
א 'ר מבעלז"הלילה שעליו אמר האדמו, ו ימים ספורים לפני הלילה הגדול והקדוש בשנהנמצאים אנ', השבח לה
 .!כהארה המאירה ביום הכיפורים', ל שבו יש הארה עצומה לכל השנה של אור ה"זצ

 שהרי בלילה , יונתן בן עוזיאל' אומר ר, בניסן' לא במקרה נקבע לילה זה דווקא בתאריך ליל טו
 , בלילה הזה כל העולם כולו אומרים בו הלל! בני': א יצחק לעשו בנו ואמר לוקר, זה לפני אלפי שנים

 .והברכות מתקיימותשבלילה זה יורד שפע , 'ואברכך,עשה לי מטעמים  - ואוצרות טללים נפתחים בזה הלילה
ובלילה הזה תלוי התנהגותו ודיבוריו ומעשיו ", אהרון טויסיג' כותב ר, "והלילה הזה הוא סדר על כל השנה"

יגרום הדבר שינוי לטובה על כל השנה , ואם בלילה הזה זוכה להתנהג כראוי. האיש הישראלי לכל השנה של
  ."לכן שפיר נקרא ליל הסדר, ד כל השנה"נמצא שלילה הזה הוא הגורם ומשליט סדר איך יתראה בס -שלו 
 !.נתוהמשפיע כיצד תיראה כל ש, יזהר מאוד שלא לכעוס ולא להצטער בלילה חשוב זה, לכן

 ממה –" את חג המצות תשמור: "ואף הפליג הזוהר הקדוש ודרש
 !.שהכעוס בלילה זה כאוכל חמץ בפסח, מכעס? ישמור

 וכל ליל פסח מסוגל " :ר מסלונים"תבטא האדמוהדומה לכך ב
 ".ולצאת לחירות מכל מצריו טובהלהשתנות מזלו מרעה ל
 ויש קבלה ": 'קב הישר'עד אשר מבטיח , כה עצום וקדוש לילה זה

 עצמו לכבוד יום טוב של פסח  את כל טורח שאדם מטריח, בידי
 אזי בעסק זה הוא הורג כל המזיקים , טרחתווהוא עייף ויגע ב

 !.מתבטלים המזיקים רק מהטרחה לחג – "הנקראים נגעי בני אדם
 ל "עקיבא איגר זצ' התגלתה בכתביו של ר, הבטחה יוצאת דופן

 (בליל זה)במי שיעשה מצוה בחשק  ,אני מבטיח באמונה": שכתב
 כמעט לא ', בזו הרגע אני מקיים מצות בוראי': ויחשוב בשמחה

 (א"עקכתבי ר', מכתב יב) ".(כל השנה)ירגיש מרורות כלל 
 ,כל אכילת מצה, כל כוס יין: כמה חשוב כל מצווה בלילה זה ,לכן

כי יסופר מרבבות הסודות והיחודים  לא יאומן" : 'תפארת שלמה'עד אשר התבטא ה ,לעשות בשמה ובכוונה
 ". בהגדה בלילה זאת י אכילת מצה ומרור וסיפור יציאת מצרים"בעולמות העליונים ע נעשיםאשר 

שכל , ל"כותב המהר, עלינו לדעת, ואף אם יש דברים ומאכלים בליל הסדר שאין אנו מבינים מדוע הם נצרכים
 (.'שיחות התחזקות') י כך בעולמות העליונים"הנעשה הוא רק סימנים לדברים עצומים הנעשים ע

 !.זכהי –א הקדוש שכל אדם היכול שלא לדבר דיבורי חול מקדושת התיקונים בלילה זה "לכן כותב החיד
שהרי  ,בכל בקשה בליל זה אפשר לפעול דברים נפלאים": אומרים הצדיקים, ומכיוון שלילה זה נשגב במעלתו

הרי זה , וממילא כל קול שיהודי זוכה לשלוח למעלה בלילה זה, להפתוחים כל השערים למע, בליל הסדר
 .לכן ינצל לילה זה לתפילה וקדושה, (שיחות התחזקות) "רכוש עצום ונפלא שזוכים לרכוש על כל השנה הבאה

י השירה בהלל "ע": 'אמרי חיים'עד אשר הפליג וכתב ה, כל דיבור בלילה זה הוא אוצר עצום לכל השנה
 .ממש כקדושת יום כיפור, "זכויות –נעשים מכל החטאים , ה רבה בשלחן הסדרוההודאה בשמח

, שאז היא שעת רצון, ולפני הסדר יהרהר בתשובה ,יכנס לביתו בלילה זה בשמחה ויברך את בני משפחתו, לכן
 (.י'פלאגח "הגר). שנה הבאהב גםויתברך שיזכה  –שהגיע לשנה זו בריא' בהודאה להבשמחה ו 'שהחיינו'ויאמר ברכת 

לכל השנה בזמן אמירת ההגדה וסיפור יציאת ' אמונה'ה לכל אדם ואדם "וידע האדם שבלילה זה מחלק הקב
במצרים ועד ' שעל כן יש חובה בלילה זה להאריך עם בני המשפחה על הניסים והמופתים שעשה איתנו ה, מצרים

פועל באדם  –האדם לומר בליל הסדר  כל חיזוק באמונה ובהשגחה שיכול": ר מסלונים"כדברי האדמו, דורנו
 .לכן יחזק האמונה לבני משפחתו בלילה יקר זה – !"בלילה זה כחיזוק באמונה של חודשים רבים

 (.'זרע קודש'דברי ה)כל אכילה מהמצה זוכים לתוספת אמונה וקדושה לכל השנה בשובפרט 
 !יתקיים' כ מה"שיבקש אח כלולה שסגולה גד –' שיר השירים'שכל האומר בסוף ליל הסדר  א"וכתב החיד
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 91:91 :נרות הדלקת
 92:33 :יציאת השבת

