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מה נשתנה הסדר הזה
ליל הסדר הזה יצטרף למאות סדרי פסח במרוצת ההיסטוריה
היהודית שנערכו בתנאים לא שגרתיים ואף קשים

כ

ן ,ליל הסדר הזה יהיה שונה
מלילות הסדר שערכנו בש־
נים שעברו ושנערוך בע"ה
בשנים הבאות .נעשה אותו עם
המשפחה הגרעינית ,בלי האורחים
שתכנַ נו להזמין .סבא לא יישב
בראש השולחן .ליבנו יתכווץ כשנ־
חשוב על ההורים המבוגרים ,העו־
רכים את הסדר לבדם .לא נחזור
מבית הכנסת אל השולחן הערוך,
אלא נתפלל את תפילת החג בבית.
כן ,זה יהיה מוזר .ובכל־זאת נחגוג

חוזרים אל ליבת החג
במובן מסוים ,ליל הסדר הקרוב מחזיר אותנו אל
ליבת החג .בשנים רגילות אנחנו מרבים לעסוק
ַבדברים שמסביב ,ב'תפאורה' .הללו בהחלט
חשובים ותורמים לשמחת החג ולפאר וההדר
של שולחן הסדר ,אבל הם גם עלולים להסיט
את תשומת הלב מהעיקר .השנה נתמקד יותר
במהות הפנימית של החג.
בכלל ,זה אחד הדברים שקורים לנו בימים
האלה — אנחנו מוותרים על הרעש והצלצולים
והולכים אל העיקר .חתונות נערכו לא כ'אירוע'
שמאחוריו מפיקים ,אלא כבני זוג שמקימים בית
בישראל .בריתות מתקיימות בלי אולמות מנקרי
עיניים ורשימת אורחים אין־סופית .התינוק,
הנכנס בבריתו של אברהם אבינו ,הוא שבמרכז.
כזה יהיה גם הסדר שנערוך השנה .יהיו שיצטרכו
להתגבר על הקושי לחגוג סדר בנסיבות האלה.
קשישים היושבים לבדם .זוגות צעירים שלא
העלו על דעתם לעשות סדר בבית .מי שהיו
רגילים לצאת לסדר במלון .השנה כולנו נשב

כל הלב לכל אחד

צעירי אגודת חב"ד

יש חדש
מצות ומצרכי חג
שליחי חב"ד ברחבי הארץ חילקו לקראת
החג מאות אלפי מארזים של מצה שמורה
לליל הסדר .משפחות נזקקות קיבלו חבילות
מזון או שוברי קנייה .מי שנהגו בשנים
שעברו להשתתף בסדרים הציבוריים של
חב"ד קיבלו השנה ערכת חוויית פסח
משפחתית ,ובה כל הדרוש לליל הסדר.

סעודת משיח

את הפסח ונעשה את הסדר ליל הסדר .החיבור שלנו לרציפות היהודית (צילום :חיים ויסמן)

כהלכתו .ליל הסדר הזה יצטרף
למאות סדרי פסח במרוצת ההיסטוריה היהודית
שנערכו בתנאים לא שגרתיים ואף קשים.
סדרים שנערכו במחתרת בימי האנוסים בספרד.
סדרים שנערכו במחנות המוות בשואה .סדרים
שנערכו ב'גולאגים' (במחנות הכפייה) בסיביר.
והאמת ,לעומת הסדרים ההם פתאום הכול נכנס
לפרופורציות.
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בבית ונערוך את הסדר כמצווה אישית המחברת
אותנו למסורת היהודית עד ימי יציאת מצרים.
האבא ייקח את תפקידו הקבוע של הסבא ,יקרא
את ההגדה ויספר לילדיו את סיפור היציאה
מעבדות לחירות .הסבתא תחליף את הנכד
ותשאל את הסבא את ארבע הקושיות .ומי
שיושב לבדו בבידוד יעשה את הסדר לעצמו,
וינסה גם הוא להתחבר לרציפות היהודית הזאת.

להשקיע מחשבה ויצירתיות

ביום רביעי הבא ,שביעי של פסח ,נהוג
לקיים את המנהג שיסד הבעל־שם־טוב,
לערוך אחרי תפילת מנחה סעודה מיוחדת —
'סעודת משיח' .נוטלים ידיים ,אוכלים מצות
וגם שותים ארבע כוסות .בשנים רגילות
נערכות 'סעודות משיח' בבתי כנסת רבים
ברחבי הארץ .השנה נעשה אותן איש־איש
בביתו ,עם המשפחה .בסעודות האלה נעורר
ונחזק את הציפייה לגאולה ואת האמונה
בביאת המשיח במהרה.

