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כיצד מתכוננים לפסח ברוחניות
יש נוהגים להחמיר בפסח כמה שיותר

ישראל,  עם  עליהם  קבלו  חומרות  הרבה  כידוע, 
מלאכול  הנמנעים  יש  ולכן  הפסח.  חג  בענייני 
הפירות  את  לקלף  הנוהגים  ויש  בפסח,  קטניות 
ויש הנוהגים לשטוף תחילה את  והירקות בפסח. 
החג,  לשולחן  הבאתם  קודם  בקבוקי השתיה,  כל 
אחרים  בבתי  הפסח  בימי  מלבקר  הנמנעים  ויש 
ויש המקפידים שלא להשתמש  מחששות שונים. 
ולהניחו  הפסח,  בימי  הרצפה  על  הנופל  בסכו"ם 
שלא  הנזהרים  יש  וכן  החמץ.  כלי  כל  עם  יחדיו 
כל  במשך  בהם  קרא  אשר  קודש,  ספרי  לפתוח 
דפי  בין  המצויים  החמץ  פירורי  מחשש  השנה, 
מצה  החג  ימי  בכל  לאכול  הנזהרים  ויש  הספר. 
שלא  מכך,  יותר  המחמירים  ויש  בלבד,  שמורה 
לאכול מצה כלל במשך כל ימי החג, אלא רק כדי 
חיובו בסעודות יו"ט ושב"ק )עי' משנ"ב סי' תרלט ס"ק כד(. ויש 
הנוהגים לגרר ולקרצץ את כתלי הבית, ואין ללעוג 
על מנהגיהם כלל )משנ"ב סי' תמב ס"ק כח(. וכידוע מרבינו 
חג  בניקיונות  זיע"א, שהטורח  הברדיצ'וב הקדוש 
ראש  של  השופר  כתקיעת  בנפשו  מועיל  הפסח, 

השנה.    

גם במצוות יש מחמירים הרבה
וכן יש המחמירים לשתות את ארבעת כוסות היין 
יש  וכן  ולא ממיץ ענבים,  בליל הסדר, מיין ממש 
השותים את כל הכוס ממש בשיעור רביעית בכל 
פעם. ויש המהדרים לבלוע כזית מצה בבת אחת, 
או  כשש  שהוא  פרס  שיעור  זמן  על  סומכים  ולא 
שבע דקות )ועי' בשו"ת חזו"ע סי' כד-כה (. ויש המחמירים על 
עצמם לאכול את התמכא )חריין בלע"ז(, שהוא ירק חריף 
ומסוכן מאד, או לוקחים עולשין הנקרא הינדבי )עי' 
פסחים לט.(, ואינם מעדיפים לאכול את החסה המתוקה 

)עי' שו"ת חזו"ע סי' לה(, ואשריהם ישראל.

יתכן חילול שבת בימי החול
שבת קודש, הוא מיוחד יותר מיוה"כ. ולכן כאשר 
וערבים,  משובחים  מאכלים  אוכלים  החול  בימי 
כאשר  וכן  פחותה.  ברמה  אוכלים  קודש  ובשבת 
ונאים,  בימי החול משתמש בכלים מכלים שונים 
או  פחותים.  בכלים  משתמש  קודש  שבת  וביום 
שבימי החול מתלבש במיטב מחלציו ובגדיו, וביום 
השבת מתלבש בבגדים פשוטים, נמצא הוא מחלל 
בכבוד  שמזלזל  כלומר  החול,  בימי  השבת  את 
כאשר  ניסן,  בחודש  וכן  ב(.  ס"ק  רנ  סי'  )משנ"ב  השבת 
הרי  החג.  לכבוד  קניות  ועורכים  מנקים  טורחים, 
ומרוויחים  החג,  מצוות  את  מקיים  לפסח  שקודם 

מצוות בלי סוף, ואשריהם ישראל.

 מעלת האמונה ביציאת מצרים
לעלות  זכינו  מצרים,  יצאנו  וכאשר 
ואף  באמונה.  נוספת  דרגה 
ולמדנו  ידענו  העולם,  שבבריאת 
"בראשית  א(:  א,  )בראשית  הפסוק  את 
שיש  כלומר  אלוקים",  ברא 
אלוקים בשמים, והוא 

ממצרים  יצאנו  כאשר  אולם,  כולו.  העולם  מלך 
עלינו דרגה נוספת, דהיינו שיש השגחה פרטית על 
וכמאמר  בחיים.  ורגע  רגע  בכל  ויהודי,  יהודי  כל 
)ברכות לג:( הכל בידי שמים, כלומר שכל מה  הגמרא 
שקשור לעולם הזה בגשמיות, הרי זה מן השמים. 
והדבר כולל בתוכו הכל, פרנסה, עבודה, בריאות, 
וכאשר  בזה.  וכיוצא  בית  שלום  יופי,  שידוכים, 
מבינים, מעמיקים ומאמינים בזה באמונה שלימה, 
זוכים להשגות גדולות של קירבת ה', דבקות בה' 
ועליה רוחנית תמידית. ובפרט כאשר משתמשים 
מה  שכל  ומרגישים  ומאמינים  מעשי,  באופן  בזה 
שקורה בעולם, במשפחה ובחיי היום יום, הכל מן 
שנעשה  בעיניים  שנראה  מה  וכן  בלבד.  השמים 
הדבר על ידי אנשים, יש לידע, שגם זה מן השמים 
בלבד. כלומר שאף שאנשים עושים כל מיני דברים, 
אך מה שקשור לכל אחד ואחד בפרט, זה מכוון מן 
קבלנו  אשר  העליונה  המעלה  וזו  בלבד.  השמים 
וזו בעצם הדיברה הראשונה  יציאת מצרים.  בעת 
"אנוכי ה' אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים", 

כלומר אמונה בהשגחה פרטית.  

