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çñô ìù éòéáù Y çñô
¯ íåé÷ä úãîì äæî àáì äáéñ äéäé
à÷åãå ,çéèáîä ìù åúçèáä åá íéå÷éù
åéúåãéîá äùãç äòéãé éäåæå ,äæ êøã ìò
úéùàø ãåñé éë ,ìåãâ ãåñéå ,ä"á÷ä ìù
ñàã' ,ïåçèáäå äðåîàä íä íéøáãä ìë
úà øåáòì ùé äìéçú) 'ïééâëøåã øòéøô óøàã
úåîéìùì äáéñ äéäú úàæå ,(äðåîàä áìù
ä"á÷ä âäðúä æ"ãò .íéé÷îä ìù íåé÷ä
ìë íäì çéèáäù ,íéùåã÷ä åðéúåáà íò
äæ ìò åçèáå åá åðéîàä íäå ,úéøçàä
ãåñéäå úåëæä äéä äæå ,øåîâ ïåçèáá
,íéøöî úàéöé ïéðòì åðéëæ åðîî øùà
äðåîàä úåëæáå .'åë ,äçèáää íåé÷ ì"ø
øñç å"ç äéä íàå ,úåçìöää ìëì åðéëæ
íåé÷ éãéì åðàá àì ïåçèáå äðåîàá èòî
. אã"ëò .íéøáãä
ãçà íëçå ïåáð ÷éãöî éúòîùå
ò"ö ïééãòù (àìôð ùãçîå 'ï÷îò'
äáéñä ïëà íà ,íéøéäáä åéøáãá
äîéìùä 'íúðåîà' àéä íúìåàâì
åðéîàäù øçà íâ òåãî ,àøåáä úçèáäá
àåäå)

בזכות האמונה – ישועה הבאה רק ע"י האמונה

íéøåîéù ìéì' ,(áî áé úåîù) äøåú äøîà
ä"á÷ä äéäù ,é"ùøáå ,''äì àåä
íàéöåäì åúçèáä íéé÷ì äôöîå áùåé
ìãåâî äéä äæ ìëå .ì"ëò ,íéøöî õøàî
äìéçúîù ,ìàøùéì ä"á÷ä ìù åúåáéáç
àáé éúî äôöîå øîåù äéäå ,íçéèáä
åéðáì åúçèáä íéé÷ì äìåàâä õ÷ úò
øéîî íçåøé éáø ö"äâä äù÷äå .åéáåäà
êøöåä òåãî (è÷ ãåîò äøåú úòã) ,ì"öæ
éã äéä àì éëå ,äìéçú çéèáäì ä"á÷ä
,íéøöîî íàéöåéù Y ìòåôá äééùòä íöòá
¯ äæ 'êìäî'á ùé çååøå úéìëú äîå
.íéé÷ì ë"çàå äìéçú çéèáäì
,÷åúîå ãîçð øåàéá íù øàáîå
àåäå ,ä"á÷ä úåãéîî äæ éë
úéùàø éë ,ú"éùä úâäðäá ìåãâ ø÷éò
àìå çéèáäì íãå÷î àéä åúâäðä ìë
ïéîàé çèáåîäù ,àåä äæî ïååëîäå ,øúåé
äæå ,çåèá úåéäìå äîìù äðåîà äæá
(ì"æå)

 כי. עוד אנו למדי כא: וז"ל. בהמש דבריו ש הוסי רבי ירוח מעני לעני.א
 וכשאח"כ הוא מקיי, כשאחד מבטיח דבר מה למי שהוא, במדת בשר וד
 הוא עושה מה שעושה מצד, הנה הקיו הזה הוא כדבר של בעל כרחו,הבטחתו
 כי חפ חסד, אבל לא כ היא מדת הקב"ה, ולא מחפ רצונו כלל,הכרח הבטחתו
' ליל שמורי הוא לה,  ע ההבטחה תיכ הוא ית' שומר ומצפה לרגע הקיו,הוא
 מתי יבא הלילה שבו יוכל, הנה הוא שומר ומצפה לאותו הלילה- ' במדת ה.לקיי הבטחתו

å
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åúçèáä íéé÷ìî ä"á÷ä ë"ë ïéúîä ïééãò
¯ úåìôùä úéìëúì ìàøùé åòéâäù ãò
,äàîåè éøòù è"î ìù äðåúçúä àèåéãá
...ìéöäì éî úà äéä àì øáëù èòîëå
íöåòå ìãåâù ,åøåàéá øîåì ùé àìà
ó÷åúá íéãîåòå íééåìú ,äòåùéäå äìåàâä
ïëìå ,øåîâä ïåçèáäå äðåîàä ÷æåçå
÷îåòì åòéâéù ãò àøåáä íäì ïéúîä

,íùâáå çåøá íéøöî úåìáñ ìù úåìôùä
åöîàúé äæìä àøåðä áöîä éëëåúáù éãë
øö÷ú àì 'ä ãéù ïúéà úðåîàá å÷æçúéå
èòîá åà áøá òéùåäì 'äì øåöòî ïéàå
.'éðìòú áåùú õøàä úåîåäúî' óàå
íâ úéìëúá äðåîàä øåà úà åøéàäùëå
ú"éùä éñéðì åëæ ¯ åéä åá íåäúä é÷îòá
 íéîåöòä åéúåàìôðåב.

כגו ,אד המבטיח לחברו ,למשל ,שלאחרי שבוע ימי ילוונו איזה סכו כס,
הנה מצד 'והלכת בדרכיו' עליו לישב ולצפות מתי כבר יבא הזמ שיוכל לקיי מה
שהבטיח לו ...וד"ל.
ב .מעתה ,נחזה ונתבונ ,כי יסודות נשגבי אלו ה התשובה וההבנה לכל התמיהות
והקושיות ' -מה נשתנה' למיניה המתעוררי בלב האד בימי חלדו .כי לעיתי
עלול מא דהו להרהר בליבו וחישב ע קונהו ,ה אמת ,ידעתי ידעתי כי הנני ביד
לבד ,ו'הבטחת' הטובה כי 'הנני רופא ל' ודאי בא תבוא ,א מדוע כה אחרו פעמי
מרכבותיה ,ופי הרופאי מלא ב'תחזיות קודרות' ...ה"י .ומשנהו יטע א הוא :אמנ
כ ,יוצרי וקוני ,מאמי אני ב'הבטחת' לפקדני בדבר ישועה ורחמי בבני ,חיי אריכי,
ומזוני רויחי ,וזיווגי הגוני  .א קצרה רוחי ,מתי אבוא ואראה עי בעי את ישועת
הגדולה עמי ,הלא זה עיד ועידני שעוברי עלי בריבוי תפילה ותחנוני בכל עת
מצא ,ועדיי לא נושענו...
בר  ,משלמדנו ,שכל קיו ההבטחה הוא רק על ידי עוצ האמונה והבטחו הגמור
בישועת ה' שהבטיח האחרית הטובה ,וכפי שהיה במצרי  .נענה ונאמר לו ,כי לעיתי
גלוי וידוע לפני יודע כל תעלומות ,כי לישועה בכגו דא נצרכת אמונה שלימה בתכלית,
שיד ה' לא תקצר מלהושיע ג כשנראה לעי בשר כי ע"פ דרכי הטבע אי הישועה
נראית בכלל ,ג לאחר שנות המתנה ארוכות ומייסרות ...וא לאחר תקופה ארוכה
שא שדכ לא התקשר ....או שהרופאי מציד סיימו את תפקיד  ...ורק לכשנאיר
את אור האמונה א במצבי אלו של גו חשוכא נזכה במהרה לנהורא רבא.
כה כתב הגה"ק רבי צבי הירש מייזליש אבד"ק ווייצע זי"ע ,וז"ל )בספר 'דבר צבי'(
ליל הסדר .אפ"ל הטע שליל פסח נקרא ליל הסדר ,עפ"י שהבאתי בהקדמה
למקדשי הש )זר זהב ח"א אות מג( מדבר תורה )חלק ט אות לב( שכתב ששמע מכ"ק
זקינו הגה"ק בעל ש שלמה זי"ע ,שהגיד לאלו אשר התרעמו על רוע מזל
והנהגת השי"ת עמ  ,ע"ד משל לאחד שהול בתו אול בהיכלי המל באישו
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äòåùéì íéôöî åðìåë éàãååáù ,øîåìë
íéðîæ ìåçééå úåøúñä éìáî
'íéðòùð åòùéìå íéåå÷î åçöð' àìà ,íéëåøà
éãéì åàåáá ìáà ,èåùôäå áåèä êøãá
÷,åðîî íéöåø äî òãåé åðéàùë àøåð éùå
åðîî íéù÷áîå íéùøåã ãçà øáã ÷øù òãé
.åæ äëéùç éëëåúá óà ïéîàäì Y

æ

למע תזכור – זכירת יצי"מ בכל עת ועונה

äæä ïîæì åðòéâäå åðîéé÷å åðééçäù êåøá
åðúàö ãòåî ,åðúåøç ïîæì Y
àøåáäù òéãåäì åð÷ñò ø÷éò äá ,íéøöîî
 íéàåøáä ìëì âéäðîå àøåá àåä ù"áúéג,
àøåáä úðååë ø÷éò äúééä úàæ éøäå
(á é úåîù) áéúëãë ,íéøöîî åðàéöåäá

לילה כשהחש יכסה אר ,והנה כלי הבית הרהיטי היפי כהשולחנות והכסאות
הנצרכי לשימוש ולנוי ,עומדי באמצע האול כנהוג ,והכסיל שבחוש הול
ונכשל בע בכל פסיעה ופסיעה ,מתפלא וכועס על מה עשו ככה למלא ההיכל
בכלי שוני  ,ועל ידי כ יכשלו ב העוברי ויוזקו עי"ז ,אמנ כשיזרח השמש
או כישדליק נר ,כבר יראה שהכל עומד במקומו הראוי ,בסדר הנכו לצור וליופי
הבית וא"א באופ אחר ,כמו"כ ,ההולכי בחוש הגלות חושבי לפי דעת  ,כי
לא כ צרי להתנהג ,ויש לה קושיות על הנהגת הבוי"ת עמה  ,אמנ כשיזרח
אור שמשו של משיח ,כבר יראה ויתברר לעי כל ,כי כ היה צרי להיות בלי שו
שינוי כלל ,עכ"ד ,ועיי ב'חובת הלבבות' בפתח שער הבחינה מתק לשונו .ובזה
פירשתי התרגו עה"פ )שמות כא ,א( ואלה המשפטי אשר תשי לפניה  ,ואילי
דיניא די תסדר קדמיהו ,היינו ואילי דיניא ,א שורה חלילה על האד דיני אז
יראה די תסדר קדמיהו ,שידע שהכל הוא בסדר והכל לטובה והב.
ואחרי שבליל פסח נתגלה האור שהייתה ביציאת מצרי ומאירה כיו  ,וכל אחד
ואחד לפי הדרגתו נפקחו עיניו ורואה שהקב"ה מנהיג הכל בסדר טוב ויפה ,וכל
מה שהיה קשה לו כל השנה על הנהגות הבורא ,בהגיע ליל פסח הוא רואה שהכל
בסדר ,לכ נקרא ליל זה ליל הסדר.
סיפר הרה"ח רבי ראוב אייזנער ז"ל )מחסידי גור שלפני המלחמה והארי ימי הרבה
אחריה( שבכל עת שהותו הארוכה במחנות עבודה וכו' ,החזיק את עצמו ע ווארט
שאחד מידידו אמר לו בש הרה"ק מקאצק זי"ע על הפסוק )תהלי לג ג-ד( 'הטיבו
נג בתרועה כי ישר דבר ה'' ,היטיבו נג  -מ'דאר גוט זינגע )יש לנג היטב( בתרועה
 בימי קשי  ,בה עוברי על האד צרות ויסורי )תרועה ,מלשו בכייה ושבירה ימיקשי( כיצד יתחזק – בידיעה שישר דבר ה' ,יתחזק תמיד באמונה שכל מה שהקב"ה
עושה הוא טוב וישר .ובזה התחזק ר"א ועבר בשלו את כל שנות המלחמה.
ג .כתב בספר החינו )מצווה כא( דלכ ציוונו הבורא בתורתו כמה וכמה פעמי מצוות
זכירת יציאת מצרי  ,כי הוא יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו ואמונתינו ,שנכיר
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שהוא אדו עול אשר מל ,והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה ,לשנות
הנהגת עול כרצונו הטוב בכל עת ושעה.
שמעתי מבעל המעשה ,איש יהודי ת"ח מופלג וירא"ש מרבי  ,היושב בעי"ת
לאנדא יצ"ו ,ביו ה' פרשת תזריע תשע"ט החלו בני ביתו לחוש שלא בטוב,
כשהיא משתעלת שיעולי חזקי וקשי  ,מיד פנתה אל הרופא ,שבדק את הריאות
וגילה את אזנה שהריאות בריאי ושלמי  ,אלא שהיא סובלת מדלקת )(inflammation
בדרכי הנשימה ,ושלחה לביתה כשהוא מורה לה לבלוע בכל יו איזה מעדיצי
)כדורי( ,ויהי מק יומיי – ביו ראשו פרשת מצורע החלה האשה להרגיש ברע,
כשיסורי קשי תוקפי אותה ,בלית ברירה התקשרו למוקד רפואי דחו )היות
וביו ראשו בשבת שובתי ש הרופאי מעבודת( ואחר די ודברי  ,ובירורי שוני נקבע
לה תור לחזות את פני הרופא בשעה  12:30בלילה )חידוש כשלעצמו ,הואיל ובדר"כ ה
נותני תור עד חצי שעה הקרובה ,וכא נתנו לה באיחור של שעתיי ומחצה( ובבוא לפני הרופא,
בדקה הרופא ואמר שאינו רואה מאומה ,אבל ליתר בטחו הוא מעניק לה כלי
מיוחד בו נמצא נוזל מיוחד להזריקו לתו הקנה והא מרחיב את דרכי הנשימה
ומקל על הנשימה )כעי 'מש'( ,ולעת הצור ישתמשו בו ...מש חזר היהודי הביתה
ובעברו בשעה  1:30בלילה בסמו לביהמ"ד הגדול ד'סאטמאר מצא בסמו לו
)במקו דשא ועשבי( יושב אבר על ספסל כשראשו מוטה כלפי מעלה ובוהה
בשמיי  ...מתחילה חשב שלא לתת דרור ליצר סקרנותו )נייגעריקייט( לבדוק מה
מעשיו של האבר במקו שומ באישו ליל ,אבל מיד סב על עקביו ונסע ברכבו
למקו הדשא ,מיהר לרדת ,ושאל את האבר ,מ'קע דיר עפעס העלפע )אפשר
לעזור למע"כ(...ענה האבר בקול ענות חלושה ,אהה ...אהה ...כשנשמע מתו קולו
שא בקושי הוא נוש את נשימותיו ,והיה נראה כי א כפסע בינו ובי העליה
לישיבה של מעלה ,מיד נזכר האיש שברכבו מוכ אותו כלי המיקל על הנשימה,
נטל הכלי והזריק בפי האבר ותו שניות ספורות חזר לנשו תמידי כסדר ,ותשב
רוחו אליו ,והאבר הודה למטיבו כי קיי בו 'מחיה מתי ' כפשוטו ממש )לאחמ"כ
הזעיקו את אנשי ההצלה ,וטיפלו בו כפי הראוי לו( ,כשהוא מספר 'היו יצאתי' מביתי שבבני
ברק ו'היו באתי' הנה ,ומששכבתי לישו הרגשתי כי נשימתי נאבדה ממני ,מיד
נסיתי לעשות כמה פעולות להחזיר נשימתי בקרבי ולא עלה יפה בידי ,עד שמיהרתי
לצאת החוצה לאויר עול וג לא הועיל ,ובעברי ליד הספסל כמעט נפלתי שדוד
עליו ,עד שכעבור מספר רגעי עברת כא והצלת אותי .ונגלה לפניה כמה סיבב
הקב"ה להציל נפש אחת מישראל ,שהאשה לא הרגישה בטוב ,וג נקבע לה תור
באיחור של שעתיי ומחצה )מה שבדר"כ נותני עד חצי שעה( וחזר באותו רגע ממש
שהוצר לו האבר מבני ברק – לא רגע לפניו ולא לאחריו ,ועל הכל שהרופא
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ìëì äùòéå äùåòå äùò åãáì àåäå
 íéùòîäהúåëîä øùò úéìëú ø÷éò åäæå ,
éùòî çáùé øåãì øåãù Y íéñðä øàùå
éãé ìòå .íéøöî úàéöé éñéðá 'ä úåàìôðå
éë íúòãéå ¯ äðåîàä úøëäì åàåáé äæ
– שלא לצור כלל ,רק לצור

מסר בידו כלי העזר לסדר נשימותיו של אד
האבר האורח.
ד .הרה"ק מהר"י מבעלזא זי"ע )בספרו ,תחילת פרשת בא( דקדק בלשו הכתוב )שמות י
ב( 'ולמע תספר באזני בנ וב בנ את אשר התעללתי במצרי ואת אותותי
אשר שמתי ב וידעת כי אני ה'' ,שלכאורה היה צרי לומר 'וידעו כי אני ה'',
שהרי המדובר הוא על 'אזני בנ וב בנ' ,שה ידעו את יד ה' וגבורתו ,אלא
ביאורו ,וז"ל ,דכאשר אד רוצה להשריש בלב חברו דבר אמונה או שרוצה להוכיחו
צרי מקוד הוא בעצמו להאמי באותו הדבר אמונה שלימה ולקשט את עצמו
תחלה ואז יהיו דבריו 'יוצאי מ הלב' ונכנסי אל הלב ,אבל א לא יחזק בתו
עצמו את האמונה ,לא יוכל להשפיע אותה לאחר .וזהו פירוש הפסוק ,ולמע תספר
באזני בנ וב בנ  -שכדי לקבוע האמונה בלב בניכ צריכי את בתחילה לדעת
בעצמכ כי אני ד' ולהאמי באמונה שלימה ואז תוכלו לקבוע האמונה בלב בניכ .
ה .בדר כלל ,בימי צעירותו יש לאד כל מיני דמיונות 'תכניות' )פלענער( ומחשבות
אודות עתידו במש כל ימי חייו ,מה יהיה עמו בעניי בני חיי ומזוני ,וכל שאר
הענייני  .אמנ ע הגיעו לשנות העמידה ,הרי מזמ לזמ הינו מכיר בעוד ועוד
ענייני כי הקב"ה מנהיג ומנהל עולמו ,וסו דבר יהיה כפי רצו הבורא ,ולא כפי
ש'רבות מחשבות בלב איש' .יש שהמליצו על כ ,כי כמו מנהג המלחמות כאשר
צבא מדינה אחת נכנע בפני הצבא שכנגדו ,אזי ירימו הנכנעי 'דגל לב' כאות
כניעה ,להראות שה מקבלי על עצמ את מרות המדינה המנצחת אות  ,כמו
כ גבי האד  ,בהגיעו לשנות העמידה מתחילי שערותיו להלבי ,והוא כעי דגל
לב לגבי הקב"ה – שמידי כמה שבועות מוציא עוד שיער לב ,להראות הכנעתו,
ולומר א בעני פלוני הנני מכניע את עצמי ,והנני מכיר כי בורא עול הוא המנהיג
ולא אנכי ,ואח"כ מוסי להודות בעוד עני וכו' וכו' .א החכ עיניו בראשו ,וכבר
בצעירותו אינו בוטח וסומ על כוחותיו ,ומבטל דעתו להקב"ה בשלימות.
אולי לכ לובשי קיטל בלילי פסחי – כי בלילה הזה מאיר ובא אור האמונה,
ובזה מראה האד ש'כולו לב' לא רק שערה פה ושערה ש  ,וכולו מכיר ונכנע תחת
ממשלת הבורא כי אדו עול ובידו הכח והממשלה בכל הנהגת העול כולו
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),äèîìî åòáöà ó÷åð íãà ïéà' (:æ ïéìåç
êéøàäå) .'äìòîìî åéìò ïéæéøëî ïë íà àìà
.(ò"éæ ùéåéè õøéä éìúôð åðéáøì 'øåâä øôñ'á äæá
.ì"æå (àá ô"åñá) 'ï"áîø'ä ïë áúë øáëå
ïòîì íéúôåîá áåúëä øîàé ïëìå
éðåîë ïéà éë ...õøàä áø÷á 'ä éðà éë òãú

àåäù ,úìåëéä ìò úåøåäì ¯ õøàä ìëá
úåúåàä ë"à ...åãéá áëòî ïéà ,ìëá èéìù
úðåîàá íéðîàð íéãò íéìåãâä íéúôåîäå
÷ìç íãàì ïéàù ...äìåë äøåúáå àøåáä
åðéøáã ìëá ïéîàðù ãò åðéáø äùî úøåúá
åâäðîå òáè íäá ïéà ,íéñéð íìåëù åðéø÷îå
 ãéçéá ïéá íéáøá ïéá 'íìåò ìùוåðéìòå .
úåéîéðôá áèéä íáéùäìå ,åéøáãá ïðåáúäì
ìëä àìà íìåòá òáè ìë ïéàù ¯ åðáì
 'ä úàî úéñéð äâäðäáז.

וכבר מרומז בקרא )ויקרא יג יג( 'כולו הפ לב טהור הוא' – כשמכניע עצמו לגמרי
אל הקב"ה אז טהור הוא ונרפא מצרעתו.
ו .ידוע שהרה"ק ה'בית אהר' זי"ע ציווה לחסידיו שילמדו את דברי הרמב" הללו
בכל יו ויו .
ז .ופשיטא שעיקר מצות סיפור יציאת מצרי הוא להתבונ ולהעמיק בה ,ולא רק
להוציא בשפתיו בכדי לצאת ידי חובתו ,ויתבונ היטב ביסודות האמונה הנרמזי
בסיפור זה .המשיל הרה"ק ה'חת סופר' זי"ע )עיי' הגדת רבי שלו' שבדרו ,ד"ה קרע לנו
את הי( ל'מומחה' שהיה עושה פסלי ובכל גלילותיו לא היה מומחה בדומה לו,
במש ששה חדשי עבד האיש ועשה פסל של סוס והעלה בידו דמות סוס שהיה
נראה כאמיתי ממש ,משגמר מלאכתו העמיד את ה'סוס' ברחוב העיר וישב על
גביו כדי שעוברי אורח יתפעלו מעבודתו ומעשה אומ שהוציא מתחת ידו ...מה
רבתה פליאתו כי 'אי איש ש על לב' ואפילו אחד מהעוברי ושבי לא ש לבו
שיש כא דבר פלא ...הלה 'נפגע' מכ עד מאד ,ויל לדרוש בעצת ידידיו מה
חסרו יש בסוסי הנכבד ...ויאמרו לו אוהביו ,טעות ביד ,כי אדרבה ,לרוב ה'אומנות'
שבמעשי יד להתפאר נראה הסוס כמו סוס רגיל ומה מקו יש בו להתפעלות,
כדר שאי עוברי אורח מתפעלי כשרואי סוס אמיתי ברחוב העיר ,דהרי 'כמה
סוסי איכא בשוקא' .ויעצוהו ,שיקח את הפסל ויחתו אותו לשני  ,ובזה ישתוממו
כל עוברי אורח כיצד אירע הדבר שעומד ברחוב סוס שנחצה לשני  ...ורק אז
יכירו וידעו שבעצ הוא רק פסל ולא סוס אמיתי ,ויחשיבו את יגיעתו ואת מעשי
ידיו ....והנמשל ,הקב"ה ברא עול ומלואו ,ואנו מהלכי בו מבלי התפעלות כלל
– בבוקר אנו רואי את השמש בגבורתו ובערב את צבאות השמי בתפארת
ואי איש ש על לב כי 'יש מנהיג לבירה' שברא את עולמו יש מאי בחכמה
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נפלאה עד מאד ...מה עשה הקב"ה ,שידד מערכות הטבע ,הוציאנו ממצרי בעשר
מכות ,בקע את הי  ,אבל לא כדי שנסתכל בעצ הבקיעה ותו לא ,אלא שנבי עי"ז
שכל הבריאה המופלאה מעשי ידיו ה ונכיר את ה'בורא' ,כמו"כ קרע לנו את הי
פסל
והוליכנו ביבשה כדי שנדע בכל עת שא ביבשה הננו כבתו הי  ,כאותו ַ ָ
שהיה צרי לחתו את סוסו כדי שהאנשי יעמדו יתבוננו ויתפעלו .וזה המכוו
בדברי הרמב" דהתכלית של כל הניסי המפורסמי ה לא רק כדי שנתפעל
מהניסי עצמ ,אלא דע"י כ נכיר בניסי הנסתרי שכל הנעשה בזה העול
בהנהגת הבורא נעשה.
וכ כתב הרה"ק ה'יסוד העבודה' זי"ע )ח"ד פ"ג ,וכ הוא בש משמואל הגש"פ ד"ה
ואפילו כולנו חכמי( שכמו שלכל מצווה מתרי"ג המצוות יש סגולה מיוחדת ,וכגו
מצוות ציצית – ולא תתורו אחרי לבבכ  ,כ סגולת מצוות סיפור יציאת מצרי
והלימוד בה להביא את האד לחיזוק באמונתו .כי על ידי שיתעמק בניסי הקב"ה
ושהוא 'בעל היכולת כול ' לשדד כל מערכות הטבע ,הרי אמונתו ובטחונו מתגברי
בקרבו ולא תאבל נפשו בכל אשר יארע אותו ,ובכל עת לא יסמו אלא על הבורא
יתב"ש לבדו.
הגה"ק ה'חפ חיי ' זי"ע נשא משלו לעשיר אחד שהיה לו ארמו מלא בכל
חכמה ביותר שהיתה
טוב ,חיכו ממתקי וכולו מחמדי  ,כמו כ היה לו ציפור ַ ָ
מזמרת בנעימה וזמרה ,והעשיר היה שומר עליה מכל משמר ,והיה משתעשע עמה
בכל יו  .לימי הוצר אותו גביר לצאת למסע ארו ברחבי תבל לצור עסקיו,
והעמיד את אחד ממשרתיו לעמוד על המשמר על שלמות הבית וכל חפציו ,העשיר
העלה על גבי הכתב את כל הנצר לשמירת חפצי וענייני הבית  -למע ידע ויזכור
המשרת את המעשה אשר יעשה מדי יו ביומו ,ואחרו חביב כתב לו את כל עניני
ציפורו יקירתו  -היא סדר מאכלה וכו' ,ולחיזוק הדבר ציוה עליו שיקרא את
ה'פיתקא' דבר יו ביומו למע לא ישכח ח"ו את כל אשר מוטל עליו .כשחזר
העשיר ממסעו חשכו עיניו בראותו את הבית כולו כמהפכת סדו ועמורה ,וביותר
גבר צערו על הציפור שמתה – 'חבל על דאבדי ולא משתכחי' .ויקרא האדו
למשרתו ויגער בו על שהזניח את הבית ,ובפרט על מה שלא האכיל את הציפור
החיה עד שמתה ברעב .נענה המשרת לאמר לא עלי תלונותיכ כי 'עשיתי ככל
אשר ציוויתני' ,ובכל בוקרו של יו תיכ לאחר אמירת 'מודה אני' טר אפנה לאיזה
דבר אחר קראתי בעיו רב בהבעת התיבות בדקדוק רב את כל הנכתב בהאי פיתקא.
כאותו המשרת אנו נדמי  -בעת שאנו קורי שמע בכל יו ומזכירי יציאת
מצרי  ,וכלל אי מתבונני במהות הדברי  ,כי אי כוונת הציווי להזכיר יציאת
מצרי בפה גרידא ,אלא לעורר את הלב באמונה טהורה העומדת לעד.
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ויש לו לאד 'להשי לבו' לקנות בנפשו את קני האמונה והבטחו ,כי בלא זה
א א יראה עי בעי את יד ה' ימצא 'תירוצי ' לומר כי א מקרה הוא ולא מיד
ה' בא לו ,כביאורו של הגרי"ז מבריסק זצוק"ל על האמור בפרשת בא כשהזהיר
משה על 'מכת בכורות' ,ויאמר משה ,כה אמר ה' כחצות הלילה אני יוצא בתו
מצרי )יא ד( ,וברש"י ,אמר משה 'כחצות הלילה' ולא 'בחצות הלילה'  -שמא יטעו
אצטגניני פרעה ויאמר ,משה בדאי הוא .והדברי מבהילי  ,כי עומדי ה לאחר
שכבר הוכו בעשרת המכות ,וב'מכת בכורות' עצמה נאמר )ש ו( 'והיתה צעקה גדולה
בכל אר מצרי  ,אשר כמוהו לא נהייתה וכמוהו לא תוסי' ,וראו הכל את יד ה'
המכה בה  ,ואעפי"כ חשש משה רבינו שמא ידקדקו ב'שעה' ויאמרו אי זה מכוחו
של מקו חלילה ,כי הדבר לא היה מדוייק ברגעי כפי מורה השעות שביד  ...כי
מי שאינו מאמי לא יראה א את הנגלה לנגד עיניו ,בעוד שזה האוחז בפל האמונה
רואה את יד הבורא א בנסתר מעיניו.
ובעני ה'שימת לב' יזכור את דברי הרה"ק רבי לייבל'ע אייגר זי"ע לבאר טע
הנחת הביצה בקערה ,שרמזו חז"ל שכש שביצה זו כל עתידה תלוי בתרנגולת,
א תשב עליה לחמ אותה יצא ממנה אפרוח ,וא לאו תשאר ביצה בעלמא.
כיו"ב הוא סיפור יציאת מצרי בלילי פסחי )וכ בכל השנה כולה( ,א ישי אל ליבו
מה שמוציא בשפתיו ויחזק בעצמו את האמונה הרי תוצאותיה חיי לכל השנה
והשפעתה מרובה לשנות מהות האד  ,וא לאו יהא הכל רק לשעתו .ואנו נלמד
מדיבורי אלו לגבי כל עניני אמונה .כי ככל שנתעמק ביתר שאת ועוז כ יטע
הקב"ה אמונתו בלבנו כיתד אשר לא תימוט )כעי"ז בתורת אמת שנת תרכ"ז ליל ראשו(.
איתא בגמ' )מנחות מג (:לבאר טע הדבר שציוונו הבורא לתת על כנפי הציצית
'פתיל תכלת' .כי 'תכלת דומה לי וי דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד',
וממילא כאשר יסתכל האד בציציותיו יזכר בהקב"ה ויעלה בלבו מורא שמי .
וכבר אמר מי שאמר שלא זו בלבד שבראותו את התכלת אינו נזכר בכיסא הכבוד
אלא כבר ישב ושהה בי )שהוא יותר קרוב ב'דמיו' אל כסא הכבוד( ועדיי לא נזכר
בכיסא הכבוד ...והיא יתכ כדבר הזה.
אלא ביאור הדברי פשוט הוא ,כי בעוד מקו מצינו שיש כוח ב'ראיית' האד
לעורר ה'זכרו' והמחשבה .דאיתא בגמ' )ע"ז כ (:אסור להסתכל בבגדי צבעוני שנאמר
)דברי כג י( ונשמרת מכל דבר רע .ומש נלמד לדיד .דהכל תלוי במה שקוע האד ,
ובמה נתוני מחשבותיו – ובראותו מעי דמעי מדברי הללו מיד ייזכר בגו הדבר
כי מטבע עביות האד הריהו נמש לדברי הללו ,ולכ תביאהו ראיה זו לידי
זכירה ,וכמקרה הזה ממש יהא אצל האד אשר השריש בקרבו 'יראת שמי ' –
כאשר א יראה לנגד עיניו 'תכלת' הדומה לדומה לכסא הכבוד ,מיד יתעורר בו
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ìàøùé éðá åçéùé ïòîì ìëä äéäù ò"éæ ÷ñáòèéååî ÷"äøä ìù åðåùìëå
ïéàå íé÷åìàä àåä 'ä éë åòãéå åéúåàìôðá (àá 'øô ùéøá) 'õøàä éøô'á
äçâùäá ìäðúî íìåòä ìëå ,åãáìî ãåò úà ä"á÷ä ãéáëä òåãî øàáì åàåáá
 ú÷ã÷åãîå úéèøô ,íéèôù íäá äùòå åéãáòå äòøô áìח÷åçø úîàá äðäå' ,
זיכרו כסא הכבוד .וזהו עבודת האד בלילה הזה ובכל השנה לחיות ע אמונה
בהשגחה פרטית ,ואז יספיק לו כל רמז קל להזכיר לו את 'שוכ עד' היושב על
'כסא' ר ונישא.
ח .כתיב )שמות יג ד( 'היו את יוצאי בחודש האביב' ,ופירש רש"י 'וכי לא היינו
יודעי באיזה חודש יצאו ,אלא כ אמר לה  ,ראו חסד שגמלכ  ,שהוציא אתכ
בחודש שהוא כשר לצאת ,לא חמה ולא צינה ולא גשמי ' ,והוא פלא ,וכי בעת
צאת 'מאפילה לאורה ומשעבוד לגאולה' נשאר מקו בלב לחשוב אודות 'חמה
וצינה' השוררת בחוצות וכדומה ,דמי יחשוב בזוטות כאלו בשעה שנעשה לו נס
גדול ונפלא כזה ,ל נא אל אות פליטי חרב בימי ה'מלחמה' ,אשר קפצו מרכבות
המוות באמצע נסיעת וניצלו בניסי ניסי ממוות לחיי  ,ושאל אות הא היה
בימי הה ח או קר ,לח או יבש ,הא ירד גש או שלג ,בוודאי שהנשאל ילעג
על השאלה ,כי באותה שעה לא חשב רק על הצלת חייו ,ולא העלה בדעתו לחשוב
לרגע כמימרא א יורד גש או לאו.
הא למה הדבר דומה ,לעשיר שהלווה את חברו אלפי אלפי רובל כס ועוד
כמה פרוטות ,וכי בעת פרעו החוב יזכור לו המלווה את הפרוטות הבודדות שלוה,
פשיטא שלא ,והיינו טעמא ,מפני שהפרוטות נבלעות ומתבטלות בסכו הגדול.
אלא ,האמת תורה דרכה ,כי אצל הקב"ה אי הדבר כ ,הצור תמי פעלו בתכלית
השלימות ,אי מקרה בעול ואי שו דבר יורד מ השמי כי א בחשבו מדוקדק
על כל 'חוט השערה' .לא יגיע לאד לא בריווח ולא בהפסד אפילו בכהוא זה יותר
ממה שנקצב לו מ שמיא בחשבו מדוקדק ,וזו חובת האד ללמוד מיציאת מצרי ,
שישריש בדעתו שכל דבר קט כגדול נפסק במידה במשורה ובמשקל.
וכ היה בירידת למצרי שהחלה במכירת יוס ,כמו שרמזו בה קמאי )הסבא
מקעל ועוד( בדברי רש"י בפסוק )בראשית לז כה( 'וישאו עיניה ויראו והנה אורחת
ישמעאלי באה מגלעד ,וגמליה נושאי נכאת וצרי ולוט' ,וברש"י 'למה פרס
הכתוב את משא  ,להודיע מת שכר של צדיקי שאי דרכ של ערביי לשאת
אלא נפט ועטר שריח רע ,ולזה נזדמנו בשמי שלא יוזק מריח רע' .ולכאורה
קשה ,וכי במצב שפל כזה – כשעומדי למכרו ולהרחיקו מבית אביו לדורות עול ,
מבלי דעת מה יעלה בגורלו ברוחניות ובגשמיות היש אז איזה 'נפקא מינה' איזה
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íéé÷îù äååöîå äìéôú äøåú ìë ,äãéîå
.'äîä 'ä äùòî' ìëä ìàøùé éðáî ùéà
ïééèùðéååòì ìà÷æçé éáø ïåàâä ÷ã÷ã ïëå
íéøîåàù (ã¯â ãë òùåäé) ÷åñôá ì"öæ
íäøáà úà íëéáà úà ç÷àå' äãâäá
,÷çöé úà åì ïúàå åòøæ úà äáøàå 'åâå
ïúàå ,åùò úàå á÷òé úà ÷çöéì ïúàå
á÷òéå åúåà úùøì øéòù øä úà åùòì
íãàì øîåà ä"á÷äù ,'íéøöî åãøé åéðáå
úà éúúð éðà ,éúéùò éðà ìëä úà
,íéîù éãéá íéðáäù åðééä ,íäøáàì ÷çöé
äñðøôä åæ ,åùòì éúúð øéòù øä úà ïëå
, יìëì ñðøôîå ïæä àåä ä"á÷ä ÷øù
àåäå 'äãåáò'ä ÷ø ,íãàä ãéá ïúéð äîå
òâééúéù Y 'íéøöî åãøé åéðáå á÷òéå' åøîåà
æîøðä äøúñäå éùå÷ úòá íâ
...'íéøöî'á

ãé

äçâùä ïéîàäì íáì âôéå ,íéòùøî
ïéàå ,åòáöà ó÷åð íãà ïéàù åæë úéèøô
ïáà íåù ïéàå ,ø÷òðå ùáé áùò íåù
ïéàå ,åì éåàøä íå÷îå ïîæá íà éë ,÷øæð
íåöîöä ïî äðè÷å äìåãâ äòåðú íåù
úçúå õøàáù úåâøãîä ìôù ãò ïåùàøä
åúîëç éôë êøáúé åúàî ìëä ,õøàì
åúîëçå åúå÷ìà úåìâì åãåáëìå åîùá
úøéëæ' úåöî ïëìå .ì"ëò ,'êøáúé åúãîå
éãë ,úéãéîú äååöî àéä 'íéøöî úàéöé
úàéöé éñéðá äìâúðù äî ãéîú øåëæðù
úìåëéä ìòáå óé÷ú àøåáä àåä éë íéøöî
åðåöøáå ,íä åãéá õøàå íéîù úåëøòî ìëå
. טäöøðä úéìëúì íúåà ããùé
,íéøåîà íéøáãä úåéîùâá ÷ø àìå
äãéî ìë Y úåéðçåøá óà àìà

 שאי הקב"ה מביא על האד שו צער, אלא.ריח נוד סביבו א ריח טוב או לאו
 וכיוו ש'ריח רע' לא נגזר עליו בנוס לעצ,יותר מהנקצב עליו אפילו כמלא נימא
.  סיבבו מ השמי שישאו עמ הערביי 'נכאת צרי ולוט' – שלא כמנהג,'ה'מכירה
 ביודעו שכל הצער אשר בא עליו מדוד, ישתנו חייו לטובה ולברכה,היודע 'עיקר' זה
. ולעול לא יצטער אפילו כקליפת השו יותר מהמגיע לו לטובתו השלימה,בפלס ומידה
 יסוד חזרת, תפארת מרור כנגד יעקב, והנה בסדר הקערה של האר"י הק' איתא.ט
 ובא להשוות,כנגד יוס – ושניה בתחתית ה'סגול' שאנו מעמידי בקערה
 וללמדנו שהנה נראה לאד שצרותיו של יעקב בלב דינה ועשו הגיעו אליו, ביניה
 א צרות יוס ע האחי ואשת פוטיפר לכאורה רבו האומרי מדוע, מ השמי
 ומכא נלמד, וג הל אל אחיו,גר לעצמו בידי – ע"י שגר לה לשנוא אותו
 ולכ עומדי שניה בתחתית הסגול לומר, שג הנעשה בידי הכל בידי שמי
. כי ג 'ידיו' בידי שמי ה... ואי אד גור רעה לעצמו,ששניה שקולי
 כגו המתפרנס על ידי עסקיו יאמי, ובכלל זה נמי שלא לבטוח באמצעי פרנסה.י
 וה'עסק' אינו ה'סיבה' המביאה לו פרנסה,בתמימות שהפרנסה מ השמי היא
 וממילא לא ישי כל מבטחו בעסק, אלא ה'צינור' שדרכו בא לו השפע מ השמי
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מסוי דווקא ,אלא יבקש על הפרנסה ,ויתפלל אל ה' שא נפסק בשמי שיקבל
מזונותיו על ידי עסק פלוני תהא פרנסתו מצויה לו בריווח ובהיתר ,א לא להאמי
בצינור ההשפעה ,אלא בהקב"ה המזמי לו פרנסתו.
כיו"ב אמרו לבאר בחיוב ההסיבה על צד שמאל בליל הסדר זכר לחרות ,וכי
ישיבה כזאת 'חרות' היא לגבי דיד – כשא"א לו לישב כדרכו אצל השולח ,והוא
נשע על צד שמאל ונשפ יינו מימינו ומשמאלו ...אלא דבלילה זו עסוקי אנו
בהשרשת האמונה ,ומיסודי האמונה הנוגעי למעשה הוא בעני הפרנסה – שידע
שלא מלאכתו מביאה לו הפרנסה אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו ,וממילא יבי שאי
אפשר לבריה בעול להפסידו ולחסר ממונו ומזונו ,לזה באו לומר אל תשב זקו
כמי שבא לעשות מלאכה ,אדרבה השאר נא על מקומ ,שעו על מיטת ,ותראה
שמאכל יבוא עד לפי אפילו כשאתה 'על צד שמאל'...
הנה ה'זמר' חד גדיא דזבי אבא בתרי זוזי  -בנוי על הסיפור ע הגדי שהוא
הנטר הראשו ,ובא הטור וטר את הנטר ,ובא הטור השני וטר את הטור
הראשו ,ובא הטור השלישי וטר את הטור השני ,וכ הלאה.
והנה לכאורה הסיפור מתחיל ב'תרי זוזי' ,שה נלקחו ונטרפו ע"י המוכר שבלע
בכיסו והגדי תפס את מקומ  ,ומדוע התרי זוזי לא נספרי ברשימת העל דאטפת
אטפו )תרי זוזי דהוו לאבא ,ואתא גדיא ואזדבנת בתרי זוזי ,ואתא שונרא ואכלה לגדיא וכו'( אלא
רק ברמיזה...
ושמעתי מ'חכ אחד' ,דבאמת הלשו מאד מדוייק ,כי דייקא מחמת שאותו
'אבא' חשב בלבו שהוא ב'כחו ועוצ ידו' זה שקנה את ה'חד גדיא' בתרי זוזי
שלו שיגע וטרח להשיג לכ הראו לו מ השמי ש'אתא שונרא ואכלה לגדיא'...
א א היה מרגיש מתחילה שהכל בא לו מ השמי כי בידו לגדל ולחזק לכל
והעושר והכבוד מלפניו וה' מוריש ומעשיר ,היה נשאר ע הגדי ברשותו עד היו
הזה...
חיזוק עצו באמונה בהקב"ה כי הוא הז ומפרנס לכל מצינו בספה"ק 'זרע שמשו',
כי הנה בני ישראל כשהיו במצרי הרי עיקר חיות היה על ידי שצדו דגי מ
היאור ,וכמו שאמרו 'זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרי חנ ' )במדבר יא ,ה( ,וכשהיכה
הקב"ה את המצרי במכת ד  ,אזי 'והדגה אשר ביאור מתה' )שמות ז כא( ,ולכאורה
היה נראה כי 'יבש המעיי' – נסת והתמוטט מקור חיות ופרנסת  ,אמנ בפועל
לא הפסידו מאומה ,כי אדרבה ,מש העשירו בני ישראל כדאיתא במדרש )שמו"ר
ט י( 'ממכת ד העשירו ישראל' ,כשנהפכו כל המי לד  ,ולא יכלו המצרי לשתות
מי אלא א קנו מישראל ב'כס מלא' ,ו'מכא העשירו ישראל' .וללמדנו לימוד
גדול לאד שג א נדמה לו כי הנה 'הבוס' פיטר אותו מהעבודה ושלחו אחר כבוד
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פתחו שערי – הכנה בבי אד למקו ובי
אד לחברו ויזכה לאור הגדול

øéäð äåä àðúå' (.çì á"ç) ÷"äåæá àúéà
,æåîúã äôå÷úã àîåéë àéìéì
äìéìä åúåà) ä"áå÷ã éåðéã àîò ìë àîçå
'åàøå' ,æåîú úôå÷úá íåéä éøäöáë øéàî øåàä äéä

áéúëã ,(íéøöîá ä"á÷ä ìù åðéã úà íòä ìë
)äëùçë øéàé íåéë äìéìå' (áé èì÷ íéìäú
ä"á÷ä åðì øéàî íéøåã øåãì óàå ,'äøåàë
.íùâå çåøá äæä äìéìá

êøöð äæ øåàì úåëæì éãëá íðîà
úãåáò'ä ìéùîäù éôë ,äðëä
øåàî úåðäéì éãëã ,(â"äáùì) ò"éæ 'ìàøùé
çåúôì êéøö äéðø÷á úçøåæä ùîùä
 åéúåúìã éøòù úà äìéçúיא ,åéúåðåìçå
'äîçä ìëåú àì íéîåúñ åéäé íàù
íéìéñëä ïéá å÷ìç àäéå 'úéáäì çåøæì
 å"ç êùåçá íéëìåääיבìò éîð éëäå ,
 ãòåî ãåòáî åîöò úà ïéëäì íãàäיג
ìëåéù éãë åáì úåðåìçå úåúìã çåúôì Y
העשירו ישראל',