ערכה ל'סעודת משיח'
צעירי חב"ד הכינו ערכה מיוחדת לסעודת
משיח ,המופצת על־ידי בתי חב"ד לציבור
הרחב .בערכה שקית מצה ,מיץ ענבים
לארבע כוסות ,גביע קטן ועלון הסבר על
עניינה של סעודה זו.

אבל בזה כוחה של היהדות ,שאין היא תלויה
בנסיבות החיצוניות .יהודים ערכו סדר וחגגו את
חגי ישראל גם בשעה שהמציאות שבתוכה חיו
הייתה רחוקה מאוד מאווירת שמחה וחגיגיות.
החג בא מתוכנו ,מהאמונה הפנימית שבליבנו.
אנחנו יוצרים חג בכל תנאי ובכל מצב.
להפך ,במציאות הזאת דווקא עלינו להשקיע
מחשבה ויצירתיות כדי לרומם את האווירה,
לשמח את הילדים ,לפצות את עצמנו על
התכניות שהתבטלו .וכדאי לעשות זאת ,כי
זה יהיה ליל סדר שלא יישכח .עוד לא היה
בהיסטוריה מצב שיהודי העולם כולו הסתגרו
בבתיהם ועשו סדר בנסיבות כאלה.
נחגוג את הפסח ,נעביר לילדינו את הסיפור
היהודי ,נשתה ארבע כוסות ,נאכל מצה ומרור,
ונתפלל שהתפילה היהודית העתיקה 'לשנה
הבאה בירושלים' תתממש בקרוב ממש.

כניסת
החג
צאת
החג

7:10 6:42 6:45 6:35 6:43 6:28
8:14 7:39 7:44 7:44 7:44 7:42
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לפעמים צריך 'לבלוע' את המצה
ההלכה קובעת" :בלע מצה — יצא" ,ובזה המצה
שונה מהמרור ,שחייבים להרגיש את טעמו
המר ,ולכן "בלע מרור — לא יצא" (פסחים קטו,ב).
את המרור חייבים ללעוס ולחוש את טעמו
המר ,ואילו מצוות אכילת מצה מתקיימת בעצם
אכילתה ,אפילו בבליעה ,בלי לחוש את טעמה.
עם זה ,המצה עצמה צריכה להיות בעלת טעם.
הלכה זו יש בה משמעות פנימית בעבודת ה'.
ההבדל בין החמץ למצה הוא בתפיחה .תהליך
הכנת המצה נועד למנוע את התפיחה ,בעזרת
פעולות הלישה ,הפעלת לחץ ועיסוק מתמיד
עם הבצק.

גאווה לא הגיונית
התפיחה של החמץ בעבודה הרוחנית היא
תחושת היֵ שות העצמית של האדם .כשם
שהתפיחה של הבצק מתרחשת מאליה ,גם
תחושת היֵ שות העצמית של האדם מתפתחת
בטבעיות .האדם חש שביעות רצון מעצמו,
מהצלחותיו ,מהישגיו .כדי למנוע תחושה זו
נדרשת עבודה ,בדומה לזו הנעשית למניעת

מן המעיין

תפיחתה של העיסה.
באמת אין לגאווה בסיס הגיוני .הרי כל הישגיו
של האדם ,הן בגשמיות הן ברוחניות ,אינם
משלו אלא מתנת שמיים .יש חכמים כמוך
ואף יותר ממך ,עם כישורים ויכולות גדולים
משלך ,ובכל־זאת לא הצליחו ,כי הכול תלוי
בברכת שמיים .גם ברוחניות אתה נעזר בכוחות
הניתנים מלמעלה" :אלמלא הקב"ה שעוזר לו,
אינו יכול לו" (סוכה נב,ב).

