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חג   – הפסח  חג  של  בעיצומו  נמצאים  אנחנו  כעת 
האמונה, חג הגאולה, חג של ניסים ונפלאות וחג של 
הנשאלת  והשאלה  ישראל.  עם  על  פרטית  השגחה 
היא, האם אנחנו מרגישים באמת את התוכן המקורי 

והיסודי של חג הפסח?
ומרור, שתינו ארבע  נכון שכולנו אכלנו מצה  אמנם 
השעות  עד  הסדר  ליל  את  וערכנו  יין,  של  כוסות 
הקטנות של הלילה, אבל עדיין יש לנו לעיין מה נשאר 
לנו מכל זה, וכיצד אנחנו מתכוננים לקיץ הפתוח ליצר 

הרע, בבחינת מה העבודה הזאת לכם?
להפעיל,  היא  הפסח  בחג  הגדולה  העבודה  ובאמת, 
לחזק ולהרגיש את האמונה בהשגחה פרטית בשלמות 
ממש. וזו אכן עבודה קשה, אולם הזוכה לכך הרי הוא 
בעל אמונה ממש, וזוכה על ידי כן להשגות גדולות, 
יום  יום  ורואה  מצרים.  יציאת  כעין  תמיד  ומרגיש 
את  בזה  מקיים  מעשיו,  בכל  ממש  פרטית  גאולה 
וזוכה להיות עובד ה'  מצוות האמונה כל רגע ורגע, 

כל רגע ורגע, ואשריו ואשרי חלקו.
חז"ל אומרים )ברכות ה.( כל העוסק בתורה יסורים בדלין 
מצינו  שהרי  ממש,  כפשוטו  זה  שאין  כמובן  ממנו, 
אלא  בתורה.  עוסקים  היו  כאשר  אף  יסורים  בעלי 
עומק הענין הוא שהעוסק בתורה באהבה, זוכה על ידי 
כן למעלה רוחנית גדולה, ומקבל מה' יתברך כח סבל 
כואבים  היסורים  וממילא  היסורים,  את  לסבול  גדול 
הרבה פחות, וזה בבחינת יסורין בדלין ממנו. וכך זה 
ומבין  הוא מרגיש  באמת אצל בעל אמונה, שכאשר 
בדעתו על כל צרה שלא תהיה, שזה מה' יתברך בלבד, 
הוא זוכה על ידי כן לקרבת ה' יתברך גדולה, והגוף 
אינו מרגיש בצער גדול, אלא בצער קטן. ובזה מובן 
הפסוק )חבקוק ב, ד( "ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה", שעל כך דרשו 
בגמרא )מכות כד.( בא חבקוק והעמידן על אחת, כלומר, 
שמי שזוכה לשלמות באמונה, הוא חי וקיים ומתגבר 
היא  שהאמונה  משום  וזאת  שבחיים,  הקושי  כל  על 
וזה  החיים.  וכל  הבריאה  כל  התורה,  כל  של  היסוד 
מפורש במשלי )יח, יד( "רּוַח ִאיׁש ְיַכְלֵּכל ַמֲחֵלהּו", ופירש 
רש"י איש גיבור לא דואג בליבו, ומקבל כל הבא עליו 
בשמחה, ע"ש. וכל זה בא כמובן מכח האמונה, כלומר, 
שהאמונה מביאה מצב רוח מרומם ברוחניות, ועל ידי 
כן הגוף מתרפא. וכך גם מובנים דברי חז"ל הקדושים 
שיש  מי  רש"י:  ופירש  ביה,  כולא  ביה  דדא  מא.(  )נדרים 

בו דעת, כמי שיש בו הכל, שאינו חסר כלום, ע"ש. 
תורה  אלא  דעת  ואין  אמונה,  דעת של  היא  והכוונה 
)קידושין מט:( סימן לגסות הרוח  )סוטה מט.(. וכדברי הגמרא 

עניות בתורה. ומכאן שהשכלה חיצונית היא בבחינת 
דוד  ובמצודות  יח(.  א,  )קהלת  ַמְכאֹוב"  יֹוִסיף  ַּדַעת  "יֹוִסיף 
מפרש – מי שיש לו הרבה חכמה, יש בו הרבה כעס, 
ע"ש. ורק חכמת התורה הקדושה והאמונה, מרגיע את 