לביתו ,ומאי יבוא עזרו ,א יתחזק באמונתו יראה כי 'ממכת ד
ודייקא כא נמצא מקור פרנסתו בהרחבה.
יא .כ אומרי מש צדיקי על הא דפותחי הדלת לפני 'שפו חמת' ומקובל
כי הוא פתיחת דלת לאליהו הנביא שיבוא ויגאלנו במהרה בימינו ,וידועה
הקושיא ,וכי אליהו הנביא שהוא 'מלא' נצר לפתיחת הדלת ,והרי אי הדלת מעכבת
בעדו מאומה ...אלא מבאר ה'נפש חיה' ,שאכ אליהו הנביא בעצמו אינו נצר
לפתיחת הדלת בכדי להיכנס לבית ,אבל אנו זקוקי לפתיחת הדלת כדי שיכנס
אליהו בקרבנו ...א נפתח לו דלתי לבנו ייכנס ויאיר לנו בזה הלילה ,וא לאו...
יב .וכבר המשילו למא דהו שאבתה נפשו ללמוד את רזי תורת הטשולנט ,וממחשבה
למעשה ,הל אל ה'מומחה' הגדול ולמד מפיו כארבעי יו וארבעי לילה את
כל הלכות הטשולנט בכל פרטיה ודקדוקיה – כמה מלח וכמה שו  ,כמה בשר
וכמה בונדלע )שעועית( וכו' ,משסיי נבח על פה וקיבל 'תעודה' המעידה על
מומחיותו ...משבא לביתו וכבר הגיע ערב שבת אמרו לו בני הבית ,נו ,הראנו כוח
הכנס לבית המבשלי והעמד לנו טשולנט כדת ודי ...בהגיע יו השב"ק וכבר עשו
'פתיחה' לסיר הטשולנט והנה ריחו הרע והדוחה נוד למרחק מרחקי  ...בבושת
פני עזב את השולח – המתי עד כלות נפשו ליציאת ג' כוכבי בינוני ומיהר
לבית רבו ,וכה אמר ,ילמדנו רבינו מה חטאתי שריחו וטעמו של הטשולנט לא היה
ראוי אפילו למאכל הבהמות ,בירר הרב בעומק לפני מעומק ,עד שהוציא ממנו
הודאה במקצת שאת הקדירה לקח ממקו הקדירות המטונפות ,וקדירה זו מלאה
הייתה בשיירי טשולנט דאשתקד וכבר עלו בה קמשוני וחרולי  ...כאותו 'נעבע'
)מסכ( אנו דומי א ניגש אל חג הפסח מתו אש התלהבות אבל לא ננקה את
עצמנו משיירי הטינו ששהינו בו עד עתה ...מה טע וריח רע יש בו...
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מסופר על ב אחיו של הרה"ק רבי שלמה מקארלי זי"ע שהיה מקורב אליו
ביותר ,שנה אחת קוד הפסח שלח אגרת אל דודו הרה"ק בה כתב שב"ה יש לו
בשר ודגי מצות ויי לפסח ,ולא חסר לו אלא 'פסח' לפסח ,ע"כ מבקש שישלח
לו 'פסח אוי פסח' )'פסח' לפסח( ,החזיר לו הרה"ק כיצד אוכל להכניס את ה'פסח'
בתוככי שק של חמ ...ודי לחכימא ברמיזא שצרי להכשיר עצמו כדת וכדי ורק
אז יוכל להיכנס בו אור היו"ט.
וכ אומרי מש הרה"ק מסאטמאר זי"ע שנהוג עלמא לומר בכל ימי השנה
כשרוצי לזלזל במא דהו 'אוי הנ 'חכ ' של מה נשתנה' ,ומדוע אי גוערי בו
שהוא 'רשע' של מה נשתנה או לכה"פ 'ת ' ,הוא מותיב לה והוא מפרק לה ,כי
הנה 'חכ ' זה בא בליל ט"ו בניס ומתחיל לשאול מה העדות והחוקי אשר ציוה
ה' ...היכ היית עד היו  ...זה כבר עיד ועדני הכל עסוקי בבירור 'מה העדות
והחוקי ' ,וזה בא עתה כמי שנפל בזה הרגע מ השמי והכוכבי  ...ושואל ,אמור
נא ,מה העדות והחוקי  ...לזה ה'חול ' מדמי את מי שרוצי לגעור במש השנה
ומכני אותו 'חכ ' של מה נשתנה.
כי זה כל האד – לפעול ולעשות בעשה טוב ,וכ מצינו לבאר בהבדל שבי
חמ ומצה – והרי שניה נעשו מקמח ומי  ,אלא שאת החמ 'מניחי ' ואת המצה
אי מניחי לרגע אלא כל הזמ עושי ועוסקי עמו ,ולכ זה נשאר חמ המרמז
ליצר הרע והדומה לו ,וזה נעשה מצה – מיכלא דמהימנותא ,מיכלא דאסוותא
)רפואה(...
וכ רמז לה הרה"ק מסאטמאר זי"ע ,בשעיר לה' דיו הכיפורי כתיב )ויקרא טז
ט( 'ועשהו חטאת' – כי מי ששיי לה' עושה ופועל ואינו יושב בעצלות מבלי לזוז,
ואילו בשעיר לעזאזל א שעיקרו לכפר בא כחטאת לא כתיב ביה 'ועשהו' )ש י(,
כי יסודו של הבא לאותו צד – לעזאזל ,שאינו 'עושה' אלא מונח כאב שאי לו
הופכי ,א במיטה ,א בישיבת עמי הארצות וכיו"ב...
יג .זוהי עבודתנו בימי אלו – להשריש היטב בקרבנו עיקר גדול זה ,כי לפעמי
יכול האד לנקות את כל ביתו בחורי ובסדקי מכל חמירא וחמיעא ,וא לערו
את ה'סדר' בהתלהבות ובדביקות ,וע כל זאת עדיי לא יצא ממצרי שלו ,ומסוכ
הוא להישאר הוא ובניו משועבדי לפרעה במצרי  – ,כי כולו עסוק ח"ו רק בטפל
ולא בעיקר.
כמשל הידוע שהיה אומר ה'חידושי הרי" ' זי"ע משמיה דהרה"ק רבי שמחה
בונ מפרשיסחא זי"ע ,למה הדבר דומה ,לעשיר גדול שקנה לעצמו סוס אדיר
וחזק מאי כמותו ,ושיל עליו סכו כס גדול טבי ותקילי ,ובכדי לשמרו מ
הגנבי בנה גדר גבוה וחזק סביב מקו מדור הסוס ,ועדיי חשש שמא ימצאו
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ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä äæì êéîñä õøàì øéàîä ìåãâä øåàä úà ìá÷ì
)(:á äöéá) ì"æç éøáãî (ä"òøú à"à
 äìéìä äæá äéìò íéøãìåיד.
הגנבי איזה פרצה ויגנבו את הסוס היקר ,על כ העמיד עליו שומר ,והתנה ע
השומר בתנאי קוד למעשה שבשו אופ לא ית תנומה לעפעפיו במש כל
הלילה ,אלא ישמור על הסוס בכל כוחו ,וג ציווהו לעיי במחשבות עמוקות
וממילא לא ירד על משמרתו.
השומר קיבל על עצמו את ה'שמירה' ,א עדיי לא מצא הבעה"ב מנוח לנפשו
– ותדד שנתו מעיניו ,ובכל שעה ושעה התעורר בבהלה ויצא מביתו אל החצר
בכדי לבדוק א השומר עומד על משמרתו ,וישאל את השומר  -במה הנ מהרהר,
השיב הלה שכעת משוטטות רעיוניו ב'חקירה' כשמחוררי חור בכותל להיכ נעל
העפר או הע שהיו עד עתה בכותל במקו החור ,נהנה הבעה"ב ואמר לו 'טוב
עשית עמדי' ,כי על ידי שמחשב הינ בחקירות אינ נרד  ,חזר בעה"ב ליש על
מיטתו ,א מיד אחר שעה שב לצאת אל השומר 'לדעת את שלו סוסו ,ומה
יעשה בו' ,ג בזה הפע אמר לו השומר כי יושב הוא ומחשב 'חקירה' כשאד
אוכל 'בייגל' )כע( – להיכ נעל ה'חור' שהיה בו מעיקרא ...שוב יצא אליו 'בעל
הסוס' אחר שעה – ובזאת הפע אמר לו השומר כי יושב הוא ו'חוקר' – היא
יכול להיות כדבר הזה ,שאיש אחד השקיע כל כ הרבה ממו ודמי ב'סוס' ,ובנה
חומה בצורה סביבותיו וא שכר שומר לשמור עליו ,ולא די בכל זה אלא א
ה'בעלי ' עצמו לא יש כ'שינת הסוס' ובכל שעה בדק את המצב' ...והסוס איננו'
כי נגנב בידי בני עוולה ...ואי יתכ כדבר הזה...
ועומק הרעיו במילתא דא היא ,שלפעמי יתכ שיהיה האד עסוק בענייני
שוני  ,וא יהיה ניעור כל הלילה ,ובכל זאת ישכח את העיקר ,ויהיה עסוק רק
'סביבות' העני ולא בעיקר עצמו )הובא בליקוטי הרי" ליקוטי מלחמת היצר(.
יד .מסופר על הרה"ק רבי יואל מסאטמאר זי"ע ,שפע נכנסו אליו עסקני בחודש
ניס ורצו לדבר עמו בעניני ממונות של מוסדותיו הקדושי  ,א הוא סירב
לקבל ונימוקו עמו ,כי אמר הרה"ק רבי יהושע מקראלי זי"ע מי שאינו זוכה לרוח
הקודש בליל הסדר אינו בגדר אנושי ]והגה"צ רבי משה אריה פריינד זצ"ל גאב"ד
ירושלי ת"ו שהיה מצאצאי הרה"ק מקראלי ,מסר בש זקינו בנוסחא חריפה הרבה
יותר 'מי שאינו זוכה לגילוי אליהו בליל הסדר וביו הכיפורי סימ מובהק הוא
שלא עמדו רגליו על הר סיני' ,ובוודאי התכוו בזה לעורר את עדת מרעיתו להתכונ
כראוי לקראת ליל הסדר[ ,ובכ אמר לאלו שביקשו לדבר עמו בענייני ממונות
שיבואו אליו אחרי החג.
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úåøéäæ äðùîá çéâùäì éîð äæ ììëáå ìåîúàî àðãéàä àãìéúîã äöéá ìë'
ìëàú úåöî' æàå ,åéô êåúì ñðëðä ìò ïëàù íãàä äëæéù éãë éë .'äì äøîâ
åì ùé Y äúéìëúì àåáúå äöéáä 'øîâú'
.' טזùåã÷ íå÷îá
ìåîúàî' Y 'ìåîúàî' ïîåæîå ïëåî úåéäì
 הכנה ותיקו עניני בי אד-  שהכסיפו פניו.(ù"ééò ,äøò÷á äöéá íéçéðî ïëìå) 'äì äøîâ
לחברו

'õîçä' ììëáù úåøåãä é÷éãö åæîø øáëå
àåä ,íìåòä ïî åøòáì åðéååèöðù
íéðééðòá èøôá íãàä áìá ïëåùä 'õîç'ä
úãåáò'ä ÷"äøä éøáãë ,åøáçì íãà ïéáù
äðùîä ìò (ìåãâä úáùì ã"åñá) ò"éæ 'ìàøùé
åôéñëäù ìë øåàéù åäæéà' (:çî íéçñô)
÷ñôð êëå ,'åéúåøòù åãîòù íãàë ,åéðô
åôéñëäù äöî' (á óéòñ èðú ïîéñ) ò"åùá
(ä"÷ñ íù) à"âîä áúëå ,'õîç àåä åéðô
áúëå ,'äæá íéøäæð ïéà íìåòä ìáà'
éøáã íéøîåàù ,íéùðà ùéù äæá æîøä
,íéáøá íäéðô íéðéáìîå íäéøáçì ïéãåãéç

úàø÷ì äðëää éãë åá ùéù óñåð ïéðò
åéùåçáå åîöòá íéé÷éù àåä ,çñôä
÷"äøä ìù åøîàîë ,'íéìë úìòâä'
ä"ã íéùãç 'å÷éì) ò"éæ 'äîìù úøàôú'ä
úåöî' (è å) øîàðù äîá (ã"åñá ,ìëàú úåöî
åîöò úà ïéëéù ,'ùåã÷ íå÷îá ìëàú
íå÷îä àåäù åéô úà ùã÷ì çñô íãå÷
íå÷î' åúåéäì ¯ äöîä íù ñéðëîù
,äùåã÷á äöîä úà ìëàéå ,'ùåã÷
àìù åéúôù àöåî úà ùã÷é âçä íãå÷îå
íéøåáéã øàùå òøä ïåùì åá áøòúé
,íéîù íùì åéøåáéã ìë åéäéå , טוíéøåñà

 הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זי"ע היה מרמז בנוסח שאנו אומרי, בעני אחר.טו
ב'חד גדיא' דזבי אבא – כיצד יש ביד האד לקנות כביכול את אביו שבשמי
 כלומר שיזיז עצמו וישמור,בתרי זוזי – בשמירתו על האברי אלו העי והפה
.עליה בשמירה כפולה ומכופלת
'  הנה מי שנבלע בפיו טע דיבורי אסורי עליו לקיי בעצמו 'הגעלת כלי.טז
 ועל כ בכה פע, להגעיל ולהכשיר את פיו כדי שיפלוט את טע האיסור שרבי שואלי אותו כיצד,'הרה"ק רבי בעריש מביאלא זי"ע בדרשת 'שבת הגדול
 ואי דורש ואי מבקש להכשיר את הפה כדי שיוכל לאכול, מכשירי כלי שוני
.בו את המצה בקדושה ובטהרה
,'רמז לכ נת הרה"ק רבי יוחנ מראחמסטריווקא זי"ע בסימני הסדר 'כרפס
 היינו א האד חפ ומשתוקק לזכות ל'קדש,שהוא ר"ת כ'לל ר'אשו פ'ה ס'גור
 אזי העצה היעוצה היא לסגור את, להתקדש ולהתרח מזוהמת עוונותיו- 'ורח
 את אשר מוכרח הוא ל'הגיד' ולדבר יחצה ולא,' 'יח מגיד-  ולא זו בלבד אלא,פיו
.יאמר הכל
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 àøåéç àúàå à÷îåñ ìæàåיזúöò ì"öø ,øåîâ õîç éàãååá åäæ 'åéðô åôéñëäù' åäæå ,
יז .עלינו לזכור שכל איש מבני ישראל הוא מ'בניו' של מקו  ,ועלינו להזהר בכבודו
וברגשותיו כ'בנו של מל' .וא א הוא בוער כאש בזה הלילה יזכור כי ישנ
עוד 'בריות' בעולמו של הקב"ה ,ומחוייב הוא להזהר שג ה ירגישו חרות בעצמ ...
שמעתי מנכד הגה"צ רבי בנימי ראבינאוויט זצ"ל חבר בד" 'העדה החרדית'
בירושלי עיה"ק ת"ו ,דבליל הסדר הקפיד זקינו מאד על אכילת מצה של אפיקומ
קוד חצות ,כדעת הסוברי )עי' בטור ושו"ע סימ תעז( שמצוותה רק עד חצות ,שנה
אחת נתארכה אמירת ההגדה יותר מבכל שנה ,ונטלו ידי לאכילת כזית מצה
ראשונה כעשרי דקות לפני חצות הלילה ,מיד קמו שני מיוצאי חלציו ומיהרו אל
המטבח להגיש את צרכי הסעודה בחפזו כדי שיוכלו להספיק אכילת אפיקומ לפני
חצות ,א משהבחי בה הגר"ב הורה לה לחזור תיכ למקומותיה  ,והסביר לה ,
שהרי יש לחשוש שמא תבוא הרבנית לידי צער בראותה שאוכלי בחפזו ובחט
את מאכלי יו"ט שהכינה ובישלה ביגיעה ובעמל' ,ודבר פשוט הוא ,שכל החומרות
שנוהגי בליל הסדר אינ שוות מאומה כנגד אנחה אחת של יהודי'...
האדמו"ר הרה"צ רבי יוחנ טווערסקי מטאלנא זצ"ל הקפיד והחמיר בחומרות על
גבי חומרות שלא לבוא לידי ספק ספיקא של מצה 'שרויה' בפסח ,כמנהג אבותיו
צדיקי בית טשערנאביל שהקפידו בכ ביותר ,שנה אחת ער את שולחנו הטהור
לרגל יומא דהילולא רבא של הרה"ק רבי אהר מקארלי זי"ע החל ביו י"ט ניס
 חוה"מ פסח ,ובקצה השני של השלח ישב יהודי ממוצא אשכנז ולפי תומו טבלאת המצה במרק שהגישו לו ,משהבחינו בכ החסידי גערו ונזפו בו בדברי קשי
כגידי ,נבהל הלה מ הצעקות והגערות כי לא ידע כלל מהחומרא של שרויה ,ומיד
הפסיק לאכול כדי לשכ את זעמ של הנוכחי  .כל אותו הזמ לא התייחס האדמו"ר
כלל לכל המהומה ]כי בחכמתו הבי שא יגער בנזיפה על המוכיח יגרו להוסי
שמ על המדורה[ ,רק אחר שסיי לאכול את המרק שלו ביקש לקבל עוד מנה,
מיד יצא אחד מבני הבית מביהמ"ד ליל להביא לו מבוקשו ,נענה אליו הרבי אינ
צרי לטרוח ,אלא הבא נא את המרק שהשאיר האורח בצלחתו ,המה ראו כ תמהו,
אי עולה על דעתו לאכול בפסח מצה הטבולה במי  ,א האדמו"ר לא התייחס
אליה כלל רק אכל את כל הצלחת ,ואז הסביר ואמר לה 'בשעה שביישו אורח
זה נתעוררו בשמי דיני וגבורות עלי ועל בני ביתי ה' ירח  ,לכ אכלתי מ המרק
כדי שיתפייס העני וידע שמצד הדי לא עשה שו איסור ,ובכ בטלתי את הקטרוגי
מעלינו '...ביאור הדברי  ,כי הג דחומרת שרויה במקומה עומדת 'לאלו הנוהגי בכ',
ולעול לא נקל חלילה בחומרא זו כי מנהג ישראל תורה הוא ,א עלינו לדעת שאי
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,õîçä äæî øäæð äéäé íéîù àøé úåéäì éë ,äæá íéøäæð íìåòä ïéàå ,ø"äöéä
 'ìëå ìëî åøòáìåיח.
äöåøù éî éàãåáå ,éðà ÷çöî íéøîåà
זה איסור דאורייתא כי א חומרא ומנהג ,ואילו לבייש אד מישראל הוא איסור
גמור וקרוב לשפיכת דמי  ,ומי נדחה מפני מי ,הוי אומר קט בפני גדול.
בעני זה יש להסמי נמי עובדא דהוי אצל הרה"ק רבי פנחס מקארי זי"ע,
שראה פע את בנו הרה"ק רבי משה זי"ע כועס על המשרתת שהכניסה מצה בתו
המרק ,וחרה לו הדבר שאינה מקפדת על חומרת שרויה ,נענה הרה"ק מקארי
ואמר לבנו 'כבר מותר ל לאכול את המצה '...כשכוונתו שמשהו כעס גרוע הרבה
יותר מאכילת שרויה בפסח ,והג שאי לנו השגה לא בגערתו של הרה"ק מקארי
ולא בגערתו של בנו על המשרתת ,אול נשאר עלינו ללמוד לדורות עול  ,לבל
נחזיק בטפל במקו העיקר ,ולא לבוא חלילה לידי כעס הדומה לעבודה זרה.
והכוונה בזה נראה ,דאע"פ דכתיב )משלי א ח( 'ואל תטוש תורת אמ' ,ופשיטא
דאסור לנו לעזוב ולשנות שו חומרא וקפידה שנקטו אבותינו ,א בד בבד מילתא
דפשיטא שאיסור גמור של הלבנת פני דוחה כל החומרות.
łàעיר עד חרמה',
אתכ
'וéçתִ ֵ ְ ֶ ְ ֶ ä
וכ רימזו צדיקי הדורות בפסוק )דברי א מד( ַ ַ ְ
שא האד מזלזל ומשנה ממנהג אבותיו 'בשעיר'  -אפילו כחוט השערה ,הרי הוא
עלול ליפול לשאול תחתית 'עד חרמה' ,ואעפ"כ ,כאשר הדבר פוגע בזולת ,צרי
להחזיק את העיקר ולעזוב את הדברי הטפלי .
ידוע בש החיד"א לרמז בסמני הסדר קדש ורח הרוצה לקדש לרחו את עצמו
כרפ"ס ר"ת כ'לל ר'אשו פ'ה ס'גור יח מגיד  -מה שאתה חייב להגיד תחצה לחצי
ותרוויח ע"י זה שמוציא מצה שתוציא את כל המריבות מתו בית ,שהרי מרור
כור – כל מחלוקות כרוכות במרור לשני הצדדי  ,והשכר שולח עור – מזוני ,כי
מצפו – מצפו זהב יאתה ,בר הלל נרצה שתוכל לבר להודות ולהלל לבורא עול
ולהיות מרוצה לפניו.
יח .הרה"ק ה'מקור ברו' זי"ע המלי ואמר ,דהנה מנהג ישראל קדושי שבשריפת
החמ שורפי ג את הנר והנוצה שהשתמשו בה בשעת בדיקת החמ.
ולכאורה צ"ב ,כי בשלמא הנוצה נשרפת מכיוו שהיא נוגעת בעת הבדיקה בחמ
עצמו שדינו בשריפה .אבל הנר שלא נגע כלל בחמ מדוע ישרפוהו ,אלא ביאורו,
בשעת בדיקת החמ צריכי לבדוק העוונות כידוע ,ונמצא שהנר עזר לחפש חטאת
האד  ,ומשו כ דינו בשריפה.
עפ"י דר זו יש מצדיקי הדור שהוסיפו לאמר שהנה זה ימי רבי שטרחו בני
הבית ועמלו בכל כוח בנקיו ,שטיפה והדחה ,ובחיפוש מחיפוש אחר כל גרגיר
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úòá íâù ,äøåúá ìåãâ ììë äæ ïëàå
çéâùé íéîù éöôçá ÷ñåò àåäù
åãåáëá òåâôì àìù úìåæä ãåáëá ãàî
éåàå ,'äæá ïéøäæð ïéà íìåòäå' ,äìéìç
áì úîåùú øñåç éãé ìòù úåéøáì íäì
äìéìç áùçéúù äåöîä íåé÷á åîâôé
 å"ç äøéáòá äàáä äåöîëיט.
çñô úåëìä ùéøá ò"åùá ÷ñôð êëå
)çñô úåëìäá ïéìàåù' (à èëú

÷âäðîå ¯ äâä ,íåé íéùìù çñôì íãå
,'çñô êøåöì íééðòì ï÷ìçì íéèéç úåð÷ì
ìò ïéìôåð ïéà' øáçîä éøáã êùîäáå
íùá àøîàúîå ,'ïñéð ùãåç ìëá íäéðô
øàáì ò"éæ æåáéæòîî êåøá éáø ÷"äøä
,íéã÷äì à"îøä äöøù ,úåëéîñä úà
 åäòøì ùéà åâàãé øáã úìéçúùכåéäéù ,
úåòî' ïúéå ,äáçøäá åéëøö ìë åì
 íééðòì 'íéèçכאâàãé ë"îçàì ÷øå ,
ïéìôåð ïéà' àäéù åîöò éëøöì íãàä

חמ .ואחר כל זאת ,מגיע הנר הזה ובודק ו'מחפש חסרונות' – אחת דינו לשריפה
יט .לאחר נישואיו של הרה"ח רבי שלמה פרישטיק ז"ל ע בתו של הרה"ק רבי
גדליה משה מזוועהיל זי"ע ,לא ידע מה לעשות בפרוס חג המצות ,כי אביו
נהג לאכול מצות מכונה ואילו אצל זקנו הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זי"ע היה
הדבר חמור מאד ,וכיו שעמד לערו את ה'סדר' על שלח אביו לא ידע כדת מה
לעשות ,הל להתייע ע רבני ירושלי  ,וה יעצו לו לשאול את פי הרה"ק מזוועהיל
עצמו .ברחימו ודחילו העלה את ספיקו על הנייר ,ומסרו לידיו של ר' שלומ'קה
אשר קרא את השאלה במהירות ,ובתו כדי דיבור ענה לו ברורות 'וכי סבור אתה
שבשמי ישאלו אות א אכלת 'מאשי מצות' ]-מצות מכונה[ או לא ,בשמי
ישאלו אות שתי שאלות ,הא שמרת את עיני מלהסתכל בראיות אסורות ,והא
שמרת את פי לבלתי תפגע ח"ו ביהודי'...
פע סיפר רבי שלמה מעשה זה לכמה אברכי  ,ומשסיי דבריו שאלוהו א"כ
לא השיב ר' שלומ'קה על השאלה בעני מצות מכונה ,ויהי כשמעו את שאלת
נסער לבו בקרבו ונזדעק 'הוא לא השיב ,ודאי שהשיב ,הוא לעג על כל החומרא
כאשר הדבר נוגע באיסור דאורייתא של פגיעה ברגשות יהודי אחר )של אביו( ,כי במקו
פגיעה ברגשות יהודי אי מקו לשו חומרא בעול  ,'...והוסי ,שא היה יודע שכ
ישאלו אותו ,לא היה מספר לה עובדא זו כלל ,כי חסר לה יסוד גדול ביהדות.
כ .עני נפלא מצינו בפירוש ה'רא"ש' על התורה )פרשת שמות ו א( וזה לשונו ,וא
תאמר מאי שנא שנשתעבדו בני ישראל במצרי מני מאתיי ועשר שני )רד"ו(
לא פחות ולא יותר ,ושמעתי טע  ,כי בעוד שהיו אבותינו בשעבוד היו עומדי
האבות ומתפללי תמיד בעד ישראל ,ואמר לה הקב"ה ,כלו יש בכ שירצה לגרע
מאותיות שמו ,וכיו"ב )כמני אותו אות שיגרע( אגרע ממני השעבוד העתיד לבוא על
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ìñôð úçà äðù ïáî øúåé äùä àåáé àì åîöò àåä óàù Y 'íäéðô ìò
úéáá' (åî ÷åñô) ååèöð ïë .çñôì åáéø÷äìî
 äìéôð éãéìכב.
,íéúá äùìùå íéðùá àìå 'ìëàé ãçà
'íöò ÷ìçì àìù ¯ 'åá åøáùú àì íöòå
אני הוא ולא אחר – להכרה זו יבוא ע"י סיפור 'ä úåøåáâ) ì"øäîä äá æîø .íéðùì ãçà
יצי"מ
ìéìáù ,íéðååëî ãçà øáãì åäìåëù (ñ"ô
ãçàù åáéìå åçåîá áèéä íãàä ùéøùé äæ íéîú äù' (ä áé úåîù) äøåú äøîà äðä
úéàøð íéîòô éë ,õøàáå íéîùá åðé÷åìà ìãâùîå ,'íëì äéäé äðù ïá øëæ
ישראל ,אברה ויעקב השיבו לאו ,כי כל האותיות צריכות לנו ,עד שבא יצחק ואמר,
רבונו של עול  ,מ הדי היה שמי להיות נכתב בשי" ,וכ הוא בדברי הימי )עיי'
תהלי קה ט( 'ושבועתו לישחק' ,אני מוחל כבודי שיכתב בצד"י ,ותגרע מ החשבו
עד שיגיע לעוד שיש מהשי" עד הצד"י ,וכמה הוא רד"ו ...ועל כ כתיב )ישעיה סג
טז( כי אתה אבינו אברה לא ידענו וישראל לא יכירנו.
ושמעתי מוסיפי שלכ חוצ ב'יח' את המצה האמצעי המכוונת כנגד יצחק
שהוא אמצעי שבאבות ,ומטע זה משאירי את המחצה הגדולה יותר לאפיקומ
שהרי את 'ארבע מאות' שנה של 'ועבדו ועינו אות ' חלקו לשני  ,ר"י שני של
שעבוד לעומת ק" שנגאלו ,ומרמזי את חלק ה'גדול' יותר שבו נשתעבדו למצאי ,
ובזה הלילה נגאלו מש .
כא .שנה אחת בעת עריכת ה'סדר' התלהב הרה"ק ה'דברי חיי ' זי"ע בעת הגדה
של פסח למש כשעה ושעתיי  ,לאחר מכ נענה ואמר בשנה זו הסדר של
הרה"ק רבי אלעזר מענדל מלעלוב זי"ע )שהיה דר בעיה"ק ירושלי( מאיר למעלה מאד
ונעלה מכל הסדרי  ,ברבות הימי נודעה סיבת הדבר ,כי באותה שנה נשלח אליו
סכו גדול מאחד מאנשיו שבחו"ל ,והיה סיפק בסכו זה לחוג את החג כשלמה
המל בשעתו ,אבל הוא חילקו בי עניי עיר הקודש שיוכלו לחוג את החג כראוי,
ולכ האיר סדרו מעלה מעלה )הגש"פ אמרי הח להגה"צ רבי אלחנ היילפרי זי"ע עמו' ל(.
כב .ועל ידי זה גופא שדואג לאחרי אזי יתעורר עליו מ השמי רחמי וחסדי
ל'דאוג' ולספק לו כל צרכיו .כי הנה שנינו במשנה )פסחי קיד' (.מזגו לו כוס
ראשו' ,להראות מנהג 'חירות' שאינו מוזג בעצמו אלא אחרי טורחי עבורו ,וא
כי מעיקרא דדינא הרי זה נוהג רק כלפי בעל הבית ,אבל כל שאר המסובי מוזגי
לעצמ  ,אמנ רבי נהגו זאת בכל המסובי  ,שאי אחד מוזג לעצמו אלא אחרי
מוזגי לו .אלא שלפי זה נמצא שכל אחד מוזג לשני ,וא כ יש מקו לשאול
'מה הועילו חכמי בתקנת ' ,שהרי סו סו כל אחד 'טורח למזוג' ,ומה המעלה
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,úåéåùø éúù å"ç ùéù éîë íãàä úâäðä
ìò êîåñ àåäù 'äñðøôä éðéðò'á íà
äàøðùë åéúåðåúùò ãáàéù åà åéãé éùòî
(ïéøùéîá åà) ïéôé÷òá íåøâé éðåìô ùéàù åì
àåä ïëìå ...åúáö÷î äèåøô äååù ãåáéàì
éðåìô ï÷ñò ìò åà éðåìô ùéà ìò êîåñ

äãåîë å"ç àåä éøä 'äñðøô' åì øãñéù
éúìåæ 'ñðøôî' ãåò ùé å"çù Y æ"òá
 ù"áúé àøåáäכגéðåìôì øèåð íà ïëå ,
Y åãéñôä åà å÷éæäù åéùòî ìò äàðù
åãéáù éî ùéù øîåàë å"ç àåä éøä
 ãéñôäì åà ÷éæäìכד 'çë' ïéà úîàáå Y

הגדולה בכ שאינו מוזג לעצמו .וביארו עפ"י מה דאיתא בחת"ס ובספה"ק שעל
ידי שבני ישראל עשו חסד אחד ע השני במצרי אזי ג מ השמי נהגו עימ
במידת החסד ,ולזכרו זאת א אנו מתעסקי כל אחד בטובתו של השני .ואי זה
רק 'לזכר' בעלמא ...אלא כ הוא 'בכל דור ודור' ,כי 'איש לרעהו יעזורו' ,ואבינו
שבשמי ירח עלינו ו'ימזוג' לנו כוס מלא ברכת הש .
שמעתי להעיד על צדיק אחד 'מכניס אורח' המכניס לביתו כל מיני חסירי דעה
וכיו"ב ...לאחונה הכניס 'מסכ' אחד אשר ריחו )הרע( היה נוד למרחק מרחקי ,
כעבור כמה ימי הודיע ה'אורח' ל'מארח' שהוא נוסע להוריו הדרי בארה"ב ,אמר
לו ה'מארח' ,אינ נוסע כ ,הכנס לבית המרח ,וקיי בו 'ויריצוהו ויגלח ויחל
שמלותיו' בבגדי חדשי מכ רגל ועד ראש אחר שרח עצמו בחדר הרחצה
שבבית ,וכ שלחו להוריו ,ויהי לפנות ערב באותו יו רחצו בני הבית את בנ
הקט שהוא ב שלש שני  ,ובטעות מלאו מידי הרבה מי  ,וברגע אחד אבד הילד
את ה'שליטה' על עצמו ,וכמעט שנטבע ,ובקושי הספיק לצעוק לאמו מאמי מאמי
ומיד נפל למי  ,הא שידעה את מלאכת ה'החייאה' ) ,(c.p.r.משתה אותו מ המי
והחייתה אותו ,ללמד ,כי באותו חדר ובאותו מצב שריח האב על האורח המסכ
ריחמו עליו מ השמי והצילו את בנו בניסי ניסי .
כג .וכ אמר הגאו רבי שלמה זלמ אויערבא זצ"ל שהאיש הבוטח במלאכתו
ובעיסוקיו וחושב שמה יש לו מזונות ופרנסה ,הרי הוא כעובדי הכוכבי
ומזלות – כי מה בינו וביניה  ,הללו מדמי בנפש כי יש בכח הכוכבי והמזלות
להשפיע עליה שפע פרנסה ושאר הצטרכויות  ,וכיוצא בה ממש הוא הסומ על
עסקיו ו'עובד' אות  ,בחשבו כי מה תצמח ישועתו...
כד .כאשר מאמי האד כי אי דבר בעול אשר יארע א לא ציווהו ה' ,אינו בא
לעול לידי כעס או גאוה ,שהרי ג הדבר שיש בו כדי להכעיסו לא נעשה
מאליו אלא במאמר ה'.
והדברי נוגעי למעשה בפרט בלילה הזה כמו שכתב החיד"א )מורה באצבע סימ
ז( וז"ל' .יראה לי ,שהלילה הזו מאירה כשמש בתוק באורות עליוני  ,ועל כ היצה"ר
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עושה לו פותחות ומבקש עילה ליכנס באחד מבני הבית או המשרתת
והכעס( ,והחכ עיניו בראשו שלא תנעל הדלת ויעביר הכל ,מוציא מצה ]מלשו
מריבה – שיגרש מאתו כל מיני מריבות[ ומכניס אהבה ,ואשריו' ,עכ"ל.
נוראות כותב הרה"ק רבי צבי אלימל מדינוב זי"ע בספרו 'דר פיקודי' )מצוה יג
אות ד( 'אפשר מדרבנ ,יש להחמיר באכילת הפסח שלא להאכילו למי שאמרו רז"ל
שהוא כאילו עובד ע"ז ,כגו כל הכועס כאילו עובד ע"ז )שבת קה ,(:וביותר כל המשבר
כלי בחמתו יהיה בעיני כאילו עובד ע"ז' .ולדיד ,שאי לנו 'קרב פסח' מכל מקו
מאד מאד יש לנו להתרחק משמ כעס בימי אלו ,שהרי מהרה יבנה בית המקדש
וכי יש בינינו אי מי הרוצה שלא לזכות להימנות ע בני החבורה על קרב הפסח,
וא כהיו הזה יש מקו לחשוש )עפ"י דבריו באות ג( דאפשר שא 'אפיקומ' אסור
להאכילו ,שהרי הוא בא זכר ל'קרב פסח' ,והדברי מבהילי .
מעשה נפלא מסופר על הגאו הגדול רבי יצחק הוטנער זצ"ל שהיה מטבעו
מסודר ונקי להפליא ,באחת השני בליל הסדר הזיז מהמסובי את השולח ,ונשפ
'כוס יי מלא כברכת ה'' על הקיטל הלב הבוהק של רבי יצחק עד ש'אזיל חיוורא
ואתי סומקא' ,ללא כל שהות נענה בשלוות הנפש מופלאה ,קיטל ללא יי הרי הוא
כיו כיפור'דיגע מחזור )מחזור של יוה"כ( ללא סימני דמעות...
רמז נפלא נת הגה"ק מוהר"ש פאזע אב"ד שאפרא זצ"ל ,דלכ נהגו גב שלא
לאפות מצות בפסח עצמו ,כי החמ מורה על היצר הרע ,והרי בעת האפיה חייבי
מעט כעס דקדושה ,כגו ה'משגיח' וכל הממוני שה גוערי ומזרזי את כל העוסקי
במלאכה ,ומתוק תפקיד לעמוד על המשמר ה כועסי עליה כשאינ מזדרזי ,
ובחג הפסח אסור לכעוס אפילו כעס דקדושה ,כי כמבואר במדרש )עיי' ילקו"ש דברי
פרק ג( על הפסוק )דברי ד לד( 'לקחת לו גוי מקרב גוי' ,שבפסח בני ישראל נחשבי
כנולדי מחדש ,וידוע שהתינוק הנולד מסוכ הוא יותר מכל הברואי  ,וכל דבר קט
שאינו מזיק לגדולי עלול להזיק לתינוקות ...ע"כ ,נאסר לנו אז אפילו כעס דקדושה
)על ידי המחלוקת

)ובזה מבאר את טע הנוהגי שג בער"פ אחר חצות אינ אופי מצות ,כי באותה שעה כבר מוטל עלינו

לבער את החמ זה היצה"ר המביא את הכעס ,ולכ אי לכעוס אז אפילו כעס טוב(.
הגה"צ רבי משה אריה פריינד זי"ע גאב"ד ירושלי עיה"ק סיפר ששמע מחמיו,
שפע נסע ע רעהו לשפו שיח על קברי הצדיקי בגולה ,בהגיע לבית החיי
העתיק בעיר לעמברג ,ראו שעל מצבה אחת חרוט 'פה נטמ פלוני ב פלוני צדיק
נסתר' ,ויתמהו מי האיש הטמו כא ומה מעשיו ,ע"כ ,פנו השניי אל הנהלת
החברא קדישא לשאול על כ ,לאחר שנתנו מתת יד הגונה הסכימו אנשי חברא
קדישא לפתוח בפניה את פנקסי החברא הנושני  ,ומצאו את דבר המעשה ,וכ
הוה ,רבה של לעמבערג שהיה צדיק נשגב וקדוש עליו ,הל כדרכו לטבול בערב
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יו השבת קודש ,בעודו עומד בבית המרח ניגש אליו אחד מיהודי העיירה ,שהיה
עני מרוד וכמעט אינו נראה ,והיכהו חלושות על כתיפו ע הבעזי" )מטאטא( שבידו
ואמר לו ,הנה בשבוע זה צמת היו וג מתמול שלשו  ,דע ל שג אני צמתי
כ ,לאחר דקות מספר היכהו שוב ואמר לו הנה בשבוע זה התענית 'תענית הפסקה'
משבת לשבת ,דע ל שג אני צמתי כ .אמנ הנפקא מינה בינינו הוא ,שאתה
בבוא מבית הכנסת לאחר תפילת ליל שבת ולאחר כל השבוע שלא טעמת מאומה,
תאכל בשר ודגי וכל מטעמי  ,ואילו אני בבואי לביתי לא אוכל כי א פת קיבר
במלח ומי לח ,ודע ל ,שבא תבוא בליל שבת ותראה שחתול אכל את הדגי
שהיו מוכני עבור ותעלה חמת ותבוא לידי משהו של כעס ,שוב אי שו ער
ושוויות לכל התענית הפסקה שהתענית .ויהי כבוא הרב לביתו בליל שבת קידש
על היי וכבר באה שעת אכילת הדגי אמרו לו בני ביתו שחתול אכל  ,נזכר מיד
הרב במה שאמר לו העני בבית המרח ,ולא כעס כלל ,..אז הבי שזה העני אינו
איש פשוט כלל וכלל ,וודאי קדוש עליו הוא ,שלח הרב את משמשו אל ה'צדיק
הנסתר' ,אמר לו מיד ה'צדיק נסתר' ,הנה בשעה שצדיק נסתר בא לידי גילוי עליו
להסתלק מ העול תיכ ומיד ,ובא היה הרב בעצמו בא הנה היה באפשרותי
ללמדו רזי עול בעת הזאת ,וישב המשמש את הדברי אל הרב ,כשמוע הרב את
דבריו ר בזריזות אל ביתו של ה'צדיק נסתר' אבל כבר לא הספיק לדבר עמו לאחר
שכבר שבק חיי לכל חי ,לאור מעשה זה טמנוהו בחלקה חשובה וחרטו על מצבתו
בציווי הרב פה נטמ פלוני ופלוני צדיק נסתר .נמצאנו למדי ממעשה נורא זה,
שאותו צדיק נסתר היה מוכ להתגלות ,וא להסתלק בגי כ מ העול  ,וכל זאת
למנוע מהרב 'כעס' אחד ,כי מידות רעות בכלל ,ומידת הכעס בפרט מוציאי את
האד מ העול  .וכבר אמר מי שאמר ,שא על פי שצרי להיות לו לאד אש
בוערת בליבו לה' ולתורתו ,מכל מקו עליו להיזהר שלא יכוו ממנה אחרי .
עבודתו בקודש של האדמו"ר הרה"צ רבי יוחנ טווערסקי מטאלנא זצ"ל בליל
הסדר היתה בהתלהבות יתירה וביראה עילאה )בגנזיו היתה לו כיפה שקיבל בירושה מזקינו
הרה"ק רבי זושא מאניפולי זי"ע ,ונהג ללבשה א ורק בלילה זה ברחימו ודחילו( ,שנה אחת באמצע
עריכת הסדר נכנס אחד התינוקות ע בקבוק ביע"ר )בירה( בידו ,ותהו כל העיר –
כיצד אירע שמצאו חמ גמור בליל הסדר ,א כאשר הבחי הרה"ק מטאלנא בדבר,
ק תיכ ממקומו בנחת והורה לילד להניח את הבקבוק על האר ,נטל קערה וכיסה
בה את החמ ,ופרס מפה לבנה על הדלי לכבוד יו טוב ,ופנה אל הילד ואמר לו
בחיבה 'הנני מודה ל על שזיכית אותי לקיי מצות חז"ל )פסחי ו' (.כופה עליו כלי',
וכי נאמרה הלכה זו לגוי  ,בוודאי שהדברי אמורי לישראל ,וברו המקו שזכיתי
לשמוע בקול חכמי  '...ונוראות יש ללמוד מעובדא זו ,דלא מיבעיא שלא איבד
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עשתונותיו להאשי את פלוני ואלמוני ,ולכעוס על התקלה הגדולה שאירעה בביתו,
אלא א הודה לקט שזיכה אותו לקיי את ההלכה של 'כופה עליו כלי'.
סיפר הרה"ק ה'בית אהר' מקארלי זי"ע ,שאצל אביו הרה"ק רבי אשר מסטאלי
זי"ע היה איש חסיד מור מע ושמו רבי בערצ'י ז"ל ,בכל עניני חג הפסח היה
ר' בערצ'י מחמיר בחומרות שונות ,ובפרט באפיית המצות ,שהיה הוא בעצמו שומר
על החיטי משעת קצירה ,וכ בהכנת היי היה משגיח על הענבי משעת בצירה
לבל יגע בה שו ספק ספיקא של חמ ,ואחר כל היגיעות הצליח לאפות כמה
מצות שמורה כדי צורכו ויי לארבע כוסות ,וכ יצא מביתו בערב החג שמח וטוב
לב ,כאשר היי והמצות היו ערוכי על השלח אשר לפני ה'.
בשעה שהיה רבי בערצ'י בבית המדרש עברה זוגתו )שהיתה אשה קשת רוח( ליד
השולח ונתפס השירצ"ל )סינר( שלה במפה ,ומבלי משי גררה אחריה את המפה
שעל השלח ,וממילא נפלו המצות ונשברו ,היי נשפ ,וא הכלי נשברו .ולא ידעה
האשה את נפשה מרוב צער ,ומתו מרירות עלתה על יצועה בלב כבד על בעלה.
כאשר חזר רבי בערצ'י מבית הכנסת שפכה עליו את זעמה ,והתחילה לצעוק
עליו בכעסה שהוא אש בכל התקלה הזאת ,שלא הניח את המצות והיי על
מקומ הנכו ואי עשה כדבר הזה ,וברצונה שמיד לאחר החג ית לה גט פיטורי
וישלחנה לחפשי מאתו ,כל אותו הזמ שמע החסיד חרפתו ולא השיב מאומה,
ואדרבה פייסה בדברי באמרו' ,מאי שנא א האש תלוי בי או ב ,הרי הכל
מאתו יתבר' ,ובניחותא הרי את המצות והיי ]הג שנהג שלא לאכול בפסח ממה
שנפל על האר ,אעפ"כ לא שת לבו לזאת בידעו שלא עת עתה להרבות בחומרות
כדי למנוע מריבה מתו ביתו[ ,והתחיל לערו את הסדר בשמחה ודיצה .למחר
נכנס הרה"ק מקארלי לבית המדרש ,ומנה בפני התלמידי שסדר של צדיק פלוני
האיר ופעל בכל העולמות ,ומעשיו של צדיק פלוני בעולמות אחרי ' ,אבל הסדר
של רבי בערצ'י עלה על כולנה ,כי איש לא השיג את מה שהוא השיג'...
מסופר על אחד מבני ירושלי של מעלה מדורות הוד הקדומי שלא זכה לזש"ק,
וא הרבנית לא הייתה בקו הבריאות הנפשית ,באחד מלילות הסדר חזר היהודי
מביהמ"ד בלווית כמה בחורי שהזמינ להיות סמוכי על שולחנו בלילה קדוש
זה ,ויהי כהיכנס הביתה נחרדו הבחורי לראות כי 'בעלת הבית' לא די שלא ערכה
'שולח סדר' כראוי ,אלא א הפכה את השולח  -ראשו על הקרקע ורגליו זקופי
ועומדי מלמטה למעלה ,המצות והיי מושלכי על האר וכו' ...א 'בעל הבית'
נשאר בשלוות נפשו ,ונענה אל אורחיו הנדהמי  ,כא תראו 'חג חרותנו' באמת ,וכי
'חרותנו' הכוונה דווקא כשמגיע מביהמ"ד ומוצא שולח ערו בכל מטעמי  ,מפה
פרושה עליה וכלי כס וזהב לרוב .בני כשתילי זיתי סביב לשולחנו ,הרי באופ
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זה אינו 'חרות' אלא הוא 'משועבד' למצב זה  -שרק במצב כזה שמח הוא בה'
אלוקיו .א כא בבית הזה שהכל להיפ ממש ,זוהי 'חרות' באמת ,חרות מכל שעבוד
לעניני עוה"ז וכל שמחתנו רק בה' הוא האלוקי .
כדברי הללו כתב ג המהר"ל ,שהנה אוכלי אנו מרור בליל הסדר זכר לשעבוד
'וימררו את חייה ' ,ולכאורה לפי זה מ הדי היה לאכול דבש זכר לחירות ,ומדוע
נוטלי מצה .ומבאר המהר"ל כי הטע שמרור הוא זכר לשעבוד ולמרירות הוא
מפני שכשאוכלי אותו נהיה לאד האוכלו מר בפיו ,וא נאכל דבש כדי שהמתיקות
בפה תהא זכר לחירות ,נמצא שאי אנו בני חורי ,כי עדיי אנו משועבדי למצב,
שהרי מרגישי אנו מתיקות בגלל הדבש שאכלנו ,ואי זה חירות ,כי כל מהות
החרות שאינו משועבד לשו תנאי ומצב ולדבר חיצוני ומסביבו הגור לו לחירות,
אלא מרגיש הוא ב חורי מעצמו ,ועל כ אוכלי מצה דייקא ולא דבש.
הגאו רבי משול איגרא זצ"ל היה מחמיר שלא לאכול מצות זולת הכזיתי
שחייב האד לאכול מ התורה בליל הסדר )יש 'יחידי' המקפידי על כ -בחשש לחימו
במצות ,כי א אי משגיחי עליה כהוג בעת האפיה קרובות ה מאד לבוא לידי חימו( ,והיה
משגיח מאד על אות מצות שאכל בליל הסדר למצוות היו  ,כשהוא עצמו עומד
על גבי עושי המלאכה שיתעסקו בעבודת הקודש כתיקונה ,ומשעת קצירה עד אחר
אפיה היה בוח ובודק שיהיה הכל בתכלית השלימות בכל פרטיה ודקדוקיה.
שנה אחת בערב פסח אחר חצות היו רעבו ילדיו לאכול ,ולא מצאה המשרתת
מאכל כדי שביעה להשקיט בו רעבונ )כי כבר שרפו את החמ( ,לפי תומה ראתה
את ה'מצות' ונתנה אות לילדי  ,משהבחינה בכ הרבנית נבהלה מאד ,שהרי
ידעה כמה יגיעות טרח הרב לאפות את המצות כהלכת ,ומהיכ ישיגו כעת מצות
מהודרות כאלו ,ומתו שחששה ופחדה מקפידת בעלה החליטה לברוח מ הבית
ולחזור רק לאחר שישוב מבית הכנסת ,וכ עשתה ,אול כאשר חזרה הביתה
קיבלה בעלה הרב במאור פני  ,הבינה האשה שאינו יודע מאומה מ המאורע,
לכ פרצה בבכי וסיפרה על המצות שנאכלו בטעות על ידי הילדי  ,מששמע כ
הגאו השיב בפשטות ובניחותא' ,מה ל כי תבכי ,וכי אי בבית מצות אחרות'.
הרה"ק מסאטמאר זי"ע היה מספר מעשה זה בהתפעלות ,והיה מוסי ואומר,
שעיקר החידוש הוא ה'פשטות' שהיתה בתשובתו ,כי ברוב אמונתו בהשי"ת בתכלית
השלימות ,לא עלה בדעתו כלל לכעוס ולהתרע  ,לא על הילדי ולא על המשרתת
וא לא על זוגתו שאולי לא הצניעה את המצות בשמירה מעולה ,שהרי על האד
לעשות רצו קונו ,וא הכי איתרמי ליה שהאכילו את הילדי במצות אלו בוודאי
שכ היה צרי להיות ,הרי כ היה רצו ה'  -שיקיי מצוות הלילה במצות אחרות,
וממילא לא היה לו קפידה כלל ,ולא ראה שו מקו ופתח שיגרו לו לכעס.
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על הגה"ח רבי זלמ בריזל ז"ל שמעתי מאחד מנכדיו ,ששנה אחת בליל הסדר
נכנסו בניו לבר ולהתבר בברכת החג ,בי הבאי היה ג ילד קט שבמעשה ילדות
קפ ומש את המפה של שלח ה'סדר' וגר לשבור את מצות השמורה ,ויהי
כאשר הבחי בכ החסיד נשא את עיניו כלפי מעלה ואמר בשמחה 'אה ,רבש"ע
הנני מודה ל ומשבח אוי די זיסע אייניקלע] '...על שנתת לי נכדי מתוקי
כאלו ,א כאשר ה שוברי את המצות ,[...והיינו כי לעול צרי לחיות במידה
זו ,להודות ולהלל להקב"ה על רוב חסדיו ,ולא רק בעת לידת  ,אלא בכל רגע ורגע
שה ואנחנו חיי וקיימי  ,ועל כל נשימה נהלל י-ה ,על הניסי שעושה עמנו מדי
יו ביומו ברוב חסדו וטובו ,מה ג בידעו דכל מה דעביד רחמנא לטב עביד ואי
דבר רע יורד מ השמי  ,וזה יגרו לו שלא יכעס לעול .
והנה הג שנית ללמוד מזה פרק בעני שבירת המידות ,א נראה שהרבה יותר
מזה גנוז בגוויה ,והוא האמונה התמימה והפשוטה ,כי אחר שהאמי בהשי"ת בכל
נפשו ,וידע שיש השגחה פרטית על כל צעד ושעל ,לא עלה בדעתו לכעוס כלל על
המאורעות שקרו לפניו ,שהרי הכל מאתו יתב"ש ,ולא שיי להאשי שו בריה
בעול  ,כי אי בריה בעול שתגרו לו עגמת נפש מעצמה א איננו שלוחו של
מקו  ,וכמו שאמר דוד המל ע"ה )שמואל ב' טז י( 'ה' אמר לו קלל'.
ובכלל אמרו ,לבאר בפסוק )שמות יג ז( 'ולא יראה ל חמ ,ולא יראה ל שאור',
שלא תראה על פניו של אד כל חמיצות )פארזויערקייט( ,רק יהיה תמיד מלא שמחת
חיי  ,בכל מצב ובכל זמ .אמנ לזה אמרו חז"ל 'של אי אתה רואה אבל של
אחרי אתה רואה' ,כשיש לאחרי איזהו צרה או צוקה הגורמת לו להיות פארזויער"ט
)בחמיצות ,כלומר בסבר פני מרות( 'אתה רואה' אותו ,ומשתדל להעלות על פניו שמחה
ותענוג ,להסיר מעליו כל כאב וצער.
כה .הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זי"ע סיפר פע בליל הסדר ,מעשה בעני מרוד
שנתהפ מזלו ונתעלה להיות מעשירי העיר ,והיה הדבר לפלא בעיני כל מכיריו,
הללו היו מבקשי אותו ומפצירי בו בכל עת שיגלה לה את 'סוד' עשרו )אולי יעלה
ג ביד עשות כמוהו( ,א העשיר חס פיו ולא גילה סודו לאיש .לימי נזדמנו ידידיו
לסעוד עמו סעודת  ,וש שתה העשיר יי רב כיד המל עד שנפל לשכרות .ומכיוו
ש'נכנס יי' מיד הצליחו מכיריו להוציא ממנו את סוד העשירות במה זכה לה.
א אנו כמותו ,בליל קדוש זה ,לאחר שאנו עורכי את הסדר הקדוש ככל
משפטו וחוקתו ,ומסיימי לשתות את ארבע הכוסות הרי אז 'נכנס יי' ,ומגלי אנו

