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ימים הנעלים - ימי ההכנה לקראת חג הפסח הקרב ובא, 
לימים  מושבם  מקום  את  בישראל  בית  בכל  מכינים 
הקדושים, ימי הגאולה, בימים ההם בזמן הזה אשר גאלנו 
ומשעבוד  לחירות  מעבדות  והוציאנו  אבותינו  את  וגאל 

לגאולה.
וכבר אמרו הגדולים בדורות שעברו: שאין לזלזל במנהג 
הנשים אשר חוששות שמא האבק הינו חמץ, אלא חביבין 
ישראל ועושים כך להדר ולהחמיר במצוות הבורא להזהר 

מחמץ אפילו בכל שהוא.
ומידי שנה רואים את הזהירות שנזהר כל איש הישראלי 

להזהר מן החמץ ואפילו במשהו.
אולם צריך האדם לשים לב ולראות שאינו כועס חלילה 
ואינו מגיע לידי צער בני ביתו - שלא יקפיד עליהם באשר 

מחמירים ומנקים יתר על המידה.
ואומרים בשם אחד הגדולים זיע"א שיכול אדם להגיע על 
אלא   - הקודש  רוח  לידי  הפסח  חג  ערב  עבודות  ידי 
מפני  זו  מעלה  מפסידים  שהרבה  המעכב,  הוא  שהכעס 

כעסם.
זיע"א  פאפו  אליעזר  רבי  הקדוש  רבינו  שכתב  מה  וראה 
בספרו האדיר 'פלא יועץ' (ערך גלות) וז"ל: ְוֵכן בַעְרֵבי ְפָסִחים 
ֶאת  ּומֹוִשׁיִבים  ֶהָחֵמץ  ְבִּדיַקת  ַבֲּעבּור  ַהָבִּתּים  ֶשְׁמַּפִנּים 
ֶשְׁיֵּהא  ִויַכֵוּן  ְבַּאֲהָבה  ְיַקֵבּל  ְוִכיַרִים  ַתּּנּור  ֵבּין  ַהַבִּית  ַהַבַּעל־ 
ָגּלּות ְמַכֶפֶּרת. יזכנו ה' לקבל באהבה ובשמחה את ימי חג 

המצות ויגאלנו שנית כמו שגאל את אבותינו.

בברכת שבת שלום
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הפטרה: 'וערבה'
(מלאכי ג)

הנה ידוע המעשה המופלא עם רבי עקיבא (בכתובות דף סב:) שאחר שנשא לאשה את רחל בת כלבא שבוע, 
יצא ללמוד תורה כפי שהסכימה רחל רעייתו לפני הנישואין, שעל מנת כן נישאה לו – שילך ללמוד תורה. ובכן, 
הלך רבי עקיבא ולמד תורה בשקידה עצומה, לא נתן שינה לעיניו ותנומה לעפעפיו, ועלה והתעלה בתורה. 
וכביכול שכח מאשתו ובפרט שידע שכן הוא רצונה. ולא היה עימה שום קשר כי טלפון אז עדיין טרם היה 
נכנס שמע את אותו שכן  ויהי טרם  ביתו.  וטרם צמח. אך אחר שתים עשרה שנה רצופות בא לעבר  בארץ 
שאומר לה "כך נטש אותך בעלך כל כך שנים". ענתה ואמרה לו "אם ישמע בקולי שילך עוד 12 שנה". כאשר 
שמע זאת רבי עקיבא, מיד פנה לאחוריו, ושם פניו ושב על אתר לישיבה. והמשיך בשקידת התורה עוד שתים 

עשרה שנה ובסך הכל 24 שנה. ואז בא לביתו עם כל פלמיא שלו הם תלמידיו הרבים.
ושאלו המפרשים מה פשר התנהגות זו של רבי עקיבא, נכון שקיבל רשות לעוד שנים נוספות. אבל מדוע לא 
נכנס לראות פני אשתו לדרוש בשלומה ואח"כ הלוך ילך שוב לישיבה. וזו תמיהה גדולה. אלא פירשו ואמרו: 
שיש הפרש בין 24 שנה רצופות, לבין שתים עשרה שנה ועוד שתים עשרה שנה, כי אז אינם כעוצמת  24 שנה 

רצופות. כלומר ה"הפסק" בין השנים מגרע  מעלת הרצף. ואיכות ה"רצף" גדול מאד.
"שקידה". כי אז ההפקט גדול יותר. והניחן בשקידה - זכה בעושר נפלא. כי אז יוכל  וזה יסוד נפלא הנקרא 
לכלכל את זמנו בכל מכמני התורה ולחפש כל מקומותיה ומעייניה. וכמו שאמר רבי אלעזר (אבות פ"ג) "הוי 
שקוד ללמוד תורה". לא אמר הוי לומד תורה אלא "שקוד" כלומר שהוא מחונן במצב הנקרא 'שוקד' על התורה 
ולא  ובחטיבה אחת  "ברצף"  "להפסיק" מן התורה אלא הכל  וסוד ההצלחה. לא  יסוד  כי בה  וליל.  יום  תמיד 