הכאבים לחיים טובים.
אותו  את  העמידה  בתפילת  פעמים  שלוש  ומצינו 
על  אחת  ופעם  יתברך,  ה'  על  החוזר  ממש  משפט 
הבוטח באמת. בברכת 'על הצדיקים' כתוב 'ותן שכר 
בשמך באמת', והכוונה כאן היא  טוב לכל הבוטחים 
בשלמות  כלומר,  באמת,  יתברך  בה'  שבוטח  מי  על 
ועל התנהגותו,  על מעשיו  עליו,  ורואים  הלב,  ומכל 
שהוא באמת בעל ביטחון. ובהמשך 'ועל חסדך הגדול 
ולא על  יתברך  ה'  חוזר על  זה  כאן  נשעננו',  באמת, 

ועוד,  באמת?  ונשען  בוטח  מנין שהוא  כי  המתפלל, 
וכן  יתברך.  ה'  את  לשבח  היא  כאן  הברכה  שכוונת 
הגדול  שמך  את  ויברכו  'ויהללו  'מודים',  בברכת 
גדול באמת.  באמת, ברור שהכוונה כאן שה' יתברך 
יש הרבה שמשבחים אותם שהם גדולים, אולם באמת 
הם קטנים מאוד, בבחינת עליונים למטה )ב"ב י:(. בעל 
אמונה באמת יש לו עבודה גדולה מאוד ללמוד יום 
יום, ולשנן, לשלש ולחזק אצל עצמו ואצל משפחתו 
שיש  הפסח,  בחג  העבודה  היא  וכן  האמונה,  את 
מידותיו  ועל  עליו  ורואים  לחזק אצלנו את האמונה, 
ולעיניו.  לרגליו  נר  היא  כמה האמונה  עד  והנהגותיו 
ועל ידי כן תהיה לו תשובה גדולה מאוד על שאלת 

הרשע – "מה העבודה הזאת לכם".
רנ( כותב  אות  )ח"א  זיע"א בליקוטי מוהר"ן  ורבנו הקדוש 
במפורש: מי שיש לו דעת, ויודע שהכל בהשגחה מה' 
יתברך, אין לו שום יסורין, ולא מרגיש שום צער, ע"ש. 
לעשרה  זה  ודומה  מאוד,  גבוהה  דרגה  שזו  וכמובן 
להם  שאין  ה',  קידוש  על  ולנהרגים  מלכות,  הרוגי 
צער )כידוע מהתשב"ץ ורבנו בחיי עה"ת בפרשת ויחי(. ורבנו מסיים שם, 
שמרגיש יסורים, והיסורים קלים מאוד, ע"ש. ולומדים 
מכאן על מעלת הדעת, האמונה והדבקות בה' יתברך, 
בזה שמתגבר על הכעס, הגאוה, המחלוקת, עין רעה 
והבעיות  הרעות  בישין של המדות  וכל שאר מרעין 
שבעל  משום  וכו',  וכו'  חרדה  עצבות  וכן  הנפשיות, 
ה'  את  ורק  אך  תמיד  רואה  גבוהות,  בדרגות  אמונה 
יתברך, וזוכה להיות בריא בגוף, בנפש ובנשמה, וזה 

העובד ה' האמיתי!
מה'  במתנה  פרטית  השגחה  קיבלנו  מצרים  ביציאת 
יתברך )כמבואר באורחות חיים להרא"ש(, והכוונה בזה היא להרגיש 
כל יום – עשרים וארבע שעות, ששים דקות בשעה, 
וכמובן שקל  שהכל משמים!   – בדקה  ששים שניות 
מאוד לחשוב על דברים טובים שהם משמים, אולם 
וכואבים  רעים   – רעים  דברים  על  שגם  לדעת  יש 
גם  ידי אנשים אחרים,  ובפרט כשנעשו על   – באמת 
ולהרגיש שזה משמים,  בזה יש מצוה לומר, לחשוב 
ולב  בוכה  במר  עין  בבחינת  שלנו,  העוונות  מחמת 
שמח. ואין לומר על כך 'תודה', וזה באמת כמו בברכת 
'על הצדיקים' וכנ"ל, שלא לומר לפני ה' יתברך משפט 
מה'  שזה  האמונה  ועצם  באמת.  הלב  מכל  שאינו 
כח מה'  לקבל  כך שזוכים  לידי  בלבד, מביא  יתברך 
יתברך לסבול את היסורים והדברים הרעים, וממילא 
מוהר"ן  רבנו  וכדברי  מאוד,  קלים  נהיים  היסורים 