 99:23 :רבינו תם

לרפואה פרנסה 

הרב שמעון בן : והצלחת

מנשה ואורה  .בכריה

א מיכאל "מ. אחיאל

מרים בת  .וציפורה אחיאל

 .יעקב בן לינדה. גליה

, עילום שם לביאת המשיח

ורבקה  מרים ,לאה, הילה

ברוך   .בנות ליאורה לריסה

ליאורה לריסה , בן גורגיה

יעל , רחל. בת זבו זוליחו

. ופנינה בנות אירנה איסטט

חן בת . שולמית בת חתון

ירון שמעון בן , דליה רבקה

דליה רבקה בת , שושנה

, יחזקאל בן שרה, מלכה

אברהם , הודיה בת יעל

נתנאל  .ר בן יעליאמ

  .שבתאי בן לבנה
 

חנה אנה  – זיווג הגוןל

 ,רותם בת גאולה ,בת רעיה

דורון בת , דורין בת שרה

חזקיה איציק בן רחל , שרה

 .זהרו

 

שלום  -זרע בר קיימא

 .רפאל בן מרים, בן יונה
 

הרב : נשמת-לעילוי

' ר, עובדיה יוסף בן גורגיה

מזיאנה , אלעזר בן שמחה

הרב יעקב חי בן  ,בת עזיזה

, ס צדוק בן נור"מ ,מרגלית

דוד בן , מלכה בת אסתר

מזל . תמרה בת מזל, מרים

יריב בן . בת דוד ובת שבע

. אברהם בן אלה. גאולה

רות בת . ישעיהו בן יצחק

 .נוסרת יצחק בן עליזה

אפרים בן . יוסף בן אנגלינה

' ר, יצחק בן טופחה' ר. רחל

, שמעון בן סאסי סופיה

זוהרה . גבריאל בן סמינה

שמעון  .טימסטית בת מרים

רחמים בן  .זוהרה בן

 ,אילנה בת סלטנת. חלה'צ

נפתלי , אחואל צדוק בן חסן

אריה בן שרה , בן יפה

אליהו מאיר בן  .זוהרה

, יצחק בן שושנה .סימי

 .שושנה בת שמחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .נעשה ונצליח' בשם ה.             הארץ ומלואה' לה.              'לישועתך קיויתי ה.         נעשה ונצליח' בעזרת ה.       ד"בס

רוצים הקדשה 
? שנתית
 ..צלצלו

0506425002 

 81:81: הדלקת נרות
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                                      81:00: יציאת השבת
 81:92 : רבנו תם



 'ורחץ' –סימן שני 

, ידיים ללחם ובלא ברכהנטילת נוטל ידיו כ *
 .וטוב שלא ישיח עד אכילת כרפס

 'כרפס' –סימן שלישי 

 וטוב לקחת מהקלח) יקח פחות מכזית כרפס *
בדוק מתולעים  ,(שאין מצוי בו תולעים

ויברך , ויטבילנו בחומץ או במי מלח ולימון
ויכוין לפטור בזה את " בורא פרי האדמה"עליו 

 .ברכהא כ בל"שאוכל אח [המרור] החזרת
 .אכילת הכרפס אינה מחייבת הסיבה

 'יחץ' –סימן רביעי 

את שלושת המצות המונחות לפניו יקח  *
וישתדל לעשותם , ויבצע מהמצה האמצעית

 (.פ הסוד"ע)' ו-ו' בצורת אותיות ד
ואת  ,יניח את החלק הקטן בין שתי המצות
לשומרה , החלק הגדול יתן לאחד מן המסובים

 .תחת המפה לאפיקומן
 'מגיד' –מן חמישי סי

הא ' ות ויחל באמירתציגביה הקערה עם המ *
ואז יסיר הקערה ' מה נשתנה'עד ' לחמא עניא

 .מהשולחן וימזוג כוס שניה

 .ידו לקרוא כל ההגדהפגם הנשים יק *
, אין להפסיק בדיבור באמצע קריאת ההגדה *

 .אלא לצורך גדול

 .בסיום ההגדה ישתו כוס שניה בלא ברכה *
 
 
 
 
 
 
 
 

בוצע באמצע , אם שכח ולא בצע קודם ההגדה
ונותנים אותה תחת . ההגדה במקום שנזכר

ויש נוהגים לכורכה במפה ולהניחה על . המפה
ויש שנוהגים . זכר ליציאת מצרים, כתיפם

והוא , מאין באת, לומר לנושאה על שכמו
. לירושלים, ולאן אתה הולך. ממצרים, עונה

 נויההב] לשנה הבאה בירושלים: ועונים
 
בכל דקדוקיה , דין נטילת ידים לאכילת פת 

שכל דבר , כדי לטבל הכרפס במשקה, ופרטיה
ובכל זאת , שטיבולו במשקה צריך נטילת ידים

וטוב שלא ישיח עד , לא יברך על נטילת ידים
משום דתיכף , אחר ברכת ואכילת הכרפס

 .לנטילה ברכה
*** 

 סיבה בליל הסדרה

על כן , חירות יתנהג האדם בליל הסדר דרך *
או על  ב על הספסליסחובה על כל אדם לה

, או לסמוך על ירך חבירו, הקרקע לצד שמאל
 .ו"חשנראה כדואג , אבל לא על ירך עצמו

שהיא , ויש להיזהר שתהא ההסיבה מליאה
 (צ אבא שאול"דעת הגרב) מעלות 54-הטיית הגוף כ

הכוסות או  5ואם לא הסיב כראוי בשתיית 

לא יצא  –כורך והאפיקומן ה, באכילת המצה

  .וחייב לחזור ולקיים המצוה שוב ידי חובה

נהנה  בעלימדוע : "שאלת פעם את ַעְצְמךְ האם , אמרי לי גברתי
". ?לא ךובבית, להחליף נורות ולתקן דברים בבית של אמא שלו

 ,שלו מבקשת ממנו להחליף נורהכיצד אמא , כדאי שתשימי לב
היא , ביתכשלאמא נשרפת נורה ב ...וכיצד את עושה זאת

איך ? מה שלומך, בני, הלו" :מתקשרת ושואלת ברכות ועדינות
אתה האור , מיום שנולדת השמש לא שוקעת, תה יודעא? המרגש

בא לך לאכול ארוחת צהרים , תגיד לי (.רה נשרפהכי הנו) של הבית
 "... ?תה אוהבשא כמושל אמא 