פיסקי פיסקי.
ודרשו רבותינו (עירובין נד.) על הפסוק "וענקים לגרגרותיך" (משלי א) שזה נאמר על התורה: "אם משים אדם 
עצמו כענק" (מחרוזת על הצוואר) זה 'שנראה ואינו נראה' אזי תלמודו מתקיים בידו. כלומר "אם תלמיד חכם 
הוא, ואינו רודף לצאת ולבא בשוק אלא 'יושב ומחזר על תלמודו' – אזי מתקיים בידו". כן פירש רש"י שם. הא 

למדת שהשקידה והרצף סוד ההצלחה והבטחתה! 
וזו היתה הצלחת רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר, שהיו במערה משך שלש  עשרה שנה רצופות (אולם 
בסיטואציה לא נעימה) משום כך הצליחו ונתעלה כל אחד מהם מאוד, עד שאמר רשב"י לרבי פנחס חמיו. "אם 

לא ראיתני בכך לא מצאת בי כך" (שבת לג:). וראה עוד בבבא מציעא (דף פה.) זה היה בצער מערה וכו'..
והנה כל אדם גם אם אינו תלמיד חכם אבל בתורה חפץ ולומד ככל שיש באפשרותו, כגון לבא לשיעורי תורה 
ב'רציפות' יום יום בתקופה ממושכת, גם הוא מובטח שיצליח ויפריח! ויזכה לתכלית טובה ובידע נפלא. כי 
העיקר "השקידה". וכבר היו אנשים בכל דור ובדורינו שהצליחו מאד הגם שלא היו בעלי "מח" מיוחד, אך 
פשוט 'שקדו בשיעורי תורה', ובעוד לימוד ובעוד ידע ובעוד גמרא ובעוד דפים של תורה. ואט אט נפתח לבבם 
והשפיע הקב"ה עליהם חכמה ודעת ונפתחו להם אוצרות התורה. צא וראה, רבי עקיבא היה עם הארץ, ולבסוף 

זכה להתעלות כל כך עד שהיה ראוי שתנתן התורה על ידו כידוע.
וכל שכן בחור שבא ולומד בישיבה, שהוא כמו מקום "גן עדן", אין לו שום דאגה ואינו צריך לעשות דבר ולא 
חצי דבר, אלא רק דבר אחד ומה הוא? "שקידה" בתורה, לשבת במקום אחד ולא לצאת חוצה כמ"ש (תהלים 

כז) "אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש. שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו".
בא וראה! כשישבו אהרן ובניו במשכן בשמונת ימי המילואים מה נאמר שם (ויקרא ח לג) "ומפתח אוהל מועד 
לא תצאו שבעת ימים כי שבעת ימים ימלא את ידכם". ומדוע לא יצאו, מה בכך? אלא אינו דומה 'רצף' לבלתי 
רצף. ישמע חכם ויוסף לקח. ודבר זה יכול לאמץ כל אדם לעצמו. לא רק בחורי ישיבה ואברכים, אלא גם אדם 

שעוסק בעבודה ומפנה זמנו לתורה. ה' יזכנו אמן.

שבת שלום ומבורך!

שבת הגדול

יהיו  העתידה  בגאולה  גם  כך  ובמופתים,  באותות  ממצרים  להגאל  שזכינו  וכשם 
ניסים ונפלאות, כמו שנאמר (מיכה ז טו) "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות". 
ויתירה מזו, בגאולה העתידה נזכה לנסים ונפלאות יותר ממה שהיה במצרים, שהרי 
על הניסים שנעשו ביציאת מצרים נאמר (שמות טו יא) "נורא תהלות עושה פלא" 
בלשון יחיד, אבל בגאולה העתידה נאמר "אראנו נפלאות" בלשון רבים, וכמו שדרשו 
חז"ל (מכילתא בשלח מס' דשירה ח) שלבנים יעשה הקב"ה נסים ונפלאות יותר מן 

האבות.
וברגע שיהיו ניסים ונפלאות כולם ירצו לחזור בתשובה ולזכות לגאולה, אבל אז זה 
יהיה כבר מאוחר, כי לא חכמה לחזור בתשובה כשרואים ניסים גלויים כאלו, ורק מי 

שחזר בתשובה בזמן יזכה לגאולה.
ולכן בקרבן פסח ציותה התורה שרק המנויים יאכלו ממנו, והיכן מצאנו מצוה כזאת 
שצריך להיות מנוי עליה? אלא, בשעה שציוה הקב"ה (שמות יב כא) "משכו וקחו 
המצרים  להם  יעשו  מה  ישראל  חששו  הפסח"  ושחטו  למשפחותיכם  צאן  לכם 
תועבת  את  נזבח  "הן  כב)  ח  (שמות  שנאמר  כמו  שלהם,  האלהים  את  כשישחטו 
מצרים לעיניהם ולא יסקלונו". ובכל זאת, ישראל מאמינים בני מאמינים הלכו מיד 
היו קצת אנשים  בה' שיציל אותם. אבל  ובטחו  ומורא  ומשכו להם צאן ללא פחד 
אפשר  יהיה  אם  לראות  המתינו  אלא  צאן,  להם  משכו  ולא  שפחדו  אמנה  מקטני 
לצלות את השה לעיני מצרים בלי שיעשו להם דבר, ואם כך יהיה הם יצטרפו אחר 
התחילו  וכשהצדיקים  לאכול,  יכול  קודם  שנמנה  מי  שרק  הקב"ה  ציוה  לכן  כך. 
לצלות את הבשר עלה הריח של הצלי באפם של אלו שהמתינו לראות מה יקרה, 
וראו איך שהצדיקים מסובין ואוכלים את אלהי מצרים, נכנסה האמונה בליבם ורצו 
מי  רק  מדי,  מאוחר  כבר  עכשיו  הצדיקים  להם  אמרו  הצלי.  מן  לאכול  להצטרף 

