
אוהב ישראל - דברים לפסח 

וגו'.  עצמו  את  לראות  אדם  חייב  ודור  דור  בכל 
הענין הוא כי יציאת מצרים היה שיצאו מתחת 

יד הקליפות ונעשו בני חורין. 

וכבר ביארו זה במדרש תהלים על פסוק )תהלים 
קז, ג( ומארצות קבצם, כשם שהצפור נתונה ביד 

כך  חיה  מבקש  ואם  ממיתה  מבקש  אם  הצייד 
היו ישראל משוקעים במצרים שנאמר )שמות ג, ח( 

וארד להצילו מיד מצרים, 

היו  כך  רבינו  בשם  אחא  ברבי  אבהו  רבי  אמר 
נתון  שהוא  כעובר  מצרים  בתוך  נתונים  ישראל 
ידו  בתוך מעיה של בהמה וכשם שהרועה נותן 
בתוך מעיה ושומטו כך עשה הקדוש ברוך הוא 
שנאמר )דברים ד, לד( לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. 

כשם  זמרא  בן  יוסי  רבי  בשם  איבו  רבי  אמר 
שהזהבי הזה פושט ידו ונוטל הזהב מן הכור, כך 
ממצרים  ישראל  את  הוא  ברוך  הקדוש  הוציא 
שנאמר )שם, כ( ואתכם לקח ה' ויוציא אתכם מכור 

הברזל ממצרים עד כאן לשונו. 

ולהבין ענין הג' דיעות אלו וטעמם והחילוק שיש 
ג'  נגד  ז"ל דיברו בכאן  ביניהם. נראה כי חכמינו 
רשעים.  בינונים  צדיקים  בישראל  שיש  כיתות 
ומי שממשיל את ישראל לצפור דיבר בצדיקים 
גמורים, והיינו כמו שהצפור אשר ביד הצייד אין 
בריה  הוא  כי  כלל  עמו  וחיבור  שייכות  שום  לו 
בפני עצמו וכשהצייד פותח ידו מיד בורח הצפור 
ולא ישוב אליו עוד. כמו כן היו הצדיקים בגלות 
מצרים שלא היה להם שום שייכות אל הקליפות 
רק שהם ]לא[ היו יכולין לצאת משם ובחסדי ה' 

יתברך הוציאם. 

מדבר  בהמה  במעי  לעובר  שממשילם  ומי 
לו שייכות קצת  יש  בבינונים, היינו כמו שעובר 
עם הבהמה מצד שהיא אמו גם הוא נגרר אחריה. 
כמו כן היו הם במצרים שהיה להם שייכות קצת 
עם הקליפות אבל לא כל כך חס ושלום. כי אף על 

פי כן ניכר העובר שהוא בריה בפני עצמו. 

ומי שממשילם לזהב שבכור מדבר ברשעים, ולכך 
מדמה אותן לזהב שבכור המעורב עם הפסולת 
ניכר בפני  ואינו  הוא אחד  שהזהב עם הפסולת 
מוכרח  הזהב  את  להוציא  כשירצה  גם  עצמו. 
ידי האש שמצרפו.  להיות נחסר קצת ממנו על 
כך היו הם במצרים שהיה להם התחברות גדול 
הקדוש  וכשרצה  לצלן.  רחמנא  הקליפות  עם 
ברוך הוא להוציאם משם נחסר מהם כמו שכתב 
ישראל  בני  עלו  וחמושים  פסוק  על  ז"ל  רש"י 

)שמות יג, יח( עיין שם:

האדם  ויכול  זה  מתעורר  ושנה  שנה  בכל  והנה 
מתוך  עצמו  את  להוציא  ומדריגתו  בחינתו  לפי 
הקליפות. וזהו ענין בדיקת חמץ, היינו שכל אדם 
יבדוק עצמו מהמדות שיש לו ואחר כך אם ימצא 
אותה  יבער  ושלום  חס  רעה  מדה  איזה  אצלו 
מכל וכל על ידי התשובה שלימה שיקבל האדם 
על עצמו שלא לעשות עוד כזאת. וזהו בכל דור 
ודור חייב אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא 
ממצרים, היינו שממש צריך האדם בעת הזאת 
השמים  ומן  הקליפות  שהם  ממצרים  שיצא 

יסייעוהו וכן יהי רצון אמן. והבן מאוד.



