
שעמדה  "והיא  אומרים  אנחנו  פסח  של  בהגדה 
לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, 
אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקדוש 
הוא  המקובל  הפשט  מידם".  מצילנו  הוא  ברוך 
שכוונת המילים "והיא שעמדה" מוסבת על המאמר 
הקודם "ברוך שומר הבטחתו לישראל הקדוש ברוך 
אותו  שיגאל  ישראל  לעם  הבטיח  הקב"ה  הוא". 
ממצרים, והבטחה זו היא שעמדה לנו בכל הדורות. 
אבל יש לשאול היכן רמוז שההבטחה זו הייתה לכל 
גלות  לגבי  רק  זו  הבטחה  הייתה  אולי  הדורות, 
מצרים? הלא הבטחת הקב"ה לאברהם אבינו בברית 
בין הבתרים הייתה "ועבדום ועינו אותם ארבע מאות 
שנה. וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנוכי ואחרי כן יצאו 
ברכוש גדול". אם כן, היכן רמוזה פה גאולה לדורות 

אחרים? 

עומדים  ודור  דור  "בכל  אמרנו  על  להקשות  יש  עוד 
עלינו  עומדים  דור  בכל  האמנם  לכלותינו",  עלינו 
נשקפה  שלא  ארוכות  תקופות  היו  הלא  לכלותינו?! 
בימי השופטים נאמר מספר  לנו כל סכנה, לדוגמא 
בימי  היה  וכן  וכך שנים.  כך  פעמים שהארץ שקטה 
עברנו  שני.  בית  מימי  ובחלק  ראשון  בבית  המלכים 
לכאורה  אבל  פורענויות  גזירות  של  תקופות  בודאי 

במילים "בכל דור ודור" יש חוסר דיוק היסטורי. 

לבן  ביקש  מה  ולמד  "צא  ההגדה  בהמשך  גם  כך 
הארמי לעשות ליעקב אבינו...", בעל ההגדה מבקש 
מצרים  בגלות  פרעה  של  בזמנו  רק  שלא  להוכיח 
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עלינו  לבן  כשבא  אף  אלא  מידם,  מצילנו  הקב"ה 
לכלותינו, אך בכך נמצאנו ממעיטים את רשעותו של 
פרעה, שמדגישים אנו שלבן ביקש לעקור את הכל 
ואילו פרעה גזר רק על הזכרים. האמנם פרעה היה 
פחות גרוע מאשר לבן הארמי?! גם הראיה מהפסוק 
שלבן  כאן  רמוז  היכן  ברורה,  לא  אבי"  אובד  "ארמי 
ביקש להרוג את כולם, ומה כוונת הסמיכות למילים 
"וירד מצרימה", הלא עברו שנים רבות מאד משהות 

יעקב אצל לבן עד ירידתו מצרימה. 

הסבר מקורי לכוונת המילים "והיא שעמדה" נמצא 
אצל כמה מגדולי חסידות, מה שעמד לעם ישראל 
כמו  האחרים,  בעמים  להיטמע  לא  ודור  דור  בכל 
שקרה לעמים גדולים ונכבדים כשגלו מארצם, היא 
לכלותינו.  עלינו  עומדים  שהגויים  העובדה  עצם 
"הלכה  חז"ל  כלשון  בגויים,  הקב"ה  שטבע  השנאה 
בידוע שעשו שונא ליעקב", היא זו השומרת על עם 
ישראל לבל ייכחד. האיום הוא זה שמלכד ומשאיר 
אותנו כעם לבדד ישכון. האומות כולן עברו תהליכים 
היכולת  את  השוללת  הטמעה  התבוללות,  של 
מטשטש  שלהן  המיוחד  והאופי  הזהות,  על  לשמור 
כילתה  כך  ארצה.  אל  אותן  שקולטת  האומה  בתוך 
נדידת העמים את רומא ויוון וכל האומות העתיקות, 
הברית  לארצות  הגיעו  תבל  קצוות  מכל  מהגרים 
כולם  היום  האמריקאית,  האומה  את  ויצרו 
נשכחה.  מהעבר  שלהם  והייחודיות  אמריקאים 
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לבן  ביקש  מה  ולמד  "צא  ההגדה  בהמשך  גם  כך 
הארמי לעשות ליעקב אבינו...", בעל ההגדה מבקש 
מצרים  בגלות  פרעה  של  בזמנו  רק  שלא  להוכיח 
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הייחודיות  את  לשמר  מצליח  ישראל  עם  לעומתם, 
שלו משום שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו...