קמצוץ גאווה
מצד שני ,חז"ל קבעו" :הכול בידי שמיים חוץ
מיראת שמיים" .בענייני תורה ומצוות יש בחירה
חופשית ,ואין מכתיבים את הדברים מלמעלה.
נמצא שיש מקום לחוש קמצוץ מזערי של גאווה
('שמינית שבשמינית') ,על שהאדם בחוכמתו
ידע לבחור בדרך החיים והטוב.
ואכן ,מחשבה זו אמיתית היא ,ולפעמים יש
בה צורך ,כאשר היצר מנסה לפתות את האדם
שהוא בסך הכול עפר ואפר ,ואין לו ולמעשיו
שום ערך לגבי הקב"ה האין־סופי לגמרי .במצב

״פסח מצרים אין חימוצו נוהג אלא יום אחד
בלבד״ (פסחים כח) .כל עניינו של חול המועד
הוא בזה שיש קדושה לפניו ולאחריו ,ולכן נעשו
הימים שבתווך מקודשים .אבל בפסח מצרים,
בטרם נתקדש יום שביעי של פסח (שעדיין לא
הייתה קריעת ים סוף) ,לא היה חול המועד כלל.
(מהר״ל)

מי שבוטחים בו
״הנזהר ממשהו חמץ בפסח מובטח לו שלא
יחטא כל השנה״ (האר״י) .מי שבוטחים בו שלא
יחטא כל השנה מסייעים לו מן השמיים שלא
ייכשל במשהו חמץ.

(רבי מנחם־מענדל מקוצק)

להתבונן ולבכות
״על מרורים יאכלוהו״ (שמות יב,ח) .את המרור
מצּווים אנו לא לבלוע ,אלא ללעוס ולאכול.
המשמעות הרעיונית של הלכה זו היא ,ש'צריך
ללעוס' — להתבונן ולהעמיק בדעתנו בלא־טוב
המריר ,עד שהאדם בכֹה יבכה במר נפשו על
מעמדו ומצבו הרוחני.

(אדמו״ר הזקן)

שמחים באמונה
הימים האחרונים של פסח ,כמו הימים האחרונים
של סוכות ,תוכנם מלא שמחה .ההבדל הוא,
שבימים האחרונים של סוכות שמחים בתורה,

לבלוע בלי טעם
על כך אומרים" :בלע מצה — יצא" .גם אם
התביעה מן האדם להיות בהתבטלות מוחלטת,
בלי שום 'תפיחה' ,היא בעיניו ללא טעם (כמו
חתיכת מצה שהוא בולע ,בלי להרגיש את
טעמה) — עליו לעשות זאת ,ולהכניס את עצמו
לתוך תנועת נפש של התבטלות.
'בליעת מצה' נוגעת למעשה במי שאין להם
שיניים ,ואין בכוחם ללעוס את המצה ,ולכן הם
בולעים אותה .בעבודה הרוחנית ,העדר 'שיניים'
מבטא מצב שאין לאדם יכולת לחלק ולהפריד
בין הדברים ,מתי נדרשת התבטלות ומתי יש
צורך ב'שמינית שבשמינית' .אך גם כך ,עליו
'לבלוע' את המצה ,להכניס בנפשו את תחושת
ההתבטלות ,ומזה יהיה לו 'מאכל הרפואה' (זוהר
חלק ב ,קפג,ב).
(תורת מנחם ,כרך יד ,עמ' )30
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קדושה לפני ואחרי

כזה בהחלט חשוב שהאדם יכיר במעלותיו,
וביכולתו לגרום נחת רוח לקב"ה — "נחת רוח
לפניי ,שאמרתי ונעשה רצוני".

ובימים האחרונים של פסח שמחים באמונה —
״ויאמינו בה׳ ובמשה עבדו״.

(רבי נחמן מברסלב)

אש ,רוח ,ים
חז״ל מורים על שלושה אופנים של ביעור
חמץ :האחד ,״אין ביעור חמץ אלא שריפה״;
השני ,״אף מפזר וזורה לרוח״; השלישי ,״או
מטיל לים״ (פסחים כא) .גם השמדתם של
מצרים באה בשלושה אופנים אלה :״וישקף ה׳
אל מחנה מצרים בעמוד אש״ ,״ויולך ה׳ את הים
ברוח קדים עזה״ ,״וינער ה׳ את מצרים בתוך
הים״.