שהאמין קודם והיה מנוי יכול לאכול.
וכך יהיה לפני הגאולה העתידה שתבוא בקרוב ממש, שיהיו נסים גלויים וכולם ירצו 
לחזור בתשובה, אבל אז כבר יהיה מאוחר. עיקר האמונה צריכה להיות בזמן הגלות, 
כשלא  הגלות,  של  החושך  בזמן   - בלילות"  "ואמונתך  ג)  צב  (תהלים  שנאמר  כמו 
רואים את הנהגתו של הקב"ה בעולם, ולא בזמן שיש ניסים גלויים. לכן כל אדם צריך 
להכין את עצמו בזמן להיות ראוי לגאולה, ונזכה לגאולה השלימה במהרה בימינו 

אמן.
שבת שלום ומבורך!

1



יותר  נתמשכה  לרומא  החשאית  נסיעתו  לדיכדוך.  קרוב  היה  המפורסם,  הסוחר  הלל,  של  מצב-רוחו 

מהמתוכנן. לפי תוכניתו המקורית היה צריך להימצא זה מכבר בביתו, במחיצת בני- משפחתו, ולהתכונן יחד 

עמם לחג-הפסח. אבל הקב"ה רצה, כנראה, אחרת. הנה, הגיע כבר ערב-פסח ועליו לעשות את החג ברומא.

באותה תקופה חל איסור חמור על הימצאותם של יהודים ברומא. יהודי שהיה מעיז להציב את כף רגלו על אדמת העיר היה צפוי לעונש מוות מיידי. אבל 

מה יעשה סוחר גדול כהלל, כאשר עיסקא חשובה ביותר תלוייה בהסכמתם של כמה אנשים ברומא? הוא החליט להתחפש לנוכרי ובדר זו נכנס אל העיר 

והסדיר בה את עסקיו, שנתמשכו, כאמור, יותר מהמתוכנן.נאין פלא אפוא שהוא היה מדוכדך. וכי מה יעשה לבדו בעיר נוכריה? היכן יערו את ה'סדר'? 

מניין ישיג מצות? כיצד יישמר מאכילת חמץ בפסח? המחשבה שעליו לחגוג את חג- החירות בתנאים כאלה, גרמה לו עוגמת-נפש עמוקה ביותר.

ולפתע נצנץ רעיון במוחו: "קשה להאמין שאכן אין ברומא יהודים", אמר בלבו. "ודאי חיים בה יהודים המסתירים את עובדת יהדותם. אם כן, אצא לשוק 

ואראה אם מישהו קונה מוצרים 'פסחיים' מובהקים, כגון חזרת למרור וכדומה. מי שיקנה דברים כאלה, יש להניח שהינו יהודי". הרעיון הזה הפיח בלבו 

תקווה והוא מיהר לצאת אל השוק. הוא עמד והתבונן סביבו שעה ארוכה ולמרבה צערו לא מצא את אשר חיפש. חלפה שעה ועוד שעה, השמש כבר 

החלה לנטות לכיוון מערב, והלל כבר היה קרוב לייאוש. ולפתע הבחין בכרכרה הדורה שהתקרבה אל השוק וממנה ירד לא אחר מאשר ראש-העיר 

...חופן חזרת! בינתיים התאסף קהל רב סביב  ניגש אל דוכן ירקות וקנה  בכבודו ובעצמו. הלל, שהתבונן בו היטב, ראהו לוחש משהו למשרתו, והלה 

כרכרתו של ראש-העיר, וזה הסביר לקהל, שבא במיוחד כדי לעמוד על מצב העניינים בשוק וכדי לראות אילו שיפורים ניתן להכניס בו... אבל הלל כבר 

ראה את מה שראה. הוא גם הבחין, שברגע שהמשרת חזר עם החזרת עלה ראש- העיר על הכרכרה וחזר לביתו. ליותר מזה הוא לא היה זקוק.

להלל לא היה עתה ספק בכך, שראש-עיריית רומא בכבודו ובעצמו הוא יהודי. ולא זו בלבד, אלא שהוא יהודי שומר-מצוות, שבא בעצמו לשוק כדי 

לקנות את המרור לליל- הסדר. אבל כיצד יוכל הלל להגיע אליו ולגלות לו את בעייתו?

הרבה אפשרויות לא עמדו בפניו, כשהחליט לגשת לביתו של ראש- העיר ולבקש ראיון דחוף בעניין שאינו סובל דיחוי. הוא נתקבל אצל ראש-העיר 

וביקש לשוחח עמו בארבע- עיניים. "אני יהודי", פתח ואמר, כשעיניו בוחנות את פני ראש-העיר. "התעכבתי כאן שלא באשמתי ואין לי היכן לחגוג את 

ה'סדר'. ראיתי קונה בשוק חזרת והחלטתי שאתה יהודי. אני מבקש ממך, שתאפשר לי להתארח בבית בשמונת ימי החג".