ישנה חוברת שהוציא יהודי יוצא גרמניה בשם יהודה 
קראוזר. בתוכה מובא מסמך משנת תרפ"ח שכתב 
ארנטרוי  הרב  ממינכן.  ארנטרוי  הכהן  חנוך  הרב 
יהודי  מספר  הרבה  ההתבוללות  בגלל  כי  העריך 
אלף  לארבעים  אלף  מאות  מארבע  ירד  גרמניה 
בעלת  נשארה  בלבד  מהאוכלוסיה  עשירית  בלבד, 
בחשבון  הביא  לא  ארנטרוי  הרב  אבל  יהודית.  זהות 
שהיטלר ימח שמו ינסה לחסל את העם היהודי, ולא 
רק בגרמניה, וזאת מבלי לאפשר התבוללות. חיסול 
הצורר  עליית  אחר  דווקא  כמותו.  מאין  אכזרי  פיזי 
עברנו את ימי השואה ומספר היהודים יוצאי גרמניה 
הנוראה.  השואה  ערב  מהכמות  כמה  פי  גדול  כיום 
והתלאות  לנו בצורה חריפה שדווקא המצוקות  הרי 
לנו  העומדות  הן  הן  הגויים  אותנו  מדכאים  בהן 
שנשרוד ולא ניכחד חלילה וחס. בוודאי אלמלא היה 
היטלר ימח שמו יודע את הסוד הזה הוא היה מקרב 
באוכלוסיה  להטמעות  אותם  ומוביל  היהודים  את 
כפי  גרמניה  ליהדות  כליה  בכך  ומביא  והתבוללות, 

שחזה הרב  ארנטרוי.  

כל  גוים שבחוהו  כל  ה'  את  "הללו  אומר  המלך  דוד 
האומים כי גבר עלינו חסדו". וקשה שאם גבר עלינו 
חסדו מדוע שהגויים ישבחו את השם? אומר הזוהר 
שנאה  של  בגויים  טבע  טבע  הקב"ה  כי  הקדוש 
הכיר  שלא  גוי  שאפילו  עד  ישראל,  לעם  כבושה 
ואילו היה  ישראל,  יהודים מעולם שונא אף הוא את 

שמאז  הגויים,  רע.  ליהודי  מעולל  היה  בידו  הדבר 
יודעים עד כמה  ומתמיד חורשי מזימות על ישראל, 
יש להודות לקדוש ברוך על שמונע מהם להפיק את 
זממם, ולכן דווקא הם יודעים כמה גבר עלינו חסדו. 
מקום  בכל  ליעקב".  שונא  שעשו  בידוע  היא  "הלכה 
משום  יאמר  האחד  שנאתו,  לסיבת  גוי  תשאל  שבו 
עניותם  משום  יאמר  והאחר  עשירים,  שהיהודים 
עוד  לנו  יש  החברה.  על  כנטל  ליפול  להם  שגורמת 
כאן  שאין  פירושה  מסיני',  למשה  'הלכה  "הלכה"- 
היגיון מוסבר אלא כך הם הדברים. כך גם ב"הלכה" 
זו, היא אינה הגיון אלא טבע שטבע הקב"ה בבריאה 
זוהי  מדוע.  להבין  מבלי  גם  היהודי  את  שונא  שהגוי 
ודור עומדים עלינו" שהרצון קיים  כוונת "שבכל דור 
מה  למרות  ורגע,  רגע  בכל  ודור,  דור  בכל  אצלם 
שבפועל הגויים לא הצליחו ולא עלתה בידם להרגנו. 
ועל כך נאמר  ניסו,  ולא  אבל אין זה אומר שלא רצו 

בהלל שדווקא הגויים הם אלו שיכולים לשבח. 

