boat had 
capsized but Rebbe Akiva taught them how to keep 
their heads above water. The learned, they absorbed 
the lessons of יציאת מצרים- Hashem will never allow His 
people to totally decline spiritually or be eliminated- 
until the morning comes. They only stopped to say 
 מגן plus עזרת אבותינו and the accompanying קריאת שמע
לבניהם אחריהם  and other pesukim that promise ומושיע 
us עולמי״ קיום  לנו  שיהיה  יתברך  מפיו  אנחנו   that – ״שמובטחים 
our existence is forever- no matter what happens to 
us. 

What a lesson, what a Vort for all of us sitting at our 
abbreviated tables with so many empty seats, almost 
hesitating to recline like free men. We all need to 
go to Rebbe Akiva’s seder to find what’s good, even 
though it can feel like looking for that tenth piece of 
chametz that your child, who is now sleeping, hid 
away somewhere. But we can find the strength, call 
on the spirit to make our משענתו בידו, our Emunah and 
to reach into ourselves to make it into a Yom Tov to 
always remember of how strong and resilient we can 
be.

The greatest Maggid we ever heard was R’ Shalom 
Schwadron-it was always פלאים  I heard him .פלאי 
say that if you walk into a room and one women is 
sitting there and she רייבט חריין, grating a horseradish 
and crying, we assume it Erev Pesach. If the room 
has 3 women grating horseradish, we assume its for a 
wedding. If the room has 20 women רייבען חריין, it must 
be a huge Rebbishe wedding. In other words, the 
more חריין there is, the bigger the Simcha we should 
anticipate. Then R’ Shalom gave the Krectz that he 
patented- IY YAY YAY YAY- Ay Ribono Shel Olam- 
 we have grated enough -מיר האבען שוין גינוג חריין געריבען
Chrein, let us have the great party we’re all awaiting- 
 We all echo his words, we have more than .ביאת המשיח
enough חריין and now were all joining Rebbe Akivas 
Seder and awaiting to open the door for הנביא  ,אליהו 
soon, soon, soon. 

המצפים לישועה
צור ישראל קומה בעזרת ישראל במהרה
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'אין אדם שומע לי ומפסיד'  
‘No one who listens to Me and loses out’ 

Unfortunately, because of the Coronavirus, in one motion the 
government shut down the places of learning. Many institutions 
were stocked with large quantities of dairy products and meat 
items with no way to store them for the future and they offered 
them to anyone who wanted to take them.  
I received a call from an institution which had a lot of chicken 
and milk to distribute. I was interested in the chickens which 
they were not allowed to freeze by order of the health 
department. He explained to me that the hechsher on the 
chickens were not up to my standards. I called Rabbanim and 
mashgichim to clarify if I might be able to rely on it, but they all 
replied that this specific hechsher was not reliable. Not that the 
chickens were chalilah treif, the chickens were kosher, but the 
shechita was not mehadrin.  
I accepted the ruling despite my own personal difficult situation, 
and I did not take the full cases of chickens which I thought to 
set aside for Pesach. I passed on the chickens thinking that 
Hashem was testing me and with the assurance that whoever 
listens to the voice of Hashem never loses out. 
The next day, a friend asked me if I wanted to buy chickens at 
wholesale. The price was very cheap for fresh poultry with a 
very good hashgacha, and I bought plenty of chickens for 
Yomtov. 
The story is not over. A few days later, another friend called who 
was the administrator for a large institution and he asked me if I 
wanted meat for Pesach since they ordered a lot before the 
government shutdown and now they were left with meat that 
they did not know what to do with. Also they were not allowed 
to freeze fresh meat, so he was giving it out. 
I was thrilled and I saw how Hashem rewards His creations. I 
missed out on the chickens and I received beef instead at a price 
lower than the chickens that I refused. Even the chickens that I 
did buy were very cheap, lower than market value. 
 I saw in actuality the words of Chazal, “No one who listens to 
me loses out”. 

 ז.ע.
  

509.408 

Tzav 
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ע בהם יקדששר יגא  
Whoever touches them shall be holy  

What does it mean to be attached to Tzaddikim? Today, we have 
no concept of what it means to cling to Tzaddikim. Now we have a 
unique opportunity to learn what it means to be attached to 
Tzaddikim. We have become accustomed to go to Tzaddikim to ask 
for brachos, and if chas v’shalom someone is sick, we run to all the 
Tzaddikim, open and hidden, to receive their brachos, but is this the 
way to attach to Tzaddikim? Is this the way the holy Baal Shem Tov 
and all the righteous of the generations led us? Is a Tzaddik like a 
bank officer chas v’shalom, they come to him asking for money?! 
In the laws of the Mincha [meal-offering] in our parsha the Torah 
states (6:11) 'כל אשר יגע בהם יקדש' – ‘whatever touches them shall 
become holy’ and Rashi explains: Shall become holy – to become 
like it. So that if it is invalid, they will become invalid; and if it is 
valid, they shall be eaten with the stringencies of the meal-offering. 
Chazal have said (Bava Kamma 92b; Keilim 12:2) ‘Anything attached 
to that which is tahor [pure], is tahor’. Perhaps, in the past this was 
difficult to explain, today there is no need to explain. Now we know 
how even a small contagion can change the lot of a person for life 
or chas v’shalom for death. Thus, we have no questions regarding 
spiritual teachings since anything attached to kadosh becomes holy. 
A real example of this is the upcoming holiday of Pesach. We know 
that all food that touches chometz becomes chometz and based on 
this we can learn the way of avodas Hashem. 
The Rambam rules that the mitzvah of 'ולדבקה בו' – ‘to cling to Him’ 
(Hilchos De’os 6:2 to Devorim 11:22) refers to Talmidei Chachamim, 
and whoever attaches himself to them becomes holy like they are. 
It is literally like attaching himself to the Creator, and now we 
return to our original question, what does it mean attachment to 
Chachamim? 
Throughout the generations, and particularly when the holy Baal 
Shem Tov and his students spread his ways in the world, we saw 
many people who became close with and attached to Tzaddikim 
become great and holy themselves. The main thing by them was to 
see the way in avodas Hashem Yisbarach. Not just to come to 
Tzaddikim for advice and brachos, but just to be close to them, for 
when a person attaches himself to a Tzaddik, he sees and learns 
from him how to be warm with avodas Hashem and how to elevate 
more and more, until he merits to reach lofty levels for ‘anything 
attached to tahor – is tahor’. 

- Tiv HaTorah - Tzav  
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‘Whoever engages in Torah at night, HaKadosh Baruch Hu endows 
him with charm by day as it states (Tehillim 42:9)  יומם יצוה ה' חסדו'
 In the day Hashem will command His‘ – ובלילה שירה עמו'
lovingkindness and in the night His song is with me’, additionally 
HaKadosh Baruch Hu sustains him every day.  
Not only this, but once a person has instilled within him love and 
attachment in Hashem, he must continue in the way of avodah so 
that he not be considered standing still. This is hinted at by ‘a fire on 
the Mizbeach aflame, you shall not extinguish it’ – even though there 
is wood burning and the fire is lit – the command is to add wood as it 
states (6:5) בקר בבקר'עצים בהן כ'ובער עליה ה  – ‘and the Kohen shall 
kindle wood upon it every morning’ – that is, even there is wood 
already burning there, still, he must continually add to it, to add 
avodah to the avodah with a desire and warmth to fulfill ‘a fire on the 
Mizbeach, you shall not extinguish it’. 

 בקדשים –  הלילה הולך אחר היום 
With sanctity – the night follows the day 

After the laws of the olah, Hashem told Moshe the portion of the 
laws of the Mincha [meal-offering] (6:13)  זה קרבן אהרן ובניו אשר'
 This is the offering of‘ – יקריבו לה' תמיד מחציתה בבקר ומחציתה בערב'
Aharon and his sons, which they shall offer to Hashem continually, 
half of it in the morning and half of it in the evening’. This posuk 
teaches a basic principle in avodas Hashem, that a person should plan 
ahead and prepare from the good times which will illuminate for him 
for the future which do not shine as bright. Therefore, he should 
divide his enthusiasm, ‘half of it in the morning’, in the morning when 
his mind is clear and focused and leave ‘half of it in the evening’, 
when it is dark for him, then his love will be aroused like the morning 
and he will derive the strength from it to light up the darkness. 
Chazal have hinted to this (Chullin 83a) ‘In regard to Kodashim, the 
night follows the day’. That is, in matters of sanctity which are avodas 
Hashem, learning Torah, Tefillah, and Yiras Shanayim [Fear of 
Heaven], the night completes the day – from the strength of the 
service of the day. Furthermore, the avodah that is done when it feels 
like night attests to the level of faith before Hashem of the person, in 
that he has acted properly when it feels like day with proper devotion 
before Hashem since then, it was clear and the light was strong for his 
avodah and he had no reason to hold back from serving Him. But 
when it seems like night, when the light of Hashem is hidden from 
him and out of sight, and yet, he continues on with emunah – then it 
is revealed that his service by day was out of love of Hashem. 

 רווח להתבונן בין פרשה לפרשה 
An interval to contemplate between one section and another 

Another thing hinted at in this posuk is that a person must prepare 
for everything and weigh on an accurate balance scale if he is going 
on the correct path. He must contemplate at times, how he is holding 
in avodas Hashem and if he is walking on the path going to the House 
of G-d. Therefore, he must do his avodah in halves, so that he can 
think about it and put an interval between one section and another, 
just as Hashem spoke with Moshe Rabeinu, there are intervals 
between one speaking and another as stated in the Midrash on these 
parshiyos: The intervals between one section and another was to 
allow Moshe to contemplate between topics. This is a kal v’chomer, 
just as one who hears directly from HaKadosh Baruch Hu and speaks 
with Ruach HaKodesh must contemplate between topics, then how 
much more so an ordinary individual. 
Hashem Yisbarach should allow us to merit this year to eat from the 
sacrifices and Pesachim rejoicing in complete Bais HaMikdash.  
 
 
 

בותוקד  –אש תמיד   
A continual fire shall remain on it 

 
When Moshe Rabeinu was commanded by the Almighty to relate 
to Aharon and his sons, he was told (6:2):  זאת תורת העלה על'

קד בו'ומוקדה על המזבח כל הלילה עד הבקר ואש המזבח ת  – This is 
the law of the olah-offering, on the flame, on the Mizbeach, all 
night until the morning, and the fire of the Mizbeach shall be 
kept aflame on it’ – that is, there is a special mitzvah to have a 
constant flame on the Mizbeach to burn continuously from night 
to morning as stated at the end of the section of cleaning the 
ashes (6:6) 'אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה' – ‘a continuous 
fire shall remain aflame on the Mizbeach, you shall not extinguish 
it.’ 

Continuous service of Hashem – עבודת השם ברציפות 
The Torah is trying to arouse in us that our service must be done 
with a constantly burning flame which burns within every person, 
as it states, ‘the fire of the Mizbeach shall be aflame in it’ – not 
just by day when a person goes to work and he deals with 
mundane matters of the moment, rather, ‘from night to morning’ 
– his service continues at night with continual love for learning 
the holy Torah and by saying Tikun Chatzos [special prayer at 
midnight], which can have a great effect, or by reciting words of 
song and praise before HaKadosh Baruch Hu in the dark of night. 
This way he spends the special night hours which are powerful as 
it is known that night is a fortuitous time since every night at 
midnight, HaKadosh Baruch Hu since and learns Torah with the 
Tzaddikim in His Sanctuary. Dovid HaMelech testified about 
himself (Berachos 3b) ‘midnight never passed me by while I was 
asleep’ as he wrote in Tehillim (119:62)  חצות לילה אקום להודות'
 At midnight I arise to thank You’ as the Gemara expounds‘ – לך'
‘Until midnight he was involved in Torah, from then on he 
showered HaKadosh Baruch Hu with songs and praises. 
The Rambam rules likes this as well (Hilchos Talmud Torah 3:13): 
‘A person only acquires most of his wisdom at night’, therefore, 
one who wishes to merit the Crown of Torah should be careful all 
his nights and not waste any of them with sleep, or food and 
drink, or idle chatter, rather, only with the study of Torah and the 
words of wisdom. The Chachamim said, ‘The song of Torah can 
be heard only at night as it states (Eichah 2:19) 'קומי רני הלילה' – 
‘Arise, sing out at night’. It is also in the Gemara (Eruvin 65a) 
‘Night was created specifically for Torah study’, and as written in 
the Zohar HaKadosh directed to those who study Torah at night, 
‘they announce about him in Heaven that he is a friend of 
HaKadosh Baruch Hu. 

 חוט של חסד משוך עליו 
A thread of kindness extends over him 

This was not said just about night, the intent was not just for 
evening and night, but even when the personal situation of 
someone feels as dark as night must shine for himself the light of 
faith and the fire of avodah and in this way he will merit to be 
close to Hashem. The person himself is a Mishkan for the 
Shechina as it states 'בתוך לבי משכן אבנה לזיוו' – ‘I shall build a 
Sanctuary in my heart for His splendor’ therefore,  קרבן אקריב לו'
 for a sacrifice I shall offer him my one and only‘ – נפשי היחידה'
soul’. He must learn from the laws of the Mishkan and Mizbeach 
how to do His service bringing satisfaction to his Maker. 
Therefore, whoever merits to do his service properly at night, the 
he will continue to glorify ‘until morning’, being ‘the fire on the 
Mizbeach shall be kept aflame in it’, and he is guaranteed help 
from Heaven for all his needs, both physical and spiritual, as is 
taught (Chagigah 12b):  
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An Incredible Explanation from the Kol Bo

Those Who Left Mitzrayim Broke Off Pieces of Their Matzos 
to Share with Those Who Did Not Have Matzos

Rabbi Pinches Friedman
Pesach 5780
Translation by Dr. Baruch Fox

עִֹני" :(3 ֶלֶחם  ַמּצֹות  ָעָליו  ּתֹאַכל  ָיִמים   for seven days, you—"ִׁשְבַעת 
shall eat matzos because of it, bread of affliction.

There is a discrepancy here between how this passuk is 
read and how it is written.  We read the phrase as "לחם עוני"—
“lechem oni”—although it is written as "לחם עני"—“lechem 
ani.”  The Gemara expounds on this passuk (Pesachim 115b): 
 "לחם עוני, לחם שעונין עליו דברים הרבה. דבר אחר לחם עוני, עני כתיב, מה

 Lechem oni” (the way it is“  עני שדרכו בפרוסה אף כאן בפרוסה".

The Reason We Break the Matzah 
 before Reciting “Ha Lachma Anya”

In anticipation of Chag HaPesach, which approaches 
auspiciously, we wish to examine the fourth of the fifteen 
“simanim” of the Seder--"יחץ".  The Shulchan Aruch explains 
“yachatz” as follows (O.C. 473, 6): He should take the middle 
matzah and break it in two.”  The source for this practice 
comes from parshas Re’eh.  There, it is written (Devarim 16, 

Next Shabbas is Shabbas HaGadol.  The Mateh Moshe explains in the name of his Rav, the Maharshal, the reason for 
this designation.  On the Shabbas preceding Pesach, most congregations read the Haftarah from the prophet Malachi 
that concludes with the passuk (Malachi 3, 23): ".הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה' 'הגדול' והנורא"  “Behold, 
I send you Eliyahu HaNavi before the coming of the great and awesome day of Hashem.”  Hence, the name 
Shabbas HaGadol—the Great Shabbas.  

Before beginning this essay, I would like to offer words of “chizuk”—moral support.  The Ba’al Shem Tov hakadosh, 
zy”a, teaches us an important lesson.  Every decree of “din” conceals within it an aspect of “chesed.”  Hence, it is 
imperative that we seek out and identify the “chesed” concealed within our current predicament.  By doing so, we 
mitigate the “din” and transform it into “chesed.”  This was the strength and gift of Nachum Ish Gam Zu.  As we learn in 
the Gemara (Ta’anis 21a), no matter what his predicament, he would declare: "גם זו לטובה"—this, too, is for the good.  
Let us follow his example and transform the current “din” into “chesed.”  

Referring to the future geulah, the prophet Malachi promises us (ibid.): "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם"—and 
he will turn back the hearts of fathers with their sons and the hearts of sons with their fathers.  Strangely, 
this promise is applicable to our current situation.  Due to the terrible virus plaguing the world, fathers and sons 
are confined together in their homes.  Let us take advantage of this situation to connect with one another in the 
traditional, Torah way, as passed down from generation to generation, in preparation for the future geulah—which 
should come swiftly, in our times!  Amen.  
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read) signifies that it is bread over which we pronounce 
many things.  Another interpretation: Although we read 
it as “lechem oni,” it is written as “ani,” signifying that it 
should be eaten like a poor man eats his bread.  Just as a 
poor man usually eats broken pieces, so, too, here, we 
fulfill the mitzvah with a broken piece.  (Translator’s note: 
In Hebrew, “onim” is derived from the word to answer; “ani” 
is a poor man.)

When do we break the matzah—at the start of the Seder 
or at the start of the meal?  This matter is the subject of 
a dispute between the Rishonim.  The Rambam writes 
(Hilchos Chametz U’Matzah 8, 6): Afterwards, he recites 
the berachah “ahl netilas yadayim” and washes his 
hands a second time; for he diverted his attention (from 
his hands) during the time he was reciting the Haggadah.  
Then he takes two cakes (of matzah), divides one of 
them, places the broken piece inside the whole  one and 
recites the berachah “hamotzi lechem min ha’aretz.”

We find a different opinion in the Tur.  He writes (ibid): 
He should take the middle matzah and break it in two.  
He should give one half to one of those in attendance to 
safeguard it as the “afikoman” . . . He should place the 
other half between the two whole ones (matzos); so that 
he will touch the whole one first when he goes to recite 
the berachah “hamotzi”—since that is the one, he should 
divide (to partake from).  Then he should raise the plate 
containing the matzos and recite “Ha Lachma Anya” etc. 
until “Ma Nishtanah.”  According to the Tur, we break the 
matzah at the beginning of the seder, before reciting “Ha 
Lachma Anya.”  This is consistent with the ruling of the 
author (“michaber”) in the Shulchan Aruch (ibid.).  This, 
in fact, is the practice throughout the Jewish world and, 
therefore, the order of the “simanim” is: "...קדש ורחץ כרפס יחץ"  
Only after breaking the middle matzah, do we proceed with 
the reading of the Haggadah—the “siman” of "מגיד".  

The Beis Yosef (50) presents in the name of the Kol 
Bo a rationale for this practice.  A similar explanation is 
presented by Rabeinu Manoach in his gloss on the Rambam 
(ibid.).  They both emphasize that the matzah is divided 
before reciting the Haggadah.  Thus, we adopt the practice 
of a poor man, so that we can say: ״הא לחמא עניא״—This is the 
bread of poverty.  

With this understanding, the practice outlined by the 
Tur and the “michaber” makes perfect sense.  First, the 
middle matzah is broken into two pieces; then, the plate 
with the matzos is raised and we begin reading the text 
of the Haggadah, beginning with “Ha Lachma Anya.”  As 
explained, the two things are related.  We adopt the practice 
of a poor man, so that we can truly say: “This is the bread 
of poverty.”  

Nevertheless, we still have a difficulty.  This opening 
passage of the Haggadah refers to the “bread of the poor 
man” and the words: “Let all who are hungry come and 
partake”—refer to the meal.  So, why is “Ha Lachma Anya” 
recited prior to the mitzvah of recounting the story of 
“yetzias Mitzrayim”?  Seemingly, it would have been more 
appropriate to recite this passage after the berachah גאל" 

 after completing the story of the exodus.  Just as we—ישראל"
eat the “maror” prior to the meal, we could also break the 
middle matzah--"יחץ"—and recite “Ha Lachma Anya” prior 
to the meal.  

Combining the Two Elucidations  
"לחם עני" and "לחם עוני"

We find a wonderful explanation in the teachings of the 
author of the Tanya in Shulchan Aruch HaRav (473, 36): 

The rationale is that the Haggadah must be recited 
over matzah with which it is fit to fulfill one’s obligation, 
as it says: “You shall eat matzos, because of it, ‘lechem 
oni.’”  Thus, the Sages elucidated the phrase “lechem 
oni” to mean “bread over which one responds with 
many words.”  And since it is written עני״  without ״לחם 
the letter “vav,” the Sages elucidated the phrase “lechem 
oni” as “lechem ani”--“poor man’s bread”—and commented: 
“The habit of a poor man is with a mere piece of bread; 
so, here, too, one should partake of only a piece of bread.  
In other words, the matzah with which one fulfills his 
obligation should not be whole, but merely a piece—
over this, he should recite the Haggadah. 

Let us explain.  We found two elucidations in the Gemara.  
Since we read the words as “lechem oni,” we recite the 
Haggadah over this matzah.  However, since the words 
are written as “lechem ani,” we require that the matzah 
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resemble a poor man’s bread.  By breaking the middle matzah 
and performing the step of “yachatz” at the beginning of 
the Seder, we accomplish both goals.  Furthermore, this 
explains very nicely why we recite “Ha Lachma Anya” 
before recounting the events of “yetzias Mitzrayim,” instead 
of waiting to recite it right before the meal.  

Now, it is incumbent upon us to explain why HKB”H 
commanded us to eat the “bread of a poor man” on the 
night of the Seder.  We cannot conjecture that it relates to the 
poor among the people of Yisrael, seeing as they departed 
Mitzrayim with great wealth; they were all rich.  As the Torah 
teaches us, they were instructed before the exodus (Shemos 
 "דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי :(2 ,11

 please speak in the ears of the people: Let—כסף וכלי זהב"
each man request of his fellow and each woman from 
her fellow silver vessels and gold vessels.  Thus, HKB”H 
kept His promise to Avraham Avinu (Bereishis 15, 14): ואחרי" 

גדול" ברכוש  יצאו   and afterwards they shall leave with—כן 
great possessions.  That being the case, why did HKB”H 
deem that the mitzvah of eating matzah should be fulfilled 
in the form of “poor man’s bread”?  

Additionally, we will examine another aspect of “yachatz” 
that occupies the commentaries.  When we break the 
middle matzah into two pieces, we leave one piece to fulfill 
the mitzvah of eating matzah; yet, we conceal the larger 
piece for the “afikoman.”  Why do we combine these two 
requirements?  We could simply take a piece of matzah for 
the “afikoman” at the conclusion of the meal.  

Furthermore, the Magen Avraham (473, 21) writes in 
the name of the Maharil that the reason we set aside the 
larger piece of matzah for the “afikoman” is to illustrate 
how dear the mitzvah is to us.  This was also the minhag of 
our teacher, the Arizal; in Sha’ar HaKavanos (Pesach 6), he 
explains the mystical reasons for this minhag.  Nevertheless, 
it is worthwhile for us to explain the matter in a way that 
appeals to everyone.  

A Fascinating Explanation from the Kol Bo

I believe that we can answer all of these questions based 
on a fascinating explanation from the Kol Bo concerning 
“Ha Lachma Anya.”  The commentary of the Kol Bo on the 

Haggadah is a cornucopia of information; yet, for some 
reason, it is not publicized sufficiently.  Here is the passage 
from the Kol Bo:

המצה  מחלקין  אנו  למה  לתינוקות,  הודעה  זו  פירוש,  עניא.  לחמא  "הא 

והיו  חיפזון,  דרך  במצרים  אבותינו  אכלו  עוני  דלחם  עני,  של  כדרכו  לשתים 

אומרים זה אל זה, כל דכפין ייתי וייכול, כלומר כל מי שלא התקין יבוא אצלי, 

ויפסח ולא יתמהמה על זה. השתא  ייתי  שהרי אצלי מתוקן, וכל מאן דצריך 

הכא לשנה הבאה בארעא דישראל, כלומר יש לנו לשמוח על זה שאנו נאכל 

כרצונינו,  במתון  שם  ונאכל  ישראל,  בארץ  נהיה  הבאה  לשנה  בחפזון,  עתה 

ואם השתא אנו עבדים, לשנה הבאה נהיה כולנו חפשים, כל זה מספר שאמרו 

אבותינו ואנו עושין דוגמתן".

“Ha Lachma Anya” is an announcement to the young 
children, explaining why we divide the matzah in two, in 
the manner of a poor man.  It is because our forefathers 
in Mitzrayim ate poor man’s bread due to the necessary 
haste.  Hence, they said to one another, “Whoever is 
in need should come and partake.”  In other words, 
whoever did not prepare should come to me; for, I have 
it (bread) ready.  “Let all who are in need come and 
celebrate the Pesach”—and he should not hesitate to do 
so.  “For the present, we are here; but next year, we will 
be in Eretz Yisrael.”  In other words, we should rejoice 
that we are eating now in haste; for, next year, we will 
be in Eretz Yisrael, and we will eat there comfortably, as 
we wish.  And if “in the present, we are slaves, next year 
we will all be free men.”  This passage recounts what our 
forefathers said, and we follow their example.  

Let us elaborate based on the passuk cited above 
(Devarim 16, 3): “For seven days, you shall eat matzos 
because of it, bread of affliction; because you left the 
land of Mitzrayim in haste.”  Rashi provides the following 
clarification: “Bread of affliction”—bread that reminds 
us of the affliction that they suffered in Mitzrayim.  
“Because you left . . . in haste”—and dough did not have 
adequate time to leaven.  This teaches us that we eat 
the “lechem oni,” because they departed in haste and did 
not have enough time to prepare proper bread.  Similarly, 
the korban Pesach in Mitzrayim was eaten in haste, as it is 
written (Shemos 12, 11): "'ואכלתם אותו בחיפזון פסח הוא לה"—you 
shall eat it in haste; it is a Pesach-offering to Hashem.    
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Therefore, according to the Kol Bo, immediately after 
performing the step of “yachatz,” we explain to the 
young children: “This is the poor man’s bread that our 
forefathers ate in the land of Mitzrayim.”  We break 
the matzah in two, because we want to fulfill the mitzvah 
with a mere piece of matzah, imitating the behavior of 
an “ani”—a poor man.  This commemorates the fact that 
Yisrael ate poor man’s bread while departing Mitzrayim, 
due to the need for haste.  They did not have enough time 
to prepare and bake normal bread.  

Then, we explain to the children that due to the haste, 
many among them were not able to prepare matzos and 
the other Pesach foods for themselves.  Hence, those who 
did prepare, generously said to their brothers (while 
leaving Mitzrayim): “Whoever is hungry, let him come 
and eat”—realizing that there were those among them 
who did not have ample time to prepare; “whoever is in 
need, let him come and celebrate the Pesach”—they 
offered to share their Pesach supplies with anyone who 
needed them.  

Then, then encouraged one another: “Now, we are 
here”—we are eating the matzos and the korban Pesach 
hastily due to the circumstances of the exodus; however: 
“Next year, we will be in Eretz Yisrael”—we will eat 
leisurely, as free men.  Everyone will have ample time to 
prepare for the chag.  “Now, we are slaves”—fleeing for 
our lives from Mitzrayim; “but next year, we will be free 
men”—celebrating leisurely, without stress.  

Thus, we learn a tremendous chiddush from the Kol 
Bo.  Even during the exodus, those who left Mitzrayim 
performed “yachatz.”  They broke off pieces of their whole 
matzos to share with those who did not have matzos.  
Those “ba’alei chesed” announced: “Whoever is hungry, 
let him come and eat; whoever is in need, let him come 
and celebrate the Pesach.”  It now makes perfect sense 
why HKB”H commanded us to eat matzah on the night of 
Pesach like a poor person eats—“lechem ani.”  We are 
reenacting the tremendous “chesed” performed by those 
who actually left Mitzrayim at the time of the exodus.  
They broke off pieces from their whole matzos to share 
with their friends in need.  

I Recall the Chesed of Your Youth

It is with great pleasure that we will continue to revel and 
delight in the explanation of the Kol Bo.  It will illuminate 
for us many issues related to Chag HaPesach.  We will begin 
with a wonderful passage in the Tanna D’Vei Eliyahu Rabbah 
(Chapter 24): יוצאי מצרים מצוה אחת היתה בידן, והיתה לפני הקב"ה נוח" 

 הרבה יותר מן מאה מצוות, ומהי המצוה אחת שהיתה בידם, שעשו כולם אגודה

 Those who left Mitzrayim  אחת, וכרתו ברית לגמול חסד זה עם זה".
had only one mitzvah; and it was more pleasing to 
HKB”H than one-hundred mitzvos.  What was that one 
mitzvah?  They formed a single unit, and they made a 
covenant to perform “chesed” with one another.  

What is the “chesed” alluded to in the Midrash?  And 
why was it necessary?  Based on the explanation of the Kol 
Bo, the answer is simple and straightforward.  The Midrash 
is referring to the fact that they broke off pieces of their 
whole matzos and announced: כל דכפין ייתי וייכול, כל דצריך ייתי" 

 In this manner, they fulfilled the covenant to perform  .ויפסח"
“chesed” with one another.  

This explains very nicely the enthusiastic praise of Yisrael 
expressed by HKB”H through the Navi (Yirmiyah 2, 1):  ויהי" 

 דבר ה' אלי לאמר, הלוך וקראת באזני ירושלים לאמר, כה אמר ה' זכרתי לך

זרועה". לא  בארץ  במדבר  אחרי  לכתך  כלולתיך,  אהבת  נעוריך   The  חסד 
word of Hashem came to me, saying: Go and call out in 
the ears of Yerushalayim, saying: “Thus, said Hashem, 
“I recall for you the kindness of your youth, the love of 
your nuptials, your following Me into the wilderness, 
into an unsown land.”

We understand that Bnei Yisrael followed HKB”H into 
the wilderness without provisions, demonstrating their 
tremendous emunah in Hashem.  But why does He describe 
it as “the ‘chesed’ of your youth”?  What “chesed” did they 
perform by going into the midbar?  Perhaps, it would have 
been more appropriate to say "נעוריך  the emunah—"אמונת 
of your youth.  However, let us interpret this passuk in 
keeping with what we learned from the Kol Bo.  HKB”H is 
emphasizing that not only does He remember the fact that 
Yisrael forged into the wilderness without provisions, but 
He also remembers “the ‘chesed’ of your youth”—the 
praiseworthy “chesed” they performed during the exodus.  



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

Pesach 5780 | 5

They shared their matzos with one another by breaking off 
pieces for those who did not have.  

This explains magnificently the widespread, age-old 
minhag in Jewish communities to distribute supplies to 
the poor before Pesach "דפסחא  literally “flour for—"קמחא 
Pesach.”  In the Shulchan Aruch, the Rama writes (O.C. 429, 
 it is customary—"ומנהג לקנות חיטים לחלקן לעניים לצורך פסח" :(1
to buy wheat and distribute it to the poor for the sake 
of Pesach.  But why do we buy them wheat?  Why don’t we 
simply give the poor and needy money like we do throughout 
the year?  Then, they can use the funds to purchase whatever 
they need for the holiday.  Additionally, why does the Rama 
state that the minhag is specifically to “buy wheat” for the 
sake of Pesach, and he fails to mention the other necessities 
required for the chag, such as wine and meat?  Most certainly, 
these other necessities are also included in the minhag.  

In light of what we have learned, the answer is amazingly 
simple.  With this minhag, we commemorate the “chesed” 
performed during “yetzias Mitzrayim”—everyone broke off 
pieces of their whole matzos, made of wheat, to share with 
their brothers who did not have any.  Therefore, it is the 
accepted, time-honored, Jewish minhag to purchase wheat 
and distribute it to the poor.  In truth, however, all Pesach 
needs and supplies are included in this minhag, in keeping 
the announcement they made during “yetzias Mitzrayim”: 
."כל דכפין ייתי וייכול, כל דצריך ייתי ויפסח"

Those Leaving Mitzrayim Took  
the Smaller Pieces for Themselves

Continuing onward on this glorious path, we will now 
focus on the tradition of “yachatz.”  We break the intact 
middle matzah into two pieces.  With one piece, we 
fulfill the requirement of “lechem ani”—consuming the 
matzah the way a poor man eats bread.  The other piece 
is concealed as the “afikoman,” to be consumed at the end 
of the meal.  Furthermore, the smaller piece is used for the 
mitzvah of eating matzah; while the larger piece is used for 
the “afikoman.”  

Let us provide an explanation based on the enlightening 
chiddush of the Kol Bo.  As explained, we wish to 
commemorate the enormous “chesed” performed by those 

who left Mitzrayim during the exodus.  Now, it is almost 
impossible to break a matzah into two equal pieces; there 
is always a larger piece and a smaller piece.  Nevertheless, 
during “yetzias Mitzrayim,” those performing the “chesed” 
gave the larger pieces to their friends in need and kept the 
smaller pieces for themselves.  

Therefore, when we reenact the events of “yetzias 
Mitzrayim” at our Seders, we do the same.  We keep the 
smaller piece of the middle matzah for ourselves, to fulfill 
the mitzvah of eating matzah during the meal.  We hide 
the larger piece for the “afikoman.”  It symbolizes the very 
important mitzvah of giving tzedakah, whose merit is hidden 
in the heavens for Olam HaBa.  Here is a pertinent passage 
from the Gemara (B.B. 11a): 

בצורת,  בשני  אבותיו  ואוצרות  אוצרותיו  שבזבז  המלך  במונבז  "מעשה 

וחברו עליו אחיו ובית אביו ואמרו לו, אבותיך גנזו והוסיפו על של אבותם ואתה 

מבזבזם. אמר להם אבותי גנזו למטה ואני גנזתי למעלה, שנאמר )תהלים פה-

יב( אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף. אבותי גנזו במקום שהיד שולטת 

בו, ואני גנזתי במקום שאין היד שולטת בו, שנאמר )שם פט-טו( צדק ומשפט 

מכון כסאך".

There was an incident involving King Munbaz, in 
which he depleted his treasures and the treasures 
of his predecessors (to feed the poor) during years of 
famine.  His brothers and his father’s family banded 
together against him.  They said to him, “Your fathers 
hoarded their wealth and added to the fortune of their 
forefathers; yet, you are squandering it away.”  He 
replied to them, “My fathers hoarded (their wealth) 
down below, but I have hoarded (my wealth) up above . 
. . “My fathers hoarded in an insecure place (literally: “a 
place that the hand of others controls), but I have hoarded 
in a secure place (literally: that the hand of others does 
not control).”  

I Will Perform Wondrous Feats 
 Like the Days of the Exodus

Now, we can enjoy piecing together all the pieces of the 
passage of “Ha Lachma Anya.”  As we know, the night of 
Pesach is designated as the time for the future geulah, as 
it is written (Shemos 12, 42): להוציאם לה'  הוא  שימורים   "ליל 

 It is—מארץ מצרים הוא הלילה הזה שימורים לכל בני ישראל לדורותם"
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a night of anticipation (vigil) for Hashem to take them 
out of the land of Mitzrayim; this night is Hashem’s, 
guarding all of Bnei Yisrael for their generations.  The 
Gemara expounds (R.H. 11b): ,ליגאל עתידין  בניסן  נגאלו   "בניסן 

בראשית". ימי  מששת  ובא  המשומר  ליל  שימורים,  ליל  קרא  אמר    מנלן, 
In Nissan, they were redeemed; in Nissan, they are 
destined to be redeemed.  From where do we know 
this?  The Torah says: “It is a night of anticipation,” a 
night that has been anticipated since the six days of 
creation and onward.  Rashi comments: Anticipated and 
designated for geulah.  

Furthermore, with regards to the future geulah, HKB”H 
promises (Michah 7, 15): אראנו מצרים  מארץ  צאתך   "כימי 

 as in the days you left the land of Mitzrayim, I—נפלאות"
will show it wonders.  We have learned that Yisrael were 
taken out of Mitzrayim in the merit of the covenant they 
made—agreeing to perform “chesed” with one another.  
They complied with this covenant when they graciously 
broke their matzos into pieces to share with those who 
didn’t have any.  In similar fashion, we will exit galus le’asid 
la’vo in the merit of the mitzvah of tzedakah.  The Gemara 
expresses this fact as follows (B.B. 10a): גדולה צדקה שמקרבת" 

 את הגאולה, שנאמר כה אמר ה' שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי

 Tzedakah is great, because it brings  לבוא וצדקתי להגלות".
the geulah closer, as it is stated (Yeshayah 56, 1):  “So said 
Hashem, ‘Keep justice and do charity, for My salvation 
is near to come and My charity to be revealed.’”

In summary, we have achieved a better understanding 
of the opening passage of the Haggadah.  We begin: הא" 

 our forefathers ate—לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים"
their matzos like a poor man eats bread.  They broke their 
whole matzos into pieces to share with others who did not 
have any matzos.  This was a wonderful act of “chesed.”  
To announce this “chesed,” they called out loud: דכפין  "כל 

 let whoever is hungry and did not have ample—ייתי וייכול"
time to prepare matzos come and eat with us; כל דצריך ייתי" 

 and let whoever lacks any of the other necessities—ויפסח"
of Pesach come and celebrate with us.  In this merit, HKB”H 
took them out of Mitzrayim.  

Now, the Mishnah teaches us (Pesachim 116b): בכל דור" 

 in each and—ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"
every generation, one is obligated to view himself as 
though he has departed from Mitzrayim.  Let’s apply 
this to our current discussion.  Yisrael merited leaving 
Mitzrayim, because they committed to perform acts of 
“chesed” with one another.  Similarly, by following their 
example, performing acts of “chesed” for our fellow Jews, 
we will merit going from galus to geulah.  Thus, we conclude 
this opening passage of the Haggadah with the encouraging 
words: “Now, we are here; but next year, we will be in 
Eretz Yisrael; now, we are slaves, but next year we will 
be free men.”  This is the promise and assurance HKB”H 
gave us: We will witness wonders like those of the days 
we left Mitzrayim—swiftly, in our times!  Amen.
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hen we were children, we always wanted to 
know why we were being told to do things and 
we felt that we had a right to know. If we didn't 

receive an explanation, even if we instinctively knew that 
we wouldn’t understand what was explained to us, we 
would fulfill our task halfheartedly, at 
best. We believed that, if we understood 
what was asked of us, we would actually 
do it with gusto and then succeed.
 
We still have the child within us, 
stubborn and tired of, “Just do it 
because I said so”. Now, as adults, we 
consider it our unalienable right to 
understand everything asked of us. This 
right becomes more important to us because we believe 
that we are smart enough to understand everything. This, 
the Malbim explains, is the definition of Ga'avah, the belief 
that we can understand something which is, in truth, 
beyond our scope of understanding.
 

Now, we are experiencing unprecedented events and we 
are being asked to stay upbeat throughout. But we do not 
understand what is happening and therefore, we are not 
up to the challenge. I would like to offer some thoughts. 
The Torah has given us guidelines, some of which are 

falling into place.
 
Let’s start with a perspective. How 
we react today depends on how, until 
now, we perceived Hashem. Here’s 
why. Imagine someone coming late to 
an appointment with you. What do you 
assume happened? It all depends on 
what you thought of him previously. If 
you always considered him to be lazy and 

irresponsible, then you will assume that he was negligent 
for not coming on time. If you generally consider him to 
be a responsible person, you will automatically assume 
that something transpired that was out of his control.
 
I often visit schools during the school year. One of 

W
Why We Are Being Burdened
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hlomo Hamelech writes in Mishlei, Mi Yomar Zikisi 
Libi, Toharti Meichatasi, who can say that my heart is 
righteous, (that) my thoughts are pure? His message 

is that even if people’s actions can be done properly, it’s 
more difficult to ensure that their thoughts are as pure 
as those actions. In addition, once their thoughts aren’t 
pure, no one can be certain that their actions are pure.
 
To highlight how that thought leaves no exceptions, the 
first Rashi in the Parsha writes, B’yoser Tzorech L’zareiz 
Odom B’mokom Chisoron Kis, people need to be warned 
to make the right decisions when those decisions may 
cause them a financial loss.
 
Two thoughts come to mind when I learn this Rashi. 1) Is 
it possible to consider that Aharon himself will be biased 
because of the money factor? 2) It isn’t even Aharon’s 

money. The costs are covered by the Bedek Habayis. Why 
then are we worried that Aharon will be biased because 
of the costs?
 
The message is that human nature, regardless of who 
we are speaking about, acts differently when money 
is involved, even if it isn’t their own, regardless of any 
relevant factors (of course, there is a in degrees).
 
Many people insist that they are objective. No one 
is objective and money will always distort people’s 
reasoning. Therefore, we must always second-guess 
ourselves and think twice whenever decisions involve 
money, even if only indirectly. 

S

"In other words, you 
have no facts, only 

opinions. But you think 
you have facts. "
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the schools was the one where my son-in-law learns. 
He wasn’t in his usual place so, right then, I called my 
daughter and asked her how long he had been sick for. My 
perception of him would not allow me to think that he 
just missed. And, yes, he was sick. Is there someone you 
know who, when he tells you that he will do something, 
you don’t think twice? I have friends who, if they tell me 
they will do something in 3 months, I know that they will 
be there at exactly the time they said.
 
What did you think of Hashem before this happened? 
That will decide your conclusions and no one can 
convince you otherwise. In other words, you have no 
facts, only opinions. But you think you have facts. 
That’s where the Ga'avah kicks in. Instead, do as Dovid 
Hamelech did. Hashem gave Dovid choices of punishment 
when he counted Klal Yisroel: captivity, enemy, or plague. 
Dovid Hamelech chose plague because, 'Nipla Na B’yad 
Hashem Ki Rabim Rachamov', let me be dependent on 
Hashem who is kind and not on enemies who will be 
vicious.
 
I often joke with people, telling them that if they have to 
get mugged, get mugged by a happy person, not an angry 
one. And, in our situation, if we have to be mistreated, let’s 
be mistreated by our well-meaning friend. That’s Hashem
 
Next comes the question of, “Why is this happening?” 
There is not a one-size-fits-all answer which we might 
consider to be fair, since everyone is different. For those 
who unfortunately passed away, it might be a) a long 
overdue punishment from a patient Hashem. To some, 
it’s b) a Kaparah paving the way for them to go straight 
to Gan Eden.
 
For those of us who will survive this, c) this can also be 
Kaparah, paving the way to live a better life from here on. 
For some, d) it’s a Nisayon. Will we accept this without 
griping? For others, e) it is to help us to become better 
people.
 
Where does each of us fit in? Hashem presents us with 
challenging situations throughout our lives. Hashem has 
a single intention. It is for our good. How it plays out is 
up to us. If we are upset, even subtly so, it becomes one 
of two things. It can be a) a failed Nisayon. R' Simcha 
Zisel warns us that each failed test lead to another, more 
difficult one. It can also be b) rejected Yissurin. Instead 
of cleansing us, it increases anger, bringing more Yissurin.
 
At this stage, we are better off than the child who is not 
told why he should do things. Although it may seem that, 
like children, we were not given any choices, it is not 

entirely true. As parents, one of our greatest challenges 
is when children reach the age that they still act like 
children but they want the decision-making rights that 
adults have. In addition, they are often not given decision-
making rights because, in this situation, they have already 
made multiple bad decisions. We too are unaware that 
we are like children who have made several bad choices 
in our lives, which is why, at this time, we are not being 
given options nor clear explanations.
 
One final thought. I often say to people that, “Things are 
never as bad as they seem, or as good as they appear". 
Life consists of a long timeline. Single points in our lives 
make a greater impact on us than they should. We get too 
excited from good days, which sets us up for resentment 
from the bad ones. When things are bad, we get too 
enveloped in it to realize that, overall, everything is okay.
 
We always have to put things into perspective. We will 
look back at this and see it as a blip in the timeline. If we 
consider it to be a life altering blip, it may be because we 
made it into one. We choose to interpret events more 
than “they are”. Then we question Hashem’s decisions 
based on how we interpreted it, when, in truth our 
interpretation is artificial.
 
I once read about a boy who ran to his Morah, crying, 
“Morah, Morah! Chaim started up with me.” The Morah 
asked him what Chaim did. He responded, “He hit me 
back first!”
 
We refuse to see the things that Hashem does to us as a 
reaction to something, or a string of things, that we have 
done. Everything that happens to us is someone starting 
up with us even if, in truth, they are just hitting us back. 
Everything in our lives is the result of millions of actions 
of millions of people, from many years. Being privy to 
those millions of things would make this the obvious 
next step. Hashem is just hitting us back first.
 
I would like to conclude with an insight from the Akeida 
who explains why Yidden have a customized disease 
called Tzora'as. It seems to contradict the Passuk that 
says, Kol Hamachalo Asher Samti B’Mitzrayim Lo Asim 
Alecha, whatever illness I place on the Mitzri'im, I won’t 
place on you.
 
He explains that whenever Hashem punishes Klal Yisroel, 
it isn’t intended as a punishment, the conclusion of a set 
of incidents. It is (almost) always a catalyst. It becomes 
our job to take this catalyst and accept, improve, and 
become better people. To the extent that we succeed, 
today's challenges will be quickly removed from us.
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Parshas Tzav - A Study in Korbanos - Part 2  
David Gurwitz 

 
Next week, we will explore some fascinating common aspects between Pesach and Shabbos. 
However, in considering the connection between Parshas Tzav, with its detailed treatment of 
korbanos, and Shabbos, it occurred to me, in light of what we discussed last week, that the “coming 
close” aspect of a korban - its literal meaning - is, in fact, directly and powerfully related to Shabbos, 
as seen in the word tikrav, meaning, you shall come close. How can we understand this? 