כשהלל דיבר היו פניו של ראש-העיר אטומות, רק עיניו הביטו בו בעירנות. כשסיים את דבריו, לא אמר ראש-העיר דבר. הוא קם ממקומו, אחז בזרועו 

של הלל והכניסו לחדר שני. שם פתח דלת סודית שהובילה לאולם תת-קרקעי גדול. באולם הזה עמדו שולחנות ערוכים וריח של מאכלי-חג עמד באוויר. 

ראש-העיר הכניסו לחדר צדדי ואמר לו: "כאן תוכל לעשות את החג בביטחון". הלל לא האמין למראה עיניו. היה נדמה לו שהוא מצוי בתוך איזשהו חלום 

לא- מציאותי. לקראת שעת המנחה קרא לו משרת לתפילה, והובילו לבית-כנסת קטן, אך יפה ומהודר מאין כמותו. שם התקבצו כעשרים יהודים שחיו 

חיי-יהדות במחתרת ברומא.

בתום תפילת ערבית איחלו המתפללים 'חג-שמח' איש לרעהו ונכנסו לאולם הגדול כדי לערוך את הסדר. ראש-העיר הושיב את הלל בראש השולחן והוא 

ממש היה צריך לצבוט את עצמו כדי להאמין שאינו חולם. "הזאת רומא, העיר שבה אסור ליהודים לגור?!", שאל את עצמו. ה'סדר' התנהל כדת וכדין, 

באווירה מרוממת, כאשר הלל, שהיה תלמיד-חכם, מוסיף מפעם לפעם הסברים ומדרשים על דברי ה'הגדה'. לאחר אמירת ה'הגדה' החלה הסעודה, שאף 

היא התנהלה ברוח טובה ומתוך שמחה. ולפתע ראה הלל דבר שהקפיץ אותו ממקומו. לתדהמתו ראה את אחד המשרתים מגיש לנוכחים, שאכלו זה עתה 

בשר, עוגת-גבינה, והכול נוטלים ממנה ואוכלים לתיאבון. "מה קורה כאן?!", שאל את עצמו בחרדה. "האם יהודים אינם יודעים שאסור לאכול גבינה אחרי 

בשר?!"

"אני חשבתי שאתם יהודים שומרי-מצוות", קרא לעברו של ראש-העיר, כשדמעות חונקות את גרונו. "עכשיו אני כבר לא יודע אם לא נכשלתי באכילת 

חמץ בפסח".

במקום להשיב על דבריו, ביקשו ראש-העיר להתכבד בעוגת-הגבינה הטעימה, והתחיל להסביר, שאין הם גורסים שזו עבירה לאכול גבינה אחרי בשר, 

שאין הדבר חמור כל כך וכו' וכו'. מדבריו היה ניכר, שהוא מחשיב את עצמו ללמדן גדול, והדבר הזה העלה את חמתו של הלל. הלל פרץ בבכי מר כשנוכח 

עם מי יש לו עסק ועל שולחנו של מי אכל בליל-הסדר. באולם השתררה דממה והכול הביטו ביהודי המתייפח. חלפו כמה שניות וראש-העיר אחז בזרועו 

ואמר ברוך: "אתה יכול להירגע, הלל. אנו שומרים על דיני התורה בדיוק כמוך. אילו היית טועם מהעוגה היית מוצא, שאין היא עוגת- גבינה, אלא 'פרווה' 

- למרות המראה המטעה שלה".

ליל-סדר בניכר

2

(שיחת השבוע)

להפצת העלון באיזור מגוריך ניתן לשלוח בקשה למייל או לטלפון: 058-4456041
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מ˙וך ‰ספר 'לע˘ו˙ ‡˙ ‰˘ב˙'

זיווג הגון לאורית בת חנה

"החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה" (שמות יב ב)
ולכאורה צריך ביאור, מהו "ראשון הוא לכם", אם הוא ראשון לחדשי השנה הרי הוא 

ראשון לכולם ולא רק לישראל?
ופירש הרמב"ן: באמת השנה מתחילה מתשרי ולא מניסן, ובכל זאת במנין החודשים 
ניסן נקרא החודש הראשון, אייר השני, ותשרי נקרא החודש השביעי. ומדוע? כיון 
שבו נגאלו אבותינו ממצרים, והגאולה כל כך חשובה לנו שתמיד אנחנו מונים אליה, 
ניסן החודש הראשון לגאולה, אייר שני לגאולה, וכן כולם. ולכן בתורה אין לחודשים 
כדי שבכל עת  וכו',  "החודש השני"  "החודש הראשון",  נקראים  שמות, אלא תמיד 
שנזכיר את החודשים תהיה הגאולה נזכרת. וזה מה שאומרת התורה: "ראשון הוא 
לכן לחדשי השנה", כלומר, באמת הוא לא הראשון, שהרי השנה מתחילה מתשרי, 

אבל "לכם" הוא הראשון, כי בו היתה גאולתם.
ויש מפרשים שהתורה באה לרמוז לנו על הגאולה העתידה, שהחודש הזה נשאר לנו 
ראש חודשים, כי בניסן נגאלו ובניסן עתידים להגאל. לכן אמרה התורה "החודש הזה 
לאומות  ולא  בו,  ולהגאל  לשוב  עתידים  שאתם  דוקא,  לכם   - חדשים"  ראש  לכם 

