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"הלימוד היומי בתורת מרן" • ירחון תורני “קובץ בית
יוסף“ • גמ“ ח להשאלת ספרי מרן והכנסתם לישיבות
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משלחן הראשון לציון

אמרותיו

סיפור יציאת מצרים בשעה שהמצה והמרור מונחים ,מסוגל יותר ליראת שמים
(מתוך הגדה של פסח "ילקוט יוסף").

כבר עמדו המפרשים על השאלה ,מה בין סיפור יציאת מצרים של ליל הסדר ,לכל השנה,
והלא בכל השנה יש מצוה לזכור יציאת מצרים ,שנאמר "למען תזכור את יום צאתך
מארץ מצרים כל ימי חייך" ,ימי חייך הימים ,כל ימי חייך הלילות (ברכות יב .):אלא שבכל
השנה יש מצוה להזכיר את יציאת מצרים ,ותו לא .אבל בליל הסדר מצוה לספר בדרך
ָאל ָך ִּב ְנ ָך ָמ ָחר
יִּש ְ
ְהיָה ִּכי ְ
של שאלה ותשובה דוקא ,וכפי שנאמר בפסוק (שמות יג ,יד)" :ו ָ
ְָאמ ְר ָת ֵאלָיו" וגו' ,שעל ידי שהבן שואל והאב משיב ,הדברים נחקקים
לֵאמֹר מַה זֹאת ,ו ַ
במוחו של הבן .ולכן תיקנו חכמינו בעלי ההגדה שהבן ישאל שאלות בתחילת ההגדה -
מה נשתנה וכו' ,והאב עונה  -עבדים היינו וכו' .וכן תיקנו כמה שינויים בליל הסדר ,כמו
שמחלקים קליות ואגוזים ומיני מתיקה בתחילת הסדר ,ושני טיבולים ,ועוד ,כדי
שיתעוררו הילדים לשאול על כך ,ומתוך זה יתעוררו לשים לב גם על כל השנויים ומנהגי
לילה זה ,וישאלו שאלות המבוארים בנוסח מה נשתנה ,ואז האבא יענה להם בסיפור
יציאת מצרים (עמק ברכה פומרנצ'יק עמ' עז בשם הגר"ח מבריסק .דרך פקודיך מצוה כא חלק המעשה אות ב.
משנה ברורה סי' תעב ס"ק נ).
ולכן גם לא די בזכירת יציאת מצרים בלבד ,אלא מצוה להרחיב בסיפור יציאת מצרים,
כי זהו הזמן הראוי ביותר להחדיר בלבם אמונה בה' יתברך .וכמו שכתב בספר מנוחה
וקדושה (עמ' רסט בהגהה) לתלמיד הגר"ח מוולוז'ין :כי בורא עולם שברא אותנו ,וגם את
יצרנו הרע ,יודע שבשעה שמצה ומרור מונחים לפניך ,אז מועיל מעשה השרשת יראת
שמים לבנינו ,ולא בזמן אחר.
ומרן החיד"א בהגדה של פסח שמחת הרגל כתב ,שהטעם שסיפור יציאת מצרים צריך
להיות בדרך של שאלה ותשובה ,משום שהמצה נקראת "לחם עוני" ,ואמרו בגמרא (פסחים
לו ).שהוא לחם שעונים עליו דברים הרבה ,ואין עניה אלא כשעונה לאחרים על
שאלותיהם.
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"עבדים היינו לפרעה במצרים" (הגדה
של פסח).

יש מפרשים בדרך הלצה ,הקשר של שלשת
פסקאות אלו :הא לחמא עניא ,מה נשתנה,
עבדים היינו ,כי הבן מתפלא על אביו שאומר:
הא לחמא עניא ,כל דכפין ייתי ויכול ,שנעשה
בפתע פתאום נדיב לב ובעל הכנסת אורחים ,מה
שלא נשמע ממנו בכל ימות השנה ,שהוא רגיל
לברוח לרחוב אחרמפני העניים לבעל יפגעו בו
ויבקשו ממנו נדבה ,ולכן שואל לאביו" :מה
נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?" ויהי כמשיב
אותו" :עבדים היינו לפרעה במצרים" ,וממנו
למדנו ,מה פרעה אומר ואינו עושה ,גוזר ואינו
מקיים ,אף אני אומר בפה ואיני עושה.