Let’s look at the word. It is spelled Tof (400), Kuf (100), Reish (200) and Bais (2). These letters add 
up in value to 702, which is the value of Shabbos. 

With this in mind, perhaps we can stop and think about the significance of this gematria and use 
Hashem’s weekly gift of Shabbos as a way to truly draw close to Him. 

Chazal tell us that, after Shabbos, the malachim review the chiddushim that each additional 
neshamah brings out during Shabbos. Committing to take on a new action or learning seder or 
refraining from an action for the following week - im toshiv raglecha - is also a chiddush, a newness. 
That is our spiritual derech for after Shabbos to aim for during Shabbos. 

Therefore, before Shabbos, Chazal tell us that it is important to do teshuvah, which is related, of 
course, to the word Shabbos. One way to do so is to be cognizant of what wonders Hashem did for 
us all week.  

We have a way to do so every week, by reciting Tehillim 107, “Hodu laHashem ki tov ki le’olam 
chasdo, which we say, or should say, after Minchah on Friday, before we say Lechu Neranenah and 
begin the exciting time of entering Shabbos.  

The author of sefer Me’or Einayim, one of the rebbes following Rav Elimelech of Lizhensk and the 
founder of the Skverer Chassidic line, explains that the Baal Shem Tov added the reading of Tehillim 
107 at this time, as we leave the six days of danger for the protection and “salvation” of Shabbos. 

One of the sons of the Me’or Einayim was the Triste Rov. He provides a fascinating insight regarding 
Shabbos and its related power of teshuvah:  

The 39 melachos that we are forbidden to perform on Shabbos can be looked at as three groups of 
13. Thirteen is the value of the word echad, meaning one. The letter Alef has a value of one, so, 
when it is spelled out - Alef (1), Lamid (30), Pey (80) - as we also discussed last week, in a different 
context, it has a value of 111. Three times 111 - representing the three echad aspects of Alef - adds 
up to 333, which is the value of the word sheleg, snow. We can make ourselves free from sin, and 
white as now, if we follow the mandate to not perform the 39 melachos on Shabbos. 
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Tehillim 107 is the well-known kappitel that contains the expression of thanks and gratitude from 
being saved from four situations - a midbar (desert or isolation), yissarim (captivity), cholim 
(sickness), and yam (sea). Chazal tell us that the first four letters of these four words - Mem, Yud, 
Yud and Ches - combine to form the word chayim.  

Rav Shamshon Raphael Hirsch zt”l comments on kappitel 107, which, interestingly, is also the 
kappitel related to Parshas Tzav, since, besides focusing on the individual chassodim shown by 
Hashem, it contains various pesukim addressing korbanos.  

Tehillim 107 concludes its many instances of difficulty with posuk 43: “Mi chochom veyishmar aleh 
veyisbonenu chasdei Hashem - Whoever is wise, let him note these things, and then the loving 
kindnesses of Hashem will make themselves understood. 

Rav Hirsch focuses on the relation between the words chochom, wise person, and veyisbonenu, 
meaning to grasp: 

“Let the chochom....take notice of such events as described in this Tehillim. Men will no longer 
evaluate such events in accordance with what they seem to be at a cursory glance, but in accordance 
with their true significance for the instruction, testing and refinement of mankind. They will then view 
both joy and affliction as demonstrations of Hashem’s loving-kindness, and they will honor and 
appreciate both accordingly.” 

I would like to conclude by adding an insight into the word chayim that can possibly assist our 
preparation for Pesach and Matan Torah. It actually came in two steps. 

Step one was thinking about the word as a double set of two letter words - chai and yam. Chai - Ches 
Yud - has a value of 18, representing matzoh, which has an 18-minute yeast cutoff, and yam - Yud 
Mem - which represents both Krias Yam Suf and the 50-day Omer count, which starts on the second 
night of Pesach. 

Step two, however, hit me this morning during Shacharis on yom chamishi, Thursday. Many young 
men who had been learning in Eretz Yisroel flew home, and, in accordance with Chazal’s institution, 
came up to the bimah following laining and bentched Gomel. Why?  

When the Bais Hamikdosh stood, people brought a korban todah - a thanksgiving korban - if they 
had been spared from a life-threatening experience. Today, we recite a bracha following laining within 
three days - 72 hours, which is begematria chessed - whenever we are saved from one of the 
instances of kappitel 107, including airplane travel, healing from illness, and release from captivity. 
The bracha thanks “Hashem Who bestows good things on those who have obligations, and Who 
bestows every goodness on me.” The kehillah then says: “Amein. May He Who has bestowed 
goodness upon you continue to bestow every goodness upon you forever.” 

The Hebrew words meaning “every goodness” is “kol tov.” The gematria of “kol tov” is, with the kollel, 
68, the same as the value of the word chochom. “Let the chochom...take notice” - that all is good. 

Finally, the word chayim, representing the four “savings,” is also the same gematria as the word 
chochom, one of the four sons. When we sit at the Seder, it is praiseworthy to discuss how we were 
saved in Mitzrayim, and articulate how we were saved in particular instances in our lives through 
Hashem’s chessed. The Aramaic targum or translation of the word Pesach is chessed. By 
remembering this, we can truly be in a Pesach mindset of “bentching Gomel” by recognizing Hashem’s 
chessed.  

Hodu laHashem ki tov ki le’olam chasdo 
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הלועהתרותתאזרמאלוינבתאוןרהאתאוצ
Command Aharon and his sons, saying: “This is the law of the 

Elevation /Burnt offering.” (6:2)

When a commandment regarding the korbanos, offerings, 
was presented to the nation/Kohanim/Priests, it was introduced 
with the word v’amarta, “and you shall say,” or dabeir, “speak.” This 
is the first time that the emphatic term tzav, command, is employed. 
Chazal teach, that in circumstances which involve a loss of money 
greater urgency is required, so that the Kohanim act zealously in the 
performance of their duties and that they transmit this urgency and 
need for zealousness to the ensuing generations. (The 
commentators render a number of explanations which shed light on 
the monetary loss associated with the Korban Olah, Burnt-Offering. 
For our purpose, we will simply leave it as: When demands are made 
on our material possessions, we must exhibit greater zealousness 
and commitment. Our value must be such that we realise and 
acknowledge by our actions that spiritual ascendency takes 
precedence over material comfort, etc.)

One of the primary areas in which our value system is put 
to the test (in my opinion) is tuition for our children. People express 
various attitudes concerning this expenditure, and every story has 
two sides. Certain givens, however, should be recognised. Schools 
cannot function without material support. It is not the school’s 
obligation to provide for the student if it is economically challenging 
to the school. Parents must do their part. It becomes an issue when 
a parent does all that he/she can physically do, and a school has 
likewise done everything to exhaust every penny that is available to 
them. This is where sponsors and fundraising can help. Obviously, 
when a student shows great promise, the school does everything it 
can to enroll him/her into their program. What about the boy/girl 
who is average or below, who hails from a home in which money is 
at a premium, or in which parents place a greater premium on 
physical comforts more than on spiritual necessities? These issues 
and challenges confront educators and administrators every day. 
They usually are seated between a rock and a hard place and have 
very little chance of emerging successful, unscathed. It is usually not 
a win/win situation. With this backdrop, I relate the following story.

“Yanko” was the name by which he was called in the 
neighbourhood in which he grew up. Everyone knew him as Yanko. 
His mother, however, called him “my Yankele.” His late father called 
him Yaakov. He was a religious boy, albeit not particularly 
knowledgeable in Jewish laws. He attended shul every Shabbos and 
davened what he could. After davening, he would return home, 
recite Kiddush for his lonely, widowed mother, and the two would sit 
and enjoy their meal in the camaraderie that a widowed mother 
could have with her orphaned son. They had no friends. Shabbos
was a solemn, almost lonely, day.

The weekdays were different, because Yanko went to 
school, and, at school, he had friends. Unfortunately, his friends 
were not Jewish, because he attended public school because his 
mother could not afford even the reduced tuition that the Jewish 
day school asked her to pay. (I must add that her inability to pay 
would, in most cases, not be a factor in providing for her son’s 
Jewish education. No decent, bonafide frum school would turn away 

a Jewish child due to lack of funds. This mother was very proud and 
refused to accept what she perceived to be charity.) As a result, 
Yanko’s relationship with Yiddishkeit was tenuous. He knew he was 
religious, and he did everything in his power to maintain his 
commitment, but, when one does not learn, one does not know, 
and, when one does not know, it is difficult to maintain a status quo, 
let alone grow in Yiddishkeit. Whenever Yanko’s mother observed 
her son hanging out with his gentile friends it hurt her, but what 
could she do? She was a poor widow, attempting to make ends 
meet. She tried to provide experiences that would enhance and 
elevate her son’s attachment to Yiddishkeit, but they were few and 
far between.

Bar Mitzvah was rapidly approaching. This meant that her 
son would become a Jewish adult – a man. A Jewish adult had to 
find his place in a frum society. This would not occur if he were to 
continue to spend his days with goyim. She spoke to her rav. 
“Rabbi,” she began, “I have a pair of Tefillin for Yanko from my late 
husband. I am prepared to do whatever it takes to establish my son 
in a frum Jewish environment. Can you help me get him into 
school?” The rav agreed. He asked her one question, “What about 
Yanko? Is he ready for the change, the enormous work involved?” 
“He will be,” she replied.

Convincing Yanko was not difficult, as he was already fed 
up with the behaviour which his gentile friends exhibited. He was 
more than ready to make the transition. The rav, however, came up 
against a number of obstacles. No one was particularly interested in 
enrolling a boy who could hardly read Hebrew into an eighth grade 
that spent most of their day on the intricacies of Talmud and its 
commentaries. Despite receiving a number of “no’s, the rav trudged 
on, leaving no stone unturned, no principal unvisited, until he found 
one sensitive, kind-hearted fellow who, albeit not committing 
himself, was willing to interview Yanko. The meeting was arranged 
for two weeks later, during which Yanko, his mother and the rav had 
much work to do to prepare Yanko for the interview.

Yanko was ready, excited, enthusiastic about the 
opportunity to join a school that taught Torah. For the first time in 
his thirteen years, he would finally now be like everyone else. He 
introduced himself to the principal as Yaakov – Yanko was gone, out, 
finished. The principal asked, “Yaakov, where did you learn today?” 
Yaakov replied with the truth, “Public school.” “Have you ever 
studied a blatt Gemorah?” the principal asked. “No” was the 
immediate answer. “What about Mishnayos?” Once again, Yaakov 
had to say, “No.”

The principal mused to himself: What was he to do with a 
boy who had never studied Mishnayos and who, despite his lack of 
background, wanted to learn Torah? “Yaakov,” the principal asked, 
“What do you know?” “I can daven well,” Yaakov replied. “That is 
wonderful,” the principal said. “But our students are studying 
Gemorah. Your level of proficiency is equal to that of a second 
grader.” “So what?” Yaakov countered. “I am prepared to attend a 
second-grade class just so that I can learn Torah.”

The principal knew better. Yaakov was a sweet boy, but he 
was no Rabbi Akiva (who at the age of forty began his Torah journey 
and became Klal Yisrael’s quintessential Rebbe). “Yaakov,” the 
principal began in an apologetic tone, “I appreciate and value your 
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drive and attitude towards Torah. It just will not work. You are 
unable to study with other boys your age, and we have no room in 
the younger classes. I am very sorry.”

“I am willing to tour the building with you and visit each 
classroom to see whether I can possibly find a place where I can put 
a desk, so that I could learn Torah,” Yanko pleaded. The principal 
wanted to end the conversation, because, as far as he was 
concerned, it was going nowhere. He felt that he had to put a stop 
to this. It was becoming absurd. No young boy was going to take a 
tour of his school to determine whether he could find a place for 
himself to be a student. He said, “I am very sorry, but I cannot 
disturb the students during their lessons. You will have to accept my 
word that when I say we have no room, we have no room! I have 
tried; I have been patient; I have listened; I just am unable to 
provide you with a place in our school.” 

Yaakov didn’t give up, “I understand. If this is the case, I ask 
that you give me a signed note saying: ‘There is no room in my 
yeshivah for Yaakov.’” “What will you do with this piece of paper?” 
the principal asked. “What good is it to you?” 

“I want this signed note,” Yaakov explained, “for when my 
time to leave this world arrives, and my Father in Heaven and my 
earthly father will ask me why I did not learn Torah, and why I did 
not follow in the traditions forged by my ancestors, I will be able to 
reply, ‘I tried; I did everything that I could, but there was no place for 
me. In fact, I even have written and signed proof that I was not 
accepted.’”

When the principal heard these innocent words, spoken 
with such profound sincerity, tears welled up in his eyes. He 
immediately stretched out his hand to Yaakov and declared, 
“Welcome to our school. I will find a place for you to learn Torah. 
You have no need for that note.”

Indeed, Yaakov spent time learning Torah, at first with the 
second graders. Then, in short time, he progressed to the eighth 
grade where he became a star pupil. He went on to yeshivah and 
kollel. Today, he is a distinguished rebbe in the school that gave him 
his first chance.

I write this story in tribute to the “Yaakovs” everywhere 
who understand the urgency of Torah study, and in the hope that 
those who do not have his zealousness for Torah somehow meet an 
administrator or principal that has the sensitivity and compassion to 
give them a chance.

הלועהתרותתאזרמאלוינבתאוןרהאתאוצ
Command Aharon and his sons, saying: This is the law of the 

Elevation/Burnt offering. (6:2)

Previously, commandment/instructions concerning the 
korbanos, offerings, were introduced with the less-emphatic term, 
emor, “say,” or dabeir, “speak.” The word, tzav, command, implies 
that the Kohanim are being urged to be especially ardent in 
performing the service of the Korban Olah with alacrity. Chazal teach 
that this exhortation (tzav) must be repeated constantly to future 
generations. Furthermore, this introduction is especially relevant 
whenever a monetary loss (such as the Korban Olah in which the 
Kohanim receive nothing of the korban, since all of the meat is 
burned) is involved. If money (or the loss thereof) plays such a 
significant role in the execution of a mitzvah, one wonders why such 
mitzvos as Bris Milah and Limud haTorah are not rightfully included. 
While the monetary expenditure may not be that pressing, the pain 
incurred certainly is. Likewise, Torah study involves time, a 
commodity during which one could be earning money. Certainly, 
these two mitzvos apply sufficient pressure on the mind of the 
executor that an extra ziruz, sense of urgency, be applied to the 
mitzvah.

Horav Moshe Feinstein, zl, explains that milah, 
circumcision, is such a defining principle in Judaism, and Jews carry 
out this mitzvah with such a sense of inner and external joy that no 
added ziruz, encouragement, is necessary. Simchah, joy, is the term 
best related to the performance of the mitzvah of Bris Milah. 
Indeed, Chazal teach that any mitzvah (such as milah), which the 
Jewish people originally accepted joyfully, is still performed today 
even under the greatest mesiras nefesh, self-sacrifice and devotion. 
In other words, when simchah is involved, chisaron kis, monetary 
loss, has no bearing on the performance of the mitzvah. One does 
not have to be urged to perform an activity/mitzvah which gives him 
great joy.

A similar idea applies concerning Limud haTorah. One who 
learns becomes happy. Pikudei Hashem yesharim mesamchei lev; 
“The orders of Hashem are upright, gladdening the heart” (Tehillim
19:9). Money means nothing to the one who is truly happy; and to 
the one who is unhappy, no money in the world can buy him 
happiness. To understand this verity, one has to have been privy to 
the remarkably awe-inspiring scene of unbridled joy evinced at the 
recent Siyum HaShas. One snapshot of the looks on the participants’ 
faces when the Siyum was held expresses it all. The inner joy 
experienced through the vehicle of Limud haTorah is indescribable. 
It must be experienced.

תינמיהןרהאןזאךונתלעןתיוומדמהשמחקיוטחשיו
And (Moshe) he slaughtered (the ram), and Moshe took from the 

blood and put it on Aharon’s ear. (8:23)

Moshe Rabbeinu was concluding his brief tenure as Kohen 
Gadol. Soon, his older brother, Aharon HaKohen, would be invested 
in the Kehunah Gedulah, High Priesthood, with his descendants 
following him as Kohanim. Moshe slaughtered the ayil ha’miluim, 
inauguration ram. It was a Korban Shelamim, Peace-Offering, with 
this service serving as the conclusion of the process by which the 
Kohanim were consecrated for their new role in Jewish life. In this 
pasuk, the word vayishchat, “and he slaughtered,” has the trop, 
cantillation mark, shalsheles, a sign which rarely appears in the Torah 
and which gives great emphasis to the word upon which it appears. 
This mark appears in three other places in the Torah, which seem 
incongruous to the meaning of the shalsheles as it appears here. 
Horav Shimon Schwab, zl (“My Rebbe, Rav Schwab”), offers an 
inspiring explanation, first of the three other marks, and then, how 
va’yishchat does actually identify with the other three.

The common denominator for all three is a key decision-
maker who wavers and seems to be unable to make up his mind. 
(Shalsheles, which is derived from shalosh, three, gives the image of 
a note that is not straight, but vacillates.) Can this possibly apply to 
Moshe?

Let us analyse the cases. The first shalsheles appears in the 
story of the destruction of Sodom. Lot is instructed to leave 
immediately. He lived at home with his wife and two single 
daughters. He certainly wanted to save them, but what about his 
two married daughters who lived in Sodom? They and their spouses 
had no intention of leaving their homes. His daughters would listen 
to him. His sons-in-law would not. Should he leave and save whom 
he could, or should he seek out his sons-in-law and attempt to 
convince them to leave? His state of ambiguity and inability to come 
to a decision was quickly resolved when the angel took Lot and his 
wife and two daughters by the hand and removed them from the 
city. Uncertainty number one resolved.

The second shalsheles is to be found in the parsha when 
Avraham Avinu dispatched Eliezer, his servant, in search of a wife for 
Yitzchak. He prayed to Hashem to provide him with a suitable match 
for Yitzchak. He stipulated that the first girl who would not only offer 
him water, but would also water his camels, would be demonstrating 



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

This publication is available worldwide via email and e-readers.
For info call: ISRAEL 02 532 6058 / USA (216) 371-7609 / UK 0208 420 4821

or e-mail: peninim@dvar.info

that Hashem had listened to his prayer. Chazal teach that Eliezer had 
made an inappropriate request. What if the first girl that offered 
assistance was blind or an amputee? Despite the unsuitability of 
such a match, Hashem listened, and acquiesced by sending Rivkah 
Imeinu. This is a case where the prayer offered by Eliezer was quite 
risky and clearly uncertain. The shalsheles certainly belonged there.

The third shalsheles finds its place in the midst of the near 
debacle between Yosef HaTzaddik and Potifar’s wife. The shameless 
woman would stop at nothing in her attempt to seduce Yosef. At 
that point in time Egypt was a country whose culture permitted --
and even accepted -- all forms of promiscuity. Had Yosef deferred to 
Potifar’s wife’s dalliances, he would have indicated that he was an 
Egyptian who was as perverted as any member of the upper 
echelons of Egyptian social strata. Chazal teach that Yosef demurred 
for two reasons. He saw an image of the Choshen, the Breastplate, 
worn by the Kohen Gadol. This Breastplate had a precious gem 
representing each tribe set in it. Yosef saw that the space reserved 
for the tribe of Yosef was blank, presumably the result of his having 
fallen prey to the blandishments of Potifar’s wife. The second factor 
that saved him was the image of his father, Yaakov Avinu, that 
appeared to him. It was watching, waiting, to see how he would 
react to this latest challenge to his spiritual integrity. Yosef had a 
major decision to make. He was wavering. Thus, the shalsheles trop
is appropriate.

The trop in Parashas Tzav, concerning Moshe’s 
slaughtering of the ram, does not seem to fit. What uncertainty did 
Moshe experience? In what way was he wavering? The inauguration 
was “cut and dry,” all decided by Hashem. One did what one was
told to do. Rav Schwab explains that while we have no uncertainty 
and we do not waver with regard to the tzivui Hashem, Heavenly 
command, we do savour the spiritual moment that we create by 
following Hashem’s command.

Originally, Moshe was to have had two functions: Rebbe
/leader of Am Yisrael; and Kohen Gadol. When he initially refused to 
accept the position as the nation’s redeemer, Hashem took the 
position of Kohen Gadol and transferred it to Aharon. During the 
seven days of Milluim, prior to Aharon’s investiture as the Kohen 
Gadol, it was Moshe who served in this capacity. He was Kohen 
Gadol for a week. His very last action as Kohen Gadol was the 
slaughtering of the ram, after which all duties in the Mishkan were 
ceded over to Aharon and his sons. The shalsheles on the word 
vayishchat demonstrates that Moshe held on as long as he could, to 
tarry a little bit longer, to savour the mitzvah, to relish the final 
moments of acting as a Kohen.

If I may, I would add that while Moshe certainly had no 
issue with his brother assuming the High Priesthood, it was the fact 
that, from that moment on, the Kehunah would descend by 
inheritance from father to son. Aharon had sons to whom he could 
bequeath this honour and privilege. Moshe, sadly, did not. He must 
have experienced a tinge of longing and regret that he did not have 
progeny who were suitable to step into his shoes, to ascend to the 
leadership position that he so ably executed. Hence, the shalsheles.

The idea of savouring a mitzvah, by stretching out and 
thereby lengthening its performance, is our way of demonstrating 
our abiding love for the mitzvah and for Hashem Who has given us 
the privilege and opportunity to serve Him. This is especially 
meaningful concerning a timebound mitzvah such as Shabbos, when 
we sanctify the seventh day with our manner of dress, the meals 
that we eat and the way that we eat them, accompanied by zemiros, 
lighting the candles and reciting Kiddush – all essential elements in 
setting aside this holy island in time. While rest, worship and study 
are essential components in sanctifying this day, it is the addition of 
tosfos Shabbos, adding on to Shabbos, that demonstrates our special 
love for the mitzvah.

We do, however, have times in which it is important to do 
the mitzvah and carry it out as quickly as possible, with immediacy 
and urgency. Rav Avraham ben Avraham, the ger tzedek, righteous 
convert, who, prior to his conversion, was known as Count Valentine 
Potocki (a Polish nobleman who, albeit raised in the Catholic church, 
converted to Judaism, and paid with his life), was close with the 
Gaon, zl, of Vilna, who was his spiritual mentor. Rav Avraham ben 
Avraham was a righteous Jew, who died Al Kiddush Hashem. He was 
a holy neshamah, soul, who sanctified Hashem’s Name. Indeed, he 
went to the fires that consumed him with joy and trepidation, saying 
that this was his ultimate service to Hashem, one for which he had 
waited from the earliest moments that he yearned to convert.

A halachic query entered Rav Avraham’s mind as he walked 
through the streets: Should he take his time in order to savour every 
moment of life, to live another moment for Hashem? Or should he 
run to perform the mitzvah of Kiddush Hashem? Zerizim makdimim 
l’mitzvos, “One must be passionate in fulfilling mitzvos with alacrity 
and excitement.” This would elevate the mitzvah of Kiddush 
Hashem. When the spectators would see him enthusiastically 
running to the fire, they would realise the greatness of a Jew’s love 
for Hashem. As he walked underneath the Gaon’s window, the Gaon
came out and said that it was best that he move quickly to sanctify 
Hashem’s Name. He moved on, singing and dancing with incredible 
deveikus, clinging to Hashem, overjoyed in the privilege of 
performing the ultimate service to the Almighty, may his name be a 
blessing. 

Va’ani Tefillah

לארשיךמעב...'דהצר
Retzei Hashem b’Amcha Yisrael.

ךמעלארשיתדובעדימתןוצרליהתו
U’sehi l’ratzon tamid avodas Yisrael Amecha.

Be favourable, Hashem, toward Your People Yisrael. May the service 
of Your People Yisrael always be favourable to You.

We observe a noticeable change in the prayer’s vernacular. 
It begins with amcha Yisrael, asking Hashem to be favourable to 
“Your People, Yisrael” and at its conclusion we precede “Yisrael 
Amcha,” Yisrael before amcha, Your People. Achas Shoalti cites 
Vaani Tefillah, who observes that prior to achieving his personal 
distinction as Klal Yisrael’s leader, Moshe Rabbeinu is referred to as 
“Moshe, the son-in-law of Yisro (Shemos 3:1). 

Following the Egyptian exodus and the Giving of the Torah, 
however, when Yisro visited the nation, Yisro is referred to as “the 
father-in-law of Moshe” (ibid 18:1). Likewise, with regard to the 
above prayer, when we petition Hashem to accept our prayer 
favourably, it is when Yisrael is the downtrodden among the nations. 
We do not laud Yisrael / our identity prior to Amcha, Your nation, 
because our only distinction in the world is due to our relationship 
with Hashem.

Later on, with the advent of Moshiach Tziddkeinu, which will 
engender for the Jewish People an era of acclaim and reverence by 
the nations, we revert to Yisrael Amcha, with our identity preceding 
our Nationhood. Now we are no longer the downtrodden nation. We 
have been uplifted and elevated by Hashem.

To sponsor a mazaltov, simcha or yartziet, email: peninim@dvar.info
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TThhoouugghhttss  CCoouunntt  TToooo  
צו את אהרן ואת בניו לאמר  ““  22::66
זאת תורת העלה הוא העלה על  
מוקדה על המזבח כל הלילה עד  
  ””הבקר ואש המזבח תוקד בו 

“Command Aharon and his sons saying: 
This is the law of the elevation-offering: It 
is the elevation-offering that stays on the 
flame, on the Mizbe’ach all night until the 
morning, and the fire of the Mizbe’ach 
should be kept aflame on it.”  In the entire 
Parshas Vayikra, there is not even one 
command that Hakodosh Boruch Hu gives 
to Aharon Hakohen, rather they are all to 
his sons.  Why is this so? Additionally, why 
is the Korbon Olah the first Korbon 
mentioned?   
 In the entire Parshas Vayikra, 
there is not even one command that 
Hakodosh Boruch Hu gives to Aharon 
Hakohen, rather they are all to his sons.  
Why is this so? Being that Aharon Hakohen 
sinned with the Eigel, Hakodosh Boruch Hu 
did not want his Avodah.  That is until 
Aharon strengthened himself in Tefilah, 
and did a proper Teshuva for his connection 
to the Eigel – then the Torah says, “  צו את
 that Hakodosh Boruch Hu now – ”אהרן
desired his Avodah. (ר' יעקב מווינא)  
 Why does the Torah start 
speaking about the Korbonos with the 
Korbon Olah?  The Medrash connects this 
Posuk to the Posuk in Mishlei 10:12 “  שנאה
 – ”תעורר מדנים, ועל כל פשעים תכסה אהבה 
“Hatred stirs up strife, but love covers up all 
faults.”  We can explain the connection that 
the reason that Aharon Hakohen was not 
mentioned at all in Parshas Vayikra, and is 
mentioned here the first time, is because of 
the Chet of the Eigel.  The Medrash in 
Parshas Tetzaveh, Shemos Rabbah 37:2 
tells us that while Aharon Hakohen did 
actually have a part in the making of the 
Eigel, in his heart, he only meant for good, 
and he received reward for those good 
thoughts.  (He agreed to do it, and thought 
that he would stall to give Moshe enough 
time to return, and thus the Eigel would not 
have come to fruition – however his plan did 
not work).  We see from here that if we go 
according to action, Aharon sinned with the 
Eigel.  However, if we go according to 
Machshavah, thoughts, then not only did 
Aharon not sin, but he received reward for 
his good thoughts.  Being that until here 
Aharon Hakohen was not mentioned, it 
must be that Hakodosh Boruch Hu was 
saying that thoughts do not count, only 
actions, and being that Aharon made the 
Eigel, his service was not desired.  However, 
here that Aharon’s name is mentioned, it 
shows that Hakodosh Boruch Hu was 

judging according to thoughts.  The 
question is, where do we see that thoughts 
in fact count, and have substance?  What 
could Aharon say to be redeemed for his evil 
act by virtue of his good thoughts?  
Hakodosh Boruch Hu always leads the way, 
as it says in Tehillim 25:8 “ שר ד', על כן  טוב וי
 Hashem is good and“ – ”יורה חטאים בדרך
upright, therefore, He guides sinners on the 
way.”  The answer that was given to Aharon 
was, “זאת תורת העולה” – as it says in Vayikra 
Rabbah 7:3 that the Korbon Olah comes to 
rectify the thoughts of one’s heart, as it says 
in Yechezkel 20:32 “והעולה על רוחכם.”  We see 
from the Korbon Olah that thoughts do 
matter and are counted, for if one needs to 
bring a Korbon Olah for bad thoughts which 
he had, means that bad thoughts count, 
then certainly good thoughts count and 
have meaning. Thus, the Torah begins here 
with the Korbon Olah, “צו את אהרן” – 
command Aharon, “לאמר” – that this is what 
he should say – just as the Korbon Olah 
comes to atone for evil thoughts, so too 
Aharon’s positive thoughts during the 
making of the Eigel count, and he can 
achieve an atonement for his actions, and 
would receive reward for his thoughts.  
 (חכמת התורה )
 It appears from the Medrash in 
Vayikra Rabbah 7:1 that Aharon is not 
mentioned in Parshas Vayikra due to the 
Chet of the Eigel.  Here, Moshe Rabbeinu 
was Mispalel on Aharon’s behalf, that he 
should be forgiven and should be 
mentioned.  Hakodosh Boruch Hu fulfilled 
the Tefilos of Moshe Rabbeinu and his name 
is mentioned here.  Aharon Hakohen did a 
great Teshuva for his sin of the Eigel, but 
Hakodosh Boruch Hu said that while 
Aharon did attain an atonement, a Ba’al 
Teshuva is not like a complete Tzaddik.  
Moshe Rabbeinu was not satisfied with 
this, and pleaded with Hakodosh Boruch 
Hu that a Ba’al Teshuva should be 
considered like a complete Tzaddik.  Thus, 
Hakodosh Boruch Hu told Moshe, “  זאת תורת
 he who wants to elevate himself, to – ”העולה
become a complete Tzaddik despite his 
previous sins, it can be done through, “  היא
העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר ואש  
 the one bringing the Olah – ”המזבח תוקד בו
must see it as if he is the one literally being 
burnt on the Mizbe’ach, and then he will be 
elevated to a Tzaddik Gomur. (חכמת התורה) 
 The Gemara in Ta’anis 7a tells us 
that the Torah Hakdosha is compared to 
fire, as it says in Yirmiyah 23:29 “  דברי כאש
 My word is like fire, declares the“ – ”נאום ד'
Lord”.  It says in Yehoshua 1:8 “  והגית בו יומם
 that one is to toil in Torah day and – ”ולילה

night.  Menochos 99b – Rebbe Yishmael’s 
nephew asked him if he is allowed to learn 
the Greek wisdom, being that he completed 
learning the entire Torah.  Rebbe Yishmael 
answered him that he could learn Greek 
wisdom if he can find a time that is not the 
day or the night, for during those times it is 
incumbent upon him to learn Torah, as the 
Posuk says that one must learn Torah day 
and night.  Thus, there is no time that one 
is allowed to be Mevatel from Limud 
Hatorah, and to learn Greek wisdom.  The 
Torah sends this message here: “אש” – the 
Torah, “ תמיד תוקד על המזבח” – must always 
be on the Mizbe’ach, which refers to the 
mouth – meaning that the words of the 
Torah Hakdosha must never leave the 
mouth of a Yid, for there is no time that is 
not day or night. ( ברכת הרי"ח) 

  Aharon Hakohen meant well 
when he agreed to be a part of the terrible 
sin of the Eigel.  Aharon Hakohen figured 
that he would use some stall tactics as they 
were relying on him to make the Eigel, with 
the hopes that before the Eigel would come 
to be, Moshe would return, and they would 
all abandon their pursuit of the Eigel.  It 
didn’t work out the way Aharon Hakohen 
wanted, and the result was that Aharon 
Hakohen made the Eigel.  He needed to do 
a major Teshuva for his sin that he 
performed with his hands, with action. We 
know that Aharon Hakohen was a great 
individual and a true Tzaddik.  In his heart, 
at all times, his only goal was to create a 
Kiddush Hashem, and not Chas V’sholom, 
as it turned out, a Chillul Hashem.  

The Torah comes to tell us that we 
must know this crucial point.  A Yid is to 
always seek to have all his actions and 
thoughts for the sake of Hashem.  The 
Korbon Olah is the first Korbon mentioned, 
for it is a Korbon for Machshavah, for 
thought.  Before one performs an action, 
there is Machshavah, which has great 
value.  While Aharon did indeed need to do 
Teshuva, and did so, he is taught here that 
his thoughts did count. This is a lesson for 
us all, in that we must seek to have pure 
and positive thoughts.  Limud Hatorah is 
that which is most precious and must be 
done constantly.  Even when we cannot sit 
in front a Sefer and learn Torah, we should 
seek to have Torah going through our 
thoughts, and connect everything in our 
lives to the Torah Hakdosha.  May we be 
Zoche to have pure and proper thoughts, 
and be Zoche to be able to bring a Korbon 
Olah, with the rebuilding of the Bais 
Hamikdash, במהרה בימינו אמן! 
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PARSHAS TZAV 
YETZIAS MITZRAYIM AND THE LETTER DALET 

 
The Egyptians embittered their lives with mortar and bricks. The cantillation on these words are יעיבר אלזאו אמדק  which translates the 
fourth preceded to leave. How can we apply the notes of the trop as a pairush to the words םהייח תא וררמיו ? When the king of Amalek, 
Agag, was killed by Shmuel Hanavi the Navi tell tells us לאומש ותוא ףסשיו  which Rashi explains he cut Agag into quarters. Rashi writes 
that this word ףסשיו  is very unusual and not found at all in Tanach besides here. Not only does this word have a one time appearance 
in Tanach but the method of Agag's death shares the same uniqueness.  
 
We can explain this with a yesod from the Bnei Yissaschor. When the Torah writes the word דחא  in the passuk Shmah Yisrael, it enlarges 
the letter dalet so we should not confuse it with the letter ר and read it רחא . Similarly, in the word רחא  in the passuk לאל הוחתשת אל 

רחא  the letter raish is enlarged so we should not mistakenly read it as דחא . 
 
The difference between the two letters is that the letter ד has a thorn like protrusion at its top right edge which is in contrast to the 
letter ר which is curved and smooth. דחא  means one while רחא  means another. Prior the chait of the Aitz Hadaas, man's view on the 
world and Hashem was through the lens of echad with the dalet. There was no uncertainty at all that all of creation belonged solely 
to the force of Hashem and was and is completely sustained by Him every moment. After the chait the clarity of the dalet was 
challenged and compromised. Now man must struggle in deciding whether he is making his choice for deposit in the echad camp or 
in the acher. 
 

קלמע  is the gematriah רחא לא  the same words written as the issur forbidding us to bow to a different deity. Amalek strives to remove 
the dalet from Yisrael and transform it into a raish. That is why the Torah says concerning the annihilation of Amalek, that the real 
battle with him is רד רדמ , the battle with these two letters רד  a"k.  As long as Amalek is in existence, he will strive to remove the thorn 
from on top of the dalet.  
 
Now we can understand why Shmuel killed Agag in a one of a kind manner in quarters, and describing his death with a one time word 
appearance in Tanach ףסשיו . Amalak's ambition is to destroy the תילד  of דחא  which describes Hashem as a one of a kind exclusive 
creator of all existence. תילד  in Aramaic means there is not.  Hashem the creator sustains the world every second from nothing האירב 

ןיאמ שי . Agag was cut into fours because it alludes to the fourth letter of the Aleph Bais תילד . The gematriah of ףסש  (including the 
three letters and word) equals תילד . The out of the ordinary manner of death showed to the world that Amalek's mission to destroy 
Yisrael's emunah in the תילד  of echad will never be successful, and it is the דחא  which is destined to shine on the horizon at the final 
geulah of אוהה םויב . 
That is the reason why we find that before every building of a Mikdash there was a battle with Amalek. Before the Mikdash we must 
first eradicate or at least weaken Amalek because he is the total antithesis of it. This is hinted in the gematriah of שדקמ  which is equal 
to תילד  the place where one can sense the דחא  of Hashem. There will be four times in history when this will occur. The first instance 
of this was when Amalek attacked Yisrael during their freedom journey from Mitzrayim which was followed by the building of the 
Mishkan. Then before the building of the first Beis Hamikdash, Shaul Hamelech was commanded to wipe at Amalek. The third time 
was the Purim story which was prior to the building of the second Beis Hamikdash. Finally, for the fourth time before the building of 
the third Beis Hamikdash, we will battle with Amalek until he will be totally eradicated from the earth and then the תילד  of דחא  on םויב 

אוהה  will be totally completed.    
 
When Yaakov wanted to reveal to his children the end of galus, Hashem didn't allow it. Yaakov was worried maybe there is a blemish 
is his descendants and that was the reason why Hashem stopped the revelation. It was Yaakov who was the Av that acquired the  
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middah of emes to the ultimate degree as the passuk says בקעיל תמא ןתת . The madraigah of תילד  equals the gematriah of תמא  including 
the three letters. Yaakov thought to himself that perhaps the Shevatim are not holding by the תמא  of דחא . To ensure their father that 
his notion was untrue, the Shevatim said to him דחא 'ה וניקלא 'ה לארשי עמש . By this they affirmed that all of them were holding strongly 
by the תילד  and not the שיר .  
 
The passuk alludes to the truth of their madraiga by saying המירצמ ךיתובא ודרי שפנ םיעבשב  that with exactly seventy souls they went 
down into Mitzrayim. The word םיעבשב  is gematriah 424 the same as דוד ןב חישמ . This conveys that these seventy souls went down to 
Mitzrayim holding by the madraiga of the coming of Moshiach upon which the passuk says דחא ומשו דחא 'ה היהי אוהה םויב .  The Medrash 
also says that the listings of their names are repeated at the beginning of Shmos in order to hint to the geulah. Even though they were 
holding by the ודבלמ דוע ןיא דחא 'ה  nevertheless they did not merit to have the revelation of the ץק  as the Medrash says all the letters 
of the Aleph Bais are part of the letters of the Shevatim's names except the letters of צק .  
 
But after Yaakov's death the thorn of the ד began to smoothen out and slowly but surely Am Yisrael began descending by identifying 
with the Acher Camp. The passuk says לארשי ינב ינפמ וצוקיו . They gathered the thorns from the faces of Bnei Yisrael. A Yid's face has his 
neshama shining through. That is the reason why his face is called םינפ  which is pronounced penim insides, because it reflects the 
inside his neshama. Rav Yosef from Spinkah writes that the two eyes symbolize two letter yud's and the nose symbolizes the letter vov 
which together are gematriah 26 the name of  היוה . The neshama is לעממ קולא קלח  and is דחא  with Hashem, meaning one with a תילד . 
Mitzrayim took away the ץוק , the thorn like protrusion, from the תילד  and made Yisrael identify with רחא  even to the point of 
worshipping idolatry רחא לא . Once Am Yisrael lost focus on the דחא  they had to go through affliction םהייח תא וררמיו  to bring them 
back. Not just servitude and pain but bitterness.  
 
With this we can understand the "trop" on these words which is יעיבר אלזאו אמדק  which translates as the fourth left. The fourth is 
referring to the fourth letter of the Aleph Bais which is תילד . When this letter left Am Yisrael they needed a tikkun through תא וררמיו 

םהייח . The passuk continues הדשב הדבע לכבו  the הדש  refers to the Beis Hamikdash as Chazal say on the passuk whose subject is the 
conflict between Kayin and Hevel הדשב םתויהב יהיו  that they began arguing who owns the piece of land upon which the Beis Hamikdash 
will be built. The agonizing avodah of Yisrael in Mitzrayim was the price they had to pay to rectify the תילד  gematriah שדקמ  and rid 
themselves from the שיר  of רחא . Incredible that the passuk itself hints to this pshat הדשב הדבע לכב  is also gematriah שדקמ  and תילד . 
 
When we come to the part of the Haggada םייוגה לע ךתמח ךופש  and open the door for Aliyahu Hanavi, we are not opening it for him 
in order to enter. Aliyahu is a malach and he can come in through the wall. We are really opening it for ourselves. The תלד  symbolizes 
the letter dalet of Hashem דחא . We are conveying that in this house in which we live there permeates a life of דחא  and not רחא . 
Therefore we are ready to greet the geulah of Moshiach.  
 
Am Yisrael is at a time when we need tremendous םימש ימחר . Hashem through the הנורכ ףגנ  has removed from us all our רחא לא 's that 
we have embraced in our galus. He is helping us return to the dalet of דחא  and ודבלמ דוע ןיא  by shutting them all down. Our job is to 
commit we won't return there again. The   הנורכ ףגנ Plague of Corona including the two words is gematriah  ד תואה Hashem has sent it 
in order to bring us back to the letter ד. Everyone has their ץוק  thorn that they must return to the top of the dalet after chiseling some 
off over time. The return is not easy and not comfortable and it is like a ץוק  a thorn that pricks. That's what it takes to be an דחא  Yid. 
There is no other way. Let us do it now and herald in Moshiach for Pesach - לאגיל םידיתע ןסינבו ולאגנ ןסינב . 
 

Gut Shabbos 
Rav Brazil 
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כל הזכיות שמורות

TABLE  TOPICS

• Who were Tzaddikim you met who “saw 
him”?

• Do you believe after Corona there will be 
many more people who will be able to say 
“I saw him”? Why?

The Oy Oy Oy Of A Shalsheles
Sometimes in the Torah we come 

upon a Shalsheles. If you know the 
sound of a shalsheles, then when 
you hear it - you know something is 
going on. 

Sometimes we're confronted 
by a struggle where we have to 
decide to give up something we 
want for something else. Like by 
הצדיק יוסף3  אליעזר2,   they all - לוט1, 
had that struggle, and to describe 
the back and forth of the internal 
struggle of the difficulty of giving 
up, the Torah describes that with a 
 Shalsheles is the sound of .שלשלת
an extreme ping pong volley.

 There's one more time in the Torah 
where there’s a שלשלת, and it's in 

this week’s Parsha. ָחט  When - ַויִּשְׁ
Moshe Rabbeinu shechted that 
 and anointed Aharon HaKohen פר
to take over the Priesthood. וישחט 
- Moshe Rabeinu shechted himself. 
He was going to give over the כהונה, 
and it was a tremendous struggle - 
because Moshe Rabbeinu knew he 
was giving something major away.

So why did he give it away? Because 
in the end Moshe Rabeinu realized 
that in order for him to be the best 
leader, he had to give away parts of 
himself to somebody else. It's hard 
to give away the parts of ourselves 
that others can deal with better.

THIS WEEK'S SHABBOS GUIDE
HAS BEEN SPONSORED BY

הרוצה בעילום שמו
לזכות כלל ישראל שינצלו מגזירות קשות

ולכל החולים שיתרפאו בקרוב ממש

ישלם ה' פעלם וימלא משאלות לבם לטובה

Want To Qualify As The Rasha Of The Haggadah?
If you think that you know who that 

Rasha from the Haggadah is, listen to 
what the holy Yismach Yisrael from 
Alexander yelled from the depths of 
his soul before he began the Seder: 

“Anybody who doesn’t believe 

that he can go out from the deepest 
depth of impurity and reach the 
highest heights of holiness on 
Pesach - he is the Rasha from the 
Haggadah!”

Seems like most of us can qualify...

ְתַמְהָמּה - בראשית יט טז 1 ַויִּ

2 ַוֹיּאַמר - בראשית כד יב

3 ַוְיָמֵאן - בראשית לט ח

“I Saw Him” - Now Come Along On My Ride

R’ Shlomo Chaim Kesselman, 
the famous mashgiach in Kfar 
Chabad, would always tell the 
story of how somebody came 
to the Tzemach Tzedek and said 
that he has questions in Emuna. 
The Tzemach Tzedek asked him 
“Why??”

He says “Look, I never saw 
Hashem, I never experienced 
him.” The Tzemach Tzedek 
asked him, “Do you believe 
that the Kaiser exists?” He said, 
“Sure!” - “Did you ever see 
him?” - “No.” - “So how do you 
know that he exists?”

“Because once my brother 

went down to Vienna and saw 
him.” Said the Tzemach Tzedek: 
“Ahhh, so when your brother 
saw him - that’s enough for you 
to believe. Said the Tzemach 
Tzedek, “I saw Him. And now 
you can believe too.”