ì
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את הסוד הגדול השמור בלבו של כל אחד מישראל ' -אחד אלוקינו שבשמי
ובאר' ...אי עוד מלבדו ואפס זולתו.
וכבר אמרו ,שמהאי טעמא אומרי בסו הסדר פיוט 'אחד מי יודע' ,שהוא כבוח
את האד א הבי נכונה את עני האמונה ,וכ הוא סדר המבח  -שואלי אותו
'אחד מי יודע' – כלומר מה הנ נזכר בשומע מספר אחד ,ובידו ה'בחירה' להשיב
בשאר דברי שיש בה מספר אחד – בעניני ממו או שאר עניני עוה"ז ,א א
הבי לנכו את עני 'אמונה פשוטה' ישיב – 'אחד' אלוקינו שבשמי ובאר.
שמעו נא רבותי למעשה שלא היה ולא נברא ,באחת המדינות פרצה מחלוקת,
מכל צד במחלוקת יצאה קבוצת אנשי להלח ביריביה  ,עד שמאחת הקבוצות
עמד איש והרג ברציחה את אחד הנלחמי  ,ותרב בבית היריבי תאניה ואניה,
מיהרו הללו וקראו את הרוצח למשפט ,בהגיע היו המיועד עמדו התובעי והנתבע
ג סנגור וקטגור בבית המשפט ,ראשונה שאל השופט את התובע  -מה בפי,
ויע איש זה פלוני ב פלוני רצח אחד מחברנו ,והקטגור הוסי כי בידו הוכחות
ברורות לכ ,א .כי הלה ברח מהמקו מיד כשפרחה נשמת הנרצח ,ב .כי אלו
השני עדי ראיה שהוא רצחו נפש ,ויפ השופט אל הסנגור ,מה תענה לנוכח
הוכחות ברורות אלו ,ענה הסנגור ,אכ ,ראיות ברורות יש ביד  ,אבל זאת אומר
למע"כ כשהוא מראה על אחד משערי האול  ,בעוד כחמש דקות יכנס דר שער
זה הרוצח האמיתי ...והיו עיני כל הקהל נשואות אל השער – ג עיני השופט
והעדי וכו' כול עמדו והביטו בכליו עיניי לצד השער ,אלא שכבר עברו חמש
דק' ג שש ושבע א עשר דק' ולא עבר איש את מפת השער ...מכיוו שכ,
ענה השופט ,מדוע תדבר סרה בעדי  ,סת משטה הייתה בנו ,ובוודאי אלו העדי
העידו נכונה וזה האיש הרוצח ...ענה הסנגור ואמר ,הנה הוכחה בידי שהעדי
אינ עידי אמת ,והראיה שבשעה שכל הקהל עמדו נכוחי והביטו על השער
לראות מי האיש אשר יכנס בו כעבור חמש דק' אזי ג העדי היו בכלל וא ה
הביטו והתבוננו בנעשה בשער ,הגידה נא לי ,א היו אלו העדי בטוחי בתכלית
שזה העומד לפניה הוא הרוצח וכי היו מביטי על השער ...וכי היו מנידי
עפעפיה לצד השער ...אלא ע"כ ,שא ה מסופקי  ...אמר לו השופט ,מיניה
וביה ,כי הרוצח עצמו לא הביט אפילו פע אחת לצד השער כי הוא יודע ובטוח
שהוא הוא הרוצח.
א אנו נאמר ,עומד לו היהודי וזועק בתפילתו ה' אלוקינו ה' אחד ,ולא עוד
אלא שהוא מארי ב'אחד' ,והנה א גמר תפילתו יצא אד לפעלו ומביט הנה והנה
לארבעה רוחות השמי לדעת מאי תבוא פרנסתו – מה ל כי תביט ,הרי זעקת
ה' אחד ורק אליו עלי להביט ,אלא וודאי כי אינ בטוח דיי ...מה ל כי תביט
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הנה והנה מי הזיק אות ,ומי דיבר עלי וכו' כיו"ב ,א הנ בטוח בכל לב ונפש
שה' אחד ,לא תביט על איש רק על הקב"ה בכל עת ובכל שעה.
באחד הפעמי משחזר הרה"ק ה'קדושת לוי' זי"ע מבית רבו הרה"ק ה'מגיד'
ממעזריטש זי"ע ,שאלו חותנו )שלא הביט בעי יפה על אלו הנסיעות( מה למדת בבית
רב ,נענה הקדושת לוי בפשטות ,בבית מורי למדתי אז ס'איז דא א באשעפער
אוי די וועלט )שיש בורא עול לעול הזה שאנו רואי( ,שחק החות ואמר 'אה ,זאת
הרי יודעת ג משרתת הבית '...ומיהר לקרוא לה ושאלה הא יש בורא עול לבירה
וענתה ה ,אמר לו ה'קדושת לוי' זי זאגט או אי ווייס ,כלומר ,היא אומרת כ
ב'אמירה' גרידא ,ואני 'יודע' זאת ולמדתי לחיות ע זה ,וזאת אנו אומרי בסו
הסדר 'אחד אני יודע' ,אחר עריכת ה'סדר' אנו יודעי וחיי ע זה שאחד אלוקינו
בשמי ובאר .ג יתפרש 'יודע' מלשו התחברות )עי' בראשית ד א( ,וכלומר 'שנתחבר'
ע זה העני שאחד אלוקינו ,וממילא נחיה כ.
כדברי האלה כתב בעל ה'חרדי ' )פרק א'( בהביאו כמה פסוקי ב נראה שבני
ישראל לא ידעו את ה' ,ומקשה החרדי  ,וז"ל .והלא ידיעה זו זיל קרי בי רב הוא,
ואפילו ע האר שבישראל יודע אות  ,אלא מכא אתה למד שפירוש 'ידיעה' זו
כעי 'ראיה' בתוק האמונה ,דומה למשכיל בעיני שכלו ,וכאילו רואהו בעיני בשרו...
וזהו שאמר דוד המל ע"ה )תהילי כה טו( 'עיני תמיד אל ה'' ,עכ"ל.
וכ שמעתי לפרש מאמר ב'הגדה של פסח' אחד חכ ואחד רשע .כי הנה
כל אשר בש ישראל יכונה יענה ויאמר 'מאמי אנכי כי ה' הוא האלוקי ' והכל
במאמרו נעשה ...אלא שיש מי שיוסי אכ ,הכל בידי שמי אבל מדוע הזיק
אותי פלוני ,ומדוע הקדימני פלוני בעסק שרציתי לגמור ,מה רוצה פלוני מאתי
והוא יורד לחיי ...על כגו דא רמז בעל ההגדה א אמונתו תמה באחד שמאמי
ש'הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשי ' ,הרי זה חכ  .אבל א ואחד,
כלומר בוא"ו החיבור ,שאכ הקב"ה עושה אבל מדוע ג פלוני עשה לי כ וכ...
הרי זה רשע ל"ע.
ביסוד זה ביאר הרה"ק מהר"ש מבאבוב )השני( זי"ע ,את מאמר חז"ל )יומא כג(.
'המעביר על מידותיו מעבירי לו על פשעיו' ,כי הבה נתבונ היא יש ביד 'בשר
וד ' להעביר על מידותיו ,והרי פלוני ירד לחייו ...אלא כי באמונתו הינו אומר לעצמו,
וכי פלוני הזיק אותי ,לא כי ,אלא ה' אמר לו קלל ...כ נמי יענה לעומתו הבורא,
וכי פלוני חטא נגדי ,לא כי ,אלא יצרו הרע אמר לו חטא ...א"כ יש לפטרו מהעונש
המוטל על עוברי עבירה.

áì
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åðé÷åìà 'ä ìàøùé òîù' (ã å íéøáã) äøåúá
÷åñôá åúîåòì ,éúáø ú"ìãá 'ãçà 'ä
)'øçà ìàì äååçúùú àì éë' (ãé ãì úåîù
úåéúåà ïéòë àåäå ,éúáø ù"éøä ïë íâ
äòã åì ïéàù ÷åðéúì íéáúåëù úåìåãâ
ïéáù ÷åìéçä ïéçáäì ìëåéù éãë äîéìù
'ãçà' éë ,àîòè åðééäå ,ù"éøì ú"ìã
éë ¯ 'êøáúé åúåãçàå åãåçé' ìò äøåî
úéèøô äçâùäá äøéáì âéäðî àåä ÷ø
'øçà' úáéú åìéàå ,åúìåæ øçà çåë ïéàå
éø÷îå éòâôì äðåúð íìåò úâäðä éë äøåî
äøäæàá äøåúä äøéäæä ïë ìò ,å"ç ïîæä
'ãçà åðì óìçúé àìù øåîùðù 'éúáø
.øçàá

'õå÷' àåä øçàì ãçà ïéá ùøôää äðäå
,àéøèîâá ïä úåéúåàä øåéöá ïä
ïéá ùé ïè÷ 'õå÷' éë Y úåéúåàä øåéöá
àéøèîéâá ,(äðéîéî úåàä ââá) 'øì 'ã úåà
¯ å"ö÷ àåä 'ø øôñîì 'ã øôñî ïéá éë
õå÷å' äøåú äøéäæäù åäæå ,'õå÷' ïéðîë
éë ãéîú øåëæðù ¯ 'êì çéîöú øãøãå
úåéúåà) 'øãøã' úáéú êåúá 'õå÷' ùøôä ùé
ìëî ìèáðù ,'øì 'ã ïéá Y (ù"éøå ú"ìã
òáè éøçà äòèð àìå 'øçà'ä úà ìëå
 ãçà 'äá ïéîàð àìà ,íìåòäכו.
úøôøô óéñåäì ùé íéùåã÷ä åéøáãì
ìéì' äðåëî äæ äìéì éë ,äàð
,ùé'ø úì'ã ãå'ñ ú"ø øãñ éë ,'øãñä

כו .יש מצדיקי הדורות הקודמי שהיו נוהגי להתהל בליל הסדר ברחובה של
עיר לשמוע אי שיהודי 'פשוטי ' עורכי את הסדר בתמימות ובתו לב.
פע שמע הרה"ק ה'בני יששכר' זי"ע מאחורי חלונו של איש פשוט וע האר,
שבהגיעו לפיסקא 'כנגד ארבעה בני דיברה תורה ,אחד חכ  ,אחד רשע ,אחד ת ,
ואחד שאינו יודע לשאול' ,היה הלה מארי ב"אחד' כפי שמאריכי בקריאת שמע
בכל 'אחד' ואחד .נכנס הרה"ק אל תו הבית ושאל את בעה"ב מדוע הארי ב'אחד',
השיב האיש בתמימות ,למדתי מאבי שבתיבת 'אחד' צרי להארי ,ומה לי 'אחד'
דקריאת שמע מה לי 'אחד' דהגדה של פסח ...ויהי כשמוע הרה"ק את תשובתו,
פנה אל מקורביו ואמר 'יהודי זה עשה עני קריאת שמע מארבעה בני  ,והיינו
דקתני שאמרו התלמידי לרבותיה 'הגיע זמ קריאת שמע של שחרית' שהוא ר"ת
ח'כ ר'שע ת' ש'אינו י'ודע לשאול'.
כששמע הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זי"ע 'עובדא' זאת ,התפעל מאד והתעמק
בדברי  ,העומדי מסביבו לא הבינו מה מצא בסיפור זה  -שנראה יותר כמילתא
דבדיחותא בעלמא ,א בנו הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע ביאר עומק העני ,דהנה
החכמה והטפשות ה תכונות שהאד נולד בה ,וכמו שאמרו )נדה טז (:שארבעי יו
קוד יצירת הולד מכריזי ואומרי על הולד א יהא 'גבור או חלש ,חכ או טיפש,
עשיר או עני' ,ובא לומר שע"י האמונה בה' 'אחד' אפשר לאד להפ א חסרונות
שנולד עמה  ,ונראה לו כמו שא"א לשנות – באמונה ישתנו א אלו לטובה.
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 äîéîúä äðåîàä àåä äæ äìéì ãåñé éøäåכזàìå ìáìáì àìù øäæéäì ,
כז .והעיקר להשלי על ה' יהבו בתמימות מבלי לחקור ולהתבונ אחר העתידות,
כי 'הול בתו יל בטח' ,וכדברי הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב זי"ע )אומרי
כ ג בש מהר"י מבעלזא( שאמר אוי מיי ווארט ,דער 'שאינו יודע לשאול' מאכט
בעסער פו זיי אלע )תסמכו על דברי ,שהנהגתו של הב שאינו יודע לשאול טובה יותר משאר
הבני( ,כלומר שאינו שואל שו שאלות וקושיות ולעול אי לו תרעומת ח"ו ,ומקבל
הכל בתמימות ויודע דכל מה דעביד רחמנא לטב עביד.
אגב גררא ,איתא ב'לקט אמרי קודש' )בעלזא( וז"ל .כוס של אליהו ,בהיותי אצל
שולח אדמו"ר מר הגה"ק )מהרי"ד( מבעלזא זי"ע בליל התקדש חג אמר לבנו הה"צ
מו"ה שלו נ"י )לימי אב"ד אפטא( שהיה אז עוד ילד ,הידעת למה שותי ד' כוסות,
ואמר ה ,כי הוא נגד ד' גאולות והוצאתי וכו' .ואמר לו הנה ישנו עוד כוס אחר
שקורי אותו כוס של אליהו ,כי אליהו ז"ל הול לכל בתי ישראל בליל פסח ,והוסי
לומר ,אומרי  ,שיש צדיקי שרואי אותו ,ואח"כ נשא עיניו לשמי  ,ואמר ,הרבה
יותר עושי )אלו( שאי רואי אותו ומאמיני מאות שרואי אותו ,עכ"ל )הובא ש
בש 'מרבה לספר'(.
וכבר כתב כ ב'ליקוטי הרי" ' זי"ע )ער שבחי צדיקי( פע אחת הפליג רבינו )החי'
הרי"( מצדקותו של הגאו הנודע ביהודה זצ"ל ,וסיפר שבליל פסח באמירת ההגדה
כשפותחי הדלת כשאומרי שפו חמת היה הול ומלווה את אליהו הנביא מכל
המדרגות שאצל ביתו ,ואמר )על עצמו( לא שהיה רואה את אליהו הנביא א היה
מאמי באמונה שלימה שאליהו הנביא בא אז לכל אחד שבישראל ,לכ היה הול
ומלוה אותו ,ואמונה כזאת הוא גדולה מגילוי אליהו.
כה אמר האלטער )סבא( מסלבודקא ,הנה ,על הלכה אחת שהרמב" השמיט
מחיבורו ,תשב כל הלילה ליישב על מה ומדוע השמיטה הרמב"  .אמור מעתה,
מדוע על רכוש או שאר עניני עול שהקב"ה בכבודו ובעצמו השמיט ממ יש ל
טענות ,ואינ מנסה ליישב עצמ ,ולהבי שהכל מ השמי .
אל הגה"ק ה'חזו איש' זי"ע ניגש פע אוד מוצל מאש שסבל יסורי איוב במש
שנות ה'מלחמה' ,וא אחר שנסתיימה המלחמה לא מצאה נפשו מנוח לגודל צערה.
ובבואו לפני ה'חזו איש' פתח את פיו ודיבר בכעי תרעומות כלפי מעלה ,שאינו
מבי היא עשה ה' ככה לעמו .פתח החזו"א גמרא ,הראה לו על תוס' מסוי הידוע
כמוקשה הבנה ,וביקשו ,ירח נא מר עלי ויבאר לי דברי התוס' .עיי הלה בדברי
הגמ' ובתוס' אשר עליו ,והחל לנסות לבאר הדברי  ,אבל החזו"א לא נת לו והקשה
עליו בכה וכה .עד שהודה הלה שאי בידו לבאר התוס' .נענה החזו"א ואמר לו,

ãì
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הרי ל ,שא כמה שורות ב'תוספות' אחד אי ביד לבאר ולהבי דבריה  ,ומה טענות
יש ל על הנהגת בורא עול  .והיא תחשוב שיש ביד להבי כבשונו של עול ...
וכבר אמרו לבאר בפסוק )תהילי צב ו-ז( 'מה גדלו מעשי ה' מאד עמקו מחשבותי,
איש בער לא ידע וכסיל לא יבי את זאת' ,וצ"ב וכי רק הכסיל לא ידע ולא יבי,
הרי מפורש כתיב ברישא 'מאד עמקו מחשבותי' וכלומר שא מהחכ נסתרי
דרכי ה' .אלא אדרבה כ פירושו ,מה גדלו מעשי – מאד עמקו ,ה'חכ ' יבי
שמאד עמקו מחשבותיו ואי בידו להבי את הנהגת ה' ,אבל הכסיל אינו מבי זאת
שעמקו מחשבות ה' ,וחושב שיש בידו להבי את הנהגת ה' זה מחשבת כסיל ובער.
בהגהות 'באר מרי ' על ספר 'מכתב סופר' )ח"א ד קי (:כתב 'היה נוהג אאמ"ו
הגאו זצ"ל )ה"ה הגה"ק רבי שמעו סופר אבד"ק קראקא זי"ע( להתחרות ]לזרז[ את ילדיו,
בניו ונכדיו שהיו סמוכי על שולחנו בשעת הסדר ,א יעלה ביד לגנוב האפיקומ
מתחת מראשותיו'.
ומביא ש מעשה שהיה בימי שהיה הגה"צ רבי שמואל דוב קארניצער זצ"ל
]ב הגה"צ רבי עקיבא חתנו של הגר"ש סופר זצ"ל[ על צעיר לימי  ,וזכה להסב
בליל הסדר אצל זקינו ,שאל את הגר"ש מהו הטע שנוהגי לגנוב את האפיקומ,
א הוא לא השיב לו דבר ,רק המשי באמירת ההגדה בהתלהבות אש קודש
כדרכו .בשעת הסעודה פנה אליו הגר"ש והארי לדבר עמו בעני זה ,וכה אמר לו,
שאלתני בני על מנהג ישראל שהתינוקות גונבי האפיקומ בליל הסדר ,ולא עוד
אלא שהאבות מתגרי ומתחרי בה עד שיעוררו בה החפ והרצו לגניבה זו,
ולא נמצא טע למנהג זה ,והג שמצינו בגמרא )פסחי קט' (.חוטפי מצה ...שלא
ישנו תינוקות' ,מכל מקו אכתי טעמא בעי למה בדר גניבה דווקא ,ומסתמא אינו
מנהג בורי אחר שנתקבל בכל תפוצות ישראל ,והאמת אגיד ,כי לא שמעתי טע
לדבר ולא הרהרתי בו עד הנה ,ועתה ששאלתני על ככה עלה בדעתי מיד ברגע
הראשו טע הגו לכ ,ואמנ התאפקתי ולא עניתי ל תיכ כדי להרגיל לסבול
קושיא בלי תירו ,כי זה כל פרי העבודה השלימה ,שיקבל האד על עצמו עול
האמונה בתורה ובמצות ומנהגי חכמי  ,וא א מקוצר דעתו לא השכיל להבי
ולרדת לסו דעת אל יתבלבל מחמת הקושיא אלא יקבל דבריה באמונה ,והארי
לומר לו מוסר בעני זה.
לאחמ"כ השיב לו תשובה על קושיתו – ואמר דע בני ,כי כל מעשינו בלילה
הזה להזכיר חסדי ה' וניסיו שעשה עמנו במצרי  ,כמו שאמרו חז"ל )פסחי קטז(.
'חרוסת זכר לטיט' וכדומה ,ולכאורה יפלא מדוע לא נעשה זכר לנס גדול שהיה
ש  -שבליל יציאת מצרי לא חר כלב לשונו לאיש ,הרי התורה מעידה בפרשת
בא )יא ז( 'ולכל בני ישראל לא יחר כלב לשונו ...למע תדעו אשר יפלה ה' בי
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 ù"éøì ú"ìãä ïéá áøòìכחäáøãà ,
.ãçà 'ä Y ú"ìãì ù"éøî êåôäì
יציאת מצרי – כשיקבל הנהגת ה' באהבה
יפטר ממצריו

ìù åúçèáä øåàéáá ééçá åðéáø áúë
íãä úà éúéàøå' (âé áé úåîù) íå÷î
òðåî íãä ïéà' .ì"æå ,'íëéìò éúçñôå
êãîéì ìáà .óâðä àéáî åúòéðî àìå óâðä
äðåîà ä"á÷äá ïéîàäù éî éë ,áåúëä

äì

úîéàì ùùç àìå åðåçèá åá äìúå äîìù
úáòåú àéñäøôá çáæå ,åúøæâå äòøô
ïñéðá øùò äòáøàá åèçùù äùä àìä éë) íéøöî
íãî ïúðå (íéøöîä ìù íäéìéìà àåä çñô ïáø÷ì
äæ éøä ,óå÷ùîä ìòå úåæåæîä ìò çñôä
ïéâéù àåä éåàø ¯ ä"á÷äá çèáå ÷éãö
ïàëîå .ì"ëò 'úéçùîäå óâðä ïî åéìò
éìáî åéúååöî íéé÷îå 'äá çèåáäù ,ãîìð
ïåçèéáä íöòá éøä ,ïîæä éòâôá áùçúäì
åäøîùé ,åãòá ä"á÷ä ïâéù éåàø äùòð
 òø ìëî åäìéöéå 'äכט.

מצרי ובי ישראל' ,הרי שהיה זה פלא גדול )ועיי בילקוט שמעוני ש( ,ולמה יגרע
חלקו של נס זה לבלתי קבעו לו ֵ Łוזכר בי שאר מעשי מהלילה הזה.
אול כבר אמרו חז"ל במסכת פסחי )קיג' (.לא תדור במתא דלא נבח בה כלבא'
)אל תדור בעיר שאי נובחי בה כלבי( ,ופירש רש"י דהכלבי 'שומרי ' על בעליה
מאויבי ומגנבי )על ידי נביחת לעת הצור( ,נמצא שבליל זה ש'לא יחר כלב לשונו'
לא היה ש שמירה ,והיו יכולי הגנבי לעשות במחש מעשיה בהשקט ובטח,
ועתה תבי – כי קושיא חדא מתורצת בחברתה ,שלכ גונבי את האפיקומ כי
גניבה זו הוי זכר לנס דלא יחר כלב לשונו ,דרק מכיוו שהכלבי לא נבחו היו
הרבה גניבות.
כח .עפי"ז יש לומר ,דהנה 'מלחמה לה' בעמלק מדור דור' )בתורה שמות יז טז כתוב
חסר ' -דר דר'( היא בסיבת 'אשר קר בדר' )דברי כה יח( שהפ את הדל"ת
לרי"ש ,שהכניס בלבות בני ישראל מחשבה שהכל הוא בדר מקרה בעלמא ,וחלילה
אי השגחה פרטית בעול .
וזה יסוד ליל ה'סדר' כאמור ,ס'וד ד'לת ר'יש ,לבטל את קליפת המקרה הנרמז
באות רי"ש ולינקוט בדל"ת המורה על השגחה פרטית ,וזה יסוד כל היסודות ותחילת
כל המעשי להתחזק באמונה באלוקי חיי ]וראה בספר מנחת יצחק פר' ויקרא
מה שהארי בעני זה[.
כט .וא בסו דרכ במצרי נצטוו על האמונה ,כמו שכתב הספורנו על הפסוק
)יב יא( 'וככה תאכלו אותו מתניכ חגורי  '...וז"ל .מתניכ חגורי  -מזומני
לדר ,כעניי וישנס מתניו )מלכי א יח מו( .להורות על ביטחו בלתי מסופק בקל
יתבר ,בהיות מכיני עצמ לדר בעוד בבית כלא ,עכ"ל.
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åì

ò"éæ 'íééðéò øåàî'ä ÷"äøäî áéúë ïëå
äéä íéä ìò ,äðä .ì"æå (åö úùøô)
ë"àå ,äøæ äãåáò éãáåò åìàå åìà âåøè÷
íéøöîá êà ,åìàâð êéà úîàá äù÷
äéåäë ,äìéìá øãñä ìë ìàøùé åùò
íéøôñî åéäå ,íéùåò åðàù åîë äúøåöëå
åéäù ¯ (íäì úåéäì äãéúòä) íéøöî úàéöéá
î"åøîà) ò"éæ ïéøáà÷î ÷"äøä øàéá á"åéë ïúåàáå ,íéàöåé åéäé éàãåáù íéðéîàî
íéìäú) áåúëä øîàî ìò (èô 'îò
ïéãéúò ïñéðáå åìàâð åëéùîäù íéãñçä
èôùî ìëã ,'èôùî áåùé ÷ãö ãò' (åè ãö
.ì"ëò ,ìàâéì
àìà íðéà ,íãàì åì íéàáä íéøåñééä
àåä ÷éãöù àåä ïéáîù ãò ¯ ÷ãö ãò (à äòú ç"åà) çñôä úåëìäá åðãîì ïëå
éë ïéîàäì åááìá ÷å÷çé øùàë êà ,'ä ,'øåøî' úìéëàá 'äáéñä' ïéã ïéàù
åðì ïéàå ,åéèôùî úîàå 'ä àåä ÷éãö ,úåøç êøã ìò æîøì äàá äáéñäã ïååéë
åà ,åéúåãéî øçà äìéìç øäøäì úåùø ìò àìå úåìâ ìò æîøî øåøîä åìéàå
íéæåîøä) íéðéãä ìë Y èôùî áåùé æà 'êøåë'ä òåãî ,øåàéá êéøö äúòî .úåøç
ìëî øèôééå åéìòî íé÷úîð (èôùî'á .äáéñäá ìëàð ,(äöî íò) øåøî àåäù ¯
àîñ' (.áñ úåëøá) ì"æç øîàîë ,íéøåñééä 'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä íùî íéøîåàå
àåä ,íéøåñéì àôøîä íñ] 'éìåá÷ éøåñééã àúéàãë) 'äðåîà' ìò úæîøî äöîù ,ò"éæ
.[äðåîàá íúåà ìá÷ì
ïååéëîå ,àúåðîéäîã àìëéî àåäã (÷"äåæá

Y 'äöî'ä úà øåøîä íò ãçé 'êøåë'ù
äáåèì ìëäù ïéîàîå ,ãçà 'äá äðåîàä
àôåâ äæá ,äòù ìëáå úò ìëá åîò 'äå
øéôùå .' לúåøéøî'ä ìë åðîî ìèáúú
éðáë úåøç êøãá æà áñäì åì øùôà
. לאíéëìî

 וידועי דברי הרה"ק ה'שפת. אמונה זאת מצלת את האד מכל צרה וצוקה.ל
 כי אי,( ויל,"אמת' זי"ע בש זקנו הרה"ק ה'חידושי הרי" ' זי"ע )עיי' אמרי הרי
 ולכ. יכיר בו וישוב אליו,הקב"ה מסתיר פניו מהאד אלא בכדי שיחפש אחריו
 יודע אני שכל הקורות אותי מאת- ''א מכריז האד ואומר 'וידעת כי אני ה
. וכל ההסתרה והדיני בטילי ומבוטלי,  כבר אי טע להסתר פני. הבורא ה
(. שהרי מצינו בגמ' )ברכות ס,' ואולי לכ דווקא הלל היה נוהג לעשות 'כור.לא
 אמר מובטח אני,'מעשה בהלל הזק שהיה בא בדר ושמע קול צוחה בעיר
 ועליו הכתוב אומר )תהילי קיב ז( משמועה רעה לא יירא נכו לבו,שאי זה בתו ביתי
 והיינו שבגודל בטחונו בהשי"ת השריש כ ג בבני ביתו שכל הקורה אינו,''בטוח בה
 ומהאי טעמא, ומשמועה רעה לא יירא, וממילא אי מקו ל'צווחה' כלל,אלא לטובה
,נמי היה 'כור' את המצה והמרור כאחד להמתיק כל 'מרירות' במיכלא דמהימנותא
.וכדרכו בקודש

æì
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ìò íåìë íäéðéòá äù÷åä àì ...ú"éùä úøàôú'ä ÷"äøä éøáã íéàìôð äæ ïéðòá
.äìåàâì åëæ êëìå ,ú"éùä
ìò (éúàöåäå ä"ã àøàå) ò"éæ 'äîìù
úçúî íëúà éúàöåäå' (å å úåîù) ÷åñôä
úåéäì ïåëð ïë éë ,ù"àôúä êéùîîå ,'íúãåáòî íëúà éúìöäå íéøöî úåìáñ
åéëøã ìëá 'äá ïéîàî íãàä
ïéðò ø÷éò åðúåà úãîìî äøåúä éë .ì"æå
êë ,äáåèä ìò ïéëøáîù íùëå ,åéø÷îå ,íéøöîî åàöé äøåáòá øùà äìåâñä
,äìéìç ïîæä éòâô åäåâéùé íà óà êøáé øåë úçú ...ìàøùé éðá íò úåéäá àåäå
åúåà ïéìèáîä íéãéøèîä åéìò åáøå äãåáò ìëá íúåà íéøöî åãéáòéå ,ìæøáä
òåøâä åøáçì åìéàå ,åãåîéìå åúãåáòî
,íçåø ì¯à úà äðîàð äæ ìëá ,äù÷
òøé àìå .äçåðîå íéñëðå øùåò ùé åðîî
åðçðà äæ äîì ,øîàì íááì òøä àìå
êôàá éðôãøú 'ä äæ äîì øîàì åááì
ìëî øúåé íéãåøîå íééðò ìàøùé éðá
,áåè ìë úúð éðîî úåçôä éòøìå ,íðç
úãåáòá íéãøð úåéäì úåîåàä éøàù
,êáåèî éì ÷éðòäì êì äéä áåè àì éëå
'íéñçåéî' åðçðàù éðôî éëå .êøôä
éìäàá 'ä úéáá úáùì éúðååë ìë éøä
.íðç éúåà íéìèáî úåáéñä äìàå äøåú êà .íéìôùäå íéúåçôä íéøöîì ãáòúùð
'ä úåáùçî å÷îò éë .øáãä ïë àì éë åìáñå äáäàá ìëä åìá÷ àéää úòä ìëá
ïåöø éìåà éë .ìáú éáùåé ìë íðéáé àì íà éë (íøîàá) ,ä"á÷ä úøéæâ íäéìò
åäæå .øùåéá åðì íâ ,áåè àåä åéðéòá
. לבåéøçà øäøäé íà åúåñðì é"ùä
åéçà ìà àöéå äùî ìãâéå' (àé á) øîàðù
êåúî øéàäì é"ùäì úåãáò ïéðò äæ êà ùãå÷ä çåøá äàøù ...'íúåìáñá àøéå
éë ,ìàøùé éðá ìù úåðìáñä úãî úà
ù"îë ,íéîùì åááì úà äëéùç
ìëá êé÷åìà 'ä úà úáäàå' (ä å íéøáã) úøéæâá äáäàá ìëä ìá÷ì íîëù åðúð
 איתא ב'שפת אמת' זי"ע )תרנ"ה ד"ה חכ( לבאר את שאלת, כיו"ב לעני רוחניות.לב
'( 'מה העדות והחוקי והמשפטי אשר ציוה ה- החכ )חכ מה הוא אומר
 ולכאורה.' 'א אתה אמור לו אי מפטירי אחר הפסח אפיקומ, ותשובתו,' אתכ
, היכ חכמתו של זה השואל 'מה העדות והחוקי ' הלא חוק הוא מצווה בלא טע
. מה עני 'אי מפטירי' כתשובה לשאלתו, ועוד צ"ב,'והיא יבקש 'טע ' ל'חוק
 שעיקר עבודת בני ישראל לעבוד את ה' כשאינ מרגישי,ותוכ התשובה היא
 ולכ עושי זכר. ובזה יזכו לבסו להרגיש טע ג"כ,  כחק שאי לו טע- כל טע
,ליציאת מצרי ולא להר סיני ולקריעת י סו כי בה הייתה הארה גדולה לישראל
, וזהו אי מפטירי אחר הפסח אפיקומ.משא"כ יציאת מצרי הייתה רק ההתחלה
 והיינו שלא יביט על זמני האורה,וכלשו הגמ' שיש להוציא ולהרחיק מיני מתיקה
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ì"ëò ,êùôð úà ìèåð àåä åìéôà ¯ 'êùôð
.(åäòø úà ùéàå ïîöò ÷æçì ,íòæä úåðùá åìà øîàðù åîë ,ïåöø ïåùìî àåä 'ùôð' äðäå
)äæìå ,'íëùôð úà ùé íà' (ç âë úéùàøá
 'êùôð úà ìèåð àåä 'éôà' áåúëä øîàבינה בה הלב מבי – השרשת האמונה בפנימיות
הלב
¯ ïåöøä êîî ìèåðù (åðééä) .êðåöø 'éô
'øô íé÷åñôä øòù) ùãå÷ä éáúëá øàåáî ë"éôòà ,á"åéëå äñðøôä úãøè é"ò é"ùäì
.ú"éùä ìò êéðéòá äù÷é àìå .úáäàå
àìù (÷"äôñ øàùáå ,úåéäì ä"ã áùéå
éë ,'ä úðåîàá àîìòá 'äòéãé'á éâñ äçååö ìå÷ òîùù ììäá åðéöîù åîëå
íå÷îù ,øîåìë ,'óøòä' úåéúåà 'äòøô' éúéáá åððéà äæù éðçèáåî øîàå øéòá
)íé÷äì åúàîåè ìëå ,óøåòá àåä åúæéçà àìä äæá çåèá äéä êéàäå ,(.ñ úåëøá
.('óøåò'á) áìì çåîä ïéá 'äöéçîå äöéöç' àìà .éðåò éøåñéá ÷çãð äéä åéîé ìë
àøåáá äøåøáä äðåîàä úòéãéù ÷åòæì åúéá éùðà êøãî äæ ïéà éë òãéù
àìå ,åáì éëëåúì ñðëú àì ,åúâäðäáå úåðìáñä úãî éë ,äìéìç íäì àáä ìò
 åîã úéöîúá äðåîàä áøòúú ,íéîéä ìë íé÷éãöä úéáá ãîåìî àåäלגéäåæå .
)íéùåã÷ íéøåáéãá å÷æçúä åðéçàî íéáøù òåãé

כי אינ אלא 'מתנת הבורא' ,והעיקר הוא העבודה הנעשית במצב בלי טע כי היא
נקראת על שמו ,ועל פי זה יתפרש מה שנאמר )שמות יג י( 'ושמרת את החוקה
הזאת למועדה מימי ימימה' ,פירוש ושמרת את 'החוקה' הזאת כשתשמור לעבוד
את ה' כשהנ שרוי במצב של חוקה אז ייעשה למועדה ,זמ זה ייעשה חג ומועד,
יותר חשוב וגדול מימי ימימה – משאר הימי טובי שאז מאיר באור לבני ישראל.
ולזה משיבי ואומרי לו' ,אי מפטירי אחר הפסח אפיקומ' ,כ הוא בליל הסדר,
בראשונה אוכלי דברי שאי בה 'טע ' הגו ,דוגמת המצה שהוא לח עוני
העשוי מקמח ומי בלא 'טע ' מיוחד ,והמרור שלא די שאי לו טע ערב לחי,
הריהו ירק מר כלענה ,א כל אלה אינ אלא כהקדמה לשולח עור ,לקרב הפסח
שיש בו טע ויש בו ריח ,וטעמו הטוב נשאר בפי האד למש שעות ארוכות
שהרי אסור לבטל את טעמו  -אי מפטירי אחר הפסח אפיקומ .א קיו מצוות
ה' כ הוא ,מתחילה אי לו לאד לחקור אחר דעת בוראו וא א אינו מרגיש כל
'טע ' והבנה במצוות מכל מקו ימשי לקיי את רצו ה' בתמימות ,וא א הדבר
קשה ומר עליו כעי 'מרור' ,מ"מ א ימשי בתמימותו יזכה לבסו לאור ה' הבהיר,
לראות א טובה מרובה וגילוי אלוקות – ע טע טוב וערב בפיו.
לג .ואל תאמר שהדברי אמורי רק לימי מקד כשהיו בני ישראל תחת שעבוד
מצרי  ,כי עני 'גלות מצרי ' שיי עד היו הזה ,וכמו שאמרו במדרש )עיי'
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בר"ר טז ד( גלות מצרי הוא שורש כל הגלויות ,וכ גאולת מצרי שורש כל הגאולות
)זוה"ק ח"ב רטז - :קיז .(:ובכלל זה איש איש ו'מצרי ' שלו תחת ממשלת היצר שהוא
ממלא מקומו של 'פרעה' ברוח או בגש )עיי' איגרות הרמב" עמ' לט בד"ה ודע בני( ,והנה
ידוע ביאורו של הרה"ק מאיזביצא זי"ע ,כי הנפק"מ וההבדל שבי בהמה לאד הוא
שהבהמה ראשה נמש מצווארה ולמטה ואינו גבוה מגופה ,משא"כ ראשו של אד
מתנשא ועולה למעלה מגופו ,והרמז בזה כי כל מעלתו של האד היא ב'דעת'
ושכל אשר בראשו ומוחו – כי הבנת האד בשכלו תוליכנו להשיג תכליתו בזה
העול  ...אמנ א הוא בעצמו עושה מחיצה בי מוחו ללבו ושאר כלי המעשה –
שלא תהא הנהגתו למעשה עפ"י הבנת שכלו ומוחו שוב נחשב זה האיש כ'בהמה'
ממש – כי מה רווח יש בזה שראשו 'גבוה' מעל גופו ומבי את המוטל עליו עשות
א בפועל כל הנהגתו כבהמה ההולכת אחר נטיות גופה...
וכ ייאמר לעני גלות הנפש והנשמה תחת ממשלת פרעה זה היצר ,לא מספיק
לקיי ולבבו יבי אלא יקיי בפועל ממש ושב ורפא לו ,ש'הנהגתו' תהא עפ"י הבנתו
וידיעתו ,ולכ נקראת גלות מצרי 'גלות הדעת' ,כי דעת הוא 'התחברות' מלשו
'והאד ידע' ,ופרעה בא להפריד בי ידיעת המוח לקיו הדברי בפועל ,אמנ זוהי
'יציאת מצרי '  -שלא נשמע לקולו של פרעה ,ונשוב אל ה' וירחמנו בשפע טובה
וברכה עד בלי די(.
כתב הגה"ק החזו"א זי"ע )'אמונה ובטחו' פ"ב ג( וז"ל .ומה שאנו רואי בחיי ראוב
איש מוסרי ו'זמרת הבטחו' על שפתיו ,תמיד מגנה את רוב ההשתדלות ומתעב
את הרדיפה אחר פרנסה .ואמנ ) ,כל זה כל עוד ש(הוא איש מצליח ובחנותו לא יחסר
לו לקוחות ,ואיננו זקוק לרב השתדלות) ,ולכ( הוא אוהב את הבטחו ,כי הלא ג
הבטחו מראה לו פני שוחקות .והנה נפתענו פתאו לראות את ראוב הבוטח
מתלחש ע נעריו ואנשי עצתו אי להפר עצת רעהו האומר לפתוח חנות כמותו
והוא מלא עצב מזה ,ובהיות תחילתו רק בחביו לבו ומתבייש לגלות הדבר פ יהי'
לחרפה בעיני מכיריו ,הול ומאבד ג מדת הבושה בסופו ,ומתחיל בהשתדלויות
גלויות להניא מחשבת רעהו ,ולאט לאט הול ומתקד בדר עקלתו ,ומדת הבושה
תמס תהל מקרב לבבו ,ועושה בגלוי מעשי נבזי ופעולות שפלות לעי כל חי,
וההתחרות שבינו ובי רעהו מתפרסמת תכלית הפרסו ונעשה לשיחת הימי  ,ולא
ידע הכל  .ובודה טעמי ונמוקי אשר בשקר יסוד כדי להצדיק את מעשיו ,עוד
מתחכ להוסי ביאורי חדשי לבקרי שכל מה שמתחרה נגד רעהו הוא 'לש
שמי ' וע"פ תורת המוסר ...עכ"ל ,עיי"ש עוד.
פע שאל אחד הרופאי את הרה"ק ה'דברי חיי ' מצאנז זי"ע ,ילמדנו רבינו – מה
ה עיסוקיו של הרבי ,ענהו ה'דברי חיי ' הנני מתעסק בבניית 'גשר' ,ומשתמה הרופא

î

באר הפרשה  פסח – שביעי של פסח

''óøòä' úôéì÷î àöðù ¯ 'íéøöî úàéöé
äðåîàá åðúòéãé ìëå ,íìåò úåøçì åæ
ìë úåéäì åðáìì áèéä áèéä ñðëú
 ïîåà úðåîà éô ìò åðéúâäðäלד.
'íéøöî úàéöé øåôéñ úåöî' úðååë éîð äæå
àãéøâ äôá äøéîàá ç"ãé àöé àìù
úà øåëæì åáì ìà ïúé àìà ,àì åúå
,íéøöî úàéöéá åéäù íéìåãâä íéñéðä
úéãéîúä åúçâùä äøøáúð íãé ìòù
)äðåîà éãéì àåáé ïë éãé ìòå ,(øàáúðù åîë
äùò àåäù äðåéìòä äçâùäá äîéîú
.íéùòîä ìëì äùåòå

íåéá êðáì úãâäå' (ç âé) áåúëá ò"éæ
éì 'ä äùò äæ øåáòá ,øîàì àåää
éåçúå ñåì÷ðåà íâøúîå 'íéøöîî éúàöá
åðéìò éë ,êðáì äàøúù åðééä ,êðáì
íéøáãä úà åðîöòì óàå åðéðáì ùéçîäì
íéùçøúîù åîë íéùçåî åéäéù ãò åììä
åãëðî ô"ùâä 'ãåã éãñç' 'éò) ùîî åðéðéòì
éáøá äùòîá ò"éæ áåùèëàñî ãåã éáø ÷"äøä

 (øæòéìàלה.