 אז תבוא . "הוא עונה ,"מאד בא לי"
 ... הכנתי אוכל שאתה אוהב, היום

 , אם לא קשה לך, וכשאתה בדרך
 לסלוןנורה  בבקשה איתך תביא

 !"....?2-אז קבענו ב.. שנשרפה
 , הבן נוקש בדלת 2והנה בשעה 

 ראה כמו מהנדס של חברת נ כשהוא
 עם , לבוש בסרבל כחול ,החשמל

 . ובונד ונורה ביד –יימס 'תיק ג
 היא מחבקת ומנשקת אותו ואומרת 

. הוא שואל, "?איפה הנורה השרופה". "...אתה האור של חיי: "לו

 ".!קודם כל שב לאכול, תעזוב עכשיו את הנורה: "והיא עונה
 .נפשו אוהבתוכל מה ש, דגים, סלטיםב מלא היא פותחת שולחן

, אי אפשר לעבוד עכשיו" :אמומיד כשסיים לאכול אומרת לו 
שב ": הוא חוזר והיא אומרת לו, אחרי שעה". עכשיו תעלה לנוח

 ...".?רוצה כוס קפה עם עוגה, אפיתי לך עוגת קוקוס, בני
הוא לא סיים את  ,"?יש כסא, אמא" :ושואל להחליף נורה ניגשהוא 

ומתחיל לסובב , הוא עולה על הכסא .הנה לידו עומד כסאו, המשפט
 הבן: "שאמו מביטה בו בהתפעלות וממלמלתתוך כדי , הנורהאת 

 

 
 
 

 

 

 

 !ג"סגולות יקרות לחג הפסח התשע        

המרבה  :ל"הקדוש זצ "אור החיים"כותב  (1  
יזכהו הבורא , לספר ביציאת מצרים בליל פסח

כדי שבשנים הבאות יוכל , יתברך בבן זכר
לקיים את מצוות ההגדה בהידור ויספר לבנו 

 .במצרים' והנפלאות שעשה השיוולד על הניסים 

סגולה לזרע של קיימא  ":סדר הערוך"כותב ה( 2
 להצניע בבית מעט משיירי המצה שנלקחה

 .ולהחביאה בבית, למצוות אפיקומן

משפחה " :ל"אליהו מלופיאן זצ' קבלה מפי ר (3
אחד , המעוניינת שאחד מבניה יתארס במהרה

 מבני המשפחה יקח בחול המועד פסח את הזרוע
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ויניחה בכיס , שהיתה מונחת בשולחן ליל הסדר
 .הימני של חליפת הבחור הרווק ללא ידיעתו

כאשר הרווק ילבש את החליפה ויגלה את ו
מובטח לו שעד חג הפסח הבא  –הזרוע בכיסו 

 . "!הוא יהיה מאורס
אדם הסופר ספירת " ":יוסף אומץ"כותב ה (4

 נכתב עליו  –ימי הספירה  54העומר במשך כל 
 ".!שמיים כי ינצל מגזירות קשות ורעותב
צנעת חתיכת אפיקומן ה" :'יפה ללב'כותב ה (5

 ".הינה סגולה לשמירה ופרנסה טובה, בביתו

 שמשון מאוסטרופולי ' כל האומר את אגרת ר (6
 . !זוכה להגנה כל השנה –ל בערב פסח "זצ  

 -' אור עליון'ואתר ' עצה ותושיה'מתוך  -     

 

 
 
 
 

 !שיש ללמוד גם קודם הסעודה א"ותב הרמ

 ראוי לשלוח משלוח מנות דווקא לאדם  (6  

 שעל ידי כך מתרבית תו מסוכסכים ישא  
 ! 'נחת רוח לה האהבה והאחווה ועושה      

 
 
 

– ' עצה ותושיה'מתוך הספר הנפלא   -               
 

לאחר  תנשוך: הרוצה הריון ולידה קלים,
  ,שמחת תורה

 תתן , שבירכו עליו בסוכות פיטם אתרוג  
 .(ע"חזו)' צדקה ותתפלל לה      

 

 

 תיתן, אחר שמחת תורה 
 

השפעה עצומה על כל השנה יש לכך שאב  (4

בשמחה ויברך את כולם המשפחה יכנס לבית 
פתח 'כ יאמר "ואח. במאור פנים לשנה טובה

 .ויוסיף פסוקי ברכה' קם רבי שמעון'עד ' אליהו
 !לדבר דברי חולין ויזהרו שלא .מהמחזורים

 .ה"נוהגים לקנות סכין חד וחדש לר( 5  
 !ה"שנה טובה ומבורכת ב

 .ו"ח דברי חול ולא לכעוס על האשה        

 

ידברו דברי חול ולא יכעסו על האשה   
 !והילד

 רחצה –סימן שישי 
ואם יודע , נטילה ללחם ויברךיטול ידיו כ *

- שלא הסיח דעתו בנטילה ראשונה עד עכשיו
 .יטול בלא ברכה

 מוציא מצה –סימן שביעי 
יאחזם בידו , וחצי המצות כסדרן 2את יקח  *

 . ויברך המוציא ועל אכילת מצה
טרם שברך על אכילת , לאחר שברך המוציא

ונשארת , המצה השלישית מידושומט , מצה
על אכילת "ומברך , בידו העליונה עם הפרוסה

ובוצע מהשלימה העליונה ומן הפרוסה ". מצה
ויטבלם , כזית מכל אחד, משתיהן ביחד

ויכוון לקיים  ויאכלם בהיסבה ביחד, במלח
 .מצוות אכילת מצה

ואף על כל אדם המקבל מבעל הבית חתיכה 
להשלים לאכילת יש לו , מהשלימה והעליונה

 .לא ישיח עד סיום אכילת הכזית * .כזיתות 2
 .טביל הכזיתות במלח ויאכל בהסיבהי *

 –אם הצליח לאכול רק כזית אחד , בדיעבד *
 מרור – מיניסימן ש    .יצא ידי חובה

יקח יכוון לקיים מצוות אכילת מרור ואז  *
על 'ינערה ויברך  ,ישקענו בחרוסת ,כזית מרור