העולם.
אליעזר  רבי  העתידה,  הגאולה  תהיה  מתי  זה  בענין  נחלקו  יא.)  (ר"ה  בגמרא  והנה 
אומר: בניסן נגאלו ובתשרי עתידין להגאל, ורבי יהושע אומר: בניסן נגאלו ובניסן 

עתידין להגאל.
והקשה הטורי אבן (שם יא:) מהגמרא במסכת עירובין (מג.) שהאומר הריני נזיר ביום 
שבן דוד בא, אסור לשתות יין בכל ימות החול שמא יבוא באותו יום, ומותר לשתות 

'אשת חיל'
טעמים לאמירת 'אשת חיל'

מה. מנהג ישראל לומר קודם הקידוש את מזמור 'אשת חיל', וכמה טעמים בדבר: 

באומרינו  מכוונים  אנו  ועליה  בשבת,  לבתינו  הבאה  הקדושה  השכינה  לכבוד   .1

'אשת חיל' . 

2. לזכר שבת מלכתא הנקראת בת זוגו של כנסת ישראל . 

3. לזכרון עונת תלמידי חכמים מערב שבת לערב שבת (כתובות סב:) .

4. להודות לאשת החיל שהכינה וסידרה הכל לכבוד שבת, שהיא בבחינת 'קמו בניה 

ויאשרוה בעלה ויהללה' האמור בסיום המזמור .

5. כי בשבת נפתחים צינורות השפע להריק שפע וברכה לכל ימי השבוע, וצינורות 

השפע נמצאים הם בכ"ב אותיות התורה, ולכן אומרים מזמור זה המיוסד על אותיות 

אל"ף בי"ת שהם אותיות התורה שמהם צינורות השפע .

הרומז  לנערותיה'  וחק  לביתה  טרף  ותתן  לילה  בעוד  'ותקם  הפסוק  בשביל   .6

לשכינה הקדושה המחלקת מזון לכנסת ישראל, וכמוהו יום השבת המחלק ומשפיע 

מזון ושפע לכל ימי השבוע .

ההנהגה

א. יש לסמוך אמירת מזמור 'אשת חיל' לפיוט 'שלום עליכם', וכמו שכתב בסידור 

השל"ה: בלי הפסק יאמר פרשת 'אשת חיל' מראשה לסופה.

ב. יש שנהגו לומר מזמור זה מיושב, ויש שנהגו לעמוד, וכן טוב ונכון .

הגאון רבי ברוך שרגא שליט"א
רב שכונת 'הגבעה הצרפתית'

‡כסני‰ ˘ל ˙ור‰

הנה ידוע המעשה המופלא עם רבי עקיבא (בכתובות דף סב:) שאחר שנשא לאשה את רחל בת כלבא שבוע, 
יצא ללמוד תורה כפי שהסכימה רחל רעייתו לפני הנישואין, שעל מנת כן נישאה לו – שילך ללמוד תורה. ובכן, 
הלך רבי עקיבא ולמד תורה בשקידה עצומה, לא נתן שינה לעיניו ותנומה לעפעפיו, ועלה והתעלה בתורה. 
וכביכול שכח מאשתו ובפרט שידע שכן הוא רצונה. ולא היה עימה שום קשר כי טלפון אז עדיין טרם היה 
נכנס שמע את אותו שכן  ויהי טרם  ביתו.  וטרם צמח. אך אחר שתים עשרה שנה רצופות בא לעבר  בארץ 
שאומר לה "כך נטש אותך בעלך כל כך שנים". ענתה ואמרה לו "אם ישמע בקולי שילך עוד 12 שנה". כאשר 
שמע זאת רבי עקיבא, מיד פנה לאחוריו, ושם פניו ושב על אתר לישיבה. והמשיך בשקידת התורה עוד שתים 

עשרה שנה ובסך הכל 24 שנה. ואז בא לביתו עם כל פלמיא שלו הם תלמידיו הרבים.
ושאלו המפרשים מה פשר התנהגות זו של רבי עקיבא, נכון שקיבל רשות לעוד שנים נוספות. אבל מדוע לא 
נכנס לראות פני אשתו לדרוש בשלומה ואח"כ הלוך ילך שוב לישיבה. וזו תמיהה גדולה. אלא פירשו ואמרו: 
שיש הפרש בין 24 שנה רצופות, לבין שתים עשרה שנה ועוד שתים עשרה שנה, כי אז אינם כעוצמת  24 שנה 

רצופות. כלומר ה"הפסק" בין השנים מגרע  מעלת הרצף. ואיכות ה"רצף" גדול מאד.
"שקידה". כי אז ההפקט גדול יותר. והניחן בשקידה - זכה בעושר נפלא. כי אז יוכל  וזה יסוד נפלא הנקרא 
לכלכל את זמנו בכל מכמני התורה ולחפש כל מקומותיה ומעייניה. וכמו שאמר רבי אלעזר (אבות פ"ג) "הוי 
שקוד ללמוד תורה". לא אמר הוי לומד תורה אלא "שקוד" כלומר שהוא מחונן במצב הנקרא 'שוקד' על התורה 
ולא  ובחטיבה אחת  "ברצף"  "להפסיק" מן התורה אלא הכל  וסוד ההצלחה. לא  יסוד  כי בה  וליל.  יום  תמיד 