וכנ"ל.
ונראה שמצוה גדולה וחובה קדושה לחשוב ולהרהר 
ממש כל רגע ורגע תודה לה' יתברך, ולא על הדברים 
הרעים, הקשים והכואבים, אלא על הדברים הטובים, 
הזורמים והמסודרים, שאדם נהנה מהם – שעה שעה 
ורגע רגע – וכדלהלן בסדר הדברים. וכמובן שכל אדם 
יכול להוסיף לעצמו תודה לה' יתברך, ויגיע על ידי זה 

לדבקות, אמונה וקירבה גדולה לה' יתברך, ואשריו.
תודה לך ה' שהתעוררתי היום בבוקר ושפקחתי את 

עיניי, ועל שישנתי טוב בלילה.
במיטה  ולשבת  לקום  מצליח  שאני  ה'  לך  תודה 

בכוחות עצמי.
בית,  הנעלי  נעילת  עם  מסתדר  שאני  ה'  לך  תודה 

ומצליח לעמוד בלי כאבים.

עצמי  בכוחות  הכסא  לבית  הולך  שאני  ה'  לך  תודה 
ובלי בעיות.

תודה לך ה' שיצאתי מבית הכסא, והכל מסתדר מבלי 
בעיות.

תודה לך ה' שיש לי מים לשטוף פנים וידיים, ולהיות 
נקי.

תודה לך ה' שיש לי כלי לנטילת הידיים, ולברך אותך 
ולהיות טהור.

עצמי,  בכוחות  להתלבש  מצליח  שאני  ה'  לך  תודה 
בזהירות וזריזות.

ומכובדים,  נקיים  נאים,  בגדים  לי  שיש  ה'  לך  תודה 
להסתדר בהם.

תודה לך ה' על הכוס קפה שאני שותה, שעל ידי כך 
אני מיושב בדעתי.

תודה לך ה' שיש לי טלית ותפלין מהודרים, לכבוד 
תפילת שחרית.

ה' שאני הולך בזמן לבית-הכנסת בכוחות  תודה לך 
עצמי.

תודה לך ה' שיש לנו חזן, מנין וכוהנים שיברכו אותנו, 
ובית-כנסת מצוין.

תודה לך ה' על פת שחרית שיש לי, שאני אוכל ועל 
ידי כן אני רגוע.

תודה לך ה' שיש לי עבודה, ולחם לאכול ובגד ללבוש.
תודה לך ה' שנסעתי בכביש והכל עבר בשלום – זה 

לא מובן מאליו!
תודה לך ה' שנתת לי חן בעיני הרואים – במשפחה 

ובעבודה.
תודה לך ה' שנתת לי שכל להבין ולהסתדר עם כולם.
תודה לך ה' שנתת לי משפחה לתפארת, והכל חסד 

ה' לטובה.
תודה לך ה' על הקניות שעשיתי לכבוד שבת קודש, 

והספקתי לקנות את כל מה שצריך.
תודה לך ה' על שחזרתי לביתי בריא ושלם, ואין לי לא 

חולי, לא מכה ולא כלום.
ממש   – להוסיף לעצמו  יכול  ואחד  כל אחד  וכאמור 
על כל דקה! – שהזמן עובר והכל דופק, ולחשוב על 
כך ולחזק את עצמו, ולומר לעצמו 'אני בידי ה' יתברך 
העלון  את  כותב  זה  ברגע  אני  כאשר  וכן  לטובה'. 
זורם  הכתב  עובד,  השכל  כותבת,  היד   – השבועי 
עצמי  את  שומע  אני  הכתיבה  ובזמן   – מצוין  והעט 
נושם. וזכיתי להיות יהודי, זכיתי לקיים מצוות וזכיתי 
שהרשעים והמסיתים לא קלקלו אותי. וכן על דברים 
האמונה  את  ותחזק  תחשוב  בהם,  שזכית  נוספים 
שבהם. ודע לך שאין זה מובן מאליו, אלא הכל מתנה 
מאת ה' יתברך! על הטוב לומר 'תודה', מלשון 'מודים 
ועל הרע להתוודות לפני ה' יתברך שזה  אנחנו לך', 
משמים בגלל עוונותי ומעשי הרעים. וכמו שיהושע 
אמר לעכן )ז, יט(: "ְוֶתן לֹו תֹוָדה", וכתבו המפרשים שם 