פרעה לכאורה היה גוי רשע ואכזר הרבה יותר מלבן. 
פרעה רחץ בדם תינוקות, שיעבד אומה שלמה, זרק 
צדיק  היה  לא  אמנם  לבן  לעומתו  ליאור.  תינוקות 
גדול, אבל מה הוא כבר עשה? בסך הכל גנב מיעקב, 
החליף את משכורתו עשרת מונים, אך האם בזה הוא 
הגיע לקצה קצהו של פרעה?! מגלה לנו בעל ההגדה 
שאין לבחון את הגוי לפי פועלו בלבד, יש לדעת מה 
מסתתר בתוך ליבו ומה הם רצונותיו האמיתיים. אילו 
היה ביד לבן הוא היה משמיד את כל משפחתו של 

המשך בעמוד הבא

עלינו  לבן  כשבא  אף  אלא  מידם,  מצילנו  הקב"ה 
לכלותינו, אך בכך נמצאנו ממעיטים את רשעותו של 
פרעה, שמדגישים אנו שלבן ביקש לעקור את הכל 
ואילו פרעה גזר רק על הזכרים. האמנם פרעה היה 
פחות גרוע מאשר לבן הארמי?! גם הראיה מהפסוק 
שלבן  כאן  רמוז  היכן  ברורה,  לא  אבי"  אובד  "ארמי 
ביקש להרוג את כולם, ומה כוונת הסמיכות למילים 
"וירד מצרימה", הלא עברו שנים רבות מאד משהות 

יעקב אצל לבן עד ירידתו מצרימה. 
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רע  ידי לעשות עמכם  לאל  "יש  אומר  יעקב. הכתוב 
ואלוהי אביכם אמש אמר אלי השמר לך מדבר עם 
שאילולא  בפירוש  מודה  לבן  רע".  עד  מטוב  יעקב 
מניעת הקב"ה הוא היה מרע ליעקב ומשפחתו באופן 
את  לעקור  רוצה  ההגדה  בעל  ובכך  ביותר,  הנורא 
אל  להביט  אלא  חוץ  כלפי  להביט  שלא  טעותינו, 
עלינו  עומדים  ודור  דור  שבכל  "אלא  הפנימיות, 
אשר  העולם  מאומות  בודדים  שהיו  נכון  לכלותינו". 
עדויות  ישנן  אך  העולם.  אומות  לחסידי  נחשבים 
מלחמת  בזמן  החופשי  העולם  מנהיגי  כי  ברורות 
באירופה  הנורא  הטבח  על  ידעו  השניה  העולם 
לחלוטין,  זאת  למנוע  בידם  היה  לא  שאולי  ולמרות 
לפחות היה בידם לעכב בעד הצורר והשפל ולמעט 
בגודל השואה, ובכל זאת לא עשו דבר. מדוע? כי גם 
הם  נגועים  והאמריקאים,  כאנגלים  הנאורים,  הגויים 
בשנאה פנימית זו.  מבחינת ישראל פרעה ולבן שווים 
אנו  כאשר  זאת  לזכור  צריכים  ואנו  ברשעותם, 
קיומנו-  על  נשמור  זה  זכרון  ובזכות  מולם,  עומדים 

"והיא שעמדה לאבותינו ולנו".

עומדים  ודור  דור  בכל  כיצד  חשים  אנו  בדורנו  גם 
עלינו לכלותינו, ואנו תפילה לפני בורא עולם שיקויים 
בנו המשך דברי ההגדה "והקדוש ברוך הוא מצילנו 

מידם" בגאולה שלמה במהרה בימינו אמן ואמן.

שבת שלום!
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בערב שבת הגדול, ט' בניסן, יחול יום הזכרון לסבא הצדיק 
ר' אריה לוין. וכה מספר שמחה רז בספרו על טהרת גופו של 

ר' אריה טרם קבורתו:

ר' אריה באמבולנס פרטי  גופתו של  כשהובאה ערב שבת 
מהדסה לביתו נזכר הרב רפאל לוין- הבן שר' אריה ביקש כי 

בבוא יומו יהיה ר' מנחם קליין הזקן הרוחץ-המטהר. 

