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 !הלב 
"די, שיסתיים, שיסתיים", אני שומעת את כולן סביבי. 
שיסתיים – מה? הניקיון. וזה מובן, מפני שרוב הנשים 
שרויות עכשיו בדיוק בשלב הנורא הזה, אשר הוא לא 
יום ולא לילה. זאת אומרת: חלק מהבית עשוי, חלק 
לא, הילדים מסתובבים עם חמץ, הלחץ, ואת – אנא 

את באה?... 

וכל הלימוד המהמם, הענק של הזמן הזה הוא: 
לדברים יש סדר. ואין אחת שתסיים לפני הזמן, אין. 
כולנו נגיע לסוף העבודות בדיוק ברגע האחרון, גם 
אלה שכבר סיימו לרקום כריות בשביל לשבת עליהן 
מסובין. את מתה ברעב, לא נעים לומר, כי אמורים 

להיות רוחניים. ובסוף זה יגיע. 

ולמה ההבנה הזו כל כך חשובה? מפני שאנחנו בימים 
מאוד מאוד קשים. 

בואו נלמד ביחד את ההפטרה המדהימה לשבת הגדול. 
צריך להבין משהו על ההפטרה היפהפיה הזו: היא 
הנבואה האחרונה ששמו לנו ביד. מאותו היום והלאה, 
לא היתה עוד נבואה. השבת אנחנו קוראות את הפרק 
האחרון בתרי עשר, שזה הספר האחרון, בנביא 

האחרון, מלאכי. 

זו מעין צידה לדרך. אנחנו אמורים להסתובב עם 
ההפטרה של שבת הגדול בזמן הזה, לִפְנֵי ּבֹוא יֹום ה' 
הַּגָדֹול וְהַּנֹורָא. אשר על כן, מתואר שם בדייקנות הזמן 
שאנחנו עוברים עכשיו, ומה אנחנו עוברים עכשיו? 
דברים מאוד מאוד קשים: "חָזְקּו עָלַי ּדִבְרֵיכֶם", ָאמַר 
ה'. "תקשיבו, אתם מדברים עלי דברים מאוד מאוד 
חזקים וקשים. וַאֲמַרְּתֶם: 'מַה ּנִדְּבַרְנּו עָלֶיךָ? מה 
אמרנו?' אֲמַרְּתֶם: 'ׁשָוְא עֲבֹד אֱלֹקים, ּומַה ּבֶצַע ּכִי 
ׁשָמַרְנּו מִׁשְמַרְּתֹו, וְכִי הָלַכְנּו קְדֹרַּנִית מִּפְנֵי ה' צְבָ-אֹות. 
ריבונו של עולם, אנחנו לא מבינים למה זה שווה, חס 

ושלום, להיות צדיקים'." 

ואלו צדיקים ענקיים נשפך דמם. רק בחודשיים 
האחרונים, כאלה צדיקים. ופשוט נעצרים ושואלים: 
אז מה פה קורה פה? אולי ׁשָוְא עֲבֹד אֱלֹקים, חס 
וחלילה? אני עושה את כל הסגולות, כל מה שמלמדים 
אותי בשיעורים, ואני הולכת קדורנית, והשונאים 
שלנו, תראו מה כתוב עליהם בהפטרה שקוראים 

בשבת הגדול:  ּגַם נִבְנּו עֹׂשֵי רִׁשְעָה, ּבָחֲנּו אֱלֹקים – 
וַּיִּמָלֵטּו. איך זה יכול להיות? 

והתשובה המהממת שבוקעת מתוך הפרק המהמם 
הזה השבת, שבת הגדול: תקשיבו. זה סיפור גדול 
מאוד. ואת לא יכולה להיעצר באמצע. לדברים יש 
סדר, ומה יקרה בסוף הסיפור? הִּנֵה ָאנֹכִי ׁשֹלֵחַ לָכֶם 
אֵת אֵלִּיָה הַּנָבִיא, וְהֵׁשִיב לֵב ָאבֹות עַל ּבָנִים וְלֵב ּבָנִים – 

עַל אֲבֹותָם.1 

ומבאר ה"מצודת דוד": והשיב לב אבות לקב"ה – על 
ידי בנים.2 מה הכוונה? כשיבוא אליהו הנביא, תהיה 
תחיית המתים והאבא הזה, שנרצח לפתע בדמי ימיו, 
והוא לא הבין למה ועל מה, חס וחלילה יכול להיות 
ששווא עבוד אלוקים? כאלה צדיקים מסתלקים? והבן 
הקטן שלו יאמר לו: "אבא, אבא, עכשיו אתה קם 
בתחיית המתים. אתה לא מבין מה אנחנו רואים. 
אנחנו רואים את סוף הסיפור שאתה לא ראית, אבא. 
אתה לא מבין, איך זו רק ההתחלה של הישועה. זה 
אמצע הסיפור. אנחנו הבנים מבינים את כל הסיפור 

כולו. 

זאת הבנה כל כך מופלאה, כי הרב דוד לאו, ה' 
ישמרהו, דיבר בהלוויה של הצדיק הזה שנרצח השבוע 
בדרכו לכותל. יש לו ארבעה בנים קטנים, ּכְנֶגֶד ַארְּבָעָה 
ּבָנִים ּדִּבְרָה ּתֹורָה ואת מי הם ישאלו קושיות, 
הקטנטנים האלה? ואני אומרת: דווקא הם, בקושיות 

שלהם, יביאו את הגאולה. 