ומכאן מוסר השכל על אלו שאינן ממלאים
חובתם באמת וצדק ,ונמנעים מלתת "קמחא
דפסחא" למוסדות התומכים בעניין ,לקראת חג
החירות .והחי יתן אל לבו ,לבל יעשה כמעשה
פרעה .ובזה יש לבאר מה שמקדימים לומר לפני
סעודת ליל פסח" :הלוליה הללו עבדי ה'"
(תהלים קיד ,א ולא עבבדי פרעה (מגילה יד,).
לבל נתנהג באמירת "כל דכפין ייתי ויכול" כעבדי
פרעה ,לבגור הדלת אחריו.

השיעור הגדול בתבל
של מרן הראש"ל שליט"א

בשידור חי!

לצפייהmoreshet-maran.com :
להאזנה בערוץ מרן079-916-5000 :

(חזו"ע הגדה של פסח).

פסקיו

כתבי יד ממרן
מתוך גליונות "קובץ בית יוסף"

בליל פסח ישנה הארה מיוחדת
במיוחד בליל פסח ישנה הארה מיוחדת לכל
עם ישראל הקרובים והרחוקים .וכמו שאמרו
גדולי החסידות ,חז"ל בזוהר הקדוש [אמור דף צה
ע"א .ועין מדרש שיר השירים רבה ה ,ב] ,א"ל הקב"ה
לישראל פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני
אפתח לכם פתח כפתחו של אולם .אולם הגאון
המקובל רבי אברהם אזולאי בספרו חסד
לאברהם (מעין שני ,עין הקורא ,נהר נז) כתב ,לאחר
שיצאו ישראל ממצרים חשב הקב"ה מחשבות
על ישראל לבלתי ידח ממנו נדח ,וצונו לעשות
את חג הפסח בכל שנה ושנה בהשבתת החמץ,
ואכילת מצה ,ושאר המצות של הסדר.
וסוד הענין הוא ,כי אפילו פושעי ישראל
בעבירות החמורות ביותר אינם נכנסים להיכל
החמשים של שערי טומאה ,ובכל שנה שלשים
יום קודם הפסח ,הקב"ה ברוב חסדיו נוהג עם
ישראל לפנים משורת הדין ,ומתחיל להוציא
נפשותם מהיכלות הטומאה ,בכל לילה חלק
אחד משלשים ,עד שבליל יד בניסן ,שהוא ליל
בדיקת חמץ וביעורו ,פושעי ישראל נצבים
עדיין בפתח ההיכל החיצון מהחמשים ,כי
נשאר להם חלק אחד משלשים ,ובליל פסח לא
נשאר מאומה משערי הטומאה כלל ועיקר,
וכולם פטורים ובני חורין( .והביאו מרן החיד"א בספר
כסא דוד דרוש ז לשבת הגדול דף כח סוף ע"ד).
ובזה יובן מאמר חז"ל (פסחים קטז ).בכל דור
ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא
ממצרים ,שנאמר" ,ואותנו הוציא משם" [דברים
ו ,כג] .כי בזמן הזה יצאו כל צבאות ה' מרשות
הסטרא אחרא מעט מעט עד שבליל פסח הרי
הם בני חורין מכל וכל (מרן החיד"א בכסא דוד שם
דכ"ט ע"א).

מהלכות יום טוב של חג הפסח

(מתוך חזון עובדיה –פסח).

