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 סשחלק  -" לבניינה של תורה"

 א"הרב ברוך וידר שליט ,ראש הישיבהר "י מועל יד באופן דיגיטאלישיחה שנמסרה 

יֵמי" ם ֵמֶאֶרץ ֵצאְתך   כ ִּ יִּ ְצר   "מִּ
  (ג)נה ושיחה בימי מגיפת הקור

 
 

ם" ֶּ ַתח ִאיש   ֵתְצאו   לֹא ְוַאת  ֶּ יתוֹ  ִמפ  ֵ  "ב 

פ שנים "אלפים תש 'בערב פסח האנו ים מצוי

שת אלפים שלוש מאות ושל, לבריאת העולם

  .ליציאת מצרים יםשנ תשלושים ואח

התרחשו האירועים יציאת מצרים בה אירעה בשנה 

באותם ימים בדיוק שאנו 

 עשירי. מציינים אותם השנה

 .בשבת הגדול חלבניסן 

י ביחס ליום זה הצטוו בנ

ביד  ה"ישראל מפי הקב

כפי שנאמר  ,משה ואהרן

רוּ " :1'החודש'בפרשת  ב ְּ ֶּאלּד ַּ

ל ָּ תּכ  ֵאלֲּעדַּ רָּ ֹרֵּלאֹמרִּיש ְּ ש  עָּ ּב ֶ

ֹחֶדשּ  ז ֶהּלַּ חוּ ּהַּ ִיקְּ ֶהםּוְּ הִּאישּ ּלָּ ּש ֶ

ֵבית ֹבתּלְּ הּאָּ ִיתּש ֶ ב ָּ ּלַּ הּ... ּש ֶ

ִמים רּתָּ ןּזָּכָּ הּב ֶ נָּ הּ...ש ָּ יָּ הָּ ֶכםּוְּ ּלָּ

ֶמֶרת ִמש ְּ דּלְּ הּעַּ עָּ ב ָּ רְּ רּאַּ ש ָּ ּיֹוםּעָּ

ֹחֶדשּ  ז ֶהּלַּ שת אלפים ועד מחר לפני שלכלומר  ,"הַּ

ֲחטוּ " ,יםשנ תשלושים ואחשלוש מאות  ש ָּ ֹלֹּאתוֹּּוְּ ּכ 

ל הַּ תּקְּ ֵאלֲּעדַּ רָּ יןִּיש ְּ ִיםּב ֵ ב ָּ רְּ עַּ  .יםימחר אחר הצהר ,"הָּ

חוּ " קְּ לָּ םִּמןּוְּ ד ָּ נוּ ּהַּ תְּ נָּ לּוְּ יּעַּ ֵ ת  זו ֹזתּש ְּ מ ְּ לוּ ּהַּ כְּ אָּ ֶּאתּוְּ

ר ש ָּ ב ָּ הּהַּ לָּ יְּ ַּ ל  ז ֶהּב ַּ ל" .ליל הסדרב ,"...הַּ לוּ ּאַּ ֹאכְּ וּ ּת  נ  ֶ ִּממ 

א ֹלאּ...נָּ וּ ּתֹוִתירוּ ּוְּ נ  ֶ דִּממ  ֶֹקרּעַּ הּ...ב  כָּ כָּ לוּ ּוְּ ֹאכְּ ֹּאתוֹּּת 

ֵניֶכם תְּ ֲעֵליֶכםֲּחֻגִריםּמָּ ֵליֶכםּנַּ גְּ רַּ ֶכםּב ְּ לְּ ק ֶ ֶכםּו מַּ ֶידְּ ּב ְּ

ם ֶ ת  לְּ ֲאכַּ זֹוןֹּאתוֹּּוַּ ָּ ִחפ  חּב ְּ סַּ ֶ הּהו אּפ  זמן הבאותו  ."'לַּ

י" -בארץ מצרים  ת ִ רְּ בַּ עָּ ֶאֶרץּוְּ ִיםּבְּ רַּ הִּמצְּ לָּ יְּ ַּ ל  ז ֶהּב ַּ ּהַּ

יִתי ֵ ִהכ  לּוְּ כֹורּכָּ ֶאֶרץּב ְּ ִיםּב ְּ רַּ םִּמצְּ דָּ דֵּמאָּ עַּ הּוְּ ֵהמָּ לּב ְּ כָּ ּו בְּ

