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 ניסן תשע"ג‘ יב

 תורת אמת
ניסים גדולים ועצומים הקיפו את בני ישראל בתקופת גאולת מצרים, ניסים שקשה להבינם בשכלנו 

הקט. בורא העולם, אשר יצר בתבונה בלתי נתפסת את העולם הנפלא שבו אנו חיים, מן הדברים הקטנים 

ביותר, כמו האטומים הזעירים, תאי גופינו המופלאים, יצורים קטנטנים ומורכבים, ועד הדברים הגדולים 

אותו בורא עולם  -כמרחבי הקוסמוס האדירים, שכדור הארץ לעומתם הוא כגרגר אבק בתוך אולם ענק 

אשר קבע את חוקי הטבע, הוא זה שאף קבע לשנות את חוקי הטבע בזמנים מסוימים, כדי להוביל את 

 : )בראשית רבה ה ה(העולם אל ייעודו ושלמותו. כמו שאומר המדרש 

: לא רבי ירמיה בן אלעזרעם הים שיהא נקרע לפני ישראל... אמר  הקב''ה: תנאי התנה רבי יוחנןאמר 

)ישעיה מה עם הים בלבד התנה הקדוש ברוך הוא, אלא עם כל מה שנברא בששת ימי בראשית! שנאמר: 

יִתי'': יב( צויתי את הים  - ''ָאנִֹכי ָעִשיִתי ֶאֶרץ, ְוָאָדם ָעֶליָה ָבָראִתי, ֲאנִי יַָדי נָטּו ָשַמיִם, ְוָכל ְצָבָאם ִצּוֵּ

, צויתי את השמש ואת הירח משהשיהיה נקרע לפני ישראל, צויתי את השמים ואת הארץ שישתקו לפני 

לחנניה , צויתי את האש שלא תזיק אליהו הנביא, צויתי את העורבים שיכלכלו את יהושעשיעמדו לפני 

, יחזקאל, צויתי את השמים שיפתחו לקול דניאל, צויתי את האריות שלא יזיקו את מישאל ועזריה

 . יונהצויתי את הדג שיקיא את 

וברור הדבר שעלינו להאמין בכל הניסים הללו שהם אמת. ולא )שמות ח''א שנ(: ''מעם לועז'' וכך כותב 

כאותם הפילוסופים הארורים שאינם מאמינים אלא במה שרואות עיניהם ומבינים בדעתם, והם מכחישים 

בדברי רבותינו ז''ל. אבל אלו שהם יראי שמים ובעלי נפש המאמינים כי הקב''ה ברא כל העולם יש מאין, 

בודאי יש בכוחו לעשות ניסים שהם נגד הטבע, ואף על פי שאין להבינם בדעת. ואם נתבונן היטב נראה 

כי יש בעולם הרבה דברים שהם נפלאים מאוד, אבל בהיותם דבר של כל יום אנו מסתגלים לזה ולא 

כשיבוא אדם ויספר  -משתוממים. למשל: בעיר שאין שם ים, ובני אדם לא ראו מעולם לא ים ולא דגים 

להם, שיש מקום שבו מקובצים מים רבים, ובתוכו בעלי חיים שהם רק במים, הרי האנשים האלו בודאי 

לא יתנו אימון בדבריו, כי הם יודעים שכל בעל חיים הנופל במים מיד מת. ובפרט אם יספר להם כי 
אותם הברואים כל זמן שהם בתוך המים הם חיים, וכשמוציאים אותם מן המים הם מתים, בודאי יחשבוהו לשקרן, כי הוא מספר דברים שהם נגד  

ל ו שהטבע. וכן לכל הנעשה בעולם, כי בהיותנו רגילים להם, שוב אין אנו תמהים ומשתוממים. אבל מי שיש לו דעת רואה ומבין כי כל זה מעשי ידי

שכוחו גדול, יתברך שמו ויתעלה הדרו''. בעשורים האחרונים התגלו תגליות ארכיאולוגיות רבות מאוד, המאמתות ומוכיחות את דיוקם  הקב''ה

בפה ות ההיסטורי של המסורות הכתובות בתנ''ך, ואת אלה שנמסרו לנו על ידי רבותינו בתורה שבעל פה. לארכיאולוגים בני זמנינו לא נותר אלא להוד

 והלאה[.  142מלא על אמיתות העובדות הכתובות בתורה ]להלן נביא קטעים מתוך הספר ''מסילות אל האמונה'' עמ' 