There’s the power of connecting 
to the Tzaddik. The Tzaddik 
tells each of us “I saw Him. I’m 
experiencing Hashem, come 
along on my ride…”

How to resolve a shvere 
Rambam

The Tzaddik Reb Hershel'e Lisker 
once got up on Shabbos Hagodel and 
said: All the big Talmudai Chachamim 
try to ask and resolve hard Rambams, 
I will do the same: the Rambam writes 
that every Yid must eat Matzah which 
we know is very expensive, but the 
Rambam also writes that you're not 
allowed to steal, so how is everyone 
supposed to eat Matza?? Mamash ah 
shverer Rambam! And the answer I 
want to suggest is that everyone should 
give lots of money for Maos Chittin and 
the Rambam will be answered!
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You Are A Four-in-One 
Combo

There is this question that if it's ...ֶאָחד 
ם ע, ְוֶאָחד תָּ  Then It should .ָחָכם, ְוֶאָחד ָרשָׁ
have said אחד חכם והשני רשע .... So the 
idea the Sfas Emes says is that really it's 
a four-in-one. And within that one אחד - 
which is yourself - there's a ָחָכם, there's 
a ע ם and there's a ,ָרשָׁ ֵאינוֹ and the תָּ  שֶׁ
אוֹל .יוֵֹדַע ִלשְׁ

These are all different aspects of 
yourself. Sometimes you find yourself in 
the חכם mode; and you feel all important 
and smart. But many times you find 
yourself in the רשע zone; all mad and 
frustrated. Other times you are a Tam; 
and you feel stupid that your not getting 
it, and still at other times you're a שאינו 
לשאול  with a loss of words and ;יודע 
totally clueless . And all of your different 
zones - they're all sitting by one Seder, 
and the Torah זיך  deals with - בארעכענט 
each one of them. 

The Torah says,  חכם  - this is how you 
deal with him, the חכם nebech just gets a 
response, he's mamesh a Rachmonis.

But the רשע - he gets it s’plained to 
him, he gets יו ִשנָּ ֶאת   he gets a ,ַהְקֵהה 
transformational lesson, he's very much 
included in the entire Seder experience - 
it's Gevald. 

And there's the תם which is wow it’s so 
much better when you're simple, and 
the שאינו יודע לשאול - it's ַֹתח לו  you ,ַאתְּ פְּ
gotta spend the whole night just to get 
through to him.

But however you want to understand 
it, the punch line is we're all included in 
one Seder.

It's hard to admit we get frustrated, 
aren't all that smart, and in certain areas 
we are Tam’s who just don't get it. 

Invite those not-such-bekavodige parts 
of yourself to your seder too, after all if 
not for them - who are you?

A Kittel Is Distinctly Jewish

We always have to remember: 
What kept the Yidden on track when 
they were in mitzrayim? One of the 
reasons was לבושם את  שינו   - שלא 
they didn’t change their external 
Jewish garments. 

R’ Pinchos of Koritz taught: You 
know why we wear a white Kittel 

by the Seder? Because a Kittel is 
a distinctly Jewish garment, and 
when we come to that space of 
freedom - we once again put on that 
white Kittel to remind ourselves 
that when we’re in golus - keep the 
heritage, keep the customs, it’s 
gonna pull you through…

TABLE  TOPICS

• Now in this Corona situation - go around 
the table and share one thing, that just for 
this one gift you would exclaim #Dayeinu!

Pesach: The Dayenu Technique

The greatest pesach question that 
everybody wants to know is how it 
is possible to require that אדם  חייב 
 A person is obligated“ לראות את עצמו
to experience themselves as coming 
out of Mitzrayim”  How do you relive 
something that happened so many 
thousands of years ago?!

So you know some people come up 
with these little skits of schlepping 
the matzos on your shoulder, or 
bringing plastic frogs and squeezing 
down the backs to make them jump 
up by Makkos Tzfardei, it's all very 
cute and educational but what does it 
have to do with reliving my personal 
Mitzrayim כאילו הוא יצא ממצרים?

So here's my technique - it's called 
"The Dayenu method".

You need to imagine as if everything 
was taken away from you but you 
were given just one thing, and as 
you breathe in deep you say "Thank 
you Hashem I'm breathing, I'm alive. 
Dayenu. Not only am I breathing and 
alive, but I’m also married. Dayeinu. 
Not only am I married, I even have a 
family with children. Dayeinu. And all 

those children – they're happy [and] 
they're healthy... Not only that, I have 
a roof over my head too. Not only do 
I have a roof over my head but I even 
have a car and even have two. I even 
have friends, I even have people I 
can relate to. I have wisdom, I have 
emotion. I'm living the richest life in 
the world".  Etc Etc

Dayeinu!

And the more you break down those 
details and you focus it in on your 
life – you can start to experience 
tremendous joy and tremendous 
freedom. But many people just 
never see that, they say "My life is 
miserable, I have this problem I have 
that problem" Comes Dayenu and 
teaches you "Break it down, I'll teach 
you a method, make it into a song, 
and experience you how you can leave 
Mitzrayim and experience freedom - 
Today"…

So this guy is standing on a ledge on top 
of a building about to commit suicide; a wise 
man meets him and says "Wait! I have one 
question to ask you before you go over the 
edge” The guy stops and listens “Imagine 
if in addition to all the problems and issues 
and צרות that you have in your life, you have 
one more, you were born blind - you've 
never seen anything in the world. And as 
you stand now on this ledge ready to go over 
– your eyes open up, and you see an entire 
new world spread out before you, would you 
still jump?"

Now, what changed? He's seen the entire 
world his entire life, why isn't he seeing it 
right now? It's about seeing the gift in it. It's 
about seeing the beauty in the little things 
that you do have. But we don't focus on it, 
and Dayenu allows you to focus on every 
single detail in your life.

And if you can do this exercise before 
Pesach, and make a list of all the little tiny 
details in your life that you do have, then 
whatever situation it is whether you do 
have a car or not, life can be really nice and 
really liberating…

SPONSORED & PRINTED BY RAMAPOST.COM לעלוי נשמת אריה יוסף בן שמואל יצחק



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

מכירת החסד של הרבנית ע”ה

שאלות ותשובות ממורינו ורבינו שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי בענייני פסח

לרגל הגליון המורחב לכבוד חג הפסח הבעל”ט, 
בשיתוף  המשפחה,  בארכיון  לנבור  הורשנו 
מערכת ‘אלא ד’ אמות’, לטובת קוראנו החשובים 

שיחיו.
קניבסקי,  משפחת  של  בחייה  היה  ידוע  לא  פן 
בקודש  עזרתו  ולהבחל”ח  שליט”א  מרן  של 

הרבנית קניבסקי ע”ה.
ע”ה  הרבנית  שקיימה  החסד  במכירת  זה  היה 
ושכנים.  למכרים  ביצים  תבניות  מכירת  בביתה, 
כי  ראתה  ע”ה  שהרבנית  מאז  התחיל  הכל 
בערב  או  בלילה  נותר  השכנים  אחד  לעיתים 
שבת בלי ‘ביצים’, בלבה לב האולם היא החליטה 
של  גדולה  כמות  הזמינה  היא  מעשה:  לעשות 
אצלה  לקנות  לשכנות  איפה  והציעה  ביצים 
ולא  לווים בהקפה  במחיר אפסי, כשחלק מהם 
תמיד זוכרים לשלם. כמובן, לא היה מי שיזכיר 

להם לשלם...
מרן שליט”א, היה שותף מלא ומעודכן בעשיית 
מחדר  אף  ופעמים  מביתו,  כשחלקים  זו,  חסד 
לימודו שימשו אכסניא לטובת תבניות הביצים 

שהזמינה.
הביצים  תבניות  מספר  גדל  לתקופה,  מתקופה 
כך  המבקשים.  מספר  גם  וגדל  הזמינה,  שהיא 
קטנה  פתקה  עתיקים,  במסמכים  מוצאים  אנו 
בפתח  שעמדה  ביצים  לערימת  סמוך  שתלתה 
הבית, בו היא כותבת בפשטות כי “אפשר לקחת 

ביצים ולשלם אחר כך”... )מסמך 1(
גדולה  כמות  לפסח  סמוך  הגיע  השנים,  באחת 
היה  לא  כבר  הרבנית  של  ובביתה  ביצים,  של 
בחשבון,  בא  לא   – המצוה  על  לוותר  מקום. 
‘גאון יעקב’  היא ביקשה איפה מהנהלת ישיבת 
הביצים,  את  שם  לאכסן  רשות  הסמוך  ברחוב 
על  ניסחה  היא  וכך  יקחו משם.  כדי שהאנשים 
פתק צהוב וישן, מודעה בה כתבה כי ניתן להשיג 

ביצים בשעות... )מסמך 2(
קודם  הנושא.  לא  זה  מחיר?  סכום?  כתיבת 
כבר  זה  אחרי  החג,  לכבוד  יקחו  שאנשים  כל 

נתחשבן...
אבל בכל זאת מצאנו באחד הפתקאות הישנות 
את  לעצמה  ע”ה  הרבנית  רשמה  בו  קטן  פתק 

הידידים שלקחו ועדיין לא שילמו. )מסמך 3( 
ע”ה  שהרבנית  בטוחים  שהיו  אנשים  היו  אגב, 
מתפרנסת ממכירת ביצים, וכי הם עושים איתה 
חסד שהם קונים, מהם גם הגיעו מרחוק לקנות 
מהחסד,  שמחה  כך  כל  שהיא  ראו  כי  אצלה, 
שזה  האדיר  העול  אותה...  לשמח  שהתאמצו 

גרם לה, לא היה נראה כלל בחוץ.
“המלמד  חתום  עליו  מעניין  מסמך  עוד  לפנינו 
למד  הנכדים  שאחד  מסתבר  אריה”.  שלא 
הביצים  מכירת  על  והמלמד שלו שמע  בכיתה, 
לרבנית  נימוסי  פתק  כותב  הוא  הרבנית,  של 
הרבנית...  של  הביצים  להירשם  מעונין  שהוא 

)מסמך 4(

מסמך מספר 1: לשלם אחר כך.

מסמך מספר 2: זמני לקיחת הביצים מישיבת 
גאון יעקב.

מסמך מספר 3: רשימת החובות בכתב ידה של 
הרבנית ע”ה

מסמך מספר 4: המלמד של אריה

בליל  כתב:  ד  סעי'  תפז  סי'  השו"ע  שאלה: 

בנעימה  בציבור  ההלל  גומרין  פסח  של  ראשון 

בברכה תחילה וסוף, וכן בליל שני של שני ימים 

טובים של גלויות" ומשמע מלשון השו"ע שכתב 

"גומרין את ההלל בציבור"  דחיוב הלל זה הוא 

קורא  אינו  ביחידות  המתפלל  אבל  בציבור,  רק 

ונפק"מ  ההגדה,  רק בשעת אמירת  אלא  ההלל 

לחולה, וצריך ביאור החילוק בזה.

ענה מורינו ורבינו: יגיד הלל, לכתחילה המצוה 

בציבור אבל אם מתפלל בבית יאמר.

שאלה: טעה ואמר בתפילה "את יום חג הפסח 

הזה" במקום "את יום חג המצות הזה" האם גרע 

וצריך לחזור או שמא לא מיקרי ששינה ממטבע 

שטבעו חכמים

המשנה  כל  לעיכובא,  זה  ורבינו:  מורינו  ענה 

טועה,  אלא  אינו  חכמים  שטבעו  ממטבע 

אפילו שגם בתורה נזכר חג הפסח.

גריינמן  להגר"ח  וביאורים  בחידושים  שאלה: 

שליט"א על מסכת פסחים )צט, ב( כתב לחדש 

האכילה,  שמתחיל  לפני  מעט  להסב  שצריך 

ודקדק כן מלשון המשנה שם דקתני: "לא יאכל 

ראוי  האם  בהסבה,  יאכל  כתוב  ולא  שיסב"  עד 

להחמיר ולהסב מעט לפני שאוכלים.

לזה  צריך  לא   ! צודק  הוא  ורבינו:  מורינו  ענה 

ראיה ! קודם להסב ואח"כ לאכול.

אמרתי לרבינו שמאוד קשה לשתות כל הכוס 

לאט  עושים  שאם  וענה  מיסב,  כבר  כשהוא 

שליט"א  ורבינו  ]מורינו  בעיות  בלי  מצליחים 

מיסב,  והיה  והחזו"א  אביו  עם  שאכל  אמר 

להסב  לא  כתוב  רבו  במקום  הרי  אותו  שאלתי 

וענה שהיה כמו אביו ובפני אביו כן מסיבים[.

המקום  ואין  בנים  הרבה  לו  שיש  מי  שאלה: 

הציע  בהסבה.  ויאכלו  ישתו  שכולם  מאפשר 

להם  מרשה  שאינו  מבניו  לחלק  לומר  האבא 

להסב מולו, ואז לא יוכלו להסב, ואתי שפיר. 

לדאוג  לאבא  יש  טוב.  לא  ורבינו:  מורינו  ענה 

שכולם יסבו ולא לבטל מהם המצוה.

שאלה: יש שהעירו מהא דכתיב "והגדת לבנך" 

לכך  ראיה  הביאו  ועוד  בתו.  למעוטי  דמשמע 

מהא דאיתא בפסחים )קטו, ב(: "חכם בנו שואלו 

ואם לאו אשתו שואלתו" ולא נזכר שם בתו.

ענה רבנו: בתו בכלל בנו.

שאלה: אחד שהבהילוהו לבית חולים סמוך לליל 

שיסתיימו  עד  ולשתות  לאכול  לו  ואסור  הסדר 

הבדיקות ושואל אם חייב בסיפור יציאת מצרים 

אף שאסור לו לאכול מצה ויין.

קשור  לא  זה  שחייב,  בטח  ורבינו:  מורינו  ענה 

למה שאסור לו לאכול.

בעלה  את  להוציא  יכולה  אשה  האם  שאלה: 

באמירת ההגדה כשאינו יכול לאומרה.

ענה מורינו ורבינו: לכאורה לא. ]הוסיף מורינו 

לו  היו  לא  איש  החזון  מרן  כי  שליט"א  ורבינו 

ילדים וקיים הדין של אשתו שואלתו, אף שלא 

היתה אשה בריאה כ"כ[.

)הגדה של פסח ברכת נתנאל מאת ידידינו החשוב הרב 

רועי צבי תמיר שליט"א(
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בשיחה אותה קיימנו עם מספר נכדים עולה, 
כי אצל הנכדים הוא שינה את צורת החינוך: 
טובה  לא  התנהגות  על  להעיר  צורך  כשראה 
 – נכדים  להכות  אך  מעיר  היה  נכדים,  אצל 
כי  לנו  ציין  נדירות ממש. אחד מהם  לעיתים 
קיבל סטירה על מעשה שובבות שהכניס את 
פיאותיו מאחורי האוזנים, ומנכד נוסף שמענו 
את  כשהוריד  אותו  היכה  שליט”א  שמרן 

הכיפה במעשה קונדס של משחק.

אלא  הכתוב,  גזירת  אינה  ההכאה  כך,  או  כך 
מקל נועם לשימוש בו במדת הצורך.

על מה מכים?
כאמור, את ילדיו בתוך ביתו נהג רבינו להכות 
את הילדים לפי הצורך, בכל עת בה ראה סיבה 

נחוצה היה גוער ומכה בהם.

תלמידו של רבינו הגאון רבי אליהו מן שליט”א 
דברי  את  בפניו  ציטט  פעם  רבינו  כי  מעיד 
לרעייתו  כותב  שם  הנודעת,  באגרתו  הגר”א 
ולא  אותם  תכי  וכזב  שבועה  קללה  ‘ועל 
תרחמי עליהם כלל’, והוסיף לו רבינו: אנשים 
באים ושואלים איך לזכות לילדים טובים, הרי 
כאשר  ויניחך,  בנך  ייסר  מעיד,  עצמו  הפסוק 
מייסרים את הבן בהתנהגות לא טובה – הרי 

זה גורם שיתנהג כראוי ויעשה להוריו נחת.

רבינו את הסבר שנוי הלשון  פעם אמר  אגב. 
במשנה במכות פרק ב’ “יצא האב המכה את 
בנו והרב הרודה את תלמידו”, שעל אב אמרו 
כי  “רודה”,  הוא  הלשון  רב  על  ואילו  “מכה” 
ללימוד  שנוגע  מה  רק  להכות  מותר  הרב 
אינו  שחינוכו  דברים  שאר  ולא  שמלמדו 
מוטל עליו, אבל אב מכהו על הכל ולכן ברב 

הלשון רודה ובאב מכה.

רבינו מבקר את תלמידו רבי אליהו מן שליט”א 
בביתו )חורף תשע”ה(

הגאון רבי משה סמוטני שליט”א, מי שלימים 
רבינו  אצל  בקודש  משמש  להיות  זכה 
צעיר  כחתן  הגיע  בשנים,  עשרות  שליט”א 
אחרי נישואין לגור בבני ברק, בשנת תשמ”ב, 
הכנסת  לבית  סמוך  רשב”ם  ברחוב  והתגורר 

‘לדרמן’, וכך סיפר רבי משה:

בשעות אחרי צהרים של אותם שנים היה בית 
הכנסת ‘לדרמן’ ריק ממתפללים. כמעט שלא 
היו לומדים. אמנם, היה אבא שאני זוכר שהיה 
בבית  ילדיו  עם  ללמוד  יום  כל  כמעט  מגיע 
הכנסת. היה זה רבינו שליט”א, שיום יום קבע 
חוק לימודים עם הילדים, מסכת אחרי מסכת.

שרבינו  משה,  רבי  מעיד  פעם’  לא  זוכר  ‘אני 
היה  לא  אם  הילד,  של  לחיו  את  סוטר  היה 
מקשיב יפה או מתנהג כראוי. הנהגה זו נצרבה 
היטב בליבי, כשהיה ניכר כי אכפת לו מהעליה 

הרוחנית שלו, והדברים בערו לו ממש.

רבי משה סמוטני בבית הכנסת לדרמן ברחוב 
רשב”ם

הסטירה מהחזון איש
החזון  מרן  נוהג  היה  החמים,  אב  חודש  בימי 
זצוק”ל ליסוע לעיר צפת, שם היה אויר  איש 
נעים, והיה שוהה שם ימים ארוכים והוגה שם 

בתורה.

אחותו  היתה  לנסיעה   אליו  שהצטרף  מי 
המסורה הרבנית מרים קניבסקי ע”ה עם בעלה 
מרן בעל הקהילות יעקב זי”ע והילדים, ביניהם 

רבינו שליט”א.

באחד הימים, בעוד רבינו ילד צעיר כבן תשע, 
הוא עשה מעשה שובבות בחצר, ודודו הגדול 
על  לו  סטר  הוא  בכך,  הבחין  איש  החזון  מרן 
קיבל  הילד  טובה.  התנהגות שלא  לאות  לחיו 

בהבנה את החינוך, ופסק ממעשהו.

בעל  ידי  על  מסופר  הזה  ‘הטבעי’  הסיפור 

רבה,  בחביבות  שליט”א,  רבינו   - המעשה 

כשהוא אינו שוכח עד גיל זיקנה את הסטירה 

את  מספר  גם  והוא  איש,  מהחזון  שקיבל 

ההמשך של המעשה: 

על  התיישבתי  כילד,  הסטירה,  אחרי  דקות 

נהנה  איש  החזון  איש.  החזון  מרן  של  ברכיו 

מאוד ופנה לאימי ואמר לה, ראי איזה ילדים 

בא  ועכשיו  סטירה  קיבל  מקודם  צדיקים, 

לשבת עלי ---

היה עובדא בילד שבא לפני רבינו בתלונה על 

אביו, תלמיד חכם חשוב, שמכה אותו הרבה 

לנהוג  כיצד  לפי השאלה  לו  יעץ  רבינו  בבית. 

רוחו  את  להרגיע  כדי  מכן  ולאחר  אביו,  מול 

סיפר לו על עצמו את העובדא הנ”ל...

לא לכלל הציבור!
לא  אם  מושלמת  תהיה  לא  היריעה  אמנם, 

גדול  מפי  שנשמעו  דברים  ונוסיף  נצטט 

שליט”א,  קניבסקי  אי”ש  רבי  הגאון  הבנים, 

וכה אמר: אבי שליט”א היה מרבה להכות, אך 

ודקדוק  יראת שמים  זה מתוך  הוא עשה את 

כי  לאחרים,  מזה  ללמוד  ואסור  ההלכה, 

הקלקולים שיכולים לצאת בימינו גדולים יותר 

מהתועלת. קשה לתאר את זה למי שלא חווה, 

אינה לרבים  זו של אבי שליט”א  הנהגה  אבל 

ואין ללמוד ממנה כלל.

אין לרבים ללמוד מהנהגת אבי מרן שליט”א. 
הגאון רבי אי”ש קניבסקי שליט”א בדברי חיזוק
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תורה   – דעת  דעתו  נביא  הבאות  בשורות 
מרבינו שליט”א על ענין שבשנים האחרונות 
ציבורית.  מבחינה  מאוד  ל-’רגיש’  נהפך 
על  ילדים  הכאת  בנושא  הוא  המדובר 

התנהגות שלא ראויה.

כאשר ייסר איש את בנו
בפרשת עקב נאמר )ח’ ה’( כי כאשר ייסר איש 
את בנו ה’ אלקיך מיסרך. התורה קובעת איפה 
בנו  לייסר את  כי האב מוכרח  את המציאות, 
כדי שיתנהג כראוי. אופנים אחרים לא יועילו 
יזיקו(. הרמב”ן אף מוסיף בהקשר  )ואולי אף 
לזה את דברי שלמה המלך )משלי י”ט י”ח( 
תשא  אל  המיתו  ואל  תקוה  יש  כי  בנך  יסר 
להכות  צריך  ומבאר רש”י שם, שאם  נפשך, 
את הילד, יש להכות אותו אך אל תכהו מכת 

מוות.

התנהג  מהילדים  כשמי  הדורות,  בכל  והנה 
אותו  מוכיחים  ההורים  היו  כראוי,  שלא 
בדברים ובשוטים, ובזה למד להתנהג כראוי. 
היה כה פשוט עד כדי כך שהפוסקים  הדבר 
הצריכו להזהיר שיש זמנים שאין להכות בהם 
סימן  סוף  ברורה  משנה  )ראה  מזיקים  משום 

תקנ”א(,

כי  מפורש  ומדרשים  וגמרות  במקראות  גם 
הדרך בה רצוי לחנך את הבן הוא על ידי מכות 
שבטו  וחושך  כראוי,  להתנהג  אותו  ללמד 

שונא בנו, וכך גם נהגו גדולי הדורות מאז.

השתמשו  העולם  בכל  החינוך  בבתי  גם 
את  בו  לחנך  כדי  חובלים  במקל  המחנכים 
הילדים. כל ילד שהתנהג כראוי חשש היטיב 

מהמקל, ובדרך הזו יכלו לחנך כראוי.

היו שהתנהגו  בזה, כמו בכל דבר,  גם  כמובן, 
שלא בחכמה והיכו בהגזמה מכות קשות, אך 

אין בפרט ללמד על הכלל.

ציור עתיק של המאייר ר’ יוני גרשטיין המראה כי אב 
סוטר לבנו כדי שהיצר הרע ילך ממנו, והילד יתנהג כראוי

מכות בדורנו?
בדור האחרון השתנה משהו. הלבבות נחלשו, 
והמוחות התמעטו. לאנשים קשה לסבול עול 
האוסר  חוק  קיים  אף  מדינות  ובהרבה  מכות, 
חינוך.  גם לצורך  ותלמידים  ילדים  על הכאת 
מתקני החוק אף קבעו מספר קנסות חמורים 
כמעט  שמאז,  לכך  שגרם  מה  החוק.  לעוברי 
תורה  ותלמודי  ספר  בבתי  חינוך  אנשי  ואין 
הסורר  לתלמיד  תלמידים.  להכות  המעיזים 

באה הרווחה. ולמחנכים באה הצעקה. 

הראשון שהתריע בשער בת רבים שבדורינו 
בנו  את  המכה  אב  ואדרבה,  להכות,  אסור 
גורם נזק לו ולבנו, וכי הדרך היחידה להוכיח 
וגם  ידי עידוד נכון ואזהרות  את הבן הוא על 
עונשים, אך לא על ידי מכות, היה רשכבה”ג 
זצ”ל,  שטינמן  הגראי”ל  הישיבה  ראש  מרן 
שהתריע על זה כבר בתחילת שנות ת”ש. כפי 

שהעידו תלמידיו.

וכך מעיד בנו ראש הישיבה הגאון רבי שרגא 
שליט”א: אבי מורי זללה”ה, החזיק שהיום אין 
שום תועלת בהכאות הילדים, כי הילד מרגיש 
זאת  ברעתו,  רוצה  והוא  אותו  שונא  שהאבא 
ועוד, בהרבה מקרים האבא מכה מתוך כעס, 
אז הילד לומד לכעוס. בדורנו, כשמכים ילד 
שזה  נראה  אם  גם  ההיפך.  את  רק  משיגים 

מועיל.

קרה  אם  אותנו.  היכה  לא  כמעט  כילדים, 
)וקרה...( ואחד הילדים התנהג שלא טוב, קל 
היה לראות את מורת הרוח של אבינו זללה”ה, 
הוא הראה מיד פנים עצובות, לעיתים אף לא 
היו  ע”ה,  אימנו  לנו  סיפרה  כך  זה,  בגלל  ישן 
לו גם דרכים מגוונות נוספות לחינוך, אבל לא 

להעניש על ידי מכות.

חינוך בנועם ובמתיקות. בנו של רשכבה”ג זצוק”ל, 
הגאון רבי שרגא שליט”א עם בנו ונכדו.

הגר”ש מוסיף: אחרי שנישאתי נכנסתי לביתו 

הגר”ח שליט”א, אלא שאצלו  של מו”ח מרן 
ראה  כשהוא  בתכלית:  שונה  היתה  ההנהגה 
זה  אם  כראוי,  לא  שמתנהג  הילדים  אחד 
ומתחצף,  משקר  או  מידי,  יותר  שמשתולל 
או לא שומע למה שאמרו לו או נכשל באיזה 

ענין, היה נותן מכה על לחיו.

אמנם לא היו אלו מכות כואבות וחזקות, אבל 
סטירה זו סטירה. זה היה מכות שהילד קיבל 

דרכם את מסר החינוך.

אביו  אצל  קיבל  שהוא  כמו  בדיוק  חינך  הוא 
לא שינה  הוא  זי”ע,  יעקב  הקהילות  בעל  מרן 
כלום. הדברים היו הפוכים ממה שראיתי אצל 
אבי זללה”ה, אבל כולם לשם שמים נתכוונו. 

עכ”ד הגר”ש.

בספרו  גם  מפורשת  רבינו,  של  זו  הנהגה 
בזמננו  אנשים  יש  י’:  סימן  יושר  אורחות 
צריך  רק  בילדים,  לנגוע  שאסור  שחושבין 
שיבינו מעצמם כל דבר ולא להכריחם... ואין 
שנכון  ואף  התורה,  פי  על  הנכונה  הדרך  זו 
רחוקות  לעיתים  רק  להכות,  להרבות  שאין 
שאם לא כן מאבד בזה את כל ההשפעה של 
המכות, אבל לא שלא ליסרם כלל עי”ש עוד 

מקורות לזה מכל התורה.

אגב, בענין זה שמענו מאחד מבני מרן שליט”א 
היה  שליט”א,  מרן  אבא  מאוד:  מעניין  דבר 
מורת  את  מכה  כשהוא  וראו  להכות,  מרבה 
רגע  זאת,  עם  הילד,  של  מהתנהגות  רוחו 
כעס.  שום  עליו  נראה  היה  לא  זה  אחרי  קל 
במצות  עליו  כמצווה  עושה  שהוא  ניכר  היה 
בשיגרת  ממשיך  הוא  זה  ומיד אחרי  החינוך, 
היום. הוא לא היה כועס וגם לא הראה כל כעס 

לא לאותו ילד ולא שאר הילדים.

מרן  שממשיך  מה  עם  מתאימים  הדברים 
שליט”א וכותב בספרו שם: “אמנם יש ליזהר 
לא להכות קשה, כמו שאמרו בבא בתרא וכו’ 
וכתבו בספרים שלא יכה בנו בשעת הכעס כי 
ממנו  ילמד  בנו  רק  מזה  תועלת  יהיה  לא  אז 
כפי  יכהו  דעתו  שינוח  אחר  רק  הכעס,  מדת 

הצורך”. 

הופיע  אז  תשנ”ח  בשנת  כי  עוד,  נציין 
לראשונה הספר אורחות יושר, עוררו דברים 
בני התורה  גדול בציבור  אלו של רבינו רעש 
והישיבות, שהוא היחיד ‘המעיז’ לכתוב כי גם 

בימינו אנו יש להכות.
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תלמיד  של  מפנקסיו  קצרות,  אישיות  רשימות 
רבינו הגאון רבי יצחק שלמה קרלבך זצ”ל, ממה 
רבינו  במחיצת  ולשמוע  לשאול  לראות,  שזכה 
רבי  הגאון  לאחיו  נתונה  )תודתנו  שליט”א  מרן 
רבי  לע”נ  הדברים  מסירת  על  שליט”א  יחיאל 

יצחק שלמה בן ר’ שמואל(

פרק י”ד
Z  וחצי ללימוד שעה  חיזוק  רעיון לעשות  עלה 

בתחילת הסדר, למשך כמה שבועות בתענית 
דיבור במבצע של עשרות אלפי ₪, אבל יתכן 
שהכסף יבוא מהתורמים כאלה שכבר תורמים 
לכוללים, ואולי זה יהיה ע”ח תרומה להחזקה 
לעשות,  נכון  האם  אחר  כולל  של  שוטפת 

הכריע מו”ר, כן.
Z  אחד מחזיק משפחות אלמנות ויתומים ועתה

מציעים לו לשכור חנות גדולה לצורך מפעליו 
אבל יתכן שיהי’ ע”ח המשפחות שמחכים, כי 
לא יוכל בתקופה זו להוציא כסף על שניהם, 
– ענה, שישכור. כי גם זה לצורך הרוחתם של 

המשפחות.
Z  שנפטר אדם  שם  על  לקרוא  ענין  יש  האם 

בתוך השנה ללידת התינוק – ענה, כן.
Z  שאלו האם כשנאמר ללוות את האורח ארבע

דוקא ד”א  או  אמות האם מועיל בתוך הבית 
מחוץ לבית? ת. רק מחוץ לבית.

Z  באותו דוקא  צריך  הליווי  שאלו,  ענין  באותו 
לכן?  קודם  יום  אפשר  או  יוצא  שהאורח  יום 

ת. גם יום קודם.
Z  אבל אלקנה  קראו  לרבו  ושאל,  הגיע  יהודי 

נהרג ע”י שדרסו אותו האם ייקרא על שמו? 

שנקרא  שמואל  של  לאביו  יכוין  אבל  כן  ת. 
אלקנה.

Z  על ושואל  סנדקאות  לו  שנותנים  סיפר  א’ 
מה לכוין? ענה מו”ר יכוין לשם מצוה, ושלא 

יפגום בבריתו ושיהי’ צדיק.
Z  ?בחכמה מופלג  נקרא  מי  מו”ר  את  שאלו 

וענה, מרן הרב שטיינמן.
Z  לו ואמר  מו”ר  את  אחד  שאל  האחרון  בזמן 

יושן  לא  אתה  כנראה  לו,  השיב  עייף,  שהוא 
מספיק בלילה.

Z  רבה באמצע אהבה  א’ שאל ששומע שאחר 
עושה,  טוב  האם  טאטא  טאטא  ואומר  בוכה 
לדבר  אסור  )כי  מלקות...  לקבל  צריך  השיב 

בשעת התפילה(.
Z  בירכו על מו”ר שליט”א שחלק מחכמתו, ענה

אמן וסיפר שמרן החזו”א אמר אם העולם כך 
לברך  אפשר  אזי  אמת  לא  שזה  גם  חושבים 
לבטלה  ברכה  זה  לי  אמר  ]פ”א  אמן  ולענות 

אבל אמן מותר לענות[.
Z  של באוצר  סוכה  עצי  להניח  מותר  האם  ש. 

ספרים )השאלה הגיע מישיבת סלבודקה(. ת. 
אין בזה קדושה וגם שהשתמשו בהם זה רק 
ואסור להניח שם אבל  בזיון  ויש בזה  הזמנה 

טליתות מותר. 
Z  באמריקה מחלה  מחמת  שנמצא  א”י  בן  ש. 

כבר 4 שנים מה דינו ליו”ט שני. ענה מו”ר, כל 
שדעתו לחזור חשיב בן א”י.

Z  .הוסיפו ושאלו, הנ”ל נתנו לו תפקיד של מורה
וענה שוב מו”ר: הרי אילו היה בריא היה חוזר 

הרי הוא חשיב כל שדעתו לחזור. 
Z  אחים שתי  יש  לחתן  בה  הצעה  על  שאלו, 

ענה:  לספר.  צריך  האם  לכלה  או  חופשים 
לכלה כן לחתן לא. 

Z  ירושה על  צואה  שכתבה  אשה  על  שאלו 
מפני  שניים  פי  יקבל  הבכור  קיבלה,  שהיא 
של  דין  אין  אמא  אצל  טוב,  הכי  הילד  שהוא 
דנים  איך  בכור מאידך כתבה שהוא הכי טוב 
את צואתה. מו”ר ענה, הוי כמתנה וגם עשתה 
לשון  אמרה  אם  גם  בעיה  שום  בזה  אין  קנין 

של טעות.
Z  ש. לראות ת”ח גם שלא מבינים כלום רק כדי

לראות האם יש בזה ביטול תורה. ת. לא, כל 
הרואה דוד זוכה לתלמודו – טוב רואי. הגר”י 
מרן  חמיו  בשם  הוסיף  שליט”א  זילברשטין 
לראותו  היינו   – רבו  פני  שהקבלת  הגריש”א 

בלבד )עי’ מדרש רבה ויקרא ב’ א’(.
Z  אחד שאל שהוא רוצה לכתוב ס”ת אבל ע”י

כך לא יוכל לנדב לישיבות. ענה לו מו”ר, אם 
לא השתתף בס”ת כתיבת ספר תורה קודמת 

דמצוה שלו.
Z  נרות מדליק  אמו  שברשות  רוסי  בחור  ש. 

בת  שנעשתה  אחותו  שנים  ארבע  כבר  שבת 
ואשה  גבר  שיש  בית  שום  אין  אומרת  מצוה 
היא  חזקה,  לו  שיש  טוען  הוא  מדליק  שגבר 
צודקת וגם שאין לו חזקה שלא היה מי שהוא 
אחר חזקה בפני קטן אין חזקה בב”ב מב. ת. 
הסכים, שבת כט תוס’ אנשים, הרב גורס נשים 

עיי”ש.
Z  ש. אשה רוצה לתרום כליה, ונדרה שתתן, ויש

ליתן  מעדיפה  היא  שזקוקים  אחים  שני  לה 
חפץ.  לא  זה  מו”ר,  ענה  יכולה?  האם  לקטן 

הנדר לא חל, יכולה ליתן למי שרוצה.

חג הפסח

עלי שיח

קדש ורחץ וכו’ 
)עי’  ז”ל  הראשונים  ידי  על  תוקנו  הסדר  סימני 
תיקנו  והם  ס”ה(.  סי’  פסח  הלכות  ויטרי  מחזור 
כגון  הסדר  משך  שנוהגים  הפרטים  את  לומר 
קידוש ואח”כ רחיצת הידיים, ותיקנו את הסימנים 
כל  ולעשות  לאחר  ומה  להקדים  מה  שידעו  כדי 
הסדר,  שעת  כל  הנוהג  דבר  ולכן,  במקומו.  דבר 
)דהזכירו רק  ד’ כוסות, לא הזכירו בסימנים  כגון 
מה שיש לנהוג עכשיו כמו מגיד רחצה וכו’(. וזה 
גם הטעם שלא נאמר הסיבה, כי נוהג בכל הסדר 

)שמענו מרבנו(. 

כרפס  ורחץ,  קדש,  סימנים,  תקנו  שבכלל  ומה 
וכו’, יש לומר כיון שבליל הסדר יש כל כך הרבה 
מצוות מצה מרור וחרוסת וכרפס ואפיקומן ועוד, 
ויש לכל דבר פרטים, כגון שלכרפס יש ליטול ידים 
הכל  את  שיזכרו  סימנים  לעשות  תיקנו  תחילה, 
פסח  הלכות  הפרדס  בספר  הוא  )וכן  יטעו  ולא 
עמוד נ”ה ומחזור ויטרי, פסח סי’ צ”ה(.                         

ארבע כוסות
על שתיית ארבעה כוסות לא תיקנו חז”ל לשאול 
תיקנו  דרבנן  מילי  על  דגם  ]אע”ג  נשתנה  מה 

לשאול שהרי מרור בזה”ז דרבנן וגם הטיבול הוא 
רוה”פ[,  לדעת  מדרבנן  היא  ההסיבה  וכן  דרבנן 
וי”ל הטעם, דשתיית היין לא חשיב שינוי כ”כ דגם 
השנה  ימות  בשאר  ויו”ט  שבת  סעודות  בשאר 
מקדשים על היין, ודעת הרמב”ם בפ”ל מהלכות 
שבת ה”ט דגם סעודה שלישית יש לקבוע על היין 
עיין  יין  בשתיית  יותר  רגילים  היו  בזמניהם  ]וגם 
בימות  סעודות  דבשאר  אף  ולכן  ב’[  ח’  כתובות 
השנה אין ד’ כוסות, מ”מ תו לא חשיב שינוי כ”כ 

ולא תיקנו.                          
)שיח הפסח(         
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דברי שי”ח
ממרן רשכבה”ג שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א

רוצה להקדיש 
את יקיריך ולהיות 

שותף בהפצת דברי 
התורה של רבינו? 

 כאן המקום:
053-3145900 
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זה לא מציאות! הקורונה היא בריאה של הקורונה 
הוא ברא את הקורונה, והיא אבא! אבא שבשמיים 

בשליטה מלאה בידיים שלו! אין! שום נגיף הכי קטן 
כל דבר  שיעשה מה שהוא רוצה בלי שהאבא רוצה!

אין דבר  ככה אבא רוצה!, , הכל אבא רוצהשקורה
 יש השגחה של אבא! כזה! 

היא בהשגחה מלאה של אבא שבשמיים! זה  הקורונה,
 הדבר הראשון.

אני בן של אבא, אני הבת  –, כל אחד יגיד דבר השניה
אני בן של אבא! מה יש לי  –של אבא, זה הדבר השני 

 לפחד?! אני בידיים טובות! רק טוב יהיה לי!

הקורונה באה רק על העניין של עובדי עבודה זרה, גם 
להם אמונה גם הם יהיו שמורים, ב"ה הגויים שיש 

הספר 'בגן האמונה' רץ בכל העולם, גם אצל גויים. 
ממש, כל מי שיש לו את הספר 'בגן האמונה', כל מי 
שחי באמונה הוא שמור. זה בא, כתוב בפירוש, על 

 לו אמונה.עובדי עבודה זרה, כל מי שאין 

התרופה הכי חזקה נגד הפחד והחרדות זה ללמוד לכן 
את הספר 'בגן האמונה', זה יוצא אותך מכל החרדות, 

 מכל הפחדים.

נחמן מברסלב אמר שהספר רבנו גם ליקוטי מוהר"ן. 
שלו 'ליקוטי מוהר"ן', כל מקום שהוא נמצא תהיה 
שמירה. לכן צריכים לראות שיהיה ליקוטי מוהר"ן 

 בכל חנות, וכו'. בכל בית,

לכן כל אחד שמירה מטילים, מאטומים, שמירה! זה 
ישיג את הספר 'ליקוטי מוהר"ן', את הספר 'בגן 

 , להזמין את הספרים: האמונה'

0522240696 

לקחתי חבילה של ולצאת להפיץ! כשהייתי צעיר 
ליקוטי מוהר"ן, שמתי אצל כל אחד מהאחים שלי, 

ליקוטי מוהר"ן רבנו אמר שלרוב עם ישראל יהיה 
 יבוא משיח.

כששמעתי את השיחה הזו של רבנו, הלכתי, לקחתי 
כמות של ליקוטי מוהר"ן, שמתי אצל עוד אחד ועוד 
אחד, אפילו אצל אנשים רחוקים: "אמרתי להם, 
בבקשה! תשימו את הספר באיזה מקום מכובד", בכל 

 .מקום שמתי, איפה שיכולתי לשים

ספרים, שיתקשר  לכן כל אחד יקח לעצמו כמות של
עכשיו, יקח לו כמות של ספרים, ויזכה את הרבים. 
בפרט עכשיו בזמן הזה, שכל אחד זקוק לרחמים 
גדולים, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו 
מהשמיים! ואין לך רחמים יותר גדולים מלתת 
לבנאדם ספר, ספר שיגן עליו, ספר שיכניס בו 

 צאו להפצות!אמונה, יוציא אותו מחרדות, מפחדים. 

הרב מרדכי אליהו זיע"א, יש וידאו שלו שהוא אומר 
לפני הרבה שנים שיהיה כזה נגיף, יפגע בכל העולם. 
הרב אברג'ל ע"ה, השמיעו לי איך שהוא אומר, וזה גם 

שככה יהיה, הנגיף הזה. כמובן כתוב בספר שלו, 
 בספרים קדמונים שהכל כתוב.

מנים של הברייתא בסוטה, מביאה שמה את כל הסי
משיח, כולם רואים אותם מתקיימים עין בעין, ובסף 
מה אומרת הברייתא? ועל מה יש לנו להשען על אבינו 

 שבשמיים.

נחמן שיחיה, שאל אותי 'אבא, מה, זה עצה או שזו בני 
נבואה?', שאולי זה עצה, שיהיו כאלו מצבים ומה 

ובאמת הוא  תהיה העצה? להשען על אבינו שבשמיים.
שזו עובדה, כבר אז התנאים ראו שבורא  זכה לחדש

עולם יביא את העולם למצב כזה שאין לנו על מי 
 להשען אין!

לא על רבנים, כי כל הרבנים סגורים בבתים, וגם 
שומרים עליהם, עכשיו גם אי אפשר ללכת לרב לבקש 
עזרה, או איזו עצה, אין! אין לך על מי להשען, רק על 

 אבא שבשמיים!

רה? משמר הגבול? אין שום דבר! אין צה"ל? משטאולי 
שום עצה! בורא עולם הביא אותנו למצב שאין לנו על 

 מה להשען, רק עליו.

הלוואי שכולם  ממש לא נעים לי, לא נעים לי להגיד,
מחזיק באמונה אולי  יזכו להחזיק באמונה, מי שלא

זה קצת יכאב לו, אני מבקש מראש סליחה. אבל מה 
שה' יתברך עשה איתנו כמה צריכים להגיד תודה על 
הקורונה, ואי ואי, מה שבורא עולם עושה לנו טובות 

אויבים שלנו. איך אמר ענקיות, איך הוא נלחם לנו ב
ר' דוד אלקיים, תלמידי היקר, שיבוא משיח יראה לנו 

ה הקורונה לטובתנו, האויבים האלו רצו מה עשת
שלחתי להם  לעשות לכם מה שרצו, חיסלתי לך אותם!

 את הקורונה.

הקורונה בידיים של בורא עולם בשלמות, אז הרי 
בורא עולם שולח אותה לפה ולשם, אני לא רוצה 
להגיד כלום כי אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל כל 

עושה פה איזה אחד שיתבונן ויראה שבורא עולם 
מהלך נפלא בשביל הישועה של עם ישראל, הישועות 

 של עם ישראל.

בואו נתחזק באמונה! בואו נתחזק בבטחון בה'! לכן 
בואו ננצל את ההזדמנות הזו, שיש לנו עכשיו את הזמן 
המתאים, שאפשר לפעול גאולה שלמה, אז בואו נעשה 

 את זה.
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. לכן כל בני ישראל היקרים, זה אין כזו מציאות בכלל
ם, כל כך חשוב לנו מאוד. זה בשבילך! ממש! כלל העול

 כולם יקבלו על עצמם לשמור את השבת.

שרים כולם? 'כי אשמרה שבת אל ישמרני', ה' איך 
אומר 'אם אתה שומר את השבת שלי אני שומר עליך', 
ממה? מהכל! מהכל אני שומר עליך! שמירה מאה 

 אחוז מהכל.

 כל אחד יתחזק במה שאמרנו, לשמור את השבת.לכן 

השבת, מי  ומר אתאחד יפרסם, יגיד: "אני ש וכל
שומר ביחד איתי?", והוא יהיה לו את הזכות שבזכותו 

 אנשים ישמרו שבת.

, כל השבת היא שקולה כנגד כל התורה כולהכי 
התורה בכף אחת והשבת בכף השניה. כי כל מצווה 

 היא חשובה, אבל השבת היא מצווה ענקית!

כמה שהשבת מקרבת בין בני המשפחה, יושבים ביחד, 
שרים ביחד, מדברים קצת ביחד, זה אוכלים ביחד, 

 הזמן היחידי שאפשר להפגש עם המשפחה.