   המצוה המיוחדת ביותר בליל הסדר
הסדר.  בליל  ביותר  הקשה  העבודה  בעצם  וזה 
שבכל דור ודור חיי האדם לראות את עצמו כאילו 
הוא יצא ממצרים, ולהרגיש בעצמו השגחה פרטית 
מה' יתברך כל רגע ורגע. ובספר התניא )לקוטי אמרים 
פמ"ז( מוסיף ללמדנו, שבכל דור ודור ואף בכל יום 

ויום, חייב האדם להרגיש כאילו הוא יצא ממצרים, 
ע"ש. וכנראה שזה בעצם עבודת האמונה, ושורש 
בעולם  חי  אשר  יהודי  כל  עבור  מאד  גדול  יסודי 
הזה. ומרגיש תמיד בכל יום, כל רגע, כל פעולה, 
כל עניין וכל זמן השגחה פרטית בבחינת "שויתי 
כל  הסדר  בליל  עשה  וכאשר  תמיד".  לנגדי  ה' 
מיני הידורים וחומרות, ולא הוסיף לעצמו מעלות 
שכל  מפני  העיקר.  ועזב  הטפל  תפס  באמונה, 
רוחני  ומאידך החיזוק  אינם חובה כלל,  החומרות 
באמונה, הרי זו חובה קדושה לכולנו. וכאשר חסר 
בעיקר  חסר  פרטית,  בהשגחה  האמונה  בשלמות 
האמונה, וכידוע )עי' אורחות חיים לרא"ש(. ורבינו המשגיח 
אומר  שכאשר  אומר,  היה  זיע"א  דסלר  הגר"א 
ואלמוני  החולי,  בגלל  מת  שפלוני  לחבירו  האדם 
ניזוק ע"י התאונה, ופלמוני פוטר ממקום עבודתו 
דברי  בכלל  אלו  הרי  בהנהלה,  קשה  אדם  מחמת 
"ה'  אפיקורסות. מפני שהכל מן השמים בבחינת 
אמר לו קלל", שכך אמר דוד הע"ה )עי' שמואל ב' פרק טז(. 

 החובה להחמיר בהשגות באמונה ולא
 באוכל וניקיון

והדבר תמוה במקצת, שכיצד יכול האדם להוסיף 
חומרות ע"ג חומרות בענייני הפסח, ולומד וחוקר 
במצוות  ומאידך  לעומקה.  והלכה  הלכה  כל 
מדאורייתא,  שבה  ופרט  פרט  כל  אשר  האמונה 
לקדש  לכולנו  קדושה  חובה  והרי  בצדו.  מזניח 
והנה  וכהנה.  כהנה  באמונה  ולהוסיף  שמים,  שם 
באמת לאחר פסח, לא רואים שהוספנו על עצמנו 

מעלה נוספת באמונה, והמצוה המיוחדת של ליל 
הסדר לא מתבצעת ולא מתקיימת להלכה כראוי, 
להשיג  קשה  כאשר  וגם  המהדרין.  מן  כמהדרין 
כך,  על  ולהצטער  לבכות  מותר  באמונה,  השגות 
בבחינת עין במר בוכה ולב שמח, והעיקר להגיע 

להשגות באמונה. 

 דוגמאות של חומרות והידורים באמונה
 לפני הפסח

כן  לעשות  פח:(,  )שבת  עולבים  ואינם  הנעלבים   -
למהדרין, כי הכל מן השמים.

- לא תקום ולא תטור גם על צער הגוף )עי' יומא כג.(, כי 
הכל מן השמים )ועי' ח"ח בהקדמתו אות ח(.

- לא חרבה ירושלים, אלא בגלל שלא עשו לפנים 
בקלות,  כן  עושים  והמהדרין  ל:(,  )ב"מ  הדין  משורת 
זיע"א,  הח"ח  מרבינו  וכידוע  השמים.  מן  הכל  כי 
שהמוותר ולא תובע לדין תורה, יקבל מהשי"ת מנה 
אפיים, כי הכל מן השמים. וחסיד נקרא מי שמוותר 

משלו )עי' רש"י שבת קכ.(.
- להחמר כרבי חייא, אשר ידוע שהיתה לו אשה 
קשה, ובזכותו שרר השלום בבית, ודיינו שמצילות 

אותנו מן החטא )עי' יבמות סג.(, כי הכל מן השמים.
- להחמיר כדוד המלך ע"ה, ששתק ואמר: "ה' אמר 

לו קלל", וכנ"ל.
הכל  לג:(,  )ברכות  ולקיים את דברי הגמרא  - להחמיר 

בידי שמים.
בת  ב.(,  )סוטה  הגמרא  דברי  את  ולקיים  להחמיר   -
פלוני לפלוני, וקודם שנולדה אשתו, כבר גזרו כן 

מן השמים.   
- להחמיר ולהיות מבקש אמונה, ולא מבקש חכמה 

והגיון )עי' שבת קיט סע"ב(.
שאין  בא(,  ס"פ  לתורה  )בפירושו  הרמב"ן  כדעת  להחמיר   -
טבע ומנהגו של עולם, והכל נסים בין ביחיד בין 
ברבים, והכל בגזרת עליון, והכל מן השמים, ע"ש.