(חתם סופר)

גבורה שבחסד
״ועבר ה׳ לנגוף את מצרים״ (שמות יב,כג) .שם
הוי'ה הוא מידת החסד והרחמים ,ובכל־זאת
נאמר ״ועבר הוי'ה לנגוף את מצרים״ .כי מכת
בכורות הייתה בבחינת 'גבורה שבחסד' .וכמשל
האב שמתוך אהבתו לבנו הוא מכה את אויבו.
(אור התורה)

ימים ולילות חיים
״ימי חייך ,הימים .כל ימי חייך ,להביא הלילות״
(הגדה של פסח) .״ימי חייך ,הימים״ — שהימים
יהיו ימים חיים .״כל ימי חייך ,הלילות״ — להביא
את החיות גם למצבי הלילה והחושך.
(הרבי מליובאוויטש)

שאלת הילדים ורמזים עליונים
בנו הקטן של ה'סבא' משפולי התחיל
לשאול את ארבע הקושיות בשולחן הסדר
של אביו ,ופתח בנוסח המקובל" :כאשר
האב בא לביתו מבית הכנסת מקדשים מייד
על היין" .אך בנקודה זו עצר ולא המשיך.
שאלו אביו מדוע אינו ממשיך ,והילד ענה
שעד כאן לימד אותו המלמד .אמר לו אביו
שצריך להמשיך ולומר שממהרים לקדש
כדי שהילדים לא יירדמו ויוכלו לשאול את
ארבע הקושיות.
למחרת העיר הצדיק למלמד על שלא
לימד את הילד את ההמשך ואמר" :יש בזה
רמז נשגב .אנחנו אומרים לקב"ה ,שעליו
לקדש מייד את עמו ולהביא את הגאולה,
כדי שבניו לא יישנו בתרדמת הגלות".

פתגם חסידי
"הקב"ה ציווה 'על מצות ומרורים יאכלוהו'
— יש לקיים לא רק את המצוות שנעים
לקיימן ,אלא גם את המצוות שקיומן הוא
(נועם אלימלך)
כמרורים בעיני האדם"

מעשה שהיה

מאת לוי שייקביץ

האורח
המפתיע
משה החלבן ,זליג האופה ,יצחק
המלמד ודוד שומר היערות .כלפי
חוץ הם נראו בני־אדם פשוטים .רק
יודעי סוד מעטים ידעו שחזותם
החיצונית מסווה את היותם מורמים
מעם ,קדושי עליון .אלה הצדיקים
הנסתרים.
רבי מרדכי מצ'רנוביל ,השוכנת
בצפון אוקראינה ,היה בין שומרי
הסוד שניהל ערוץ קשר חשאי עם
הצדיקים הנסתרים .הוא התרים
למענם את האמידים שבחסידיו ,בלי
שהללו ידעו את זהותם של הנתמכים.
הגבירים רצו מאוד להתוודע לאותם
צדיקים נדירים ,אך הרבי הסתיר כל
מאפיין שיכול היה להסגירם.
אחד הגבירים הבולטים של חצר
צ'רנוביל היה ר' חיים־מענדל .יהודי
ירא שמיים ובעל מידות תרומיות,
שידו הפתוחה פיזרה ממון רב
לצדקה .דבר אחד העיב על אושרו.
בנו היחיד ,שלום־שכנא ,בחור
תלמיד־חכם ועובד ה' ,טרם מצא את
זיווגו.
יום אחד חש האב כי באה הזדמנות
לבקש מהרבי את משאלותיו" .רבי",
פנה וביקש" ,תרמתי כל־כך הרבה
להחזקת הצדיקים הנסתרים .אתן כל
שיידרש שאזכה לראות אחד מהם.
ואנא ,יברך הרבי את בני שיקים
במהרה בית נאמן בישראל".
פניו של הרבי התעננו" .האם יש
סיבה המונעת מבנך היקר למצוא את
בת זוגו?" ,שאל את האב.
החסיד פכר את ידיו בייאוש" .הוא
דוחה כל הצעת שידוך שמוצעת
לו" ,אמר" .רעיון מוזר עלה במוחו...
להתחתן עם בתו של ברוך־לייב שומר
היערות" .את המילים האחרונות
אמר בזעזוע.
ברוך־לייב היה יהודי פשוט ,עני
ודל ידיעה בתורה .לא הייתה כל
דרך לגשר על פער המעמדות
בינו ובין הגביר .ר' חיים־מענדל
חש פגוע מעצם המחשבה שהוא
ושומר היערות הפשוט יבואו בקשרי
השידוכים.
"אמנם בני עניו" ,קרא הגביר" ,אך
מדוע עליו להיות ללעג בפי הבריות?
הלוא אני מוכן לתת כל הון שבעולם
שיישא בת תלמיד־חכם כראוי לו!".
כשסיים את דבריו היה מבטו של
הרבי תלוי בנקודה נסתרת בחלל
החדר.

