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 תשע"ח פסחשביעי של ל אספקלריא

)דבר  קלאר אברהם ישראל / לחג ספקלריאא

 המו"ל(

 נחשון בן עמינדב וסוד המחסומים

 נחשון בן עמינדב קפץ למים, הוא התגבר על המחסום. 

ישנם כאלו שרוצים להיות טובים, להתקדם בעבודת בוראם, ונתקלים במניעות 

גרידא, נטיית שונות, מחסומים ממחסומים שונים. יש גם מחסומים של הרגל 

כמו מדת הבושה, וכמותם יש  -האדם להתמיד בדרכו, יש מחסומים של תכונות 

מחסומים סביבתיים, נטיית האדם להתאים את עצמו לציפיות סביבתו או לסגנון 

 החיים הנהוג בין חבריו. מי ש"עוזב הכל" ומשנה דרך חיים הריהו גיבור!

דבר אל בני  –"מה תצעק אלי פעמים רבות העצה היא פשוט לדלג על המחסום, 

 ישראל, וייסעו!!".

ישנו פירוש נפלא על הפסוק "ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם, ויורהו 

: יש שאינם יכולים לשתות ממי התורה, אה' עץ וישלך אל המים, וימתקו המים"

אינם זוכים להרגיש מתיקותה, ומה עצתם? וישלך אל המים! שיזרקו את עצמם אל 

 וימתקו המים... –! ]"זיך אריין ווארפן אין די וואסער"[, ותכף המים

, ובבחירתנו תלוי הדבר. אם תוכנו-שבתוךכי המחסום האמיתי והעיקרי הוא זה 

 אין דברהרי שהמחסום הטכני לא יוכל לנו!  –נתגבר בתוך תוכנו על המחסום 

 העומד בפני הרצון.

* 

 המחסומים הגודרים מפני עבירה

יש גם מחסומים מסוג אחר, המחסומים ששומרים עלינו, וגם  וההפך בהפך.

כלפיהם חשוב מאוד מאוד לזכור כי המחסום האמיתי הוא המחסום הפנימי 

 שבתוך תוכנו.

המחסומים מקיפים אותנו תמיד, ופעמים רבות חבים אנו להם הכרת טובה 

עמוקה, על שמצילים הם אותנו מפני סכנות הרחוב. "לך עמי בוא בחדריך וסגור 

 דלתיך בעדך". 

                                                
 ראיתי זאת בשם רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל, ויש שכתבו כך בשם אבות החסידות. א
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 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 ו ודעמ 

משתמשים אנו במחסומים שסביבנו כדי להינצל מן המים הזידונים המאיימים 

והכוללים הקדושים, בתי להטביע את נשמותינו, אם אלו הישיבות הקדושות 

המדרש אשר מהווים "תיבת נח" להגן עלינו מפגעי הדור, אם אלו כללים וגבולות 

שאנו מציבים לעצמינו או רבותינו שליט"א מציבים לנו, כמו הימנעות משימוש 

 במכשירים לא כשרים וכדו'.

אותם מחסומים אשר מגבילים את אלו שרוצים לחזור בתשובה שלמה או 

ם הם גם אלו שמונעים אותנו מלהידרדר, ואנו חבים להם הכרת טובה להשתפר, ה

  במרובה.

 זהירות!! ---ואולם 

להישען על המחסומים הטכניים בשאננות! עלינו לרענן שוב  אסור אסור אסור

 ושוב את המחסומים הפנימיים שבתוך תוכנו!!

המחסום כי מה יקרה כשהמחסום הטכני ייעלם משום מה? מה יקרה ביום שבו 

 לא יצליח לבלום את הסחף?

 התשובה תלויה בדבר אחד: במחסום הפנימי שבתוך האדם פנימה!

בתקופה האחרונה מבחינים אנו בתופעה כאובה, שהרבה דברים שהיו נחשבים 

מתערערים, הרבה מחסומים הופכים פתאום לעבירים. לפתע  –כמרחב מוגן 

"רשת", לפתע שומעים על אלמוני שומעים על פלוני שהפך לגרוש כי זוגתו נפלה ב

הגיע הזמן שלא  –שחצה איכשהו את הגשר והגיע לשאול תחתית, ובהחלט 

 לסמוך על הגבולות!!

הגבולות חיוניות ונחוצות, זהו סכר חיוני, וכמו שמפליאים חכמינו ז"ל את מדת 

הבושה שמונעת את האדם מן החטא, ובכלל על התועלת ב'גדרות וסייגים', ואולם 

המחסום הפנימי, הנובע  –להגן על עצמנו במקביל גם במחסום העיקרי  חובה

 מגיבוש אישיותנו והכרתנו בטוב!

וראו את ישועת השם", כדי להבטיח את הצלחנו בס"ד עלינו להשיג  התיצבו"

 יציבות, וזאת משיגים אך ורק על ידי בחירה פנימית עמוקה.

 שהיא אהבה ו(: "כלנמשיל את הדבר למאמר חז"ל במסכת אבות )פ"ה מט"

 לעולם". בטלה אינה –בדבר  תלויה ושאינה. אהבה בטלה דבר בטל –בדבר  תלויה

                                                
וכל אשר יעשה יצליח. ועלהו מתפרש גדרים וסייגים, כשם שהעלה מגן על הפרי )עיין אלשיך(,  –ועלהו לא יבול  ב

 מי שמחזיק בגדרים וסייגים מועיל לו הדבר שכל אשר יעשה בעבודת השם יצליח בס"ד. 
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 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 ז ודעמ 

כל עוד המחסום הוא סביבתי, 'תלוי בדבר', איננו יכולים להבטיח לעצמנו את 

יציבותנו, ובפרט בתקופה כזו שרבו המכרסמים בחומות, ורבו בוני הגשרים לעולם 

 .חירתנו בטובאת בהתוהו. תפקיד השעה לחזק 

תפקיד השעה להחליט שוב את כל מה שנראה לנו מובן מאיליו. אנו יהודים? 

שומרי תורה ומצוות? מוגנים מפגעי הרחוב? נכון, זו עובדה, אבל לא נסתפק בכך 

 הבה נחליט זאת מחדש! מעצמנו!!שזו עובדה! 

  



 

 באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

בענין "מעבדות לחירות אמרינן שירה" )האם השירה בקריאת י"ס היתה על קריעת י"ס 

 או על יצא"מ(

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 ח ודעמ 

באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 

 מועד' ו'אהל אבות''מילי דשטרות' 'אהל 

בענין "מעבדות לחירות אמרינן שירה" )האם השירה בקריאת 

 י"ס היתה על קריעת י"ס או על יצא"מ( 

הגמ' במגילה )יד, א( מביאה מקור לתקנת קריאת המגילה לדורות בפורים. א[ 

מאי דרוש? ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה, ממיתה לחיים לא כל שכן. ופרש"י 

רות אמרינן שירה" היינו ביציאת מצרים שאמרו שירה על הים. וכ"כ "מעבדות לחי

המהרש"א שם דהיינו שירת "אז ישיר" שהוא סיפור הנס דקריעת ים סוף שיצאו 

 מעבדות לחירות.

הרי לא מצינו שיש חיוב לדורות לומר שירה זו, וא"כ  )א(והקשה הטורי אבן שם 

 ג?היאך ילפינן מינה לפורים לקבוע חיוב לדורות

למה אמרו שהוא שירה רק "מעבדות לחירות", הרי כשראו בני ישראל  )ב(

שמצרים רודף אחריהם נאמר בתורה )שמות יד, יא( שאמרו למשה "המבלי אין 

קברים במצרים לקחתנו למות במדבר". וא"כ מפורש שגם אז היה חשש מיתה 

 ?)ויעו"ש ברמב"ן בזה(

כמו דחזינן שנתקן  ,הגמ' שם במגילה מקשה "אי הכי הלל נמי נימא" בפורים )ג(

לומר מעבדות לחירות )ומשני לפי שאין אומרים הלל על נס שבחו"ל(. וקשה אם 

הרי בשביעי של פסח אין אומרים הלל יותר משאר ימי  ,הנידון על קריעת הים

 ?חוה"מ, ורק ביום הראשון של פסח יש בו חיוב הלל שלם

 ברכת השיר""

במשנה , ע"פ מה ששנינו והנה המהר"ל )גבורת ה' פרק סה( כותב בזהב[ 

כוס רביעי גומר עליו את ההלל ואומר עליו ברכת השיר". ומובא בגמ' "בפסחים 

שהרי  ,אם הכונה ל"נשמת כל חי" או ל"יהללוך ה' אלוקינו". וקשה ,שם מחלוקת

שנהגו לברך אחריו מברך אחריו בהלל דעלמא איתא בגמ' בסוכה )לח, א( דבמקום 

ולא קראו "ברכת השיר". ויעוי' בתוס' בפסחים )קיח, א ד"ה מאי( שכתבו דקמ"ל 

דאפילו במקום שלא נהגו לברך אחריו מ"מ בלילי פסח צריך לברך. וכתב המהר"ל 

                                                
יש וראה באוה"ח )שמות טו, א; ועי' ברש"י שם( שכתב לבאר מה שנאמר בתורה "אז ישיר" בלשון עתיד, לרמוז ש ג

מצוה לאומרה תמיד וקבעוה בתפילת שחרית בכל יום. וראה גם בחזקוני )שמות טו, א; ועי' בירושלמי סוטה פ"ה 

לדורות להנהיג שיאמרו שירה זו  "לאמרה"ד( ובחרדים )מצות התלויות בא"י פ"ז( שכתבו לבאר מה שנא' "ויאמרו 

 עד" כמו שתיקנו מועד למקרא מגילה בפורים.    אך אכתי לא מצינו שקבעו לומר שירה בתורת "מו תמיד בכל יום.
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בענין "מעבדות לחירות אמרינן שירה" )האם השירה בקריאת י"ס היתה על קריעת י"ס 

 או על יצא"מ(

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 ט ודעמ 

דלכן קראו "ברכת השיר", להורות שכאן בליל א' של פסח יש חיוב לומר "יהללוך" 

 נגד מעבדות לחירות. והיינו דקאמר "ברכת השיר".מצד חיוב שירה כ

ולפי"ז מיושב שזהו באמת חיוב שנקבע לדורות. וא"ש נמי שדבר זה נקבע בליל 

יציאת מצרים שאז היה הנידון רק מעבדות לחירות )ולא על מיתה לחיים(. וא"ש 

 נמי שביום א' של פסח יש בו חיוב הלל )והיינו חובת ההלל בלילה דאילו ביום יש

 בו חובת הלל דלא גרע משבועות וסוכות(.

אך דברי המהר"ל טעונים ביאור, שהרי השירה אשר הגמ' במגילה איירי בה הוא 

ואיתא  ,שהרי לא מצינו שאמרו ישראל עוד שירה ,שירת הים )וכמש"כ רש"י שם(

במדרש )שמו"ר כג, ד( שמיום שברא הקב"ה את העולם ועד שעמדו ישראל על 

ם שאמר שירה להקב"ה כו', ושירת הים הרי מבואר בגמ' בסוטה הים לא מצינו אד

)יב, ב( שהיה בכ"א בניסן )אחרון של פסח(, ואיך יתיישב זה עם מה שביאר 

 ד?המהר"ל שהשירה לדורות הוא ביום ראשון של חג

 גאולת 'קריעת ים סוף"

 אר את המקראשמבדהנה יעוי' ברבינו בחיי )שמות ו(  ,ומה שנראה לבאר בזה ג[

"והוצאתי אתכם" עד "ולקחתי אתכם", שהקב"ה בישרם בד' בשורות. האחד, 

שיהיו נפטרים מן השעבוד והם עומדים ברשותם. השני, שיהיו נפטרים מהם לגמרי 

                                                
אמנם יעוי' במכילתא ובתנחומא )פר' בשלח( שמנו שם שעשר שירות הן, וכתבו דהשירה הראשונה הוא השירה  ד

שנאמרה במצרים שנאמר )ישעיה ל, כט( "השיר יהיה לכם כליל התקדש חג וגו'" והשירה השניה היא השירה 

עבדות לחירות" מלבד השירה שנאמרה על הים שנאמר "אז ישיר משה". ולפי"ז ניחא דמצינו שירה נפרדת על ה"מ

שנאמרה על הים. אמנם כאמור ברש"י ובמהרש"א שם במגילה מבואר לא כך. )וע"ע בתרגום )ריש שה"ש( שמנה 

עשר שירות אך לא כתב כדברי המכילתא והתנחומא ומנה לשירה ראשונה את שירת אדה"ר(. ובאמת במד"ר עצמו 

קריעת הים כתב לעיל מינה )פרשה יח, י( "באו כולם להרוג שהובא בפנים, שמבואר מדבריו שלא נאמר שירה עד 

כו', ומפורש שאמרו הלל ביציאת מצרים )וכן מבואר  והן קורין את הללפרעה באותה שעה ותחזק מצרים על העם 

"(. והגם שבפסוק נאמר "השיר זמרין ואמרין הלילא בקול רםמישראל בזוהר )במדבר קמט, א( שבחצות הלילה "

משמע שהוא מתורת שירה, ביאר בזה דודי הגרמ"מ הכהן שליט"א בספרו 'ירחי קדם' עפ"ד רב האי יהיה לכם" ד

גאון )הובא בר"ן פסחים כו, ב בדה"ר( שמבואר מדבריו שיש הלל שנאמר "בתורת קורין את ההלל" ויש הלל שנאמר 

הלל" ולא בתורת שירה, בתורת "אמירת שירה" ע"ש. וכאן מדוקדק בדברי המדרש שאמרוהו בתורת "קורין את ה

וסובר המד"ר ששירה בתורת "אמירת שירה" לא נאמרה קודם קריעת הים. )והנה באמת פרט זה מתבאר מדברי 

 רה"ג שם לאידך גיסא ואכ"מ(. 

והנה הטעם שעם ישראל לא אמרו שירה על יציאת מצרים, יעוי' בפנים שהובא בשם הירושלמי כי יציאת מצרים 

אולה ואין אומרים שירה על זה, וא"כ צריך לבאר מדוע ליכא להך חיסרון לגבי אמירת לא היה אלא אתחלתא דג

הלל? ונראה דהנה כתב ה'עמק ברכה' )עמ' קכה( בשם מרן הגר"ח הלוי ז"ל שאין אומרים שירה קודם שארע הנס. 

ם שארע הנס לא ומה"ט נמי נראה שאין אומרים שירה כל זמן שלא נגמר הנס )אך אילו היו אומרים שירה גם קוד

היה חיסרון לומר שירה כבר ביצא"מ(. אמנם לגבי אמירת הלל קודם שארע הנס מצינו מה שנאמר בתהלים )יח, ד( 

"מהולל אקרא ה' ומן אויבי אושע", ופרש"י ז"ל בהלולים אקרא ואתפלל לפניו תמיד, כלומר אף לפני התשועה אני 

בזה שהלל בתורת קריאה וכמש"נ "בהלולים אקרא" נאמר גם  מהללו לפי שבטוח אני שאושע מאויבי ע"כ. ומבואר

קודם שארע הנס )ונתבאר היטב במאמר "מעשי ידי טובעים בים"(. וממילא א"ש דהגם שלא אמרו ישראל שירה עד 

 קריעת הים מ"מ הלל מדין קוראין אמרו גם קודם שארע הנס. 
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בענין "מעבדות לחירות אמרינן שירה" )האם השירה בקריאת י"ס היתה על קריעת י"ס 

 או על יצא"מ(

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 י ודעמ 

מתחת רשותם. השלישי, שהבטיחם בקריעת ים סוף. הרביעי, שהבטיחם במתן 

 תורה.

א הבטחה שיהיו הו –וכתב דמה שאמר "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים" 

נפטרים מן השעבוד והם תחת רשותם. ואמרו חז"ל )ר"ה יא, א( שכבר בר"ה בטלה 

העבודה מאבותינו במצרים. ובט"ו בניסן נפטרו מתחת רשותם לגמרי. ומה שאמר 

היא הבטחה שיצאו מתחת רשותם ושלא יהיו תחת  –"והצלתי אתכם מעבודתם" 

גמורים. וכנגד קריעת ים סוף נאמר ממשלתם למס עובד כלל אך יהיו בני חורין 

שאז נחשבו גאולים, כי העבד  –"וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים" 

היוצא מתחת יד האדון הקשה אשר מרר את חייו בכמה מיני שעבודין והוצרך 

לשלחו מאתו ולעשותו בן חורין על כרחו, עוד העבד ירא ומתפחד פן ירדוף אדוניו 

 ה שלמה אצל העבד עד שיתברר במיתת האדון.אחריו ואין הגאול

ם הנה בברית בין הבתרים אמר הקב"ה לאברהם אבינו )בראשית טו, יד( ולא

 –"וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול". ופרש"י "דן אנכי" 

 המה שנאמר )שמות יב, לו( "וינצלו את מצרים". –בעשר מכות. "ברכוש גדול" 

שלכאורה  ,שלא הזכיר הקב"ה את קריעת ים סוף ,מאודרב עד לוהנה זה פלא 

 זהו עיקר הנקמה וכאמור סוף הגאולה.

 קריעת הים הוא השלמת התהליך של יצא"מ

אלא זה  ,לכן נראה ש"יציאת מצרים" ו"קריעת ים סוף" אינם ב' גאולות נפרדות

גאולה אחת אריכתא, וכמו שמבואר במדרש ש"יציאת מצרים" ו"קריעת ים סוף" 

שניהם מקשה אחת הן. שאמרו )שמו"ר יט, ז( עה"פ "ולא יראה לך שאור שבעת 

ימים" שאמרו, כנגד ז' ימים שבין הגאולה לקריעת ים סוף, כשם שבתחילה הם ז' 

כך יהיו אלה שבעת ימים  ימי בראשית וכשם שהשבת מתקיימת אחד לז' ימים,

 מתקיימים בכל שנה ושנה ע"כ.

וגדולה מזאת איתא בירושלמי )פסחים פ"י ה"ו( כשהקב"ה עושה לכם נסים תהן 

אומרין שירה. התיבון, הרי גאולת מצרים )שלא מצינו בכתוב שאמרו שירה 

                                                
חמשין מחן, ומן בתר כן יפקון לחירותא בנכסאין אמנם בתרגום יונתן בן עוזיאל שם כתב "דיין אנא במאתן ו ה

סגיאין". ומבואר שפירש ש"דן אנכי" כולל את המאתיים וחמישים מכות שהיה בקריעת הים. ולפי דבריו "ואחרי כן 

יצאו ברכוש גדול" קאי על ביזת הים. וע"ע בגמ' בברכות )ט, א( שאמר הקב"ה למשה שיאמר לישראל שישאלו 

וביאר הגר"א )'קול אליהו' אות נד; 'עבודת הגרשוני' שה"ש  –ב כדי שלא יאמר אותו צדיק כו' ממצרים כלי כסף וזה

א, יא( שאברהם יהא סבור שהגאולה הוא היציאה ולא נתקיים "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" ולפיכך אמר הקב"ה 

שנצא בעצמנו" בלא רכוש בבקשה כו', אבל באמת הגאולה השלימה והרכוש הוא על ים סוף. וזהו שאמרו "ולואי 

לה( -ובלא פחד מרדיפת פרעה ותהיה הגאולה תיכף ביציאה ממצרים. אולם בדברי הנצי"ב )העמק דבר יב, לג

משמע שהבין שבאמת עיקר הגאולה הוא "יציאת מצרים" )כמו שאמר פרעה 'הרי אתם בני חורין ברשותכם'( ורק 

 רק על הים ע"ש.מפני שאנשי מצרים רדפו אחריהם לכן לא אמרו שירה 
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בענין "מעבדות לחירות אמרינן שירה" )האם השירה בקריאת י"ס היתה על קריעת י"ס 

 או על יצא"מ(

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 יא ודעמ 

פני משה(? שניא היא, שהיא תחילת גאולתן )דאכתי לא הוה  –בצאתם ממצרים 

חלתא דגאולה שלא נגאלו לגמרי עד ששקעו המצרים בים( ע"כ. ומפורש אלא את

 שיציאת מצרים היה בו תהליך שלם שלא נסתיים אלא בקריעת הים.

באר בזה הגר"י הוטנר זצ"ל )פחד יצחק פסח מאמר יא(, שבאמת מודבר נפלא ד[ 

עצם הגאולה הוא "יציאת מצרים" אלא שכלל ישראל אז לא ראו דבר זה בחוש עד 

קריעת הים ולפיכך הם לא אמרו שירה עד אז, אבל לעולם עצם הגאולה הוא 

 "יציאת מצרים" בפני עצמו והוא מה שיצאו "מעבדות לחירות".

שגם עצם הדבר מה שהמצרים רדפו אחרי ישראל מבואר בפסוק  ,ויש להוסיף

)שמות יד, ח( שהוא רק בגלל שחיזק את לב פרעה, ואילו לא היו רודפים אחריהם 

 ,א היה צריך לטובעם בים, והכל נעשה רק כדי לחזק את אמונתם את ישראלל

אבל לעולם עצם הגאולה הוא ביציאת מצרים. ועפ"ז מיושב מדוע לא הזכיר 

 הקב"ה את קריעת הים בברית בין הבתרים.

ומעתה מובן מה שאמרו בגמ' במגילה שישראל אמרו שירה בקריעת הים על 

כי  ,ז הם אמרו שירה על הנס של "יציאת מצרים""מעבדות לחירות". והכונה שא

 רק אז הם הבחינו בגאולה של "יציאת מצרים".

 "השמעיני את קולך"

ומקור לזה, דהנה אמרו במדרש )שמו"ר כא, ה( ישראל כשהיו במצרים והיו 

משעבדים בהם התחילו צועקים ותולין עיניהם להקב"ה כו' והיה הקב"ה מבקש 

ולא היו רוצין. מה עשה? גרה לפרעה לרדוף  לשמוע את קולם פעם אחרת

אחריהם כו' מיד ויצעקו בני ישראל אל ה', באותה שעה אמר הקב"ה לכך הייתי 

 מבקש לשמוע קולכם כו' לכך כתיב )שה"ש ב, יד( "השמעיני את קולך" ע"כ.

וכתב ה'עץ יוסף' שמה שהיה הקב"ה מבקש לשמוע את קולם היינו שיר ושבח 

)וכדברי המד"ר שהובא  ומצרים לשעבר שלא אמרו עליו שירהוהודיה על הוצאת 

לעיל(. ומפורש בדבריו שעיקר המטרה של הרדיפה היה מפני שכלל ישראל לא 

אמרו שירה על יציאת מצרים, וא"כ בודאי מסתבר שעיקר השירה )אז ישיר( הוא 

 זעל יציאת מצרים.

                                                
ולפי דבריו צ"ל שתכלית "השמעיני את קולך" לא נסתיים רק בעת שירת הים. ועי' גם בגר"א )שה"ש ב, יד( שכתב  ו

 ש"השמעיני קולך" זהו בשירה. 
הנה עצם הדבר ששירת "אז ישיר" קאי גם על יציאת מצרים הוא מפורש גם בפירוש מהרז"ו במדרש רבה )שמות  ז

ירה כולל גם על נס של יצא"מ שלא נגמר עד הים וכמו שהובא בפנים מדברי הירושלמי. אמנם כג, ז( שכותב שהש

בפנים נתבאר דעיקר שירת הים מיוחס בעיקר על היציאת מצרים שזהו עצם הגאולה ולפיכך לדורות נתקן חיוב 

 השירה ביום היציאה. 



 

 באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

בענין "מעבדות לחירות אמרינן שירה" )האם השירה בקריאת י"ס היתה על קריעת י"ס 

 או על יצא"מ(

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 יב ודעמ 

ה על זה אמרו מאחר שלמעש ,ולפיכך לדורות נתקן שירה בליל יציאת מצרים

 שירה.

ושפיר אמרו בגמ' אם 'מעבדות לחירות' אמרו שירה וקבעוהו לדורות )"ברכת 

 ,השיר"(, א"כ יש לנו ללמוד מינה לתקן חובת שירה בקריאת המגילה לדורות

 אחרי ששם היה הענין ממיתה לחיים.

 okmail.co.il@5322906לתגובות: 
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 דיני שביעי של פסח

  

 ח"תשע פסח של לשביעי לריאאספק

 יג ודעמ 

2 

פוקס, מח"ס  יעקב יצחק הרב/  החג הלכות

 'הכשרות' 'תפילה כהלכתה' 'הליכות בת ישראל'

 דיני שביעי של פסח

 לקראת שביעי של פסח

 ""עירובי תבשילין

כל המתכונן לבשל, לאפות, להדליק נרות ולעשות הכנות מיו"ט לשבת, חייב 

להניח "עירובי תבשילין". ובהכנת מנה יפה לשבת לפני החג מראים שאין אנו 

מזלזלים ביו"ט, ומתחילים לבשל בו לשבת, וגם המתבשל ביו"ט לשבת אולי ייאכל 

מבשלים ואפילו לא  ! אלו שאינםשימו לבעוד ביו"ט, וזהו עירוב התבשילין.  

יניחו את העירוב  –מחממים ביום ששי )שביעי של פסח( מאכל עם רוטב לשבת 

 בלא ברכה.

כל המתארחים בבית ואוכלים עם בני הבית יוצאים בעירוב,  - המשתתפים

ולדעת הגר"מ שטרנבוך שליט"א הידור שבעלי הבית יניחו העירוב ויברכו בנוכחות 

 האורחים, בפרט כשמתארח זוג המבשל לצורך תינוקו, אך אין זה מעכב.

גרם(,  56לכתחילה כביצה ) –נהוג להניח על צלחת: פת ]מצה[  -במה מערבים 

כזית, של דבר מבושל, צלוי, מטוגן,  –גרם( יצאו בדיעבד. ותבשיל  28.8הניחו כזית )

כבוש או מעושן הרגיל להיאכל עם פת, יש נוהגים להניח ביצה קשה )יש לוודא 

סכנה( ובשו"ת שבט הלוי א, פו שאפשר  –שמבושלת( לא קלופה )עבר הלילה 

 לא נחשב כנאבד העירוב(.לצרפה לסלט ביצים ביום שישי לכבוד שבת. )

הנחת העירוב בערב יו"ט דווקא. שכחנים, יכולים להקדים לליל ערב  -זמן הנחתו 

דקות אחרי השקיעה  13.5בכניסת החג עד  סוף זמן הנחתו:אור ליום חמישי.  -יו"ט 

ביאור הלכה רס"א,א ולאחר מכן ניתן להניחו עד  -(ועד אז מניחים בברכה 10:06)

אם רק האישה קיבלה יכול אחר מבני  –י ברכה. קיבלו כבר יו"ט בל –דקות  3עוד 

הבית להניח העירוב ולכוללה, אבל מי שכבר אמר שהחיינו לא שייך שיצטרף 

 לעירוב. 

"בא"ה אמ"ה אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על מצות עירוב". ואז  - הברכה

של, להטמין, מוסיפים בכל שפה שמבינים: "בעירוב זה יהא מותר לנו לאפות, לב

 להדליק הנר ולעשות כל צרכינו מיו"ט לשבת".

עריכת שולחן, שטיפת כלים, בישול )הכנת הבית )באופן המותר  - העירוב מתיר

יש להניח הגרע"א(.  –ביו"ט(, לבישת בגדי שבת והכנת קריאת התורה לשבת 
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 דיני שביעי של פסח

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 יד ודעמ 

 – עטוף ומסומן בפינה במקרר. שאם נאכל או נאבד לפני הבישול וההכנות העירוב

כאילו אין עירוב! נהוג לאכול העירוב באחת מסעודות השבת כיוון שנעשתה בו 

 .מצוה תיעשה בו עוד אחת

מותר להדליק לשבת נר אחד בלבד! ולהקנות את מוצרי  -שכחו להניח עירוב 

מותר  –המזון לשכנה שהניחה עירוב והיא תבשל ותכין. לא הכינו מחמת אונס 

 אבל רק פעם אחת בלבד. לסמוך על העירוב של רב העיר,

 הבישולים לכבוד שבת

המתבשל לשבת, צריך שיהא ראוי לאכילה כבר בצהרי יום השישי כיון  א.

"הואיל ואם יקלעו   -שלדעת רבא, בגמרא ביצה, יסוד היתר "עירובי תבשילין" 

אורחים" או שבני הבית ירצו להוסיף על אכילתם, ביום טוב , יוכלו לאכול 

לשבת. ועל כן, אין לשים את החמין )בלתי מבושל( רק בסמוך  מהמאכלים שבישלו

לשבת, אלא בזמן שתהיה אפשרות שיתבשל כבר, באופן שניתן יהיה לאכול ממנו, 

 עוד ביום טוב.

יש להיזהר, שלא לבשל לקראת שביעי של פסח והשבת , כמויות מזון מרובות, ב. 

וומשנ"ב(. אין צריך לומר, שאין כל במכוון, לצורך אחרי החג )ראה שו"ע תקל"ג, א 

היתר לבשל או לאפות בשביעי של פסח, לצורך חגיגות ה"מימונה" )ראה שו"ת 

 (.קנין תורה ב, ס"ז  ושמירת שבת כהלכתה ס"ז, מ"ז

 בישול קטניות, לכבוד שבת "אסרו חג"

שהתירו, על סמך ה"עירובי תבשילין", להכין ולהכניס יש מגדולי הפוסקים 

אף  –)הבדוקים ונקיים מכל חמץ( אורז, קטניות או פירות יבשים בת , לקדרות הש

לאלה שאינם אוכלים מהם בפסח, כדי לאכול מהם בשבת, שאף שבשביעי של 

פסח אסורים עליהם, מכל מקום שייכת סברת "הואיל" מפני שראויים להאכילם, 

הגים כשצריך, לחולה או קטנים ובפרט שמצויים בכל אתר ואתר בני ספרד הנו

לאוכלם בפסח. )הגרע"א בשו"ת א, ה שו"ת שואל ומשיב מהדו"ת ד, קמ"ב, שדה 

חמד, לוח א"י להגרי"מ טיקוצינסקי זצ"ל וכן פסק מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל בסוף 

ספר מאור השבת מכתב יא, ואין לחשוש לאיסור מוקצה ושמא יבואו לאכול מהם 

 בשביעי של פסח.

 צה שרויה לשבתהכנת כופתאות ]קניידל'ך[ ממ

אף הנמנעים מאכילת מצה שרויה או שאינה שמורה בפסח מותרים לבשל מהם 

בשביעי של פסח לאכילה בשבת הואיל וראויים לאורחים האוכלים מהם גם כל 

החג, או לקטנים )ראה משנ"ב ש"ח, ק"ע וחזו"א סימן מ"ט, ט"ז( נימוקי החזו"א:  א. 
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 דיני שביעי של פסח

  

 ח"תשע פסח של יעילשב אספקלריא

 טו ודעמ 

והראיה שבחו"ל נהגו ביו"ט שני לבשל  היות ואינם אסורים מן הדין אלא מחומרא

ולאכול שרויה.  ב. להלכה מיגו מחמת יום שעבר לא אמרינן.   ג. לא חששו שאדם 

 יאכל בעצמו כבר ביו"ט מדבר שמחמיר בו בימי הפסח.

נקיים מחמץ, בשבת מהארונות, כגון: במבה, בוטנים, מותרת הוצאת קטניות 

 .כיוון שכלל לא נמכרו –וגרעיני חמניות 

שהיה החמץ ברשותו  מגוי )כשר למהדרין לשאר ימות השנה(חמץ  מותר לקבל

בימי הפסח, כידוע, הגר"א זצ"ל, נהג לקבל ולשתות במוצאי פסח בירה כשרה, 

 שקיבל מגוי, שהייתה אצלו בפסח, לקיים בל תוסיף באיסור החמץ.

, המעוניינים להתחיל להחזיר את כלי הפסח אל הארונותהערה לקצרי רוח: 

 –בסוף חול המועד, במידה והדבר נעשה בתוך הבית, אעפ"י שיש בזה טרחה רבה 

 ה.-הדבר מותר )שו"ת אבני ישפה א, ק"ו עפ"י שו"ע תקל"ה, א ומשנ"ב ד

  כ"א ניסן -שביעי של פסח 

הדרום    12:34 –הצפון    12:41 –אזור המרכז    12:26 –:  ירושלים הדלקת הנרות

– 12:45 

לעילוי נשמות הנפטרים  נר נשמהבהדלקת הנר.  ויש להכין  חיינואין מברכים שה

ר"ל שבשביעי של פסח מזכירים נשמות, מי שלא הספיקו להדליקו לפני כניסת 

ידליקוהו  -החג, יעבירו אש וידליקוהו קרוב למקום האכילה, ואם נזכרו רק ביום 

ר חימום או בבית הכנסת, שאין מעבירים אש להדלקה ביום טוב, אלא לצורך מאו

 בישול.

"נהגו לנדור צדקות בעד המתים ומזכירים נשמותיהם, שהמתים  -הזכרת נשמות 

יש להם כפרה על ידי צדקה )שו"ע תרכא, ו(. ובעל "תרומת הדשן", נהג להעביר 

את הכסף לצדקה מיד למחרת המועד. ויש שנותנים לצדקה עוד בערב המועד, 

לצדקה לעילוי נשמתם"    שנדרתי ונתתיובשעת הזכרת הנשמות, אומרים: "בעבור 

גשר  –, אף שלא נמצאים בציבור ביחידותויכולים לומר תפילת יזכור וכו' גם 

 החיים ח"א פרק לא אות ב.

! יש לסיים ]או בשעת הדחק, להתחיל[ את סעודת היום, לכתחילה, שימו לב

 יאבון.כדי לאכול סעודת ליל שבת קודש לת 15:52 –לפני שעה עשירית של היום 

אסור להדיח ריצפת חדר שלם בשבת ויו"ט, אף לא  -ניקוי הבית לקראת שבת 

בשפיכת מים וחומר נוזלי )בלא סמרטוט( וגריפתם במגב. אכן, אם ישנו כתם 

מותר לנקות באותו מקום בלבד כנ"ל. ובור ניקוז שברצפה שיש לו מכסה  –מקומי 
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 דיני שביעי של פסח

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 טז ודעמ 

 -.וכשיש בפתח הבור, רשת אין לפתחו אלא כשיש לו בית אחיזה. )שו"ע שח, י(

 גורפים כרגיל.

אף שביו"ט ניתן להשתמש במכשירים לחימום  -רחיצה לשבת )ובכל יום טוב( 

מים הפועלים מעצמם )בוילר חשמלי מופעל בשעון שבת, דוד שמש( פרט למכשיר 

מהיר ע"י להבת גז, המופעל עם פתיחת ברז המים החמים, שלפני -"יונקרס" מחמם

חובה לנתקו. מכל מקום, גם ביום טוב אין לרחוץ את רוב הגוף בבת כל שבת ויו"ט 

דעת הגר"מ  –אחת )ובשימוש בידית ה"טוש" במקלחת, נחשב תמיד כמיעוט הגוף 

פיינשטיין זצ"ל( וכמובן, שאין להשתמש אלא בסבון נוזלי ולהיזהר מסחיטת שיער. 

והמים היוצאים, היינו, שמותר רק ל"טפח", דהיינו, להצמיד את המגבת לשיער, 

נספגים מיד במגבת, ולדברי "בן איש חי", יש לכרוך את המגבת סביב השער 

כטורבן. ובכל אופן, אין למשוך את המים מן השער כלפי חוץ ]יש לגברים להיזהר 

בכך גם כן, בשיער הזקן והפאות, בכל שבת ויו"ט[. ויש להיזהר שלא לבוא לידי 

 קום ובדרך שתולים ביום חול.סחיטת המגבת, או תלייתה לייבוש במ

יש להרתיח את המים שמוסיפים  הערה חשובה: הוספת מים למיחם השבת:

בטרם יוכנסו למיחם שבת )שבמצב שבת(,  רתיחה גמורהלמיחם לשבת, עד לכדי 

שאם לא כן, ב"מצב שבת, אין פעולת הרתחה, ורק נשמר חום המים, ואם כן המים 

אף לא כוס י שבת, ואסור יהיה להוציא בשבת, שהוסיפו לא יגיעו לידי רתיחה לפנ

ממהרת להתבשל. וכל  -כי כתוצאה מהוצאת מים, כמות השארית שקטנה  אחת,

פעולה הגורמת לחימום יתר למים שטרם הגיעו לכדי רתיחה ממש, לפני שבת, 

 איסור בישול בשבת.הרי היא בגדר 

 שבת הסמוכה לפסח

   12:26 –הדלקת נרות שבת ]בהעברת אש[: ירושלים  פרשת "שמיני" אסרו חג,

כולם מברכים על המצה  12:45 –ובדרום    12:34 –בצפון    12:41 –במרכז 

אף שכבר שבת של ימי הספירה, אין    פרק א' –מתחילים פרקי אבות  "המוציא".

 אומרים "אב הרחמים" )לוח א"י ודעת הגר"ש דבליצקי שליט"א .

סח, רצוי לערוך רישום מפורט של כמויות המאכלים שצרכו בתום חג הפ הערה:

בפסח, כגון: יין, מצות, ביצים וכדומה, כהערכות לקראת השנה הבאה עלינו 

תשע"ט.   כמו כן, יש לציין, אלו כלים חסרים לכלי הפסח, על מנת  –לטובה 

 להשלים בהקדם את החסר, לקראת הפסחים הבאים עלינו לטובה.
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 ח"תשע סחפ של לשביעי אספקלריא
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 שע"ח כהלכתו""חסל סדר פסח ת

פונים אנו לבורא עולם בבקשה ובתחינה: "די לנו בסדר פסח כולו "זכר" לפסח 

"זכר" לחגיגה. הלוואי ונזכה מהרה לאכול מן הפסחים ומן הזבחים בירושלים 

 הבנויה!"

  



 

 ויצבור יוסף / הרב יוסף צברי, רב ומו"צ בעיר אלעד ומח"ס ויען יוסף, שלחן מלכים ועוד

 השבח על שנתן לנו ה' ממון המצרים

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 יח ודעמ 

ויצבור יוסף / הרב יוסף צברי, רב ומו"צ בעיר 

 אלעד ומח"ס ויען יוסף, שלחן מלכים ועוד

 ממון המצרים לנו ה'שנתן השבח על 

 "אילו הרג את בכוריהם ולא נתן את ממונם, דיינו" )מתוך הגדה של פסח(

יש להבין את נוסח ה"דיינו" שבכאן, מהו 'דיינו', הרי הובטח לאברהם אבינו מפי 

הגבורה: "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול" )בראשית ט"ו, י"ד(, וממילא לא תיתכן 

 מציאות של "ולא נתן את ממונם"?

והנה רבינו האבודרהם עמד בזה, וכתב )בסדר ההגדה(: "לא רצה לומר מביזת 

מצרים, שכבר הבטיח לאברהם: "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול", אלא ר"ל מביזת 

הים" עכ"ל. הרי שתירץ, שענין הממון שנאמר כאן ב"דיינו", הוא ביזת הים, שבזז 

 ישראל ממון המצרים שלקחו עמהם ברודפם אחריהם. 

בריו צריכים ביאור, שהרי בהמשך ההגדה משבחים אנו ואומרים: "אילו נתן וד

לנו את ממונם ולא קרע לנו את הים, דיינו", משמע מסדר הדברים, שנתינת הממון 

האמורה כאן היתה לפני קריעת ים סוף, והיינו ביזת מצרים ולא ביזת הים, שהרי 

 עדיין לא מיירי מקריעת ים סוף.

ים, כי דברי האבודרהם הם חידוש, שכן בפשטות הבטחת ת. ראשית יש להקד

"יצאו ברכוש גדול", מתפרשת על ענין ביזת הים, וכמתבאר מדברי הגמרא 

בברכות, המבארת כי כל ענין ביזת מצרים לא היה אלא רק כדי שלא יאמר אותו 

צדיק וכו'. וכ"כ כמה מהמפרשים להדיא, הבאתי לשונם בתשובה הבאה. )ובאמת 

 ישב את יססתדר האבודרהם עם דברי גמ' זו, ואכ"מ(. צריך לי

וליישב דברי רבינו האבודרהם, נראה לדייק, כי באמת דייק הרב את לשון בעל 

את ממונם", שיורה על ענין  ולא לקחנוההגדה, שלא אמר "אילו הרג את בכוריהם 

לקיחת ממון מצרים בביזת הים  שהיה ע"י ישראל באמת אחר קריעת ים סוף, 

 את ממונם", ייחס את נתינת הממון להקב"ה.  ולא נתן לנוא אמר "אל

והיכן מצינו שהקב"ה בעצמו כבר "נתן" לנו את ממונם? ע"י שנתן הוא בליבם 

למלא את מרכבותיהם בכסף וזהב וממון רב, דבר שאינו רגיל ע"ד השכל, שכן 

ף וזהב, אדם רגיל היוצא למלחמה, אינו יודע אם יחזור, ומה לו לקחת עימו כס

 שיוכל להאבד או לכה"פ להיפסד במלחמה. 

ובמכילתא מובא, כי פרעה הוא זה שמילא אותם בכסף וזהב, ובכך  שיכנעם 

לבוא עימו למלחמה ולקבל מיד שכר הרבה, וז"ל שם: "ואת עמו לקח עימו, לקחם  



 

 ס ויען יוסף, שלחן מלכים ועודויצבור יוסף / הרב יוסף צברי, רב ומו"צ בעיר אלעד ומח"

 השבח על שנתן לנו ה' ממון המצרים

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 יט ודעמ 

בדברים וכו', ולא עוד אלא שאני פותח לכם אוצרות של כסף ושל זהב ושל אבנים 

ת ומרגליות ומחלק לכם, לכך נאמר ואת עמו לקח עימו" עכ"ל, ומששמע שזה טובו

 היה מקור הרכוש הרב שהיה במרכבות מצרים בעת ביזת הים.  

נמצא, כי עצם זה שפרעה מילא את המצרים ואת מרכבותיהם בכסף וזהב, היה 

בעצת הקב"ה עילת העילות מסובב הסיבות, שהכניס בליבו של אותו רשע עצה זו, 

היפך השכל וההגיון, וכל זה כדי להנחיל לעמו את אוצרות מצרים בביזת הים. 

לפי"ז, מובנים היטב דברי בעל ההגדה, ומתפרשים יפה לפי הסדר, שכן אחר 

הריגת הבכורים, שלאחריה יצאו ישראל ממצרים בפועל, הכניס את הודאת נתינת 

הסיבות, שהכניס כבר  הממון, בלשון "נתן לנו את ממונם", להורות על עצת מסובב

אז בליבו של פרעה עצה זו למלא את מרכבות מצרים בכסף ובזהב, וכל זה כדי 

לגרום לכך שלאחר שימותו בים, יקחו ישראל את שללם. נמצא כי נתינת הממון 

ע"י הקב"ה,  היתה כבר בשעה שנתנה פרעה במרכבות המצרים, קודם  קריעת 

נתינת הממון ע"י הקב"ה, לפני נס קריעת  הים, ולכן  שפיר שייך להודות על ענין

 ים סוף, במה שגרם שיכנס ממונם לתוך מרכבותיהם.      

  



 

בו -מעלת עשרה הראשונים בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס 'ומשחרי ימצאונני' ב"כ כל –ומשחרי ימצאונני 

 במעלת עשרה הראשונים, ומרביץ תורה באלעד

 מעלת ההשכמה באספקלריית הפסח

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 כ ודעמ 

מעלת עשרה הראשונים  –ומשחרי ימצאונני 

בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס 

בו במעלת עשרה -'ומשחרי ימצאונני' ב"כ כל

 הראשונים, ומרביץ תורה באלעד

 הפסחמעלת ההשכמה באספקלריית 

 טעם חדש למעלת ההשכמה לבית הכנסת בערב פסח

צריך לבוא בהשכמה לבית מצינו בפוסקים, דישנם ימים מיוחדים בשנה, בהם 

בערב  עי' שו"ע הרב סי' תכ"ט סעי' ט"ז, וז"ל: .ערב פסח. ואחד מהם הוא: הכנסת

, עיין סי' תמ"ג ,כדי שיגמור סעודתו קודם שעה ד'פסח שחרית משכימין לבהכ"נ 

(, וב'ערוך השולחן' שם סעי' דלת ב' אות א')סידור היעב"ץ דיני ער"פ עכ"ל. וכ"ה ב

 ח', עיי"ש.

ק"ד(: סימן תמד ס) 'משנה ברורהואף בערב פסח שחל להיות בשבת, כתב ה'

ולא יאריכו הרבה כדי שיהיה להם שהות ולא יבואו  ,ובשבת זה משכימים להתפלל

, סימן מד)גרי"ח זוננפלד לה 'תורת חיים'"ת שו, עכ"ל. וע"ע לידי מכשול ]אחרונים[

משכימין בכל  ,למחר ביום שבת קודש פ' מצורע שהוא ערב פסחאות ה'(, וז"ל: 

בתי כנסיות להתפלל תיכף כשיאיר היום. ואין אומרים פיוטים בשבת זו כדי למהר 

סעודת שחרית, שאחר שליש היום אסור לאכול חמץ ]והיום נחשב לענין זה 

, עכ"ל. ובמנהגי פרנקפורט )י"ב( מסופר שבשבת שבו ע"פ היו [מעמוד השחר

משכימין לביהכ"נ אום פינף אוער ]בחמש בבוקר[. ואומרים באותו שבת בהשכמה 

 קודם התפילה של שחרית, עיי"ש. -תהילים ושיר היחוד 

טעם חדש, מדוע בערב פסח ראוי להשכים לבית וע"ד האגדה, יתכן לומר עוד 

 מצוה העושים דרבים ,(רכו י"סוס ב"ח) פסח הלכות זרוע' ב'אור. לפי מש"כ הכנסת

 הפסח( א סד,) שאמרו ממה וראיה הראשונים. מן להיות נפשו לזרז מצוה ביחד,

 ואמרינן ,(א סה,) עצלנית נקראה השלישית והכת זו אחר זו כיתות בשלש נשחט

 אמרת - כך שמצותו דבר אם מה בון, רבי אמר( ז"ה ה"פ פסחים) בירושלמי

ל. וע"ע "עכ וכמה, כמה אחת על במצוה, מתעצל שהוא מי עצלנית, כת שקרויה

ספר חסידים )מהדורת פארמה, סי' ת"ח(, שכתב כן להדיא לגבי השכמת בית 

והיא הכנסת, וז"ל: בפסחים )סה, א( יצתה כת שנייה ונכנסת כת שלישית, תנא 

דלא סגי בלאו הכי  , ואע"גנקראית כת עצלנין מפני שנתעצלה להיות באחרונה



 

בו -' ב"כ כלמעלת עשרה הראשונים בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס 'ומשחרי ימצאונני –ומשחרי ימצאונני 

 במעלת עשרה הראשונים, ומרביץ תורה באלעד

 מעלת ההשכמה באספקלריית הפסח

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 כא ודעמ 

הרי כל דמצוה לשלש כתות, אבעי להו לזרוזי נפשייהו להיות מן הראשונים. 

, אבל אם המקדים לבוא לבית הכנסת או לבית המדרש או לדבר מצוה נקרא זריז

מוטב  חיהיה מחלוקת שזה אומר אני אהיה ראשון וזה אומר אני אהיה ראשון

 א לריב מהר", עכ"ל.להיות אחרון שנאמר )משלי כה, ח( "אל תצ

ומבואר דאע"פ שהשכמת ביהכ"נ היא מצוה אחת, מ"מ יש מעלה מצד מדת 

הזריזות למי שמזדרז יותר לבוא, ולכן כל הקודם בתוך העשרה ראשונים, מעלתו 

 ]ולכן הוצרך הספר חסידים להזהיר שלא יריבו ע"כ[.  רבה יותר

סת מקרבן פסח, לכן ומכיון שלמדים אנו את מעלת הזריזות להשכים לבית הכנ

לפחות בערב פסח שהוא זמן שחיטת הפסח יש לנו להיזהר יותר להשכים לביהכ"נ 

כדי להתפלל מיד עם הנץ החמה, וגם להשתדל להקדים מעשרה הראשונים, וכל 

 המקדים יותר, מעלתו רבה יותר!

* 

 משחיטת הפסח יש ללמוד גדר מעלת המשכים ראשון לביהכ"נ

כתבתי  ימצאונני" כרך א' )שער ב' בירור בעי' ב', עמ' קכה(בספרי "ומשחרי 

במשנה דמצינו דוגמא למעלת הבא ראשון לבית הכנסת, משחיטת הפסח, בס"ד, 

האומר לבניו הריני שוחט את הפסח על מי דאיתא שם:  .א"פסחים דף פט עב

זכה בחלקו  ,כיון שהכניס הראשון ראשו ורובו ,שיעלה מכם ראשון לירושלים

ואמרינן בגמ' דהטעם שהאב אמר כן "כדי לזרזן במצוות כה את אחיו עמו. ומז

שיזדרז כל אחד להיות ראשון ויהיה וכדי לזרזן קאמר, קאמר", וכתב רש"י וז"ל: 

גיטין דף בהריטב"א , עכ"ל. וכעי"ז כתב , וכך הודיעםהוא ראש לאחיו שיזכו על ידו

ן מתחת ידו כאילו הוא מזכה הזריז מזכה אחיו לומר שהם אוכלי , וז"ל:א"כה ע

 עכ"ל., אותם

, דמכיון שהיה המזדרז ומשכים ראשון לבית הכנסתוי"ל דזהו גם גדר מעלת 

'ראש לאחיו', כל השכר שלהם עובר דרכו והוא כצינור המשפיע לכל הבאים 

אחריו, ולכן גם מעלתו גדולה מכולם. וכדמצינו להגה"ק רבי נתן נטע שפירא 

וקות' )אופן רל"ט(, שכתב דהראשון נוטל מתחילה שכר זצ"ל בספרו 'מגלה עמ

כולם, ואח"כ הוא נעשה צינור לחלק לכל אחד ואחד חלקו. ולזה אמר )שה"ש ו, 

ב( "דודי ירד לגנו", דאמר בלשון יחיד על הראשון שהוא צדיק גמור, שנעשה 

                                                
 בהערה האחרונה.עי' מש"כ בזה בספרי "ומשחרי ימצאונני" כרך א' שער ג' סי' י'  ח



 

בו -מעלת עשרה הראשונים בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס 'ומשחרי ימצאונני' ב"כ כל –ומשחרי ימצאונני 

 במעלת עשרה הראשונים, ומרביץ תורה באלעד

 מעלת ההשכמה באספקלריית הפסח

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 כב ודעמ 

"ערוגות הבושם" והוא נוטל שכר כולם, ואח"כ מחלק הוא לאחרים. וז"ש "לרעות 

 .טגנים וללקוט שושנים", שמן הראשון הצדיק, לוקחים אח"כ האחרים, עכת"דב

* 

 מה ההבדל בין צירוף לעשרה ב'תפילה בציבור' לצירוף בשחיטת הפסח

)לרבי אליהו לסיום אביא בזה עוד חקירה נפלאה, משו"ת 'קול אליהו' ח"א סי 'א' 

יש לחקור,  ש'(, וז"ל: 200-ב"ר משה ישראל, מגדולי חכמי ליוורנו לפני למעלה מ

במאי דקי"ל לענין צירוף עשרה דבעי' רוב בני אדם מעשרה, שלא יצאו עדיין ידי 

חובה, כדאיתא בסי' ס"ט. ואמאי, הא אמרינן בפרק תמיד נשחט )פסחים סד, ב(, 

גבי הפסח נשחט בג' כתות: אמר רבי יצחק, דבעינן ל' בכל כת וכת, משום 

בזה אחר זה. ואמרינן התם דבחמשין סגי דעיילי  דמספקא לן אי כולן בבת אחת או

אלמא שמעינן, דאע"ג  ל' ועבדי, ונפקי עשרה ועיילי עשרה, ופסקו הרמב"ם ז"ל.

דבעינן ל' בני אדם בכל כת, אפ"ה סגי בשליש מבני אדם מן החדש על הישן. והכא 

נמי בצירוף עשרה לדבר שבקדושה, הו"ל למימר דע"י ד' בני אדם מן החדש סגי 

 .יומסגי, דהא איכא טפי משליש של עשרה, עכ"ל

* 

 -רמז למעלת המשכים לבית הכנסת מעשרה הראשונים ומוצא השכינה שם 

 "מוציא מצה"

רבי יוסף כנאפו זצ"ל )מגדולי חכמי מרוקו( בספרו 'זבח פסח' על הגש"פ  הגה"ק

)דף סח, ב; ליוורנו תרל"ה(. כתב שיש מכאן רמז למעלת עשרה הראשונים 

 ימים תמיד לביהכ"נ ומוצאים השכינה. וז"ל שם:המשכ

רמז למ"ש הכתוב "כי מוצאי מצא חיים", והם המקדימים לבוא  –"מוציא מצה" 

לבית הכנסת בהשכמה, שמוצאים שם השכינה אשר מקדמה לבוא קודם כולם. 

ְנִתי ְוָעׂשו ִלי ִמְקָדׁש ְוָׁשכ  וכמ"ש הש"ס דברכות )ו, א(. ובזוה"ק פ' נשא )קכו, א( ]"

י ְכִניְׁשָתא ְדָעְלָמא ִמקְ [)שמות כה, ח(" ְבתֹוָכם ָדׁש . ְוָעׂשו ִלי ִמְקָדׁש ְסָתם, ְדָכל בֵּ

י. ְוָהא אוְקמוָה. ש דְׁ  ִאְקרֵּ ה ַההוא ַבר נָּ אָּ א. ַזכָּ תָּ ַנישְׁ ֵבי כְׁ ַדיַמת לְׁ א ַאקְׁ תָּ ַכינְׁ ַכח ושְׁ תְׁ ַאשְׁ

ה בְׁ  אָּ מָּ ה ַקדְׁ רָּ אֵמַאימון ַעשְׁ תָּ ַנישְׁ  עיי"ש באורך. וגו', ֵבי כְׁ

אם אפשר שתמיד ירגיל עצמו להיות מהמשכימים לביהכ"נ בכל  והיינו דרמזו

יום, חול ושבת ויו"ט, לא יעדר יום אחד שלא ישכים לביהכ"נ אם אפשר לו, כי זה 

                                                
 ועי' בספרי "ומשחרי ימצאונני" שם, מש"כ עוד בזה.  ט
הבאנו חלק  -ועי' שם מש"כ בזה. וע"ע שו"ת 'משבצות זהב' סי' ו' )לרבי נתן ב"ר חיים עמרם, מגדולי רבני מצרים(. י

 מדבריו בספרנו ומשחרי ימצאונני" כרך א' פרק ז' בירור סעי' א', עמ' שכג, עיי"ש.
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הדבר מקדש האדם קדושה עצמית ורוחנית מאוד, ומעלתה רבה לאין קץ, דברים 

וזהו "מוציא מצה" שתמיד הוא שאין להם שיעור, אשר אדם משכים ומעריב. 

