
 

1   

  בס"ד
 

 
    

  נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 כוס ראשונהל – מצת הניצחון

  האור של ארבעה עשר

בשבוע הפסח, זוכים 'לחיות עם הזמן', להתכונן לליל הסדר 
ולהיות ראויים כבר השנה לעשות אותו ככל חוקותיו וככל 
משפטיו, בירושלים הבנויה ובבית המקדש שיבנה במהרה 

  בימינו.
פסח מתחיל כבר ביום שלפניו, ובעצם זהו המועד הסיפור של 

הם 'תנאי כניסה'  קיום במצוות בימים שקודמים לוהיחיד ש
קריטי אליו. בלילה שלפני ליל הסדר, עם צאת הכוכבים, אנו 
ניגשים לבדיקת חמץ בבתינו. 'אור לארבעה עשר בודקים את 

בבוקרו של ערב פסח נשרוף את החמץ . 1 החמץ לאור הנר'
  לאחר מכן נבטל את החמץ לגמרי לגמרי:באש ו

דלא חזיתיה ודלא בערתיה, , כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי
  2 לבטיל ולהוי הפקר כעפרא דארעא

זה דבר מדהים, שעיקר ביטול החמץ הוא לא בשריפה ולא 
אלה הן רק פעולות שחכמים תיקנו לעשות בנוסף  -יקה בבד

ל בלב! כך מגדירים לפעולה העיקרית. ביטול החמץ הוא בביטו
  חז"ל את התוקף ההלכתי של הביטול הזה:

בו שאין ברשותו חמץ בל בו ויחשוב אותו כעפר וישיםשיבטלו בל
  3 כלל.

עיון קצר ביסוד הביטול הזה יגלה לנו עומק גדול כל כך, 
שמהווה שער כניסה אל כל סיפור יציאת מצרים, של אז ושל 

  היום. 
  יכולות של בני חורין

'עפר'. -'כלל' וה-ה ברמב"ם שני מוטיבים חשובים:יש כאן 
. אלה כלל''אין ברשותו חמץ  –האחד נמצא בסוף המשפט 

בתורה הלכה טוטאלית כל כך עוד אין  -רק מילים יפות  אינן
וב , לא ר'אחד באלף'ולא  'אחד בשישים'כמו ביטול חמץ. לא 

הביטול בלב הופך להיות  ולא מיעוט. חמץ פוסל ב'כלשהו'!
האיכותי והטוטאלי ביותר בחייו של יהודי.  ,יטול המעשיהב

. אתם יודעים, בעולם 'כעפר'המוטיב השני הוא העפר. דווקא 
ר שאפשר 'לדרוך המודרני שלנו, כשמשהו נהפך לעפר זה אומ

רק כאשר משהו מגיע למדרגת עפר, ניתן  -עליו'. אבל בעומק 
  להצמיח ממנו דברים גדולים וחדשים. 

                                                           
 מסכת פסחים, פרק א' משנה א' 1
  נוסח ביטול חמץ, הגדה של פסח 2
 רמב"ם, הלכות חמץ ומצה ב' ב' 3

הזאת, שליהודי יש כוח במחשבת הלב לשנות הנחת היסוד 
ורת היא בעצם בׂש באופן קיצוני כל כך מציאות קיימת,

נכנסים לפסח. זוהי השאלה הפותחת ות הראשונה כשהחיר
   –את הסדר כולו 

מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ 
  4 ומצה, הלילה הזה כולו מצה

מה נשתנה חמץ ממצה. כל הדרשנים  -זוהי הסוגיה הפותחת 
ה הוא באותיות מדברים על כך שהשוני היחיד בין החמץ למצ

ילים. ומה כבר שוות בשתי המ ה"א. המ"ם והצד"יו חי"ת
אחד קטן. ה"א בנויה ממש  ופצ'יק'צהשוני הין ה"א לחי"ת? 

סגורה  וכמוה היא פתוחה מלמטה, אלא שהחי"ת, כמו החי"ת
יש פתח קטן מלמעלה.  ה"אים ובלחלוטין מכל שאר הצדד

    הדרשה הזו היא אמיתית מאד ונגיע אליה בהמשך. 
תוך העיסה נזרק שאור ומתפיח החמץ מתרחש כאשר אל 

ומנפח אותה. הוא מבטא את הגאווה, את ההתנשאות.  אותה
 ,לא מתרחשת אלא נשארת כמו שהיאכלל כאשר התפיחה הזו 

ההתנשאות, את את  מבטאהחמץ נוצרת מצה.  –בעצמיותה 
 םהגאווה, כאשר השאור שבעיסה שממנה עושים את הלח

  ומתנפח.  , מתפיחתופח
  בין חמץ למצה

ההבדל שבין חמץ ומצה הוא כל הסיפור של המלחמה שלנו 
עם פרעה, ונדמה לי שהוא שזור לכל אורך ההגדה. לפרעה יש 

  לו בעיה אחת: 
ְרעֹה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַהתַּ  ר ִהְנִני ָעֶליָך ּפַ תֹוְך ְיֹאָריו ֲאׁשֶ דֹול ָהרֵֹבץ ּבְ ים ַהּגָ ּנִ

יִתִני   5 ָאַמר ִלי ְיֹאִרי ַוֲאִני ֲעׂשִ
לכל אורך ההגדה ובכל הלילה כולו,  -הנה המלצה לליל הסדר 

ולמקד את כדאי מאד להפסיק לדבר על אנשים מבחוץ, 
, בתוך כל אחד ואחת מאיתנו, יש גם בתוכי בי עצמי.הסיפור 

שקם בכל בוקר  )גדולאפילו קצת יותר (אולי פרעה קטנצ'יק 
זו אותה מילה האם שמנו לב ש( ויוצא אל היאר או אל הראי

, ורואה את ההשתקפות של עצמו, ואף )?בהיפוך האותיותרק 
הים של מצרים או ל-לא באמת יודע האם היאור הוא הא אחד

יאור ומשוכנע כי הוא ורק הוא המשתקף מן ה ,שמא פרעה
  אנחנו נלחמים ב'פרעה' הזה? הים. איךל-הא

 הגדה של פסח 4
  יחזקאל כ"ט ג' 5

 תשע"ו 'פסח'לחיות עם הזמן בשבת קודש 

 חיים' –'טועמיה 
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אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה 
  6 עלינו לספר ביציאת מצרים

אני מכיר כבר את כל  הסיפורים האלה הרי מה?! אפילו אני?! 
ישר והפוך, את כל כתבי היד העתיקים, העברתי על זה שיעור 

אתה באמת רוצה לצאת  ככהונו, מדהים, כתבתי דוקטורט... 
, לדעת 'מצה'ממצרים, שחצן? כדי לצאת ממצרים צריך להיות 

החכם ביותר ויודע את  שעוד יש לי ממה לצאת, שגם אם אני
מצווה עלי לספר עוד ועוד על יציאת מצרים  -התורה כולה 

  שלי. 
  אילו היינו מוציאים את עצמנו...