"בקשות לא פשוטות ביקשת" ,השיב
לחסיד" ,ושתיהן אינן בידי .הצדיקים
הנסתרים אינם מתגלים בנקל ,ובאשר
לשידוך לבנך — כבר אמרו חז"ל קשה
זיווגם כקריעת ים סוף".
פניו של החסיד נפלו .בתוך ליבו
קיווה שבקשותיו ייענו .מתוך
הדכדוך שאפף אותו שמע את הרבי
מוסיף ואומר" :חיים־מענדל ,אוכל

לומדים גאולה

לנחם אותך בגילוי אליהו הנביא
בליל הסדר .אני מזמין אותך לעשות
עימי את ליל הסדר ,ואולי אליהו
הנביא יתגלה אליך .ואם תהיה זכאי
— אפשר שגם תזכה לראות אחד מן
הצדיקים הנסתרים".
התרגשות עזה מילאה את החסיד.
שהוא יזכה לחזות באליהו הנביא!
הוא לא האמין למשמע אוזניו.

מאת מנחם ברוד

בין שתי הגאולות

האם יזכירו את יציאת מצרים בימות המשיח? בגמרא (ברכות יב,ב) יש
על כך מחלוקת .לפי דעה אחת אין מזכירים את יציאת מצרים בימות
המשיח ,ואולם חכמים דורשים את הפסוק "למען תזכור את יום צאתך
מארץ מצרים כל ימי חייך" כך'" :ימי חייך' — העולם הזה; 'כל' — להביא
לימות המשיח" .כלומר ,לדבריהם גם לאחר ביאת המשיח נספר בנפלאות
יציאת מצרים.
ידוע שגאולת מצרים נמשלה לאור הנר והגאולה העתידה לאור השמש.
אור הנר מוגבל וגם אפשר לכבותו .לכן אחרי גאולת מצרים היו יכולות
להיות עוד גלויות .ואולם אור השמש בלתי־מוגבל ,וגם איננו ניתן לכיבוי.
לכן הגאולה העתידה תהיה שלמה ומקפת וגם נצחית .אם כן ,מה הטעם
להזכיר את יציאת מצרים בעת הגאולה העתידה? איזו משמעות יש לאור
הנר כאשר השמש מאירה במלוא זוהרה?

לא בחיפזון
בתורת החסידות (ספר המאמרים תש"ח ,עמ'  )164מוסבר שאף שהגאולה
העתידה נעלית לאין ערוך מגאולת מצרים ,בכל־זאת יש יתרון לגאולת
מצרים שהיא שפתחה את צינור הגאולה .מבחינה מסוימת היא הראשית
וההתחלה של כל הגאולות ,גם של הגאולה העתידה .בגאולת מצרים ניתן
הכוח להשתחרר ממגבלות העולם הגשמי ולהתקדם לעבר חירות אמיתית,
שתגיע לשלמותה בגאולה העתידה .לכן יזכירו את גאולת מצרים גם בימות
המשיח ,מכיוון שגאולה זו היא ראשית תהליך הגאולה.
ואולם בפועל הגאולה העתידה נעלית לאין ערוך מגאולת מצרים .ועל כך
נאמר (מיכה ז,טו) "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" ,שנפלאות
הגאולה העתידה יהיו בבחינת נפלאות אפילו לעומת ניסי יציאת מצרים.
ההבדל המהותי בין השתיים טמון גם בדרך שבה באות שתי הגאולות.
גאולת מצרים באה בחיפזון — "כי ברח העם" (שמות יד,ה) ,ואילו הגאולה
העתידה תבוא בשובה ונחת — "לא בחיפזון תצאו" (ישעיה נב,יב) .רבנו
הזקן מסביר בספר התניא (פרק לה) ,שהבריחה ממצרים מציינת בריחה
מהרע .בני ישראל היו חייבים 'לברוח' ,מפני שעדיין היה להם קשר אל
הרע — "הרע שבנפשות ישראל עדיין היה בתוקפו" .אך בגאולה העתידה
לא יהיה עוד רע ,משום ש"את רוח הטומאה אעביר מן הארץ" (זכריה יג,ב),
וממילא לא תהיה שום סיבה לברוח ממשהו.