מוצא השכינה שנקראת מצה בביהכ"נ, ונדבק בה' יותר מאחרים לפי שזוכה להיות 

לה קדושה זו, מהעשרה הראשונים שכבר קדמו לבית הכנסת. אשר מי שזוכה למע

 , עכ"ל.הוא ובניו אחריו

* 

 מעלת ההשכמה באספקלריית שביעי של פסח

בנימין קפץ לים תחילה, כמו הראשון המשכים לביהכ"נ כדי להשרות השכינה  

 ולכן זכה ל"ידיד ה' ישכון לבטח עליו"

ם  ה )שמות יד, כב(. שָּ שָּ תֹוךְׁ ַהיָּם ַבַיבָּ ֵאל בְׁ רָּ ֵני ַישְׁ ֵרי ַויָֹּבאו בְׁ ַעיר ֹרֵדם שָּ יַָּמן צָּ ַבנְׁ

ם )תהילים סח, כח( תָּ מָּ ה ַרגְׁ הודָּ   יְׁ

מאיר  )מסכתא דויהי פרשה ה'( איתא: רבי –דרבי ישמעאל פ' בשלח  במכילתא

אומר ]בלשון אחד[, כשעמדו שבטים על הים זה אומר אני יורד תחלה לים וזה 

אומר אני יורד תחלה לים. מתוך שהיו עומדין וצוהבין, קפץ שבטו של בנימין וירד 

שרי זבלון שרי נפתלי,  רודם שרי יהודה רגמתםלים תחלה שנ' "שם בנימין צעיר 

)שם סח, כט(, אל תקרי רודם אלא רד צוה אלהיך עוזך עזה אלהים זו פעלת לנו" 

ים. התחילו שרי יהודה מרגמין אותם באבנים שנ' "שרי יהודה רגמתם".  משל 

למה הדבר דומה: למלך בשר ודם שהיו לו שני בנים אחד גדול ואחד קטן, נכנס 

לחדרו בלילה, אמר לקטן העמידני עם הנץ החמה ואמר לגדול העמידני בשלש 

עמידו עם הנץ החמה ולא הניחו גדול, אמר לו, לא אמר לי שעות ביום, בא קטן לה

אלא בשלש שעות ביום והקטן אומר לא אמר לי אלא עם הנץ החמה, מתוך שהיו 

 -עומדין וצוהבין ננער אביהם, אמר להם, בני מ"מ שניכם לא כוונתם אלא לכבודי 

דו לים בני בנימין שיראף אני לא אקפח שכרכם.  כך אמר הקב"ה: מה שכר יטלו, 

שנ' )בראשית מט, כז( "בנימן זאב יטרף", ואומר )דברים  תחלה, שרת שכינה בחלקו

לג, יב( "לבנימין אמר ידיד ה' ישכן לבטח עליו וגו'. ומה שכר נטלו שבטו של יהודה 

, ואין רגמה יהודה זכה למלכות שנא' "שרי יהודה רגמתם"שהיו רוגמין אותם, 

אדין אמר בלשאצר והלבישו לדניאל ארגונה אלא מלכות שנ' )דניאל ה, כט( "ב

והמניכא דדהבה על צואריה והכריזו עלוהי די להוו שליט תלתא במלכותא", 

 . יאע"כ

                                                
 ובא בקצרה גם בגמ' סוטה )לז, א(, ובמדרש תהלים )מזמור ס"ח(, עיי"ש.כעי"ז ה יא
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והקשה הגאון רבי אברהם פלאג'י זצ"ל )בנו של הגר"ח(, בספרו 'אברהם את ידו' 

קכח(. איך מלאו לבו של שבט בנימין לירד לים תחילה, -)דרוש ו' לשה"ג דף קכז

הוא הצעיר שבכולם, ויהודה הרי היה הכי חשוב מאחיו והיו סרים למשמעתו  הרי

כדאמרו במד"ר )ויחי פ' צ"ח סי' ו'(, א"כ היה על שבט יהודה לירד תחילה ]או 

עכ"פ ראובן[, ואח"כ ירד בנימין. ואחר שבנימין קדם וחטף את המצוה, יש לו 

טן לגדול חייב לשלם לו לשלם י' זהובים, וכמו דמצינו לענין יבום שאם קדם הק

 קנס, וכן לענין כיבוד אב ואם.

לבאר הדברים בטוטו"ד, לפי המבואר במכילתא )הנ"ל(, דהים לא היה  וכתב

רוצה לקרוע ע"י משה אפילו שהרים מטהו, עד שבא הקב"ה וגער בו. והקב"ה לא 

היה גוער בים אם לא היה בא שבט בנימין ונכנס תחילה ואומר "באו מים עד 

, כיון שלעולם לא היה הים נקרע אם לא היו יורדים תחילה, וכפי שפירש יבנפש"

)ו, והרי זה דומה, למה שמצינו בגמ' ברכות הרב 'שבות יהודה' )דף ל"ד(, עיי"ש.  

לענין בית הכנסת, דאם אין עשרה בביהכ"נ ובא הקב"ה ולא מצא עשרה מיד  ב(

מבואר ד"קדמה  )קלא, א(מה כועס, שנא' "מדוע באתי ואין איש", ובזוה"ק פ' תרו

שכינתא ואתיא" אפי' כשיש רק אחד, ומה שאמרו "ולא מצא עשרה", היינו 

ולכך סמך שבט  שאפילו אחד שיפייס על יו"ד הבאים אחריו, לא מצא, עיי"ש.

בנימין ע"ז, דזה יקרא "מצוה מן המובחר", ויש לו מקום פטור, דלמפרע יוצא 

ן פה, שיהא חייב קנס, דלזאת יקרא המהדרין שנתעצלו אחיו, ואין להם שום פתחו

 .יגמן המהדרין, ועיין להרב 'זרע שמשון' פ' בשלח

אבל שבט יהודה, רוח אחרת היתה עימו כיצד היא 'מצוה מן המובחר', ולכן 

נתאחרו. ולא משום עצלות והתרשלות, אלא משום שסברו שכבוד המלך שהוא 

ב, יג( "ויעבור מלכם לפניהם וה'  יבא תחילה דמלך פורץ לו גדר, וכדכתיב )מיכה

בראשם". וממילא המצוה מן המובחר היא שהקב"ה יקדם ויקרע את הים, ורק 

אח"כ נעבור. ולכן עיכבו את שבט בנימין ע"י שהטילו עליהם אבנים לומר, לא טוב 

אתם עושים, דאין זה כבוד המלך ויש לכם להמתין, וממילא חייבים אתם לנו יו"ד 

נב מצוה.  אלא דבכל זאת גבר בנימין ועשה מעשה, דסברו כיון שיש זהובים כדין גו

כאן ספק מה היא המצוה מן המובחר, והרי ישראל נמצאים בסכנה עצומה, 

דהמצרים רודפים מצד אחד והים לפניהם, והרי בכה"ג פסקו הריב"ש והש"ך 

)חו"מ סי' שפ"ב(, דבמקום סכנה אם חטף המצוה פטור מלשלם. ואין לך סכנה 

                                                
 עי' תהילים סט, ב. יב
 לתועלת המעיין הבאנו את דברי הרב 'זרע שמשון' להלן בסוף דבריו. יג
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דולה מזו, ועל ה' בטחונינו דקדמה שכינה ואתיא ולה' הישועה, ואדרבא זכות ג

 היא לי, זאת ההכרעה עשה שבט בנימין, וע"כ עשו מעשה לירד לים תחילה.

ולכן מצינו במכילתא שם, שהמשילו הויכוח שהיה בין שבט בנימין לשבט יהודה. 

נס לחדרו בלילה, אמר "למלך בשר ודם שהיו לו שני בנים אחד גדול ואחד קטן, נכ

היינו בנימין, וכפי סברתו דקדמה שכינה ואתיא.  -לקטן העמידני עם הנץ החמה" 

היינו יהודה דסבר שכבוד המלך לבוא  -"ואמר לגדול העמידני בשלש שעות ביום" 

בראשונה ולכן צריך להמתין, דדרכם של מלכים הרי הוא לעמוד בג' שעות. "בא 

ולא הניחו גדול, אמר לו, לא אמר לי אלא בשלש קטן להעמידו עם הנץ החמה 

שעות ביום" היינו ששבט יהודה לא הניח לבנימין לקפוץ לים, בטענ שהוא חוטף 

ממנו את המצוה, משום שלסברתו המצוה מן המובחר היא לאחר ולהמתין למלך, 

כדי שהוא יקדים בראשונה לכולם. "והקטן אומר לא אמר לי אלא עם הנץ החמה", 

בנימין וכסברתו הנ"ל, וכך עשה למעשה שקפץ תחילה לים, "מתוך שהיו היינו 

עומדין וצוהבין ננער אביהם", היינו שרבו בינהם איזה הנהגה היא יותר כבוד 

המלך, התעוררו רחמי ה' שהוא מלכו של עולם "אמר להם, בני מ"מ שניכם לא 

 אף אני לא אקפח שכרכם". -כוונתם אלא לכבודי 

ר את השכר שקיבלו יהודה ובנימין, כל אחד ואחד מהם, מדה ועפי"ז בא ומבא

כנגד מדה, כפי סברתו להרבות בכבוד השי"ת. "אמר הקב"ה מה שכר יטלו. בני 

בנימין שירדו לים תחלה, שרת שכינה בחלקו שנא' )בראשית מט, כז( "בנימין זאב 

היינו  -וגו' ".  יטרף", ואומר )דברים לג, יב( "לבנימין אמר ידיד ה' ישכן לבטח עליו

משום דמצוה מן המובחר היא לאקדומי ולבוא קודם שתשרה השכינה, כענין 

שנאמר )ישעי' נ, ב( "מדוע באתי ואין איש" והקב"ה מתפייס  שמצינו בביהכ"נ

באחד כאילו היו עשרה וכמבואר בזוה"ק וכנ"ל. ולכן זכה מדה כנגד מדה, שתשרה 

 שכינה בחלקו.

אומר "ומה שכר נטלו שבטו של יהודה שהיו רוגמין ועתה חוזר לשבט יהודה ו

היינו כיון דשבט בנימין פטור מקנס וזכה במצוה ע"פ דין, משום שמצוה  -אותם" 

מן המובחר לאקדומי לפני השכינה וכנ"ל. א"כ נמצא דשבט יהודה בדוחק ובצער, 

דלמפרע יוצא שנתעצלו, ולא שייך לומר "חשב לעשות מצוה ולא עשאה מעלה 

כאלו עשאה" )עי' ברכות ו, א(. לזה אמר: יהודה זכה למלכות שנ' "שרי  עליו

יהודה רגמתם", ואין רגמה אלא מלכות שנאמר )דניאל ה, כט( "באדין אמר 

בלשאצר והלבישו לדניאל ארגונה והמניכא דדהבה על צואריה והכריזו עלוהי די 

נימין נתכוונו היינו, כיון דברגימתם את שבט ב -להוו שליט תלתא במלכותא", 

למצוה מן המובחר כפי סברתם להרבות בכבוד המלך, וכדכתיב "ויעבור מלכם 
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 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 כו ודעמ 

לפניהם" וכנ"ל. לכך זכו הם מדה כנגד מדה למלכות, כי "פועל אדם ישלם לו", 

היינו כל  -"ואתה תשלם לאיש כמעשהו". וזהו שסיים "אף אני לא אקפח שכרכם" 

של הגאון רבי אברהם פאלג'י זצ"ל  אחד לפי סברתו, וכמש"נ. עכת"ד הנפלאים

 .ידבזה, עיי"ש

והנה הרב המחבר זצ"ל כתב שכבר ראה כעי"ז בספר 'זרע שמשון' פרשת בשלח 

(. ושם כתב כן בביאור דברי ר"מ בגמ' סוטה דף טו)להגה"ק רבי שמשון נחמני זצ"ל

לבנימין היתה לו לז ע"א, ולתועלת המעיין אביא את לשונו שם )דף סט ע"א(: 

דהנכנס ראשון לבית הכנסת אפילו ק'  טזוהרי זה דומה למאי דאמרינן זות,הזרי

ופירשו בה חכמי האמת, שרצונו לומר, שכל  באין אחריו נוטל שכר כנגד כולם.

הטוב והשפע שיבוא לבאים אחריו, הוא יהיה הצינור המשפיע והמחלק לכל אחד 

שכל השפע הבא  חלקו. ואף כאן, הואיל ובנימין היה זריז והיה ראשון, יזכה

לישראל יבוא בחלקו, והוא יחלק להם. ולכן נבנה שם הבית המקדש שמשם יבואו 

 הברכות לישראל, עכ"ל ספר 'זרע שמשון'.

עפי"ד. דלכן המשכים ראשון לביהכ"נ קודם שתבא השכינה, מצינו בזוה"ק  וי"ל

משום )תרומה שם(, שהוא במדרגת צדיק והוא תיקון גדול לפגם הברית, והיינו 

שאוחז במדתו של בנימין הצדיק שהיה בבחינת יסוד, ולכן הקדים עצמו לקפוץ 

 .יזלים קודם שתבוא השכינה

* 

שביעי של פסח הוא יום של 'אהבה' לכן ראוי להשכים בו לביהכ"נ מעשרה 

 הראשונים

שיש קדושת לוי' פרשת בשלח, כתב וז"ל: "ויושע ה' ביום ההוא". ' הנה בספר

ע טובו לעמו ישראל ומגלה להם אהבתו, והיום היותר מסוגל ימים שהקב"ה משפי

. וזהו 'ביום ההוא', דייקא, עכ"ל. ובקונטרס בעניני חודש ניסן לזה הוא יומא דפסחא

וחג הפסח )להג"ר חנוך העניך קרלינשטיין זצ"ל(, כתב דאולי הטעם לזה הוא מפני 

ליהם ברצון שיום שביעי של פסח הוא יום שבו מקבלין ישראל מלכות ה' ע

מתוך שיא של אהבת ה', וכמו שאומרים בתפילה "וראו בניו  –ובשמחה רבה 

                                                
היות ועיקר דברי הגר"א פאלג'י זצ"ל הובאו מפני הדמוי להשראת השכינה בביהכ"נ, לכן הבאנו רק תו"ד. והחפץ  יד

 את הדברים בשלימות יעייין במקור.לראות 
וידוע הבטחתו בהקדמתו לספרו 'זרע שמשון' לכל הלומד בספריו חיבר גם ספר 'תולדות שמשון' עמ"ס אבות.  טו

 שיזכה לבני חיי ומזוני!
הנה לא מצינו לשון זו בחז"ל, והוא שילוב של דברי הגמ' בברכות דף מז ע"ב ודברי הזוה"ק פ' תרומה דף קלא  טז

 עיי"ש.ע"א, 
 עיין ספר 'שערי הלשם' חלק ב' סי' ג' פרק א' עניני האבות, שגם יוסף וגם בנימין הם במדרגת "יסוד", ואכהמ''ל. יז



 

 בו-מעלת עשרה הראשונים בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס 'ומשחרי ימצאונני' ב"כ כל –ומשחרי ימצאונני 

 במעלת עשרה הראשונים, ומרביץ תורה באלעד

 מעלת ההשכמה באספקלריית שביעי של פסח

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 כז ודעמ 

גבורתו שבחו והודו לשמו, ומלכותו ברצון קבלו עליהם משה ובנ"י, לך ענו שירה 

בשמחה רבה וכו'". ומבואר בספרי הקדמונים, דכאשר מתחזק אהבת ה' אצל כלל 

 ישראל. ישראל, אזי גם מתגבר גלוי אהבת השי"ת לעמו

ובס"ד מצאתי כן מפורש בדברי הגה"ק רבי שלמה הכהן מרדומסק בספרו 

'תפארת שלמה' )מועדים, שער התפילה(, וז"ל: וייראו העם את ד' ויאמינו בד' 

ומלכותו ברצון ובמשה עבדו אז ישיר כו'. הנראה בהמשך הכתובים כי כן כתי' 

ע"ד המבואר בתד"א מפני מה . הענין הוא קבלו עליהם משה ובנ"י לך ענו שירה כו'

זכה משה למאור פנים כו' שכל ימיו הי' מתאנח ומצפה שיהי' שלום בין ישראל 

לבין אביהם שבשמים. כי אמנם כשנתבונן על ענין הניסים והנפלאות אשר הי' עם 

אבותינו במצרים וים סוף הנה תוכן ענינם הי' רק להרים קרן ישראל נגד כל 

פאר אותם בישועת הניסים והנפלאות האלו נגד כל העמים כי רוצה ד' בעמו י

העמים כי רגזו וחלו מפניהם להיות חיבתו ניכר עליהם כי בם הוא חפץ לעבוד 

כי כאשר ישראל הם מהפכים את טבעם ומזג גופם ומשנים לפניו ולהתברך בשמו. 

את מנהגם למנהג העולם חוץ לדרך הטבע למסור נפשם תמיד לכבודו ית"ש, כן גם 

מפליא עמם לעשות כמדתם חוץ מדרך הטבע ומשדד המערכה להגדיל חסדו  הש"י

 . יח, עכ"לעימהם

גבורתו"  בניווב'שפת אמת' )ויקרא, פסח(, הוסיף עוד לדקדק לשון "וראו 

שבקריעת ים סוף עם ישראל היו בבחינת 'בנים' של השי"ת, שזו בחינה של 

. וז"ל שם: הפרש הגאולה 'אהבה' ]ולא כיציאת מצרים שאז היו בבחינת 'עבדים'[

שביציאת מצרים לקריעת י"ס. עפ"י מה דאיתא שבנ"י נקראו 'עבדים' ו'בנים'. 

וביצ"מ קבלו מלכות שמים כמ"ש הללו עבדי ה' ולא עבדי פרעה וכ"כ )ויקרא כה, 

. וז"ש "ולא אח"כ קריעת ים סוף בחינת 'בנים'מב נה( "עבדי הם אשר הוצאתי כו'". 

וזה בחינת 'בנים'.  -נחם" במדרש שלא ניחם הבורא ית' על צער שהי' להם כו' 

]אחרי כתבי זאת מצאתי רשום אצלי בשם מו"ז ז"ל מענין זה באופן אחר קצת כי 

השי"ת העמיד את בנ"י במדריגה פחותה מאוד בעת קי"ס כמ"ש שהי' קטרוג הללו 

                                                
ולשלימות הדברים אעתיק בזה גם את המשך דבריו, וז"ל: וז"פ "לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו".  יח

ו לעולם הזה לטובת אוהביו העובדים אותו לשמו אבל לא פי' מה שעושה נפלאות הגדולות הוא רק להשפיע חסד

למען התגדל שמו לבד הוא עושה כל אלה כי כל הניסים והנפלאות לנגד א"ס ב"ה כלא הם. היפלא מד' דבר. כי אין 

שום פלא מד' ית"ש. אך בערכנו הם ניסים חוץ מדרך הטבע כערך העבדות של בנ"י, אבל העובדי כוכבים הם 

הטבע לכך ההנהגה עמם רק בטבע טבעו בים סוף. בתהומות טבע. והנה כי כן כאשר כביכול מפליא  מתנהגים על פי

ניסים עם ישראל למעלה מן הטבע הוא למופת כי עבדותם הוא ג"כ למעלה מן הטבע כנ"ל. וע"ז הי' משה רבינו 

ות ולפי העבדות כן הוא עליו השלום תמיד מצפה להיות שלום בין ישראל לאביהם שבשמים כי אך זהו עיקר העבד

ההנהגה למעלה. ולכך כאשר בקריעת ים סוף נאמר וייראו העם את ד' וכו' אז ישיר משה כי זהו עיקר שמחתו שזכו 

ישראל ליראת השם והאמונה. וזהו ומלכותו ברצון קבלו עליהם. אז משה ובנ"י לך ענו שירה. כי אך בזה ישמח לב 

 ים, עכ"ל ה'תפארת שלמה'.צדיק כאשר בנ"י עובדים את ד' כל הימ



 

בו -מעלת עשרה הראשונים בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס 'ומשחרי ימצאונני' ב"כ כל –ומשחרי ימצאונני 

 במעלת עשרה הראשונים, ומרביץ תורה באלעד

 מעלת ההשכמה באספקלריית שביעי של פסח

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 כח ודעמ 

צד שהם בניו לא מצד זכות מעשיהם. לכן עע"ז והללו כו'. כדי שיהי' הצלה רק מ

נזכר כמה פעמים בניו המעביר בניו. וראו בניו כו'. וגם אמר שעפ"י הקבלה נק' זאת 

המעביר בניו בין גזרי ים סוף כו' וראו בניו מוחין דקטנות עכ"מ והמש"י[. וכן כתוב: 

ודם היה כי מק הכל בבחינת 'בנים'. -גבורתו כו' מלכותך ראו בניך בוקע ים כו' 

הגאולה צורך להצילם מכח המצרים. אבל אח"כ שנאמר וישובו כו' היה רק 

לתוספות חיבה יתירה והוא בחינת 'בנים'. ומקודם כתיב לא תצאו איש מפתח 

ביתו כו' שלא היו יכולין לראות במפלת הרשעים, אח"כ כתיב וירא ישראל את 

 '.מצרים מת כו', וכבר כתבתי מזה במ"א, עכ"ל ה'שפת אמת

והנה ידוע מש"כ הספרים )עי' ספורנו שמות ד, כב; 'מראה יחזקאל' פ' האזינו 

]ד"ה והנה שני מדות[, ועוד( שההבדל בין 'בן' ל'עבד' הוא, ש'עבד' כל מעשיו הם 

רק מיראת העונש ולכן עושה רק מה שאומרים לו, ואילו 'בן' מעשיו נובעים 

א בהם נחת לאביו, ואפילו שלא מאהבתו לאביו, ולכן עושה גם דברים שיודע שיה

 ציוה לו ע"כ במפורש.

-והנה כבר נתבאר באורך בספרנו "ומשחרי ימצאונני" )כרך ב', ענין ג' אותיות י

שהמקדים לבוא לביהכ"נ מעשרה הראשונים, מראה בזה שהוא אוהב את ה', יא( 

 י".וגם נקרא אהוב לה' וכדכתיב )משלי ח, יז( "אני אוהבי אוהב ומשחרי ימצאוננ

 יטוטעם הדבר, דמכיון שלהיות מעשרה הראשונים אי"ז חיוב, והוא רק מעלה גדולה

 ובכל זאת הוא זהיר בכך, א"כ בזה מוכיח שהוא אוהב את ה'.

דהחפץ לזכות ולחוש ביום שביעי של פסח בגלוי אהבתו של השי"ת ולפי"ז נראה, 

של 'אהבה' כמו  אליו, ולהיות בבחינת 'בן', עליו להשתדל לעשות ביום זה מעשים

, אזי יזכה שיחזיר להשכים ברצון ובזריזות לבית הכנסת להיות מעשרה הראשונים

לו הקב"ה 'אהבה' וימלא כל משאלותיו לטובה, וכמש"כ )שם( "אני אוהבי אוהב 

 !כ"כי מוצאי מצא חיים ויפק רצון מה'"ומשחרי ימצאונני". וכן כתוב )שם ח, לה( 

* 

 חג' של פסח. והנ"מ בזהמה ב'אסרו ב' טעמים להשכ

הנה בספר 'ליקוטי מהרי"ח' ח"ג )סדר מוצאי פסח ואסרו חג, דף מג ע"א( כתב 

בשם ספר 'שערי רחמים', שהגר"א זצ"ל היה מזדרז מאוד באסרו חג להניח תפילין 

 בהשכמה, כדי להראות החביבות אחר שלא הניחום במשך החג, עכת"ד.

                                                
 וכפי שנתבאר באורך בספרנו "ומשחרי ימצאונני" כרך א' שער ב' פ"א בירור סעי' א', ובעוד מקומות. יט
 עי' ברכות דף ח' ע"א. כ
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'אסרו חג', שכתב בשם האריז"ל, דענין והנה יעוין בספר 'שער הכוונות' ענין 

'אסרו חג' הוא שיש עדיין הארה מהיום טוב, בכל היום שלאחריו, עיי"ש באורך. 

א"כ לפי מש"נ לעיל, דבשביעי של פסח מפני שהוא יום של 'אהבה' ראוי להשכים 

בו לביהכ"נ מעשרה הראשונים, יתכן שמטעם זה ראוי לנהוג כן גם ב'אסרו חג' 

 ת הכנסת לתפילת שחרית, ולא רק מטעם חביבות מצוות התפילין.ולהשכים לבי

וא"כ לפי"ז יש לנו לדון, האם עדיף שיזדרז להניח התפילין כבר בביתו לחיבת 

המצוה, אף אם לא יספיק להיות מעשרה הראשונים ]והנה גם בעלמא מצינו שדנו 

כרך א' שער בזה הפוסקים איזו מעלה עדיפה יותר, ובספרנו "ומשחרי ימצאונני" 

א' וב' פרק ה' הארכנו בס"ד בביאור כל שיטות הפוסקים בזה[. ומסתברא לענ"ד 

שבנידון דידן, עדיף טפי שיצא מביתו עטור בטו"ת לחיבת מצות התפילין שהיא 

 דאורייתא, ועדיין צ"ע.

 okmail.co.il@9335108לתגובות:  

  



 

 חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים

 נבואת  מרים וכלל ישראל  בשעת  קריעת ים  סוף

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 ל ודעמ 

חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, 

 מיר וראש מכון דעת סופרים מג"ש בישיבת

 נבואת  מרים וכלל ישראל  בשעת  קריעת ים  סוף

יָּם ַוַתַקח ה ַמרְׁ ַביאָּ ה ַהֹתף ֶאת ַאֲהֹרן ֲאחֹות ַהמְׁ יָּדָּ ל ַוֵתֶצאןָּ  בְׁ ַשים כָּ ֻתַפים ַאֲחֶריהָּ  ַהמָּ  בְׁ

ֹחֹלת  )שמות טו, כ( וַבמְׁ

 ובמחלת בתפים כתב כן", ובד"ה שאחר זמר מיני של כליברש"י כתב את התוף "

 והוציאו נסים להם עושה הוא ברוך שהקדוש שבדור צדקניות היו מובטחות" –

מתבאר מרש"י  שני דבורים על התוף אחד של מרים ואחד  של ו ". ממצרים תופים

. ושמעתי לבאר  וצ"ב מדוע חילק רש"י את ביאור משמעות התוף.  נשות ישראל.

שלפי  מרים שלקיחת את התוף של, התוף בלקיחת היו נפרדים עניניםששני 

על מרים  י"רש כתב ז"וע ,להתנבאות לקחה את התוף כדי  ו היתה נביאה מריםש

 שלקחואמנם מה שכתב  רש"י  בד"ה אחר כן   ."זמר מיני של  כליהתוף  "

מדין  התוף לקחו והיינו ניסים להם עושה ה"שהקב מדין אחר הוא ,שבדור צדקניות

. נבואה לקבלת כאמצעי אחד  בתוף היו ענינים ששני ונמצא ,השמחהמדין  אחר 

 עד כאן שמעתי, ויש לי להוסף דבר נפלא בזה שמחה של עצמה מצד כמעלה ואחד

". ונתקשו המפרשים  מה אהרן אחות" מרים ותקח נאמר זה בפסוק שהנה  

. אהרן אחות ש"ומ: ל"וז כתב יקרהיחוס שמתיחסת מרים דווקא  לאהרן. ובכלי 

( ז יב) בהעלותך' פר סוף משמע כן כי, למשה לא אבל בנבואה לו שוה שהיתה לפי

 . ל"עכ א"מהרי פירש וכן, בנבואה ומרים אהרן הושוו שם כי משה עבדי כן לא"

ויבואר היטב . היםב  מדוע  דוווקא נתבאר דווקא  כאן בשירת "צ זה דבר אמנם

 הנביאים כלה"ד(: וז"ל  ז"פ התורה יסודי) ם"רמבאחר הדברים  שלעיל שהנה ה

 לב וטובי שמחים ויושבים דעתם מכוונים אלא שירצו עת בכל מתנבאין אין

 מתוך אלא עצלות מתוך ולא עצבות מתוך לא שורה הנבואה שאין, ומתבודדים

 הנבואה מבקשים והם וכנור וחליל ותוף נבל לפניהם הנביאים בני לפיכך, שמחה

 חוץ והאחרונים הראשונים הנביאים לכל נבואה דרך הם שאמרנו הדברים כל

. ומתבאר מדברי הרמב"ם, שלהבדיל  משאר  הנביאים כל של רבן רבינו ממשה

נביאים שהיו  זקוקים לכלי  נגן  כדי  להתנבאות, משה רבינו אינו זקוק לכך 

ומתנבא ללא כלי  נגן. ולפי זה יבואר היטב מה שהקשנו  לעיל מדוע נאמר בפסוק 

את התוף כדי לקבל נבואה,  מריםואחר המתבאר ש  ",אהרן אחות מרים ותקח"

ושונה  היתה  בדרגתה ממשה שאינו  זקוק לכלי  נגן כדי לקבל נבואה. ומעתה 

יבואר  היטב דברי הכלי יקר "מרים אחות אהרן" שדווקא היא אחות  אהרן  ולא 



 

 חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים

 נבואת  מרים וכלל ישראל  בשעת  קריעת ים  סוף

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 לא ודעמ 

יבואר אחות משה, ולעיל  נתקשינו מדוע  הוצרך הכתוב  דווקא לזה דווקא  כאן. ו

היטב שדווקא מרים היא זקוקה לתוף כדי להתנבאות שלא כאחיה משה שאינו  

  זקוק "שכל  הוא רוצה הוא מתנבא. 

 כדי זמר מיני של כלי יחת התוף של מריםלקש על זה יש להקשות והנה 

 בני היו סוף ים קריעת שעתשב אמנם דבר זה יקשה למה שידוע. להתנבאות

 על שפחה שראתה( ג פרשה ש"דרי מכילתא) שאמרו וכפי נבואה במדרגת ישראל

 נאמרה היה השירה עצםש מבואר הוא וביותר. בוזי בן יחזקאל ראה שלא מה הים

 ישראל שהאמינו שבשכר" המכילתא: ל"וז( ו פרשה שם מכילתא) ראה בנבואה

 עבדו ובמשה' ביי ויאמינו שנאמר שירה ויאמרו הקדש רוח עליהם שרתה' בה

שזכו ישראל לנבואה אף ללא  כלי נגן  ומתבאר.  ישראל ובני משה ישיר אז ונאמר

. אכן הביאור  בזה פשוט, שמרים נביאה היתה  ולכך  לקחה כלי נגן כדי  

להתנבאות. אכן  כלל ישראל  זכו לנבואה בשעת קריעת  ים סוף היה  זה ללא 

    הכנה  ובשפע אלוקי שניתן והיה  חלק מהניסים שקרו בים סוף.  

 לשיא הגיע לא עדין מ"מ נגן כלי צריך היה דלא מתבאר זה שלפי אמנם .ו

 בני עדת כל אל אהרן כדבר ויהי טז פרק שמות. איתא דהנה. בנבואה דרגתו

 דהנה וביאר. רבינו משה ולא אהרון דיבר מדוע, חכמה במשך הקשה הנה ישראל

 עת בכל מתנבא לפיכך: ל"וז ו הלכה שם הדברים בהמשך שם  ם"ברמב איתא

 להם אמור לך שנאמר האל הבטיחו ובזה, לכם' ה יצוה מה ואשמעה עמדו שנאמר

 כשהנבואה הנביאים שכל למדת הא, עמדי עמוד פה ואתה לאהליכם לכם שובו

 אין לפיכך, העם כשאר כלם הגוף צרכי שהוא לאהלם חוזרים מהם מסתלקת

 האשה מן פירש לפיכך הראשון לאהלו חזר לא רבינו ומשה, מנשותיהם פורשין

 ההוד מעליו נסתלק ולא העולמים לצור דעתו ונקשרה לו הדומה ומן לעולם

 משה של זו דמהות ם"ברמב ומבואר. כמלאכים ונתקדש פניו עור וקרן לעולם

 עצמו את להכין צריך היה לכן קודם אמנם. תורה מתן אחר אלא היתה לא רבינו

 והשתא. הנבואה את לקבל עצמו את להכין  צריך היה ולכך. הנבואה את לקבל

 שהבאנו ן"ברמב הוא וכן. דיבר אהרן ולכך הנבואה את לקבל עצמו את הכין

 למעלתו עדיין הגיע לא - הלום תקרב אל ה ג שמות ן"רמב: ל"וז שמות בפרשת

 וכן(. כא כ להלן) האלהים שם אשר הערפל אל נגש סיני בהר כי, בנבואה הגדולה

(: ח יב במדבר) יביט' ה ותמונת בו שנאמר למה עלה לא שעדיין, פנים הסתרת ענין

 ההבדלים כל מדוקדק  לעיל ם"הרמב דמדביר עז שירה בשבת לי נתבאר אמנם

 זה נגן כלי לגבי אמנם הנבואה מעשה בעצם רק הוא עמדי עמוד פה ועתה שנאמרו

 .אהרן אחות שאמרו וזהו קודם אף במשה בו קיים היה

  



 

 לב טהור ברא לי  / הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר לבנו' עה"ת ומועדים

 בזכות מי נקרע ים סוף? –"הים ראה וינוס" 

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אאספקלרי

 לב ודעמ 

יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר לב טהור ברא לי  / הרב 

 לבנו' עה"ת ומועדים

 בזכות מי נקרע ים סוף? –"הים ראה וינוס" 

מה ראה ים סוף לפני שנקרע? כתוב במדרש תהילים: ארונו של יוסף הצדיק 

ראה, ולכן נקרע הים, אמנם, מצד שני כתוב בגמרא )סוטה לז( שנחשון קפץ ראשון 

כה את עם ישראל במה שקפץ ראשון לים, לים כי כולם פחדו, ואם כן הוא זכה וזי

 ואם כן האם בזכות נחשון נקרע הים או בזכות יוסף הצדיק?

וראיתי ב"מדרש ויושע", שקודם נקרע הים, ואחרי שנקרע הים עדיין פחדו עם 

ישראל להיכנס פנימה ונחשון הראשון שנכנס, אמנם ברוב המדרשים משמע 

, ובתוספתא )ברכות פ"ד הי"ח( קפץ שנחשון כמעט טבע בים, וכמפורש בגמרא שם

שבטו של יהודה וירד תחלה וקדש שמו של מקום על הים, ועל אותה שעה הוא 

אומר "הושיעני כי באו מים עד נפש טבעתי ביון מצולה", ומשמע מפורש שנחשון 

 כמעט טבע, ובזכות מסירות נפשו נקרע הים. 

או בזכות נחשון? ויש  ואם כן חוזרת השאלה בזכות מי נקרע הים, בזכות יוסף

 מבארים שהמדרשים חלוקים. 

והנה מזמור "בצאת ישראל ממצרים" כתובה שאלה "מה לך הים כי תנוס"? 

והתשובה "מלפני אדון וגו'", דהיינו מפני הקב"ה נקרע הים, האם זו סיבה 

 שלישית?

 וכן מה שהכה משה רבינו במטהו על הים, האם היתה זו סיבה רביעית?

יין, האם כשראה הים את ארונו של יוסף מיד נמלט? שכן מתבאר ובעצם יש לע

בפסוקים שנמשך זמן עד שנבקע הים, והרי עם ישראל חנו ליד הים יחד עם ארונו 

של יוסף כל אותו זמן שעם ישראל נלחצו מהמצרים שלא היה להם לאן לברוח, 

בצעקה, וגם נחלקו לקבוצות וכל קבוצה משכה לכיוון אחר, ומשה הרבה להתפלל 

הרי ארונו של יוסף היה מול הים? וגם, למה הוצרך משה רבינו להכות במטה על 

הים, די בכך שהיה מקרב את ארונו של יוסף צמוד לים סוף וממילא הים היה נס 

 ונבקע בלי הכאת המטה?

ואולי יתכן שזכות יוסף לעוררה ]אפשר להמשיל זאת להבדיל לפצצת אטום 

ולכן היה צורך במסירות נפש של נחשון שהסתכן  שצריך מפתח כדי להפעילה[,

 וקפץ, כי על ידי זה הוא עורר את זכותו של יוסף.



 

 לב טהור ברא לי  / הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר לבנו' עה"ת ומועדים

 בזכות מי נקרע ים סוף? –"הים ראה וינוס" 

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 לג ודעמ 

ואולי מה שהכה משה רבינו במטהו שהיה כתוב בו השם המפורש על הים, היה 

כדי להדגיש שכח ארונו של יוסף הוא כחו של הבורא ית', שכל כח הצדיקים אינו 

 עצמי אלא מאת השם.

* 

מאחר שבורא עולם ציווה את בני ישראל לנסוע היה עליהם להאמין ולכאורה 

בה' ולנסוע, מדוע רק נחשון נכנס לים הרי יש מקום בים הרחב לכל המעוניין 

לקפוץ, מדוע רק נחשון קפץ? והרי בוודאי האמינו שהשי"ת שעשה להם ניסים 

 ונפלאות במצרים יעשה להם שוב ניסים ונפלאות?

שראל להיכנס לים היה בגלל שהם היו עובדי עבודה זרה, ויתכן שהפחד של עם י

ועד גאולתם היו שקועים במ"ט שערי טומאה, ואכן היה קטרוג עצום על עם 

ישראל בעת קריעת ים סוף "הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה", וגם 

 .יתכן שפחדו כי חלקם טענו שעדיף היה למות במצרים וחלקם רצו לחזור למצרים

ומקטרוג זה או עוון זה פחדו, אבל נחשון קפץ ראשון למרות הפחד, ויבואר, 

שהוא לא חישב את הסכנה כשיקול, אלא מה שעמד מול עיניו היה שיש כאן 

הזדמנות לקיים מצווה נוספת: "דבר אל בני ישראל ויסעו"! נחשון לא ראה 

פץ לים, ולא ב"ויסעו" קרש הצלה אלא "מצוות השם", לכן בלי שיקולים מיד ק

 המתין שמשה רבינו יקרע את הים. 

ובזכות תשוקתו העזה למצוות זכה וזיכה את עם ישראל מפני הקטרוג, כי נחשון 

הוכיח שלמרות שעם ישראל בעבר עבדו עבודה זרה, הרי שהם מתמסרים לעבדות 

 השי"ת בלי שיקולים אחרים, וחשקם לחטוף עוד ועוד מצוות.

כשברח ונמלט בעת הניסיון, שהרי בהיגיון היה על  ובעצם כך נהג יוסף הצדיק

יוסף לחטוף את בגדו מיד אשת פוטיפר ולא להשאיר סימנים בשטח, אבל יוסף לא 

רצה להתעכב אלא מיד פעל לעשות רצון הבורא ולברוח בלי חשבונות, ובאותה 

מידה נהג נחשון שקפץ לים בלי חשבונות, ולכן מעשהו עורר את זכותו של יוסף 

יק, כי מסירות נפש זו לפעול מיד בלי חשבונות, ובדרך זו מצאתי מפורש הצד

 במשך חכמה.

וזכות התמימות והנחישות של נחשון לעשות רצון השי"ת למרות הסכנה, היא זו 

שגרמה גם לנחישות פרעה ועבדיו להיכנס לים ולרדוף אחרי בני ישראל בניגוד 

 להיגיון.



 

 עה"ת ומועדיםלב טהור ברא לי  / הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר לבנו' 

 בזכות מי נקרע ים סוף? –"הים ראה וינוס" 

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 לד ודעמ 

ה של לילה קדוש זה היא "יסוד שבחסד" ואולי לכן בליל שביעי של פסח הספיר

שהרי הקב"ה עשה לנו חסד בקריעת ים סוף בזכות שנחשון הפעיל את כוחו של 

 יוסף שהיה 'צדיק יסוד עולם', מרכבה למדת היסוד.

ללמדנו, שחייבים לקפוץ לים, ולחיות באמונה שמי שעושה את ציווי ה' לא 

אני "נעשה ונשמע" מה שיגיד  עושה חשבונות מה כדאי ומה לא, אלא עבד הבורא

אני יעשה, לא איכפת לי קושי ועייפות ולא איכפת לי פיתויי היצר, אלא אני 

 מתגבר על הכל ועושה רצון הבורא באופן מושלם בתמימות!! 

למשל אם חייבים לשבור מכשירים שמחטיאים אותי, אני אשבור בלי שיקולים 

ל מיני התחמקויות שכבר נכשלתי כמו 'חבל על הכסף' וכדו', ואזהר מנפילות וכ

בעבר למרות כל ההגנות וכו', ובזכות זה נזכה לקריעת ים סוף בפרנסה 

ובשידוכים!! נתגבר, נהיה חזקים באמת, ובעזרת ה' נראה בקרוב ממש ניסים 

 ונפלאות. 

  



 

 לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 עומק ביאור מצות לידבק בחכמים

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 לה ודעמ 

 לקוטי' ס"מח, היילפרין נתן חיים הרב/  ן"ח לוית

 (סטר'מנצ' )תשובה שערי

 ידבק בחכמיםעומק ביאור מצות ל

כאשר מתבוננים במצבם של כלל ישראל בעמדם לפי קריעת ים סוף הרי היו 

בו ְוי ֲחנו ִלְפנֵּי ִסי  כפשוטו "נבוכים!".. פחדים! ובכל זאת משה רבינו אמר לנו "ְוָיׁשֻׁ

ִחיֹרת.." והדבר הפלא ופלא! וכפי שכתב רש"י בהמשך )י"ד, ד'( עה"פ "ויעשו כן"  ה 

"להגיד שבחן ששמעו לקול משה, ולא אמרו היאך נתקרב אל  דבר נורא עד למאד

 רודפינו? אנו צריכים לברוח! אלא אמרו "אין לנו אלא דברי בן עמרם!"

זאת אומרת שהיו מסירות נפש באמונת צדיקים, פשוטו כמשמעו. הכניעו דעתם 

ובטלו עצמם ולומר "אין לנו אלא דברי  -ושכלם כנגד הסברא שהיה מחייב לברוח 

 ".ובמשה עבדועמרם!" וכמו כן מצינו לפני קריעת ים סוף "ויאמינו בהשם  בן

וא"כ הרי הזמן גרמא להתעורר ולהעמיק בהאי ענינא בס"ד. בתחלת ספר התניא 

ותוכן דבריו הקדושים הם  -)פרק ב'( נתגלה לנו סוד הענין של אמונת צדיקים 

שמות גבוהות כמו אשר כלל ישראל ביחד הם בעצמותם נשמה אחת כוללת, ויש נ

ונשמות של דורינו שאנחנו בחינת עקביים לגבי המוח  -האבות ומשה רבינו ע"ה 

כל נשמות ישראל הנמצאים באותה  -ומוסיף אשר כמו כן בכל דור ודור  -והראש 

דור הם בחינת נשמה אחת, ויש ראשי אלפי ישראל שנשמותיהם הם בחינת ראש 

 ומוח לגבי נשמת ההמון ועמי הארץ.

ת אומרת אשר בכל דור יש נשמות של כל מיני מדריגות, יש כאלו אשר שורש זא

נשמתם בבחינת ראש, ויש כאלו שנשמתם בבחינת מוח. וכמו בגוף האדם הגשמי, 

כמו כן הוא  -הידים והרגלים וכל אברי האדם יונקים ממוח ולב של האדם 

עקביים וכו' המציאות בפנימיות העולם, אשר הנשמות שמקומם בבחינת ידים או 

יונקים מאלו הנשמות ששיכים לדרגת ובחינת ראש ומוח ולב וכו'. וכפי שמאריך 

שם לבאר, אשר בכל זאת יניקת וחיות הנפש רוח ונשמה של עמי הארץ הוא 

מנפש רוח ונשמה של הצדיקים והחכמים ראשי בני ישראל שבדורם. דברים אלו 

 נשמות הדור. פותחים פתח להבין ולהשכיל קצת עומק שורש צורת

ובזה יובן מאמר רז"ל על פסוק ולדבקה בו שכל הדבק בת"ח וממשיך שם וז"ל "

מעלה עליו הכתוב כאלו נדבק בשכינה ממש כי ע"י דביקה בתלמידי חכמים 

קשורות נפש רוח ונשמה של עמי הארץ ומיוחדות במהותן הראשון ושרשם 

 שבחכמה עילאה שהוא ית' וחכמתו א' והוא המדע כו'"



 

 , מח"ס 'לקוטי שערי תשובה' )מנצ'סטר(לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין

 

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 לו ודעמ 

הרי על כרחך חייב  -צינו למדים אשר בכדי שהאדם יזכה לידבק בו יתברך נמ

והראש האמיתי בפנימיות הענין הוא,  -שיבוא לו הדביקות ע"י מוחו וראשו 

 "ראשי אלפי ישראל".

ואח"כ מוסיף בסוגריים "]והפושעים ומורדים בתלמידי חכמים יניקת נפש רוח 

ונשמת ת"ח[". והיינו כי אף מי ונשמה שלהם מבחינת אחוריים של נפש רוח 

מ"מ המציאות חי וקים,  -שיכחיש המציאות אשר ידיו יונקים מהמוח שבראשו 

ולא יועיל כל טענותיו וסברותיו והכחשותיו, כי הוא אמת ויציב והמציאות 

הברורה. והרי כמו כן מי שלא יאמין אשר חיותו לידבק בהשי"ת נמשך מראשי 

הרי המציאות הוא כן! ולכן יהיה לו כמו מי שזורקים מ"מ  -הדור וממוח ולב הדור 

כי לא ירצה לקבל פני הנותן, אבל סוף סוף מקבל ממנו. והכי  -לו מתנה מאחוריו 

 נמי מקבל הדביקות בו יתברך רק מבחינת "אחוריים" ולא פנים בפנים.

עד כאן דברי התניא המאיר כשמש בצהרים, לגלות לנו המציאות הברורה של 

רינו. כי כמו אז כמו כן עתה. וצריכים לזכור ולהשריש בנו ובזרעינו אשר נשמות דו

הביטול כלפי חכמי וצדיקי הדור הוא כמו הביטול של היד כלפי המוח! ולכן אל 

יפלא לנו כאשר כלל ישראל היו מוכן ליבטל דעתם ולומר "אין לנו אלא דברי בן 

 עמרם!"

יכול לפתות האדם, הרי יש לפעמים כאשר רואים מנהיגי הדור במחוץ היצר 

וגם לי  -להם ראש ועינים, אזנים וידים, ומח ולב ורמ"ח איברים ושס"ה גידים וכו' 

מבין קצת.. לא נולדתי אתמול וכו' וככל שאר פיתויי היצר אשר משתדל בכל עוז 

לפתות האדם רח"ל בכל מיני מחשבות זרות. ואשרי מי שלא נכשל בכאלו 

הכל בא מחוסר ידיעה במציאות הבריאה! הרי נשמת מחשבות זרות... אבל הרי 

צדיקי וחכמי הדור חלוקים ביסודם!! הרי הם בריאה אחרת בעצמותם! המוח אינו 

יד! הלב אינה רגל! זה פשוט חפצא אחרת! ואפילו אם לו יצוייר היה נראה כמותו, 

ותם ואפילו אם הוא יודע ש"ס ופוסקים, מ"מ הרי צדיקי ומנהיגי הדור תפקידם ומה

 אחרת וחשוב פי אלף ממנו..

והרי זאת המציאות חי וקיים בימינו תשע"ח כמו מלפני שנים רבות וכלשון 

יש ראשי אלפי ישראל שנשמותיהם הם בחי' ראש ומוח  וכן בכל דוד ודורהתניא "

 לגבי נשמות ההמון ועמי הארץ!"

דעתם השי"ת יעזור שנוכל לחיות עם המציאות הברורה, בביטול גמור ולקבל 

הקדושה כפי שמצווים בתורה"ק, ולזכות לידבק בהם ועי"ז לידבק בו יתברך בקשר 

 של קיימא, אכי"ר!

 



 

 לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 ביאור חדש בדברי המדרש "מה ראה, ראה ארונו של יוסף"

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 לז ודעמ 

 ביאור חדש בדברי המדרש "מה ראה, ראה ארונו של יוסף"

מענין לענין באותה ענין יש לבאר בס"ד המדרש הידוע אצל קריעת ים סוף עה"פ 

ויש להבין כי דוד המלך נעים  "הים ראה וינוס" מה ראה, ראה ארונו של יוסף.

זמירות ישראל, פונה אל הים ושואל אותה "מה לך הים כי תנוס?" והיה לו לענות 

"בזכות ניסת יוסף הצדיק!" ולמה עונה לו "מלפני אדון חולי ארץ" זאת אומרת  -לו 

גודל יראת הרוממות של אדון הארץ, ירא ופחד עד כדי שהים נס מהדר גאונו 

 תפרש פשוטו של מקרא עם דרשת חז"ל?יתברך, והאיך מ

 -הנה בדעת זקנים )בראשית ל"ט, ט"ו( מעתיק המדרש בלשון "וינס ויצא החוצה 

. בחייך שהים ינוס מפני ארון שלך זהו שאמר הכתוב בזכות וינסאמר לו הקב"ה 

הים ראה וינס מה ראה ארונו של יוסף. אשר משמע מזה שהיה כעין שכר ובזכות 

לם במדרש תהלים )מזמור קי"ד( אומר "וינס. דבר אחר, ראה ארונו או -צדקת יוסף 

של יוסף יורד לים. אמר הקב"ה, ינוס מפני הנס, שנאמר )בראשית לט, יב( וינס 

ויצא החוצה. אף הים יהיה נס מפניו. הוי הים ראה וינס". ואף במדרש תמחומא 

בהאי לישנא "וינס בפרשת וישב )ט', י"ד( לא כתיב מפורש שהיה בזכות יוסף, אלא 

ויצא החוצה א"ל הקב"ה אתה נסת ויצאת חוצה חייך הים ינוס מפני ארונך שנא' 

)תהלים קיד( הים ראה וינוס". ויש להציע ביאור חדש בזה בס"ד ליישב פשוטו של 

 מקרא עם דרשת חז"ל.

רבינו הנשר הגדול, הרמב"ם בידו החזקה )דעות ו' ב'( מגדיר לנו המצות עשה 

כדי בחכמים, ואלו דבריו "מצות עשה להדבק בחכמים ותלמידיהם  של דביקות

כענין שנאמר ובו תדבק". זאת אומרת אשר המצוה הוא "ללמוד  ללמוד ממעשיהם

ממעשיהם", ולא רק לעמוד בצד ולהסתכל בהתפעלות עליהם... אלא שמוטל 

 בכדי שנלמוד ממעשיהם. ולכן כאשר הים ראה -עלינו לידבק בהם "ותלמידיהם" 

ארונו של יוסף, וגודל פחדו ויראתו מלעבור עבירה רח"ל עד כדי שפשוט נס כמו מי 

שבורח מאש הבוער.. זאת עורר הים ללמוד ממעשיו, ולהיות ג"כ נתעורר ביראת 

השי"ת. ולכן עולה יפה פשוטו של מקרא עם דרשת חז"ל, אשר אין הכוונה 

של יוסף עורר אותה, לילך "בשכר" צדקת יוסף הים נס, אלא עצם ראייתוסף ארונו 

ולכן שפיר ענה לו הים על שאלת דוד המלך "מה לך  -בדרכיו, להיות ירא מאלקים 

 "מלפני אדון חולי ארץ!" -הים כי תנוס" 

ויש להטעים זאת עם הפירוש שמצינו בספה"ק )ע' בתולדות יעקב יוסף פ' וזאת 

 -עמך כי אם ליראה הברכה( בביאור הגמרא )ברכו לג:( על הפסוק "מה ה' שואל מ

אטו יראה מילתא זוטרתא ]דבר קטן[ היא? אין ]כן[, לגבי משה מילתא זוטרתא 

היא, והקושיא ידוע ומפורסם, הרי השאלה הוא האם יראה קל עבורינו, ומה יועיל 



 

 לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 ביאור חדש בדברי המדרש "מה ראה, ראה ארונו של יוסף"

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 לח ודעמ 

שלגבי משה הוא קל? והביאור הוא אשר "לגבי משה" כאשר נמצאים אנו אצל 

זוטרתא היא! ולכן כאשר הים היה אצל  הצדיק המכונה בשם "משה" אזי מילתא

שפיר היה יכול  -יוסף הצדיק שהשלים עצמו ביראה גדולה עד כדי ניסה בפועל 

 להתעורר בזה!

והסיפור ידוע אצל הגר"א כאשר זז קליפת פרי בשבת קודש, פשוט התעלף מרוב 

פחד שנכשל באיסור מוקצה, ואף כאשר עוררו אותו, התעלף שוב! עד כדי 

גיע ואכל מקצת מהקליפה והראה אותו אשר אינה בכל מוקצה לא שמישהו ה

התעלף עוד. וזאת דוגמא חיה מדרגה עילאה של יראה חושית. שנזכה להיות 

 "ללמוד ממעשיהם", אכי"ר.

  



 

אֹור שעשועי / הרב מנחם צבי גולדבאום, מח"ס 'מֹוסר דרך', 'מאיר דרך', ו'אפיקי חיים'  מֵּ

 נכון כסאך מאז ישיר

  

 ח"עתש פסח של לשביעי אספקלריא

 לט ודעמ 

ֵמאֹור שעשועי / הרב מנחם צבי גולדבאום, מח"ס 

 ''מֹוסר דרך', 'מאיר דרך', ו'אפיקי חיים

 נכון כסאך מאז ישיר

"אז ישיר משה, הה"ד )תהילים צג, ב( 'נכון כסאך איתא בשמות רבה )כ"ג, א'(: 

מאז', א"ר ברכיה בשם ר' אבהו, אף על פי 'שמעולם אתה', לא נתיישב כסאך ולא 

נודעת בעולמך עד שאמרו בניך שירה, לכך נאמר 'נכון כסאך מאז'... משעמדת בים 

סאך נכון, הוי 'נכון כסאך מאז', ואמרנו שירה לפניך ב'אז', נתיישבה מלכותך וכ

עכ"ל המדרש. ומבואר שכביכול נתיישבה מלכותו וכסאו יתברך  ב'אז ישיר'"

 בשירת הים בים סוף.

 על ידי קריעת הים נתפסם השגחה פרטית

ומו"ר המשגיח דישיבת תורת חיים אופקים הגה"צ רבי אלחנן פרבשטיין שליט"א 

 הוסיף בזה פלאות כדלהלן:

"על כן נקרא 'ֹמֶשה', רש"א בחידושי אגדות חולין )קל"ט ע"ב(: דהנה ז"ל המה

ולא 'נמשה' או 'משוי', והוא מבואר כשדור המבול לא היו מאמינים בהשגחה 

די כי נעבדנו'... ולפי שעל ידי משה רבינו נתפרסם זאת -פרטית, שאמרו 'מה ש

ל כן הזכיר והמצריים נטבעו שם, ע -ההשגחה, שבני ישראל הלכו ביבשה תוך הים 

"נתפרסם , ולפי דברי המדרש הנ"ל לא זו בלבד שעל ידי משה בים ֵשם 'משה' כאן"

"לא 'נודעת' בעולמך עד המתאים מאוד ללשון המדרש הנ"ל  - זאת ההשגחה"

, אלא שבאמת זה היה הזמן שבו נתיישבה מלכותו וכסאו שאמרו בניך שירה"

 כהמשך לשון המדרש הנ"ל. -יתברך 

 אזנכון כסאך מ

"מה רבו מעשיך... כלם בחכמה והוסיף עוד את נוסח התפילה בברכת "יוצר": 

, והוא ביאר שכבר עשית, מלאה הארץ קנינך, המלך המרומם לבדו מאז..."

זהו  - "המלך המרומם לבדו"וכו', אבל  "מה רבו מעשיך"בבריאה היה ניתן לומר 

בעולמך עד שאמרו  "לא נתיישב כסאך ולא נודעת, וכלשון המדרש הנ"ל: "מאז"

, וכתוספת "המרומם לבדו 'מאז'", וזהו בניך שירה, לכך נאמר 'נכון כסאך מאז'"

"שעל ידי משה רבינו נתפרסם זאת ההשגחה, שבני ישראל דברי המהרש"א הנ"ל 

, וכפי שנתבאר. עד כאן תמצית דברי והמצריים נטבעו שם" -הלכו ביבשה תוך הים 

 ים.מו"ר המשגיח שליט"א כפי שהבנת



 

אֹור שעשועי / הרב מנחם צבי גולדבאום, מח"ס 'מֹוסר דרך', 'מאיר דרך', ו'אפיקי חיים'  מֵּ

 נכון כסאך מאז ישיר

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 מ ודעמ 

זולצבך( על  -וחיפשתי בספרים, ומצאתי בספר קדמון "סדר המחזור" )שנת תק"ל 

רוצה לומר לא תאמר חס ושלום  -"'המלך המרומם לבדו מאז' ברכת יוצר, וז"ל: 

יש מפרשים שברא כסא הכבוד  -שתי רשויות יש, על כן אמד לבדו מאז...: 'מאז' 

 ...."'נכון כסאך מאז': ויש אומרים כמו 'אז ישיר'

"'אז ישיר עוד מצאתי כן גם בשם ה"אמרי אמת" מגור )ליקוטי יהודה, בשלח(: 

איתא במדרש: 'אז ישיר משה, הדא הוא דכתיב )תהלים צג, ב(  -משה ובני ישראל' 

נכון כסאך מאז... לפי המדרש הזה אפשר לפרש מה שאומרים בתפילה 'המלך 

ה גם בספר "שמעה תפילתי" . וכעין זהמרומם לבדו מאז', היינו 'מאז ישיר'"

 )ביאורי תפילות ממרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א( על ברכת יוצר, בהערה שם. 

 goldm@enativ.comלתגובות: 
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 וקונטרס השביעית מאיר לישראל / הרב ישראל מאיר בהגרב"צ פלמן, מרבני כולל 'מדרש אליהו', מח"ס גבולות ישראל

 עניני קריעת ים סוף ושירת הים

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 מא ודעמ 

מאיר לישראל / הרב ישראל מאיר בהגרב"צ 

פלמן, מרבני כולל 'מדרש אליהו', מח"ס גבולות 

 השביעיתישראל וקונטרס 

 עניני קריעת ים סוף ושירת הים 

 השחרור מעבדות נעשית בליל הסדר או בקריעת ים סוף

הנה בתפילת שחרית אנו אומרים 'ממצרים גאלתנו מבית עבדים פדיתנו', והיינו 

שיש ב' חלקים גאולה ופדיה, וביאר מרן הגר"ח מבריסק זצ"ל שביציאת מצרים 

לבני חורין ושוב אינם עבדים, ב' שיצאו היה ב' עניינים, א' שנעשו בעצמותם 

בפועל מתחת יד מצרים, ומעתה ביאר דהגאולה היתה היציאה מרשות מצרים 

והפדיון שנשתנו בעצמותם מחפצא של עבדים לבני חורין, וכעי"ז כתב הגר"א 

בספר אדרת אליהו )דברים י"ג ו'( דהפדיון הוא גאולת הלילה שאז שיחררם פרעה 

"כ בירושלמי בפסחים פ"ה ה"ה שאמר להם הרי אתם מלהיות עבדים, כמש

ברשותכם וכו', ואילו הגאולה הוא גאולת היום שרק ביום יצאו ממצרים, וזהו 

שאמרו בברכות דף ט' ע"א שביציאת מצרים היתה גאולת לילה וגאולת יום. 