הינו משם... ואילו לא ל-נו לפרעה במצרים ויוציאנו ה' אעבדים היי
הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו 

  7משועבדים היינו לפרעה במצרים
סליחה?! היינו עדיין משועבדים?? הרי הקב"ה הבטיח 

   –לאברהם 
ֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרבַּ  י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ּבְ ַדע ּכִ ע ָידַֹע ּתֵ

ָנה ְרֻכׁש  .ֵמאֹות ׁשָ ן ָאֹנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ּבִ ר ַיֲעֹבדּו ּדָ ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאׁשֶ
דֹול   8 .ּגָ

ולי אמרו שהבטחות צריך לקיים! מה זאת אומרת שעדיין 
  היינו משועבדים?? 

הוא לא ייאמן. נכון שהוא הבטיח, ונכון שהבטחה לזה ההסבר 
צריך לקיים. אנחנו הגענו כבר למ"ט שערי טומאה וזהו, היינו 
רגע לפני האובדן. איך אמרו מלאכי השרת האובייקטיביים 

  לפני הקב"ה? 
הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה... מה נשתנו אלו מן 

  ...9 אלו?
את אבותינו', אלא היינו אנחנו  'אילו לא הוציא הקב"ה

מעצמנו נדרשים לצאת, מכוח עצמנו, אז יתכן שפיזית היינו 
היינו עדיין  –יוצאים, יתכן גם שלא, אבל מה שבטוח 

משועבדים לפרעה ולמצרים. 'לספר ביציאת מצרים' פירושו, 
לספר שהקב"ה הוציא אותי משם. לאכול את המצה  פני הכל,ל

   –ולהכריז 
ה ל  ?שאנו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום ָמהזו  ַמּצָ ֵצָקם ׁשֶ יק ּבְ לֹא ִהְסּפִ ַעל ׁשּום ׁשֶ

ְגָלה ,ֲאבֹוֵתינּו ְלַהֲחִמיץ ּנִ רּוְך  ַעד ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ
    10 הּוא ּוְגָאָלם

הוא נגלה עלינו, והוציא אותנו ביד חזקה. המצה מתארת את 
, לא הייתה כבר שום ממצרים י יצאתיזה שלא בזכות עצמ

 הגדולהה תזכות שאפשר היה להשתמש בה ופתאום התגל
ני מפנה , שאם אה הזולודה שבי, יודעים מהו? הגהכי גדול

אני מצמיח בתוכי אלוקות  -מקום ומבטל את עצמי כעפר 
כל פרעה. לאורך כל ההגדה אנו מפנימים את הנקודה  שתנצח

בעל  הוא אניאווה שחושבת שמהג יוצאים –הבסיסית הזו 
 -' הכוחות, ומבינים בענווה שזה לא אני כי 'לי יש את הכוח

שמתוכה  ,שביהענקית האלוקות  ה ממעל',-'החלק אלו אלא
אני מאמין בכל הכוחות שלי. זו המהפכה מול מצרים, וזהו 
הניצחון. להבין שהחמץ בטל, כעפר, ואין ברשותו אפילו גרגר 

  אחד.
  כנפייםמצה נותנת לך 

 החי"ת. נפלא משל הה"א והחי"ת מוסבר באופן 11בחסידות
של החמץ פתוחה רק מלמטה, כפי שאמרנו. אתם יודעים 

   –מדוע? כי כאשר אני בעל גאווה 
כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור 

   12 .בעולם
גם כן יש של המצה  אין בכלל פתח למעלה, רק למטה. בה"א

פתח מלמטה, כי הבחירה החופשית קיימת כל הזמן, 
וההחלטה לברוח ממצרים היא החלטה שמקבלים בכל רגע 

שבקושי נראה, הצידה ן נטיש גם פתח קט אבל בה"אמחדש. 
כחודו של מחט, אפשר הוא אבל מהפתח הקטן הזה, גם אם 

   להמריא למעלה למעלה, עד אין סוף. 
הכי  –ופציה אחת ליציאה מציעים לי רק א מיצרי החי"ת

   –למטה שאפשר. זוהי האג'נדה של פרעה 'על רגל אחת' 
ֶקר ִדְבֵרי ׁשָ עּו ּבְ ים ְוַיֲעׂשּו ָבּה ְוַאל ִיׁשְ ד ָהֲעֹבָדה ַעל ָהֲאָנׁשִ ְכּבַ   13 ּתִ

דות הזו תמשוך אותם למטה ולא תאפשר להם לצאת. הכב
, של המצה שלא התנפחה, מאפשר לי של הה"אהפתח הקטן 

פר ביציאת מצרים, כמו ילד קטן, לשאול מה נשתנה ולבקש לס
  לשנות ולהשתנות.
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לכוס שניה – 'לספר את הלילה'

'בני עיר מדוע ל -נפתח בשאלה מוזרה  את טעימתנו השניה
  ברק' קוראים 'בני ברק'? 