ר'  עשה  זצ"ל  מלצר  זלמן  איסר  ר'  כשנפטר  למה?  וזאת 
ר' אריה  מנחם את הטהרה ובשעת מעשה פרץ בבכי מר. 
שעוסק  אתה  מנחם,  "רבי  שאלו:  מעמד  באותו  שהיה 
במלאכה זו למעלה משלושים שנה עדיין הינך מתרגש?!". 
השיב לו רבי מנחם: "כשאני מתעסק בצדיק כר' איסר זלמן 
"במטותא  אריה,  ר'  לו  השיב  כך",  "אם  מאוד".  הלב  דואב 

ממך בבוא יומי תהיה אתה הרוחץ-המטהר". 

אלא היכן ר' מנחם? איש לא ידע את כתובתו. בעוד בני הבית 
מדברים ור' מנחם מגיע. ר' מנחם אינו מאזין לרדיו אך אותו 
ובא  אריה  ר'  של  לביתו  לסור  פנימי  דחף  הרגיש  יום 

במרוצה...

(איש צדיק היה עמוד 263)



הלכה ומנהג
בדיקת חמץ; השנה נערוך את בדיקת החמץ מיד לאחר תפילת ערבית ביום שלישי (אור לי"ד ניסן), ונכון 
ונחל בבדיקה.  ולא לעסוק בדברים אחרים קודם לכן. נברך את הברכה  להקדים כמה שיותר לבדוק 
השוהה במלונית או בית חולים- בודק בלא ברכה, ובבית חולים או בית החלמה פרטי- בודק בברכה. יש 
בכל  לבדוק  ויש  פנס.  בעזרת  נבדוק  בהם  שריפה  חשש  שיש  במקומות  מלבד  נר,  באמצעות  לבדוק 
כיסי  יש לבדוק גם את הרכב מחמץ, לנקות את  כן  המקומות שבמהלך השנה הכניסו שם חמץ; על 
הבגדים, ויש שהקפידו אף לנער את הספרים. ואין צריך לבדוק במקומות שאין מכניסים חמץ (שירותים 
הנוסח  עפ"י  יבטל  הבדיקה  לאחר  גדולים).  ארונות  (כמאחורי  אליהם  להגיע  ניתן  שלא  או  וכדו') 
שבסידורים. את החמץ שמותיר לאכילה למחרת יש לשים במקום אחד בבית ולהיזהר שלא יתפזר עוד 
ובסיום הבדיקה ממשיך ללא דיבור (שנחשב להפסק) לבית הכנסת  חמץ בבית. הגבאי מברך בביתו 
ובודק שם ללא ברכה נוספת. כן בחדר המדרגות, בסיום הבדיקה בביתו נמשיך לבדוק שם ללא ברכה 

נוספת. 

למחרת (י"ד ניסן) מותרים באכילת חמץ עד השעה 10:04, ויש לבערו עד השעה 11:23. בשנה זו שישנה 
בעיה עם ביעור חמץ בציבור יש להשתדל לסיים את החמץ (שלא מוכרים לגוי) בטרם ערב פסח, וניתן 
לזרקו באשפה במקום בו מפנים זבל קודם זמן איסור חמץ. את החתיכות שנשארות מבדיקת החמץ 
ניתן לכלות בעזרת אקונומיקה וכדומה, ובאם ניתן (בלי לעבור על הוראות משרד הבריאות) יש לשרפן.

לאבותינו  וזכר  (החיד"א),  להם  שנעשה  הנס  את  לפרסם  זה  ביום  מתענים  הבכורות  בכורות;  תענית 
מסכת  כסיום  מצווה,  בסעודת  משתתף  ואם  (חת"ס).  זה  בזמן  בכוריהם  על  מתענים  שהיו  במצרים 
וכדומה, פטור מן התענית. ונכון שכך יקפידו ספרדיות בכורות, שאם לא כן עליהן להתענות. בשנה זו 

שאין אפשרות להתכנס למניין ניתן לעשות את הסיום גם בלא מניין.