כמה שנאמר – שפע ברכה )וההפסד ח"ו(
בגזירת שמי

øøáúéù ,äèåùôä äðåîàä ììëá
øòö ìëù íãàä ìöà úîàúéå
âäðé Y åáìì íéøáãä åñðëééù éãëå
øùôà éàå ,ìòîî ãåãîå ìå÷ù áåàëîå 'øæð éðáà'ä ÷"äøä ìù åøåàéáë

לפשר דבריו ,ביאר לו הד"ח שהוא בונה גשר ממוחו אל ליבו )מעל העור(  -לחבר את
כל הידיעות אשר במוחו אל תוככי לבו ,שא הוא יהא משועבד לעבודתו ית"ש.
סיפר הגאו רבי יעקב גאלינסקי זצוק"ל מעשה ביהודי שלמד פרקי 'רפואה' אצל
הנכריי ביוהנסבורג – כיצד משחררי את הגב והשדרה שנתפסו בגופו של אד ...
משבא להפרד מ'רבו' הנכרי בעלותו לאר הקודש ,בירכו ואמר ,אה ,הינ נוסע
למקו היהודי  ,טוב מאד ,כי ש יהיה ל פרנסה בהרחבה ,כי ראיתי כתוב בחומש
שה 'ע קשי עור' )שמות לד ט( והרבה פעמי 'נתפס' לה העור ,אמר לו היהודי
)שהבי את 'בורותו' של הנכרי( דברי הבל דיבר מע"כ ,כי ל'קשיות עור' הלזה לא יועיל
א רופא שבעול לרפאות ...
לד .ובזה מבארי בש הרה"ק בעל התניא זי"ע דלכ נכתב בתורה ד' רבתי בתיבת
'אחד' שבשמע ישראל .כי צורת ד' הוא כצורת פטיש .והכוונה שיכה ויחדיר בקרבו
כמכה בפטיש רבתי – גדול ,עמוק עמוק מהמוח עד הלב כי 'ה' אלוקינו ה' אחד'.
לה .סיפר הגאו רבי אליהו לופיא ששמע בקעלע מת"ח ושמו רבי בצלאל ,שהיה
אצל סבו בעל ה'מלבושי יו"ט' בליל הסדר ,לפני ההגדה ישב על מקומו כמה
רגעי נרגש ונפע  ,לאחמ"כ הגביה קולו ואמר ,הנה כמו שאנו עורכי את ה'סדר'
אנו ובני משפחתנו כ עורכי אותו כל בני העיר – כצורתו וכמתכונתו ,וכיו"ב עורכי
כל בני המחוז וג כל בני המדינה ,וא כל בני העול עושי כ – במצה ומרור
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åøòöî òåøâì åà óéñåäì íìåòáù äéøáì
åæîø ïëå ,(äìéôúá éúìåæ) àúøåô åìéôà
äîë íéøöîä åðúåà åòøéå' ,äãâää ïåùìá
÷òöðå ...øîàðù äîë åðåðòéå ...øîàðù
òåãî äù÷ äøåàëìå ,'...øîàðù äîë
'øîàðù äîë' øîåì äãâää ìòá íéã÷ä
Y ãéî øîåì åì äéä ,íù åéøáã ìë ìò
éøäù ,'åëå åðåðòéå ,íéøöîä åðúåà åòøéå

àî

äîî øúåé äîåàî ùãçî ÷åñôä ïéà
íåìë óéñåî åðéàå .ïëì íãå÷î øîàù
éùåãéç'ä ùøôîå ,ïåùàøä åøáã ìò
,ùåã÷ä íðåùìá ïàë ùé æîøù ò"éæ 'í"éøä
éøä íãàä ìà òéâîä øòöå éåðéò ìëù
äãîá ¯ ìòîî íéîùá øîàðù äîë àåä
àåäã ìë øòö åìéôàå ,äøåùîáå ì÷ùîá
 åì áö÷ðäî øúåé åéìà òéâé àìלוåðééäå ,

וכל ההגדה .התדעו היכ ראינו 'סדר' זה ,אצל אבותינו ,וה ראו זאת אצל אבות
וכ חוזר לדורות הקודמי אחרוני וראשוני  ,ולפניה הגאוני האמוראי והתנאי ,
וכל קודמיה עד דור מקבלי התורה ...ועליה נאמר )שמות יט ד( 'את ראית אשר
עשיתי למצרי  ,וברש"י ,לא מסורת היא בידכ  ,ולא בדברי אני משגר לכ  ,לא
בעדי אני מעיד עליכ  ,אלא את ראית אשר עשיתי למצרי  .ומשסיי החל
באמירת ההגדה בהתרגשות ובאמונה – קדש ורח וכו' – בהמחשה זאת רצה
להכניס את כל המסובי למצב שיראו בעיניה את יציאת מצרי כמו שאירעה
עמה בזו העת )הגדת 'חיי שיש בה'(.
משמשו של הגה"ק ה'חפ חיי ' זי"ע סיפר שפע בליל שב"ק וארא לפנות בוקר
ישב החפ חיי והעביר הסדרא שניי מקרא ואחד תרגו  ,לפתע שמע המשמש
שהוא שוחק שחוק גדול בקול ממש וקורא בהתרגשות 'א דזאבע ,א דזאבע' )צפרדע(,
אחר מעשה הסביר ה'חפ חיי ' כי בהגיעו לפסוק )ח ב( 'ותעל הצפרדע' וראה פירושו
של רש"י 'צפרדע אחת היתה ,והיו מכי אותה והיא מתזת נחילי נחילי ' ,לא יכול
לעצור את צחוקו כי רב בתארו לנפשו את הנחילי הניתזי לכל עבר .רבות יש לנו
ללמוד מעובדא זו ,האי עלינו לעסוק בסיפור יציאת מצרי בחיות ממש.
לו .ובדר צחות יש למצוא רמז ,דהנה בתחילת ההגדה אומרי 'הא לחמא עניא
די אכלו אבהתנא בארעא דמצרי ' ,משמע שהמצות שאנו אוכלי בליל הסדר
ה זכר למצות שאכלו בני ישראל באר מצרי  ,ולכאורה קשה ,שהרי בתורה מפורש
איפכא ,דכתיב )שמות יב לד( 'וישא הע את בצקו טר יחמ' ,הרי שאכילת מצות
היא כנגד המצות שאכלו ישראל בצאת ממצרי  ,וכמו שאומרי בנוסח ההגדה
'מצה זו שאנו אוכלי על שו מה ,על שו שלא הספיק בצק של אבותינו להחמי
עד שנגלה עליה מל מלכי המלכי הקב"ה וגאל '.
ואולי יש לומר ,כי כל השני שהיו בני ישראל במצרי היו אוכלי מצות כדר
העבדי שאוכלי מצות )עי' ב'אורחות חיי' להרא"ש בפירושו להגש"פ ד"ה ויאפו ,בש ה'אב
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 'øîàðù äîë ¯ åðåðòéå' àëä éøîà÷ãלזêùîäáã ,óéñåäì øùôà êøãä äæ ìò ,
 øîàðù äîë Y åðúåà åòøéåלח.
é÷åìà 'ä ìà ÷òöðå' øîàð äãâää
עזרא'( ,והייתה נפש של בני ישראל קצה בלח ה'יבש' הלז .ולקראת צאת ממצרי
היו שמחי – הנה למחרת היו באור הבוקר נצא ממצרי ואז ננצל ג מ'גזירה'
זו של אכילת מצה ,ותתענג נפשנו מחלות משוחות בשמ ומשאר מיני מעדני  ,א
למעשה  -סיבב הקב"ה שג לאחר שיצאו משעבוד לגאולה לא אכלו אלא אותו
לח עוני שאכלו במצרי ללא כל שינוי.
ללמד חוקי חיי שלא אכלו את הלח מחמת ש'עבדי היינו לפרעה במצרי ',
אלא מפני שכ היה רצונו ית' .והראיה לכ ,שא לאחר שנגאלו עדיי אוכלי ה
אות 'מצות'.
ומכא ,שלא ידמה האד בעצמו אוי כמה רע מצבי כא ,אל למקו פלוני ש
בוודאי ישתנה ויוטב מצבי ,א אעשה כ וכ ישתנה מזלי לטובה ,כי לא יועילו לו
כל טצדקי שבעול  ,והכל יהיה כמה שנאמר ונגזר עליו משמי ממעל ,ובאותו
מקו החדש יצוצו כבר ממקו אחר אות המפריעי לו.
לז .עוד ביאר ה'חידושי הרי" ' )הובא בשפת אמת שבה"ג תרנ"ד( שבא ללמדנו שמכל
עינוי וצער שהיה לנו מהמצרי נעשה 'פרשה' בתורה ,כי אי 'צער' ו'סבל'
לחינ וללא חשבו ,אלא כל העובר על האד הרי זה להביאו לשלמותו ,ובזה נשל
ה'תורה'.
לח .כלל ידוע הוא ,שסיו וסו כל דבר הוא תוקפו של דבר ,כדוגמת 'תפילת
נעילה' ביו הכיפורי  ,והיינו כי תוקפו של יו בסופו הוא ]ולכ תמצא ב'משנה
תורה' להרמב"  ,שבסו כל סדר מסיי בעניני עבודת ה' להלכה ולמעשה ,כי זה
התוק והעיקר העולה מכל ההלכות ,לשמור לעשות ולקיי [ ,ולפי זה יש קצת
לתמוה מדוע גמרו של 'סדר' ליל שימורי הוא בפיוט 'חד גדיא'.
אכ ,י"ל כי תוקפו ועיקרו של כל הסדר  -להשריש את האמונה בלב האד עד
שידע שא ה'דומ ' מושגח הוא ומתנהל על פי חשבו ,וכ רואי אנו ב'חד גדיא'
שהגדי מתרע על שנטר בשיני החתול באכזריות ,ובשעת מעשה נראה בעיני
גשמיות דלית די ולית דיי ח"ו ,כי הגדי מתבוסס בדמו על א שלא ֵהרע לשו
בריה ,ואילו החתול הרשע אוכל ונהנה כ'סעודת שלמה' .א האמת ,שמיד יבוא
הכלב ויענישנו בכל חומר הדי ,ולאחמ"כ ייענש א הכלב על פי חשבונות שמי
 על ידי המקל .וכ הוא בכל ענייני העול  ,הכל מונהג בחשבו מדוקדק ואי שומקרה בעול  ,וזה עיקר העבודה בלילה הזה.
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ìà íúòåù ìòúå øîàðù äîë ,åðéúåáà
äøö íãàä ìò øæâð íà óàã ,'íé÷åìàä
òåø÷ìå ìèáì åãéá íå÷î ìëî ,àú÷òå
ìà ä÷òæå äìôú' éãé ìò åðéã øæâ òåø
ìà ÷òæé íà ¯ '÷òöðå' åøîåà åäæå ,''ä
¯ øîàðù äîë' åá íéé÷úé ,ä÷æçá 'ä
äáåè å÷ñôéù 'íé÷åìàä ìà íúòååù ìòúå
 ìàøùé ìò íéîçøå äëøáלט.
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על ביעור – עקירת היצר הנרמז בחמ ,ועת
רצו בשריפת החמ

åéúåáåùúá æ"áãøä áúë
èùôä êøã éô ìòù (äéðù äáåùú
äøåú äøéîçä òåãî øéáñäì øùôà éà
øåñàå åäùîá øåñàã õîç øåñéàá êë ìë
 äàðäáמíåùá åðéöî àìù åìà úåøîåçá àöåéëå) ,
åøîàù äî ìò êîåñ éðà ïë ìòå ,(øåñéà
)ä"ã æ"ò÷úú â"ç

לט .מידי שנה בשנה אחר אפיית מצות היה הגרי"ז סאלאוויצ'יק מבריסק זצ"ל
עולה לביהמ"ד דחסידי קארלי ,פע פגש ש את החסיד המפורס רבי
יהושע העשיל הלטובסקי זצ"ל ,מזקני חסידי קארלי ומנקיי הדעת שבירושלי ,
וסיפר לו החסיד על אחד הצדיקי  ,שהיה מהדר מאד באפיית מצות בחומרות
ודקדוקי שוני  ,שנה אחת בצאתו מאפיית המצות אחר שעות רבות של יגיעה
ועמל ,החזיק את מצותיו בחביבות מתו שבח והודאה להקב"ה על שזכה לאפות
מצות כשרות ומהודרות ,עודו צועד בדרכו פגע ביהודי פשוט המהל כנגדו ומצות
בידו ,משראהו הצדיק ביקש אותו להחלי עמו מצותיו .שמח האיש על ה'עסק'
הלז כמוצא שלל רב ,וכ עשו ,והיו תלמידי הצדיק תמהי מאד על הדבר הזה,
אי הסכי לוותר על המצות המהודרות בכל פרטי ודקדוקי הדיני ולקבל תמורת
מצות פשוטות ,עד שנתברר לה שאותו איש פשוט סיי את כל ספר תהלי
באותו יו והתפלל להקב"ה שלא יכשל בחשש חמ במצות ,על כ החשיב
הרבי כל כ.
משסיי החסיד לספר עובדא זו ,שאלו הרב מבריסק מה מלמדנו מעשה זה,
השיב החסיד ואמר בפשטות ,לימוד גדול שנינו כא  -שהצדיק העדי מצות שנאפו
בכח התפלה יותר מ המצות שנאפו בעמל ויגיעה של בני אד  ,א שהיו בתכלית
ההשתדלות שיצאו כשרות ומהודרות ללא פקפוק.
נענה הרב מבריסק ואמר שלדעתו יש ללמוד ,כי על ידי אמירת התהלי בתמימות
ובלב של סיבב הקב"ה שיקבל את המצות שהרבי עמל עליה ודאג שיהיו בתכלית
ההידור ,ואלו ואלו דברי אלוקי חיי  ,ללמדנו כוחה של תפלה.
מ .בזה אמרו לפרש טעמא שמכני את ליל פסח 'ליל הסדר' ,כי יש 'פרדס'
דרכי לתורה  -פ'שט ר'מז ד'רוש ס'וד ,א בחג הפסח שאי אפשר להבי
את עניני החג לפי דר הפשט ,נשאר רק 'סדר' זה ס'וד ד'רוש ר'מז ,כי הפשט
נעל מאתנו.
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 äñéòáù øåàù àåäå òøä øöéì 'æîø' çñôá õîç éë ,úåùøãîá ì"æøמאïëìå ,
מא .הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זי"ע דקדק פע בלשו המשנה )פסחי ב' (.אור
לארבעה עשר בודקי את החמ לאור הנר' ,ולכאורה אינו מוב מאי דקאמר
'בודקי את החמ' והלא בודקי את הבית מ החמ שבו ,ונשאר המהר"י בקושיא.
בי השומעי היה ג בנו המהרי"ד זי"ע ,שלימי חזר על קושיית אביו ,ופתח
ליישב את הקושיא במשל ,למה הדבר דומה ,לשני סוחרי שנסעו ליריד למכור
סחורת  ,והצליח ה' דרכ שבזמ קצר מכרו את הכל ,ובשמחה הכינו את צעדיה
לחזור לבית מוקד יותר ממה שחשבו תחילה ,כיו שכ החליטו לחזור רגלי ,ויצאו
לדר ,לאחר כמה שעות רצו לנוח מעט מעמל הדר לתת תנומה לעפעפיה  ,א
חששו לשלו צרור המעות ,כיוו שלא ידעו היכ להחביא את צרור כספ  ,הביטו
כה וכה ,ויראו כי אי איש ,כי א עדר של פרות רועות באפר ,על כ השכיבו
עצמ על הזרעי  ,ואת צרור הכס תלו על אחד העצי .
א סוחרי אלו לא ידעו ולא הבינו שפרות אינ רועות לבד בשדה מרעה ,ויש
כא איזה רועה המנהיג את עדרו ,והוא אכ ראה אי שה תולי את המעות על
הע ,המתי הלה עד שנרדמו השני  ,מיהר אל הע  -ונטל את כל הכס לעצמו,
א חכ בדעתו כדת מה לעשות – א יברח ע הפרות הרי הפרות מקימי קול
רעש גדול בדר הילוכ ויתעוררו הסוחרי משנת ויתפסוהו בקלקלתו ,ולאיד א
יברח בלי הפרות הרי בעל הפרות יקיי בו 'פסק' ,על כ מילא את התרמיל בגללי
של הפרות תחת הכס  -כדי שלא ירגישו הסוחרי בקחת את תרמיל המעות – כי
ריק הוא ,והשכיב עצמו במקו אשר שכב עד עתה ,ואכ תחבולתו הצליחה ,כאשר
התעוררו הסוחרי משנת שמחו בראות את תרמיל 'מלא' תלוי על הע והמשיכו
בדרכ בשמחה ,אול כאשר פתחו את התרמיל חשכו עיניה בראות כי מלא הוא
בגללי במקו הכס ,והביטו זה על זה בתדהמה ותמהו 'אי יתכ שהפרות הגיעו
לראש האיל ונטלו את צרור הכס ומילאו אותו גללי  '...ובסכלות אמרו ,נו ,וכי
אפשר לנו ליל אל הרב לדו 'די תורה' ע הפרות ...ובכ סיי מהרי"ד את דבריו,
כאשר הקהל משחק על טפשות של הסוחרי  ,ולא הבינו כלל מה בי עובדא זו
לקושיית מהר"י מבעלזא זי"ע.
בכל אותו זמ עמד בנו הרה"ק רבי אהר מבעלזא זי"ע מ הצד והקשיב בכובד
ראש לדברי אביו ,ובתו דבריו התחיל כל גופו לרעוד מרוב פחד ,ולשאלת החסידי
הסביר באימה ,שדברי עמוקי וטמירי גנז אביו בהאי עובדא ,דהנה הסוחרי
נשארו בקושיא מחמת טיפשות  ,וא היה לה קצת łכל בקדקד היו מהפכי
את הקושיות לתירוצי  ,דהנה דווקא מחמת שהוקשה לה – האי יתכ שהפרות
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úîà àåäå ,ìéèá àì àåäù ìë åìéôàå ,åéìòî íãàä åúåà ùøâé ùøâ äìë
 ïåëðåמג.
 åéúåáùçî úåàåáçî ìëá åéìò ùôçéåמב,
להסיק שוודאי היה ש

רועה שהוא

עלו על הע ליטול צרור כס ,היו צריכי
אשר עלה על הע לגזול את כספ .
והנמשל ,האד ירד לעוה"ז ע תרמיל  -זה הלב ,ועליו למלאותו באבני טובות
ומרגליות על ידי קיו התורה ומצוות ,אול לפעמי נרד האד על משמרתו
דומיא דהסוחרי שנתנו תנומה לעפעפיה  ,ובשעה זו מרוק היצה"ר את לב האד
מכל הרכוש שצבר בתרמילו ,ומכניס תחת גללי  -עוונות ותאוות רעות רח"ל,
אמנ בהגיע זמני טובי מתעורר האד משנתו ובודק את לבו ,והוא נדה למצוא
ש 'גללי ' ,א במקו לבחו מאי מקור של הגללי כדי להוציא ולהחזיר לעצמו
את רכושו הרי הוא מתייאש ומשלי ע מצבו השפל ,אול  ,המשכיל מבי
שהקושיות ה עצמ התירוצי  ,ויסיק שהיצר הרע הוא המכשיל את האד בעת
תרדמתו ,כמאמר החכ ב'חובות הלבבות' )שער יחוד המעשה פרק ה( 'אתה יש והוא
ער ל' ,והוא אשר גזל ממנו את כל אוצרותיו ,וימהר לרדו אחריו ויתבע ממנו
את רכושו ויעמוד על המשמר מכא ולהבא שלא ירד שנית ,ולכ בזמני טובי
של אור לארבעה עשר 'בודקי את החמ' ולא את הבית ,כי עליו לחקור אחר שורש
הדברי  ,מה מקור ושורש של החמ ,באיזה דר מצא היצר פירצה למלאותו בכל
אלו הגללי  ,ולהחזיר את האבידה היקרה זו הנשמה הטהורה של כל יהודי.
מב .רמז לדבר נת הרה"ק רבי אהר מבעלזא זי"ע במה שנפסק בשו"ע )סי' תלב
ס"ב( 'אי בודקי ..אלא בנר של שעוה' ,שהרי ה'שעוה' עשויה מדבש דבורי ,
וכבר מצינו בפוסקי על כוחו של 'דבש' להפ טהור לטמא ,שא נפלו בעלי חיי
לתו הדבש הרי ה מותרי באכילה ,ומשו כ בודקי בנר של שעוה לרמז על
'בדיקת חמ' שתכליתה 'לגרש את היצר' ולהפ את הטמא לטהור.
יש שהוסיפו על כ ,שהנה דנו הפוסקי בדי בעל חי של שנפל לדבש )עי'
שו"ע יו"ד סי' פד סי"ב ובנו"כ( ,ומעתה לפי זה נלמד לעני בדיקת חמ שכאמור תכליתו
להפ טמא לטהור ,שלא יתקרב אל הקודש מתו התנשאות והרגשת 'שלמות',
אלא ישבר רוחו בקרבו ,ויכניע עצמו ,ועי"ז יתהפ הכל לטובה.
וכבר אמר הרה"ק מהרשד"י מסלוני זי"ע הי"ד שחמ ומצה אותיותיה שווי
ה ,וג ההבדל בי האות ח' שבחמ לאות ה' במצה אינו אלא שהאות ה' שבורה
למעלה ,ואילו האות ח' שלימה היא ,ללמדנו ,כי המרגיש שלמות בעצמו הרי הוא
'חמ' ,ואילו מי שליבו נשבר אי ל 'מצה' גדולה הימנו...
מג .כתב הרמ"א )סימ תלב סעי ב( 'ונוהגי להניח פתיתי חמ במקו שימצא
הבודק ,כדי שלא תהא ברכתו לבטלה' ,ונתחבטו הפוסקי אי תועיל עצה זו
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להציל את הבודק מברכה לבטלה ,והלא אי זה כי א הערמה בעלמא ,שהרי כל
הבית נקי מחמ ,ואילו אות פתיתי אינו 'בודק '  -שהרי הוא עצמו הניח
במקומות הידועי לו.
והשיב הגאו מטשעבי זצ"ל בש צדיק נסתר שהתגורר בווארשא ]לפרנסתו
עסק בתיקו שעוני  ,וכאשר שמע אודותיו גאב"ד טשעבי שבר את שעונו והל
לתקנו אצלו כדי שיזכה להתבר מפיו ,א כאשר הגיע אליו הבי הצדיק את כוונת
בואו ,וסירב לברכו ,באמרו שאיש פשוט הוא ,בלית ברירה ביקש ממנו שיאמר לו
דבר חידוש ,ולבקשה זאת לא סירב ,ואמר לפניו תירו זה[ ,דהנה מצוות בדיקת
חמ היא לאור הנר ,וילפינ ליה בפסחי )ד ז (:בגזירה שוה מכמה פסוקי  ,וחדא
מינייהו הוא הכתוב אצל עבדי יוס ש'חיפשו' את הגביע אשר ה עצמ הכניסו
לבי אמתחותיה של השבטי  ,ואעפ"י שידעו מקו המצאו של הגביע נאמר ש
)בראשית מד יב( 'ויחפש בגדול החל ובקט כלה וימצא' ,אלא מכא ,שא חיפוש כזה
שמיה 'בדיקה' ,ושיי שפיר לבר על בדיקה זו ,ודפח"ח.
ממאמר זה למד הרה"ק ה'פני מנח ' זי"ע ,דהנה פעמי יתלונ האד – מה
אעשה ,והקב"ה הכניס בקרבי 'יצר הרע' גדול וקשה כ"כ ,לזה אמרינ ליה ,אכ הקב"ה
הכניסו ,א המטרה הייתה כדי שתבוא ותוציאנו ותגרשו מעמ ,וביד כוח וגבורה
להוציאו ,דומיא דפתיתי חמ שהוכנסו לש בכוונה תחילה בכדי שיבערו ויוציאו
מ הבית.
פע הגיע הרה"ק רבי שלמה )הראשו( מבאבוב זי"ע אל העשיר המפורס בארו
אנשיל ראטשילד ז"ל כדי להתרימו לצרכי צדקה ,משהגיע אל ביתו כיבדו העשיר
בכבוד מלכי והראה לו את ארמונו המפואר ,בי השאר הראה לו בית גדול ומפואר
שאי נכנסי ש בכל ימות השנה ,זולתי בשמונת ימי הפסח בלבד ,וכל זה כדי
שלא יכשל בספק ספיקא של איסור חמ במשהו ,אבל הרה"ק מבאבוב לא הראה
לפניו שו סימני התפעלות ממנהג זה ,תמה הבארו לפניו מדוע איננו משבח את
מנהגו זה ,והרי ישראל ע קדוש מחמירי ומתרחקי כמטחווי קשת מכל ספק
ספיקא של חמ .השיב לו הרה"ק מבאבוב ,זקיני הרה"ק ה'דברי חיי ' זי"ע לא היה
מ העשירי שבע  ,ובכ"ז ,כאשר נזדמנה לו קיו אחת ממצוות ה' לא היו כס
וזהב חשובי בעיניו למאומה ,והיה מפזר אלפי אלפי דינרי זהב כדי לקיי מצוה
אחת בשלימות ,והנה מעודי לא ראיתי שיחמיר על עצמו לרכוש בית מיוחד להשתמש
בו רק בפסח ,ומכא שלא ראה בהנהגה זו שו צד חומרא ועדיפות ,והיינו טעמא
כי כלל גדול בידינו )פסחי לה' (.דברי הבאי לידי חימו אד יוצא בה ידי חובתו
במצה ,יצאו אלו ]מיני דג הנמני ש בגמרא[ שאי באי לידי חימו '...כי תכלית
המצה אינה אלא במקו שיש יצר הרע ,והוא נכנס לשדה הקרב ומתגבר עליו
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åì äéäú àìù ,äøéáòä ïî íãàä úà ïåáø' (.æé úåëøá) àøîâá åøîà éîð éëäå
 àøçà àøèñä íò úåëééù íåùמד.
åððåöøù êéðôì òåãéå éåìâ íéîìåòä
äñéòáù øåàù áëòî éîå êðåöø úåùòì
 áëòî éîå' é"ùø ùøéôå ,'úåéåëìî ãåáòùåמחיצה עשרה – לעשות מחיצה גדר וסייג
¯ òøä øöéäîå 'õîç'äî úå÷çøää ììëáå äñéòáù øåàù ,êðåöø íéùåò åðà ïéàù
¯ ïëìå ,'åðöéîçîä ,åðááìáù òøä øöé
åìéôà àöîé àìå äàøé àìù
íéâééñå íéøãâ úééùò àåä åäùîá ÷éçøäì éãë õîç øåñéàá êë ìë åøéîçä
ומנצחו ,כי לא התכוונה תורה לברוח מ המלחמה אלא אדרבה להתגבר עליו ,ומזה
נעשית המצה ,והכי נמי על האד לנקות את ביתו שמשתמש בו בכל ימות השנה
ולבדוק בחורי ובסדקי מכל פירור חמ המורה על היצר הרע .העשיר נהנה מאד
מתשובתו והרי תרומה גדולה  -שלשת אלפי רייניש למוסדותיו ,ומאז שלח לו
תמיד מתרומותיו.
וכ אמר רבא בגמרא )פסחי מ' (.מצוה ללתות ,שנאמר )שמות יב יז( 'ושמרת את
המצות' ,אי לא דבעי לתיתה שימור למאי' ,ומכא שעיקר המצוה הוא לשמור את
המצות ,דהיינו להשגיח על הבצק שלא יבא לידי חימו במקו שמצד הטבע יכול
לבא לידי חימו ,וכ בעבודת בשר וד חביב בעיני המקו מה שהוא מתגבר בעת
מלחמה ,ואינו נמש אחר תאוותיו וטבעו הרע ואינו הול אחר שרירות לבו ,אלא
משעבד תאוות ומחשבות לבו לעבודתו יתב"ש) .אגב אורחא ,זקני הרה"ק רבי משה מלעלוב
זי"ע נהג שלא לשבת בפסח בחדר שישב ש בכל ימות השנה ,אלו ואלו דברי אלקי חיי וכל צדיק

עושה לפי דרכיו והנהגותיו(.
מד .ועיקר הכל שיעשה ככל שביכולתו לעקור את היצר מלבו ,כי 'מצה' מלשו
מצה ומריבה שיריב ע יצרו ,ולא ישכיב עצמו למרמס תחת גלגלי מרכבת
היצר ...הנה ידוע פתג העול מדוע קוברי את המת 'ווייל ער לאזט זי' )כי הוא
נות לקברני לעשות בו ככל העולה על רוח ,(...כי זה כל האד – החי לאזט זי נישט,
ואינו נות ליצר לשלוט בו ולעשות בו ככל העולה על רוחו.
ורמז לדבר ,כדברי הרה"ק מבלאזוב זי"ע )צבי לצדיק ,מאמרי ניס ,מאמר ד' אות א(,
כי מצה בגמטריא קל"ה ) (135וכשתחלקנה לשני ב'יח' יעלה כל חצי לששי
ושבעה ומחצה ) ,(67.5והרי מ הדי יש לקחת לאפיקומ את החצי הגדול יותר
נמצא שיש להסי על חצי אחד ויעלה במנינו שישי ושמונה ) (68בגמטריא 'חיי ',
ויבואר כמי כפתור ופרח ,כי דייקא המצה – המריבה שאינו נתו למרמס תחת
הייאוש שהיצר מייאשו זה נקרא 'חי'.
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אחד מתלמידיו של הגאו בעל ה'נודע ביהודה' זצ"ל יצא לתרבות רעה ונעשה
'כומר' אצל הנוצרי ה"י ,כאשר הגיעה הבשורה הקשה לאזני רבו הצטער על כ
מאד ,וביקש לעשות כל טצדקי שבעול כדי להחזירו למוטב ,לאחר בירור קצר
נודע לו ,ש'כומר' זה יושב לנוח מידי יו ביומו בשעה פלונית על מרפסת ביתו
הפונה לרשות הרבי  ,כשהוא נהנה אז להביט ולהסתכל על העוברי ושבי  ,ויהי
כשמעו כי כ החליט ה'נודע ביהודה' לעבור דר ש באותה שעה ולבר אותו
לשלו  ,והיה א יענהו לשלו יהיה זה לו לסימ שיש תקוה להחזירו בתשובה,
א א לא יתייחס אליו הרי זה מוכרח שהתנתק לגמרי מאר החיי  ,וכש
שמצווה לומר דבר הנשמע כ מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע ,וכ עשה,
ולשמחתו קיד אותו התלמיד לשלו  ,וה'נודע ביהודה' שוחח עמו בנימוסי ובירכו
לשלו  ,כאשר חזר לביתו שלח תיכ אחד מתלמידיו שימהר להזמי אליו את
הכומר ,ואכ תו זמ קצר הגיע הלה אל בית רבו לשעבר.
כאשר נתייחד הרב ע התלמיד ,פתח ה'נודע ביהודה' ושאלו בדברי היוצאי
מ הלב ,מדוע עזב את דר התורה והיראה ובחר ללכת בדר עקלתו ובשרירות
לבו אחר עצת יצרו הרע ,נענה הלה והשיב ,שבימי שלמד בישיבתו אכל 'טעג'
אצל אחד הבעלי בתי שבעיר ]כידוע ,בימי הה עדיי לא היו נותני אש"ל
)אכילה שתיה לינה( בישיבות הקדושות ,והבחורי היו סמוכי על שלח בעלי בתי
נדיבי לב שהסכימו לזו ולהחזיק תלמידי חכמי על שולחנ [ ,פע בחג הפסח
נפל גרגיר חטה בתו התבשיל ,ושלח אותו הבעה"ב לברר אצל ה'נודע ביהודה'
על כשרותו של התבשיל ,ואחר שעיי הרב בפוסקי פסק שמצד עיקר הדי יש
מקו גדול לסמו על הפוסקי להקל ,א משו חומרא דפסח יש להימנע מלאוכלו,
חזר התלמיד ומסר את תשובת הרב לבני הבית אשר קיבלו מיד את הפסק לזרוק
את כל התבשיל ,אמנ התלמיד עצמו לא היה יכול להתאפק ,וסבר שבידו לסמו
על הפוסקי המתירי את התבשיל ,וגבר עליו יצרו ואכל את התבשיל .לאחר זמ
התחיל היצה"ר לעורר הרהורי חרטה בלבו ,וניקר במוחו שוב ושוב כי חוטא ופושע
הוא ,ואי עוד בעל עבירה כמותו ,שהרי נכשל ואכל 'חמ בפסח' ,ומתו כ הפילו
מדחי אל דחי עד שנעשה כומר לעבודה זרה ה' ירח  ,מיד השיב לו רבו ,אול ,
עתה ידעת ,שבשעתו אמרתי ל שיש מקו להתיר התבשיל ,ודבר פשוט הוא
שלא נכשלת בחמ בפסח כלל ,ומצד הדי היה אפשר לסמו על רוב הפוסקי
המצדדי להקל ,לכ קבל נא על עצמ להתחרט על חטאי ומכא ולהבא תחזור
אל ה' ,דבריו נתקבלו בלב התלמיד ,ואכ נעשה לבעל תשובה גמור.
מכא ,שעצת היצר היא זו ,להפיל את האד לפח היאוש ,בכדי להביאו מש עד
שאול תחתית ,רחמנא לשיזב.
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÷øù éøäå ,äòéáù øåòéù éãë åìëàùë
äøåú éøáã ìò úåôñåúäå úåøîåçä úåëæá
úåøîåçá õôç åðéàù 'òùøä' ë"àå ,åðìàâð
.ìàâð äéä àì íù äéä åìéà

åîëå ,äøéáòä ïî íãàä úà íé÷éçøîä
íðéàù íéøáãá óà 'õîç'á åøéîçäù
àøîåç íåùî' ïéãä ø÷éòî ùîî øåñéà
åðéá 'äöéçî' úåùòì êéøö óàå ,'õîçã
úåùòì êéøö êë ,éøëð ìù åöîç ïéáì
íòè íéðåàâå íé÷éãö åøàéá äæ êøãá .äøéáòä ïéáì åðéá ìæøá ìù 'úåöéçî'
,äøò÷á 'äöéá'ä úçðä âäðî
äìéèî äðéàù úìåâðøúä êøãî äðäù ììâá ÷øù ,åðìå åðéúåáàì äãîòù àéäå
äéìò äìòù øçàì ÷ø äöéáä úà íéøöîì ìàøùé ïéá äìãáää
äôéì÷ä äìãâ àìù ïîæ ìë êà ,'íåø÷'ä åðàöé íéâééñå íéøãâ 'úåøîåç' úôñåúá
éòîá äøåòîå úøáåçî äöéáä éæà àìô'ä øàéá äëå .íìåò úåøçì íéøöîî
ìàøùé úà àéöåä ä"á÷ä êë ,úìåâðøúä (ô"ùâä ìò ,çìùá) 'ïâîä óìà' åøôñá 'õòåé
'éåâ áø÷á' åéäù óà éë 'éåâ áø÷î éåâ' ,'íëì úàæä äãåáòä äî' òùøä úìàùá
,íäéðéá äãéøôäù 'äôéì÷' äúéä êà äøñàù äîá íëééã ,ïòåèå ìàåù àåäù
íðåùìå íîù åðéù àìå íù 'íéðéåöî' åéäù Y íëì úàæä äãåáòä äî ìáà ,äøåú
ïéáì íðéá íéøãâ ìò åøîùå íùåáìå äùãç äøåú íåé ìëá íéôéñåî íúàù
,äöéáä úà íéçéðî êë íåùîå .íééøöîä íëì' øîàð äæ ìòå ,íéâééñå íéøãâ íéáøîå
åéìò 'äìåàâá õôçä'ù úàæá òéãåäì ììëä ïî åîöò úà àéöåäù éôìå ,åì àìå
ïéáì åðéá ìéãáäì úåöéçîá ó÷åî úåéäì íéøãâä úà øîåù åðéà íà éë ,'ø÷éòá øôë
äøåúä éååéöá Y 'ø÷éòá' íâ øåôëì åôåñ äæá
.äìåàâì éåàø äéäé æà åàå íééåâä
åéðéù úà ää÷ä äúà óàå' .íéùøåôîä
'úîà úôù'ä ÷"äøä íùá íéøàáî øáëå éúàöá éì 'ä äùò äæ øåáòá åì øåîàå
àì íù äéä åìéà ,åì àìå éì ,íéøöîî
(åè âë íéøáã) áåúëä øîàîá ò"éæ
,'êéøçàî áùå 'øáã úåøò êá äàøé àìå' äúéä íéøöî úàéöé ìë éë ,'ìàâð äéä
àì) ïìòôòâ èùéð øéã ìàæ'ñ Y äàøé àì éòîá øáåòë 'éåâ áø÷î éåâ åì úç÷ì'
ãò ùã÷úä àìà ,(êéðéòá ïç øáãä àöîé ,íéøöî úàîåèá íéò÷åùî åéäù äîäá
øåîàä êøã ìò àåäùå...òøä úà ñàîúù åììäå åììä íäéìò äâøè÷ ïéãä úãéî óàå
åðìèáéù øîåìë ,'õîç êì äàøé àìå' ,ìàøùéì 'íéðô àùåð' ä"á÷äù àìà ,'åëå
äöòäù åðééäå ,õôç åá ïéàù øáãë åáéìá íä éë (:ë úåëøá) 'îâá øàåáî íòèäå
,òøä úà áéùçé àìù é"ò àéä ùã÷úäì äöéáëîå úéæëî êøáì íîöò ìò íéøéîçî
. מהíåìë åá ïéàù øáãë åéðéòá äéäé àìà ÷ø àìà ïåæîä úëøáá ååèöð àìù óàå
 לאד המהל בדר ובאמתחתו הו, המשיל זאת הגה"ח רבי גד'ל אייזנר זצ"ל.מה
 והנה מדר העול במצב כזה, והנה רואה הוא לנגד עיניו ליסטי מזויי,רב
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àæìòáî ã"éøäî ÷"äøä øéáñä äæ ãåñéá
òåãî äéùå÷ä äòåãéã ,ò"éæ
ú÷éãá úòá 'õîç øåòéá ìò' íéëøáî
,äôéøùá íìåòä ïî åøåòéá úòá àìå õîç
(ì"ðä æ"áãøä éøáãëå) òåãéä éôë ,àìà
,øéôù éúà 'øöé'ä ìò æîøî 'õîç'äù
úà éúøòá ¯ éáì éúéëæ øîàé éî éë
ú÷éãá' úòá ÷øå ,éáø÷á øùà õîçä
åøòáì äëæéù ìçééìå úåå÷ì åãéáù 'õîç
.'õîç øåòéá ìò' êøáî øéôù éøîâì

ð

בודק עד מקו שידו מגעת – אי הקב"ה בא
בטרוניא ע בריותיו

ä"á÷ä ïéà éë ,åéúåðåúùò ãáàé àì ,ìáà
øçà øæçéå ÷åãáéù íãàä ïî ùøåã
,úòâî åãéù äîë ãò íà éë õîçä
éðù ïéáù øåç (.ç íéçñô) àøîâá àúéàãëå
,úòâî åãéù íå÷î ãò ÷ãåá äæ' íéúá
øàùäå ,úòâî åãéù íå÷î ãò ÷ãåá äæå
ä"á÷ä ïéàù ,ïàëî åðãîìå ,'åáìá åìèáî
íãàä ìòå ,åéúåéøá íò àéðåøèá àá
,àì åúå úòâî åãéù äîë ãò ÷ø ÷åãáì
íãàì à"àù óà éë ,æîø êøãá ì"é ãåò äáåç åéìò úìèåî ,ïëàù ,ïàë åðãîì ãåò
åøöé øòáì äëæù øåòéáä úòá øîåì
,úåùòì åçåëáù äîë ãò ÷åãáì äìåãâ
ãçà ìë ãéá ,íðîà ,ïåëðëå úãë åúàî úåçô àìå úòâî åãéù íå÷î ãò òéâäìå
Y õîçä úà ÷åãáì ùãå÷ä ìà úùâì
.úåìöò éîòèî
àöåé àåä éë æéøëäìå åéøçà ùôçì
,òøä øöéä ãâð äåöî úîçìî ,äîçìîì øîàå ,'åáìá åìèáî øàùä' ãåòå úàæ
éë 'êì áåèå êéøùà ïë äùåò äúà íà'å åðéàù íå÷îáù ò"éæ 'ïøäà úéá'ä
àöéù ïååéëîù àöîð ,'éìò øîåâ ì÷ì' ÷éèù à èéî' ìèáì êéøö åéãéá òéâî
úà äùòù åîë åì áùçð øáë äîçìîì úå÷÷åúùääå áìä ïåöø åðééä ,'õøàä
'ú÷éãá' úòùá êøáì åãéá ïëìå ,ìëä ù÷áîå ùøåã ä"á÷ä ïéà éë ,áåè úåéäì
,'äîçìîì äàéöé'ä ïîæ àåä æà éë Y õîçä äùòùîå ,áåèì ÷÷åúùéù àìà íãàäî
àìà äàöåúä ìò ìëúñî ä"á÷ä ïéàå ïî åì åðúéðù åéúåçåë éôëå åúìåëé éôë
íéé÷ì íãàä ìù ïåöøäå úåìãúùää ìò äùòîá íééåìúä íéðééðòá ïä Y àéîù
äùò åìéàë êøáî øéôùå ,'ä ïåöø åùôðá åì áùçð ,'ä úãåáò éðéðò øàùá ïä
.ìëä
.ìëä úà äùòë
 וגור, א דא עקא שבכ מעורר הוא את תשומת לב השודד,להתחיל לנוס ולברוח
 והעצה היעוצה היא להמשי להל בשלוות נפש,לו לדלוק אחריו עד שישיגנו
. וממילא יסבור השודד שאי עליו שו מעות ולא ירדו אחריו,ולהתעל ממנו
 שלא 'יברח' ממנו כי בזה יגרו לו לנסות,ועל דר זה הוא ג במלחמת היצר
.להפילו אלא יתעל מהרע כאילו הוא עפרא דארעא
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ובערת הרע – הרחמי והרצו המתעוררי
ע שריפת החמ

ò"éæ øâéà àáé÷ò éáø ÷"äâä áúë
.ì"æå (áé 'à"÷òø éáúëî') 'áúëî'á
'éë ,çñô áøò ïéðòá øéëæäì êéøö íâ
äéä ïúîãà ìò íéåøù ìàøùé åéäù ïîæá
çñô úèéçùáå äçîùá áåè íåé åðì