ִיםֱּאֹלֵהי רַּ הִּמצְּ ִטיםֶּאֱעש ֶ פָּ . מתגלה' ה ,"'הֲּאִניּש ְּ

                                                      
 ו-פסוקים ב, פרק יב, שמות 1

יָּה" -ואילו אתם  הָּ םּוְּ ד ָּ ֶכםּהַּ ֹאתּלָּ לּלְּ יםּעַּ ת ִ ב ָּ רּהַּ ֲּאש ֶ

ם ֶ ת  םּאַּ ִאיִתיּש ָּ רָּ םֶּאתּוְּ ד ָּ יּהַּ ת ִ חְּ סַּ ֹלאֲּעֵלֶכםּו פָּ ֶיהּוְּ ֶכםִּיהְּ ּבָּ

ִחיתֶּנֶגף ש ְּ מַּ ִֹתיּלְּ כ  הַּ ֶאֶרץּב ְּ ִיםּב ְּ רָּ יָּה". "ִמצְּ הָּ י ֹוםּוְּ ז ֶהּהַּ ּהַּ

ֶכם רֹוןּלָּ ָּ ִזכ  ֶֹתם", זהאת יום  רו  כ  ז   ,"לְּ ג  חַּ גֹּאתוֹּּוְּ הּחַּ 'ּלַּ

ֹדֹרֵתיֶכם ת" .פ"תשאלפים ' הגם בשנת  ,"לְּ עַּ בְּ ּש ִ

ִמים צ ֹותּיָּ ֹאֵכלוּ ּמַּ חג פסח ב "ת 

י ֹום" - ֹוןּו בַּ ִראש  אּהָּ רָּ ִּמקְּ

םּ...ֹקֶדשּ  ֶ ת  רְּ מַּ צ ֹותֶּאתּו ש ְּ ַּ מ  ...ּהַּ

ת עַּ בְּ ִמיםּש ִ ֹארּיָּ ֵצאֹּלאּש ְּ ָּ ִּימ 

יֶכם ֵ ת  בָּ   ."ב ְּ

מעביר את משה רבנו עתה 

 :אל בני ישראל' ציווי ה

א" רָּ קְּ י ִ הּוַּ לֹּמש ֶ כָּ ֵניּלְּ ֵאלִּזקְּ רָּ ִּיש ְּ

י ֹאֶמר כוּ ֲּאֵלֶהםּוַּ חוּ ִּמש ְּ ֶכםּו קְּ ּלָּ

ֹחֵתיֶכםֹּצאן ְּ פ  ִמש ְּ ֲחטוּ ּלְּ ש ַּ חּוְּ סַּ ָּ פ  ּ.הַּ

ם ֶ ת  חְּ קַּ תּו לְּ םֵּאזֹובֲּאֻגד ַּ ֶ ת  לְּ בַּ ּו טְּ

ם ד ָּ רּב ַּ ףֲּאש ֶ ַּ ס  םּב ַּ ֶ ת  עְּ ִהג ַּ ֶּאלּוְּ

קֹוף ש ְּ ַּ מ  ֶאלּהַּ יּוְּ ֵ ת  זו ֹזתּש ְּ מ ְּ םִּמןּהַּ ד ָּ רּהַּ ףֲּאש ֶ ס ָּ כך . "ב ַּ

, שקראנו בפסוקים הקודמים כפי, ציווה' אכן ה

על  משה רבנו אדון הנביאים מוסיףאך כעת 

ם" :הציווי ֶ ת  אַּ אוּ ֹּלאּוְּ חִּאישּ ֵּתצְּ תַּ ֶ יתוִֹּּמפ  דּב ֵ ֶֹקרּעַּ  ."ב 

 יןא -חדש  מוסיף ציווישכולו תורה משה רבנו 

ר" .עוצר, מהבית לצאת בַּ עָּ ּהּוְּ ֹף' ג  רֶַּּּאתִּלנְּ ִּיםִמצְּ

ה אָּ רָּ םֶּאתּוְּ ד ָּ לּהַּ קֹוףּעַּ ש ְּ ַּ מ  לּהַּ עַּ יּוְּ ֵ ת  זו ֹזתּש ְּ מ ְּ חּהַּ סַּ 'ּהּו פָּ

ל חּעַּ תַּ ֶ פ  ֹלאּהַּ ןּוְּ ֵ ִחיתִּית  ש ְּ ַּ מ  ֹבאּהַּ יֶכםֶּאלּלָּ ֵ ת  ֹףּב ָּ ג   ."ִלנְּ

