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חג הפסח 
ט"ו בניסן התשע"ט

באמונה - תושיע ה' 
אחריהם  רודפים  מצרים  בשושנים.  סוגה  אינה  דרכם  אך  ממצרים  יוצאים  ישראל  בני 
מאחור ורוצים להשמידם ואלו מלפנים נמצא הים. הדבר הטבעי והמתבקש מאליו שעושה 
משה רבנו הוא לזעוק אל ה', להתחנן שירחם עליהם ויצילם וכך הוא עשה, אך מה הפלא 
שעל תפלתו של משה הקדוש ברוך הוא עונה לו בשלילה, כמו שנאמר: ''ויאמר ה' אל משה 

מה תצעק אלי? דבר אל בני ישראל ויסעו! ואתה הרם את מטך וגו'''. 
אלקיו  לה'  לא  אם  יצעק  מי  למול  לעשות?  לו  היה  מה  וכי  הקדוש:  החיים''  ''אור  שואל 
ובפרט בעת צרה? ולכאורה אנו רואים שאף נתקבלה תפלתו כי הקדוש ברוך הוא מצוה 

אותו: ''ואתה הרם את מטך''. 
אם  יסעו  להיכן  ויסעו'',  ישראל  בני  אל  ''דבר  אותו  מצוה  הוא  ברוך  הקדוש  קשה:  ועוד 
מצרים רודף מאחוריהם והים לפניהם?! ואם הכוונה אחר שיבקע הים אם כך היה לו לומר 

קודם ''הרם את מטך'' ואחר כך ''דבר אל בני ישראל''. 
מתרץ ''אור החיים'' הקדוש, שמדת הדין טוענת שאינם ראויים ואין כח ברחמים כנגד מדת 

הדין המונעת. ראה הקדוש ברוך הוא שמצד מעשיהם אינם ראויים. 
הרי פשוט הדבר שלהקדוש ברוך הוא אין קושי בקריעת ים סוף, כמו שנאמר ''גוער בים 
ויבשהו'' )נחום א, ד(, אלא כפי שמביא בזוהר הנגלה: בזמן שישראל עמדו לפני הים, וביקש 
דין  ותבע  ים סוף, בא רהב, השר הממונה על מצרים,  הקדוש ברוך הוא לקרוע להם את 

מלפני הקדוש ברוך הוא. 
אמר לפניו: ''רבונו של עולם, מדוע אתה רוצה לעשות דין במצרים ולקרוע הים לישראל? 
הרי כולם חוטאים לפניך, וכל דרכיך בדין ואמת. אלו עובדי עבודה זרה ואלו עובדי עבודה 
זרה, אלו חטאו בגלוי עריות ואלו חטאו בגלוי עריות, אלו שופכי דמים ואלו שופכי דמים''. 
באותה שעה היה קשה לפניו לעבור על מדת הדין. והיו ישראל נוסעים אל תוך הים שנאמר: 
''''ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו''. והיה קשה לפני הקדוש 

ברוך הוא לעבור על מדת דינו ולקרוע להם את ים סוף. 
''דבר אל בני ישראל'' כוונתו היתה להגביר צד  אך כאשר הקדוש ברוך הוא אמר למשה 
החסד והרחמים ויתעצמו באמונה בכל לבם ''ויסעו'' אל הים קודם שיחלק, וזאת על סמך 
הבטחון כי אני אעשה להם נס ובאמצעות זה תתגבר מדת הרחמים. כי רק על ידי הגברת 

האמונה ניתן למנוע את קטרוגו של שר מצרים. 
על כן עלינו להתחזק באמונה ולדעת מה רב כוחה ועוצמתה שמסוגלת היא להתגבר על כל 

המקטרגים והמשטינים. זו הזכות שהים נבקע לבני ישראל. 
והצדיק הראשון שגרם לכך הוא נחשון בן עמינדב שקפץ ראשון אל הים, אך גם עם כניסתו 
למים הם עדין לא נבקעו עד שהמים הגיעו לגרונו, עד שאמר ''הושיעני אלהים כי באו מים 
עד נפש'' )תהלים סט, ב(.  אין ספק, כי כאשר הקדוש ברוך הוא רואה את מסירות נפשו של 