בדיוק לפני 60 שנה, ביום הולדתו, הרבי שלח מכתב לקראת חג הפסח שפנה 
ל"אחינו בני ישראל, ועסקני החינוך בפרט".

הרבי כתב על ליל הסדר הקרב ובא, ועל ארבעת הדמויות שמקבלות מקום מאוד 
מרכזי בהגדה: הבן החכם, הרשע, התם ושאינו יודע לשאול. הם אמנם שונים זה 
מזה, אבל למרות זאת יש להם מכנה משותף - כולם באים ויושבים בשולחן הסדר.

לצערנו, כתב הרבי, היום יש סוג נוסף של בנים: 

בן חמישי שבכלל לא מופיע. הבן הרשע אולי רשע, אולי מתריס ומתמרד, אך הוא 
לפחות יושב יחד עם כולם. הבן החמישי פשוט לא איכפת לו.

"יש להשקיע את כל הכוחות כדי לחלץ אותו ממצבו ולהשיבו אל שולחן הסדר 
היהודי" כתב הרבי.

ביותר  הגדולה  הבעיה  היום.  מבינים  כולם  שנה,   60 לפני  אז  כתב  שהרבי  מה 
העומדת בפני עם ישראל היא האפטיות, הדור שגדל ופשוט נראה אדיש, מנותק. 
ולהביא   - עליהם  לחשוב  צריכים  אנחנו  בליל הסדר,  עומדים לשבת  אנחנו  ואם 

אותם.

השבוע אנו מציינים את היום בו נולד הרבי. 

לחשוב  כדי  דקות  כמה  ניקח  הבה  קריאתו:  את  ליישם  מתאים  הכי  הזמן  זהו 
על איזה 'בן' או 'בת' שקצת התרחקו ויעריכו שיחת טלפון מאיתנו, איזה מחווה 

אוהבת, או אולי אפילו הודעת ווצאפ. 

נגיד להם שלא שכחנו מהם ושתמיד-תמיד מחכה להם כיסא בשולחן הסדר שלנו.



 הרשע מחפש תורה עמוקה יותר 
הרב שלמה קרליבך

אתם מבינים, הרשע כבר היה בישיבה. 

הוא למד, הוא עבד את ה'. אבל הוא לא מצא 
מה  יודע  אתה  לו:  אומרים  אנחנו  אז  אותו. 
יותר  כך  כל  משהו  צריך  אתה  צריך?  אתה 

עמוק.

זוהי תורה של בעלז על הבן הרשע. 

היא עמוקה.

שתי  נכון?  אותיות,  שלש  יש  רשע  במילה 
האותיות החיצוניות הן רע. האות הפנימית 
הוא:  שין  האות  של  הציור  שין.  האות  היא 
ומתלכדים  מלמעלה  היורדים  צנורות  שלש 
של  הקשר  את  מבטאת  היא  אחת.  בנקודה 
כל יהודי עם שלושת האבות, אברהם יצחק 
ויעקב. לפעמים יהודי נראה רע מאוד מבחוץ, 
אבל בפנים הוא עדיין קשור לאברהם יצחק 
את  'הקהה  מבעלז:  האדמו"ר  אומר  ויעקב. 
שיניו', כלומר תכה ותעורר את השין הטמון 
אותו  לעכב  לחיצוניותו  תתן  אל  בתוכו. 

מלהיות מה שהוא יכול להיות. 

זוהי תורה געוואלד.