ולפי"ז יש לדקדק דבר נפלא במה שאנו עושים בליל הסדר עיקר הסיפור על הנס 

ה, לפי שעיקר הסיפור הוא על מה שהיינו עבדי פרעה ונעשינו עבדי ה' שקרא בליל

והחלק הזה היה בלילה, וידקדק הלשון ומבית עבדים פדיתנו לפי שלא נשתחררנו 

 מלהיות עבדים אלא שפדיתנו מעבדי פרעה לעבדי ה'.

אולם לפי"ז הלשון אינו מדוקדק, דהול"ל קודם מבית עבדים פדיתנו ואח"כ 

ממצרים גאלתנו, שהרי הגאולה מבית עבדים היתה בלילה והגאולה ממצרים 

היתה רק ביום. עוד יל"ע שהרי במכת בכורות החל פרעה והכריז הרי אתם בני 

ודע חשיב זה חורין הרי אתם ברשותכם, א"כ נעשה כאן שיחרור ע"י פרעה וא"כ מ

כפדיה ולא כשיחרור. אולם המעין בפסוקים יראה דלא קשה מיידי, שהרי כסדר 

פרעה נדרש כל הזמן רק לדבר אחד לשחררם כדי להיות עבדי ה', כדכתיב 'שלח 

עמי ויחוגו לי במדבר' )שמות ה' א'(, 'שלח את עמי ויעבדוני במדבר' )ז' ט"ז(, 'דרך 

ינו' )ח' כ"ג(, וזה שאמר )י"ב ל"א( ויקרא למשה שלושת ימים נלך וזבחנו לה' אלוק

ולאהרן לילה ויאמר קומו צאו מתוך עמי וגו' ולכו עבדו את ה' כדברכם, והיינו 

 כנ"ל. 

ולפי"ז אפשר בדבר חדש, דהנה הגר"ח מבריסק זצ"ל ביאר שבמצרים היו לבני 

דה ישראל תורת עבדים שהיו קנויים למצרים כעבד, ועוד שהיו משועבדים לעבו
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במצרים, והם ב' דינים, א' "עבד" יש לו תורת עבד בין אם הוא עובד או שאינו 

עובד עבד הוא וקנוי לאדונו, ב' שיעבוד לעבודה אינו דוקא מתורת עבדות אלא יש 

ענין שהוא משועבד לעבודה, וגם מי שאין גופו קנוי עדיין יכול להיות שהוא 

לאברהם 'ועבדום ועינו אותם',  משועבד לעבודה, וכל זה בכלל הגזירה שנאמרה

והנפק"מ בזה דכדי להיות בני חורין ממה שהיו עבדים היו צריכים לקנות שחרור 

בכתב או בע"פ כדי שיתבטל מהם תורת עבד, אך לדין הב' אין צריך לשחרור אלא 

דלא יעבדו בהם יותר. ומעתה אפשר דפרעה שיחרר אותם מתורת עבדים כדי 

היה מוצרך להכריז הרי אתם בני חורין הרי אתם להיות עבדי ה', ולפיכך 

ברשותכם, אך לא שיחררם מהשיעבוד לעבודה במצרים, וזה היה טענת פרעה 

שרדף שוב אחרי בני ישראל  אחר ג' ימים שראה שאינם חוזרים, כמש"כ )שמות 

י"ד ה'( 'ויגד למלך מצרים כי ברח העם', ופרש"י איקטורין שלח עמהם וכיון הגיע 

מים שקבעו לילך ולשובו ראו שאינם חוזרים למצרים באו והגיעו לפרעה לשלשת י

אחרי ג' ימים היו צריכים  וכו', והיינו כנ"ל שכיון שלא שיחררום מהעבודה א"כ

 לחזור שוב. 

ובספר 'משנת חיים' )סי' ל"ב( הוסיף בזה נופח, שבני ישראל רצו להקריב במדבר 

ד שאינו משוחרר פטור מקרבן חגיגה, קרבן חגיגה, ובגמ' בריש חגיגה איתא שעב

ומפרש בגמ' )שם ד' ע"א( אמר ר"ה אמר קרא אל פני האדון השם מי שאין לו אלא 

אדון אחד יצא זה שיש לו אדון אחר. ומעתה כיון שבני ישראל רצו להקריב במדבר 

קרבן חגיגה, היה מוכרח פרעה לשחררם כדי שלא יהו עבדים כדי שיוכלו להקריב, 

רת השיחרור הוא כדי להקריב ולא על עצם השיחרור, אלא דלזה סגי אף שכל מט

שיחררם מתורת עבד שלא יהיה גופם קנוי ותו חשיב שיש לו אדון אחד, אך לא 

שחררם לצאת לגמרי ממצרים ולא לעבוד יותר. ולפי"ז אפשר דמה"ט מזכירין 

 קודם ממצרים גאלתנו ומבית עבדים פדיתנו לפי שהשיחרור מעבדות נעשית

 לגמרי רק בקריעת ים סוף, ודו"ק.

* 

 דימוי רעיתי לסוס  –שירת מרים 

ְעָיִתי )שיר השירים א, ט(. לפום ריעטא אין מובן ְרֹעה ִדִםיִתיְך ר  י פ  ָסִתי ְבִרְכבֵּ  ְלסֻׁ

לדימוי של רעתי לסוס, ועוד לא סתם סוס אלא לסוס של פרעה. עוד יל"ע דהנה 

ותען להם מרים שירו לה' כי גאה גאה סוס בשירת מרים כתיב )שמות ט"ו כ"א( '

ורכבו רמה בים', ולכאו' מדוע מרים אומרת שירה דוקא על הסוס ורכבו, וכן מה 

הדגש בסוס. וביותר יש להבין מהו 'ותען להם מרים', דלכאו' על איזה טענה היא 

היתה צריכה לענות. ונראה דהנה יצאת מצרים וקריעת ים סוף היה כדי לקבל את 
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, ונשים פטורות ממצות ת"ת וכן מהרבה מצוות בתורה, ובגמ' בברכות )דף התורה

י"ז ע"א( אמרי' נשים במאי קא זכיין באקרויי בנייהו לבי כינשתא ובאתנויי גברייהו 

וכו', והיינו דחלקה בתורה בזה שמסיעיים לבעליהם ולילדיהם ללמוד תורה, 

ים הרי הם עצמם לא ומעתה מובן הכל, דהנה יש להתבונן מדוע נענשו הסוס

חטאו, אלא משום שהם עזרו לרוכביהם ולפיכך בסייעם לעוברי עבירה חשיב 

כעובר עבירה, ומעתה שירת הים מודגשת דוקא על מה שסוס ורכבו רמה בים, 

והיינו שהסיבה שהסוס טבע בים זה הסיבה לצד השני שהנשים נצלו מהם, והיינו 

זה היה סיבה לטיבותא. ומעתה מובן שמה שאצלם זה היה סיבה לגריעותא אצלנו 

מהן "ותען להם מרים" והיינו שבנ"י אמרו שירה על מה שעתידים לקבל את 

התורה, אבל אצל הנשים זה לא שייך, ועל זה ענתה מרים סוס ורכבו רמה בים, 

והיינו שגם אנחנו אומרים שירה על מה שאנחנו מסייעים ללומדי התורה וזהו סוס 

תה מובן הדימוי של רעיתי לסוסתי ברכבי פרעה, והיינו ורכבו רמה בים. ומע

שמשם חזינן מה הכוח של מסייע לדבר עבירה, א"כ כ"ש שגדול כח המסייע לדבר 

 מצוה כמו שאמרו מרובה מידה טובה וכו'.

אולם רבי חיים מוולאזין זצ"ל בספרו נפש החיים ]שער א' סוף פ"ט[ ביאר פסוק 

קריעת ים סוף, אמר הוא ית' למשה מה תצעק אלי זה בענין אחר, וז"ל: ולכן בעת 

דבר אל בני ישראל ויסעו, ר"ל דבדידיהו תליא מילתא שאם המה יהיו בתוקף 

האמונה והביטחון ויסעו, הלוך ונסוע אל הים 'סמוך להם לא יירא' מעוצם בטחונם 

שבוודאי יקרע לפניהם, אז יגרמו עי"ז התעוררות למעלה שיעשה להם הנס ויקרע 

ר"ל כמו בסוסי פרעה  -יהם הים, וזהו 'לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי' לפנ

שהיה היפך מנהגו של עולם שהרוכב מנהיג לסוס, ובפרעה וחילו הסוס הנהיג את 

רוכבו כמו שאמרו חז"ל ]שהסוס הנהיג את בעליו לתוככי הים[, כן דמיתיך 

כ"ז כביכול את  והמשלתיך רעתי ע"ז האופן ממש, שאף שאני רוכב ערבות, עם

מעשיך. שענין התחברותי כביכול להעולמות הוא רק כפי ענין  מנהיגה אותי ע"י

התעוררות מעשיך לאן נוטים. וזש"ה רוכב שמים בעזרך, ע"כ. והיינו דכביכול כל 

יהודי מנהיג במעשיו בזה העולם את אשר ייעשה בעולם העליון. אולם לדבריו לא 

 פרעה.יובן בשירת מרים הדימוי לסוס 

* 

 למה הוצרכה בקיעת הים להודיע למצרים כי אני ה'

ְעָת. והנה בפסוק כתוב שדבר זה היה כדי 'וידעו מצרים כי אני  ְוָים סֹוף ָלֶהם ָבק 

ה'. וקשה א"כ למה היה צריך בשביל זה לבקוע את הים, וכי יד ה' תקצר לשפוך 

ר התורה מרן  הגר"ח את מי הים על המצרים מבלי לבקוע את הים. וביאר רבינו ש
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קנייבסקי שליט"א, שהקב"ה רצה להראותם דכשרוצה להעניש אדם אין צורך 

לילך אליו, אלא הוא בעצמו רץ למקום העונש, כמו שנאמר ויבאו אחריהם כל סוס 

 פרעה וגו' ומצרים נסים לקראתו.

י ָסָרִׁשים ְלֹכל חֵּ ןו ֶאת ָהֶרֶכב ְוֶאת ה  ְיכ  ִים ו  ם  בו ה  יָ ו ָיׁשֻׁ יֶהם ב  ֲחרֵּ ָבִאים א  ְרֹעה ה  ם ל ס 

ד ֶאָחד )שמות יד, כ"ח(. ובפרקי דר"א )פרק כ"ג( איתא שפרעה  ר ָבֶהם ע  ֹלא ִנְׁשא 

נשאר וזהו "עד אחד" ולא אחד בכלל. והא דכתיב בתהלים )פרק ק"ו( ויכסו מים 

ו שר צריהם אחד מהם לא נותר, ושם )קל"ו( ונער פרעה וחלו בים סוף, ביאר רבינ

התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א בכמה פנים, א' שבאמת המים כיסו גם 

לפרעה אלא שאח"כ הצילו הקב"ה משם בנס, וכן הוא במדרש וז"ל: הורידו 

למצולת ים ועיכבו שם נ' יום וכו' ואח"כ העלו מן הים והמליכו על נינוה. ולפי"ז 

ויכסו מים צריהם אחד  מובן מה שכופלין בתפילה וזדים טבעת וידידים העברת

מהם לא נותר, לומר שגם אלו שלא נטבעו כגון פרעה מ"מ כיסהו המים, ]טעמא 

דקרא פרשת בשלח[. ב', דביהושע )כד, ז( כתיב ויבא אליו את מי הים ויכסהו, 

ופרש"י שאם היה היחיד בורח גל של ים רודף אחריו וקולטו, לפי"ז אפשר דזהו 

ברחו מהים, ]סידור שי"ח שפתותינו[. ג', שפרעה לא ויכסו מים צריהם היינו אלו ש

היה בכלל מצריהם ]שמהם לא נותר[ כמו שמצינו בחז"ל )שמות רבה פרשה א' סי' 

ח'( שאמר פרעה למצריים שוטים אתם עד עכשיו משלהם אנו אוכלים ... אילולי  

יוסף לא היינו חיים, כיון שלא שמע להם הורידהו מכסאו שלשה חדשים עד 

להם כל מה שאתם רוצים הריני עמכם והשיבו אותו, לפיכך כתיב "ויקם  שאמר

מלך חדש", ע"כ, ונמצא שבתוך פנים לבו לא היה מצריהם של ישראל ורק שיצרו 

 אנסו מפחד שריו וכסאו, ]סדר תפילת חנה[.

ָים )יד, ל(. בפסחים )דף קי"ח ע"ב( ת ה  ל ְׂשפ  ת ע  ִים מֵּ ל ֶאת ִמְצר  איתא,  ו י ְרא ִיְׂשָראֵּ

דבני ישראל אמרו כשם שאנו עולים מצד זה כך מצרים עולים מצד אחר, א"ל 

הקב"ה לשר של ים פלוט אותן ליבשה, ובפשוטו הקב"ה עשה זאת לצורך גאולתם 

של ישראל שידעו שהם מתו. אולם במדרש )שמו"ר פ"ב ס"ה( איתא שדבר זה היה 

במים היו מוצאין אותן  מדה כנגד מדה, לפי שאחר שהמצרים היו מטביעין אותן

שאחר שנטבעו חזרו ונזקרו החוצה.  וכובשין אותן בבנין, ולכך גם להם פרע הקב"ה

ובמדרש שוחר טוב )ריש פרק כ"ב( שכל אחד מישראל היה נוטל כלבו והולך ונותן 

את רגלו על צואר של מצרי, והיה אומר לכלבו אכול מן היד שנתשעבד בו אכול 

 עלי. מן המעים הללו שלא חסו

 

* 
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 בישול קטניות באחרון של חג עבור שבת

השנה חל שביעי של פסח בערב שבת, ומותר לבשל מיו"ט לשבת ע"י עירובי 

תבשילין, וכן שבת הוא כבר אחר פסח ואין בו כבר איסור חמץ. ונשאלו השאלות, 

א' אם מותר להשתמש בחמץ בשבת שאחר הפסח, ב' אם מותר לבני אשכנז 

שכל הנידון  לבשל אורז )קטניות( ביום טוב )שביעי של פסח( לצורך שבת, ]יודגש

הוא רק באורז כזה שאין בו שום חשש חמץ, דהיינו שיש על זה כשרות לפסח )גם 

לא מכשרות מהודרת(, שאז זה עבר ב' בדיקות, א' שהוא ללא תוספים )דלעיתים 

יש בו תוספת ויטמינים שהם חמץ, וזה מצוי בעיקר בארצות הברית(, ב' שאין בו 

כשר לפסח יתכן שהוא חמץ גמור,  הברקת עמילנים, אבל ללא שכתוב על זה

והרבה טועים בזה. וחוץ מזה צריך קודם יו"ט לברור את האורז ג' פעמים ולהוציא 

 משם כל חשש חמץ, דלפעמים יש שם גרגירי חיטה[. 

והנה בחמץ הנידון מצד מוקצה, שהרי בפסח עצמו הוי החמץ מוקצה מחמת 

מחמת פסח א"כ אפשר דאסור  גופו, והנידון כיון דבבין השמשות היה החמץ אסור

בכל השבת. ולדינא נראה דאין בו משום מוקצה דקי"ל דמוקצה מחמת יום שעבר 

לא הוי מוקצה לכל השבת, ועב"ז בביה"ל סי' תרס"ה סעי' א' ד"ה אתרוג, אלא 

דיש שדנו בזה לאסור מצד שחמץ בפסח מחוסר הכנה והשבת הוא שמתירו, וא"כ 

הכנה דרבה, ועי' בזה בשו"ע סי' תרס"ז  –נו' אסורים בשבת מצד שחסר ב'והכי

שהביא בזה ב' דעות, וע"ש במ"ב סק"ג שסתם כדעת המקילין, וע"ע בשו"ע סי' 

שכ"ה סעי' ד'. ונראה דאף אם יש מוקצה מחמת יום שעבר, ואף אם נחמיר 

במחוסר הכנה, מ"מ עד כמה שהחמץ הוא של הגוי א"כ אף בביה"ש החמץ לא 

להשתמש בשבת. ]וכל הנידון שאפשר לדון מצד מחוסר  היה מוקצה ומותר לו

הכנה הוא רק בקטניות שלא מכרו לגוי, והם ברשות ישראל, ואסורים לבני אשכנז 

בפסח באכילה[. אולם כל זה הוא במכירת חמץ של הרבנים שמתנים עם הגוי 

בהדיא בשעת המכירה, שהוא נותן רשות לישראל להשתמש בחמץ שלו ביום 

"כ זה ריעותא בכל המכירה )מאחר שמכרו לו החמץ עולמית, עד השמיני, דאל

 שיקנו ממנו בחזרה(, שמראה שהכל זה הערמה בעלמא.

אולם לענין בישול הקטניות ביו"ט, מצינו כמה נידונים, ונתחיל בדברים הפשוטים 

, בחמץ חזינן שהחמירו בו מאוד מאחר דלא בדילי אינשי מיניה כולי א'יותר. 

דמה"ט אף נאסר לבשל הקטניות בשביעי של פסח מחשש שמא  שתא, א"כ אפשר

יבוא לאוכלו בפסח עצמו, ובשו"ת הלכות קטנות ח"א סי' קי"א נראה שנקט לאסור 

 מה"ט, ע"ש. 
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, אם יש איסור משום 'מראית עין', שיאמרו שעובר על איסור קטניות, ועי' בכף ב'

"ג סי' ל'( שאסר לבני החיים סי' תנ"ג ס"ק י"ז שהביא כן משו"ת רב פעלים )ח

אשכנז קליית אורג חי בלי מים, דאף דמותר ד"ז אף לבני אשכנז מ"מ אסור משום 

 משום מראית העין, אולם לענין מעשה הקילו בזה האחרונים.

, אם מותר לבשל הקטניות בכלי פסח, והנידון אם לבני אשכנז הקטניות ג'

א סי' תר"ג סעי' א' כתב דאין אסורים אף בבליעות. ובפשוטו ד"ז מותר, דהנה הרמ"

אוסרים בדיעבד אם נפלו תוך התבשיל, וביאר המ"ב בסק"ט דמיירי שיש עכ"פ רוב 

בהיתר, דאל"כ לא מיקרי תערובת כלל, ומבואר שהרמ"א התיר בתערובת אף 

 שאין שישים ויש בליעות, א"כ מפורש שבאיסור קטניות אין הבליעות נאסרים. 

ילה יש איסור אף בבליעות, אלא שבדיעבד אין הם אולם האחרונים נקטו דלכתח

נאסרים, ולפיכך יבשלם בכלים מיוחדים, ולא מה שחושב להשתמש בזה למאכל 

פסח. ]ואפשר עוד שכל דברי הרמ"א הם באופן שיש רוב היתר, דתו נהפך 

התבשיל להיתר ולכך אין הבליעות אוסרים, משא"כ באופן שלא היה רוב דהיתר, 

אף לבליעות כטעם איסור[. ויש שהתירו לבשל בו לכתחילה דאפשר דחשבינן 

לאחר מעת לעת, מאחר שאיסורו אינו אלא משום זהירות יתירה, לא עדיף מחלת 

חוץ לארץ שבטלה ברוב משום דקליש איסורא, ואם ברוב אין לאסור כל שכן שאין 

 לאסור את הכלים אחר מעל"ע, כ"כ בחקת הפסח סי' תנ"ג אות א' בשם המהרל"ח

 ובכף החיים אות כ"ז בשם הפרי חדש, ובזרע אמת ח"ג סי' מ"ח.

', אם ביו"ט הקטניות הם מוקצה לבני אשכנז, אחרי שהם מקפידים עליהם ד

בתורת איסור, או דכיון דחזי לבני ספרד חשיב חזי לאחריני ולא הוי מוקצה, 

ר שאינו כדחזינן דמה"ט תרומה לא הוי מוקצה לישראל כיון דחזי לכהנים, ואף בדב

מיועד ליתנו לאחרים נמי לא הוי מוקצה מה"ט כדחזינן לענין דמאי דלא הוי 

מוקצה לבעה"ב שאסור לו באכילה כיון דחזיא לעניים, הרי חזינן דמחמת העניים 

לא חשיב דבר זה לאינו ראוי. אולם בדבר שאינו ראוי לבעה"ב מחמת גריעותא 

יים הוי מוקצה לכל, ועב"ז במ"ב כגון דבר גרוע בעיני  העשירים אף שראוי לענ

 סו"ס ש"ח. 

אלא דיש לדון בזה בתרתי, א' כיון שעל פי שיטתו זה אסור לכל, א"כ אף 

שאחרים נוהגים בהם היתר מ"מ לגביו הוא מוקצה לכל, ודמי לדבר שאינו ראוי 

לבעה"ב מחמת גריותא דהוי מוקצה לכל, וקטניות לדעת רוב הפוסקים זה נעשה 

בתורת מנהג. ב', אם מותר לו ליתן לאחרים דבר מאכל שהוא נוהג  לאיסור ולא רק

בו איסור ואחרים נוהגים בו היתר ע"פ שיטת רבותיהם. אולם בזה אפשר דקטניות 

לאחר שבררו אותו היטב מכל חשש חמץ, אף לבני אשכנז אין בו איסור מחמת 
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א"כ זה שאוחזים שהוא דבר האסור בעצם, אלא שקבלו על עצמם בתורת איסור, 

 חשוב כדבר הנדור שמותר לו ליתן זאת לאחרים שאינם בנדר.

ועי' בחזו"א סי' מ"ט ס"ק ט"ו ט"ז )והעתיק את דבריו בסמוך( שכתב, לענין אלו 

הנוהגים איסור במצה שרויה בפסח, ומקילין בזה בחו"ל ביו"ט האחרון של פסח, 

מוקצה כיון שאין דמותר לבשלם בשביעי של פסח לצורך אחרון של פסח, ולא הוי 

מחזיקין מנהגן לאיסור מן הדין, והראיה מדנוהגים בו היתר באחרון של חג, א"כ 

אין זה כדבר הנדור, וכיון שראוי ליתנו לאחרים הנוהגים בו היתר אין כאן מוקצה. 

ומבואר דבדברים שאלו הנוהגים שלא לאכול אף באחרון של פסח כמו הקטניות, 

א רק כחומרא בעלמא, והרי הם צריכים להתנהג הרי זה נחשב כדבר האסור ול

 כאילו הוא אסור לכל והוי מוקצה.

, אם מועיל לזה עירובי תבשילין, מאחר דביו"ט אין הדבר יכול להיות ראוי ה'

בשבילו כ"א לאורחים. דהנה הרמ"א בסי' תקכ"ז סעי' כ' כתב, המתענה ביו"ט 

להתיר הבישול. וביאר המג"א אסור לו לבשל לאחרים, ולא מועיל עירובי תבשילין 

)ס"ק כ"ב(, דכיון שלעצמו אסור לבשל כיון שאין צריך לו, הוא הדין דאסור לו 

לבשל בשביל שבת אף שהניח עירוב תבשילין, לפי שכל ההיתר דעירוב תבשילין 

ביו"ט הוא לפי שהוא ראוי ליו"ט ומערב עם יו"ט, וכיון שאינו חזי ליו"ט אין מועיל 

ע"ש. וא"כ ה"ה בנידון דידן דאינו ראוי לו ביו"ט, תו לא יהני בו  עירוב תבשילין,

 עירובי תבשילין לבשלו לצורך השבת.

ומצינו בזה פלוגתא באחרונים, הכנסת הגדולה בשו"ת בעי חיי סי' ס"ב כתב 

דאסור לבשל הקטניות לפמש"כ הרמ"א, והדברים בק"ו, דמה התם שמותר לאוכלו 

מפני התענית אסור לו לבשל בו ביום, ק"ו לדבר  באותו היום אלא שאינו אוכלו

שאסור עליו באותו היום שודאי אסור לבשלו ביו"ט לצורך השבת. אולם החיד"א 

במחזיק ברכה סי' תס"ז אות ו' כתב לאידך גיסא, שהמתענה גרע שאסור לבשל 

כלל, משא"כ כאן שאסור לבשל רק את הקטניות, לא נאסר עליו לבשל מה שמותר 

 ולכן מותר לבשל מיו"ט לשבת.לאחרים, 

ובעיקר דינא דהרמ"א, ע"ש במ"ב ס"ק ס"ה שהביא שהאחרונים מפקפקים על 

דינו דהרמ"א, ועל כן ביו"ט הסמוך לשבת אם אין לו אחרים שיבשלו בעבורו, 

מותר לו לבשל לעצמו, והיינו שהיקל בדיעבד דלא כשיטת הרמ"א. ועל כן נראה 

יש להתיר לבשל הקטניות ביו"ט, וכן דעת דבניד"ד, בצירוף שיטת החיד"א 

 האאמו"ר זצ"ל להלכה למעשה להיתר.

טז, יש לעיין בדין מצה שרויה -, לסיום העתיק לשון החזו"א בסי' מ"ט ס"ק טוו'

באחרון של פסח שחל להיות בשבת, להנוהגין בה איסור בכל ימי החג ומקילין 
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דביה"ש נוהגין בה איסור,  באחרון של פסח, ונראה דאין לאסור משום מוקצה אע"ג

כיון דאין האיסור אלא מחמת יום שעבר וכמש"כ תוס' סוכה י' ב' ד"ה עד, בלגין 

טבו"י, דאע"ג דבין השמשות אסור משום טבל כיון דאינו אלא משום ספק יום 

העבר לא חשיב מוקצה, אבל משום הכנה יש מקום לאסור דה"נ אזיל ליה איסור 

למש"כ סק"ב לא דמי לסוכה בשבת שאחר יו"ט, ולא  חמץ במיפוק יומא טבא, אבל

שייך כאן הכנה, אמנם הבישול ביו"ט אסור דהא קמהפך במוקצה, ועוד יש כאן 

איסור בישול דכיון דאסורה ביו"ט אין כאן הואיל, וראב"א דאמר ביצה שם משום 

איסור טילטול ע"כ כר"ח ס"ל דאמר צרכי שבת נעשין ביו"ט, והרבה פוסקים 

ם בזה עי' במ"ב בביה"ל סי' תקכ"ז, ואפשר דכיון דמה"ת מותר ביו"ט גופיה מחמירי

והוא צריך עדיין לאכול מותר מה"ת אף שאין דעתו לאוכלו, ויהי ראב"א שם אפי' 

 כרבה. ומ"מ יש לאסור בנידון דידן כמו שאסר ראב"א בביצה.

ו אסור אמנם כל זה אם מחזיקנן מנהגן לאיסור מן הדין וצריכים להתנהג כאיל

לכל, אבל אם הוא כדברים המותרים והחמירו, א"כ הוי רק כנדור וכיון שראוי 

לנוהגין היתר אין כאן לא משום מוקצה ולא משום מלאכת יו"ט, ונראה דכיון 

שנוהגין היתר באחרון ש"פ אף בשבת, ראיה הוא שאין מחזיקין זה לאיסור אלא 

 כנדור, ואין לבטל מנהגן.

אי דמותר לבשל ביו"ט כיון דאינה אלא חומרא )כמש"כ , לדינא, שרויה ודז'

החזו"א(, ולענין קטניות יש שהורו להמנע מבישול ביו"ט כיון שלגביו זה אסור 

מדינא. אך למעשה הורה אאמו"ר זצ"ל אף בזה לקולא, ומותר לבני אשכנז לבשל 

 קטניות ביו"ט לצורך שבת. 

* 

 חו"לחמץ שעבר עליו הפסח בהפרשי שעות בין הארץ ו

בפולמוס שנתעורר לפני כשבע שנים, באחד המאפיות הידועות בעיר בני ברק, 

בדין חמץ שעבר עליו הפסח, שאחד מבעלי המאפיה שהה בחוץ לארץ בימי 

הפסח, ובשל המרחק הגדול נוצרו הפרשי שעות בין המקום בו שהה לארץ ישראל, 

למכור חמץ ומחמת כן נגרם שבשעה שבא"י יצא פסח והתחילו כבר לאפות ו

במאפיה, במקומו הוי עדיין יו"ט, ודנו התלמידי חכמים אם בכה"ג מותר ליהנות 

מהחמץ שנאפה, וצדדי הספק, אם הולכין בתר מקום הבעלים )וא"כ הוי חמץ 

 שעבר עליו הפסח ואסור בהנאה( או בתר מקום החמץ )ושם כבר אינו פסח(.

כמו"כ יש לדון במאפיה שאחד מהשותפים )או אחד מבעלי המניות( דר בחו"ל 

)בקביעות(, שהוא צריך לנהוג מדינא אף יו"ט שני, וא"כ לגביו כל מה שנאפה עד 

סוף יום כ"ב ניסן לפי זמן חו"ל )דהיינו צה"כ במקום שדר( נאסר בהנאה, וא"כ יש 
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ורה אי אזלינן בתר מקום לדון אם החמץ שלו שנמצא בא"י נאסר בהנאה, דלכא

הבעלים הרי זה נאסר, ואי אזלינן בתר מקום החמץ אינו נאסר שהרי שם כבר אינו 

 פסח.

והנה אם הוא חמץ ממש, י"ל שמה שהרב קונה את החמץ מהגוי במוצאי יו"ט, 

אין הוא מתכוין לקנות עבור מי שעדיין אצלו זה פסח, ואף אם מתכוין לקנות 

לאו כלום הוא דאין שליח לדבר עבירה, וגם אין זה  עבורו את החמץ, לכאורה

זכות עבורו לקנות חמץ לעבור על איסור בל יראה )בזמן שאצלם עדיין פסח(. אך 

אותם הנוהגים לאפות מיד אחר הפסח מקמח שנטחן מחיטה שאינה רחוצה, לכאו' 

 אותו קמח שפיר נעשה של כל בעלי המאפיה, שהרי בקנייתו מהגוי לא עבר במידי,

ובפרט שקמח זה כשר בדיעבד אף לעשות מהן מצות בפסח כדמבואר בשו"ע סי' 

תנ"ד סעי' ד', ]וכן עד כמה שאין זה חמץ כלל אין זה כלול במכירה, )וד"ז מוכרח 

שהרי אם כוונתו למכור כל קמח שברשותו )אף מה שאין בו חשש חמץ( א"כ 

אים בו יד"ח בפסח אותם שנוהגים לאפות בער"פ אחר חצות מצות מצוה אין יוצ

שהרי אין זה שלכם(, ותו במה שמחמיצים קמח זה אח"כ חשיב שהחמיצו קמח 

שלו ונאסר בהנאה לכל העולם[. ואפילו בקמח שנלתתה במים כיון שקמח זה אינו 

ודאי חמץ רק בחשש חמץ, ולדעת החזו"א )או"ח סי' קכא ס"ק כב( מעיקר הדין 

נינו שמתיזים מעט מאוד מים )בימינו שרי בדיעבד לאפות מהן מצות, ובפרט בזמ

מתיזים על החיטה באמצעות תרסיס מים כמות מדויקת של מים, כאשר התהליך 

מלווה בקרה אלקטרונית שעוקבת כי הכמות המדויקת בלבד מותזת על החיטה, 

שניות אין בחיטה טופח ע"מ  30 -שניות, ולאחר כ 5-10תהליך זה מתמשך בין 

המ"ב )סי' תנ"ג ס"ק כ"ד כ"ז, דס"ל שאם אין טוחנן  להטפיח(, אפשר דאף לדעת

מיד לאחר הלתיתה אסור אף להשהותן, ודלא כחזו"א( בכה"ג יש להקל, וא"כ לצד 

שאינו חמץ שפיר מהני הקנין, ותו אם אח"כ מחמיצים קמח זה חשיב שהחמיצו 

קמח שלו ונאסר בהנאה, ]דהא אם עבר וקנה חמץ ביו"ט אחרון ג"כ נאסר חמץ זה 

ובאותם  כאהנאה כדין חמץ שעבר עליו הפסח, כדמבואר במ"ב סי' תמ"ח סק"ד[.ב

                                                
ויש רבנים שמהאי טעמא עושים עם הגוי ב' מכירות, א' במוצאי יו"ט עבור בני ארץ ישראל לחמץ שנמצא בא"י,  כא

בור בני חוץ לארץ או כשהחמץ נמצא בחו"ל. ]אולם בדבר זה יש חסרון שהרי אם הבעלים נמצא ב' ביום כ"ג ניסן ע

בחו"ל נמצא שאי אפשר להפריש במאפיה שבא"י חלה, שהרי אם בשעת הגלגול היתה כל העיסה של גוי הרי היא 

רמב"ם פ"ח ה"ח[. פטורה מחלה כדמבואר ברמב"ם פ"ו מבכורים ה"ח, ואפילו אם ישראל עושה הגלגול כדמבואר ב

ויש רבנים שעושים בענין אחר, שמסכמים עם הגוי בשעה שהוא קונה ממנו את החמץ במוצאי פסח, שהוא מקנה 

להרב את כל החמץ השייך לבני חוץ לארץ או כשהבעלים בחו"ל, )ואז אפילו אם בעל המאפיה נמצא בחו"ל שפיר 

כולם כבר מוצאי יו"ט( חוזר ומקנה החמץ לרשות יכול המשגיח להפריש בברכה(, ולאחר כב' ימים )בזמן של

הבעלים הראשון. ]ויש שעושים בנוסח דומה, שהרב קונה מהנכרי את החמץ לב' ימים בלבד, דהיינו עד סוף כ"ג 

ניסן, והשאר מקנה הגוי לבעלים, נמצא דחמץ זה לא שייך כלל לישראל שאצלו עדיין פסח[. אך דבר זה אינו מועיל 

חשש חמץ )שעל זה לא היה כלל מכירה(, וכן על קמח שנטחן לאחר הפסח )שעל חמץ זה כלל לא על קמח שאין בו 

היה מכירה(. ויש שכותבין מחמת זה בשטר מכירה, כל דבר דיבוא לידי חימוץ, ונמצא דכשבא קמח זה לידי חימוץ 
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שמביאים אחרי כמה שעות קמח שנטחן אחר הפסח, לכאורה גרע טפי, שהרי 

לכאורה אף לשיטות שחמץ בפסח לית ביה זכיה )ועב"ז בנודע ביהודה או"ח קמא 

כיון שבמקום סי' י"ט, ובאור שמח פ"א מחו"מ ה"ג, ושער משפט סי' ת"ח( מ"מ 

שנמצא הוא מותר תו לית ביה הפקעת ממון ושפיר זוכה בו, ]וד"ז מצוי ברוב 

המאפיות, שמביאים כבר למחרת הפסח קמח שנטחן לאחר הפסח, שבכה"ג אם 

אחד מהשותפים )או אחד מבעלי המניות( דר בחו"ל הרי זה נאסר בהנאה[, ועל זה 

 לא היה כלל מכירה לגוי.

גם לאידך גיסא, בגוונא שבן החו"ל עשה שליח בחו"ל  ולמעשה נידון זה הוי

למכור כל חמץ שיש לו בכל מקום, אי החמץ שיש לו בא"י נאסר בהנאה או לא, 

דלכאורה אי אזלינן בתר הבעלים אין זה נאסר שהרי עדיין לגביה לא חייל ביה 

איסור הנאה, ואי אזלינן בתר החמץ הרי זה נאסר )שהרי בשעה שנעשה המכירה 

"ד ניסן בחו"ל כבר נאסר החמץ בהנאה בא"י(, וא"כ צריך שימנה שליח בא"י בי

 למכור חמץ זה.

ולדינא נחלקו בזה האחרונים, העונג יו"ט )סי' ל"ו( כתב דאזלינן בתר מקום 

החמץ, ובחסד לאברהם )תאומים, קמא סי' לה( כתב דאזלינן בתר מקום הבעלים, 

"בל יראה" כיון דהוא איסור גברא )עי' ואין הכרעה ברורה בדבר. ובפשוטו איסור 

בחידושי הגר"ח פ"א מחו"מ ה"ג(, א"כ הוא תלוי בגברא, וכל שאצל הגברא הוא 

פסח אסור שיהא לו חמץ ברשותו וכסברת החסד לאברהם, ואין נפק"מ במקום 

החמץ. ונידון העונג יו"ט אינו לענין זה, אלא לענין חלות הפקעת דין ממון 

ז אפשר דליכא פלוגתא כלל(. וכן איסור אכילה פשוט דהוי כדמבואר שם, )ולפ"

בפשוטו נמי דינו כאיסור אכילה, וכשם שלענין  כבאיסור גברא, ולענין איסור הנאה

איסור אכילה תלוי הדבר בבעלים היכן הוא נמצא כך הוא גם לענין איסור הנאה, 

א מדינא ולענין חמץ שעבר עליו הפסח נמי כיון דקי"ל כר"ש דאסור מקנסא ול

                                                                                                                                                                         
חמץ לגוי, ולא בקמח מתברר למפרע שזה שייך לנכרי. אולם דבר זה א"ש רק לקמח שהיה ברשותו בשעת מכירת ה

 שקנו לאחר מכן )כמו קמח שנטחן לאחר הפסח(.
אולם דבר זה לאו מילתא דברירא, שאפשר שאף שאיסור אכילה הוי איסור גברא מ"מ איסור הנאה הוי איסור  כב

חפצא, ולפיכך אפילו שלאיסור בל יראה ולאיסור אכילה אזלינן בתר "מקום הבעלים" מ"מ לענין איסור הנאה 

בתר "מקום החמץ", דהא הגורם של האיסור הנאה הוא השם חמץ "בפסח" ולפיכך אזלינן בתר מקום החמץ  אזלינן

בפסח. ובזה א"ש הא דמוכח מכ"מ דחמץ הוי איסור חפצא, ואכתוב בראשי פרקים, א' מסוגיא דחרכו קודם זמנו 

ל"ג ע"ב ד"ה הנשרפין( לפי שנעשית  )פסחים דף כא ע"ב(, ב' מדינא דכל הנשרפין אפרן מותר ופי' בתוס' )תמורה דף

מצותו, ג' מהא דקי"ל )שו"ע סי' תמ"ה( דתנור שהסיקוהו בחמץ בפסח, שמה שיאפה בו אח"כ אסור משום שנגרם 

ע"י דבר האסור, ]ודעת האחרונים )מנחת ברוך, חלקת יואב, שערי יושר( דאין איסור "גורם" מחמת שנהנה בעקיפין 

הדבר השני נגרם מהאיסור לפיכך הוא עצמו נחשב חפצא דאיסורא, ע"ש. וזה מהאיסור הראשון, אלא משום ש

לכאו' שייך רק באיסור חפצא, ולפיכך כתב החלקת יואב שאם נשבע שלא ליהנות מדבר ואח"כ אותו דבר "גרם" 

 לדבר אחר מותר ליהנות מאותו הדבר הנגרם, לפי שבשבועה שהוא איסור גברא אין שייך גורם[. הרי מוכח מכל

הנ"ל דהוי איסור חפצא, )ראיות אלו שמעתי מידידי הרה"ג ישעי' וינברג(, ולהנ"ל אתי שפיר דכל זה הוי מחמת 

 האיסור הנאה שבו.



 

 מאיר לישראל / הרב ישראל מאיר בהגרב"צ פלמן, מרבני כולל 'מדרש אליהו', מח"ס גבולות ישראל וקונטרס השביעית

 חמץ שעבר עליו הפסח בהפרשי שעות בין הארץ וחו"ל

  

 ח"תשע פסח של עילשבי אספקלריא

 נא ודעמ 

כדאיתא בפסחים דף כט ע"א, ומפרש שם הטעם דקנסא קניס הואיל ועבר עליה 

בבל יראה ובבל ימצא, משמע דבזה הדבר תלוי, וכיון דאיסור בל יראה תלוי 

 במקום הבעלים א"כ תו נאסר החמץ כדין חמץ שעבר עליו הפסח.

', אדבריו:  ושו"ר מכתב מהגר"ש רוזנברג שליט"א, ובו הוראות בענין זה, ואצטט

הנמצאים בחו"ל בחג הפסח, מערבית לא"י )אירופה המערבית, אמריקה( ויש להם 

חמץ בא"י, צריכים לסדר שליחות למכירת החמץ בא"י, כדי שהמכירה תתבצע 

', הנמצאים בחו"ל בחג הפסח מזרחית לא"י בלפני זמן איסור חמץ בא"י. 

ריכים לסדר שליחות )אוסטרליה וכו'(, או שיש להם חמץ במקומות ההם, צ

למכירת חמץ שם, או ביום י"ג בא"י, כדי שהמכירה תתבצע לפני זמן איסור חמץ 

, הנמצאים בחו"ל בחג הפסח, וכן מי שיש לו חמץ בחו"ל, ומי ששומר יו"ט ג'שם. 

שני, צריך לסכם עם הרב מוכר החמץ שלא יקנה עבורו את החמץ במוצאי יו"ט עד 

, חמץ הנעשה לאחר הפסח אינו כלול ד'החמץ.  שיצא החג לו ובמקום בו נמצא

במכירת החמץ שקודם הפסח, ולכן מאפיות בא"י אפילו שהכינו קמח מחיטה 

שאינה רחוצה כדי לאפות ממנה מיד במוצאי החג, והבעלים או א' מהם נמצאים 

בחו"ל צריכים למכור גם את הקמח הזה ואת חלקו במפעל בשטר מכירת החמץ, 

  כגיחזור לזכות עד מוצאי החג בחו"ל. והבעלים שבחו"ל לא

  

                                                
ובהאי ענינא ראיתי לעורר עוד, דהנה יש עדות שנוהגים לאפות מיד במוצאי הפסח מיני מזונות )וקוראים לזה  כג

סעודת 'אמונה'(, ולצורך זה קונים קמח בערב פסח ומוכרים אותו לגוי, )והנה עצם המכירה לגוי אף למקילים 

ג שהתיר רק במקום הפסד מרובה(, ומיד בעלמא למכור חמץ בעין, אפשר דקמח חמיר טפי, עי' מ"ב סי' תס"ז סק"

במוצאי החג עושים מזה עיסה. ובפשוטו כיון שהרב קונה מהגוי כשעה אחר צאת החג א"כ עתה הוי עיסת נכרי 

ופטורה מחלה, אלא שדנו הת"ח, דאפשר דהשימוש בקמח הוי גזל מעכו"ם, ועיסה הוי שינוי גמור כדמבואר בריש 

ך אפשר דכיון דלא נתכוונו לגזול א"כ בכה"ג לא קני בשינוי, כדמבואר בתוס' הגוזל ושוב נתחייב בחלה, ומאיד

בקידושין )דף נ"ה( דדיני גזילה הוא רק בידע ונתכוין לגזול )ובמעילה היינו להוציאו מרשותו( אבל בסבור שהוא שלו 

גזול, אך לדינא לא קיי"ל אין דיני גזילה, אלא שרבינו פרץ )בב"מ דף ע"ח( כתב דשינוי מעשה קני גם בלא נתכוין ל

הכי. וע"ע בנתיבות )סי' שמ"ח( שחידש דגם אי גזל גוי אסור אך אין דין השבה, ומסתבר דדיני שינוי הוי מדין 

השבה, וא"כ שוב הוי עיסת נכרי, וצ"ע. והנה בהרבה מקומות נוהגים שמתנים עם הגוי שאם הישראל ישתמש בהם 

בכה"ג לא הוי גזל עכו"ם ובכל גווני לא קני בשינוי. וע"כ לדינא מי שאופה  הרי יובא עמו בחשבון לאחר הפסח, וא"כ

 מיד אחר יציאת החג יפריש חלה בלא ברכה, וצ"ע.  
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פולמוס / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' חפצו' 

 , ורבני וקוראי אספקלריא (בית שמש)

 פולמוס מה שמלמדים את הילדים מראש את סימני הסדר

 שאלת הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' חפצו' )בית שמש(

 לכבוד מורי ורבותי שליט"א היקרים.

נתעוררתי לעיין בנוגע למה שנהוג בכל תפוצות ישראל, כי כל ילדי ישראל השנה 

עוד בשנות ינקותם, בעת שלומדים בגן הילדים. המחנכים או הגננות המחנכות, 

מלמדים את הילדים, את כל מנהגי ליל הסדר, כסדר, על כל פרטיהם ואופניהם. 

, ושידעו ויבינו את כל וזאת במטרה קדושה, להכניס לתוך ילדי ישראל 'איידישקיט'

ההתרחשויות שעומדים הם לראות בליל הסדר, וזאת כדי שלא יהיו כסומין 

 בארובה, שאינם יודעים מימינם ומשמאלם.

אמנם לכאו' הדבר צריך תלמוד, דאם כי ברור ונכון הדבר, שיש ללמד ולהשריש 

ר דור, בילדי ישראל את יסודות האמונה בהשי"ת, ועל נסיו ונפלאותיו עמנו מדו

ועל שהוציא אותנו וגאל אותנו מעבדות ישראל, לעבודתו וכו'. ובודאי שקשה 

ללמד את כל היסודות הללו בתוך לילה אחד קצר של ליל הסדר, ובודאי שראוי 

להגדיל את גודל ההכנה, וללמדם כל זאת בכל יתר ימה"ש במקום לימודם. אך 

ד' כוסות, ואוכלים כרפס  מ"מ ההנהגה להדריך אותם לכל סדרי הלילה, שמוזגים

ומרור ורק מצות וכו', כל זה נלענ"ד רק למותר, ולכאו' עדיף יותר שלא ללמד 

 אותם מזה כלל.

וזאת משום, שהרי כידוע מדברי הגמ', כי סיבת השינויים הרבים שעושים בלילה 

הזה, כגון מה שיושבים בהסיבה, וכן מה שעוקרים את הקערה מהשולחן עוד טרם 

ה )פסחים קטו:(, וכן שמוזגין את הכוס השני מיד לאחר גמר הכוס אכילת המצ

הראשון וכו', כל אלו נועדו למטרה נעלה, לעורר את התינוקות כדי שישאלו. וכפי 

שידוע כי מטבעו של האדם, להתעורר יותר ולהכנס אל עומק הדברים, כאשר הוא 

. וא"כ לכאו' מקבל תשובה לשאלתו. ויש ענין גדול בהגדה בדרך שאלה ותשובה

מה שמלמדים ומכינים את הילדים מינקות, לברר להם את כל סדרי הלילה, הרי 

שבכך מפסידים את כל ענין התקנה של חז"ל, לשנות בדברים אלו כדי שישאלו, 

 וצ"ע.

ואם כי נכון וישנם דרכים אחרות לשנות ולעורר את התינוקות, וכן הוא מן 

ינוקות את סדר הלילה, וכבר למדו את ההכרח בשנים הבאות לאחר שכבר ראו הת



 

 כולל 'תורת ה' חפצו' )בית שמש(, ורבני וקוראי אספקלריאפולמוס / הרב יצחק אברהם, 

 פולמוס מה שמלמדים את הילדים מראש את סימני הסדר

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 נג ודעמ 

עניינו. אך מ"מ, לכאו' בשנים הראשונות בעוד שהילדים אינם מתמצאים בעניני 

ליל הסדר, היה מן הראוי, להפתיע אותם, מבלי להכין להם לפנ"כ את הקרקע, 

     ובכך יקויים תקנת חז"ל כיסודו וכפשטותו. 

 בכבוד רב,

 יצחק אברהם

* 

ודה אייזנשטיין, מח"ס 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל הרב יה –תגובה א' 

 אבות'

, לכאורה הדבר "בגמ' )פסחים קטז, א( איתא "ואם אין דעת בבן אביו מלמדו

 מפורש בגמרא זו לנהוג כך.

כמובן דברי הגמ' טעונים ביאור, כמש"כ, וזו שאלה יפה ומטרידה, אבל מנהג 

 העולם מבואר לכאורה.

* 

אליעזר דוידזון, ראש כולל ובית הוראה לממונות 'עיון המשפט', הרב  –תגובה ב' 

 אלעד

 .שאלה עתיקה יחסית

 .אין לנו אפשרות לשנות את העולם  ראשית,

כמו שזוכרים את   הם יזכרו משנה שעברה.  גם אם לא נלמד אותם כלום,  בנוסף,

 .כל יתר החגים

שהעובדה שיש קושי היינו   ומסתבר שיש לראות שאלה זו כמשהו מחייב.

 .תגרום לנו להתאמץ יותר בהעברת המסרים באופן הראוי  בלהפתיע,

 תגובת הרב השואל:

 לכבוד הרה"ג ר' אליעזר דוידזון שליט"א, 

יש"כ רב לדבריו החשובים, ועל מענהו בזמן שאינו זמן, בערבי הפסחים העמוסים 

 הדעת.לעייפה... ואכן העלה בדבריו, נקודות שיש ליתן עליהם את 

אמנם לא אכחד, כי בנוגע לטענותו הראשונית "כי אין לנו אפשרות לשנות א[ 

את העולם"! הרי שאין דעתי מסכמת לכך. ואבאר את דעתי העניה בזה. דאם כי 

נכון הדבר שאין בידינו לגמור את המלאכה, אך כבר הורו לנו חז"ל במקומות 

תה רשאי ליבטל ממנה"! הרי רבים, כי "לא עליך המלאכה לגמור", אך עכ"ז "אי א

שמחובת האדם להשתדל עד כמה שידיו מגיעות, ולתקן כל דבר הדרוש לתיקון. 



 

 פולמוס / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' חפצו' )בית שמש(, ורבני וקוראי אספקלריא

 פולמוס מה שמלמדים את הילדים מראש את סימני הסדר

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 נד ודעמ 

וכל אומתנו בנויה על אותם אנשים אמיצים וגבורי כח, אשר לא חששו לחוסר 

יכולתם, ונלחמו עם כל העולם. כגון אברהם אבינו, אשר עמד בעבר אחד של 

שבדורו. וכמו המכבים שהיו קומץ קטן של הנהר, ונלחם כנגד כל עובדי הע"ז 

אנשים חלושים, ונלחמו כנגד היוונים הגבורים. וכך גם נקרע לנו הים, בעת 

היציאה ממצרים, ע"י אותו נחשון בן עמינדב, אשר לא חש מפני המים המציפים 

 את פניו. וזהו אחד מהיסודות האיתנים, בהעמדת הדת על תילה.

דאי שהצדק עמו, כי קשה למאוד למצוא "טעויות" אלא שאכן מבחינה סגולית, בו

)סו.(, "אם אינם נביאים הן, בני פסחים במנהגי ישראל תורה. וכבר אמרו בגמ' 

)ח"א סי' ט'(, "וזה כלל שו"ת הלכות קטנות נביאים הן". וידוע מה שכתב בזה ב

גדול שהיה מוסד בידינו, אם הלכה רופפת בידך, פוק חזי מה עמא דבר. כי פשוט 

הוא, אשר באהבת ה' את עמו ישראל, יסיר מכשול מדרכיהם, ולא יטו כל העולם 

 אחר היחיד, אילו סברתו דחויה".

אולם כמובן שבכל כלל, יש את היוצא מן הכלל. וברור כי קיימת מציאות כזו, 

שיבוא יהודי פשוט, ויעורר נקודה, אשר ראויה לתיקון, אף בדבר שלא הקפידו בו 

אם כי מצינו בש"ס ובפוסקים אשר הקפידו למאוד, שלא להוציא בדורות שלפניו. ו

חלילה לעז על הדורות הראשונים )עי' גיטין ה:(. אולם התורה אמת דרכה, וכאשר 

מוצאים פרט, אשר בני הדורות הקודמים לא שמו לבם אליו, ושמחמת כן הקילו 

צורה בדבר שמדינא הוא אסור. בודאי שמצוה רבה לעורר על הדבר, וכמובן ב

)סי' שו"ת תרוה"ד מכובדת. וזאת בכדי לתקן את הדבר שטעון תיקון. עי' בזה ב

 רל"ב(.

ובאמת שכך עינינו רואות בדורינו, כמעט מעשים שבכל יום ויום, כגון 

ההתעוררות בעניני הגנרטור, או הפילטרים בשבת, או חששות בתולעים, וכל שאר 

הדור המובהקים, אשר מעוררים  עניני הטכנולוגיה המתקדמים. ושומעים מפוסקי

על חששות של איסורים, בדבר שמקדמא דנא נהגו בהם להיתר. וזאת מפני הטעם 

הנ"ל, כי כאשר מוצאים דבר שאינו כהלכה, הרי שאין עצה ואין תבונה, וחייבים 

 לעורר על הדבר.

עכ"פ סיום הדברים של כת"ר, אמתים למדי. כי בודאי שעיקר יסוד ענינו של  ב[

הסדר, הוא לעורר בקרבם של ילדינו, את שורשי האמונה בהשי"ת. ולזה ראוי ליל 

ונכון להסתייע בכל דרך אפשרית, בכדי לעורר בקרבם, התעניינות בכל הנושא 

)חמץ ומצה פ"ז ה"ג(, "וכיצד  רמב"םשבו דנים באותו לילה קדוש, וכמבואר ב

קודם שיאכלו, משנה, מחלק להם קליות ואגוזים, ועוקרים השולחן מלפניהם 



 

 פולמוס / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' חפצו' )בית שמש(, ורבני וקוראי אספקלריא

 פולמוס מה שמלמדים את הילדים מראש את סימני הסדר

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 נה ודעמ 

". אמנם עדיין יש להתיישב מדוע וכיוצא בדברים האלווחוטפין מצה זה מיד זה, 

 מזניחים לכאו', את עיקר השאלות, אשר בהם נמצאת מרכז ענינו של החג.

 בכבוד רב,

 יצחק אברהם

* 

הרב גמליאל רבינוביץ, מחבר ספרי 'גם אני אודך', 'פרדס יוסף  –תגובה ג' 

 החדש' ג"כ, ועוד

ראה לומר שחולשת הדורות, זה בבחינת "שאינו יודע לשאול, את פתח לו", נ

ולכן צריכים לפתוח עוד לפני פסח, מושגים לילד, שיבין בכלל שיש שינויים בלילה 

 .זה, ואז ימשיך לשאול עוד ועוד. וקצרתי

* 

 הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר לבנו' עה"ת ומועדים –תגובה ד' 

כל כמה שנים לשנות את נוסח סיפור יציאת מצרים דהיינו  לפי זה גם יהיה צורך

 לשנות את נוסח ההגדה

 ??כי איזה סיפור יש כאן אם הכל מוכר לנו?? וכי זה נחשב לסיפור

אלא אדרבה עלינו לחנך את הילדים וגם את עצמנו שעלינו להחיות מחדש כל 

יצאנו שנה את הידוע לנו ולהגיע לידי המחשה של הכתוב ולהגיע לכאילו 

 ממצרים ממש

 תגובת הרב השואל:

 לכבוד הרה"ג ר' יוחנן ריינר שליט"א

יש"כ גדול! ואכן העלה בדבריו טענה חזקה, שא"א לעבור עליה בשתיקה, 

 וצריכים להתייחס אליה כראוי.