קושיות רבות ישנן בליל הסדר, משונות יותר ומשונות פחות, 
לחלקן יש תשובות ולחלקן לא. ה'קושיא' הזו, גם אם היא 
משונה מעט, טומנת בחובה תשובה מרתקת, השופכת אור על 
אחד הסיפורים המופלאים שבהגדה, סיפורו של אחד מלילי 

  הסדר המכוננים שהיו בהיסטוריה של עם ישראל. 
  ישה חכמיםמעשה בחמ

לאחר שאנו קוראים בהגדה את ההלכה המרתקת לגבי חובת 
   –הסיפור 

ָלנוּ  ָלנוּ  ,ֲחָכִמים ַוֲאִפילּו ּכֻ ָלנוּ  ,ְנבֹוִנים ּכֻ ָלנּו יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה,  ,ְזֵקִנים ּכֻ ּכֻ
יִציַאת ִמְצַרִים ר ּבִ   14 ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסּפֵ

שאדם חכם יותר, כך ולאחר שהבנו כי אדרבה, דווקא ככל 
מצווה עליו יותר לספר ביציאת מצרים, לספר על מצת 
הענווה, על מצת הניצחון, מביאה ההגדה 'דוגמא אישית' לכך, 
'מעשה בחמישה חכמים'. כך ראוי בליל סדר שכל עניינו הוא 

  -ילדים הקדושים שלנו, לפתוח במעשה שאלותיהם של ה
י ֱאִליֶעֶזר ְוַרבִּ  ַרּבִ ה ּבְ י ֲעִקיָבא ַמֲעׂשֶ ן ֲעַזְרָיה, ְוַרּבְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ י ְיהֹוֻשַע ְוַרּבִ

יִציַאת ִמְצַרִים ִרים ּבִ ְבֵני ְבַרק, ְוָהיּו ְמַסּפְ ין ּבִ י ַטְרפֹון, ֶשָהיּו ְמֻסּבִ ל  ְוַרּבִ ּכָ
ְיָלה יַע ְזמַ  ,אֹותֹו ַהּלַ אּו ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו ָלֶהם: "ַרּבֹוֵתינּו, ִהּגִ ּבָ ן ַעד ׁשֶ

ֲחִרית ל ׁשַ ַמע ׁשֶ   15!"  ְקִריַאת ׁשְ
האם הוא קשור  בינתייםואז מגיע שלב נוסף, שלא ברור 

   - לסיפור שקדם לו
ָנה, ְולֹא  ָאַמר ְבִעים ׁשָ ן ֲעַזְרָיה: "ֲהֵרי ֲאִני ְכֶבן ׁשִ ר' ֶאְלָעָזר ּבֶ
ילֹות ָזִכיִתי ּלֵ ָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבַ ּתֵ הּ  ַעד, ׁשֶ ָרׁשָ ּדְ ן זֹוָמא ׁשֶ ֱאַמר: , ּבֶ ּנֶ ׁשֶ

ְזּכֹר ֶאת" יךָ  יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלַמַען ּתִ יָך" " -" ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ ְיֵמי ַחּיֶ
יָך"  ּכֹל", "ַהָיִמים – יָך" : "ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. ַהּלֵילֹות –ְיֵמי ַחּיֶ  -ְיֵמי ַחּיֶ

יךָ  יחַ  "- ָהעֹוָלם ַהזֶּה, "ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ   ".ְלָהִביא ִלימֹות ַהָמׁשִ

כמה שאלות, ששימת לב אליהן תפתח  עולותזה ממעשה קצר 
  לנו צוהר ליסוד עצום בליל הסדר כולו.

  בבני ברק, ומסובין

אין ספק שהמעשה הזה מתאים למטרה שלשמה הובא. מי לנו 
'חכמים ויודעים את התורה' יותר מחמשת הענקים האלו, 
ובכל זאת, הנה הם יושבים ומספרים ביציאת מצרים. אך 

נו את הפרט הגיאוגרפי 'שהיו מדוע חשוב כל כך לספר ל
בבאר שבע? היו מסובים במקום זאת מסובין בבני ברק'? ואם 

זה חשוב? בהמשך ההגדה יובאו, למשל, דבריו של רבן  מדוע
גמליאל על החיוב לומר 'פסח, מצה ומרור' בליל הסדר, אך לא 

  יוזכר ולו ברמז היכן ישב רבן גמליאל כשאמר את הדברים...

                                                           
  הגדה של פסח 14
  שם 15

הסדר  מאד לספר לנו היכן מתרחש לילהאמת היא שחשוב 
 מתרחש.חשוב מאד לומר לנו היכן הוא לא הזה, או יותר נכון 

הוא לא מתרחש במקום הטבעי לו, במקום ששם היינו מצפים 
בבית המקדש  -ערכו חמשת המנהיגים הללו את הסדר שי

בירושלים. הם מסובים הרחק משם, בבני ברק. כל חמשת 
דש בבניינו. כל הדינים על פרטי התנאים הללו ראו את המק

הקרבנות נידונים בפניהם. הם היו כל שנה בליל הסדר 
 -ן הזבחים ומן הפסחים. השנה הם לא בירושלים, אוכלים מ

  הם בבני ברק.
אתם יודעים מה עוד חשוב כל כך לספר לנו? לא רק היכן הם 

. אם נשתמש 'היו מסוביןש' –ישבו, אלא גם איך הם ישבו 
בן גמליאל הסב בליל הסדר, באנו, מן הסתם גם רבדוגמא שה

להדגיש את  לבעל ההגדהתנו, אך כאן חשוב כמו כל אחד מא
אינו מתרחש שנים מופלגות לאחר הסדר הזה ליל כי  ,זה

 וזהו יתכן חרב, הוא כנראה תכוף מאד לחורבן.נשבית המקדש 
. עומד על בניינו אפילו ליל הסדר הראשון בלי בית מקדש

ישה ענקים, שעורכים ליל סדר אחד, בלי קרבן מעשה בחמ
לאחר שריפת היכל ה', ובכל זאת  פחות משנהובלי מקדש, 

  מסובין. 
  מפגש פיסגה

ם חמשת התנאים, ובתוכם נשיא הדור ר' אלעזר בן יושבי
המארח ואליו באים כולם. היה הוא היה אם הכי הגיוני עזריה. 