ויש עוד תורה. אינני זוכר באיזה הגדה ראיתי 
אתה  'ואף  געוואלד.  כן  גם  היא  אבל  אותה, 
הקהה את שיניו ואמור לו: 'בעבור ה עשה ה' 
לי בצאתי ממצרים – לי ולא לא. אילו היה 

שם לא היה נגאל'.

למה 'אילו היה שם' בלשון נסתר? הלא הוא 
מדבר עכשיו עם בנו הרשע. היה צריך לומר 
לו: 'לי ולא לך. אילו היית שם לא היית נגאל'!. 
הרשע  כלפי  ההדרכה  התורה:  באה  וכאן 
אחר  שנאמר  מה  שיניו'.  את  'הקה  רק  היא 
כך: 'ואמור לו', לא מתייחס לבן אלא לאבא. 
לא  הוא  שם  היה  הוא  שאילו  לאבא  אמור 
בשביל  היתה  מצרים  יציאת  כל  נגאל!  היה 
הילדים שלך. כדי שהם ממש יהיו יהודים עד 
סוף כל הדורות. ואם הילד שלך נעשה רשע, 
אתו.  להתנהג  איך  ידוע  לא  שאתה  כנראה 
כל כך עמוק, אבל  הילד שלך מחפש משהו 
הדרך איך שמסרת לו יידישקייט כנראה לא 

היתה מספיק עמוקה.



"מה נשתנה הלילה הזה"

"וצריך לעשות שינוי בלילה הזה 

כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו 

"מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?"

 עד שישיב להם ויאמר להם 

"כך וכך אירע וכך וכך היה" וכיצד משנה?

 מחלק להם קליות ואגוזים ועוקרים השולחן מלפניהם

 קודם שיאכלו וחוטפין מצה זה מיד זה

 וכיוצא בדברים האלו. 

אין לו בן - אשתו שואלתו, 

אין לו אשה - שואלין זה את זה מה נשתנה הלילה הזה 

ואפילו היו כולן חכמים. 

היה לבדו- שואל לעצמו מה נשתנה הלילה הזה"

)רמב"ם-הלכות חמץ ומצה ז, ג(



מכתב ההסדרניקים

סכנה: התופעה שמאיימת על הציונות הדתית 
1/11/016

אחוזי החזרה בשאלה בציבור מרקיעים שחקים, 
והחוסר בדיון ציבורי בנושא מפליא עד למאוד; 

התופעה שמאיימת על הציונות הדתית; דעה

אמרו  כך  החילון",  תופעת  עם  לעשות  מה  אין 
הבעיה  את  בפניהם  כשהצגנו  חינוך  אנשי  לנו 
לפי ראות עינינו. האמנם?! אנו, תלמידי ישיבת 
לאחת  הנחשבת  תיכונית  ישיבה  בוגרי  הסדר, 
בפניכם  להציג  רוצים  מהטובות שבצפון הארץ, 
לקראת  כבר  מבטנו.  מנקודת  התופעה  את 
י"ב,  בכיתה  התיכונית,  בישיבה  לימודינו  סוף 
כשליש מחברינו למחזור היו מחללי שבת באופן 
ולא  חריג  מקרה  שאנו  תאמרו  שמא  מוצהר. 
מייצג בציבור? מחקרים מראים  כי כרבע מבוגרי 
כשומרי  עצמם  מגדירים  אינם  הדתית  הציונות 
תורה ומצוות, כבר עם סיום לימודיהם בתיכון. 
כל זאת עוד מבלי להחשיב את החוזרים בשאלה 

במהלך השירות הצבאי ובהמשך החיים.

האם באמת יכולים אנו לומר "ידינו לא שפכו את 
הדם הזה ועינינו לא ראו"?