א .מתפללים שחרית של יו"ט בשמחה ובניגון ,ואומרים כל המזמורים
הנאמרים בשבת .וגומרים את ההלל ,ומברכים עליו אשר קדשנו
במצותיו וצונו לגמור את ההלל.
ב .אסור להפסיק באמצע ההלל ,אלא דינו כדין קריאת שמע וברכותיה,
שבאמצע הפרק שואל מפני היראה ,דהיינו בשלום אביו או רבו שחייב
במוראם ,ומשיב שלום מפני הכבוד לאדם נכבד שהקדים לו שלום ,ובבין
הפרקים שואל בשלום אדם נכבד ומשיב שלום לכל אדם .וכן יש לו
להפסיק לקדיש ולקדושה ,אפילו באמצע הפרק .ואף לענין אמן דברכות
יש לו להפסיק.
ג .אם פסק באמצע ההלל אפילו לדבר הרשות ,ואפילו שהה כדי לגמור
את כולו ,אינו צריך לחזור אלא למקום שפסק ,בין ששהה באונס בין
ברצון.
ד .אם טעה ואמר ההלל בדילוג ,כמו שנוהגים לומר ההלל בראש חודש,
ואחר כך נזכר ,יחזור לגמור ההלל מתחלתו ועד סופו .ואין צריך לחזור
ולברך ,כיון שכבר בירך על ההלל קודם.
ה .ספק אם קרא את ההלל ,ספק לא קראו כלל ,מן הדין אינו חוזר וקורא,
וטוב שיחזור ויקראנו בלא ברכה .אם גמר את ההלל ולא בירך עליו ,יצא,
שאין ברכות מעכבות.
ו .כל היום כשר לקריאת ההלל מהנץ החמה עד השקיעה ,שנאמר ממזרח
שמש עד מבואו מהולל שם ה' .ובדיעבד אם קרא ההלל אחר עמוד
השחר קודם הנץ החמה ,יצא .ואם עבר יום טוב ,אין תשלומין להלל,
שאין תשלומין אלא לתפלה דרחמי נינהו ,מה שאין כן קריאת שמע והלל
ומגילה ,שאין להם תשלומין.
ז .מותר להוסיף עולים ביום טוב על חובת היום ,ולהעלות לספר תורה
יותר מחמשה עולים.

הנהגותיו

עובדות מהנהגותיו והליכותיו
של מרן רבינו זצוקללה"ה

"הסר מהשלחן את מאכלי הקטניות!"
סיפר הרב דוד אברהם מנדלבוים ,חברותא של אחד מבניו של מרן בימי
הבחרות:
"פעמים רבות יוצא ונכנס הייתי בביתו של מרן בתקופה שכיהן כרבה של
תל אביב .פעם אחת ,היה זה חג הפסח תש"ל ,חודשים ספורים אחרי
שהתיישב מרן זיע"א בתל אביב ,הופעתי בבית כהרגלי ,ובאותה שעה
עמד על השלחן מגש עם מיני קטניות ,כמסורת עדות המזרח שאינם
מתנזרים מאכילתם בזמן חרותנו" .כשמרן הבחין בחברותא ,פנה אל בנו
בבקשה" :הסר נא מהשלחן את מיני הקטניות לכבודו של חברך ,הרי הם
נמנעים מאכילת קטניות בחג הפסח…".
(שלהבת יוסף חי).

פינת ההלכה
של מרן הראש"ל שליט"א
מידי יום שישי בשעה 15.40

בשידור חי
ב"ערוץ מרן":
שלוחה 77
[שידור חוזר בשלוחה ]32

ספרים נפלאים במחירים מיוחדים!
איגרת לבן תורה
החדש

ילקוט יוסף
יום טוב
וחול המועד

קובץ בית יוסף
תשע"ט

לרכישת כמויות ובודדים חייגו052-7116511 :
או באתר מורשת מרןmoreshet-moreshet.com/shop :

יו"ל ע"י להבין ולהשכיל – ארגון להפצת תורה (ע"ר) .רחוב הרב בלוי  14ק .קרקע ירושלים .לכל ענייני העלון *8759 :דוא"לoffice@moreshet-maran.com :

תרומות ניתן להפקיד בחשבוננו שבבנק מזרחי 208346 :סניף  .569לעדכון על נקודות לויין ברחבי הארץ 079-916-5000 :שלוחה 82