אמנם עכשיו, בכח הכניסו את כולם ביחד, סגרו את 
כולם ביחד, אבל אדרבא, אני זוכר שפגשתי איזה 
יהודי שעבדתי אצלו כשהייתי בתיכון, הוא ראה אותי 
ששמתי כיפה אז הוא שאל אותי: "מה זה?", אמרתי 

ני חוזר בתשובה, מה שלום הבנים שלך?", לו: "ב"ה, א
היו לו שני בנים. הוא אמר לי: "אה, חבל שאני גם לא 
שומר שבת", שאלתי אותו: "למה?", אמר לי: "אין לי 
קשר איתם, אם הייתי שומר שבת היו יושבים איתי 

 קצת פעם בשבוע, פעם בשבועיים".

 זה זמן לאחד את המשפחה, ממש!כי 

 השבת חשובה!כמה 

חז"ל דברו בשבח כמה מצוות, תורה, תפילין, לכאורה 
ציצית, כל מי שהולכת בצניעות, הכל חשוב, כל מצווה  

על שום מצווה שאם יעשו אותה כל עם  חשובה. אבל 
השבת! כי השבת זה עיקר, יח! רק על ישראל יבוא מש

מפה מתחילה להבנות האמונה בבורא עולם, האמונה 
את העיקר, העיקר זה בתורה הקדושה, מפה! אז יש 

 האמונה, אח"כ יבוא הכל.

רצון שכבר מוצאי שבת הזו, נשמע את שופרו של יהי 
 משיח, כל העולם ישמע את השופר.

כתוב 'תקע בשופר גדול'? שיהיה שופר כזה גדול למה 
 שכל העולם ישמע את השופר.

באמת העניין הזה של האמונה, זה הכח הכי גדול של 
כי או אמונה או גהינום, גדול. האדם בעולם הזה, הכי 

עכשיו רואים את זה עין בעין שהשיר הזה הוא האמת 
 לאמיתה, או אמונה או גהינום.

אז הרבה אומרים לי שפטרו אותם מהעבודה, עכשיו 
אבא שבשמיים, הבורא לא  –בא נעשה יישוב הדעת 

פיטר אותך מההשגחה שלו. גם זה שפטרו אותך 
רוצה שיפטרו אותך , ה' השגיח, הוא מהעבודה

מהעבודה, בשביל מה? בשביל שעכשיו תתחזק 
 באמונה ובטחון.

כל העניין של הפרנסה מקבלים על ידי ביטחון. הרי 
 לכן עכשיו זה הזמן שאדם תהיה לו אמונה ובטחון. 

 מה זה אמונה ובטחון?אז 

 שאני בידיים של אבא!אמונה 

 –ילד קטן שדואג על פרנסה? לא. הוא יודע פעם ראית 
יש אבא! ואין מה לדאוג! אני בן של אבא, את בת של 

 אבא.

הוא השגיח שיפטרו אותי, אבל הוא לא פיטר אמנם 
אותי מההשגחה שהוא משגיח עליי! שזה העיקר, אני  
נמצא עדיין בהשגחה שלו, הוא עדיין המפרנס שלי 

תחזק בבטחון, , לכן אני אתחזק באמונה, אהיחידי
שיש לי אבא, ואבא אף פעם לא ישאיר את הילדים 

הכל אבא  –שלו ברעב, או בחוסר, כל מה שצריכים 
 יתן לנו! כל מה שצריכים!

 התחזק עכשיו באמונה!ל

! אדם צריך לדעת, זה למדו אותנו חז"ל, ולדבר
שכשאדם מדבר אמונה זה מכניס לו אמונה בלב, כך 

אפילו שהוא אומר אמונה אמר רבי נחמן מברסלב, 
בפה בלי לב, עצם זה שהוא אומר אמונה בפה זה בסוף 

  דיע אמונתך בפי'.מגיע ללב האמונה, 'או

אבל זה הולך על כל תחום  דברנו עכשיו על פרנסה,
בחיים. פשוט אני שומע את התגובות של האנשים, על 
פרנסה, אז צריכים לדעת שאני בידיים של אבא! כל 
הזמן לחזור על זה, אבא אבא אבא, וזו הדרך הכי קלה 

 להתחזק באמונה, ולהתחזק בבטחון.

מלך כל העולם הוא ברא! אבא שלך הוא  עולם,בורא 
 העולם! העולם! מלך של כל 

את כל אחד יתחזק לדבר עם אבא! והדיבורים יכניסו 
האמונה ללב. אתה נמצא תמיד תחת ההשגחה שלו, 

 הוא לא יעזוב אותך, תדבר איתו.

שיש את החוק של התודה. בדיוק אמר לי איזה וכמובן 
תלמיד שלי שלא  הייתה לו פרנסה, הוא עשה את 

עכשיו החוק של התודה על פרנסה, והוא אומר שיש לו 
שפע של פרנסה. והוא בא לשאול אותי איפה לעבוד, 

 .פתאום נהיה לו שפע

הי"ו  רבי יאשיהו פינטו שמעתי את כבוד מורנו הרב
אמן שאמר שאף אחד מעם ישראל לא ימות 

 מהקורונה, אבל מהפחד? יתכן שימותו.

 על זה רציתי גם לדבר, העניין הזה של אמונהאז 

 זה מאוד חשוב!! שלא יהיה שום פחד בטחון,הו

  -רתי ואני אחזור עוד פעם להגיד אמ
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מודים לה' על ההזדמנות שיש לנו להתחבר, לחזק 

. באמת אמרו לי שיש הנחיות, אמרתי אצלנו אותכם
מי אומר לא  כל ההנחיות זה רק מבורא עולם. כי

כל ההנחיות זה לצאת? בורא עולם אומר לא לצאת, 
 שמו לעד. מאבא, ישתבח

כמה צריכים להודות לבורא עולם על המתנה הזו 
, קורונהשהוא הביא לעולם, מתנה שקוראים לה 

. כי אם לא במח, מתנה לעם ישראל ולכל העולם כולו
בכח. אין חילולי שבת בפרהסיא! בלי לפרט, אבא 

 ! סגר את הכל! הכל סגור! שבשמיים סגר את הכל

אים! איזה אי אפשר להבין, ממש, איזה פלא פל
 נפלאות הבורא מה שבורא עולם עשה. 

הרי תמיד יש משקל, מאזניים, כף זכות וכף חובה. 
ועכשיו הכף זכות, אוהו, יש זכות לעם ישראל בגדול 

הנוראים מאוד מאוד, כמו מאוד. בגלל שהעוונות 
 חילולי שבת בפרהסיא, הכל מושבת, ישתבח שמו לעד.

דיברנו, כמה רבנים ומי יכל לעשות דבר כזה? כמה 
דיברו, הצלחנו להשפיע פה על אחד, שם על אחד. והנה 
בורא עולם עשה דבר נפלא, סגר את הכל! הכל הוא 

 סגר, ישתבח שמו לעד.

פעם אני חוזר להגיד, שהטובה שבורא עולם, ועוד 
. מצד אבא שבשמיים, הטובה הוא שהוא עושה איתנו

ישראל, אחד, בפלאי פלאים התמעטו העוונות של עם 
ומצד שני בפלאי פלאים עולים הזכויות של עם 

 ישראל, כל הזמן עולים הזכויות.

שומע כל כך הרבה קבלות שאנשים מקבלי על אני 
 . עצמם, והתחזקויות

ממש דור שכולו זכאי! עכשיו יכול להיות בקלי קלות, 
 – חז"ל אמרו שאם עם ישראל ישמרו שבת אחת

 יגאלו!

אני פונה לכל אחד ואחד, כל מי ששומע אותי, גם לכן 
אלו ששומרים שבת, שיתחזקו עוד יותר, ויוסיפו 

יענגו את השבת קצת, לקבל את השבת יותר מוקדם, 
, ישירו יותר שירים בשבת, יותר, יותר ממתקים

. ואלה שעד היום עדיין לא שומרים לשמוח בשבת
שבת, הנה, בורא עולם הביא אותנו למצב, שהנה 

ואתה תעזור לעצמך, קצת! בבקשה, עם קצת מאמץ, 
 ולכל העולם הזה, לא רק ליהודים, קצת מאמץ!

בכלל לא מאמץ, אתה יכול לקבל את זה בתור כיף וזה 
גם לי אין שעון שבת  לא בתור מאמץ. מה יש? מה?

שאירים כמה אורות דלוקים, במקומות בבית, מ
שרוצים שישאר כל השבת אור, וזהו! שמים פלטה, 
שמים דוד של מים, וזהו. גם אם אדם אין לו, אז יכול 
להסתדר שבת אחת, העיקר שכל אחד יחליט שהשבת 

 הזו ושבת הבאה גם הוא ישמור את השבת.

טוב, באמת, יבוא משיח יהי רצון בקרוב ממש, תזכור 
ך: "תשמע, אתה לא עיכבת אותי, שמרת את יגיד ל
 .!"השבת

כל אחד יתחזק לשמור את השבת! מה יש? ממילא לכן 
 ה' יתברך עזר לנו. אין לאיפה ללכת.

וכל מי שיכול להשפיע על מישהו, להתקשר אליו, 
ולדבר איתו, באיזה שהוא אופן ישפיע עליו. יגיד: 
"קיבלתי על עצמי לשמור שבת, בא תשמור גם אתה 
אחי היקר! בא תעשה גם אתה! מה יש? שבת אחת, 

 שתי שבתות, מה יש?"

ממש זקוקים לגאולה השלמה. כולנו! כל כולנו 
 העולם.

מישהו יכול לחשוב 'שיבוא משיח ונתפטר כי 
מהקורונה', אחד יחשוב 'יבוא משיח ויכסה לי את 
המינוס'... איי איי איי... שיבוא משיח צדקנו ויתגלה 

מלכות ה' בעולם! לא יהיה עוד בזיון  שה' מלך! תתגלה
למלך! אתם לא יודעים איזה בזיון יש למלך כעושים 
חילול שבת בפרהסיא, באים אלפים של אנשים ביחד, 

 וכאילו אומרים 'אין אלוקים'... ח"ו.

מי שמחלל שבת הוא כיאלו אומר שאין אלוקים, כי 
וזה ממש חילול שם שמיים גדול  שבת. ןאין תורה ואי

 .מאוד

לא יכול להגיד 'יש אלוקים' ואתה לא שומר אתה 
שבת. למה חז"ל קבעו שמי שלא שומר שבת יש לו דין 
של גוי? למה? כי הוא לא מאמין! אי אפשר להגיד 
שאתה מאמין ואתה שומר שבת, אין כזו מציאות, מי 

 שמאמין שומר שבת.

במי אתה מאמין? בבורא עולם שברא את העולם כי 
 יום השביעי. במי אתה מאמין? בשישה ימים ונח ב

אתה מאמין בבורא שברא את העולם, זה הבורא! אם 
שהוא נח ביום השביעי, בשבת, והוא אומר לך תנוח. 
ואתה לא יכול להגיד שאתה מאמין ולא שומר שבת, 
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חיים במסגרת-פרק כג'
יהודים יקרים!  

ה  בעוד מספר ימים, נקרא בע"ה בהגדה של פסח:  "ַמֲעׂשֶ
י ֲעִקיָבא  ן ֲעַזְרָיה ְוַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבֶ י ְיהֹוֻשַע ְוַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ ַרּבִ ּבְ
יִציַאת  ּבִ ִרים  ְמַסּפְ ְוָהיּו  ְבַרק,  ְבֵני  ּבִ ין  ְמֻסּבִ ֶשָהיּו  ַטְרפֹון  י  ְוַרּבִ
אותנו:  לימדו  הקדושים  חכמינו  ְיָלה".  ַהּלַ אֹותֹו  ל  ּכָ ִמְצַרִים 
שבדור שלנו, בדור האחרון של הגלות, כאשר עדיין "החושך 
ְיָלה" הלילה הארוכה של  ל אֹותֹו ַהּלַ יכסה ארץ" בדור של "ּכָ
הגלות האחרונה שנמשכת כבר אלפיים שנה, שעליה כותב 
ה  ל עֹוָלם! ַאּתָ רבי נתן מברסלב בליקוטי תפילות: "ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ה, ְלֵהיָכן ָנַפְלנּו ְוָיַרְדנּו  לּות ָהַאֲחרֹון ַהּזֶ יֹוֵדַע ּתֶֹקף ְמִרירּות ַהּגָ
ֲעֵרי  ׁשַ יֹוֵתר ממ"ט  ה  ֲעֻמּקָ ְיִריָדֵתנּו  ר  ֲאׁשֶ ים,  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ
ְנמּוִכים  ִלְמקֹומֹות  יָחא  ְמׁשִ ִעְקבֹות  ּבְ ו  ַעְכׁשָ ְוָיַרְדנּו  ֻטְמָאה 
ָרֵאל ְלתֹוָכם ֵמעֹוָלם". בדור  ּלֹא ָיְרדּו ִיׂשְ ְפִלים ְמֹאד ְמֹאד, ׁשֶ ּוׁשְ
ִיְסֵגא  א  חּוְצּפָ יָחא,  ְמׁשִ ִעְקבֹות  "ּבְ מתארת:  הגמרא  שבו 
ְזֵקִנים  ֵני  ּפְ ְנָעִרים  ּתֹוַכַחת...  ְוֵאין  ְלִמינּות  ַהֵפך  ֵתּ ּוַמְלכּות 
אֹוְיֵבי  ֲחמֹוָתּה,  ּבַ ָלה  ּכָ ִאָמּה,  ּבְ ָקָמה  ת  ּבַ ַאב,  ְמַנֵול  ן  ּבֵ ינּו,  ַיְלּבִ
ׁש  ּיֵ ִמְתּבַ ֵאינֹו  ן  ַהּבֵ ֶלב,  ַהּכֶ ְפֵני  ּכִ ַהּדֹור  ֵני  ּפְ יתֹו,  ּבֵ י  ַאְנׁשֵ ִאיׁש 
לא  הדור  חכמי  ובאמת   .( מט/ב  דף  (סוטה  ֵמָאִביו..." 
להתמודד  ההורים  לנו  לעזור  בכדי  ותושייה  עצה  מוצאים 
עם "הארבעה בנים" שהרי אנו רואים בכל יום את הקשיים 
העצומים שלנו בחינוך הבנים שכמעט ולא משפיע עליהם 

השיחות שלנו ובטח לא משפיע עליהם הצעקות וכו' 

שמים  ביראת  מחזיקים  ילדים  מאוד  מעט  ולצערנו, 
ומידות טובות כפי שיהודי קדוש אמור להראות. 

אבל יש לנו עצה נפלאה מהתנאים הקדושים והיא: ְוָהיּו 
ְיָלה... "סיפורי צדיקים" כפי שמביא  ל אֹותֹו ַהּלַ ִרים ... ּכָ ְמַסּפְ
מעשיות  סיפורי  ידי  "על  המידות:  בספר  הקדוש  רבינו 
מצדיקים, על ידי זה זוכין להתקרב להם". וכן בשיחות הר"ן: 
(אות  קלח') שמעתי מפיו הקדוש בעת שדיבר עמנו מגודל 
העניין של סיפורי מעשיות מצדיקים, שהוא בעצמו זכרונו 
לברכה עיקר התעוררותו לעבודת השם יתברך באמת, היה 

על ידי סיפורי מעשיות מצדיקים". 

יושבים  היו  התנאים  שכל  ההגדה,  בעל  של  העצה  וזו 
וחושבים כיצד יינצלו עם ישראל "כל אותו הלילה" הארוך 
ידי  על  רק  כי  ִרים"  ְמַסּפְ "ָהיּו  לנו  ייעצו  והם  הגלות-  של 
לרצות  הילד  נפש  מתעוררת  צדיקים  של  מעשיות  סיפורי 

להידבק במעשי הצדיקים ולהיות בע"ה כמותם.

לשתף את הילדים  בחוויית ליל הסדר.

הסדר,  ליל 
בכל  אותם  לשתף  מאוד  וחשוב  הילדים  של  הלילה  הוא 

הפעילויות. 

לכל פעילות בליל הסדר יש את המצוי ואת הרצוי.

את  ויש  לשפר,  ורוצים  עושים  תמיד  שאנו  מה  את  יש 
הרצוי- את הדבר שהיינו רוצים לעשות, את הדבר הכמעט 
לבצע  מאוד  חשוב  שיהיה.  בע"ה  שואפים  שאנו  מושלם 
בליל  אצלינו  שיהיו  "רוצים"  שהיינו  הדברים  של  רשימה 

הסדר ונחשוב ביחד עם כל הילדים, כיצד נוכל לבצעם.

הדוגמאות הבאות יעשו לנו קצת "סדר".

את  קובעת  מצוי-אמא  יום:  מבעוד  הסדר  שולחן  עריכת 
שאמא  המוזהבות  המפיות  עם  רק  וכמובן  השולחן  עיצוב 
השולחן,  של  בעריכה  משתתפים  רצוי-הילדים  אוהבת. 
שלהם  הכריות  את  מביאים  משלהם,  "עיצובים"  מציעים 

להסבה וכדו'.

הכנת תכנית לסדר: מצוי-אין תכנית מיוחדת, אלא קריאה 
רגילה של סדר ההגדה. רצוי-הילדים יכולים להוסיף ולהכין 
תוכנית משימות לכל אחד מבני הבית- רגשיות/ חוויתיות/ 
הלכתיות, חידונים, חיפוש שמות או רעיונות בתוך ההגדה.

רצוי- האוכל.  שולחן  מצוי-סביב  בסדר:  הישיבה  צורת 
שולחן  ליד  נעשה  לא  ה"מגיד"  חלק  חוויתי:  לסדר  הצעה 
כל  וכך  וספות,  כריות  על  בסלון,  דווקא  אלא  הסדר, 

המשפחה נכנסת לאווירה מעט שונה.

שיתוף הילדים בפעולות הסדר: מצוי-בד"כ לא משותפים, 
משימות  לילדים  לתת  רצוי-  משועממים/נרדמים.  ולרוב 
נטילת  קערת  את  הסדר  לעורך  להגיש  לסדר:  הקשורות 

הידיים, להסיר ולהחזיר את קערת הסדר וכיו"ב.

בלבד.  המבוגרים  ע"י  מצוי-מבוצעת  ההגדה:  קריאת 
הילדים בד"כ מסתפקים ב"מה נשתנה" ואח"כ "מנותקים". 
רצוי-הקריאה מתבצעת ע"י כל המשפחה, ואף את הקטנים 

יש לשתף בקריאה, אפילו בכמה מילים.

מביאים  מצוי-המבוגרים  ההגדה:  חלקי  והעמקת  הסבר 
רצוי-עידוד  מבינים.  לא  שהילדים  וחידושים  תורה  דברי 
שאלות,  על  לענות  המשפחתי,  בשיח  להשתתף  הילדים 
ההגדה.  על  ורעיונות  תורה  דברי  מראש  להכין  ובעיקר 
אפשר להתבסס על "הלכה" שנלמדת בבי"ס, או לתת לכל 
ילד תפקיד להכריז על כל שלב של ההגדה ולהסביר אותו, 
אפשר להכין אמצעים ויזואליים על שולחן הסדר, לדוגמה: 
וחלוקת  לילדים  חידון  להכין  אפשר  המכות.  עשר  צלחת 

פרסי עידוד ומתנות (כמובן לא מוקצה)

רצוי-מומלץ  מצוי-אין.  חוויתית:  בצורה  לבנך"  "והגדת 
להמחיז ולהציג לפני כל משתתפי הסדר את סיפור יציאת 
או  גן),  מגיל  (כבר  הילדים  עם  גדיא"  "חד  את  או  מצרים 
ולהציג  ההגדה  סיפור  על  ציורים  חג)  (בערב  איתם  ליצור 

אותם במהלך הסדר. 

לבני  להתחפש  ולדוגמא  ילדים  הצגת  ליצור  אפשרי 
ישראל עם ג'לביה, מקלות בידיים ומצות קשורות על הכתף. 
דופקים בדלת ונכנסים. וכולם שואלים אותם: "מי אתם?" 
והם  באתם?"  "מהיכן  ושואלים:  ישראל".  "בני  עונים  והם 
עונים: "מדרך רחוקה, ממצרים!" וכך מקבלים אותם בסלון 

ומספרים ביחד כיצד היה השיעבוד במצרים עד שנגאלו.

ויהי"ר שה' הטוב יסיר מעלינו את המגיפה הנוראה הזו, 
ולכל בני ישראל היה אור במושבותם, אור גשמי ואור רוחני, 
ונזכה לחוג את חג הפסח בבית קדשינו ותפארתנו ביחד 

עם משיח צדקנו.

לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435

בדיחות הדעת

התעופה,   בשדה  הירוק  במסלול  עובר  יהודי 
כשמטענו כולל לא פחות מ-5 מקררים. המוכס עוצר 

אותו מיידית: "סליחה רבי, מה זה צריך להיות?" 

"אני יהודי חרדי", מסביר האיש, "וצריך מקרר אחד 
עבור מזון בשרי, ואחד עבור חלבי". 

"נניח", אומר המוכס, "אבל זה מסביר רק 2, מה 
בנוגע לשאר?" "על פסח שמעת?", שואל הרבי, "ובכן, 
הפסח".   חג   עבור  וחלבי,  בשרי  לזוג  גם  זקוק  אני 
המוכס מגרד את פדחתו ושואל: "ומה לגבי המקרר 
"נו בשביל אחד אתה עושה סיפור?",  החמישי???". 

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

ר"תיציאהכניסה
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הדלקת נרות



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

ִלְפֵני ּכֹוס ראשון.

ִמְצַות  ֶדר, ּבְ ָכל ִמְצֹות ֵליל ַהֵסּ ר ֶאת ַעְצִמי ְבּ ֵ ֲהֵריִני ְמַקׁשּ
ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֵ ִמְצַות  ּבְ ּכֹוסֹות,  ָעה  ַאְרָבּ ִתַיּת  ְשׁ ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֵ
דֹוׁש  ַהָקּ ֶדר  ַהֵסּ ּוְבָכל  רֹור,  ַהָמּ ֲאִכיַלת  ַבּ  , ה  ָצּ ַהַמּ ֲאִכיַלת 
דֹוֵרנּו   ּבְ ׁשֶ ִיּים  ָהֲאִמִתּ יִקים  ּדִ ַהּצַ ְלָכל  ה,  ַהּזֶ ַסח  ַהּפֶ ַחג  ּבְ
ר  ָאׁשֵ ים  ְקדֹוׁשִ ָעָפר  ׁשֹוְכֵני  ִיּים  ָהֲאִמִתּ יִקים  ּדִ ַהּצַ ּוְלָכל 
יק ְיסֹוד עֹוָלם, ַנַחל  דֹוׁש ַצּדִ נּו ַהּקָ ה ּוִבְפָרט ְלַרּבֵ ָאֶרץ ֵהּמָ ּבָ
ן ֵפיֵגא ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו  ינּו ַנְחָמן ּבֵ נֹוֵבַע   ְמקֹור ָחְכָמה ַרּבֵ

ָרֵאל ָאֵמן. ל ִיׂשְ ְוַעל ּכָ

ְדִחילּו ּוְרִחימּו,  ּה, ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד ֻקְדׁשָ ְלׁשֵ
יּו"ד  אֹות  הּוא  רּוְך  ּבָ ַהָוָי"ה  ם  ׁשֵ ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו 
(יהוה)  ִלים  ׁשְ ִיחּוָדא  ּבְ ֵה"י  ְואֹות  ָוא"ו  אֹות  ּבְ ֵה"י  ְואֹות 
ָרֵאל, ֲהֵריִני מּוָכן  ל ִיֹשְ ם ּכָ ׁשֵ ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ּבְ
ִתַיּת  ְשׁ ִמְצַות  ְלַקֵיּם  ַרְך  ְיְתָבּ ם  ַהֵשּׁ ְרצֹון  ַלֲעׂשֹות  ן  ּוְמֻזּמָ
ל  ֶשׁ יּו"ד  ֶנֶגד אֹות  ְכּ הּוא  ֶשׁ ּכֹוסֹות  ע  ֵמַאְרַבּ ִראׁשֹוָנה  ּכֹוס 
"ָחְכָמה"  ְקָרא  ַהִנּ ׁש  קֹדֶ הּוא  ֶשׁ הּוא,  רּוְך  ָבּ ַהַוָי"ה  ם  ֵשׁ
ַלֲאָקָמא  ַרְך  ִיְתּבָ אֹותֹו  ְוָלַדַעת  אֹותֹו  יר  ְלַהּכִ ִלְזּכֹות  ֵדי  ּכְ

נּו. ִכיַנת ֻעּזֵ א ֵמַעְפָרא ּוְלִעּלּוי ׁשְ ִכיְנּתָ ׁשְ

ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ ֲאבֹוַתי  ֶוֱאלֵֹהי  ֱאלַֹהי  ְיהָֹוה  ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון  ְיִהי 
ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ ראֹׁש"  ה  ַנֲעׂשָ ְל"ַזָכה  ַהֶזּה  ַהַיִּין  ִתַיּת  ְשׁ ְיֵדי  ַעל 
ה  ֶאְזֶכּ ְוֶשׁ ַגְדלּות.  ְדּ ין  ְלמֹחִ ְלָחְכָמה,  י,  ִלּ ֶשׁ ין  ַהּמֹחִ ְלִתּקּון 
י  ְעִתּ ַדּ ְוִיְתַרֵחב  מִֹחי  ִיְּתרֹוֵמם  ֶשׁ ַהֶזּה  ַהַיִּין  ִתַיּת  ְשׁ ְיֵדי  ַעל 
ׁש ַהּתֹוָרה  ִחיַנת ׁשֹרֶ הּוא ְבּ ַעת, ֶשׁ ׁש ַהַדּ ֶאֱעֶלה ְלׁשֹרֶ ַעד ֶשׁ
ְלַקֵיּם  ק  ּוְלִהְתַחֵזּ ְלִהְתַלֵהב  ה  ֶאְזֶכּ ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֶשׁ ְצוֹות  ְוַהִמּ
ה  ַנֲעׂשָ ָזָכה  ִמ"ּלֹא  אֹוִתי  יל  ְוַתִצּ ֵלמּות,  ְשׁ ִבּ ַהּתֹוָרה  ֶאת 

ין ְדַקְטנּות, ֵמַעְצבּות. יל אֹוִתי ִמּמֹחִ ִצּ ָרׁש", ּתַ

ְמחֹו",  ְמׂשַ ְל"ָזָכה  ַהֶזּה  ַהַיִּין  ִתַיּת  ְשׁ ְיֵדי  ַעל  ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ
ְוֶחְדָוה  דֹוָלה  ְגּ ְמָחה  ְלִשׂ ה  ְוֶאְזֶכּ ַח,  ֵמּ ׂשַ ַהְמּ ַלַיִּין  ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ
ִסּפּוֵרי  ְבּ ְלַהְרּבֹות  ה  ֶאְזֶכּ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְמאֹד  ַוֲעצּוָמה  ה  ַרָבּ
יֵלִני ִמַיִּין  ְממֹו" ְוַתִצּ יֵלִני ִמ"ּלֹא ָזָכה ְמׁשַ ְיִציַאת ִמְצַרִים, ְוַתִצּ
ְוִתּקּון  ְלֵברּור  ַהֶזּה  ַהַיִּין  ִתַיּת  ְשׁ ְיֵדי  ַעל  ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ ר.  ֵכּ ׁשַ ַהְמּ
ה  ֶאְזֶכּ ְוֶשׁ ה.  דֹוׁשָ ַהְקּ ָהֱאמּוָנה  הּוא  ֶשׁ ֵלמּות  ְשׁ ִבּ ה  ַדֶמּ ַהְמּ
ִמּיּות  ַגְשׁ ְבּ ָנה  ֵמַהֵשּׁ ְלִהְתעֹוֵרר  ַהֶזּה  ַהַיִּין  ִתַיּת  ְשׁ ְיֵדי  ַעל 
ַרְך  ִיְתָבּ ם  ַהֵשּׁ ְבּ בּוק  ָדּ ִלְהיֹות  ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ רּוׁשֹו  ֵפּ ֶשׁ ְורּוָחִנּיּות, 
ְורּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגְשׁ ְבּ ָנה  ְלֵשׁ ֶאּפֹל  ּלֹא  ֶשׁ ְמֵרִני  ְוִתְשׁ ִמיד,  ּתָ
ָאָדם  ל  ֶשׁ ָגם  ַהְפּ ֶאת  ן  ְלַתֵקּ ַהֶזּה  ַהַיִּין  ִתַיּת  ְשׁ ִבּ ה  ֶאְזֶכּ ְוֶשׁ

ֲחָטה לֹו ַחָוּה. ּסָ ָתה ֶאת ַהַיִּין ֶשׁ ָ ּשׁ ָהִראׁשֹון ֶשׁ

ל  ֶשׁ ַהַיִּין  ִתַיּת  ְשׁ ְיֵדי  ַעל  ֶשׁ ה  ֲעֶשׂ ּתַ עֹוָלם,  ל  ֶשׁ ִרּבֹונֹו 
י  ִנּ ִמֶמּ ל  ּוְתַבֵטּ ֵלָמה,  ְשׁ ֶלֱאמּוָנה  ה  ֶאְזֶכּ ָהִראׁשֹוָנה,  ַהּכֹוס 
י  ִנּ ִמֶמּ ל  ּוְתַבֵטּ ְסָעָרה",  "רּוַח  ל  ֶשׁ ה  ִלּפָ ַהְקּ ֶאת  ֵלמּות  ְשׁ ִבּ

טּות. ֵלמּות ֶאת ָהרּוַח ְשׁ ְשׁ ִבּ

"ְוהֹוֵצאִתי  ל  ֶשׁ ה  ֻאּלָ ַהְגּ ְלׁשֹון  ֶנֶגד  ְכּ ִהיא  ַהּזֹו  ַהּכֹוס  ֶשׁ
ֲאבֹוֵתינּו  ֶוֱאלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיהָֹוה  ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון  ִויִהי  ֶאְתֶכם". 
ר  לּות ַהּמַ ְמֵהָרה ֵמַהָגּ ָרֵאל ִבּ ית ִיְשׂ ָך ֵבּ ל ַעְמּ ּתֹוִציא ֶאת ָכּ ֶשׁ

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה ְבּ ְוָהָארְֹך ִבּ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו,  ִויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשׂ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו (ב"פ) ּוַמֲעֵשׂ

ִנָּיה לפני ּכֹוס ׁשְ

ְדִחילּו ּוְרִחימּו,  ּה, ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד ֻקְדׁשָ ְלׁשֵ
יּו"ד  אֹות  הּוא  רּוְך  ּבָ ַהָוָי"ה  ם  ׁשֵ ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו 
(יהוה)  ִלים  ׁשְ ִיחּוָדא  ּבְ ֵה"י  ְואֹות  ָוא"ו  אֹות  ּבְ ֵה"י  ְואֹות 
ָרֵאל, ֲהֵריִני מּוָכן  ל ִיֹשְ ם ּכָ ׁשֵ ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ּבְ
ִתַּית ּכֹוס  ַרְך ְלַקֵּים ִמְצַות ׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ן ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ַהׁשּ ּוְמֻזּמָ
ל  ֶנֶגד אֹות ֵה''א ִראׁשֹוָנה ׁשֶ הּוא ּכְ ע ּכֹוסֹות ׁשֶ ִנָּיה ֵמַאְרּבַ ׁשְ
ָלא  ּדְ ֵרִעין  ֵרין  ּתְ ְוֵהן  יָנה''  ''ּבִ הּוא  ׁשֶ רּוְך הּוא  ּבָ ֲהָוָי''ה  ם  ׁשֵ
ַרְך  ִיְתּבָ ְוָלַדַעת אֹותֹו  יר אֹותֹו  ְלַהּכִ ִלְזּכֹות  ֵדי  ּכְ ין.  ְרׁשִ ִמְתּפָ

נּו. ִכיַנת ֻעּזֵ א ֵמַעְפָרא ּוְלִעּלּוי ׁשְ ִכיְנּתָ ַלֲאָקָמא ׁשְ

ֲאבֹוַתי  ֵוא-לֵֹהי  ֱא-לַֹהי  י-ה-ו-ה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ִויִהי 
רֹאׁש'.  ה  ַנֲעׂשָ ְל'ָזָכה  ה  ַהּזֶ ַהַּיִין  ִתַּית  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ רֹאׁש  ִעם  ִמיד  ּתָ ר  ָ ְמֻקּשׁ ִלְהיֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ

ְדלּות.  י, ְלָחְכָמה, ְלּמֹוִחין ְדּגַ ּלִ ה ְלִתּקּון ַהּמֹוִחין ׁשֶ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ִּיְתרֹוֵמם מִֹחי ְוִיְתַרֵחב  ה ׁשֶ ִתַּית ַהַּיִין ַהּזֶ ה ַעל ְיֵדי ׁשְ ֶאְזּכֶ ְוׁשֶ
ׁשֶֹרׁש  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ׁשֶ ַעת  ַהּדַ ְלׁשֶֹרׁש  ֶאֱעֶלה  ׁשֶ ַעד  י  ְעּתִ ּדַ
ק  ה ְלִהְתַלֵהב ּוְלִהְתַחּזֵ ַעל ְיֵדי ֶזה ֶאְזּכֶ ְצוֹות, ׁשֶ ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ
ָזָכה  א  ִמ'לֹּ אֹוִתי  יל  ְוַתּצִ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְלַקֵּים 
ְמַעְצבּות.  ְדַקְטנּות,  ְמּמֹוִחין   אֹוִתי  יל  ַתּצִ ָרׁש',  ה  ַנֲעׂשָ
ה  ֶאְזּכֶ חֹו, ׁשֶ ּמְ ה ְלָזָכה ְמׂשַ ִתַּית ַהַּיִין ַהּזֶ ה ַעל ְיֵדי ׁשְ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ְוֶחְדָוה  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ְלתֹוְך  ָלבֹוא  ה  ְוֶאְזּכֶ ַח,  ּמֵ ׂשַ ַהּמְ ַלַּיִין 
ִסּפּוֵרי  ּבְ ְלַהְרּבֹות  ה  ֶאְזּכֶ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ְמאֹד,  ַוֲעצּוָמה  ה  ַרּבָ
יֵלִני  ְוַתּצִ מֹו',  ּמְ ְמׁשַ ָזָכה  א  ִמ'לֹּ יֵלִני  ְוַתּצִ ִמְצָרִים,  ְיִציַאת 
ְלֵברּור  ה,  ַהּזֶ ַהַּיִין  ִתַּית  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ר.  ּכֵ ׁשַ ַהּמְ ִמַּיִין 
ָהֱאמּוָנה  הּוא  ׁשֶ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ה  ַדּמֶ ַהּמְ ּוְלִתּקּון  ה  ַדּמֶ ַהּמְ
ְלִהְתעֹוֵרר  ה,  ַהּזֶ ַהַּיִין  ִתַּית  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ה  ֶאְזּכֶ ְוׁשֶ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ
ִלְהיֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ רּוׁשֹו  ּפֵ ׁשֶ ּוְברּוָחִנּיּות  ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ָנה  ֵ ֵמַהּשׁ
ָנה  ְלׁשֵ ֶאּפֹל  ּלֹא  ׁשֶ ְמֵרִני  ְוִתׁשְ ִמיד.  ּתָ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהׁשּ ְבּ ָדבּוק 
ִתַּית  יק ִלי ׁשְ ּלֹא ַיּזִ מֹר אֹוִתי ׁשֶ ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ְוִתׁשְ ַגׁשְ ּבְ
ִתַּית  ׁשְ ה ִבּ ֶאְזּכֶ רּוָחִנּיּות. ְוׁשֶ ִמּיּות ְולֹא ּבָ ַגׁשְ ה, לֹא ּבְ ַהַּיִין ַהּזֶ
ָתה ֶאת  ָ ׁשּ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון ׁשֶ ָגם ׁשֶ ן ֶאת ַהּפְ ה ְלַתּקֵ ַהַּיִין ַהּזֶ

ֲחָטה לֹו ַחָּוה. ּסָ ַהַּיִין ׁשֶ

ל  ׁשֶ ַהַּיִין  ִתַּית  ׁשְ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ה  ַתֲעׂשֶ עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ה  ִפּלָ ה ַלֲעבֹוַדת ַהּתְ ֶאְזּכֶ ה, ׁשֶ ה ִלְתִפּלָ ִנָּיה, ֶאְזּכֶ ְ ַהּכֹוס ַהׁשּ
ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ ל  ׁשֶ ת  ֵמַהּכַ ִלְהיֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ
ה ְלִהְתָקֵרב  ֶהם ְוֶאְזּכֶ ּלָ ְכִלית ׁשֶ ה ִהיא ַהּתַ ִפּלָ ַהּתְ ֲחרּו ׁשֶ ּבָ ׁשֶ
חֹות,  ָבּ ׁשְ ְוִתּ ירֹות  ׁשִ ְוַהִהְתּבֹוְדדּות,  ה  ִפּלָ ַהּתְ ַלֲעבֹוַדת 
י  ּנִ ל ִמּמֶ ֵלמּות. ּוְתַבּטֵ ׁשְ ּתֹודֹות ְוהֹוָדיֹות, ִוּדּוִיים ּוְתׁשּוָבה, ּבִ
י  ּנִ ִמּמֶ ל  ּוְתַבּטֵ דֹול''.  ּגָ ''ָעָנן  ל  ׁשֶ ה  ִליּפָ ַהּקְ ֶאת  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ
ְוִתּקּון  ִרית  ַהּבְ ְלִתּקּון  ה  ְוֶאְזּכֶ ְזנּות  ָהרּוַח  ֶאת  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ
אּוף  ַהּנִ ֲאַות  ּתַ ל  ִמּכָ ָנִקי  ִלְהיֹות  ה  ְוֶאְזּכֶ ֵלמּות,  ׁשְ ּבִ ַהְּיסֹוד 
ְלׁשֹון  ֶנֶגד  ּכְ ִהיא  ַהּזֹו  ַהּכֹוס  ׁשֶ ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ יֹון  ּקָ ַהּנִ ַתְכִלית  ּבְ
ְי-הֹ- ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ִויִהי  ֶאְתֶכם'',  י  ְלּתִ ''ְוִהּצַ ל  ׁשֶ ה  ֻאּלָ ַהּגְ
ית  ּבֵ ָך  ַעּמְ ל  ּכָ ֶאת  יל  ּצִ ּתַ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו  ֵוא-לֵֹהי  ֱא-לֵֹהינּו  ָו-ה 
ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות ָאֵמן.     ַגׁשְ ֵלָמה ּבְ ָלה ׁשְ ְמֵהָרה ַהּצָ ָרֵאל ּבִ ִיׂשְ

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו  ֱא-לֵֹהינּו  ֲא-דָֹני  נַֹעם  ִויִהי 
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. (ב"פ) ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

ית ִליׁשִ לפני ּכֹוס ׁשְ

ְדִחילּו ּוְרִחימּו,  ּה, ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד ֻקְדׁשָ ְלׁשֵ
יּו"ד  אֹות  הּוא  רּוְך  ּבָ ַהָוָי"ה  ם  ׁשֵ ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו 
(יהוה)  ִלים  ׁשְ ִיחּוָדא  ּבְ ֵה"י  ְואֹות  ָוא"ו  אֹות  ּבְ ֵה"י  ְואֹות 
ָרֵאל, ֲהֵריִני מּוָכן  ל ִיֹשְ ם ּכָ ׁשֵ ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ּבְ
ִתַּית ּכֹוס  ַרְך ְלַקֵּים ִמְצַות ׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ ן ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ַהׁשּ ּוְמֻזּמָ
ם  ל ׁשֵ ֶנֶגד אֹות ָוא''ו ׁשֶ ּכְ הּוא  ע ּכֹוסֹות ׁשֶ ית ֵמַאְרּבַ ִליׁשִ ׁשְ
יר  ְלַהּכִ ִלְזּכֹות  ֵדי  ּכְ ְפֶאֶרת''.  ''ּתִ הּוא  ׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ ֲהָוָי''ה 
ֵמַעְפָרא  א  ִכיְנּתָ ׁשְ ַלֲאָקָמא  ַרְך  ִיְתּבָ אֹותֹו  ְוָלַדַעת  אֹותֹו 

נּו. ִכיַנת ֻעּזֵ ּוְלִעּלּוי ׁשְ

ה  ֶאְזּכֶ ָפֶניָך י-ה-ו-ה ֱא-לַֹהי ֵוא-לֵֹהי ֲאבֹוַתי ׁשֶ ִויִהי ָרצֹון ִמּלְ
ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ רֹאׁש'.  ה  ַנֲעׂשָ ְל'ָזָכה  ה  ַהּזֶ ַהַּיִין  ִתַּית  ׁשְ ְיֵדי  ַעל 
ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ רֹאׁש  ִעם  ִמיד  ּתָ ר  ָ ְמֻקּשׁ ִלְהיֹות 
ה  ֶאְזּכֶ ְוׁשֶ ְדלּות.  ְדּגַ ְלּמֹוִחין  ְלָחְכָמה,  י,  ּלִ ׁשֶ ַהּמֹוִחין  ְלִתּקּון 
י  ְעּתִ ּדַ ְוִיְתַרֵחב  מִֹחי  ִּיְתרֹוֵמם  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ַהַּיִין  ִתַּית  ׁשְ ְיֵדי  ַעל 
ִחיַנת ׁשֶֹרׁש ַהּתֹוָרה  ּבְ הּוא  ַעת ׁשֶ ַהּדַ ְלׁשֶֹרׁש  ֶאֱעֶלה  ׁשֶ ַעד 
ק ְלַקֵּים  ה ְלִהְתַלֵהב ּוְלִהְתַחּזֵ ַעל ְיֵדי ֶזה ֶאְזּכֶ ְצוֹות, ׁשֶ ְוַהּמִ
ה ָרׁש',  א ָזָכה ַנֲעׂשָ יל אֹוִתי ִמ'לֹּ ֵלמּות, ְוַתּצִ ׁשְ ֶאת ַהּתֹוָרה ּבִ
ְיֵדי  ה ַעל  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְדַקְטנּות, ְמַעְצבּות.  ְמּמֹוִחין  יל אֹוִתי  ַתּצִ
ַח,  ּמֵ ׂשַ ַהּמְ ַלַּיִין  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ חֹו,  ּמְ ְמׂשַ ְלָזָכה  ה  ַהּזֶ ַהַּיִין  ִתַּית  ׁשְ
ַוֲעצּוָמה  ה  ַרּבָ ְוֶחְדָוה  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ְלתֹוְך  ָלבֹוא  ה  ְוֶאְזּכֶ
ִסּפּוֵרי ְיִציַאת ִמְצָרִים,  ה ְלַהְרּבֹות ּבְ ְמאֹד, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֶאְזּכֶ
ר.  ּכֵ ׁשַ ַהּמְ ִמַּיִין  יֵלִני  ְוַתּצִ מֹו'  ּמְ ְמׁשַ ָזָכה  א  ִמ'לֹּ יֵלִני  ְוַתּצִ
ה ּוְלִתּקּון  ַדּמֶ ה, ְלֵברּור ַהּמְ ִתַּית ַהַּיִין ַהּזֶ ה ַעל ְיֵדי ׁשְ ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ה  ֶאְזּכֶ ְוׁשֶ ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֱאמּוָנה  הּוא  ׁשֶ ֵלמּות  ׁשְ ּבִ ה  ַדּמֶ ַהּמְ
ִמּיּות  ַגׁשְ ּבְ ָנה  ֵ ֵמַהּשׁ ְלִהְתעֹוֵרר  ה,  ַהּזֶ ַהַּיִין  ִתַּית  ׁשְ ְיֵדי  ַעל 
ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ַהׁשּ ה ִלְהיֹות ָדבּוק ְבּ ֶאְזּכֶ רּוׁשֹו ׁשֶ ּפֵ ּוְברּוָחִנּיּות ׁשֶ
ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות.  ַגׁשְ ָנה ּבְ ּלֹא ֶאּפֹל ְלׁשֵ ְמֵרִני ׁשֶ ִמיד. ְוִתׁשְ ּתָ
ִמּיּות  ַגׁשְ ה, לֹא ּבְ ִתַּית ַהַּיִין ַהּזֶ יק ִלי ׁשְ ּלֹא ַיּזִ מֹר אֹוִתי ׁשֶ ְוִתׁשְ

ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ה  ַהּזֶ ַהַּיִין  ִתַּית  ׁשְ ִבּ ה  ֶאְזּכֶ ְוׁשֶ רּוָחִנּיּות.  ּבָ ְולֹא 
לֹו  ֲחָטה  ּסָ ׁשֶ ַהַּיִין  ֶאת  ָתה  ָ ׁשּ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ל  ׁשֶ ָגם  ַהּפְ

ַחָּוה.