– 'תודה' מלשון וידוי, ע"ש.
בהשגחה  ומהאמונה  הפסח,  מחג  לומדים  אנו  כך 
הרע,  ליצר  הפתוח  לקיץ  מתכוננים  וכך  הפרטית, 
וזאת אכן עבודת ה' גדולה בהשגחה פרטית, בבחינת 
"ִׁשִּויִתי ה' ְלֶנְגִּדי ָתִמיד ִּכי ִמיִמיִני ַּבל ֶאּמֹוט" )תהלים טז, ח(, 

והלואי שנזכה לכך.

חג הפסח - עלייה רוחנית באמונה!

שבת שלום.



2

   

להתענג על ה'להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל הפתרון המלא לכל הצרות 

והבעיות הגדולות באמת
שלום וברכה מורי ורבותי!

אז דיברנו בשיחותינו האחרונות על כך שגם כאשר הדברים לא נראים הגיוניים 
כל כך, וגם כאשר יש קשיים, אנו סומכים על ריבון העולמים. הוא זה שיצר 
את הקשיים, והוא זה שגם החליט מראש איך לחלץ אותנו מהם, בבחינת "ברא 

הקדוש ברוך הוא רפואה למכה" )מגילה י"ג ע"ב(.
או בעיה כלשהי, אלא  סיכון מסוים  לפני  נמצא  קורה לאדם שלא  אולם, מה 
הוא כבר נתון בתוך הבעיה עצמה. הוא כבר לאחר הרגעים בהם האמין שיחלץ 
מהסבך, והנה הוא לא נחלץ. הוא לאחר חודשים בהם האמין שמיד יקרה משהו 
שישנה ויהפוך את גלגל מזלו לטובה, והנה, לא רק שדבר לא קרה, אלא שהוא 
רואה את מפעל חייו קורס ומתמוטט למול עיניו. מה קורה אז? מה קורה לאחר 
רגע המשבר? מה קורה לאחר שהאדם כבר רואה את עצמו כורע ברך בפני 

אותה צרה ואינו מצליח לשרוד אותה?
והשאלה מתחלקת לשלושה חלקים:

האחד, מהו הצעד הבא שאמור להיות על ידי בורא העולם שכמובן צפה גם את 
הרגעים הללו?

השני, מה תפקידנו, כאנשים שכבר נמצאים במרכזה של אותה בעיה, לעשות 
באותה שעה מבחינת קבלת העול והקושי הנגרמות בעקבותיה?

בכדי  הקודם,  לתפקידנו  מעבר  לעשות  ניתן  ומה  מזה,  יוצאים  והשלישי, איך 
לנסות ולהפוך את הגלגל חזרה למשהו טוב יותר?

ובכן, מורי ורבותי, לאחר שבשבוע שעבר ליווינו את עם ישראל, אשר במסירות 
נפש לקחו "ִאיׁש ֶׂשה ְלֵבית ָאֹבת ֶׂשה ַלָּבִית" )שמות יב, ג(. וקשרו את הכבש, אשר היה 
אלוהיהם של המצרים לכרעי המיטה, למרות שידעו בוודאות שהאדון המצרי 
עלול ברגע של זעם וכבוד לאלוקיו המדומה להעניש קשות את העבד היהודי 
שהיעז לעשות זאת. הרי שכעבור קצת יותר משבוע ניצב עם ישראל, על טפיו 
ונשיו, במרכזה של בעיה גדולה בהרבה. לא מעשה שעלול להוביל לסיכון, לא 

משהו שיכול ליצור בעיה, אלא במרכזה של הצרה בכבודה ובעצמה.
עם ישראל מוצא את עצמו במקום הבא: מימין ומשמאל מדבר המלא בנחשים 
ועקרבים, מלפנים ים גועש ורועש המאיים להטביע את כל מי שיבוא בחלקו, 
ומאחור המצרים הרודפים בחמת זעם ומעוניינים לכלות את עם העבדים שברח 

מהם "שלא בצדק" מבחינתם וכביכול...
עם ישראל נושא עיניים אל משה שנושא עיניים למרום, ומקבל את התגובה 
הבאה: "ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי, ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעּו" )שם יד, טו(. 
אומר האלוקים למשה, בכזה מצב תפקידו של העם לקפוץ למים והכל יהיה 
בסדר. פונה משה לעם ואומר לו, ציוה אלוקים שתקפצו למים והכל יהיה בסדר.