נוגע  אדם  אין  לח:(,  )יומא  הגמרא  כדברי  להחמיר   -
אין  באמת,  בזה  והמאמין  ע"ש.  לחבירו,  במוכן 
שהכל  ישרים פי"א(, מכיוון  )מסילת  לו קנאה בעולם כלל 
שמדת  וכידוע,  טובים.  לחיים  וזוכה  השמים,  מן 
)אבות  העולם  מן  האדם  את  מוציאה  רח"ל,  הקנאה 
פ"ד(, ואין תרופה למכתו ומחלתו, אלא רק ע"י לימוד 

האמונה הלכה למעשה )אורחות חיים לרא"ש(.
- להחמיר באהבת ישראל לכולם, ולשבח תמיד את 
כולם. ולא לפחד ולחשוש שעושה מעשים שבאים 
חשבונות  והכל  השמים,  מן  שהכל  חשבונו,  על 
שמים. ויש לחשוב תמיד, אם זה היה אחי או אבי 
הכיצד הייתי נוהג?! ומה הייתי עושה?! ואיך הייתי 
מפלגות  מחלוקות,  מונעת  זו  ומחשבה  מגיב?! 

מריבות ובעיות.
העדות  לכל  אמתית  ישראל  באהבת  להחמיר   -
אפגני,  גרוזיני,  אתיופי,  עירקי,  מרוקאי,  פרסי, 
כורדי, טוניסאי ועוד, וכולנו אחים ממש, בבחינת 
יתברך,  ה'  ואת כולנו עשה  נחנו".  "בני איש אחד 
צריכים  ואשכנזי  ספרדי  וגם  השמים.  מן  והכל 
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להתענג על ה'להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל

ברוכים תהיו.

במבחן החיים: או שאתה 'יהודי'
 או שאתה 'פחדן'

שלום וברכה מורי ורבותי! 
משהו מדהים קורה בימים הללו - בימים ההם בזמן הזה - משהו כמעט בלתי 
נתפס. הקדוש ברוך הוא מצווה על כל אחד מעם ישראל לקחת כבש בתוך 
ארץ מצרים, ולהוביל אותו קשור לבית, כהכנה לקרבן פסח )שמות יב, כא(. במושגים 
המצריים הנתונים הם כאלה: לוקח הוא כל אחד מהעבדים היהודים את "אלוהי 
מצרים", כובל אותו, גורר אותו בעל כרחו לביתו, ומודיע על רצונו לשוחטו 

לרגל החג היהודי הקרב ובא.
ההיגיון הפשוט אומר שמעשה זה הוא מעשה התאבדות מצדו של היהודי. 
ולאחר מחשבה נשאלת כאן שאלה קשה: מה בוער כל כך לקדוש ברוך הוא 
לעצבן את המצרים? מה היה קורה לּו היו זוכים עם ישראל לקיים מצווה זו 
בסתר, או לחילופין לגייס את הכבש ברגע האחרון ממש ולא להביאו לבית 
מבעוד מועד. מה שהיה מותיר פחות עיניים נעוצות בגבו של הכבש, ופחות 

צרות על ראשו של היהודי?
התשובה לכך מדהימה ומפעימה כרגיל, והיא כדלהלן:

אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, עברנו יחד כברת דרך ארוכה, שמעתם 
עלי מאבותיכם, ראיתם אותי במצרים בשנות הגלות, וזכיתם ויחד כבר עברנו 
תשע מכות. תשעה ניסים פלאיים, אשר די היה בכל אחד מהם להוכיח את 
אלוקותו ואדנותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. מכאן ואילך אומר הקדוש ברוך 
הוא לעם ישראל: "אני מוכן לקבל אתכם כבנים ולעשות לכם עוד כהנה וכהנה 
ניסים ונפלאות, אשר ניסי מצרים יהיו קטנים לעומתם, אולם אני דורש מכם 
ביטחון גמור בי ובדברי. אין לי ענין לעצבן את המצרים, יש לי ענין לראות איך 
אתם כיהודים מאמינים כל כך בדרכי ובכחי עד שאינכם חוששים או חשים 

מאימתם של המצרים".
נשיאת הכבש והבאתו לבית הישראל מבעוד מועד, תוך 'פרסומי ניסא' בדבר 
שחיטתה של הבהמה, לא נועדו לקהל המצרים, כי אם לעם ישראל בכבודו 
ובעצמו. תראה לי עד כמה אתה כבני סומך עלי ומאמין בכחי, ואני אראה לך 