הנה פשוט הדבר כי אין לשנות את נוסח ההגדה בכי הוא זה, שהרי הגאונים 

 ומי יהין לשנות.  תקנו אותה בעבורנו ולדורות עולם.

אולם עכ"ז סבור אנכי, כי מאחר וחזינן בחז"ל, אשר חילקו את צורת אופן אמירת 

)קטז.( "חכם בנו, שואלו וכו'"[. וכלפי  פסחיםהסיפור לכמה מסלולים ורמות ]עי' 

סיפור ההגדה לתינוקות, נתבאר בכמו"כ מקומות, כי הצורה היא ע"י 'גירוי', והיינו 

ויים בלתי מובנים, וזאת כדי שיתעוררו התינוקות לשאול, מה שמעוררם מתוך שינ

פשרם של אותם השינויים. הרי שבודאי מוטב לנו לילך בדרך הוראת חז"ל, ולספר 

לתינוקות בדרך זו. ואין להקדים להם את המאוחר, ולהכניסם למסלול המאוחר 



 

 פולמוס / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' חפצו' )בית שמש(, ורבני וקוראי אספקלריא

 ים מראש את סימני הסדרפולמוס מה שמלמדים את הילד

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 נו ודעמ 

שואלין זה "ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעין בהלכות הפסח, של הסיפור של, 

לזה". ]וזאת מלבד, מה שיתכן לדקדק קצת בלשון הגמ' הנ"ל, כי המסלול של 

 התינוקות, מעודף ורצוי יותר, מאשר המסלול של החכמים. אמנם אינו מוכרח[.

ואין לומר, דאפשר לקיים את שניהם. דהיינו, שנלמד את התינוקות בגן על 

עם גרויים חדשים ושונים. וכפי השינויים של "מה נשתנה". ומ"מ בליל הסדר נבוא 

"וצריך לעשות שינוי  )הל' חמץ ומצה פ"ז ה"ג( רמב"םשלכאו' מבואר בדברי ה

בלילה הזה, כדי שיראו הבנים וישאלו, ויאמרו 'מה נשתנה' הלילה הזה מכל 

הלילות, עד שישיב להם, ויאמר להם, כך וכך אירע, וכך וכך היה. וכיצד משנה, 

ם, ועוקרים השולחן מלפניהם קודם שיאכלו, וחוטפין מצה מחלק להם קליות ואגוזי

". הרי דשפיר עבדינן אם משנים גם בדברים וכיוצא בדברים האלוזה מיד זה, 

 אחרים שלא נזכרו בחז"ל.

אולם לענ"ד זה אינו, שהרי המדקדק היטב בלשון הרמב"ם יראה, כי יש ב' עניני 

התכלית של ההגדה, שיבואו  שינויים. יש את השינויים של ה"מה נשתנה". שזה

וישאלו את השאלות היסודיות, אשר מלמדות ומרמזות על ענין השעבוד במצרים 

ועל הגאולה. ויש עוד ענין של שינויים, כגון חלוקת קליות ואגוזים, אשר אינם יעוד 

ומטרה בפני עצמה. אלא הם רק 'היכי תימצי', לעורר בקרב התינוקות, שיתעוררו 

המרכזיות, דהיינו את ה"מה נשתנה". ובייחס לשינויים  לשאול את השאלות

השניים, בזה כותב הרמב"ם שאין קפידא במה ישנה, אלא כל שינוי "כיוצא 

בדברים האלו" שפיר דמי. שהרי אין השינויים הללו תכליתיים, אלא הם רק צינור 

אשר מוביל אל הברז הראשי, לכיוון ההתעניינות בשאלות ה"מה נשתנה". 

 )סי' תע"ב סק"נ( ע"ש[.מ"ב ים מפורשים יותר ב]והדבר

ושעל כן עדיין אין דעתי נוחה מן השאלה, מדוע אין מנסים ככל האפשר, 

להשאיר עד כמה שניתן, את ההזדמנות הפז, לספר לתינוקות את סיפור יצי"מ 

 במסלול המיועד אליהם?

 אשמח לשמוע את חוו"ד בענין

 בכבוד רב,

 יצחק אברהם

 :מענה הרב המשיב

שאלה יפה מאוד, אבל כפי שכתבתי כל סיפור ההגדה כבר ידוע לנו היטב משנים 

עברו וכן השאלות של מה נשתנה מוכרות לכולנו אנשים נשים וטף ובכל זאת יש 



 

 שמש(, ורבני וקוראי אספקלריאפולמוס / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' חפצו' )בית 

 פולמוס מה שמלמדים את הילדים מראש את סימני הסדר

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 נז ודעמ 

חובה לאומרם אפילו אדם שאוכל לבדו אומר זאת לעצמו, וכי איזה סיפור יש כאן 

 ??אם הכל מוכר וידוע

דת "וטהר לבנו", שאדרבא כולנו כולל הילדים וכל אלא כפי שכתבתי בספרי ובהג

שכן המבוגרים חייבים לדעת שהלילה הזה שונה משאר הלילות, וחובתינו לחיות 

את סיפור יציאת מצרים למרות שמכירים את הסיפור כיחייב אדם לראות את 

עצמו כאילו הוא יצא ממצרים ממש, ואדם שמספר סיפור חייו מסוגל לספרו אלף 

רגש מחדש ממש כאילו זה קרה לו ברגע זה ממש, ולכן יש כאן סיפור, פעם ולהת

ולכן השאלות מחדדות את החובה להתחדש בתחושה של כאילו יצא ממצרים 

 ולא לקרוא כדרך אנשים מלומדה, ולחכות שנוכל כבר להגיע לשולחן עורך.

* 

אכן יש את הנוסח של מה נשתנה המחוייב ויש את השינויים שמומלץ להוסיף 

 כיד ה' הטובה עליך.

אבל הרעיון העיקרי הוא שהילדים ולנו יחודד שהלילה שונה מכל הלילות, 

 הרעיון שמסתתר כאן חייב להיות שנרגיש את עצמנו כאילו יצאנו ממצרים ממש.

* 

אלעד, מח"ס  -, מראשי ישיבת אור התורה הרב שמואל ברוך גנוט –תגובה  ה' 

 'ויאמר שמואל' ושא"ס

 בב' קטעים, מתוך ספרי דבר למועד, בענייני המועדים: אענה על השאלה

 שאלות "מה נשתנה"

נאמר במשנה )פסחים קטז, א(: "מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל אביו, ואם אין 

דעת בבן אביו מלמדו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שבכל הלילות אנו 

וכלין שאר ירקות אוכלין חמץ ומצה הלילה הזה כולו מצה שבכל הלילות אנו א

הלילה הזה מרור שבכל הלילות אנו אוכלין בשר צלי שלוק ומבושל הלילה הזה 

כולו צלי שבכל הלילות אין אנו מטבילין פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים". 

ופירש רש"י: "כאן במזיגת כוס שני הבן שואל את אביו מה נשתנה עכשיו שמוזגין 

שב"ם בפירושו הראשון ובפי' הר"י מלוניל כוס שני קודם אכילה". וכן פירש הר

ותלמיד הרמב"ן. )והרשב"ם פי' בפירושו השני ש"דין הוא שיהא שואל במזיגת כוס 

שני מה נשתנה"(. וכן כתב הטור )סי' תעג(: "ומוזגין מיד כוס ב' כדי שישאל התינוק 

למה שותין כוס ב' קודם סעודה". וצ"ע דא"כ מדוע שאלה זו לא נכללת בארבע 

 קושיות של 'מה נשתנה'.ה
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וראיתי שהביאו בשם ס' מצא חן ובשם חידושי מהרי"ח )שבסוף המשניות(, 

שכשהבן שואל מעצמו, אינו שואל אלא על מזיגת הכוס, ואז א"צ לומר כלל "מה 

נשתנה". ואולם לענ"ד לא משמע שהכוונה לשאלת הבן מעצמו, שלשון "וכאן הבן 

, ולא נקטי' לשון של "כדי שישאלו", כפי שואל" משמעותה שחייב הוא לשאול כן

שמצינו במקומות אחרים בדין זה. ובפרט שלדעת התוספות )פסחים קטו, ב ד"ה 

כדי( גם אם התינוקות שאלו שאלה מעצמם, צריכים להוסיף ולשאול 'מה נשתנה', 

וצ"ע. )וראיתי שבקובץ המועדים, מכון ירושלים, פסח, דנו בשאלה זו כמה ת"ח, 

 יהם(.עי"ש בדבר

שמזיגת הכוס השני, וגם עקירת השולחן וחטיפת המצות, נועדו רק לעורר  וי"ל

הבן להתחיל לתהות לשינויים הנרקמים מול עיניו, ועל ידי שיתחיל לשאול ולגלות 

סקרנות, יתעורר לשאול גם את יתר הקושיות המופיעות ב'מה נשתנה'. ונמצא 

שאול, ואינם חלק מהשאלות ששאלות אלו הם שאלות מקדימות, לפתיחת הלב ל

 שב'מה נשתנה'.

מדברי הפר"ח, שו"ע הגר"ז והמשנ"ב )בסי' תעב(. וז"ל השו"ע שם: "מצוה  וכ"נ

לחלק לתינוקות קליות ואגוזים, כדי שיראו שינוי וישאלו", וכתב על כך המשנ"ב: 

יתעוררו לשום לב על כל השנויים ומנהגי לילה זה וישאלו   ר"ל שעי"ז -"וישאלו 

מיד כוס שני,   לות המבוארים בנוסח מה נשתנה". וכן בשו"ע )תעג,ז(: "מוזגין לושא

כדי שישאלו התינוקות למה שותים כוס שני קודם סעודה", וכתב המשנ"ב: "כדי 

ר"ל ועי"ז יתעורר לשאול יתר השאלות ותמיהות שרואה בלילה  -שישאלו וכו' 

מה נשתנה', אלא שאלות ההוא", עכ"ל. והיינו שישנם שאלות שאינם חלק מה'

שנועדו לעוררם לשאול עוד ועוד בהמשך, בנושאים הקשורים באופן ישיר יותר 

  לענין הלילה.

קשה, ובשאלה זו כבר עמד הרשב"ץ ועוד אחרונים, כיצד הבן שואל על  ועוד

מרור וטיבול שני ואכילת הבשר צלי, והרי עדיין לא אכלו כן, וצ"ע. ומו"ר הגר"ח 

סמוך לערב פסח התשע"ג חזר   לפני מספר שנים, )וגם  א אמר ליקניבסקי שליט"

 שזאת שאלה עתיקה, והילדים זוכרים משנה שעברה...  הוא בפני על דבריו דאז(,

כן, נמצא שזאת שאלה רישמית, ללא משמעות אמיתית. שהרי הקטנים  ואם

קורה, אינם שואלים כך מתוך סקרנות ותהייה אמיתית, שהרי עדיין לא ראו שכך 

אלא שכך זוכרים משנים עברו או שכך לימדו אותם לשאול, ובהכרח שאכן 

 שאלות ה'מה נשתנה' הם רק שאלות לצורך השאלה, ולא כשאלות אמיתיות.

*  
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 מה ניתן לחדש לבנינו בסיפור יצי"מ?

בימים עברו היו הילדים הקטנים שואלים מתוך חוסר ידע והאבות היו יכולים  אם

ם בסיפור יציאת מצרים, הרי שבימינו אנו יודעים כל ילדי הגן לחדש ולהוסיף לה

יציאת מצרים, הלכותיו ומדרשיו, עד שכמעט ולא ניתן   והחיידר את מיטב סיפור

לחדש לילדינו דבר. הם בקיאים במדרשים ולנו לא נותר אלא להקשיב להם 

הם ולשומעם מספרים ברהיטות הכל בכל מכל כל. ואם כן, כיצד נוכל לגרום ל

לשאול ולתהות על שינוי הסדר, כאשר הם יודעים כבר מראש את כל התשובות? 

נחשבים למבוגרים לעניין זה, האם עקרנו לעצמו את  -הלא גם התינוקות של ימינו

 מעלת שאלת התינוקות?

שיש פתרון גם לכך. חז"ל אמרו שמוטל על האבא לעשות דברים משונים  יתכן

ת, או לעקור את השולחן ולסלקו, הכל כדי בליל הסדר, כמו לחטוף את המצו

נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. מדברי חז"ל   שהילדים ישאלו וינסו להבין מה

אנו רואים שהאבות הקדישו מאמץ לשנות מהמקובל, גם בדברים שאינם נוגעים 

לעיקר הסדר, כמו לטבול את הכרפס במי מלח, לקחת את השולחן ממקומו 

 י.ולחטוף מצות אחד מהשנ

כותב שאחד השינויים הוא חלוקת קליות ואגוזים, וכאן יש לשאול, הרי  הרמב"ם

הרמב"ם עצמו בהלכות יום טוב כותב ששמחת כל חג מחייבת את ההורים לחלק 

השינוי בכך שהנה האבא מחלק קליות ואגוזים, כמו   קליות ואגוזים, ואם כן, מהו

נייבסקי שליט"א(, עצם השינוי בכל חג? אלא בהכרח )וכך אמר לי גם מרן הגר"ח ק

הוא שבכל חג אבא מחלק אגוזים בבוקר, וכעת הוא מחלקם כבר בלילה, הוא 

מתקבל בברכה. ולכן ראוי שנשנה  -שינוי טוב, כי כל שינוי המעורר תהיות ושאלות

דבר מה מהסדר של ליל הסדר אליו הורגלנו. אולי נחלק מתנה לילדים כבר 

, אולי נגיש צלחת שוקולדים לשולחן מיד לאחר בשובנו הביתה מתפילת ערבית

הקידוש, וכדומה, וכך נגרום לילדינו לשאול מדוע אנו עושים זאת, ואנו נשיב להם 

 כי "עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו ה' משם".

את מו"ר הגר"ח קניבסקי האם אכן כן, שבזמנינו כדאי לשנות בדברים  שאלתי

 והשיב: 'אולי'. אחרים כדי שהתינוקות ישאלו,

 בברכה

 שמואל ברוך גנוט

 תגובת הרב השואל:

 לכבוד הרה"ג ר' שמואל ברוך גנוט שליט"א
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ראשית כל, יש"כ גדול על דבריו הערוכים והמחכימים. ומה נתפלאתי על 

הקדשת זמנו היקר לעיין בדברי שאלתי, בערבי פסחים העמוסים. ובאמת שמצאתי 

 השאלה.בדבריו הרבה רווחא דשמעתא בענין 

אמנם אומר את האמת, כי אין דעתי נוחה ממה שהסיק במסקנת הענין של "מה 

נשתנה", כי אותם ד' שאלות אינם אלא רק שאלות 'רשמיות', ללא משמעות 

)סי' מ"ב אמיתית. עכת"ד. והדברים מפליאים אותי, הרי כת"ר בעצמו ציין לדברי ה

ות ואגוזים לתינוקת, הוא, תע"ב סק"נ( שביאר כי הענין של השינוי בחלוקת קלי

וישאלו שאלות "שעי"ז יתעוררו לשום לב על כל השנויים ומנהגי לילה זה, 

)חו"מ ז, ג( וכדלהלן[. רמב"ם ". ]ומקור הדברים מההמבוארים בנוסח מה נשתנה

הרי ששאלות "מה נשתנה" הם שאלות מהותיות ותכליתיות. דאל"כ, לא היה מן 

רב, "להוציא" מהילדים, שישאלו דוקא את  הצורך 'להשקיע' טורח ומאמץ כה

 אותם ד' שאלות.

ובאמת שיש לי פה לעורר, ממה שנשאלתי לפני כשנה. בדבר מנהג ישראל, אשר 

נהגו מזה דורי דורות, בליל הסדר, לספר את סיפור יצי"מ, ע"י נוסח ההגדה אשר 

צמו, כי נוסח ונתקן ע"י הגאונים. ונסתפק השואל, כיצד נדון באדם אשר רואה לע

בני ביתו אינם מושפעים ומתפעלים יותר מדי מאותו נוסח עתיק יומין. וסובר הוא, 

כי אם ישנה מן הנוסח המקובל, וימחיש את כל סיפור יצי"מ והגאולה ע"י 

המחשות אישיות, וע"י תעמולה משפחתית וכיו"ב, הרי שבדרך זו ימשכו בני ביתו 

ות את מהלך ליל הסדר, ולהמחישו יותר אל סיפורי הנסים. האם רשאי הוא לשנ

 בצורתו האישית, מבלי להיקבע אחר נוסח ההגדה.

והשבתי לו, כי פשוט וברור בעיני, שאין לזוז כמלא נימא ממנהג ישראל תורה. 

והגם כי נראה ונדמה לו, כי בדרכים אחרות ישיג את המטרה יותר בשלימות. מ"מ 

הרי שראו הם ברוח קודשם, כי זו פשוט וברור, שאם חז"ל קבעו לנו נוסח להגדה, 

הדרך הטובה והיעילה ביותר, ואין לשנות ממנה בכי הוא זה. ]וציינתי לו ממקורות 

רבים, אשר מראים באופן חד וברור, כי נוסח ה"הגדה של פסח", נקבע לנו בתורת 

מטבע ונוסח למצות סיפור יצי"מ. ואין זה רק, "עוד דרך" לצאת ידי קיום המצוה. 

 היא הדרך"! ואין לה כל תחליף אחר[. אלא, "זו

ושעל כן, נראה כי ה"ה גם כאשר אנו באים לדון כלפי השאלות של "מה 

נשתנה", קשה לומר, כי אין בהם כל ענין מהותי ותכליתי. דמאחר וכך קבעו לנו 

חז"ל במשנה )פסחים קטז.( את הנוסח של "מה נשתנה" ]אם כי בשינוים קלים, 

ביאור אותם שינוים[, הרי שיש להתייחס לנוסח זה  וכבר עמדו המפרשים על

 בכובד ראש.
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ובאמת שכן הדבר מסתבר, כי אכן כשנעיין בשאלות, נראה כי הן מובלות את 

השואל, אל הנקודה המרכזית של אותו הלילה. שהנה השאלות מסתובבות סביב 

ושא ענין, אכילת המצה והמרור וההסיבה. והרי כידוע עניינם הוא, להזכיר את נ

ההסיבה כדרך המלכים, -מרור, לחם עוני[, ועל עניני הגאולה ]-השיעבוד במצרים ]

וכן המצה מסמלת גאולה, במה שמזכירה את ענין שלא הספיק בצקם להחמיץ 

בעת היציאה ממצרים[. וזאת בשונה מיתר השינויים הנהוגים, כקליות ואגוזים, או 

 כלפי נס יציאת מצרים.  עקירת השולחן, שאין להם משמעות ותוכן פנימי,

ואם כי יש לעורר לכאו', על השאלה של "מטבילין ב' פעמים", דהנה נתבאר 

)קיד:( כי ענין הטבלת הכרפס ואכילתו קודם הסעודה, הוא  פסחיםמסוגית הגמ' ב

 כדי לעורר את התינוקות שישאלו. וא"כ לכאו' אין בשאלה זו תכלית בפני עצמה. 

, נראה כי ענין הכרפס שונה משאר עניני מב"םראולם כאשר נעיין בדברי ה

)בהל' חמץ רמב"ם השינויים שמשנים רק כדי שישאלו התינוקות. שהנה כתב ה

ומצה פ"ז ה"ג(, "וצריך לעשות שינוי בלילה הזה, כדי שיראו הבנים וישאלו, 

ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. עד שישיב להם ויאמר להם, כך וכך 

כך היה. וכיצד משנה, מחלק להם קליות ואגוזים, ועוקרים השולחן אירע, וכך ו

מלפניהם קודם שיאכלו, וחוטפין מצה זה מיד זה, וכיוצא בדברים האלו", הרי 

שהזכיר בזה רק את יתר השינויים, ולא הזכיר כלל מענין השינוי של אכילת כרפס. 

כילת הכרפס, )שם פ"ח ה"ב( בעת שמזכיר את ענין ארמב"ם ויתרה מזו, הנה ב

כותב, "מתחיל ומברך בורא פרי האדמה, ולוקח ירק ומטבל אותו בחרוסת, ואוכל  

כזית. הוא וכל המסובין עמו, כל אחד ואחד, אין אוכל פחות מכזית. ואחר כך 

עוקרין השולחן מלפני קורא ההגדה לבדו". ומבואר מדבריו, כי יש 'ענין' בפ"ע 

שיעור של 'כזית', ולא זו בלבד, אלא שזוהי באכילת הכרפס, עד שמחוייבים לאכול 

חובה על 'כל המסובין'. והנה ביתר השינויים לא מצינו חיוב של 'שיעור' או חיוב 

על 'כולם', ואדרבה הרמב"ם מדגיש בתוך כדי דיבור, "עוקרין השולחן מלפני קורא 

ין ההגדה לבדו", הרי שאין חיוב זה מוטל על כל המסובים. ונראה מכל זה, כי ענ

השינוי של אכילת הכרפס, יש בו ענין וקיום מצוה בפני עצמו, ואינו רק ככלי עזר, 

 לעורר התינוקות שישאלו. ויל"ע בזה.

ובעיקר מה שצ"ב על הגישה הנ"ל, דאם באמת מדובר כאן אך ורק בשאלות 

'רשמיות' גרידא. א"כ לכאו' אינו מובן, מה המטרה בהעלת אותם השאלות על 

י בודאי ששאלות אשר יוצאות אך ורק מן השפה ולחוץ, מבלי כל שולחן הסדר. הר

רגש של התעניינות. הרי שאין בכחם להוליד רצון וחשק לשמיעת התשובה. וכפי 

שעינינו הרואות, כי השאלות של "מה נשתנה" לא מסייעות במיוחד להעברת 

 המסר לילדים. ויש צורך בכלי עזר חיצוניים..    
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שית הרשב"ץ, כיצד ידעו התינוקות מענין המרור, מצה, ובנוגע למה שציין לקו

)סי' תע"ב סק"ב( שכתב בזה, שעה"צ וההטבלה ב' פעמים. הנה יעויין באמת ב

"ואפשר עוד לומר בכונת המחבר. דשפיר יש למהר ולהגיע לידי מוציא מצה, כדי 

שישאלו התינוקות למה אוכלין מצה, וכשהן מסובין דוקא. ולמה אוכלין מרור, 

ענין הטיבול בחרוסת. ואף על גב דבסדר ההגדה, תקנו מה נשתנה בתחלת ו

ההגדה. אין בכך כלום. דעיקר השאלה והתמיה של התינוק, הוא בשעה שרואה 

המעשה בעיניו, וצריך עיון". הרי לן כי המ"ב נתקשה ג"כ בדבר. ושעל כן צידד, כי 

אכילה של ראוי לשאול את השאלות בהמשך הסדר, כאשר מגיעים למצות ה

 המרור והמצה.

אכן יש להתבונן מדוע אנו איננו נוהגים כדברי השעה"צ. ובאמת שגם השעה"צ 

נשאר בזה בצ"ע. ומזה משמע לכאו' כדבריכם, שהשאלות הם רשמיות בלבד. אך 

 עכ"פ הדברים קשים וכהנ"ל.

 בכבוד רב,

  יצחק אברהם

* 

 הרב אריה לייב גולדשטוף, מח"ס לב הארי –תגובה ו' 

 .מצורף מה שכתבתי בעניותי על הענין, מקוה שזה יבהיר קצת את הנושא

 מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות.

ידוע להקשות היכן נאמרים התשובות לשאלות אלו, ובפשטות התשובה היא 

שעושים בלילה הזה זכר לשני דברים, לגלות ולגאולה, ולכן עושים דברים 

ה ]וזה לא מתרץ את השאלה הרביעית שמזכירים גלות ודברים שמזכירים גאול

למה עושים שני טיבולים בלילה הזה, והתשובה היא 'כדי שישאלו התינוקות', 

ותמוה, מה התשובה בזה[. ותמוה מאוד למה לא אומרים לבנים במפורש תשובות 

 ברורות לשאלות אלו.

ונבאר הדבר על פי משל, לילד שבא לבית ורואה שנעשים בו שינויים גדולים, 

סובבים את השולחן, פורסים מפה, מדליקים נרות ומניחים זרי פרחים, מכינים מ

סלטים ומבשלים בשר וכו'. והוא שואל 'מה נשתנה הלילה הזה' שנעשים בו כל 

ומשיבים לו שעושים כעת סיום על כל הש"ס ולכן עושים את  -השינויים האלו? 

ול מה קשור הנרות כל ההכנות האלו. ומיד נחה דעתו, והוא אינו ממשיך לשא

והפרחים לסיום הש"ס, ומדוע מכינים דוקא סלטים ובשר, כי אחרי שהבין את 

 ההתעסקות בפרטים כבר אינה חשובה לו. -הענין 
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ונראה שכן הוא הענין בשאלות שבלילה הזה, דעושים שינויים רבים כדי 

ם שהילדים ישימו לב שיש משהו מיוחד בלילה הזה, ואכן הם שמים לב לשינויי

ומיד עומדים ושואלים 'מה נשתנה הלילה הזה', והם מפרטים את השינויים ששמו 

לב אליהם. ואז משיבים להם שהיינו עבדים לפרעה וה' הוציאנו מעבדות זו להיות 

עבדיו. וכיון שהם מבינים שיש משהו מיוחד בלילה הזה, שוב אינם טורחים להבין 

 כל פרט ופרט מדוע נעשה.

כלית ומטרה שיבינו הבנים את הטעם של כל השינויים, וגם אנו אין לנו ת

ובמיוחד שישנם שינויים שאין להם כל טעם חוץ מ'כדי שישאלו התינוקות', אלא 

כל המטרה היא שישימו לב שזהו לילה מיוחד, ויתנו את ליבם להתבונן בגאולה 

 השלימה שגאלנו ה' בלילה הזה.

תשובה עליה: עבדים היינו נאמרת ה -ונמצא שמיד אחרי שאלת 'מה נשתנה' 

 ויוציאנו ה'!

* 

הנה בליל הסדר יש כמה דברים שתיקנו 'כדי שישאלו התינוקות', כגון אכילת 

כרפס קודם הסעודה, ועוד דברים. ויש לעיין, הרי אחרי שנה אחת הבן כבר מבין 

את הענין וזוכר שכך הצורה של ליל הסדר, וכבר אינו מתעורר לשאול על השינוי. 

ו שמלמדים את הילדים בת"ת על סדר הלילה, בודאי קשה כיצד ניתן לקיים ובימינ

 אח"כ 'כדי שישאלו התינוקות'.

עוד יש להתבונן בד' השאלות של 'מה נשתנה', שחלקם דברים שעדיין לא היו, 

כמו שני טיבולים שעדיין לא היה הטיבול השני )של המרור בחרוסת(, וכן 'הלילה 

 כך 'כולו', וכן 'כולנו מסובין'.הזה כולו מצה' מנין לו ש

ובשער הציון )תעב, סק"ב( כתב חידוש גדול, שאע"פ שבסדר ההגדה מודפס 

ה'מה נשתנה' בתחילת הסדר, מכל מקום יתכן שבאמת צריך לאומרו על סדר 

הענינים, כל שאלה במקומה. ולפי"ז קשה למה באמת אנו נוהגים לומר 'מה 

 נשתנה' בתחילת ההגדה ולא על הסדר.

ונראה לבאר, דהנה יש חילוק בין 'זכירה' ל'סיפור', ובעמק ברכה מביא בשם 

הגר"ח מבריסק ג' הבדלים, ואחד מהם ש'סיפור' הוא בצורה של שאלה ותשובה 

)ויל"ע אם היום גם נהוג לספר כך סיפורים בעלמא(. ונראה הטעם לזה, משום שלא 

ונה יותר טוב כשזה רק שאז השואל מקבל יותר את הדברים, אלא גם העונה ע

תשובה לשאלה. ומוכח כן ממה שיש ענין לשאול ולענות גם כשהוא עורך את 

 הסדר לבדו.
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ולפי זה מובן למה תיקנו נוסח 'מה נשתנה' מיד בתחילת ההגדה, לא בשביל 

הקטן שעדיין לא ראה ואין לו מה לשאול, וגם יתכן שלא קשה לו כלום כי יודע 

בשביל שיאמר את ההגדה  -שביל הגדול עצמו שכך זה הסדר בכל שנה. אלא ב

 כתשובה לשאלה.

ומזה ניתן ללמוד יסוד גדול בדרך הלימוד באופן כללי, שיש תועלת גדולה לומר 

את הדברים בפיו בצורה של שאלה ותשובה, שאז הם נאמרים בצורה יותר ברורה 

נית' ובהירה, וכגון לשאול 'מה דעת פלוני' ולהשיב, 'ומה ישיב על קשיה פלו

 ולהשיב, וכיוצ"ב.

* 

בגמרא )פסחים קט"ז ע"א( מסופר על רב נחמן ששאל את 'דרו' עבדו: "עבדא 

דמפיק ליה מריה לחירות ויהיב ליה כספא ודהבא, מאי בעי למימר ליה? אמר ליה: 

 בעי לאודויי ולשבוחי! אמר ליה: פטרתן מלומר מה נשתנה".

שתנה' על ידי דבריו לעבד, והרי וצריך ביאור כיצד נפטר רב נחמן משאלת 'מה נ

לא הוזכר בדבריהם כלל ענין יציאת מצרים, ועוד קשה, הרי רב נחמן 

שאלה כלל, אלא הוא היה השואל, וצריך שהסיפור יהיה בדרך שאלה  נשאל לא

 ותשובה.

ונראה לבאר שאין דין שיהיה דוקא 'שאלה', אלא העיקר הוא שיהיה חוסר הבנה 

ויבהיר את הדברים. והיינו על פי דברי פירוש 'הבונה' בעין ותמיהה, והמספר יבאר 

יעקב שם, שכתב שהעבד טעה וחשב שרב נחמן מתכוון לשחרר אותו, ומיד שמח 

ואמר 'בעי לאודויי ולשבוחי'. דלפי זה ניתן לומר שכיון שהעבד טעה וחשב 

 שהכוונה על עצמו, ורב נחמן תיקנו ואמר לו שכוונתו הייתה על יציאת ישראל

ממצרים, היה בזה דרך 'שאלה ותשובה', דהיה חסרון הבנה ובהירות, ורב נחמן 

 ביאר הכל.

 תגובת הרב השואל:

 לכבוד הרה"ג הגרא"ל גולדשטוף שליט"א

בהירות בנושא זו לא מילה! ממש נהנתי מדברי תורתו המתוקים לחכי מנופת 

 צופים. והרבה החכמתי מהן!

מה מאוד נהנתי מדברי המשל שהביא בתחילת הדברים, אשר ביסודם  א[

להמחיש את ה'בעייתיות' אשר מצויה דייקא בדורינו העני. ופשוט שתופעה זו 

אשר דיבר ממנה, כי לילד לא מעניין הרבה אלא רק להבין מדוע יש שינויים, אבל 

היה קיים בדורות אין לו כל ענין להעמיק ולהבין כל פרט ופרט וכו'. דבר זה, לא 
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שעברו. אלא שזוהי תופעה "יחודית" למציאות "דור האיסטנט", שבה אנו חיים. 

 ומה שדורש קצת עמל, הינו בגדר של "דרישה מוגזמת".

ועכ"פ ביסוד התקנה, נראה כי חז"ל דרשו למקד את הסקרנות של התינוקות  ב[

תשובה של סיפור 'דוקא' בשאלות ה"מה נשתנה". אשר מובילות באופן ישיר, אל ה

השיעבוד שמרומז במרור ובלחם עוני, ועל ענין הגאולה המרומז בהסיבה ובבצק 

)סי' תע"ב סק"נ(, מ"ב אשר לא הספיק להחמיץ. והדברים מפורשים בדברי ה

שביאר כי הענין של השינוי בחלוקת קליות ואגוזים לתינוקת, הוא, "שעי"ז יתעוררו 

וישאלו שאלות המבוארים בנוסח מה ה זה, לשום לב על כל השנויים ומנהגי ליל

)חו"מ ז, ג([. הרי ששאלות "מה נשתנה" הם רמב"ם ". ]ומקור הדברים מהנשתנה

שאלות מהותיות ותכליתיות. אשר יש ענין ומגמה למקד את מחשבתם ורעיונם 

 של התינוקות, לחקור ולברר אודותיהם.

אבל כאמור באות א', הרי שכנראה מצב הדור שינה את הגישה, וראו חכמי  ג[

הדורות, כי מציאותם תינוקות דורינו, הוא בגדר, "תינוק שאינו יודע לשאול, את 

פתח לו". ושעל כן הסירו את ההתמקדות מאותם השאלות. והחליטו להתמקד 

ז"ל, אלא שבזמנם בשפה המדוברת אצל תינוקות הדור. כי ברור שלזאת נתכוונו ח

המצב היה יותר טוב, והיה ניתן למקדם היישר אל "מרכז העניינים". אולם בזמנינו, 

המציאות השתנתה, ויש לרכז משאבים רבים, רק בכדי שיגלו איזה רגשי 

 התעניינות, למה שנעשה מסביבם, יהיה על מה שיהיה.

ללית, לעורר את וכמו כן דיבר כת"ר נכונה, כי עכ"פ נשאר בידינו הגישה הכ ד[

הילדים באמצעות "שאלה ותשובה", וכפי שידוע מדברי חז"ל במקומות רבים, כי 

בדרך זו מתעורר האדם להבחין בנקודות חדשות אשר לא העלה לעיין בהם עד 

עתה. וכמו כן יש בזה עצה טובה קמ"ל, למקד את ההתעניינות אצל התינוקות, 

אלותיהם, באופן בוגר ורציני כאשר הם רואים, כיצד מתייסחים אל דברי ש

 ואמיתי.

)קטז.(. שהמגמה של רב  פסחיםמה מאוד נהנתי מהפשט שביאר כת"ר בגמ'  ה[

נחמן היתה להפתיע את עבדו בכיוון שלא חשב בו. ואכן גם זו עצה טובה קמ"ל 

 למקד את רעיונו של השומע, ודפח"ח.

 בכבוד רב,

 יצחק אברהם

* 



 

 פולמוס / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' חפצו' )בית שמש(, ורבני וקוראי אספקלריא

 פולמוס מה שמלמדים את הילדים מראש את סימני הסדר

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 סו ודעמ 

ל, מח"ס וביום השבת, המועדים כהלכתם, הרב ישראל מאיר וויי –תגובה ז' 

 והשולחן כהלכתו

באמת צ"ע מאיזה גיל מקיימים מצות סיפור יציאת מצרים בבן, אולי רק מגיל 

שאז בלאו הכי אינו מבין,  3-4[, ואם כן, אין טעם ברווח של גיל 6-7שמבין ]

 .וכשמגיע לגיל שמבין כבר בלאו הכי יודע משנים שעברו

 תגובת הרב השואל:

 לכבוד הרה"ג ר' ישראל מאיר וייל שליט"א

 אכן גישה מעניינת למאוד!

וזה מיישב היטב את עיקר שאלתי, מדוע בגנים מלמדים את התינוקות על כל 

 מהלך ליל הסדר.

אמנם עדיין יש להתיישב, מדוע חז"ל נקטו בתינוקת, את הגישה של ה'גירוי' 

מ"ב נשתנה" ]וכמבואר ב להפתיע בדברים שונים, והכל במטרה שישאלו את "מה

)סי' תע"ב סק"נ( שכל מטרת השינויים רק כדי לעורר שישאלו את מה נשתנה, 

עי"ש[. הרי מאחר ושאלות ה"מה נשתנה", עתיקות יומין גם בעיני התינוקות. הרי 

שהגירוי לא יעבוד. ]דאין כל סיבה וטעם, שיגלו בעקבות השינויים החדשים, 

. ולכאו' אין בינם לבין המבוגרים ולא מידי. ]דלא התעניינות גם בדברים הישנים[

 נשאר אלא הענין של סיפור בדרך שאלה ותשובה, למרות שכבר בקיאין בשאלות[.

ולכאו' משמע ממה שבכל זאת קבעו חז"ל לתינוקות, מסלול מיוחד משלהם. כי 

קיימת מציאות כזו, שהתינוקות כבר הגיעו לגיל שמבינים, ועכ"ז עדיין לא חשבו 

 לא התעניינו מעולם על עניני השאלות של "מה נשתנה", וצ"ע.  ו

 בכבוד רב,

 יצחק אברהם

 מענה הרב המשיב:

השאלה לא שייכת לתשובתי, וצריך ליישב שאולי מדובר בתינוק שלא זוכר 

משנה שעברה, וכנראה שבעבר לא היו ההכנות כ"כ בולטות כמו היום ]התחילו 

הסדר ובצורה פחות בולטת[ ולכן ליל הסדר היה לנקות רק ימים ספורים לפני ליל 

יותר הפתעה, וגם הילדים ידעו פחות מהילדים של ימינו, עכ"פ לפני גיל חינוך אין 

מניעה ללמד, אבל באמת נכון שהיה רצוי שילד מגיל חינוך יידע פחות את סדר 

 אלא שכיום זה כמעט לא מציאותי. -הלילה 

 



 

 פולמוס / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' חפצו' )בית שמש(, ורבני וקוראי אספקלריא

 פולמוס מה שמלמדים את הילדים מראש את סימני הסדר

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 סז ודעמ 

 תגובת הרב השואל:

הדורות בענין הנקיונות, זו נקודה שעוד לא הדגישו, וראוי  אכן ענין שינוי

 להדגיש!

* 

 הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ', מפקח בתלמודי תורה ומרצה חינוכי –תגובה ח' 

 וברשותכם ארחיב אותה למעגל השנה: -מכובדנו שואל שאלה מאוד חשובה 

את  כיצד נעורר אצל ילדינו חשק להיות ערים ללמוד בליל שבועות, הרי

ה'התרגשות' חשו בשנה שעברה, והשנה כבר 'רגילים'? איך נחנכם 'לגיל ברעדה' 

גם  -בליל סליחות, אחרי שכבר מלומדים וזוכרים משנה לשנה? ולגבי ליל הסדר 

הרי חזקה על בנינו  -אם בחיידר ובגנים לא היו לומדים את ענייני ליל הסדר 

-א ללמוד את פרשיות שמותהמבריקים שיזכרו משנים קודמות! ואולי נתקן ל

בשלח בחיידר, כדי להשאיר את סיפור יציאת מצרים לליל הסדר בלבד? -בא-וארא

והיות וישנם ילדים הקשובים בקריאת התורה, אולי נחדש חומרה שיקראו פרשיות 

הללו )בחודש שבט( רק במנין של מבוגרים, שילדים לא ייחשפו לתכנים הללו, 

 י הסדר?....ובכך להותיר אפקט ההפתעה לל

בדיוק על השאלה של כבודו משיבים חז"ל בפתח ההגדה "ואפילו כולנו חכמים, 

כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצוה עלינו לספר...". המצוה היא עלינו, 

לחשוב מה יש להוסיף, מה ניתן "לחדש בה דבר", כיצד לגרות כל בן לפי רמתו 

צריך להתכונן! הרי אמרו חז"ל במשנה " לפי ולפי ידיעותיו. התשובה היא שהאבא 

דעתו של בן אביו מלמדו". המצוה של 'והגדת לבנך' דורשת השקעה מצידנו, 

לעורר, לאתגר ולהפעיל. יש אבות שמכריזים שאגוזים יינתנו רק על שאלות 

'חדשות' ולא על שאלות שכבר שאלה הגננת... יש אבות שמאתגרים שהבנים 

ות ה'שיכבה הצעירה', ובכך להקל על הקושי שיש, לתת הגדולים ישיבו על שאל

 'במה' לכל קבוצת גיל.

והעיקר נזכור את שאמר רבינו הגר"א למגיד מודבנא "כאשר הכוס הגדולה 

היא ממלא את הכוסות הקטנות שסביבתה..." עלינו להתכונן  -מלאה עד גדותיו 

ישון בערב פסח, בהכנת הנפש, לבוא "חמים" לליל הסדר. לא רק על התינוקות ל

כי מצבנו משפיע על מצב הילדים.  -אלא גם הבוגרים, להיות רעננים ודשנים 

)המנוחה חשובה בפרט בשנה זו, תשע"ח, בה שבת הגדול הוא שבוע שלם לפני 

ליל הסדר, ומגיעים לליל התקדש חג לאחר ששת ימי המעשה, ועוד איזה 

 מעשה...(.



 

 פולמוס / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' חפצו' )בית שמש(, ורבני וקוראי אספקלריא

 ים מראש את סימני הסדרפולמוס מה שמלמדים את הילד

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 סח ודעמ 

"ל 'קשי עתיקא מחדתא' ולכן עלינו על ליל הסדר, ועל הדומים לו, אמרו חז

להתארגן, להתעורר )גופנית ובעיקר נפשית( ללילה קדוש זה, עליו אמרו רבותינו 

הבטחה, שבלילה זה נעביר לבנים את יסודות  הק' זי"ע כי 'והגדתם לבנך" זו

 האמונה, ודברינו יתקבלו אצלם... "ולעניות דעתי כתבתי...". 

 תגובת הרב השואל:

 ג ר' יחיאל מיכל מונדרוביץ' שליט"אלכבוד הרה"

יש"כ גדול על תשובתו הלוהטת והאמתית. וכן על יתר מילותיו החמימות. וכמו 

 כן, על מה שמצא לו זמן לעיין בשאלה, ולהשיב עליה כהלכה.

אולם כמדומה לי, כי עדיין יש להתיישב בדבר. שהרי מצינו בחז"ל שחילקו את 

התינוקות, לבין החכמים. ובגישה אל התינוקות, אופן הגישה בסיפור יצי"מ, בין 

הורו לנו לעורר בהם 'סקרנות' ו'התעניינות' והכל במטרה שיבואו לבסוף להתעניין 

)סי' תע"ב סק"נ(. וזה אומר  מ"בגם בשאלת ה"מה נשתנה", עי' היטב בדברי ה

דורשני, כיצד ניתן לגרות בהם 'התעניינות' בשאלות ה"מה נשתנה", בעוד שהם 

 יאים ויודעים על בוריין, את כל השינויים אשר נעשו ויעשו במשך ליל הסדר. בק

 אשמח מאוד אם יוכל לבאר לי גם נקודה זו

 יצחק אברהם

 מענה הרב המשיב:

 וברכה שלום

 מעריך את התעמקותך בנידון, כי הוא אכן יסוד ושורש לקיום מצוות ליל הסדר.

התפתחות' בגירוי השאלות, עד ולעצם השאלה. כבר בימי חז"ל מצאנו בגמרא '

שרב נחמן בכלל הודיע ל'דרו עבדו' פטרת אותי ממה נשתנה... )פסחים קט"ז ע"א(. 

העיקר הוא לא שאלה זו או אחרת, אלא שיתוף הילדים, שיישארו ערים ליד 

 השלחן ויטלו חלק בליל הסדר.

חז"ל  לא מימות -גם דברי חז"ל 'חוטפין את המצה' )שהתפתח לגניבת האפיקומן 

 אלא הרבה לאחר מכן, והכל מתוך 'גירוי' לילדים( 

הרמב"ם כתב "וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו 

'מה נשתנה...'. וכיצד משנה? מחלק להם קליות ואגוזים... וחוטפין מצה זה מיד זה, 

שיתוף הבנים. וכיוצא בדברים האלו". הרי שלאו דווקא פעולה זו או אחרת, אלא 

רבינו המאירי הגדיל וכתב שהכל כדי לשעשע את התינוקות! ראה גם נמו"י "הכל 

 דרך שחוק וחיבוב מצוה".



 

 פולמוס / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' חפצו' )בית שמש(, ורבני וקוראי אספקלריא

 פולמוס מה שמלמדים את הילדים מראש את סימני הסדר

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 סט ודעמ 

ממהרים  -עם זאת לא נשכח את ביאורו של הראב"ד "חוטפין את המצות" 

לאכול! למען הילדים שלא יישנו. )כשאבא מאריך בביאורים רבים על 'מעשה בבני 

 שיניו של הבן הרשע, בינתיים הקטנים משתעממים ונרדמים!ברק' או על קהיית 

עלינו לשתף את הילדים, לבקש מהם שיציגו את עבודות  -היוצא מכל אלה 

החיידר והגן בשלחן ליל הסדר, את ציוריהם ואת דפיהם, הם במרכז הבמה!!! כך 

 ידברו, יביעו ישמיעו ואף ישאלו!

 נעימות ושמחה. גוט יו"ט, ותזכה לקיים 'והגדת לבנך' מתוך

 יחיאל מיכל

 תגובת הרב השואל:

 להרה"ג ר' יחיאל מיכל שליט"א יש"כ גדול מאוד על מקורותיו המרתקים.

ובהחלט כי צודקים דבריו ללא כל מערר, כי עיקר העבודה של הלילה, היא 

 לרתק את הילדים, שישמעו ויאזינו באוזן קשבת לסיפור יצי"מ.

כפי רמת שכלם של הילדים. וכן לפי רמת שכלנו ולעסוק בדברי אמונה בהשי"ת, 

 אנו.

 בכבוד רב,

 יצחק אברהם

* 

 הרב נתנאל חשאי, ר"מ בישיבת 'תורת אבות' רכסים -תגובה ט' 

 להרב יצחק אברהם שליט"א חן חן על הערתו המחכימה!

הנה מההלכה עצמה רואים שלא בכל דבר הקפידו שלא לעשות קודם, וכמו 

דאין להאכיל לקטן שמבין בענייני יציאת מצרים מצה  דאיתא ברמ"א ]תע"א ב'[

בערב פסח, אך מרור אין בזה טעם להימנע ]ואף שהמקור לאיסור מצה מבואר 

במ"ב שם מהפסוק "בעבור זה" והוא מדבר גם על אכילת מרור ולא רק על מצה[, 

 –ורק על אכילת מצה הקפיד הרמ"א וכן המ"ב שיהא חידוש לקטן, ואף במצה 

ב שם סקי"ב[ דהאיסור הוא רק בערב פסח ולא קודם לכן, ורק הביא בשם כתב המ"

 "יש נוהגים" דנמנעו מר"ח ניסן, וחזינן דלא הקפידו בדבר מצד שיהא חידוש לקטן.

ונראה לומר דאין סתירה בין הדברים, דדרך שאלה ותשובה בעינן בכל גווני וכמו 

ניתן לעשות בעוד  –שינוי  דמבואר במשנה גם אם אין לו אשה ובנים, ומה דעושים

 דברים ולאו דווקא בדברים שהקטן יודע.

 בברכה מרובה נתנאל חשאי



 

 פולמוס / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' חפצו' )בית שמש(, ורבני וקוראי אספקלריא

 פולמוס מה שמלמדים את הילדים מראש את סימני הסדר

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 ע ודעמ 

 תגובת הרב השואל:

 לכבוד הרה"ג ר' נתנאל חשאי שליט"א

יש"כ על דברי מענהו. ועל מילותיו החמות. וכמובן על הקדשות זמנו היקר לעיין 

 בדברי שאלתי.

)סי' רמ"א אמנם לא זכיתי להבין למה נתכוונו הדברים, במה שציין לדברי ה א[

תע"א סעי' ב'(. הרי שם אין הדיון מצד חסרון בהתעוררות התינוקות לשאול. אלא 

שם כל הדיון הוא לגבי דין 'חביבות' המצוה, שלכן נמנעים מלאכול מצה בערב 

 ש פרק ערבי פסחים. הפסח, כדי שיאכלנה בליל הסדר לתאבון, וכמבואר ברי

ונראה דהטעם שלא דנו מצד שגורע בהתעניינות הקטנים לשאול. זאת משום 

שהרי בכל השנה אוכלים גם מצה וגם מרור, וזה גופא מה שאנו אומרים ב"מה 

נשתנה": "שבכל הללות אנו אוכלין, חמץ ומצה" ו"שאר ירקות". וא"כ אין כל 

דס"ס אין כאן שינוי משאר ימות חסרון במה שיאכלו 'גם' מרור בערב הפסח, 

 השנה. שגם בהם אוכלים 'גם' מרור. 

כל השינוי הוא, במה ש"בלילה הזה 'כולו' מרור" וכן "בלילה הזה 'כולו' מצה". 

דהיינו כל בני המשפחה בלי יוצא מן הכלל, כולם יושבים ואוכלים מרור ומצה 

ן לבדו אוכל חסה זה כבר שינוי! ואת זה לא ניתן להבחין ע"י מה שהקט בלבד!

בערב הפסח, מפני שזה מה שמתחשק לו כעת. שהרי זה מנהגו הטבעי גם ביתר 

 ימות השנה.

בנוגע למה שכתב ליישב, דענין הסיפור הוא גם כשאין לו אשה ובנים, הנה  ב[

בודאי שזה נכון. אולם כשיש לו בנים, הרי שבודאי ראוי לנהוג ע"פ הוראת חז"ל, 

רות אשר צריך לעורר בה את התינוקות, הוא כדי והם תקנו שעיקר ההתעור

שישאלו את ה"מה נשתנה". עי' בזה היטב במ"ב )סי' תע"ב בק"נ(. וא"כ מה שניתן 

לעורר בהם תמיהות חדשות, הרי שכמדומה שאין זה תחליף לעיקר התקנה של 

 חז"ל.

 בכבוד רב,

 יצחק אברהם 

 מענה הרב המשיב:

 להרה"ג יצחק אברהם שליט"א.

 כוח על העין טובה לכלל ולפרט!יישר 

אכן צדקו ונאמנו לחלוטין! רק מה שרציתי להביא הוא מדברי  –בענין דבריו 

המ"ב שם ]תע:א סקי"ב[ דאין להאכיל לקטן מצה בערב פסח, וודאי איירי המ"ב 



 

 פולמוס / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' חפצו' )בית שמש(, ורבני וקוראי אספקלריא

 פולמוס מה שמלמדים את הילדים מראש את סימני הסדר

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 עא ודעמ 

למנהגינו שלא אוכלים מצה כל השנה ולא למנהג הגמ' שהיו אוכלים מצה וחמץ, 

י חידוש לקטן", ומה החסרון אם יאכל גם מצה וגכם דהרי סברתו שם "דלא הו

חמץ ובליל הסזדר יאכל רק מצה? הרי החידוש והשינוי הוא בזה שאוכל "רק 

מצה"! אע"כ דקאי למנהגינו, וחזינן דאין חסרון בסברת "חידוש לקטן" בשאר 

 הדברים חוץ מאכילת מצה.

 ותשו"ח לו על הערתו ודבריו!

 נתנאל חשאי

* 

 הרב יהודה טננהויז, בעהמ"ח משפטי צדקך על חו"מ –תגובה י' 

 דברי המשנה: ואם אין לו דעת אביו מלמדו.

* 

 הרב אליעזר הכהן רבינוביץ, בית שמש –תגובה י"א 

בדבר תמיהתו על מה שמלמדים את הקטנים כל סדר ההגדה לפני הפסח, ונמצא 

, והנני שאין להם שום תמיהה שישאלו על כך, שאלה זו כבר נפתחה בגדולים

מעתיק מש"כ בזה בספרי חינוך הבנים כהלכתו הלכות פסח סוף פרק ע"ב כדברים 

 :האלו

 אם ראוי ללמד את הקטנים את עניני הסדר לפני החג

כתב בדרשות חת"ס )שנת תק"צ ד"ה יכול מר"ח( שאין ללמוד עם התנוקות עניני 

שהקפידה הסדר קודם שישאלו בעצמם, שהרי התורה אמרה כי ישאלך בנך מחר, 

התורה שיבוא הדבר בדרך שאלה, שעי"ז יתעורר הקטן למה שמשיבים לו ויזכור 

היטב, והא דאיתא בגמרא שאביו מלמדו מה נשתנה היינו רק אחר שראה כל 

 השינויים ואינו שואל מעצמו.

וראה בספר לקראת המועדים )עמוד י"ט( שכתב להעיר על מה שמלמדים את 

הפסח, וממילא אינו רואים שום תמיהה, והובא  התנוקות כל עניני הסדר קודם

בספר סוכת חיים )עמוד ח'(, ואולם למעשה כבר נתפשט המנהג ללמד את הקטנים 

את כל עניני הסדר לפני כן, וכפי הנראה סבירא לן דאדרבה ע"י כן יתן יותר לב 

 להתבונן על כל הנעשה, ועיין.

 ,החותם בברכה

  אליעזר הכהן רבינוביץ

* 



 

 פולמוס / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' חפצו' )בית שמש(, ורבני וקוראי אספקלריא

 ים מראש את סימני הסדרפולמוס מה שמלמדים את הילד

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 עב ודעמ 

 הרב חיים אליעזר יונה –ב תגובה י"

 לגבי שאלת הרב אברהם שליט"א:

ניתן אולי להליץ על המנהג, שחוששים שמא לא ישארו ערים הילדים לליל 

 הסדר או

 עכ"פ לא עד סופו, ומשו"כ מלמדים אותם, שלפחות את המושגים יהיה להם.

 בברכת יישר כח על המדור.

 פסח כשר ושמח.

 חיים יונה

* 

 שמואל בלויאהרב  –תגובה י"ג 

עולם מיושב  -יש לבאר על דרך העבודה כך: בדורות עברו, עת היה העולם 

ומתוקן, היה די בסיפור מעשה יציאת מצרים כדי לעורר לבבינו ולבב התינוקות אל 

אהבת השי"ת אלינו וקבלת עול מלכותו בשמחה. ככל  -תכלית הסיפור, והוא 

ותר, מסובב השי"ת בהשגחה פרטית שעוברים השנים, ו'החושך יכסה ארץ' יותר וי

שהילדים ידעו יותר ויותר את סיפור המעשה, על פרטיו, דקדוקיו, וציוריו )בספרי 

הקומיקס למיניהם...(, ואת המנהגים לפרטיהם, כדי לעורר לבבינו, האבות, שאין 

המטרה רק לקיים ההלכות המעשיות, ולספר מעשה שארע לפני למעלה מג' אלפי 

ה, אלא העיקר והמכוון הוא הנקודה הפנימית: ה' אוהב אותנו ! יש שנים, כהסטורי

לנו אלוקים גדול שהפך, והופך, את כל העולם כדי שיהיה לנו טוב, כדי שנתקרב 

אליו ! לכן בשנים קדמוניות, לא היה בכלל חדרים. אח"כ, בשנים עברו, למדו 

לילד דברים  בחדרים רק את סיפור יציאת מצרים בכללות, והספיק זה שמחדשים

השי"ת רוצה להביא אותנו מיד אל הנקודה, אל  -שלא למד לפני כן. ואילו בזמנינו 

 .המטרה

יה"ר שנזכה לקיים כל מצוות הלילה הקדוש הזה בישוב הדעת, שמחה ואהבה, 

להאמין בחשיבות הנפלאה של מעשינו, ולהאמין  -כל אחד כפי דרגתו, ובעיקר 

וילדינו, שהנה הנה אנו נגאלים כעת מה'מצרים' באמונה שלימה, ולהאיר בלב ב"ב 

הפרטי שלנו, ומקבלים כוחות לכל השנה להמשיך ולהתמודד ולעבוד את ה' 

  .בשמחה

* 

 



 

 פולמוס / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' חפצו' )בית שמש(, ורבני וקוראי אספקלריא

 פולמוס מה שמלמדים את הילדים מראש את סימני הסדר

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 עג ודעמ 

 הרב יוסף חיים אלבוים, בעמ"ח 'אורייתא' ו'דעת חכמה' –תגובה י"ד 

ידועים דברי האחרונים. ממה שכתב הרמב"ם שגם אם עורך את הסדר בינו לבין 

שואל מה נשתנה. מוכח שעצם השאלה היא הענין, ולעורר את התינוקות עצמו, 

הוא בשביל המטרה. אין פגם באם השאלה באה מתוך מה שיודע שצריכים 

לשאול, לבין שאלה עצמאית. זאת ועוד, שגם לאחר שמלמדים אותם, הם עדיין 

 שואלים על דברים רבים שאין מלמדים אותם, או שיש הבדל בין שמיעה לראיה.