חותרים לאמת יותר מבעבר

עוד במהלך לימודינו בישיבה התיכונית, חשבנו 
לעצמנו מה הם גורמי התופעה, ונדהמנו לגלות 
שגיאה יסודית של מוסדות החינוך בכל הקשור 
הנוער  בני  ששואלים  לשאלות  להתייחסות 

בענייני אמונה. 

ראשית נעמוד על נקודה מרכזית בעניין ונאמר 
של  באופיו  מהשינויים  להתעלם  ניתן  לא  כי 
הוא  כיום  דורנו  נתון.  הוא  בה  ובמציאות  הדור, 
הוא  מבעבר,  לאמת  וחותר  דעתן  יותר  הרבה 
ומתחמקות  חלשות  בתשובות  מסתפק  אינו 
הסברים  תובע  אלא  האמוניות,  לשאלותיו 
גדולים שמתקבלים על השכל הישר, כדברי הרב 
בימינו  משמעותי  שינוי   הדור.   במאמר  קוק 
היא הנגישות הקיימת לכל ידע ודעה שבעולם. 
לכל  ונערות   נערים  מגיעים  קלה  בנגיעה 
כפירה,  אתרי  כולל  שבעולם,  והדעות  הידיעות 
הנוער  בחילון  נעלה  מטרה  רואים  חלקם  אשר 

והפיכתו ל"נאור".

קושיות ללא מענה של הר"מ

שיעורי  במסגרת  לומדים  י"א  כיתות  תלמידי 
ובמקביל  הנאצית,  הגזע  תורת  על  היסטוריה 
המעמד  על  ישראל  מחשבת  בשיעורי  לומדים 
העליון של עם ישראל ביחס לעמים, מתוך ספר 
י"א,  בכיתה  שכשהיינו  זוכרים  אנחנו  הכוזרי. 
השאלה המתבקשת עלתה מאליה: האם היהדות 
גזענית? רק כמה שיעורים קודם הזדעזענו כולנו 
עכשיו  והנה  הנאצית,  הגזענות  על  בלומדנו 
דבר  אומרת  שהיהדות  אנו  לומדים  בשיעור 
ששאל  התלמידים  לאחד  הר"מ,  תגובת  דומה. 
בין  נעה  בשקט,  חשבנו  שכולנו  מה  את  בקול 
התעלמות וניסיון לחזור לשיעור, לבין התשובה 

"זה לא אותו הדבר" ללא פירוט. 



במשך שנות נערותם נוספות לנערים עוד ועוד 
עם  או  מענה,  ללא  שנותרות  אמוניות  שאלות 
מתמדת  בהרגשה  גדלים  הם  וכך  גרוע,   מענה 
עמיתיהם  כלפי  ומוסרית  שכלית  נחיתות  של 
יפסיקו  שהנערים  לכך  גורם  הדבר  החילוניים. 
לשאול את הרבנים בבית הספר שאלות, שהרי 
עונים  מהם  ומפורסמים  גדולים  רבנים  אפילו 
תשובות טיפשיות. השאלות והתמיהות הרבות 
יערמו לאט לאט עד שהנער ירגיש שהוא מרמה 
שהוא  עד  יתדרדר  המצב  באמונתו.  עצמו  את 
דבר  שום  שכמעט  העובדה  את  לסבול  יוכל  לא 
דעתו,  על  מתקבל  לא  חכמים  ובדברי  בתורה 
מספקים  המערבי  והעולם  שהמדע  בזמן 
הדרך  מכאן  השונים,  הנושאים  ברוב  תשובות 
לחזרה בשאלה קצרה ובטוחה. באמת ניתן לומר 

שהבחור "יעשה בשכל" אם ינקוט בצעד זה. 