ל ַהּכֹוס  ִתַּית ַהַּיִין ׁשֶ ַעל ְיֵדי ׁשְ ה ׁשֶ ל עֹוָלם ַתֲעׂשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ים.  ִנּסִ ּבְ ְלַהֲאִמין  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ים,  ְלִנּסִ ה  ֶאְזּכֶ ית,  ִליׁשִ ַהׁשְ
ל  ים. ּוְתַבּטֵ ה ִנּסִ ִתי ַתֲעׂשֶ ִפּלָ ַעל ְיֵדי ּתְ ַעְצִמי ׁשֶ ּוְלַהֲאִמין ּבְ
ַחת''  ִמְתַלּקַ ''ֵאׁש  ל  ׁשֶ ה  ִליּפָ ַהּקְ ֶאת  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ י  ּנִ ִמּמֶ
ִהיא  ׁשֶ ָרָעה  ה  ּדָ ַהּמִ רּוַח  ֶאת  ֵלמּות  ׁשְ ּבִ י  ּנִ ִמּמֶ ל  ּוְתַבּטֵ
ל  ֲאָוה ְוֶאת ּכָ ל ַהּגַ י ֶאת ּכָ ּנִ ל ִמּמֶ ַבּטֵ ּתְ ֲאָוה. ִויִהי ָרצֹון ׁשֶ ַהּגַ
ְוִלְחיֹות  י  ְפלּוִתּ ׁשִ ֶאת  ִלְחיֹות  ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ַהֵּיׁשּות,  ת  ׁשָ ַהְרּגָ
ְלׁשֹון  ֶנֶגד  ּכְ ִהיא  ַהּזֹו  ַהּכֹוס  ׁשֶ ַרְך.  ִיְתּבָ ַבּדֹו  ִמּלְ עֹוד  ֵאין  ׁשֶ
ְי-הֹ- ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ִויִהי  ֶאְתֶכם''.   י  ''ְוָגַאְלּתִ ל  ׁשֶ ה  ֻאּלָ ַהּגְ
ית  ּבֵ ָך  ל ַעּמְ ּכָ ְגַאל ֶאת  ּתִ ָו-ה ֱא-לֵֹהינּו ֵוא-לֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ׁשֶ

ְמֵהָרה ָאֵמן.     ֵלָמה ּבִ ה ׁשְ ֻאּלָ ָרֵאל ּגְ ִיׂשְ

ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו  ֱא-לֵֹהינּו  ֲא-דָֹני  נַֹעם  ִויִהי 
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו. (ב"פ) ָעֵלינּו ּוַמֲעׂשֵ

לפני כוס רביעית

ְדִחילּו ּוְרִחימּו,  ּה, ּבִ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ ם ִיחּוד ֻקְדׁשָ ְלׁשֵ
יּו"ד  אֹות  הּוא  רּוְך  ּבָ ַהָוָי"ה  ם  ׁשֵ ְלַיֲחָדא  ּוְדִחילּו,  ּוְרִחימּו 
(יהוה)  ִלים  ׁשְ ִיחּוָדא  ּבְ ֵה"י  ְואֹות  ָוא"ו  אֹות  ּבְ ֵה"י  ְואֹות 
ָרֵאל, ֲהֵריִני מּוָכן  ל ִיֹשְ ם ּכָ ׁשֵ ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ּבְ
ִתַיּת ּכֹוס  ַרְך ְלַקֵיּם ִמְצַות ְשׁ ם ְיְתָבּ ן ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ַהֵשּׁ ּוְמֻזּמָ
ַאֲחרֹוָנה  ֵה"א  אֹות  ֶנֶגד  ְכּ הּוא  ֶשׁ ּכֹוסֹות  ע  ֵמַאְרַבּ ְרִביִעית 
ִלְזּכֹות  ֵדי  ּכְ "ַמְלכּות".  הּוא  ֶשׁ הּוא  רּוְך  ָבּ ַהַוָי"ה  ם  ֵשׁ ל  ֶשׁ
א  ִכיְנּתָ ׁשְ ַלֲאָקָמא  ַרְך  ִיְתּבָ אֹותֹו  ְוָלַדַעת  אֹותֹו  יר  ְלַהּכִ

נּו. ִכיַנת ֻעּזֵ ֵמַעְפָרא ּוְלִעּלּוי ׁשְ

ְלַקֵיּם  ַרְך  ְיְתָבּ ם  ַהֵשּׁ ְרצֹון  ַלֲעׂשֹות  ן  ּוְמֻזּמָ מּוָכן  ֲהֵריִני 
ֶנֶגד  ְכּ הּוא  ֶשׁ ּכֹוסֹות  ע  ֵמַאְרַבּ ְרִביִעית  ּכֹוס  ִתַיּת  ְשׁ ִמְצַות 
הּוא  ֶשׁ הּוא  רּוְך  ָבּ ַהַוָי"ה  ם  ֵשׁ ל  ֶשׁ ַאֲחרֹוָנה  ֵה"א  אֹות 
ֲאבֹוַתי  ֶוֱאלֵֹהי  ֱאלַֹהי  ְיהָֹוה  ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון  ְיִהי  "ַמְלכּות". 
ראֹׁש"  ה  ַנֲעׂשָ ְל"ַזָכה  ַהֶזּה  ַהַיִּין  ִתַיּת  ְשׁ ְיֵדי  ַעל  ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ
ַגְדלּות.  ְדּ ין  ְלמֹחִ ְלָחְכָמה,  י,  ִלּ ֶשׁ ין  ַהּמֹחִ ְלִתּקּון  ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ
ִיְּתרֹוֵמם מִֹחי ְוִיְתַרֵחב  ִתַיּת ַהַיִּין ַהֶזּה ֶשׁ ה ַעל ְיֵדי ְשׁ ֶאְזֶכּ ְוֶשׁ
ׁש  ׁשֹרֶ ִחיַנת  ְבּ הּוא  ֶשׁ ַעת,  ַהַדּ ׁש  ְלׁשֹרֶ ֶאֱעֶלה  ֶשׁ ַעד  י  ְעִתּ ַדּ
ק  ה ְלִהְתַלֵהב ּוְלִהְתַחֵזּ ַעל ְיֵדי ֶזה ֶאְזֶכּ ְצוֹות, ֶשׁ ַהּתֹוָרה ְוַהִמּ
ָזָכה  ִמ"ּלֹא  אֹוִתי  יל  ְוַתִצּ ֵלמּות,  ְשׁ ִבּ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְלַקֵיּם 

ין ְדַקְטנּות, ֵמַעְצבּות.  יל אֹוִתי ִמּמֹחִ ִצּ ה ָרׁש", ּתַ ַנֲעׂשָ

ְמחֹו",  ְמׂשַ ְל"ַזָכה  ַהֶזּה  ַהַיִּין  ִתַיּת  ְשׁ ְיֵדי  ַעל  ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ
ה  דֹוָלה ְוֶחְדָוה ַרָבּ ְמָחה ְגּ ה ְלִשׂ ַח, ְוֶאְזֶכּ ֵמּ ׂשַ ה ַלַיִּין ַהְמּ ֶאְזֶכּ ֶשׁ
ִסּפּוֵרי ְיִציַאת  ה ְלַהְרּבֹות ְבּ ַוֲעצּוָמה ְמאֹד, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֶאְזֶכּ
ִמַיִּין  יֵלִני  ְוַתִצּ ֵממֹו",  ְמׁשַ ָזָכה  ִמ"ּלֹא  יֵלִני  ְוַתִצּ ִמְצַרִים, 
ְוִתּקּון  ְלֵברּור  ַהֶזּה  ַהַיִּין  ִתַיּת  ְשׁ ְיֵדי  ַעל  ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ ר.  ֵכּ ׁשַ ַהְמּ
ה  ֶאְזֶכּ ְוֶשׁ ה.  דֹוׁשָ ַהְקּ ָהֱאמּוָנה  הּוא  ֶשׁ ֵלמּות  ְשׁ ִבּ ה  ַדֶמּ ַהְמּ
ִמּיּות  ַגְשׁ ְבּ ָנה  ֵמַהֵשּׁ ְלִהְתעֹוֵרר  ַהֶזּה  ַהַיִּין  ִתַיּת  ְשׁ ְיֵדי  ַעל 
ַרְך  ִיְתָבּ ם  ַהֵשּׁ ְבּ בּוק  ָדּ ִלְהיֹות  ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ רּוׁשֹו  ֵפּ ֶשׁ ְורּוָחִנּיּות, 
ְורּוָחִנּיּות,  ִמּיּות  ַגְשׁ ְבּ ָנה  ְלֵשׁ ֶאּפֹל  ּלֹא  ֶשׁ ְמֵרִני  ְוִתְשׁ ִמיד,  ּתָ
ָאָדם  ל  ֶשׁ ָגם  ַהְפּ ֶאת  ן  ְלַתֵקּ ַהֶזּה  ַהַיִּין  ִתַיּת  ְשׁ ִבּ ה  ֶאְזֶכּ ְוֶשׁ

ֲחָטה לֹו ַחָוּה. ּסָ ָתה ֶאת ַהַיִּין ֶשׁ ָ ּשׁ ָהִראׁשֹון ֶשׁ

ל  ֶשׁ ַהַיִּין  ִתַיּת  ְשׁ ְיֵדי  ַעל  ֶשׁ ה  ֲעֶשׂ ּתַ עֹוָלם,  ל  ֶשׁ ִרּבֹונֹו 
ת  ַ ִלְקֻדּשׁ ה  ֶאְזֶכּ ֶשׁ ָרֵאל,  ִיְשׂ ְלֶאֶרץ  ה  ֶאְזֶכּ ָהְרִביִעית  ַהּכֹוס 
ה  ָ ֻדּשׁ ַהְקּ ו  ַעְכׁשָ ָבר  ְכּ ה  ֶלּ ִיְּתַגּ ְוֶשׁ ֵלמּות,  ְשׁ ִבּ ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאֶרץ 
ת "נַֹגּה",  ֵלמּות ְקִלּפַ ְשׁ ִבּ י  ִנּ ל ִמֶמּ ָרֵאל. ּוְתַבֵטּ ִיְשׂ ל ֶאֶרץ  ֶשׁ
ַהּזֹו  ַהּכֹוס  ֶשׁ ְמָאה.  ַהֻטּ רּוַח  ֶאת  ֵלמּות  ְשׁ ִבּ י  ִנּ ִמֶמּ ל  ּוְתַבֵטּ
י ֶאְתֶכם". ִויִהי  ל "ְוָלַקְחִתּ ה ֶשׁ ֻאּלָ ל ַהְגּ ׁשֹון ֶשׁ ֶנֶגד ַהּלָ ִהיא ְכּ
ל  ח ֶאת ָכּ ּקַ ִתּ ָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶוֱאלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ֶשׁ ָרצֹון ִמְלּ
ְוָתִביא  ָהָאֶרץ,  ל  ָכּ ְנפֹות  ַכּ ע  ַאְרַבּ ל  ִמָכּ ָרֵאל  ִיְשׂ ית  ֵבּ ָך  ַעְמּ
ִצְדֵקנּו  יַח  ָמִשׁ ְוָתִביא ֶאת  ְמֵהָרה,  ִבּ ָרֵאל  ִיְשׂ ְלֶאֶרץ  אֹוָתם 

ֵלמּות ָאֵמן. ְשׁ ה ַמְלכּוְתָך ִבּ ֶלּ נּו ְוִתְתַגּ ֵשׁ ית ִמְקָדּ ְוִתְבֶנה ֵבּ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו,  ִויִהי נַֹעם ֲאדָֹני ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשׂ
ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו.  ּוַמֲעֵשׂ

ארבעה   שתית  לפני  תפילה 
כוסות בליל הסדר מאת הרב שלום 

ארוש שליט"א (הגדה חוט של חסד)



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

פרוייקט החיים
זה  נישואין  לדעת:  צריך  שמתחתן  זוג  כל 
"פרויקט" החיים שעליו נאמר: הזורעים בדמעה, 
משקיעים  שבתחילה  שפרושו,  יקצורו,  ברינה 
ומתאמצים, ואחר כך נהנים. והם צריכים להחליט 
בליבם החלטה אמיצה: לא לדבר על גירושין! יהיו 
את  ישלו  ושלא  יהיו,  אשר  שיתעוררו  הבעיות 
גירושין!  על  לדבר  לא  בעיות,  יהיו  שלא  עצמם 
להחזיק את הבית. להחזיק את הבעל. להחזיק 
מותר  השני.  על  אחד  להתפלל  האשה.  את 

לעשות כל השתדלות – חוץ מלדבר על גירושין. 

נדרשים  שבאמת  קשים,  מקרים  ישנם  אמנם 
להמשיך  כדי  אדירות  נפש  תעצומות  מהאשה 
לחיות עם הבעל, ובוודאי אי אפשר לאסור עליה 
יותר  הרבה  שני  מצד  ישנם  אבל  גט,  לבקש 
יתרה  בקלות  עולה  "גירושין"  שהמלה  מקרים, 
ביותר את שלום  וזה בעצמו מערער  על הלשון, 
הבית, שהרי כשהאשה אומרת לבעלה "גירושין", 
הוא מאבד את כל האמון ביחסים ביניהם, כי הוא 
מבין שאשתו לא רוצה אותו, ואם כן אין לו כבר 
כח להשקיע את העבודה שצריך. וגם להיפך אם 
הבעל אומר לאשתו: "גירושין" היא מאבדת את 
כל האמון ביחסים ביניהם, כי היא מבינה שבעלה 
לא רוצה אותה, ומתחילה לפתח שנאה לבעלה 

ומרגישה כאילו שדקרו אותה בלב.

אחר,  דבר  כל  יגיד  הזוג  בן  אם  זאת,  לעומת 
ויצעק ויאמר שקשה לו מאד וכד', אבל לא יעלה 
את המילה "גירושין" על דל שפתיו, הצד השני יבין 
בסך  ושהוא  הזוג,  בן  של  מגרונו  מדבר  שהכאב 
הכל כן רוצה לחיות איתו, וזה יתן לצד השני כח 

גדול לעבוד על עצמו ולהשתנות. 

להתגרש,  רוצה  שהיא  מאשתו  ששומע  בעל   
פונה  לבו   – להתגרש  רוצה  שהיא  שומע  ושוב 
מאותה אשה, ואם הוא לא אדם שחזק בדעתו 
ותחנונים,  בתפילות  ומתעקש  ביתו,  את  לבנות 
– הבית  וממש מוסר את נפשו על שלום הבית 
הזה לא יחזיק מעמד, ואפילו אם מסיבות שונות 
בלי  בחייהם,  כגרושים  יחיו  יתגרשו, הם  לא  הם 
שום קשר ובלי שום אהבה, ר"ל. ה' ירחם. ומבית 
הרוס כזה, מי יודע אילו ילדים יצאו, כמה פגיעות 

בנפש, כמה אומללות יתרבו בעולם ח"ו. 

זוג  וכל  להתחתן.  גדולה  אחריות  זו  לכן   
שמתחתן צריך לגשת לזה בכובד ראש ובידיעה 
עמוקה שאחריות גדולה מוטלת עליהם. אחריות 
הנוגעת לכל קיומו של עם ישראל. והעיקר, צריכה 
פתרון  כזה  לא  הם  שהגירושין  לדעת,  אשה  כל 
טוב לבעיותיה, ואדרבה, על פי רוב כל המתגרשים 
מצטערים על כך מאד אחרי מעשה, כמו שנלמד 

בשבועות הקרובים. 

היטב,  לליבם  להחדיר  צריכים  ואשה  גבר  כל 
עוד לפני שהם מתחתנים, שכל מטרת הנישואין 
היא בשביל תיקון האדם ותכליתו, ומאחר ותכלית 
רוצה  עולם  ובורא  האמונה,  היא  האדם  בריאת 
שכל אחד ואחת יגיעו לתכלית הזאת, על כן הוא 
נותן לכל אדם, איש או אשה, תרגילים ומבחנים 
ועיקר התירגול של   - של אמונה במהלך חייהם 
עיקר  מדוע  מסביר  וזה  בבית!  הוא  האמונה 
מי  כל  לכן  בביתו.  הם  האדם  של  הניסיונות 
שמקבל את ההדרכה הנכונה של האמונה, ולומד 
על אמונה ועובד על אמונה, הוא ודאי יזכה על ידי 

האמונה לשלום בית אמיתי. 

 השורש של כל מקרי הגירושין הוא חוסר אמונה. 
כשלאשה יש ייסורים בתוך ביתה, ובמקום לפתור 
אותם בצורה הנכונה על ידי תשובה ותפילה, ועל 
בית,  בשלום  הנכונה  ההדרכה  את  שתקבל  ידי 
תפתור  היא  תתגרש  היא  שאם  חושבת  היא 
מייסוריה.  ותגאל  לה  שיש  הבעיות  כל  את  בזה 
ולמעשה, היא רק מחליפה ייסורים בייסורים. כי 
את הייסורים שיש לה מהבעיות של שלום הבית, 
של  ייסורים   - אחרים  בייסורים  מחליפה  היא 
וגם קשים  יותר לסבול,  גם קשים  גירושין, שהם 

יותר לפתור. 

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש

052-2240696
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"אולי שכחת לתלות מודעה?"...
בימים שלפני ליל הסדר הסתובב הרב גבריאל 
ובבתי  המלון  בבתי  מודעות  ותלה  הולצברג 
ציבור  את  המזמינות  הודו,  במומביי,  ההארחה 
בבית  כהלכתו  סדר  לליל  והישראלים  היהודים 
חב“ד. בערב ליל הסדר, זמן קצר לפני כניסת החג, 
הרבנית  פתאום  אמרה  ההכנות  של  בעיצומן 
לא  אם  ותראה  תסתובב  "לך  לבעלה:  רבקה 

שכחנו מלון או בית הארחה". 

בכל  הזמנות  ותליתי  הסתובבתי  "אבל 
המקומות!" - טען הרב גבריאל, אולם אם הגברת 
לרחובות  יצא  להתווכח. הרב  אין טעם  מפצירה 

כמצוותה. 

הסיור  כדי  תוך 
המהיר מגלה הרב 
למרבה  גבריאל 
שהוא  הפליאה 
בית  על  פסח 
ולא  אחד  הארחה 
מודעה.  בו  תלה 
למקום  נחפז  הוא 
מהפקידה  וביקש 
ספר  את  לראות 
בעלעול  האורחים. 
מגלה  הוא  מהיר 
הנשמע  אחד  שם 
בעל צליל ישראלי. 

אל  רץ  הוא 
שוב  דופק  החדר, 
ומשלא  ושוב, 
תשובה  נשמעת 
והתחיל  עזב  הוא 

לרדת במדרגות. לפתע נפתחה הדלת ובחור עם 
שלח  "מי  אותו:  ושואל  עליו  מביט  רחצה  חלוק 

אותך?" 

המדרגות:  מתחתית  צועק  הולצברג  הרב 
"הקדוש ברוך הוא!" 

לחדר  לעלות  לו  קורא  מחלט,  בהלם  הבחור, 
ומספר לו: "שמע סיפור. אני מגיע עכשיו מדרום 
בעיר,  לעצור  כלל לא תכננתי  לצפון.  בדרכי  הודו 
באתי ברכבת והייתי צריך להחליף רכבות. כשאני 
לחרדתי  מגלה  אני  כרטיס,  לקנות  ורוצה  יורד 
לבכות.  ומתחיל  אבן  על  יושב  אני  אותי.  שכייסו 
לפתע ניגש אלי אדם צעיר שדיבר עימי במבטא 
צרפתי ושואל אותי מאיפה אני. עניתי שאני מארץ 

ישראל. 

"הבחור אומר לי: 'שמע, גם אני יהודי מצרפת'. 
הוא נתן לי סכום כסף ואמר לי 'סע לעיר ותשכור 
להורים  ותגיד  הביתה  החג תתקשר  אחרי  חדר. 

שיפקידו כסף בבנק הדואר ותקבל את הכסף כאן 
תוך כמה דקות'. 

שוכר  לכאן,  מגיע  הבחור,  כעצת  עושה  "אני 
נכנס  רואה,  שאני  הראשון  האוס'  ב'גסט  חדר 
לחדר ונשכב על המיטה. אני מסתכל כלפי מעלה 
ומתחיל 'לדבר' עם אלוקים: 'אלוקים! מה קורה? 
מה יהיה? מה אני עושה כאן במצב ביש שכזה?' 
לא  אני, הקיבוצניק, שמעולם  קולט, הרב?  אתה 
היה לי שום קשר עם ההוא מלמעלה, מדבר אליו? 

פתאום אני קולט שהיום בערב זה ליל הסדר! 

שלי  "המונולוג 
יודע  'אני  מתחדש: 
לא  בינינו  שהקשר 
אבל  מה,  יודע  מי 
אתה  אם  אלוקים, 
לי  תן  אותי,  אוהב 
לי  תיתן  אל  סימן. 
להיות לבד הלילה, 
בליל  להיות  לי  תן 
עם  אמיתי  הסדר 

עוד יהודים!' 

את  "סיימתי 
נכנסתי  השיחה, 
ופתאום  להתקלח 
בדלת.  נקישות   -
שאני  חשבתי 
לא.  אבל  מדמיין, 
את  פותח  אני 
ורואה  הדלת 
מישהו שנראה כמו 
בקצה  יהודי  רב 
'מי שלח אותך?'  וכשאני שואל אותך  המדרגות. 

אתה עונה לי: 'הקדוש ברוך הוא!'..." 

מיותר לציין, שגם הוא זכה לאירוח מיוחד בבית 
נקשרה  נפשו  גם  אט  ואט  הסדר,  בליל  חב"ד 

בבורא עולם.

* * *

בשולי הדברים: בשנת תשס"ט התרחש במומביי 
קשות  פגעה  שפלים  מרצחים  קבוצת  שבהודו. 
גבריאל  הרב  במומביי.  חב"ד  שבבית  ביהודים 
במתקפת  ד'  קידוש  על  נהרגו  הולצברג  ורבקה 

הטרור הרצחנית. 

בנם היחיד, מוישי, שרד את התופת כשהעוזרת 
הגויה חילצה אותו, תינוק בן שנתיים בלבד. לפני 
שחלקים  מצווה  בר  מוישי  חגג  ספורים  חודשים 

רבים מעם ישראל היו שותפים לה...

יהיה הסיפור לעילוי נשמתם.

סיפור
לשולחן שבת

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

כל רגע בחיים הוא "חתיכת" חיים, וכל בזבוז זמן 
זה ממש להרוג חלק קטן מהחיים. נורא!

הגורמים  אחד  הוא  הזה  הנורא  שהעוון  וראינו 
לעונש הכלא, כי המכשיר הזה הוא בעצמו כלא, 
להיות  בוחר  אתה  עולם:  בורא  לך  אומר  אז 
מי  אבל  שלך.  מהכלא  תיהנה  בבקשה,  בכלא? 
שזוכה להתנתק מהמכשיר – הוא נעשה בן חורין 
יהודי שיזכה להטות אוזן  כל  ה'  ובעזרת  באמת, 
 – ולהתנתק מהאינטרנט ומהרשתות החברתיות 
וביציאה  יהיה שותף בגאולה של כל עם ישראל 
לחירות מהבידודים ומההסגרים ולהסרת המגפה 

מעל כולנו.

דבר נוסף שמובא בספר המידות וכל כך שייך 
שאינו  כך  על  למאסר  נופל  שאדם  הוא  לדורנו 
עם  שכל  זו  קשה  ובשעה  חבירו.  על  מתפלל 
על  גדולים  ובחששות  בפחדים  שרויים  ישראל 
בריאותם ועל פרנסתם ונמצאים בלחץ גדול – זה 
הזמן להרבות בתפילה על כל אחינו בית ישראל 
משיח  ושיבוא  שלימה  בתשובה  לחזור  שיזכו 
ובלי  מחלות  בלי  צרות,  ובלי  אסונות  בלי  צדקנו 

מגפות, בלי טילים ובלי מלחמות.

להתנתק  הצליחו  ישראל  עם  הגדול  בשבת 
היו  הם  שבת  אתה  עד  מצריים.  מטומאת 
משועבדים מבחינה נפשית ומחשבתית למצרים, 
למנהיג  להקשיב  התחילו  הם  הגדול  ובשבת 
האמתי שלהם, למשה רבינו. הם משכו את ידם 
מהכפירה ומהעבודה זרה המצרית, ומסרו נפשם 
קרבן  לקיחת  ידי  על  עולם  לבורא  להתקרב  כדי 
הפסח, הם קיבלו את המצווה הראשונה והתחילו 
מיד בקיום המצווה – ומכאן התחיל אור הגאולה.

ולצערנו באותו הדור היו גם כאלה שלא שמעו 
לשמוע  שזכה  מי  אבל  להיגאל.  זכו  ולא  למשה 
לצאת  זכה   – הקשה  המציאות  למרות  ולקבל 
את  ולקבל  עולם  לחרות  הגדול  המצרי  מהכלא 

אור האמונה ואת אור התורה.

שהם  מקום  בכל  ישראל  עם  לכל  קורא  אני 
המזוייפים,  ה'אדמו"רים'  מהמכשירים  להתנתק 
למנהיגים  ולהתחבר  הדור,  של  השקר  נביאי 
בדרך  ישראל  עם  את  שמנהיגים  האמתיים 
התורה וההלכה. שמקרבים כל אדם אל התיקון 
שלו ואל התפקיד שלו ולא מרחיקים את האדם 

חלילה משליחותו ומעבודתו.

בני ישראל היקרים, חזקו ואמצו! ה' אתנו ואוהב 
אותנו ושומר עלינו ומשגיח עלינו תמיד ולעולם לא 
הוא מחכה לתשובה  רע.  דבר  יעשה אתנו שום 
שלנו ולתפילות שלנו, הוא מחכה שנתנתק מעט 
מהשקר כדי להוציא אותנו מכל הצער והייסורים 
ומכל ההסגרים והבידודים ולתת לכולנו שפע גדול 
לחגוג את החג הקדוש בשמחה וטוב לבב מרוב 
כול, ולפרנס את משפחותינו בכבוד, והעיקר הוא 
לגאול  כדי  שלנו  לתפילות  מחכה  כבר  שהבורא 

אותנו גאולה שלימה במהרה בימינו אמן.

שלמה  חירות  חג 
כשר  פסח  וחג  ואמתית 

ושמח לכל בית ישראל.
פס וחג  תתתתתתתתתתתתתתתת 
י בבבבבבבבבבבייייייתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת לללללללללללללללללללללכלללללללללל
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פסח
בפסח  חמץ  לאיסור  המפורסמים  הטעמים  אחד 
ועוד), כדי לצרף  המובא בדברי הראשונים (כד הקמח 
את נפש המשכלת, לחנך את האדם לשבור הרגלים, 
להשליט צורה על החומר, יצר טוב על יצר הרע, שזאת 
לחנך  ובצדקות,  ובתפלות  בתעניות  גם  התורה  כוונת 

אותנו להגביר אור על החושך, נשמה על הגוף.

זה עיקר הפירוש בפסוק (משלי יב) "יֹוֵדַע ַצִּדיק ֶנֶפׁש 
והוא  נפשו הבהמית,  ומכניע  ְּבֶהְמּתֹו" שהצדיק מאלף 
מלשון (שופטים ח) "ַוּיַֹדע ָּבֶהם ֵאת ַאְנֵׁשי ֻסּכֹות" שייסר 
אומר  וכן  וברקנים,  קוצים  עם  סוכות  אנשי  את  גדעון 
ְוָגבַֹּה  ִיְרֶאה,  ְוָׁשָפל  ה'  ָרם  "ִּכי  קלח)  (תהלים  הכתוב  
ִמֶּמְרָחק ְיֵיָדע" ופרש"י ְיֵיָדע – ייסר, כלומר, ילמדנו דעת, 
הבהמית,  הנפש  לרסן  בפסח,  חמץ  איסור  עניין  וזה 

לייסרה בתוכחות מוסר, כדי להגיע להארת הדעת.

לבבי",  יתחמץ  "כי  עג)  (תהלים  מלשון  חמץ  והנה 
כעניין  החמיץ,  חז"ל  יקראוהו  להרשיע  הנוטה  הלב  כי 
שאמרו בכורש 'כאן קודם שהחמיץ כאן לאחר שהחמיץ' 
וכן היין הנפסד נקרא חומץ, וכן אמרו בפירוש גלוי וידוע 
לפניך שרצוני לעשות רצונך ומי מעכב שאור שבעיסה, 
כלומר יצר הרע, הרי שהמשילו יצר הרע לשאור. ואמרו 
במדרש על הכתוב "ִּכי הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו" (תהלים קג) - אוי 
לה לעיסה שהנחתום מעיד עליה שהיא רעה, דימו את 
היצר הרע לעיסה טופחת. ועל כן היה החמץ מרוחק 
מן המזבח, והזהירה עליו תורה שלא להקריבו כל עיקר.

הפה  מצות  חלקים,  שלשה  התורה  שמצוות  ולפי 

והלב והמעשה כמ"ש (דברים ל) בפיך ובלבבך לעשותו, 
המצות  כנגד  בלב  החמץ  את  לבטל  תורה  צוותה 
כנגד מצות  או לשרפו  הבית  מן  לבערו  בלב,  התלויות 
לקיים  הפה,  מצות  כנגד  חמירא  כל  ולומר  המעשה, 

בפיך ובלבבך לעשותו.

בחורין  הבית  ולבדוק  לבער החמץ  וכשם שמחויבים 
ובסדקים, כך חייבים לחפש ולבדוק חדרי בטן והכליות 
החמץ  שבדיקת  וכשם  רעים,  ומהרהורים  ממחשבות 
לאור  ולא  הלבנה  לאור  ולא  החמה  לאור  לא  אינה 
האבוקה אלא לאור הנר, כך בדיקת יצה"ר אינה אלא 
ה'  "נר  כ)  (משלי  כמ"ש   נר  הנקראת  הנשמה  לאור 
נשמת אדם". וזה שזמן איסורו הוא ז' ימים מרמז על 
האלף הז' שאין בו יצר הרע, וכשם שהותר לנו החמץ 
אחר  עולם  שיתחדש  עתיד  כן  השביעי  היום  אחר 
ילך עד היובל הגדול  וזה  יצה"ר בעולם,  וישוב  השביעי 
שיעקרו לגמרי, וע"כ תמצא ביום נ' לעומר שהוא כנגד 
נ' של יובל שכתיב שם (ויקרא כג) חמץ תאפינה כי בו 

יתבטל יצה"ר לגמרי. 

נלמד מיציאת מצרים, שמתוך  כללי חשוב  עניין  עוד 
גילה הקב"ה את עצמו  ונפלאותיו שבמצרים  עלילותיו 
כעילת העילות וסיבת הסיבות, כי האומות מתחלה לא 
קדמון,  שהעולם  סבורים  והיו  בהשגחה,  מאמינים  היו 
עובד  בין  לרשע  צדיק  בין  הפרש  שאין  דעתם  והייתה 
אלקים לאשר לא עבדו, אין שכר למי שמציל נפשות 
ואין עונש למי שהורג אותם, אין משפט ואין שופט, כעין 
מה שתפשו חביריו לאיוב (איוב כב) "ְוָאַמְרָּת, ַמה ָּיַדע 
ֵאל, ַהְבַעד ֲעָרֶפל ִיְׁשּפֹוט. ָעִבים ֵסֶתר לֹו ְוא ִיְרֶאה, ְוחּוג 
ָׁשַמִים ִיְתַהָּל". ועל זה אמר הכתוב  (שמות י) "ּוְלַמַען 

ְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵני ִבְנ ּוֶבן ִּבְנ ֵאת ֲאֶׁשר ִהְתַעַּלְלִּתי ְּבִמְצַרִים" 
להורות שהכל נמשך מעילת העילות, לכן כל המעשים 
כלשון  עלילות,  הכתוב  יקראם  הזה  בעולם  הנעשים 
(תהלים קה) "הודיעו בעמים עלילותיו", וכן (שמואל א 
סו)  (תהלים  דוד  אמר  זה  ועל  עלילות"  נתכנו  "ולו  ב) 
"נורא עלילה על בני אדם", להורות, שכל הפעולות כולן 
נמשכות ונאצלות מן העילה הראשונה שכל הנבראים 

עלולים אצלו.

כמה כללים למכירת חמץ והוראה בעקבות הקורונה 
כמה כללים למכירת חמץ והוראה בעקבות הקורונה

משייר  ואינו  מביתו  חמץ  שמבער  אדם  א. 
שום חמץ, מצד הדין אינו צריך למכור את החמץ כלל, 
מקרה,  בכל  חמץ  מכירת  ולעשות  להדר  נוהגים  אך 

כדי לצאת ידי חשש ופקפוק.

אדם שמוכר חמץ צריך להבין שהוא מוכר  ב. 
את החמץ ללא שום תנאי, ובמכירה גמורה, ולכן אם 
יבוא הגוי בפסח וירצה לקחת את החמץ שקנה ממנו, 

עליו לתת לו מיד, ואינו יכול לעכב את החמץ בידו.

במקומות  החמץ  כל  את  לקבץ  יש  ג. 
את  ולסמן  במקפיא,  או  ארונות מטבח,   – מסויימים 
אותם מקומות שיהיה ניכר שזה חמץ ולא יבואו ליטול 

מהם בפסח.

וכדומה  האינטרנט  דרך  חמץ  מכירת  ד. 
מועילה, אף שאין חתימה על כתב הרשאה, ואין קניין 
דעת" שאנו  "גילוי  זו מספיק  סודר, משום שבמכירה 

חפצים למכור את החמץ.

הרוצה למכור את חמצו של חבירו בלא  ה. 
ידיעתו, כגון שנסע מביתו ולא יחזור עד אחר הפסח, או 
אדם שאיבד את הכרתו ל"ע, וכעת אין את הסכמתו 
למכירת החמץ, או אדם רחוק מתורה ומצוות שאינו 
מודע לעניין מכירת חמץ, אם יודע שאותו אדם נזהר 
מותר  חמץ,  במכירת  זהיר  אינו  רק  בפסח  מחמץ 

להוסיף את שמו ולמכור בעבורו את החמץ.

ובעקבות המגיפה האיומה של קורונה ראיתי טעם 
של  הפוסקים  מגדולי  אחד  שכתב  מה  את  להביא 

חסידות בעלז, הדיין והפוסק הגאון הרב שלמה בינעט 
שליט"א ואני חושב שראוי לפרסמם בכל דרך.

לקראת  זו  בשנה  לעשות  עלינו  מה  כותב  הרב 
הפסח: יש לנקות רק את הארונות שהוא זקוק לאחסן 
מאכלים כשרים לפסח ושאר הארונות להשאיר כמו 
שהם ואין צורך לנקות, אלא יסגור אותם בפסח ולא 

ישתמש בהם. 

מי שנוהג להשאיר חמץ בבית ולסמוך על המכירה 
כל  ומי שמקפיד  אחד,  במקום  החמץ  כל  את  יקבץ 
כל החמץ  יוציא את  כלל,  שנה שלא להשאיר חמץ 
יומיים לפני פסח, ובליל בדיקת  יום  משאר הארונות 
גרם)   27) יותר מכזית  יבדוק שלא נשאר חמץ  חמץ 
בתוך הארונות ויסמוך על הביטול שעושים אחר כך 
ואחרי  חמץ  בדיקת  אחרי  שאומרים  הביטול  (נוסח 

שריפת חמץ).

את כל הכוח והאנרגיות יש להכניס בילדים הנמצאים 
וגם  ברוחניות  גם  להוריהם  זקוקים  הילדים  בבית, 
בגשמיות, הנזק שיכול להיגרם בזמנים ללא מסגרת 
לא  בבית  הזמן לשבת  זה  הפיך.  בלתי  הוא  חינוכית 
לנקות ולא לשפשף! אלא לעשות את תפקידנו כעת 
– להשקיע בילדים ולהעסיק אותם, להגיע לפסח עם 

הילדים ולא בלעדיהם. 

על  רק  חל  בפסח  חמץ  איסור  ההלכה  פי  על 
בטלים  הפירורים  ושאר  מכזית,  יותר  שהם  פירורים 
כשאנו אומרים את נוסח הביטול בערב פסח, ומותר 
אפי' לראות אותם בפסח ולא חל עליהם איסור "בל 
יראה", בנוסף צריך לזכור שאבק אינו חמץ וגם בגדים 

קודם  לבערם  שחייבים  חמץ  אינם  ישנים  וספרים 
הפסח, לעומת זאת הסכנה שישנה לילדים במרחבי 
אסון,  הרת  הינה  הטכנולוגיה  כלי  ושאר  האינטרנט 
למעשי שטות  גורם  בו  נמצאים  השיעמום שהילדים 
היא  מכך  שהתוצאה  קלוקלת  לחברה  ולהתחבר 
אבל  מהבית  מוציאים את החמץ  אנו  ביותר,  נוראה 
ייתכן ובזמן הזה הילדים הכניסו חמץ נוקשה לליבם 
שלא יעזוב אותם לאורך שנים חס ושלום. לכן עדיף 
 – ולהשקיע בעיקר  זו  לוותר על כל החומרות בשנה 

חינוך הבנים.

ז')  פס'  ט'  (פרק  מהתהילים  פסוק  מביא  הרב 
"ָהאֹוֵיב ַּתּמּו ֳחָרבֹות ָלֶנַצח" 

"האויב תמו" הקורונה בעזרת ה' תלך מאיתנו...

אבל "החרבות לנצח" החורבן שיכול להיגרם לילדים 
עקב כך הוא לשנים ארוכות.... 

הקדוש  האדמו"ר  קדושת  כבוד  שאצל  שידוע  כמו 
בשבת  חמץ  אוכלים  היו  זיע"א  מבעלזא  אהרן  רבי 
היו מנערים  ואחרי הסעודה  כרגיל  הגדול על המפה 
את המפה וכל הפירורים היו נופלים על הקרקע כדי 
להורות לרבים שפירורים אלו אינם אלא עפר בעלמא.

חינוך הבנים  בל נשכח שעיקר מצוות הפסח היא 
חז"ל  דורשים  עמלינו"  את  ה'  "וירא  לבינך,  והגדת   –
נכין  בחינוך הבנים,  נשקיע  לכן  – עמלינו אלו הבנים, 
נלמד  לטובה,  עלינו  הבא  הסדר  ליל  לקראת  אותם 
אותם על עשרת המכות ויציאת מצריים כדי שיבואו 
מוכנים ליום הגדול "ליל הסדר" בו אנו מעבירים21  
מצוות   – היהדות  עיקר  את  הבאים  לדורות  ת.    

האמונה בה' ושאין עוד מלבדו.

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"

קו ההלכה הספרדי: 3030*

ָהיּו ַמְדִּגיִׁשים ּוְמָבֲאִרים ַהְרֵּבה ֶאת ַהָּכתּוב ְּבֵסֶפר 
עֹוְבֵדי  ִמְּתִחָּלה  ָּבַהָּגָדה:  ַהֶּנֱאַמר  ַעל  ְלָחן  ַהּׁשֻ ַנַחת 
ְוכּו',  ַהָּמקֹום  ֵקְרָבנּו  ְוַעְכָׁשו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהיּו  ָזָרה  ֲעבֹוָדה 
ְלָהָאָדם  ְלַהְזִּכיר  ָּתִמיד  ָּדָבר  ַהַּבַעל   ֶּדֶר ֶזה  ֶׁשִהֵּנה 
ֶאת ְּפָׁשָעיו ַוֲחָטָאיו ֶׁשִּמֶּקֶדם, אּוָלם ָאנּו ֵאין ָלנּו ֶאָּלא 
ֶאת ַה"ְוַעְכָׁשו" ֵקְרָבנּו ַהָּמקֹום", ֶׁשהּוא ָהֶרַגע ֶׁשעֹוֵמד 
ּבֹו ָהָאָדם, ְוָכ ְּבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע, ִּכי ֶהָעַבר ַאִין, ַאִין ַמָּמׁש. 
ִיְזֶּכה  ַה"ְוַעְכָׁשיו"  ַעל  ַרק  ָהָאָדם  ֶׁשַּיֲחׁשֹוב  ְיֵדי  ְוַעל 
ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ִיְתָּבַר ָּכָראּוי.  (שיש"ק - חלק ד כד  )

ִנִּסים  ַהְּיׁשּועֹות:  ָּכל  ֶאת  ִלְפעֹל  ְמֻסָּגל  ָּפַסח  ֵליל 
ְוִנְפָלאֹות ּוְרפּוָאה ְלַמֲחלֹות ֲהִכי ָקׁשֹות. ְוֵכן ִנָּתן ִלְפעֹל 
ַרּבֹוֵתינּו  ֶׁשָּדְרׁשּו  ְּכמֹו  ֲעָקרֹות,  ְּפִקיַדת  ֶזה  ַּבַּלְיָלה 
ּוֵפְרׁשּו,  ִלְתרּוָפה"  ָעֵלהּו  "ְוָהָיה  ַהָּפסּוק  ַעל  ַּבְּגָמָרא 
ּוַמְסִּביר  ֲעָקרֹות',  ֶּפה  ּוְלַהִּתיר  ִאְּלִמים  ֶּפה  'ְלַהִּתיר 
ֶׁשֶּזה  ָהִאְּלִמים,  ַהֶּפה ֶׁשל  ֶׁשְּכֶׁשִּנְפַּתח  ַהָּקדֹוׁש  ַרֵּבנּו 
ְּבִחיַנת ֶּפַסח ֶׁשהּוא ִמָּלׁשֹון 'ֶפה ָסח' אֹו ָאז ִנְפַּתח ַּגם 

ֶּפה ֲעָקרֹות ְוַנֲעָׂשה ְּפִקיַדת ֲעָקרֹות.

פנינים
חסידות ברסלב



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

מהסגר לחירות 
הזה.  בזמן  גדולים  לניסים  זקוקים  אנחנו  כמה 
יודעים  לא  עדיין  אנחנו  המאמר  כתיבת  בשעות 
מה יקרה עד זמן פרסום המאמר, אבל ברור שעם 
ישראל זקוק לניסים גדולים בימים הגדולים האלה, 

כמו בימים ההם.

אנחנו נמצאים ערב שבת הגדול שנקראת כך על 
במצריים,  לאבותינו  שארעו  הגדולים  הניסים  שם 
ניסים עצומים שהיו המשך לשרשרת של ניסי תשע 
לנסים  הפתיחה  יריית  את  שהיוו  ניסים  המכות, 
הגדולים של המכה העשירית שהובילה ליציאה מן 

המצרים והמסגרים לחירות עולם.

מהסגרים  מצריים"  ל"יציאת  זקוקים  אנחנו  גם 
מקווים שהיציאה  ואנחנו  עלינו,  שנכפו  ומהבידודים 
מהבידוד וההסגר תהווה רק יריית הפתיחה ליציאה 
כללית לחרות האמתית של עם ישראל, חרות של 
מתפללים  אנו  שלימה.  גאולה  של  וחרות  תקווה 
נחגוג בחרות  ישראל שאת חג החרות  כל עם  על 
עם  לחגוג  נוכל  ולפחות  הבנויה,  בירושלים  אמתית 

משפחותינו כראוי לחג הקדוש הזה.

הבידוד  של  המשמעות  על  מעט  נתבונן  לכן 
וההסגר בבתים.

רבי נחמן מברסלב כותב שמי שאינו יוצא מביתו 
זה נחשב כתפיסה, כלומר זה נחשב למאסר בבית 
ישנה  והבידוד  ההסגר  נלמד שבעצם  מכאן  הכלא. 
לנו  מחליף  ברחמיו  הבורא  גדולה.  עוונות  כפרת 
עונשים של מאסר וסבל מאחורי סורג ובריח בעונש 
הרבה יותר קל בבית שלנו ובתחום המוכר והאהוב 

שלנו.

ולבדוק  במעשינו  לפשפש  עלינו  זאת  ובכל 
במקורותנו על מה מגיע עונש המאסר, כדי שנוכל 
לתקן את העוון שבגללו אנחנו לוקים, כי אין ייסורים 
ללא עוון, והתשובה היא התרופה האמתית לכל סוג 

של סבל בחיים.

נביא כאן שני סעיפים מתוך ספר המידות של רבי 
נחמן מברסלב שבהם הוא דן בנושא:

רבי נחמן כותב שעל ידי לשון הרע נתפס בתפיסה, 
הרע  לשון  שדיבר  המצורע  מן  הוא  כנראה  מקורו 
ולכן הוא מבודד מהחברה. ולכן כמה נורא לשמוע 
מלשון  להיטהר  ובמקום  בביתם  נמצאים  שיהודים 
לאינטרנט  ה"חכמים",  למכשירים  נופלים  עוד  הרע 

ולרשתות החברתיות שמוצפים בלשון הרע.