האדם לקיים את רצונו בכח האמונה - הישועה אינה מתמהמהת אף לרגע! 
אחת  ולא  צרה,  יש  כאשר  מידי  באופן  להגיע  צריכה  שהישועה  חושבים  רבים  אנשים 
מתרעמים על הקדוש ברוך הוא מדוע היא מתמהמהת ודוקא אז נחלשים הם בכח אמונתם. 

אך דוקא כעת צריך לבוא לידי בטוי כח אמונתו בהקדוש ברוך הוא. 
את הפסוק ''דרך אמונה בחרתי משפטיך שויתי'' )תהלים קיט( היה רבי יחזקאל אברמסקי 
זצ''ל מבאר: ''מפני שבחרתי דרך של אמונה תמימה ושלמה בה', לכן כל המשפטים של 
ה' הם שווים בעיני, וברור לי שהכל במשפט''. וכשהגיעה אליו מירושלים הידיעה המרה 
על פטירת בנו הבכור רבי משה ז''ל בלונדון, מיד אמר בהתרגשות: ''דרך אמונה בחרתי - 
זו ציפה הקדוש ברוך הוא מבני  משפטיך שויתי, וממילא אין לי שום טענות''... למדרגה 

ישראל, וכאשר הגיעו לאמונה אמתית ושלמה בה' - אז נבקע הים. 

לימוד בזמנים מיוחדים
מעניין  זמנים:  יודעת  אינה  זצ"ל  מרן  של  התמדתו 
לכתיבת  והזמנים  התאריכים  את  בספריו  לראות 
יביע  בשו"ת  מוצאים  אנו  למשל,  כך  התשובות. 
יום  אומר )ח"ז סימן נד( תשובה שנכתבה ב"מוצאי 
מהצום  עייפים  שכולם  זמן  תשמ"ח",  הכיפורים 
והתפילות, והולכים לנוח, ומרן זצ"ל ללא ספק היה 
רגיל  שהיה  כיוון  כיפור,  במוצאי  שבעתיים  עייף 
להוריד דמעות כנחל בתפילות ווידוי יום הכיפורים, 
אך הוא לא הלך לנוח, אלא ישב וכתב תשובה בהלכה.
בפתח  הדין  בבית  אשר  בפרוטוקולים  עיון  מתוך 
תקווה, מהתקופה בה מרן זצ"ל היה חבר בית הדין 
שם, הבחין הראשון לציון, הרה"ג משה שלמה עמאר 
לא  בזמנים  הדין  בית  בענייני  עסק  שמרן  שליט"א, 
זמנים. הרב מצא שם פרוטוקול הנושא את התאריך 
שביום  מתואר,  בפרוטוקול  ניסן",  י"ג  חמישי,  "יום 
אחר  שדיין  ספק,  אין  להתגרש.  זוג  בני  הגיעו  זה 
היה דוחה את הדיון עד לאחר הפסח, שהרי בלילה 
וערב  שבת  ערב  זה  ולמחרת,  חמץ,  בדיקת  עורכים 
זצ"ל  מרן  כשהבחין  אבל  רבות.  וההכנות  פסח 
את  לסדר  קודם  אחת  שעה  ויפה  דחוף,  שהעניין 
למחרת  להזמין  ידו,  בכתב  החלטה  כתב  הגירושין, 
ואכן  השמות.  לבירור  העדים  עם  הצדדים  את 
למחרת, ערב שבת וערב פסח, הגיע מרן זצ"ל לבדו 
לבית הדין, ערך הסכם גירושין בין בני הזוג, קיבל את 
העדים לבירור השמות, וסידר להם את הגט. בהיות 
היה  לא  הפרוטוקולים(  )כותב  דדיינא"  ו"הספרא 
ביום זה, מרן כתב את הפרוטוקול בכתב ידו. מתוך 
הפרוטוקול נראה, שמרן זצ"ל לא עזב את בית הדין 