מקום מושבה של הסנהדרין שהוא  ,ביבנהאבל ר' אלעזר גר 
והוא מגיע לבני ברק. למי? מי המארח? ר'  -עומד בראשה 

  הסדר הקדוש הזה מתרחש אצלו.ליל , ו16 עקיבא גר בבני ברק
לק הנשיא בא לביתו של ר' עקיבא, אפילו ר' טרפון, מי שחו

ר' עקיבא דבוק בשיטת  -על ר' עקיבא פעמים רבות כל כך 
אפילו הוא מגיע. אך  -ולך כבית שמאי לל ור' טרפון הבית ה

ר' אליעזר ור' יהושע, רבותיו של ר' עקיבא,  –עוד יותר מהכל 
גם הם מתכנסים אל בית תלמידם בבני ברק לספר ביציאת 
מצרים. גם ביניהם קיימת מחלוקת תהומית. אלו הם ר' 

. 17 אליעזר ור' יהושע מסיפור התנור שמוטט את בית המדרש
חבר את כולם, את רבותיו לר' עקיבא  בלילה זה מצליח
סגת אחדות אפילו את הנשיא, לפו פלוגתוהחלוקים, את בן 

  ים בו ומספרים בו ביציאת מצרים.בסמופלאה בלילה אחד שמ
בחוץ נמצאים תלמידיהם. תחשבו מה קורה כשתלמידי 
חמשת התנאים הללו נמצאים במקום אחד... הרי המחלוקות 

חים חוצבי להבות, אך הלילה, ביניהם קשות כלך כך, הויכו
ענק של בתי  מחוץ לביתו של ר' עקיבא, מתרחש מפגן אחדות

אך כנראה מאוחדים  -מדרש שונים כל כך, חלוקים כל כך 
ברצונם לשמוע מה יילד הלילה. מדוע הם לא בבית? הילדים 

  לא מחכים? 

 סנהדרין לב: 16
 'תנורו של עכנאי', בבא מציעא נט: 17
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  בוקר טוב, רבותינו!

הם מחכים בסבלנות כל הלילה, ובסופו הם צמאים כבר 
   –לשמוע 'מה ילד הלילה' והם דורשים 

ֲחִרית!!  ל ׁשַ ַמע ׁשֶ יַע ְזַמן ְקִריַאת ׁשְ   ַרּבֹוֵתינּו, ִהּגִ

מה שנראה בהגדות שלנו כפיסקה חדשה שלא קשורה 
 18לקודמתה, מנוסח בהגדה המקורית שנמצאה בגניזת קהיר

  באופן חד משמעי:
  אלעזר בן עזריה רבי להם אמר

כלומר, דברי ר' אלעזר הינם תשובה לבקשת התלמידים 
הממתינים בחוץ במשך כל הלילה. יוצא ר' אלעזר בן  עזריה 

ה נתחדש בלילה ואומר להם: רוצים חידוש? רוצים לדעת מ
: 'הגיע זמן קריאת שמע אתם אומרים -הזה? אני אגיד לכם 

זמן לשדרג את קריאת ע הואני אומר לכם: 'הגי של שחרית',
מהלילה, בקריאת שמע של ערבית, החל . שמע של ערבית

אנחנו מוסיפים את הפרשה השלישית, פרשת 'ויאמר'. 
. התלמידים בטח !'מהלילה מזכירים יציאת מצרים גם בלילות

היו בהלם. הרי עד אותו לילה פסקו כדעת הרבים, כדעת 
אך חכמים, שאת יציאת מצרים מזכירים רק ביום ולא בלילה. 

הסדר המופלא ההוא.  החדש שיוצא מלילההלכה פסק זהו 
  ומה עומק הלילה הזה? מה העומק שלו

ושאלה אחרונה בהחלט: אם רצונך, ר' אלעזר, לפסוק כבן 
אתה מביא בכלל את דעת חכמים החולקים?  לשם מהזומא, 

את  מסוימות בהגדה המשמיטותנוסחאות בהסיבה שזו  יתכן
  דעת חכמים, אך בנוסח המקובל הדעה מופיעה. מדוע?

הסיפור הזה מכונן את ליל הסדר כולו, ואורותיו מאירים את 
  חשכת הלילה הארוך מאז שכבה אורו של המקדש.

  'עקיבא, ניחמתנו'

הראשונים  הסדר לילותאמרנו, אותו הלילה היה אחד מכפי ש
בלי מקדש, אולי אפילו הראשון. ההלם של החורבן עוד 
מחריד, הייאוש קשה כל כך. חלק מהחכמים המסובים בסדר 
הזה הילכו עם רבי עקיבא בהר הצופים, וכשראו שועל יוצא 
מבית קדשי הקדשים פרצו בבכי נוראי. רק ר' עקיבא שחק, 

בליל הסדר באים רבותיו . 19יחמו אותם נחמת אמתודבריו נ
עם נשיא הדור מבקשים ל ר' עקיבא, עם בן מחלוקתו וש

  לאגור כוח ונחמה בבני ברק.
בונו של עולם, תגיד, מה נשתנה הלילה יהם באים לשאול 'ר

הזה, ליל החורבן הארוך והחשוך הזה, מכל הלילות? כמה 

שאלות הללו אם ל מי אפשר ללכת עם הקשה הוא יהיה?'. אֶ 
על לא לר' עקיבא? זה ר' עקיבא שילמד אותנו לראות גם בשו

ל זכריה על הילדים שהיוצא מקדש הקדשים את נבואתו 
  קים בירושלים וברחובותיה. חשוהילדות המ

הלילה הזה הוא לילה של אחדות. חמשת המאורות הגדולים 
הללו ועשרות תלמידיהם באים לספר ביציאת מצרים. 

הוא לשון 'ספיר, דהיינו מוסבר כי הביטוי 'לספר'   20בחסידות
את הזוהר הגדול של אבן הספיר.  ליטוש והברקה המביאים

לספר ולספר, ללטש ולהאיר. הם מבקשים לספר לנו את 
הלילה, לתת בידינו אבוקות של אור להתהלך בליל הגלות 

'תאיר כאור יום חשכת  –הזה. זהו כל עניינו של ליל הסדר 
  הלילה היחיד בשנה שבו אומרים הלל, כמו ביום.  לילה'. זה

  להביא לימות המשיח

מוסבר המשפט 'וכל המרבה לספר ביציאת מצרים  בחסידות
את ראייה הרי זה משובח' באופן נפלא: המילה 'זה' מבט

ה הבהירה הראי'הנה, זה!'.  –יקת בהירה, יכולת הצבעה מדו
כל המרבה של הדבר הבהיר ביותר היא 'זה אלי ואנווהו'. 