וההלכה  שהתורה  העובדה  כמובן  תתווסף  לכך 
מן  דורשות  והן  לקיימן,  שקל  דברים  אינם 
שיש  ומכאן  שונים,  בנושאים  איפוק  האדם 
הדתית.  זהותו  בגלל  "מפסיד"  שהנער  דברים 
אמונית  דרישה  הייתה  לתורה  אם  כלומר, 
גדל הסיכוי  גרידא ללא השלכות מעשיות, היה 
שכן  השאלות,  אף  על  באמונתו  יישאר  שהנער 
כיוון  אך  כלום.  להפסיד  לו  גורמת  אמונתו  אין 
שלתורה ולהלכה יש דרישות רבות, הנער עושה 
'הנאות  את  מפסיד  והוא  שייתכן  פשוט  חשבון 
החיים' בחינם, ולכן הוא יבחר לעזוב את התורה. 
לרוב,  )השגויה  התחושה  נוצרת  הזאת  מהנקודה 
בגלל  רק  התורה  את  עוזב  הנער  כאילו  לדעתנו( 

אינה  שזו  לעיל  הראינו  אך  הקשות,  דרישותיה 
הסיבה העיקרית, ובטח שלא היחידה.

 כאשר שטחנו טענותינו בפני הנהלת בית הספר 
קיבלנו תשובה הגורסת כי לא השאלות הן אלה 
שגרמו לתלמידים לחזור בשאלה, השאלות אינן 
אלא תירוצים לעזיבת הדת מפני המאמץ הכרוך 
בשמירת המצוות. הצטערנו לשמוע כך, כי אנחנו, 
עמיתיהם לספסל הלימודים, למדנו שנים רבות 
במחיצתם וראינו בעניינו כיצד השאלות באמת 
כשהגענו  ובדיעבד  מהם,  גדול  לחלק  הפריעו 
בדברי  נידונו  השאלות  שעיקר  ראינו  לישיבה 
רבותינו הקדמונים )רמב"ם, רס"ג מהר"ל ועוד( בצורה 
בדבריהם  או  נפש,  לכל  ועמוקה השווה  יסודית 
מיכאל  הרב  )כדוגמת  זמננו  בני  חשובים  רבנים  של 
הדעות  כל  בו  בעידן  כיצד  תמהים  אנו  אברהם(. 

דעה  רק  קיימת  כולם,  בפני  פתוחות  בעולם 
וצלול,  ברור  בקול  להישמע  זוכה  שאינה  אחת 
וזו דווקא דעת התורה. התמיהה גדלה אף יותר 
כשהתחלנו ללמוד בישיבה ולמדנו מתורתו של 
הרב זצ"ל וגילינו שאחד מחידושיו הגדולים הוא 
הצורך בלימודי אמונה,   אם כן כיצד אנו, ממשיכי 

דרכו, נכשלים באחד מחידושיו הגדולים?

ויגרמו  פירות,  יעשו  שדברינו  היא  תקוותנו 
שיוביל  דבר  בנושא,  הציבורי  הדיון  להגברת 
אנשי  ע"י  מעשיים  מהלכים  לביצוע  לבסוף 
החינוך השונים על מנת לתקן את הצריך תיקון. 
נסיים בתפילה שיתקיים בנו הפסוק: "כי מלאה 

הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".



דצ'רניגוב,  רב  ז"ל,  חן  צבי  דוד  רבי  הרב החסיד 
)רבי  מהר"ש  אדמו"ר  את  כדרכו,  מבקר,  כשהיה 
בליובאויץ',  צדק"(  "צמח  בעל  אדמו"ר  של  בנו  שמואל, 

לחדר  הלך  ה"יחידוּת".  זמן  את  פעם  איחר 
שהרבי  עד  שם  וחיכה  הרבי,  של  לחדרו  הסמוך 
יעבור דרך חדר זה, ואז ישאל אותו מה לעשות, 
בא  חדר  לאותו  הביתה.  לנסוע  מוכרח  הוא  כי 
אז המשרת של הרבי להחליף את כלי הלבן של 
כי במשך ה"יחידוּת" היו  הרבי אחר ה"יחידוּת", 
נעשים רטובים מזיעה. אמר המשרת לרבי דוד 

צבי:

כך  כל  שם  מזיע  הוא  מה  מר  יודע  אולי   -
ב"יחידוּת"? זמן ה"יחידוּת" נמשך היום סך הכול 

שעה אחת, והוא כל כך מזיע!