כאן חלוקים חכמינו ז"ל )סוטה ל"ו ע"ב( מי היו הקופצים ראשונה. בעוד דעתו של 
רבי יהודה מדווחת על כך שנשיא יהודה, כלב בן יפונה, הוא זה שקפץ למים, 
ורק כאשר הגיעו המים לנחיריו נבקע הים, אומר רבי מאיר שבפסוקי החומש 
והתהלים מסתתר המופע הבא: בשעה בה הכינו את עצמם בני שבט יהודה, 
זינקו בני שבט בנימין ללא כל הכנה  שבט המלכות, להיכנס למים ראשונים, 
מוקדמת וחתרו בכל כחם אל עבר לב הים. הם לא בדקו אם יש להם בכיסים 
ידי  על  להקל מעליהם  ניסו  לא  גם  הם  ולהיפגם,  במים  להירטב  דבר שעלול 
השיגו  ובכך  מחשבה,  ללא  זינקו  פשוט  הם  מגופם.  מיותרים  בגדים  הפשטת 

במספר שניות את בני שבט יהודה.
בני שבט יהודה ההמומים החלו לרגום אותם באבנים. ברצונם היה לשמור על 
כבודם האבוד "לדבר מצווה", בהיותם הראשונים המקיימים את רצון הבורא. 
והמשיכו בכל כחם  לא הסבו את ראשם לעברם,  אף  בנימין  בני שבט  אולם, 
לחתור אל עבר לבו הלא רחום ולא חנון של הים. בכך מסביר רבי מאיר את 
הפסוק "ָׁשם ִּבְנָיִמן ָצִעיר ֹרֵדם ָׂשֵרי ְיהּוָדה ִרְגָמָתם" )תהלים סח, כח(. ועל כך ממשיכה 
כאשר  הקדושה,  לשכינה  מארח  ונעשה  הצדיק  בנימין  זכה  ואומרת,  הגמרא 
בחלוקת הארץ לשבטים היה ארון הקודש עם לוחות הברית דוקא בחלקו של 

בנימין הצדיק.
ומשתי הדעות הללו אנו למדים שני יסודות אדירים ומדהימים, המאירים באור 

חדש ומופלא כל בעיה, מצוקה, תקלה, ניסיון ולּו הקשה ביותר, וכדלהלן:
היסוד הראשון הוא, שכאשר באמת תגיע למצב בו לא תוכל לנשום מחמת אותה 
בעיה, יעמוד הקדוש ברוך הוא לעזרתך ויבקע לך את הים. אם עוד לא הגעת 

לשם, כנראה שאתה עדיין יכול לנשום. סמוך על האלוקים שהוא יודע טוב יותר 
ממך מתי מדובר בקוצר נשימה זמני, משהו מעין קצר חשמלי סביל, ומתי מדובר 

בהפסקת חשמל אימתנית.
והיסוד הנוסף אותו עלינו ללמוד הוא, שדוקא בהיותך מצוי בעיצומה של בעיה, 
דוקא אז נדרשת ממך מסירות נפש גדולה עוד יותר ממסירות הנפש הנדרשת 
כאשר  דוקא  הבעיה,  של  בעומקה  בהיותך  דוקא  "החוף".  על  הנמצא  מאדם 
המצרים מאחוריך, נחשים ועקרבים מימין ומשמאל והים מלפניך, דוקא שם 
עליך לעשות את רצון האלוקים ולקיים אותו בהידור רב, חרף 'חוסר ההיגיון 

האנושי' שבו.
במושגים שלנו זה אומר, שגם אם אתה ניצב בפני בעיה שכבר החלה ונתנה 
בך את אותותיה, בין אם מדובר במצוקה כלכלית, בין אם המדובר במצב רפואי 
קשה וכן בכל אחד מיתר משעולי החיים, הרי שעליך בשעה קשה זו להפעיל 