כותב הרבי מפיאסצנא, בעל "הכשרת האברכים": יש 
אשר בפחד ישאל ילד תמים: "אבי, אמי, איך נצא 
ממצרים, והנוגׂש יכה אותנו? זכור אבי, כאשר מיעכו 
הרשעים את חברי בן שכנינו בבניין, על אשר לא 
השלים אביו את סכום עבודתו". צריך להבין, 
שבמצרים היו פיגועי דריסה. למה אוכלים חרוסת? 
זכר לטיט, שהמצרים היו מכינים, לא עלינו, מילדי 
ישראל לאחר שהיו מועכים אותם. המקובלים אוכלים 
חרוסת שיש בה מפירות ארץ ישראל, כי זה מה 

1 מלאכי ג' ו"מצודת דוד", שם. 
2 רש"י, מלאכי ג' כד.



שביקשו המצרים לִכתֹות, את הילדים, הלא הם פירות 
ארץ ישראל המתוקים. את הנעּורים הישראליים, את 

היופי הישראלי.

ויבך הילד בכי גדול. ותקחהו אמו, כותב "הכשרת 
האברכים", שהיתה מנשים צדקניות במצרים, 
ותישקהו ותאמר לו: "שמע, בני חביבי. אל תבכה. הלא 
מילדותך לימדתי אותך לדעת שה' הוא האלוקים, 
ושאלותיך – שאלות ילד הן. קטן אתה, ומרוב גדלות 

אינסופיּותֹו, אינך יכול להשיגו". 

ומה-מאוד הפליאה בשורה זו על הילדים, ילדי ישראל. 
והם רצים זה לזה, ומתקבצים יחד ומספרים שתבוא 
להם הגאולה. והם אומרים זה לזה: "ה' אלוקי ישראל 

יבוא אלינו, ואני אכירהו תחילה".3 

איזה יופי.

 שואל ה"אבני נזר": למה אוכלים את המצה לפני 
המרור? קַּדֵׁש ּורְחַץ ּכַרְּפַס יַחַץ מַּגִיד רָחְצָה  מֹוצִיא מַּצָה 
– מָרֹור. הרי הסדר ההיסטורי היה הפוך: אכלו את 
המרור, את המרירות ואת הסבל. ואז היתה מצה, 

כלומר תחילתה של גאולה. 

והוא עונה מדהים: כי רק בזמן הגאולה השלמה, בסוף 
הסדר האיטי הזה, אנחנו נבין את טעם המרור. כי 
כשאוכלים את המרור, לא מבינים: "למה? מה זה, ה'? 

מה אתה רוצה?" 

חכו-חכו. חכו לגאולה, אתם תאכלו את המצה, ואז 
תבינו שלמרור היה טעם יקר-ערך וחשוב משל עצמו 
עוד כשהיה לכם מר וקשה. יש טעם, והוא יתגלה רק 
בסוף הסיפור.4 והילדים הקטנים יראו את סוף 

הסיפור, היתומים הקטנים האלה. 

להבדיל אלף אלפי הבדלות ועולמות, את עכשיו 
באמצע הסיפור ואת רואה רק לכלוך ורק קושי, ואת 
לא יודעת מתי זה יגמר. אז זכרי שלדברים יש סדר; 
קדש  ורחץ. זה לא יגמר לפני הסדר, זה לא. אבל 
הלכלוך והקושי, והקושי הכלכלי והלחץ, הם לא סוף 
הסיפור. הם רק האמצע. עוד מעט עוד מעט עוד מעט 
את תביני איך מה שנראה לך עכשיו כמו מרור וכמו 
קושי, הוא באמת שלב נהדר אל הגאולה, אל תחיית 

המתים, אל הטוב. 

והשיב לב אבות על ידי בנים. רק להסתכל עכשיו על 
הילדים ולראות אותם עליזים ושמחים ולא שותפים 
בקושי שלך בכלום. את זה צריך ללמוד מהדור הצעיר 
והמדהים הזה. שבעזרת השם נראה יחד איתם בגאולה 

השלמה. 

3 הרב קלונימוס קלמן שפירא מפיאסצנא, "הכשרת האברכים". 
4 הרב אברהם בורנשטיין, "אבני נזר". 

השבוע, מנויות פרשה ואשה מקבלות מאיתנו 
2 מתנות לכבוד פסח - 

1. "בואי נקיה" – 
שיחה אישית קרובה עם הרבנית ימימה מזרחי

על להיות אשה יהודייה בזמן הזה,
על האחריות הנשית לעולם נקי וטוב

(ועל פסח, כמובן)

2. " אם תרצי... זו הגדה"!
חוברת אינטרנטית (אי-בוק) חגיגית, עם 

הכנה משובחת לליל הסדר:
* סגולות נהדרות, כולל אחת מעולה לבדיקת חמץ

* כוונות בעריכת שולחן החג והכנת קערת ליל הסדר
* רגעי הדלקת הנרות ועיתות רצון גבוהות במיוחד 

* מצה, מרור ומה נשתנה –  רגעים מיוחדים 
ומשמעויותיהם

* מילה למי שליל הסדר שלה לא-משהו...  ועוד.  
תוכלי לשבת בליל הסדר ממש עם הדפים ולשאוב 

מתוכם כוונות וסגולות.

כי לקרצף זה לא מספיק.
אנחנו רוצות למצות את כל סגולות הזמן,

ולהוציא ממנו את כל הברכות.

להצטרפות לקהילת המנויות, ולקבלת 
המתנות המיוחדות לפסח, לחצי כאן!
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