יום י"ד בניסן הוא מעין יום חג, משום שבו היו מקריבים את קרבן הפסח. נוהגים לטבול במקווה, אך בשנה 
זו נסתפק ברחיצת ט' קבין בעמידה תחת זרימת מים, ולאחר מכן לובשים בגדי לבן. ראוי להקפיד לקרוא 
את סדר קרבן הפסח (מודפס בחלק מההגדות) אחר חצות היום (12:42) שבזה מקיימים "נשלמה פרים 
שפתינו" שאמירת הקרבן עולה כהקרבתו. אין לעשות מלאכה מחצות היום, לכן אין להתספר, לכבס, 
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המשך בעמוד הבא

הלכה ומנהג
לגהץ (מלבד לצורך החג). נכון לגזוז ציפורניים ולהתרחץ קודם זמן זה. אין אוכלים מצה ולא שותים יין 
הפסח.  בניסי  מבין  שאינו  לקטן  מלבד  חודש),  מראש  מצה  מאכילת  הנמנעים  (ויש  הפסח  בערב 
ויש המקילים באכילת קטניות לילדים עד  לאשכנזים אין לאכול מצה עשירה מסוף זמן אכילת חמץ, 

כניסת החג. 

יש לבדוק האם הופרשה חלה מן המצות. באם לא על האשה לצרפן ע"י כלי או פריסת מפה, לברך 
ולהפריש מהן חלה. ובדיעבד ניתן לסמוך על רב העיר שהפריש עבור כולם.

האשה תדליק נרות ותברך "להדליק נר של שבת ויום טוב" ו"שהחיינו".

תפילת ליל החג; מתפללים ערבית של שלושה רגלים, ולאחר תפילת עמידה אומרים הלל בברכה, ויש 
יש פוסקים שסוברים שאמירת  לכוון בשעת הברכה לפטור את ההלל שנאמר בשעת עריכת הסדר. 
ההלל בלילה זה מדאורייתא, ומן הראוי שגם הנשים יקפידו לאמרו. ויש לכוון בברכה על אמירתו לפטור 

את ההלל שנאמר בשעת עריכת הסדר. נכון שנשים יקפידו אף הן לומר 'הלל' קודם הסדר.

קדש; בשתיית כוס הקידוש יש להסב לצד שמאל, והוא הדין בשאר הכוסות. יש להקפיד לשתות מכל 
אחת מד' הכוסות את כולה או רובה, ועל כל פנים שיעור רביעית (86 גרם). נכון להקפיד לשתות יין או 
מיץ ענבים אדום, אלא אם הלבן משובח ואזי ייערב עימו מעט מן האדום. את היין ימזוג כל אחד לחברו 

כדרך חירות.

בברכת "בורא פרי האדמה" על הכרפס פוטרים את המרור שנאכל בהמשך הסדר. מקפידים  כרפס; 
שלא לאכול שיעור "כזית" בכדי שלא להיכנס לספק חיוב ברכה אחרונה. 

מוציא מצה; טרם אכילת המצה נברך "המוציא" על שתי המצות השלמות והחצויה (אותה חצינו ביחץ) 
שביניהן, נסיר את השלמה התחתונה ונברך "על אכילת מצה" על שתי העליונות. נאכל מהמצות שיעור 
של שני "כזיתים" בהסיבה, ולאדם המתקשה, אש וקטן ניתן להקל ב"כזית" אחד, כאשר "כזית" הוא 27.5 
גרם, לחולים וזקנים- 17 גרם, ולאדם שקשה לו במיוחד ניתן להקל ב-9 גרם. ובכזית השני שמהמצה 
ידי חובה לכתחילה באכילת 15 גרם. ונאכל את השיעור שבו אנו חייבים בתוך  החצויה אפשר לצאת 
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הלכה ומנהג
 ארבע דקות, ולאדם המתקשה אפשר להקל עד שיעור של תשע דקות.

מעליו  אותה  ננער  את המרור בחרוסת,  נטבול  חייבים באכילתו.  וכולם  מרור,  נאכל  מכן  לאחר  מרור; 
ואין לברך  ועד תשע דקות למתקשה) בלא הסיבה.  (17 גרם בתוך חמש דקות לבריא,  "כזית"  ונאכל 
ביותר  הנכון  הכרפס.  אכילת  שבשעת  האדמה"  פרי  "בורא  בברכת  חובה  ידי  שיצאנו  משום  לפניו, 
להשתמש בחסה למרור, ולאכול מהקלח עם העלה. יש להקפיד לקנות חסה מגידול ללא חרקים או 

לדאוג לנקותה ולבדקה קודם החג. 