עד כמה זה היה משתלם.
ֹקְרָאיו  ְלָכל  ה'  "ָקרֹוב  יא(  קמז,  )תהלים  ְלַחְסּדֹו"  ַהְמַיֲחִלים  ֶאת  ְיֵרָאיו  ֶאת  ה'  "רֹוֶצה 
ְלֹכל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת" )שם קמה, יח(. רמת זמינותו והיענותו של הקדוש ברוך 
המאמין  אדם  כלפיו.  האדם  של  ופנייתו  אמונתו  רמת  לפי  היא  לאדם,  הוא 
אחוז  שמונים  בסך  לישועה  יזכה  אחוז,  בשמונים  ובכחו  הוא  ברוך  בקדוש 
בלבד. לעומתו, האחר, המאמין באמונה שלמה של מאה אחוז, יזכה לישועה 
מלאה במאת האחוזים. לפי רמת האמונה והביטחון, כך רמת הניסים והישועות 

להם זוכה האדם.
ובכדי לצאת מצרים היה צורך ברמת אמונה לא שגרתית אותה דרש הקדוש 

ברוך הוא בלכידתו של "אלוקי מצרים" והובלתו אל ֵגיא ההריגה.
כל אחד מאתנו – הן בעסקיו הרוחניים והן בעסקיו הגשמיים – ניצב מדי יום 
באותו ניסיון המוכיח את רמת האמונה בקדוש ברוך הוא. האם העבודה או 
הלימוד יכולים לגרום לזלזול במצווה כלשהי? האם הלחץ בחשבון הבנק יכול 
להעביר אותך על דעתך? או שאמונתך בריבונו של עולם איתנה כל כך עד 

שלא ניתן להפחיד אותך?
רעיון דומה לכך מצאנו בפרשתנו החולפת פרשת מצורע: "ִּכי ָתֹבאּו ֶאל ֶאֶרץ 
ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ָלֶכם ַלֲאֻחָּזה ְוָנַתִּתי ֶנַגע ָצַרַעת ְּבֵבית ֶאֶרץ ֲאֻחַּזְתֶכם" )ויקרא יד, לד(. 
כאשר רוצה הקדוש ברוך הוא לגלות ליהודי שמתחת לביתו טמון אוצר, נותן 
הוא בקורות הבית צרעת שאינה מתרפאת גם לא לאחר קרצוף וטיח, מה שלא 
מותיר ברירה הלכתית, כי אם לשבור את הבית כולו )שם, מה(. ושוב פעם נשאלת 
השאלה – אם רוצה הקדוש ברוך הוא לגלות לאדם שמתחת לביתו טמון אוצר, 
לא ניתן היה לבשר זאת בצורה עדינה יותר? משהו כמו כתם באריח המרצפת 
שבדיוק מתחתיו נמצא האוצר? מדוע לא נמנע הקדוש ברוך הוא מלהרוס את 

ביתו עד היסוד בכדי למצוא את האוצר?
אלא, אומר הקדוש ברוך הוא ליהודי: "אם לא באמת תאמין בדרכי ובמצוותי, 
הרי שכאשר תהיה צרעת על הקיר, תדאג לשים עליה תמונה על מנת לכסותה 
מעיני כל רואה... לעומת זאת, אם תאמין בדרכי ובמצוותי, לא רק שתטייח את 
הקיר כמתבקש, אלא תדאג גם להרוס כל זכר למחלה הרוחנית של ביתך. כאן 
באמת הראית עד כמה מסירות נפשך למען ה' ומצוותיו חזקה יותר מיישוב 
הדעת שלך בבית בו הורגלת כבר לגור. אם הצלחת להרוס את הבית עד יסוד, 
מגיע לך למצוא את האוצר. אם חיפשתי קולות או היתרים, או סיבות צדדיות 
אחרות לקיים את הבית בו תכננת לבלות את שארית חייך, הרי שאינך ראוי 
של  לבואו  עד  למרצפותיך  מתחת  גנוז  להיות  ימשיך  והאוצר  אוצר,  לאותו 

הדייר הראוי הבא...

עם ישראל כשיצא ממצרים, בחלק מהתהליך המסתיים בליל הסדר העומד 
בפתחנו, עמדו באותו ניסיון. היו להם אמנם עשרת המכות, אולם גם שם לא 
כל העם הצליחו לעמוד בכך, להכיל את גדלות הבורא ולנהוג על פיה. אם 
נשים לב לפסוק "ַוֲחֻמִׁשים ָעלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים" )שמות יג, יח(, בו מסבירים 
חז"ל שרק חמישית מעם ישראל יכלו לשרוד את מכת החושך )מכילתא דרשב"י על הפסוק 
ובמדרש תנחומא בפרשת בשלח ועוד(. עשרים אחוז בלבד! כל יתר שמונים האחוזים מצאו את 

מותם בסתר במכת חושך, מכיוון שלא היו חזקים באמונה בהקדוש ברוך הוא 
למרות עשרת המכות והניסים והנפלאות שסבבו אותם.