הרע יתהפך לטוב
בשפת החסידות ,אלה שתי דרכי התמודדות עם הרע — 'אתכפיא'
ו'אתהפכא' .הדרך הראשונה ('אתכפיא') היא כפיית הרע ,מלחמה מתמדת
בו .הרע קיים במלוא תוקפו ,והאדם מתגבר עליו ,מתמודד עימו וכופה
את הטוב על הרע .הדרך השנייה ('אתהפכא') היא הפיכת הרע לטוב.
האדם משתלט כל־כך על הרע ,עד שהוא משנה את מהותו לטוב .כבר אין
מלחמה ואין התמודדות ,שכן אין עוד שום משיכה לכיוון השלילי.
יציאת מצרים הייתה ניצחון של הדרך הראשונה — הטוב גבר על הרע,
ניצח אותו ,והרע נאלץ להיכנע .הרע נשאר רע ,אלא שנּוצח .לכן נאלצו בני
ישראל לברוח ממצרים ,כדי שלא ליפול שוב לזרועות הרע .אבל הגאולה
העתידה מבטאת ניצחון בדרך השנייה — הפיכת הרע לטוב .אז יתוקן
העולם ,כל הרע שבו ייעלם ,ויישאר טוב צרוף בלבד .ממילא ייעלם הצורך
להילחם ברע ולהתמודד עימו ,ולכן לא יהיה עוד צורך בבריחה וב'חיפזון'.
בגאולה העתידה יתהפך הרע לטוב ,ואפילו החיות הרעות יחדלו מלהשחית
ויביאו תועלת (ישעיה יא,ו־ז) ,כי אז יגיע העולם לבירור אמיתי ושלם.

את הימים שעד הפסח בילה בהכנה
רוחנית גדולה .שעות רבות ישב
בבית המדרש ,הוגה בתורה ומתפלל
בדבקות ,מייחל להיות ראוי לגילוי
המיוחל .גם את סכומי הצדקה שלו
הכפיל ושילש .עניי העיר זכו הפעם
לשפע בלתי־רגיל של מוצרי מזון
לחג.
כשהגיעה לאוזניו הידיעה שברוך־
לייב ,שומר היערות ,מיאן לקבל
את סל המצרכים ,חש נפגע מעט,
אך דחה את מחשבותיו והתמקד
במשימתו החשובה.
בחיל וברעדה קיבל החסיד את חג
הפסח .בקושי הצליח לעמוד במתח
הרב .הוא ישב בירכתי שולחנו של
רבי מרדכי ,דרוך כקפיץ ,משגר
מבטים תכופים לעבר הדלת .כל
ִאוושה החסירה פעימה מליבו.
רבי מרדכי החל לנהל את הסדר .פניו
הקדושות האירו במזיגה של רצינות
ושמחה .בגדיו הלבנים החגיגיים
שיוו לו מראה של מלאך ה'" .קדש!",
הכריז הרבי .ה'סדר' התקדם' .מצה',
'מרור'' ,כורך'' ,שולחן עורך' ...חיים־
מענדל אכל את מנתו בחיפזון .סוף־
סוף ברכת המזון ,והנה הרגע הגדול.
הוא מיקד את מבטו בדלת .ליבו
הלם בפראות .אצבעותיו המזיעות
לפתו את השולחן במתח .הנה,
הדלת נפתחה .נשימתו של חיים־לייב
נעתקה .דמות אדם נראתה בפתח.
אורח לבוש בגדי איכר פסע פנימה.
אבנט עור פשוט למותניו ,אפודת
צמר כבשים גסה על גופו .מבטו של
חיים־מענדל נדד אל פניו המחייכות
של האיש.
לפתע הסתחרר ראשו .הדם אזל
מפניו .הוא צנח ארצה מתעלף.
הבית היה כמרקחה .הכול חשו
במהרה אל הגביר השרוע על הארץ.
במאמצים רבים השיבו את רוחו .הוא
התאושש מעט .בעיניו חיפש את
'אליהו הנביא' ,האחרון שהיה מעלה
בדעתו כמי שאליהו יתגלה בדמותו.
אך האיש ,ברוך־לייב שומר היערות,
נעלם כלעומת שבא.
הוא הפנה מבט נבוך לעבר הרבי.
הרבי הצמיד את אצבעו לפיו ,רומז
לחסידו לשמור על שתיקה .באישון
לילה ,לאחר הכרזת 'לשנה הבאה
בירושלים' ,לחש הרבי באוזנו:
"חיים־מענדל ,משמיים נענו לשתי
משאלותיך ,הלוא־כן?!".
עוד באותו קיץ עמדו הגביר ומחותנו
תחת חופת הבן והבת .גבות הורמו,
הבריות שחו בתימהון ,אך חיים־
מענדל בחן את מחותנו ביראת כבוד,
והודה לה' על הזכות שנפלה בחלקו.
(על־פי 'בית קרלין סטולין')