àð

íéëéøö åðéúåðåòá úòëå ,ììä úàéø÷å
úùåã÷ åá âåäðìå äæì øëæ úåùòì ô"ëò
ìë úåöîá ÷ñåòå ãøçå àøé úåéäì ,íåéä
 õîç ìåèéááå øåòéáá íåéäמו úðëäå ïå÷éúå
ïéðò åðãîì åéøáã êåúîå .ì"ëò ,'øãñä
'äçîù úò àåä ãçà ãöî ,'äãòøá åìéâå
,êãéàì ,çñô ïáø÷ úáø÷ä úîçî ïåùùå

מו .סיפר הגאו רבי שמשו פינקוס זצ"ל ,שבהיותו בחור למד בישיבת 'חברו'
והיתה אכסנייתו בדירה שכורה ביחד ע עוד כמה בחורי  .לקראת חג הפסח
חזרו הבחורי איש איש לבית הוריו ,ורק הוא נשאר לבדו בדירה ,ב'אור לארבעה
עשר' בדק את החמ בדירה כדת וכדי במש כמה שעות .כשכילה מלאכתו נזכר
לפתע מ'עליית הגג' ,שהלכה פסוקה היא בשו"ע )סי' תל"ג ס"ג( שהעליות צריכי
בדיקה ,ומאחר שא אחד מהשכני לא בדקה הרי המצוה מוטלת עליו .באותה
שעה החלה מלחמה גדולה להשתולל בקרבו ,מצד אחד ,מא יימר כי רק הוא
מחויב בדבר ,וכמוב שהעייפות והיגיעה מכל טורח הבדיקה א ה 'היטו את הכ'
שלא לבדוק ,א מאיד חובת בדיקה יש כא ,והתגבר כארי ליל לבדוק למרות
כל הקושי והטירחה .עלה לעליית הגג ו ...חשכו עיניו ,כי כל הגג היה מכוסה
בשכבות אבק ומלא ברהיטי  ,ואי בידו להגיע לחורי ולסדקי  ...ומפורש ברמ"א
)סי' תלג סי"א( 'וכל אד צרי לכבד חדריו קוד הבדיקה' ,שוב התלקחה 'המלחמה'..
א התגבר בהחלטה נחושה שיקיי את המצוה במסירות נפש .ירד לדירתו ומילא
את הדלי במי  ,חזר לעליית הגג והחל לשטו ולגרו את המי במש שעה ארוכה,
ומעת לעת התחזק שעושה הוא מצוה דרבנ ,וכ נמש הדבר עד קרוב לעלות
השחר ,או אז היה המקו ראוי לבדיקה ,הדליק את הנר ובדק את הגג עד שלא
היה ש שו חשש חמ.
כמוב שכל אותו היו לא הספיק לנוח עקב מצוות היו  ,והגיע לליל הסדר
כשהוא עיי ורצו ,וחשב לעצמו 'מי יודע איזה 'פני ' יהיה לסדר' ...אול הרגיש
שאור גדול ממלא את כל כולו ,טע חדש וערב פעפע בו ,ובכל תיבה ותיבה
הרגיש טע מתוק שעוד לא היה לו כמותו ,עד שחש קרבת אלוקי ממש
והתרוממות גדולה .כשנגמר הסדר לאחר 'חצות' לא היה מסוגל ליל לעלות על
יצועו מרוב המתיקות וגודל ההארה ,ועסק ביציאת מצרי כל אותו הלילה ,והמשי
לתאר כיצד עבר עליו היו"ט וחול המועד בהרגשות נעלות עד שלא היה מסוגל
להתנתק מהגמרא ,ומאז החלה כל עלייתו .וסיי ואמר בענוותנותו 'א יש בי משהו
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åáì êåúî òøä øöéä úøé÷ò ìò éà÷ã éãé ìò ùãå÷ úãøçá úåéäì åðì ùé
 íãà ìùמז.
åùøãîëå ,åèåùôë Y õîçä øåòéáå ìåèéá
היו  ,הרי שהכל מכוחה של מצוה אחת דרבנ של בדיקת חמ שנאחזתי בה
וקיימתיה במסירות נפש'.
והנה ראה זה פלא ,הגר"ש פינקוס נהרג בתאונת דרכי ביחד ע הרבנית ובתו
ע"ה ביו חמישי י"ב ניס תשס"א ,והלווית נערכה בליל שישי ,אור לי"ג בו ,ליל
בדיקת חמ באותה שנה )שחל בה ליל הסדר במוצ"ש( ,לקיי מה שאמרו חז"ל 'הקב"ה
ממלא שנותיה של צדיקי מיו אל יו ' )הובא באריכות בהקדמה להגדת תפארת שמשו(.
ומלבד מה שיש ללמוד מכא על מעלתה של מצוה אחת מדרבנ כאשר מקיימי
אותה במסירות נפש ,ג נלמד 'כי אי אד שומע לי ומפסיד' ,כי לכאורה 'בדיקת
חמ' זו תגרו לו 'להפסיד' כמה מצוות מדאורייתא ,סיפור יציאת מצרי ואכילת
מצה ,א האמת שאדרבה ,היגיעה והטורח בערבי פסחי ה 'מכשירי ' את האד
לקבל הארות החג.
מז .כבר אמרו צדיקי קמאי ,שבעת כזאת מבערי הרע מ העול ונשאר אויר צח
ונקי מכל לכלו וזוהמא ,והזמ מסוגל להעתיר ולהתחנ לפני מל מלכי המלכי
הקב"ה .וידוע כי אצל הרבה צדיקי ראו 'עבודה' גדולה בעת שריפת החמ ,וכ
העידו המשמשי בקודש של הרה"ק רבי אהר מבעלזא זי"ע ,שבשעת שריפת חמ
היו עיניו זולגות דמעות ,מחזה שלא היה נראה אצלו בשאר ימות השנה )זולת באמירת
'קרוב' לפורי(.
ב'מנהגי דזיקוב' איתא שהרה"ק ה'עטרת ישועה' מדזיקוב זי"ע היה נוהג לומר את
ה'תפילה' של הרה"ק רבי אלימל מליזענסק זי"ע בעת שריפת חמ.
בימי הרה"ק רבי אהר מטשערנאביל זי"ע גזרה מלכות הרשעה גזירה רעה על
ישראל ,משנודע הדבר לעסקני חקרו ודרשו אי אפשר לקרוע ולבטל את הגזירה,
ונודע לה כי על ידי תשלומי שוחד תתבטל הגזירה ,כיו שכ ,שלח אחד העסקני
לבקש מהרה"ק רבי אהר מטשערנאביל זי"ע שיעזור לו לאסו סכו נכבד מבני
קהילתו ,א לפליאתו לא התייחס הרה"ק מטשערנאביל לבקשתו ,וא לאחר ששלח
כמה מכתבי ושלוחי שיספרו לו על הגזירה ושמוכרחי לפעול לביטולה ,לא
השיב מאומה ,בראות ה'עסק' כי כ ,סיפר לפני הרה"ק רבי יצחק מסקווירא זי"ע
על הצרה המרחפת על ראשי בני ישראל ,וביקשו שיעזור בידו לשכנע את אחיו
הגדול הרה"ק מטשערנאביל לעזור לו בעני ,ואכ נסע הרה"ק מסקווירא אל הרה"ק
מטשערנאביל א ג זאת לא הועיל במאומה ,ויהי בעת שריפת חמ טר נטל
מהר"א מטשערנאביל את 'קנק של חרס' ע החמ כדי להשליכו אל תו האש,
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ïéðò ïáåîå ,'åäùî'ä ,'àöîé ìáå äàøé
÷ãñå øåç ìëá ä÷éãáäå ìåãâä ùåôéçä
øåàù'äî åäùîå õîù óà íù àöîé àìù
ãåçì õîç ú÷éãáî úîàáå .'äñéòáù
àåä éîå êåøò ïéàì íãàä øáë äìòúî
úøäèå úùåã÷ âéùäìå ïðåáúäì ìëåéù
õîçä úà ã"éì øåà å÷ãåáá ìàøùé ùéà
.åúéáá
éðéãá ïðåáúðùë ë"åîëå ,íù êéùîîå
øåîéùä ìãåâá äöîä úééôà
éøä ,åäùîá óà õéîçé àìù úåøéäæäå
.'åëå ãàî ãò àåä ìéäáî úîàá
øäæéäìå øîùéäì àéä äãåáòä ìë,äøö÷á
åøòáìå øöéäî õîù óà åëåúì áðâúé àìù
äùòîá ïðåáúîä .øåòéáä úéìëúá åáéìî
ìëùá ïéàù äàøé çñô áøò ìù úååöîä
êåëéæäå óåøéöä ìãåâ øòùì éùåðàä
úà íéëëæîå íéøäèî çñô áøò úååöîù
àãéøâ çñô áøò ìù éãåäéå ìàøùé ùéà
.åúöéçîá ãåîòì äìåëé äéøá ìë ïéà øáë
ìù ïëøò ìãåâ ïðåáúäì ìëåéù àåä éî
.äìòîì íéùåòù íùåøäå çñô áøò úååöî

'ïéò úá' øôñá åðéöî úåàøåð
ïîæä úìåâñ ìò (òøåöî 'øôá
øùôàå ,ì"æå ,ù"úé àøåáä ìà áø÷úäì
...úéùéù äòùá çñô áøò ïéðò äæù øîåì
øæåç íãàùëå ,àåä ìëì øåòéá ïîæå
ìèáîå øòáîå 'úé åéðôì äîéìù äáåùúá
úò àåä æà ,íéòøä åéùòî ìë åáéìá
ìëî øúåé àåä êåøá àøåáä éðôì ïåöø
.åúåà ïéòééñî øäèéì àáäå ,äðùä
,çñôì ùåøã)

ïéðò ÷ñôð æàù úéùéùä äòùá äæìå
'çî æà äùòðå) ø"äöéì æîåøä õîç
äéòøë éåìúù äöî ïéðò ìéçúî æàå ('äì
äáåùúá ìåòéì äöåøä éë æîøì ,'äã
.ù"îë ,ïåöø úò àåä æàå ,ìåòé
ì"öæ øéîî íçåøé éáø ö"äâä ì"æå
ùôçî äî éëå' ,ì"æå (æ"ì øîàî à"ç
úà õîçä úà ÷ø àìä åú÷éãáá íãàä
ø"äöéì åàø÷ ì"æç ,äñéòáù øåàùä
øåàù' äàøðë ë"àå ,äñéòáù øåàù
æ"éôìå .ø"äöéä ãâðë ïååëî 'äñéòáù
ìá'ä ,ä÷éãáä éðéã ìë ãàî íéîéàúî
î"åçã)

 רק עכשיו בעת,  וטעות היא ביד,אמר 'יש החושבי שע כס מבטלי גזירות
' בהזכירו מהנאמר...שריפת חמ אפשר לבטל כל מיני גזירות קשות רעות ואכזריות
 זכר לחפזו שכינה,ב'יוצרות' לשבת הגדול – 'ולמה אכילת חמ לשש שעות
 והגזירה, ואכ מיד באותה שעה מת המושל באופ פלאי.'להעביר גזרות רעות
.נתבטלה
 בסו ימיו הגיעה אחת מאחיותיו של הרה"ק רבי משה, אציי,ולחיבת הקודש
 ושאל אותה הרבי א היא זוכרת,מרדכי מלעלוב זי"ע כדי לבקרו ולדרוש בשלומו
 בשני,את 'בדיקת החמ' מלפני )שבדק הוא עצמו בבית אביה הרה"ק רבי שמעו נ"נ זי"ע
...שאביה שהה בחו"ל( – הבדיקה ארכה כל הלילה ע הרבה דמעות
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çéìöé äðôé øùà ìëáå ,åéúçú åìôé åéàðåù àúåøòúéàä é"ò àìéòìã àúåøòúéàä
íéàøð ïåùàø ìëùåîáù íâäå ,'ìéëùéå ìéáùá àìà åðàá àì àìîìàå .àúúìã
ë"ôòà ,íéðáåî éúìáå íé÷åîòë íéøáãä
.åðééã Y ãåçì çñô áøò úååöî
.åá ïééòì íãàä õîàúé
úåðéúîá áúëîä úà ãîìé øùàëå
øùôàù äàøé úòãä áåùééáå
,èùôä êøãá íéùåã÷ä åéøáã úà ïéáäì
ìàøùé íùá øùà ìëì ãàî ïåëð ïëìå
úçà íòô åùã÷ áúëî ãåîìì äðåëé
äøéîùì äëæéå ,íéçñô éáøòá Y äðùá
. מחåéëøã ìëá äøéúé

 מכתבו של הגר"ש- ישלי שנתו
מאוסטרופולי

ù"øâä çéèáä äìåãâ
äçèáä
,ã"éä ì"öæ éìåôåøèñåàî
äðù ìëá åáúëî úà ãîìéù éî ìëù
ìåöéð àåäù çèáåî' íéçñô éáøòá èøôáå
äðåùî äúéîå ìåùëî ìëî ,äðùä åúåà ìë
ìëå ,åéáéåà åá åìùîé ìàå ,ñðåà íåùå

 שבשנות האימה במלחמת העול השניה, סיפר כ"ק אדמו"ר מערלוי זי"ע.מח
, וכפסע היה בינו לבי המוות,איקלע באחד מימי חודש אלול לסכנה גדולה
 מיד פרש לצד,ולפתע נזכר שבאותה שנה עדיי לא למד את מכתבו של הגר"ש
 עד שניצל מצפרני הרשעי, ומאז זכה לסייעתא דשמיא בכל דרכיו,ולמד את המכתב
. הארורי
 שכב צ"ד שנה היה בפטירתו,עוד סיפר על זקינו ה'התעוררות תשובה' זצ"ל
, ומדי שנה בשנה הקפיד ללמוד את מכתבו של הגר"ש מאוסטרופולי, זק ושבע ימי
 ובאותה שנה נסתלק,בשנתו האחרונה עלי אדמות לא הספיק ללמוד את המכתב
. כי לא היתה לו ההבטחה להישמר מכל נזק באותה שנה, לגנזי מרומי
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øãñä ìéì
רוב ניסי הפלאת בלילה – בכל שנה ושנה ìåãâä åðá åùòì ÷çöé àø÷éå [÷"äìì
נשפע שפע רב בליל זה
äæä äìéìá ,éðá ,åì øîàå ,ïñéð ã"é íåéá
,íìåò àøåáì ïåéìò éúøùî ìë íéçáùî òôùäå äøàää ìãåâ øàúì ïéàå øòùì ïéà
úåøöåàå ¯ äéá ïéçúôúî ïéìè éøöåàå ìåëéáëù ãò ,äæ ìéìá åðéìò òôùðä
íéñéð åðì úåùòì åðéìà åé÷ñò ìëî äðåô
 íéçúôð íéîùäמט.
ùøãîá àúéà êëå ,íää íéîéáë äæä ïîæá
)ìéìáù (á"ìô) øæòéìà 'øã é÷øôá åðéðù ïëå åæ äîåà ìù äé÷åìà (å"ô á çñåð ,íéøçà íéðô
 òôù éøòù ìë ïéçúôð øãñäנ.
äìéìá íéñð íäì äùåò úåéäì àåä ÷åñò
.úàæä
íéñéðì ìàøùé éðá åëæ úåøåãä ìëáå
ìçä ,äìéìä äæá úåàìôðå
ìò (úåãìåú 'øô) 'ïúðåé íåâøú'á àúéà ïëå
íéëìîä íò åúîçìîá åðéáà íäøáàî ï÷æ éë éäéå' (à æë úéùàøá) ÷åñôä
úéùàøá) íúä áåúëë ,íçöéðå äæ äìéìá íâøåúî] ¯ úåàøî åéðéò ïéäëúå ÷çöé
מט .ואי הכוונה רק להשפעות היורדות מ השמי לאר אלא שכל העולמות
העליוני ניזוני מהשפעת הלילה ,וכדאיתא ב'תפארת שלמה' )ליו ב' דפסח(
לא יאומ כי יסופר מקהלות רבבות הסודות והיחודי אשר נעשי בעולמות העליוני
ע"י ישראל – על ידי סדר ליל שימורי  ,אכילת מצה ומרור וסיפור יציאת מצרי
בהגדה בלילה הזה ,ובזה מפרש מה שגזר מרדכי הצדיק תענית על ישראל בליל
פסח ,וכמאמר )מגילה טו' (.ויעבור מרדכי  -שהעביר י"ט הראשו של פסח בתענית',
ומדוע מיהר לקבוע צו ביו טוב של פסח ,והלא גזירת המ ב המדתא היתה רק
בעוד כי"ב חודש ביו י"ד אדר ,ושפיר יש פנאי לקבוע תענית אחר הפסח ,אלא
היינו טעמא ,כי מרדכי התחכ לבטל את ישראל מלערו את הסדר ככל משפטו
וחקתו' ,כי כאשר בטלו מעבודת בלילה הזה ,נעשה רעש למעלה בכל העולמות,
מה זה ועל מה זה ...כי א יתבטלו ישראל חלילה יתבטלו כל העולמות'.
בהגדה של פסח ע פירוש 'גבורות ישראל' להרה"ק המגיד מקאז'ני זי"ע איתא,
וז"ל .בכל דור ודור חייב אד לראות א"ע כאילו הוא יצא ממצרי  .ותחילה זה הי'
במצרי  -שהי' התחלה לכל הגאולות עד סו כל הדורות ובכל ליל פסח נתגלה,
ויכולי לבטל כל גזירה רעה להפכו לטובה.
כה גדול הוא הלילה עד שכתב ה'פרישה' ריש סמ תע"ג בש רב עמר גאו
לבאר )קו' הטור ועוד( מדוע אי מברכי בליל פסח 'שעשה נסי ' משו דיו ישועה
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הוא ועדי מנס ,עכ"ל .ונראה כוונתו בפשטות שא יודו על ה'נס' אינו אלא ממעט
מהנעשה ונפעל בזה הלילה – כי היו יו ישועה כלומר שהכל מתהפ לטובה.
בשבת הגדול שנת תקצ"ח לפ"ק )וחזר עליה בשנת תר"ב( דרוש דרש הגה"צ רבי אליהו
גוטמאכער זצ"ל הנודע בכינוי 'הצדיק מגריידי' ,דברי חוצבי להבות אש קודש
לפני קהל עדת מרעיתו בגודל קדושת ליל הסדר ,למוצאי שבת העלה את הדברי
על גבי הכתב וציוה לחלק ביעקב ולהפיצ בישראל.
בדרשתו הארי בגודל סגולת הלילה ליעשות בו ניסי לישראל ,וא מי שנולד
במזל רע ,בבני – בצער גידול בני וכדו' .בחיי – בענייני בריאות וכדו' ,או בממוני
 שהיכ שמניח ידו נהפ כחומר חות  ,כל חד וחד יש לו להתפלל על זה בליליפסח -ליל הסדר ,ויפעל לשנות מזלו לטוב.
ומבאר בדר משל לאחד שנתנוהו במקו המוק חומה גבוהה ובצורה שאי
ביכולתו לטפס ולצאת ,ואי שו דר שיוכל לצאת מאפילה לאורה זולתי בהתחכמות
גדולה לעשות אפילו נקב אחד ,אמנ  ,אחר שכבר ניקב הנקב בידו להכות בפטיש
סביבות החור – להרחיבו ,וכ יגיע לבסו לשבר את כל החומה.
ועל פי זה ביאר ,דלכאורה יפלא על מרדכי הצדיק שגזר תענית ביו"ט ראשו
של פסח )מגילה טו ,(.כמו שנאמר )אסתר ד יז( 'ויעבור מרדכי' – שציווה להתענות
מי"ד ועד ט"ז ניס ,ומדוע מיהר מרדכי לגזור כבר עתה תענית  -לבטל את מצוות
הלילה ולהשבית את החג בדבר שאינו צור השעה ,והרי זמ רב עמד לרשותו –
והיה אפשר לו לגזור שיתענו אחר החג ,כי לא הייתה הגזירה אלא ליו י"ג אדר
 בעוד י"א חודשי  .וביותר ייפלא דהיה לו לקבוע התענית ב'יו הדי'  -ראשהשנה ויו הכיפורי שאז 'ספרי חיי וספרי ...פתוחי לפניו'.
אלא ,שהרי 'מרדכי ידע את כל אשר נעשה' ,וידע שהגזירה נכתבה ונחתמה
בטבעת מלכו של עול  ,ולא מל טיפש – אחשוורוש ,גזר להשמיד להרוג ולאבד
את כל היהודי אלא הקב"ה גזר כ ,ואי עצה ואי תבונה כנגד הש  ,ולא יועילו
שו תפילות ותחנוני לבטל הגזירה .אול הזמ היחיד שנית לבקוע כל השערי
הוא ליל הסדר ,שהוא כדוגמת החור שבחומה ,מכיוו שלילה זה נקבע משני
קדמוניות להושיע את ישראל ,שהרי ראש האומה אברה אבינו ע"ה נלח ע
ארבעת המלכי בליל ט"ו בניס וניצח  ,ונאמר ש )בראשית יד טו( 'ויחלק עליה
לילה' ,והביא רש"י ' -ומדרש אגדה שנחלק הלילה בחציו הראשו נעשה לו נס
וחציו השני נשמר ובא לו לחצות לילה של מצרי ' ,ומני אותו הזמ נקבע 'ליל
שימורי הוא לדורות ' ,ועל כ גזר מרדכי תענית דייקא בליל הסדר שהוא הזמ
המסוגל לבקוע שערי ברזל ולהרחיב את הפרצה שבחומת הדי .ואפילו גזר די שיש
בו שבועה אפשר לבטלו בזה הלילה.
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çñô ìéìáå .'äìéì íäéìò ÷ìçéå' (åè ãé
äìéìä íåìçá á÷òé ìà ä"á÷ä äìâúä
áéøçðñ éìééç ìë ïëå ,ïáì ìöà åúåéäá
äáøä íéñéð ãåòå ,øãñä ìéìá åúî
.'äìéìä éöçá éäéå' èåéôá øëæåîë
úôù'ä ÷"äøä éøáã åðáåé çøôå øåúôëá
(äáøîä ìë ä"ã ç"ìøú) ò"éæ 'úîà
úåìåãâ äùåò' (é è áåéà) øîàðä úà øàáì
'øôñî ïéà ãò úåàìôðå ø÷ç ïéà ãò
óà éë ,'øôñî ïéà' åäî á"ö äøåàëìå
íäì ùé ïééãò íéñéð úåááø éáéø íä íà

æð

äðù ìëáù øçàî åøåàéá àìà .øôñî
ìàøùé éðáì íéñéð ùãçî äùòð äðùå
Y øôñî íäì äéäéù øùôà éàù àöîð
äæáå .ë"ò ...íðééðî øîâð àì ïééãò éøäù
àéöåä àì åìéàå' ïåùìä øàáì øùôà
åðéðáå åðà éøä íéøöî åðéúåáà úà ä"á÷ä
'íéãáòåùî åðééä' øîàð àìù ,'íéãáòåùî
éë ,äååä ïåùì åðà éøä àìà ,øáò ïåùìá
ãåã ìë Y åðéîé ìù íééøöî ìò äðååëä
íéøéöîî íéàöåé åððä äúòå ,åéøéöîå øåãå
úìòåôä íéøöî úàéöé äúåà çëá åìà
.äðùå äðù ìëá äæä íåéäë äúåìåòô

ובזה מבאר מה שנאמר )ישעי' מט ח( 'כה אמר ה' בעת רצו עניתי וביו ישועה
עזרתי' ,שבעת רצו היינו יו הכיפורי שבו 'עניתי' מלשו עינויי שגזרתי להתענות
בו חמישה עינויי  ,וביו ישועה – היינו ליל הסדר אזי עזרתי ,שהקב"ה עוזר בו
להושיע מכל צרה וצוקה.
ומביא משל לאחד שמבקש מרעהו הלוואה א אי מעות ברשותו לכ שולח
אותו לפלוני ידידו שילווה ממנו ,והוא יהיה ערב בעדו ,ועל דר זה הזקוק לישועה
ומבקש עליה בזה הלילה ,הרי א א אי אפשר להושיעו ימציאו לו מ השמי
תשועה גדולה ממקו אחר ,שכ בכח הלילה להושיעו בודאי מצרתו .והוא על דר
מעיי שכבר נחפר ויצא ממנו מי בעבר שבנקל נית עתה לחופרו ולמצוא מי
חיי  ,וכ בלילה הזה שכבר נעשו בו ניסי לאבותינו אזי קרובה ישועה לבוא )הובא
בקוב 'מוריה' של"ז של"ח ]שנה כ"ט א-ב[(.
נ .סיפר הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע ,שכאשר היה אביו הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע
ילד צעיר לימי שאל פע את אביו ה'שפת אמת' זי"ע ,מדוע נוהגי ללבוש
'קיטל' בליל הסדר ,השיב לו אביו ,שמכיוו שלובשי בגדי חדשי לכבוד היו"ט,
ורוצי שלא יתלכלכו הבגדי על כ לובשי כעי סינר בעת האכילה שלא יעלה
כת על הבגדי .
לימי אמר ה'אמרי אמת' ,שעתה הינו מבי את עומק דברי אביו ,כי ב'פסח'
יורד ובא שפע גדול לעול  ,וכדי שנהיה ראויי לקבל השפע לאור ימי עלינו
להתעט בבגד זה המזכיר לאד את יו ה ...וימלא יראת שמי  ,וע"י יראת ה'
טהורה ישארו נפשו ונשמתו נקיי לנצח.
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ìë äìòúî äæ ìéìá éë ,àîòè åðééäå
,òáèä úâäðäî äìòîì äàéøáä
åìæî úà úåðùì ãçà ìë ãéá àìéîîå
éôì ¯ õçé'á úàæ åæîøù ùéå ,äáåèì
íìåòä éë ,'úåìåâò' úåöî íéùåòù âäðîä
äöîä úøéáùáå ,ìåâòä øåãëì äîåã äæä
çåë åðéãéá ùé äæä äìéìáù íéæîøî
úæîøðä úéòáèä äâäðää úà øåáùì
êøãì ìòî íîåøúäìå ,ìåâò øáãá
 òáèäנא.

áåù øæåç æà äùòð øùà ìë íììëáå
'÷ä øäåæá àáåä øáëå ,åðéìò
)íäì äéä øåà äæ äìéìáù (.çì á"ç
äá äðùá à÷ååã åàìå ,'íééøäöá ùîù'ë
àìà ,ïë äéä íéøöîî ìàøùé éðá åàöé
øåàá äìéìä åðì øéàî äðùå äðù ìëá
 ùîî íéøäöá ùîùë ìåãâנבùøåôî ïëå .
÷åñôä ïåùìá ÷ã÷ãîù '÷ä 'íééçä øåà'á
)¯ 'íéøöîî íàéöåî ì¯à' (áë âë øáãîá
ì"æ íøîåà êøã ìò .ì"æå ,'äåä' ïåùìá

נא .מנהג ישראל תורה לבר ברכת 'בורא פי האדמה' על הכרפס ,ומכווני לפטור
בברכה זו את המרור שיאכלו אחר אכילת המצה )עי' משנ"ב תע"ג סקנ"ה( .מספרי
על הרה"ק ה'חקל יצחק' מספינקא זי"ע ,ששנה אחת כאשר אמר סימ זה פר
בבכי ,והסביר עומק הכוונה ,שעל ידי אכילת הכרפס פוטרי ומבטלי את ה'מות'
העולה בגימטריא כמספר 'מרור' ) ,(446וא למרור ראוי לכתחילה ליטול ירק הנקרא
'חסה' וביארו )פסחי לט (.משו 'דחס רחמנא עילוו' ,נמצא שעל ידי אכילת אפשר
לבטל ולהמתיק את הדיני הקשי ולסתו פי המקטרגי .
נב .הנה כתיב בפרשת בא )יג ח( 'והגדת לבנ ביו ההוא לאמר' ,ולכאורה צ"ב ,כי
בחז"ל מבואר שזמ הסיפור הוא 'בלילה' ליל ט"ו – בשעה שמצה ומרור מונחי
לפני ...ומדוע קרא לזמ הזה ביו ההוא ,ואיתא ב'אור החיי ' הקדוש וז"ל .ואמר
ביו ההוא הודיע במתק לשו צדיק כי הלילה ההוא יו יקרא לא לילה ,והוא אומרו
)תהלי קלט יב( ולילה כיו יאיר .ומסיי האור החיי 'ואולי כי סמ ביו ההוא ע
והגדת ,כי ג נס זה בכלל מצות ההגדה' ,שמצוה עלי נו לספר לבנינו שאותו הלילה
היה אור לכל בני ישראל במושבות .
כה ביאר הגה"ק רבי חיי אלפנדרי הביאו הגה"ק החיד"א )פני דוד תחילת פרשת
בא( בלישנא דקרא )תהילי עד טז( 'ל יו א ל לילה אתה הכינות מאור ושמש',
שהנה מצינו במדרש )בר"ר ו ג( על הפסוק )בראשית א ה( 'ויקרא אלוקי לאור יו
ולחוש קרא לילה' – אמר רבי אלעזר לעול אי הקב"ה מייחד שמו על הרעה
אלא על הטובה ,ויקרא אלוקי לאור יו ולחוש קרא אלוקי לילה אי כתיב כא
אלא ולחוש קרא לילה' )ולא נזכר מי הוא שקרא לחוש לילה( .ולפי זה יש להקשות
שהלוא מקרא מלא דיבר הכתוב )שמות יב מב( 'ליל שימורי הוא לה' להוציא מאר
מצרי הוא הלילה הזה לה' שימורי לכל בני ישראל לדורות ' ,והרי שנזכר שמו
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ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä ÷ééã ïëå
)÷åñôä ìò (íéøåîéù ìéì ä"ã :áô çñôì
)'äì àåä íéøåîéù ìéì' (áî áé úåîù
áúëð .ì"æå ,'íéøöî õøàî íàéöåäì
ãéîú íàéöåäì ãéúò àåäù ,ãéúò ïåùìá
àåä' .úàæä äìéìä àåáéùë äðù ìëá
ìàøùé éðá ìëì íéøåîéù 'äì äæä äìéìä
úåøåãä ìëá éë ,úåøåãì óà ¯ 'íúåøåãì
äìéìá íéøöîî ìàøùé úà 'ä àéöåî
.úàæä

)íãà áééç øåãå øåã ìëá' (:æè÷ íéçñô
àöé àåä åìéàë åîöò úà úåàøì
úåéîéðô éòãåé åøîà ïë ìò ,'íéøöîî
úåçåë íéøøáúî çñô ìéì ìë éë ,äøåúä
éðá íòá íéôñåðå äôéì÷äî äùåã÷ä
úàéöé ìù äîöò äðéçáä àéäå ,ìàøùé
éë ,'íàéöåî ì¯à' åøîåà àåäå ,íéøöî
äðù ìëá àìà ,ãáì äðåùàø äàéöé àì
óàù àöîð .ì"ëò ,'øëæðë íàéöåî äðùå
éðáë Y äðåúçúä àèåéãá íãàä àäé íà
äâøãîä úéúçúá íéòå÷ù åéäù ìàøùé
åîëã (''ä úåøåáâ'ì äîã÷ä) ì"øäî áúë úàöì åãéá ùé äàîåè éøòù è"î Y
úåìòúäì ,åàöé íäù êøãë íùî
'øãñ' ùé êë òáèì 'øãñ' ùéù
.äæä äìéìá íîåøúäìå
 íéñéðìנג )'í"éøä éùåãéç'äã äéîåôá àìâøî äéäå
של הקב"ה על ה'לילה' ,אלא כי הלילה הזה מאיר הוא לישראל כמו יו  .וזהו
שאמר הכתוב ל יו – תמיד נקרא היו של ,שהקב"ה מייחד שמו רק על היו ,
א ל לילה שיש ל ג לילה אחד ,הוא הלילה הזה לה' ,וטעמא מאי משו
שאתה הכינות מאור ושמש ,שבליל זה הארת לנו כשמש בצהריי בתקופת תמוז.
בדר דרש הובא לפרש בש הגר"א מווילנא זצ"ל כוונת קושיית הבני 'מה
נשתנה הלילה הזה מכל הלילות' ,דהרי 'לילה' הוא לשו נקיבה ,ואילו כעת 'הלילה
הזה' בבחינת יו שהוא לשו זכר ,ולא עוד אלא שרוב מצוות התורה מתקיימות
ביו ולא בלילה ,וג נשי אינ חייבות במצות עשה שהזמ גרמא ,ואילו בפסח
עיקר החיוב הוא בליל הסדר ]אכילת מצה ומרור ,וסיפור יציאת מצרי [ ונוהג בנשי
כבאנשי  ,א התשובה לכ היא ,שאכ 'הלילה' נקרא 'הזה' בלשו זכר ,כי הלילה
מאיר כיו  ,ולכ לא חשוב 'לילה' ,וכיו שיצא מ הכלל ואורו גדול כל כ על כ
חייבה תורה ג את הנשי כדי שיזכו ליהנות ממנו.
וכ פירש ה'אור החיי ' הקדוש )שמות יב ל( מאי דכתיב 'ויק פרעה לילה' ,שרק
אצל 'פרעה' ואומות העול הרשעי נחשב ליל הסדר ללילה ,אבל אצל כלל ישראל
מאיר לילה זה באור יקרות וכזריחת השמש בצהריי .
נג .ואחרי הפליגו יותר ,שהניסי מוכני ומזומני  ,אלא שעלינו לפשוט את היד
וליטל  ,וכל אחד ואחד ראוי לכ ,כי בלילה הזה נות הקב"ה לאד הרבה יותר
ממה שהוא ראוי וזכאי ,וכמו שעשה עמנו השי"ת במצרי  ,שהעלה את ישראל
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éøîàá àáåä Y åìà íéùåã÷ä åéøáã ìò øåæçì ò"éæ

.(ù"ééòå ,çñô í"éøä
,'øãñä ìéì' àø÷ð ïëìã í"éøä øàáîå
êéøö àðéãã àø÷éòî äðäå
òáèä ìåáâì õåçî 'ñð'ä àäã ,øåàéá
êéàå ,äàéøáä øãñî àìù àåäå ,àåä
úàéøá íöòã ,àìà ,'ñðì øãñ' êééù
àøåáä úáåèî àåä òáèä éøãñá íìåòä
(å çî÷ íéìäú) áåúëù åîëå ,åéàåøáì
','øåáòé àìå ïúð ÷ç íìåòì ãòì íãéîòéå
éúîå êéà úåéøáä íéòãåé êë ÷ø éë
äëàìîì íåéä òá÷ð êëå ,øåö÷ìå òåøæì
òáè úâäðä àìá ìáà ,øîùîì äìéìäå
åòãé àì éøäù åðéìâøå åðéãé åðéöî àì
ùîùä øåàî åðäé íéîòôì éë ,ãåáòì éúî
,äðáìä øåàá ÷ôúñäì åëøèöé íéîòôìå

'øãñ'ì íéàåøáä íéëéøö íéðééðòä ìëá ïëå
úåìåáâ ä"á÷ä òá÷ êëéôì ,íìåòá
ãò äúéä åæ äâäðä ìë íìåà .åîìåòá
äàìäå 'øãñ'ä ìéìî êà ,'øãñ'ä ìéì
âäðúîäù ¯ äàéøáä úâäðä äùãçúð
åîò àøåáä óà âäðúé òáèäî äìòîì
åãòá øåöòî ïéàå ,òáèä êøãî äìòîì
.íéîçøå úåòåùé éðéî ìëá òùååäìî
ונצעק אל ה' – הזמ גרמא ומסוגל לקבלת
התפילות לפעול בו כל מיני ישועות

ïéçúôð ïéìè úåøöåà' éë åðøàéáù øçà
ãàî ìâåñîå øùëåî ïîæä éøä 'äéá
ééçá éðáá ,åì êøèöîä ìë ìò ììôúäì
ãàî ìâåñîå øùëåî ïîæäù òãå ,éðåæîå
 äìôúìנדàéìîôä ìëå ä"á÷ä éøäù ,

במתנת חינ ממ"ט שערי טומאה למ"ט שערי קדושה ,וכ כתבו חז"ל איתא במדרש
)שמו"ר יט ה( 'קרא ה' למשה ואמר לו ל ומהול את בני ישראל ...והרבה מה לא היו
מקבלי עליה למול ,אמר הקב"ה למשה שיעשה הפסח ,וכיוו שעשה משה את
הפסח גזר הקב"ה לארבע רוחות העול וה פיזרו בארבע כנפות האר את ריח
'בשר צלי' שהיה נוד מקרב הפסח ,שנאמר )שיר השירי ד טז( עורי צפו ובואי תימ,
והיה ריחו הול כדי מרחק מהל ארבעי יו  .וכיוו שנתאוו בני ישראל לאכול מבשר
הפסח נתכנסו אצל משה ,ואמרו לו בבקשה ממ האכילנו מפסח ,אמר לה  -א
אי את נימולי אי את אוכלי ,מיד נתנו עצמ ומלו ,ונתערב ד הפסח בד
המילה ,והקב"ה עובר ונוטל כל אחד ואחד ונושקו ומברכו ,שנאמר )יחזקאל טז ו( 'ואעבור
עלי וארא מתבוססת בדמי' חיי בד פסח ,חיי בד מילה' .משמע כל אחד ואחד
בלי יוצא מ הכלל ,כלומר שהקב"ה עבר ובחר בכל אשר בש ישראל יכונה ,ולאו
דווקא בצדיקי אלא באלו שנימולו רק בגלל ריח הבשר ,...כי הקב"ה מתאווה לעבודתו
של כל יהודי ויהודי באשר הוא ש  .ויש לדייק מלשו המדרש 'והקב"ה עובר' –
בלשו הוה ,ללמדנו שבכל שנה ושנה מתעורר מחדש אהבת השי"ת לבניו אהוביו.
נד .והתפלה מעומק הלב משיגה את מטרתה ,וכמו שפירשו צדיקי את הפסוק
)שמות ב כג( 'ותעל שוועת אל האלקי ' שהיו צועקי ממעמקי הלב ,ולכ עלתה
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ò"éæ áåñà÷î 'íåìù úáäà'ä ÷"äøä
ùøåã äéä (çéëåäå ä"ã äðùä ùàø)
(äë àë úéùàøá) áåúëù àø÷î øîåç ïéîë
úåãåà ìò êìîéáà úà íäøáà çéëåäå'
,'êìîéáà éãáò åìæâ øùà íéîä øàá
ìà ìåëéáë äðåô ÷éãöä àåä íäøáàù
úáéúá æîøðä íéëìîä éëìî êìî
úåãåà ìò ù"áúé åéðôì ïòåèå ,'êìîéáà'
àìù íéâøè÷îä åìæâ øùà 'íéîä øàá'
øîàéå' ,íëøö éôë ìàøùéì òôù òôùåé
éî éúòãé àì' ,ú"éùä áéùî 'êìîéáà
,äñðøôä úà áëòì 'äæä øáãä úà äùò
úòùá ¯ 'éì úãâä àì äúà íâå' íìåà
ììë äæî éì úæîø àì äãâää úøéîà
àì éëðà íâå' ,äñðøôä ìò úù÷á àìå
úàéø÷ úòá 'úåòåáù'á íâ 'éúòîù
íéìéçúîä 'úåøáãä úøùò'á äøåúä
éúìá' ,êë ìò äù÷á éúòîù àì ,éëðàá
åììôúä æà ÷øå íåéä àø÷ðù ä"ø äæ 'íåéä
. נהäñðøôä ïåøñç àá äæîå ,äñðøôä ìò

íéèéáîå åáéáñ íéãîåò äìòî ìù
úøøåòúî ïáä ìò áàä úáäàå ,åúãåáòá
íéçåúô íéîçø éøòù ìëå ,äòù äúåàá
éàãåá ììôúéå ù÷áé íà ïëìå ,åéðôì
úåìàùî ìë àìîéå ,åúòååù 'ä òîùé
ì"éøäîá åðéöî êëå .äëøáìå äáåèì åáì
äöéá ìåëàì íéâäåð ïëìù (äãâää úåëìä)
íéàøå÷ éîøà ïåùìá éë ,øãñä ìéìá
äìôú ïåùìî íâ àåäù àòéá äöéáì
éáøçá' (áë ,çî úéùàøá) ñåì÷ðåà íâøúãë]
àòáã' ,['éúåòááå éúåìöá ¯ éúù÷áå
øéëæäì éãë äæá ùéå ,'ïðé÷øôå ïá àðîçø
ïðçúäìå åæ øùåëä úòù ìöðì íãàì
åúåà äãôéù íéëìîä éëìî êìî éðôì
.åéúåøö ìëî

ïéîæéù ììôúé ,äñðøôä ïéðòá èøôáå
ìëìå åì åøåñçî éã ú"éùä åì
ùåã÷ä âçä éîé ìëá óàå .ìàøùé úéá
äñðøôä ìò äìéôúä úìâåñî äæä
çñôá' ¯ (.æè ä"ø) åðéðù ïë éë ìá÷úäì
,çñôá äñðøôä ìò äìéôúì åæîøù ùé ïîæ àåä ïë ìò ,'äàåáúä ìò íéðåãéð
.äñðøôä òôù ìò äðéçú ìéôäì éåàø
éúåðåæî åéäé' (:çé ïéáåøéò) ì"æç éøáãá