כך שאין שום חסרון בדבר. אולם אם לא ילמדו אותם, הסיכוי שהם ישאלו הוא 

 עוד יותר נמוך )מנסיון(.

* 

הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל  –תגובה ט"ו 

 אבות'

 : הדברים בתוך שעלו נושאים שני אודות שכתבתי מה אביא, גררא אגב

 ?חינוך גיל לפני הזה החינוך כל מהוא. 

 :לשאול להם אומרים למעשה אם ת"שו ודרך נשתנה מה אמירת מהוב. 

 :א ענין אודות

 בשנה אחת המיוחד( מצרים יציאת סיפור" )לבנך והגדת" של המצוה בעיקר (א

 .המצות כל בשאר כמותו מצינו שלא חידוש דבר בו מצינו, בניסן ו"ט בליל

 יודע ושאינו' פיסקא' חזקה יד' להגדה' בפי) חבר א"הגרי בזה ועמד

 להבין התורה שציותה מצינו לא הזמנים בכל הנהוגים המצות בכל שהרי '(לשאול

 בהם רגיל שיהיה במצות לחנכו רק הוא והחיוב, ודרכיה המצות טעמי הקטן לבנו

 אז ישאל כאשר רק'" כו דרכו פי על לנער חנוך" (ו, כב משלי) כ"כמש בקטנותו

 .ישיבנו

 החמירה שאז – בניסן ו"ט בליל( ופסח מצה אכילת של) המצות בענין כן לא

 שלא מי אפילו שכלו לפי אחד כל הדבר טעמי לבנו ללמד האב שמחוייב התורה

 והטעם. ישראל אמונת משורש ולהודיעו הדברים עיקרי להבינו כדי לשאול יודע

 התורה לכל השורש שהוא" מצרים יציאת" של הענין את בלבו להשריש כדי

 .כולה

" ההוא ביום" שרק להורות –" לאמר ההוא ביום לבנך והגדת" תורה אמרה ולכן

 כ"משא, מצרים יציאת ענין לו ולספר לבנו ללמד" לבנך והגדת" של זו מצוה נוהג

 כשיגדל לסמוך רק זה בכל אותו ללמד צריך אין הזמנים בכל הנהוגים מצות בשאר

 .בלבד לחנכו רק צ"א ובקטנותו מעצמו ויחכם



 

 פולמוס / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' חפצו' )בית שמש(, ורבני וקוראי אספקלריא

 פולמוס מה שמלמדים את הילדים מראש את סימני הסדר

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 עד ודעמ 

 יותר ו"ט בליל המצוה של החידוש שזהו '(אומר היה גמליאל רבן' פיסקא) והוסיף

 לבני לספר האדם על מוטל שכאן – מ"יצא זכירת חיוב בהם שיש הלילות מכל

 .זה בלילה נוהגים שאנו המצוות טעם ביתו

 שורש זהו" מצרים יציאת"ש דמכיון '(היינו עבדים' פיסקא) ביאר בזה והענין (ב

 ונבונים חכמים כולנו אם גם לכן. השגחתו לנו נתברר ידה שעל כולה התורה לכל

 שהכיר אבינו אברהם כמדרגת) בעולמו משגיח ה"שהקב השכל מצד ויודעים' כו

 פועל במוחש שמורגש שהדבר מ"ביצא לספר עלינו מצוה כ"אעפ( מאליו השגחתו

          .ד"עכ השכל פ"ע בהוכחה שמבין ממה יותר באדם

' מהל ז"פ) מנוח ברבינו מבואר( המצות טעמי בסיפור הענין שזה) הדבר ועצם

 ידי יצא לא בפסח אלו דברים שלשה אמר שלא מי כל" הרב כתב ל"וז (ה"ה חמץ

 טעם וידיעת טעם יש המצות לכל כי, טעמן ולפרש לאמרן צריך כלומר'". וגו חובתו

 בגאולה כי ושלימה תמה אמונה בשם להאמין' כו עשייתן אחר גדול עיקר המצות

 ובארץ בשמים הממשלה לבדו לו כי העמים לכל וגלוי ישראל לכל נגלה ההיא

 .ד"עכ

  :ב' ענין אודות

 אחר עד יישנו שלא התינוקות את לעורר שצריך כתב (נ, תעב) ב"במשנ (א

 שאלת על התשובה הוא המצוה דעיקר, מצרים יציאת ענין שידעו" היינו עבדים"

 שעושין כמו ולא'" )וגו זה בעבור לאמר ההוא ביום לבנך והגדת" שנאמר וכמו בנו

 יודעים ואינם ולישן לילך לילדים מניחים' נשתנה מה' אמירת שאחר המון איזה

 .ד"עכ( שאלתם על תשובה שום

 ענין שיש (ב, תעב) צ"השעה כ"וכמש", היינו עבדים" באמירת סגי לא באמת אך

 וכשהן מצה אוכלין למה התינוקות שישאלו כדי" מצה מוציא" לידי להגיע למהר

 שבסדר דהגם והוסיף. בחרוסת הטיבול וענין? מרור אוכלין ולמה? דוקא מסובין

 השאלה דעיקר, כלום בכך אין ההגדה בתחילת" נשתנה מה" תקנו ההגדה

 .בעיניו המעשה שרואה בשעה הוא התינוק של והתמיה

 עיקר וכאמור מאחר" נשתנה מה" של הענין מהו טובא ביאור צריך ומעתה

 באמת זהו והרי. בעיניו המעשה שרואה בשעה הוא התינוק של והתמיה השאלה

 כ"וכמש ב"וכיוצ מטבילין שאנו מה כגון שינויים עושין שאנו הענין כל

 להתמיה כדי חכמים מתקנת הוא במשקה הירק טיבול שענין (כא, תעג) ב"המשנ

 קודם לאכלם דרך שאין בטיבול הירקות שאוכלין שינוי שיראו התינוקות את

 לאומרה מצותה ההגדה שאמירת, זה שינוי על וישאלו השנה ימות בכל הסעודה



 

 פולמוס / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' חפצו' )בית שמש(, ורבני וקוראי אספקלריא

 פולמוס מה שמלמדים את הילדים מראש את סימני הסדר

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 עה ודעמ 

 עבדים לבנך ואמרת' וגו בנך ישאלך כי" שנאמר ששאלוהו שאלות על תשובה דרך

 .ד"עכ'" וגו היינו

 המעשה רואים שהם בשעה הוא התינוקות של השאלה שעיקר מאחר כ"וא

 כשיראו" הזה הלילה נשתנה מה" ישאלו שהתינוקות מצפים אנו ולכך, בעיניהם

 בתחילת" נשתנה מה" לשאול מקדימים שהם הענין מהו כ"א. השינויים כל את

  .השינויים את שראו קודם הלילה סדר

 ותשובה שאלה דרך

 הלוי ח"הגר בשם כתב (עז עמוד) 'ברכה עמק' בספר שהרי, פשוט הענין ולכאורה

 למצות הסדר ליל של" מצרים יציאת סיפור" מצות בין החילוקים שאחד ל"זצ

 שאלה' דרך המצוה נקבע הסדר שבליל הוא השנה כל" מצרים יציאת זכירת"

 שגם כדי הסדר בתחילת מיד ישאלו שהתינוקות שתקנו מובן ז"ולפי'. ותשובה

 שאלה של אופן מתוך יהיה( הסיפור מצות התחלת שהוא" )היינו עבדים" אמירת

 .ותשובה

 שאלה" של זה בדרך המעלה ומה החיוב תוכן באמת מהו ב"צ גופא זה אולם

 לצורך רק אינו ותשובה שאלה דרך של שהחיוב מוכח זה וכאמור". ותשובה

 מצות עצם כל הוא שכך אלא", לבנך והגדת" מצות לקיים כדי לקטן תשובה

 תשובה של באופן תתקיים" היינו עבדים" אמירת שגם מקפידים אנו ולכן. הסיפור

 .לשאלה

 אשתו לא ואם שואלו בנו חכם שאם (א, קטז) בפסחים' בגמ מבואר מכך ויתירה

 בצורה הסיפור מצות עצם הוא שכך ומבואר – לעצמו שואל הוא לאו ואם שואלתו

 של בדרך לספר מחויב הסדר בליל לבדו שיושב אדם ואפילו, ותשובה שאלה של

 .ותשובה שאלה

 חייב אחרים שם אין אם עצמו לבין בינו אפילו"ש כותב (כא מצוה) החינוך והנה

 אולם". הלב יתעורר בדיבור כי, בדבר לבו שיתעורר כדי, בפיו הדברים להוציא

 .ותשובה שאלה דרך לעצמו יספר שהאדם הענין מה להבין עלינו עדיין

 ברנה מעשיו ויספרו

' שנא (כז, יב שמות) פ"עה (יב פרשה בא) במכילתא איתא דהנה ונראה (ב

 העם ויקוד' כו במצרים ישראל בני בתי על פסח אשר' לה הוא פסח זבח ואמרתם"

 לישראל ה"הקב שעשה האלו הנסים ושומע שרואה מי שכל ללמדך –" וישתחוו

 כל את לחתנו משה ויספר" (י-ח, יח שמות) אומר הוא וכן. לשבח צריך במצרים



 

 פולמוס / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' חפצו' )בית שמש(, ורבני וקוראי אספקלריא

 לדים מראש את סימני הסדרפולמוס מה שמלמדים את הי

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 עו ודעמ 

 הציל אשר' ה ברוך יתרו ויאמר' כו יתרו ויחד' כו ולמצרים לפרעה' ה עשה אשר

 '".כו פרעה ומיד מצרים מיד אתכם

 סיפור של מיוחד דין שיש" לחתנו משה ויספר" נ"מש לבאר ז"הגרי בשם ומביאים

 שם) נאמר כן וכמו" ברנה מעשיו ויספרו" (כב, קז תהלים) נ"וכמש' ה שעשה נסים

 ולספר לשוח שצריכים דהיינו", נפלאותיו בכל שיחו לו זמרו לו שירו" (ב, קח

 סיפור של הזה הדין את לקיים משה יכול היה לא יתרו שבא קודם ולכן. נפלאותיו

 לא והוא יתרו כשבא אבל, זה מכל ידעו ישראל כל שהרי לספר למי היה לא כי

" ברנה מעשיו ויספרו" של הזה הדין את רבנו משה קיים מיד הניסים מכל ידע

 .ד"עכ

 שמתוך התפעלות לכלל להגיע כדי הוא הסיפור של המעלה שעיקר הוא והענין

 יודע שלא אדם אצל בעיקר שייך הסיפור של ענינה ולכן', ה את משבח האדם כך

 עמד – נוספת התפעלות לאדם לגרום אפשרות שהיה מיד כן ועל. הנסים מכל

  '.כו במצרים' ה עשה אשר כל את וסיפר משה

 הנסים לסיפור ליתרו משה של הסיפור בין שהשוה המכילתא דברי לפי ומעתה

 חיוב יש מצרים יציאת סיפור במצות שגם מבואר כרחך על, מצרים יציאת של

 ביסודות יתחזק כך שמתוך התפעלות לכלל יגיע שהאדם שכזה באופן סיפור

 עתה" והוסיף'" כו הציל אשר' ה ברוך" אמר שיתרו כמו –' לה וישבח האמונה

 ".האלוקים מכל' ה גדול כי ידעתי

 התפעלות לכלל נגיע לא מצרים יציאת עסק את כבר מכירים שכולנו כיון אמנם

 הוא שהחיוב ובפרט. והתחדשות רענון איזה בלא המאורעות את נספר סתם אם

 ויציאת הפסח פרטי בכל ובקיאין התורה כל את שיודעים והחכמים לנבונים גם

    . [1]מצרים יציאת בסיפור מחוייבים הם וגם להם לחדש מה ואין מצרים

 סיפור שמצות( צז-סו מאמר' מוסר שיחות)' ל"זצ שמואלביץ ח"הגר שאמר וכמו

 בה הורגלו והכל שנים כמה זה ידוע הכל שהרי, כהוגן לקיימה קשה מצרים יציאת

 של בדרך אמנם. מלומדה אנשים כמצות הסיפור על שוב לחזור יוסיף ומה יתן ומה

 את ההתעניינות את ומגבירה מעוררת השאלה כי, יתעורר האדם ותשובה שאלה

 וגם. חידוש של טעם בתשובה השואל יחוש ואז לשמוע הרצון ואת החושים ערנות

 [2].התשובה את ולשמוע לחוש אותו מביא הדבר עצמו את כששואל

 מעשיך גדלו מה" כענין הוא" נשתנה מה" שענין (כא, תעג) ש"הערוה כותב וכך

 גדלו מה נתפעל בכאן וכן, ההתפעלות דרך על", יעקב אוהליך טובו מה'", "ה

     ! הזה בלילה השינויים
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 עז ודעמ 

 את לשמוע הדיין שצריך (ז, יז ע"שו) משפט חושן בדיני הלכה מצינו לזה דוגמא

 ש"ויעו(. פה בעל בפיו עליהם יחזור שהדיין היינו) אותם ולשנות דינים הבעלי דברי

 של בפיו הטענות שבהוצאת הוא שהענין שביארו שיש שהביא תשובה בפתחי

 .ההוא הדין משפט לדעת לו מועיל הדיין

 'כו מה שום על אומר היה גמליאל רבן

 שרואה בשעה בעיקר מקיימים זה שאת" לבנך והגדת" של הענין מלבד ולכן (ג

 ותשובה שאלה דרך הסדר בליל מצרים יציאת זכירת של ענין יש, בעיניו התינוק

 לשאול צריך הוא לבדו האדם נמצא אם גם ולכן. ומתעורר מתפעל האדם ז"שעי

 מלומר השואל של' נשתנה מה'ב נפטר הוא ששואלו אחר יש ואם, עצמו את

  .[3]נשתנה מה בעצמו

 לבאר', ה מעשה בשם (מ"הנתיה לבעל) 'נסים מעשה' בהגדת הביא נפלא ודבר

 בפסח הללו דברים' ג אמר שלא כל אומר היה" גמליאל שרבן בהגדה שהובא מה

 דהכונה". אומר היה" אלא" אומר גמליאל רבן" נאמר שלא –" חובתו ידי יצא לא

 את לעצמו ולשנן לחזור כן אומר היה עצמו הוא ולפיכך לבדו היה גמליאל שרבן

 בזמן אוכלין אבותינו שהיו פסח כגון. ותשובה שאלה בתורת כן ואמר, היסודות

 מצה וכן'. כו ה"הקב שפסח שום על לעצמו וענה? מה שום על קיים המקדש שבית

 '.כו שמררו שום ועל' כו בצקם הספיק שלא שום על וענה? מה שום על זו ומרור זו

 להדגיש כדי ההגדה תחילת לפני" נשתנה מה" באמירת שמקדימים הענין וזהו

 את לעורר כדי והכל. הלילה בזה תשובה עליהם ליתן שצריכים השאלות את

 .מהתשובות חדשה התפעלות לכלל שיגיע האדם

 

 

 

 שיחו" כתיב הנה: כותב (א, ד מגילה) דודאים ריח בספרו יששכר הבני בעל [1]

 ומחפש מפשפש שהאדם מה כל, שמו יתברך מאתו הבא שהפלא", נפלאותיו בכל

 גבול אין, גבול בעל מבלתי הבא שהדבר, חדש ענין בה מוצא, עת בכל בה ומדקדק

 בה מוצא, הפעם עוד ולומדה עליו חוזר שהאדם מה כל שהתורה כמו, בהשגה

', כו שהתינוק זמן כל הזה הדד מה, עת בכל ירווך דידם ל"שארז כמו, חדש טעם

 נצטוינו וכן: ומוסיף. לחכמתה וערך גבול אין אלקי שכל התורה להיות כי והוא

 בה ימצא, בה מספר שהאדם מה כל, עולם ימי כל עוד הנה, מצרים יציאת בסיפור

 .ד"עכ חדש ענין
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 עח ודעמ 

 א מלכים) עליו שנאמר המלך שדוד (ב, צג סנהדרין) שאמרו מה בזה לציין יש [2]

 מעיד שאלה לכאורה והרי". לשאול יודע" שהיה הכונה", נגן יודע" שהיה (יח, טז

 הביאור אולם"? לשאול יודע" של והמעלה המושג מהו כ"וא, בהבנה חיסרון על

 ההלכות בעל על השיב הרב כי" שכותב (מ"לסה בהשגות) ן"הרמב לשון פ"ע, הוא

 מחשבות ומולידות הלבבות מעוררות וטובות יפות (השגות) תשובות ארבע ל"ז

 מה את שמבטא הנגינה סוד גם וזהו". קשובות ואזנים פקוחות עינים להם לאשר

 כ"מש ראה, לפניו נמצא שלא למה החיפוש את ומביע, למילים שמעבר

 בהם יכתבו השירים כי" רווחים עם שירה נכתבת שהשירה (יט, לא דברים) ן"הרמב

 (.א"שליט קפלן י"מהגרח" )הנעימה במקומות הפסק

 .ש"ע ב, קטו בפסחים' הגמ סוגית פ"ע (ז, תעג) א"ברמ כמבואר [3]

 :השואל הרב תגובת

  א"שליט אייזנשטיין יהודה' ר ג"הרה לכבוד

 וגדושים המלאים, המתגבר כמעיין המתגברים, העמוקים לדבריו רב כ"יש

 .בקודש וכדרכו, רבות ותובנות בחידושים

 בינו האדם של סיפור של החשיבות ענין על, הדיבור את בעיקר מרחיב ר"כת

 של לאמיתו אולם. לכאורה לפניו וגלוי ידוע כבר הכל שפעמים למרות, עצמו לבין

 שאלה של זו צורה י"וע. עוד ולחדש לעורר מה יש תמיד, דברים של בעומקם, דבר

, יששכר בניה לדברי בזה ציין ואף. ומרווחת ברורה יותר תמונה מתקבלת, ותשובה

 :(.צג) סנהדריןב' ולגמ

* 

 כי, א"שליט המשיבים הרבנים לכל ואומר, זו הזדמנות אנצל, כל ראשית והנה

 אתם –. מקור כל לזה להוסיף מבלי גם, בצהרים כשמש אצלי ברור הזה היסוד אכן

 האישי בסגנונו אחד כל! נפלאות תגובות איזה! זאת הוכחתם בתגובותיכם

. הגאונים רבותי בזכותכם לי נתחדשו דברים הרבה כ"כ! והלוהט המחכים והמרתק

, מהרבנים גדול שלחלק דבר] השנה רק אצלי שנתעוררה קטנה שאלה בזכות והכל

 משאלות גם כי שרואים איך, פלאים פלאי ממש אבל... ישנה שאלה כבר היה

 בירושלמי ל"חז אמרו וכבר. חידושים ועוד עוד להוציא ניתן תמיד. ונדושות ישנות

 היא וכך", יום בכל חדש דבר בו יהא שלא המדרש לבית א"א(, "א"ה א"פ חגיגה)

" עליהם נצטוית ביום בו כאלו, חדשים בעיניך יהיו יום בכל, "תורה של דרכה

 ([.טז, כו דברים י"רש)
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 פולמוס / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' חפצו' )בית שמש(, ורבני וקוראי אספקלריא

 פולמוס מה שמלמדים את הילדים מראש את סימני הסדר

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 עט ודעמ 

 בטענה באו ושלכן, זו נקודה מצד דנו א"שליט המשיבים מהרבנים מן הרבה ואכן

 לחדש. ההגדה צורת היא זו, וכה כה ובין דמאחר. ליתא מעיקרא שאלתי כי

 את הצאן צערי את מלמדים למה להקשות שאין הרי. יומין עתיקי בדברים, דברים

 וכי. ידעו הם הבאה שנה אז, השנה לא אם, וכה כה בין ס"דס. הסדר מהלך כל

 משום וכי? ההגדה נוסח את נשנה כך משום וכי? כלום אותם נלמד לא, כך משום

 ?העולם כל את נשנה כך

? ומדוע. דעתי את מיישבים דבריהם אין עדיין אמנם. ואיתנה חזקה טענתם ואכן

 יגעו אשר, רבה ויגיעה טרחה מוצאים אנו ל"חז שבדברי משום, היא לכך הסיבה

, התינוקות  את ולעורר לגרות נוכל כיצד, בנפשם עצות והמציאו, האמוראים גדולי

 למהר כגון, עצות וכמה כמה ונתנו". נשתנה מה" של השאלות את וישאלו שיבוא

, הרבה יאכלו שלא התינוקות מבעד למנוע וכן.([, קט) פסחים] הסדר עריכת את

 קליות להם לחלק עצה נתנו וכן([, שם) פסחים] בתרדמה יפלו שלא כדי  וזאת

 :([. קטו) פסחים] השולחן את לעקור ייעצו וכן([, שם) פסחים] ואגוזים

 ברורה מספיק תשובה אין אישית ולי, טובה שאלה זו? הזה הסער כל מה ובשביל

 עמוק לחתור, נעלה היותר האופן כי ראו ל"חז כי, נשמע הפשטני במובן אבל. לזה

 בדבר' התעניינות' השואל שיגלה י"ע הוא, השואל של נפשו בתוככי עמוק

 מה" של שינויים' ד באותם והיינו, זה בלילה נעשים אשר המהותיים השינויים

 יפתח אז ורק. הגאולה ואת השיעבוד את מסויים במובן מסמלים אשר", נשתנה

 ה"והקב, לפרעה היינו עבדים כי, ולרוחב לעומק התשובה את ולקבל לשמוע לבו

 '.וכו וגאלנו הוציאנו

 מי כי, וברור ופשוט דמאחר, לקושיין הדרינן שממילא הרי, הדברים כנים ואם

 שממילא הרי... לעבור צריך אשר, רישמי' טקסט' בצורת" נשתנה מה" את ששואל

, היה ל"חז שכוונת ובהכרח... בהתאם תהינה, אחריה שתבוא מהתשובה התועלת

 שעומדים מהשינוים כלל יודעים ואינם, חדש הכל אצלם אשר התינוקות כי

 שיבאו, ל"כנז תחבולות מיני כל י"ע ולעורר למשוך ניתן שאותם הרי. להיות

 מדוע, זה בלילה רואות שעיניהם השינוים פשר מה, כנה בהתעניינות ויתעניינו

 שפיר וכך? מסובין ואוכלים, פעמים' ב ומטבילים, מרור ורק, מצה רק אוכלים

 .הבנתו רמת לפי אחד כל, להם להשיב ניתן ומעתה, המבוקשת התכלית אל הגענו

 הלילה סדרי כל את וידעו, לשנה משנה יגדלו תינוקות אותם שגם בודאי אמנם

 אותם ולהפתיע לנסות ובמקום, שונה בצורה אליהם נתייחס כבר אז ואכן. פה בעל

 את, ובצוותא בוגרת יותר בצורה עמהם ללמוד ניגש". נשתנה מה" את לשאול

 לשאול שנמשיך כמובן ואמנם. שלהם התפיסה יכולת כפי ונעמיק. ההגדה נושא



 

 פולמוס / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' חפצו' )בית שמש(, ורבני וקוראי אספקלריא

 דים מראש את סימני הסדרפולמוס מה שמלמדים את היל

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 פ ודעמ 

 בהגדה לומר ל"חז לנו קבעו אשר הנוסח את חלילה נשנה ולא", נשתנה מה"ה את

 מאחר(. ש"ע. קטז פסחים) נחמן רב של מהנהגתו, למעשה ללמוד שאין ונראה]

 ולא בראשונים לא, הצורך כדי לן נתברר לא(, טועה אני ואולי) לי שידוע מה ולפי

 לחדש וקשה. נחמן רב של מעשיו מאחורי שעמד הרעיון היה מה, בפוסקים

 לדון דיש, ר"כת בו שהרחיב הנכון מהטעם גם וזאת[ למעשה הלכה מזה ולהוציא

 ".ותשובה שאלה" של בצורה ההגדה בנוסח

. להשתנות מוכרחת תיהיה הגישה, התינוקות גדילת שלאחר בודאי, מ"מ אך

 בהלכות שיודעין חכמים תלמידי שני, "של לגדר קרוב יהיה כבר הסיפור וצורת

 ובודאי. כבר אז כבר שאם, אומר זה אין אך.(. קטז פסחים" )לזה זה שואלין, הפסח

 תקנת את ולקיים, ההזדמנות את לנצל שראוי בודאי, הנערים יגדלו טרם שעוד

, ל"חז של הזהב לשונם שמורה וכפי, ביותר והרצויה השלימה בצורה, ההגדה נוסח

. לעצמו שואל הוא, לאו ואם. שואלתו אשתו, חכם אינו ואם. שואלו, בנו חכם"

 ומבואר". לזה זה שואלין, הפסח בהלכות שיודעין חכמים תלמידי שני ואפילו

 בצורה, התינוקות לימוד של האופן היא, ביותר והמעולה הטובה שהצורה

 .ומשמאלם מימינם יודעים שאינם באופן, ומושכת מפתיעה

', לכאו מראים אשר, בענין שראיתי מ"מ עוד אולי ארשום, ענין של לגופו פ"עכ

 אביי.( "לד) פסחים' עי -'א: ותשובה שאלה של בצורה לימוד של התועלת מגדולת

 קשיא ומאי, ליה אמרו? מר דבי בתרומות אמריתו מאי, להו אמר', וכו אבין בר

. המדובר בנושא קושיא באיזו, השומע שיתקשה מבלי, הלכה שלחדש הרי". ?לך

.( פד) מ"בב' הגמ דברי ידועים כן כמו -'ב. ומעלתו ערכו את מאבד שהחידוש הרי

' הגמ ומספרת. לקיש ריש שלו החברותא של פטירתו על יוחנן' ר של הרב צערו על

 משום יוחנן' לר כחברותא לשמש שיבוא, פדת בן אלעזר' לר קראו שהחכמים

 רבי אמר דהוה מילתא כל. קמיה יתיב אזל, "שם ומסופר.  שמעתתיה דמחדדין

 הוה כי, לקישא בר? לקישא כבר את, אמר. לך דמסייעא תניא, ליה אמר, יוחנן

 עשרין ליה ומפרקינא, קושייתא וארבע עשרין לי מקשי הוה, מילתא אמינא

 לא אטו, לך דמסייע תניא, אמרת ואת. שמעתא רווחא וממילא, פרוקי וארבעה

 שאלות של בדרך שילמדו חבורתא ביקש יוחנן' שר הרי –". קאמינא דשפיר ידענא

 פעולת את יותר  לפתוח, בכחה אשר, השאלה מעלת משום וכנראה. ותיובתות

 התרצן כי, מוצאים אנו בהם, ס"בש מקומות לכמה לציין יש כן כמו -'ג. המחשבה

 וזאת, השאלה את הקשה אשר המקשן בעצמו הוא', הגמ קושיית על לתרץ שבא

(, פשיטא ה"ד. ל נזיר, וכמה ה"ד. כא מ"ב)' תוסב בזה' עי] לתרצה כדי במטרה

 י"ע כי, ל"כהנ הוא בזה שהביאור וכנראה –([. מנא' גמ ה"ד. עא נדרים) ן"רוב

 ואולי -'ד. והתובנות הלבבות שנפתחים הרי, ותשובה שאלה בדרך הדברים הצגת



 

 פולמוס / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' חפצו' )בית שמש(, ורבני וקוראי אספקלריא

 פולמוס מה שמלמדים את הילדים מראש את סימני הסדר

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 פא ודעמ 

 אשר, גרסאות' ב מביאה' הגמ כי, רבות כ"ג שמצינו ממה, גם בזה לציין אפשר

 המימרא את מנסחת, השניה שהגירסא אלא. להפליא זהה הוא שניהם של התוכן

' בגמ בזה' עי", ]מירמא ליה דרמי ואיכא' "הגמ וכלשון, ותשובה שאלה של בצורה

 א"הרעק בדברי' ועי:(. כז) ערכין.(, כו., יט., יא) ב"ב:(, לב., טז) סוכה:(, כז) ה"ר

 שמופיע המקומות את ולסמן לציין טרח אשר:( לב סוכה:, כז ה"ר) ס"הש בגליון

 מראה סתם ולא, והערות קושיות רק מציין אשר, כדרכו שלא וזאת. זה נוסח

 עוד כל, נוסף בנוסח יש צורך ומה מדוע, אותו הפליאה זו שתופעה וכנראה. מקום

 לחדד, ל"כהנ הוא, השני בנוסח המטרה כי נראה אמנם –[. שינוי כל ביניהם ואין

 בזה ראיתי כי, אציין עוד -'ה. ותשובה שאלה בדרך ולהציגם, יותר הדברים את

(, בפתיחה מ"ב' מס, ארלנגר) דשמעתתא שותא בספר, מופלאה דברים הרחבת

 .נזכרו כבר חלקם, בענין וחשובים רבים מקורות לעוד מציין הוא ושם

 ,רב בכבוד

  אברהם יצחק

 :המשיב הרב מענה

 .טובה לתשובה ומצפה, בשאלה עמכם מסכים כ"ג אני אכן

 .המאמר בפנים הכתוב את נוגד יששכר הבני, אגב

 –וכו''  בענין שראיתי מ"מ עוד אולי ארשום, ענין של לגופו פ"ד 'עכ"בסו כ"מש

 .הראיה כ"כ מובן לכאו' לא

 מתחדש ת"שו י"שע שאנישם  –וכו''  מ"בב' הגמ דברי מש"כ 'ידועים כן כמו -'ב

 חדשים. וחידושים חדשות הגדרות

  



 

 תורה / הרב ישראל חיים בלומנטלפרחים ל

 בהשגחתו הפרטית –ויאמינו בה' 

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 פב ודעמ 

 בלומנטלפרחים לתורה / הרב ישראל חיים 

 בהשגחתו הפרטית –ויאמינו בה' 

ֽר. )שמות י בָּ ַגר ֲעֵליֶהם ַהַםדְׁ ֶרץ סָּ אָּ ֻבַכים ֵהם בָּ ֵאל נְׁ רָּ ֵני ַישְׁ ֹעה ַלבְׁ ַמר ַפרְׁ אָּ  ד, ג(וְׁ

מוסיף   כלואים הם במדבר, שאינן יודעין לצאת ממנו ולהיכן ילכו.מפרש רש"י: 

שנשארו איתו במצרים, הם תרגום יהונתן בן עוזיאל שפרעה אמר כן לבני ישראל 

 דתן ואבירם שהיו שרים בבית פרעה ולא יצאו עם ישראל.

 בקיעת הים פעם שניה!

לא נתפרש בדבריו איך הם הצטרפו בסופו של דבר למחנה ישראל. בספר באר 

מים חיים )שמות יד כט( מביא מדרש האומר שהם רדפו עם המצרים אחרי בני 

ל וחזר לאיתנו, התיישבו בדעתם לחזור ישראל, ולאחר שנבקע הים לבני ישרא

 ולהצטרף למחנה ישראל, והים חזר ונבקע בשבילם!

כל רואה ישתומם! הרי כדי שייבקע הים לפני בני ישראל ויזכו לבא בתוך הים 

ביבשה, היו צריכים לבכי וזעקה והרבה כוחות ומסירות נפש, ואחרי כל זאת 

ים בפניהם, ואיך יתכן שהרשעים הוצרך משה לנטות ידו על הים, ורק אז נבקע ה

 הללו, דתן ואבירם, יעברו את הים בנקל בלי שום טירחא?

 כח הבחירה

מיישב זאת האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל )שיעור חומש ורש"י, בשלח תשל"ח( 

שבעצם אחרי שראו ישראל את ניסי קריעת ים סוף, בטל מהם כח הבחירה לגמרי 

 והאמינו אמונה שלימה בה'.

מטרת ביאתנו לעולם הזה היא למען נעמוד בנסיונות, נתמודד ונבחר  והרי כל

בטוב בבחינת "ובחרת בחיים"! ומה יעשו ישראל שמשראו את קריעת הים, בטלה 

 מהם הבחירה?

לכן חזר ה' והבקיע את הים בפני שני רשעים גדולים, ואז שוב יש מקום לטעות 

קוע את הים, וחזר כח ולחשוב שחלילה ישנה חכמה הידועה למומחים איך לב

 הבחירה.

 בשלח פרעה

זו גם הסיבה שהפרשה פותחת במילים "ויהי בשלח פרעה את העם". גלוי וידוע 

לפני מי שאמר והיה העולם שאם יוציאם ממצרים בחוזק יד ללא רשות פרעה, על 

ידי שימית תחילה את המצרים או בכל אופן שהוא, תתבטל הבחירה מן העולם, 



 

 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 בהשגחתו הפרטית –ויאמינו בה' 

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 פג ודעמ 

תוך ארץ מצרים שהיתה סגורה ומסוגרת בכשפים, יוצאים עם כי יראו הכל שמ

 שלם מעבדות לחירות! היש לך גילוי שכינה גדול מזה?

לכן הכל הצטייר כאילו פרעה שלח את ישראל, ומשה ואהרן נאלצים להכנס 

אליו ולבקש שוב ושוב שיסכים לשלוח, והוא מתנגד ומתמקח. נראה שהכל תלוי 

 בידו, ואז חוזרת הבחירה.

 רוח קדים עזה

כהקדמה לקריעת ים סוף, התורה מספרת "ויולך ה' את הים ברוח קדים עזה כל 

 הלילה וישם את הים לחרבה" )שמות יד כא(. לשם מה נצרכה רוח זו?

היה הרצון לפניו יתברך לבקוע הים ברוח קדים מיבשת, שיראה מבאר הרמב"ן: 

אולי הרוח שם הים לחרבה, כאלו הרוח היא המחרבת ים וכו', כי בעבור זה חשבו 

לא שמו  -ולא יד ה' עשתה זאת בעבור ישראל, אף שאין הרוח בוקעת הים לגזרים 

לבם גם לזאת, ובאו אחריהם מרוב תאותם להרע להם, וזה טעם "וחזקתי את לב 

פרעה ויבאו אחריהם", שחזק לבם לאמר ארדוף אויבי ואשיגם בים, ואין מידי 

 נלחם להם במצרים.מציל, ולא זכרו עתה כי ה' 

 תמיד דואג ה' להשאיר את הבחירה החופשית ביד האדם.

תפקידנו לפקוח עינים ולא ליפול בפח, רק לזכור תמיד שאין מקרה בעולם אלא 

 הכל מכוון מידו יתברך!

 חג שמח!
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צוף אמרים / הרב משה יעקב הלוי קנר, מח"ס 

 'שפתי מלך' על הרמב"ם, כותב 'איגרת לידיד'

 שיר על כל השירים –שיר השירים 

ֹלֹמה  ַשיר ַהַשיַרים ֲאֶשר ַלשְׁ

שיר על כל השירים אשר נאמר להקב"ה מאת עדתו ועמו מלך שהשלום שלו. 

שכל הכתובים קדש ושיר השירים קדש קדשים שכולו יראת שמים  …כנסת ישראל

 וקבול עול מלכותו.  ]רש"י[

ל מלך מלכי המלכים, ובכל זאת אין מגילה הזאת, מבטאת בכל עוז את שבחו שה

אנו מוצאים בה את נפלאות הבורא בעולמו, את גבורות הטבע ותעלומותיו. אין 

אנו שומעים כאן את קריאתו של נעים זמירות ישראל: "מה רבו מעשיך ד'" 

: "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא  (ישעי' מ)או את קריאת הנביא  (תהלים צ"ב)

 אלה". 

יראת שמים וקבול עול ֶשכולֹו" רמזת לנו מתוך דברי רש"י כאן. "התשובה לכך נ

אמנם, מאד נעלה היא ההתבוננות בבריאה,  מלכותו. וכך משתמעים הדברים:   

.     אמנם מעלת שיר השירים כבר כדשמתוכה נשיג את מדרגות היראה ואהבה

היראה והאהבה. ה"שיר  שערילפנים מ …מבית לפרוכתנמצאת בקדש הקדשים, 

 מכניסים,כל השירים" )רש"י( שוכן בראש ההרים, למעלה מן הכתובים העל 

" יראת שכולובחלקם, את האדם להיכל הקדש.   והוא הוא הנרמז בדברי רש"י:  "

שמים וקיבול עול מלכותו, כלומר שכבר לא נמצא שם את הדרכים ואת הפתחים 

עבר הקדושה , אלא כולו יראת שמים , כל המוליכים לשם, הזירוזים וההמשכות ל

 …כולו לפני ולפנים

ועם דברינו אלה,  יש להטעים כמו כן,  מה שאין אנו מוצאים בשיר השירים זכר 

לכלי שיר, לא ישמעו כאן צלילי נבל וכנור, תוף ומחול.  והן הן הדברים,  מה מאד 

נשאו על ידם ברגשי יצלחו כלי הנגינה לעורר את נימי הנפש ,  מלכים ונביאים הת

קודש; בכל זאת, כאן בפיסגת הדבקות, "גבוה מעל גבוה", יתרוממו  הדברים 

ה תהלה. כבר נמצאת היא המגילה, בשלב הפנימי, -למעלה מכל אלה, להם דומי

 לפני ולפנים מכל התעוררות והכנת הנפש שבשאר השירים.  

 

                                                
ומה נאמנו לנו דברי הרמב"ם בזה. "והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו. בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו  כד

ולא קץ מיד הוא אוהב ומשבח וכו. וכשמחשב בדברים האלו  הנפלאים הגדולים ויראה מהם חכמתו שאין לה ערך

 ה קטנה וכו."  ]פ"ב מהל' יסודי התורה ה"ב.[ -בעצמן הוא נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא ברי'
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 שיר על כל השירים –שיר השירים 
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 פה ודעמ 

 סגולתו של "ריח" בשיר השירים

רים, נבחין בערוגות הבושם שבה,  שפעת בשמים בעברנו בשבילי מגילת הסת

למיניהם תסובבנה, נרד וכרכום קנה וקנמון, לבונה מור ואהלות, כולה צרורה 

בצרור הבושם,  עד שגם סיום המגילה נחתם בחותם הבשמים, בֲעִלָיָתה להרי 

 . כהבשמים

 אמנם ידועים דברי חז"ל, שהריח הנאה רוחנית היא, דבר שהנשמה נהנית ממנו

]ברכות מ"ג: וע"ש במהרש"א[  אולם כאן נראה להוסיף עוד; היות ושיר השירים 

,  לכן גם המשל שבו סובב על מיני הבשמים, שהרי קדש קדשיםהוא בבחינת 

בקדשי הקדשים. ומה יתאמו הדברים עם דברי  ההקרבה היחידההקטורת היתה 

]באר  כו"י ועליוןהַדבוק היותר פנימהמהר"ל על מעשי הקטורת לפני ולפנים. "

הגולה פרק רביעי[ והרי הגדרה זה הולמת ביותר את תוכנו של שיר השירים כולו, 

 …דיבוק פנימי ועליון

צריך  אם מתפרש "דמיתיך" מלשון דמיון, . לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי

להבין במה דומה עם ישראל ל"סוסתי ברכבי פרעה".  ברם הדבר מתפרש להפליא 

ופירש רש"י  רש"י בשירת הים על הפסוק: "סוס ורוכבו רמה בים".על פי דברי 

שניהם קשורים זה בזה והמים מעלין אותם לרום ומורידין אותו לעומק ואינן 

. עכ"ל. והיא דוגמא לקשר חזק כל כך, שכל הזעזועים האדירים אינם נפרדין

הקשר מצליחים להפרידם. ואמנם הרי המקראות בשיר השירים מורים לנו על 

שבין ישראל לאביהן שבשמים בגלות כמ"ש רש"י בהקדמתו לשה"ש, ומלמדנו 

כעת המקרא הנ"ל, שהקשר לא נותק עם כל הטלטולים העזים שעברו על עמנו 

 לעומק ולרום.

  

                                                
 בכלל, מוצא ענין הריח את מקומו בכשמינית מפסוקי  שיר השירים!  כה
בחיי ]ויקרא י' א'[ ובלשון המהר"ל בדרושו לשבת ובזוה"ק ויקרא ל"ז: נתפרש קטורת מענין קשר וראה רבינו  כו

 .  הקישור בו יתעלה"שובה  ]פ"ב[ "
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תפארת ישראל / הרב מאיר שלום הראל, ראש 

 מכון 'הדרת ישראל', ירושלים

 קריעת ים סוף בזכות יוסףבענין 

ד דקרי"ס היה בזכות יוסף צדיקא בכח עמידתו בנסיון דאשת א. מצינו בכ"

פוטיפר, ראה בבראשית רבה )פז, ח(, שמעון איש קטרון אמר בזכות עצמותיו של 

 יוסף נקרע הים לישראל, הה"ד הים ראה וינוס בזכות ויעזוב בגדו בידה וינס.

א וערק וכן אי' בזוה"ק )ח"ב מט.( הים ראה, מה חמא ימא, ארונא דיוסף קא חמ

מקמיה, מאי טעמא, דכתיב וינס ויצא החוצה, ועל דא הים ראה וינס, וע"ע בזוה"ק 

 )שם ר"ל ע"ב(, הים ראה ההוא דכתיב ביה וינס ויצא החוצה, עיי"ש.

וביותר איתא בלשון התיקוני זוהר )תיקון סט, קי. כן הוא לגירסת הגר"א(, ז"ל, 

בהאי זונה דאי הוה זריק לה בהאי ונעץ צפורניו בקרקע וברח גרמיה ולא אזדריקו 

זונה, כולהו ישראל הוו טבען בימא, ולא למגנא אוקמוהו קדמאין בשכר וינס, הים 

ראה וינס, ואי לא לא הוו נפקין ישראל מן ימא, ע"כ. והרי מבואר דבר נורא בד' 

תיקוה"ז שאם לא היה עומד יוסף בנסיון קדושתו אזי כל כלל ישראל היו טובעין 

זינן מכאן גודל כח ההשפעה של יחיד על כל כלל ישראל, אכן אמנם בים. ]וח

איירינן ביוסף שהוא אחד משבטי י"ה, וביותר אי' בחז"ל דיוסף היה נתעלה מדרגא  

 של שבט לדרגא דאב, ואכ"מ[. 

ב. אכן עיקר עני"ז שנקרע הים בזכות יוסף צריך להבין ענין שייכות זכותיה דיוסף 

ד צ"ב דמצינו עוד בד' חז"ל כמה אנפי בזכות מה נבקע הים לתוכן ענין קרי"ס. ועו

לישראל, ראה בשמות רבה )כא, ח(, רבי בניא אומר בזכות אברהם אני בוקע להם 

את הים בעבור מה שעשה שנאמר ויבקע עצי עולה, ואומר ויבקעו המים. רבי 

י עקיבא אומר בזכות יעקב אני קורע להם את הים שנאמר ופרצת ימה וקדמה. רב

שמעון אומר כבר הכתבתי עליך בכל ביתי נאמן הוא ואתה ברשותי והים ברשותי 

כבר עשיתיך גזבר עליו שנא' ואתה הרם את מטך, ע"כ. הרי לן כמה דרכים בסיבת 

זכות בקיעת הים ומנוסתו לפני כלל''י, ואכן לכאו' היה לנו לומר אלו ואלו דא"ח 

א דמלשון התיקוני זוהר הנ"ל דאילו וכל סיבות אלו עמדו לכלל"י בשעת קרי"ס. אל

לא עמד יוסף בנסיונו 'הוו כל ישראל טבעין בימא' מבו' שבלעדי זכות יוסף היו 

כלל"י טובעין ולא היה להם להועיל שום זכות אחרת לקרוע הים לפניהם, וזה 

לכאו' בוודאי דלא כהמבואר במדרש הנ''ל דהיה להם את זכות אברהם ויעקב 

ם בזה, וצ"ב. ואכן לכאו' דמדרשים חלוקים הן ולא ראי זה ועוד כמבו' במדרשי

 כראי זה.
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ג. אך נראה לבאר בזה, וליישב אמרי חז"ל דלא פליגי וכו"ע מודו דזכותיה דיוסף 

היה הכרחי לקרי"ס ואף להמ"ד דבזכות אברהם או בזכות יעקב או משה אך סו"ס 

כשנבין עניינו דיוסף מהו. לכו"ע היה נצרך ומוכרח לזכות יוסף ג"כ, והענין יבואר ל

* 

הנה עניינא דיוסף נודע דהוא מרכבת מדת 'היסוד', וענין מדת היסוד הוא לחבר 

ולקשר בין השפע העליון לבין המקבלים אותו, וכמבו' באריכות בד' רבותינו ז"ל 

דכל עניינו ומהותו של ספי' היסוד הוא להמשיך ולהעביר השפע מהנותן למקבל, 

היסוד משאר ספי' ומידות, דבכולהו מידות עליונות יש לכל אחד ]ובזה שאני ספי' 

שפע והארה דידיה דהוא עניינו העצמיי, כגון מדת החסד הרי דעניינו הארה ושפע 

הנק' חסד וכן מדת הגבורה או התפארת וכו' דכל אחד יש לו ההארה העצמיית 

בו' בד' רז"ל דידיה ומעצמו משפיע לאחרים כל אחד כפי עניינו, אך מדת היסוד כמ

אין לו מעצמו שפע והארה כשאר מידות, אלא כל עניינו בהיות מה שהוא מעבר 

וצינור להמשיך ולהעביר השפע וההארה דשאר מידות אל הראויים לקבל מהם, 

ואכמ"ל בזה[, ועכ"פ עניינו דמדת היסוד הוא בהיותו מקבל השפע העליון 

דלמטה הימנו וכדאיתא מהמדות דלמעלה ממנו וממשיכו ומעבירו להמקבלים 

בזוה"ק בכ"ד, עה"פ 'כי כל בשמים ובארץ' דדרשו ליה על מדת היסוד, ]ובשל"ה 

הק' אי' "כי כל" גימט' "יסוד"[, ואיתא בזוה"ק דתרגום הפסוק 'דאחיד בשמיא 

ובארעא', והיינו דמדת היסוד אוחז בשמיא ובארעא, ואם כי פשוטו ועיקרו של 

אוחז בתפארת ובמלכות דהיינו שמים וארץ,  עני"ז הוא על היות מדת היסוד

וממשיך השפע מת"ת הנק' שמים למלכות הנק' ארץ, אכן מבואר גם על כל 

השפעה והשפעה הנמשכת מעולם לעולם דהוא אך ורק ע"י מדת היסוד כדביארו 

רבותינו וכנודע, וזהו דאחיד בשמיא ובארעא דהיינו ההשפעה העליונה הנקראת 

משפיעים ומריקים, ובית הקיבול של השפע העליון יקרא בתואר שמים כהשמים ה

 ארץ, וזהו ענין מדת היסוד לקשר ולחבר בין הכח המשפיע לבין מקבלי השפע. 

וכן מבו' עני"ז בהא דנודע מהזוה"ק דניקוד מדת היסוד הוא 'שורק', ובתיקו"ז )תי' 

ן המידות, וזה ע( איתא ד'שורק' הוא אותיות 'קושר', והיינו דהיסוד קושר ומחבר בי

 מהות מדת היסוד, ואשר בלעדיו אין חיבור בין המידות כלל וכאמור.

ובזה יבואר היטב ענין קרי"ס בזכות יוסף, דאכן י"ל שנקרע מכל הני סיבות שמנו 

ז"ל במדרשים, ואולם לכו"ע אתי שפיר הא דאמרו בתיקו"ז דלולי זכותיה דיוסף 

צדיקא הוו טבעין בימא, והיינו דכח זכות יוסף היה הכרחי לקרי"ס, והוא מפאת 

ן הזכות שעמדה לישראל שיוסף דהיינו מדת היסוד הוא המקשר והמחבר בי

שיקרע להם הים להמשיך אותה הזכות שתועיל להם בפועל, דלולי מדת היסוד 

המקשר בין העליונים לתחתונים לא היה מועיל כל זכות שבעולם כיון שבהעדר 
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הצינור והשביל להמשיך השפע האיך ימשך ויועיל. וא"כ מבואר היטב דרק ע"י 

יסוד זכה להמשיך מדה זו לעולם בשלימות יוסף הצדיק שעמד בצדקו ותיקן מדת ה

 התיקון, וזהו אשר הועיל לכלל''י להמשיך להם הזכות לקריעת י"ס, וא"ש, ודו"ק.

ד. ובעיקר ענין מאחז"ל דבזכות יוסף נקרע הים, אשר צ"ב מהו תוכן השייכות 

דענין עמידת יוסף בנסיון לקרי"ס, ובפשוטו הוא לגודל ענין העמידה בנסיון אשר 

ו גדולה ופירותיו הועילו גם לנס עצום זה דקרי"ס, אך עדין צ"ב מהו עומק זכות

תוכן הענין. ויש לפרש בזה, ע"פ דידוע )שערי קדושה למהרח"ו ועוד(, דד' יסודות 

שבאדם, אש רוח מים עפר, כל אחד מהם שורש לאיזה תכונה ומידה שבאדם, 

ו מיסוד העפר, וענין וכגון ענין הכעס שורשו מיסוד האש, וענין העצלות שורש

הגאוה שורשו מיסוד הרוח, וכמו כן כתב מהרח"ו שם דכח התאוה שרשה מיסוד 

המים, ועניינו דהתאוה היינו שמתאוה לכל דבר בלי גבול, וזה כמדת המים שאין 

להם גבול מצע"צ ומתפזרין לכל מקום. ולפ"ז יש לבאר דע"י שנתגבר יוסף על יצרו 

ט על יסוד המים דידיה דהוא התאוה, ועי"ז הרי שגרם והכניע תאוותו, והיינו דשל

"ליבש" את יסוד המים שבשיעור קומה הפרטי דידיה וזהו שהועיל לבקוע המים 

 וליבשם, ע"י השליטה דיוסף על התאוה שהיא מיסוד המים, ודו"ק.
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 אספקלריא לפרשת שמיני תשע"ח

ראש כולל 'נזר באר צבי / הרב צבי קריזר, 

, מח"ס בב"ב 'בביהכ"נ איצקוביץמג"ש ו אברהם'

 באר צבי

 יין במדבר

ֵני ה ֵני 'ַוֵתֵצא ֵאש ַמַלפְׁ ם ַויָֻּמתו ַלפְׁ  ה' )י, ב( ַוֹתאַכל אֹותָּ

רבי ישמעאל אומר שתויי יין נכנסו למקדש, תדע  :פירש"י )ממד"ר ויקרא י"ב ד'(

שאחר מיתתן הזהיר הנותרים שלא יכנסו שתויי יין וכו'. ולכאורה תמוה, דמכך 

שרק לאחר מיתתן הזהיר על שתויי יין, משמע שקודם לכן לא הוזהרו על כך, וא"כ 

 מה תביעה היתה עליהם? 

]בביאורו בטעם שקורין  מצאתי שכבר הקשה כן בס' הכלבו בהל' יום הכיפורים,ו

ביו"כ בפ' אחרי מות שני בני אהרן, כדי שהשומעין יתנו אל לבם כמה צריך האדם 

להיזהר מן החטא וכו'[, והק' דלדברי האומר שתויי יין נכנסו לא מצינו שהוזהרו 

ע"ז, וכתב, דנוכל ללמוד מזה, שאפילו בדברים שלא נמצא בהם אזהרה מבוארת, 

תובעת  "קשהתוהנש גדול אם לא נשמר מהן. והיינו והשכל מורה עליהם, עו

מהאדם להשתמש בדעת ובשכל שקיבל, וכאשר אינו מתנהג ע"פ מה שהשכל 

מחייב נתבע באופן החמור ביותר, וה"נ היה עליהם להבין מעצמם שזה לא כבוד 

 שמים וכבוד המקדש להכנס שתויי יין.

תלפיות )ענף יין( דהיו  אך מקשים מנין היה להם יין במדבר. וכתב בספר מדרש

שותין מי הבאר וכיוונו ליין, דטעם כל המשקין טעמו במי הבאר עיי"ש. וכן כתב 

החיד"א ]הביאו בבני יששכר דרוש לסוכות[ דכמו שלגבי המן מבואר ביומא )עה.( 

שהיה בו כל הטעמים, כך גם במי הבאר היו בו טעם כל המשקין כפי רצון האדם. 

 ליו בשבתות ויו"ט.וא"כ היה אפשר לקדש ע

יומא שם דטעם כל המינין טעמו מסכת ב אמן דאמראלא שכל זה ניחא דוקא ל

טעמן וממשן, והיינו שהחפצא נהפך ממש לחפצא של יין שמשכר, וממילא שפיר 

שם שטעמו  אן דסבירא ליהנתחייבו על כניסתם למשכן בשתיית יין כזה. אבל למ

רי שתו רק טעם יין ולא מידי דמשכר ה ם כןרק טעם כל המינין אבל לא ממשן, א

ואכן בספר "גליוני הש"ס" )ברכות מח:( העיר על המדרש תלפיות, דאפילו כלל. 

למאן דאמר )בכריתות יג:( שחייבים על כניסה למקדש אפילו על שאר משקים 

וממילא אם נתחייבו המשכרין, מכל מקום אינו מחייב אלא מלקות ולא מיתה, 
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ליין שכאשר חישבו על מי הבאר ליין זה נהפך  בירא ליהדסהרי מוכח  ל זהמיתה ע

עדיין . ]אלא שמים טוביםוע"כ גם היו יכולין לקדש על יין זה בשבתות וי ,ממש

לא יצא  רי סוף סוף זה, דהרא פרי הגפןבו ל זההאם יכלו לברך ע ש לעייןאכתי י

 כלל מן הגפן[.

ט ה'( "לחם לא אכלתם כי תבא )כ"שבסוף פרשת יש להקשות בפסוק  זה אך לפי

ויין ושכר לא שתיתם", ואי נימא שכאשר כיוונו ליין היה נעשה יין ממש, והיו 

 מקדשים עליו, מהו זה שאומר הכתוב שלא שתו יין. 

והנה הרמב"ן שם כבר עמד בזה שאין הכוונה שלא היה להם כלל לחם ויין, כי 

עדיין לא נאסר להם אפילו . ]ויש להוסיף דאז מות העולםהיו יכולין ליקח מתגרי או

ועל פי זה מיישבים איך קיימו יין של עכו"ם, כדמבואר בסנהדרין קו. ובחולין ד:[. 

במדבר מצוות מצה וקידוש, כי היו לוקחים מתגרי אומות העולם. ]ועיין עוד מה 

לכאורה עדיין לא שכתבתי בזה בספרי הקט 'באר צבי' בפ' בשלח סימן כ"ב[. אך 

מדרש תלפיות הנ"ל, דאם טעמו גם ממשו של יין, הרי שפיר היה יתיישב לפי דעת 

 . , ומהו שכתוב שלא שתו ייןלהם במדבר גם יין

וצריך לומר בפשיטות, שאף אמנם שהיה להם יין ממש בצורה זו ממי הבאר, מ"מ 

כוונת משרע"ה היתה שלא אכלו אוכל גשמי כלל, וכמו דאמרינן שאפילו למ"ד 

מ לא בירכו כפי הברכה של מה שחשבו אלא ברכת שהמן נהפך אף לממשן מ"

המן, וכמו"כ ביין שנעשה ממי הבאר לא יכלו לברך עליו בורא פרי הגפן, ממילא 

הכוונה שאין זה כאותו לחם ויין גשמי שהבריות אוכלים. שוב ראיתי שכן ביאר 

בספר "טעמא דקרא" בפרשת כי תבא שם, דמאחר ונהפך לממשות של לחם ויין 

 שפיר נקרא שלא אכלו לחם ויין. בדרך נס,

  zvi6@neto.bezeqint.net  לתגובות:
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ויצבור יוסף / הרב יוסף צברי, רב ומו"צ בעיר 

 אלעד ומח"ס ויען יוסף, שלחן מלכים ועוד

 שכרו של אהרן בשתיקתו 

ֵדש  ֹרַבי ֶאקָּ הֹוָּה ֵלאֹמר ַבקְׁ ם ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ֶאֽל ַאֲֽהֹרן הוא ֲאֶשר ַדֶבר יְׁ עָּ ל הָּ ֵני כָּ ַעל פְׁ וְׁ

ֵבד ַוַיֹדם ַאֲֽהֹרֽן  )י, ג( ֶאכָּ

קבל שכר על שתיקתו. ומה שכר קבל, שנתייחד עמו  -ופרש"י: "וידום אהרן

 הדיבור, שנאמרה לו לבדו פרשת שתויי יין.