רוב ההתכתבויות והפרסומים מלאים בלשון הרע 
גמור, ובכל קריאה ושמיעה ושיתוף למעשה נכשלים 
בלשון הרע או בהוצאת דיבה ושם רע ובשקר ובכזב 
ואם ההתפשטות  וגרימת צער רב.  ובהלבנת פנים 
זאת אומרים חכמים  ובכל  די מוגבלת  של הדיבור 
לה  עושה  שמועה  וכל  ליה"  אית  חברא  "חברך 
וכמה בכלים הטכנולוגיים  – על אחת כמה  כנפיים 
הדיבורים  ספורות  דקות  בתוך  שבהם  המודרניים 
שליטה  חסרת  בצורה  להתפשט  יכולים  האסורים 

כמו הנגיף הזה בעצמו.

אבל הבעיה במכשירים הללו היא עוד לפני הלשון 
הבעיה  בהם.  שיש  העבירות  ושאר  הנורא  הרע 
נחשף  שהאדם  היא  במעלה  הראשונה  החמורה 
לעומס מידע שלא עוזר לו כלום בחיים – ומה שלא 
עוזר לך בחיים רק מפריע לך, זה מפריע לתיקון שלך, 
לתפקיד שלך בעולם הזה. מה אתה צריך לדעת כל 
מה שקורה בעולם? מה זה מוסיף לך? מה זה נותן 

לך? איך זה מקרב אותך למילוי השליחות שלך?

הם  כי  'אדמו"רים',  האלה  למכשירים  קורא  אני 
מתחברים  כולם  הצעיר.  הדור  של  האדמו"רים 
בלי  פיהם  מוצא  לכל  ושומעים  ונפש  בלב  אליהם 
הדרכות  מהם  מקבלים  ביקורת.  ובלי  מחשבה 
ומסרים דעות ובלבולים בלי אבחנה. מידע רב בכלל 

ומלא  מטעה  ממש  הוא  גדול  ובחלק  מבוסס,  לא 
בשקרים, ורק יוצר בלבול ובהלה מיותרת בציבור.

את  עזוב  מעצמך,  לך  אכפת  באמת  אם  לכן 
של  יפים  חיים  לחיות  ותתחיל  האלה  המכשירים 
ובמטרה  שלך  בתפקיד  תתמקד  וביטחון,  אמונה 
שכן  וכל  בשטויות,  דעתך  את  תסיח  ואל  שלך 

בעברות.

מסתכם  לא  המכשירים  של  שהנזק  שכן  וכל 
אינסוף  גם  בהם  יש  אלא  שמנינו,  הללו  בנזקים 
משני  האדם  את  עוקרים  שממש  וניאוף  כפירה 

עולמות, ועל זה בכלל אין מה לדבר.

שהם  לי  ומספרים  אלי  ניגשים  אנשים  הרבה 
שאתם  נכון  להם:  אומר  אני  וחרדות.  בפחדים 
שומעים חדשות? והם אומרים לי שאכן הם שומעים 
חדשות. ואני אומר להם שכל הפחד שלהם הוא רק 

מהחדשות.

האמונה,  מכל  האדם  את  מנתקות  החדשות  כי 
אלינו,  ה'  ואהבת  השגחה  של  המציאות  מכל 
רק  יש  כאילו  דמיוני  לעולם  האדם  את  ומכניסות 
קורונה וכאילו אין שום שליטה במצב וכאילו בורא 
זו  חלילה.  קטן  וירוס  ביד  עולמו  את  מסר  עולם 
זה שקר מסוכן שמנתק את האדם  כפירה.  ממש 
מהבורא, ולכן הוא חי בפחדים, כי היכן שאין אמונה 
ופחדים  צרות  לאדם  וגורמים  המזיקים  כל  נכנסים 

וחרדות ר"ל.

הללו  הארורים  המכשירים  של  נוסף  רביעי  ונזק 
הוא שריפת הזמן הנוראה. לא חבל לך על החיים 
שלך, יש כל כך הרבה מה להספיק ולעשות. אפשר 
כל כך לנצל את הזמן לאיחוד המשפחה ולהשקיע 
בילדים, ללימוד תורה ולתפילה על עם ישראל, ומה 
הזמן  את  ושורף  קטן  במכשיר  בוהה  עושה  אתה 
בשטויות ובדברים שבמקרה הטוב הם רק רדודים 

ובמקרים הגרועים יותר הם ממש עבירות גמורות.

כשאתה שורף זמן אתה שורף לעצמך את החיים. 
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משפחת מהדב הי"ו לרפואה השלימה של האשה החשובה מרת לאה בת וירג׳ני שתחי' 

אוצרותיו  שבזבז  המלך  במונבז  "מעשה 

אחיו  עליו  וחברו  בצורת,  בשני  אבותיו  ואוצרות 

על  והוסיפו  גנזו  אבותיך  לו,  ואמרו  אביו  ובית 

של אבותם ואתה מבזבזם. אמר להם אבותי גנזו 

פה-יב(  )תהלים  שנאמר  למעלה,  גנזתי  ואני  למטה 

אבותי  נשקף.  משמים  וצדק  תצמח  מארץ  אמת 

גנזתי במקום  ואני  בו,  גנזו במקום שהיד שולטת 

צדק  פט-טו(  )שם  שנאמר  בו,  שולטת  היד  שאין 

ומשפט מכון כסאך".

 סכימי צא ך מארץ מצרים
 אראנו נפלאו ס

קישור  בזה  לבאר  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

פי  על  עניא",  לחמא  "הא  הפסקא  בכל  הדברים 

מה שידוע כי ליל פסח מסוגל לגאולה העתידה, 

כמו שכתוב )שמות יב-מב(: "ליל שימורים הוא לה' 

להוציאם מארץ מצרים הוא הלילה הזה שימורים 

)ר"ה  בגמרא  ודרשו  לדורותם".  ישראל  בני  לכל 

מנלן,  ליגאל,  עתידין  בניסן  נגאלו  "בניסן  יא:(: 

ובא  המשומר  ליל  שימורים,  ליל  קרא  אמר 

"המשומר  רש"י:  ופירש  בראשית".  ימי  מששת 

ובא לגאולה".

על  הקב"ה  שהבטיח  מה  ידוע  ועוד  זאת 

הגאולה העתידה )מיכה ז-טו(: "כימי צאתך מארץ 

כי  מזה  למדים  נמצינו  נפלאות".  אראנו  מצרים 

כמו שזכו ישראל לצאת ממצרים בזכות שכרתו 

קיבלו  וכאשר  זה,  עם  זה  חסד  לעשות  ברית 

עליהם כן עשו, שפרסו מן המצה שלימה שלהם 

כדי לתת למי שלא היה לו, כן נזכה לעתיד לבוא 

כמבואר  צדקה,  מצות  בזכות  הגלות  מן  לצאת 

את  שמקרבת  צדקה  "גדולה  י.(:  )ב"ב  בגמרא 

שמרו  ה'  אמר  כה  נו-א(  )ישעיה  שנאמר  הגאולה, 

לבוא  ישועתי  קרובה  כי  צדקה  ועשו  משפט 

וצדקתי להגלות".

הדברים:  קישור  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

בארעא  אבהתנא  אכלו  די  עניא  לחמא  "הא 

פרוסה  מצה  עוני"  "לחם  שאכלו  דמצרים", 

מהמצות  שפרסו  משום  עניים,  של  כדרכם 

עם  חסד  לעשות  כדי  להם  שהיו  השלימות 

לבאר  הקדושים,  לדבריו  תבלין  להוסיף  ונראה 

בדרך עבודה איך על ידי פריסת המצה אנו מעוררים 

זכותו של יצחק אבינו שילמד זכות על ישראל, על פי 

מה שפירש רש"י )בראשית יח-טז( בשם המדרש: "כל 

השקפה שבמקרא לרעה חוץ )דברים כו-טו( מהשקיפה 

ממעון קדשך, שגדול כח מתנות עניים שהופך מדת 

הרוגז לרחמים". מבואר מזה כי בזכות מצות צדקה 

הופך הקב"ה מדת הדין למדת הרחמים.

ישעיה  שמעוני  )ילקוט  במדרש  מבואר  והנה 

מצות  בזכות  תבוא  העתידה  שהגאולה  תקז(  סימן 

צדקה שמקיימים ישראל, ודרשו כן על מה שאמר 

הקב"ה )ישעיה סג-א(:

"אני מדבר בצדקה רב להושיע. לעתיד לבוא באים 

הקב"ה,  לפני  ואומרים  ישראל,  על  ומקטרגים  שרים 

אלו  אם  פנים,  משוא  לפניך  יש  וכי  עולם  של  רבונו 

עובדי עבודה זרה אף אלו עובדי עבודה זרה, אם אלו 

מגלי עריות אף אלו מגלי עריות, אם אלו שופכי דמים 

לגיהנם  יורדין  הללו  מה  מפני  דמים,  שופכי  אלו  אף 

של  סניגורן  מיכאל  שעה  באותה  יורדים.  אין  והללו 

ישראל משתתק... וכיון שהוא משתתק אומר הקב"ה, 

בני,  על  סנגוריא  מלמד  אתה  ואין  נשתתקת  מיכאל 

ומושיען,  בצדקה  עליהם  ומדבר  מלמד  שאני  חייך 

שנאמר אני מדבר בצדקה ורב להושיע".

מעתה יש לומר כי מה שזכה דוקא יצחק אבינו 

שמדתו דין ללמד זכות על ישראל, הוא בזכות מצות 

שפרסו  ממצרים  ביציאתם  ישראל  שקיימו  צדקה 

את המצות כדי לתת למי שאין לו, וסללו בכך את 

הדרך לכל ישראל בכל הדורות שילכו בדרכם לפרוס 

מצות  שבזכות  למדנו  כבר  והרי  לרעב,  מלחמם 

צדקה מהפך הקב"ה מדת הדין למדת הרחמים, לכן 

דוקא יצחק שמדתו דין ילמד זכות על ישראל.

נפלא להבין בזה מה שיבחר יצחק ללמד זכות 

ופלגא  עלי  "פלגא  להקב"ה:  באומרו  ישראל  על 

שבזכות  להקב"ה,  בכך  לרמז  כוונתו  כי  עלך", 

לעצמם  מחצית  לתת  לחמם  את  ישראל  שפרסו 

ומחצית למי שאין לו, ראויים הם לגאולה על ידי 

לרחמים  יצחק  של  הדין  מדת  הקב"ה  שיהפוך 

בלימוד זכות של "פלגא עלי ופלגא עלך".

אחרים שלא היה להם מצות, והכריזו בקול גדול: 

וייכול", כל מי שהוא רעב כי לא  ייתי  "כל דכפין 

"כל  היה לו זמן להכין מצות יבוא ויאכל אצלנו, 

צרכי  שאר  שצריך  מי  כל  ויפסח",  ייתי  דצריך 

ובזכות  פסח,  מאכלי  אצלנו  ויאכל  יבוא  הפסח 

זה הוציאם הקב"ה ממצרים.

)פסחים  במשנה  ששנינו  מאחר  כן  כי  הנה 

קטז:(: "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו 

כאילו הוא יצא ממצרים". נשכיל ללמוד מזה כי 

כמו שיצאו ישראל ממצרים בזכות שכרתו ברית 

לעשות חסד זה עם זה, כן על ידי שנלך בדרכיהם 

לצאת  אנו  גם  נזכה  זה,  עם  זה  חסד  לעשות 

"השתא  מסיימים:  אנו  כך  ועל  לגאולה,  מגלות 

השתא  דישראל,  בארעא  הבאה  לשנה  הכא 

שהבטיח  כמו  חורין",  בני  הבאה  לשנה  עבדי 

אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  "כימי  הקב"ה:  לנו 

נפלאות", במהרה בימינו אמן.

 פור"ים א  המצה החניה
חהיא כנגד יצשק אבינו

הטעם  בזה  לבאר  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

פרוסות,  לשתי  השניה  המצה  את  שפורסים 

שלמה"  "שם  בעל  הגה"ק  שביאר  מה  בהקדם 

מה  פי  על  לכך,  נפלא  טעם  זצ"ל  ממונקאטש 

פרשת  התוספות  לבעלי  זקנים"  ב"דעת  שמבואר 

פסח  בליל  לעשות  העם  שנהגו  יב-ח(,  )שמות  בא 

הביא  וכן  האבות,  לשלושת  זכר  מצות  שלש 

ב"ארחות חיים" )ליל הסדר סימן כד(. נמצא לפי זה כי 

המצה השניה היא כנגד יצחק אבינו.

)שבת פט:(,  לנו בגמרא  ז"ל מגלים  והנה חכמינו 

כי לעתיד לבוא יאמר הקב"ה לאברהם ויצחק אבינו 

לימוד  שום  למצוא  יצליחו  ולא  חטאו,  שבניהם 

"פלגא  להקב"ה:  ויאמר  יצחק  שיבוא  עד  זכות, 

מחצית  עלי  לוקח  אני  פירוש,  עלך".  ופלגא  עלי 

מחצית.  עצמך  על  קח  הקב"ה  ואתה  עוונותיהם, 

הנה כי כן מטעם זה שוברים את המצה האמצעית 

שהיא כנגד יצחק אבינו, כדי לעורר בזה את זכותו 

ישראל  על  זכות  ללמד  שעתיד  אבינו  יצחק  של 

בגאולה העתידה: "פלגא עלי ופלגא עלך".
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אנו  כי  לשנים,  המצה  את  מחלקים  שאנו  הטעם 

צריכים לקיים המצוה במצה פרוסה כדרכו של עני, 

זכר למה שאכלו ישראל בצאתם ממצרים לחם עוני 

משום שיצאו בחיפזון, ולא היה זמן להכין ולאפות 

את הלחם כראוי אלא אכלו מצות כעניים.

כי  לתינוקות,  לספר  ממשיכים  אנו  כך  ועל 

היו  הכנה,  בלי  בחיפזון  ישראל  שיצאו  מאחר 

המצות  את  להכין  הצליחו  שלא  הרבה  ביניהם 

ושאר מאכלי פסח כראוי, לכן אמרו יוצאי מצרים 

זה לזה: "כל דכפין ייתי וייכול", כל מי שהוא רעב 

כי לא היה לו זמן להכין מצות יבוא ויאכל אצלנו, 

"כל דצריך ייתי ויפסח", כל מי שצריך שאר צרכי 

הפסח יבוא ויאכל אצלנו מאכלי פסח.

הכא",  "השתא  זה:  את  זה  לחזק  והמשיכו 

אנו  בחיפזון,  ממצרים  יוצאים  שאנו  זו  בשנה  רק 

בחיפזון,  פסח  קרבן  ואת  המצות  את  אוכלים 

נאכל  כבר  ושם  דישראל",  בארעא  הבאה  "לשנה 

במתינות בלי שום צורך לאכול במהירות, ואז יוכל 

הדעת.  בהרחבת  החג  צרכי  את  להכין  אחד  כל 

זו אנו עבדים היוצאים  "השתא עבדי", רק בשנה 

במהירות ממצרים, "לשנה הבאה בני חורין", ונוכל 

לאכול במתינות ובישוב הדעת.

נמצינו למדים מדברי ה"כל בו" חידוש נפלא, 

המצות  עם  "יחץ"  עשו  כבר  מצרים  יוצאי  כי 

שלהם,  השלימות  המצות  את  כשפרסו  שלהם, 

כדי לעשות חסד עם אלו שלא היה להם מצות, 

ייתי  דכפין  "כל  ואמרו:  שהכריזו  אלה  היו  והם 

יאירו  כן  כי  הנה  ויפסח".  ייתי  דצריך  כל  וייכול, 

בליל  לאכול  הקב"ה  שצוה  הטעם  להבין  עינינו 

כדי  בפרוסה,  עני  של  כדרכו  עני",  "לחם  פסח 

יוצאי  שעשו  הגדול  לחסד  זכר  בכך  לעשות 

ממצתו  פרס  אחד  שכל  זה,  עם  זה  מצרים 

השלימה פרוסה כדי להתחלק עם חבירו. 

סכה אמר ה' זכר י לך ש"ד נעוריךס

יחד  גם  אחים  שבת  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

דבריו  לפי  כי  בו",  ה"כל  בדברי  להשתעשע 

הרבה  להבין  אורה,  שערי  לנו  יפתחו  הקדושים 

ענינים הקשורים לחג הפסח, וזה יצא ראשון מה 

)פרק  שמצינו מאמר נפלא בתנא דבי אליהו רבה 

כד(: "יוצאי מצרים מצוה אחת היתה בידן, והיתה 

לפני הקב"ה נוח הרבה יותר מן מאה מצוות, ומהי 

אגודה  כולם  שעשו  בידם,  שהיתה  אחת  המצוה 

אחת, וכרתו ברית לגמול חסד זה עם זה".

זה עם  וצריך ביאור איפה מצינו שגמלו חסד 

זה.  זה עם  זה, ולשם מה היו צריכים לגמול חסד 

אולם לפי דברי ה"כל בו" יש לפרש הכוונה בזה, על 

מה שפרסו את המצות השלימות שלהם, והכריזו 

ייתי  דצריך  כל  וייכול,  ייתי  דכפין  "כל  ואמרו: 

שכרתו  הברית  את  שקיימו  מבואר  הרי  ויפסח", 

לעשות חסד עם זה.

יומתק להבין בזה מאמר הקב"ה בשבחם של 

ישראל על ידי הנביא )ירמיה ב-א(: "ויהי דבר ה' אלי 

כה  לאמר,  ירושלים  באזני  וקראת  הלוך  לאמר, 

כלולותיך,  אהבת  נעוריך  חסד  לך  זכרתי  ה'  אמר 

ופירש  זרועה".  לא  בארץ  במדבר  אחרי  לכתך 

"ומה הוא חסד נעוריך, לכתך אחר שלוחי  רש"י: 

ואין  למדבר,  יצאתם  נושבת  מארץ  ואהרן,  משה 

צדה לדרך כי האמנתם בי".

ישראל  של  שהליכתם  מאחר  לדקדק  ויש 

אמונתם  מפאת  היתה  צדה  בלי  הקב"ה  אחרי 

זו  הליכה  הקב"ה  כינה  מדוע  בה',  הגדולה 

מתאים  היה  ולכאורה  נעוריך",  "חסד  בתואר 

יש  האמור  לפי  אולם  נעוריך".  "אמונת  יותר 

לומר שרמז הקב"ה בכך, שהוא זוכר לא רק מה 

שהלכו ישראל אחריו במדבר בלי צדה, אלא גם 

החסד הגדול שעשו זה עם זה,   - "חסד נעוריך" 

שפרסו את המצות שלהם כדי לעשות חסד עם 

אלו שלא היה להם.

נפלא להבין בזה מנהג ישראל תורה בכל  מה 

"קמחא  הפסח  חג  לפני  לחלק  ישראל  תפוצות 

לעניים, כמו שהביא רבן של כל ישראל  דפסחא" 

"ומנהג  ס"א(:  תכט  סימן  )או"ח  ערוך  בשלחן  הרמ"א 

וצריך  פסח".  לצורך  לעניים  לחלקן  חיטים  לקנות 

ביאור להבין הטעם שקונים להם חיטים, ולא כפי 

נוהגים בכל השנה לתת כסף לעניים, שהם  שאנו 

עצמם יקנו כל מה שהם צריכים לצרכי החג. זאת 

"לקנות  הוא  שהמנהג  הרמ"א  הזכיר  מדוע  ועוד, 

צרכי  שאר  את  הזכיר  ולא  פסח,  לצורך  חיטים" 

החג יין ובשר, אף שבוודאי גם הם נכללים במנהג 

לחלק לעניים לצורך הפסח.

אך לפי האמור הענין הוא נפלא, כי בכך אנו 

עושים זכר למה שעשו יוצאי מצרים חסד זה עם 

העשויה  השלימה  ממצתו  פרס  אחד  שכל  זה, 

להם,  היה  שלא  אלו  עם  להתחלק  כדי  מחיטים 

לחלקן  חיטים  לקנות  תורה  ישראל  מנהג  לכן 

נח-ז(:  )ישעיה  שכתוב  דרך  על  זה  והרי  לעניים, 

ַלְחֶמָך". אולם באמת כל צרכי  ָלָרֵעב  ָפרֹס  "ֲהלוֹא 

יוצאי  שהכריזו  כמו  בזה,  כלולים  לעניים  הפסח 

ייתי  דצריך  כל  וייכול,  ייתי  דכפין  "כל  מצרים: 

ויפסח", כל צרכי הפסח.

 יוצאי מצרים לקשו לעצמם
 הפרו"ה הקטנה

ישראל  מנהג  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

תורה, שפורסים את המצה לשני חלקים, פרוסה 

עני"  "לחם  מצה  אכילה  מצות  בה  לקיים  אחת 

להטמין  אחת  ופרוסה  בפרוסה,  עני  של  כדרכו 

לאפיקומן לאכול בסוף הסעודה. זאת ועוד, שאת 

הפרוסה הקטנה לוקחים לקיים בה מצות אכילת 

מצה והפרוסה הגדולה מטמינים לאפיקומן.

ונראה לבאר הענין בזה על פי דברי ה"כל בו" 

הנזכר, שכל אחד פרס את המצות השלימות שלו 

כי  ידוע  והנה  להם,  היה  שלא  אלו  עם  להתחלק 

כשפורסים מצה קשה לצמצם ששני החלקים יהיו 

שווים, ובדרך כלל תמיד יש חלק גדול וחלק קטן, 

נתן  אחד  שכל  היה  החידוש  כי  לומר  יש  מעתה 

לחבירו את הפרוסה הגדולה והשאיר לעצמו את 

הפרוסה הקטנה.

לכן זכר לחסד נפלא זה אנו גם כן מחלקים את 

לוקחים  ואת הפרוסה הקטנה אנו  המצה לשנים, 

בתוך  מצה  אכילת  מצות  בה  לקיים  לעצמנו 

מטמינים  אנו  הגדולה  הפרוסה  ואת  הסעודה, 

נתינת  של  הגדולה  המצוה  על  לרמז  לאפיקומן, 

כמו  הבא,  לעולם  בשמים  מטמינים  שאנו  צדקה 

ששנינו בגמרא )ב"ב יא.(:

 כחעוחים סישץס לוקשים א  הפרו"ה הקטנה והגדולה מטמינים לאפיקומן
לרמז חנ נו הפרו"ה הגדולה לשבריהם ולעצמם לקשו א  הקטנה

 סכימי צא ך מארץ מצרים אראנו נפלאו ס
כמו חנגאלנו ממצרים בזכו  צדקה כן ניגאל לע יד בזכו  צדקה

 פור"ים א  המצה החניה חהיא כנגד יצשק אבינו
לרמז חגדולה צדקה חמהפכ  מד  הדין למד  הרשמים

 בזכו  פרו"  המצה ע יד יצשק אבינו ללמד זכו  על יחראל
כחיאמר להקבסה: ספלגא עלי ופלגא עלךס



לזכות רפואה שלמה:
מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית, יעקב משה בן דבורה שירה ואברהם יהודה בן שרה רבקה

 פ"ש  חספ | ב

"קדש  הסימנים:  של  הסדר  כפי  ישראל  תפוצות 

ורחץ כרפס יחץ", ורק אחר כך "מגיד" אומרים את 

ההגדה מ"הא לחמא עניא" עד "גאל ישראל".

נ(  )סימן  בו"  ה"כל  בשם  הביא  יוסף"  ה"בית 

הטעם שפורסים את המצה לפני אמירת ההגדה: 

כדי  ההגדה,  שיקרא  קודם  לחלקה  "והמנהג 

לעני בפרוסה  עניא, מה  שיאמר עליהן הא לחמא 

בהגהותיו  מנוח  רבינו  כתב  וכן  בפרוסה".  כאן  אף 

קודם  האחד  לחלוק  "ומנהגנו  )שם(:  הרמב"ם  על 

עניא  לחמא  הא  דאמרינן  משום  ההגדה,  קריאת 

ודרך עניות בפרוסה".

הטור  שהסמיכו  מה  היטב  מדוקדק  זה  לפי 

והמחבר: "ויקח מצה האמצעית ויבצענה לשנים", 

שבה  הקערה  "ויגביה  כך:  אחר  שאמרו  מה  עם 

שני  המבואר  לפי  כי  לחמא",  הא  ויאמר  המצות 

הדברים קשורים זה בזה, שמטעם זה פורסים את 

על  לומר  שנוכל  כדי  ההגדה,  אמירת  לפני  המצה 

הפרוסה "הא לחמא עניא".

אלא שגם על אמירת "הא לחמא עניא" קשה 

מצה  אכילת  על  בו  שמדובר  מאחר  זו,  קושיא 

"לחמא עניא" ועל אכילת הסעודה "כל דכפין ייתי 

סיפור  מצות  לפני  לאומרו  תיקנו  מדוע  וייכול", 

עד  להמתין  ראוי  יותר  היה  הלא  מצרים,  יציאת 

לספר  גמרנו  שכבר  ישראל"  "גאל  הברכה  אחרי 

לפני  מרור  אוכלים  שאנו  וכמו  מצרים,  ביציאת 

לחלק  "יחץ"  הסעודה  לפני  נעשה  כך  הסעודה, 

את המצה האמצעית, ואחר כך נאמר "הא לחמא 

עניא", כדי לבאר בכך הטעם שמחלקים את המצה 

כי דרכו של עני בפרוסה.

 חילוב ח י הדרחו 
סלשם עוניס סלשם עניס

בדברי  נפלא  ביאור  כך  על  שמצינו  מה  והנה 

סעיף  תעג  )סימן  הרב"  ערוך  ב"שלחן  ה"תניא"  בעל 

לפני  המצה  את  שמחלקים  הטעם  שמבאר  לו(, 

אמירת ההגדה:

"לפי שצריך לומר ההגדה על מצה הראוי לצאת 

בה ידי חובתו, שנאמר תאכל עליו מצות לחם עוני, 

ומתוך  הרבה,  דברים  עליו  שעונין  חכמים  ודרשו 

שנאמר לחם עני חסר וא"ו דרשו חכמים, לחם עני 

שהמצה  בפרוסה,  כאן  אף  בפרוסה  עני  של  דרכו 

שיוצא בה ידי חובתו לא תהיה שלימה אלא פרוסה 

ועליה יאמר ההגדה".

שתי  בגמרא  שדרשו  מאחר  כי  דבריו,  ביאור 

עוני"  "לחם  הקרי  על  כי  והכתיב,  מהקרי  דרשות 

דרשו "לחם שעונין עליו דברים", דהיינו שאומרים 

יציאת  סיפור  מצות  לקיים  כדי  ההגדה,  את  עליו 

ועל  לפניו,  מונחות  שהמצות  בשעה  מצרים 

"מה עני שדרכו בפרוסה  דרשו  "לחם עני"  הכתיב 

ב"שער הכונות" )פסח דרוש ו( שמבאר הענין בדרך 

גם בדרך מחשבה  ביאור להבין הענין  וצריך  סוד. 

השוה לכל נפש.

 ביאור נפלא חל הסכל בוס
על סהא לשמא עניאס 

מה  פי  על  זה  כל  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

שמצינו פירוש נפלא על "הא לחמא עניא" בדרך 

בו  שטמון  ההגדה(  )ביאור  בו"  ה"כל  בדברי  הפשט, 

אוצר בלום, ומשום מה לא נתפרסם כראוי בתוך 

הנה  ההגדה,  את  המקשטים  הרבים  הפירושים 

הדברים בלשון קדשו: 

"הא לחמא עניא. פירוש, זו הודעה לתינוקות, 

עני,  של  כדרכו  לשתים  המצה  מחלקין  אנו  למה 

דלחם עוני אכלו אבותינו במצרים דרך חיפזון, והיו 

אומרים זה אל זה, כל דכפין ייתי וייכול, כלומר כל 

מתוקן,  אצלי  שהרי  אצלי,  יבוא  התקין  שלא  מי 

זה.  על  יתמהמה  ולא  ויפסח  ייתי  דצריך  מאן  וכל 

השתא הכא לשנה הבאה בארעא דישראל, כלומר 

בחפזון,  עתה  נאכל  שאנו  זה  על  לשמוח  לנו  יש 

לשנה הבאה נהיה בארץ ישראל, ונאכל שם במתון 

כרצונינו, ואם השתא אנו עבדים, לשנה הבאה נהיה 

ואנו  אבותינו  שאמרו  מספר  זה  כל  חפשים,  כולנו 

עושין דוגמתן".

טז- )דברים  שכתוב  מה  פי  על  הדברים  ביאור 

כי  עוני  לחם  מצות  עליו  תאכל  ימים  "שבעת  ג(: 

בחיפזון יצאת מארץ מצרים". ופירש רש"י: "לחם 

עוני, לחם שמזכיר את העוני שנתענו במצרים. כי 

בחיפזון יצאת, ולא הספיק בצק להחמיץ". מבואר 

מזה כי מה שאוכלים לחם עוני הוא מפאת שיצאו 

בחיפזון ולא היה להם זמן להכין לחם כראוי. לכן 

מצינו בפסח מצרים שצריך לאכול אותו בחיפזון, 

כמו שכתוב )שמות יב-יא(: "ואכלתם אותו בחיפזון 

פסח הוא לה'".

שעשינו  אחרי  זה  מטעם  כי  בו"  ה"כל  ומבאר 

די  עניא  לחמא  "הא  לתינוקות  אומרים  אנו  "יחץ", 

בזה  לבאר  כדי  דמצרים",  בארעא  אבהתנא  אכלו 

 כל בו: פור"ים א  המצה בסישץס זכר למה חפר"ו
יוצאי מצרים א  מצ ם כדי ל   לאלו חאין להם

 יוצאי מצרים אמרו: סכל דכפין יי י וייכולס
לאלו חלא הצלישו לעחו  בצק מחום חיצאו ממצרים בשיפזון

  נא דבי אליהו: סיוצאי מצרים מצוה אש  הי ה בידן...
חעחו כולם אגודה אש  וכר ו ברי  לגמול ש"ד זה עם זהס

 סכה אמר ה' זכר י לך ש"ד נעוריך לכ ך אשרי במדברס
הביטוי סש"דס מרמז על הש"ד חעחו בפרי"  המצה

שני  את  יחד  מחברים  אנו  לכן  בפרוסה",  כאן  אף 

הפירושים, שצריך לספר ביציאת מצרים על מצה 

פרוסה שמקיימים בה מצות אכילת מצה, ובכך אנו 

מקיימים את הקרי "לחם עוני" שעונין עליו דברים 

עני"  "לחם  הכתיב  את  גם  מקיימים  ואנו  הרבה, 

לומר את ההגדה על פרוסה כדרכו של עני.

מעתה מבואר היטב מה שאנו מקדימים לחלק 

לחמא  "הא  לומר  כדי  חלקים,  לשני  המצה  את 

עניא" על מצה הפרוסה לפני סיפור יציאת מצרים, 

ואין אנו ממתינים לעשות כן לפני הסעודה, כי אנו 

רוצים לקיים מצות סיפור יציאת מצרים על מצה 

וגם  "לחם עני" כדרכו של עני בפרוסה,  שנקראת 

"לחם עוני" שעונים עליו דברים הרבה.

ליישב  החובה  עלינו  מוטלת  שעתה  אלא 

לאכול  הקב"ה  שצוה  מה  על  הגדולה,  הפליאה 

"לחם עני", שהוא מצה פרוסה כדרכו  בליל פסח 

של  עניים  על  בכך  לספר  כדי  לומר  ואין  עני.  של 

ישראל, שהרי כשיצאו ישראל ממצרים לא יצאו 

שכתוב  כמו  גדול,  ברכוש  כעשירים  אלא  כעניים 

)שמות יא-ב(: "דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת 

רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב", כדי 

אבינו  לאברהם  הקב"ה  שהבטיח  מה  בכך  לקיים 

אם  גדול".  ברכוש  יצאו  כן  "ואחרי  טו-יד(:  )בראשית 

כן לשם מה צוה הקב"ה לקיים מצות אכילת מצה 

"לחם עני", כדרכו של עני בפרוסה.

המפרשים  שנתייגעו  במה  להתבונן  ראוי  עוד 

לבאר הטעם שבעת "יחץ" כשבוצעים את המצה 

לשנים, אנו לוקחים פרוסה אחת לקיים בה מצות 

והפרוסה השניה מטמינים לאכילת  אכילת מצה, 

מצרפים  שאנו  הטעם  להבין  וצריך  האפיקומן, 

את  לקחת  אפשר  שהרי  יחד,  הפעולות  שתי  את 

האפיקומן בסוף הסעודה.

ה"מגן  שהביא  מה  ביאור,  צריך  ועוד  זאת 

כי  המהרי"ל,  בשם  כא(  ס"ק  תעג  )סימן  אברהם" 

יקח  חלקים,  לשני  ב"יחץ"  המצה  את  כשפורסים 

חביבות  משום  לאפיקומן  יותר  הגדול  החלק  את 

האריז"ל  רבינו  פי  על  המנהג  הוא  וכן  המצוה, 
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פ"ש  חספ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פסח תש"פ

ומברך". מבואר מדברי הרמב"ם שבוצעים  שלם 

ברכות  לפני  ידים  שנוטלים  אחרי  רק  המצה  את 

"המוציא" ו"על אכילת מצה".

מצה  "ויקח  שם(:  )או"ח  כתב  ה"טור"  אולם 

מן  לאחד  חציה  ויתן  לשנים,  ויבצענה  האמצעית 

ישים  השני  וחציה  לאפיקומן...  לשומרה  המסובין 

בין ב' השלימות, כדי שיפגע בשלימה תחלה כשיבוא 

ויגביה  לבצוע,  לו  יש  שממנה  המוציא  ברכת  לברך 

הקערה שבה המצות ויאמר הא לחמא וכו' עד מה 

המצה  את  שבוצעים  מדבריו  מבואר  נשתנה". 

בתחילת הסדר לפני אמירת "הא לחמא עניא". וכן 

בכל  נוהגים  וכך  )שם(,  ערוך  בשלחן  המחבר  פסק 

"לחם עוני,  עני", דרשו על כך בגמרא )פסחים קטו:(: 

לחם שעונין עליו דברים הרבה. דבר אחר לחם עוני, 

עני כתיב, מה עני שדרכו בפרוסה אף כאן בפרוסה". 

הכל  פפא,  רב  "אמר  לט:(:  )ברכות  בגמרא  שנינו  וכן 

ובוצע,  שלימה  בתוך  פרוסה  שמניח  בפסח  מודים 

מאי טעמא לחם עני כתיב".

הסדר  בהתחלת  המצה,  את  בוצעים  אימתי 

מחלוקת  מצינו  כך  על  הסעודה.  בהתחלת  או 

ומצה  חמץ  )הלכות  כתב  הרמב"ם  הראשונים,  בין 

"מברך על נטילת ידים, ונוטל ידיו שניה  פ"ח ה"ו(: 

ולוקח  ההגדה,  קריאת  בשעת  דעתו  הסיח  שהרי 

שני רקיקין, חולק אחד מהן ומניח הפרוסה לתוך 

 הטעם חבוצעים א  המצה
לפני סהא לשמא עניאס

הבה  לטובה,  עלינו  הבא  הפסח  חג  לקראת 

שנזכרו  הסימנים  ט"ו  מתוך  הרביעי  בסימן  נתבונן 

בשלחן  כמבואר  שפירושו  "יחץ",  הסדר  בתחילת 

האמצעית  מצה  "ויקח  ו(:  סעיף  תעג  סימן  )או"ח  ערוך 

ויבצענה לשתים". וביאר ה"מגן אברהם" )ס"ק כ( כי 

מקור המנהג לבצוע את המצה לשנים, הוא ממה 

ָיִמים  ְבַעת  "שִׁ טז-ג(:  )דברים  ראה  בפרשת  שכתוב 

ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצוֹת ֶלֶחם עִֹני". 

והנה יש כאן קרי וכתיב, כי הקרי עם הנקודות 

"לחם  הוא  הנקודות  בלי  והכתיב  עוני"  "לחם  הוא 

ביאור נחגב חל הסכל בוס חראוי לפר"ם בימים אלו 

 יוצאי מצרים עחו סישץס ופר"ו א  המצו  חלהם 
כדי ל   פרו"ו  מצו  לאלו חלא היה להם

דברי שיזוק על הקחר בין אבו  לבנים

לקראת שבת הגדול הבא עלינו לטובה, דבר בעתו מה טוב לפתוח בדברי חיזוק על המצב הקשה השורר בעולם מפאת המגפה, שגורם לאנשים 

להיסגר בבית עם כל המשפחה, והרי כלל גדול גילה לנו הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, כפי שהביא ב"תולדות יעקב יוסף" )פרשת נח( שצריך לחפש בכל דין 

את החסד הטמון בו, ועל ידי זה אנו ממתיקים את הדין לחסד, שזה היה כוחו של נחום איש גם זו )תענית כא.( שאמר על הכל: "גם זו לטובה", כי על ידי 

האמונה שגם הדין הוא לטובה נהפך הדין לחסד.

נקדים מה שהביא ה"מטה משה" )דיני פסח סימן תקמב( בשם רבו המהרש"ל, הטעם שקוראים לשבת שלפני הפסח "שבת הגדול", על שם ההפטרה 

שרבים נוהגים לקרוא בשבת הגדול בדברי מלאכי הנביא, שמסתיים בפסוק )מלאכי ג-כג(: "הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה' 'הגדול' 

והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם".

ויש להוסיף תבלין לבאר הקשר בין שבת הגדול לקירוב הגאולה על ידי שישלח הקב"ה את אליהו הנביא, על פי מה שמבואר בתוספות )שבת פז: ד"ה 

ואותו יום( הטעם שקוראים לשבת שלפני הפסח "שבת הגדול":

"ועל כן קורין אותו שבת הגדול, לפי שנעשה בו נס גדול, כדאמרינן במדרש כשלקחו פסחיהם באותה שבת, נתקבצו בכורות אומות העולם אצל ישראל 

ושאלום למה היו עושין כך, אמרו להן זבח פסח לה' שיהרוג בכורי מצרים, הלכו אצל אבותיהם ואל פרעה לבקש ממנו שישלחו ישראל ולא רצו, ועשו 

בכורות מלחמה והרגו מהן הרבה, הדא הוא דכתיב )תהלים קלו-י( למכה מצרים בבכוריהם".

נמצינו למדים מזה כי בשבת הגדול נעשה הנס, שהיה פירוד גדול בין בכורי המצרים לאבותיהם, וידוע מה שאמר החכם מכל אדם )קהלת ז-יד(: "זה 

לעומת זה עשה האלקים". נמצא כי בשבת הגדול שהיה פירוד גדול בין אבות לבנים בצד הקליפה, יש סגולה נפלאה בצד הקדושה לקרב בין אבות לבנים, 

לכן הזמן גורם לקרב מה שהבטיח הקב"ה לשלוח את אליהו הנביא: "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם". 

הנה כי כן כאשר אנו רואים המצב הקשה שגרם לחזק הקשר בין אבות לבנים שמוכרחים לשבת יחד בבית, עלינו למצוא בתוך הצרה את הנקודה הנפלאה 

של נחום איש גמזו שאמר על הכל "גם זו לטובה", כי נוצר מצב שהאבות יכולים להתקשר טוב יותר עם צאצאיהם לחנכם בתורה ובמעשים טובים.

והרי זה בגדר הכנה לגאולה העתידה כפי שהבטיח הקב"ה: "הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא והשיב לב אבות 

על בנים ולב בנים על אבותם". לכן הבה ננצל את המצב לחזק את הקשר בין אבות לבנים בדרך התורה המסורה לנו מדור לדור, כהכנה לקראת הגאולה 

העתידה במהרה בימינו אמן.
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יהודי יקר! אל תחזיק טובה לעצמך, הנך מוזמן להדפיס ולהפיץ את העלון באזור מגוריך ולהיות שותף לזיכוי הרבים. המעוניינים יקבלו את העלון במייל )אפשר גם ישירות לדפוס( בקובץ להדפסה.

הציצית שלו...
ממעשה  שמתפעלים  הרב  כשראה  הבחור,  שהלך  לאחר 
זה, אמר בפשטות ובענוות חן: הלא אם היו מבקשים מכם 
כעת ממון, למטרה נעלה של הכנסת כלה יתומה, שנצרכת 
דחוף מאוד לסכום נאה, בודאי הייתם נותנים על אתר נתינה 
חשובה! למה שלא לתרום כמו כן עבור מצות ציצית? הלא 

"כל ישראל ערבים זה לזה"! )סנהרין כז: שבועות טל.(.
-< • >-

ירד לא עלינו  בחורצ'יק אחד בן למשפחה חרדית חשובה, 
זה התחיל כמובן בדברים קטנטנים  והמצוה.  מדרך התורה 
שנכשל בהם, מתחילה בשוגג ואחר כך גם בזדון, ועד מהרה 
התדרדר אלי פי שחת. וכאשר גולשים מטה, ההתדרדרות 

הוריו  לב  למגינת  רח"ל,  הסוף  עד  היא 
ה'  בקרבם  התפלץ  שלבם  ומשפחתו, 
ליבו,  אל  לדבר  שניסו  כמה  אך  ירחם. 
לא הועיל ולא כלום, ליבו ננעל בקרבו, 
והקליפה הקשה שלטה בו בחוזק. הוא 
הטפת  שום  כלום!  לשמוע  אבה  לא 
שבת  לא  תשרי,  ולא  אלול,  לא  מוסר! 
הכל  את  עזב  הוא  כיפור!  יום  ולא 
וחי לו חיי הפקרות, בפריקת  מאחוריו, 

עול מוחלטת, ה' ישמרנו ויצילנו.
משפחתו,  ואת  אותו  מכיר  בהיותי 
שמרתי איתו תמיד על קשר של אהבה, 
דרך  אל  להחזירו  בו  הועלתי  לא  אבל 
בהישג  הדבר  שאין  וכשראיתי  הישר. 
ידי, הפסקתי לדבר עמו מענייני אמונה 
המצוה  בעצמי  וקיימתי  והשקפה, 
דבר  לומר  שלא  סה:(  )יבמות  הידועה 
שאינו נשמע... עד שנותר הקשר בינינו 

תמיד  לו  מראה  כשאני  וקירבה,  אהבה  של  בשאלות  רק 
ככל  בכל מצב שהוא. אבל  ומוערך אצלי  עלי  שהוא אהוב 
ונחלש,  התרופף  בינינו  הקשר  כן  התגברה,  שהתדרדרותו 
מטבע הדברים כבר לא התאים לו לבוא אצלי הרבה, אחר 
ונראה  ליצלן!  רחמנא  יהודי  צורת  כל  מעצמו  פשט  שכבר 

'שייגעץ', כגוי גמור, וחילוני לכל דבר...
והנה יום אחד בימים שלאחר הפסח, הופיע הבחור פתאום 
והודיע לתדהמתי שהנה הוא חפץ לשוב בתשובה,  בביתי, 
אותו באהבה,  כמובן שקרבתי  מן הצעד שעשה!  ומתחרט 
עימו  נכנסתי  בטעותו.  להודות  ליבו  אומץ  על  ושיבחתיו 
קורותיו  על  מעט  סיפר  הוא  שבמהלכה  נפש,  לשיחת 
לאחרונה, עד שגילה סגור ליבו, ומה גרם לו לחזור בתשובה.
זה, ההכנות לחג הפסח נעשים  התברר, שבביתו של בחור 

תמיד ביגיעה ומסירות נפש עצומה, ומתוך שמחה עמוקה 
שבלב, כל בני המשפחה נרתמים לעבודה קשה זו בשמחה 
הבחור  זה  והנה  עיניים.  בכיליון  לה  ומצפים  רב,  ובאושר 
ונפש,  לב  בכל  אימו  של  הנפלאה  בעבודתה  כשהתבונן 
לנקות ולצחצח וכו'. ומאידך בגודל הכנותיו של אביו, שהיה 
מחמיר גדול בחג הפסח שלא לקנות כלום ממה שלא אכלו 
לשנות  הסכים  ולא  היים...(,  דער  )אין  בילדותו!  בביתו 
דרא,  איכשר  השם  ברוך  כי  אף   – אבות.  מדרכי  מאומה 
וניתן להשיג כיום הרבה מוצרים לחג הפסח עם ההכשרים 
המהודרים ביותר! מכל מקום אצלם בבית לא נכנסו כל אלו, 
הם הקפידו על הרבה חומרות בחג הפסח הקדוש, המתהדר 

בחומרותיו כידוע.
והנה הבחורצ'יק דנן התבונן מן הצד בכל זאת העבודה, כמי 

שאינו שייך לכל החגיגה הזאת.. אבל הדבר שהכי הפליא 
אותו היה בעיקר השמחה והסיפוק והאושר הגדול של בני 
משפחתו, הקטנים עם הגדולים, בחומרותיהם הקשות... לא 
השוקולדה  העדר  על  כלל  התלונן  לא  אחד  בלבד שאף  זו 
)השוויצרית( המיוחדת של פסח... ולא על שאר המאכלים 
שנמנעו  הבד"ץ...  בהכשר  גם  לרוב  המצויים  והממתקים 
על  שלא  ובודאי  החומרות.  מחמת  הפסח  בימי  מפיהם 
מהם  שהרבה  לעולם,  נגמרות  שאינם  הקשות  העבודות 
היו נראים בעיניו כמיותרות לגמרי... – אלא אדרבה, כל בני 
משפחתו, ובעיקר אביו ואמו, היו שמחים ומאושרים מאד 
בעבודתם וטרחתם הקשה! גם שאר בני המשפחה הבנים 
והבנות, נסחפו כולם בלהט ובחיות דקדושה הממלאה את 

הלב ואת הנפש לכבוד חג המצות.