חיים יהודיים

מאת מנחם כהן

'והגדת לבנך' בבית המסוגר

מה בדיוק עובר על מיליוני ילדים בימים האלה?
האם לשתף אותם בדאגות הפרנסה? ואיזה
מסר עלינו ,ההורים ,לתת לילדים? שוחחנו עם
הרב חיים ולדר ( ,)51היועץ החינוכי והסופר,
שמאחוריו עשרות ספרי ילדים פופולריים.
באשר לחרדות ולדר נחרץ" :הדרך היחידה של
ילדים להתבונן במציאות — היא דרך הוריהם.
לא רק בימי הקורונה ,אלא בכלל במעגל
החיים ,במשבר כלכלי־משפחתי ,בעת נפילת
טילים וכדומה .הורים שמשדרים ביטחון —
ילדיהם יהיו חסינים יותר .הורים שמשדרים
פחד ומשתמשים בביטויים של חרדה והיסוס
— ילדיהם יעברו תקופה קשה .המסקנה
ברורה :תעבירו את הימים האלה בכיף ,וזה מה
שהילדים יזכרו .הרבו בביטוים בסגנון 'יהיה
בסדר בעזרת השם' .יותר חיזוק ,יותר אמונה".

לא הפסיכולוג שלך
ולדר אינו חי ביקום אחר ,רק ממליץ לשמור על
הילדים" .לרבים יש דאגות כלכליות ,ולכן מה?
נשתף בזה את הילדים? הרי ברור שזה יגרום
לתוצאות קשות .ילד ששומע מהוריו שאין להם
כסף ,עלול לגנוב אוכל מהמכולת ,כי יבין שאין
מי שיגן עליו .לא צריך לומר 'כן' לכל בקשה
של הילד .אפשר להשיב ברּכּות' :לא ,יש לנו
שיקולים אחרים' .ככה פשוט .לא לפתוח את
הקושי לפני הילד".

פינת ההלכה

אתחול מחדש

"ילדים מתבוננים במציאות דרך הוריהם" .ולדר

מה כן לעשות? הנוסחה של ולדר פשוטה:
"השקיעו בכל שבוע חצי שעה עד שעה,
והרכיבו סדר יום שבועי .מה עושים בכל שעה.
מה הן המטלות לכל ילד .וגם סוג של מחירון:
מה מקבל ילד שמצטיין .עם סדר יום ,הכול
ישתנה".
הוא מציע להביט אל דבר מופלא שמתרחש:
"הדור שלנו זכה לשפע עצום ,והוא מלא
תסכולים .הדור הקודם ,למרות הקשיים ,היה
שמח יותר .כך זה גם אצל הילדים .הם מקבלים
הכול ונעשים ממורמרים יותר .עכשיו בורא
עולם עושה לנו אתחול מחדש .פתאום בני־אדם
מתחילים להעריך את הלחם ,את הבריאות ,את
הדברים הפשוטים והחשובים".

בבוא היום ,משאירים כאן נצר שהולך בדרכיהם.
הילדים הם בשר מבשרם .ראיתי זאת אחרי
שבני ,צביקי ,נפטר לפני שנה והניח שני ילדים.
כשאני מביט בהם ,אני ממש מרגיש שצביקי
לידי .הוא השקיע בחינוך שלהם ,ודרכם הוא
מוסיף לחיות' .והגדת לבנך' זה לא רק לענות
לילד על שאלותיו .זה להמשיך את עצמך".
"התחילו להעריך יותר
ולדר מסכם את המסרַ :
את החיים .אמרו תודה על מה שקיבלתםֶ .א ֱהבו
את מה שנתנו לכם .הודו לקב"ה ,להורים,
למורים ,לחברים .התבוננו יותר בחיים ולִ מדו
להודות".