פיסקי פיסקי.
ודרשו רבותינו (עירובין נד.) על הפסוק "וענקים לגרגרותיך" (משלי א) שזה נאמר על התורה: "אם משים אדם 
עצמו כענק" (מחרוזת על הצוואר) זה 'שנראה ואינו נראה' אזי תלמודו מתקיים בידו. כלומר "אם תלמיד חכם 
הוא, ואינו רודף לצאת ולבא בשוק אלא 'יושב ומחזר על תלמודו' – אזי מתקיים בידו". כן פירש רש"י שם. הא 

למדת שהשקידה והרצף סוד ההצלחה והבטחתה! 
וזו היתה הצלחת רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר, שהיו במערה משך שלש  עשרה שנה רצופות (אולם 
בסיטואציה לא נעימה) משום כך הצליחו ונתעלה כל אחד מהם מאוד, עד שאמר רשב"י לרבי פנחס חמיו. "אם 

לא ראיתני בכך לא מצאת בי כך" (שבת לג:). וראה עוד בבבא מציעא (דף פה.) זה היה בצער מערה וכו'..
והנה כל אדם גם אם אינו תלמיד חכם אבל בתורה חפץ ולומד ככל שיש באפשרותו, כגון לבא לשיעורי תורה 
ב'רציפות' יום יום בתקופה ממושכת, גם הוא מובטח שיצליח ויפריח! ויזכה לתכלית טובה ובידע נפלא. כי 
העיקר "השקידה". וכבר היו אנשים בכל דור ובדורינו שהצליחו מאד הגם שלא היו בעלי "מח" מיוחד, אך 
פשוט 'שקדו בשיעורי תורה', ובעוד לימוד ובעוד ידע ובעוד גמרא ובעוד דפים של תורה. ואט אט נפתח לבבם 
והשפיע הקב"ה עליהם חכמה ודעת ונפתחו להם אוצרות התורה. צא וראה, רבי עקיבא היה עם הארץ, ולבסוף 

זכה להתעלות כל כך עד שהיה ראוי שתנתן התורה על ידו כידוע.
וכל שכן בחור שבא ולומד בישיבה, שהוא כמו מקום "גן עדן", אין לו שום דאגה ואינו צריך לעשות דבר ולא 
חצי דבר, אלא רק דבר אחד ומה הוא? "שקידה" בתורה, לשבת במקום אחד ולא לצאת חוצה כמ"ש (תהלים 

כז) "אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש. שבתי בבית ה' כל ימי חיי לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו".
בא וראה! כשישבו אהרן ובניו במשכן בשמונת ימי המילואים מה נאמר שם (ויקרא ח לג) "ומפתח אוהל מועד 
לא תצאו שבעת ימים כי שבעת ימים ימלא את ידכם". ומדוע לא יצאו, מה בכך? אלא אינו דומה 'רצף' לבלתי 
רצף. ישמע חכם ויוסף לקח. ודבר זה יכול לאמץ כל אדם לעצמו. לא רק בחורי ישיבה ואברכים, אלא גם אדם 

שעוסק בעבודה ומפנה זמנו לתורה. ה' יזכנו אמן.

שבת שלום ומבורך!

בשבתות ובימים טובים, שאין בן דוד בא בשבתות וימים טובים. ולכאורה קשה, הרי ישראל עתידים להגאל בתשרי או בניסן, וא"כ יהיה מותר לשתות יין כל השנה, חוץ מתשרי 
או ניסן?

ותירץ, שהגאולה יכולה לבוא בשני אופנים, אם ישראל זוכים תבוא הגאולה לפני זמנה, ואם לא זכו תבוא רק בזמנה, כמו שנאמר (ישעיה ס כב) "אני ה' בעתה אחישנה", ודרשו 
חז"ל (סנהדרין צ.): זכו - "אחישנה", לא זכו - "בעתה". ורבי אליעזר ורבי יהושע נחלקו מתי הוא זמן הגאולה - בתשרי או בניסן, אבל אם נזכה לגאולה של "אחישנה" הגאולה 
יכולה לבוא בכל יום, כמו שהגמרא (סנהדרין צח.) מספרת על רבי יהושע בן לוי שפגש את המשיח, אמר לו: מתי יבוא מר? אמר לו: היום. ופירש לו אליהו הנביא שהתכוין לומר 
"היום אם בקולו תשמעו", שאם יעשו תשובה יזכו לגאולה באותו יום. ומבואר בזה שאם יזכו לגאולה של "אחישנה" המשיח יכול לבוא בכל יום. לכן מי שקיבל על עצמו נזירות 

ביום שבן דוד בא אסור לשתות יין כל השנה, שמא יזכו באותו יום לגאולה לפני זמנה.
ולפי זה צריך לומר שגם בגאולה של "אחישנה" אין המשיח בא בשבתות ויו"ט, ולכן מותר לו לשתות בהם יין. אבל ידוע בשם הרב בריסק זצ"ל שמעיקרי האמונה הוא להאמין 
שהמשיח יכול לבוא בכל רגע, בין ביום בין בלילה, בין בחול בין בשבת, ומה שאמרו חז"ל (עירובין מג:) כבר מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי 
ימים טובים מפני הטורח, וכן מה שכתבו התוס' (מגילה ד. ד"ה פסק) שאין גאולה בלילה, כל זה דוקא בגאולה של "בעתה", אבל ב"אחישנה" הקב"ה מדלג על ההרים מקפץ על 
הגבעות מאהבתו לישראל ולא מחכה לאליהו שיבשר את הגאולה, והמשיח יכול לבוא גם בלי אליהו, ואפילו בלילה ובשבתות ובימים טובים. וכן כתבו הגאון רבי יהונתן אייבשיץ 