לפני השעה שלש-ארבע אחר הצהריים...
יהודי  בא  פעם  כי  נציין,  עניין  באותו  לעניין  מעניין   
מרן  של  לביתו  הצהריים  בשעות  הפסח  חג  בערב 
זצ"ל, בזמן שההכנות רבות לעריכת ליל הסדר וטיפול 
ספרים  ועשרות  בתלמודו,  שקוע  וראהו  בילדים, 
"איך  בהתפעלות:  האיש  אותו  הגיב  לפניו.  פתוחים 
לו:  והשיב  מרן  נענה  כזו?!".  בשעה  ללמוד  אפשר 
"מה אתה מתפעל ממני? עליך להתפעל מהרבנית, 
שמוכנה ליטול על עצמה את כל עול הבית, ולאפשר 

לי ללמוד בלי הפרעה!". שלי ושלכם שלה הוא.

מערכת העלון מאחלת לכל קוראיה חג פסח כשר ושמח!

קורא יקר! אם ברצונך להנציח את הגליון להצלחה, לרפואה שלימה, או להבדיל לע"נ יקירך, צור עוד היום קשר עם המערכת. זכור! "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו".

https://n.sendmsg.co.il/f23227/הצטרפות לקבלת העלון וקראת לשבת עונג במייל


פסח  ליל  סדר 

נחשב אחת החוויות 

ת  ו י ת ו ע מ ש מ ה

השנה  בלוח  ביותר 

היהודי. ובצדק. זהו מאורע משפחתי, בו כולם חוגגים יחד. זה גם מקיף את כל רבדי 

העם, כל העדות וכל הזרמים. זו בעצם החוויה הכי 'יהודית' שיש.

אני מאמין שזו חוויה שצריך לדבר עליה, כי יש בה דברים שהם נפלאים מאד – אם 

יודעים איך לנצל אותם. ואילו אם לא יודעים, הם יכולים להכביד.

את  מוזיל  היה  זה  אבל  'טיפים',  להן  לקרוא  הייתי  יכול  הנחיות.  שלש  בזה  נציע 

החשיבות ומנמיך את העוצמה. מדובר על הרבה יותר מ'טיפ'. מדובר על הדרכה 

מעשית ואמיתית לחיזוק של חוויה. זה משהו אחר לגמרי.

הילדים. הם לא רגילים לשבת כל כך הרבה זמן בארוחה. הם רוצים משהו מענין, 

'אקשן'. אין דרך טובה יותר מאשר הצגה.

אחר  מישהו  או  אורחים,  ידי  על  עצמם,  הילדים  ידי  על  להיעשות  יכולה  ההצגה 

מבני המשפחה. היא יכולה להיות מתוכננת מראש, או מאולתרת על המקום. דוקא 

החלק המענין ביותר הוא כאשר אף אחד לא בטוח מה יהיה במשפט הבא.

קחו איזה קטע מסיפור יציאת מצרים. כגון כשמשה בא אל פרעה, ודורש: "שלח 

את עמי!". אחד מה'שחקנים' הוא פרעה )ניכר לפי המגבת שסביב ראשו(, השני 

יהיה  מה  יודע  לא  אחד  אף  לדבר...  מתחילים  בידו(,  'מטה'  לו  )שיש  משה  הוא 

במשפט הבא! או שתתנו לילדים להמחיש את עשר המכות )איך המצרים התייחסו 

שהאורחים  או  ערוב...(.  במכת  ודוב  אריה  בין  שיחה  תארו  שחין?  או  דם,  למכת 

יחליטו להראות איך היתה קריעת ים סוף )כפי שהיה אצלנו פעם, הם בקשו סדינים 

וכו'. בסוף הם גם נגבו את השלולית הגדולה!(. הדמיון של המשתתפים  כחולים 

הוא הגבול. זה לא גימיק. זו דרך נכונה, כך עיקר ההנהגה. הרי יודעים אנו ש"חייב 

אדם  ש"חייב  ניסח  הרמב"ם  ממצרים".  יצא  הוא  כאילו  עצמו  את  לראות  אדם 

להראות את עצמו כאילו...". תנסו!