 –סימן תשיעי   .בלא הסיבה' אכילת מרור
כורכה עם כזית , יקח מהמצה השלישית:כורך
 ומסב' זכר למקדש'אומר ,טובל בחרוסת,מרור

 

  
 
 
 
 

ואוכלם ביחד ', זכר למקדש כהלל וכו: ואומר
 בהיסבה

 
 
 
 
והמחמיר לשקעו כולו בחרוסת תבוא עליו  

 ברכה
 
 
 

 , בעל הבית המחלק לכל אחד חתיכה
 
 
 
 

, יש לשטוף כל כוס ולהדיחה טרם שימושה *
פ "וע, אך אם הוא נקי לא צריך שטיפה והדחה

 .הסוד טוב לעשות זאת אף בכוס נקיה
 .אחרים מוזגים לו את הכוס דרך חירות *

 ,גרם 14 -כל כוס צריכה להכיל רביעית  *
ה ובדיעבד אם שת, וישתה לכתחלה כל הכוס

 . ידי חובה יצא – רובו
בבת אחת לשתות הרביעית  יש, לכתחילה *

אם  ,ובדיעבד, ולא יפסיק לשתות בסירוגין
אך לא , כוסות בסירוגין' שתה הכוס של ד

 -( דקות 3-5) שהה יותר מכדי אכילת פרס

 
 
 

 

 
 
 

 .הכל בהערכה ובהערצה ".שלי הוא פשוט אליהו הנביא 
וטיח התקלף , פתאום הוא מעד ונתלה על הנברשת כמו טרזן

...". ממילא רציתי לעבור דירה ,לא נורא": אומרת לו אימו... מהתקרה
 .עובדתהמנורה ... אמו לוחצת על המתג ו. הנורה לחבר אתהוא סיים 

  ...".אתה האור של העולם" :היא תופסת את בנה בידיה ואומרת
, יש לכם מלפפונים, מאמי": היא שואלת אותו, לפני שהוא חוזר לבית

 .גדשו במצרכיםהיא ממלאה לו סל ו...". ?ביצים, שמן, סוכר, עגבניות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

גם כסא צריך : "והיא, "?איפה הכסא" :ושואלהוא מביא את הנורה 
 !".?אתה מוגבל, מה, להביא לך
אומרת ... באמצע ההחלפה הוא מחליקוהנה , כסא בעצמוהוא מביא 

חבל שאמרתי לך ... רד מהכסא, רד... תודה רבה, תודה: "לו אשתו
יצאת עקום כמו אבא ? גם להחליף נורה אתה לא יודע... להחליף

היא , שסיים להחליף הנורהלבסוף כ..". .אני מזמינה חשמלאי, שלך
 .הוא שואל,"?איך זה. "מדליקה הנורה והמנורה עובדת אך היא עקומה

, עידוד, אם גם בבית הוא יקבל פרגון – .היא עונה, ..."כמוך... עקום"

 !". עלי אדמות שאין כמוהו 'עדן –גן 'הבית יהיה  –פניה מכובדת 
 

, ארוחה עםויצא ₪  5הוא נכנס עם נורה של 

 .מילים חמות וסל מלא מצרכים, פינוקים
 .כזהשוודאי שיש לו הנאה לבוא לעזור בבית 

 ...בערך כך? ...איך נראה מעשה שכזה ובבית
מיום , וווןןןןשמעו: "היא פונה אליו בטון עצבני

הבית הזה ... שהכרתי אותך אני גרה בחושך
 . הוא שואל, "?מה הבעיה...". "כמו מערה

אתה לא רואה , אין לך עיניים: "נהוהיא עו
כל דבר צריך לומר ? לבד שהנורה שרופה

 (איפה ההערכה של אמא) ".?אתה תינוק... לך
 אומר הוא, "רק אל תצעקי אני מחליף, בסדר"

 ,מביא את הנורה
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ְזַמּנוֹ   . ֲאִכיַלת ֲאִפיקֹוָמן ּבִ
ָניו ָעְגמּו ְוָהַעְצבּות  י ּפָ אּוָלם ִאם ְסבּוִרים ָאנּו ּכִ

ִלּבֹו  ָנּה ּבְ ּכָ א  -ָקְבָעה ֶאת ִמש ְ ֵאיֶנּנּו ֶאּלָ ֶ ֲהֵרי ש 
ָניו... טֹוִעים ָרה ַעל ּפָ  ! כלל ַהַהְחָמָצה לֹא ִנּכְ

ל ר ֶ ָניו ש  לֹום ' ַעל ּפָ ְלָבדש ָ ָרה רֹוְממּות ֶהָחג ּבִ , ִנּכְ
ל ִמְצָוה ֶ ְמָחה ש  ָמה ּתֹוְך , ש ִ ר ִהְתַקיְּ ֶ ִמְצָוה ֲאש 

ַעת ִהְלָכִתי ּקּול ּדַ ֲאִכיַלת ": ּתֹוָרִני ָצרּוף-ש ִ
ְלָבד -ֲאִפיקֹוָמן ִלְפֵני ֲחצֹות  ָנן ּבִ ַרּבָ ין ּדְ  "!ֲהֵרי ֶזה ּדִ

עֹות ְספּורֹות ְמ ' ִהְבִהיר ר - לֹום ש ָ , ֻאָחר יֹוֵתרש ָ
ֶעְטיֹו ֶנֱאַלץ  ּבְ ֶ ל ַעל ש  ש  ְמָאְרחֹו ְוִהְתַנּצֵ ר ִנּגַ ֶ ֲאש  ּכַ

ר ָנַהג ֵמעֹודוֹ  ֶ ּנֹות ִמְנָהגֹו ֲאש  ַ יק ְלש  ּדִ  ... ַהּצַ
ת ֹזאת" ד  - "ְלַצֵער ַאְלָמָנה ְלֻעּמַ שלום ' רִחּדֵ

ֶסר  שבדרון ִלי " –ֶאת ַהּמֶ אֹוָרְיָתא ּבְ ֲהֵרי ֶזה ָלאו ּדְ
ֶמץ ֶ ל ָסֵפק ש  ֶ  ".!ש 