כותב: ''ימים הרבה עסקתי בארכיאולוגיה מקראית, ועד היום לא הוצאתי ממעבה האדמה שום חפץ, לא חשפתי עיר קדומה, ולא פרופסור נלסון גליק 

 נזדמן לי לראות דבר ארכיאולוגי כלשהוא, שיהיה בו סתירה כביכול לדברי המקרא'' 

כותב בספרו: ''...סיפור היהודים כפי שגולל בתנ''ך, עמד במבחן הביקורת והארכיאולוגיה. כל שנה מוסיפה אישורים מתועדים, מונומנטים  ויל דורנט 

 וחפירות. עלינו לקבל את דיווח התנ''ך...'' 

''...התגליות החדשות שינו לחלוטין את גישת החוקרים למקרא. הם רואים בו עתה מקור היסטורי ממדרגה ראשונה... אין עוד  ד''ר יוחנן אהרוני: 

 חוקר רציני אשר יכול היום לפקפק בעובדה שמסורות אלה אומנם נמסרו בנאמנות מפליאה מדור לדור''. 

הדברים פשוטים וברורים, שאין המסורת היהודית זקוקה לכל אישור של ארכיאולוגים למיניהם כדי לדעת שכל המסופר בתורה הוא אמת לאמיתה.  

 )חג הפסח בהלכה ובאגדה(משה אמת ותורתו אמת אולם יש לראות בגילויי הארכיאולוגיה כאמצעי לחיזוק נוסף לאמונה, דברים הידועים משכבר. 
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 יישר כח גדול
“ אורן מוריוסף”לתורן השבת:    

  
 106 Oleander St. South Padre Island, TX 78597   P.O. Box 3766    

ד “בס  

 חידת השבוע 
‘ שבת הגדול’מדוע שבת זו נראת 

טעמים( ?‘ )לפחות ג   

 קמחא דפסחא !
לקראת חג הפסח, אנו אוספים 

תרומות לאברכים עמלי תורה 

 בארץ ישראל.
 שפע, ברכה והצלחה 

 לכל התורמים. 
 תבורכו מפי עליון.

 לידיעת הציבור
ניתן לרכוש מצות, עוגיות ושאר מוצרי מזון כשרים לחג  

 הפסח .המלאי מוגבל.
 956-908-3120‘ לפרטים והזמנות ניתן לפנות לאירית בטל

http://www.shoovaisraelspi.com/


 סיפור לשבת

 פינת ההלכה

 הלכות בדיקת חמץ

  נא לשמור על קדושת העלון. העלון טעון גניזה. אין להוציא את העלון לרשות הרבים בשבת.

 נשמה ותוכן

         שלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סליןכל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: 
   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

, אחד מבעלי מפעל הנעליים המצליח בארה'ב, מתקשים ג'וני סטיוארטאנשים שפוגשים את 

 להאמין שהוא החל את דרכו כפועל פשוט במפעל.

התקבל לעבודה  24גדל בשכונה הסמוכה למפעל, ולא סיים אפילו בית ספר יסודי. בגיל  ג'וני

, שני בעלי המפעל. בביל ובמרטיןבמפעל, וכמו כל הפועלים, הוא הביט בחשש וביראת כבוד 

 הם היו מסתובבים באולמות הייצור,  גוערים בפועלים ונותנים הוראות למנהלי המשמרת.

נהג לקנות מדי שבוע כרטיס של מפעל  ג'ונישינה כרטיס הגרלה קטן את חייו.  12אך בגיל 

 הפיס האמריקני, הפעם ציפתה לו הפתעה גדולה. ג'וני גרף את הפרס הגדול בלי שותפים.

תוך כמה שעות פשטה השמועה בשכונה. היו רבים שקינאו במיליונר החדש, והיו מעטים 

ששמחו בשמחתו. החלטתו הראשונה של ג'וני הייתה לעזוב את עבודתו המפרכת במפעל, אלא 

 שאז התקשר אליו ביל, אחד השותפים, והזמין אותו לפגישה.

, שמרטיןלרכוש את מחצית המפעל. הוא סיפר לו  -לא פחות ולא יותר  - לג'וניהציע ביל 

השותף השני, הפסיד כסף רב בעסק אחר, והוא חייב למכור את חלקו. 'במקום להכניס אדם 

זר ולא מוכר, אני מעדיף להכניס אותך כשותף', אמר ביל לג'וני ההמום. 'אתה גם מכיר את 

 העסק 'מלמטה', ובוודאי יהיו לך הצעות ייעול במפעל.'