ם" ֶ ת  רְּ מַּ רֶּאתּו ש ְּ בָּ ד ָּ ז ֶהּהַּ קּהַּ חָּ ךָּּּלְּ ֶניךָּּּלְּ בָּ דּו לְּ םּעַּ  ,"עֹולָּ

 .פ"תש לשנת לפחות עד 2יש לשמור ולחכות

יָּה" :הפסוקים מופיעה ארץ ישראל המשךב הָּ יּוְּ ּכ ִ

                                                      
ַמר ְוָאִביו: "פסוק יא, פרק לז, עיין בראשית 2 ָבר ֶאת ש ָ  –" ַהד ָ
 ".אויב מתי ומצפה ממתין היה"

 

  ,ריבונו של עולם

, רצונך נעשה אותו ואם זה

  ,ךנו בניאלוא ה

 ושמחים להיות עבדיך
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 ב

ֹבאוּ  ֶרץֶּאלּתָּ אָּ ּהָּ יָּה... הָּ יּוְּ רוּ ּכ ִ ֵניֶכםֲּאֵליֶכםֹּיאמְּ הּב ְּ ּמָּ

ה ֲעֹבדָּ ז ֹאתּהָּ ֶכםּהַּ כך אירע ובני ישראל , ואכן. ..."לָּ

שבו אירע הנס , לקחו את השה בשבת הגדול

כוּ " -הידוע  י ֵלְּ וּ ּוַּ ֲעש  י ַּ ֵניּוַּ ֵאלּב ְּ רָּ רִּיש ְּ ֲאש ֶ ַּ הּכ  ֶּאת'ּהִּצו ָּ

ה ֲהֹרןֹּמש ֶ אַּ ןּוְּ ֵ וּ ּכ  ש  ִהי" ."עָּ יְּ ֲחִציּוַּ הּב ַּ לָּ יְּ ַּ ל  הּהַּ ּוַּ ה' ָּ לִּהכ  ּכָּ

כֹור ֶאֶרץּב ְּ ִיםּב ְּ רַּ  ..."ִמצְּ

את הסיבה שבגינה משה הוסיף את י מסביר "רש

ּרשותּשנתנהּשמאחרּמגיד" :האיסור לצאת מהבית

יש  ,"לרשעּצדיקּביןּמבחיןּאינוּלחבלּלמשחית

על כל אבל , הדבר שמעותלהעמיק ולהבין את מ

המשחית  ".רשות למשחית"יש י ש"פנים אומר רש

הוא את כל המסתובב וקיבל את הרשות להרוג 

עלולים צדיקים  אף .מבדיל בין צדיק לרשע אינו

 .זואם לא ישמרו את הוראה  למות

בפסוק ו מסביר את העומד ביסודו של כל י "רש

ּרּהיה": ציווי זה ּהואּהריּ:אומרּחרשּבןּמתיא'

ֶאֱעֹבר'ּ:3אומר ִיךְּּּוָּ לַּ ֵאךְּּּעָּ ֶארְּ הּוָּ ִהנ ֵ ךְּּּוְּ ֵ ִֹדיםֵּעתִּעת  ּ-"ּ'ד 

ּשבועהּהגיעה"ּ!הגיעּזמנהּשלּהגאולה:ּהּאומר"הקב

ּבידםּהיוּולאּבניוּאתּשאגאלּלאברהםּשנשבעתי

ת ְּּ':4ּשנאמר,ּשיגאלוּכדיּבהםּלהתעסקּמצות אַּ ֵּעֹרםּוְּ

ה יָּ ֶערְּ ּשמלו,ּמילהּודםּפסחּדםּמצותּשתיּלהםּונתן,ּ'וְּ

ּהלילהּבאותו ֹוֶסֶסת'ּ:5שנאמר, ב  ִיךְִּּּמתְּ מָּ דָּ ּב ְּ ּבשניּ-'