ְיָלה לֹא ָהְיָתה ְנתּוָנה" ל ַהּלַ ְך ּכָ ֶ ֶמש  ֲאָגִתי ּבְ  ּדַ
יד' ֻחְמָרה'לַ  י ָעֶליָה לֹא אּוַכל ְלַהְקּפִ ּלִ ֶ  . ש 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ר ְלֵאל ָיִדי ֶ ל ֲאש  יִתי ֶאת ּכָ ָעש ִ ֶ י , ֵמַאַחר ש  רּור ּכִ ּבָ
י  ּנִ ש  ִמּמֶ ל עֹוָלם ֵאינֹו ְמַבּקֵ ֶ  - "!יֹוֵתרָהִרּבֹונֹו ש 

לֹום' ִהְטִעים ר  . ש ָ
ָך ָהַאְלָמָנה" ֲאָגִתי ָהְיָתה ְנתּוָנה ַאְך ְוַרק ְלִאּמְ , ּדַ

רֹב ַנַחת ִמיָלֶדיָה ּוְנָכֶדיָה ַהּצֹוֲעִדים  ָהֶנה ּבְ ּתֵ ֶ ּוְלָכְך ש 
ר ֶדֶרְך ַהיָּש ָ ם ּבְ ּלָ ַאֲהָבה, ּכֻ ּתֹוָרה ּבְ   ".!ְועֹוְסִקים ּבַ

יד"הֹוִסיף הַ  ּגִ ירוְ  "ּמַ ל ! ְרֵאה ָנא" :ִהְסּבִ לֹא ּכָ ָך ּבְ ִאּמְ
ְיָלה ַהְמרֹוֵמם  ָנה ַלּלַ ָ ל ַהש ּ ְך ּכָ ֶ ֶמש  יָנה ּבְ ָסֵפק ַמְמּתִ

ֶדר, ַהזֶּה ָך ְסִביב , ֵליל ַהּסֵ ְחּתְ ּפַ ֵני ִמש ְ ֵסב ִעם ּבְ ּבֹו ּתָ
ְלָחן ֶהָערּוךְ  ֻ ֲאָוה ְיהּוִדית , ַהש ּ א ּגַ ַמּלֵ ּה ּתְ ְוֶאת ִלּבָ

ית כַּ  ִרים ֲאִמּתִ ַמע ֶאת ַהְיָלִדים ַהְמַסּפְ ש ְ ר ּתִ ֶ ֲאש 
חּוִרים , ֶאת ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ֶאת ַהּבַ
ִלים ים ּוְמַפְלּפְ ש ִ ם, ַהְמַחּדְ ּלָ ַח ַעל ּכֻ ... ְואֹוְתָך ְמַנּצֵ

ֲענּוג ֶזה, ּוְבֵכן ה ּתַ ּנָ י ָלַקַחת ִמּמֶ ּום ? ַהִאם ָיכְֹלּתִ ש  ּבְ
ִנים ָוֹאֶפן לֹא ּותסִ  - "!ּפָ ש  ִהְתַרּגְ  (.'אור  דניאל') . יֵּם ּבְ

כמה צריך האדם לשלב עם עריכת , על כן

 .הסדר את ההתחשבות בכל אחד מהמסובים
ל כ   " :ואומר ל"ר מקרלין זצ"מוסיף האדמו

ְיָלה ַהז ֶׁה ַ ל  ֵלָמה ב ַ ְתׁשו ָבה ׁשְ ֵאינֹו ְמַהְרֵהר ב   , ׁשֶׁ

ת לׁשֶׁ ׁשְ תו  ב   ֵ מ  יַנת אֹוָתם ׁשֶׁ ח   !.ָהֲאֵפָלה ְיֵמי הו א ב ְ
 
 
 
 

  

נמצאים אנו שעות מספר טרם התקדש 
 .'ליל הסדר' –הלילה הגדול בשנה 

  לעיין ניתן, כמה חשוב לילה זה הביןכדי ל
 ל"ר מקרלין זצ"האדמו בדבריו של

ְיָלה הַ ": הכותב ַ ר ְלָכל ַהל  ז ֶׁה הו א ֵסדֶׁ

ָנה ָ ר, ַהׁש  דֶׁ ֵ ת ֵליל ַהס  ה אֶׁ ֶׁ עֹוש  י ׁשֶׁ ְך , ו ְכפ  ָ כ 
ָנה ָ ל ַהׁש  ת כ ָ ר הו א ְלַעְצמֹו אֶׁ  .ְמַסד ֵ

ֹות ...  י ַלֲעש  ֹור ֲאנ  ב  ׁש יֹאַמר ג   ָ ְוָלֵכן ַהַחל 

ְתַלֲהבו ת  ְמָחה ו ְבה  ש   ְיָלה ַהז ֶׁה ב ְ ַ ַהל 
ו נוֹ  ק  ת  ַעל ְיֵדי זֶׁה יְ , כ ְ ר ׁשֶׁ ל ֵסדֶׁ ֵהא לֹו כ ָ

יךְ  ר  צ ָ מֹו ׁשֶׁ ָנה כ ְ ָ סֹוד , ו ַמֲהַלְך ַהׁש  ו ם ד ְ ׁש  מ 

י  ְתַנֵהל ְלפ  ָנה מ  ָ ל ַהׁש  ְך כ ָ ׁשֶׁ מֶׁ ַהַהְצָלָחה ב ְ
ַסח  ֶׁ ר ֵליל ַהפ  ת ֵסדֶׁ יַע ְלַנֵהל אֶׁ ק  ׁשְ ה  ֶׁ ַמה ׁש 

ו נוֹ  ק  ת    ."כ ְ
כמה חשוב שבעל הבית ינהל לילה , על כן

שהיצר הרע  כיוון, זה בשמחה ובצהלה
כדי לגרום לכעס , אורב מאוד בלילה זה

 .שיעצור את השפע והרכה הרבה לבית
ַבְדרֹון ' ִהְתָאַרח ר, פעם אחת לֹום ש ְ ש ָ

ְלִמי, ל"ַזצַּ  יד ַהְירּוש ַ ּגִ ל ֶאָחד , ַהּמַ ֶ ֵביתֹו ש  ּבְ
ָריו ּכָ ר ָחל ִלְהיֹות , ִמּמַ ֶ ֶדר ֲאש  ֵליל ַהּסֵ ּבְ