משובח. הראייה שלו  'זה' שלו-השלספר ביציאת מצרים, הרי 
  הולכת ומתבהרת. הלילה הולך ומאיר. 

ממתינים בחוץ בדריכות לשמוע ולראות מה שהתלמידים 
ייצא מהכינוס הזה, איזו אבוקת אור ניקח בידינו מהסיפור 

'נו, בלילה לא  -קוראים לרבותיהם  ,שמתרחש שם בפנים
שות, אבל לפחות ביום נגיד קריאת שמע ונזכיר ידענו מה לע

בה יציאת מצרים'. ר' אלעזר יוצא אליהם ומספר להם 
שהלילה הוכרעה הלכה. כל ימי לא זכיתי, לא נזדככתי מספיק, 

, לאחר כעתלא לוטשתי מספיק כאבן ספיר בוהקת. אבל 
זכינו. מהלילה נזכיר יציאת מצרים לא רק בליל  כעתהחורבן, 

עם בשנה, אלא בכל לילה ולילה, במשך כל הלילה השימורים פ
את החושך,  ירהארוך שאנו נכנסים אליו. נלמד בכל לילה להא

  ולקלף עוד שכבה מאורה הבהיר של אבן הספיר. 
ומה יישאר ממה שאמרו חכמים? תישאר המטרה העליונה. 

לימות המשיח'.  להביא -העולם הזה, כל ימי חייך  -'ימי חייך 
 –ד, שבכל ימינו ובכל לילותינו נעסוק בדבר אחד והיע זהו

  להביא כבר לימות המשיח. 
גוועלד. מחוץ לביתו של ר' עקיבא עומדים כולנו, עם כל 
התלמידים הקרויים בנים, ולומדים איך לספר ולהבריק, איך 

  ברק'.-למצוא ברק מאיר בשיא חשכת הלילה. 'בני
21'ולילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה'
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כוס שלישית ל –'חמישה בנים, גאולה אחת'  

  להביא (את הבנים) לימות המשיח
  22וכאן הבן שואל.. לפי דעתו של בן אביו מלמדו. .מזגו לו כוס שני

עד כמה חשוב לספר ביציאת  הנפלאות ה'פתיחות'לאחר 
', לביצוע מצוות מצרים, נדמה שסוף סוף מגיעים ל'ת'כלס

'והגדת לבנך' של הלילה. מצוותך, אבא, להגיד לבנך, למשוך 
  אותו ולקרבו, בן בן כפי דעתו וכפי עניינו.

ָּברּו הּוא. ָּברּו ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל, ָּברּו  ,ַהָּמקֹום ָּברּו
ָחד ָחָכם, ְוֶאָחד ָרָׁשע, אֶ  :ִּדְּבָרה ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ָבִנים.הּוא

  23.ְוֶאָחד ָּתם, ְוֶאָחד ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול

הסיפור הקודם, על ליל הסדר של חמשת המנהיגים הגדולים, 
הסתיים בקריאה ובתפילה, ואולי בהצבת יעד לליל הסדר 

   –בפרט ול'ליל' הגלות הארוך בכלל 
  24!! ְלָהִביא ִלימֹות ַהָמִׁשיחַ 

, בהגיענו אל עכשיוזו המגמה, וממנה התקווה הגדולה. 
לי שככל שנעמיק נגלה מדוע זו התחנה  ארבעת הבנים, נדמה

 –הראשונה בדרך אל היעד שהוצב בסוף הסיפור הקודם 
  החלק הראשון ב'להביא לימות המשיח'.

  
  כנגד חמישה בנים

 'יההם לא 'הרביע היקרים בניםה תארבעאתם יודעים, 
א רביעיות, 'רביעיה כולו מללילה הזה. ליל הסדר בהיחידה ש
, ארבע תחילות כבר ב'קדש'המ ארבע הכוסותסודית'. 
הפותחות את ה'מגיד', ארבע לשונות הגאולה בהם  הקושיות

נגאלנו ממצרים. הסוד הגדול ביותר של כל רביעיה כזאת הוא 
  דווקא החלק החמישי שמסתתר מאחוריה.

וייבים לשתות בליל הסדר יש חמלארבע הכוסות שכולנו 
ם מנהגים בסוף כוס חמישית, היא כוסו של אליהו הנביא. ישנ

שונים האם שותים אותה או שלא, אך היא בוודאי עיקרית 
מאד מאד, אולי אפילו המרכזית שבחמשת הכוסות. גם ארבע 

   –חסרים בלי הלשון החמישית  לשונות הגאולה
ת ִמְצַרִים  ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֲעֹבָדָתם  ְוִהַּצְלִּתיֶאְתֶכם ִמַּתַחת ִסְב
ֶאְתֶכם  ְוָלַקְחִּתיֶאְתֶכם ִּבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוִבְׁשָפִטים ְּגֹדִלים, ְוָגַאְלִּתי 
  ִלי ְלָעם 

   –אך הכל שואף אל הלשון האחרונה 
ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת ָיִדי ָלֵתת ֹאָתּה  ְוֵהֵבאִתי

   25 ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב
  גאולת עולמים.

                                                           
  הגדה של פסח 22
  הגדה של פסח 23

נדמה לי שגם מאחורי רביעיית הבנים המוכרת מסתתר בן 
חודי לכל י הוא נותן ערך מוסף–חמישי וכמו בכל החמישיות 

  הבנים כולם.
  