שתק רבי דוד צבי. והמשרת אמר עוד פעם:

- מה הוא, ריבונו של עולם, מזיע שם כל כך?

פנה  והרבי  הרבי,  חדר  של  הדלת  נפתחה  מיד 
למשרתו ואמר:

- אני מפטר אותך מהיום מעבודתך. ממשכורתך 
לא ייגרע דבר. לך לך הביתה, ובכל שבוע אשלח 

לך את משכורתך לביתך.

והוסיף:

- למה לא תבין על מה אני מזיע. במשך השעה 
היו אצלי על "יחידוּת" חמישה ועשרים אנשים. 
אני  נכונה להשואל,  בשביל שאוכל להשיב עצה 
בעצמו  שהוא  כמו  ממש  בצרתו  להרגיש  צריך 

מרגיש, ואני מוכרח להפשיט את עצמי מלבושי 
ולהתלבש בלבושיו שלו, ושוב כשאני צריך ליתן 
לו עצה לא אוכל לעשות כן כשאני עדיין בלבושיו, 
כשם שהוא בעצמו אינו יכול לשית עצות בנפשו, 
ואני צריך להפשיט את עצמי מלבושיו ולהתלבש 
ובכל לכל שואל ושואל אני צריך  בלבושים שלי, 
הגע  ומעתה  ולבישה,  פשיטה  פעמיים  לעשות 
חמישים  צריך  אדם  אם  שעה,  במשך  בעצמך: 
שלא  אפשר  כלום  ולהתלבש,  להתפשט  פעם 

להזיע? 

)מופיע בספרו של הרב שלמה יוסף זוין, ספורי חסידים - תורה, 

ירושלים, קול מבשר, תשס"ב, עמ' 18-17(.

רבי חנוך מאלכסנדר סיפר:

בונם,  רבי  מורי,  אל  לילך  נכספתי  שלמה  שנה 
ולדבר עמו.

אלא שבכל פעם שניגשתי אל הבית, לא מצאתי 
בי עוז.

אחזני  בשדה,  בוכה  כשהלכתי  אחת  פעם  אבל 
הרוח ומיד רצתי אל הרבי.

שאלני: "מפני מה אתה בוכה"?

בכל  ונבראתי  בעולם,  "בריה  אמרתי,  אני"  "הרי 
הוא  מה  יודע  אני  ואין  האיברים,  ובכל  החושים 

שלשמו נבראתי ומה אסכון בתבל?"

אני.  גם  מתחבט  "בזה  אמר,  שבעולם,  "שוטה 
היום תאכל איתי סעודת ערב."

מלבושי הרבי



 רציתי להיות דתיה, 
 אבל הייתי צריכה לוותר על המון דברים שהם האישיות שלי. 

 כל יצר ההרפתקנות שלי, הדברים שרציתי לעשות, לגלות עולם, לטייל, 
 הייתי צריכה לוותר על כל זה כדי להיות דתיה.

  בן אדם לא יכול לוותר כל הזמן. 
אי אפשר, אתה אף פעם לא תהיה שלם עם עצמך ככה. 

)דלית נ. "שיודע לשאול"(

 "לא יעזור כלום, גמרא לא משכה אותי.. 
  בתיכון או שאתה לומד או שאתה משחק, אני שיחקתי. 

 תמיד הייתי טיפוס יותר פיסי.  למה אני נהייתי ככה ואחי נהיה רב?
  עובדה, אתה יותר פיסי גנטית, זה יותר מעניין אותך, 

 אתה פחות טוב בקטע הרוחני המופשט,
 ואתה יותר טוב בעולם הפיסי."  

)שיודע לשאול"(