  .הסדר נרמוז בליללדברים אלו . "דמים

, שראש ממשלת ישראל הבוקר ראיתי את הדיווח

שהינה , ארץ ישראלראש מדינת היהודים אשר ב

 ו  מה ש   "הקבהאיש ש, ראשית צמיחת גאולתנו

ציווה  ,בעת הזאת ישראל בארץלהיות מנהיג 

ם" :שבארץ ישראללכל היהודים  ֶּ ַאת  או   ל א ו   ֵתצ 

יש   ַתח א  ֶּ פ  יתו   מ  ר ַעד ב ֵ רק הוכרז על עוצר  !"ב  קֶּ

כבר ו, לפני התקדש היום יחול סגר !בליל הסדר

אך בליל הסדר עצמו , אין איש ברחובותעכשיו 

 ישפשפתי הבוקר את עיניי ותהית. יחול עוצר

 ?מדע בדיוני זהו או שמא המציאותהאומנם זו 

היא מילה שנשמעת לנו לקוחה מימי " עוצר"

מסיפורים על הרב אריה לוין , המנדט הבריטי

מנם ממשלת ישראל חשבה על הפסוק והא .ל"זצ
                                                      

 ח פסוק, טז פרק, יחזקאל 3
 פסוק ז, שם 4
 פסוק ו, שם 5

אך כל הבוקר אני , חלילה, איננו מתנבאים? הזה

מתהלך אחוז פלא על הדרך בה ריבונו של עולם 

איך הדברים חוזרים על ליא פמ. מגלגל דברים

רק בידו של מלך ! אלוקיאיזה תזמון . עצמם

כל חיידק וכל  -" שהכל נהיה בדברו", העולם

ובפרט בענייני כלל , המשגיח על הכל, נגיף

 .ליצור תסריט שכזה - ישראל

 "אחרית כראשית"

זה והגעתי לאור זאת התבוננתי בנכתב על פסוק 

 :6על הפסוק' וריםטבעל ה'שכתב לדבר מדהים 

לוּ " כְּ אָּ רֶּאתּוְּ ש ָּ ב ָּ הּהַּ לָּ יְּ ַּ ל  ז ֶהּב ַּ ִליּהַּ צ ֹותֵּאשּ ּצְּ לּו מַּ ּעַּ

ֹרִרים ֻלהוּ ּמְּ ּבמסורהּ'ד" - "ֹיאכְּ ארבע  ,"פעמים

ֻלהו  "ך נזכרת המילה "פעמים בתנ 'ּב". "י אכ 

ּבעניי  ;7פסח שניובעניין  בפסוק זה - "פסחדני

שבעת ימי  בציווי עלניסן ב 'בא -פעם שלישית 

ֲהֹרן'" :המילואים יוּאַּ נָּ ֻלהּו בָּ ,ּבעניינאּדמילואים8ּ'וּ ֹיאכְּ

ח'נצטווּםּתמהּה תַּ ֶ אוּ ֹּלאּמֹוֵעדֹּאֶהלּו ִמפ  הכאּנמי9ּּ'ֵתצְּ

ם' ֶ ת  אַּ אוּ ֹּלאּוְּ חִּאישּ ֵּתצְּ תַּ ֶ יתוִֹּּמפ  שוב על יש לח ."'ב ֵ

בספר ישעיהו בפסוק  האחרון. הקשר שבין הדברים

יּ:ואידך": המדבר בענייני הגאולה יוּכ ִ פָּ סְּ אַּ ּמְּ

ֻלהוּ  דאיתקשּ" :'בעל הטורים'כך על אומר  ."10'ֹיאכְּ

  ."ונהראשונהּלגאולהּאחרגאולהּ

כדברי , עיקרון זהמדקלמים את אנחנו כל הזמן 

יֵמי" :11הפסוק ךָּּּכ ִ ִיםֵּמֶאֶרץֵּצאתְּ רָּ וּ ִּמצְּ ֶאנ  רְּ אֹותּאַּ לָּ  ."ִנפְּ

ברים לאשורם ואינם את הדנו יודעים ינא

רק עיוור לא  ולםא, את העתידות מתיימרים לנבא

את דרכו ה מנהל "הקבהמדהים שיבחין בתזמון 

  !"הכל נהיה בדברו" .העולם

ו  " נ   "ִנְפָלאֹות ַאְראֶּ

נקה יהוציא אותנו מטרבלריבונו של עולם ש

מהילדים , 12ר הברזל אשר במצריםכו  מ, יץווומאוש

המושלכים ליאור ומהקדושים שנשרפים 
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ִים ו   ָהַעְרב ַ ְמֹרִרים ַמצ ֹות ַעל ֹאתוֹ  ַיֲעש   ".ֹיאְכֻלהו   ו 
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יֵמי" ם ֵמֶאֶרץ ֵצאְתך   כ ִּ יִּ ְצר   "מִּ

