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 ?מה חשיבות הסדר והניקיון
 ?האם יש על פי התורה הקדושה חשיבות לסדר וניקיון

 …לנפש, ובכלל’, ואם כן מה החשיבות לעבודת ה

 .ישמור אתכם יאריך ימיכם בטוב ושנותיכם בנעימים לעולם הזה והבא’ תודה רבה הרב ה

 תשובה:

(פרק ’ כן. נתבאר בהרחבה בשיעור להכנה לפסח, בנושא נקיונות לפסח. והודפס בבלבבי חלק ו

 .)יח

 ליל הסדר והגדה -פסח
שיש לאכול כל הסדר בכובד ראש ובלא דברים בטלים, ומי שאוכלו כראוי זוכה ’ ה הק”השל

אמנם זה קשה מאד כשאוכלים עם ’. להרבה דברים עליונים, השגות גבוהות, מחילת עוונות, וכו

כ איך יכולים לקיים ”ט וא”ירה בדיחה של שמחת יובני משפחה ובפרט משום שצריך להיות או

 ?ה הוא רק ליחידי סגולה”ה במדרגתנו? או שדברי השל”דברי השל

 תשובה:

של שמחת החג, אינם דברים בטלים אלא דיבורי מצוה.  א. דיבורים שנותנים אווירה נעימה

 .ובמקום גילה שם תהא רעדה

 שאלה:

ב) האם אמירת הגדה הוי תפילה, או דביקות באורות הזמן, או התעוררות לאיזה נקודות בעבודה 

 ?ובנפש, או סתם לספר הניסים ובשבח המקום כפשוטו

 תשובה:

ב. כל אחד ואחד עליו לדבוק בהגדה לפי מדרגתו. ההגדה נמצאת בכל המדרגות, ועל כל אחד 

 .להתחבר אליה במקומו ומדרגתו

 שאלה:

סברא לומר שהבעל צפון עצמו הוא הוא האינטרנט, ושהטכנולוגיה הזו  ג) ביציאת מצרים האם יש

היא טמון בתוך הבעל צפון גם בשעה שיצאו ממצרים, כיון שבעל צפון הוא השער הנון דטומאה 
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כ נמצא שהאינטרנט היה מונח בתוך העבודה הזרה הזו גם אז בשעת ”והוא הוא האינטרנט, א

כ שלעולם היה טמון טומאה זו בהעלם בתוך האי ”א איציאת מצרים? ואם נכון הדברים, נמצ

 ?עלמא, רק שלא נתגלה בפועל עד אחרית הימים

 תשובה:

 .ג. כן! בכח ולא בפועל

 שאלה:

ד) למה כוס של אליהו בא בין כוס שלישי לרביעי, לכאורה היה נכון יותר לבוא אחר כוס רביעי 

 כוסות ראשונות הם עולם לפני הגאולה ואילו’ ל משום דג”שהוא כנגד הגאולה האחרונה, והאם י

 ?כ כוס של אליהו בא דייקא אחר כוס השלישי”הוא כנגד הגאולה וע’ מכוס ד

 תשובה:

”. לא מתפרשין לעלמין“א, ”וד, אוה שאין בהם פיר”ה שבשם הוי-ד. כי כוס ראשון ושני כנגד י

ה, שבהם יש פירוד, ואליהו בא לעשות ”ה שבשם הוי-כ כוס שלישית ורביעית כנגד ו”משא

 .’ה –’ לנוק’, ו –א ”שלום בית, בין ז”, שלום“

 שאלה:

 ?ה) האם אליהו בא בפועל אל הבית, או שהכוס של אליהו הוא רק לכבודו

 תשובה:

 .ה. תלוי לפי זכות בעל הבית, והבית

 שאלה:

 ?אם יש כלים טמאים בתוך ביתו’ ו) אם אליהו בא להבית, האם הוא בא אפי

 תשובה:

 .ו. לא

 שאלה:

חושך בגאולה אחרונה כל א אמר דלא כהגאולה ראשונה שאז מתו רוב ישראל במכת ”ז) השפ

 ו. ”ישראל נגאלו, וקשה דהא אמר הרב תמיד שאלו שמחוברים לשער הנון דטומאה לא יגאלו ח
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 תשובה:

 .ר”ז. כך אמר לפי ערך דורו. והלואי שכן יהא אכי

 שאלה:

פ ”עכח) מהו העבודה בשביעי של פסח, האם לדבק נפשו במדרגת שירה ובמדרגת מסירות נפש 

 ?(באור מקיף

 תשובה:

 .כ שירה, בהצלחה”פש, כנחשון בן עמינדב, ואחח. תחילה מסירות נ

 א”חג כשר שמח להרב שליט
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 שאל לבי ספרמ