לְ  ת ַהּמַ ּבָ ַ מֹוָצֵאי ש  הּבְ  ... ּכָ
בּועַ  ָ ש ּ ְרנּו ֶאת ַהיֹּום ּבַ ֵדי , ִהְזּכַ ן ֵיש  ּבֹו ּכְ ּכֵ ֶ ש 

ָנה  אֹוָתּה ש ָ ֶדר ּבְ י ֶאת ֲעִריַכת ַהּסֵ ֵדנּו ּכִ ְלַלּמְ
י' ֵהֵחל ר ָעה ְמֻאֶחֶרת ְלַמּדַ ש ָ לֹום ּבְ ַרק , ש ָ

ל ַהְמָאֵרַח  ֶ ִאּמֹו ָהַאְלָמָנה ש  ֶ ר  -ְלַאַחר ש  ֶ ֲאש 
ְלחָ  ֻ ה ֶאל ש  ְלִמי ֵהֵסּבָ ַ יק ַהְירּוש  ּדִ מֹו ַהּצַ  -נֹו ּכְ

ָמה ֶאת ֲהָכנֹוֶתיהָ  ן , ִסיְּ ר לֹא ִנּתָ ֶ ֲהָכנֹות ֲאש 
ת ּבָ ַ א ְלַאַחר ְיִציַאת ַהש ּ ֹוָתן ֶאּלָ  . ָהָיה ַלֲעש 

ל ר, ְוִהּנֵה ֶ ֵביתֹו ' ִמְנָהגֹו ש  לֹום ּבְ ש ָ
ַלִים ירּוש ָ ַעת , ּבִ יד ַעד ְמֹאד ַעל ש ְ ָהָיה ְלַהְקּפִ

 . יַלת ָהֲאִפיקֹוָמןֲאכִ 
ֶטֶרם  ְיָלה הּוא לֹא ָהָיה עֹוֵבר ּבְ ֶאת ֲחצֹות ַהּלַ

זִַּית"ָאְכלּו ֶאת הַ  ! ִויִהי ָמה -ָהַאֲחרֹון ַהזֶּה " ּכַ
ְיָלה ְדַבר ' ָעסּוק ָהָיה ר, אּוָלם ַהּלַ לֹום ּבִ ש ָ

ּוב יֹוֵתר, ָמה ַאֵחר  ... ָחש 
ַסח ֵהֵחל ָאמּור, ֵסֶדר ַהּפֶ ָעה, ּכָ ש ָ ְמֻאֶחֶרת  ּבְ

י ִית ' ְוִהּנֵה ִהְבִחין ר, ְלַמּדַ ַעל ַהּבַ י ּבַ לֹום ּכִ ש ָ
יתוֹ  ֵני ּבֵ ֵרז ּוְלָזֵרז ַאף ֶאת ּבְ ל ְלִהְזּדָ ּדֵ ּתַ , ִמש ְ

ָניו ּוְבנֹוָתיו ִמלְּ  הּוא מֹוֵנַע ֶאת ּבָ ֶ  ומרּתֹוְך ש 
ְמקֹומֹות  ֶאְמרּו ָלֶהם ּבִ ּנֶ ֶ ים ש  ים ּוֵפרּוש ִ ִחּדּוש ִ

יק ּוְלַסיֵּם , םִלּמּוֵדיהֶ  ְוזֹאת ַעל ְמָנת ְלַהְסּפִ
ְיָלה עּוָדה ַעד ַלֲחצֹות ַהּלַ  . ֶאת ַהּסְ

ְך  ִנים זֹוֲעפֹות ְוָעַמד ַעל ּכָ הּוא ִהְפָנה ֵאָליו ּפָ
ֶכף ּוִמיָּד יו ּתֵ ֲעש ָ ל ִמּמַ יְֶּחּדַ ֶ  !... ש 
כֹוִלים ָאנּו ְלָתֵאר יְּ ֶ ִפי ש  ַלב ֲאִכיַלת , ּכְ ֶאל ש ְ

ַעת ַלְיָלה ָהֲאִפיקֹומָ  ש ְ ים ַרק ּבִ ּבִ יעּו ַהְמּסֻ ן ִהּגִ
ַעת ֲחצֹות, ְמֻאֶחֶרת ה ְלַאַחר ש ְ ה ַהְרּבֵ . ַהְרּבֵ

יק  ּדִ ל ַהּצַ ֶ ַחיָּיו ש  ֹוָנה ּבְ ַעם ָהִראש  ָהְיָתה זֹו ַהּפַ
יד ַעל  ָידֹו ְלַהְקּפִ ּה לֹא ָעָלה ּבְ ּבָ ֶ ְלִמי ש  ַ  ַהְירּוש 

 

 
 
 

ַתב ַהִחיָד ו ֹוב ": ל"א ַזצַּ ''ּכָ  ַמה ט 

ְרֵאי ה ְנַהג י  ים מ  ע  ֹא : 'ו ַמה נ ָ ל   ׁשֶׁ

ַמר  ו ׁש ַעד ג ְ ד  ין ֵמֵעת ַהק   יַחת ֻחל   ר ש   ֵ ְלַדב 
ל ֵ ֵלם, ַהַהל  מו ר ְוׁשָ חו ד ג ָ ֹל י  י ַהכ   ְוֵאין, כ  

ם יְנַתי  ֵ יק ב   ".ְלַהְפס 
דֹוָלה ַוֲעצּוָמה על לילה זה : עֹוד ָמִצינּו ַמֲעָלה ּגְ

ֶפר  ּסֵ לֹֹמה''מּוָבא ּבַ ְפֶאֶרת ש ְ סּוק '' ּתִ ַעל ַהּפָ
ים הו א ַלה" ר  ֻ מ  מֹות יב" )'ֵליל ׁש   -( מב, ׁשְ