 וא לא היו צריכי לסיוע, זעקת השמימה ופרצה את כל המחיצות והשערי
 כי התפלה מעומק, של המלאכי שיעלו את תפילותיה לפני מל מלכי המלכי
 ונסתמי פיה ואינ יכולי, הלב דוחה ומגרשת את כל המקטרגי והמשטיני
.להפריע את התפלה מלעלות קמי מלכא
 'בלתי היו ' איני-  א בשינוי קצת, כיו"ב אמר ג הרה"ק ה'בית אברה ' זי"ע.נה
שומע מכ דבר כי א – 'היו ' דהיינו דיבורי על עניני היו כל אחד שואל
' וכל שיח ושיג הבריות נסוב אודות מצב השווקי )'היו,האי אשיג פרנסת יומי
 כי במקו להתפלל על,  ועל כ אי השפע מגיע אליה,(הדולר עולה או יורד וכיו"ב
. הפרנסה הינ עסוקי וטרודי בהבלי הזמ – על עניני היו
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äòåùé øáã ìåòôì ïîæå úò ,øúåéáå äñðøôä ìò ù÷áì êéøöù ,'úéæë ïéøåøî
÷òöðå' úøéîà úòá íéîçøå
''øåøî úéæë' íéìëåà øùàë 'úåðåæîäå
נו
áúëù úåîéùøá áåúëù åîëå , ''ä ìà
.íåéä úåöîì
נו .הנה הזמ ראוי ומוכשר – בעודנו יושבי סמוכי על שולח אבינו בשמי ,
כמבואר בזוה"ק )ח"ב מ (:שהקב"ה וכל הפמליא של מעלה יורדי לבתי בני
ישראל בלילה הזה( לקיי בנפשנו ונצעק ...ונצעק ...לזעוק ולהתחנ לפני אבינו אב
הרחמ שיחוס וירח על פליטת עמו – איש איש בנגעו ומכאובו ,ובוודאי ישמע
הקל ויעננו ביו קראנו .יש להסמי לזה מעשה נורא שהיה בימי קד  ,כשעלה
הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זי"ע על ציו אביו הרה"ק ה'שר שלו ' מבעלזא זי"ע,
נענה וסיפר לסובבי עובדא נוראה ,וזה דבר המעשה ,איש יהודי היה בימי הרה"ק
הר"ר רבי אלימל מליז'ענסק זי"ע )יש מספרי זאת על מר הבעש"ט זי"ע( שלא חסר
בעולמו דבר אלא זש"ק ,והיה היהודי עולה תמידי כסדר ומזכיר עצמו לטובה
לפני הרר"א ב'קוויטל' )פיתקא( ע 'פדיו נפש' ,ואכ לאחר ימי ושני נענו לו מ
השמי ונולד לו ב זכר למזל טוב ...עברו כמה שני והרר"א נסתלק לעול שכולו
טוב ,וצרה צרורה ...אחר תקופה קצרה שבק הילד חיי לכל חי ...האב לא איבד
עשתונותיו ,נטל את הילד הנפטר ויעלהו לציו הקודש של הרר"א ,הניח את הילד
על הציו ,ויזעק זעקה גדולה ומרה ,רבי קדוש ...אל הנער הזה התפללתי ,לא לזה
הייתה הכוונה בעשרות הקוויטלע ופדיו הנפש שנתתי לרבי ...לא על זה נדברנו,
הריני מניח לפני את הילד ...והל לו ...אי לנו כל שמ השגה בצדיקי בחייה
וק"ו שלא במיתת – כי גדולי צדיקי במיתת יותר מבחייה )חולי ז ...(:ואכ,
הרר"א פעל את מה שפעל ,והילד ק ממקומו לתחיה ,וכה אמר לו הרר"א בקול
גדול ,ב יקיר ,עמוד וקרא בקול רעש ,טאטע ...טאטע) ...אבי ,אבי( בטר יתרחק
אבי מבית החיי שבכא ובע"כ תשאר יחידי ב'בית החיי ' ...א אנו נאמר –
אמר הרה"ק רבי יהושע ,הבה נצעק טאטע טאטע כל עוד שאנו נמצאי בקרבת
מקו לציו הקודש של אאמו"ר...
מעתה ,נאמר א לדיד ,סמוכי אנו בלילה זה על שולח אבינו שבשמי  ,הבה
נזעק טאטע ...טאטע ...כל עוד שהננו קרובי אליו )שמא עוד מעט נתרחק ו ,(...ובוודאי
ישמע לקול תפילתנו להפקד בדבר ישועה ורחמי  ,בזש"ק ,בנחת דקדושה מכל
יו"ח ,פרנסה טובה בהרחבה ,זיווגי הגוני  ,רפואה שלימה תשובה שלימה וכו' וכו'.
וכלומר ,מאחר שהלילה זמ ניסי היא ,ומעיי הניסי מתחיל לנבוע ,ע"כ החכ
שעיניו בראשו ישא עיניו השמימה בתפילה ובזה יזכה שהמעיינות יזובו ג עליו
וירוקו עליו שפע ברכה והצלחה וישועות למעלה מדר הטבע.
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נוראות מתאמרא בש הרה"ק רבי צדוק הכה זי"ע )עיי' פרי צדיק ויצא אות ט( דלכ
'מתחיל בגנות' את ההגדה של פסח ופותח בפרשת ארמי אובד אבי ,כי על זו
הפרשה כתיב במדרש )תנחומא ריש פרשת תבא( וז"ל .אמר רבי אבהו בש רבי יוסי
בר חנינא ,בוא וראה כמה מתחטאי ,וכמה יש לה פתחו פה לעושי מצות ,אד
יש לו עסק אצל מלכות ,פעמי שהוא נות כמה ממו עד שמגיעי אותו אצל
המל .כיו שהגיע אצל המל ,ספק עושה שאלתו ,ספק לא עושה .אבל הקב"ה
אינו כ ,אלא יורד אד לתו שדהו ,ראה אשכול שביכר ,תאנה שביכרה ,רמו
שביכר ,מניחו בסל והול לירושלי ובא ועומד באמצע העזרה ומבקש רחמי על
עצמו ועל ישראל ועל אר ישראל ,שנאמר ,השקיפה ממעו קדש וגו' .ולא עוד,
אלא שהיה אומר ,איני זז מכא עד שתעשה צרכי היו הזה )כחוני המעגל בשעתו(,
וכתוב אחריו ,היו הזה ה' אלוקי מצו לעשות ...אמר רבי חייא בר אבא ,כמה
מתחטאי עושי מצות לפני הקב"ה ,שהקב"ה גוזר גזירה ,וצדיקי מבטלי אותה,
שנאמר ,באשר דבר מל שלטו ,ומי יאמר לו מה תעשה )קהלת ח ד( .מי הוא )האומר
לקב"ה מה יעשה ,ה"ה (-שומר מצוה לא ידע דבר רע )ש ש ה( ,זה ממחה על ידו של
הקב"ה ,עכ"ל המדרש .ומרמזי לאד – א שאי ביכורי בזמ הזה ,אבל כוח
של מביאי ביכורי יש כהיו הזה לכל איש ישראל בלילי פסחי  ,כי הוא כחוני
המעגל בשעתו שהיה מתחטא 'כב המתחטא לפני אביו'  -שהרי עתה יושב הוא
על שולח אביו ,ויכול כל יהודי לומר לקב"ה איני זז מכא עד שתעשה צרכי היו
הזה והוא מבטל כל הגזירות.
שמעתי סיפור מדיי חשוב שבנו עמד כארבעה שני אחרי נישואיו ועדיי לא
נושע בזש"ק ,בחודש אלול בפרשת כי תשבו כשבא לומר את ה'שיעור הקבוע'
שהוא מוסר בליל שישי בספר 'אור החיי ' הקדוש ,הגיע לפסוקי של 'ארמי אובד
אבי' וש נזכר מהסגולה ללמוד את הדיבור אודות הפסוק 'והגדת לבנ ביו ההוא'
)שמפורס כסגולה להושע בזש"ק( ובטעות נדמה לו שפסוק זה ג נכתב בפרשת כי
תבוא ,חיפש ולא מצא ,עד שנזכר שזה בפר' בא .מיד למד את העני מפרשת בא,
וכעבור עשרה יריחי נלוד לבנו ב למזל"ט.
סיפר הרה"ק רבי חיי מאיר יחיאל ה'שר' ממאגלניצא זי"ע מעשה שהיה ע
רבו ה'אוהב ישראל' מאפטא זי"ע ,וכ הוה ,יהודי תמי  ,שהיה חוכר 'בית מזיגה' מ
הפרי כדי להתפרנס ולהביא טר לביתו ,מחמת איזה סיבה לא היה לו מעות בכדי
לשל לפרי במועד הנקוב לו – שחל בעיצומ של ימי הפסח ,והנה הפרי שלח
להזהיר את היהודי כי א לא ישל את דמי החכירות במועדו במקומו וכהלכתו רע
ומר יהיה עונשו .ויהי כאשר קיבל היהודי את ההודעה הזאת נפלו עליו אימה ופחד,
כי בהבל פיה היו השליטי הללו חורצי את גזר דינו של אד לחיי ולמות ,וכ"ש
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כאשר היה הדבר נוגע למשפטו של יהודי שאז לא היו מגזימי כלל ,ולא על כגו
דא נאמר )תהלי קמד ח( 'אשר פיה דבר שוא וימינ ימי שקר'.
בצר לו ש פעמיו לאפטא ,א מכיוו שלא היתה הפרוטה מצויה בכיסו הוכרח
ליל רגלי ,ומלאו מנעליו וכל בגדיו רפש וטיט מביצות הדרכי  ,בערב שבת הגדול
הגיע אל העיר אפטא ,ומיד מיהר אל חצר הקודש ,הגבאי שראה את ההיל מלוכל
ומטונ לגמרי לא נת לו להיכנס הביתה והודיעו שלא יוכל להקביל את פני הרבי
קוד שב"ק ,בלית ברירה נשאר לשבות באפטא כדי להיכנס אל הקודש אחר
השבת ,ויהי בשבת אחה"צ עלה ה'אוהב ישראל' על הבימה ודרש דרשת שבת
הגדול בקול חוצב להבות.
'כפרי' זה לא הבי אפילו דיבור אחד של הרבי ,לאחר דרשתו החל הרבי לדרוש
ב'הגדה של פסח' ,בהגיעו ל'ונצעק' כבר היה בדביקות גדולה ,והתחיל לעורר את הע
ואמר )בלשו אידיש – שלכ הבי הכפרי את דבריו( שלא ידמו בנפש שזהו 'מעשה שהיה'
פע אחת במצרי  ,רק זה יכול להיות ג היו  ,כי בכל שנה בליל החג 'הזמ גרמא'
ומתעורר שוב אור זה – וכל איש הנמצא בצר ומצוק שצרי לישועה ורחמי א יצעק
אל ה' בלילה ההוא ,ה מי שצרי להפקד בבני  ,ה בפרנסה ,ה מי שיושב כבר בבית
האסורי או מי שירא שלא יצא גזר דינו לבית האסורי  ,וה מי שצרי לשל לאדונו
ואי לו במה לשל ' -כול כול ' יוושעו א יצעקו לה' ,כי רק בצעקה תליא מילתא...
כשמוע היהודי התמי את דברי הרבי ,הבי בנפשו ,שבוודאי הייתה כוונת
הדברי אליו ,לכ לא התמהמה כלל אלא מיד במוצש"ק חזר לביתו והודיע לבני
משפחתו שקיבל הדרכה ברורה מ הצדיק ,והוא כבר יורה לה בבוא העת כדת
מה לעשות ,ואכ בליל הסדר כאשר הגיעו לפיסקא 'ונצעק אל ה'' אמר לאשתו
כא תצעקי ונוושע ,והחלו לצעוק הוא והיא ,וכ צעקו וצעקו ולא ידעו אימתי
לפסוק ...עד שהכה אחד בחלו ,ופסקו מצעקת בכדי לשמוע מי הדופק בחלונ ,
וראו כי הוא ערל אחד ממכיריה  ,ויפתחו לו את הדלת ,והנה הוא נושא ב' חביות,
ויספר לה כי השתכר היו  ,והכה את אשתו עד שמתה תחת ידו ,ומפחד הוא
כי יוודע הדבר לאדו ויענישהו בעונש מוות ,על כ מוכרח הוא לנוס על נפשו,
וכא יש בידו שתי חביות מלאות אדומי  ,ואינו יודע מה לעשות עמה  ,ומכיוו
שראה כי בבית עדיי אור הוא ,על כ בא אליה  ,ואמר לה  -קחו שתי חביות
הללו ,ובא אחזור לעיירה כא תתנו לי אחת מה  ,והב' תישאר בידכ  ,במתנה
גמורה ,הסכי היהודי והורה לו היכ להניח את החביות.
מיד בחולו של מועד הל היהודי אל הפרי וסילק את כל חובו בשלימות ,וקיבל
הפרי בסבר פני יפות ,ואמר לו מכיוו שאיש נאמ אתה יהא ה'ארענדע' )שכירת
בית המזיגה( ל עד עול .
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אחר החג נסעו להעיר להלביש עצמ ולהנעיל את עצמ בדר הכבוד ,ג סוסי
ופרי קנו לה  ,ונסע לאפטא כדי להודות על הנס שנעשה עמו ,א מיד בכניסתו
אל הקודש אמר לו ה'אוהב ישראל' בפשטות 'אי ל מה להודות לי על הנס ,כי
אתה המשכת עלי ישועה בעת שצעקת באמירת 'ונצעק').'...הובא ב'תורת השר ממאגלניצא
מתו 'שארית ישראל' עמו' (208

ויש סיפורי ניסי כאלו למאות ולאלפי מאנשי שנושעו על ידי שקיימו בנפשות
'ונצעק' בליל הסדר ,ולא ניזול כי רוכלא לפרט את כול  ,וחדא מינייהו הווה ביהודי
שעברו עליו יותר מעשר שני מנשואיו ועדיי לא זכה להיפקד בפרי בט ,באותה
שנה החליט יחד ע בני ביתו לערו את הסדר בינ לבי עצמ  ,כדי שיוכלו לשפו
שיח אל ה' באי מפריע ,ואכ כעבור שנה זכו להיוושע בדבר ישועה ורחמי ,
)ובוודאי שאי בזה הוראה כללית להתבודד בעת הצעקה ,שהרי העיקר הוא התפילה היוצאת מקירות

ופנימיות הלב ,והקב"ה יקבל תפילתנו לרחמי ולרצו(.
סיפר יהודי מאר הקודש ,שזה שני אשר סבל יסורי גדולי באחת מרגליו,
והיה צרי לקבל 'זריקות' )איינשפריצע( תמידי כסדר כדי להקל את צערו מעליו,
ושנה אחת בליל הסדר שפ את לבו בתפלה לפני אדו הכל ,וקיי בנפשו 'ונצעק
אל ה' אלוקי אבותינו' ויסוריו נעלמו כלא היו.
להל לשו המכתב שנשלח ע"י אחד מבני החבורה בבית שמש ,וז"ל ,בשנת תשע"ז
ליל התקדש חג הפסח ,אחרי ההכנות והטרחות הכבירות לאי שיעור ב"ה וב"ש
הגיענו ללילה הזה לאכול בו מצה ומרור ,בשעה היעודה הסבנו אני וגיסי )הרה"ח ר'
יעקב וו .שליט"א( לשולח עור כדת היו  .אמנ כבכל בית ישראל רגשי הלב גואי
וסוערי עד שמגיעי לשיא וא מתבקש להתבקע פני חוצות מרוב שבח והודיה
לבוית"ש בו בלילה אשר כיו יאיר.
א ע כל זאת ענ וערפל שמשו בערבוביא ,מאחר שב גיסי אהרל'ה ינוקא
כבר חמש אשר ע לידתו ניכר כערל שפתי רח"ל כששפתו העליונה קרועה עד
אפו ,כ שתיכ הוצר לעבור ניתוח וטיפולי ליישר שפתיו ,זאת ולא עוד שעל
א גילו המתקד לא ידע לבטא בשפתיו 'שו ' מילה ,ואפילו טאטע מאמע לא
ידע להגות בפיו ,ובמקו הדיבור היה משתמש בגעיות ופעיות וקולות משונות
ומוזרות )משל היה בע"ח רח"ל( ,למותר לציי שכל פעיה מעי זאת היתה משמשת
כחנית וח ללב הבשר החי של הוריו המיוסרי שהתמודדו קשות במצבו הלז,
וביותר כשהודיעוהו מצד הת"ת בו למד ששוב לא יוכל לבוא לחיידר מאחר שכל
בני גילו כבר יודעי לקרא מ הספר והוא כאיל רח"ל לא יפתח פיו ,ואי טע
להשאירו שוב ושוב בג הפעוטות ,ומשכ המתח והחרדה לגורלו הכה גלי באופ
מבהיל.
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בהגיענו ל'הא לחמא עניא' הזכרנו מהבית אהר 'כל דצרי ייתי ויפסח' שכל מה
שצרי לתק ייתי ויפסח מלשו פה-סח כי א"א לתק רק ע"י דיבורי לפני הקב"ה,
וברוח דברי אלו התפללנו וקוה קווינו שהפותח שערי בחכמה יפתח שפתיו של
ינוקא דא ,כמו"כ אחר הסדר בהגיעו לביתי אמר אבי הב לב"ב 'את פתח לו' וא
לא עכשיו אימתי ,ומיד נתיישבו אביו ואמו לאמירת כל ספר תהילי מלב בוכי
ועיני דומעות ,הבוקר אור ואהרל'ה נ"י ק לתחיה של ממש כאשר הלא יאומ
קורה למול עיני הוריו המשתאי לדעת כי בחיפזו הצליח ה' דרכ  ,אהרל'ה פתח
את פיו בחכמה והחל לדבר כזק ורגיל לדבר ולדבר ולפטפט עד שלא פסיק פומא
]בבקעט או בבקעט ווי  4באבעס פו מא"ש[ נראה כאילו מתנק על התענית
דיבור שער זה כמה שני  ,ויהי לפלא.
עודי מדבר מצאתי נפלאות ואמרתי אביאנו כא אולי יהא לתועלת ,והוא כי
באמת תמיהה שבתמיהות תמהתי מאוד עד לב השמי  ,על מה שנשתרש בשני
האחרונות לעשות את ליל הסדר שהוקבע לסימני חרות וכבני מלכי ונהפו הוא
מאז גלה הגלות אורו הבהיר כשמש בצהרי בבאר האמונה ,נועדה לילה זו לזמ
תפילה וזעקה ,ולכאורה יפלא מה מקו כא לתפילות וזעקות והרי בגמ' ובראשוני
כ בהלכה לא מצאנו שנקבע זמנה לתפילות וזעקות ,והנה ראיתי בשו"ת דברי יציב
)אב העזר סו"ס פ"ג( דמוכיח ש להדיא שהג' תפילות שאנו מתפללי בכל יו שחרית
מנחה וערבית תקנו האבות ביו א' דפסח ,כמו"כ מביא ש דעה מהגמ' ומהמדרש
שלידת יצחק ועקידת יצחק היו בו ביו  ,ושוב הראו לי בליקוטי מוהר" תורה ר"א
וזל"ק מרומז בתרגו )איכה ב'( שבפסח צועקי בתפילה כמובא על פסוק 'קול נתנו
בבית ה' כיו מועד' כקל עמא דמצלי בחגא דפסחא ,ולפי"ז הפלא ופלא מה יש
מקו וזמ יותר מתאי לתפילה וזעקה מלילי פסחי בה מצאו אבות האומה
לתק סדר תפילה ,עד כא לשו המכתב.
סיפר הגה"צ רבי יוס משה מייזליש אב"ד לאסק שליט"א מב"פ ,מעשה ששמע
במעונות הקי של המוסדות העומדי בנשיאות גיסו הגה"צ אב"ד קראסנא שליט"א,
במחנה הקי דש עבד בחור ושמו 'מאניש' ,מאניש זה מ התמימי בע היה ,כחד
מתמימי דקמאי ...ומשהגיע הלה לפרק 'האיש מקדש' לא ק ולא זז שו שידו
)מכמה סיבות( ,וכבר היה נראה כי 'מה שהיה הוא שיהיה' ,ולא במהרה יקי הלה בית
בישראל .יומא חד כשבת יחד כל השלשה דלעיל ,פתח אב"ד קראסנא וסיפר לגיסו
כי 'מאניש' שכבר היה כב כ"ח שני בא בקשרי שידוכי ,ותיהו כל העיר ...פתח
מאניש לספר סיפורו ,בהאי שתא בליל הסדר ישבתי ע 'הגדה של פסח' המוסברת
ב'עברי טייטש' )פירוש העשוי לפשוטי ע בשפה המדוברת( ,וש ראיתי כתוב בסמו לקטע
של 'ונצעק' כי מעשה היה בימי הרה"ק מאפטא זי"ע ,ולאחד ה'מושקע'ס )כינוי לחוכרי
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היהודי( לא היה לשל דמי חכירותו לפרי – דבר שהיה כידוע כרו בסכנת נפשות,
ושמע מושקע מהאפטער רב שא יצעק ב'ונצעק' יוושע ,וכ הווה.
והנה ב'סדר' אצל אבי שליט"א הסבו כל בני המשפחה ,והחל מאניש לפרט
בפרוטרוט את כל המסובי אחי ממאנסי והאחות מלעקוואד וכ הארי כיד ...הטובה
עליו ,בהגיענו לקטע של ונצעק ,השתקתי את כל הציבור ונעניתי בקול אל אמי ,מה
יהיה ...מה יהיה הסו ....כשל כח הסבל ,אפס כוחי מלשבת כ מבלי לבנות בית,
הא שהכירה היטב את בנה ואת מצבו נענתה ואמרה ,מאניש יקירי ,וכי מה בידינו
לעשות עוד ,הרי יודע הינ שאנו מדברי כסדר ע שדכני  ,ובעזהשי"ת יבוא היו
והכל ייגמר בכי טוב .נענה מאניש ואמר – כל המסובי כא ישמעו היטב לדברי,
כי ראיתי כא ב'עברי טייטש' שב'ונצעק' יש ביד כל אחד להרי קול זעקה אל ה'
האלוקי ולהוושע בכל מילי דמיטב ,אי מצוקה שאי אפשר לצאת ממנה .על כ
כל אחד מהמסובי כא )ושוב פירט אח פלוני ,ואחות פלונית וכו' וכו'( – כול יזעקו אל
ה' ,וישאלוהו כל המסובי מה נצעק ואי נצעק ,נתלהב מאניש ואמר בתמימות
ובפשטות ,זעקו ג' פעמי אל ה' – כבר אי בכוחו של מאניש לסבול ולהמתי יותר.
מאניש מוכרח כבר לבוא בברית האירוסי ...ואכ הכל החרו אחריו ואמרו ג' פעמי
באותו נוסח שנצטוו ממאניש .וכבר רצה האב להמשי בעריכת הסדר ,א שוב
החריש אות מאניש ,ואמר ,ומה יהא ע אחי יעקב אשר א הוא כבר ב כ"ו
שני  ,וכי מ היושר להמשי בעריכת הסדר מבלי לסדר לו את זיווגו ,על כ זעקו
כולכ בשנית ג' פעמי אל ה' – כבר אי בכוחו של יעקב לסבול ולהמתי יותר.
יעקב מוכרח כבר לבוא בברית האירוסי ...ואכ הכל החרו אחריו ואמרו באותו נוסח.
וראה זה פלא ,מיד ביו א' דחוהמ"פ הציעו לשניה הצעות שידוכי  ,ונתגלגלו
הדברי במהירות עצומה ,כגלגל הנופל במורד הר גבוה ,עד שכבר עמדו שניה
בפני גמר ביו שלאחמ"כ ,אלא שאז נתעורר לה ספק כדת מה לעשות – א
מותר לגמור ב' שידוכי לב' אחי באותו יו מחשש לעינא בישא ,ושאלו את כ"ק
האדמו"ר מוויז'ני מאנסי זי"ע שפסק לה שיגמרו למאניש ביו ג' בשבוע ,ולאחיו
'הקט' ביו ד' .ובעזהשי"ת הצליח מאניש מאד בכל דרכיו ,בנה בית נאמ בישראל,
לש ולתפארת ,ומוכר הוא מאד בעירו כאיש מצליח בעזהשי"ת.
לדיד ייאמר ,כי כל ה'חכמי ' אשר בקרבנו ,א א ישימו עצמ כ'מאניש'
בתפילת  ,ויתפללו ויזעקו אל ה' האלוקי כמאניש זה אשר לא ידע מ'חכמות' ,אלא
בתמימות עצומה התפלל וזעק ,וזכה לקרוע שערי שמי בתפילתו ,א אנו בגשתנו
אל התפילה בתמימות ללא חכמות נקרע את שערי השמי .
עובדא ידענא מכלי ראשו ,באחד שלא מצא זיווגי הגוני לבניו ,השני נקפו
וחלפו כאשר בניו מתבגרי ועיניו רואות וכלות ,שנה אחת כשנטלו הבחורי 'ברכת
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íéòåè íìåòä äðäã ,øîà íéøáãä êåúáù ÷"äøä åáø ìöà äàøù äî ãçà ãéñç
àöåéä øåãî íéðåù åðàù äîù ,íéøáåñå ,øãñä ìéìá ò"éæ ùèéååàáåéìî ö"ééøä
פרידה' מרב הרה"ק ה'לב שמחה' זי"ע טר נסע אל אביה לחג הפסח ,אמר
לה בצחות לשונו 'הלא הב שואל בליל הסדר ,תשאלו את האב מדוע עדיי אינכ
חתני  '...הבחורי היו בטוחי שבודאי כוונת הרבי שישאלו ויתפללו אל אביה
שבשמי מדוע לא הגיע זמ ישועת  ,א בליל הסדר החליט אחד הבחורי לקיי
דברי חכמי כפשוט  ,ושטח בפני אביה את שאלת החזקה ,מה נשתנה חלק
שעדיי לא מצאו את זיווג מכל חבריה שכבר בנו בתי נאמני בישראל ,ויהי
כשמוע האב המיוסר את שאלת בניו המיוסרי  ,נתעוררו רחמי האב על הב ופר
בבכי תמרורי וגרר אחריו את בניו המבוגרי  ,ועלתה צעקת אל ה' בתפילה
ובתחנוני שיזכו כבר להיוושע מצרת  ,וכה בכו במש זמ עד שאמ התאוששה
וצעקה עליה שיש לשמוח בחג ואסור לבכות ולהצטער ,מיד קיבלו כול על עצמ
להפו את הדאגה לשמחה ,והמשיכו לומר את סדר ההגדה בהתלהבות ,ורק בתו
הסדר הציע האב לומר הספרי רביעי וחמישי בתהילי ושפכו לבב כמי לפני
השי"ת ,ובתו פרק זמ קצר באו כול בברית הארוסי.
הנה איתא מהרה"ק מהר"ש מבעלזא זי"ע )לקט אמרי קודש ,מועדי פסח( שאותיות
המילוי של תיבת 'מצה' )מ" צדי"ק ה"א( הוא 'אקדי ' ,כי בימי הללו תפילתנו
קודמת להתקבל .ומבאר ש עפ"י דברי הזוה"ק )עיי' זוה"ק פר' בלק קצה' (.תפילה לעני
כי יעטו' )תהלי קב א( שתפילת העני עוטפת את 'תפילה לדוד' ו'תפילה למשה',
והיא קודמת להתקבל – כי יש תפילה שאינה נענית מיד אבל תפילה זו מיד מתקבלת,
וביאור הדברי דהנה כתיב )איוב מא ג( 'מי הקדימני ואשל לו' ,וביארו במדרש )ויק"ר
כז ב( דמ הדי אי הבורא מחויב לשל שכר על קיו המצוות ,שהרי 'מי מל את
בנו עד שלא נתתי לו ב זכר ,מי עשה לי מעקה עד שלא נתתי לו גג ,מי עשה לי
מזוזה עד שלא נתתי לו בית וכו' ,אבל העני שאי לו כלו נחשב הוא כמי שהקדי
ולכ תפילתו קודמת להתקבל ,וכמו שדרשו חז"ל 'לח עוני  -שעוני עליו דברי
הרבה' שתפילתו מתקבלת ועוני אותו מיד..
ואפשר לבאר כי הנה ידוע מש צדיקי )צדיקי בית וויז'ני ,ועוד( שלכ הכל מהלכי
בפסח כשה רעבי  ,כי ב'פסח נידוני על התבואה' )ר"ה טז (.ומסבב הקב"ה שיהיו
רעבי ויזכרו להתפלל כראוי על התבואה והפרנסה לבל יחסר המזג ,ועדי שיהיו
רעבי ותהא תפילת כתפילת העני – אשר אי מושיע לו אלא הקב"ה כשישמע
לקול תפילתו ,לכ יקויי בו 'אקדי ' ותפילתו קודמת להתקבל.
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åðàéöåéù 'åðéáø äùî' åðì ïéà éë ,íéøöîî
 äéìéãá ãçå ãç ìë Y åðéøöîîנזïéà êà ,
øéäð äåä àðúå' (.çì á"ç) ÷"äåæá àúéà ìàøùé éðá åëæù äî ìë éë ,ïåëð äæ
úà çìùé ä"á÷äù íéøöîî íúåéäá
,æåîúã äôå÷úã àîåéë àéìéì
áéúëã ,ä"áå÷ã éåðéã àîò ìë àîçå úåëæá ÷øå êà äéä íòéùåäì åðéáø äùî
'äëùçë øéàé íåéë äìéìå' (áé èì÷ íéìäú) íéé÷ð íà ,äìà åðéîéá éîð éëäå ,'å÷òæéå
æåîú úôå÷úá íåéë øéàî äéä äìéìä åúåà) 'äøåàë ìëî ìàâð ãéî éæà '÷òöðå' éåàøë
úà ùéðòî ä"á÷äù ìëä åàøå ,÷æçå øéãà åøåàù Y àåáé àåáù ìåòôì ìëåð óàå ,úå÷åöîä
.åðéîéá äøäîá åðé÷ãö çéùî äðéøá
 (íééøöîäנח.

לילה כיו יאיר – גודל הקדושה הבאה עלינו
בלילה הזה

נז .מרגלא בפומיה דהרה"ק ה'שפע חיי ' זי"ע ,שלכ לא נזכר שמו של משה רבינו
בכל נוסח ה'הגדה של פסח' ,ללמדנו שכדי לזכות לגאולה שלימה אי בני ישראל
זקוקי למנהיג גדול וקדוש כמשה רבינו ע"ה ,רק 'צעקה ותפילה' המקרבת את הגאולה,
כמו שזה גר לגאולת ישראל ממצרי שנאמר )שמות ב כג( 'ותעל שועת אל האלוקי '.
נח .מה גדלה מעלת זה הלילה ,כי הנה במצות שבת קודש מצינו שאמרו חז"ל )שבת י(:
'אמר לו הקב"ה למשה ,מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ,ואני מבקש ליתנה
לישראל ,ל והודיע ' ,משמע דאע"פ שקדושת שבת גדולה היא עד מאד והי באה מ'בית
גנזיו' של הקב"ה ,מ"מ אפשר להודיע ולהסביר לבני ישראל את קדושתה ,אבל גבי מצות
סיפור יציאת מצרי אי לנו כל השגה ,וכמו שאמרו 'וכל המרבה לספר ביציאת מצרי
הרי זה משובח' ,והיינו ,כי אי סו לשבח שמשתבחי המספרי  ,וכמה שנוסי לספר
מניסי יציאת מצרי לא נצליח להשיג ולהבי גדולת וקדושת .
והדברי מפורשי ב'זרע קודש' )להגש"פ ,סוד"ה וספרת לכ( להרה"ק רבי נפתלי
מראפשי זי"ע שעל ידי עמל ויגיעה יש ביד בני ישראל להשיג אפס קצהו מקדושת
השבת ,אול בסיפור יציאת מצרי הרי אמרו 'אני ולא מלא ,ולא שר' ,אמור מעתה,
א המלאכי והשרפי אינ מסוגלי להבי ולהשיג ,וכ"ש לבשר וד שאי אפשר
להגיע אפילו לנגיעה קטנה כי הוא עמוק מני עמוק ,ולכ אמרו 'כל המרבה לספר
ביציאת מצרי הרי זה משובח' – ולא נתנו 'שיעור' ל'מרבה' כמה ירבה וכבר אי אפשר
לו להיות יותר משובח.
ויותר מכ כותב הרה"ק רבי צדוק הכה מלובלי זי"ע ב'פרי צדיק' )פסח אות טז(
שבליל הסדר אפשר להשיג יותר קדושה ממה שנזכה לעתיד לבא ,וילי כ מ
הפסוק )ישעיה ל ,כט( 'השיר יהיה לכ כליל התקדש חג' ,והת איירי בשיר שלעתיד
לבוא )עי' בתוס' פרק ערבי פסחי קטז :ד"ה ונאמר ,בש המכילתא פר' בשלח ,סו פסוק אז ישיר(,
ושיר זה יהיה כמו 'ליל התקדש החג' ,ואלמלא מקרא כתוב היה קשה לאומרו ,דהא
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åòîùîë åèåùô íéëìîä éëìî êìî éðôì ìëå ä"á÷äù (:î á"ç) íù øàåáîå
 ùîî íéãøåé äìòî ìù àéìîôäס åéáâ ìò ãîåò ìåëéáë ä"á÷äå ,סא.
äìéìá ìàøùé éðá úãåáò åéæ íòåðá úåæçì
 äæäנט )'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä ùøéô ïëå ÷øô úåöîä âç øòù 'íééç õò éøô'á ò"òå
äìéìá ä"ã çñôã 'á íåéì çñô éæîø) ò"éæ
åúéáá áùåé íãàäù àöîðå ,(ç ÷øôå à
מי נתלה במי הוי אומר קט נתלה בגדול ,נמצא שהשיר דלעתיד לבוא יהא דומיא
כליל התקדש חג.
נט .לפני כמה שני  ,בעת שמכר הגאו רבי מיכל יהודה ליפקובי זצוק"ל את
החמ אצל הגאו רבי שמואל הלוי וואזנער זצוק"ל כמנהגו ,אמר לו בלכתו,
שיעזור השי"ת ונזכה מחר ]בליל הסדר[ להשראת השכינה ,נענה הרב וואזנער ואמר
'להשראת השכינה ודאי נזכה ,שכ מבואר בזוה"ק שכל הפמליא של מעלה באי
לשמוע סיפור יציאת מצרי מישראל ,אבל צרי לבקש לזכות שהשראת השכינה
תישאר אצלנו לאור ימי ולא תסתלק חלילה'...
ס .שמעתי מחכ אחד ,שבכל השנה אמרו בגמרא )ברכות ג' (.אוי לה לבני שגלו
מעל שולח אביה ' א כל זה אינו אלא בכל השנה ,משא"כ בלילי פסחי  ,כי
אז אכ יושבי על שולח אבינו שבשמי .
סא .וא א אינו מרגיש הארה זאת ידע כי כ הוא )אדרבה א מרגיש 'יבש' ומרוחק
סימ הוא שקרוב הוא עד למאד( ,וכ הווה מעשה ,עני ואביו מרוד היה רבי שמואל
מקארוב זצ"ל ]מחשובי תלמידי הרה"ק ה'חוזה' מלובלי זי"ע[ ,קבלה היתה בידו
שלא לבקש סיוע ועזר מבשר וד  ,ורק א יבוא מי מעצמו ויעניק לו ממתת ידו
יקח ויקבל .באחד השני עמד ר"ש בערב הפסח כשאי הפרוטה מצויה בכיסו ,ולא
מצא כס לקנות א לכזית מצה וארבע כוסות ,ואעפ"כ לא הסכי לעבור ולהפר
קבלתו ,ואכ לא הל לבקש מתנת איש ,וכ התקרבו ימי החג כשביתו ריק .
בערב פסח בי"ד ניס נכנס הגביר רבי שלמה קנסקיולי ז"ל אל ה'חוזה' לקבל
ברכת רבו ,ציוה עליו הרבי לשלוח תיכ את כל צרכי החג להחסיד רבי שמואל,
מיד יצא העשיר ומילא עגלה גדולה ביי ומצות וכל טוב בהרחבה גדולה ושלחה
אל בית החסיד .העגלה המלאה הגיעה אל ביתו של החסיד שעות מעטות לפני
התקדש הליל ,לנוכח הרחבה זה נתמלא ר' שמואל בשמחה גדולה ועצומה על
שיזכה לקיי את מצות היו בדיצה וחדוה ,וביותר היה שש ושמח שלא הוצר
לעבור על הקבלה שלו ולא ביקש נדבה מאיש .לאחר התפילה חזר לביתו מתו
התרוממות הרוח ושמחה ,וכ ער את ליל הסדר במוחי גדולי ונשגבי עד מאד,
והרגיש בנפשו שמעול לא זכה לערו סדר כזה...
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ויהי ממחרת – בליל שני של פסח ,ויפל אלוקי תרדמה על ר' שמואל ,ויפקח
את עיניו סמו לחצות לילה – כשהוא עומד לפני תפילת ערבית ,כאשר התעורר
בבהלה הוצר למהר להתפלל תפלת ערבית ובאמירת הגדה ושאר סדרי הלילה כדי
שיספיק לאכול את האפיקומ לפני חצות )כמנהגו להקפיד א בליל יו"ט שני של גלויות לאכול
אפיקומ קוד חצות( ,ומה מאד התעצב אל לבו על 'סדר' זה שער בחפזו ומהירות.
ויהי אחר הדברי האלה בנסעו אל רבו ה'חוזה' ונכנס אל הקודש ,פתח הרבי
נחŁב ונראה את הסדרי שעשה רבי שמואל ,הסדר הראשו היה במוחות
ואמר 'בואו ְ ַ
גבוהי כשהוא משוטט בשמי עליוני  -זה אינו התכלית .אול בסדר השני שער,
אי בעול מי שיוכל לערו סדר קדוש ונעלה כזה .'...היינו ,שה'סדר' שנער בלב
נשבר ובלא חשק נתקבל בשמי לרחמי ולרצו יותר מהסדר שנער ברוח מרוממת.
הרי לפניכ עדות נאמנה מפי הרה"ק ה'בית אברה ' זי"ע .בביתו של ה'בית אברה '
שררו עניות ודלות ,העוני והמחסור זעקו מכל פינה ופינה שבבית .אפילו מנעלי
ראויי לשמ לא היה בידו לקנות לבני הבית ,עד שבמש כל ימות החור הולי
הרבי את בנו הרה"ק מהרשד"י הי"ד לבית תלמודו על כתיפיו – מחמת קלקול הדרכי
ורוב הביצות שהיו ברחובות העיר.
לקראת חג הפסח נכנס ובא הרה"ח רש"ז לידער לבית הרבי )בחזרו ממסע אסיפת
כספי שער כל החור אצל נדיבי ע( ,בשהותו בבית הרבי שמע שהרבנית נאנחת אנחה
עמוקה ,משנשאלה לפשר האנחה ,ענתה לו על ה'לח זו הדחק' בו ה שרויי  ,ועל
המחסור שהוא תושב קבע בבית  ,ג סיפרה על המשא שנשא הרבי את בנו על
כתיפיו לתלמודו ...כשמוע הרש"ז את דבריה ,נטל את צרור כספו שעמל עליו כל
החור ,העניק לבית הרבי בשמחה ובלב של )במחשבה ,שהוא כבר ימצא עוד מעות ,ואילו
את בית הרבי חייבי עתה להציל( .ויהי אור – ברגע אחד הייתה הרווחה בבית הרבי ,וניגשה
הרבנית לקנות מצות ויי ,בשר ודגי וכל מטעמי  ,וא לבנ מהרשד"י תפרו בעקיטשע
)בגד לשבת( חדש ...אי לשער ואי לתאר את השמחה העצומה ששררו בבית הרבי.
אבל ,דאגתו של הרבי לא שקטה .שכ מה תועיל ההרווחה בביתו בשעה שקהל
אנשי שלומו עדיי נתוני תחת מחסור ומצוקה ואי לאל ידו להושיע  ,משהגיע
ערב החג פנה הרבי לבנו וכה אמר לו ,שלמה'לע שלמה'לע ,הנה נכנסי אנו
לקראת החג הקדוש ,בליל זה נעמוד אני ואתה ב'מזרח' של בית המדרש ,על
עצמי אלבש את ה'טשארטקעווער קאפט' )בגד שהיה לו מהרה"ק מטשארטקאב זי"ע(
ואתה ע הבעקיטשע החדשה אשר ל .ואז נפתח באמירת ה'הלל' ,מ'קע מיינע...
)כאומר ,אפשר לחשוב שאנו המשמחי את הבורא כביכול( .ש מרחוק – 'בכותל מערבי של
הביהמ"ד' יעמוד פלוני )שהיה ידוע כעני מרוד וחסר כל באופ נורא( ש'בשר' על יו"ט אי
לו ,אולי כזית מצה ...יי מעורב ע מי על חד תלת ) 1/4יי ו 3/4מי( ,א כאשר
תתאנח נפשו אנחה אחת אמיתית איזה פני יהא לנו אצל הבורא...
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äòùá äìéìä úååöî øãñ åéðôì íéàéáî (.ãé÷ íéçñô) äðùîä ïåùì åäæå' (àåää
'ïéâæåîäå ïéàéáîä íä ìàøùéå ,úàæä 'åì ïéâæåî' (.æè÷ íù) ,'åéðôì åàéáä
 ä"á÷ä êìîä éðôì ïåùì ¯ 'åéðôì' åè÷ð òåãîå] ,äîåãëåסב'åéðôì' åäæå ,
 'äùãç äøéù åéðôì øîàðå' ïðéøîàãë ,ä"á÷ä ìò éà÷ 'åéðôì'[ã àìà ,øúñðסג.
סב .ואכ כל פרט ומעשה שנוהגי ישראל קדושי לעשות ולומר בלילה הזה ,ה
מצד הדי וה מצד המנהג ,יסודת בהררי קודש ,ופועלי ומעוררי דברי
נשגבי בגבהי מרומי  ,ואי לנו השגה כלל מה אנו פועלי בלילה זה.
כתב המהרי"ל )מנהגי תחילת ליל הסדר( וז"ל .דרש מהר"י סג"ל כתיב )משלי כח יד(
'אשרי אד מפחד תמיד' ,וכתיב )תהלי קיב ז( 'משמועה רעה לא יירא' קשיי קראי
אהדדי .אלא ר"ל' ,מפחד תמיד' אל דבר מצוה לעשותה כתיקונה ,כ יהא כל אד
חרד באימה לקיי מאמר חכמי שתקנו מצות הסדר וההגדה ,ולא יהא הדבר קל
בעיניו ,א א כמה דברי יש בסדר שנראה בעיני האד שאי הקפדה בה ,ישכיל
בדעתו לקיי  ,שאי שו דבר ריק בה.
שנה אחת כאשר סידר האדמו"ר רבי שלו משא זי"ע את קערת ליל הסדר,
נענה ואמר ,בספרי מקובלי האריכו בסדר עריכת הקערה ,היכ לשי ולהניח כל
דבר ודבר ,כי זה מעורר די וגבורה ,וזה רחמי וחסדי  ,בר  ,אנשי פשוטי
אנחנו ואי לנו השגה ועסק בנסתרות ,ומכל מקו עלינו לדעת שעל ידי הפעולות
והמעשי בעול הזה גורמי 'מהפכות' בכל העולמות העליוני .
והסביר בדר משל ,לריחיי של חמור ,שהבעלי נות עול על החמור והוא הול
ומוש את האב הגורמת לגלגל את הריחיי אשר ש החיטי נטחני  ,החמור
שאינו בר דעת תמה מדוע מולי אותו בעליו סחור סחור לשאת אב גדולה ללא
תכלית ,בשלמא א היה מבקש ממנו להוליכו לעיר רחוקה ניחא ,א מדוע מתאכזר
עליו ומעבידו ומענה אותו בעבודת פר בחינ  ,אול האמת שרק 'חמור' חושב כ,
כי תועלת גדולה יש בכ  -שעל ידי משא האב גור לגלגל ולטחו החיטי יפה
יפה ,ועי"ז ירוויח בעליו את מטה לחמו ,כמו"כ אנו ,ע"י סידור הקערה פועלי גדולות
ונצורות בשמי ממעל ,א בל נהיה כחמורי אשר שכל רפה ומבט מצומצ .
כמעשה הלזה היה ג אצל הרה"ק הנתיבות שלו זי"ע בעת שסידר את ה'קערה',
ואחד מהמסובי שאלו ,מהו עניי 'זרוע – חסד' ,כיצד הנחת הזרוע פועלת וממשיכה
חסד .ענה לו הרבי ,הנה יושב לו הטייס הנוהג במטוס )עראפלא"( ,כשהוא משתמש
בכפתור מסוי מיד מתרומ המטוס ועולה עד שמי מרומי  ,וכי הוא מבי כיצד
נעשי הדברי  ,מדוע כפתור זה מרומ אותו ומשנהו מוריד אותו עדי אר ,לא
ולא) ...שהרי אינו אלא בקי בתורת ה'הנהגה' אבל הוא לא בנה את המטוס( .אלא כ הוא מציאות
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àéáî ãåò

)ä"ãá â"äáù ,íéãòåîä ÷ìç ù"àôú

âò

ä"ìùä áúëù
úøéîà úòá äáéñäá íéáùåé ïéàù
éðôî ,øáãì íòè åðúðù ùéå ,äãâää
éøä ìåëéáëå ,åðéáâ ìò ãîåò ä"á÷äù
 áéñî åðéàù åáø ìöà ãéîìúë åðàסד.
)(à"ò÷ñ âòú ïîéñ á"ðùîá àáåä

÷"äåæä éøáã úà àéáî (ìëàú úåöî
)áù êìîäå' (ç ,æ øúñà) ë"äò (.åö÷ ìä÷éå
úòù òéâäá äìéì ìëáù 'ïúéáä úðéâî
òùòúùîå 'ïãò ïâ'ì ñðëð ä"á÷ä ,úåöç
ãøåé äæ äìéìá ìáà .íù íé÷éãöä íò
ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä áúë úåàøåð íéùåòä ìàøùé éðá íò úåéäì ìåëéáë àåä
)(åàåáú éë ä"ã á"ñ÷ú â"äáùì úåùøã
.äæä íìåòá äìéìä úååöîá åðåöø
äìéìä äæá íéëôäð ìàøùé éðá éúáã
èòåî' øîàð åá ,ùîî 'ùã÷îä úéá'ì íäù àìà ,àîìòá úåâìôä åìà ïéàå
íéôåôö íéãîåò Y 'äáåøîä úà ÷éæçî éôëå ,äùòîìå äëìäì íéòâåð
הדבר ,ע"י כפתור זה יארע כ וע"י השני יארע להיפ .כ הוא ג לעניינו ,א א
אינ מבי סוד הדברי א מאמיני אנו באמונה שלימה שכל פעולה ופעולה פועלת
גדולות ונצורות בעולמות העליוני  ,ומגביהה ג אותנו עד שמי מרומי .
סג .מקובל על הרה"ק רבי יחיאל מאיר מגוסטיני זי"ע שלא היה יכול ליש בליל
הסדר ,והסביר טעמו במשל ,לאחד שנודע לו ששמו עלה בהגרלת ה'לוטו'
וזכה בסכו עצו של אל אלפי דינרי זהב ,הרי פשוט הדבר שמרוב אושר
והתרגשות לא יוכל האיש להירד  ,והכי נמי בחג המצות מתעשר כל יהודי
בעשירות נפלאה ברוחניות ,ומי יכול ליש בעת כזאת.
סד .על הגאו רבי שמעו שקאפ זצ"ל מקובל ,שבליל הסדר היה עושה 'תענית
דיבור' לבלתי יכשל בדיבורי בטלי  ,וטעמו ונימוקו עמו ,דהא כתיב )שמות יב
יב( 'ועברתי באר מצרי בלילה הזה'  -דהיינו הלילה שאנו עומדי בו עכשיו,
ודרשו חז"ל 'ועברתי  -אני ולא מלא אני ולא שר' ,נמצא שהקב"ה בכבודו ובעצמו
שוכ בתוכנו ,ואי יעז בשר וד לדבר לפני המל דברי של מה בכ.
ומהאי טעמא מפרש ה'ערוגת הבש ' זי"ע )הגדת 'הלל נרצה' הא לחמא( ,שעל כ
פותחי את ההגדה באמירת 'הא לחמא עניא' בלשו ארמי ,ללמדנו שבליל הסדר
אי האד זקוק למלאכי השרת שיעלו את תפלתו לפני כסא הכבוד ,ואי זה כשאר
תפילות שאמרו חז"ל )שבת יב' (:כל השואל צרכיו בלשו ארמי אי מלאכי השרת
נזקקי לו ,לפי שאי מלאכי השרת מכירי בלשו ארמי' ,מפני שהשכינה שורה בביתו
של כל יהודי ויהודי ,והוא יתב"ש שומע ומאזי בכבודו ובעצמו לדברי בני ישראל
ולכ אפשר להתפלל א בלשו ארמי ]כעי המבואר ש  ,דבחולה אפשר להתפלל
בלשו ארמי כי שכינה למעלה מראשותיו[.
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äéäé àì åðáùåî íå÷îå åðéúøéã íâ .['ïîù
åðúéá äúò úåéäì éë ,àáä ìëì ÷åçã
åéúåàìôð øåôñå ,ìåãâä åîù ùåã÷ íå÷î
íéãéúò éë ,äùåã÷ä õøà ïéòî àåä éøä
é"àá òåá÷ì ìáááù î"áå úåéñðë éúá
äàáä äðùì àëä àúùä åðééäå (.èë äìéâî)
.ìàøùé õøàá òåá÷ äæä úéáä 'éäú
øúåéá ùãå÷îä ïîæ àåä äæä äìéìá äðä
ãîìå àö ,''äì àåä íéøåîéù ìéì' ¯
(ìèé÷ä úùéáì ïéðò ô"ùâä) ì"øäî éøáãî
úãåáòì çñô ìéìá ïáì ãâá ùåáìì íéâäåð
ïáì éãâá ùáåì â"äëä äéäù åîë øãñä
úìòî éë ...ë"äåéá íéðôìå éðôì åñðëäá
àåä äæ äìéìá éãåäéå éãåäé ìë úùåã÷å
éùã÷ì ñðëðù úòá ìåãâ ïäëä úîâåãë
íéðéðòá êéøàîå , סהíéøåôéëä íåéá íéùã÷
ìéìå íééñîå ,äøåú éøúñå íé÷åîò úåãåñå
,ïéðòä äæá íéøåôéëä íåéë àåä íéøåîéù
.øúñð íäéðù íòèå