ויש להבין מהו ענין זה של "קיבל שכר על שתיקתו", ומה שבח גדול הוא לו 

 שכרו הוא שנאמרה לו פרשת שתוי יין.ש"וידום אהרן". וכן מדוע 

ונראה לבאר, דהנה בעולמינו אנו, מצויים ב' סוגי אנשים, ישנם את אותם אלה 

שהם חמים בטבעם ותוססים, הם שמטבעם פעילים יותר, נמצאים הם תמיד 

במרכז העשייה. אך ישנם את הסוג של האנשים הקרים יותר, השקטים, קרי המזג, 

 אשר נמצאים תמיד בחלק החשיבה והתכנון. המחושבים והמתוכננים,

והנה אהרן הכהן ע"ה, נאמר עליו שהיה "אוהב שלום ורודף שלום", וכמובא 

במדרש שהיה הולך מאדם לחבירו ואומר לו שחבירו רוצה להשלים עמו וכו', 

והנהגה זו מתאימה בעיקר לחלק האנשים המעורבים בין הבריות ונפשם סוערת 

ינו נראה שהיה מהחלק השני, שכן היה דן את ישראל  כל בקרבם, ואילו משה רב

היום, תכונה שמתאימה לקרי המזג יותר, וכן היותו מנהיג ישראל הסובל כל 

 תלונותם ועולם. 

והנה, האנשים שתכונתם היא תוססת וזריזה, עפ"י רוב אינם שומרים את 

פשם רגדשותיהם לבד, אלא הם מביעים את רגשותיהם כלפי חוץ, שכן אין נ

הסוערת תשקיט סערת רגשותיהם בתוכה. וכמו שאמרו חז"ל על הכהנים ד"זריזים 

הם", ומצד שני תיקנו חז"ל לכהנים "גט מקושר", משום שהם מהירי חימה ומצויים 

לגרש נשותיהם בקל, לכן החמירו על גיטם שיעשה במלאכה רבה שמא תוך כדי 

 עשייתו יחזרו בה.

דבר צר גדול או טרגדיה, מצויים הם יותר  אותם אנשים, גם כאשר מגיע להם

 לבכות בקול, ולעשות פעולות שיוציאו רגשותיהם החוצה, כידוע אף בימינו.

ומאידך, סוג האנשים שתכונתם קרה, גם כאשר מגיע אליהם צער או טרגדיה, 

מקבלים הם עליהם את הדין בשקט, ומפנימים הם יותר בקל את צערם האישי, 

 פנימה אל תוכם, ללא הבעה יתירה של צער חיצוני.  כאשר כל כאבם מתנקז
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והנה אהרן הכהן, כהן היה, זריז מאידך, אך גם בעל רגש גדול הצריך להוציא 

רגשותיו לחוץ. והנה בפרשתינו מבואר, שלאחר שמתו בניו הגדולים, "בקרובי 

אקדש", עף אף צערו האישי הגדול, ועל אף צורכו הגדול להוציא את צערו 

ו לחוץ, לא הביע אהרן הכהן ע"ה שום הבעת צער, שום בכי ודמעה, ואת ורגשותי

 כל רגשותיו וצערו הוא כבש בפנים בגבורת נפש אדירה, ורק שתק, "וידום אהרן".

ונראה להטעים הדבר, דהנה האר"י הק' גילה לנו שבכל נפשות בני האדם, ישנם 

א מהבל. והנה גבי חלק שניצוץ נשמתם הוא מחלק קין, וישנם שניצוץ נשמתם הו

 משה ואהרן כתב האר"י, שמשה היה ניצוץ הבל, ואהרן היה ניצוץ קין עיש"ב.

והנה גם בקין והבל ניתן לומר כן, שעבודת האדמה בה נתייחד קין, מתאימה 

לאותם סוג אנשים שהוא פעיל ותוסס, שיש בכוחו ללילך ולחרוש את כל האדמה 

. משא"כ רועי צאן, מתאימה מלאכה זו לעומקה, ולהוציא יבול ממנה אחר עמל רב

לאותם קרי המזג, היכולים להישאר עם הצאן שעות רבות בדומיה, ללא פעילות 

 מיוחדת, וללא עשייה רבה.

ולפי דברינו מובן הדבר, דדוקא משה שהיה מקרי המזג, היה משורש הבל שג"כ 

ג"כ נתייחד נתייחד בתכונה זו, אך אהרן שהיה מחמי המזג, שפיר היה ניצוץ קין ש

 בתכונותיו אלו. 

ולפי דברינו ניתן להוסיף, את דברי המפרשים בפרשת בהעלותך, גבי הפסוק 

"ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרותיה כאשר ציוה ה' את משה" וגו', 

ופרש"י: "להגיד שבחו של אהרן שלא שינה", דהקשו כולם, מה שבחו הגדול של 

כי היתה לנו הו"א שישנה מדבר ה' ויעשה דבר על אהרן שלא שינה מדבר ה', ו

דעת עצמו. וביארו, דהחידוש הוא שאע"פ שהיה אהרן להוט וזריז לקיים דבר ה', 

לא עשה הוא שום פעולה על דעת עצמו, גם לא בתוספת הידור לקיים דבר ה', וזה 

"שלא שינה", ומתאים הדבר בפרט לפי מה שנתבאר שתכונת אהרן היה מחמי 

והיה מתלהב ומתלהט בעשיית מצוות ה' במקדש, דלכך שפיר יש מקום המזג, 

 לשבחו שלא הוסיף מעצמו אף דרך הידור בהדלקת המנורה.

והטעם שכך נהג אהרן הכהן, בגדולת נפש העצומה, שכבש כל רצונותיו 

ורגשותיו בכח גדול, ולא הוציא לחוץ שום צער מצערו האישי, אף לא בכי, זהו 

ת הוא זה שפעל את דבר מות בניו. ואם היה מצטער אהרן על משום שכיון שהשי"

כך, אפי' שזה טבעו של עולם שאדם מצטער על מות בניו, היה נראה כאן כאילו 

אהרן אינו מסכים כ"כ לגזירת ה' הקשה שניחתה עליו, ויש בליבו טרוניא עלה ח"ו, 

הרן ולכן כדי להראות לכל שמקבל הוא באהבה גמורה את מעשה הה', שתק א
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לגמרי ולא הראה כל צערו חוץ, ובכך קידש שם שמיים להראות לכל שמקבל הוא 

 את גזירת ה' באהבה.

וכיון שנתבארה גדלות הנפש וכבישת המידות העצומה בה פעל אהרן במעשה 

זה, מובן מדוע שילם לו ה' שכרו באופן שנתייחדה לו פרשת שתויי יין לבדו, דהנה 

שאע"פ שהיין הוא צורך לאדם, גם צורך שמחה  פרשת שתויי יין באה ללמדינו,

"ויין ישמח לבב אנוש", וגם ח"ו בצורך אבל וכמ"ש: "תנו שכר לאובד ויין למרי 

נפש", מ"מ כיון שצריך הכהן קודם עבודתו לכבוש מידותיו מזגו ותכונותיו ולא 

ישתה יין קודם עבודתו, לא בחר ה' אלא באהרן הכהן ע"ה שיעביר מסר זה, כיון 

הוא זה שכבש את מידותיו מזגו ותכונותיו באבל בניו, ולכן הוא זה דווקא, בעל ש

המזג הסוער, שיעביר לאחיו הכהנים ה"זריזים", ג"כ מסר זה, שאע"פ שרוצים 

לשתות יין, בזמן העבודה עליהם להתגבר ולכבוש רצונותם, ובזה מהווה אהרן 

יהם להתגבר על דוגמא אישית לכל זרעו הכהנים לדורותם, שבכל מצב על

 המידות, גם אם צריך להתגבר בזה על המזג האישי.
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לב טהור ברא לי  / הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר 

 ומועדים לבנו' עה"ת

 יהודי אינו אוכל אכילה ש'אינה מגיעה לתיקונה'

ַני ) דֹוש אָּ דַשים ַכי קָּ ַייֶתם קְׁ ֶתם ַוהְׁ ַקַדשְׁ ַהתְׁ  (  מד, יאוְׁ

מים ראשונים,  -הגמרא ברכות נג' דורשת "והתקדשתם זה נטילת ידים 

ביאור מדוע התורה הכניסה צריך קצת ו"והייתם קדושים" אלו מים אחרונים, 

פסוק אחרון של  –עניין זה כאן, ומדוע לא נכתב פסוק זה בסוף העניין ממש 

הבדיל הפרשה, ולמה נכתב זאת קודם סיכום התורה "זאת תורת הבהמה וגו' ל

 בין הטמא והטהור"?

כן יש לעניין מדוע התורה מסיימת את הפרשה "ובין החיה אשר לא וכמו 

תאכל", הרי לכאורה עדיף שהפרשה תסתיים כביכול בטוב, דהיינו שתסתיים 

ב"ובין החיה הנאכלת", כי בפסוק זה עצמו מצאנו שהתורה התחילה בטמא 

ם כן גם שיסתיים ב"חיה וב, ואוסיימה בטהור, ולכאורה הסיבה בכדי לסיים בט

 הנאכלת"?

ומצאתי בחתם סופר שמסביר שאכן התורה בפסוק האחרון מדברת רק על 

חיה טהורה, רק שהתורה מבדילה בין חיה הנאכלת שהכוונה שחיה זו היא 

כשרה למהדרין בלי שאלת רב, והיא נאכלת הכוונה שבאכילתה אפשר להביאה 

אבל יש חיה שלא נאכלת הכוונה לחיה דהיינו תיקון לנשמתה,  –לתיקונה 

שהתעורר בה ספק ונשאלו לרב, ולמרות שרב התירה בכל זאת היא לא נאכלת, 

 לתיקון נשמתה. –והכוונה שבאכילתה אין היא מגעת לתיקונה 

ולפי דבריו, אפשר להבין שהתורה טורחת להסביר לנו שאכילת יהודי זה לא 

ת יהודי היא במטרה לקדש אחרים כאכילת גוי שאוכל לשובע נפשו, אלא אכיל

ולהתקדש, דהיינו לתקן את נשמות המגולגלים במאכלים, כי אכילה שלא 

מתקנת את הנשמות מסיימת התורה בדגש "אשר לא תאכל", נכון, זה טהור 

וכשר לאכילה, אבל אינו ראוי לאכילת יהודי, כי מטרת אכילת יהודי זה בכדי 

 לקדש ולהתקדש.

ולכן גם לפני האכילה וגם לאחר האכילה יש חובה ליהודי לרחוץ ידיו 

ולהתנקות כראוי, ואם אדם יודע שעבודת האכילה היא לפני הסעודה וגם 

לאחריה הוא יבין שלא יאכל אכילה גסה אלא יאכל לשובע נפשו בלבד ולסיים 
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את הסעודה בקדושה ובנקיות אפילו בשמן עם ריח טוב, שזה היפך מאכילה 

 מגושמת.

ר ולהבדיל בין הטמא ובין הטהויתכן עוד, שהפסוקים האחרונים של הפרשה "

", הוא המשך של הפסוקים ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל

והתקדשתם והייתם קדושים, שהקב"ה ממחיש לנו שמטרת האכילה של 

המאכלים הכשרים והטהורים זה בכדי להתקדש על ידי אכילה בקדושה לשם 

מים ולתקן את הנשמות המגולגלות במאכלים, לכן התורה ממחישה לנו ש

שהיא לתקן  –שאפילו אוכל כשר לא תמיד ראוי לאכילה על פי מטרת האכילה 

את המאכלים, וכדברי החתם סופר שאוכל שהיה בו שאלת רב אין מתוקנת 

 נשמת המגולגל בו באכילת ישראל.

* 

 ובחומש דברים –פרשת איסורי אכילה בחומש ויקרא סיום 

 כל עוף טהור תאכלו:בפרשת ראה מסתיים הנושא של מאכלות האסורים "

)כא( לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכר לנכרי כי עם 

 –מו", ושם פירש רש"י קדוש אתה יך לא תבשל גדי בחלב אקאל לה'קדוש אתה 

 קדש עצמך במותר לך.

מאכלים המותרים מבחינת ההלכה למהדרין, כאן מתחדד הרעיון האמור. יש 

בכל זאת התורה אומרת שזה מנוגד ליסוד האכילה היהודית, ולכן "קדש עצמך 

 במותר לך", תתאפק לא לאכול כתאוותן אלא צדיק אוכל לשובע נפשו בלבד. 

שם בדברים מביאה דוגמאות של מאכלים שלמרות ששורשם כשר והתורה 

וכן בשר כשר וחלב כשר רק ביחד הם אסורים, כמו נבילה של בעל חיים כשר, 

וכן תוצרת חקלאית כשרה אבל קודם שעישרו אותם, כל אלו למרות שהם ממין 

כשר בכל זאת הם אסורים באכילה, כך הקב"ה רוצה לחדד לנו "קדש עצמך 

במותר לך", זה כשר אבל תתאפק, כי לא כל מה שכשר אוכלים. יש דבר כשר 

נבילת בהמה טהורה, ובשר וחלב, ויש כשר שאתה  –בתחילתו שאסור לאכול 

מתוך רצון עצמי תחליט 'אני לא אוכל' כי רצוני להתקדש, והקב"ה מבקש זאת 

ממך שתשווה זאת אצלך כנבילה ובשר וחלב, כי מטרת האכילה היהודית היא 

להתקדש על ידי המאכלים בכך שנאכלם לשם שמים ובכך נתקן את נשמת 

 המגולגלים במאכלים. 

* 
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ים והייתם קדשים כי וקת לכם לאלוהמעלה אתכם מארץ מצרים להי ה'כי אני 

 .קדוש אני

 מה הקשר בין מטרת האכילה בקדושה לבין יציאת מצרים? 

יתכן לבאר, שביציאת מצרים הקב"ה העלה אותנו ממ"ט שערי טומאה למ"ט 

שערי קדושה בלי שנהיה ראויים לכך, כך הקב"ה מבקש מאתנו לגמול חסד עם 

הנשמות החוטאות המגולגלים במאכלים ונתקן את נשמתן באכילה בקדושה, 

למרות שאנחנו כביכול עובדים במקומם, ואנחנו מתקנים אותם במקום שהם 

 יתקנו את עצמם. 

ולמה נעשה זאת? כי כך הקב"ה נהג עמנו, שקידשנו ביציאת מצרים בלי 

שנהיה ראויים לכך, והעלה אותנו ממ"ט שערי טומאה וקדשנו במ"ט שערי 

 קדושה.
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 להכין מערכי לב לקיים מצות שויתי!

דו לַ ַויַ  ה ַוַיַעמְׁ ֵעדָּ ל הָּ בו כָּ רְׁ ֵני ֹאֶהל מֹוֵעד ַוַיקְׁ חו ֵאת ֲאֶשר ַצוָּה מֶשה ֶאל פְׁ ֵני ה'. קְׁ פְׁ

בֹוד ה'. )ויקרא א ֲאֵליֶכם כְׁ ֵירָּ ר ֲאֶשר ַצוָּה ה' ַתֲעשו וְׁ בָּ  ו(-ט, ה ַוֹיאֶמר מֶשה ֶזה ַהדָּ

ה בפירוש הפסוק, לפני שאעתיק דבריו רבותינו המעוררים אותנו הוראה למעש

הרי לב יודע מרת נפשו. וכבר צווחו חז"ל קשוט עצמך.. ואקוה שאוכל לומר 

ולהתפלל "מיגו דזכי לאחריני זכי נמי לנפשיה" באופן אשר אם מישהו יתעורר 

מדבריהם קדושים ע"י הגליון החשוב הזאת, זאת נחמתי בעניי שאוכל ג"כ בס"ד 

 ל...-להוסיף ביראת הא

ש ונפלא מצינו בדברי האור החיים הקדוש על אתר לבאר הנה ביאור מחוד

ָדָבר ֲאֶׁשר ִצָוה הכוונה בפסוק ו' " ֲעׂשו ה'ֶזה ה  " כי לא ניחא ליה בפרש"י שהכוונה ת 

 הוא על הקרבת אהרן, כי טוען אשר אין זה פשט מאמר הכתוב "תעשו".

דכתיב  ונראה שיכוין לומר על המעשה שהזכיר הכתוב בסמוך,ומבאר וז"ל "

דקדק ". וממשיך האורהחה"ק לבאר ולדייק "ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני ה'

, גם לא היה צריך לומר, שהרי "לפני אהל מועד"הכתוב לומר לפני ה', ולא אמר 

 ?!אמר בסמוך ויקחו וגו' אל פני אהל מועד

אלא ירצה לומר שהכינו עצמם בערך השלימות והמושכל והערכת ומבאר "

, כמאמר דוד לפני ה' ובחינה זו היא השגת תכלית השלימות עמידתם שהיא

)תהלים טז ח( שויתי ה' לנגדי תמיד, כי בזה לא ימוט מימינו שהיא התורה, כי אין 

ישיבת האדם ותנועותיו וכו' כישיבתו וכו' לפני מלך ומכל שכן לפני מלך מלכי 

זה "לו  וכשהשכיל משה במעשה זה אמרהמלכים )לשון הרמ"א או"ח סימן א( 

שתהיו תמיד מעריכים , פירוש צוה ה' שתעשו אותו, "הדבר אשר צוה ה' תעשו

 עכ"ל. - וירא אליכם כבוד ה': בדעתיכם כי אתם עומדים לפני ה',

ָיב ְלָהִכין  )ג', קס"ד(שערי תשובה  ויש לציין לזה דברי רבינו יונה בספרו ָהָאָדם ח 

ְׁשִכי ת, ְלה  י ִלבֹו ְבָכל עֵּ ְרכֵּ ע  ְך. מ  ם ִיְתָבר  חֵּ ל ְסנֵּי ה  ע  יָמה ְוִיְרָאה מֵּ ודברים ן ְבִלבֹו אֵּ

 ע"ש! -נוראים, שקשה עלי להעתיקם על דרך זה כותב לעיל מזה בשער ג' אות ט"ו 

הרי זה לעמות זה עשה  -בכל עת"  -והנקודה הוא שצריכים "להכין מערכי לב 

האלקים. ומוטל עלינו להתעורר תמיד. והעצה הפשוטה לקבוע עת וזמן ללמוד 

ל שחנני עצה למעשה כי כאשר קובע לעצמו -בספרי יראה המעוררים. ואודה לא
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קות על השעון.. קביעות של שתי דקות ביום )לכל הפחות(, כפשוטו ממש, שתי ד

יכולים ג"כ להתעורר ועושה רושם.. כמובן אין חוששים לגזרית "שמא ימשך" כי 

אדרבא ימשך וימשך, אבל כאשר יודעים מראש אשר הקבלה בלי נדר מחייב רק 

ללמוד שתי דקות, ולומדים בקביעות ובעקשנות מדי יום ביומו בסדר נכונה, 

הזמן לומדים הרבה. )וכמו כן בכל להמשיך כל יום מאיפה שאוחזים, הרי במשך 

מיני לימודים, אפשר לקבוע מראש זמן קצר.. שמעתי על מישהו שכל יום בשעה 

שהניח תפילין של רבינו תם היה לו קביעות במשך "דקה" ללמוד נ"ך. ובהמשך 

 הזמן זכה לעשות סיום על כל הנ"ך מכח קביעות זו.

 ענינא דיומא

ספירת העומר, וכמבואר בספה"ק אוהב  -ומא והנה ענין זו שייך מאד לענינא די

ישראל פ' אמור עה"פ במצות קרבן העומר ונעתיק דבריו "בקצירת האומר" וע' 

. ולהבין ולדעת למה נקרא מדה זו בשם עמ"רבמקור הדברים לשלימות הענין "

הנה ידוע מאחז"ל )ברכות לג:( הכל בידי שמים חוץ מיר"ש, ועוד אמרו )שבת לא:( 

קב"ה בעולמו אלא אוצר של יראת שמים בלבד שנאמר )ישעיה לג, ו( אין לו לה

יראת ה' היא אוצרו. ולהבין דבריהם ז"ל י"ל, דהנה כל המצות ומע"ט שהאדם 

עושה הכל הוא מתת ה'. כגון לימוד התורה ונתינת צדקה ודומיהן. וכמ"ש )דה"א 

אשר מהראוי  ועיקר עבודת האדם הישראליכט, יד( כי ממך הכל ומידך נתנו לך. 

ונכון הוא לחשוב אותה לעבודתו ממש ולקבל שכר טוב עליה. הוא רק יראת שמים 

. על דרך משל אם יש לאדם שמנים ויינות טובים וסלתות ואין לו אוצרות בלבד

וכלים להכניסם לתוכן. אז הולכים כולם לאיבוד. וכן הוא אם יהיה לאדם חכמה 

יראת שמים אז כולם כאפס ואין נחשבו ובינה ומדע ושאר מדות טובות ואין לו 

והולכים לטמיון. ותם לריק כחותיו ומדותיו, אמנם כאשר האדם מקבל עליו עול 

מלכות שמים באימה וביראה מפחד ה' ומהדר גאונו. אזי כל המדות טובות 

והחכמה והבינה ודעת וכל כוחותיו ועשיותיו ופעולותיו כולם עולים לרצון לפני 

כי ז"ל אין לו להקב"ה בעולמו אלא אוצר של יראת שמים בלבד ה'. וזהו פי' מאח

זהו עיקר העבודה המיוחסת אל מעשה בני האדם הישראלי שנאמר יראת ה' היא 

. כי הוא האוצר והכלי המשמרת לכל המדות והכוחות לבל יהנו מהם אוצרו

החיצונים ר"ל. והנה כשהאדם מקבל עליו עול מלכות שמים באמת באימה 

וע' בהמשך דבריו שמבאר אשר . "עובד את ה' בכל לבבו ובכל נפשווביראה ו

 "עמר" בגמטרי' ש"י ואלו הש"י עולמות שייכים לענין זו.
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 בענין היתר חזיר לעתיד לבא 

ר טָּ  ה ֹלא ַיגָּ הוא ֵגרָּ ה וְׁ סָּ ֹשַסע ֶשַסע ַפרְׁ ה הוא וְׁ סָּ ַריס ַפרְׁ ֶאת ַהֲחַזיר ַכי ַמפְׁ ֵמא הוא וְׁ

ֶכם )יא, ז(  לָּ

יהא מותר באכילה, ויש  כזרידוע מה שאומרים בשם המדרש דלעתיד לבא חזי

לעיין אם הדברים נאמרו כפשוטן, או אם יש הבנה אחרת בזה, ולאיזה מדרש כוונו 

בדבריהם. ואת"ל שהדברים נאמרו כפשוטן, יש לעיין היאך עוקרין מצוה א' 

 כחשבתורה, הלא התורה לא ישתנה. ובאמת יע' בספר העיקרים )ג' ט"ז( ראי' מכאן

 ללא. דלא נקט' כהאי כ

והוא גרה לא יגר שאינה  כטומצינו במדרש )ויקרא רבה י"ג( ואת החזיר זו אדום

גוררת מלכות אחריה ולמה נקרא שמה חזיר שמחזרת עטרה לבעליה הדא הוא 

 דכתיב ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה לה' המלוכה.

התרת החזיר ומטעם זה, כתב בתו"ת דשגגה גדולה היא לתפוס המאמר לענין 

לע"ל, ולא נמצא כן במדרש, דכוונת המדרש הנ"ל, שע"י אומה זו יוגרם שיבת 

. ובבני יששכר )מאמרי לעטרה לישראל, ועוד תמה אמאי דוקא חזיר יהא מותר

חדש אדר ז' ב'( כתב מרגלי בפומיהו דאינשי שעתיד החזיר לטהר, הן אמת לא 

ינו וכו'. ועוד הרבה כתבו כן, יע' נודע מקומו איה כי לא נמצא במדרשי חז"ל שביד

 בשד"ח )פאת השדה מערכה ח' כלל ח'( ושו"ת עטרת פז )ח"א כרך ב' חיו"ד סי' ו'(.

ויש ראשונים שמביאים מדרש "שעתיד הקב"ה להחזירו להיתרו", ואעפ"כ פירשו 

נמשלה למה  לאכמדרש הנ"ל דקאי אאדום, יע' בר' בחיי כאן וז"ל ובמדרש תנחומא

מלכות זו )אדום( לחזיר, שעתיד הקב"ה להחזיר עליהן מדת הדין. ויש נוסחאות 

שכתוב בהן שעתיד להחזיר בעטרה ליושנה. והענין כי שני המקדשים נבנו ע"י 

ישראל בית ראשון בנה שלמה מזרע יהודה, בית שני בנה זרובבל כו', אבל הבית 

תיד להחזיר העטרה ליושנה, לפי , וזהו שאמרו עלבהשלישי עתידה אומה זו לבנותו

שהוא החריבו. ויש נוסחאות שכתוב עתיד הקב"ה להחזירו לנו, וההמון מבינים 

שעדיין )י"ג שהחזיר( יהא טהור לישראל, אבל ביאור הענין על הכח שלו שהוא 

                                                
ר, דכן מצינו דחזיר נקרא "דבר אחר" בש"ס, יע' קיד' ומעניין לציין שהבהמה הטמאה ביותר ישתנה להיות מות כז

)לט:( ועוד, ויע' שו"ת הרמ"א )סי' נ"ד( דחזיר דבר מאוס הוא ביותר מכל שרצים שבעולם. ובסידור בית יעקב 

דמשום רוב טומאתה אינה רואה לשמים, והובא להלן, ועוד שמכסה את טומאתו, יע' רש"י פ' תולדות )כ"ו ל"ד( 

 "ה א'( ובשמני כאן, והאריכו הספרים עוד בגודל טומאתו.בשם המדרש )ס
 ממדרש דה' מתיר איסורים יובא להלן. כח
והמדרש קאי אגלות רביעי דידן. וע"ע פסחים )קיח:(. ויע' פירש"י תהילים )פ'( עה"פ "יכרסמנה חזיר מיער" דחזיר  כט

יה לחזיר שהוא בהמה בענין זה, ויע' קאי אעמלק. ואגב, מוכח מדבריו שם דאין חילוק בין חזיר היער שהוא ח

 בשו"ת עטרת פז המובא בסמוך עוד בזה.
ל
וי"ל דכך דרש' משמו, שעתיד להחזיר להיתרו. ובמפרשים מהם משמע דדוקא חזיר יהא שרי ומהם משמע דכל  

 בהמה טמאה יהא שרי, יע' בלשונם.
 וליתא בתנחומא לפנינו. לא
 שלישי ירד מן השמים )סוכה מא.,שבועות טו:( ודלא כשיטת רש"י ותוס' בשם המדרש דבית לב
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כי ירבה  לגמצר לישראל, ולעתיד ישוב עם שאר כל הכוחות לעזור ולתמוך לישראל

 . לדהשלום בעולם כו'

וכ"ה בריטב"א קידושין )מט:( דאיתא שם י' קבין נגעים ירדו לעולם, ט' נטלו 

חזירים, וכ' הריטב"א ל"ד חזיר אלא אדום דנקראו חזירים, למה נקרא שמו חזיר 

 .להשעתיד הקב"ה להחזירו לישראל לע"ל, ע"כ, והוא כדברי ר' בחיי הנ"ל

. ר' בחיי מבאר לענין )ובענין הא דאדום "יחזיר" לע"ל ישנם חמשה פירושים כאן

תמיכות בבנין הבית. ובסוף דבריו כתב שלא יהא מצר לישראל כי ירבה השלום. 

בריטב"א משמע שיחזרו לישראל לענין כליון או לגרות. בח"ס )מובא בסמוך( כתב 

 שיודו לשמך הגדול. בתו"ת כתב שע"י אומה זו יוגרם שיבת עטרה לישראל.(

דכוונת המדרש לחזיר ממש, אלא דאין הכוונה  ומאידך, מצינו עוד כמה פירושים

 שהחזיר המצוי בידינו יהא שרי באכילה אלא כוונה אחרת יש בזה וכדיבואר.

ידועים דברי האוה"ח שפירש דסימני החזיר ישתנה וז"ל תנאי הוא הדבר לזמן 

שהוא לא יגר אבל לעתיד לבא יעלה גרה ויחזור להיות מותר, ולא שישאר בלא 

תורה לא תשונה עכ"ל. ויע' בפרד"י דמדייק והוא לא יגר, אבל חזיר  גרה ויותר כי

 אחר יגר.

וכ"כ ברמ"ע מפאנו )חיקור דין ב' י"ז( ולע"ל ה' מתיר אסורים שישלים לקצתה 

סימני טהרה, ושוב כתב )שם ד' י"ג( טהרת חזיר שעתיד הקב"ה לחדש בריאתו 

 להעלות גרה וכו'. בשני סימנים שעכשיו אינו אלא מפריס פרסה והוא עתיד

וכ"כ בחת"ס )ס"פ ראה( שהביא להק' לפי שיטת הרשב"א דמה שיהא מותר 

לעתיד לבא מקרי דבר שיש לו מתירין, אמאי חזיר לא הוי דבר שיש לו מתירין ולא 

יתבטל. ותי' בודאי הקב"ה לא יעקר מצוה א' מכל המצות כו' אבל באמת ישנה 

ט זוהמתו ויזדקק טבעו, ובאם נזדקק לעתיד ישנה הקב"ה את טבע החזיר ויפשי

טבעו ממילא יעלה גרה ויותר לנו ועי"ז לא נעקר מצוה בתורה, כי הך מצוה קיימת 

לעולם שהחזיר שיהיה גס בטבעו ועי"ז לא יעלה גרה ויהיה אסור לעולם. והא 

תינח אותן שיהיה אז בחיים ישתנו טבעם וישתרו ממילא, אבל אותן שנתערבו לנו 

ין חתיכות אחרות שלא נזדקק טבעו קודם מיתתו יהיה אסור לעולם בתבשיל או ב

 ולכך לא מיקרי דבר שיש לו מתירין.

היוצא מן הטמא טמא, דכיון דהחזיר עם  לזע"ז מהא דקי"ל לו)והק' המפרשים

סימנים כשרים יהיה נולד מחזיר שהיה טמא, א"כ הא עדיין טמא הוא, דכל היוצא 

אכ"מ. ועוד הק' ממש"כ הר"מ הל' מאכ"א )פ"ב מן הטמא טמא, ויש להאריך בזה ו

                                                
ובקרא דיכרסמנה חזיר מיער העין תלויה,יע' במד"ר כאן מה שדרש בזה. ויש לדרוש ע"פ דברי ר' בחיי, דרק עכשיו  לג

 עשו ועמלק מצירין לנו, וזו עומד ותלוי, אבל לעתיד יעזרו ויתמכו וירבה השלום.
לד

צרים וכוש שיביאו דורונות למשיח, ואמר הקב"ה קבל מהם, ואילו וילה"ע דאיתא בפסחים )קיח:( שעתידה מ 

 כשרומי ירצו אמר הקב"ה לגבריאל גער חית קנה, שלא נקבל. ולכא' ק' דהלא ירבה השלום כו'.
 גם בח"ס המובא לקמן פירש דקאי אאדום אלא שכ' דאין המדרש יוצא מידי פשוטו. לה
 י' מז'( ועוד.בית שערים חיו"ד )סי' קמ"ב(, גנזי יוסף )ס לו
 בכורות )ה:(. לז
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הל"ג( מנה הכתוב שבעת מיני חיה ואמר בהן זאת החיה אשר תאכלו הא כל 

 שהוא חוץ מהן לא תאכלו, משמע דלעולם ליכא היתרא לאכול חזיר.(

ובדרך אחרת, יע' בשו"ת הרדב"ז )סי' תתכ"ח( שנשאל היאך נאמר כל המועדים 

ולא תגרעו, ומי הוא שיאמר שיתבטל אפילו אות אחד בטלים, הא כתיב לא תוסיף 

מן התורה. ותי' דמיירי בימי משיח שיהא תענוג כ"כ עד שיהו כל הימים שוים אצל 

, וכבר נשאלתי על לחבנ"א כאילו נתבטלו המועדים, שאין הפרש בין חול למועד כו'

ו כיוצא בזה שאמרו ז"ל למה נקרא שמו חזיר שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר

לישראל ולפי הפשט אפשר לתרץ על הדרך אשר כתבתי כי יהיו ישראל אוכלים 

משמנים כאלו הותר להם בשר חזיר לא שיותר להם בשר חזיר ח"ו ]ועל דרך הסוד 

יש למעלה שר אחד ושמו חזריא"ל והוא קטיגור על ישראל ועתיד הקדוש ברוך 

 . לטהוא להחזירו לישראל להיות להם סניגור ודעהו[ עכ"ד

שכתב דעתיד הקב"ה להחזיר להתירו הראשון, וצ"ע  מועיין עוד בספר אור יקרות

למה יתיר הקב"ה חזיר יותר משאר מינים טמאים, ועוד מה לשון להחזירו היתרו 

הראשון. ונראה לתרץ ע"פ גמ' דחולין )קט:( אסר לן חזיר שרא לן שיבוטא, דג 

איתא דאף דגים גלו עם שטעם מוחו כטעם חזיר, ובפתיחה דאיכה רבתי )ל"ד( 

ישראל, וכל הדגים חזרו מבבל עמנו חוץ משיבוטא, ועתיד הקב"ה להחזירו לע"ל, 

וה"פ המדרש, דחזיר עצמו לא יותר רק שיבוטא יחזיר לנו שטעמו כטעם חזיר, 

והיתרו הראשון הי' מה שהיה היתר נגד חזיר, דלעתיד יחזיר לנו האי שיבוטא, 

 וסיים וזה פשוט.

היעב"ץ נראה שהבין המדרש כפשוטו, דבסידור בית יעקב פ' שירה  אולם מדברי

)עמ' ל"ט( כתב ואפי' החזיר אמרו חז"ל שעתיד הקב"ה להחזירו לנו ולהתירו, אכן 

מפני גודל טומאתו וזוהמתו אין לו שום תיקון עכשיו עד לעתיד שיעביר הקב"ה 

ם, וזה מחמת רוח הטומאה מהארץ, ]ואמרו הטבעיים שאינו יכול להסתכל בשמי

נפילתו בעמקי הקליפות ותוקף דיניו, על כן לא נזכר בפ' שירה זו וכן בנביאים[ 

עכ"ד. הרי משמע מדבריו דע"י העברת הטומאה ישתנה דינו של החזיר להיות 

 מותר באכילה.

ולהוסיף נופך דידי, אולי יש ליישב הא דמורגל בפי אינשי דעתיד להחזיר להיתרו 

ם הוא במדרש שוחר טוב )מזמור קמ"ו( מהו מתיר אסורים הראשון, דמקור הדברי

וכו' עכ"ל המדרש.  מאי"א כל הבהמה שנטמאת בעוה"ז מטהר אותה הקב"ה לע"ל

ונ"ל לחדש דמצינו דחזיר הוא הדוגמא לכל בהמה טמאה, כדמצינו בספרא )כ' כ"ו( 

כ אולי במדרש דידן שעתיד ועוד, וא" מבאל יאמר אדם אי אפשי בבשר חזיר וכו'

                                                
אבל ימי הפורים יהיו נזכרים ונעשים אף על פי שאינם מן התורה כי יהיו ישראל זוכרים הצער אשר הגיע אליהם  לח

 בזמן הזה. 
גבי מועדים, ובחזיר פירש דקאי אאדום א"נ אשעת מלחמה לעתיד  וכ"כ בס' ראש אמנה לאברבנאל )פי"ג( לט

 ת לב חיים )א' ל"ב( מש"כ אדבריו.ובהוראת שעה. ויע' בשו"
מ

 גם הובא בגנזי יוסף )סי' מ"ז( בשם לוית חן. 
ולמה אסר אותה, לראות מי שמקבל דבריו ומי אינו מקבל ולע"ל הוא מתיר את כל מה שאסר. ובאמת יש  מא

 .שפקפקו על חותמו של האי מדרש, אלא דמצינו אותו הובא בראש אמנה הנ"ל ובספרי ישועות משיחו ועוד
 ויע' שו"ת רמ"א )סי' נ"ד( שהעיר אמאי לא נקט שרצים ולהנ"ל ניחא. מב
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הקב"ה להחזירו כו' לא קאי אחזיר ממש או שיבוטא או אדום או אוכלים משמנים 

כמפרשים הנ"ל, אלא היא היא המדרש שוח"ט הנ"ל, ולכן אמת אמרו המפרשים 

הנ"ל דמדרש דחזיר עתידה להיות טהורה לא היה ולא יהיה כי אמת הוא שאין 

נשי כי הזכירו המדרש שוח"ט בשם "חזיר", וכמו מדרש כזה, ונעשה מורגלא בפי אי

שאנו קורין לכל אוכל שאינו כשר בשם "חזיר". ויע' בלשון הרמ"ע מפאנו הובא 

לעיל )ב' י"ז( דקצת משמע כמש"נ. ושו"ר כעין מש"כ בנפש חיים לר"ח פלאגי 

 . מג)מערכת ח' אות ה'(

 

  

 

 

  

                                                
מג

ולפי דברינו, אין לפרש דמשמעות ד"חזיר" דרשינן, דהא קאי ההיתר אכל בהמה טמאה. ויע' שו"ת לב חיים )א'  

)י"ג ג'( דפי' ל"ב( בענין מצוות בטילות לע"ל, שכתב אולי כל בהמה טמאה ישתנה סימניו. ויע' בר"ש יפה ויקרא רבה 

ע"פ גמ' דחולין )קט:( הנ"ל יע"ש. ובראש אמנה הנ"ל משמע דקאי אשעת מלחמה. ובס' ישועות משיחו )עיון רביעי 

 פ"ג( האריך בזה וביאר בדרך אחרת.



 

רי שו"ת דרך המלך, מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", מחבר ספ

 אמרי מרדכי ועוד

 בגנות הרדיפה אחר הכבוד

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 קג ודעמ 

מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, הרב הראשי 

לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", 

 מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, אמרי מרדכי ועוד

 בגנות הרדיפה אחר הכבוד

ח ֵנֽי־אַ ַ֣וַיקְׁ דָּ ֠ו בְׁ ת֣וא ַא ֜ב ַוֲאַביהֲ֨הֹרן נָּ תָּ נ֗יש ַמחְׁ ֵהןֹ֤ו ַוַיתְׁ לֶ ֥ש ַויַָּש ֔אֵ  ֙ו בָּ טֹ ֖ימו עָּ ֶרת ֑יהָּ קְׁ

רַ  נֵ ַ֨וַיקְׁ ֽם. ַותֵ ֖א ַצוָּ ֦ר לֹ ֧ה ֲאֶש ֔ש זָּרָּ ֣י ה' אֵ ֤יבו ַלפְׁ נֵ ֵ֛צא אֵ ֥ה ֹאתָּ ם ֑אַכל אֹותָּ ֣י ה' ַוֹת ֥ש ַמַלפְׁ

נֵ תו ַ֖ויָּמֻ  ֹרבַ  ֙ר ה' ֵלאֹמרֲ֨אֶשר־ַדבֶ  ֩ן הוא֗ה ֶאֽל־ַאֲהרֹ ֜אֶמר ֹמֶש ֨י ה'. ַויֹ ַ֥לפְׁ דֵ ַ֣בקְׁ ַעל־֔י ֶאקָּ ש וְׁ

נֵ  עָּ ֥פְׁ ל־הָּ בֵ ֖י כָּ  ג(-ם ַאֲהֹרֽן )י, א֖ד ַוַידֹ ֑ם ֶאכָּ

א[ עלינו להבין, במה חטאו בני אהרון בזה שהקריבו אש זרה, והרי כתוב שצריך 

 להביא אש בידי אדם? 

ועוד מה גם שהרי משה מעיד שהן גדולים יותר מהם שנאמר הן בקרובי אקדש 

 ואם כן מדוע לא נשא פנים? 

 ועוד יותר קשה שהדבר נעשה ביום חנוכת המזבח שבו השכינה שרתה במשכן? 

ב[ והנה בחז"ל כתבו כמה ביאורים לחטאם של בני אהרון ומדוע כל החרון האף 

אורים בחטא בני אהרון שכתבו חז"ל במסכת הזה, ואנחנו נעמוד על אחד הבי

סנהדרין דף נב ע"א וכבר היו משה ואהרן מהלכין בדרך ונדב ואביהוא מהלכין 

אחריהן וכל ישראל אחריהן, אמר לו נדב לאביהוא: אימתי ימותו שני זקנים הללו 

ואני ואתה ננהיג את הדור? אמר להן הקדוש ברוך הוא: הנראה מי קובר את מי. 

פפא: היינו דאמרי אינשי: נפישי גמלי סבי דטעיני משכי דהוגני. וכתב אמר רב 

בספר שם משמואל )פרשת קרח תרע"ד( כותב: דהנה ידוע שיש בחי' זקנים ובחי' 

אבות ובחי' בנים. בחי' זקנים הם בשכל כאמרם בקידושין )לב, ב( זקן זה שקנה 

תלהבות ובהתפעלות חכמה, והיינו דידוע שיש שני אופני העבודה, יש עבודה בה

הנרגשת ונראית לעינים ובהלל ושיר שהוא מכוחות הלב, ויש עבודה למעלה 

שהיא בחי' השכל והמוח, וידוע שהמח הוא קר, והתפעלות הבאה מצד המוח 

איננה נרגשת וניכרת לזולתו, ואין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם, אלא שכל 

ח, וכמו שסיפר כ"ק אבי )האבני חמש ההרגשות שבאדם בטלות לבחי' השכל והמו

נזר( אדמו"ר זצלה"ה שכאשר היותו בנעוריו לחלש לקחהו כ"ק זקיני אדמו"ר 

הגדול זצללה"ה מקאצק להיות מתפלל בר"ה עמו בחדרו שעל יד בהמ"ד הגדול, 

וראה אותו מתפלל שמ"ע בר"ה ברכות ותקיעות בלי שום תנועה והתפעלות אלא 



 

מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, 

 אמרי מרדכי ועוד

 בגנות הרדיפה אחר הכבוד

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 קד ודעמ 

ומובן שכמו שבחי' השכל היא גבוהה מבחינת הלב, שהיו פניו בוערות כלפידים. 

כן עבודה כזו שמבחינת השכל בלי התפעלות נרגשת גדולה יותר מעבודה שע"י 

תנועה והתפעלות, והנה כך היתה עבודת משה ואהרן בבחינת מוח ושכל לבד ולא 

 היתה נראית בהם לא תנועה ולא התפעלות.

רשת בהעלותך( 'ויעש כן אהרן' ואמרו בשם רבותינו הקדושים בדברי רש"י )פ

הנאמר בהדלקת המנורה, מגיד הכתוב שלא שינה. והדבר יפלא מה הוה ס"ד 

שישנה ח"ו, ואמרו ז"ל למשל אם היה נאמר להקדוש רב לוי יצחק מברדטשוב 

שידליק את המנורה, מרוב התפעלות היה שובר את המנורה והיה שופך את 

שתנה להתפעל ברגש ובתנועות, והיינו השמן, אבל אהרן לא שינה, היינו שלא נ

 כנ"ל שהיה בחינת המוח והשכל.

איידי דאיירי בבני  -אולם אין דברי חז"ל יוצאים מידי פשוטן ופרש"י וכבר היו 

אהרן תני ליה הכא לאשמועינן, דבשביל שהיו מבקשים שררה ורבנות מתו. נפישי 

נים עורות גמלים יונקין הרבה גמלים זקנים שטעו -גמלי סבי דטעיני משכי דהוגני 

שמתו, וכו'.  ללמדנו שהרודף אחרי השררה ומקנה בחברו לא רק שאינו משיג את 

מבוקשו אלא גם מה שיש לו נאבד ממנו ולכן נענשנו במיתה ובזה איבדו גם מה 

שהיה להם. ולכן כתב בית הבחירה )מאירי( מסכת סנהדרין דף נב ע"א לעולם 

ה עצמו אף במותר לו וכל שכן שלא יקנא ישנא אדם מדת הרבנות ויקדש ב

בראותו כתר מעלה למי שראוי לה וכל שעושה כן יצפה לנקמת הדיין ולעונשיו, 

דרך הערה אמרו כשהיו משה ואהרן מהלכין בדרך ונדב ואביהוא מהלכים 

אחריהם וכל ישראל אחריהם היו אומרין נדב ואביהוא זה לזה מתי ימותו שני 

ננהיג את הדור, אמר הקדוש ברוך הוא כך אתם אומרים זקנים הללו ואני ואתה 

 נראה מי קובר את מי, משל הדיוט אומר נפישי גמלי סבי דטעיני משכי דהוגני:

 מוסר השכל

ג[ אחר הדברים האלה, עלה בידנו להשכיל ולהבין כי כל הרודף אחר הכבוד לא 

אמר דוד  רק שאינו משיגו אלא מאבד גם מה שיש לו ונענש על כך, היות וכבר

המלך כי לך השם הממלכה ואתה מושל בכל ובידך כוח וגבורה לגדל לכל, 

אמר רב חנן בר רבא אמר רב  -כמאמר חז"ל )ב"ב צא, ב( והמתנשא לכל לראש 

אפי' ריש גרגותא משמיא מוקמי ליה. כך שאין הדבר תלוי כלל בהשתלדות האדם 

טרה הנכספת, אלא ההיפך במקרה זה ההשתדלות רק מרחיקה את השגת המ

ולזאת אדם צריך למלא תפקידו במעמדו ואל יקנה במעמד של אחרים כי לכל 

אדם יש תכלית בעולמו ולפי זה הקב"ה מנתב ומנהיג את העולם ובהדי כבשי 

ללמוד לפרגן לכל אחד במעמדו לרומם ולגדל ואין  הדרחמנא למה לך, ואדרב



 

מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, הרב הראשי לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, 

 אמרי מרדכי ועוד

 בגנות הרדיפה אחר הכבוד

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 קה ודעמ 

מדומה וגדולי ישראל ידעו  ממה לקנות כי הכל הבל מאחר וכבוד בעוה"ז אינו אלא

 תמיד לברוח מהכבוד ורק בזכות זה זכו לתורה וחכמת התורה וגדולה גם יחד.

לָ  ה' ֣יא( ְלךָ , כט 'א)ולזאת עלינו לומר בכל יום את הפסוק בדברי הימים  ְגדֻׁ ה ֨ה 

ְגבורָ  ִתְפאֶ ְ֤וה  מֵּ  ֶ֙רת֙ה ְוה  הְ֣וה  ח ְוה  ָחמ  ֹ֖וד ִכי־כֹ ֔צ  ְמָלכָ ה'  ֶ֤רץ ְלךָ ֑וָבאָ ִים ֣ל ב  ם  ִםְתנ נֵּ ֔ה  א ֖ה ְוה 

ָכבֹוד֤ל׀ ְלֹרֽאׁש: )יב( ְוָהעֹ ְ֥לכֹ  ָתהִ֔מְלָפנֶ  ֶׁ֙שר ְוה  כֹ ֣מֹוׁשֵּ  ֙יָך ְוא   ְ֔דךָ ֣ה וְביָ ֑ח  וְגבורָ ֣כֹ  ֖ל וְבָיְדךָ ֔ל ב 

דֵּ  זֵּ ְ֥לג  ֹכֽל.֖ל וְלח   ק ל 

  



 

 מעמקי הלכה / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' חפצו' )בית שמש(

 משגיח כשרות המעיד על תקלות במערכת

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 קו ודעמ 

'תורת ה' מעמקי הלכה / הרב יצחק אברהם, כולל 

 חפצו' )בית שמש(

 משגיח כשרות המעיד על תקלות במערכת

ה ֲאֶש  ֵהמָּ ל ַהבְׁ לו ַמכָּ ֵאל ֵלאֹמר ֹזאת ַהַחיָּה ֲאֶשר ֹתאכְׁ רָּ ֵני ַישְׁ רו ֶאל בְׁ ֶרץ ַדבְׁ אָּ ר ַעל הָּ

 )ויקרא יא, ב(

סיפור שסיפר לי ידיד יקר ]לפני כשנתיים[, והוא בדבר מעשה ששמע מכלי 

נו מידידו, אשר עסק במפעל לשיווק בשר כשר, מטעם ועדת הכשרות ראשון, והיי

של "הרבנות". וסיפר לו אותו ידיד, כי היה נוכח ל"עיסקה" שלא כדת, בין ב' 

משגיחי כשרות. אחד ג"כ עבד בכשרות של ה"רבנות", והשני עבד באחת מוועדות 

"בעינים הכשרות היותר מהודרות, אשר רבים וטובים סמוכים את ידיהם עליה 

עצומות". וה"משגיח" של הכשרות המהודרת הנ"ל, ביקש מידידו המשגיח שמטעם 

"הרבנות", שיועיל בטובו למסור לידיו, כמות נכבדת מן הבשר שעבר תחת פיקוחו 

והשגחתו, ובתמורתם ישלם לו את שכרו. ואכן כן עשו, ואותו "משגיח" מהכשרות 

ר המתקבל, כאילו הוא בעצמו המהודרת, החתים את "חותם קודשו", ע"ג הבש

השגיח עליו. וכך נשתווק הבשר לציבור הרחב, החרד לדבר ה', כבשר עם הכשר 

 מהודר.

סיפור זה מעורר לא מעט חלחלה. אולם מי שמתמצה קצת בשטחים של עניני 

הכשרות. הרי שידע לספר היטב, על סיפורים רבים ו"טובים" מאלה. כמובן שלא 

שום ועד כשרות שהוא. ובודאי שבסתמא דמילתא, אם  באתי בזה להוציא לעז על

גדולי ישראל מאשרים ואף עומדים בראשם של אותם כשרויות, הרי שאין לנו 

 לערר חלילה אחריהם.

אך עכ"פ, ברצוני לדון באופן כללי, על האופן שבו שומע אדם שמועה מאדם 

באופן  אמין בעיניו, אשר עומד ומפקפק על טיבה של כשרות מסויימת, וזאת

שמעיד על מעשה של עיוות ומעילה, אשר ראה במו עיניו, ולא בשמיעה ובקלא 

בעלמא. כיצד עליו להתייחס מעתה אל אותה כשרות, האם יש לו לחוש ולא 

לסמוך עליה לעולם ועד, משום עיוות הדין שנעשה בה. או שמא יכול הוא 

יסורין, ואם כי להמשיך ולסמוך על אותה ועדת כשרות, וכדין עד אחד נאמן בא

קרה מקרה אשר לא יעשה, מ"מ אין בכח זה להוריד את כל חזקת כשרותה של 

 אותה מערכת כשרות.

 



 

 מעמקי הלכה / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' חפצו' )בית שמש(

 משגיח כשרות המעיד על תקלות במערכת

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 קז ודעמ 

 א[ נאמנות של עד אחד 'לאסור'

והנה האופן המצוי ביותר בהתעוררות שאלה זו, הוא ששומעים מ'עד ראיה' 

אמין, אשר מדווח על פגם ותקלה במערכת הכשרות. והנה יל"ע, האם ע"פ דין 

תורה, מחוייבים לאמין לאותו 'עד'. או שמא, ע"פ שני עדים יקום דבר, ולא ע"פ עד 

חולין ג.(, -)ב:גיטין )פז:(,  מותיבאחד. ואם כי מצינו ד"עד אחד נאמן באיסורין" ]עי' 

)י:([, אולם כל זאת מצינו לענין 'היתר', דהתורה בסמיכה את העד אחד, 'להתיר' 

את הספק. אך מנין שיש לסמוך עליו גם כשבא 'לאסור'. ומה עוד באופן ש'הוחזק' 

הדבר להיתר כבנ"ד, מנ"ל דיש להאמינו. והרי כנגד "איתחזק איסורא", אין עד 

 ומנ"ל שיוכל העד אחד, לערר על "איתחזק היתרא". אחד נאמן.

)נד:(,  גיטיןאולם לאמיתו של דבר, מצינו בזה סוגיא מפורשת והם דברי הגמ' ב

"ת"ר, היה עושה עמו בטהרות, ואמר לו, טהרות שעשיתי עמך, נטמאו. היה עושה 

עמו בזבחים, וא"ל, זבחים שעשיתי עמך, נתפגלו. נאמן. אבל אמר לו, טהרות 

שעשיתי עמך ביום פלוני נטמאו, וזבחים שעשיתי עמך ביום פלוני נתפגלו, אינו 

לעשות בשעה -אביי, כל שבידו ]נאמן. מאי שנא רישא, ומאי שנא סיפא. אמר 

אע"פ שאין בידו נאמן, וסיפא[, כגון דאשכחיה ולא -שמודיעו[ נאמן, רבא אמר ]

הרי יוצא, שלפי רבא  –אמר ליה ולא מידי, ולבתר הכי, אשכחיה ואמר ליה". 

 ]שהלכה כמותו[, ע"א נאמן לאסור, אף בדבר שאין בידו.

ה נטמאו( אשר עמדו על כמה תמיהות )קידושין סה: ד"תוס' והנה יעויין בדברי ה

)שם(. והעולה ממסקנת דבריו וז"ל,  קידושיןבין סוגית גיטין הנ"ל, לבין דברי הגמ' ב

"ונראה דהלכה כרבא לגבי אביי. ועתה בענין זה, יש שלושה דינים. בדבר שהוא 

הבעלים -בידו, כגון ההיא דהיה עושה עמו בטהרות, נאמן. ואפי' לא היה שותק ]

אכל[. ובדבר שאין בידו לעולם, כגון אכלת חלב ושורך נרבע, אי שתיק של המ

מהימן, ואי לא שתיק לא מהימן. ובדבר שאין בידו עתה, אבל היה בידו פעם 

אחרת. בהא פליגי אביי ורבא, כדפירשתי התם, גבי טהרות שעשיתי עמך. דלרבא, 

א, כדפרישית", היכא דאשכחיה ואמר ליה, מהימן. ואפי' אינו שותק. והלכה כרב

 עכ"ל.

ומעתה נראה דההכרעה בשאלתן, תלויה במציאות הדברים, מה היא מעמדו של 

אותו מערר. דאם מדובר באדם אשר משוייך באופן ישיר לאותה ועד כשרות, ויש 

לו את הכח לפעול בעצמו, ולסובב מצב כזה, של כושל בכשרות, מבלי שיראו 

 אכן צריך לחשוש לערעורו ולהאמינו.אותו ויניעהו ממעשיו. הרי שבאופן זה, 

אולם באופן הרגיל והמצוי, שאותו מערער איננו מגיע מתוך הוועד כשרות עצמו, 

אלא מדובר באדם אשר לטענתו נזדמן לו באופן מקרי, למצוא כושל בעבודתם של 
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משגיחי אותה כשרות. הרי שבאופן זה, אין צריך לחוש כלל וכלל לדבריו, שהרי 

ם להכשלת מערכת  הכשרות. ושעל כן, אם יבוא ויערער בפני אין בידו לגרו

הלקוחות, אשר רכשו לעצמם מוצרים מאותה כשרות. הרי שמעיקר הדין, מאחר 

ואותם לקוחות אינם עשויים לדעת מכל זה, הרי שלא מיבעי אם טוענים לו 

להדיא, "איני מאמינך", דבכה"ג קיי"ל דאין צריך לחוש לדברי למערער, וכדכתב 

)יו"ד סי' קכ"ז סעי' א'(, "ומלמדים אותו לכתחלה, שיאמר, איני מאמינך. רמ"א ב

ואז לכ"ע שרי. דבעלים נאמנים על שלהם )טור(", ע"כ. אלא גם אם ישתקו, הרי 

)שם( "והוא שיאמר לו, נתנסך שו"ע שבכה"ג אין דנים שתיקה כהודאה, וכדפסק ב

ומבואר דבלא"ה כשאין רגלים יינך בפניך, או שאמר לו, ידעת, דרגלים לדבר". 

 לדבר, אין לדונו בכלל שתיקה כהודאה.  