 

 ג 

 נוהביא - לארץ ישראל והביאנו ,בקרמטוריום

אי אפשר להאמין  .לייםאלמצבים לא נורמ כעת

המציאות הזו מחוללת פלאות גם  .המציאות שזו

 -בקרב עם ישראל ומפיקה ממנו גדלות מיוחדת 

שם ואי שיבינו והל !פרושה בבני ברק 89אוגדה 

ום חיילי לתפילה לש תפלללם להוויתחילו כ

  .ל"צה

חיילים לומדים  .כל הצבא עסוק בחסד! זה מדהים

נפטרו שאנשים  על חיילים אומרים קדיש, אידיש

 ניארגואחד מ .קדיש לומר אחריהם אפשרותואין 

 אלפי מנות לאנשיםארזו חסד בירושלים ה

עם לאיזה  !איזה עם של חסד .ולניצולי שואה

  !יםשייכנפלא אנו 

יךָ  ִנְפָלִאים"  "ַמֲעש ֶּ

נבנצל אביגדר ר הרב "מומ שמעתיצעירותי ב

ן" :13על הפסוק א"שליט עַּ מַּ רּו לְּ ֵ פ  סַּ ֵניּת ְּ זְּ אָּ ךָּּּב ְּ ּו ֶבןִּבנְּ
ךָּּ נְּ רֵּאתּב ִ יֲּאש ֶ ת ִ לְּ ַּ ל  עַּ ִיםִּהתְּ רַּ ִמצְּ אתה תספר  - "ב ְּ

, התעללתי במצרים על האופן בולנכדיך ו לילדיך

התעללתי בהם בעלילות , עלילות עשיתי שם לואי

גם כיום  .יםנתפסשאינם דברים ב ,מיוחדות

ה סוגר אותנו "הקב -המציאות אינה נתפסת 

 חגגוסבים וסבתות לא י, רבים גריםמבו .בבתים

מדובר גם על ניצולי  .םהעם נכדיאת ליל הסדר 

שואה שעצם העובדה שיש להם נכדים כלל אינה 

שכאשר  14ההלכה אמנם אומרת. מובנת מאליה

עליו לשאול  אדם עורך את ליל הסדר ביחידות

תמיד אך  ,"מה נשתנה" את שאלות את עצמו

סיור והוא מ בתיארתי לעצמי שמדובר בחייל הש

השנה יהודים רבים יערכו השנה את  ,אולם .לבד

הלילה  מה נשתנה" הסדר לבדם וישאלו את עצמם

 . "?הזה

זהו  אבל, בלילה הזהאיננו יודעים מה יהיה 

הוא קנה אותנו  .רצונו של ריבונו של עולם

י", לעבדים ביציאת מצרים יּכ ִ דַּ רֵּהםֲּעבָּ ּהֹוֵצאִתיֲּאש ֶ

ם ִיםֵּמֶאֶרץֹּאתָּ רָּ נו זיכובשביעי של פסח  ,15"ִמצְּ

, מבחינות מסוימותיותר גדולה ה, נוספת מדרגהב

ּ": כנוסח הברכה ',בנים'מדרגת  ֶניךָּ ּבָּ או  ּרָּ ךָּ כו תְּ לְּ מַּ
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ה ֹּמש ֶ ֵני ִּלפְּ ּיָּם ֹוֵקעַּ סיונות ייהודים עמדו בנ. 16"ב 

 ואלי אף, האחרונות יםשנהאלפיים במשך כל 

שלושים שת אלפים שלוש מאות ושלבמשך כל 

אולם , את מצריםימאז יצ שחלפו יםשנה תואח

כל יש , יש שפע. ניסיון מסוג אחר והפעם זה

רצון . נעצרהכל  .לצאת מהבתים אולם אין, טוב

ּרוחּ". פלאי פלאותמאיתנו כעת הוא ' ה נחת

ּרצוני ּונעשה  ביחסי "אומר רש, "שאמרתי

 .17קרבנותל

, רצונך נעשה אותו ואם זה ,ריבונו של עולם -

ִנים", נו בניךאלוא ה םּב ָּ ֶ ת  הּאַּ ּלַּ  ,18"יֶכםקֱֵּאלֹּ'