ãò

íãà øîà àì íìåòîå ,íéçåø íéååçúùîå
úåéäì åá êøáúð ïåæîä íâ ,íå÷îä éì øö
òåãî øàáî äæáå ,íéáøì ÷éôñî èòåî
,'ìåëéå éúé ïéôëã ìë' äîéðô úéáá íéæéøëî
øçà ãéî ïë æéøëäì äéä éåàøä ïî àìäå
ïòîì ,ñ"ðëäéáá åãåòá ¯ úéáøò úìéôú
éë (ì"æå) àìà ,íéáòøä íééðòä åäåòîùé
íìåòá íå÷î ÷éæçî åðéà äùåã÷ä íå÷î
øîàîá áùåç éðà äæå ...ììë éîùâä äæä
åðééä) 'àðúäáà åìëà éã àéðò àîçì àäë'
åìëàù éðåòå éåðéò ìù ìëàîä àåä äæ(ù
åîöòá àåäå ,éåðéòå ïåáòø úîçî íéøöîá
úåéäá åá íéçîùå íéìëåà åðàù ìëàîä
åéñéð åðøôñá åðéìò äôåç 'ä úëøá
àìù é"ôòà àìà ãåò àìå .åéúåàìôðå
ïéôëã ìë ¯ î"î ,åðéëøö (éãë) àìà åðëä
'éäéå ,çñôéå éúéé êéøöã ìëå ,ìåëééå éúéé
áúë øçà íå÷îáå] ...íéàáä ìëì ÷éôñî
äéäù åîë äáøúéå äëøáä åá èåìùú
êåñà'á úéîðåùä äùàäå òùéìà ìöà

 שלכ אומרי בסיו הסדר פיוט 'חד גדיא' שג הוא,הוסי על כ חכ אחד
 ובכל זמ, כדי ללמדנו שהשכינה הקדושה בתוכנו מרישא ועד גמירא,בלשו ארמי
.עריכת ליל הסדר יש השראת השכינה בבתי ישראל
 שעל כ תיקנו לומר, אלא מובא משמיה דה'חוזה' מלובלי זי"ע,ולא זו בלבד
 כי אחרי התגלות והארה כזאת,'חד גדיא' בלשו ארמי שהוא 'לחש' כנגד עי הרע
 ועל כ הקדימו רפואה למכה,איכא למיחש שמא יקנאו המלאכי בכנסת ישראל
 ולמדנו מכא שבני ישראל מתעלי במעלה,לבטל הנזק שבא על ידי עי רעה
.  והדברי מלהיבי, גבוהה מעל גבוהה עד שיש לחשוש שמא יקנאו בה המלאכי
 שהיו נוהגי לספוק כ על כ, בזה הסבירו מנהג צדיקי בית בעלזא זי"ע.סה
 כי הכה גדול נצטווה ללבוש מעיל, והיינו טעמא,'קוד אמירת 'מה נשתנה
שתלויי בו פעמוני ומפורש טעמא בקרא )שמות כח לה( 'ונשמע קולו בבואו אל
. ודומיא להכי סופקי כפי להשמיע קולות בבואנו אל הקודש,'הקודש
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äò

בצאתי ממצרי – א הפחות שבפחותי ùàåðù éîì äðååëä àìà ,øåîâ òùøì
מתעלה בלילה הזה עד רו המעלות
äãáà éë åùôðá äîãîå ,äáåùúäî
ììëá äìçðå ÷ìç åì ïéà øáëå ,åúåå÷ú ô"ùâä) ò"éæ 'ìàøùé çîùé'ä ÷"äøä áúë
ø÷éòá øôåë àåäù åøîà äæ ìòå ,ìàøùé ìàéçé éáø ÷"äøä åéáà íùá (àé
,ìàøùé ììëî åîöò úà àéöåî éë Y 'òùø'äù øîåì ïéàã ,ò"éæ øãðñëìàî
'ä äùò äæ øåáòá' ¯ åì úåðòì êéøöå äðååëä ('øîåà àåä äî òùø') äãâää ìù
נהרא נהרא ופשטיה בעני אמירת 'שלו עליכ ' בליל הסדר שחל בשבת ,יש נוהגי
שלא לאומרו ,וטעמ שהרי לדברי המהר"ל דומה כל יהודי בליל הסדר לכה גדול
הנכנס לפני ולפני בקודש הקדשי ביו הכיפורי  ,והלא ש כתיב )ויקרא טז יז( 'וכל
אד לא יהיה באוהל מועד' ואמרו בירושלמי )יומא ה ב( דלהכי כתיב 'וכל אד ' לרבות
המלאכי שנאמר בה )יחזקאל א י( 'ודמות פניה פני אד ' ,שא המלאכי אסורי
לשהות בקודש בשעה שהכה"ג מקריב את הקטורת לפני ולפני  ,א"כ א ליל הסדר
כיו"ב ,שאי לה לשהות בביתו של ישראל המתקדש בקדושת קודש קדשי  ,וממילא
אי צור לומר 'שלו עליכ ' ,והדברי נוראי ומבהילי .
מעתה בי נבי גודל האור שזכו לו הצדיקי בליל הסדר ,כי התקדשו בקדושה
עילאה ביותר עד שלא יכלו להביט בתואר קדש  ,וכפי שהעיד הרה"ק ה'אבני נזר'
זי"ע על חותנו הרה"ק רבי מנח מנדל ה'שר' מקאצק זי"ע שכל השנה היה לו
תואר של מלא ה' צב-אות )תואר זה כותב על חותנו בתשובותיו אבה"ע סימ קכב אות מ(
ובסדר ליל פסח היה תואר פניו כאחד משרפי מעלה.
ועוד אמר ,כי בליל פסח היה חותנו הקדוש כל כ מור מזה העול  ,מה שאפי'
ביו כיפור לא ראו אצלו כזאת ,ופע אחרת אמר כי היה חותנו הקדוש מופשט
מעניני העול וגבוה מה  ,עד שבחציו השני של הסדר יצאו מפניו ניצוצי אש ממש
)ראה כל זה ב'אביר הרועי' אותיות עג ,שמד( ,וידוע שה'אבני נזר' לא היה אומר גוזמאות
ולשונו לא היתה 'לשו מליצה' כלל ,וכמו"כ חישב מאד בנתינת תוארי  ,וכל דבריו
היו מדודי ומדויקי .
סיפר הגה"צ רבי עקיבא סופר גאב"ד פרעשבורג זצ"ל על זקנו הגה"ק ה'חת
סופר' זי"ע שבליל הסדר בערו פניו כלפיד אש והיו מאירי כשמש בצהרי  .וכשסיפרו
בנותיו של החת"ס להרבנית חוה לאה ע"ה מחברתו בקודש של הגה"ק ה'כתב סופר'
זי"ע ,כי אי אפשר להביט אל מראה אביה בלילה זה מגודל האור המבהיק מפניו,
סברה כי א גוזמא היא זו ,אול בבואה לפניו ניסתה ולא יכלה להסתכל בפניו,
עד שאמרה שכש שאי אפשר להביט אל השמש ביקידתה בשעות הצהרי  ,כ
לא היה אפשר להסתכל בפני חותנה הקדוש.

åò
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àöîðå ò÷åùîù éî åìéôà ìåãâ øåàì éë ,ãéçéå ãéçé ìëì 'íéøöîî éúàöá éì
íéò÷åùî ìàøùé éðá åéä íéøöîá íâ
 áöîä ìôùáסז.
ä"á÷ä íìàâ ë"ôòàå äàîåè éøòù è"îá
éìéî éðäã åùôðá íãàä äîãé ìàå äúò ïëå ,ìåãâ øåàì äìéôàî íàéöåäå
àì ïãéãì ìáà ,íéáâùð íé÷éãöì
øîåìå ïéîàäì ìàøùé ùéà ìë áéåçî
'áúëù åîëå ,åðéà äæ éë ,äæ ìë êééù íâ éë ,'à÷ééã 'éì' 'ä äùò äæ øåáòá
 íåéäëסו àöåéä' .ì"æå (:äô ãåîò çñôì) 'ïøäà úéá'á äìéôàî íéàöåé äæä äìéìá Y
סו .ומקורו טהור בכל ספרי הקודש ,ואחד מני רבות בדברי ה'ערו השולח'
רפד יא( כשהוא מבאר את נוסח ברכות ההפטרה' ,ודבר אחד מדברי אחור
לא ישוב ריק ' ,ותיבת אחור אי לה הבנה ,ומדוע לא אמר 'ודבר אחד מדברי
לא ישוב ריק ' .אלא ,דזהו מילתא דפשיטא שכל דברי התורה וכל דברי הנביאי
יתקיימו ,והמפקפק בזה אי לו חלק באלוקי ישראל ,אלא דבא לומר שלא יחשוב
האד שהדברי שכבר עברו כבר אי לנו בה תועלת ,וחלילה יביט על הכל
כסיפור מעשה ,אבל האמת דג העבר עדיי מאיר בכל עת ובכל זמ כמו יציאת
מצרי שבכל דור ודור חייב אד לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרי ונמצא
דבכל עת הוא יצ"מ ,וכ לעני 'קבלת התורה' ,כל מה שהיה אז לא עברו ולא יעברו,
אלא תמיד ה מאירי ופועלי בכל עת ,ולזה אומרי ודבר אחד מדברי אחור
לא ישוב ריק  -כלומר אפילו אות שכבר עברו ג ה לא ישובו ריק  ,וה
תורה שלימה ,וממילא בכל שנה ושנה בבוא חג הפסח יוצאי שוב ממצרי כל
אחד בדיליה.
סז .סיפר החסיד הישיש רבי משה בוי ז"ל שעוד זכה להסתופ בצל קדשו של
הרה"ק ה'ישמח ישראל' זי"ע ,כי בחצר אלכסנדר היו כל החסידי כול
משתתפי בעריכת הסדר של האדמו"ר )'קיטל' מיוחד היה לה שבו תפורי כיסי גדולי
עבור המצות והיי( ,ומידי שנה בשנה כשנכנס ה'ישמח ישראל' לערו את הסדר היו
פניו חוורות כמראה הסיד ,וחרדת אלוקי נפלה על כל הע – חרדה שאי אפשר
לתארה ,כ ניגש אל ראש השולח הניח הקערה והחל זועק בקול גדול ליל התקדש
חג ,ליל התקדש חג ,שוב ושוב עד שפניו בערו כלפידי בשלהבת אש קודש ,ואמר
'א איד וואס גלייבט נישט אז אי דע נאכט גייט מע ארויס פו די נידריגסטע
בחינה ביז צו עכסטע מדרגה ,איז ער דער רשע וואס די הגדה מיינט ]מי שאינו
מאמי שנית לעלות ולצאת בזה הלילה מהשאול תחתית הנמו ביותר עד המדרגה
העליונה ביותר הוא הרשע המוזכר בהגדה[ ,ופניו החוורי נהפכו לאדומי כאש
ודפק בחזקה על השולח עד שכל הכלי נרעדו מחוזק הההכאה.
)או"ח
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ìåëé úîàá 'ä úà ãáåòù éîù ,äæî åðì
äáøä íéøãñ ìù åììä úåìéìî ç÷éì
åàìå ,úåéîùâá ïäå úåéðçåøá ïä ,äáøäå
àìà ,êøò éø÷é íéìåãâ íéùðà à÷åã
,êøò éúåçô íéñâäå íéáòä íéùðà åìéôà
 åëøò éôë ç÷éì ìåëé ãçà ìëסחíéáééçå ,
ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä øîà ïëå äáåùúá áìä úà øøåòìå äæá ïéîàäì
)äðäå .ì"æå (åúìéçúá ,ô"÷ú çñôì úåùøã
.ì"ëò ,ù"áúé åéìà áø÷úäì éãë
åìéàë åîöò úà úåàøì íãà áééçù åîë
íãà áééç ïë åîë ,íéøöîî àöé àåä úåîù) áåúëä ïî êëì æîø úúì øùôàå
éãáåòî äéä àåä åìéàë åîöò úà úåàøì éôðë ìò íëúà àùàå' (ã èé
äìåàâä úà ä"á÷ä ìéùîäù ,'íéøùð
óåò àåäù óà Y øùðä éáâ ìò äàìòäì
éî óàù ,àá åðãîìì ,äáøãà éë ,àîè
åéìà áø÷úäì ìåëé úåðååòá àîèðù
 íéáù ìá÷ì äèåùô åãéå ,ù"áúéסט.

וכבר העירני חכ אחד ,כי בדבריו מצינו עוד לימוד נפלא ,שהרי יש מקו לומר
שבעצ הדבר שהוא נמצא בשאול תחתיות רח"ל ,בזה גופא יזכה ל'תואר' ה'רשע'
של ההגדה ,אבל ה'ישמח ישראל' מלמדנו ,שג א הוא נמצא שבשאול תחתיות
עדיי איננו ה'רשע' שבהגדה ,מתי ייקרא כ  -רק המתייאש ממצבו ואינו מאמי
שבידו לצאת מש בלילה כזה ,הוא הוא ייחשב כ'רשע' שבהגדה.
איתא ב'ישמח ישראל' )לשחוה"מ ד"ה הנה אמרו חז"ל( ,שהנה בשבת חול המועד פסח
מפטירי מעני ה'עצמות היבשות' שהחיה יחזקאל הנביא ,וב'טור' )או"ח ת"צ( כתב כי
איתא מרב האי גאו שבפסח תהיה 'תחיית המתי ' .ומבאר הישמח ישראל דקאי
על אלו האומרי נואש לעצמ  ,וז"ל יבשו עצמותינו ואבדה תקוותינו – אי לנו
עוד חלק ונחלה מאבינו שבשמי  .אבל באמת אינו כ ,אלא עצמותו של כל יהודי
חי וקיי  ,אי לו אלא להחיות  ...ומבאר ש  ,שהחג הקדוש הזה מסוגל לזה כמו
שאנו אומרי )פיוט לפר' החודש( אמי לעורר מרד ישיני .
סח .יש שרמזו כ ב'מצה זו שאנו אוכלי ' ,כי את החלות העשויות מחמ אפשר
לעשות בכמה וכמה אופני עשיר יותר ופחות ,להוסי כהנה וכהנה דבש
צוקע"ר )סוכר( וכדו' ,אבל בפסח אנו אוכלי מצה שאי בה אלא 'קמח ומי ' בלבד
מבלי להוסי מאומה – ג צורת כול נראי כאחד ,ולרמז שבזמני הללו שווי
צדיק הדור ואיש הפשוט ביותר...
סט .וכה גדולה הוא 'רוח הטהרה' היורדת בליל זה על בני ישראל ,עד שהביאו
הפוסקי )ט"ז ומג"א או"ח סימ תעב סק"ב( את דברי המהרי"ל )הלכות סדר ההגדה
עמוד פח( ,שבליל פסח מותר להשתמש על השולח במשכונות של גוי ולשמוח
בראיית  ,ורבי תמהו ,דא שאולי מצד הדי ליכא איסורא ליהנות מצד הנחת
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çò

úåìòì ¯ äåöî ìù àöôç úåéäì êôäúîå íå÷îä åáøé÷ 'åéùëòå' äøæ äãåáò
á"åéëå ,øãñä ïçìù äæ íéëìî ïçìù ìò ãåáòì ìéçúä äìéìá íåéäå .åúãåáòì
àú÷éîò àøéáî úåìòúäì ãçà ìë ãéá åúåà úåâåäðä úååöîá äìéçúá 'ä úà
.äìòîì äìòîì àîø àøâéàì
.ì"ëò ,äìéìä
úéá'ä ÷"äøäã äéîåôá àìâøî äåä éëäå
ç÷ìðä 'ïåðö'ä ìò ò"éæ 'ìàøùé
äðùä ìë' ¯ (íéâäðî äîë éôì) 'ñôøë'ì
ùåøéô ,'êéèòø à ãøòåå ïòååéâ åèñéá
íéîãî ùéãéàä úôùá] ïåðöë äåù úééä
à ãøòåå æéà øò' íåìë äåù åðéàù øáã
úåéäìå úåìòúäì úéëæ äúòå ['êéèòø
éî óà ,ïãéãì ïë åîë ,øãñä ïçìåù ìò
úåìòúäì åãéá Y 'êéèòø' àìà äååù åðéàù
.äæä äìéìá

íéëøáîù íòèä øôåñ íúçä øàáî äæáå
,'ãéâî' óåñá 'åðìàâ øùà' úëøá
êøáì êéøöù ì"éé÷ úååöîä ìëáù óà
øâá íâ åðéöî éë ,'íúééùòì øáåò íäéìò
éë àîòè åðééäå ,äìéáèä øçàì êøáîù
éøëð ïééãòù êøáì ìåëé åðéà ïëì íãå÷
,äúò øééâúîù øâì íéîãð åðà êëå ,àåä
íéáùçð åðà éøä î"éöé øåôéñ øçàì ÷øå
äîë ãåò äæá áùééîå) êøáì íéìåëéå íéãåäéë
.(ù"ééò ,úåéùå÷

âçä íù ìù úåòîùî ø÷éò äæ éøäå
,äöéô÷å âåìéã ïåùìî ,'çñô'
úåâéøãî õåô÷ì ãçà ìë ãéáù åðãîìì
úåìòì åçåëáù äîî øúåé äáøä ,úåáø
. עäìåë äðùä ìëá

äìòúàå ùã÷úà êéà ãáåòä øîàé íàå
,'ñôøë'äî ãîìé ,áöîä ìôùá éððäå
÷øå ,äîãàá ïåîè åäéøä äðùä ìëù
ìéìá ë"ôòàå ,äìòîìî íéàöåé 'íéìò'ä
äîãàä é÷îòî åúåà íéàéöåî çñô

זה

 א מסברא אי ראוי שיעלה דבר טמא של גוי על שלח מלכי,על השולח
( ח"ב ד רנה, ומבאר ה'חת סופר' בדרשותיו )שבה"ג.'שלח הסדר אשר לפני ה
שהקב"ה השפיע קדושה על בני ישראל בלילה ההוא עד שנתבטלו כל כוחות הטומאה
 ולכ בכל ליל פסח.( וזה טיהר הכלי,בתתק"ס חלקי הקדושה )כי תתק"ס היינו שיעור מקוה
 כי חייב אד לראות את עצמו כאילו הוא, "מותר להשתמש במשכונות של עכו
, ונמצא עומד באותו מקו ובאותו זמ, יוצא בפועל ממש בכל שנה ושנה ממצרי
 וכלשו החת"ס ולכ בכל ליל,לכ ג עתה בזמ הזה אי שולט בנו כח הטומאה
פסח מותר להשתמש במשכונות של עכו" כי אז מכח ההתלהבות הסיפור יציאת
 והקב"ה הפליא בחסדו ונשא...מצרי לא ישלוט בנו כח הטומאה אעפ"י שלא נטבלו
. עכ"ל,אות על כנפי נשרי משערי טומאה והביא אות אל מ"ט שערי קדושה
( דחז"ל תיקנו לשתות ארבע כוסות של יי: כתבו ה'ראשוני ' )רשב" פסחי צט.ע
 שהוא זכר לארבע לשונות של גאולה שהבטיח הקב"ה לישראל,בליל הסדר
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àúéàãë ,àîéé÷ øá øåàä åì øàùé óàå
,(íéøåîù ìéì ä"ã á"ðøú) 'úîà úôù'á
áé úåîù) íúåøåãì ...íéøåîéù ìéì .ì"æå
ìë ìò äøéîù øàùð çñô ìéìîù ,(áî
,úåøåãì íéøåîù æà äéäù åîë ,äðùä éîé
äìéìî äøéîù øàùð äðù ìëá ïë åîë
¯ ïîå÷éôàä æîø äæå .äðùä éîé ìëì åæ
.äðùä ìë ìò äöîäî ÷ìç øéàùäì
éãé ìò øåëæú ïòîì (â æè íéøáã) áéúë ïëå
.êééç éîé ìë äæ éðåò íçì

èò

והגדת לבנ – לילה זה מסוגל ומוכשר להשריש
האמונה בו ובצאצאיו

øéàî åá ,'øéàé íåéë äìéì' ¯ äæ ìéìá
,ìàøùé éðá úåáìá äðåîàä øåà
íìåòä úàéøáá øúñðä òáèä ìëå
øåàå ,úåø÷é øåàá øéàî 'äìéìì äîåã'ä
ìàøùéî ùéà ìë éãéá òééñî äðåîàä
úøòñ èé÷ùäì ,'íéáø úåðåáùç' áåæòì
éë ,'äá çåèáå êåîñ åáì úåéäìå åçåø
íãà ìù åáì ìò áùééúîå ñðëðù é"ò
äùò ù"áúé àøåáäù äëæå äîú äðåîà ÷"äøäî úåùøåôî àúéà åìàä íéøáãë
 íéùòîä ìëì äùòéå äùåòå úáùì) ò"éæ 'äîìù úøàôú'äעאäéçé ,
.'äá åðåçèáá ùôðä úååìùá
,ùåøéô ,'äì àåä íéøåîéù ìéì' ,ì"æå (ìåãâä
ìãðî íçðî éáø ÷"äøä øîà êëå äøéîù úúì çë äá ùé úàæä äìéìä
ïåùì äæå ,äðùä ìëî úåìéìä ìë ìò
,ì"æå (çñô 'íçðî èå÷ìé') ò"éæ áåðîéøî
åñðëð åáù äìéìä åúåàá úçà òâø ùéå .úåìéìä ìë ìò éà÷ 'íéøåîù' íéáø

במצרי  ,והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי ,וביארו ה'אחרוני ' ,דמכל מקו צרי
לתת טע מדוע תיקנו לקחת דווקא 'יי' ,ולא אמרו שיקחו ארבע מצות וכדו',
ואומרי משמו של הגאו רבי שלמה זלמ אויערבא זצ"ל ,שבכל לשו של גאולה
זכו בני ישראל לגאולה גבוהה ושלימה יותר ,וכנגד זה תיקנו זכר לזה בשתיית יי
דהשותה 'יי המשכר' הרי בכל כוס וכוס נעשה הוא 'אד אחר' ,וכמה שישתה יותר
יתבש וישמח טפי – ממילא א הודאתו לה' וסיפור הנפלאות תהיה כ'פני חדשות'...
וכלומר ,שזאת היא הכוונה ,שעל האד להיפ להיות 'אד אחר' – בריה חדשה,
מכח ליל הסדר וסיפור ההגדה ולהתעלות בדרגא בתר דרגא.
עא .איתא מצדיקי לרמז בסימ 'יח' דהנה עבודת ליל הסדר היא להשריש
האמונה בלבות בני ישראל ,והנה רבי אשר יאמינו על העבר והעתיד כי יד
ה' הוא ,אבל יקשה לה להאמי על ההווה – שהיזק שעשה לו פלוני זה עתה ,או
שאר ענייני  ...באמת לא פלוני עשה כ אלא 'ה' אמר לו קלל' ,וג' המצות מרמזי
כנגד 'עשה  -בעבר ,עושה  -בהווה ,ויעשה  -לעתיד' ,ועל כ מקיימי 'יח' באמצעית
שהיא כנגד ההווה ,כי עיקר העבודה בלילה הזה להשריש בעני ההווה ,להאמי
בהשי"ת בכל צעד ושעל ,ולזה 'חוצי ומשברי ' המצה האמצעית ,לומר שאנו
מבטלי את עצמנו לגמרי אל ה' ,וא ההווה מאתו בא ,ולא מאד בהאי עלמא,
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.íìá÷ì øùëåî åðéà íéîòôì éë ,ïáä áìá
ìåãâ øåà íáìá øøåòúî çñôä ìéìá ,ìáà
ìá ãúéë äðåîàä úà èåì÷ì íäì òééñîä
úà òåèðì áàä ãéá çë æà ùé ,èåîú
ìà øáãì áàä ìòå ,åéðá áìá äðåîàä
÷øô) äðùîä ïåùìëå ,åúðáäå åçåë éôë åðá
,'åãîìî åéáà ïáá úòã ïéà íàå' (ã äðùî é
åáì çåì ìò íéøáãä åèøçé úàæë úòá éë
. עבåééç éîé ìëì äùåã÷ã íùåø åéìò åùòéå
ãçà ìë ãéá àìà ,ãáìá åæ àìå
åéúåâùä éôëî øúåé íéëçäì (íéðáäå
ã"éøäî ÷"äøä øîà êëå ,äðùä ìëá
òãåé åðéàùå' äãâää éøáãá ò"éæ àæìòáî
,'êðáì úãâäå øîàðù åì çúô úà ìåàùì
åðà ïëìã (åè÷ ç"åà) øåèä éøáã úîã÷äá
éøçà ,'êúøåúì åðéáà åðáéùä' íéøîåà
áàä)

ô

,äîéìùä äðåîàä ìà íéøöîá ìàøùé
,'äìéìä éöçá éäé' (èë áé úåîù) ù"åîë
óàå ,úåøåãì íâ éçöð àåä øáãä äæå
úìéçúî åîöò úà íãàä øåîùé íà ,äúò
÷ø ,äøæ äáùçîå äéðô íåùî äìéìä
úåùåã÷ úåáùçîá åìëù úà ÷éîòé
,òâøä åúåà åéìò øåáòéù ãò úåøåäèå
åàáù äîéìùä äðåîàä ìà àåáì ìëåé æà
äæä øáãäå ,íéøöîî ìàøùé úàöá æà
...äðùå äðù ìëá éçöð àåä
ò"éæ 'ìàøùé áäåà'ä ÷"äøä øîà øáëå
ìëáù óàù (ùãåç ùàøî ìåëé ä"ã çñôì)
,íéøöî úàéöé øåëæì åðà íéååöî äðùä
åì øôñì åéìò áàä úà ïáä ìàùé íàå
,äðåîàä éø÷éò øàùå íéøöî úàéöé øåôéñ
íéøåáéãä åáùééúé àìù íéîòô íå÷î ìëî

 פעלת, דוד המל ע"ה אמר בתהלי )לא כ( 'מה רב טוב אשר צפנת ליראי.עב
 ופירש הרה"ק רבי מאיר מדז'יקוב זי"ע )אמרי נוע,' לחוסי ב נגד בני אד
סדר הגש"פ ד"ה א"י סימ יח( שבדר כלל על האד לעבוד את בוראו בסתר ובצנעא
 מכל מקו בפני בניו יש לו לערו עבודתו בגלוי, ולא לפרס מעשיו הטובי ברבי
' וזהו פירושא דקרא 'מה רב טוב, כדי שילמדו ממנו את הדר אשר ילכו בה כי היראי עושי עבודת,'שרוב המצוות והמעשי טובי ה בבחינת 'צפנת ליראי
 אול 'פעלת לחוסי ב' אימתי צרי לפעול ולקיי מצוות ומעשי,בסתר ובהצפנה
. אלו בניו כדי שממנו יראו וכ יעשו לנהוג כמותו,' טובי באיתגליא 'נגד בני אד
 שמצפיני את החלק 'הגדול' ואילו את,'ומרומז כא בשבירת המצה בסימ 'יח
 כי הנסתר צרי להיות גדול מ הנגלה ולכ,הפרוסה 'הקטנה' מחזירי בי המצות
 ומכל מקו 'מנהג ישראל תורה' שהילדי חוטפי את.מצפי את החלק הגדול
 ללמדנו שבליל הסדר שהוא זמ השרשת,מצת האפיקומ שהיא הפרוסה הגדולה
 וזהו.האמונה ביוצאי חלציו צרי לגלות א את החלק שמסתיר בכל ימות השנה
 כי, פירוש שתראה את הדברי לבנ,' ותחוי לבנ- שתרג אונקלוס 'והגדת לבנ
.בלילה הזה מגלה כלפי חו את פנימיותו

àô
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,(à ãé÷ íéìäú) 'íéøöîî ìàøùé úàöá'
åðéúåáà åéä íé÷éãö íà ,'åðùèð äúòå'
íùë ,åéä íéòùø íàå ,íúåëæá åðì äùòé
,åðì äùòé ïë íðç åéúåàìôð íäì äùòù
éáø ïåàâä äù÷ä .åéúåàìôð ìë äéàå
øáãîä ùéàä éøä ,ò"éæ õéáìàåîù íééç
øùà ,ìàøùé èôåùå øåãä ìåãâ ïåòãâ àåä
òéùåäì åîöòá ä"á÷ä éôî çìùéäì äëæ
äö÷ åðì ïéàù ãò (íù øàåáîë) ìàøùé úà
,äøéîèä åúùåã÷å åúåìãâá äâùä
íà ,íééåìéâå 'úåâùä' åì åéäù àèéùôå
àáà éðø÷ä ùîà øîåì êøöåä òåãî ïë
úàöá' øîåà äéäù åéúòîùå ,ììää úà
åîöòî úàæ òãé àì éëå ,'íéøöîî ìàøùé
äîî åà ,äøåúä úåéùøôá ùøåôîäî
äîî ÷øå êà àìà ,åùã÷ çåøá âéùäù
òîùå ììää úà åéáà åàéø÷ä ùîàù
.íéøöîî ìàøùé úàöá øîåà äéäù

áåúëë íä íå÷î ìù åéðá ìàøùé éðáù
,'íëé÷åìà 'äì íúà íéðá' (à ãé íéøáã)
àåä ä"á÷ä éøä íå÷îì íéðá åðà íàå
úà ãîìì íãà áééç'ù ïååéëîå ,åðéáà
íéù÷áî ïë ìò (.ì ïéùåãé÷) 'äøåú åðá
.'êúøåúì åðéáà åðáéùä' åðà

éë ,ò"éæ 'íåìù úåáéúð'ä ÷"äøä øàéáå
àéä äðåîàä ø÷éò ,äáøãà
áàî úøåñîá úøáåòä 'äèåùôä äðåîà'ä
àåä øãñä ìéìå ,úåøåãä ìë óåñ ãò ïáì
øåà úà øéáòäì øúåéá ìâåñîä ïîæä
ïë ìòå ,íéðáä áìá äúåà òåèðìå äðåîàä
,ììää úà àáà éðø÷ä ùîà ïåòãâ øîà
êà ,úåìòðä åéúåâùäá úàæ òãéù óà éë
,àáà éðø÷ä ùîà éë àåä äðåîàä ø÷éò
ãò åéáàî ìáé÷ àåäå ,éáàî éúìá÷ êë
. עגíéøöî éàöåé ìù øåãä åúåàì

úåëéøàá (å íéèôåù) àéáðá àáåî äðä
ãé úçú ìàøùé éðá úà 'ä ïúðù
ìë åããùå ãåàî íäì å÷éöäå ,íéðéãîä
,'ä ìà ìàøùé éðá å÷òæéå ,íäì øùà
øîàå ,ùàåé ïá ïåòãâ ìà êàìî äìâúäå
äéàå úàæ ìë åðúàöî äîìå' ïåòãâ åì
åðéúåáà åðì åøôñ øùà åéúåàìôð ìë
åðùèð äúòå 'ä åðìòä íéøöîî àìä øîàì
ùøéôå ,(àé ÷åñô) 'ïéãî óëá åððúéå 'ä
éðø÷ä ùîà ,åì øîà ,äéä çñô ,é"ùø
øîåà äéäù åéúòîùå ,ììää úà àáà

åúòã éôì' (íù äðùî) ì"æç åøîà äðäå
íéøáãäå ,'åãîìî åéáà ïá ìù
ãîìì íãéá ïéàù 'íãà éðáá' ÷ø íéøåîà
ìù åúòãå åìëù éôì íà éë íðá úà
äîî øúåé äðåáúå úòã åðáì óéñåäì åì à"àù) ïá
ïðåçä 'íéîùáù åðéáà' ìáà ,(àøåáä åððçù
Y åðúåà ãîìì åì øùôà ,úòã íãàì
éäåæå ,úéìëúå ìåáâ íåù éìá ,åéîåçø åéðá
éîì íâ ,'ìåàùì òãåé åðéàù' ¯ åðúù÷á
'åì çúô úà' ,äòã èòî ÷ø åá ùéù
ìéëùéå ïéáéå ,úòãå äðéá éøòù åì çúô
.äðåîà ïéðòá äáøä

' וכמו שהוסי על כ ב'הגדת ישורו, וכמה הלכתא גבירתא נשמע ממעשה זה.עג
)להגר"י לוריא שליט"א( שזהו מה שנאמר )מלאכי ג כד( 'הנה אנכי שולח לכ את
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'øôåñ íúç'ä ÷"äøä íùá íéàéáî ùé
äøåú ìàøùé âäðîì íòè ïúðù ò"éæ
äìéìá éë ,øãñä ìéìá 'ìèé÷' íéùáåì òåãî
éñéð úà åðáì øåñîì áà ìë áéåçî äæä
,äæá äéåìú ìàøùé úðåîà ìëù ,ú"éùä
'ìèé÷' ùáìé úåîéìùá ïë äùòéù éãëå

êëáå ,íéëéøëúì äîåãä ïáì ãâá àåäù
àì íàå Y äúéîä íåé úà åîöòì øéëæé
íé÷äì åéìòù åáì ìà íéùéå ,éúîéà åéùëò
äðåîà êåúî 'ä êøãá åëéùîéù úåøåã
 äèåùôעדìë úà úàù øúéá øåñîéå ,
 ïåøçà øåãì åéúåàìôðå 'ä úåøåáâעה.

אליה הנביא לפני בוא יו הגדול והנורא והשיב לב אבות על בני ולב בני על
אבות ' ,כי הגאולה העתידה תלויה באמונה הפשוטה ,ועל כ יבוא אליהו להשיב
לב אבות על בני ולב בני על אבות  ,לקרב לבב זה לזה כדי שיוכלו האבות
להשריש בבניה את תוק האמונה הפשוטה ,כדי שיוכל לבוא במהרה יו הש
הגדול והנורא.
עוד למדנו מכא על כוחו של כל 'אב' בישראל להחדיר את האמונה בבניו בליל
הסדר – אפילו א גרוע שבגרעי  ,וראיה לכ ,שהרי 'יואש' זה היה עובד עבודה
זרה )כנאמר בהמש הפרק ש( ,ומכל מקו הוא הקריא את בנו את ההלל וסיפר לו
יציאת מצרי עד שנבלעה האמונה בכל קרבו ונפשו של גדעו.
ג נלמד מכא שסיפור יציאת מצרי מעורר ניסי והשפעות טובות ,שזו היתה
טענתו של גדעו למלא 'כש שעשה לה נפלאותיו חנ כ יעשה לנו'.
עד .מעי הדברי ביאר ג ה'חת סופר' )בהגדה ד"ה ושאינו יודע לשאול( ,כי לבישת
הקיטל באה להזכיר לו לאד כי לאחר מאה ועשרי  ...יהיה לבוש ב'לבני '
וכבר לא יוכל להוסי לעצמו זכויות ,אלא יצטר הוא לבניו שיאמרו קדיש לעילוי
נשמתו ויעשו מצוות עבורו ,ומוכרח הוא לחנכ כדבעי ולהשפיע עליה ליל בדר
התורה והמצוות ,והזמ מסוגל לזה ביותר בליל הסדר.
ג הגאו רבי שמעו שוואב ביאר על זה הדר ,שהנה פעמי הרבה מזהיר האב
את בניו לעשות דבר פלוני א הב מרגיש באביו שאינו מדבר אלא מ השפה
ולחו ,ואי פיו וליבו שווי  ,אמנ כשהאב מצווה מחמת מיתה אי ספק בדבר
שדבריו נובעי מ הלב ,כי אי אד מנחיל שקר לבניו בשעת מיתה ,על כ נהגו
ללבוש קיטל בליל הסדר ,שהוא ליל השרשת האמונה בזרעו אחריו ,להיות דומה
למי שלובש תכריכי  ,וכמי שאומר לבניו 'הנה אנכי הול ל ,'...וזה צוואתי ורצוני
האמיתי שתהיו מאמיני בכל לב ונפש באבינו שבשמי .
עה .כיוצא בזה הוי מעשה אצל הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע ,שבשנה אחת טר פשט
את ה'קיטל' פנה אל המסובי ואמר 'היו לובשי את ה'קיטל' ואחר הסדר
פושטי אותו ,א דעו נא  -יבוא יו שמלבישי בגדי לב ולא יפשטוהו עוד.'...
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הב שואל – עת רצו למלא משאלותיו וביותר úåìàùî ìë ù÷áìå ììôúäì øùôàå
לזש"ק ופתיחת הלב בתורה
ùéà ìë ìåëé 'ìàåù ïáä' åðééäå ,åáì
'íå÷îì íéðá' íéàø÷ðä ìàøùé éðáî éðù ñåë åì åâæî' (.æè÷) íéçñôá åðéðù
íé÷éãö åùøéôå ,'ìàåù ïáä ïàëå
.íéîùáù åéáàî åéúåù÷á ù÷áì
)íäéøáãá æîøðù ,(ãåòå ,:èò ïøäà úéá
íéðá éëåùç ìò ìåòôì øùôà øúåéáå äî' úìàùì íãàä úùâá éë íéùåã÷ä
,íåøî éîùá 'ïåöø úò' äùòð 'äðúùð
 àîéé÷ ìù òøæá åã÷ôé øáëùעו,
וכבר אמר הרה"ק הרבי ר' שמעלקא מניקלשבורג זי"ע ,כי אילו היו מחזירי 'מת'
מהעול העליו להאי עלמא לכמה שעות בלבד ,הרי אי כל ספק שהיה 'המת –
החי' ממהר כל עוד רוחו באפו לבית המדרש ומנצל כל רגע ורגע בריבוי תורה
ומעשי טובי  ,ולא היה מבזבז אפילו רגע אחד לשוחח ע חבריו משכבר הימי
ב'חדשות' ובשאר דברי בטלי  ...כ הוא הדבר ג בליל שימורי  ,אשר קודש הוא
לה' וכל רגע ורגע בו יחשב להו יקר אשר לא יסולא בפז ,ובכדי שלא נבזבז אותו
על דברי שטות וכדומה התקינו ללבוש קיטל ,כדי שנצייר לעצמנו כאילו שלחו
אותנו מעול העליו למש כמה שעות ספורות...
עו .וכ כתב ב'אור החיי ' הקדוש )פרשת בא( על הפסוק )שמות יג ח( 'והגדת לבנ
ביו ההוא לאמר' ,ומאי 'לאמר' ,ובאחד הפירושי מפרש 'להיות שאמר 'והגדת
לבנ' ,תינח א יש לו ב ,א אי לו ב יהיה פטור ,תלמוד לומר 'לאמר' ,שעל
כל פני צרי להגיד אפילו בינו לבי עצמו ,וא תאמר כיו שעכ"פ הוא צרי
להגיד אפילו בינו לבי עצמו א כ למה אמר 'לבנ' ,ואולי שא יגיד הגדה האמורה
בעני יזכהו ה' שיגיד לבנו ,וכדי שלא תטעה לומר דווקא ,לזה אמר לאמר' ]ויש
נוהגי ללמוד דברי ה'אור החיי ' הקדוש אלו אחר ליל הסדר ,כסגולה לזכות לזש"ק,
והרבה מעידי שנפקדו בדבר ישועה ורחמי אחרי שלמדו דבריו הקדושי אלו[.
עוד טע להא דסגולת הלילה להיוושע בזש"ק ,דהרי מפתח של חיה לא נמסר
למלאכי ואינו אלא בידי הקב"ה בכבודו ובעצמו )תענית ב ,(.ונמצא שבשעת הכושר
זו שהקב"ה ע הפמליא של מעלה יורדי כביכול לבית של ישראל יכול כל אחד
מישראל לשאול מלפניו ,ולפעול עבורו ברכת טוב של זרעא חיא וקיימא.
עובדא ידענא באבר ב טובי שעברו עליו שני ארוכות אחר נישואיו וטר
נפקד בזש"ק ,אתא ובא לפני אחד מצדיקי דורנו ותינה בפניו את צערו ,הציע לו
הצדיק ,שילמד היטב את נוסח 'הגדה של פסח' ע 'מפרשי ' על בוריו מרישא
ועד גמירא ,ואכ עשה הלה כדבריו ,והתחיל ללמוד את ה'הגדה' ע פירושי
הראשוני  ,ותו זמ קצר נתבשר בדבר ישועה ורחמי  ,למותר לציי שתיכ מיהר
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ìò ù÷áì Y 'ìàåù ïáä' ììëá äæ íâå
.ïáä

ìáå÷îî 'åäéìàã àééñøåë' øôñáù áúëù
÷éìòá íùá àéáä ,íéìùåøéî ùåã
ïéîøåâ äðúùð äî úìéàù é"òã íéìáå÷î
éúéáá éúâäð ïë ìòå ,äøåúì áìä úçéúô
ìë øãñä ìéìá éìöà íéöáå÷îä ìëù
ììôúîå ¯ 'äðúùð äî' ìàåù ãçàå ãçà
ìë øîâ øçàå ,áìä úçéúôì åì äéäéù
,äðúùð äî øîåà éîöòá éðà ñâ íéôñàðä
.ì"ëò

äî' úøéîà úìåâñá àéáäì ùé ãåò
'äùî ãâéå'ä áúëù åîëå 'äðúùð

ולקחתי אתכ לי לע – ההתקרבות שבי
הבורא לבני ישראל בלילה זה

ïáä' íéé÷é ,íéðáì äëæ øáëù éî óàå
,íéðáä ìò ù÷áìå ìåàùì Y 'ìàåù
 áåèäå øùéä êøãá åëìéùעזïä úåôéå ,
íéòé÷ø úåò÷åáù øãñä ìéìá úåìéôúä
úåãéøôîä úåöéçîä ìë ìéôäì ïçåëáå
 íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéáעח.