זצ"ל (כרתי ופלתי סי' קי סוף קונטרס בית הספק) והחתם סופר (שו"ת ח"ו סי' צח) שגאולה של "אחישנה" יכולה להיות גם בלי שיבוא אליהו קודם, וגם בשבתות וימים טובים.
וכן משמע מדברי המדרש (שמו"ר יח יב) שליל פסח נקרא "ליל שימורים" כיון שהרבה ניסים נעשו בו, בו נגאלו אבותינו ממצרים, בו נהרג חיל סנחריב שבא להלחם בחזקיהו 
המלך, בו ניצלו חנניה מישאל ועזריה מכבשן האש, בו ניצל דניאל בגוב האריות, ובו משיח ואליהו מתגדלין. ומשמע שהגאולה תהיה בליל פסח אע"פ שהוא יום טוב, וצריך לומר 
שאם תהיה גאולה של "אחישנה" המשיח יכול לבוא גם בשבת ויו"ט. אך לפי זה קשה, מדוע האומר הריני נזיר ביום שבן דוד בא מותר לשתות יין בשבתות וימים טובים, אולי 

נזכה ל"אחישנה" והמשיח יבוא בשבת?
ותירץ רבי יהונתן אייבשיץ (שם) שהנודר אינו מחוייב לחוש שמא תבוא באותו יום גאולה של "אחישנה", כיון שבשביל זה צריך שישראל ישובו בתשובה, ואין זה מצוי שיחזרו 

כולם בתשובה ביום אחד, ולכן אינו צריך לחוש שיקרה הדבר באותו יום.
ובשפת אמת (ר"ה יא:) תירץ את קושיית הטורי אבן באופן אחר, כי בן דוד לחוד וגאולה לחוד, שגם כשיבוא המשיח לא תהיה הגאולה מיד, אלא רק לאחר זמן מסויים, כמו שהיה 
לבוא,  גם לעתיד  יהיה  שכך  ואפשר  ויציאת מצרים,  עשר המכות  היו  מכן  לאחר  ורק  זמן הגאולה,  להם שהגיע  ואמר  לישראל  רבינו  הגיע משה  בגאולת מצרים, שבתחילה 
שבתחילה יבוא המשיח ויתגלה לישראל, ולאחר זמן מסויים תבוא הגאולה בפועל. ובזה מיושבת קושיית הטורי אבן, שבאמת בן דוד יכול לבוא בכל יום, ולכן המקבל נזירות 
ביום שבן דוד בא אסור לשתות יין בכל יום, אבל הגאולה בפועל תהיה בניסן, בניסן נגאלו ובניסן עתידים להגאל. ובזה יבואר נוסח התפילה: "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח" 

- זו ביאת המשיח, ואחר כך "וקרנו תרום בישועתך" - לאחר שהמשיח התגלה כבר תבוא הגאולה והישועה.
אבל בגמרא (עירובין מג:) משמע שברגע שיבוא המשיח מיד תהיה הגאולה, שהגמרא אומרת שאליהו הנביא לא בא בערב שבת מפני הטורח, אבל המשיח יכול לבוא בערב שבת, 
כי ברגע שיבוא המשיח כולם יהיו עבדים לישראל ולא יצטרכו לטרוח. ומשמע שהגאולה עצמה יכולה לבוא בכל רגע ממש, ולכן כולנו מצפים שהקב"ה יקבל את תפילתנו "את 

צמח דוד עבדך מהרה תצמיח", שיבוא משיח צדקנו במהרה, ונזכה לראות בבנין בית קדשנו ותפארתנו בעגלא ובזמן קריב.
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יהיו  העתידה  בגאולה  גם  כך  ובמופתים,  באותות  ממצרים  להגאל  שזכינו  וכשם 
ניסים ונפלאות, כמו שנאמר (מיכה ז טו) "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות". 
ויתירה מזו, בגאולה העתידה נזכה לנסים ונפלאות יותר ממה שהיה במצרים, שהרי 
על הניסים שנעשו ביציאת מצרים נאמר (שמות טו יא) "נורא תהלות עושה פלא" 
בלשון יחיד, אבל בגאולה העתידה נאמר "אראנו נפלאות" בלשון רבים, וכמו שדרשו 
חז"ל (מכילתא בשלח מס' דשירה ח) שלבנים יעשה הקב"ה נסים ונפלאות יותר מן 

האבות.
וברגע שיהיו ניסים ונפלאות כולם ירצו לחזור בתשובה ולזכות לגאולה, אבל אז זה 
יהיה כבר מאוחר, כי לא חכמה לחזור בתשובה כשרואים ניסים גלויים כאלו, ורק מי 