 מלא את רצונךנשתדל ל .ושמחים להיות עבדיך

יהיה קשה  הדבראבל , יתנוובשמחה כי כך ציו

מתים רבים יהודים בעת כזו בה ד ומאעלינו 

צות מתים באררבים יהודים  בהבשעה  ,בעולם

יהודים של תורה מתים מאות  םהבבימים  ,הברית

מבחין בין צדיק  שאינומשחית זהו  .מהקורונה

הלוא יבונו של עולם ראתה  הכללמרות . לרשע

לקיים  אנו נשתדלובחג  להיות בשמחה ציוויתנו

להיות בשמחה  נתאמץשבדבר על אף הקושי  .זאת

יש לנו  !כי יש לנו אמונה בך ,גדולהפנימית 

הלכנו אחריך  - נו מאמינים בךהנ !אמון בך

גם במעמקי החושך של אושוויץ , יםאלפיים שנ

. לאכול כזית מצה בליל הסדר ו נפשםחרפיהודים 

 !יש לנו אמון בך! אנו מאמינים בך

י" תּכ ִ וַּ ֶכםִּהיא'ּהֶּחדְּ ֻעז ְּ ּ"מָּ

האופן על אל בני הישיבה לדבר  ברצונימתוך כך 

-מאיתנו הוא בן כל אחד .החג שלנובו ייראה 

 כל אחדבימים אלו  .ישיבה במעגל בו הוא נמצא

טבעו של עולם  .מעטפת הגרעינית שלובמצוי רק 

כעת , אולם .'חוץ'בדרך כלל אנו חיים בהוא ש

, אותךה רואאיש  אין - פנימייםהם כל החיים 

  .אין הצגות
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 לבניינה של תורה
 

 ד

 הלהיות שבע עלינובשבעת הימים הללו של פסח 

ּימיּשבעת" :19ם"כך כותב הרמב .ימים בשמחה

ּובניוּהואּלבּוטובּשמחּבהןּלהיותּאדםּוחייבּ...הפסח

ּושמחת'ּ:שנאמרּ,עליוּויםוהנלּוכלּביתוּובניּואשתו

נפסק בעניין שמחת יום ' שלחן ערוך'גם ב ."'בחגך

ּהמדרשּלביתּחציוּלחלקוּטובּיוםּתומצו" :20טוב

הקרובים בשבת ו בפסח ."ושתייהּלאכילהּוחציו

גם , נוכל להתמקד רק בלימוד ובתפילה ובאכילה

אם לא , לא נוכל להתוועד באופן דיגיטאלי

,ּטובּיוםּבהוצאתּיצמצםּואל" .תתרחש מהפכה

ּשתיּעלּלבצועּוחייבּ.בשבתּכמוּולענגוּלכבדוּוצריך

ּיהיוּטובּיוםּובגדי.ּהייןּעלּסעודהּכלּולקבועּככרות

ּוטובּשמחּלהיותּאדםּחייב ...שבתּמשלּטוביםּיותר

ּכיצד.ּאליוּיםוהנלוּוכלּובניוּואשתוּהוא,ּבמועדּלב

ּואגוזיםּקליותּלהםּנותןּהקטניםּ?משמחן ּוהנשים;

כותב על כך  ."ממונוּכפיּותכשיטיןּבגדיםּלהםּקונה

ּעשהמּוהוא" :21'משנה ברורה'ה ּ,התורהּמןּצוות

ּבנשיםּגםּונוהגתּ',בחגךּושמחת'ּ:דכתיב ...ּ'במועד'.

אבל לא  "שמחהּלעניןּמועדּבכללּהואּמ"חוהּדגם

אוכל האדם על , מצד שני .מלאכותה ונאסרו ב

לידי קלות שלא יבוא להיזהר ושותה ברגל 

ּעלּאלאּוהסכלותּההוללותּעלּנצטווינוּולא" :22ראש

  ."היוצרּעבודתּבהּשישּשמחה

פרוט את העיקרון לפרטים מעשיים עבור ל ברצוני

לא  .אנו נתפלל כל אחד במקומו .בני הישיבה

 להתפלל תפילה של חג ושל חול המועד, למהר

בשמחה , שלם בברכה להתפלל הלל -כראוי להן 

לומר את ההלל  כנהוג בישיבה, בשירה ובזמרה

ה" - בשמחה עצומה ובריקודים ּלַּּּמָּ יב ש ִ  ,"'האָּ

יּ'הלַּּּהֹודוּ " יבונו של ר - לבדכך נעשה  ."טֹובּכ ִ

 .לבדאשיר לבד אז שאשיר אתה רוצה  עולם

תפלל תפילות חג נ .הלל אותךאעשה כרצונך וא

  .בשמחה
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 "המכבד את המועדות"