את מוחך במיטב כישרונו ולהבין מה רוצה ממך האלוקים.
ולא משנה באיזו בעיה מדובר, הם בדיוק אותם  ומה שרוצה ממך האלוקים, 

דברים, וניתן להקישם ממקרה למקרה, וכדלהלן:
הוא  שנעשה  מה  שכל  ותדע  עדיין  שתאמין  האלוקים  הראשון: חפץ  הדבר 
זה שיצר אותה,  ובין אם לאו, הרי שהוא  זו  ובין אם תיחלץ מבעיה  לטובתך, 
הוא זה שהחליט להביא אותך לתוכה והוא זה שגם יסיים אותה יחד איתך לטוב 

ולמוטב, ויהיה זה רק בזמן בו יחליט שזהו הטוב ביותר עבורך.
הדבר השני: למרות הקשיים, למרות הלחצים, למרות חוסר יישוב הדעת, היזהר 
בכל נפשך ובכל מאודך שלא לעבור, חס ושלום, ולּו עבירה הקלה ביותר מתוך 

אותו לחץ נפשי המלווה אותך באותן שעות.

והדבר האחרון והחשוב ביותר: אחר תבין ותאמין שהקדוש ברוך הוא שמלווה 
אותך בכל רגע מרגעי הבעיה האימתנית, הוא זה שגם נותן לך את הכח לשרוד 
זאת, הוא זה שגם מעניק לך את הגיבוי לקצר החשמלי אותו אתה חש. מכאן 
בפניו  ולהתחנן  וחסדו,  טּובֹו  על  לו  להודות  הוא  עליך  מה שמוטל  כל  ואילך 

שיזכה אותך לצאת מהבעיה, או למצער להבין עד כמה אין היא באמת בעיה.

בנימין  זכה  הקדושה. לפיכך,  הגמרא  מילות  בין  כאן  טמון  נוסף  מסר  אולם, 
הצדיק ונעשה מארח לשכינה הקדושה. וכי מדוע היה בנימין אמור לזכות ולקבל 
את אותה מתנה גדולה על חשבון סבלם של נכדיו וניניו? מדוע לא יכלו הבנים 
לקבל שכר על המעשה? וכי לבנימין מגיע שכר, הלא ליוצאי חלציו הוא שמגיע 

שכר מופלג עבור מסירות נפשם?

והתשובה לכך היא, שאין בית ספר למסירות נפש, ואין שבט או עם שמחליט 
ביום מן הימים להיות מוסר נפש. כל מסירות נפש מושלמת, ברמה של שבט או 
עם, הרי ודאי שהגיעה בתורשה מההורים הקדושים. אם כל שבט בנימין מאמין 
בדרך ומוכן למסור נפש למענה, הרי ברור שבנימין הוא היה זה שחינך את בניו 
על ברכי אמונה נערצת זו, והוא זה שתהיה לו הזכות המלאה לקבל שכר על כך.

זה אומר לגבי כל אחד ואחד מאיתנו שככל שנשכיל ונצליח לנהל את ביתנו 
ככזה המוכן למסירות הנפש בכל רגע ובכל שעה למילוי רצונו של ה' יתברך, 
עם  נפש  מסירות  מהם, כי  חלק  להיות  ויהפכו  בילדינו  יחדרו  והדברים  נזכה 
אמונה בדרך עד כלות לא ניתנים לרכישה במכולת, אלא אך ורק בדוגמא אישית 
ובקבלה מאב לבן ומבן לנכד. רק אבא יכול להוכיח באמונתו במעשיו לבנו עד 

כמה ה'סבל' לכאורה, נכון ישר ומשתלם.

השואה,  במוראות  או  האינקוויזיציה  במרתפי  רק  נמצאת  לא  נפש  מסירות 
מסירות נפש נמצאת בלבו של כל אחד ואחד מאיתנו, והיא אמורה להיות זמינה 
די  ומרים.  יסורים קשים  ללא  גם  בימינו,  כאלו  לא מעט  ויש  למקרה הצורך. 
בהחלטה של רגע שמה שעבר עליך בקושי האחרון עמו אתה מתמודד אינו 
מושגח רגע רגע על ידי ריבון העולמים וכבר איבדת מתומה וזוהרה של מסירות 
הנפש שלך. כי מסירות נפש אמיתית נמדדת גם בלקבל את כל מה שעובר עליך 
באהבה, ולהאמין שלמרות אי ההיגיון שבדבר האלוקים הוא זה שיצר את אותו 