  –שפע מוצרים כשרים לפסח 
 סתירה למנהג הדורות הקודמים

המוני בית ישראל יוצאים לקניות, השווקים מלאים במאות ואלפי ’, ערבי פסחים‘בימים אלו 

יסה הפנימית, האם מוצרים כשרים לפסח למהדרין במגוון כשרויות. השאלה הנשאלת לפי התפ

כיצד “ם ”להכניס את כל השפע הזה הביתה כדי לשמח את בני הבית וכמו שכותב הרמב

או שמא יש לנו לאחוז במנהג דורות הראשונים ”? הקטנים נותן להם קליות ואגוזים ומגדנות

חדש אסור מן ”[מנהג שהקיף את כל העדות והחוגים] שלא הכניסו כמעט דבר מן החוץ, ו

 ?”התורה

 תשובה:

ראוי לחיות כפי הקרוב יותר לדורות הקודמים, אולם מאידך יש לצרף לזה את מדרגתו ומדרגת 

 .בני ביתו ואופי נפשם לפי האור והכלים של דור זה

 כיצד מתמודדים עם המטלות של ערב פסח
ליחים להתמודד עם המטלות של ערב פסח, מצד אחד הנקיונות של רבים הם ההורים שלא מצ

פסח בעיצומן, מצד שני הילדים הקטנים מסתובבים בחוסר מעש בין רגלי ההורים ודורשים את 

 ?שלהם. איך אפשר להתמודד עם זה

 תשובה:

יש להקצות מתוך כל הימים האלה, יום מיוחד, שמוקדש לצורך פעילות נאותה ויחס לילדים. 

בד זאת יש להקצות בכל יום זמן מסויים ולו המועט ביותר, אולם זמן שיש בו ממש, בו מל

עוצרים את הנקיונות ונותנים את היחס הראוי והנכון לילדים. מנוחה זו מועלת לא רק לילדים 

 .אלא אף להורים עצמם
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 הסדר רגועים ושמחיםכיצד להגיע לליל 
הורים רבים מרוב עמל ויגיעה להכין את הסדר כיאה וכיאות, מתמוטטים במהלך ליל הסדר 

 ?גופנית ולפעמים גם נפשית, מהי העצה היעוצה להגיע לליל הסדר רגועים ושמחים

 תשובה:

 .א. לעבור ימים אלו מתוך מודעות פנימית

 .ב. לפעול ולהפסיק וחוזר חלילה, הפסקה של ישוב דעת

 .ג. ליצוק תוכן פנימי לתוך מהלך המעשה החיצוני

 בענין מנהג האפיקומן
מנהג האפיקומן כפי שהוא נהוג היום, האם הוא סותר את התפיסה הפנימית של ליל הסדר 

במידת האפשר יש לבטלו? או שאדרבא מנהג זה מוסיף חויתיות חיובית לליל הסדר, ומחבר את ו

 ?כל בני הבית לשמחת המצוה

 תשובה:

לא לבטל. אולם למצוא אופן של נקודה חיובית בדבר ולהתרכז בה. כגון שזה משל לחפש 

 .”לעתיד לבואאור הצפון לצדיקים “שענינו הוא ”, צפון“נסתרות, שזהו המכוון ליל הסדר 

 ליל סדר עם משפחה הכוללת 
 בנים ובנות מגילאים שונים

משפחה הכוללת בנים ובנות מגילאים שונים, האם עדיף להתמקד בסיפור הפשטי של ההגדה 

או להתמקד בסיפור השכלי של  במשלים וסיפורים על חשבון המבוגרים שלא יגלו ענין בזה?

 ?ההגדה על חשבון הקטנים שלא יבינו מה נאמר כאן

 תשובה:

 .לשלב בחכמה, ומתוך קשב נפשי בכל עת מה רמת הריכוז, ולפי זה להתאים את סיפורו
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 לקבלת העלון השבועי בדוא"ל, 

 וכן מקבץ שאלות ותשובות לפי סדר הפרשיות, 

 יש לשלוח בקשה לכתובת:

info@bilvavi.net 

 [לקבלת העלון השבועי והשו"ת דרך הפקס, 

 ]03-548-0529יש לשלוח בקשה למספר הפקס 

 

 לבירורים בנושאי "בלבבי משכן אבנה" ניתן 

 לפנות למערכת באופנים הבאים:

   548-03- 05294 ·פקס· 8588-763-052 טלפון

 9116302ירושלים מיקוד  16452ת.ד. 

info@bilvavi.net 

  

 

 שיעורי מורינו הרב שליט"א מופיעים ב"קול הלשון"

 USA 718.521.5231|  073.295.1245ישראל 
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