 .23מפה לבנה על השולחןב ד את חול המועדכב ֵ נ

נהג השנה נ, כל הבתים רגילים בזהבלא  גם אם

שבעת בכל מפה לבנה על השולחן ונפרוש  כך

ולסעוד על ים ימצווה ליטול ידלכתחילה  .ימיםה

לכבד את , 24ים ביוםיפעמ, שחרית וערבית הפת

חול המועד  סעודותאת לקיים ו חול המועד

 ,כשלא ניתן לצאת מהבתים ,עכשיו .חג באווירת

ת לחוויה משפחתית של סעוד הזדמנות נפלאה זוהי

הוא  -לנגן ו לשיר ,חג על שולחן עם מפה לבנה

חול במותר לנגן  .ו ואחיותיואחי אשתו ובניו או

להיות שבעה  גדולה תהיה אם נזכה שמחה .המועד

 .ימים באווירת קודש

מבזה את של 25כתוב במשנה ,מאידך גיסא

ימי להיא הכוונה ו ,לם הבאהמועדות אין חלק לעו

חול  בימילל בדרך כתחושתי היא ש .חול המועד

אבל , חולמרגישים את צד ההמועד אנחנו יותר 

ללבוש ו מועדה נשתדל לחוש יותר את צדהשנה 

' על מנת לכבד את ה בחול המועד בגדים נאים

 .26עדיף אפילו ללבוש חולצה לבנהו, ואת המועד

גם אם  מצווה ללבוש בגדים נאים בחול המועד

' הולהתנאות לפני , אנחנו בבית ואיש לא רואינו

, חיצוניות אינהזו  .שציוונו בכך אף בימי הסגר

 .זו פנימיות

ה" ְנהו   ָאִבי ֱאלֵֹהי ְוַאְנֵוהו   ֵאִלי זֶּ  "ַוֲארְֹממֶּ

על הים  .אמונה הגדולההזמן הוא  שביעי של פסח

איך  .ואמרו את שירת הים ראו נסים גדולים

עם המשפחה בשולחן ? שירת היםאנחנו נאמר את 

הרב , גאון ישראל ועוזו זכיתי להיות אצל .שבת

שירת הים בחצות הלילה ב, ל"זוסמן זצליב  ףיוס

הוא  .'שערי חסד'שכונת בשנד אבבתי ר בביתו

פ והיה אומר את שירת "מתלמידי הרב חרלהיה 

מי שיודע אשריו  .בניגון הירושלמי המיוחד הים

  .וטוב לו
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יֵמי" ם ֵמֶאֶרץ ֵצאְתך   כ ִּ יִּ ְצר   "מִּ

 