העסקה נסגרה, וג'וני עבר מאולמות הייצור למשרדי ההנהלה. הוא התגלה כבחור עם ראש, 

למד את תורת הניהול, וכפי שביל צפה, אף הכניס שינויים מבורכים שהזניקו את המפעל 

קדימה. חבריו הפועלים שמחו בהצלחתו וקיבלו את מרותו. בניגוד לשותף הקודם, שהיה נוזף 

 בהם על כל דבר קטן, ג'וני ניהל את המפעל ביד רמה, אך התחשב בהם ונהג בהם בהגינות.

אימת הפועלים לשעבר, השותף הקודם  מרטין,רק עם דבר אחד הייתה לג'וני בעיה: 

שהתרושש מכל נכסיו, נותר עדיין לעבוד במפעל. הוא הועסק כמנהל חשבונות זוטר וישב 

בחדר קטן בקצה המסדרון. זה לא הפריע לג'וני, הבעיה הייתה שהוא לא הצליח להשתחרר 

מהפחד ממרטין שהתפתח אצלו בשנות עבודתו כפועל. לשותף לשעבר היו דעות כיצד יש 

לנהל את המפעל והוא לא חשש להביע אותן, ועל אף שג'וני חשב אחרת, הוא השתתק ולא 

היה מסוגל לחלוק עליו. ג'וני חש קטן לעומת מרטין המתנשא והזועף, אף כי היה עכשיו הבוס 

שלו. הוא למשל לא הצליח אף פעם להורות למרטין להיכנס אליו למשרד, וכשהיה צריך 

 להעביר לו מסמך כלשהו, היה פוסע עד סוף המסדרון ומגיש לו את הנייר אישית.

, פנה אליו ביל, 'לך 'מרטין'יום אחד ישבו ביל וג'וני, כשהשותף לשעבר נכנס למשרד. 

תעשה לנו קפה'. מרטין החוויר מרוב השפלה. 'אני מנהל חשבונות', מלמל, 'לא מלצר'.'אתה 

 אחד העובדים כאן,' אמר ביל בקשיחות, 'ותעשה מה שאומרים לך, ואם לא, אתה יכול ללכת'.

 מרטין, שהיה זקוק לכל דולר במצבו הנואש, יצא מהחדר וחזר עם שתי כוסות קפה.

'ועכשיו קח את סל הניירות, ותשליך אותו לפח', הורה לו ביל. ג'וני התכווץ במקומו מרוב 

 מבוכה. היה קשה לו לראות את השפלתו, והוא לא הבין מדוע ביל מתנהג בצורה כזו.

 וזו לא הייתה הפעם האחרונה. מאותו יום נהג ביל במרטין בזלזול וִהרבה להשפיל אותו.

לאחר שבועיים התקיימה ישיבת הנהלה, ואליה הוזמן גם מרטין. שוב הוא החל לדבר ומתח 

ביקורת על השינויים שנעשים במפעל לעומת התקופה שלו. הפעם ג'וני לא שתק כמו תמיד. 

עכשיו הוא היה מלא אומץ. הוא קטע את דבריו של מרטין אחרי חצי משפט. 'לא ביקשנו 

 לשמוע את דעתך', אמר בחדות. 'שב בשקט ותענה רק אם ישאלו אותך.'

אחרי רגע הביט ג'וני בביל במבט של תודה. עכשיו הוא הבין מה עשה ביל. סדרת ההשפלות 

 של מרטין נועדה כדי לתת לו, לג'וני, להשתחרר מהפחד והאימה שהוא חש תמיד ממרטין.

בחג הפסח אנו מציינים את יציאת מצרים. בני ישראל היו משועבדים במצרים מבחינה גופנית, 

גם מבחינה נפשית. הם היו ַעם של עבדים מושפלים במשך דורות רבים,  -אך לא פחות מכך

 ובמשך מאות שנים התרגלו לראות במְצִרים את אדוניהם.

כאשר הקב'ה הוציא את בני ישראל ממצריים, הם השתחררו מבחינה גופנית, אך בנפשם 

נותרו עדיין עבדים. עדיין נותרה להם מנטליות של עבדים משועבדים, שכשרואים מצרי 

 ברחוב, הם מתמלאים פחד ואימה...