ללמדך, שלא ניסים ונפלאות מחזקים את האמונה, אלא חיזוק האמונה הוא 
עבודה אישית של האדם לפקוח את עיניו, ודי בהבטה על העולם ועל הסובב 
אותנו, כדי שנבין שיש מנהיג לבירה ושעליו אפשר לסמוך ואליו צריך להתפלל.

מעם  שנותרו  אחוז  לעשרים  הוא  ברוך  הקדוש  ערך  אותו  האחרון  המבחן 
)שמות  ַהָּפַסח"  ְוַׁשֲחטּו  ְלִמְׁשְּפֹחֵתיֶכם  ֹצאן  ָלֶכם  ּוְקחּו  "ִמְׁשכּו  מבחן  היה  ישראל 
יב ,כא(. לאמור, כעת, לאחר שביררתי מכם את המיוחדים והטובים, אני רוצה 

לראות אתכם עומדים באותו ניסיון ענק ומצליחים לקחת את אלוהי המצרים, 
לגרור אותו ולהצליח לשוחטו בערב חג הפסח הקרב ובא.

אם אתה מסוגל לעמוד מול אדונך לשעבר ולהבטיח לו שאוטוטו את שוחט 
את אלוהיו, הרי שהוכחת הוכחה ניצחת לאמונתך בקדוש ברוך הוא. לא רק 
שאתה יודע שהוא זה שמנהיג את העולם כולו, ולא רק שאת מאמין שיש עליך 
השגחה פרטית יום יום ושעה שעה, אלא שברור לך שבמקרה הצורך יתפנה 
הקדוש ברוך הוא "מכל עיסוקיו הרבים" ויעמוד לימינך להציל אותך ולהושיעך 

מכל אותם המאמינים שהכבש הוא האלוקים.
כל אחד מאיתנו זקוק לישועות, ולכן גם כל אחד מאתנו עובר מבחנים. כי 
תוצאה טובה במבחן פירושה תוצאה טובה בישועה, ותוצאה בינונית במבחן 
פירושה תוצאה בינונית בישועה. אם נקרתה לפניך מצווה, אם נקרה לפניך 
ריב או מדון או כל אפשרות למצווה של בין אדם לחברו, יש בידך את הברירה 
להתגבר, לנצח ולזכות מיידית לישועה. ומאידך יש לך את האפשרות לדחות 

את אותה הצלחה במבחן, אולם לדחות גם את הישועה.
בינך לבין חברים  או הדיון  וככל שהויכוח  יותר,  ככל שהמצווה קשה עליך 
או בני משפחה מורכב יותר, כך מובטחת לך הישועה הגדולה לאחר המבחן. 
לישועה קשה  זוכים  ומורכב  ובמבחן קשה  קלה,  לישועה  זוכים  קל  במבחן 
ומורכבת, משהו שבאמת טורד את מנוחתך ולא נותן לך לנהל את חייך כסדרם.
אליו  זנק  בהתלהבות,  אליו  רוץ  כזה,  מבחן  הוא  ברוך  מהקדוש  קיבלת  אם 
במלוא כוחותיך, נצח את הניסיון ועבור את המבחן בהצלחה ותזכה לישועה 

הטמונה בתוצאת המבחן הטובה.
ומעשה שהיה בחסיד שניגש לרבו וסיפר לו עד כמה כאוב ומיוסר הוא בחוסר 
הצלחתו להתגבר על מידת הכעס. "כל דבר מכעיס אותי" - אמר החסיד. "וכל 
להגיב  לי  וגורמת  דעתי  משלוות  אותי  מוציאה  ביותר,  הקטנה  ולּו  הְפרעה, 
זמן  צריך  והוא  ומורכבת  לו הרבי שזוהי שאלה קשה  בצורה חריפה". אמר 
לחשוב עליה, וביקש ממנו להמתין בחדר ההמתנה, וכשתהיה תשובה בידו 

יקרא לו.
ליהודי  "לך  לשמש:  אומר  הרבי  את  ושמע  ההמתנה,  בחדר  החסיד  המתין 
להיתקל  ודאג  יצא  השמש  אותו".  להכעיס  ונסה  ההמתנה  בחדר  הממתין 
עליו,  ושפך  קפה  כוס  עם  השמש  חזר  ואז  כעס.  לא  החסיד  אולם  ברגליו, 
ושוב החסיד לא כעס. ומשראה שהחסיד לא כועס, דאג להביא מספר כוסות 
שיישברו על מרגלותיו. החסיד עבר את כל הניסיונות בגבורה, לא פצה פה 

ולא צפצף, ואפילו עזר לשמש לאסוף את כל שברי הזכוכית עד תום.
לאחר מספר דקות, קרא לו הרבי ואמר: "לכאורה אינך אדם כעסן, הלא השמש 
"שמעתי  החסיד:  לו  אמר  הצליח".  ולא  פעמים  מספר  אותך  להכעיס  ניסה 
עמדתי  במבחן,  שאני  וידעתי  ומאחר  אותי,  לנסות  לשמש  אומר  שהרבי 
עליך  דבר שעובר  כל  תבין שמאחורי  אם  אמרת!  "יפה  הרבי:  לו  אמר  בו". 
ומפריע לשלוות נפשך עומד הקדוש ברוך הוא ומנסה אותך, היית עומד בכל 
המבחנים. הטעות היחידה שהיתה לך היא שלא הבנת שהקדוש ברוך הוא הוא 