כורך; לאחר מכן נאכל בהסיבה "כזית" מצה ו"כזית" מרור כרוכים יחד בתוך שיעור זמן של חמש דקות 
לבריא, עד תשע דקות למתקשה. יש מנהגים שונים האם לטבול את מרור הכורך בחרוסת או לא, וכל 

אחד יעשה כמנהגו. 

(שפירושו  "יחץ"- האפיקומן  המצה שהצנענו בשעת  "כזית" משיעור חלק  נאכל  הסעודה  צפון; בתום 
כשנכון  למתקשה.  דקות  תשע  ועד  דקות,  ארבע  בתוך  בהסיבה  לאכלו  ויש  מן-לחם).  אפיקו-הוציאו 
אין לאכול  (00:42). מלבד שתי הכוסות שאחר אכילת האפיקומן  להקפיד לאכלו קודם חצות הלילה 
ולשתות אלא מים או סודה בלבד, על מנת לשמור את טעם האפיקומן בפיו. גדולי הדורות נהגו לשמור 

בבית וברכב חתיכה ממצת האפיקומן כסגולה לשמירה, ונכון לנהוג כך.   

יש נוהגים לקרוא אחר ההגדה את שיר השירים. נכון להרבות בסיפור יציאת מצרים במהלך הלילה עד 
אשר תחטפנו שינה.    
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

אמירת הלל בליל פסח בבית הכנסת מלבד מה שיאמר בשעת אמירת ההגדה הינה מנהג קדמון,  תשובה |
כשהיו שאמרוהו רק בליל הסדר ולא בבית הכנסת. ומותר לאומרו ביחיד בשעת התפילה (הרמ"ע 
ויש  יכולות לאומרו בבית אף ביחידות,  ואף נשים  יוסף למרן החיד"א).  מפאנו, הובאו דבריו בברכי 
שסברו שאף חובה להן לאומרו מלבד מה שחובה עליהן לומר שוב הלל בליל הסדר בשעת ההגדה.

"וידבר משה את מועדי ה אל בני ישראל", שנהוג לאומרו קודם שמונה עשרה ברגלים,  כן אמירת 
נאמר אף ביחיד. 

שיר השירים בליל הסדר נאמר ביחידות בחוג המשפחה ולא במנין. יש שנהגו לאמרו בתחילת ליל 
ויש  נהוג לאומרו בציבור,  ויש שנהגו בסופו. אולם שיר השירים הנאמר בשבת חול המועד,  הסדר 

שאמרוהו מתוך מגילת קלף עם ברכה, ומותר לאומרו גם בשבת זו, ביחידות אף בלא טעמים.

במדרש זוטא לשיר השירים פרשה א לפסוק: 'שיר השירים אשר לשלמה', נדרש:  "עשר שירות הן. 
שירת אדם, שירת אברהם, שירת הים, שירת הבאר, שירת משה, שירת יהושע, שירת דבורה, שירת 
י'),  דוד, שירת שלמה דשיר השירים ושירת לעולם הבא (שנאמר) שירו לה' שיר חדש (ישעיה מ"ב 
ושיר השירים משובחת מכולם, שכל השירים יש מהם שתחילתו שבח וסופו גנאי, ויש מהם תחילתו 
גנאי וסופו שבח שיר השירים שבח שבחים". אמר רבי עקיבא: "שאין כל העולם כולו כדאי – כיום 
(משנה מסכת  ושיר השירים קדש קדשים"  לישראל, שכל הכתובים קדש,  בו שיר השירים  שניתן 

ידיים).

   

כיצד יש לנהוג בעניין אמירת הלל בתפילת ערב החג? האם אומרים "וידבר משה" בתפילת יחיד? שאלה |
וכיצד לנהוג בשנה זו בעניין קריאת שיר השירים?
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