מה עשה הקב'ה? הביא את המצרים לרדוף אחריהם, הטביע אותם בים ושיבר את גאוותם. רק 

עכשיו, כשבני ישראל ראו בעיניהם את המצרים טובעים ואובדים, הם השתחררו מהשעבוד 

 )שלום לעם(הנפשי ויכלו להפוך לעם גאה, לקבל את התורה ולהיכנס לארץ ישראל. 

בתחלת ליל ארבעה עשר בניסן בודקים את החמץ לאור הנר. וזמן א. 

בדיקת חמץ הוא אחר צאת הכוכבים תיכף ומיד. דהיינו כעשרים דקות 

 לאחר שקיעת החמה.

אף על פי שאין מברכים על ספק מצוה מן התורה, מכל מקום על ב. 

בדיקת חמץ מברכים אף שיש ספק אם יש חמץ בבית או לא. ולכן קודם 

שיתחיל לבדוק מברך ברוך אתה ה' אמ"ה אשר קדשנו במצותיו וצונו על 

 ביעור חמץ.

אסור לדבר בין הברכה לבדיקה, ואם עבר ודיבר טרם שהתחיל לבדוק ג. 

בדברים שאינם מענין הבדיקה, צריך לחזור ולברך. ובאמצע הבדיקה 

רשאי לדבר בכל מה שיש בו צורך הבדיקה, אבל לא ישיח בדברים 

  אחרים מתחלת הבדיקה עד סופה

  אם התחיל לבדוק בלא ברכה, יברך כל זמן שלא סיים בדיקתו.ד. 

אין מברכים שהחיינו על מצות בדיקת חמץ, ומכל מקום הואיל וכמה ה. 

פוסקים כתבו שצריך לברך שהחיינו על הבדיקה, נכון להשתדל להשיג 

פרי חדש, ולהניחו לפניו בשעת הברכה שלפני הבדיקה, ואחר שיתחיל 

  בבדיקה, יברך על הפרי ויאכלנו

בברכה אחת שמברך על הבדיקה, יכול לבדוק כמה בתים או חנויות, ו. 

ומכל מקום, אם הם רחוקים ממש, יכוין בשעת הברכה "על ביעור חמץ" 

שמברך לפני בדיקתו בבית, שאינו רוצה לצאת ידי חובת הברכה אלא רק 

 על הבדיקה שבביתו, ואז יוכל לברך שנית על הבדיקה שבחנות.

אם קשה לו לבדוק בעצמו בכל חדרי הבית, יוכל להעמיד אצלו מבני ז.

ביתו או ממכריו בשעה שהוא מברך על הבדיקה, והם יתכוונו לצאת 

בברכתו ויענו אחריו אמן, ואחר כך יתפזרו לבדוק איש איש במקומו על 

 סמך הברכה שבירך בעל הבית.

מי שיש לו מכונית פרטית, צריך לבדקה בליל י"ד לאור הנר, כמצות ח. 

חז"ל. ואף על פי שמנקים היטב את המכונית לפני ליל י"ד. ואפילו אינו 

  רוצה להשתמש במכונית בכל ימי הפסח, צריך לבדוק אותה מן החמץ.

 הגעלת כלים
 כתבו כמה גדולים המטה משה כתב 

 וחכמים שיש לנהוג להגעיל כלים קודם פסח

 ימים.‘ ג 

  שיירי כנסת הגדולהבשם בכף החיים וכתב 

 שהנשים שלנו החמירו על עצמן להגעית כלים 

 מראש חדש, וכשר הדבר שיעשו בנחת ולא בבלבול.

 שבת הגדול
ועכשיו נוהגים לדרוש בשבת  -המשנה ברורהכתב 

 ‘ הגדול ושבת שובה, והעיקר להורות לעם דרכי ה

ללמד המעשה אשר יעשון דהיינו דיני הגעלה וביעור 

חמץ ושאר הלכות פסח, אבל אם יהיה הדרשה רק 

 בפלפול או דרוש בעלמא לא יוצאים ידי חובתן.

 מנהג -עמודי שמיםבסידורו ץ “היעבכתב 

 ישראל שבכל מקום דורש בו הרב לציבור  

 להודיעם דינים השייכים לפסח, ולהוכיחן

 ולהזהירם גם על ביעור המעשים 

 המקולקלים והדעות  

 הסרוחות.