  'לא ידח ממנו נדח'
הם שונים מאד, ארבעת הבנים. הם חיים בתפיסות אחרות 
לחלוטין, יתכן אף שיש ביניהם מחלוקות קשות מאד. אך 

יש להם מכנה משותף למרות כל ההבדלים הקיצוניים ביניהם, 
הם כולם יושבים סביב שולחן הסדר, ועוסקים יחד,  –מדהים 

גם הרשע, וגם כל אחד בדרכו, בגאולה, בתורה ובמצוות החג. 
  גם התם וגם זה שאינו יודע לשאול. כולם כאן איתנו.החכם, 

ברור  , בלי שאף אחד יפתח את הנושא הזה,בשקט בשקט
לא יושב פה מסביב לשולחן. בכלל שיש ילד חמישי שלכולנו 

ישים אחוז, אולי יותר, אולי חמ או' הזה היישילד החמ'ה
לכם',  מה העבודה הזאת' בהתרסה אלוהוא לא ש מהעם שלנו.
הוא אפילו  .'עבודהמושג כזה, 'יודע בכלל שיש  אלהוא פשוט 

רואה  לא שואל בתמימות על שינויים ויזואליים שהוא
בשולחן, הוא לא כאן בכלל. והקב"ה אמר בתורתו הקדושה 

  . 'דחש'לא ידח ממנו ני
סידרו חז"ל ת הבנים עבר של ארואת הסיפלי תחושה שיש 

מיד לאחר המשפט 'להביא לימות המשיח' כדי להגיד לנו 
הנה נו רוצים להביא להגיד לכם עכשיו שאם אנח 'ילדים, באנו

לפעול ים לפעול ארבעתנו ביחד. אנחנו חייב ,את הבן החמישי
  ודחוף'. ,ביחדלפעול עכשיו, 

  
  לאהוב, להתחבר ולנצח

אנחנו צריכים להסתכל מסביב לשולחן, לראות את ארבעת 
הבנים יושבים, דנים ומתווכחים ביניהם ולהבין טוב: הבן 
החמישי לא יגיע הנה אם לא נהיה פה כולנו ביחד כדי להביא 

 תמימיםשכמונו ו חכמים, אותו. אם לא נפנים לעצמנו
יודעים לשאול, את הצורך  םשאינשכמונו ו רשעיםשכמונו, 

כיצד הוא  של כולנו בכולנו, איך נדע להביא את הבן החמישי?
  יגיע? 

אלה לא רבעת הבנים אתם יודעים, תמיד אנחנו אומרים שא
באמת החבר'ה מהציורים בהגדה. הם גם לא מהציורים שאנו 
מציירים בראש מאז הגן... בציורים האלה יש את החכם 
המושלם, הילד הכי טוב בעולם, את הרשע עם הפנים 
הזוממות לעשות בלאגן, את התם עם הפרצוף המטופש ואת 

 ...'נמצא בעניינים'הרחפן ההוא, שאינו יודע לשאול ובכלל לא 
אמת, הם מרחיקים ממני ה מרחיקים ממני את הלאהציורים ה

את הרשע או את החכם או את התם, והופכים אותם למישהו 
זר לי לחלוטין. ככה אני לא מתמודד עם כל החלקים שבי. ש

 הגדה של פסחסוף 'מעשה בר' אליעזר',  24
 ח' –שמות ו' ו'  25
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'כנגד ארבעה בנים דיברה תורה', כנגד ארבעה חלקים שבבן 
  אחד.

, רק כאשר נדע שארבעת הבנים הם ארבעה חלקים בתוכי
שאנו עסוקים  מצרים יהיה לנו כוח לדעת שכל סיפור יציאת

להוביל כדי בא בו בלילה הזה בגוף ראשון ובהזדהות מוחלטת, 
, בעצם, להבנה שמה שהיה במצרים לא יחזור. במצרים אותנו

לדעות המחמירות היו שמונים  מי שלא רצה לצאת לא נגאל.
בים שאנו הולכים ומתקר בגאולה הזואחוז כאלה מהעם. 

אליה כולם כולם בפנים, 'לא ידח ממנו נדח', וסוף כל ישראל 
   .26שעושין תשובה ומיד נגאלים

דינו ולנו על ארבעת הבנים, כל אחד מאיתנו שנספר לילכ
יסתכל פנימה, על עצמו, ויראה מה הוא יכול לתקן כדי 

משותף כזה נביא שר לנו להיות מחוברים ביחד. עם כוח פלא
שאולי כרגע עוד לא נמצא סביב השולחן, גם את הבן החמישי, 

אבל הוא עוד יבוא הנה חזרה, כי כך הבטיחנו הקב"ה, והלילה 
שננצח הזה כולו אמונה תמימה, ואם ניצחנו את פרעה, בטח 

  את המרחק שבינינו לבינינו ושבין כולנו לבין הבן החמישי.
  

  על טעם ועל מוח
הוא 'לא  החכםהבן כל אחד צריך תיקון. לא רק הרשע, גם 

  . מושלם'
ְוַהֻחִּקים ְוַהִמְׁשָּפִטים  ָהֵעדֹות ַמה ?ָמה הּוא אֹוֵמר ָחָכם

 ?ֶאְתֶכם ֵהינּו-אֱ  ה'ֲאֶׁשר ִצָּוה 
  

  פששש... שאלה 'חבל על הזמן'! ומה התשובה?
ַאַחר  ֵאין ַמְפִטיִרין: 'ְּכִהְלכֹות ַהֶּפַסח ֱאָמר לוֹ  ְוַאף ַאָּתה

  'ֲאִפיקֹוָמן ַהֶּפַסח
 –המוזרה הזאת? מבחינה מילולית  התשובה פשר מה

, הבן החכם ביקש הלכות ואנחנו אכן עונים לו בדברי הלכתית
הלכה: דע לך, חמוד, שאחרי קרבן הפסח, אסור לאכול עוד 
שום דבר נוסף. נו נו, זה מה שיש לי לענות לו?? חוץ מזה את 

  הכל הוא כבר יודע??
יש לו  חכם?הילד המה הבעיה של  זה לא ייאמן. אתם יודעים

 הוא קיבל , בפסיכומטריבכל מקצוע שאפשר יחידות 500
כל כך כולם נמסים מנחת... אבל יש לו 'רק' בעיה אחת. , 7000

לא כל כך מרגיש. כבר הרבה פעמים הוא חכם מאד אבל הוא 
התרגשות הפנימית, כל אלה לפעמים הההתפעלות, הרגש, 

החלק  את הבן הזה, מכירים את םירחסומים מרוב חכמה. מכי
  ? הזה שבנו

ק, אפשר ות'תשמע מ –עכשיו תשמעו מה אנחנו מחדשים לו 
לישון עם  תהעיקר זה ללכאבל לדעת את כל הלכות הפסח, 

, תשב אבא'להאתה . בפה' מצהפסח, עם טעם ההטעם של ה
אל תשכח  אבל מא' ועד ת', ותלמד אותו את כל ההלכות,
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ואל רק עם קומן יאפהטעם של ההולך לישון עם שהוא וודא ל
  . 'אפיקומנולוגיה'ת בודיחי 500עוד 