קושי והוא זה שגורם לו להיות טוב ומושלם למענך.
ברכת הצלחה לחיי מסירות הנפש והחדרתה לכולנו, לכל שותפי שיחתנו, לכל 

עם ישראל ולכל דור העתיד.
וברוכים תהיו!
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חיוב אכילת מצה בחול המועד פסח
שאלה: האם יש חיוב לאשה לאכול שתי סעודות של 

מצה בכל יום מימי חול המועד?
יש  ובשניהם  לאשה,  גבר  בין  הבדל  אין  תשובה: 
מצוה אך אין חובה. ורק בליל הסדר כולם חייבים, 

בין איש ובין אשה )עי' סוכה כז. ועי' במשנ"ב סי' תרלט ס"ק כד(.

כביסה על ידי גוי
בחול  בגדים  לכבס  לגוי  לומר  הדין  מה  שאלה: 
לגוי  לומר  הדין  מה  וכן  טוב?  יום  לצורך  המועד 
לכבס חולצות לצורך חול המועד, וכגון למי שנגמרו 

לו החולצות הנקיות?
אסור  המועד,  בחול  לעשות  שאסור  מה  תשובה: 
כביסה  אבל  לגוי.  אמירה  ידי  על  אפילו  לעשותו 
שהיא גזירה מדרבנן, אם יש צורך גדול מאד לצורך 
מצוה, וכגון לצורך יום טוב או באופן שבפועל אין לו 
עוד בגדים להחלפה, מותר לעשותו על ידי אמירה 
)ועי'  לגוי. והרי זה כמו שבות דשבות במקום מצוה 

משנ"ב סי' תקמד סק"א, וחזו"ע יו"ט עמ' ר(.

גילוח הזקן
שאלה: מי שהזקן עושה לו גירוי בעור, והוא מצטער 
מכך מאד, האם מותר לו להתגלח בחול המועד? ומה 

הדין בזמן ספירת העומר?
ספירת  ובימי  מדינא,  אסור  המועד  בחול  תשובה: 
העומר אסור מכח המנהג, ואסור לזלזל בזה, וחובה 

לשמור על דיני ומנהגי עם ישראל.
עצה טובה, יש לשטוף את הזקן עם מים חמים וסבון 
פעמיים ביום, ובכך השיער מתרכך, ואין גירוי בעור, 

ואין כלום.
ומי שסובל הרבה מאד, וקיבל היתר מהחכם, יכול 
)ועי' חזו"ע  לגלח את זקנו כל ערב שבת קודש, כידוע 

יו"ט עמ' רסב(.

עבודה בחול המועד לצורך החזרת חובות
שאלה: אם אני בעל חוב, האם מותר לי לעבוד בחול 
פרטי  לאיש  הוא  החוב  כספי?  את  להחזיר  המועד 

שהבאתי לו שיק, ואם לא אפקיד את הכסף בבנק 
השיק יחזור.

תשובה: כשיש צורך גדול, כגון חובות, וכיוצא בזה, 
שאין  פועל  כדין  המועד  בחול  לעבוד  מתירים  יש 
אותו  ולא מטריחים  בעבודה,  יאכל שמותר  לו מה 

לקחת הלוואה, וכיוצא בזה )חזו"ע יו"ט עמ' קעו(.
ובפרט כיום שהמצב הכלכלי קשה, ועול הפרנסה 
וארנונה,  מסים  של  גדולות  הוצאות  ויש  נורא, 
בזה,  וכיוצא  דירה,  שכירות  חשמל,  מים,  תשלומי 
שיש להקל בזה כפי הצורך בהוראת חכם. וכן בנידון 

דידן, שיש היתר לעבוד כדי שהשיק לא יחזור.
מאד  להמנע  לכתחילה  להשתדל  שיש  וכמובן 
עם  תמיד  לחיות  טובה  הנהגה  זו  ואין  מהלוואות, 
חוב בבנק )מינוס בלע"ז(. ויש להתפלל לה' יתברך תמיד 
שיהיה לנו לחם לאכול ובגד ללבוש, ולה' הישועה 

)ועי' חזו"ע שם עמ' קעט(.