זה שמעמיד אותך במבחן".
יזכנו ה' יתברך להבין שכל הסובב אותנו הם מבחנים חיוביים הנערכים לנו 
מדי יום ביומו על ידי אבינו מלכנו, רוענו, אוהבנו. ונזכה לעמוד בהם בהצלחה 
אדירה וביישוב הדעת גמור. ונזכה לרוות נחת ושלווה מכל הניסים, הנפלאות 

והישועות הנלווים ומגיעים לאחר מבחנים מוצלחים אלו, אמן.
ברוכים תהיו!
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המשך מעמוד 2

אכילת ביצה בליל הסדר
הקידוש  אחרי  ביצה  לאכול  לנוהגים  האם  שאלה: 

בליל הסדר, יש לברך ברכת "שהכל" על הביצה? 
תשובה: בודאי שיש לברך "שהכל". וכן מי שרעב 
וקשה לו, מותר לו לאכול אורז פחות מכביצה, ויברך 
עליו "בורא מיני מזונות". וכן מותר לו לאכול ביצה, 
ויברך עליה "שהכל", ואחר כך יברך "בורא נפשות 
רבות". וכשיגיע לאכילת הכרפס, יברך "בורא פרי 
האדמה", ויאכל ממנו פחות מכזית כדת וכדין, וזה 
מצוין )ועי' הלי"ע ח"א עמ' רצה(. ויזהר שלא יאכל פרי האדמה 

אחרי הקידוש, אלא רק את הכרפס. 

בענין אכילת תבשיל אורז שלא נבדק 
כראוי מחמץ, טרם כניסת החג

שאלה: משפחה שבישלו בטעות בחג הפסח קדרה 
גדולה של אורז שלא נבדק מלפני הפסח מחמץ, ויש 
אורחים ומשפחה גדולה המחכים לסעודה, מה הדין 

לאכול תבשיל זה?
תשובה: יש מקום לפלפל בזה, מאחר ובמציאות לא 
רואים כעת חיטה בתבשיל )עי' שו"ע או"ח סי' תסז ס"ט(. ועוד, 
הרי ספק משהו הוא ספק דרבנן, ויתכן להקל )עי' משנ"ב 
שם ס"ק סג(. ועל אחת כמה וכמה שיש להקל בקדרה 

ולהשתמש בה.
ולמעשה, אסור לאכול תבשיל זה עד לאחר הפסח, 
של  מיוחד  סימן  עם  במקרר  אפילו  להצניעו  וניתן 
חמץ, וזאת כדי למנוע תקלה. ומצינו בגמרא )ביצה יד:(, 
שיש להחמיר בדין דיכת תבלין ביום טוב, שלא יבואו 
לזלזל. וכן אם עשה הערמה בדיני עירובי תבשילין, 
דידן  בנדון  וכן  יז:(.  ביצה  )עי'  ואוסרים  בזה  שמחמירים 
בגמרא  בזה  כיוצא  ויש  למעשה.  בזה  להזהר  שיש 
)יבמות מו.( בדין בישולי גויים, משום שלא היו בני תורה 

וכמובן  ע"ש.  גויים,  בישולי  באיסור  לזלזל  ויבואו 
וכן  יש להקל.  שלהשתמש בקדרה לתבשיל חדש, 
אם יש צורך גדול ומיוחד לסעודה שיש בה אורחים 
רבים, יעשו שאלת חכם. ויתכן שצריך להודיע על 

התקלה לאורחים הסועדים )עי' יבי"א ח"ה חו"מ סי' ו(. 
ודברתי בזה עם מרן רבנו הראשון לציון הגאון רבי 
בישיבתנו  רבו  פני  בהקבלת  שליט"א,  יוסף  יצחק 
כדי  להחמיר  והסכים  בחג הפסח,  "עטרת חכמים" 

שלא תצא תקלה וזלזול בעתיד.
ויש ללמוד מכאן לכל השנה כולה, שלא להתלהב 
מהאוכל, ולדקדק מאד כל השנה על פירות רטובים 
וכיוצא בזה, ליטול ידים לטיבולו במשקה, וזה עדיף 
מייבש  אינו  שלעתים  משום  הפירות,  את  מלנגב 
מצות  בכך  שמפסיד  ועוד,  בשלמות.  הפירות  את 
נטילת ידים )עי' ט"ז יו"ד סי' קנא סק"ו(. וכן להזהר מלסעוד 
בלילה אכילה מרובה, וכן ללעוס היטב את האוכל, 
ולא למהר. והנכשל בכיוצא בזה, יתכן שעובר על 
איסורי תורה של אהבת ה' יתברך, ומצות לא תעשה 
של "ולא תתורו". ועיין בספר החינוך )מצות ל"ת שפז, ומצות 
עשה תיח(. ואסור לזלזל חס ושלום בעבודת ה' יתברך 

בגלל האוכל.

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(.