 ה 

 ולא תהיה טישבשביעי של פסח השנה לא יהיה 

אפילו ללכת לכותל  נוכל גםהשנה לא  ,ישיבה

מי שיכול ? אז מה עושים -. שנה כמו כל

שירת הים בביתו חצות ויקרא לשיישאר ער עד 

, כמו כן .פסוק-פסוק, בהתעוררות גדולה בחצות

עם פסוק -ניתן לומר את שירת הים פסוק

אמא , אבא יגיד פסוק .החג בשולחן המשפחה

חס , השרוי בבידוד .תגיד פסוק והאח יגיד פסוק

להיות  העיקר .ושירת הים לבדיאמר , ושלום

  .מאיתנו רוצה' ה את זאת. ברוממות קודש

ְרֵעה" ָנה ו   "ֱאמו 

עסוק בכל שנה מיד אחר הפסח עם ישראל 

 יש אומרים .הדבר לא יתאפשרהשנה  .במימונה

יום השנה לאביו של בגלל  היא שהמימונה

היא על שמו ו ,רבי משה בן מיימון ,ם"הרמב

ששם  הטעם האמיתי הוא, מנםא .'מימונה'מכונה 

רוצים אמונה ועוד אנו  -' אמונה' זה הוא מלשון

פסח שהוא חג את ים מסיימ .אמונה ועוד אמונה

 .אמונהחיזוק בהאמונה ומוסיפים עוד יום של 

 ההינהשנה לא יתקיימו הפסטיבלים הנלווים לכך ו

גם יש מקום שהשנה אולי  .ה"רק אנחנו והקב

זה  -אמונה חיזוק ב ...מימונה גגויחהאשכנזים 

 .תנוינדרש מאה

דֹוש  ָעֵלינו  ָקָראתָ " דֹול ְוַהק ָ ְמָך ַהג ָ  "ְוש ִ

יחד  יבונו של עולםאל ר פנותל ברצוני ,לסיום

ראה את עמך ישראל  ,ריבונו של עולם .אתכם

, בלי הצגותועוסק בהכנות לחג בתוך הבתים ה

כך  כלהם  .עוסק בעשיית מצוותיך, עוסק בחסד

גם במקום נפש עד שהם מוסרים את פשים יט

במניין  אותה ומתפללים שלא צריך למסור

שהם כל כך  לאא ,בטעות םנפשאת ומוסרים 

ך תממשלאת  ראה! ךנרצורוצים לעשות את 

לם ולא כעל אף שייתכן ש, במדינת ישראל

? עסוקה היאבמה , נו תםתפילין של רב מניחים

משקיעים . אלם ישרלהציל את ע אופניםב ,בחסד

איזו מדינה  .לעזור לאנשים תקציבי עתק על מנת

 אין  !איזה עם יש לך !יבונו של עולםר ,נפלאה

ים" !בעולםעוד עם שכזה  מ ִ עַּ ּהָּ ל ָּ ִּמכ  נו  ָּ ת  רְּ חַּ ּבְּ ה ָּ ת  ,ּאַּ

נוּ  ּב ָּ ִציתָּ רָּ ּוְּ נו  ּאֹותָּ ָּ ת  בְּ הַּ ּאָּ ֹונֹות, ש  ל ְּ ּהַּ ל ָּ ִּמכ  נו  ָּ ת  מְּ רֹומַּ ,ּוְּ

וֹּ ִמצְּ ּב ְּ נו  ָּ ת  ש ְּ ִקד ַּ ֶּתיךָּּוְּ ֶתךָּּ, ֲעבֹודָּ ּלַּ נו  ֵ כ  לְּ ּמַּ נו  ָּ ת  בְּ ֵקרַּ  , "וְּ
אתָּּ" - והעיקר רָּ ֵלינו ּקָּ ּעָּ דֹוש  ק ָּ הַּ דֹולּוְּ ג ָּ ּהַּ ךָּ מְּ ש ִ הכל . "וְּ

 בישיבה אנו .כל שיש לנו הוא ממך .שלך

ּוקודשיאור"לומדים על כך ש ּיתא ּהואּא בריך

  !יבונו של עולםאנחנו זה אתה ר ."הואּוישראלּחד

לברך בברכת הדיוט את כל  בני הישיבה  ברצוני

, בגשמיות - כם בכל הענייניםימשפחותואת 

מי שזכה ויש לו  .יםיבבנים יראי שמ, ברוחניות

יברך אותו ואת הוריו ואת אחיו  ה"הקב ,הורים

ואחיותיו עם כל המעגלים של כל אחד ואחד 

שנזכה כולנו להיות דבוקים , בברכה גדולה

  .ה"בקב

, אחרונים אחרונים חביבים ,יביחב ,בני הישיבה

בה  ת בצבא בעת הזאתשרלאלו שזכו ובתוכם 

מזה תקופה  אין יציאות, עוצרויש  הכל סגור

 ,אשריכם. ד מתי יימשך הדבריודע ע איןארוכה ו

ה ישמור עליכם "הקב .'בצבא האתם נמצאים 

  .מכל פגע רע, מכל דבר רע

ה יברך את עמו ישראל אשר בחר בנו וקרא "הקב

, שנזכה כולנו להיות מלאים באמונה, לנו בשמו

רת ובעז, פנימיתו להיות מלאים בשמחה אמיתית

 .נזכה בחסדו הגדול לחג שמח 'ה

ם" ֶּ ַאת  או   ל א ו  יש   ֵתצ  ַתח א  ֶּ פ  יתו   מ  ר ַעד ב ֵ  ."ב  קֶּ

יֵמי" - ה יראנו נפלאות"הקב ך   כ   רֶּ  ֵצאת   ץֵמאֶּ

ם י  ר  צ  ו   מ  נ  אֶּ ת ַאר  או  ל  פ   !לםוחג שמח לכ ."נ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השיחה נערכה על ידי אהד לבובי