קשה  עבודה  של  שבועות  כמה  לאחר  הוא  רואה  פתאום 
בית,  זה לא היה אותו  ורצופה, שכל הבית השתנה לגמרי, 
סיפוק  תחושת  מלאים  המשפחה  ובני  ומבריק.  נוצץ  הכל 
הגדול  שהמבצע  לעצמם  הוכיחו  הם  דקדושה,  ושמחה 

ביותר של השנה, הצליח ברוך השם למעלה מן המשוער!
להתרחק  לו  שגרמה  הבעיה  יסוד  עיקר  הבחור,  זה  והנה 
מספסל הלימודים ולעזוב את הישיבה היתה, שתמיד אמר 
יכולים  כולם  מדי...  לו  קשה  זה  מסוגל!  ואינו  יכול  שאינו 
אבל הוא לא! הוא לא יכול להצליח במבחנים, הוא לא יכול 
לשבת וללמוד כמו כולם, הוא לא יכול לקום בבוקר לתפילה 
ובכל דבר שביקשו  וכו'. עד שהתרגל לפתגם הקבוע הזה, 
ותבעו ממנו הוא באחת: "אינני יכול!" לא היו לו את הכוחות 

ואת החשק ואת הרצון, לומר לעצמו: "כן, אתה יכול!!!"
ליום,  מיום  וגבר  ייאושו  הלך  וכך 
ברם   – ויותר.  יותר  התדרדר  והוא 
הזה,  הגדול  המראה  בראותו  עתה, 
הבית  שבהכנת  הגדול  המבצע  של 
התרוצצות  וכל  הפסח,  לקראת 
המשפחה סביב זה, פתאום הוא קלט 
אין  הכל!  אפשר  באמת  שכשרוצים 
רוצה!"  "לא  יש  מסוגל,  לא  יכול  לא 
וההוכחה, שברצון אמיתי ושמחת לב 
שנראו  בדברים  הוריו  הצליחו  ונפש, 

בעיניו כקשים ביותר...
הוא הסיק אפוא לעצמו מכל המבצע 
רצון אמיתי הכל אפשרי!  הזה, שעם 
הנפלאה  למשפחה  בן  אני  אף  הלא 
מדוע  לעצמו,  הבחור  אמר  הזאת, 

שלא אוכיח שגם אני מסוגל?!
מהפכת  ועשה  וגבורה,  עוז  אזר  ובכן 
ברצינות  עצמו  את  לקח  קצה,  אל  מקצה  בנפשו,  ענק 
בלב  עילאית  התמסרות  של  קצרה  תקופה  ובתוך  לידים, 
החזקים  המתמידים  לאחד  נהפך  עז,  ברצון  חדורים  ונפש 
שבישיבה, ולאחד הבחורים הטובים ביותר בעולם הישיבות!

יש בטיב מעשה נורא זה גם מסר חזק להורים: אל 
אישית  דוגמא  במעשים!  הרבו  בדיבורים,  תרבו 
אחת שוה פי כמה מכל המילים. כשרואה הילד, 
ולומד הכל בעצמו בלי אף מילה, זה שווה הרבה 
יותר מהכל, והתוצאות יוכיחו! וכמו שאמרו חז"ל 
)ב"ב ט.( גדול המעשה יותר עיין שם, ובתוספות 

קידושין )מ:(.

  

  'ישמח לב מבקשי ה
  ט" הבעלניסן לרגל חודש הננו להודיע כי

  מחדשלאור יצאו 


 
 

 
 

  
  
  

  
   אלו ושאר ספרי רבינו ניתן להשיגספרים
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  טיב הכונותספר שער הכונות עם פירוש 

  ש"טיב הרשש עם פירוש "הרשסדור ו

  דרושי הפסחעל 
  טיב הכונותספר שער הכונות עם פירוש 

  ש"טיב הרשש עם פירוש "הרשסדור ו

  ספירת העומרעל 
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בנ̆יאו̇ מורנו ורבנו הרה"ˆ

רבי גמליאל הכהן רבינוביı ̆ליט"א 
סוף זמן קריאת שמע ותפילה

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

'אין אדם שומע לי 
ומפסיד'

מטעם  הודיעו  הקורונה  משבר  בעקבות 
הרשויות בבת אחת על סגירת מוסדות לימוד 

וחינוך רבים.
לא מעט מהמוסדות נשארו עם מלאים גדולים 
דרך  להם  שאין  בשר  ומוצרי  חלב  מוצרי  של 
שרק  מי  לכל  לחלקם  ונאלצו  לעתיד  לשמרם 

חפץ לקחתם...
להם  שיש  טלפון  קבלתי  המוסדות  מאחד 

מלאי ענק של מוצרי עוף וחלב למסירה...
להם  שאסור  הרבים  העופות  על  התעניינתי 
לי  הסתבר  הבריאות,   חוקי  מחמת  להקפיא 
רמת  עם  אחד  בקנה  עולה  אינו  ההכשר  כי 

הכשרות שאני מכניס לבית שלי...
התקשרתי לרבנים ומשגיחים לברר שמא אולי 
בכל זאת אפשר לסמוך, אך כל התשובות לגבי 
ההכשר הספציפי הזה היו חד משמעיות שאי 
אפשר לסמוך על הכשרות הנ"ל, לא שחלילה 
העופות בגדר טרף, העופות כשרים אלא שזה 

לא על פי כללי השחיטה של כשרות מהדרין.
קבלתי את הדין למרות מצבי הכלכלי הדחוק 
, ולא לקחתי את הארגזים המלאים של העוף 

שחשבתי כבר לשים בצד לפסח.
ויתרתי על העופות  בתחושה שה' מנסה אותי 
לא  לעולם  ה'  בקול  ששומע  שמי  ובביטחון 

מפסיד.
כבר למחרת שאל אותי חבר, אם רצוני לקנות 

עופות במחיר סיטונאי... 
המחיר היה זול מאוד מאוד עבור  סחורה טרייה 
ובהשגחה מהודרת, ממש בזוטות קניתי כמות 

ענקית של עופות לכבוד החג.
ימים  כמה  כעבור  נגמר,  לא  עדיין  הסיפור 
התקשר אלי חבר אחר שהוא מנהל מוסד גדול  
כיוון  לפסח  בשר  לחג  לקחת  רצוני  אם  ושאל 
הוראות  ויצא  לשבתות  גדולה  כמות  שהזמינו 
הממשלה לסגור גם את המוסד שלהם ועכשיו 
לעשות  מה  להם  ואין  סחורות  עם  נתקעו  הם 
עם המלאים בעוד למוסד אסור להקפיא בשר 

טרי, אי לכך הוא נאלץ לחלק את השלל...
מקפח  אינו  ה'  כי  וראיתי  ושמחתי  התרגשתי 
שכר ברואיו, אני שוויתרתי על העופות קיבלתי 
בשר בקר בכמות גדולה שערכו הכספי פי כמה 
שהזכרתי  וכמו  עליו  שוויתרתי  מהעוף  וכמה 
זול  מחיר  כבר  קבלתי  העופות  על   גם  כי 

משמעותית ממחיר השוק...
ראיתי בחוש את מאמר חז"ל "אין אדם שומע 

לי ומפסיד"

בעל המעשה: ז. ע.

המעונין לזכות את הרבים בסיפור של השגחה פרטית 
מוזמן לשלוח אל ר' שמחה סמואלס

בפקס: 15326517922
o.y.wines@gmail.com :או ל

|  המשך בעמוד ד'  |<

סיפורי השגחה פרטית
שנשלחו למערכת ע"י הקוראים ההכנות לפסח!

במצוות,  עסוקים  קדושים  ישראל  הללו,  המבורכים  בימים 
הגדול  החג  לקראת  הקודש,  בהכנות  עבודה  מלאות  הידים 
בנקיון  הן  לטובה.  ישראל  בית  כל  ועל  עלינו  ובא  הממשמש 
הבית במצות ביעור החמץ, והן בהכנסת המצה הקדושה, ושאר 

הכנות מצוות החג הרבים.
יוצאים  כרגיל,  חיינו  התנהלו  שבהם  השנים,  ככל  שנה  אין 
ובאים, מתפללים כרגיל, קונים מה שצריך, וממהרים להספיק 

מבית ומחוץ.
המכה  בנסיון  אותנו  מנסה  שהקב"ה  הזאת,  השנה  היא  שונה 
אין  קניות,  אין  בבתים,  להסתגר  מצווים  וכולנו  ר"ל,  המהלכת 
הכנסת,  בית  של  יום  סדר  אין  ובנות,  לבנים  לימוד  מקומות 
שיעורים וכדו', וכמובן שהמצב בתוך הבית מתוח ולחוץ מאוד.

לרגל אלו הימים המיוחדים בחן טעמם הנעלה והנשגב – הבאנו 
עבור קוראנו הנאמנים חברי הקהילה, האיך גדולי ישראל היטו 
שכם ועזרו לבני ביתם בעבודת הבית מתוך חשק ושמחה ולא 

מתוך שיעבוד.
ישראל,  של  וסנגורם  אוהבם  של  משמו  העולם  בפי  שגור 
רואה  כשהיה  זיעועכי"א,  מבארדיטשוב  יצחק  לוי  רבי  הרה"ק 
במצוות,  המהדרין  ישראל  של  והנשגבה  הנעלה  עבודתם 
במירוק וצחצוח הבית לקראת הפסח באהבה ובשמחה. – היה 
"יהי  בנוסח תפילת התקיעות:  ומתפלל  עיניו השמימה,  נושא 
רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו, שיעלו אלו המלאכים 
קראצע'ן[  רייבע'ן,  שויבע'ן,  ]כאשער'ן,  הכשר"ק  מן  היוצאים 

לפני כסא כבודך, וימליצו טוב בעדנו, לכפר על כל חטאתינו".
-< • >-

חיים",  "אמרי  בעל  זצוק"ל,  מויזניץ  מאיר  חיים  רבי  הרה"ק 
בעבודתו  ומפורסם  ידוע  היה  ניסן(,  ט'  שלו  דהלולא  )שיומא 
הנשגבה ברשפי אש קודש בהכנה דרבה לקראת חג הפסח, וכל 
הנצרכת  ההכנה  על  בסילודין,  ומזהיר  עומד  היה  החורף  ימות 
מיכלא  קדישתא,  המצה  לקראת  נשמתו,  לזכך  ישראל  לאיש 

דמהימנותא עילאה )זוה"ק ח"ב קפג:(.
והנה  הפסח,  חג  שלפני  בימים  קודש  נאוה  לביתו  נכנס  פעם 
רואה הוא לפניו כל הבית מלא מים ושיטפון מעבודות הניקיון 
בכל,  שולט  והבלגן  הצידה,  מודחקים  הרהיטים  הנמרצות, 
כשאינו מוצא לעצמו אפילו כסא לשבת עליו לכמה דקות, כדי 
לנוח קמעא מטורח הדרך... אנשי הבית חרדו מאוד לקראתו, 
הם היו בתוקף שיא העבודה הקשה והמפרכת, והנה עתה לא 
ידעו את נפשם, כיצד יקבלו פני קדשו של הצדיק הגדול, היכן 
מרוב  נלחצו  ממש  הם  ורטוב?  מבולגן  הכל  הרי  אותו,  יכניסו 

מבוכה, ומכובד המשא שעל כתפיהם.
בראות הרבי המצב לאשורו, בעודו עומד בפרוזדור הבית, ואינו 
מוצא מקום לרגלי קדשו, החל פתאום לרקוד כך בתוך המים... 
של  וכדרכו  עליז...  חסידי  ניגון  לעצמו  מפזם  שהוא  כדי  תוך 
ריקוד הלכה השמחה וגאתה, ויעלוז לבו בדבקות השכינה. – כך 

בתוככי המים והאקונומיקה...
הלחץ  בשיא  זה  לריקוד  וכי  למראה,  מאד  תמהו  ביתו  אנשי 
הניקיון  של  הרבה  העבודה  בקושי  די  לא  האם  עושה?  מהו 
והבלגן הגדול? – ומה מקום יש לריקוד העליז בתוך שצף המים 

הללו???
אמר להם הרבי הקדוש בחן טובו: אכן כך! כשאצלכם מתחיל 
באוויר...  "פסח"  ריח של  כבר  מרגיש  אני  הרי  והקושי,  הלחץ 
ונורא  קדוש  גדול  חג  מגיע  כאשר  לרקוד,  שלא  אפשר  ואיך 

שכזה?...

שעה  באותה  ההסתכלות...  צורת  בטיב  תלוי  הכל 

ובאותו מעשה ממש, שהם ראו בו קושי ולחץ, ראה 
בו הוא שמחה גדולה וקרבת אלקים טוב. – כל דבר 
תלוי איך מסתכלים עליו, יכול אתה מחמת הסתכלות 
אוי  ומבולבל...  ורצוץ  שבור  להיות  טובה,  שאינה 
אחר  מהיבט  ההסתכלות  תהפוך  רק  והנה  אוי!  אוי 

לגמרי, תראה כמה חסדים יש כאן!
-< • >-

הרה"ק רבי אהרן ראטה זצוק"ל, בעל "שומר אמונים", )שיומא 
להתמקד  ניסה  אחת  שבשנה  סיפר,  ניסן(,  ו'  שלו  דהלולא 
הוא  בלבד,  הרוחנית  בעבודה  החג  שלפני  בימים  ניסן  בחודש 
לא נטל שום חלק בהכנות הבית לקראת החג, והתרכז כל כולו 
אך ורק בעבודת הקודש, ובימים שלפני החג היה סגור בחדרו 
בהכנה הרוחנית בלבד. והעיד על עצמו, שבאותה שנה כמעט 
לא הרגיש כלום בליל הסדר, היה זה אצלו כליל סדר של אדם 

פשוט ורגיל!!!

ואמר שמכאן למד, שבהעדר טיב ההכנות הגדולות 
חג הפסח,  והגשמית שלקראת  שבעבודה המעשית 
בזה  ומאיר  הזורח  הגדול  לאור  לזכות  אפשר  אי 

הלילה!
-< • >-

בטיבו  שיש  ירושלים,  מגדולי  אחד  אצל  שראיתי  רב  מעשה 
הרבה לימוד מוסר.

בימים שלפני חג הפסח הגיע אל בית הרב, בחור שליח עם כמה 
קרטונים של עופות שהוזמנו לקראת החג. הבחור מיהר מאד, 
זמנו דוחק, ונראה היה כי ידיו עמוסות עבודה רבה, שגם ריווח 
נאה בצידה... בימים הללו שהכל מזמינים הזמנותיהם לקראת 

החג...
כמה  הרב  עמו  החליף  התשלום,  סידור  של  הספורות  בדקות 
פשוט  בחור  אותו  של  שציציותיו  לפתע  לב  ושם  מילים, 
פסולות! – כאשר העיר לו הרב על כך, ענה הבחור: הנה לכבוד 

חג הפסח אקנה בעזרת השם ציצית חדשה!
שהנך  רגע  בכל  הלא  פסח?  עד  יהיה  מה  אבל  הרב:  לו  אמר 
לבוש בציציות הפסולות האלו, עובר אתה איסור מחודש! אבל 
הבחור מיהר מאד... ואמר שבימים אלו אין שום פנאי... לפני 
פסח הידים מלאות עבודה! והוא חייב לרוץ להמשיך בדרכו, עם 
עוד הרבה הזמנות! "יאמין לי כבוד הרב, שאין לי רגע פנאי! ונא 
לא לעכב אותי כאן ולסדר התשלום מיד, כי אני אץ רץ לדרכי!".
מה עשה אותו רב? על אתר מיידית פשט מעצמו את הטלית 
בלתי  בחור  לאותו  ונתנה  כולם,  לתדהמת  בעצמו,  שלו  קטן 
מוכר במתנה, אחר שהבטיח בנאמנות שיישאר עימה כל העת, 
ולבש לעצמו מיד טלית קטן אחר. – השמחה והפליאה הגדולה 
מאד  התרגש  הוא  היטב,  הבחור  של  פניו  על  ניכרו  יחד  גם 
מאד  יקפיד  ואילך  שמכאן  צדקו  בהן  לרב  והבטיח  מהמחווה, 
יסיר  לא  הרב,  מידי  הציצית שקיבל  זו  ואת  ציצית כשרה,  על 

מעצמו כל חג הפסח!!!

למדתי מטיב מעשה זה, עד היכן מגעת מידת אהבת 
"ואהבת  מצות  בלב  ובוער  פועם  שכאשר  ישראל! 
המחשבה  מהלך  כל  יח(,  יט,  )ויקרא  כמוך"  לרעך 
היא  זו,  אהבה  של  קודש  ואש  לחלוטין.  שונה 
הרעיון  את  וספונטנית  מיידית  הרב  בלב  שהולידה 

את  מעצמו  לתת  הזה,  הנפלא 
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טיב ה˜הילה
יו"ל ע"י ˜היל˙ ˘ב˙י בבי˙ ד'

בנ˘יאו˙ מורנו ורבנו הרה"ˆ

רבי גמליאל הכהן רבינוביı ˘ליט"א 
סוף זמן קריאת שמע ותפילה

בס"ד

זמני הדלקת הנרות ומוצ”ש

◄ הזמנים לפי אופק ירושלים ►

גליון מס':

א. משכימין לביהכ"נ בערב פסח, כדי שיגמור 
סעודתו קודם ד' שעות )מ"ב סי' תכ"ט סקי"ג(.

פסח  בערב  לתודה  מזמור  אומרים  אין  ב. 
היו חמץ  תודה  ובחול המועד פסח, שלחמי 
ואפילו בערב פסח היה אסור להקריבה מפני 
שיבוא לידי נותר )שם סקי"ב(. ומ"מ אם התחיל 
דיש  כיון  פוסק,  אין  לתודה  מזמור  לומר 
נהגו  שלא  ואע"פ  לאמרו,  שנוהגין  מקומות 
סי'  )פמ"ג במ"ז  יפסיק  לא  עכ"פ אם התחיל  כן, 

תס"ח סק"ז(.

נזיר  ואיל  דהתודה  המשנה  אומרים  אבל  ג. 
אלא  שאינו  משום  מקומן,  איזהו  שבפרק 
לתודה  במזמור  משא"כ  בעלמא,  לזכרון 
שהיא במקום הקרבת תודה )ט"ז סי' תס"ח סק"ז(. 
וי"א הטעם משום שאינם רוצים לדלג משנה 
אחת בין שאר המשניות וחשבינן ליה כקורא 
בתורה )לבוש סי' תס"ח ס"י(. אבל לא יאמר היה"ר 

כאלו הקרבתי תודה )ערוה"ש סי' תכ"ט ס"ד(. 
ד. אין אומרים א-ל ארך אפים ולמנצח בערב 
יו"ט  דבשאר  ואע"ג  ס"ב(.  תכ"ט  סי'  )רמ"א  פסח 
אומרים, אין ערב פסח דומה לשאר ערב יום 

טוב כי הוא עצמו יום טוב )שו"ע הרב סי"ב(. 
נכון שיתעסק בדיני  ה. אחר תפילת המנחה 
הוא  ברוך  הקדוש  לו  ויחשוב  פסח,  קרבן 
כאלו קיים בפועל, ובשל"ה העתיק מסדה"י 

מה שילמוד כל אדם )מ"ב סי' תע"א סקכ"ב(. 
ו. מצוה לרחוץ ולגלח בערב יום טוב וילבוש 
בגדים נאים, וילך לבית המרחץ לאחר חצות 

לטבול לכבוד הרגל )רמ"א סי' תע"א ס"ג ומ"ב שם(. 
ז. מצה שיוצאין בה בלילה אסורים לאכול כל 
יום ארבעה עשר, כדי שיהא היכר לאכילתה 
מראש  כבר  לאכול  שלא  נוהגים  ויש  בערב, 
אע"פ  כפולה  או  נפוחה  ומצה  חודש. 
אסור  מ"מ  כחמץ,  לחשבה  בה  שמחמירין 
מצה  דבכלל  ואילך,  השחר  מעמוד  לאכלה 
נוהגים  ויש  ובמ"ב סקי"ב(.  )שם  היא מעיקר הדין 
להימנע כבר שלשים יום קודם הפסח שלא 
לאכול מצה, ]ומ"מ מצות חמץ של כל השנה 

מותר לאכול[ )מבית לוי(. 
להאכילו  אין  להבין  דעת  בו  שיש  קטן  ח. 
זה  בעבור  וכו'  לבנך  והגדת  דדרשינן  מצה, 
לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים 
לפניך, ואם כבר מילא הבן כריסו במצה לא 
לקטן,  חידוש  שאינו  זה  בעבור  לומר  שייך 
קטן  אבל  לקטנה.  קטן  בין  בזה  חילוק  ואין 
מיציאת  בלילה  שמספרין  מה  יודע  שאינו 

מצרים, מותר להאכילו כל היום )שם(.
קדושים  ישראל  שנהגו  חומרות  אותם  ט. 
מבושל  דבר  אוכלים  שאין  מה  כגון  בפסח, 
אצל השני, או מה שיש נוהגים לאכול רק מה 
במפעל  המיוצרים  ולא  בבית  והכינו  שעשו 
בפסח  רק  הם  הללו  חומרות  כל  וכדומה, 
עצמו, אבל לא בערב פסח לאחר זמן איסורו 
אוכלים  )קנה בשם(. אבל קטניות למנהג שאין 

זמן  לאחר  פסח  בערב  גם  בפסח,  אותם 
איסורו אין אוכלים אותם )חק יעקב סי' תע"א סק"ב(. 
י. אסור לאכול פת משעה עשירית ולמעלה, 
יכול לאכול  כדי שיאכל מצה לתיאבון, אבל 
מעט פירות או ירקות בין חי בין מבושל, וה"ה 
ימלא  לא  אבל  וכה"ג,  וביצים  ודגים  בשר 

כריסו מהם )שו"ע סי' תע"א ס"א ומ"ב סק"ג(. 
יא. אסור לעשות מלאכה בערב פסח מחצות 
שחיטת  זמן  שהוא  מפני  והטעם  ולמעלה, 

הפסח שכ"א מישראל חייב בו, ויום שמביאין 
ולכן אסור מדברי סופרים  כיו"ט,  הוא  קרבן 
עדיין  קרבן  דליכא  בזה"ז  ואפילו  במלאכה, 
ובמ"ב  ס"א  תס"ח  סי'  )שו"ע  עומד  במקומו  האיסור 

שם(. 

יב. ודוקא אם הוא עושה מלאכה גמורה דאז 
אפילו אם הוא עושהו בחינם ואפילו אם הוא 
בגדים  לתפור  וכגון  אסור,  ג"כ  יו"ט  לצורך 
עושה מלאכה להשתכר  הוא  וכן אם  ממש. 
אסור אפילו אינו מלאכה גמורה. אבל מתקן 
שנתקלקל  ישן  כלי  דהיינו  ליו"ט,  כליו  הוא 
לתקן  רשאי  קצת  שנקרעו  בגדיו  או  קצת 
שמותר  וה"ה  טוב,  יום  לצורך  ולתופרם 
בחינם,  הוא  אם  חבירו  לצורך  כ"ז  לעשות 
ואפילו אם הוא מעשה אומן ג"כ מותר )שו"ע 

ומ"ב שם ס"ב(.

גמורה  מלאכה  בכלל  הוא  כליו  כיבוס  יג. 
ואסור, ולכובסת עכו"ם מותר בכל גווני ליתן 

אחר חצות )מ"ב סק"ז(. 
יד. מותר לכתוב ספרים לעצמו דרך לימודו, 
דכיון שדרך לימודו ולעצמו הוא כותב אינה 
נראית כמלאכה גמורה, שבודאי אינו מתכוין 
והוי כתיקון בעלמא  והגונה,  גמורה  לכתיבה 
אסור  לאחרים  אבל  המועד,  לצורך  שהתירו 

אפילו בחינם )שו"ע ומ"ב שם סק"ט(. 
לעשות  מותר  יאכל  מה  לו  שאין  פועל  טו. 

מלאכה להשתכר )מ"ב שם סק"ו(. 
מתחילין  והכובסים  והספרים  החייטים  טז. 
טוב,  יום  לצורך  הוא  אם  חצות  עד  ועושין 
באלו  אלא  הקילו  ולא  שכר,  ליטול  ומותרין 
מפני שהעם צריכים להם הרבה )שו"ע ס"ה ומ"ב 

שם, וביה"ל סי' תקמ"ב ד"ה אפילו(. 

יז. ושאר מלאכות, אע"פ שאסורים להתחיל 
מ"מ אם התחילו קודם הנץ של יום י"ד מותר 
משהגיע  אבל  חצות,  עד  המלאכה  לגמור 
חצות חייבין להפסיק באמצע המלאכה )שו"ע 

ומ"ב שם(. 

יח. כל מה שמותר לעשות בחולו של מועד, 
הדיוט  מעשה  שעושה  או  האבד  דבר  כגון 
דברים  משאר  וכיו"ב  המועד  צורך  בו  ויש 
שמותרים  כ"ש  מועד,  של  בחולו  המותרים 
בערב פסח אחר חצות, וכן כל אותן שהתירו 
הבא  כגון  מועד  של  בחולו  ולכבס  לספר 
והיוצא מבית האסורין מותרין  ממדינת הים 

ג"כ בערב פסח אחר חצות )מ"ב סק"ז(. 
יט. מי שיצטרך לכתיבה בחוה"מ, כגון כתיבת 
המותר  ]באופן  וכדו'  בנק  והפקדות  צ'קים 
בחוה"מ[ ולא הספיק להכינם מקודם, עדיף 
מאשר  חצות  אחר  פסח  בערב  שיכתוב 

יכתבם בחוה"מ )מבית לוי(. 
וצחצוח  גיהוץ  וכן  בחנויות  וקניה  מכירה  כ. 

נעליים לצורך המועד מותר )שם(. 
ע"י  חצות  אחר  להסתפר  אסור  כא. 
ישראל אפילו בחינם משום דהוי מלאכה 
וע"י  אסור,  ג"כ  עצמו  ע"י  וכן  גמורה, 
להקל  אחרונים  הרבה  הסכימו  עכו"ם 
אע"פ שמטה ראשו לצד המספר ומסייע 

קצת )מ"ב סק"ה, שו"ע הרב ס"ד(. 
חצות  אחר  קטן  לספר  לגדול  אסור  כב. 

)מבית לוי(. 

כג. אם שכח ליטול צפרניו קודם חצות, יש 
להקל ליטלן אחר חצות אפילו ע"י עצמו או 

ע"י אחר בחינם )מ"ב שם(.

נכתב ע"י הר"ר מאיר רבינוביץ שליט"א

הלכות ערבי פסחים

ב
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■ ונשמרתם מאד לנפשותיכם ■
לאור המצב המורכב בו אנו שרויים, כאשר אף אחד אינו יודע מה ילד יום ולהיכן הם פני הדברים, 
טבע האדם שהוא נוטה לדאוג ולחרוד את דאגת המחר, מה יהיה וכיצד נהיה מסוגלים להתמודד אם 
וכאשר וכדו'. אי לכך אמרנו להתבונן מעט בדרכי נתיבותיהם של אבותינו ורבותינו, כיצד נהגו הם 
בשעת הסכנה. ולמעשה, היכן עובר שביל הזהב שבין חובת ההשתדלות וההתגוננות מפני הסכנה, 

לבין חובת האמונה והבטחון בק-ל חי צורנו וגואלנו.
וילן שם בלילה ההוא

התורה הקדושה מספרת לנו על יעקב אבינו, שבדרך הילוכו מבית אביו אל באר שבע בא עליו השמש וירדה 
הלילה, ומאחר שהיה צריך ללון שם נטל כמה מאבני המקום והניחם סביב למראשותיו וישכב במקום ההוא. 
מפרש רש"י מדוע היה יעקב צריך לאבנים, אלא "עשאן כמין מרזב סביב לראשו שהיה ירא מפני חיות רעות".
לימוד גדול אנו למדים מהנהגתו של יעקב אבינו, שעל אף שהיה מאמין עצום ובוטח בהשי"ת בכל העניינים, 
מכל מקום, כאשר הגיע הדבר לחובת שמירת הגוף מן הסכנה, לא סמך על הנס אלא עשה את ההשתדלות 
הנצרכת לחובת השמירה, זאת על אף שלגודל קדושתו היה ראוי לנסים ונפלאות, כמו שבאמת היה, שלאחר 
מריבת האבנים ביניהם נעשה נס והיו לאבן אחת, מכל מקום סבר יעקב אבינו שלכתחילה אסור לסמוך על 
הנס )זוהר ח"א קיא:(, לפיכך עשה יעקב את ההשתדלות שלו בכדי לצאת ידי חובת הציווי של 'ונשמרתם 

מאד לנפשותיכם' )דברים ד, טו(.
אולם יחד עם זאת הפלא ופלא, במקום אחר אנו מוצאים ביעקב אבינו עצמו שהיה נתון בסכנת חיים ממשית, 
ועל אף שמקודם התיירא במאד מן העתיד להיות, אך למעשה, בשעה שהתקרב לעצם הסכנה, לא נראה עליו 

שום בהלה וחרדה, שקט ושלווה היו מנת חלקו, כאילו ואין שום רעה מקדמת את פניו.
והיה זה כאשר שב יעקב אבינו מבית לבן הארמי לארץ כנען, ונודע לו ליעקב מן המלאכים שעשיו 
אחיו הולך לקראתו וארבע מאות איש עמו, מצוידים בכלי זין ומשחית לרוב, בעוד וליעקב אבינו לא 

היה שום כלי זין וכדומה, רק בניו ונשיו הלכו עמו.
יעקב אבינו אכן חשש והשתדל לקדם את הרעה בשלשה מיני דרכים, דורון תפילה ומלחמה, אך 
לבסוף, כאשר הגיע הלילה האחרון שלמחרתה עתיד לפגוש בעשיו וגייסותיו, אז מעידה עליו התורה 
הקדושה ואומרת "וילן שם בלילה ההוא", יעקב אבינו נטה ללון בשלום ושלווה השקט ובטח, כאילו 
ואין זה אלא לילה ככל הלילות ולא שעות מספר לפני מאורע שעלול להסתיים שלא בטוב. דבר 
כי בדרך כלל, בשעה שמתרגשת סכנה שכזו על האדם, כבר כמה  שהוא ממש היפך דרך הטבע, 

לילות לפני כן אינו מסוגל לעצום עין מגודל החרדה והדאגה מפני הבאות.
וצריך להבין את פשר הנהגתו של יעקב אבינו, שמחד גיסא לא סמך על הנס, אלא תמיד השתדל להתגונן 
מפני הסכנה באופן של דרך הטבע, ואילו מן הצד השני אנו מבחינים שכאילו ויעקב אבינו לא חשש כלל מפני 

הסכנות האורבות לפתחו, כמו במקרה הזה שעלה על יצועיו בנחת ובאין מחריד.
לאחר שעשה השתדלות אין לדאוג

אלא צריך לומר, שיעקב אבינו אכן נקט בדעה שהאדם אסור לו לכתחילה לסמוך על הנס וצריך 
היכן  ורק עד  זה הוא אך  כל  לעשות כל טצדקי בכדי להינצל מן הסכנות האורבות לפתחו, אולם 
שיש ביד האדם לעשות, יותר מזה אין לו לדאוג כלל, כלומר, אסור לאדם לדאוג ולחרוד מן הסכנה 
הממשמשת רק לשם דאגה גרידא, דאגה מעין זו הוא דאגה אסורה, שהלא 'גם כי אלך בגיא צלמות 
לא אירא רע כי אתה עמדי', אלא שאותו הבורא שמלווה אותנו ושומר על צעדינו מכל רע, הוא גם 

זה שציווה אותנו לשמור על נפשנו מן הסכנות והפגעים.
לפיכך, כל זמן שמסוגל האדם לעשות איזה השתדלות בכדי להינצל מן הסכנה, בוודאי שמחויב לעשותו 
לו לדאוג, הלא  נפשו שלא תינזק חלילה, אולם לאחר שכבר עשה את ההשתדלות שלו, מה  ולשמור על 

מהשם מצעדי גבר כוננו, ואם באלקים בטחתי לא אירא מה יעשה לי אדם.
וזהו פשר הנהגתו של יעקב אבינו, שהיה דואג רק למען יעשה את המוטל עליו לעשות מצד חובת 
ההשתדלות ושמירת הנפש, אך מלבד זאת לא היה ניכר עליו שום דאגה וחרדה כלל וכלל, והיה סומך 
על הקב"ה אלוקי אביו אברהם ואלקי אביו יצחק שיהא בעזרו. ומובן מאד כיצד היה יכול לנוח בהשקט 
ובטח ללא שום דאגה וחרדה מפני הבאות, שהרי מה לו לדאוג לאחר שמונח בכפות ידיו הרחומות של 

הקב"ה, כל מה דעביד רחמנא לטב עביד.
דאג רק אם יצא ידי חובת 'ונשמרתם'

במהלך ימי המלחמה הנוראה שעברה על ראשיהם של גולת ישראל, והמונים המונים מבני עמנו שתו מכוס 
ונד ממקום  התרעלה עד תומה רח"ל, מסופר על מרן הגרי"ז מבריסק זצוק"ל, שבמהלך המלחמה היה נע 
למקום וממסתור אחד למשנהו, במשך כל אותה תקופה ניכרה על פניו דאגה גדולה וחרדה מן המצב הנורא, 

ותמיד היה מחפש אולי ישנו מקום טוב יותר להימלט שמה עד יעבור זעם.
הקיץ  כי  נראה  עד שהיה  ביותר,  באופן מוחשי  ריחפה שם  נקלעו למקום שהסכנה  באחת התחנות 
עליהם הקץ וקרוב היום בו ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, כולם מסביב היו שרויים בפחד נורא 
ובבהלה, ואילו רק על הגרי"ז נחה ארשת של רוגע ומנוחת הנפש, האנשים שמסביבו לא יכלו לכבוש 
את תמיהתם, מדוע כל העת כשהיה נראה שיש כל מיני פתחי מילוט היה הרב שרוי בפחד עצום, ואילו 

דווקא עתה כשכלתה אליהם הרעה נחה עליו רוח של שלווה ומנוחת הנפש.
נענה להם הגרי"ז זצוק"ל ואמר, האמת היא שמעולם לא פחדתי מעצם הסכנה, סמוך אני ובטוח בהשי"ת 
שיעשה עמי את הטוב ביותר עבורי, אלא חושש הייתי שמא איני יוצא ידי חובתי בחובת 'ונשמרתם מאד 
לנפשותיכם', אולי מחויב הייתי לעשות דרך כזה או אחרת של השתדלות להימלט מן הסכנה, זאת הייתה 
דאגתי תמיד. אך עתה, כשהתברר מעל כל ספק שבדרך הטבע לא נותר לנו שום דרך מילוט והצלה, כבר 

לא נותר לי על מה לדאוג, הלא אני את ידי חובתי יצאתי, ומעתה אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמים.

<התחזקו<ת <הלכה
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מספר חדש

 • אשר יגע בהם יקדש •
הזדמנות  לנו  יש  בצדיקים?  התדבקות  מהי 
בהתדבקות  פרק  ללמוד  עכשיו  מיוחדת 
בצדיקים, היום, אין לנו מושג מה זה להתדבק 
בצדיקים, אנחנו רגילים ללכת לצדיקים לבקש 
נרוץ  חולה,  מישהו  ח"ו  ואם  ברכות,  מהם 
יחד כדי  גם  והנסתרים  לכל הצדיקים הגלויים 
של  המושג  זהו  האם  אך  ברכתם,  את  לקבל 
שהנחילו  הדרך  זו  האם  בצדיקים?  התדבקות 
הדורות?  צדיקי  שאר  וכל  הק'  הבעש"ט  לנו 
האם צדיק הוא ח"ו רק כמו פקיד בבנק שבאים 

אליו כדי למשוך מזומנים?!
בתורת המנחה שבפרשתנו אומרת התורה 'כל 
 – 'יקדש  מבאר  ורש"י  יקדש',  בהם  יגע  אשר 
יפסלו, ואם כשרה  להיות כמוה, שאם פסולה 
'כל  אמרו  כבר  וחז"ל  המנחה',  כחומר  יאכלו 
המחובר לטהור – טהור', ואולי אף אם בעבר 
שבימינו  הרי  אלו,  דברים  להסביר  קשה  היה 
יודעים  אנחנו  עכשיו  שהרי  בהסבר,  צורך  אין 
גורלו  את  לשנות  יכולה  קטנה  נגיעה  כל  כמה 
לנו  וא"כ אין  של האדם לחיים או ח"ו למוות, 
האומרות  אלו  רוחניות  הוראות  לגבי  שאלות 
הוא  גם  הופך  בקודש  שנוגע  דבר  כל  כי 
הפסח  בחג  ממש,  לזה  ובדומה  קודש,  להיות 
הבעל"ט, אנו יודעים שכל מאכל שנוגע בחמץ 
הרי גם הוא חמץ, וע"פ דברים אלו אנו יכולים 

ללמוד גם דרך בעבודת השי"ת.
נאמרה  בו',  'ולדבקה  שמצוות  פוסק  הרמב"ם 
עצמו  שמדבק  מי  וכל  חכמים,  תלמידי  על 
אליהם הוא נעשה בזה קדוש כמותם, והוא כמו 
אנו  וכאן  שמדבק את עצמו אל הבורא ממש, 

חוזרים לשאלתנו מהי ההתדבקות בחכמים?
הבעש"ט  שהפיץ  מאז  ובפרט  הדורות,  במשך 
הרבה  ראינו  בעולם,  דרכו  את  ותלמידיו  הק' 
בצדיקים  והתדבקו  שהתקרבו  שע"י  אנשים 
נעשו גם הם עצמם גדולים וקדושים, כי העיקר 
ולא  השי"ת,  בעבודת  דרך  לראות  היה  אצלם 
וברכות,  עצות  לקבל  כדי  לצדיקים  לבוא  רק 
כשאדם  כי  קרובים,  שיותר  כמה  להיות  אלא 
קושר את עצמו לצדיק הוא רואה ולומד ממנו 
איך להתלהב בעבודת השי"ת ואיך להתעלות 
למדרגות  להגיע  זוכה  שהוא  עד  ועוד,  עוד 

גבוהות, כי 'כל המחובר לטהור – טהור'.

)ע"פ טיב התורה – צו(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

בעת אשר נצטווה משה רבינו מפי הגבורה את אשר יאמר לאהרן 
ולבניו בפרשת קרבן העולה נאמר לו: 'זֹאת ּתֹוַרת ָהֹעָלה ַעל מֹוְקָדה 
ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָּכל ַהַּלְיָלה ַעד ַהֹּבֶקר ְוֵאׁש ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבֹו' – כלומר שיש 
מצוה מיוחדת שתהיה בקביעות ובתמידות אש על גבי המזבח אשר 
תבעיר ותיקוד ברציפות מערב עד בוקר כפי אשר מסתיימת פרשת 

תרומת הדשן עם הפסוק  'ֵאׁש ָּתִמיד ּתּוַקד ַעל ַהִּמְזֵּבַח ֹלא ִתְכֶּבה'.

עבודת השם ברציפות
עבודתינו  שתהיה  לעוררנו  באה  התורה  כי  בזה  ירמזון  הדברים 
נעשית בתמידות באש שלהבת אשר תבער באדם – כלשון הפסוק 
כל אדם  יצא  היום אשר  רק בשעות  לא   – ּבֹו'  ּתּוַקד  ַהִּמְזֵּבַח  'ְוֵאׁש 
אלא  והשעה,  העולם  בענייני  פועלים  ומלואה  תבל  ויושבי  לפעלו 
'ָּכל ַהַּלְיָלה ַעד ַהֹּבֶקר' - אף בשעות הלילה ימשיך את עבודתו ברצוף 
אהבה אם בלימוד התורה הקדושה ואם באמירת תיקון חצות הידוע 
במעלתה וגדלותה או באמירת דברי שירות ותשבחות לפני הקדוש 
ברוך הוא באשמורות הלילה ובכך ינצל את שעות הלילה המיוחדים 
והגבוהים כפי הידוע כי הלילה היא זמן של עת רצון עד אשר בכל 
חצות ליל יושב הקב"ה ולומד תורה עם הצדיקים בהיכלו, וכן העיד 
דוד המלך ע"ה על עצמו – 'מעולם לא עבר עלי חצות לילה בשינה' 
כפי אשר כתב בספרו ספר התהילים 'ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָלְך' 
– ונדרש בגמרא: עד חצות לילה היה עוסק בדברי תורה מכאן ואילך 

הרווה להקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות.
אין  תורה(:  תלמוד  )הל'  ברורה  הלכה  ז"ל  הרמב"ם  פוסק  גם  כן 
לזכות בכתר  רוב חכמתו אלא בלילה, לפיכך מי שרצה  אדם למד 
התורה יזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחד מהן בשינה ואכילה 
ושתיה ושיחה וכיוצא בהן אלא בתלמוד תורה ודברי חכמה, אמרו 
חכמים אין רנה של תורה אלא בלילה שנאמר קומי רוני בלילה'. וכן 
איתא בגמרא 'לא איברא לילה אלא לגירסא', וכאשר כתוב בזוהר 
הק' דברים מופלגים על כל מי שלומד תורה בלילה - מכריזין עליו 

ברקיע שנעשה ידידו של הקב"ה.

חוט של חסד משוך עליו
לא רק על שעת לילה אמורים הדברים - אין הכוונה דווקא לעת ערב 
זמן של חושך  גם במצב שהוא אצל האדם בפרטיות  ולילה, אלא 
ובכך  העבודה  ואש  האמונה  אור  אצלו  שיאיר  צריך  ואפילה  לילה 
יזכה לקרבת השם, כי האדם עצמו הוא משכן לשכינה כפי הנאמר 
'ְּבתֹוְך ִלִּבי ִמְׁשַּכן ֶאְבֶנה ְלִזיוֹו' על כן 'ָקְרַּבן ַאְקִריב לֹו ַנְפִׁשי ַהְיִחיָדה' 
עבודתו  את  לעשות  האיך  והמזבח  המשכן  מתורת  ללמוד  עליו   -

שיגרום נחת רוח ליוצרו.
ַהֹּבֶקר'  'ַעד  אזי  בלילה  כראוי  עבודתו  את  לעשות  שזוכה  מי  אכן 
לו  ומובטח  ּבֹו'  ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד  'ְוֵאׁש  זו שתהיה  ימשיך בהתרוממות 
זמן  'כל  כדתנא  וברוח  בגשם  וענייניו  צרכיו  בכל  דשמיא  סייעתא 
שתלמיד חכם יושב ועוסק בתורה בלילה, הקדוש ברוך הוא מושך 
עליו חוט של חסד ביום שנאמר 'יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה 
מזונותיו  לו  עוד אלא שהקב"ה ממציא  ולא  ט(,  מב  )תהלים  עמי' 

בכל יום  ויום'.
לא זו בלבד אלא אף לאחר שכבר יוקד בקרבו אהבת ודביקות בה' 
יהיה  לא  למען  העבודה  בדרכי  והולך  מוסיף  להיות  עליו  זאת  עם 
ֹלא  ּבֹו  ּתּוַקד  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  'ְוָהֵאׁש  הנרמז  וזהו  עומד,  ודרגת  בחינת 
ִתְכֶּבה' – אף שישנם כבר עצים בוערים ודולקים והאש טרם נכבה 
ֵעִצים  ַהֹּכֵהן  ָעֶליָה  'ּוִבֵער  - היתה הציווי להוסיף עוד עצים שנאמר 
ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר' – כלומר אפילו אם עדיין הולך יוקד ובוער - עם זאת 
עבודה  על  עבודה  ולהוסיף  תמידית  בהתחדשות  להתחזק  צריך 
בחשק ובהתלהבות ואף גם לגדור לעצמו גדרים וסייגים למען אשר 

'ֵאׁש ַהִּמְזֵּבַח ֹלא ִתְכֶּבה'. 