אין ללעוג על שום דבר בעולם!
עושה  שהמצה  לאנשים  לספר  מותר  האם  שאלה: 
כאבי בטן? ומה הדין באשה הטוענת שרצפת הבית 
מלוכלת בהרבה פירורים וכו', הנופלים בעת אכילת 

המצה?
תשובה: אסור לומר כן! והזוהר הקדוש קורא למצה 
"נהמא דאסוותא". וכידוע שבזוהר הקדוש )פ' תצוה דף 
קפג:( מובא, מצ"ה – מ'כל צ'רה ה'צילני. וכיצד יתכן 
שבשמים  כזאת,  עצומה  מצוה  על  ולדבר  לזלזל 
אוהבים דוקא מצות ולא לחם, כידוע. ורבנו הגר"א 
סי'  )משנ"ב  הפסח  ימי  שבעת  כל  מצה  לאכול  ממליץ 

תעה ס"ק מה(.

ושמעתי עצה טובה, לחמם כמה שניות את המצות 
על הגז או על הפלאטה של שבת וכיוצא בזה, וזה 
משלים את האפיה וממילא אין כאבי בטן ואין כלום, 

ויאכלו ענוים וישבעו.
וכעת  מהמצה,  פירורים  הרבה  בבית  נפלו  וכאשר 
גדולה  מצוה  וזו  מצוין!  זה  יסודי,  נקיון  צריך  הוא 
היוצא  העפר  ואפילו  מצה.  של  פירורים  לאסוף 
מהנעליים של לומדי התורה, יש בו מעלה גדולה. 
הגבר אשר מלא את אשפתו  "אשרי  נאמר  זה  ועל 
וכמה  כמה  אחת  ועל  ל:(.  קידושין  בח"א  מהרש"א  )עי'  מהם 
במצה  שיש  שכמו  ומסתבר  המצה.  של  הפירורים 
של אפיקומן סגולה לשמירה, כך פירורים של מצה, 
כאשר מתייחסים למצוה זו  בכובד ראש גדול, הרי 
מחמיר  הקדוש  ובזוהר  להצלחה.  גדול  קמיע  זה 
ברוך  הקדוש  שברא  מה  כל  על  ללעוג  שלא  מאד 
הוא בעולם, ואפילו על חיות טמאות, ועל אחת כמה 
וכמה על מצה קדושה של ימי הפסח )עי' זוה"ק פ' אמור 

דף קז.(.

לאהוב את מה שה' אוהב, ולשנוא את מה 
שה' שונא!

מעלי  כלומר  מהמרור,  לטעום  יכול  איני  שאלה: 
כדי  עד  להריחם  אף  יכול  ואיני  ועיקר,  כלל  חסה, 

הקאה, מה עלי לעשות?
ה'  הרי  רפואי!  טיפול  לקבל  צריך  אתה  תשובה: 
לאכול.  וחייבים  מרור,  לאכול  אותנו  מצוה  יתברך 
והפסוק צועק "על מצות ומרורים יאכלוהו". ובלע 
ולכוין  המרור,  את  ללעוס  וצריך  יצא,  לא  מרור 

ליהנות ממנו ולזכור שהיינו עבדים במצרים.
גם  שאפשר  לט.(  )פסחים  במשנה  שמבואר  נכון  אמנם 
לאכול עולשין, וכן לאכול תמכא שהוא שורש חריף 
בלע"ז(.  )חריין  האשכנזים  אחינו  אותו  שאוכלים  מאד, 
)חזו"ע  המובחר  מן  מצוה  עולשין  ז"ל,  האר"י  ולדעת 
פסח עמ' צב(, עם כל זאת, בן תורה עובד ה' מגיע לדרגה 

בעבודת ה', שהוא אוהב את מה שה' אוהב, ושונא 
את מה שה' שונא. ובשמים אוהבים שאנו מקיימים 
את מצות המרור על ידי אכילת עלי החסה. ויש לך 
להתפלל על כך, ולקיים את המצוה בשמחה )ועי' אוה"ח 

הקדוש פ' פנחס כה, יז(.

המצוה הקשה ביותר בליל הסדר
הסדר,  בליל  ביותר  הקשה  המצוה  מה  שאלה: 

שצריך להקפיד עליה ביותר?
תשובה: שאלה יפה. הרי לאכול מצה זה אינו דבר 
אינו  כלל  זה  יין,  כוסות  ארבע  לשתות  וכן  קשה. 
אכילת  וכן  ענבים.  מיץ  גם  מועיל  ובדיעבד  קשה, 
קריאת  ובעניין  כלל.  אין הדבר קשה  ומרור  כרפס 
בפי  העניינים  ולהמתיק  בנחת  יש לאמרה  ההגדה, 

השומעים, ולא לקראה במרוצה. 
הסדר,  בליל  לביתו  אורחים  מזמין  כאשר  ואגב, 
יש לעוררם על לוח הזמנים, מתי יש להגיע, ומתי 
מתחילים לאכול. ולדוגמא, להודיע לכולם שבשעה 
ובכך  החג,  בסעודת  מתחילים  וחצי,  עשרה  אחת 
ימנע מאי נעימות. ומרויח בכך גם ישוב דעת, וכולם 
בהקשבה מלאה. ומי שקשה עליו, יכול לאכול בעת 
אמירת ההגדה פרי או ירק וכן יכול לשתות קפה או 