אחרי שהבן החכם קיבל תשובה, הוא מסתכל ימינה ושמאלה 
ורואה שהושיבו אותו ליד... הרשע. מכל הילדים, דווקא ליד 
הרשע?? בכיתה הוא היה מוכן לשבת ליד התם, למשל, אולי 
אפילו לגלות  ו חלק מהתשובות. אבל הרשע?? החכם בכלל 

א' והוא בהקבצה ט'. הלילה הוא יושב ליד הרשע בהקבצה 
ולאט לאט מפנים שכל התפקיד שלו בלילה הזה הוא 
להתחבר, להתחבר אל הפנים, ולהתחבר אל הרשע, אל האח 
שלו שבדרך כלל נאמר עליו 'אל תתחבר לרשע', אבל הלילה 
עושים סדר, הלילה מגלים את נקודת הטוב שבכל אח ולא 

  מפסיקים להתחבר.
  

  וד מעט ואין רשע''וע
  ומה שואל הרשע?

 ?' ָלֶכם ָהֲעֹבָדה ַהֹּזאת ָמה'? ָמה הּוא אֹוֵמר ָרָׁשע
  והתשובה? נראה שקצת 'יצאה משליטה'...

א לֹו. ּוְלִפי ֶׁשהֹוִציא ֶאת ַעְצמוֹ  -ָלֶכם  ָּכַפר  ,ִמן ַהְּכָלל ְו
 ֶוֱאֹמר לוֹ  ַהְקֵהה ֶאת ִשָּניו ְוַאף ַאָּתה .ְּבִעָּקר

א לֹו. ִאיּלּו  -ִלי  "ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים ה'ָעָׂשה  ֶזה ַּבֲעבּור" ְו
א ָהָיה ִנְגָאל   .ָהָיה ָׁשם, 

מה קרה?? תרגיע, אבא... להקהות שיניים, לי ולא לו, זה 
  חינוך?? 

 ה, חמוד, תקשיב לי טוב. אתמדהים. ילד רשעהפירוש הוא 
, איתנו. זאת אומרת שנגאלת, זאת אומרת הרי פה בשולחן

ים היו רשעים שלא רצו דע, במצרוממצרים. אתה י שיצאת
, היה יהבהיסטורפעם, שם,  לא יצא... –לצאת ומי שלא רצה 

אבל עכשיו  לנו ולהישאר במצרים.שאפשר לברוח מהתפקיד 
הלילה ממצרים, גם ולנו נצא ', כאכלנו אותה' וב,אהה יילד

אתה לא יכול בלעדיך ו אתצא בדיוק כמו החכם, הו האתה. את
היה שם', לפני מתן תורה, לפני יציאת אילו 'בלעדיו. לא יכול 
'לא היה נגאל'. אבל עכשיו? אין דבר כזה לא  –מצרים 
  להיגאל.

השיניים. רק להוריד את החוד, את המתיחות את  רק להקהות
ואתם יודעים מה יקרה אז? הטוב יתגלה, 'ועוד מעט ואין 
רשע, התבוננת על מקומו ואיננו'. אפילו בגימטריא זה עובד 

דו ותקהו ממנו, תורי 570קחו את הרשע, שהוא בגימטריא  –
, תקבלו 'צדיק'. ככה זה 204ותקבלו  366ממנו את 'שניו', שזה 

  בחיים, וככה זה אפילו בגימטריא. 
  

  שאלת התם
והנה אחד תם. חשבתי פעם שהסיבה שבעל ההגדה ניסח את 

'אחד.. ואחד.. ואחד' היא כדי  –ארבעת הבנים בצורה הזו 
שניתן את דעתנו ואת מחשבותינו על כל אחד ואחד בפני 
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, לא ביחס אל בן אחר, כי כל אחד מהווה חלק חשוב עצמו
דרך בכי שדורש טיפול משלו. במיוחד בתם דרוש ה'אחד' הזה, 

  לב... מספיק שמים אליו כלל לא
מכירים את התם? את הבן ההוא שההורים הכי פחות 

המושלם שלא  הוא לא החכם מצד אחד מתעסקים בו? כי
זעיק אותנו אל לא הרשע שממפסיקים להתגאות בו והוא גם 

חדר המנהל פעם ביומיים. איי כמה שאנחנו נופלים בזה 
לפעמים... תם כזה, סתם תם. השאלה שלו היא פשוטה 

  ומרתקת:
ְוָאַמְרָּת ֵאָליו: 'ְּבֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו ַמה ֹּזאת'? 'ר? אֹומֵ ָמה הּוא  ָּתם

  ה' ִמִּמְצָרִים, ִמֵּבית ֲעָבִדים'
  מרתק מקורה של השאלה:זה הכל. אך עוד יותר 

ְוַהֲעַבְרָּת ָכל ֶּפֶטר ֶרֶחם ַליֹהָוה ְוָכל ֶּפֶטר ֶׁשֶגר ְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִיְהֶיה 
א ִתְפֶּדה  ְל ַהְּזָכִרים ַלה', ְוָכל ֶּפֶטר ֲחֹמר ִּתְפֶּדה ְבֶׂשה ְוִאם 

ָאְל ִבְנ ָמָחר ְוָהָיה ִּכי ִיׁשְ  .ַוֲעַרְפּתֹו ְוֹכל ְּבכֹור ָאָדם ְּבָבֶני ִּתְפֶּדה
  27ַמה ֹּזאתֵלאֹמר 

פלא פלאות. התם בתורה בכלל לא שואל על יציאת מצרים! 
פטר חמור,   -הוא רואה את כל העסק של הבכורות השונים 

פטר שגר בהמה ובכור אדם, והוא שואל את אבא מה קורה 
הוא תם כל כך, הוא שלם כל כך, עד שגם כאן. נראה שהתם 

התשובה שנמצאת בהגדה היא בדיוק התשובה הכתובה 
   –בפסוקים 

  .ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ְּבֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים
  האבא ממשיך להסביר:

ָּכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים  ַוְיִהי ִּכי ִהְקָׁשה ַפְרֹעה ְלַׁשְּלֵחנּו ַוַּיֲהֹרג ה'
ִמְּבֹכר ָאָדם ְוַעד ְּבכֹור ְּבֵהָמה ַעל ֵּכן ֲאִני ֹזֵבַח ַלה' ָּכל ֶּפֶטר ֶרֶחם 

   .ַהְּזָכִרים ְוָכל ְּבכֹור ָּבַני ֶאְפֶּדה
ואם אנחנו כבר מדברים, מתוק, אז הנה עוד מצווה חשובה 

  מאד:
  ֵּבין ֵעיֶני ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה ּוְלטֹוָטֹפת 

זהו הבן היחיד שמדברים איתו על תפילין מכל ארבעת 
  הבנים... ומסיים האבא בחזרה מדוייקת בשורת הסיכום:

  ִּכי ְּבֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִמִּמְצָרִים
  

  לראות טוב ונכון
אתם יודעים מיהו התם? הוא האנתיטזה של הרשע. הרשע 

ומר 'עזבו אתכם, אין רואה את הרע מתגבר על הטוב, והוא א
באמת סיכוי'. התם הוא נאיבי, במובן החיובי והטהור, הוא 
תם ושלם. הוא רואה את הכל טוב, הוא בטוח שאין עוד רע 
בעולם. הוא מגייס לעצמו גם סיפורי צדיקים מיוחדים כדי 
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לראות טוב. הנה, אני כמו ר' עקיבא שרואה בשועל את נבואת 
  הגאולה של זכריה...

לא זוכר שר' עקיבא עושה את זה תוך כדי שהוא  אבל התם
מנהל מלחמה ברומי. התם לא מבין שעוד יש מצרים ועוד יש 
ממה לצאת. בכורי מצרים עוד חיים וקיימים, ורוצים להשמיד 
את בכורתנו, הם ממשיכים לחלוק בכל הכוח על המציאות 
של גילוי ה' בעולם. עדיין צריך לפדות בכורות ולקדש אותם, 

חמה עדיין מתקיימת. הרשע והתם מגיעים לאותה המל
מסקנה, כל אחד מהכיוון שלו. הרשע מבין שאין סיכוי לנצח 

  במלחמה, התם חש שאין במי להילחם.
רק כשהוא תופס את זה הוא יגיע לקיים תורה ומצוות, כי 
בינתיים אין לו בעיה עם מצוות, הוא בא שבת למשפחה כי 

ה הצורך במצוות הללו. לכן זה נחמד, אבל הוא לא מרגיש מ
הוא מקבל גם את התפילין כתשובה לשאלתו. מדוע? כי 

   –תפקידם של התפילין הוא אחד 
לשעבד בזה תאוות ומחשבות ליבנו לעבודתו יתברך שמו ועל 
הראש נגד המוח שהנשמה שבמוחי עם שאר חושי וכוחות 

  28...כולם יהיו משועבדים לעבודתו יתברך שמו

לך שאין צורך לשעבד, הכל מלא שלום אמנם כרגע נדמה 
ואהבה, אבל בשביל לצאת ממצרים בכל יום ויום חייבים 
להשתעבד, בני האהוב. יש להם עוד כח ואנחנו ממשיכים 

  להילחם בהם.
  

  'אחת שאלתי'
ואז מגיעים לילד האחרון, 'אחד' כזה, 'שאינו יודע לשאול'. 

ני בעצם, הוא כמעט כל ההגדה. יודעים מיהו? בשמו הש
קוראים לו 'אדון מובן מאליו'. הוא לא יודע לשאול לא כי הוא 
סובל מבעיות בהבעה, זו ממש לא הבעיה שלו. יש לו דווקא 
מחשב אישי, הוא יודע לתכנת 'חבל על הזמן', והוא פיתח 
מערכת שבה הכל מובן מאליו. 'פרח נתתי לנורית, נתתי 

 הוא אז מדועמכל כל,  הכל'... לא חסר לו כלום כי יש לו הכל
  בדיכאון?  עדיין

זה גוועלד. הוא בדיכאון מסיבה אחת: נתתי לו הכל, אבל לא 
לימדתי אותו להיות שואל. שואל בעברית זו לא רק שאלת 
ידע, שואל זה גם אדם שמבקש חפץ מסויים. רק מי שחסר לו 
יכול להיות שואל. מי שבשבילו הכל מובן מאליו, לעולם לא 

ל לחיות פה בעולם הזה ולקבל נשמה יידע לשאול. אתה יכו
מהקב"ה מאה ועשרים שנה, ולשכוח שאתה נמצא כאן בתור 

  שואל. 
ב'שואל' יש דין מרתק. מבחינת אחריות לנזקים בחפץ, משלם 

גניבה,  –השואל על כל סוג של נזק, שנגרם בכל דרך שהיא 
אבידה, אפילו אונס, משהו שלא הייתה לו בכלל שליטה 

יחיד שבו השואל פטור מלשלם מופיע בתורה עליו... המקרה ה
–   
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א ְיַׁשֵּלם   29 ִאם ְּבָעָליו ִעּמֹו 

הדין הזה מוסבר מדהים. אם אני זוכר כל הזמן את  30בחסידות
רק השואל  המשאיל ונמצא עמו, אם אני זוכר כל הזמן שאניי

מהקב"ה, אז אני פטור מהנזקים ומהאונסים ומכל מה 
  שיתרחש. אז יש לי כוחות גדולים הרבה יותר. 

'את פתח לו', אבא. תפתח לו פתח כחודו של מחט אל העולם 
הבא. תוציא אותו מהתבניות הסגורות שהוא חי בהם ושלא 
מאפשרות לו לשאול. תזכיר לו שיש בו כוח לשאול, הוא רק 

  לדעת את זה.  צריך

ביחד, עוברים תיקון כל אחד בעצמו, וביחד, רק בנים ארבעה 
ביחד, הולכים להביא את הבן החמישי כדי להיגאל, כדי 

  'להביא לימות המשיח'.
 

  
 :בכתובת – שבוע מדירשמה לקבלת "טועמיה" ה

http://eepurl.com/bC0OHn   
 :של הרב בכתובת נוספיםניתן למצוא מידע ושיעורים 

www.hithabrut.org
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