הילדים ממשיכים אותנו
לקראת הסדר ולדר משתף בנימה אישית" :מה
זה בעצם 'והגדת לבנך'? אנחנו מעבירים חינוך
יהודי מדור לדור .אנשים שהולכים לעולמם

מאת הרב יוסף גינזבורג ,רב אזורי ,עומר

חיטוי אלכוהולי בפסח
שאלה :האם מותר להשתמש בימי הפסח
בחומרי חיטוי על בסיס אלכוהול?
תשובה :כל תרופה ששימושה חיצוני (כגון
משחות ,זריקות ,טיפות עיניים ואוזניים)
מותר לאדם להשתמש בה אף אם מעורב בה
אלכוהול של חמץ ,מכיוון שהחמץ המעורב בה
נפסל מאכילה ונפסדה צורת החמץ ממנו .לכן
ברשימת התרופות הכשרות לפסח נכללו רק
תרופות הנלקחות דרך הפה ,כי תרופות לשימוש
אחר אינן זקוקות להכשר.
חומרי חיטוי על בסיס אלכוהול נועדו לשימוש
חיצוני ,והם נפסלו מאכילה ולכן מותר להשתמש
בהם בפסח.
אלכוהול נקי המיוצר מדגנים הרי הוא 'חמץ
בעין' ,ויש לבערו מן הבית או למוכרו לגוי
ֵ

יהיה נפלא!

ומכאן למצב הנוכחי" :ייתכן בהחלט שהורים
רבים חֹווים חרדות ,אבל הילד לא צריך להיות
חלק מזה .הוא לא פסיכולוג .יש לך קושי? ספר
לאשתך ,לאיש מקצוע; לא לילד .אנחנו עמוד
השדרה של הילדים ,החוסן שלהם".

במכירת חמץ.
יש הנזהרים בשפתון ,במשחת שיניים ובמי־פה
שיהיו כשרים לפסח ,מכיוון שהם נכנסים לפה,
וכן בחומרי ניקוי לשטיפת הכלים — אף שאין
בכך איסור מן הדין .כמו־כן יש מחמירים שלא
לעשן בפסח סיגריות המיוצרות מעלי טבק
שהושרו במהלך הייצור באלכוהול או בגלוקוזה
שיש בהם חשש חמץ.
יש הנזהרים בכלי נייר (כשיש בהם הדבקה,
שעלולה להיות מעמילן חמץ או מעמילן
קטניות) .אחרים נזהרים גם במוצרי נייר ,כמו
מפיות ,שמעורב בהם עמילן חמץ ,ובפרט
כשבאים במגע עם מזון ,אף שבפוסקים אין
איסור אלא במקרים שהעמילן ניכר וגלוי.
מקורות :טושו"ע סי' תמב ס"א .שו"ע אדה"ז סכ"ד .פסקי
תשובות ס"ק א־ב וש"נ .שו"ת מעשה חושב ח"ה ס"ח.
סיגריות :שו"ת הנ"ל סימן יב .נייר :ראה בשו"ע סי' תמב
ס"ג ונו"כ ,שו"ע אדה"ז שם סכ"ה־כו.

ברגע
מושג
"

אפיקומן

בסיום הסדר אוכלים את ה'אפיקומן' ,שהוא
בעצם המצה שהשארנו בשלב ה'יחץ' ,כאשר
חצינו את המצה האמצעית.
מקור השם
מארמית ,והוא
מורכב משתי
מילים — אפיקו
מן .היינו ,הוציאו
המונח
מזון.
הזה משמעותו
הייתה קינוח — הדבר שנאכל בסיום הסעודה.
המשנה קובעת" :אין מפטירין אחר הפסח
אפיקומן" .כלומר ,אין אוכלים קינוח אחרי
הפסח ,כדי שטעמו יישאר בפינו .בזמן בית
המקדש היו מסיימים את סעודת הסדר
באכילת בשר קרבן הפסח עם מצה .בימינו אנו
אוכלים את המצה בלבד ,והיא ה'אפיקומן'.
למחלקת המֹודעֹות (בלבד) של 'שיחת השבוע':

טל' 3166532־ ,053דוא"ל m3166532@gmail.com :

היה
מושלם!
פסח

שר ,שמח ו...
כ