תה, והעיקר שלא למהר.
והמצוה הקשה ביותר היא, לקיים את המשנה: בכל 
דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא יצא 
הלכה  באמונה  מאד  מתחזק  זה  ידי  ועל  ממצרים. 
למעשה, ונעשה עובד ה' גדול. ובזכות האמונה זוכה 
ועוד מעלות  בית  ןאחוה, שלום  לדרץ ארץ, אהבה 

טובות ורבות, ואשריו ואשרי חלקו )ועי' פסחים קטז:(.   
אביו  על  מעיד  נאמ"ן שליט"א,  הקדוש  הרב  ורבנו 
האיש מצליח הי"ד, שכשהיה קורא את ההלל בפסח, 
עכשיו  ממש  יצא  הוא  כאילו  עליו  מרגישים  היו 

ממצרים. והלואי שנזכה לכך.  

ביקור בגן חיות 
שאלה: האם מותר לבקר בגן החיות בחול המועד, 

כאשר רואים חיות טמאות?
בודאי שמותר לבקר בגן החיות, ויש בזה  תשובה: 
מצות שמחת החג, ומשמח בזה את בני משפחתו. 
ולהסביר  טמאות,  חיות  לראות  מצוה  ואדרבא, 
לילדים: "זה טמא, וזה טהור". וכמו שאמר ה' יתברך 
למשה רבנו ע"ה: "וזה לכם הטמא" )עי' בספר החינוך מ"ע 
קנג(. וכידוע מרן רבנו החיד"א, ביקר בזמנו בגן החיות 
לפני מאתיים שנה, וראה שם נשר יפה מאד בן מאה 
שנה, ועוד כמה מיני חיות מאמריקה )עי' יבי"א ח"ד סי' כ(.

וכמובן שגם אין איסור לבקר בגן החיות משום חילול 
שבת, משום שגן החיות שייך לתושבים בלבד ולא 
וקשר  קודש.  שבת  חילולי  שם  העושים  לאחראים 
רשעים אינו מן המניין )יבמות סא.(. ואין אדם אוסר דבר 

שאינו שלו )יבמות פג:(.

אזכרה 
חודש שלה  נפטרת שסיום השתים עשרה  שאלה: 
לקיים  ורוצים  פסח,  המועד  חול  בניסן  בי"ט  יחול 
ומה  אפשרי?  זה  דבר  האם  בבית,  ותפלה  סעודה 

לגבי השנים הבאות?
בחול  אזכרה  לעשות  לכתחילה  מותר  תשובה: 
תורה,  דברי  שם  שיהיה  שצריך  וכמובן  המועד. 
וכן  מצוין.  וזה  כפי המנהג,  וברכות  קדיש  תפלות, 
המשיח  מלך  יבוא  כבר  אז  ועד  הבאות.  לשנים 

בעזרת ה' יתברך )ועי' בספר יקרא דחיי עמ' 257(.

בין  חילוק  ואין  כאחים,  השני  את  האחד  לכבד 
גר(,  ערך  יועץ  פלא  )עי'  ספרדי לאשכנזי או שאר לשונות 
כי הכל מן השמים. ומי שחושש לשבח אחרים, זה 
וזו  ממצרים,  יצא  לא  שעדיין  וסימן  האמונה,  נגד 

עבודתו קודם חג הפסח.
גם  זיע"א,  - מסתברא שרבינו הברדיצ'וב הקדוש 
הוסיף ואמר, שמי שמתחזק באמונה שלימה, היינו 
בשמים  מלאכים  בורא  פרטית,  בהשגחה  אמונה 
את  לו  המשלימים  אמונה,  מלאכי  והם  עת.  בכל 

התיקון הגדול של ראש השנה שעדיין לא תיקן, כי 
הכל מן השמים בלבד )עי' מהרש"א מכות י:(.   

- אומרים חז"ל )שבת לא.(, בשעה שמכניסים את האדם 
לדין שואלים אותו, אם נשאת ונתת באמונה, ע"ש. 
ומהאמור נלמד, שלא שואלים אותו אם אכל בשר 
כשר חלק, או נזהר באיסור חמץ, כי זה לא חכמה. 
אבל עניין האמונה, זה חכמה גדולה מעל השכל, 
הטבע וכל קורותיו של האדם, בכל יום ויום, וכל 
זיע"א  )הסטייפלר  השמים  מן  הכל  והליכותיו  תנועותיו 

בספרו ברכת פרץ פר' עקב(. ומפורש בפסוק )שמות כט, מו(: "אני ה' 

אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות 
לכם לאלוקים", כלומר הוא הדבר היקרי, והבן. 

הפסח,  לחג  והחיובית  היסודית  ההכנה  בסיכום: 
בהכנה  להתכונן  יש  ובעיקר  רוחנית.  הכנה  היא 
רוחנית בעניין האמונה בהשגחה פרטית, כל רגע 
אוזניים,  ללא  ולשמוע  עיניים  בלי  ולראות  ורגע. 
בבחינת "שויתי ה' לנגדי תמיד", והלואי שנזכה לך 

תמיד, אמן ואמן. שבת שלום וחג שמח.