יציאת מצרים
מכירים  רובנו 
יציאת  סיפור  את 
כפי  מצרים 
ששמענו אותו לראשונה, בגיל הגן. חלקנו לומדים עוד עם השנים, מוסיפים 
קצת פירושים וקצת מדרשים. אבל מתי בפעם האחרונה יצא לכם להעמיק 
באמת בנושא, וללמוד לעומק על השתלשלות האירועים שהובילה ליציאת 
מצרים, ועל מה שקרה בזמן היציאה ואחריה? כאשר מעמיקים במדרשים, 
מגלים לפעמים הפתעות של ממש. אספנו בשבילכם כמה מדרשים שאינם 

דווקא מן המוכרים והידועים, עם עובדות מפתיעות על יציאת מצרים.

מכת תנין
כולם מכירים את הסיפורים על מכת צפרדע, וכל אחד מאיתנו כנראה דמיין 
לפחות פעם אחת את ארץ מצרים מכוסה בדו-חיים הירוקים והמקרקרים. 
בעל  סוג  לגבי  דעות  מספר  ישנן  הראשונים  שבין  לשמוע  תופתעו  אבל 
החיים שהציף את מצרים. רבנו בחיי, למשל, טוען כי ה"צפרדע" המקורית 

היתה למעשה תנין.

איך מתו בכורי מצרים?
על פי פירוש הרוקח על התורה, בליל מכת בכורות שלח ה' ברקים ורעמים 
על ארץ מצרים, ומקולות הרעמים העצומים – מתו בכורי מצרים, ורק הם.

לילה מואר
הלילה  אותו  כי  אומר  הקדוש  הזוהר  בכורות,  מכת  על  מדברים  כבר  ואם 
האיר הקב"ה אור יום, כדי שבני ישראל והמצרים יוכלו לראות במו עיניהם 
קל"ט:  בתהילים  שמופיע  כפי  או  ישראל.  לעם  שנעשה  הנס  את  ובבירור 

"לילה כיום יאיר".

קריעה הדרגתית
איך אתם מדמיינים את קריעת ים סוף? ים עצום שנבקע בבת אחת לשניים, 
אחת,  בבת  כולו  נבקע  לא  סוף  ים  בחיי,  רבנו  פי  על  שלא.  זהו,  אז  נכון? 
אלא רק חלק ממנו נבקע – וככל שהתקדמו בני ישראל בתוך הים ביבשה, 
המלך  דוד  של  דבריו  ומכאן   – מפניהם  נס  כאילו  להיקרע,  הים  המשיך 

בתהילים, "הים ראה וינוס".

 מה אכלו בני ישראל במדבר?
ידוע שביציאת מצרים לא הספיק בצקם של ישראל להחמיץ, ולכן לא אכלו 
לחם – אלא מצות. אך האם הם המשיכו לאכול מצות גם במדבר? התשובה 
היא לא. במדבר אכלו בני ישראל מן שניתן להם משמים, ובתקופה מסוימת 
גם שלו. אבל מצות, כך על פי התוספות במסכת קידושין והאבן עזרא, הם 

לא אכלו. אבל גם לא לחם, אגב.