בקדשים - הלילה הולך אחר היום
ככלות ציווי תורת העולה, אמר ה' למשה את פרשת תורת המנחה 
ַמֲחִציָתּה  ָּתִמיד  ַלה'  ַיְקִריבּו  ֲאֶׁשר  ּוָבָניו  ַאֲהֹרן  ָקְרַּבן  'ֶזה  נאמר:  בו 
ַּבֹּבֶקר ּוַמֲחִציָתּה ָּבָעֶרב' – בפסוק זה גלום יסוד עצום לכל ענין של 
עבודת ה'   להיות האדם רואה את הנולד ולהכין מהזמנים הטובים 
הרקיע  כזוהר  בהירים  שאינם  מכן  אחר  הבאים  לזמנים  והמאירים 
ועל כן יחלק את התלהבותו 'ַמֲחִציָתּה ַּבֹּבֶקר' – כשהוא שעת בוקר 
וצלילות הדעת ולהשאיר 'ַמֲחִציָתּה ָּבָעֶרב' כשהוא בחשך אפילה אז 
יעורר את אהבתו הישנה של בוקר ומכח אותן שעות וזמנים נעלים 

יכניס ויתן אור בתוך ההסתרה להאיר את החושך.
וזהו הרמוז בדברי חז"ל 'בקדשים - הלילה הולך אחר היום', כלומר 
ביגיעת  תורה  בלימוד  השם  עבודת  שהם  קדשים  של  בעניינים 
מכח   – מהיום  ונשלם  הולך  הלילה  אזי  שמים,  וביראת  התפילה 
עבודת היום כאמור, יתר על כך עבודה שהיא בזמן של בחינת לילה 
שהיום  מה  באשר  ה'  לפני  ונאמנתו  דרגתו  את  האדם  על  מעידה 
שהיה  מכיוון  השם  לפני  נפשו  מסירות  על  ראיה  אינו  כדבעי  היה 
לו בהירות ואור חזק לעבודתו ולמה ימנע מלעבדו, ברם בעת לילה 
כאשר נסתם מעיינו ונסתר ממנו אור ה' ועם כל זאת ממשיך ועושה 
את מלאכתו נאמנה - אז מתגלה הדבר למפרע על כל עבודת יומו 

שהוא מאהבת ה'.

רווח להתבונן בין פרשה לפרשה
אף זה נרמז מזה המקרא שעל האדם להכין כל דבר ולשקול במאזני 
פלס וצדק אם הולך בדרך הישר והנכון ויתבונן לפעמים על עמדו 
ואם צועד הוא בדרך העולה בית א-ל,  ה'  היכן הוא אוחז בעבודת 
ולתת  להתבונן  שיוכל  בכדי  מחצה  מחצה  עבודתו  יעשה  כן  על 
רבינו  משה  עם  ה'  בדיבור  גם  אשר  כפי  לפרשה  פרשה  בין  רווח 
וכי  היו הפסקות בין דיבור ודיבור כמאמר המדרש בפרשיות אלו: 
בין פרשה  להתבונן  ריוח למשה  ליתן  היו הפסקות משמשות  מה 
לפרשה ובין ענין לענין - והרי דברים קל וחומר, ומה אם מי שהוא 
שומע מפי הקדוש ברוך הוא ומדבר ברוח הקודש צריך להתבונן בין 
פרשה לפרשה ובין ענין לענין, על אחת כמה וכמה הדיוט מן הדיוט.
יתן השי"ת שנזכה עוד לאכול האי שתא מן הזבחים ומן הפסחים 

ששים ושמחים בבנין שלם.

אש תמיד - תוקד בו
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דברי תורה מודפסים ומופצים בחופשיות על ידי ראׇמּפֹוסט

דברי תורה
עברית

"בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"

פרשת צו

פסח

divreysiach+subscribe@googlegroups.com :להצטרפות לרשימת מקבלי הגליון במייל ניתן לשלוח בקשה לכתובת
ניתן לתרום ולהקדיש ע”ג הגליון לע”נ, לרפואה ולהצלחה וכד’, נשמח לקבל עובדות, הנהגות, ושו”ת מרבינו.

תלמיד  של  מפנקסיו  קצרות,  אישיות  רשימות 
רבינו הגאון רבי יצחק שלמה קרלבך זצ”ל, ממה 
רבינו  במחיצת  ולשמוע  לשאול  לראות,  שזכה 
רבי  הגאון  לאחיו  נתונה  )תודתנו  שליט”א  מרן 
רבי  לע”נ  הדברים  מסירת  על  שליט”א  יחיאל 

יצחק שלמה בן ר’ שמואל(

פרק י”ד
Z  וחצי ללימוד שעה  חיזוק  רעיון לעשות  עלה 

בתחילת הסדר, למשך כמה שבועות בתענית 
דיבור במבצע של עשרות אלפי ₪, אבל יתכן 
שהכסף יבוא מהתורמים כאלה שכבר תורמים 
לכוללים, ואולי זה יהיה ע”ח תרומה להחזקה 
לעשות,  נכון  האם  אחר  כולל  של  שוטפת 

הכריע מו”ר, כן.
Z  אחד מחזיק משפחות אלמנות ויתומים ועתה

מציעים לו לשכור חנות גדולה לצורך מפעליו 
אבל יתכן שיהי’ ע”ח המשפחות שמחכים, כי 
לא יוכל בתקופה זו להוציא כסף על שניהם, 
– ענה, שישכור. כי גם זה לצורך הרוחתם של 

המשפחות.
Z  שנפטר אדם  שם  על  לקרוא  ענין  יש  האם 

בתוך השנה ללידת התינוק – ענה, כן.
Z  שאלו האם כשנאמר ללוות את האורח ארבע

דוקא ד”א  או  אמות האם מועיל בתוך הבית 
מחוץ לבית? ת. רק מחוץ לבית.

Z  באותו דוקא  צריך  הליווי  שאלו,  ענין  באותו 
לכן?  קודם  יום  אפשר  או  יוצא  שהאורח  יום 

ת. גם יום קודם.
Z  אבל אלקנה  קראו  לרבו  ושאל,  הגיע  יהודי 

נהרג ע”י שדרסו אותו האם ייקרא על שמו? 

שנקרא  שמואל  של  לאביו  יכוין  אבל  כן  ת. 
אלקנה.

Z  על ושואל  סנדקאות  לו  שנותנים  סיפר  א’ 
מה לכוין? ענה מו”ר יכוין לשם מצוה, ושלא 

יפגום בבריתו ושיהי’ צדיק.
Z  ?בחכמה מופלג  נקרא  מי  מו”ר  את  שאלו 

וענה, מרן הרב שטיינמן.
Z  לו ואמר  מו”ר  את  אחד  שאל  האחרון  בזמן 

יושן  לא  אתה  כנראה  לו,  השיב  עייף,  שהוא 
מספיק בלילה.

Z  רבה באמצע אהבה  א’ שאל ששומע שאחר 
עושה,  טוב  האם  טאטא  טאטא  ואומר  בוכה 
לדבר  אסור  )כי  מלקות...  לקבל  צריך  השיב 

בשעת התפילה(.
Z  בירכו על מו”ר שליט”א שחלק מחכמתו, ענה

אמן וסיפר שמרן החזו”א אמר אם העולם כך 
לברך  אפשר  אזי  אמת  לא  שזה  גם  חושבים 
לבטלה  ברכה  זה  לי  אמר  ]פ”א  אמן  ולענות 

אבל אמן מותר לענות[.
Z  של באוצר  סוכה  עצי  להניח  מותר  האם  ש. 

ספרים )השאלה הגיע מישיבת סלבודקה(. ת. 
אין בזה קדושה וגם שהשתמשו בהם זה רק 
ואסור להניח שם אבל  בזיון  ויש בזה  הזמנה 

טליתות מותר. 
Z  באמריקה מחלה  מחמת  שנמצא  א”י  בן  ש. 

כבר 4 שנים מה דינו ליו”ט שני. ענה מו”ר, כל 
שדעתו לחזור חשיב בן א”י.

Z  .הוסיפו ושאלו, הנ”ל נתנו לו תפקיד של מורה
וענה שוב מו”ר: הרי אילו היה בריא היה חוזר 

הרי הוא חשיב כל שדעתו לחזור. 
Z  אחים שתי  יש  לחתן  בה  הצעה  על  שאלו, 

ענה:  לספר.  צריך  האם  לכלה  או  חופשים 
לכלה כן לחתן לא. 

Z  ירושה על  צואה  שכתבה  אשה  על  שאלו 
מפני  שניים  פי  יקבל  הבכור  קיבלה,  שהיא 
של  דין  אין  אמא  אצל  טוב,  הכי  הילד  שהוא 
דנים  איך  בכור מאידך כתבה שהוא הכי טוב 
את צואתה. מו”ר ענה, הוי כמתנה וגם עשתה 
לשון  אמרה  אם  גם  בעיה  שום  בזה  אין  קנין 

של טעות.
Z  ש. לראות ת”ח גם שלא מבינים כלום רק כדי

לראות האם יש בזה ביטול תורה. ת. לא, כל 
הרואה דוד זוכה לתלמודו – טוב רואי. הגר”י 
מרן  חמיו  בשם  הוסיף  שליט”א  זילברשטין 
לראותו  היינו   – רבו  פני  שהקבלת  הגריש”א 

בלבד )עי’ מדרש רבה ויקרא ב’ א’(.
Z  אחד שאל שהוא רוצה לכתוב ס”ת אבל ע”י

כך לא יוכל לנדב לישיבות. ענה לו מו”ר, אם 
לא השתתף בס”ת כתיבת ספר תורה קודמת 

דמצוה שלו.
Z  נרות מדליק  אמו  שברשות  רוסי  בחור  ש. 

בת  שנעשתה  אחותו  שנים  ארבע  כבר  שבת 
ואשה  גבר  שיש  בית  שום  אין  אומרת  מצוה 
היא  חזקה,  לו  שיש  טוען  הוא  מדליק  שגבר 
צודקת וגם שאין לו חזקה שלא היה מי שהוא 
אחר חזקה בפני קטן אין חזקה בב”ב מב. ת. 
הסכים, שבת כט תוס’ אנשים, הרב גורס נשים 

עיי”ש.
Z  ש. אשה רוצה לתרום כליה, ונדרה שתתן, ויש

ליתן  מעדיפה  היא  שזקוקים  אחים  שני  לה 
חפץ.  לא  זה  מו”ר,  ענה  יכולה?  האם  לקטן 

הנדר לא חל, יכולה ליתן למי שרוצה.

חג הפסח

עלי שיח

קדש ורחץ וכו’ 
)עי’  ז”ל  הראשונים  ידי  על  תוקנו  הסדר  סימני 
תיקנו  והם  ס”ה(.  סי’  פסח  הלכות  ויטרי  מחזור 
כגון  הסדר  משך  שנוהגים  הפרטים  את  לומר 
קידוש ואח”כ רחיצת הידיים, ותיקנו את הסימנים 
כל  ולעשות  לאחר  ומה  להקדים  מה  שידעו  כדי 
הסדר,  שעת  כל  הנוהג  דבר  ולכן,  במקומו.  דבר 
)דהזכירו רק  ד’ כוסות, לא הזכירו בסימנים  כגון 
מה שיש לנהוג עכשיו כמו מגיד רחצה וכו’(. וזה 
גם הטעם שלא נאמר הסיבה, כי נוהג בכל הסדר 

)שמענו מרבנו(. 

כרפס  ורחץ,  קדש,  סימנים,  תקנו  שבכלל  ומה 
וכו’, יש לומר כיון שבליל הסדר יש כל כך הרבה 
מצוות מצה מרור וחרוסת וכרפס ואפיקומן ועוד, 
ויש לכל דבר פרטים, כגון שלכרפס יש ליטול ידים 
הכל  את  שיזכרו  סימנים  לעשות  תיקנו  תחילה, 
פסח  הלכות  הפרדס  בספר  הוא  )וכן  יטעו  ולא 
עמוד נ”ה ומחזור ויטרי, פסח סי’ צ”ה(.                         

ארבע כוסות
על שתיית ארבעה כוסות לא תיקנו חז”ל לשאול 
תיקנו  דרבנן  מילי  על  דגם  ]אע”ג  נשתנה  מה 

לשאול שהרי מרור בזה”ז דרבנן וגם הטיבול הוא 
רוה”פ[,  לדעת  מדרבנן  היא  ההסיבה  וכן  דרבנן 
וי”ל הטעם, דשתיית היין לא חשיב שינוי כ”כ דגם 
השנה  ימות  בשאר  ויו”ט  שבת  סעודות  בשאר 
מקדשים על היין, ודעת הרמב”ם בפ”ל מהלכות 
שבת ה”ט דגם סעודה שלישית יש לקבוע על היין 
עיין  יין  בשתיית  יותר  רגילים  היו  בזמניהם  ]וגם 
בימות  סעודות  דבשאר  אף  ולכן  ב’[  ח’  כתובות 
השנה אין ד’ כוסות, מ”מ תו לא חשיב שינוי כ”כ 

ולא תיקנו.                          
)שיח הפסח(         
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מודים לה' על ההזדמנות שיש לנו להתחבר, לחזק 

. באמת אמרו לי שיש הנחיות, אמרתי אצלנו אותכם
מי אומר לא  כל ההנחיות זה רק מבורא עולם. כי

כל ההנחיות זה לצאת? בורא עולם אומר לא לצאת, 
 שמו לעד. מאבא, ישתבח

כמה צריכים להודות לבורא עולם על המתנה הזו 
, קורונהשהוא הביא לעולם, מתנה שקוראים לה 

. כי אם לא במח, מתנה לעם ישראל ולכל העולם כולו
בכח. אין חילולי שבת בפרהסיא! בלי לפרט, אבא 

 ! סגר את הכל! הכל סגור! שבשמיים סגר את הכל

אים! איזה אי אפשר להבין, ממש, איזה פלא פל
 נפלאות הבורא מה שבורא עולם עשה. 

הרי תמיד יש משקל, מאזניים, כף זכות וכף חובה. 
ועכשיו הכף זכות, אוהו, יש זכות לעם ישראל בגדול 

הנוראים מאוד מאוד, כמו מאוד. בגלל שהעוונות 
 חילולי שבת בפרהסיא, הכל מושבת, ישתבח שמו לעד.

דיברנו, כמה רבנים ומי יכל לעשות דבר כזה? כמה 
דיברו, הצלחנו להשפיע פה על אחד, שם על אחד. והנה 
בורא עולם עשה דבר נפלא, סגר את הכל! הכל הוא 

 סגר, ישתבח שמו לעד.

פעם אני חוזר להגיד, שהטובה שבורא עולם, ועוד 
. מצד אבא שבשמיים, הטובה הוא שהוא עושה איתנו

ישראל, אחד, בפלאי פלאים התמעטו העוונות של עם 
ומצד שני בפלאי פלאים עולים הזכויות של עם 

 ישראל, כל הזמן עולים הזכויות.

שומע כל כך הרבה קבלות שאנשים מקבלי על אני 
 . עצמם, והתחזקויות

ממש דור שכולו זכאי! עכשיו יכול להיות בקלי קלות, 
 – חז"ל אמרו שאם עם ישראל ישמרו שבת אחת

 יגאלו!

אני פונה לכל אחד ואחד, כל מי ששומע אותי, גם לכן 
אלו ששומרים שבת, שיתחזקו עוד יותר, ויוסיפו 

יענגו את השבת קצת, לקבל את השבת יותר מוקדם, 
, ישירו יותר שירים בשבת, יותר, יותר ממתקים

. ואלה שעד היום עדיין לא שומרים לשמוח בשבת
שבת, הנה, בורא עולם הביא אותנו למצב, שהנה 

ואתה תעזור לעצמך, קצת! בבקשה, עם קצת מאמץ, 
 ולכל העולם הזה, לא רק ליהודים, קצת מאמץ!

בכלל לא מאמץ, אתה יכול לקבל את זה בתור כיף וזה 
גם לי אין שעון שבת  לא בתור מאמץ. מה יש? מה?

שאירים כמה אורות דלוקים, במקומות בבית, מ
שרוצים שישאר כל השבת אור, וזהו! שמים פלטה, 
שמים דוד של מים, וזהו. גם אם אדם אין לו, אז יכול 
להסתדר שבת אחת, העיקר שכל אחד יחליט שהשבת 

 הזו ושבת הבאה גם הוא ישמור את השבת.

טוב, באמת, יבוא משיח יהי רצון בקרוב ממש, תזכור 
ך: "תשמע, אתה לא עיכבת אותי, שמרת את יגיד ל
 .!"השבת

כל אחד יתחזק לשמור את השבת! מה יש? ממילא לכן 
 ה' יתברך עזר לנו. אין לאיפה ללכת.

וכל מי שיכול להשפיע על מישהו, להתקשר אליו, 
ולדבר איתו, באיזה שהוא אופן ישפיע עליו. יגיד: 
"קיבלתי על עצמי לשמור שבת, בא תשמור גם אתה 
אחי היקר! בא תעשה גם אתה! מה יש? שבת אחת, 

 שתי שבתות, מה יש?"

ממש זקוקים לגאולה השלמה. כולנו! כל כולנו 
 העולם.

מישהו יכול לחשוב 'שיבוא משיח ונתפטר כי 
מהקורונה', אחד יחשוב 'יבוא משיח ויכסה לי את 
המינוס'... איי איי איי... שיבוא משיח צדקנו ויתגלה 

מלכות ה' בעולם! לא יהיה עוד בזיון  שה' מלך! תתגלה
למלך! אתם לא יודעים איזה בזיון יש למלך כעושים 
חילול שבת בפרהסיא, באים אלפים של אנשים ביחד, 

 וכאילו אומרים 'אין אלוקים'... ח"ו.

מי שמחלל שבת הוא כיאלו אומר שאין אלוקים, כי 
וזה ממש חילול שם שמיים גדול  שבת. ןאין תורה ואי

 .מאוד

לא יכול להגיד 'יש אלוקים' ואתה לא שומר אתה 
שבת. למה חז"ל קבעו שמי שלא שומר שבת יש לו דין 
של גוי? למה? כי הוא לא מאמין! אי אפשר להגיד 
שאתה מאמין ואתה שומר שבת, אין כזו מציאות, מי 

 שמאמין שומר שבת.

במי אתה מאמין? בבורא עולם שברא את העולם כי 
 יום השביעי. במי אתה מאמין? בשישה ימים ונח ב

אתה מאמין בבורא שברא את העולם, זה הבורא! אם 
שהוא נח ביום השביעי, בשבת, והוא אומר לך תנוח. 
ואתה לא יכול להגיד שאתה מאמין ולא שומר שבת, 
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 • אשר יגע בהם יקדש •
הזדמנות  לנו  יש  בצדיקים?  התדבקות  מהי 
בהתדבקות  פרק  ללמוד  עכשיו  מיוחדת 
בצדיקים, היום, אין לנו מושג מה זה להתדבק 
בצדיקים, אנחנו רגילים ללכת לצדיקים לבקש 
נרוץ  חולה,  מישהו  ח"ו  ואם  ברכות,  מהם 
יחד כדי  גם  והנסתרים  לכל הצדיקים הגלויים 
של  המושג  זהו  האם  אך  ברכתם,  את  לקבל 
שהנחילו  הדרך  זו  האם  בצדיקים?  התדבקות 
הדורות?  צדיקי  שאר  וכל  הק'  הבעש"ט  לנו 
האם צדיק הוא ח"ו רק כמו פקיד בבנק שבאים 

אליו כדי למשוך מזומנים?!
בתורת המנחה שבפרשתנו אומרת התורה 'כל 
 – 'יקדש  מבאר  ורש"י  יקדש',  בהם  יגע  אשר 
יפסלו, ואם כשרה  להיות כמוה, שאם פסולה 
'כל  אמרו  כבר  וחז"ל  המנחה',  כחומר  יאכלו 
המחובר לטהור – טהור', ואולי אף אם בעבר 
שבימינו  הרי  אלו,  דברים  להסביר  קשה  היה 
יודעים  אנחנו  עכשיו  שהרי  בהסבר,  צורך  אין 
גורלו  את  לשנות  יכולה  קטנה  נגיעה  כל  כמה 
לנו  וא"כ אין  של האדם לחיים או ח"ו למוות, 
האומרות  אלו  רוחניות  הוראות  לגבי  שאלות 
הוא  גם  הופך  בקודש  שנוגע  דבר  כל  כי 
הפסח  בחג  ממש,  לזה  ובדומה  קודש,  להיות 
הבעל"ט, אנו יודעים שכל מאכל שנוגע בחמץ 
הרי גם הוא חמץ, וע"פ דברים אלו אנו יכולים 

ללמוד גם דרך בעבודת השי"ת.
נאמרה  בו',  'ולדבקה  שמצוות  פוסק  הרמב"ם 
עצמו  שמדבק  מי  וכל  חכמים,  תלמידי  על 
אליהם הוא נעשה בזה קדוש כמותם, והוא כמו 
אנו  וכאן  שמדבק את עצמו אל הבורא ממש, 

חוזרים לשאלתנו מהי ההתדבקות בחכמים?
הבעש"ט  שהפיץ  מאז  ובפרט  הדורות,  במשך 
הרבה  ראינו  בעולם,  דרכו  את  ותלמידיו  הק' 
בצדיקים  והתדבקו  שהתקרבו  שע"י  אנשים 
נעשו גם הם עצמם גדולים וקדושים, כי העיקר 
ולא  השי"ת,  בעבודת  דרך  לראות  היה  אצלם 
וברכות,  עצות  לקבל  כדי  לצדיקים  לבוא  רק 
כשאדם  כי  קרובים,  שיותר  כמה  להיות  אלא 
קושר את עצמו לצדיק הוא רואה ולומד ממנו 
איך להתלהב בעבודת השי"ת ואיך להתעלות 
למדרגות  להגיע  זוכה  שהוא  עד  ועוד,  עוד 

גבוהות, כי 'כל המחובר לטהור – טהור'.

)ע"פ טיב התורה – צו(

<המערכ<<ת

<הפ<<רש<ה

בעת אשר נצטווה משה רבינו מפי הגבורה את אשר יאמר לאהרן 
ולבניו בפרשת קרבן העולה נאמר לו: 'ֹזאת ּתֹוַרת ָהֹעָלה ַעל מֹוְקָדה 
ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָּכל ַהַּלְיָלה ַעד ַהֹּבֶקר ְוֵאׁש ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבֹו' – כלומר שיש 
מצוה מיוחדת שתהיה בקביעות ובתמידות אש על גבי המזבח אשר 
תבעיר ותיקוד ברציפות מערב עד בוקר כפי אשר מסתיימת פרשת 

תרומת הדשן עם הפסוק  'ֵאׁש ָּתִמיד ּתּוַקד ַעל ַהִּמְזֵּבַח ֹלא ִתְכֶּבה'.

עבודת השם ברציפות
עבודתינו  שתהיה  לעוררנו  באה  התורה  כי  בזה  ירמזון  הדברים 
נעשית בתמידות באש שלהבת אשר תבער באדם – כלשון הפסוק 
כל אדם  יצא  היום אשר  רק בשעות  לא   – ּבֹו'  ּתּוַקד  ַהִּמְזֵּבַח  'ְוֵאׁש 
אלא  והשעה,  העולם  בענייני  פועלים  ומלואה  תבל  ויושבי  לפעלו 
'ָּכל ַהַּלְיָלה ַעד ַהֹּבֶקר' - אף בשעות הלילה ימשיך את עבודתו ברצוף 
אהבה אם בלימוד התורה הקדושה ואם באמירת תיקון חצות הידוע 
במעלתה וגדלותה או באמירת דברי שירות ותשבחות לפני הקדוש 
ברוך הוא באשמורות הלילה ובכך ינצל את שעות הלילה המיוחדים 
והגבוהים כפי הידוע כי הלילה היא זמן של עת רצון עד אשר בכל 
חצות ליל יושב הקב"ה ולומד תורה עם הצדיקים בהיכלו, וכן העיד 
דוד המלך ע"ה על עצמו – 'מעולם לא עבר עלי חצות לילה בשינה' 
כפי אשר כתב בספרו ספר התהילים 'ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָלְך' 
– ונדרש בגמרא: עד חצות לילה היה עוסק בדברי תורה מכאן ואילך 

הרווה להקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות.
אין  תורה(:  תלמוד  )הל'  ברורה  הלכה  ז"ל  הרמב"ם  פוסק  גם  כן 
לזכות בכתר  רוב חכמתו אלא בלילה, לפיכך מי שרצה  אדם למד 
התורה יזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחד מהן בשינה ואכילה 
ושתיה ושיחה וכיוצא בהן אלא בתלמוד תורה ודברי חכמה, אמרו 
חכמים אין רנה של תורה אלא בלילה שנאמר קומי רוני בלילה'. וכן 
איתא בגמרא 'לא איברא לילה אלא לגירסא', וכאשר כתוב בזוהר 
הק' דברים מופלגים על כל מי שלומד תורה בלילה - מכריזין עליו 

ברקיע שנעשה ידידו של הקב"ה.

חוט של חסד משוך עליו
לא רק על שעת לילה אמורים הדברים - אין הכוונה דווקא לעת ערב 
זמן של חושך  גם במצב שהוא אצל האדם בפרטיות  ולילה, אלא 
ובכך  העבודה  ואש  האמונה  אור  אצלו  שיאיר  צריך  ואפילה  לילה 
יזכה לקרבת השם, כי האדם עצמו הוא משכן לשכינה כפי הנאמר 
'ְּבתֹוְך ִלִּבי ִמְׁשַּכן ֶאְבֶנה ְלִזיוֹו' על כן 'ָקְרַּבן ַאְקִריב לֹו ַנְפִׁשי ַהְיִחיָדה' 
עבודתו  את  לעשות  האיך  והמזבח  המשכן  מתורת  ללמוד  עליו   -

שיגרום נחת רוח ליוצרו.
ַהֹּבֶקר'  'ַעד  אזי  בלילה  כראוי  עבודתו  את  לעשות  שזוכה  מי  אכן 
לו  ומובטח  ּבֹו'  ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד  'ְוֵאׁש  זו שתהיה  ימשיך בהתרוממות 
זמן  'כל  כדתנא  וברוח  בגשם  וענייניו  צרכיו  בכל  דשמיא  סייעתא 
שתלמיד חכם יושב ועוסק בתורה בלילה, הקדוש ברוך הוא מושך 
עליו חוט של חסד ביום שנאמר 'יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה 
מזונותיו  לו  עוד אלא שהקב"ה ממציא  ולא  ט(,  מב  )תהלים  עמי' 

בכל יום  ויום'.
לא זו בלבד אלא אף לאחר שכבר יוקד בקרבו אהבת ודביקות בה' 
יהיה  לא  למען  העבודה  בדרכי  והולך  מוסיף  להיות  עליו  זאת  עם 
ֹלא  ּבֹו  ּתּוַקד  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  'ְוָהֵאׁש  הנרמז  וזהו  עומד,  ודרגת  בחינת 
ִתְכֶּבה' – אף שישנם כבר עצים בוערים ודולקים והאש טרם נכבה 
ֵעִצים  ַהֹּכֵהן  ָעֶליָה  'ּוִבֵער  - היתה הציווי להוסיף עוד עצים שנאמר 
ַּבֹּבֶקר ַּבֹּבֶקר' – כלומר אפילו אם עדיין הולך יוקד ובוער - עם זאת 
עבודה  על  עבודה  ולהוסיף  תמידית  בהתחדשות  להתחזק  צריך 
בחשק ובהתלהבות ואף גם לגדור לעצמו גדרים וסייגים למען אשר 

'ֵאׁש ַהִּמְזֵּבַח ֹלא ִתְכֶּבה'. 

בקדשים - הלילה הולך אחר היום
ככלות ציווי תורת העולה, אמר ה' למשה את פרשת תורת המנחה 
ַמֲחִציָתּה  ָּתִמיד  ַלה'  ַיְקִריבּו  ֲאֶׁשר  ּוָבָניו  ַאֲהֹרן  ָקְרַּבן  'ֶזה  נאמר:  בו 
ַּבֹּבֶקר ּוַמֲחִציָתּה ָּבָעֶרב' – בפסוק זה גלום יסוד עצום לכל ענין של 
עבודת ה'   להיות האדם רואה את הנולד ולהכין מהזמנים הטובים 
הרקיע  כזוהר  בהירים  שאינם  מכן  אחר  הבאים  לזמנים  והמאירים 
ועל כן יחלק את התלהבותו 'ַמֲחִציָתּה ַּבֹּבֶקר' – כשהוא שעת בוקר 
וצלילות הדעת ולהשאיר 'ַמֲחִציָתּה ָּבָעֶרב' כשהוא בחשך אפילה אז 
יעורר את אהבתו הישנה של בוקר ומכח אותן שעות וזמנים נעלים 

יכניס ויתן אור בתוך ההסתרה להאיר את החושך.
וזהו הרמוז בדברי חז"ל 'בקדשים - הלילה הולך אחר היום', כלומר 
ביגיעת  תורה  בלימוד  השם  עבודת  שהם  קדשים  של  בעניינים 
מכח   – מהיום  ונשלם  הולך  הלילה  אזי  שמים,  וביראת  התפילה 
עבודת היום כאמור, יתר על כך עבודה שהיא בזמן של בחינת לילה 
שהיום  מה  באשר  ה'  לפני  ונאמנתו  דרגתו  את  האדם  על  מעידה 
שהיה  מכיוון  השם  לפני  נפשו  מסירות  על  ראיה  אינו  כדבעי  היה 
לו בהירות ואור חזק לעבודתו ולמה ימנע מלעבדו, ברם בעת לילה 
כאשר נסתם מעיינו ונסתר ממנו אור ה' ועם כל זאת ממשיך ועושה 
את מלאכתו נאמנה - אז מתגלה הדבר למפרע על כל עבודת יומו 

שהוא מאהבת ה'.

רווח להתבונן בין פרשה לפרשה
אף זה נרמז מזה המקרא שעל האדם להכין כל דבר ולשקול במאזני 
פלס וצדק אם הולך בדרך הישר והנכון ויתבונן לפעמים על עמדו 
ואם צועד הוא בדרך העולה בית א-ל,  ה'  היכן הוא אוחז בעבודת 
ולתת  להתבונן  שיוכל  בכדי  מחצה  מחצה  עבודתו  יעשה  כן  על 
רבינו  משה  עם  ה'  בדיבור  גם  אשר  כפי  לפרשה  פרשה  בין  רווח 
וכי  היו הפסקות בין דיבור ודיבור כמאמר המדרש בפרשיות אלו: 
בין פרשה  להתבונן  ריוח למשה  ליתן  היו הפסקות משמשות  מה 
לפרשה ובין ענין לענין - והרי דברים קל וחומר, ומה אם מי שהוא 
שומע מפי הקדוש ברוך הוא ומדבר ברוח הקודש צריך להתבונן בין 
פרשה לפרשה ובין ענין לענין, על אחת כמה וכמה הדיוט מן הדיוט.
יתן השי"ת שנזכה עוד לאכול האי שתא מן הזבחים ומן הפסחים 

ששים ושמחים בבנין שלם.

אש תמיד - תוקד בו

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית: ר' יעקב רבינוביץ  |  עורך:  ש. גולדשטיין

טיב
ההודעות

יו"ר הוועדה הרוחנית: ר' יעקב רבינוביץ  |  עורך:  ש. גולדשטיין

509

שבת הגדול

פ"ש  חספ | א

הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
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ומברך". מבואר מדברי הרמב"ם שבוצעים  שלם 

ברכות  לפני  ידים  שנוטלים  אחרי  רק  המצה  את 

"המוציא" ו"על אכילת מצה".

מצה  "ויקח  שם(:  )או"ח  כתב  ה"טור"  אולם 

מן  לאחד  חציה  ויתן  לשנים,  ויבצענה  האמצעית 

ישים  השני  וחציה  לאפיקומן...  לשומרה  המסובין 

בין ב' השלימות, כדי שיפגע בשלימה תחלה כשיבוא 

ויגביה  לבצוע,  לו  יש  שממנה  המוציא  ברכת  לברך 

הקערה שבה המצות ויאמר הא לחמא וכו' עד מה 

המצה  את  שבוצעים  מדבריו  מבואר  נשתנה". 

בתחילת הסדר לפני אמירת "הא לחמא עניא". וכן 

בכל  נוהגים  וכך  )שם(,  ערוך  בשלחן  המחבר  פסק 

"לחם עוני,  עני", דרשו על כך בגמרא )פסחים קטו:(: 

לחם שעונין עליו דברים הרבה. דבר אחר לחם עוני, 

עני כתיב, מה עני שדרכו בפרוסה אף כאן בפרוסה". 

הכל  פפא,  רב  "אמר  לט:(:  )ברכות  בגמרא  שנינו  וכן 

ובוצע,  שלימה  בתוך  פרוסה  שמניח  בפסח  מודים 

מאי טעמא לחם עני כתיב".

הסדר  בהתחלת  המצה,  את  בוצעים  אימתי 

מחלוקת  מצינו  כך  על  הסעודה.  בהתחלת  או 

ומצה  חמץ  )הלכות  כתב  הרמב"ם  הראשונים,  בין 

"מברך על נטילת ידים, ונוטל ידיו שניה  פ"ח ה"ו(: 

ולוקח  ההגדה,  קריאת  בשעת  דעתו  הסיח  שהרי 

שני רקיקין, חולק אחד מהן ומניח הפרוסה לתוך 

 הטעם חבוצעים א  המצה
לפני סהא לשמא עניאס

הבה  לטובה,  עלינו  הבא  הפסח  חג  לקראת 

שנזכרו  הסימנים  ט"ו  מתוך  הרביעי  בסימן  נתבונן 

בשלחן  כמבואר  שפירושו  "יחץ",  הסדר  בתחילת 

האמצעית  מצה  "ויקח  ו(:  סעיף  תעג  סימן  )או"ח  ערוך 

ויבצענה לשתים". וביאר ה"מגן אברהם" )ס"ק כ( כי 

מקור המנהג לבצוע את המצה לשנים, הוא ממה 

ָיִמים  ְבַעת  "שִׁ טז-ג(:  )דברים  ראה  בפרשת  שכתוב 

ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצוֹת ֶלֶחם עִֹני". 

והנה יש כאן קרי וכתיב, כי הקרי עם הנקודות 

"לחם  הוא  הנקודות  בלי  והכתיב  עוני"  "לחם  הוא 

ביאור נחגב חל הסכל בוס חראוי לפר"ם בימים אלו 

 יוצאי מצרים עחו סישץס ופר"ו א  המצו  חלהם 
כדי ל   פרו"ו  מצו  לאלו חלא היה להם

דברי שיזוק על הקחר בין אבו  לבנים

לקראת שבת הגדול הבא עלינו לטובה, דבר בעתו מה טוב לפתוח בדברי חיזוק על המצב הקשה השורר בעולם מפאת המגפה, שגורם לאנשים 

להיסגר בבית עם כל המשפחה, והרי כלל גדול גילה לנו הבעל שם טוב הקדוש זי"ע, כפי שהביא ב"תולדות יעקב יוסף" )פרשת נח( שצריך לחפש בכל דין 

את החסד הטמון בו, ועל ידי זה אנו ממתיקים את הדין לחסד, שזה היה כוחו של נחום איש גם זו )תענית כא.( שאמר על הכל: "גם זו לטובה", כי על ידי 

האמונה שגם הדין הוא לטובה נהפך הדין לחסד.

נקדים מה שהביא ה"מטה משה" )דיני פסח סימן תקמב( בשם רבו המהרש"ל, הטעם שקוראים לשבת שלפני הפסח "שבת הגדול", על שם ההפטרה 

שרבים נוהגים לקרוא בשבת הגדול בדברי מלאכי הנביא, שמסתיים בפסוק )מלאכי ג-כג(: "הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה' 'הגדול' 

והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם".

ויש להוסיף תבלין לבאר הקשר בין שבת הגדול לקירוב הגאולה על ידי שישלח הקב"ה את אליהו הנביא, על פי מה שמבואר בתוספות )שבת פז: ד"ה 

ואותו יום( הטעם שקוראים לשבת שלפני הפסח "שבת הגדול":

"ועל כן קורין אותו שבת הגדול, לפי שנעשה בו נס גדול, כדאמרינן במדרש כשלקחו פסחיהם באותה שבת, נתקבצו בכורות אומות העולם אצל ישראל 

ושאלום למה היו עושין כך, אמרו להן זבח פסח לה' שיהרוג בכורי מצרים, הלכו אצל אבותיהם ואל פרעה לבקש ממנו שישלחו ישראל ולא רצו, ועשו 

בכורות מלחמה והרגו מהן הרבה, הדא הוא דכתיב )תהלים קלו-י( למכה מצרים בבכוריהם".

נמצינו למדים מזה כי בשבת הגדול נעשה הנס, שהיה פירוד גדול בין בכורי המצרים לאבותיהם, וידוע מה שאמר החכם מכל אדם )קהלת ז-יד(: "זה 

לעומת זה עשה האלקים". נמצא כי בשבת הגדול שהיה פירוד גדול בין אבות לבנים בצד הקליפה, יש סגולה נפלאה בצד הקדושה לקרב בין אבות לבנים, 

לכן הזמן גורם לקרב מה שהבטיח הקב"ה לשלוח את אליהו הנביא: "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם". 

הנה כי כן כאשר אנו רואים המצב הקשה שגרם לחזק הקשר בין אבות לבנים שמוכרחים לשבת יחד בבית, עלינו למצוא בתוך הצרה את הנקודה הנפלאה 

של נחום איש גמזו שאמר על הכל "גם זו לטובה", כי נוצר מצב שהאבות יכולים להתקשר טוב יותר עם צאצאיהם לחנכם בתורה ובמעשים טובים.

והרי זה בגדר הכנה לגאולה העתידה כפי שהבטיח הקב"ה: "הנה אנכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום ה' הגדול והנורא והשיב לב אבות 

על בנים ולב בנים על אבותם". לכן הבה ננצל את המצב לחזק את הקשר בין אבות לבנים בדרך התורה המסורה לנו מדור לדור, כהכנה לקראת הגאולה 

העתידה במהרה בימינו אמן.

מהסגר לחירות 
הזה.  בזמן  גדולים  לניסים  זקוקים  אנחנו  כמה 
יודעים  לא  עדיין  אנחנו  המאמר  כתיבת  בשעות 
מה יקרה עד זמן פרסום המאמר, אבל ברור שעם 
ישראל זקוק לניסים גדולים בימים הגדולים האלה, 

כמו בימים ההם.

אנחנו נמצאים ערב שבת הגדול שנקראת כך על 
במצריים,  לאבותינו  שארעו  הגדולים  הניסים  שם 
ניסים עצומים שהיו המשך לשרשרת של ניסי תשע 
לנסים  הפתיחה  יריית  את  שהיוו  ניסים  המכות, 
הגדולים של המכה העשירית שהובילה ליציאה מן 

המצרים והמסגרים לחירות עולם.

מהסגרים  מצריים"  ל"יציאת  זקוקים  אנחנו  גם 
מקווים שהיציאה  ואנחנו  עלינו,  שנכפו  ומהבידודים 
מהבידוד וההסגר תהווה רק יריית הפתיחה ליציאה 
כללית לחרות האמתית של עם ישראל, חרות של 
מתפללים  אנו  שלימה.  גאולה  של  וחרות  תקווה 
נחגוג בחרות  ישראל שאת חג החרות  כל עם  על 
עם  לחגוג  נוכל  ולפחות  הבנויה,  בירושלים  אמתית 

משפחותינו כראוי לחג הקדוש הזה.

הבידוד  של  המשמעות  על  מעט  נתבונן  לכן 
וההסגר בבתים.

רבי נחמן מברסלב כותב שמי שאינו יוצא מביתו 
זה נחשב כתפיסה, כלומר זה נחשב למאסר בבית 
ישנה  והבידוד  ההסגר  נלמד שבעצם  מכאן  הכלא. 
לנו  מחליף  ברחמיו  הבורא  גדולה.  עוונות  כפרת 
עונשים של מאסר וסבל מאחורי סורג ובריח בעונש 
הרבה יותר קל בבית שלנו ובתחום המוכר והאהוב 

שלנו.

ולבדוק  במעשינו  לפשפש  עלינו  זאת  ובכל 
במקורותנו על מה מגיע עונש המאסר, כדי שנוכל 
לתקן את העוון שבגללו אנחנו לוקים, כי אין ייסורים 
ללא עוון, והתשובה היא התרופה האמתית לכל סוג 

של סבל בחיים.

נביא כאן שני סעיפים מתוך ספר המידות של רבי 
נחמן מברסלב שבהם הוא דן בנושא:

רבי נחמן כותב שעל ידי לשון הרע נתפס בתפיסה, 
הרע  לשון  שדיבר  המצורע  מן  הוא  כנראה  מקורו 
ולכן הוא מבודד מהחברה. ולכן כמה נורא לשמוע 
מלשון  להיטהר  ובמקום  בביתם  נמצאים  שיהודים 
לאינטרנט  ה"חכמים",  למכשירים  נופלים  עוד  הרע 

ולרשתות החברתיות שמוצפים בלשון הרע.

רוב ההתכתבויות והפרסומים מלאים בלשון הרע 
גמור, ובכל קריאה ושמיעה ושיתוף למעשה נכשלים 
בלשון הרע או בהוצאת דיבה ושם רע ובשקר ובכזב 
ואם ההתפשטות  וגרימת צער רב.  ובהלבנת פנים 
זאת אומרים חכמים  ובכל  די מוגבלת  של הדיבור 
לה  עושה  שמועה  וכל  ליה"  אית  חברא  "חברך 
וכמה בכלים הטכנולוגיים  – על אחת כמה  כנפיים 
הדיבורים  ספורות  דקות  בתוך  שבהם  המודרניים 
שליטה  חסרת  בצורה  להתפשט  יכולים  האסורים 

כמו הנגיף הזה בעצמו.

אבל הבעיה במכשירים הללו היא עוד לפני הלשון 
הבעיה  בהם.  שיש  העבירות  ושאר  הנורא  הרע 
נחשף  שהאדם  היא  במעלה  הראשונה  החמורה 
לעומס מידע שלא עוזר לו כלום בחיים – ומה שלא 
עוזר לך בחיים רק מפריע לך, זה מפריע לתיקון שלך, 
לתפקיד שלך בעולם הזה. מה אתה צריך לדעת כל 
מה שקורה בעולם? מה זה מוסיף לך? מה זה נותן 

לך? איך זה מקרב אותך למילוי השליחות שלך?

הם  כי  'אדמו"רים',  האלה  למכשירים  קורא  אני 
מתחברים  כולם  הצעיר.  הדור  של  האדמו"רים 
בלי  פיהם  מוצא  לכל  ושומעים  ונפש  בלב  אליהם 
הדרכות  מהם  מקבלים  ביקורת.  ובלי  מחשבה 
ומסרים דעות ובלבולים בלי אבחנה. מידע רב בכלל 

ומלא  מטעה  ממש  הוא  גדול  ובחלק  מבוסס,  לא 
בשקרים, ורק יוצר בלבול ובהלה מיותרת בציבור.

את  עזוב  מעצמך,  לך  אכפת  באמת  אם  לכן 
של  יפים  חיים  לחיות  ותתחיל  האלה  המכשירים 
ובמטרה  שלך  בתפקיד  תתמקד  וביטחון,  אמונה 
שכן  וכל  בשטויות,  דעתך  את  תסיח  ואל  שלך 

בעברות.

מסתכם  לא  המכשירים  של  שהנזק  שכן  וכל 
אינסוף  גם  בהם  יש  אלא  שמנינו,  הללו  בנזקים 
משני  האדם  את  עוקרים  שממש  וניאוף  כפירה 

עולמות, ועל זה בכלל אין מה לדבר.

שהם  לי  ומספרים  אלי  ניגשים  אנשים  הרבה 
שאתם  נכון  להם:  אומר  אני  וחרדות.  בפחדים 
שומעים חדשות? והם אומרים לי שאכן הם שומעים 
חדשות. ואני אומר להם שכל הפחד שלהם הוא רק 

מהחדשות.

האמונה,  מכל  האדם  את  מנתקות  החדשות  כי 
אלינו,  ה'  ואהבת  השגחה  של  המציאות  מכל 
רק  יש  כאילו  דמיוני  לעולם  האדם  את  ומכניסות 
קורונה וכאילו אין שום שליטה במצב וכאילו בורא 
זו  חלילה.  קטן  וירוס  ביד  עולמו  את  מסר  עולם 
זה שקר מסוכן שמנתק את האדם  כפירה.  ממש 
מהבורא, ולכן הוא חי בפחדים, כי היכן שאין אמונה 
ופחדים  צרות  לאדם  וגורמים  המזיקים  כל  נכנסים 

וחרדות ר"ל.

הללו  הארורים  המכשירים  של  נוסף  רביעי  ונזק 
הוא שריפת הזמן הנוראה. לא חבל לך על החיים 
שלך, יש כל כך הרבה מה להספיק ולעשות. אפשר 
כל כך לנצל את הזמן לאיחוד המשפחה ולהשקיע 
בילדים, ללימוד תורה ולתפילה על עם ישראל, ומה 
הזמן  את  ושורף  קטן  במכשיר  בוהה  עושה  אתה 
בשטויות ובדברים שבמקרה הטוב הם רק רדודים 

ובמקרים הגרועים יותר הם ממש עבירות גמורות.

כשאתה שורף זמן אתה שורף לעצמך את החיים. 
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