 "המבזה את המועדות אין לו חלק
 לעולם הבא"

המועד?  בחול  יין  לשתות  חובה  יש  האם  שאלה: 
ומהו הגדר של "מבזה את המועדות"? 

תשובה: כתוב במשנה )אבות פ"ג(: המבזה את המועדות, 
אין לו חלק לעולם הבא. ופירש רש"י, שנוהג בהם 
מנהג חול באכילה ושתיה, ומשמע שצריך לכבד את 
המועדות מאד. לדוגמא, יש להשתמש בחול המועד 
במקום  משובחים  מאכלים  לאכול  נאים,  בכלים 
עוד  ויש  וכו'.  וזווית  פינה  באיזו  ולא  בבית  חשוב 
ידי בשר  והיא לשמוח בחג, שזה נעשה על  מצוה, 
ויין, כידוע )פסחים קט.(. ולכן, במועד יש מצוה לאכול 
אחד  כל  וכמובן  מבשבת.  יותר  יין  ולשתות  בשר 

ואחד לפי כחו.
בו  שיש  גדול  שיעור  לשתות  שצריך  סברא  וישנה 
חשיבות ושמחה מרובה, אחרת אין בזה שמחת החג. 
בזה  בודאי שיש  ולגימה,  כל טעימה  פנים  כל  ועל 

גם כן מצוה.

מצות אכילת המצה בחג הפסח
המצה  באכילת  לקיים  ניתן  מצוות  כמה  שאלה: 

בשאר ימי חג הפסח?
פסח  המועד  שבחול  נכון  יפה!  שאלה  תשובה: 
מברכים אנו רק ברכת ה'מוציא' בלבד, אולם ישנה 
מצוה, עד כמה שאפשר, לאכול מצה בכל סעודה, 
ידיים'  נטילת  'על  ברכת  מרויחים  כך  ידי  ועל 
ו'המוציא', ומרויחים גם ברכת המזון ו'יעלה ויבוא'. 
מצה  על  'המוציא'  לומר  שניתן  גם  מרויחים  וכן 
שלימה, וזו ממש מצוה, שהרי כל השנה לא תמיד 
יש אפשרות לברך על כיכר שלם, משום שלעתים 
הלחם פרוס ועומד, ואילו כאן כל מצה שלימה דינה 
ככיכר שלם, ולכן הברכה היא על כיכר שלם, ועדיף 
לבצוע ב'המוציא' על כיכר שלם קטן, ולא על חצי 

כיכר גדול – בשמים אוהבים שלימות!
גם לרבות שיטת הגר"א, שיש מצוה לאכול כל החג 
מצה, וזו מצוה תמידית בכל שבעת ימי החג )ועי' משנ"ב 

סי' תרל"ט ס"ק כד(.

ללחם,  ולהתגעגע  במצה  לזלזל  שאסור  לרבות  גם 
להתלהב  יש  אלא  שמים,  בכבוד  פוגע  זה  שהרי 
נהמא  היא  ובזוהר הקדוש כתוב שהמצה  מהמצה. 
דאסוותא. מצ"ה ראשי תיבות מ'כל צ'רה ה'יצילנו. 
להם  כדאי  מצה,  באכילת  והמתקשים  והחוששים 
על  קודש  בשבת  או  הגז,  על  המצה  את  להצנים 
ואין כאבים  יותר,  נאפות  הן  זה  ידי  ועל  הפלאטה, 

ואין כלום, "ויאכלו ענווים וישבעו".      

ביעור חמץ הנמצא בפסח
שאלה: אדם שמכר את כל החמץ שבביתו לגוי, מה 
הוא מוצאו בפסח, האם מותר לבער את  הדין אם 
החמץ, או שהחמץ הזה שייך לגוי ואסור לגעת בו? 
תשובה: מה שנמכר לגוי אין חובה לבערו, גם אם 
ידי המחיצה אין  מצאו בפסח. אלא שלמעשה, על 
כל  יג(.  ס"ק  תמ  סי'  משנ"ב  )ועי'  בפסח  חמץ  שימצא  חשש 
הדין שצריך לבערו, הוא שמא יבוא לאוכלו )משנ"ב סי' 
תמו סק"א(, וממילא כשהחמץ של גוי, לא גזרו ולא כלום. 

ובפרט כשזה לאחר המחיצה.

פסח
כשר
ושמח!
לכל בית ישראל