ַהְינו   יָרה , ד ְ מ  ַֹח ָלֵתת ׁשְ ֹו כ  ְיָלה ַהז ֶׁה ֵיׁש ב  ַ ַהל 
ל הַ  ָנהַעל כ ָ ָ ל ַהׁש  ל כ ָ ילֹות ׁשֶׁ ֵ ָלֵכן ֶנֱאַמר . ל 

ּמּוִרים'' ים'' ֵליל ש ִ ֹון ַרּבִ ְלש  זֹו , ּבִ ְלהֹורֹות ָלנּו ּדְ
ַסח  ְוָקא ַעל ֵליל ּפֶ ִמיָרה ָלאו ּדַ ה ִלש ְ ֻגּלָ ַהּסְ
הּ  ּלָ ָנה ּכֻ ָ ל ַהש ּ ֶ ילֹות ש  ל ַהּלֵ ם ַעל ּכָ א ּגַ  .ֶאּלָ

 !מעלת סיפור ההגדה
בלילה זה הוא  אך הדבר החשוב ביותר

, מצוות סיפור ההגדה והניסים במצרים לבנים
שבליל : כותב' ר מסלונים"האדמועד אשר 

כך שעל ידי , ה מחלק אמונה"הסדר הקב

בלילה זה ' סיפור הניסים וגדולת ה

, תוך החדרת אמונה לבנים, בהתפעלות
 לכחודשים שלמים ש, פועלת בליל זה

 !!!. לימוד אמונה
כמה חשוב , על כן –ה מחלק אמונה "הקב

פ המדרשים והמפרשים "שהאב יספר לבנו ע
והדברים ישפיעו , בהתפעלות' את גדולת ה

 !.ויחדרו כחודשים רבים של לימוד אמונה
ומה טוב שירתק האב את בניו בסיפורים 

בשילוב , וטובותיו' מהמציאות על השגחת ה
 !.מדרשים על עשרת המכות

*** 
 !מעלת אכילת המצה

מיכלא "המצה נקראת ": ודשזרע ק"כותב ה
מכיוון שעל ידי אכילתה , "דמהימנותא

 .מתחזקת האמונה

כותב שעל " ישמח ישראל'"הצדיק בעל ה

ידי אכילת המצה מתרפא האדם מנגעיו 

ואף חכמי הרפואה העידו , ראשו נטהרו
 .המצה מועילה לראשו של האדםש

ואף כותבים הצדיקים שאין מניחים תפילין 
' אות'שהמצה היא המפני בחול המועד 

ועל ידה הוא מתקן את , המחליפה שלהם

 .האכילות של כל המשך השנה
ל שהיה מניח "ר מצאנז זצ"מסופר על האדמו

, שישו מעיי: "יד על בטנו ואומר בשמחה
אשריכם שזכיתם לכל כך הרבה , שישו

 4, מצות: מצוות קדושות המונחות בתוככם
 ".שישו, שישו בני מעיי.. מרור, כוסות

מסופר על צדיקים רבים שהיו מנשקים את ו
 .המצוות מרוב חביבות המצווה החד שנתית

 (ליל הסדר - ואוצר המועדים' אור דניאל')

 
 
 
 

ָנה" :ל"ר מקרלין זצ"אמר האדמו         ָ ר ְלָכל ַהׁש  ְיָלה ַהז ֶׁה הו א ֵסדֶׁ ַ ר, ַהל  דֶׁ ֵ ת ֵליל ַהס  ה אֶׁ ֶׁ עֹוש  י ׁשֶׁ ר הו א ְלַעְצמֹו , ו ְכפ  ְך ְמַסד ֵ  כ ָ

ָנה       ָ ל ַהׁש  ת כ ָ ְתַלֲהבו ת ..."אֶׁ ְמָחה ו ְבה  ש   ְיָלה ַהז ֶׁה ב ְ ַ ֹות ַהל  י ַלֲעש  ֹור ֲאנ  ב  ׁש יֹאַמר ג   ָ עַ , ְוָלֵכן ַהַחל  ר ו ַמֲהַלְך  י"ׁשֶׁ ל ֵסדֶׁ  זֶׁה ְיֵהא לֹו כ ָ
יךְ              ר  צ ָ מֹו ׁשֶׁ ָנה כ ְ ָ י, ַהׁש  ְתַנֵהל ְלפ  ָנה מ  ָ ל ַהׁש  ְך כ ָ ׁשֶׁ מֶׁ סֹוד ַהַהְצָלָחה ב ְ ו ם ד ְ ׁש  ַסח מ  ֶׁ ר ֵליל ַהפ  ת ֵסדֶׁ יַע ְלַנֵהל אֶׁ ק  ׁשְ ה  ֶׁ  !ַמה ׁש 

ו נוֹ  ק  ת   .כ ְ



 

 
 
 

 

: הרב קנייבסקי שמע את המעשה ושאל מיד
האם בסניף הבנק שלהם עובדים בימי חול "

 ...".?המועד
ואני , חזרה אליי ושאלה אותי זאתהרבנית 
ו עובדים בחול המועד כמו אנ, כן: "השבתי

 ".בכל הבנקים בארץ
שכל עוד לא היא חזרה אל הרב שאמר לי 

בימי חול המועד בסניף שלי יפסיקו לעבוד 
 .של העובדים לא יפסקו כאבי הרגליים

נבהלתי ונחרדתי מהדברים ועשיתי את 
 .דרכי במהירות אל מנהל הבנק

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
, נייבסקילאחר שסיפרתי לו את דברי הרב ק