שחזר בתשובה בזמן יזכה לגאולה.
ולכן בקרבן פסח ציותה התורה שרק המנויים יאכלו ממנו, והיכן מצאנו מצוה כזאת 
שצריך להיות מנוי עליה? אלא, בשעה שציוה הקב"ה (שמות יב כא) "משכו וקחו 
המצרים  להם  יעשו  מה  ישראל  חששו  הפסח"  ושחטו  למשפחותיכם  צאן  לכם 
תועבת  את  נזבח  "הן  כב)  ח  (שמות  שנאמר  כמו  שלהם,  האלהים  את  כשישחטו 
מצרים לעיניהם ולא יסקלונו". ובכל זאת, ישראל מאמינים בני מאמינים הלכו מיד 
היו קצת אנשים  בה' שיציל אותם. אבל  ובטחו  ומורא  ומשכו להם צאן ללא פחד 
אפשר  יהיה  אם  לראות  המתינו  אלא  צאן,  להם  משכו  ולא  שפחדו  אמנה  מקטני 
לצלות את השה לעיני מצרים בלי שיעשו להם דבר, ואם כך יהיה הם יצטרפו אחר 
התחילו  וכשהצדיקים  לאכול,  יכול  קודם  שנמנה  מי  שרק  הקב"ה  ציוה  לכן  כך. 
לצלות את הבשר עלה הריח של הצלי באפם של אלו שהמתינו לראות מה יקרה, 
וראו איך שהצדיקים מסובין ואוכלים את אלהי מצרים, נכנסה האמונה בליבם ורצו 
מי  רק  מדי,  מאוחר  כבר  עכשיו  הצדיקים  להם  אמרו  הצלי.  מן  לאכול  להצטרף 

שהאמין קודם והיה מנוי יכול לאכול.
וכך יהיה לפני הגאולה העתידה שתבוא בקרוב ממש, שיהיו נסים גלויים וכולם ירצו 
לחזור בתשובה, אבל אז כבר יהיה מאוחר. עיקר האמונה צריכה להיות בזמן הגלות, 
כשלא  הגלות,  של  החושך  בזמן   - בלילות"  "ואמונתך  ג)  צב  (תהלים  שנאמר  כמו 
רואים את הנהגתו של הקב"ה בעולם, ולא בזמן שיש ניסים גלויים. לכן כל אדם צריך 
להכין את עצמו בזמן להיות ראוי לגאולה, ונזכה לגאולה השלימה במהרה בימינו 

אמן.
שבת שלום ומבורך!

‰מ˘ך „ברי ‰‚‡ון רבי ברוך ˘ר‚‡ ˘ליט"‡

נערך על פי תשובות שהשיב מורנו הרב שליט"א בכתב ובעל פה

הכשר תנור לפסח
בתנורו,  להשתמש  יוכל  האם  לפסח,  מיוחד  תנור  לרכוש  יכול  שאינו  מי  שאלה: 

וכיצד.
תשובה: "ינקה" תוכו של התנור עם חומר. ואח"כ "יפעיל" התנור על חום לחצי שעה. 
ולכן  אסורות  ה"תבניות"  אבל  אחרון.  משימוש  שעות   24 'לאחר'  רק  בו  וישתמש 

ישתמש בפסח ב'תבניות חד פעמי'.

הכשרת 'פלאטה'
שאלה: פלטה – כיצד הכשרה.

תשובה: אם לא הניח עליה פיתות, אין צריך הכשר רק ניקיון. ואם הניח עליה אזי 
ולא  קדרות  רק  עליה  יניח  לא  ובפסח  דקות.   45 כ-  חום  על  ויסיקנה  אותה  ינקה 

מאכל ממש.

'מברשת' ו'משחת שינים' בפסח
שאלה: האם צריך "מברשת" ו"משחת שינים" מיוחדת לפסח.

לקנות  להחמיר  והרוצה  בכך.  ודי  היטב,  המברשת  שינקה  רק  צריך!  אין  תשובה: 
'משחה' מיוחדת לפסח תבוא עליו ברכה.

בדיקת הספרים
שאלה: האם צריך לבדוק כל ספר וספר מחמץ?

תשובה: אין צריך לבדוק הספרים, וכתבו הפוסקים שכן מנהג הספרדים.
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ערב ראש חודש ניסן לאחר שקידה 

שלם  חורף'  'זמן  במשך  עצומה 

נסעו קבוצת אברכים מכולל 'פלא 

מורנו  הכולל  נשיא  שבראשם  יועץ' 

הגאון רבי אלעזר זאב רז שליט"א לכיוון צפון הארץ למסע תפילות 

עבור תורמי הכולל ולישועת הכלל והפרט.

את מסע הקודש התחילו בקברי הצדיקים בבית החיים בצפת בציון 

וכל  יוסף  הבית  ומרן  הקדוש  האר"י 

הצדיקים הטמונים שם.

לאחר מכן לקברו של בניהו בן יהוידע 

שם שהה מורנו הרב שליט"א כשעה 

לצדיק  הידועה  חיבתו  מגודל  ארוכה 

הטמון שם.

כמו כן מסר הגר"א רז שיעור בעיה"ק צפת ת"ו.

ועוד  טרפון  רבי  ובקבר  עלאי  ברבי  יהודה  רבי  בקבר  ביקר  כן 

מהתנאים הטמונים באיזור.

חתימת היום הייתה בציון הרשב"י זיע"א במירון שם התאסף קהל 

רב לתפילת ערבית ולאמירת "נשמת כל חי". 

נסיעת הישועות