מצרי אחד נשאר
כידוע, המצרים, שרדפו אחרי בני ישראל אל ים סוף, טבעו כולם בים. כולם 
– חוץ מאחד: פרעה עצמו. בפרקי דרבי אליעזר נאמר שפרעה לא מת בים 

סוף, וכי לאחר יציאת מצרים הוא "עבר דירה", והיה למלך נינוה.
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הסגולות הנדירות הטמונות באכילת מצה
ספר":  ה"חתם  כתב  מכל מצוות אכילה -  יחידה  1. מצוות מצה נותרה 
"מצוות עשה של אכילת מצה משומרת בליל פסח – והיא יחידה שנשארה 
לנו מכל מצוות אכילה שבכל התורה, ואין לנו לא פסח ולא קדשים, לא 

תרומה ולא מעשר שני, רק מצווה אחת משנה לשנה". )חו"מ, סימן קצו(

יתנהג  פסח  "בליל  כתב:  עקיבא איגר  הלילה - רבי  במצוות  2. השמחה 
מצוות  הזה,  בלילה  אותנו  ה'  שזיכה  במצוות  ולשמוח  וביראה,  בקדושה 
עשה של קידוש, ומצוות עשה של אכילת מצה, ומצוות מרור, וד' כוסות 

ואמירת הלל". )מכתבי רעק"א, יב(

אות  מצווה  נר  פסחים  )מסכת  הקדוש כתב  המצווה - השל"ה  3. אהבת 
לט( שחסידים ואנשי מעשה נהגו לנשק את המצה, בעת שהגביהו אותה 

בליל הסדר.

4. הכוונה: לעשות רצון ה', וזכירת הניסים שעשה עמנו - בעת האכילה 
ראוי לכוון את הכתוב המפורש )שמות יב, טו( 'שבעת ימים מצות תאכלו', 
שאוכלים המצות זכר ליציאת מצרים, ככתוב )פסוק לט( 'ויאפו את הבצק 
אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו 
לקיים את המצווה  זה שלא  ובכלל  להם',  לא עשו  צידה  וגם  להתמהמה 
כמצוות אנשים מלומדה, ומתוך רגילות שכך נהגו אבותינו מעת יציאתם 
ועד הנה, אלא לכוון לעשות רצון אבינו שבשמים, ולזכור על ידי האכילה 

את הניסים שעשה עמנו בהוציאנו ממצרים.

5. על ידי אכילת מצה נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית - ה'רוקח' 
נעשה  כהלכתן  החג  ימי  בשבעת  מצות  "האוכל  כך:  כותב  פסח  בהלכות 
בשמות:  מהפסוק  הוא  לכך  הראייה  בראשית".  במעשה  להקב"ה  שותף 
'שבעת  אלא  ימים,  שבעת  כתוב  לא  הימים",  שבעת  את  יאכל  "מצות 

הימים', ללמדנו שנעשה שותף בבריאת שבעת ימי הבניין.

6. השפעתה הרוחנית של המצה – הזוהר כותב על המצה: "דהיא מיכלא 
דאסוותא ומיכלא דמהימנותא" – מאכל המשריש אמונה בלב האדם. עוד 
מובא בזוהר שאכילת מצה מזככת את נשמת ישראל מכל לכלוך ופגם, ולא 

רק על חטאים דלעבר אלא היא גם מסוגלת לטהר את הנפש על להבא.
בנוסף, המצה מעוררת לאהבת ה'. ב'ישמח ישראל' מובא כי המצה מסייעת 
לאדם לא לכסוף לשום דבר זולת השם יתברך, תורתו ומצוותיו, כי תגדל 
וסוף על כל אהבת  האהבה אליו, לאהבה את ה' אהבה שאין לה תכלית 

העולם הזה.

ב'תפארת שלמה': "מעלת מצוות 'אכילת מצה' כי היא נבלעת בקרבו של 
אדם, לכן מסוגלת היא לרפא את האדם 'רפואת הנפש' ברוחניות, ומסייעת 

לו לעקור מעצמו את הרע שבו להיות דבוק באלוקים חיים.

הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב זי"ע: "סגולת אכילת מצה מועילה לבטל 
כל תאוות רעות מנפש האדם".

7. השפעתה הגשמית של המצה – אין דברי הזוהר יוצאים מידי פשוטן, 
וכמרומז  ממש,  בפועל  הגוף  רפואת  גם  לאדם  מביא  המצה  שאכילת 

)הידברות( בשמה: "מצה" – שהוא ראשי תיבות: מכל צרה הצילני. 
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