, הוא לא חשב פעמיים ואמר כי מכאן ואילך
ם את שעות הפעילות בבנק בימי צצמהוא מ

כך שהבנק יעסוק , םמויחול המועד עד למינ
 .המותרים 'דבר האבד'רק בצרכי 

מכתב  מנהלהשלח  מיד באותו יום, ובאמת
כותרת בבנק בבני ברק שהאל כל לקוחות 

צמצום שעות עבודת  :אהנוש" :כתובשלו 
 . ז"שסהתפסח   –הבנק בימי חול המועד 

לכל לקוחותינו : "וכך היה תוכן המכתב
הרינו מתכבדים להודיעכם כי , היקרים

ובכדי  ,בהתאם להנחית גדולי התורה בעירנו
 ,להימנע ממלאכה מיותרת בימי חול המועד

 פתוח במתכונת מצומצמת בימי הסניפנו יהי
 ".  חול המועד פסח

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                      

רט המנהל את השירותים יבהמשך המכתב פ
מתן עזרה למקרים : שינתנו בבנק כמו

למנוע דבר האבד  בלבד ובמטרהחופים ד
קוחות ולכן הוא מבקש מכל הל. מלקוחותינו

טרם  ,ת הכספית השוטפתולילבצע את הפע
כניסת החג ולהימנע ככל האפשר מביקור 

 ."מ"הלך ימי חומהבבסניף 
כששמעתי : "ואומר זילברשטייןממשיך הרב 

 הרב קנייבסקי, הלכתי לחמי ,מעשההעל 
 שביזוי  ושאלתי אותו מה המקור לדבר

 . לכאבי רגליים מיםימי חול המועד גור
שהמקור הוא השיב ואמר לי הרב קנייבסקי 

שם מובאים  ,מהירושלמי במסכת מעשר שני
באו אשר כעקיבא ' שני מעשים שהיו אצל ר

אליו אנשים וסיפרו לו שחלמו על שינויים 
ואינם יודעים את פשר גופניים ברגליהם 

פתר שמע את חלומם ו עקיבא' ר. חלומם
שלושת )חג  הוא כינוי גם שלשרגל : ואמר

ו של אם יש בעיה ברגל ,לכן, (הרגלים
 .שלו סימן שיש בעיה בחג, האדם

: להם עקיבא ואמר' אומר המדרש שענה ר
דהיינו שרגליו של האדם  ,"רגל תחת רגל"

 עשויות לשמש כאספקלריא למעשיו של
ולכן העבודה בבנק בימי  ,האדם בימי הרגל

, "חול המועד היא הגורמת לכאבי הרגליים
 .בריוסקי את המקור לדבסיים הרב קניי

אשרי הדור : "ואמר זילברשטייןפתח הרב 
לפני  –היודע שכאשר כואב דבר מה 

יש ללכת לגדולי הדור  ,איםפושהולכים לר
כי לכל כאב , שיתנו את עצתם והדרכתם

 ".גשמי יש סיבה רוחנית מהשמיים
כי , כה גדולים וקדושים ימי חול המועד

ואינו  סועד בהם כראוי למועדאדם שאינו 
נקרא מבזה , מכבדם בבגדים נאים

 !.מועדות אשר אין לו חלק לעולם הבאה
בימים ובפרט יקפיד האדם לעסוק בתורה 

לא נתנו מועדים לישראל אלא 'שהרי , אלו
ודווקא ', על מנת שיעסקו בהם בתורה

, בימים אלו בוחנים את האדם משמיים
 .האם יעסוק בתורה ויעשה רצון בוראו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, ם טוב ראשון של פסחוימיד בסיומו של 
, נכנסים אנו לימי חול המועד הקדושים

כל המבזה את ": ל"אמרו רבותינו זעליהם 
 ". לם הבאלו חלק לעואין  –המועדות 

כינוהו חכמים בשם מבזה ה שזהוא  ומי
זהו האדם אשר אינו מכבד את ? המועדות

חול המועד בבגדים נאים ובמאכלים 
אלא , ואינו פורש ממלאכה מיוחדים

לבוש : מתנהג כמנהג ימי החול הרגילים
כביום רגיל ואף  אוכל, יםטבבגדים פשו

 .עושה מלאכה בחול המועד
ימי חול מיקפיד האדם בכל יום  על כן

לכבוד  יםיהמועד שילבש בגדים חגיג
המועד ויאכל מאכלים משובחים יותר 

ואף יקפיד שלא לעשות , מיום רגיל
מלאכה שאינה לצורך המועד או מלאכה 

 .המותרת' דבר האבד'שאינה בגדר 
א "מספר הרב יצחק זילברשטיין שליט

 :על פסח" חשוקי חמד"בספרו החדש 
חול המועד פסח בימי , מספר שניםלפני "

אשה הגיעה אליי , ז"של שנת התשס
העובדת כפקידה באחד מסניפי הבנקים 

 :כשדבר פלא בפיה הגדולים בבני ברק
דבר מוזר ביותר קורה , כבוד הרב"

. ניםורחאבמחלקת הבנק שלי בימים ה
ימים עובדים רבים במחלקה נתקפו ב

אחד , בכאבי רגלים מוזרים יםהאחרונ
 מהוואיש מאיתנו אינו יודע  ,אחרי השני
רך כולנו אנשים בריאים בד. פשר הדבר

ומעולם לא נתקפנו בכאבי רגלים  כלל
הגענו למצב שעובדים רבים . כמו אלו

, "בעקבות כך חוששים להגיע לבנק
 .סיפרה בחרדה גדולה

בסניף עובדים כאשר ראינו שעוד ועוד "
ומיות לסבול מכאבי ם בפתאישלנו מתחיל

הרבנית עשיתי את דרכי אל , רגליים
. רתי לה את המאורעפה וסי"קנייבסקי ע

הלכה את הדברים ו הרבנית שמעה
מרן הרב חיים , בעלה  אתלשאול 

 .מהו פשר הדברא "קנייבסקי שליט
 
 
 .?ומה ניתן לעשות במצב שכזה 

הרב קנייבסקי שמע את המעשה ושאל 
האם בסניף הבנק שלהם עובדים : "מיד

 ".?בימי חול המועד
 
 
 
 
 

אסתר  :הצלחה ופרנסה, ההעלון מוקדש לרפוא
ירין אליה , ניסים ונופר רוקח, רונן בן אורה, בת רחל

אנה , שלום סאלם יפה שושנה בני זוהרה, בן בטי
מרים בת , קורוטה ומאירוב: משפחות, בת סופיה

 .מנשה בן לילה ואורה בת גמילה, גליה
  .ת מזלסיגלית ב: ק"זשב

 .ד .ות. א :לזיווג הגון
 , אליאס אליהו בן מונבר, מרגלית בת מיכל: נ"לע 

 .ן'המדם חמדה בת חטונג      
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