 ב[ נאמנות של ע"א אשר נאמן עליו "כבי תרי"

אלא שיש מקרים שאין הדבר כ"כ פשוט. דהנה פעמים מדובר שהמערער הוא 

אדם אשר מוחזק לשומעים כאדם הגון וכשר שיש לסמוך על דבריו. והנה על אופן 

)קידושין שם( שכתב, "ומה שאמרנו, דבר שאינו בידו, כי ס' תוכזה מצינו בדברי ה

אינו שותק, לא מהימן. היינו גברא, דלא מהימן כבי תרי. אבל אי מהימן ליה כבי 

תרי, נאמן. כדאמר בסמוך )סו.( גבי סמיא. דקאמר רבא, דנאמן. אע"ג דהוי דבר 

 י", ע"כ.שבערוה, ואין דבר שבערוה פחות משנים. כ"ש דנאמן במילתא אחרית

שיטה אחרת, בשם ר"ת וז"ל,  )קידושין סי' תקכ"ט( הביא בזהמרדכי אמנם ב

"ור"ת פסק, דכל היכא דאמר, אין נאמן. א"צ להחמיר, אפילו נאמן כבי תרי. ומיהו 

אומר הר"ם, שבעל נפש יש להחמיר, היכא דנאמן, ואנו יודעין שלא לקנטרו 

 ולהפסידו אומר כן, עכ"ה".

)שם( "והיכא שהעד אומר נטמאו טהרותיך, ובכל מקום  ימרדכועוד הוסיף ב

דמהניא הכחשה. פסק ר"ת, אפילו אי מהימן לן כבי תרי, יכול להכחישו, ולומר 

איני מאמינך. דהא דאמר רבא גבי ההוא סומא, אי מהימן לך כבי תרי, זיל אפקה. 

לא היינו היכא דשתק, אבל היכא דלא שתק, אף על גב דמהימן עליה כבי תרי, 

מהימן. וה"מ דלא מהימן, בדברים שישנן בחזקת היתר. אבל דברים שישנן בחזקת 

איסור, מהימן. ורבינו משולם ברבי קלונימוס כתב, דאם ידוע שהוא נאמן, יש 

לחוש. ויש מביאין ראיה לדבריו, מההוא סומא דאמר ליה, אי מהימן לך כו', 

בי"ה, דדבר זה תלוי ביראת ואמאי לא אמר ליה מר שמואל, אל תאמן לו. וכ"כ רא

שמים, שלא יבדה מלבו לומר על העד דבר שאינו, כדי לטהר טהרותיו, או שלא 

 לנסך יינו".
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הרי דחזינן משיטת ר"ת, שצידד להקל גם כאשר אותו עד אחד, נאמן עליו כבי 

תרי. דמ"מ נשאר הדין שאין צריך להאמינו. ועכ"פ רשאי להכחישו, ושלא לאמינו. 

במאכל חזקת היתר. וא"כ ה"ה הכא, רשאי מדינא לומר לאותו עד  כל עוד, שיש

 אחד, "איני מאמינך", ואין צריך לחוש. 

אולם גם לשיטת ר"ת, בודאי שאין ראוי לירא שמים לנהוג באופן זה. ומה עוד 

שהרי שיטת התוס' ורבינו משלום ב"ר קלונימוס, נראה לאסור את הדבר מדינא, 

דאי שמן הראוי לכאו' להמנע באופן זה, שלא לאכול ולא רק לירא שמים. א"כ בו

 מאותה הכשרות, אשר נתברר לו ע"י עד נאמן, כי יש לפקפק בכושר תפעולה.

)ב"מ סי' תל"א(, "ואומר הר"ר  מרדכי)שם( הוסיף לציין גם לדברי ה דרכי משהוב

יעקב מקנון, דאם מאמין בלבו שהוא אומר אמת, אינו מועיל מה שאומר בפיו 

מאמינו או מכחישו, ועל זה נאמר )ויקרא יט יד ולב( ויראת מאלהיך", עכ"ל.  שאינו

י"ד( שיש להחמיר כדברי -)כלל י"ג דין י"ג איסור והיתר הארוךוכן הביא מדברי ה

ראבי"ה, אבל ביין נסך שאין מדקדקים בו כל כך, נהיגין כדברי רבינו תם, דמלמדין 

ד סי' קכ"ז סעי' א'(, "ודוקא ביין נסך, )יו"רמ"א אותו להכחישו, עכ"ל. וכן פסק ה

שאין לדקדק בו כל כך. אבל בשאר איסורים, לא מהני אם אמר, איני מאמינך. אם 

 מאמין בלבו".

לאור כל זאת, לכאו' נראה היה לומר, כי מי ששומע פקפוק על מערכת כשרות 

ל מסויימת, ע"פ איש שנאמן בעיניו כבי תרי. הרי שעליו להמנע מלסמוך עוד ע

אותו הכשרות. ואמנם אם כנים הדברים, הרי שכמעט ולא נמצא ידינו ורגליו 

בביהמ"ד. שהרי כידוע גם בגופי הכשרות המהודרים ביותר, לא ימלט מקרה בלתי 

 טהור, אשר יאפיל ולו במקצת, על המינותם של המשגיחים, שבאותה מערכת.

 ג[ אזלינן בתר רובא

ש בדבר. שהרי הלכה רווחת היא בכל אמנם נראה, כי למעשה אין צורך לחשו

)יא.(, כי הלך אחר הרוב, ע"ש במקור  חוליןהתורה כולה, וכפי שמסיקה הגמ' ב

הדין. ומאחר וברור הדבר, כי גם אם נודה לכל מה שמעוררים מזה חדשים 

לבקרים, כי בכל גוף כשרות שהוא, אפילו המהודר שבמהודרים, מ"מ לא ימלט 

ה. ותחת כשרותם, יעברו לצרכנים, גם מאכלים בלתי ממקרי שגגה או מהגרוע מז

כשרים. מ"מ אין חובה כלל לחוש לזה, שהרי ס"ס מאחר ואיכא רובא של מאכלים, 

אשר עומדים תחת עינא פיקחא, ע"י משגיחים יראי שמים לרוב. הרי שמעיקר הדין 

רשאיים לתלות, כי כל מוצר באופן 'פרטי' אשר נרכש מאותה מערכת כשרות, 

קת כשרות הוא עומד. ומה שמעררים על מקרים בודדים, שבהם לא עמדו בחז
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משגיחים ראויים, ולא עמדו על משמרתם כראוי. הרי שאין זה מעלה או מוריד, 

 מחזקת הכשרות, המובנת ע"פ רוב המאכלים הכשרים.

 ד[ כשמתעסקים עם 'ציבור' אין סומכין על הרוב

ת הדבר, כי בכללות נקטינן דאזלינן אלא שעדיין יש להעיר בזה, דהנה אם כי אמ

בתר רובא. אך בכל כלל יש את היוצא מן הכלל. וידוע מספרי הפוסקים אשר נקטו 

כי כאשר מתעסקים עם ציבור ועם כלל, הרי שעמהם צריך לדקדק היטב, שהכל 

יתנהל בתקינות מלאה, ולא להסתמך על הקולא לילך אחר הרוב. ויסוד גדול זה 

 אחרונים, אציין למקורות שראיתי שמדברים מענין זה:הובא רבות בדברי ה

)יו"ד סי' ט"ו בפי' הארוך סק"א( וז"ל, "והנה ביבמה ישועות יעקב כן מובא ב א(

קיי"ל )אה"ע סי' קנ"ו( דאשת כהן שילדה ומת תוך ל' יום. דאם תחלץ, תאסור על 

בעלה. א"צ חליצה, דחשוב כדיעבד, וסמכינן ארוב נשים, וולד מעליה יולדות. וכבר 

ובבהמה  הבאתי לעיל דברי האחרונים בזה, דלמה ביבמה סמכינן בדיעבד ארובא,

לא סמכינן אך בדיעבד, ואסורה באכילה )יו"ד סי' ט"ו סעי' ב'(. ורבים נדחקו בזה 

וכו'. והדרך ששיירתי לעצמי בזה, דהנה בכמה מקומות קיי"ל, דחיישינן למיעוטא. 

כמו דתקנו זמן בגיטין, משום בת אחותו )גיטין יז.(. אף דזנות הוא מיעוטא, אף לר' 

כנס בגדר לא שכיח. אבל ודאי דרובא איכא, דמש"ה יוחנן, אך דסובר שאינו נ

מוקמינן בחזקת כשרות שלא זינתה, דהוי חזקה דאתיה מכח רובא, דרוב נשים 

כשרות. ואמרתי הטעם הדבר, דלא אמרו ליזול בתר רובא, רק כשאנו דנין על דבר 

אבל כשאנו דנין לעשות תקנה כללית, פרטי, אמרינן, דהך מילתא, הוא מן הרוב. 

יכין אנו לתקן גם עבור המיעוט, דהרי המיעוט גם הוא בעולם. וא"כ המיעוט יבא צר

 לכלל איסור, ואיך יתוקן הדבר. כי מה לי אם הרוב יבא לכלל איסור, או המיעוט.

והוא יסוד מוסד אצלי, מזה לא ומה"ט תיקנו זמן בגיטין, כדי לתקן גם המיעוט וכו'. 

בעגלים מיעוט נפלים, ואם נתיר כל העגלים . ומעתה ה"ה בזה, כיון דע"כ יש אזוע

תוך ח', גם המיעוט יבאו לאכילה. ובאמת איכא מיעוט שאסור, גלל כן החמירו 

חז"ל לחשש המיעוט. משא"כ בזה, דאנו דנין רק על אשה זו, הזקוקה ליבום. ונולד 

י לה בן, ואנו מסופקים, אם הוא נפל, או לא. בזה אזלינן בתר רובא, דרוב וולדות בנ

)ח"ג סי' מ"ט( שדן לפ"ז בענין תקנה  שו"ת דובב מישריםקיימא הן", עכ"ל. ]וע"ע ב

 לטומאת מת, דאין ראוי לתקן בדבר שבהמשך הזמן יבואו להכשל בו, ע"ש[. 

)מה"ק ח"א סי'  שו"ת שואל ומשיבבהגרי"ש נתנזון זצ"ל ועל אותה הדרך דן  ב(

נין גזירה דרבה )סוכה מב:(, דאין קי"א, דל"ד ע"ד( כלפי התמיה הידועה, בביאור ע

מקיימין מצות שופר לולב ומגילה בשבת, משום גזירה, שמא יעבירנו ד' אמות 

ברה"ר. וז"ל, "לכאו' תמוה, מהיכי תיתי נחוש לחששא רחוקה כזו, שילך אצל בקי 
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. נלפע"ד דבר חדש, דהנה כבר נודע מ"ש מדללמוד, ויוציא ד' אמות ברה"ר

גיטין ב:(, סתם ספרי דדייני מגמר גמירי, ורבנן הוא הקדמונים בהא דאמרו )

דאצרוך כו'. דהענין הוא, דבאמת בכל מקום אזלינן בתר רובא, אך זהו כשאנו דנין 

אבל אם אנו עושין תקנה בשביל העולם, ובכל על איש פרטי, אזלינן בתר רוב. 

ת העולם יש מיעוטים דלא בקיאים, לכך אצרכו לומר בפני נכתב כדי לתקן א

". וכו'. ע"ש, שביאר בזה גם את ענין החומרא של בני אשכנז האוסרים המיעוט ג"כ

דכיון דלכל מסור, והוא מידי שנה בשנה, ולכך חשו גם על אכילת קטניות בפסח, "

שו"ת ". ]וע"ע במש"כ לבאר בדבריו בהמיעוט המצוי שאחד יכשל באיסור חמץ

 )ח"ג סי' ל"ה([.  חסד יהושע 

תי לשני גדולי עולם שחיו באותה תקופה, והתנבאו בסגנון אחד וכעין זה ראיג( 

הרוגצ'ובר )ח"ב סי' ז' ד"ה אבל( ושו"ת משיב דבר ב הנצי"ב מוולאז'ין זצ"לוהם 

)הל' שחיטה פ"י הי"ד(, שנקטו, דכל דין נאמנות וחזקת כשרות צפנת פענח בזצ"ל 

מי שקובע שיש לאדם בסתמא על מאכליו, הוא דוקא כשמוכר ליחידים. אבל 

מסחר ומוכר לרבים, כה"ג אין לו נאמנות אלא עד שיבדקוהו ב"ד, וציינו שניהם 

)יומא ט. ד"ה תנן( שכתבו, "אבל ברבים, אינו נאמן, עד שיקבל עליו  תוס'לדברי ה

 ברבים". ע"ש בדבריהם. 

ל"ח( אשר הרחיב לדון -)ח"א סי' ל"זשו"ת מנחת אשר במו"ר וכן ראיתי ל ד(

ם הנ"ל, וביאר בזה את טעם הדבר, מדוע כ"כ מקפידין במערכות בדברי האחרוני

הכשרות המהודרות, שלא לסמוך ולהקל ע"פ צדדי הרוב. ולמה טורחים כ"כ 

להכשיר את הכל מכל בכל. וביאר זאת מהטעם הנ"ל, דכאשר מתעסקים בעניני 

 ה'ציבור', הרי שאין כל היתר לילך אחר הרוב.  

לדברי האחרונים הנ"ל, הוכחה מתוך דברי הגמ'  ואני הקטן, חשבתי להביא ה( 

)קמ.( דאיתא התם, "למעוטי צפורי עיר הנדחת. למאי, אי לשילוח, לא חולין ב

, "פשיטא דשל עיר הנדחת, לאו בר רש"יאמרה תורה שלח לתקלה" יעו"ש. ופ

שילוח הוא. דלא אמרה תורה, שלח לתקלה, דממון עיר הנדחת אסור. ואם 

 אדם צדין אותה לאחר זמן".  ישלחנה, יהיו בני

והדברים לכאו' צ"ב, דמדוע צריך לחוש לתקלה. הרי מאחר ובדיני התורה אזלינן 

בתר רובא, ורוב הציפורים אינם משל עיר הנדחת. נראה דמותר לכל אדם לשחוט 

כל ציפור שתבוא לידו, ולא יעונה לו כל עוון, גם אם כלפי שמיא גליא יבורר 

                                                
)ר"ה כט: ד"ה אבל( שכתבו, תוס' ועוד נראה להוסיף תמיה על תמיהתו, דהנה לענין מצות שופר, מצינו בדברי ה מד

א"כ הכיצד זה שעל "דשופר שהוא להעלות זכרוניהם של ישראל לאביהם שבשמים, לא רצו לבטל לגמרי", ע"כ. ו

 חשש כה רחוק גזרו רבנן לבטלו.
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חת. שהרי נהג הוא בזה ע"פ הדין וההלכה, דאזלינן בתר שאכל מציפור עיר הנד

 . מהרובא

אולם להנ"ל א"ש, דנהי שבייחס לדבר הנוגע רק ל'פרט', אכן רשאי כל אחד 

ואחד, לסמוך בעצמו על הרוב, ולא לחוש למיעוט. אבל כאשר עושים דבר הנוגע 

י. ואין ל'כלל' הציבור. הרי שצריך להקפיד באופן מלא, שלא תצא כל תקלה מתח"

 לסמוך על הרוב.

ואכן היו מגדולי עולם אשר אם כי קבלו על עצמם את עול הרבנות. אך מ"מ  ו(

כאשר נתבקשו גם לעסוק בתחום עניני הכשרות, הרי שסילקו את ידיהם מן הענין. 

)יו"ד מה"ג סי' ז'( שהעיד על עצמו, "על כן באתי שו"ת לבושי מרדכי יעויין בזה ב

ות של הכשרות על צווארי. כי אחרי אשר הייתי נושא ונותן, בזה, שאין שום אחרי

עם ת"ח חברי ותלמידי. נתוודע לי, כמה דברים אשר לא ידעתי. והנה כמה פעמים 

בקשו ממני לקבל השגחה ברחיים של קיטור לקמחא דפסחא, וכן בצוקע"ר 

פאברי"ק לשל פסח, וכמו"כ בטשאקאלאד"ע פאברי"ק, סמוך ונראה לכאן. וידוע 

, אפי' בכסף מלא. ומעתה למה לי לצרה אחריות דעלמאלא רציתי לקבל עלי ש

 זאת, להתגולל עלי אחריות דכשרות בלא כלום". 

ונראה דטעמו היה דם משום החשש הנ"ל, דכאשר מתעסקים בעניני הכשרות, 

הרי שבהכרח מתעסקים בענין הנוגע לאחריות דעלמא, דהיינו לאחריות ה'כלל', 

 ובזה יש צורך בהקפדה מלאה, בלי לסמוך על צידודי היתר. 

 ה[ בעסק ה'ציבור', אין חיוב לחשוש למיעוט, אלא שכן הוא "רצון התורה" 

)ח"א סי' ל"ח( אשר שו"ת מנחת אשר במו"ר הגר"א וייס שליט"א אולם ראיתי ל

יצא לעורר מכמה מקומות, שבהם מצינו לכאו', דלא כיסוד האחרונים הנ"ל, 

ופעמים שמסתמכים על הרוב, גם על דברים שנוגעים ל'ציבור', ואפי' באופן 

 'קבוע'. וציין בזה לג' מקומות:

בדין "חזקה דרבא", דכל אדם בגיל י"ג שנה, מוחזק )מו.( נדה מדברי הגמ' ב א(

שהביא ב' שערות, ולא צריך לבודקו בדבר. ועל חזקה זו אנו מסתמכים מידי יום 

 ביומו לצרפו למנין וכו', למרות שאין לך דבר יותר תדיר וקבוע לרבים מזה. 

א )אה"ע סי' קס"ז(, דקטן יכול לייבם, דאזלינן בתר רובשו"ע וכן הוכיח מה ב(

 . מושאינו סריס, אף דהלכה זו קבועה לדורות

                                                
)שם ד"ה אמר ליה(, דבגוזלים דניידי, אזלינן בתר רובא, ואין לחוש שמא רש"י )יב.( וב נזירוכן מפורש בגמ'  מה

 הוקדשו לקרבן ואסורים בהנאה, אלא שברחו. וזאת משום, דכל דפריש מרובא פריש.
להשיב. כי הגם ונכון הוא הדבר, שהלכה זו נוהגת לדורות. אולם מדובר  אולם על ראיה זו לכאו' נראה דיש מקום מו

על מקרה מאוד 'מסויים', של יבום אח הקטן, לאשת אחיו שמת בלא בנים. ומאחר שאין מדובר במקרה רגיל ומצוי, 

 הרי שיש לחושבו בכלל נידון הנוגע ל'פרט'. ובאופן זה בודאי שאזלינן בתר רובא.
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)יומא ב. ד"ה וחכ"א( על המובא במשנה שם,  תוס'עוד ציין שם לקושיית ה ג(

"רבי יהודה אומר, אף אשה אחרת מתקינין לו ]לכה"ג[, שמא תמות אשתו וכו'. 

אמרו לו, א"כ אין לדבר סוף". והקשו התוס', דהנה מבואר מדברי חכמים 

תה אחת, יש לחוש לעוד מיתות, "ואע"ג דבפ' ד' אחין )יבמות שכשחוששין למי

כו:( משמע לסתם מתני' דהתם, דלמיתה דחד חיישינן, לתרי לא חיישינן. וסתם 

 מתני' דהכא ס"ל, דאי חיישינן לחדא ניחוש נמי לטובא", ע"כ.

ולכאו' אם כדברי האחרונים הנ"ל דיש לחלק ולומר, כי בדבר הנוגע ל'כלל', 

נה, שאין הולכים אחר הרוב. א"כ מה קשיא לתוס', הרי שאני ענין כהן ההלכה שו

הגדול, אשר עוסק בכפרת "כלל ישראל" מידי שנה בשנה, ואין לך דבר קבוע ונוגע 

לציבור גדול מזה. ושלכן שפיר, חוששין גם לב' מיתות, למרות שזה חשש רחוק. 

ה'פרט', דהתם אכן אין  ומה ההשוואה בין זה, לדין המבואר ביבמות, המדבר מענין

 .מזלחוש למצב רחוק של ב' מיתות

, דבאמת מצד כללי גר"א וייס שליט"אומכח כל אותם ראיות הסיק בזה ה

הספקות, אין בין יחיד לרבים ולא כלום. אלא דכיון דנצטוינו לברוח מן העבירה, 

מסתבר כי "רצון התורה" הוא, שיהא האדם בודק ומברר בכל דבר שהמכשול בו 

ב, ובספק תדיר הנוגע לרבים, לא ימלט שיכשלו מקצתם, ועל כן יש לתקן תקנה קרו

 להוציא רבים מידי ספק.

ולאור דבריו אלו, הרי שמסתבר כי בכגון נ"ד, דמיירי על 'מקרה' בעלמא, של 

תקלה במערכת הכשרות. הרי שאין בכח מקרה שכזה, לפסול את כל המערכת 

על הרוב הכולל של אותה מערכת כשרות, כולה. ובכגון דא, שפיר ניתן לסמוך 

אשר נעשית באופן תקין ובקפידה רבה כדת וכדין, ומסור בידי משגיחים יראים 

 ושלמים. 

 ו[ החובה מוטלת על מי שפועל עבור הציבור, ולא על הציבור עצמו 

אכן בלא"ה נראה להקל בכגון נדון שאלתן. וזאת משום, דגם לפי כל המבואר 

נ"ל ]באות ד'[, כי בציבור יש להחמיר ולא להסתמך על הרוב. בדברי האחרונים ה

דהדברים הללו אמורים, כלפי המנהיגים, אשר פועלים ומתקנים תקנות עבור 

הציבור. דעליהם לתקן את הדבר באופן המתוקן ביותר, כדי להסיר כל צד של 

 מכשול.

                                                
גם לדון על הוכחה זו. ולומר, כי לזה גופא כיוונו התוס' בתירוצם, "משום מעלה דכפרה חיישת ולכאו' היה מקום  מז

לזמן מועט, א"כ ניחוש אפי' לתרתי ותלת". והיינו דמשום דמיירי ממעלת הכפרה, אשר נוגעת לכלל ה'ציבור', ושעל 

ה". משמע דמצד הכפרה עצמו אולם נראה דזה דוחק. ומלשון התוס' שסתמו, "מעלה דכפר –כן מחמירים יותר. 

 .  מו"ר שליט"אחששו להחמיר, ולא מצד מה שנוגע ל'ציבור', וכדברי 



 

 מעמקי הלכה / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' חפצו' )בית שמש(

 משגיח כשרות המעיד על תקלות במערכת

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 קיד ודעמ 

', רשאי אולם נראה דבייחס לציבור עצמו, הרי שעל כל אחד ואחד באופן 'פרטי

הוא להסתמך על ה'רוב'. שהרי מעשיו נוגעים אך ורק לעצמו, ולא לשאר הכלל. 

ונראה דאין בזה כל סתירה. דמצינו פעמים רבות, כי לכל גוף ישנה הנהגה 

המיוחדת בעבורו ואכמ"ל. ושלכן, למרות שכלפי מי שפועל עבור כלל הציבור, יש 

בור עצמו, מוטל להחמיר באותה הנהגה מחמירה יותר. מ"מ אין זה מכריח כי לצי

 מידה.

)קמ.( לענין חולין ודוגמא לדבר ממה שציינתי לעיל ]אות ד' סק"ו[ לדברי הגמ' ב

ציפורי עיר הנדחת, דמצד אחד מצינו דיש איסור להשליכם לאויר העולם, משום 

)יב.(, כי  נזירשבכך גורם תקלה לאחרים, אשר יתפסום. אולם מאידך מצינו בגמ' 

מותר לתפוס כל ציפור בעולם, וא"צ לחוש כלל שמא הוא ציפור של קרבן ע"פ דין 

האסור בהנאה. ומוכח מזה, כי למרות שעל מי שעושה פעולה הנוגעת לציבור, 

עליו להחמיר שלא להוציא תקלה מתחת ידיהם. אך מ"מ הציבור עצמו אינו 

 מצווה כלל ליזהר בדבר. 

וברורים מאליהן. כי לא באתי לדון נ.ב. חשוב להדגיש, למרות שהדברים פשוטים 

 בזה, אלא כמעורר. וכמובן שאין לסמוך על הדברים, הלכה למעשה.
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, רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

' החדש יוסף פרדס', 'אודך אני גם' מחבר ספרי

 ועוד, כ"ג

 האם לעתיד לבוא יהא מותר לאכול את בשר החזיר

ֶאת ַריס ַכי ַהֲחַזיר וְׁ ה ַמפְׁ סָּ ֹשַסע הוא ַפרְׁ ה ֶשַסע וְׁ סָּ הוא ַפרְׁ ה וְׁ ר ֹלא ֵגרָּ ֵמא ַיגָּ  הוא טָּ

ֶכם  (ז, אי) לָּ

 זמן כל, הדבר הוא תנאי פירוש, יגר לא גרה והוא: ל"וז, הקדוש החיים האור כתב

 שישאר ולא, מותר להיות ויחזור גרה יעלה לבא לעתיד אבל, יגר לא גרה שהוא

 (.ל"עכ. )תשונה לא התורה כי ויותר גרה בלא

, הקדמונים בו האריכו כבר, לבוא לעתיד מותר יהא החזיר שבשר זה ענין והנה

 כרם" בספרו א"שליט רבינוביץ הכהן אליעזר ר"הג אחי בזה כ"מש מעתיק והנני

 :דבריו ואלו(, בפרשתינו) התורה על" אליעזר

 ואפילו: ל"וז כתב( ב"ע ט"י דף הארץ זמרת) שירה לפרק בפירושו ץ"היעב בסידור

 טומאתו גודל מפני אכן, ולהתירו לנו להחזירו ה"הקב שעתיד ל"רז אמרו החזיר

 הטומאה רוח ה"הקב שיעביר, לבוא לעתיד עד, עכשיו תיקון שום לו אין, וזוהמתו

 בעמקי נפילתו מחמת וזהו, בשמים להסתכל יכול שאינו הטבעיים ואמרו, הארץ מן

 (.ל"עכ. )זו שירה בפרק נזכר לא כן על, דיניו ותוקף הקליפות

 ה"הקב שעתיד לפי', חזיר' שמו נקרא דלכן ל"חז של זה מאמר עיקר והנה

 מאמר) העיקרים בספר וביניהם, קדמונים הרבה בעוד הובא, ולהתירו לנו להחזירו

 שאין כתב( בפרשתינו) בחיי ברבינו ואולם. ]בפרשתינו הריקאנטי וכן(, ז"פט' ג

 בקדושין א"בריטב גם ועיין. ש"עיי, עשו על משל בדרך רק, כפשוטו המדרש כוונת

 (.ג"פ) להאברבנאל אמנה ראש ובספר(, ב"ע ט"מ)

 בשום זה דרש נמצא לא במדרשים דלפנינו אחרונים הרבה זה על העירו כבר אכן

 מרגלי והנה: ל"בזה כתב'( ב אות' ז מאמר אדר חודש מאמרי) יששכר והבני, מקום

 נמצא לא כי, איה מקומו נודע לא אמת הן, ליטהר חזיר שעתיד דאינשי בפומיה

 בשעת בימינו במהרה דלעתיד בקבלה היא ואפשר, שבידינו ל"חז במדרשי

 כללים השדה פאת) ח"בשד באריכות ע"וע(. ]ל"עכ) ליטהר עתיד שוב, הכיבוש

 ([.ח"ע כלל' ו מערכת



 

 מפרדס הכהונה / הרב גמליאל הכהן רבינוביץ, מחבר ספרי 'גם אני אודך', 'פרדס יוסף החדש' ג"כ, ועוד

 האם לעתיד לבוא יהא מותר לאכול את בשר החזיר

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 קטז ודעמ 

 ז"הרדב ת"ובשו( שם) והאברבנאל( שם) העיקרים ה"ה – אחרונים כמה והנה

 תמהו –'( ג אות ג"י פרשה בפרשתינו) המדרש על תואר והיפה( ח"תתכ סימן ב"ח)

 והרי, חזיר בשר לאכול לבא לעתיד מותר שיהא לומר יתכן האיך, זה מדרש על

 תורה תהא ולא, מוחלפת תהא לא התורה שזאת הוא האמונה מעיקרי אחד

 .שמו יתברך הבורא מאת אחרת

 כתב( ג"י פרק ד"ח הדין חיקור מאמר) מפאנו ע"להרמ מאמרות עשרה בספר אכן

 אינו שעכשיו, סימנים בשני בריאתו לחדש ה"הקב שעתיד: ל"וז זו קושיא ליישב

 גרה והוא עליו הכתוב שהעיד ומה, גרה להעלות עתיד והוא, פרסה מפריס אלא

 (.ל"עכ. )הוא עבר פועל אלא, הקמחי כדברי עתיד איננו, יגר לא

 הוא תנאי פירוש, יגר לא גרה והוא: ל"וז, בפרשתינו הקדוש החיים האור כ"וכ

, מותר להיות ויחזור, גרה יעלה לבא לעתיד אבל, יגר לא גרה שהוא זמן כל, הדבר

 (.ל"עכ. )תשונה לא התורה כי ויותר גרה בלא שישאר ולא

: ל"וז( החזיר ואת פ"עה) ראה בפרשת ס"להחת משה תורת בספר מבואר וכן

 המפרשים שמקשים כמו, המצוות מכל אחת מצוה יעקור לא ה"שהקב בודאי והנה

, החזיר טבע את ה"הקב ישנה לעתיד באמת אבל, ל"הנ המדרש על ומחקרים

 מותר ויהא, גרה יעלה ממילא, טבעו יזדכך ובאם, יזדכך וטבעו, זוהמתו ויפשיט

 שהחזיר, לעולם קיימת מצוה הרי כי, התורה מן מצוה זה ידי על נעקרה ולא, לנו

 בקצרה ה"וכ(, ל"עכ. )לעולם אסור יהיה, גרה יעלה לא זה ידי ועל, בטבעו שגס

 (.החיה זאת ה"בד) בפרשתינו משה בתורת

  



 

 אשדוד, עורך ספרי מרן הגר"ש רוזובסקי זצ"ל –נחשבה / הרב יחיאל הלוי נוביק, ראש כולל דעת יוסף 

 אמירת פרקי אבות בשבתות הקיץ

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 קיז ודעמ 

 דעת כולל נוביק, ראש הלוי יחיאל נחשבה / הרב

 רוזובסקי מרן הגר"ש ספרי עורך אשדוד, – יוסף

 ל"זצ

 אמירת פרקי אבות בשבתות הקיץ

כתב הרמ"א בשו"ע אורח חיים סי' רצ"ב ס"ב, ונהגו שלא לקבוע מדרש בין מנחה 

למעריב )טור(, אבל אומרים פרקי אבות בקיץ ושיר המעלות בחורף, וכ"מ לפי 

 מנהגו.

והנה החתם סופר סי' ת"ל כתב דלא שמע בזה טעם מקובל שאומרים ברכי נפשי 

 בחורף, ופרקי אבות בקיץ. עי' מש"כ והאריך בדבר.ושיר המעלות 

ואפשר לפרש בפשטות, דבימות החורף שאדם חוסה בביתו ולא ילך כל כך לחוץ, 

הוא הזמן הראוי להתבונן ולהתחזק באמונה בנפלאות הבריאה, שזהו כל תוכן 

הפרק דברכי נפשי, ומזמורי שיר המעלות שאף הם מישך שייכי בזה, אולם בקיץ 

מן שאדם יוצא לחוץ ועלול יותר לחטא, ועל כן המתאים יותר הוא חיזוק שהוא ז

 בדרכי ההתגברות על היצר וחיליו.

ועוד יש להעמיק בדבר ולומר כך: דידוע שיש יצר הרע פנימי ויצר הרע חיצוני, 

והיצר הרע הפנימי הוא האל זר שבתוך ליבו של אדם, והחיצוני הוא מה שלומד 

רעים ודומיהם, ואפילו אבינו יעקב כה יאמר עם לבן ממעשים רעים דהשכנים ה

גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי, ולא למדתי ממעשיו הרעים, הרי שהוא חידוש. 

וכאשר נתבונן בינה לדעת כדת מה לעשות ובמה נלחמים מלחמת השם עם היצר 

וחיליו, הרי תתחלק המלחמה לשתים, דכנגד היצר הפנימי יספיק לנו התחזקות 

בוננות בנפלאות הבורא, שאז יבין וישכיל שהוא עבד נרצע לעבודתו באמונה והת

יתברך, כי הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו. אמנם זה לא יועיל כי אם להיצר 

הפנימי, אבל כנגד החיצוני, לא יספיק, כי החברים הרעים יסתוהו למרות רצון קונו 

ל כן העצה היעוצה היא חס ושלום, כאשר אמרה חוה, הנחש השיאני ואוכל, וע

להטות למוסר אזנו ושבט לגו כסילים, או אז יכנע לבבו ויעמוד כנגד החברים 

 המשחיתים. 

ולפיכך אנחנו חייבים בימות החורף להתחזק בעניני אמונה והכרה במעשי השם 

הגדול והנורא, שהם התריס בפני פרענות דהיצר הפנימי, ולכן קוראים ואומרים 

שיר המעלות, אולם בקיץ שיוצאים לחוץ, ועלולים להיות  ברכי נפשי ומזמורי



 

 אשדוד, עורך ספרי מרן הגר"ש רוזובסקי זצ"ל –נחשבה / הרב יחיאל הלוי נוביק, ראש כולל דעת יוסף 

 שבתות הקיץאמירת פרקי אבות ב

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 קיח ודעמ 

מושפעים מהיצר החיצוני, על כן העצה היחידה היא לימוד המוסר שבפרקי אבות, 

 שעל זה נמלט נפשינו מהיצר הגדול הפנימי. והבן היטב.     

ולכאורה יש להקשות על המנהג לומר פרקי אבות בקיץ אחר מנחה, הרי נהגו 

דרש, ועי' בשער הציון סימן רצ"ב סק"ח שכתב שאפשר הטעם שלא לקבוע בו מ

 הוא משום דאין שונין אותו כדרך שאר למוד רק באמירה בעלמא. 

ויש לומר בעומק הכונה, שאמירת פרקי אבות היא בגדר לימוד המוסר שאין 

העיקר החידוש, אלא העיקר הוא השינון והחזרה, כדי להזכיר מה שנשכח מהאדם 

)ואולי דווקא בגללו(, וכעין שכתב בעל המסילת ישרים בהקדמתו למרות הפרסום 

אמר המחבר: החיבור הזה לא חברתיו ללמד לבני האדם את אשר לא המפורסמת: 

ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר ומפורסם אצלם פירסום גדול... אלא שכפי 

והשכחה רוב פרסומם וכנגד מה שאמתתם גלויה לכל, כך ההעלם מהם מצוי מאד 

על כן אין התועלת הנלקט מזה הספר יוצא מן ובהמשך הדברים כתב עוד: רבה. 

הקריאה בו פעם אחת... אבל התועלת יוצא מן החזרה עליו וההתמדה. כי יזכרו לו 

הדברים האלה הנשכחים מבני האדם בטבע, וישים אל לבו חובתו אשר הוא 

אבות לא היתה בגדר תקנה וכמו כן תקנת הקדמונים בקריאת פרקי מתעלם ממנה. 

ללמוד דבר מה אלא להזכיר דבר מה, וזה אינו נחשב קביעת מדרש, כי אין זה כי 

 אם השבה אל הלב מה שידוע לו מכבר.

ובאמת לפי מנהגינו אנו חוזרים ארבע פעמים במשך הקיץ פרקי אבות, והוא 

 מאותו טעם, כי העיקר הוא ההשבה אל הלב.

י לימוד המוסר אינו משפיע על האדם, ואינו והנה ישנם החושבים לעצמם כ

משנה אותו ואת הנהגתו במאומה, ולראיה הם מביאים מעצמם, כי ניסו מספר 

 פעמים ללמוד מוסר ושום דבר לא השתנה.

אך האמת יורה דרכו שיש ויש השפעה גדולה על האדם, אולם זה תלוי בכמות 

הדרך לא ניכר השינוי השינון שהאדם משנן לעצמו דברי המוסר, ואף שבתחילת 

אולם השינוי מתחיל כבר מהפעם הראשונה, ואחר הרבה פעמים רואים את 

 התוצאות שהתחילו ממש מהפעם הראשונה.

וראיה לזה נוכל להביא מהדין הנוהג בימים הללו שאם אדם מסופק אחר 

התפילה אם אמר ותן טל ומטר בקיץ, הוא חוזר, דחזקה שאמר מה שמורגל, אבל 

 רו עליו ל' יום שוב אינו חוזר, דיש להניח שאמר כדין. אם כבר עב

ולכאורה קשה שהרי ביום הראשון שהתחיל לשנות הברכה למה שאומרים 

בקיץ, הרי מאומה לא התרחש בהתנהגותו, וההרגל של תפילות החורף שלט בו 

לחלוטין, וכך זה המשיך והמשיך עד שביום בהיר פתאום הפך להיות מוחזק 



 

 י מרן הגר"ש רוזובסקי זצ"לאשדוד, עורך ספר –נחשבה / הרב יחיאל הלוי נוביק, ראש כולל דעת יוסף 

 אמירת פרקי אבות בשבתות הקיץ

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 קיט ודעמ 

וונשאלת השאלה מתי זה קרה? אלא ודאי שזה כבר קרה  להתפלל כבקיץ,

מההתחלה, אלא שהתוצאות לא התבטאו בשטח למרות שהחלו מתחת לפני 

 השטח.

וכך זה גם במוסר, מהיום הראשון מתחילים להשתנות, למרות שבשטח זה יהיה 

   בינו נא זאת שמעו ותחי נפשכם!חזרות או יותר.  90ניכר רק אחרי 

  



 

 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 מתי אסור לי לזכור את עוונותי

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 קכ ודעמ 

 / הרב ישראל חיים בלומנטלפרחים לתורה 

 מתי אסור לי לזכור את עוונותי

את. )ט, כב( ֵכם ַוֵיֶרד ֵמֲעֹשת ַהַחטָּ רְׁ בָּ ם ַויְׁ עָּ יו ֶאל הָּ א ַאֲהֹרן ֶאת יָּדָּ  ַוַישָּ

כאשר עומדת  –חכמינו הורו: "אין מעבירין על המצוות" )עירובין סד:(. כוונתם 

אחרת. אך בעל התפארת  לפניך מצוה, אל תתעלם ממנה ותלך לקיים מצוה

 שלמה מוצא בדברים כוונה פנימית, עם מוסר השכל.

 איך לגשת לקיום מצוה

כאשר אדם בא ללמוד, להתפלל, או לקיים איזו מצוה שתהיה, עומד לפניו היצר 

 –הרע, ומונע אותו מלהוציא את הדבר מן הכח אל הפועל, ומכניס בליבו מחשבה 

לבי לגשת אל הקודש? מה אני ומה חיי, תולעה  הרי אני מלא עוונות, ואיך ימלאני

 ורימה...

אולם האמת אינה כן. על הקדוש ברוך הוא נאמר "כי אתה שומע תפילת כל 

 פה", "מרחם על הבריות" ומקבל ברחמים את תפלתנו.

אין  –לפי זה, מבאר באופן מחודש את מאמר רבותינו "אין מעבירין על המצוות" 

שעת קיום המצוות! "סור מרע ועשה טוב" )תהלים לד, מעלים את זכרון העבירות ב

כלומר בשעה שאתה עומד לעשות מעשה טוב, הסר ממחשבתך את הרע  –טו( 

 ואל תזכרנו עוד! 

 מה חשב אהרן בבואו לברך את ישראל

לפי זה, מבאר את קישור הפסוקים בפרשתנו, כדלהלן: "וישא אהרן את ידיו אל 

כאשר בא אהרן לברך את ישראל, לא היה  העם ויברכם וירד מעשות החטאת".

אין אלו ראויים לברכה, אלא זכר רק את  –זוכר באותה עת את חטאיהם לומר 

 הטוב שבהם, וברכם.

אני  –וזה יהיה ביאור הפסוק "ואני תפלתי לך ה' עת רצון" )תהלים סט, יד( 

מתפלל תמיד אל ה', ובטוח שתתקבל תפלתי ותהיה זו עת רצון, כי ידעתי 

 קדוש ברוך הוא מרחם על עמו ומקבל תפלתם תמיד.שה

 מעשה מאלף

הרב גד אייזנר זצ"ל, מאנשי החינוך הנודעים בדור שעבר, ראה תלמיד שלא מגיע 

חטאתי ואינני ראוי לשבת  –לסדרי הלימוד בישיבתו. מששאלו לפשר הדבר, ענה 



 

 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 מתי אסור לי לזכור את עוונותי

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 קכא ודעמ 

דוש ברוך לפני הגמרא וללמוד... מי אני ומה חיי, האם אני ראוי לשבת לפני הק

 הוא וללמוד את תורתו הקדושה? הרי אני חוטא ופושע...

משהגיעה שעת האוכל, רץ התלמיד לחדר האוכל, ואכל כל צורכו. שאלהו הרב 

מי אני ומה חיי,  –מדוע כשאתה יושב לאכול, לא עולה בך המחשבה  –גד אייזנר 

רי אני האם אני ראוי להנות מעולמו של הקדוש ברוך הוא ולאכול בכל פה? ה

 חוטא ופושע...

מכאן מוכח שזו מחשבת היצר הרע להכניסך לדכאון ולא ללמוד, אך לא מפריע 

 לו שתשב ותאכל, ולכן בחדר האוכל הוא לא מפריע לך לאכול כדי שובעך...

יהי רצון שנשכיל לזכור זאת בכל עת, ולדעת מתי לא לחשוב על חסרונותינו, 

 ולהשכיל למלא את חובתנו בעולמנו!  

 שבת שלום ומבורך!

  



 

 חינוך בפרשה / הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ', מפקח בתלמודי תורה ומרצה חינוכי

 לסוסתי ברכבי פרעה

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 קכב ודעמ 

 חינוך

חינוך בפרשה / הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ', 

 מפקח בתלמודי תורה ומרצה חינוכי

 לסוסתי ברכבי פרעה 

קיבלנו את הקב"ה הוציאנו טרם צאתו ממצרים לבין ילד צעיר. הרבה דמיון יש קיבלנו את הקב"ה הוציאנו טרם צאתו ממצרים לבין ילד צעיר. הרבה דמיון יש 

בין עם ישראל בעת התורה, ולפני שהקדושה פשטה בכולנו. בשביעי של פסח בין עם ישראל בעת התורה, ולפני שהקדושה פשטה בכולנו. בשביעי של פסח 

קטרגו מלאכי השרת 'הללו... והללו...'. היה מקום לקטרוגם, עדיין היינו קטרגו מלאכי השרת 'הללו... והללו...'. היה מקום לקטרוגם, עדיין היינו עדיין עדיין 

טרם השתחררנו מזוהמתם. אך הים ראה, וינוס! ראה את טרם השתחררנו מזוהמתם. אך הים ראה, וינוס! ראה את   ,,שקועים 'בבוץ המצרי'שקועים 'בבוץ המצרי'

. בכך . בכך שהתנסה והתגברשהתנסה והתגבר  'וינס ויצא החוצה', ראה את ארונו של יוסף, הנער הצעיר'וינס ויצא החוצה', ראה את ארונו של יוסף, הנער הצעיר

  יש תקוה לכולנו.יש תקוה לכולנו.

פותחים במילים 'משל לאב המוליך את פותחים במילים 'משל לאב המוליך את מדרשי יציאת מצרים שזורים במשלים המדרשי יציאת מצרים שזורים במשלים ה

בנו'. בנים צעירים אנו לאבינו מלכנו, בלתי מעוצבים ובלתי יציבים. גם לנו, בחינוך בנו'. בנים צעירים אנו לאבינו מלכנו, בלתי מעוצבים ובלתי יציבים. גם לנו, בחינוך 

ילדינו, צפויות עליות ומורדות, ימי זוהר וימי אופל. אל לנו להיבהל מכך, כי זוהי ילדינו, צפויות עליות ומורדות, ימי זוהר וימי אופל. אל לנו להיבהל מכך, כי זוהי 

דרך החיים. כמו בימי צאתנו ממצרים שהקב"ה הוליכנו, גם כאשר הקשינו לו דרך החיים. כמו בימי צאתנו ממצרים שהקב"ה הוליכנו, גם כאשר הקשינו לו 

  ורף שוב ושוב.ורף שוב ושוב.עע

התקדמנו אל עבר ארץ ישראל תוך מעידות רבות, אך ה' לא נטשנו. כך, הורים התקדמנו אל עבר ארץ ישראל תוך מעידות רבות, אך ה' לא נטשנו. כך, הורים 

ומורים בונים ומלטשים את הנער הצעיר, תוך ידיעה שהנסיעה לא תמיד חלקה. ומורים בונים ומלטשים את הנער הצעיר, תוך ידיעה שהנסיעה לא תמיד חלקה. 

  ממתינים להצלחה שתאיר.ממתינים להצלחה שתאיר.

קראתי על הגאון המופלא הרב אברהם גניחובסקי זצ"ל, שדרכו היה להתבונן קראתי על הגאון המופלא הרב אברהם גניחובסקי זצ"ל, שדרכו היה להתבונן 

ס לעבודת השם.  בכל דבר לעומק, ואףבכל דבר לעומק, ואף כֵּ ס לעבודת השם.שיחות חולין שנקלעו לאזניו היה מנ  כֵּ   שיחות חולין שנקלעו לאזניו היה מנ 

מעשה, ונהג מונית ירושלמי עמו נסע הרב, הצביע על צומת רועשת והכריז מעשה, ונהג מונית ירושלמי עמו נסע הרב, הצביע על צומת רועשת והכריז 

ל, כאן ניצלו חיי!', המשיך וסיפר נרגשות שבעבר היה פרש משטרתי, עד ל, כאן ניצלו חיי!', המשיך וסיפר נרגשות שבעבר היה פרש משטרתי, עד --'תודה לק'תודה לק

שפעם נפגע הסוס והעיפו ארצה. משאית דרסה את הסוס, והפרש שהועף נפצע. שפעם נפגע הסוס והעיפו ארצה. משאית דרסה את הסוס, והפרש שהועף נפצע. 

ָסָרש משירותו במשטרה, ובדמי הפיצויים לאלא ׁש ה  ָסָרש משירותו במשטרה, ובדמי הפיצויים חר חודשי אשפוז והחלמה, ָסר  ׁש ה  חר חודשי אשפוז והחלמה, ָסר 

  בשלשת היסודותבשלשת היסודותוהפנסיה רכש מונית. המשיך ואמר 'הייתי טוב בעבודתי. שלטתי והפנסיה רכש מונית. המשיך ואמר 'הייתי טוב בעבודתי. שלטתי 

  הנדרשות מפרש מומחה'.הנדרשות מפרש מומחה'.

כשעליך לפנות כשעליך לפנות   ––ראשית ראשית   כשהרב התעניין מה אילו 'שלשת היסודות', הסביר:כשהרב התעניין מה אילו 'שלשת היסודות', הסביר:

  בהדרגהבהדרגה  מושכות הסוס בבת אחת. יש למשכומושכות הסוס בבת אחת. יש למשכו  ימינה או שמאלה, אין לגרור אתימינה או שמאלה, אין לגרור את

  , וכך למנוע התנגדות., וכך למנוע התנגדות.ובעדינותובעדינות



 

 חינוך בפרשה / הרב יחיאל מיכל מונדרוביץ', מפקח בתלמודי תורה ומרצה חינוכי

 לסוסתי ברכבי פרעה

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 קכג ודעמ 

בטוח! בטוח!   ! הסוס כנוע ומקבל מרות מרוכב! הסוס כנוע ומקבל מרות מרוכבנחישותנחישות  עליך להראות לסוסעליך להראות לסוס  --יסוד שני יסוד שני 

  הרב שואל, והיסוד השלישי? מסבירו האיש, שלכל סוס יש את ה'שיגעון' שלו.הרב שואל, והיסוד השלישי? מסבירו האיש, שלכל סוס יש את ה'שיגעון' שלו.

פר האיש, הסוס שלי פר האיש, הסוס שלי במקום להיאבק בתכונה זו, צריך 'לחיות' עמה. לדוגמא, מסבמקום להיאבק בתכונה זו, צריך 'לחיות' עמה. לדוגמא, מס

אהב לראות בלונים עפים. ידעתי שכאשר הוא נעצר לראות בלון מתרומם בשמים, אהב לראות בלונים עפים. ידעתי שכאשר הוא נעצר לראות בלון מתרומם בשמים, 

  בסוס! בסוס!   אי אפשר 'להילחם'אי אפשר 'להילחם'  אמתין עד שהבלון יתרחק מן העין, כיאמתין עד שהבלון יתרחק מן העין, כי

הרב שמע בשקיקה, כאשר מחשבותיו מתאמות בין מה ששמע לבין 'לקח לחיים'. הרב שמע בשקיקה, כאשר מחשבותיו מתאמות בין מה ששמע לבין 'לקח לחיים'. 

ה, איך ארעה התאונה, זו ה, איך ארעה התאונה, זו ואז שאלו הרב: "אם כדבריך ששלטת ביסודות הרכיבואז שאלו הרב: "אם כדבריך ששלטת ביסודות הרכיב

! עצרתי בצומת ! עצרתי בצומת שהאשמה בישהאשמה בי  האמתהאמתשניצלת ממנו בחסדי שמים?", והאיש ענה: "שניצלת ממנו בחסדי שמים?", והאיש ענה: "

הסואנת והיססתי לאן לפנות. עיכבתי את ההנחיה המתבקשת. הסוס היה מבוהל, הסואנת והיססתי לאן לפנות. עיכבתי את ההנחיה המתבקשת. הסוס היה מבוהל, 

הוא חש בחוסר הביטחון שאחז בי, חסרו לו ידי המיומנות הרגילות להנהיגו. הוא הוא חש בחוסר הביטחון שאחז בי, חסרו לו ידי המיומנות הרגילות להנהיגו. הוא 

  העצוב כבר סיפרתי...".העצוב כבר סיפרתי...".דהר קדימה בבהלה, ואת ההמשך דהר קדימה בבהלה, ואת ההמשך 

הרב גניחובסקי זצ"ל סיפר זאת לשומעי לקחו. בעיניו ראה 'שלשה יסודות' הרב גניחובסקי זצ"ל סיפר זאת לשומעי לקחו. בעיניו ראה 'שלשה יסודות' 

בחינוך הילדים. ראשית, לא לשינויים חדים ומהירים! תכנן את יעדיך, ומשוך בחינוך הילדים. ראשית, לא לשינויים חדים ומהירים! תכנן את יעדיך, ומשוך 

לעבר המטרה! שנית, יש זמנים שהילדים שקועים לעבר המטרה! שנית, יש זמנים שהילדים שקועים   בעדינות שלובה בנחישותבעדינות שלובה בנחישות

נות, ואז המשך במעשה החינוך. חשוב נות, ואז המשך במעשה החינוך. חשוב ב'שיגעונותיהם'. המתן בסבלנות ובסובלב'שיגעונותיהם'. המתן בסבלנות ובסובל

לזכור כי ילד מקבל חינוך רק מהורים הברורים בכיוונם. כשהילד מרגיש הססנות לזכור כי ילד מקבל חינוך רק מהורים הברורים בכיוונם. כשהילד מרגיש הססנות 

  ––הסוס מת, והאיש הסוס מת, והאיש   ––וספיקות אצלנו, הוא נבהל וטועה. במקרה של בעל המונית וספיקות אצלנו, הוא נבהל וטועה. במקרה של בעל המונית 

  סוחב את כאביו בתחושת אשמה...סוחב את כאביו בתחושת אשמה...

ירה לה'... סוס ירה לה'... סוס נתפלל על סייעתא דשמיא, נלמד את 'שלשת היסודות', נשיר שנתפלל על סייעתא דשמיא, נלמד את 'שלשת היסודות', נשיר ש

  ורוכבו רמה! הרים לגובה!ורוכבו רמה! הרים לגובה!

* 

 בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ'

123ymm@gmail.com 

  



 

 שאלות לחידודא/ הרב בנימין צבי יהודה לוי, מח"ס לקוטי רש"י וליל משוררים על הגש"פ –חדוותא 

 חג הפסח תשובות חדוותא דאפטרתא

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 קכד ודעמ 

 חידות

שאלות לחידודא/ הרב בנימין צבי  –חדוותא 

יהודה לוי, מח"ס לקוטי רש"י וליל משוררים על 

 הגש"פ

 חג הפסחחדוותא דאפטרתא תשובות 

 יהושע ה() הפטרת יו"ט ראשון

 איזו הלכה מהלכות מילה התחדשה בימי יהושע? .א

ת( ב)שנא'  הפריעה,דין  ִהיא ָבעֵּ ר ה  ע   ֶאל' ד ָאמ  ה ְיהֹוׁשֻׁ ְרבֹות ְלךָ  ֲעׂשֵּ ִרים ח   ְוׁשוב צֻׁ

ל ְבנֵּי ֶאת ֹמל ִנית ִיְׂשָראֵּ  קהל ממצרים יציאתם בליל כבר שמלו. שנית: ופירש"י ׁשֵּ

 רוח להם נשבה לא במדבר שהיו שנה הארבעים שכל, שנית פעם וזו, יחד גדול

 אמרו ורבותינו(. ב עא) ביבמות ששנינו כמו, למול נוח יום להם היה ולא, צפונית

 :אבינו לאברהם נתנה שלא, מילה פריעת זו, שנית(: שם)

 איזו הלכה מהלכות עירובין נלמדת מן ההפטרה? .ב

ְיִהי( יג), שנא' עיבורה של עירדין  ע   ִבְהיֹות ו   מכאןופירש"י  וכו' ִביִריחוֹ  ְיהֹוׁשֻׁ

 :יריחו בתוך לומר אפשר שאי, העיר מן שהיא עיר של לעיבורה

 קרא דאמר יוחנן ר"א דמי כמתא דמתא דעיבורא מנלן )נו:( ומקורו בנדרים

 ממש ביריחו אילימא ביריחו מאי' וגו ביריחו יהושע בהיות ויהי( ה, יג יהושע)

 בעיבורה מ"ש אלא ומסוגרת סוגרת ויריחו( ו, א יהושע) והכתיב

 ב כב(-תשובות הפטרת שביעי של פסח )שמואל

 אלו מניסי ים סוף מוזכרים בהפטרה )פירש"י כאן ובתהילים יח(? .ג

ָיֶׁשת( יב) .1 כֹות ְסִביֹבָתיו ֹחֶׁשךְ  ו  ת סֻׁ ְׁשר  ִים ח  י מ   חשך וישת: ופירש"י ְׁשָחִקים ָעבֵּ

 מצרים בין מפסיק, והחשך הענן ויהי(: כ יד שמות) שנאמר כענין, לסוכה. סביבותיו

 לישראל

ה( יג) .2 י ָבֲערו ֶנְגדוֹ  ִמֹמג  ֲחלֵּ ׁש ג   הוא בחשך תאמר שלא. נגדו מנגה: ופירש"י אֵּ

, אש גחלי בערו, לפניו אשר נוגה ומאותו, המחיצה מן לפנים הנוגה אלא, שרוי

ההלשון ( ובתהילים )יח, יג( י"רש: )מצרים על חצים שנשתלחו  ָעְברו ָעָביו ֶנְגדוֹ  ִמֹמג 

י ָבָרד ֲחלֵּ ׁש ְוג   המצריים על ועובר בוקע הברד ז"בלע שנט"טרישפא. עברו: ופירש"י אֵּ

 :סוף ים על



 

 שאלות לחידודא/ הרב בנימין צבי יהודה לוי, מח"ס לקוטי רש"י וליל משוררים על הגש"פ –חדוותא 

 שאלות על ההגדה -תשובות חדוותא דהגדתא 

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אספקלריא

 קכה ודעמ 

יֵָּראו( טז) .3 י ו  ל ֹמְסדֹות ִיָגלו ָים ֲאִפקֵּ בֵּ ת תֵּ ֲער  ת' ד ְבג  סוֹ  רוח   ִמִמְׁשמ  : ופירש"י א 

 שבעולם מימות כל נבקעו סוף ים כשנבקע, התהום שנבקע. תבל מוסדות יגלו

 (:קסא רמז שמעוני ילקוט)

 היכן נרמזו האבות? .ד

 צדקתם גמול ה"הקב ששלם, אבות שלשה כנגד .נבר תמים חסיד עם( כו)

 :לבניהם

 היכן מצאנו עננים? .ה

ָיֶׁשת( יב) כֹות ְסִביֹבָתיו ֹחֶׁשךְ  ו  ת סֻׁ ְׁשר  ִים ח  י מ   ויש השני()בפי' : ופירש"י ְׁשָחִקים ָעבֵּ

 כמו, המים ידי על בעבים השמים שמתקשרין', קשר' לשון', חשרת' לפתור

 המהדקין העץ זרועות שהם(, לג ז, א-מלכים) המכונה באופני האמור' וחשוריהם'

 :יחד עיגוליה וקושרין

ַכתהלשון  ובתהילים )יח, יב( ִים ֶחשְׁ י מ   שבעבי. מים חשכת: ופירש"י ְׁשָחִקים ָעבֵּ

 סביבותיו  אשר חשך הם שחקים

 ולשון כברה?

 על נופל שהוא, הוא כברה לשון. )שם בפי' הראשון( חשרת י"בפסוק הנ"ל פירש

 . בכברה אותו חושרין: הרבה באגדות אומר הוא וכן(. ב ט תענית) דק דק הארץ

 לשון רמיסה?

ם( מג) ר ְוֶאְׁשָחקֵּ ֲעפ  ם חוצֹות ְכִטיט ָאֶרץ כ  ם ֲאִדףֵּ , ארמסם. ארקעם: ופירש"י ֶאְרָקעֵּ

 :ברגל ורקעך(: ו כה) ברגלך ורקע(: יא ו: )יחזקאל בספר יש והרבה

 ולשון ברירות?

ל( לא) ְרכוֹ  ָתִמים ָהאֵּ ת ד  , ברורה. צרופה' ה אמרתופירש"י  וכו' ְצרוָפה' ד ִאְמר 

 :ועושה מבטיח

 שאלות על ההגדה - דהגדתאתשובות חדוותא 

 ישראלמהא לחמא עניא עד גאל 

 (?2היכן הוזכרה "יד ה'" ) .א

ֶדֶבר זוֹ  - ֲחָזָקה ְבָיד ר ְכָמה, ה  ָנֶדה ֲאֶׁשר ְבִמְקְנךָ  הֹוָיה' ד ַיד ִהמֵּה: ֶׁשֶמֱאמ  ןוִסים, ב  , ב 

ֲחֹמִרים ִלים, ב  ְגמ  ָבָקר, ב  ֹעאן ב  ד ֶדֶבר, וב   .ְמֹאד ָכבֵּ

ִבי י ר  ְגִליִלי יֹוסֵּ ר וכו' ה  ים אֹומֵּ ה ְבִמְצר  ר הוא מ  ִםים ו ֹיאְמרו אֹומֵּ ְרטֻׁ ח  ְרֹעה ֶאל ה  : ס 

ע ל, ִהוא ֱאֹלִקים ֶאְצב  ָים ְוע  ה ה  ר הוא מ  ל ו י ְרא אֹומֵּ ה ַהיָּד ֶאת ִיְׂשָראֵּ ֹדלָּ  ָעָׂשה ֲאֶׁשר ַהגְׁ
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ים' ד ָמה וכו', ְבִמְצר  ע ָלקו כ  כֹות ֶעֶׂשר ְבֶאְצב  ָתה ֱאמֹור. מ  ע  ים: מֵּ  ֶעֶׂשר ָלקו ְבִמְצר 

כֹות ל מ  ָים ְוע  כֹות ֲחִמִחים ָלקו ה   .מחמ 

 (?3היכן הוזכרה בהגדה "נתינת התורה" )לפחות  .ב

ָםקֹום ָברוךְ  רוךְׁ . הוא ָברוךְ , ה  ַתן בָּ ה ֶשמָּ םוֹ  תֹורָּ ל ְלע   .הוא ָברוךְ , ִיְׂשָראֵּ

ְרָבנו ִאלו ר ִלְפנֵּי קֵּ י ה  ֹלא, ִסינ  ַתן וְׁ נו נָּ ה ֶאת לָּ יֵּינו .ַהתֹורָּ  . ד 

ן ִאלו תֹוָרה ֶאת ָלנו ָנת  ל ְלֶאֶרץ ִהְכִניָסנו ְוֹלא ה  יֵּינו, ִיְׂשָראֵּ  . ד 

ל ת ע  ח  ָמה, א  ָמה כ  ַנַתן וכו', וכ  נו וְׁ ה ֶאת לָּ  וכו' ,ַהתֹורָּ

 (?3היכן נזכרו או נרמזו "מלאכים" ) .ג

נו .1 ים' ד ו יֹוִצאֵּ ל ֹלא - ִמִמְצר  י ע  ךְׁ  ְידֵּ אָּ ל ְוֹלא, ַמלְׁ י ע  ל ְוֹלא, ָׂשָרף ְידֵּ י ע   ,ָׁשִליח   ְידֵּ

ִבי .2 ר ֱאִליֶעֲזר ר  ִין: אֹומֵּ ָכה ֶׁשָכל ִממ  ָכה מ  ִביא ומ  ָףדֹוׁש ֶׁשהֵּ ל הוא ָברוךְ  ה   ע 

ִםְצִרים ִים ה  ע ֶׁשל ָהְיָתה ְבִמְצר  ְרב  כֹות א  ר מ  ח: ֶׁשֶמֱאמ  ל  סוֹ  ֲחרֹון ָבם ְיׁש  ם ֶעְבָרה, א   ָוז ע 

ַלַחת, ְוָצָרה ֲאֵכי ַמשְׁ ַעים ַמלְׁ  .רָּ

ֶחֶרב זוֹ  - ְנטוָיה וִבְזֹרע   .3 ר ְכָמה, ה  ְרבוֹ : ֶׁשֶמֱאמ  ל ְנטוָיה, ְבָידוֹ  ְׁשלוָפה ְוח  ִים ע   .ְירוָשל 

 או ִיָנ  א כא, טז(-ופסוק זה נאמר על מלאך ד' כאמור בתחילת הפסוק )דברי הימים

יָניו ֶאת ָדִויד ַאךְׁ  ֶאת ו י ְרא עֵּ ד ד' ַמלְׁ ין ֹעמֵּ ין ָהָאֶרץ בֵּ ִים ובֵּ ָחמ  ְרבוֹ  ה   ְבָידוֹ  ְׁשלוָפה ְוח 

 וכו'.

 איזה לשון בפסוק מתפרש כריבוי בכמות? .ד

ב ר ְכָמה - וָּרָּ ח ְרָבָבה: ֶׁשֶמֱאמ  ָנֶדה ְכֶצמ  ִתיךָ  ה  ֲעִדי ו ָתֹבִאי ו ִתְגְדִלי ו ִתְרִבי, ְנת   ב 

  ,ֲעָדִיים

 ואיזה כריבוי באיכות?

דֹול צום, גָּ ר ְכמוֹ  - עָּ י: ֶׁשֶמֱאמ  ל וְבנֵּ ִיְׁשְרצו ָסרו ִיְׂשָראֵּ ְצמו ו ִיְרבו ו  , ְמֹאד ִבְמֹאד ו י ע 

א  . ֹאָתם ָהָאֶרץ ו ִתָםלֵּ

 

 

                                                
 וצ"ב החשבון של אצבע ויד כי הלא על מכה אחת נאמר יד במכת דבר. מח

 כל לוי רבי אמר'. ה יד בי יצאה כי א, יג( ושמא הביאור, ש"יד ה'" הוא כליון מוחלט, כמבואר ברש"י עה"פ )רות

  הויה.' ה יד הנה( ט שמות) לכולם אב ובנין היא דבר מכת' ה יד שנאמר מקום

ָתה ִכי ועוד מצאנו בהתראה למכת ברד )שמות ט, טו( ַתי ע  ַלחְׁ ךְ  יַָּדי ֶאת שָּ ְםךָ  ְוֶאת אֹוְתךָ  ָוא  ָדֶבר ע  ד ב  : ָהָאֶרץ ִמן ו ִתָכחֵּ

 אותך והכיתי שלחתיה, בדבר שהכיתים במקנך ידי כשהיתה, רציתי אלו כי'. וגו ידי את שלחתי עתה כי  י"ופירש

  :הבהמות עם עמך ואת

ויתכן א"כ שיש חילוק בין יד ד' במצרים, ליד ד' בבהמתם, שיד ד' במצרים כפי שהיה לבסוף בים סוף היא כליון 

 מוחלט, אבל כשפגעה יד ד' בבהמה רק הבהמה כלתה אבל בעליה רק לקה באצבע.
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 (?2היכן הוזכרה הברכה "הרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים" ) .ה

י ִמְתִחָלה .1 ח ָהיו ָזָרה ֲעבֹוָדה עֹוְבדֵּ ינו וכו' ָוֶאק  ְבָרָהם ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ֲאבֹותֵּ  א 

ֶבר עֵּ ָמָהר מֵּ ךְ  ה  ן ֶאֶרץ ְבָכל אֹותוֹ  ָואֹולֵּ ֶבה, ְכָנע  עוֹ  ֶאת וַָּארְׁ  וכו' ַזרְׁ

י .2 ר ְכָמה - ְמָעט ִבְמתֵּ ְיָמה ֲאבֹוֶתיךָ  ָיְרדו ֶנֶפׁש ְבִׁשְבִעים: ֶׁשֶמֱאמ  ָתה, ִמְצר   ָׂשְמךָ  ְוע 

ֵבי ֱאֹלֶהיךָ ' ד כֹוכְׁ ַמַים כְׁ ֹרב ַהשָּ  .לָּ

 כיצד נלמד מהפסוק שביקש לבן לעקור את הכל? .ו

ִםי ל ִאם( ג, ט ָאִבי, לשון איבוד וכליון, וכדברי המן )אסתר ֹאֵבד שנא' ֲאר  ֶםֶלךְ  ע   ה 

ב טֹוב ם ִיָכתֵּ דָּ ַאבְׁ  וכו'. לְׁ

 שכינה?כיצד נלמד מהפסוק גילוי  .ז

א ֹמרָּ ֹדל ובְׁ רֹ ְכָמה, ְׁשִכיָנה ִגלוי זוֹ  - גָּ ת ָלֹבא ֱאֹלִקים ֲהִנָןה אוֹ : ֶׁשֶמֱאמ  ח   גֹוי לוֹ  ָלק 

ֹןת גֹוי ִמֶקֶרב ַאים, ְנטוָיה וִבְזרֹוע   ֲחָזָקה וְבָיד וְבִמְלָחָמה, וְבמֹוְפִתים ְבֹאֹתת ְבמ  מֹורָּ  ובְׁ

ֹדַלים יֶכם' ד ָלֶכם ָעָׂשה ֲאֶׁשר ְכֹכל ,גְׁ ים ֱאֹלהֵּ ֵעיֶניךָּ  ְבִמְצר   .לְׁ

במראה גדול וכן  -י )פי' ההגדה מחזור ויטרי( וז"ל, "במורא גדול"וביאר ופירש

יורה תרגומי בחזוונין רברבין, ומהו המראה הגדול, זה גילוי שכינה, שנגלה ונראה 

מוראים לשון  להם במצרים, וכן הוא אומר במצרים לעיניך, מדכתיב לעיניך אלמא

 .מטראיה". עכ"ל

 איזה דין מדיני הלילה דרשוהו חז"ל )בהגדה( מב' פסוקים שונים? .ח

ָיב ָודֹור דֹור-"ְבָכל ְראֹות ָאָדם ח  ְצמוֹ  ֶאת ְלה  ִים ָיָצא הוא ְכִאלו ע  ר. ִמִםְצר  . ֶׁשֶמֱאמ 

ה ֶזה ַבֲעבור וכו' שָּ אִתי ַלי' ד עָּ ינו ֶאת ֹלא. ִמִםְצָרִים ְבצֵּ ד ֲאבֹותֵּ ל ִבְלב  ָףדֹוׁש ָגא   ָברוךְ  ה 

ף ֶאָלא הוא ל אֹוָתנו א  ר. ִעָםֶהם ָגא  נו. ֶׁשֶמֱאמ  אֹותָּ ם הֹוַציא וְׁ  וכו'" ַמשָּ

והיינו שדין זה נלמד מב' פסוקים, מהפסוק עשה ד' לי, ומהפסוק ואותנו הוציא 

 משם. וצ"ב מדוע נצרכו לכך ב' פסוקים.

 דין זה בדרש ארבעת הבנים?והיכן נרמז 

ף ָתה בתשובה לבן הרשע, ְוא  ה א  ְקהֵּ ֲעבור: לוֹ  ֶוֱאֹמר ִשָמיו ֶאת ה  ה ֶזה ב  שָּ  ַלי' ד עָּ

ֵצאַתי ַים בְׁ רָּ ֹלא - ַלי. ַמַםצְׁ  .ִנְגָאל ָהָיה ֹלא, ָׁשם ָהָיה ִאילו .לוֹ  וְׁ

 נגאל עמנו.וממילא הוא אינו  -והיינו שהמצוה היא לראות שאנו בעצמנו נגאלים

 היכן נרמז הנס "שמלתך לא בלתה מעליך" וכו'? .ט

ֵכנו ַסֵפק ַאלו רְׁ ר צָּ בָּ ַעים ַבַמדְׁ בָּ ה ַארְׁ נָּ ָםן ֶאת ֶהֱאִכיָלנו וֹלא שָּ יֵּינו ה  שבכלל  .ד 

 הצרכים גם נס זה.

                                                
 ההגדה לרבינו יהודה החסיד כתב "ובמורא גדול חסר כמו מראה".ובטעמי מסורת  מט
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 בחצי הלילה, ואמרתם זבח פסח()ג' פיוטים ראשונים: חסל סידור פסח, ויהי 

 (?2היכן מוזכר אברהם אבינו ) .א

ְחתוֹ  ֶצֶדק "ֵגר ק ִנע  ְיָלה" לוֹ  ְכֶנֱחל   ל 

ַחי וכן "ִגִליָת  רָּ ֶאזְׁ יל ֲחצֹות לְׁ ח" לֵּ  ֶסס 

 היכן נרמזה "גפן"? .ב

ל "ְבָקרֹוב הֵּ ֵעי נ  ", וכוונתו לישראל המשולים לגפן נטוע על כנו, ומקורו ַכמָּה ַנטְׁ

ט( טז-פ, טו )תהיליםבפסוק  בֵּ ִים ה  ה ִמָחמ  ה :ֹזאת ֶגֶפן וְפֹקד וְראֵּ ַכמָּ  ָנְטָעה ֲאֶׁשר וְׁ

 על והשיבך' ל והמיושבת המבוססת.  ימינך נטעה אשר י וכנה"וכו'. ופירש ְיִמיֶנךָ 

 כנך.

 ו"סחיטה"?

ה רֹוךְׁ  "פורָּ ר ַתדְׁ ה ְלׁשֹומֵּ ְיָלה" מ   ִםל 

דוע  ( ג-)סג, ב ומקור הלשון בישעיה ךְ  וְבָגֶדיךָ  ִלְלבוֶׁשךָ  ָאֹדם מ  ת ְכֹדרֵּ ה: ְבג   פורָּ

ַתי ַרכְׁ ִדי דָּ ִםים ְלב  ע  ין ומֵּ  פורה תקרא הגת )שם( ציון ִאִתי וכו' וביאר במצודת ִאיׁש אֵּ

 היין. להוציא הענבים מפררים שם כי

 ושתיית יין?

ַתֵכר ֵלי ַמשְׁ ג ֹקֶדש ַבכְׁ ְיָלה בוֹ  ֶנֱהר  ל  שכוונתו לבלשצר ששתה יין כנגד אלף  ,ב 

 משרתיו.

 היכן נרמז קרבן העומר? .ג

עֹוֵרי ִבְצִליל ִמְדָין "ִנְׁשְמָדה  "ֶפַסח ֹעֶמר שְׁ

ר ִאיׁש ְוִהמֵּה ִגְדעֹון ו ָיֹבא( )ז, יג ומקור הדברים בשופטים סֵּ הו ְמס  עֵּ  ו ֹיאֶמר ֲחלֹום ְלרֵּ

ְמִתי ֲחלֹום ִהמֵּה ךְ  ְׂשֹעִרים ֶלֶחם ְצִליל ְוִהמֵּה ָחל  סֵּ ֲחנֵּה ִמְתה  ד ו ָיֹבא ִמְדָין ְבמ   ָהֹאֶהל ע 

הו ִיֹסל וכו'. ופירש"י צליל ו י כֵּ  על שאופין חררה, שעורים דלחם חרר. שערים לחם ו 

 :בפסח הקרב העומר זכות הוא. שערים לחם: הגחלים

הישועה בזכות העומר שקרב והיינו שכששמע גדעון חלום זה הבין שתבוא להם 

 ביום ההוא, ואכן נשמדה מדין על ידו.

 היכן מוזכר אחד מן הרקיעים? .ד
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ן "ָזךְ  עֹונָּה" ׁשֹוכֵּ י ְמֹעָנה( לג, כז שמקורו בפסוק )דברים ,מְׁ ֶקֶדם וכו' ופירש"י,  ֱאֹלקֵּ

 לשבתו שחקים לו ובירר, אלהים לכל קדם שקדם לאלקי השחקים הם "למעון

שם פסוק )והיינו שהכונה לרקיע הנקרא "שחקים" הנזכר בפסוק הקודם  ,ומעונתו"

ין( כו ל אֵּ רון ָכאֵּ ב ְיׁשֻׁ ִים ֹרכֵּ ַגֲאוָּתוֹ  ְבֶעְזֶרךָ  ָׁשמ  ַקים ובְׁ חָּ  :שְׁ

 באלו כינויים נתכנו המצרים? .ה

ע פתרוס, .1 י "ֶזר  רֹוס ְבכֹורֵּ ְצתָ  ַפתְׁ ֲחִצי ָמח  ְיָלה", ומקורו בבראשית )י, ב  ל  ( יד-יג ה 

ִים ד וִמְצר  ִחֽים ְוֶאת ְלָהִבים ְוֶאת ֲעָנִמים ְוֶאת לוִדים ֶאת ָיל  ְפתֻׁ ֻרַסים ְוֶאת: נ   וכו'. ַפתְׁ

אתמוף ונוף .2 ת , "ִטאטֵּ ְדמ  ֹנף ֹמף א  ח" והם שמות ערים מצריות. ְבָעְבְרךָ  וְׁ ֶסס   ב 

 והאדומים?

ר ִתְדרֹוךְ  , "סוָרהשומר מה מלילה נרמזו בלשון .1 ה ְלׁשֹומֵּ ְיָלה" מ  והכוונה  ,ִםל 

ָנא( ישעיה כא, יא)לאדום הנקרא דומה,  ה מ  ה ַמה ֹשֵמר ַמֵשַעיר ֹקֵרא ֵאַלי דומָּ לָּ  ַמַליְׁ

ר ה ֹׁשמֵּ יל מ   :ִמלֵּ

יעוצית .2 ֶלה , "ְׁשתֵּ עוַצית ָתִביא ֶרג ע אֵּ ח", ומקור הכינוי באיכה )ד, כא לְׁ ֶסס  ( ב 

ת ְוִׂשְמִחי ִׂשיִׂשי  וכו'. עוץ ְבֶאֶרץ יֹוֶׁשֶבת ֱאדֹום ב 

 באיזה כינוי נתכנו האשורים? .ו

נֵּי "ׂשֹורפו פול, ד ְולוד סול ִמְׁשמ  ח" ְיקֹוד ִביק   ֶסס 

ל ַאשור ֶמֶלךְׁ  פול ָבא( ומקורו במלכים ב )טו, יט ָהָאֶרץ וע"ש נתכנו בפיוט זה  ע 

( י, טז)חיילות סנחריב )אע"פ שהיו בדור אחר( ולשון הפיוט עפ"י הפסוק בישעיה 

ן ח ָלכֵּ ל  ָמיו ְצָבאֹות' ד ָהָאדֹון ְיׁש  ת ָרזֹון ְבִמְׁשמ  ח  ד ְכֹבדוֹ  ְות  ׁש ִכיקֹוד ְיֹקד יֵּק   : אֵּ

 והבבלים?

סצול ע   ָכְתָבה י ד , "ס  ֲעקֵּ ח" צול ְלק  ֶסס   ב 

ר( ומקורו בישעיה )מד, כז ה ָהֹאמֵּ ִיךְ  ֳחָרִבי ַלצולָּ ֲהֹרת   האומר: ופירש"י אֹוִביׁש ְונ 

 :התיבשי לבבל האומר. חרבי לצולה

 היכן הוזכר יבין מלך כנען? .ז

ת ַגיד "ִטיס  י ִסִליתָ  ֲחרֶשת נְׁ ְיָלה" ְבכֹוְכבֵּ  ל 

ם( ומקורו בשופטים )ד, ב ַנַען ֶמֶלךְׁ  יַָּבין ְבי ד' ד ו ִיְמְכרֵּ ךְ  ֲאֶׁשר כְׁ ר ְבָחצֹור ָמל   ְוׂש 

ב ְוהוא ִסיְסָרא ְצָבאוֹ   שם על, עיר שם. הגוים בחרושת: ופירש"י ַהגֹוַים ַבֲחֹרֶשת יֹוׁשֵּ

 :ושולטת חזקה שהיתה

ִים ִמן( שם ה, כ)ונלחמו בהם הכוכבים ממסילותיהם שנא'  מו ָׁשמ  חָּ ַבים ַנלְׁ  ַהכֹוכָּ

ם ַסלֹותָּ  : ִסיְסָרא ִעם ִנְלֲחמו ַמםְׁ



 

 שאלות לחידודא/ הרב בנימין צבי יהודה לוי, מח"ס לקוטי רש"י וליל משוררים על הגש"פ –חדוותא 

 שאלות על פיוטי נרצה –תשובות חדוותא דפייטנא 
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 היכן הוזכרה העיר יריחו? .ח

ֶגֶרת ָגָרה "ְמסֻׁ י סֻׁ ח" ְבִעתֹותֵּ  ֶסס 

ֻסֶגֶרת ֹסֶגֶרת ַויַריחוֹ ( ב-א ומקורו ביהושע )ו, ל ְבנֵּי ִמְסנֵּי ומְׁ ין ִיְׂשָראֵּ א אֵּ ין יֹוצֵּ : ָבא ְואֵּ

ע   ֶאל' ד ו ֹיאֶמר ה ְיהֹוׁשֻׁ ִתי ְראֵּ ְלָכה ְוֶאת ְיִריחוֹ  ֶאת ְבָיְדךָ  ָנת  י מ   :ֶהָחִיל ִגבֹורֵּ

 כיצד נתכנו המלאכים? .ט

ַצים נוצצים, "ִהְסִעיד גֹות נֹוצְׁ עֹות עֻׁ ח", והיינו שאברהם נתן למלאכים מצות  מ  ֶסס  ב 

 בפסח

יֶהם( )א, ז ומקורו יחזקאל ְגלֵּ ף ְיָׁשָרה ֶרֶגל ְור  יֶהם ְוכ  ְגלֵּ ף ר  ֶגל ֶרֶגל ְככ  ַצים עֵּ ֹנצְׁ ין וְׁ  ְכעֵּ

 :ָקָלל ְנֹחֶׁשת

 והגאולה? כיצד נקראת הגלות? .י

 הגלות נקראת לילה, והגאולה יום, )כמבואר בחז"ל בכמה מקומות(

ח ר "ָצר  ׁשֹומֵּ ַגם ֹבֶקר ָאָתא ְוָׂשח כ  ה"... וְׁ לָּ  ַליְׁ

ֵרב ֹלֹא יֹום ֹלא הוא ֲאֶשר יֹום "קָּ ה"... וְׁ לָּ  ַליְׁ

ת יֹום ְכאֹור "ָתִאיר ְיָלה". ֶחְׁשכ   ל 

* 

תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת. 

7628366@okmail.co.il 
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 על אם הדרך בואכה קערעסטירה

עם נחיתתנו לאחר כשלוש שעות ומחצה של טיסה, קיבל את פנינו שדה 

 כפיים ישראליות וקבלת פנים הונגרית חמימה.-התעופה שבבודפשט במחיאות

במרחק של כארבעים דקות נסיעה לקרעסעטיר, כמנהג ישראל 'נזכרו' לפתע כמה 

 נוסעים שהם 'שכחו' להתפלל מנחה בשדה התעופה. 

המדריך הישראלי ממעגל אנ"ש התנה בחיוך סלחני את העצירה באם תהיה לכך 

 הנוסעים. הסכמה של רוב 

לאחר שרובם ככולם של הנוסעים לכל הפחות לא הביעו את רטינתם בקול על 

האוטובוס נעצר בקול  –או אם תמצי לומר הצפוי עד מאוד  –העיכוב הבלתי צפוי 

דממה דקה ורוגע הונגרי בצידי הדרך, כשלדידי שכבר התפללתי במניין החטוף 

 ש את ההיסטוריה בידיים''למששבשדה תעופה הייתה זו חוויה בלתי נשכחת 

 ולהפליג על כנפי דמיוני עשרות שנים אחורה במנהרת הזמן.

שאגב יש לציין, שהיא לא הייתה תפילה חטופה כלל  –לאחר תפילת המנחה 

ועיקר, וממש לא ענתה להגדרה של 'תפילה קצרה', כששבנו למקומותינו לקראת 

סידית החלה אט אט עוד נסיעה קצרה יחסית בת כארבעים דקות והאווירה הח

להתלקח, או אז התחלנו לחוש לראשונה, שמלבד החלק החווייתי הפשוט יש לנו 

כאן 'עסק רציני', של נסיעה והשתטחות על קבריהם של גדולי עולם שהארץ רעדה 

 לשמעם.

והנה, לפתע נזרקה לחלל האוויר השאלה המתבקשת בזמנים שכאלו: מיהו זה 

איזה 'מעשל'ה' מרבי ישעיל'ה קערעסטירר. ואיזהו האיש שיש עימו באמתחתו 

כשהבושה הטבעית מנעה מכל אחד מאיתנו הנוסעים הצעירים למכור את 

 –מרכולתו ולפצות את פיו ברבים, הופנו העיניים מטבע הדברים לזקן שבחבורה 

יהודי בעל זקן מלבין ועיניים הספוגות בטוב לב שופע וחמימות חסידית, שהוא 

מאי יננו וירחיב קמעא את אופקינו בשאלה שהזמן גרמא: יהיה זה שיאיר את ע

 . קערעסטיר

הלה, יהודי חסידי בכל רמ"ח ושס"ה, המדושן בחן ומתיקות, והמצטיין בין השאר 

בביטחון העצמי הפנימי של פארצייטישע חסידישע אידן, הסמוכים ובטוחים על 
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בו שמץ של האהבה הממלאת את עולמו של הקב"ה וברואיו הנפלאים, אשר אין 

'חשש יוהרה' ח"ו, פתח את פיו בחכמה במתק שפתיים ושפתיים נושקות, בסיפור 

הוד, אותו כדבריו זכה לשמוע מפה קודשו של רבי איציק'ל מפרשווארסק, -נורא

לא  –, אשר זכתה כרעבע הזכאי לתואר רעבעעל גדלותו הנוראה של רבי ישעיל'ה 

 נזער רו'ב' זכותו יגן עלינו...'הצאלקבל הסכמה נלהבת מ –פחות ולא יותר 

מחזיק אחריו בקול נשנק מהתרגשות, -משנהו, אברך צעיר לימים, מחרה

שבדידיה הוה עובדא בקרוב משפחה ]הוי אומר לכאורה הוא עצמו[ שעד לפני 

התפילה על קברו של רבי ישעיל'ה היה בחור מבוגר בן שלושים וארבע שלמרבה 

גו, הוא שמצבו של אותו קרוב משפחה נגע הצער עדיין לא זכה למצוא את זיוו

לליבו, קם ועשה מעשה ונסע לרבי ישעיל'ה קערעסטיר בכדי לבקש ממנו שיחיש 

את הישועה המיוחלת בעבור שאר בשרו, והוא אף הבטיח כנהוג אצל רבי 

ישעיל'ה שאם יקרה 'המופת' שניתן ליחסו לרבי ישעיל'ה הוא ישוב פעם נוספת 

סוף הנחיתה מהמטוס הישועה באה והקרוב משפחה התארס 'עד לקברו של הצדיק. 

בשעה טובה ומוצלחת, ועכשיו כפי שהבטחתי אני אכן באתי לקברו פעם נוספת 

 סיים בפאתוס.כדי להודות לו', 

אם כאן בארץ ישראל עקב 'תעשיית הישועות' המילה 'ישועה' גורמת לך 

ההשפעה, הרי ששם  להושיט ידיים באופן אינסטינקטיבי לכיס בכדי לאמוד את

היה לסיפורי הישועות צליל ערב ומעורר סימפטיה, המצית את דמיונם של כל 

 שם בחביוני ליבם.-אותם המצפים לישועה, באותו מקום פנימי ואמיתי אי

 'הצדיק והאגדה' –בביתו של 'ר' ישעיל'ה' 

ו תוך כדי דיבור והתעסקות בסוד גדולתו של ר' ישעיל'ה, מוצאים אנו את עצמינ

בפתע פתאום ליד ביתו של הצדיק האגדי, כשמתברר לנו ברגעים אלו, שחרף 

העובדה שקערעסטיר תופסת מקום של כבוד במפת ההוויה היהודית של מעלה, 

שם במשעולי -ציורית נידחת אי הרי שלמעשה אותו צדיק התגורר בשטעטעלע

המורק  ארץ הטוב והרוגע, השלווה והחום, כששמו הטוב של הצדיק –הונגריה 

כשמן טוב אשר ריחו הערב נודף למרחקים הוא זה שצרב את שם העיר במודעות 

 –היהודית וממנו בא סוד פרסומה הגדול של אותה 'עיירה' הונגרית פסטוראלית 

 שהיא ספק ישוב ספק כפר.

מה קודם עצירתנו הטעים המלווה, או אם תמצי לומר 'המדריך', צעיר חסידי -זמן

שלושים, את פשר העצירה החריגה בעולם -טווח גילאי עשריםנמרץ וחייכן נצחי ב

הנסיעות לקברי צדיקים ליד 'בית של צדיק'. טוען הוא, כי המסורת היהודית יודעת 

לספר, על שקודם פטירתו של רבי ישעיל'ה, ראה הצדיק הרחימאי את חסידיו 
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יו, 'אל הבוכיים המבכים מרה: 'רבינו על מי נטשת מעט הצאן' ונכמרו עליהם רחמ

 "הלא השארתי לכם את ביתי..."דאגה בני', הפטיר לעברם בחיוך מעודד, 

קשה לתאר ל'ישראלים צבריים' המאמינים רק ב'הרגשים' גבוהים, את הקסם 

הקמאי החינני והלחלוחי, של ישיבה ליד שולחנות ערוכים במאכלים ומשקים 

 –ל ישועות מוכחות' יומין של צדיק הונגרי אוהב ישראל ו'פוע-בתוככי בית עתיק

כמו אותו סיפור שסופר באוטובוס מפי בעל המעשה. צדיק אשר עיקר עבודתו 

הייתה 'להאכיל פיות של יהודים רעבים' ולדאוג לצרכי גופם, ובדרך ממילא כאשר 

הגוף שבע ונינוח לאחר שקיבל את שלו גם צורכי הנשמה יבואו על תיקונם, 

, וישנם 'רזין'קים שאומרים 'תורות' ובהם כמליצתו החכמנית המפורסמת: "יש צדי

". רזון, ואני עסוק ב'לשובע ולא ל'רזין דרזין'אף כאלו שהגדילו לעשות ואומרים 

זאת ועוד: "ישנם רבי'ים המלמדים את צאן מרעיתם את הסוגיות הקבליות של 

 'שיעור קומה' ואני עסוק בלהגביה את שיעור קומתם של יהודים שבורי לב".

את שיעור קומתם' של יהודים שבורי לב במלוא ה'דרך ארץ' הראוי ב'להגביה 

בפני שברון ליבם ורגישותם השברירית, נכלל גם בין השאר, לשבת עם אדם 

שנפשו אינה לגמרי בקו הבריאות השופך בפניך את ליבו, על שכלו כל הקיצין 

ו וברירת המחדל הבודדה שנותרה לו לפליטה היא ההתאבדות, ולתכנן יחד עימ

לפרטי פרטים, כיצד היא הדרך הקלה והמהירה ביותר לשים נפשו בכפו עם 

'גם רבי ישעיל'ה הוא מינימום מנת יסורים, עד שביני לביני, כשהשוטה חש ש

יכל להבליע 'חשש', שמא הוא 'עתיד למות' ח"ו, ובכך על ידי ההקשבה  תרנגול...'

יהיה סיפק בידו להכות הסבלנית לגדוע את רעיון העוועים בעודנו באיבו בטרם 

 שרשים ולהגיע ל"ע לכדי 'מעשה בפועל' ר"ל.

* 

בהכנסת אורחים שבביתו של הצדיק המלא 'בכל טוב ארץ הונגריה', לנוכח 

החמימות השלווה הממלאת את חללו ומשרה אווירה קסומה שלא מעלמא הדין, 

 השעון כמו עוצר מלכת ומאבד את משמעותו. 

גי ה'אדם טועה בשעה אחת' שבהבדלי השעות הדברים אמורים, לא רק במוש

כמו נהפך לחפץ מיותר בעליל,  –השעון  –שבין ישראל לפולין, אלא שהריהו 

טכניות של כל אחד ואחד מהנוסעים -כאשר נעלמות כל המגבלות הארציות

הממהרים אפוא בימים כתיקונם איש איש לפועלו, משועבדים לסדרי הזמנים 

 רצים ממטלה קיומית אחת למשנתה.-יר אציםשבעולם העשייה וממהרים תד

הנוכחות האגדית של רבי ישעיה'לה בכל המתרחש בביתו לאחר פטירתו היא 

ציורית ומוחשית ממש כמו בחייו, האוכל אם כי שאין בו 'השגות ישראליות 
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גבוהות בתאוות האכילה' הוא 'אנושי ועדכני' בדיוק כבימיו של רבי ישעיל'ה, 

'שמנה לחמו' די והותר אבל לאחרים נותן הוא 'מעדני מלך' אשר לו עצמו הייתה 

 כ'יד המלך', יותר ממושגי השגות הנמושות בימים ההם. 

כאשר הוגשה לעברי מנה אחרונה חיפשתי אחר כפית בכדי לאוכלה 'כאחד 

האדם', והנה רגע כמימרא לאחר תחילת החיפוש וכבר מוגשת לעברי כפית מעבר 

חן, על משקל דברי הגמרא שאדם -עסטירית וענוותאחד המארחים בנדיבות קער

המוכר לחבירו שדה אזי במכירה נכללת גם 'הדרך לשדה'. או אז כמו ראיתי לנגד 

עיני רוחי את רבי ישעיה'לה הגדול בכבודו ובעצמו לאחר שאזל מלאי האוכל 

הגדול, התר בנרות אחר דבר מאכל בכדי להאכיל עוד יהודי רעב, ולמלא את 

ישעיה'לית' מתקָתקה, המעניקה -שמיים והרוחניים בחמימות: 'רבימצבריו הג

 איתנים לשבועות רבים.-כוחות

 בחלקת הקבר בו ישועות מקיפות

לאחר טבילה בת כמחצית השעה מלוא חושינו וישותנו במעיין האהבה המפכה 

-בבית הגדול לאלוקים בקערעסטיר בעוצמה ועדנה כאחד, קמנו ועלינו חבורות

עה המובילה אל המקום שם חלקת מחוקק ספון, שם על פי הידוע חבורות להס

נספגו בכמעט שני יובלות השנים שחלפו מיום פטירתו של הצדיק: 'הררי תפילות' 

ו'נחלי דמעות' של יהודים רבים, אשר מצאו בקברו של הצדיק את שאהבה נפשם 

 להם.ככתובת המתאימה ביותר להוות את 'כותל הדמעות' ו'מציבת התפילות' ש

לאחר נסיעה בת כמה דקות ירדנו בקצה כמה שדות, כשבשעות אלו של 

האשמורה הראשונה של הלילה יחד עם החושך והעלטה האופפים את היקום, 

שורה על שדות אלו השראה מיוחדת של ברכת אלוקים, בפתיחת צינורות המוח 

 בראשית' אוהבת-לרווחה ושחרור העורקים הסתומים במורשי הלב, ב'פשטות

 הממיסה כל לב, וזרוע הימין המקרבת.

אם המדרגות הבוציות היורדות אל חלקת הקבר גרמו לנו לרתיעה כלשהי 

מ'היכל האהבה' הלזה, הרי שחיש מהרה חזרנו לעשתונותינו. היה זה כשראינו 

-בעינינו כיצד השומר בעל הלבוש היהודי הקמאי המסורתי, בעל זוג עיניים טובות

-'פשטותולמינו, מחזיק בידו קנקן מים, ובמין אותה טובות מהזן הנדיר בע

מכמירת לב אשר אין עלי עפר משלה מוזג הוא מהמים  קערעסטירית'-בראשיתית

 לכל באי הבית הקדוש הזה, כשכמעט ואף נוטל הוא את הידיים לכל אחד ואחד...

אז, כשטרם שהינו בפולין, עוד לא ידענו להעריך את 'התופעה המפעימה', שניתן 

פשוט להיכנס לקבר של צדיק בלא להיאלץ להיפרד מכמה עשרות דולרים 

)לפחות(, ברם, למרות זאת, נמסנו כשראינו את הטוהר הנוגע ללב והפורט על נימי 
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דיק אליו נסעו הנפש של אותו יהודי נלבב, אשר נפשו קשורה בנפשו של הצ

אבותיו בעבותות אהבה עזים, ובשל כך אין הוא מואיל לוותר על הזכייה העצומה 

 לזכות בגופו לשמש את באי היכלו של הצדיק.

כשנכנסנו לבניין הקבר מצאנו בין מספר הקברים את קברו של רבי ישעיה'לה. 

שוני כשהעפתי מבט סקרני אופייני לעבר שורות התארים, בכדי לברר במקור רא

מבלי אמצעי פרסומת שונים ומשונים למיניהם, את מידת ההערצה שרחשו חסידי 

קערעסטיר לרבם הנערץ, אזי ציפתה לי הפתעה נעימה. התברר לי, שתושבי 

קערעסטיר היו בני כפר טיפוסיים, ישוב'ניקעס בלע"ז, והשגותיהם ואופקיהם לא 

ות המודרניזציה של חרגו מתחום קערעסטיר רפתם ופרתם, והשמועות על חשיב

התארים לא הגיעו לאוזניהם. התארים שעל המציבה הינם פשטניים למדי, במושגי 

ימי קדם ובוודאי במושגי זמנינו, מה שמשרה אווירה נינוחה ובלתי מאיימת, בלא 

'רזין דרזין' ובלי 'סוד ההשתטחות', אלא סתם כך יהודים מתפללים על 'קבר 

 צדיק', פשוט וחלק.

 גאולה באוהעל   -כלים' בהכנסת אורחים קערעסטירית וכיסופי איד-'גוטער

והארוכה, הקצרה מבחינת הזמן, והארוכה מבחינת -בתום 'ההשתטחות' הקצרה

'הטענת המצברים' של כוחות הנפש הפנימיים בהתחדשות ורעננות, יצאתי מעל 

פני הקבר בדומיה פנימית ושלוות נפש עמוקה ופשוטה כאחד, כשתחושה של 

 ות נעימה וכובד ראש ערב נמסכת בעצמותי כשמן המור.רצינ

כשראיתי את הנוף המלבב הנפרש לנגד עיני, של שדות בלתי מוריקים, אשר כבר 

נושאים המה בכנפי  –או דווקא בגלל זאת  –ראו ימים יפים מאלו, ולמרות זאת 

נבילותם ניחוח של פעם, אזי התמלאתי לרבע שעה של חסד בחשק אדיר לשכוח 

רי מעולם ומלואו, ולהתמסר לגמרי בכל הווייתי לאותה נהר אהבה אשר שילח לגמ

את יובליו בכפר הקטן והזנוח שבאמצע הונגריה התופס אותך בכל ישותך 

במלקחיים אוהבות ענוגות ומעודנות, באהבת בראשית נדירה של אותם רגשות 

וי בשיא פשוטים בנפש המודחקים אל מחוץ לתחום בחיי סאון, הבאים לידי גיל

 יפעתם, באותם מקומות ציוריים בהם לא נגעה כמעט יד אנוש.

ברסיסי זמן נדירים אלו, בהם כל הכוחות הפנימיים והחיצוניים השכליים 

הרגשיים מתאחדים לחטיבה אחת של מרגוע, ומתמזגים לכדי הרמוניה שלווה 

חך וקסומה אחת, שכולה אומרת 'שמחה וטוב לבב', אזי נישא הנך על כנפי רו

כפריים של -לאותו 'עולם שכולו טוב' 'מנוחת אהבה ונדבה', של חיים הונגריים

אנשים 'הקרוצים מחומרים היסטוריים' ו'זן שנכחד', המאמינים באופן שלא יאומן 

שמונים שנות חיים בלא להרקיע שחקים -בטוב שבבריאה, ומעבירים להם שישים



 

 יומן הלב / הרב זאב קופילוביץ

 רשמי מסע –'הונגריה של מעלה' 

  

 ח"תשע פסח של לשביעי אאספקלרי

 קלו ודעמ 

לע ולו פעם אחת בחיים ולשייט בספירות דמיוניות, ולא איתרע מזלם להיק

 לתככים ומזימות.

דממה מקורית מהסוג המרגיע והכלל אינו  –לפתע השתררה לה דממה מוחלטת 

מפחיד, הבליחה במוחי ההארה, שדווקא האווירה הכפרית הפשוטה נעדרת יצרי 

הקנאה ונטירת איבה אשר הכניסה את כוחות הנפש של מרבית יהודי קדם 

יא זו שלעיתים הצמיחה לה גדלויות מפתיעות של לתהליך של ניוון וקמילה, ה

אינשי דביה עילאה כמו רבי ישעיה'לה, זה שצדיקי דורו כל אחד בסגנונו הוא 

המשילו את גדלותו ברוב חזיונות, כמי שעל ידי מידת הכנסת אורחים העפיל 

לדרגות גבוהות ביותר, שזו אפוא ללא ספק 'תופעה חריגה' בעולמם של צדיקים 

 הבאים בסוד ה'. ואראלים 

כשהיה זה רבי אשר זאב ורנר רבה של טבריה, זה שחידש חידושים נפלאים 

שוברי שיאים וקורעי אופקים והשגות ב'עמוד החסד', וכמפיבושת בשעתו למרות 

שמעולם לא פגע ח"ו ביהודי היה מכלים ומבייש את כל אותם 'אנשי חסד' שזחה 

יה העולם עומד, אשר התבטא דעתם עליהם בגין מדרגותיהם במידה זו שעל

 אודותיו חכם עתיק אחד, כמי שהיו לו 'גוטער איד כלים' במידת החסד.

'גוטער איד כלים' במידת החסד, הוי אומר, ש'תכלית הידיעה שנדע שלא נדע', 

שכן אנו הקטנים מודדים גדלויות באמות מידה קלילות של 'שנות האלפיים', 

ה גמורה ליהודים הפשוטים אומרי ומעניקים את התמימות והפשטות במתנ

התהילים, שאמנם אימותינו שחו באוזנינו בילדותינו מפעם לפעם על הרעשים 

הגדולים שחוללו היהודים הללו בשמים, ושמלאכים ושרפים התמוגגו עד כלות 

מטעויותיהם המביכות בעניינים שהם מיסודי היהדות, בבחינת: 'ולגלוגו עלי 

בעם' יודעים 'את האמת' שהם עדיין נותרו יהודים  אהבה', ברם, אנו 'המבינים

פשוטים, וכשאותם 'יהודים פשוטים' לכאורה זוכים למדרגות גבוהות במעטפת 

 עמל מופרכת כליל.-פשטנית, הרי שהֶתזה שנבנתה בדי

החשיבה הלזה, שהלא 'אין החי מכחיש -אם כי, מן הסתם יש מן האמת בהילוך

ם שהעפילו לדרגותיהם בדרכים המקובלות את החי', שגדולי הדור המה אנשי

כנתיבים המוליכים אל הגדלות, ואותם אנשים פשוטים בעלי תמימות יהודית 

חיננית נותרו, לפחות לפי משקפי עולם העשייה שלנו, כיהודים פשוטים יקרין 

שבערכין ותו לא, אך עם זאת יש לזכור, שאמנם אמרו צדיקים 'ותן חלקינו 

דרכים כיצד לעבוד את ה' והדרך המובחרת מביניהם היא בתורתך' שישנם הרבה 

על ידי תורה, ברם כדאמרי אינשי: 'לכל כלל יש יוצא מהכלל', וישנם לפעמים 

'אנשים גדולים' בכל מהותם, שאכן הדרך שהובילה אותם אל הגדלות הייתה דרך 
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פשוטה יחסית, אבל סוף פסוק הוא, שבניגוד לשאר ההולכים בדרכיהם הם הפכו 

 דרכים הידועות רק ל'תמים דעים' לגדולי עולם.ב

להטעמת הדברים לחיך וליישבם בשכל, ישנם את דברי הרמב"ם הידועים במורה 

נבוכים, שתולה את 'המידות הטובות' כמי שבאים מ'הצורה' שבאדם ואת 

'המידות הרעות' כמי שבאים מ'החומר' שבאדם, ואמנם אין ספק שישנם אנשים 

אשר עשאם אלוקים ופרקו מעליהם עול החשבונות הרבים רבים ש'הלכו ישר כ

אשר ביקשו בני האדם' ועדיין לא הפכו ל'אנשים גדולים', תשובותיהם לשאלות 

הראשונות הנשאלות בבית דין של מעלה 'נשאת ונשאת באמונה' 'קבעת עיתים 

לתורה' 'צפית לישועה' תהיינה 'הן' רבתי, אך הם עצמם יוותרו בפשטותם 

עצם השמים לטוהר, ועם זאת פשוטה. ברם, ישנם צדיקים ייחודיים הטהורה כ

ונדירים כמו רבי ישעיה'לה, שבפשטותם הכנה והאמתית לתכלית פתחו חרכים 

 לעולם הגדלות ולבסוף הפכו לגדולים של ממש.

בראשיתית זו פותחת בין השאר את סכרי 'מעייני הישועה', כשם שמצינו -גדלות

הדשן שנדמית בהשקפה ראשונה כ'מלאכה בזויה' בבית המקדש שעבודת שפך 

אשר נעשית בלית ברירה בבגדים מיוחדים, כשהכהן שעלה בפיס הרגיש מסתמא 

מה לעומת חבריו שעסקו בעבודת הקרבנות, פיזרה ניחוחות גן עדן -נחיתות

למרחקים גדולים, והיא היא זו שבמקום שם נשפך הדשן ראו ישועות לדורות כפי 

רי הפרחי בספרו 'כפתור ופרח', שעד ימיו נוהרים כל הנתונים שכותב רבי אשתו

בצר ובמצוק בארץ ישראל ל'מקום שפך הדשן', ורואים ישועות גדולות מעל לדרך 

 הטבע...

אם בבית המקדש היה זה ה'ירויון מדשן ביתך' זה שבישם את חלל האוויר בריח 

נחל המפכה מי  –ם' נהרות האפרסמון, אזי בקערעסטיר ישנו את ה'נחל עדניך תשק

עדן מתוקים וערבים צלולים וראויים לשתיה מרווה גוף ומשתיקה נפש, בו שוררים 

גומלין הדדיים בין הצדיק למבקרים, הצדיק מעניק ישועות, והם לעומתו -יחסי

מבטיחים שישובו לקערעסטיר פעם נוספת בכדי להודות לו על טרחתו למענם, 

יח גלוי וישיר, כנה וחסרת כפפות, כזה, עלול ש-זאת בעוד שאצל צדיקים אחרים דו

 לשאת צליל צורמני ומעורר קפידות.

להשלמת התמונה וסיום המסכת ששמה קערעסטיר, בטרם נפנה לקראת היעד 

הנכסף הבא ששמו 'אוהעל', מה מתאים יותר מאשר להביא בזאת את המעשייה 

'בעל המעשה' האופיינית הנפלאה ששמעתי מידידי הרב אליהו רייך אשר שמע מ

נכדו חורגו של רבי ישעיה'לה שסבתו נישאה עם רבינו, ושהוא שלא זכה להכיר  –

 רצון.-את הצדיק שנפטר בהיותו כבן שלוש שמע זאת מפיה בעת
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היו אלו הרגעים שלפני החופה, בהם פני הצדיק, בעלה לעתיד, האירו כתמיד 

ווי הסלע בסתר באור מסתורי טמיר וזוהר, ובערו ביקוד מאופק המוצנע בחג

המדרגה, ואו אז בעיצומם של הרגעים המתוחים ההם כשהמוני החסידים צובאים 

על הפתחים ונדחקים בכדי לראות את פני הצדיק ביום שמחתו, ולפתע הריהו 

 קורא לה, ובניגוד למקובל פותח עימה בדברים הבאים: 

ם עולה כעת בחזוני עליתי לשמים, וראיתי כיצד נשמה של אדם דגול ומפורס

למרום ועומדת לתת דין וחשבון על מעשיה בפני בית דין של מעלה. כצפוי, נצפים 

רצים לקראת מקום -עגלות עמוסים במצוות ומעשים טובים כשהם אצים-עגלות

המשפט בכדי להעיד על בעליהם ולסנגר עליו ביום הדין הגדול והנורא. לעומתם, 

ישות, שבשוליהן נדחקו כמה פסעו בעצלתיים כמה עגלות בודדות קטנות ומבו

עבירה'לאך פעוטים, כאן רגע של ביטול תורה, וכאן רגע של לשון הרע שאינו 

לגמרי לתועלת, וכאן כעס על פשוטי עם שעשקו נתחים מזמנו היקר וגרמו לו 

 לביטול תורה.

כיתות של מלאכי רחמים ציפו לרגע האמת -המאזניים נטו כמובן לזכות, וכיתות

דין והם יוכלו להביל את הנשמה המאושרות בקול צהלה ורינה בו יינתן פסק ה

למקומה שבגן עדן. והנה... תוך כדי הציפייה הדרוכה של המסנגרים להכריז על 

ניצחונם, לפתע התחוללה רוח סערה וכמו יד נעלמת נטלה את כל המצוות 

ושלחתם לעבר הבלתי נודע, מה שהכריע את כף החובה המיותמת, וגרם לשילוחו 

 ל האיש הנכבד ורם המעלה היישר לגיהינום. ש

לאחר חקירות ודרישות הוברר הדבר, שאותו האיש קיים אמנם תורה ומצוות 

בריבוי עצום, ברם כל זאת נעשה שלא לשם שמים ורק כדי ליטול עטרה לעצמו, 

 ומעשים טובים חסרי לב ונשמה הינם משוללי כל ערך בעולם האמת.

נשמה מבוישת ומפוחדת של יהודי פשוט וחסר לעומתו נצפתה אחריה בתור, 

יומרות, שבשברון ליבו הגדול האמין בתום לב, כי מקומו מוכן לו כמו מששת ימי 

 בראשית בעמקי פי נוקבא דתהומא רבה. 

המאזן נטה בתחילה כפי ציפייתו לרעתו, אך, לפתע כמו יש מאין נוספו למאזן 

, כששוב פעם ערכתי בירורים הזכויות כמה לחמניות שגזרו את דינו לגן עדן

התברר, שאותו יהודי היה אמנם יהודי כפרי פשוט שבפשוטים, ברם, מנהג אחד 

טוב היה לו, שמי שבא להתארח אצלו הוא היה מעניק לו לחמניות כצידה לדרך, 

 ואותן לחמניות שהוקזה לתוכן תמצית נשמתו, הכריעו את הכף...

סיימה הסבתא בהתרגשות, 'נעמד  'בסיום דבריו הלקוחים מעולמות אחרים',

הסבא על מקומו ושאג בקול לא לו: 'די בילקלאך! די בילקלאך!' )הלחמניות! 
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הלחמניות!( ומיד לאחר שסיים את הסיפור אותו מצא לנכון, מסיבותיו הוא, לספר 

 קודם חופתו, ניגש לחופתו וקידש אותה כדת וכדין...

בין תמונתו של רבי ישעיל'ה עכברים כמובן לא מצאנו בקערעסטיר. הזיקה 

לגירוש עכברים הייתה ונותרה מדרש פליאה, אך כששמעתי שאדם גדול אחד 

המליץ לאדם חשוך בנים ליסוע לקברו של רבי ישעיה'לה, הצדיק הטוב והמטיב, 

כשהוא בטוב ליבו ימשיך בעבורו ישועה למעלה מדרך הטבע, עלה במוחי בדרך 

ברי רשיעי נינהו' ובמקום כה טוב אין לרוע אפשר שהלא הגמרא אומרת ש'הני עכ

 כל דריסת רגל. 

 –לא פחות ולא יותר  –אם מצינו בחז"ל ש'הקורא לחבירו רשע יורד עימו לחייו' 

הרי שמידה טובה מרובה, כשהצדיק הטוב יורד אפוא לחיי הרשעים ומגרשם ממנו 

עולם של  במנוסה, וכידוע שרבי ישעיה'לה סייע רבות ליהודים אשר נאנקו תחת

 גויים עריצים.

מקערעסטיר ארץ הטוב נסענו מרחק פיזי בן קרוב לשעה לאוהעל, מקום מנוחתו 

של הרה"ק בעל ה'ישמח משה'. זה שנפשו פרכסה כל ימיו בכיסופי גאולה שלא 

נתנו לו מנוח, שכדרכם הפשטנית של צדיקי הונגריה באו לידי ביטויים מוחשיים, 

'אילו ידעתי בצעירותי יכף ומיד, ובמימרתו: בבגד המוכן לקבל פני משיח ת

 .שהמשיח אינו עתיד לבוא בימיי, לא היה ליבי עומד במעמסה'

מיד כשדרכו רגלינו באדמת אוהעל, נוכחנו לראות שאמנם המרחק הפיזי בין 

קערעסטיר לאוהעל הוא כשעה בסך הכל, אולם המרחק בין העולמות וההווי הוא 

אור. ראשית, קערעסטיר היא כפר ציורי נידח,  בהיבטים רבים מרחק כמה שנות

ואוהעל זו עיירה הנראית יותר מפותחת, ושנית, ה'ישמח משה' היה בין השאר 

גדול בתורה ואצלו ניתנה התורה בקולות וברקים, וככלל, בניגוד לקערעסטיר דרך 

עבודתו הייתה בסופה ובסערה, כשלפי המסופר, אף טרם התקרבותו לחסידות 

אחד מצדיקי החסידות, שהנפש החסידית הלוהטת והיוקדת ב'אש  ניבא עליו

 תמיד' עוד תמצא את הדרך לחסידות.

בחלקת הקבר ישנם שני מבנים, יש את מבנה הקבר הקטנטן בו טמונים 

עצמותיהם של הישמח משה ואחד מאדמור"י קאמרנא, וישנו את המבנה הגדול 

בכיבוד קל. במבנה בית יחסית המשמש כבית הכנסת והכנסת אורחים זוטא 

הכנסת התפללנו תפילת ערבית ולאחר מכן ירדנו לקבר. קברו של ה'ישמח משה' 

 דורש אפוא נסיעה מיוחדת כשלעצמו ולא רק כתחנת ביניים.

זכיתי לרגעי התעוררות קלים במקום המקודש. הראשון היה, כאשר ראיתי יהודי 

במעין בכי קולני של  מקומי לבוש קסקט משתטח על קבר הצדיק ומתרפק עליו
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הזדככות וטהרה. משהו בתמימות הטהורה הזאת נגע לליבי ועורר בי 'רגשי כבוד' 

ל'רגש הכבוד' המופלא של היהודי ההונגרי לרבותיו ומורי דרכו, הוא הוא אותו 

רגש יהודי פשוט המעורר אותם לשמירה קפדנית על כל קוצו של מנהג ולאמונה 

 מו של מנהג' אחריתה עדי אבדון ושמד".ברורה, ש"כל שכחה קלה מ'קיו

רגע ההתעוררות השני הוצת בקרבי, אחר ששוחחתי בפלאפון עם אחד מידידי, 

בן למשפחה הונגרית שורשית ובעל ידיעה פנומנאלית בחקר תולדות גדולי 

הונגריה. הלה התרגש לשמוע אודות הקבר בו אני שוהה כרגע, וסנט בי קלות 

  ..תרת על 'השגת הגבול'.בגאווה הונגרית בלתי מוס