)àø÷ðù (ñ"ô 'ä úåøåáâ) 'ì"øäî'ä áúë à"ëñ ,éìòäàãøòñî õ"ë äãåäé äùî éáø ïåàâäì
çñôù íåù ìò ¯ 'çñô' íùá âçä
ïåàâä áøä ãé áúëá éúéàø .ì"æå (â"é úåà
,'úåøåëá' úëîá ìàøùé éðá éúá ìò ì"æ øéëù äðùî ú"åù øôñ øáçîä ìòá
אל בית הצדיק כדי לבשר לו על הבשורה הטובה שגמל עמו הקב"ה על ידו ,א
הרבי השיב לו בפשטות 'א אני לא ידעתי עד כמה גדול כוחה של סגולה זו.'...
עז .וכ נהג הרה"ק בעל ה'עקידת יצחק' מאלכסנדר זי"ע ושאר הצדיקי לבית
אלכסנדר ,לומר בכל שנה 'וכא הב שואל' ,דא קע מע בעהט אוי קינדער
או אוי גוטע קינדער )כא אפשר לבקש על בני ועל בני טובי(.
עח .חסיד בר אוריי ציפה שני רבות לזרע של קיימא ,שנה אחת בעת שהל
רבו הרה"ק רבי יחיאל יהושע מביאלא זי"ע לשאוב 'מי שלנו' לאפיית המצות,
ניצל את שעת הכושר ובכה לפניו בדמעות שליש על שהוא הול ערירי ,וברצונו
שהרבי יפעל עבורו ישועה ,נענה הרבי ואמר' ,הלא אמרו צדיקי שבליל הסדר
קוד 'מה נשתנה' אפשר לבקש על בני  ,כמרומז בלשו קדש 'כא הב שואל',
על כ איעצ ויהיה אלקי עמ ,תקרא אל ה' בחזקה באותה שעה ובודאי תזכה
לישועה ,'...אול בשעת מעשה היו לו כמה טרדות בעת עריכת ליל הסדר ,כי מיהר
מאד כדי להספיק להיות נוכח אצל רבו בעריכת הסדר שלו ,וזה גר לו ששכח
לבקש ולהתפלל על בקשתו ,ויהי בסיו הסדר כאשר נכנס האבר אל בית רבו כדי
להשתת ב'סדר' ,קראו הרבי ,ושאלו בצער 'מדוע שכחת לבקש '...מיד התעשת
החסיד וניצל את השעות שנשארו לו מאותו לילה לבקש רחמי ותחנוני לפני
המקו  ,וזכה בשנה הבאה להיפקד בדבר ישועה ורחמי .
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...íéøåëáä úà âøäå íéøöî õøàá øáò
ìù 'å÷ìç' íä ìàøùé éðáù ïååéëî ,àìà
Y úçà äáéèçë åîò ìåëéáëå ,ä"á÷ä
ø÷éò åäæå ,äëîä íäì ä÷éæä àì ïëì
ïéðòå ,çñô Y âçä àø÷ð åîù ìòù çáùä
ìéìá äðùå äðù ìëá áåù øøåòúî äæ
ìàøùé úà äéáâîå àùðî ä"á÷äù ,øãñä
.åîò úçà äáéèç ìåëéáë úåéäì

úëî ìù (åô÷ú) äéîìåà éàî øåàéá êéøöå
íâ àìäå ,'úåëî'ä øàùî øúåé úåøåëá
ïéá ìãáäå ùøôä äéä úåëîä øàùá
íã úëîá ïåâëå ,ìàøùé éðáå íéøöî
äæ ¯ ãçà ñåëî åúù éåâå ìàøùéùë
åìàì ,íã äúù äæå íééç íéî äúù
íúåøàùîá íäéøåðúá íéòãøôöä åöøù
àì ìàøùé éðáì åìéàå ,íáëùî øãçáå
á"åéëå ,ììë íéòãøôöä åòâô àìå åòâð
ìéìáù (â äãâää øãñ) ì"éøäîá åðéöî äðäå ñð äðúùð äîá ,á"ö ë"à ,úåëî øàùá
ïéá 'ïéàåùéð' ìåëéáë àåä øãñä
âçä úà åîù ìò úåø÷ì úåøåëá úëîã
äìë'ù åîëå ,íéîùáù íäéáàì ìàøùé
.íéñéðä øàùî øúåé ,çñôä Y
äìë úëñî) 'äìòáì äøåñà äëøá àìá
ìéìá ïéëøáî ¯ åììä 'ïéàåùéð'á êë ,(à"ô àëéì úåëîä ìëáã ,ì"øäîä øàáîå
äöî úìéëà íãå÷ 'úåëøá òáù' øãñä äëîä äèìù àìù ììë ùåãéç
éãé ìò åàá íä éøäù ,ìàøùéá éðáá
.( עטíä åìà äøòäá 'ééò)
øúåé íéäåáâ ìàøùé éðáù ïåéëå ,êàìî
àåä 'ùøåâî' éë åùôðá ùéâøîù éî óàå äéä àì ïë ìò íéëàìîä ïî äâéøãîá
ìò åèìùé êéà éë íäéìò äèéìù íäì
ïåùàøä íãà ìöà áéúëãë) äùåã÷ä ïî
åøîàå ,'íãàä úà ùøâéå' (ãë â úéùàøá) úëîáã àä íðîà ,íäî äåáâù éî
ïéøåèéô èâ ä"á÷ä åì ïúðù (è èé ø"øá) øáã åäæ ,äëîä íäá äèìù àì úåøåëá
ìéìá éøä ,(úùøåâî äùàë åðéã äéäå éúøáòå' (áé áé úåîù) áéúë àäã ,ùåãéç
úìéëà éãé ìò ïéàåùéð úéøáì øæåç øãñä åîöòáå åãåáëá ä"á÷äù 'íéøöî õøàá
 ד"ה לא( שהאוכל: הובא בתוס' פסחי צט, ולכ נמי אמרו בירושלמי )פסחי פ"י ה"א.עט
 כי אי ראוי,'מצה בערב פסח קוד זמנה 'כאילו בועל ארוסתו בבית חמיו
.להקדי לאכול את המצה טר ברית הנישואי
 שלש בברכת,וב'מעשה רב' )אות קצא( להגר"א זי"ע מפרט את שבע הברכות
' הרביעית בעת נטילת 'ורח,[ שהחיינו,  מקדש ישראל והזמני,קידוש ]בופה"ג
,' ברכת 'אשר גאלנו,' בופה"א על ה"כרפס,[]שלשיטת הגר"א מברכי על נטילה זו
 זהו לשיטת הגר"א שנוטלי ידי בברכה בעת נטילת.ובורא פרי הגפ על כוס שני
 עיי ב'לבוש' )סימ תעא סק"ב( שברכת 'על אכילת-  ולדיד שאי מברכי,''ורח
.מצה' היא הברכה השביעית
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åîöòì ç÷åì ãçà ìëå íéðùì äðåîúä úà
åîéìùé úéðùá åùâôé øùàëù ¯ ãçà ÷ìç
éîð éëäå .àãç àúååöá úåðåîúä úà
íò úéøá íéúøåë åððä ,äöîä úééöçá
,ù"áúé åì íéðúåð äöîä úéöçî ,ä"á÷ä
øùàëå ,åðìöà íéøîåù éðùä éöçäå
úåîé øàùá åàøåá ìà íãàä áø÷úé
úà íéìùäì äæ éãé ìò äëæé äðùä
. פúéøáä íéé÷ìå äðåîúä

åô

,àèçä íãå÷ ïåùàøä íãà úáøé÷ë ,äöî
.íéáâùð íéøáãäå

ò"éæ áåðîéøî ìãðî íçðî éáø ÷"äøä
úà øàáî (õçøå ä"ã 'ïåéö íçðî')
úúéøëë àåäù ,'õçé'á äöîä úééöç ïéðò
,íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéá úéøá
ïîå÷éôàä úà äãòä úééöç éäúå' ÷"äìæå
éðù íéãøôðùë ¯ úéøá úúéøë åîë
ìëå ,íéðùì úçà úòáè íé÷ìçî íéáäåà
 סגולת סיפור יציאת מצרי-  למע תספר,íìåò úáäà ïåøëæì éöçä ç÷åì ãçà
íéúøåë åðçðàù ,äöîä úà åöçé ïë ìòå
â"äáùì .áðø á"ç ,úåùøã) 'øôåñ íúç'á àúéà
øåîùìå åéëøãá úëìì åðéàøåá íò úéøá
éë .ì"æå ,(àîçì àä ä"ã ã"ö÷ú úðù
.'åéúå÷åç
,ìéçä úåìâá åìéôà åðçðà íéçèáåî
úàéöé øôñì íéáùåé åðçðàù äòùá ,ìùî êøãá ïåéòøä ÷îåò øàáì äàøðå
úàøéá íúåáì ùéøùäì ,åðéðáì íéøöî ãøôéäì åëøöåäù íéáäåà éðùì
åðéúàöá åîë åðéìò ÷åìà òôù éæà ,'ä äæî äæ íøëæ ùåîé àìù éãëå ,äæî äæ
íéöåç ,íð÷åéã úðåîú úåîã íä íéç÷åì
. פאì"ëò ,'íéøöîî
 כתבו המקובלי )ראה ב'יסוד ושורש העבודה' שער ט פרק ו( שראוי לכל אחד להוציא.פ
 דהנה, צדיקי נתנו טע לדבר.' ורח' עד 'נרצה,מפיו את הסימני 'קדש
 והנה,' ( המוצא אבידה חייב להחזירה לבעליו על פי 'סימני.קיימא ל )ב"מ כז
במש השנה לפעמי אפשר שיאבד האד מדרגותיו הרוחניות מחמת כוח היצה"ר
 וסגולת ליל הסדר שיחזירו לו את האבידות שאיבד, שמתגבר עליו חדשי לבקרי
. על ידי שיאמר את הסימני בפיו' פע נשמע הרה"ק מהר"י מבעלזא זי"ע אומר לעצמו בריש ה'סדר,מעני לעני
 יש שביארו.את כל סדר הסימני )קדש ורח כרפס וכו'( ואח"כ התחיל קדש כסדר
'לרמז דלפעמי 'מתעורר' האד ב'נרצה' שהיה יכול לנצל את הלילה – ב'קדש
 לכ מיד בתחילת, על שלא ידעתי ולא חשבתי, חבל על דאבדי,'ב'ונצעק' וכו
 ראה עוד מעט מגיעי כבר לנרצה ואל תהיה, לאמר, הסדר אמר את כל הסימני
...בחינת שוטה המאבד מה שנותני לו
( 'איזהו ב העול הבא: דאיתא בגמ' )ברכות ד,'  מצינו כ בתורת של 'ראשוני.פא
 מדה"ר ד"ה: ומבאר 'רבינו יונה' בש רבו )ברכות ב,'זה הסומ גאולה לתפילה
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איזהו( וז"ל' .מפני שכשמזכיר גאולת מצרי ומתפלל מיד ,הוא מראה שבוטח בה'
בתפילה כיוו שמבקש ממנו צרכיו ,שמי שאינו בוטח בו לא יבקש ממנו כלו  .ומוסי
ה'רבינו יונה' ,וכ נראה ב'שמות רבה' )כג ב( שאומר שכשראו ישראל הניסי והנפלאות
שעשה עמה הבורא שלא כטבעו של עול בטחו בו .ועל זה נאמר )שמות יד לא(
'וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרי ויראו הע את ה' ויאמינו
בה' וגו'' ,וכיוו שמזכיר עכשיו אותה הגאולה שבטחו אבותינו בה' והציל ומתפלל
מיד ,נמצא שג הוא בוטח בו שיענה אותו כמו שענה לישראל בעבור שבטחו בו,
ומפני זה מזכיר אותה הגאולה ומתפלל מיד ,והביטחו הוא עיקר היראה והאמונה,
ולפיכ זוכה בסיבתו לחיי העול הבא' ,עכ"ל .נמצינו למדי מדבריו ,שעל ידי הזכרת
הניסי והנפלאות שהיו ביציאת מצרי תתרבה אמונת האד ובטחונו בה' ,וממילא
תתוס אמונתו שבוודאי א אותו יושיע הקב"ה ,וכשמתפלל מתו אמונה זו ודאי
יענהו ה' ,ויושיענו בכל טוב שבעול .
איתא מהגה"ק המגיד מדובנא זי"ע בהקדימו את הכתוב אצל אלישע הנביא
כשהחיה את ב השונמית ,דכתיב )מלכי ב' ד לד( 'ויעל וישכב על הילד ,ויש פיו
על פיו ועיניו על עיניו וכפיו על כפיו ,ויגהר עליו ,ויח בשר הילד' וכ החייהו.
ולכאורה יפלא ,וכי היה צרי אלישע לכל אלה ,הלא א יוכל להחיות מת ,יוכל
א בלא כל אלה .ומי שאי לו סגוליות זו ואי בכוחו להחיות את המת ,לא יוכל
להחיותו א א יעשה אל פעמי ככה .מבאר ה'רד"ק' שרצונו של הקב"ה הוא
למעט בניסי ולעשות ככל האפשר עפ"י דר הטבע ,לכ הניח פיו על פיו כדר
הבא להנשי את החולה ,וא הניח עיניו על עיניו וכפיו על כפיו דוגמת המעביר
חו הגו אל השוכב על ערש דווי ,ויח את בשרו.
עוד מצינו כיו"ב ב'רמב"' )בראשית ו יט( שאמר הקב"ה לנח לבנות תיבה 'גדולה',
א שג כ לא היה גודלה של תיבה מספיק וממילא הוצרכו ל'נס' שיהא 'מועט
מחזיק את המרובה' - ,מכל מקו ציווה כ הקב"ה 'כדי למעט בנס ,כי כ הדר בכל
הניסי בתורה או בנביאי שתחילה על האד לעשות ככל אשר בידו ,ואז יעשה
הקב"ה את השאר' ,מעתה יש להקשות ,מדוע ב'יציאת מצרי ' הרבה הקב"ה בניסי
 שהכה את המצריי בעשר מכות ,ושידד מערכות שמי ואר באותות ומופתי ,והלא היה סגי להכות בה מכה אחת גדולה שתכניע את לבב תיכ ומיד.
ותיר המגיד מדובנא זצ"ל בדר משל כדרכו ,דהנה האוכל לשובע נפשו לא
ידקדק להשתדל ולחפש אחר המעדני והמגדנות נאי למראה להשביע בה נפשו,
אבל ה'מוכר' מאכלי  ,ישי אל מול חלו 'בית מסחרו' את מיטב המאכלי הנאי
וההדורי במראיה בכדי למשו את עי העוברי ושבי שיסורו אליו לקנות .
וכמו כ בניסי יציאת מצרי שמטרת היתה 'למע ספר שמי בכל האר' ,ואז
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äæéàî í÷ðäì ïéëéøö ìàøùéùë øåã ìëá
äøøù ìåòá íãéáëäì íäéìò ãîåòä àðåù
ïåéë åá äî÷ð äùåò ä"á÷ä æà êìî åà
.äæë ïéðòá íéîçøä ïúåà åøøåòúð øáëù
éúììòúä øùà 'åë øôñú ïòîìå åäæå
íúåà åøøåòú úàæ åøôñúùëå ,íéøöîá
åìëåé ìáì íëéáéåàî íëì í÷ðéå íéîçøä
.÷"ìëò ,ììë íëì øöéä

çô

ùøôì (æð úåà) 'ìàøùé çîùé'á øàåáîå
ìéçúî' (.æè÷ íéçñô) åðéðùù äî
íà óàã åðééä ,'çáùá íééñîå úåðâá
äéä íéøöî úàéöéá øôñì ìéçúä øùàë
éãé ìò íå÷î ìëî 'úåðâ' ìù áöîá
úåéäì åîöò àåä äìòúî øåôéñä
àöé øåôéñä éãé ìòù åðééäå ,'çáåùî'
úåéîùâá åáöî çáúùéå åéøöéîî
úà íéøàáî êëå .äæä äìéìá úåéðçåøáå
íéøöî úàéöéá øôñì äáøîä ìëå' øîàðä
äùòð åîöò 'øôñî'äù 'çáåùî äæ éøä
àðúäå' ,àúåéìòîì äðúùîå çáåùî
ìò æ"ëò úåðâá ìéçúðù óà ,åðì çéèáî
.'çáåùî äùòðå äìòúð øåôéñä éãé

ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä ÷"äøä ùøéô äæáå
ïåùìá (äéðù äùåã÷ ,äëåðçì úåùåã÷)
éøä øôñì äáøîä ìë' äãâäá íéøîåàù
,íéãñçá çáåùî äæ éøä Y çáåùî äæ
ìàøùé éðá åîò ìù íäéôî àöåéù ïåéë
íå÷îä éãñç ìù úåéúåàäå äãâä øåôñ
ïéøøåòî úåéúåàä åìà éæà ìàøùé úéáì íòè ïúåð (á"é÷ñ â"òú) 'äùî éëøã'á
åðîò äùòé ãéîúù úåîìåòä ìëì íéãñç íãå÷ íéãéä úà íéìèåð äîì
.äáåèì úåàìôðå íéñéð ì÷ä
øåôéñã ,øîåì øùôà' .ì"æå ,ñôøë úìéëà
íéøôñî åðàù ,äìôú åîë éåä äãâää
(á÷ò úùøô) 'äìëã àøâà'ä ÷"äøä íâ êéøö ïëì ,äìòúé åéçáùå ì¯àä ãåáë
'êááìá øîàú éë' (æé æ íéøáã) ô"äò
äãâää çñåð íöòù åðééäå ,'äìéèð ïàë
åðéúåøåã é÷éãöî åðì òåãéä àéáî 'åâå ìåòôì åãéáå ,(úåù÷áå íéðåðçú) úåìéôú àåä
øùàëù ùãå÷ä çåø éìòáî äìá÷á
.úåáâùð
äàåôøì ïåâë äòåùé äæéàì íãà êøèöé
ìåùëî éìá íé úåìåöîá øåáòìå äçìöäìå ,øáãá åøîàð íéøåàéá äîëå äîëå
íéñðä íúåà ïéòî åéô åîá øåëæé éæà ò"éæ 'êìîéìà íòåð'ä ìòá ÷"äøä
íéáøì úåøåãä é÷éãöì åùòðù äæá àöåéëá ,àùéã÷ àðùéì éàäá áúë (ïòîìå ä"ã àá)
åöòé äîì æ"éôò ùøôîù ù"òå ,ãéçéì åà ñð äùåò åéîçøá ä"á÷äùë úåéä
äééìú éãé ìò à÷åã éëãøî úéîäì ïîäì íäéáéåàî íäì í÷åðå úçà íòô ìàøùéì
åñéð àì ïééãò íìåòîù ïåéë ,õò ìò ãéúòì åìéôà ìéòåîå íéîçøä åøøåòúð æà
ונפלאות כדי שיוודע גדלו

 ִהרבה הקב"ה בניסי,הושתת יסוד אומה הישראלית
. וחזקו בכל העול

èô
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úåîå÷î ìëá åìéöäì ãéîú åéìò úåùåøô åòùåð àì ïééãòå ìàøùéì úàæë úåùòì
.íéñð åì úåùòéäì äëåæå ,íéëøã ìëáå øôñì åìëåé àì àìéîîå ,äøöä úàæî
êéùîäì åìëåé àìå ,õòäî äìöää ñð úà
ïðçåé 'ø øîàã (:ã úåëøá) àøîâá àúéà
.äòåùéä úà
êîåñä äæ àáä íìåòä ïá åäæéà
úëéîñå ,ì"æå øàéá é"ùøáå ,äìôúì äìåàâ äãåî íãàäùë éë ,äæá åøàéá ãåò
íéìäú øôñá ãåã äæîø äìôúì äìåàâ åéãñç áåø ìò ä"á÷äì çáùîå
êéîñå (åè èé íéìäú) 'éìàåâå éøåö 'ä' áéúëã ãåò åîöò ìò äæá êéùîî àåä éøä
'éøîàå ,(á ë íù) 'äøö íåéá 'ä êðòé' äéì åùøéô äæáå ,äðäëå äðäë úåáåè úåòôùä
åðéàù éî (à"ä à"ô) éîìùåøé úåëøáá éæò' (á åè úåîù) áåúëä ïåùìá íé÷éãö
,äîåã àåä äîì äìôúì äìåàâ êîåñ úåøéîæäù ,'äòåùéì éì éäéå ä¯é úøîæå
åçúô ìò ÷ôãå àáù êìî ìù åáäåàì .'äòåùé'ä úà íéëéùîî íä áåèä ì÷ì
óà ,âéìôäù åàöîå êìîä àöé ,êìî ìù
áø÷î íãà äéäé àìà .âéìôä àåä 'óñåé ãåñé'á áúë äìåãâ äçèáä ,ïëàå
ïéñåì÷å úåçáùúá åäöøîå åéìà ä"á÷äì øîåàä ìëå àðùéì éàäá (ä"ôô)
,åéìà áø÷úî àåäå íéøöî úàéöé ìù äãâää ìù øåôéñäå íéøöî úàéöéå çáù
,åéëøö òåáúì åì ùé åéìà áåø÷ åãåòáå éìáå æâø áì íåù éìá ,äçîùáå äåãçá
åúáø÷ äìãâ ïëéä ãò úãîì àä . פבì"ëò äðååëá àìà ,å"ç àùî ïåéîãá úåìöò
ìåëéáëù ,ä"á÷ä ìà î"éöéá øôñîä ìù äðéëùä éôðë øùà àåä äæ ,áìä úçîùå
 וכ מדאמרי יצא המל ומצאו שהפליג משמע שבא לקראתו וחפ לשמוע מה.פב
 כי על ידי אמירת פסוקי דזמרה ופסוקי שבח נתקרב הוא אל הקב"ה,בפיו
.וכביכול הקב"ה מתקרב כנגדו לשמוע מה בפיו
 דהמשבח ומהלל לשמו הגדול,והגיד הרה"ק בעל ה'חידושי הרי" ' מגור זי"ע
,'ה- יז( 'לא המתי יהללו י, שהרי מקרא מלא דיבר הכתוב )תהלי קטו, זוכה לחיי
 שהמהלל את הקב"ה זוכה לחיי טובי וארוכי,ומכלל לאו אתה שומע ה
 ובעודו,הקב"ה[ מתקרב אליו-] ובזה מוב מה שדקדקו בלשונ ואמרו 'והוא
 כי אחרי שמודה ומשבח," ולא אמרו 'לבקש צרכיו,קרוב אליו יש לו לתבוע צרכיו
.לשמו הגדול יש בידו לתבוע ולבקש שיתמלאו כל משאלותיו
 שבשעה שיאמר האד,(וכ ידוע מהרה"ק ה'בני יששכר' זי"ע )מאמרי תשרי ב ו
 וכגו בשעה שאומר 'רופא חולי ' יחשוב,דברי שבח להקב"ה יכוו לבקש בקשתו
 והיא סגולה, וכ בכל דבר ודבר,בדעתו שהוא מבקש שירפא ה' את פלוני ב פלוני
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úåéùøôù ïååéëî ,øáãä øåàéá úåèùôáå
,äðåîà åðáìá íéòèåð åìà
úà ÷éúîäì øéôù äðåîà çëá éøäå
åøàåáé äæá éìåàå .àîìò éàäá íãàä ééç
àøàå) ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä éøáã
éúìöäå éúàöåäå .ì"æå (éúàöåäå ä"ã ã"ìøú
,àéöåîä 'ä éðà éë íúòãéå ...éúç÷ìå
äéä íéøöî úìåàâá ïåöøä ìë éë åðéàø
ïëìå íùî åðàéöåä êøáúé 'äù òãéì
úîàäå .íéøöî úàéöé ãéîú øåëæì ïéëéøö
ùéà ìëì 'íéøöî' ùé úò ìëá éë
ìëá ïéøéëæî ïëìå (äéãéãá ãçà ìë) ìàøùé
ïéòãåéù äî éôëå ,íéøöî úàéöé íåé
êéøö ïéà åðàéöåä êøáúé 'äù ïéøëåæå
íãàùë (÷ø) éë øöéîä êåú ìòåôá úåéäì
'åë éãé íöåòå éçë øîåì äàâúîå çëåù
¯ øöéîá åàéáäì ïéëéøö æà (æé ç íéøáã)
úàéöé äðäå .êøáúé 'äî ìëä éë äàøéù
áåúëù åîë úåøåãì äðëä äúééä íéøöî
'íëúà àéöåîä' ïåùìù (.çì úåëøá) àøîâá
,òîùî àø÷éòî íâå àáäì ìò ììåë
éôëå ,úåøåãì äéä íéøöî úàéöéù ùåøéô
ïë íéøöî úàéöéá øëåæ íãàäù äî
ïîæ ìëá íéøöî úàéöé åìöà øøåòúî

ö

àìà ãåò àìå ,'íéøòùä úçéúô' íøåâ
ãò ,çúôä ìà åúàø÷ì àöåé êìîäù
íåé ìëá íàå ,åéëøö òåáúì åçåëáù
æàù ,äæä ùåã÷ä ìéìá ë"åëàò ïðéøîà
äòùá Y êëì ãçåéîä úòäå ïîæä àåä
àìîé éàãååá ,åéðôì íéçðåî øåøîå äöîù
.äáåèì åáì úåìàùî ìë 'ä
'úîà úôù'ä áúë äëå
,(íéøöîî äðù ìëá àöåéù) ïë úîàäù...'
àåäå äðåîà éãé ìò äæ øøáì êéøöù ÷ø
íãàä úðåîà éôëå ...íéøöî úàéöé øåôéñ
äìâúð ïë ,íéøöîî àöé åìéàë ïéîàîù Y
ìù íéøöî úàéöéî ùéâøîå ,åæ äðéçá
.'åìù øöéîî ãçà ìë úàöì ìëåéå ,äúò
(ìëá ä"ã à"ìøú)

ò"éæ 'úîà úôù'á ãåò àúéà äðäå
íéã÷ä ù"áå ä"á÷ä .ì"æå (ç"îøú
úåéäì íùî åðìàâå íéøöî úåìâ åðì
ïéøåñéä íå÷îá íéøöî úàéöéá øåôéñä
úåçðî) ì"æç åøîàù íùëå ,(øåáòì íãàä ìòù)
áéø÷ä åìéàë äìåò úøåúá ÷ñåòä ìë' (:é÷
úàéöé éøåôéñ úåéùøôá àåä ïë ,'äìåò
åéìò øáò åìéàë íäá ÷ñåòäù íéøöî
. פגì"ëò ,úåìâä
àá)

 כי בעת ההודאה נפתחי כל השערי ואי מי שמעכב,גדולה היא לקבלת התפילות
אותו מלהיכנס לפני ולפני
,( נמצינו למידי כא הוראה ועצה נפלאה לכל ימות השנה )ולאו דווקא ללילי פסחי.פג
 וממילא, יקרא ויתבונ באלו הפרשיות,בראות אד מישראל שצרה באה עליו
 אפשר, וביאור הדבר. ויפטר מ הצרה ומ הצער,יחשב כאילו כבר עבר את הגלות
 והרי בכח אמונה שפיר להמתיק, מכיוו שפרשיות אלו נוטעי בלבנו אמונה,לומר
.את חיי האד בהאי עלמא
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)ïîæá äéáâ êééùå åìöà âäåðä 'íéøöî'á åðééä

ì"ëò

)ù"ééò

.(ãåò

,(äæä

תאכלו מצות  -מעלת המצווה

äðùä ìëá íé÷÷åúùî åéä úåøåãä é÷éãö
äùåã÷á äåöî úöî ìåëàì äìåë
äáøã äðëä åëøò íúùåã÷áå ,äøäèáå

àö

äéèøô ìëá åæ äáø äåöî åîéé÷ íøè
 äéúåðååëå äé÷åã÷ãåפדíéùðàì óà ,íðîà .
áøòá' äøåú äøîà øúåéá íéèåùôä
àéðåøèá àá ä"á÷ä ïéà éë ,'úåöî åìëàú
úà ïéëä íà ÷øù øîåì åéúåéøá íò
äåöîë äååöîä úáùçð éåàøë åîöò
éôë åîöò ïéëé ãçà ìë ,àìà ,äéåàø
.äæá éãå åúâùäå åçåë

פד .וכבר זעק הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע שנה אחת קוד אכילת
מצה מתו געגועי עזי 'רבש"ע ,אדער דו אי מיר אריי ,אדער אי אי דיר
אריי) '...או שאתה קוב"ה תשכי את שכינת בקרבי ,וא לאו אכנס אני בקרב כביכול(.
מפורס היה הרה"ק ה'אמרי חיי ' מוויזני זי"ע בגעגועיו העזי ובהשתוקקותו
הנפלאה לקראת מצוות אכילת מצה ,ומתחילת השנה היה מדבר ומזכיר מעני
אכילת מצות בערגה ,מידי שנה בשנה לקראת חג הפסח היה פוקד את הציו של
התנא האלוקי רשב"י במירו ,והיה מתפלל ש שיזכה לאכול כזית מצה מתו דעת,
וכל שכ בעת אכילת המצה גופא היו פניו בוערי כלפידי בהתלהבות אש קודש,
אשר אי אפשר לתארה ,אשרי עי ראתה זאת.
ממעט היה הרה"ק ה'בית אברה ' זי"ע באכילתו ,והרבנית היתה תמיד מפצירה
בו שיאכל באומרה הכנתי ל מעדני ואינ טוע מזה ...אבל הוא היה אומר על
מאכלי מעי אלו דאס אדז'עט מיר )כאומר איני מוצא בה כל טע ,ולהיפ( ,אול
כשהגיע ליל הסדר לאחר אמירת ההגדה ברוב השתפכות כדרכו בקודש ,ניגש
לאכילת מצה בתאבו גדול כמצוותה בהידורה .ובעיני זוגתו הצדקנית היה נראה
הדבר כ'רעבתנות' יתירה ,והעירה לו בדר כבוד ושאלה 'וכי נהיית בעל-תאוה'ניק',
נענה הרה"ק בזה"ל' ,בכל ימות השנה כאשר אי לי טע באכילה מפצירי בי
לאכול ,ואילו כאשר פע אחת בשנה כבר הנני מרגיש טע באכילתי אומרי עלי
שאני 'בעל תאווה'ניק' ....א תדעו כי כ היא האמת ,המתאפק בכל השנה כולה
מתאוות אחרות ,זוכה לתאווה גדולה בעת אכילת מצה) ...אגב אורחא ,פע 'תפס'
הרה"ק ה'נתיבות שלו ' את אחד הבחורי מהמשב"קי אוכל לתאבו 'פיתה פלאפל'
בנגסו שלא כמידת דר אר )עיי' במשנ"ב ק"ע סקי"ט בש הב"י ,שאינו כדאי לנגוס בפת
גדולה כביצה( – מה עשה הרבי ,לא גער בו ולא ביישו ,אלא אמר לו ברמיזה – הינ
מזכיר לי אי שהרבי הבית אברה אכל את ה'כזית מצה' ,והלה כבר הבי.(...
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àìù øäæé ãàîå .'íäì åùò àì äãö
êåúîå äãîåìî íéùðà úåöîë íìëåàì
íúàöá åðéúåáà åìëà êëù úåìéâø
øåãå øåã ìëá ïë åâäð íäéøçàå íéøöîî
úåùòì ïååëé àìà ...äðä ãòå íéøöîî Y
éãé ìò øåëæìå ,íéîùáù åðéáà ïåöø
åðàéöåäá åðîò äùòù íéñéðä úà äìéëàä
.íéøöîî
'ç÷åø'ä éøáã íéàìôð
úòáùá úåöî ìëåàäù (àöø
ä"á÷äì óúåù äùòð ïúëìäë âçä éîé
úåîù) ÷åñôäî åúééàøå ,úéùàøá äùòîá
,'íéîéä úòáù úà ìëàé úåöî' (æ âé
úòáù' àìà ,ïàë áéúë ïéà 'íéîé úòáù'
äùòðù åðãîìì ,äòéãéä à"äá 'íéîéä
.ïéðáä éîé úòáù úàéøáá óúåù
úåà çñô úåëìä)

áö

.ì"æå ,(åö÷ ïîéñ î"åç) 'øôåñ íúç'ä áúë
äöî úìéëà ìù äùò úåöî'
äãéçé àéäå ¯ çñô ìéìá úøîåùî
ìëáù äìéëà úååöî ìëî åðì äøàùðù
,íéùã÷ àìå çñô àì åðì ïéàå ,äøåúä
äåöî ÷ø ,éðù øùòî àìå äîåøú àì
àì àéä íâ íàå ,äðùì äðùî úçà
éðéòá áèééä ,úåîéìùá åðéãéá äìéòåú
.ì"ëò ,'äìéìçå äìéìç 'ä
àáé÷ò éáø ïåàâä åðúåç áúë úåììëá
éáúëî') 'áúëî'á ì"öæ øâéà
äùåã÷á âäðúé çñô ìéìá' .ì"æå (áé 'à"÷òø
åðúåà 'ä äëéæù úåöîá çåîùìå ,äàøéáå
,ùåãé÷ ìù äùò úåöî ,äæä äìéìá
úåöîå ,äöî úìéëà ìù äùò úåöîå
.ì"ëò ,'ììä úøéîàå úåñåë 'ãå ,øåøî

áúë '÷ä ä"ìùä ïëàå
äùòî éùðàå íéãéñçù (èì úåà äåöî
,ãàî àéä äáø äöî úìéëà úìåâñ åäéáâäù úòá äöîä úà ÷ùðì åâäð
(:âô÷ á"ç) ÷"äåæä éøáã íéòåãéå
. פהøãñä ìéìá äúåà
[äàåôø ìëàî] àúååñàã àìëéî àéäã
ùéøùîä ìëàî] àúåðîéäîã àìëéîå úòá ïååëì íãàì ùéù äðåùàø äðåë
åðååéöù ò"î íéé÷ì àéä äìéëàä
.[íãàä áìá äðåîà
úåîù) 'åìëàú úåöî íéîé úòáù' àøåáä
ò"éæ 'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä øàáîå áåúëë 'íéøöî úàéöéì øëæ' íäå .(åè áé
éøáã úà (ïéðòì øåæçð ä"ã çñô éæîø)
åàéöåä øùà ÷öáä úà åôàéå' (èì ÷åñô)
äøñçù éîã ,åäðéð àãç åäééååøúã ÷"äåæä éë ,õîç àì éë úåöî úåâåò ,íéøöîî
øñçë àåä áùçð éøä äðåîàä úãéî åì íâå äîäîúäì åìëé àìå íéøöîî åùøâ
 סגולת המצוה- מצות תאכל

øð íéçñô úëñî)

 שא לא היה, כתב ב'בארות המי ' )ליו א' ש"פ( שהרה"ק מרימנוב זי"ע אמר.פה
 והיה עושה נענועי,חושש מפני המו הע היה נוטל את המצה לבית הכנסת
.כמו הלולב והאתרוג

âö
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äìéòåî äöî úìéëà úìåâñù ,(çñô ìù åìà úà úåàôøì àéä äúìåâñå ,äàåôø
.íãàä ùôðî úåòø úååàú ìë ìèáì éãé ìò éë ,äðåîàá ïåøñç íäì ùéù
éîá øéëäì íãàä äëåæ äöî úìéëà
úìéëàù (:àðø â"ç) ÷"äåæá àúéà ãåò
.íìåòä äéäå øîàù
ìàøùé úîùð úà úëëæî äöî
íéàèç ìò ÷ø àìå ,íâôå êåìëì ìëî
ìë ä"ã çò úåà ô"ùâäì) 'ìàøùé çîùé'á
úà øäèì úìâåñî íâ àéä àìà øáòìã
úåîåà éîëç óàå' áúë (ïéôëã
çîùé'á àúéà ïëå .àáäì ìò ùôðä
äàåôø àåä äöîù ,íéîéëñî íéàôåøä
úøøåòî äöîä éë (åð úåà ô"ùâäì) 'ìàøùé
íéòãåé íðéàå íéàáðúî äîä êà ,ùàøäì
äéäð øùàë àìéîîå ¯ ''ä úáäà'ì åðúåà
äöî éãé ìò ,ïëà éë ,'íéàáðúî äî
äöîä úìéëà øçà ùôðä éìåç ìò íéàéøá
úà äæá øäèîå ï÷úîå äðåîàì äëåæ
øáã íåùì óåñëð àì ,àúååñàã àìëéî Y
.ùàøá àåäù çåîä
ìãâú éë ,åéúååöîå åúøåú ú"éùä úìåæ
äáäà 'ä úà äáäàì ,åéìà äáäàä
úåöî é"à ä"ã ìåãâä úáùì) 'äîìù úøàôú'á
úáäà ìë ìò óåñå úéìëú äì ïéàù
úìòî éë ,ãåò óéñåî (ìëàú
ïå÷éøèåð àåäù 'ïîå÷éôà' åäæå ,æ"äåò
øàùî äðåùá éë 'äöî úìéëà' úååöî
ìë åéìòî øéñéù ,'ä÷éúî éðéî å÷éôà'
åæ íãà ìù åôåâì õåçá úåùòðä úååöîä
íé÷ìàá ÷åáã úåéäì ,äæä íìåò úàðä
úåàôøì àéä úìâåñî ïëìå ,åáø÷á úòìáð
. פוíééç
,úåéðçåøá 'ùôðä úàåôø' íãàä úà
íéàöåé ÷"äåæä éøáã ïéà íå÷î ìëîå òøä ìë úà åîöòî øå÷òì åì úòééñîå
äöîä úìéëàù ,ïèåùô éãéî
.íééç íé÷åìàá ÷åáã úåéäì åáø÷áù
ìòåôá óåâä úàåôø íâ íãàì àéáî
àåäù ¯ 'äöî' äîùá æîåøîëå ,ùîî áåðîéøî ìãðî íçðî éáø ÷"äøä øîà ïëå
. פזéðìéö'ä äø'ö ìë'î ú"ø
ïåøçà 'ä íåéì ,çñôì íéùåøã 'ïåéö íçðî') ò"éæ
, ולכ יש הנוהגי לשאת באמתחת בכל מקו מעט ממצת אפיקומ לשמירה.פו
,הרה"ק הרמ"מ מלעלוב זי"ע נהג לחלק ממצות שמורה במוצאי שביעי של פסח
.  וכ נהגו הרבה צדיקי,'( 'שיירי מצוה מעכבי את הפורענות.שהרי אמרו )סוכה לח
 בתקופה שלפני מלחמת העול השניה התגורר בראמניא )רומניה( אד גדול.פז
סעבע ]אחר-ושמו הגה"צ רבי צבי קינסטליכער זצ"ל אב"ד הערמנשטאט
 הרה"ק רבי,המלחמה היה דר בירושלי והיה קרוב מאד אל הגרי"מ דושינסקי זי"ע
 שנה אחת בחודש ניס,[יהודה הורווי מדזיקוב זי"ע היה מסתופ הרבה בצלו
 ונסע לעיר קלויזנבורג כדי לדרוש אצל רופאי,הרגיש ביסורי נוראי במקו הקיבה

ãö
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מומחי שימצאו מזור למחלתו ,ואכ את אשר יגור ממנו בא ,כי אחרי בדיקות
חוזרות ונשנות הודיעו לו שמחלה קשה מקננת בתו גופו ,וחייבי תיכ לנתחו כדי
לעקור ולרפא את המחלה .משקיבל הגר"צ את הבשורה הקשה 'לא יכולתי להסכי
ע"ז להיות בבית החולי במש ימי החג ,ובטחתי בה' שלא אעבור על 'בל-תאחר',
ובאתי לביתי' ,בלית ברירה הסכימו הרופאי לדחות הניתוח א התרו בו מאד לבל
יאכל שו דבר זולת חלב וביצי ומי תפוזי  ,וכ"ש שלא לאכול פת ולח  .את
ליל הסדר ער כדרכו ברוממות הרוח והתלהבות הנפש מתו שמחה וחדוה ,ובעת
אכילת מצה החליט לעבור על דברי הרופאי ואכל כזית מצה שרוי בחלב בשני
הלילות' ,וחסדי ה' כי לא תמנו ,כי בליל שני אחר הסדר סרו היסורי לגמרי ,וכאילו
לא היו ,ולא הרגשתי שו כאב ב"ה'.
בשבת אחרי פסח עלה לבימה ,והודיע את צערו לרבי  ,שעליו לעבור ניתוח
מסוכ ושיתפללו בעדו ויבקשו עליו רחמי  ,ומסר לפניה דברי פרידה בדמעות
שליש שמא לא יזכה חלילה לקו ממיטת חליו ,כי מי יודע מה יגזור עליו השי"ת.
לאחר כמה ימי נסע שוב לקלויזנבורג אל הרופא ,הרופא חזר לבדקו טר הניתוח,
ומה גברה תדהמתו בראותו שהמחלה נעלמה כליל ,ולא מצא שו חסרו במקו
הקיבה .והיה בטוח בדעתו שבינתיי ביקר אצל רופא מומחה שריפא את מחלתו,
ומרוב התפעלות ביקש שיגלה לו מי הוא הרופא שהצליח לרפאותו רפואה שלימה,
והשיב הגר"צ שלא היה אצל שו רופא ,רק אכל בליל הסדר את הכזית מצה
מיכלא דאסוותא ,ועל ידי כ זכה לרפואה שלימה' ,וענה ]הרופא[ ואמר ,שנס גדול
נעשה לי ,והודה שידיעת וחכמת הרופאי הוא כאי נגד רצו הבורא ית"ש' .בעל
המעשה עצמו כותב את כל השתלשלות הדברי אל ידידו ומחותנו הגה"צ רבי
ישראל וועל זצ"ל ,ומסיי ש 'נא למסור תוכ המכתב לבני שיחי' ,שידע ג הוא
להודות ולהלל לשמו יתבר על כל החסד אשר גמלני ,ויבר ברכת שעשה ניסי
לאבותינו' )המכתב נדפס במלואו ב'באר צבי' חלק האגרות ,מכתב לב( ,וג עדי שמיעה היו
מספרי בערגה ,אי היה הגר"צ מתאר לה אי הרגיש שהמצות פעלו להסיר
ממנו את כל מכאוביו.
מעשה כיו"ב אירע בשנת תשע"ז ,איש יהודי הדר בעי"ת לעיקוואד ושמו הרב
צבי לאפה שליט"א נהג ברכבו בערב הפסח ולפתע אירעו תאונה )עקסידענ"ט( קשה
ונוראה ,כשרכבו מתהפ וארבעת גלגליו עמדו בזקיפה ממעל הרכב ,דפנות הרכב
נמעכו ונמחצו לגמרי עד שאר לאנשי ההצלה כמחצית השעה לנסר ולחתו אות
כדי לחלצו ,מיד הובילוהו לבית החולי כשכולו פצוע וחבול ,ומבדיקות וצילומי
הרופאי עלה כי יש לו דימומי ) (Internal bleedingבראשו )סביב המוח( ופציעות קשות
בצווארו ,כ שעליו לעבור כמה וכמה ניתוחי במש החדשי הקרובי  .ויהי בליל
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על מרורי יאכלוהו – מתיקות המרור

àáé÷ò éáø ïåàâä áúåë íéá÷åð íéøáã
÷"ìæå (áé 'à"÷òø éáúëî') ì"öæ øâéà
',äàøéáå äùåã÷á âäðúé çñô ìéìá
äìéìá åðúåà 'ä äëéæù úåöîá çåîùìå
úåöîå ,ùåãé÷ ìù äùò úåöî ,äæä
'ãå ,øåøî úåöîå ,äöî úìéëà ìù äùò
êéøöù éàðúá êà ,ììä úøéîàå úåñåë
àìå äçååøá äöî úéæë ìëàéù øäæéì
[øùà] ãçà ìë øåøîá ïë åîëå ,íåöîöá
éúòãìå ,úååöîä ãéñôä øéòæî èòî øñçé
úøåúá ïéîàîå åã÷ã÷á çåî åì ùéù éî
àäé àìå ,åùôð ìò ñåçé àì êéà ,'ä

äö

úåëæì ïéàù åæë äìåãâ äååöîù àøééúî
,äéçé íà òãåé éîå äðù øåáòé ãò äá
úåöîá ä"åòá åðì éãå ,åãéá ãñôð äéäé
ïéàù ïåæîä úëøáå ïéìéôú åîë ïéìéâøä
äæë äùòð äîìå äá íé÷ã÷ãî åðà
íâ äî ,øåøîá óàå ,ì"ø åìà úåöîá
åðà íåé ìëá àìä ,úö÷ åì äù÷ù
äîìå ,åðùôð ìëá 'ä ãåáòì íéìá÷î
çéèáî éðà ,äæë èòåî øòöá ãéô÷ð
,÷ùçá äåöî äùòéù éîá ,äðåîàá
íéé÷î éðà' òâøä åæá äçîùá áåùçéå
úåøéøî ùéâøé àì èòîë 'àøåá úåöî
 ì"ëò ,ììëפח.

התקדש החג ,ישבו היהודי ובני ביתו בחדרו שבבית החולי וערכו 'סדר' כהלכתו
ככל משפטיו וחוקותיו ,באמצע עריכת הסדר נכנס הרופא ו'תפס ' כשה עורכי
סדר באכילת מצות ומרור ,ושתיית ד' כוסות ,הביט בו הרופא כמי שהשתבשה
דעתו וגער בו ,הרי למחרת היו עלי לעבור 'ניתוח' כיצד תעיז לאכול עתה )כי לפני
ניתוח על המנותח להיות בצו( ,א תאכל עתה נהיה מוכרחי לדחות את הניתוח הנחו
ל ב'פיקוח נפש' ,אבל זה האיש באמונתו התמימה המשי בעריכת הסדר כמי
שיושב בביתו ללא כל פגע במוחו וצווארו ...וראה זה פלא ,ויהי ממחרת ,הובילוהו
לבדיקת  (Cat-scan) .T.ונמצא מוחו וכל גופו נקי לחלוטי ומיד נשתחרר לביתו ,הרי
ל רפואתה של המצה עד היכ מגעת ,שיצא האוכלה מסכנת מות לחיי טובי
בבריאות השלימה.
פח .הרה"ק ה'אמרי חיי ' מוויזני זי"ע הגיד פע  ,שאינו מבי מדוע נקרא 'מרור',
והלא טעמו מתוק כל כ ...והיינו כדברי רעק"א זצ"ל ,שהמשכיל ומתבונ שעל
ידי אכילתו זוכה לקיי מצוות הקב"ה בוודאי לא ירגיש כלל בטעמו המר של המרור.
עוד נראה בעומק כוונתו ,שעל ידי אכילת המרור מבטלי את כל המרירות והדיני ,
וכמו שידוע מצדיקי ש"מרור' עולה בגימטריה כמני 'מות' ) ,(446-ובא זה ומבטל
את זה ,ונמצא שרק תחילתו מר א סופו מתוק.

åö
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çñô ìù éòéáù
ויאמינו בה' – סגולת היו לבוא לידי אמונה äìåâñå äìåãâ úìòåú àéä äæì ,íéùåã÷ä
בהקב"ה
(àì ãé úåîù) øîàð äæ íåéáù ,úéúéîà
'äá íúðåîàù ,'äùîáå 'äá åðéîàéå' éòéáù íåé éë úåáø åëéøàä ÷"äôñá
.'äùîá íúåøù÷úä éãé ìò äîìùð åá úåð÷ì ìâåñî çñô ìù
 íééç íé÷åìàá äðåîàפטàéáäù éôëå ,
íéùòîå úååöî íéé÷îä óàù ,ãåò áúåëå ò"éæ áåðîéøî ìãðî íçðî éáø ÷"äøä
äçéùî'ì ÷å÷æ åéîé ìë íéáåè
(çñô ìù ïåøçà ,'ç ìéì úãåòñ) 'ïåéö íçðî'á
'éãë ìåãâ ïìéàá úåìúéäì 'äðè÷ (ìáç) éøåî éãéîìúî ,ãçà ìåãâî éúòîù
]ùôð ìòá ìë ìòå ,åúâøãî ìåôé àìù [ò"éæ ÷ñðòæéìî êìîéìà éáø ÷"äøä
õîàúéå ,äìéìç ìåôé àîù ùåùçì ,åáø íùá øîàù ,äëøáì ÷éãö øëæ
éãë 'äðè÷ äçéùî'á åîöò úà øù÷úäì äðåîàì úåëæì] äæì úìâåñîä úòäù
äðè÷ äçéùîä äðäå' ,åúâøãî ìåôé àìù ÷æçúéå ,çñô ìù 'æ ìéìá àéä [äîéìù
 'äîéìùä äðåîàä àéä íé÷éãöá åúáùçîå åúòã øù÷ì åîöòצãåã äéä äæå ,
פט .מ העני להביא שב'מנהגי מהרי"ל' )סדר תפילה אות ה( מביא שיש הנוהגי לומר
זמ שמחתנו בתפילות העמידה של 'שביעי של פסח'
בכל ימי הפסח(.
צ .גדולה אמונת של בני ישראל באותו היו יותר מהאמונה שהאמינו בצאת
ממצרי  ,ומבואר בדרשות הר" )דרוש י"א( ,כי בהיות במצרי היה לה מקו
לספקות ,מדוע ציוה הקב"ה לגנוב לב פרעה ולומר לו שכביכול ה יוצאי רק
לשלושת ימי  ,הרי לאחר מכת בכורות שפרעה בעצמו חשש על נפשו היה משלח
א לצמיתות ,ומדוע ציוה להערי על המצריי 'לשאול' מה כלי כס וזהב ,והרי
לאחרי עשרת מכות עצומות כאלו היה ביד לתבוע בפה מהמצריי 'הבו' לנו כל
כס וכלי זהב ,אמנ בהגיע לי סו וראו שהי נבקע ובני ישראל הלכו בו בתו
הי ביבשה ולאחריה נכנסו המצריי וטבעו בי  ,אז הבינו כי הכל היה רק כדי
להביא לתוככי הי  ,כי אילו לא היו 'מערימי ' על פרעה והיה משלח מאימת
המכות וכיו"ב ,בוודאי לא היה מעיז לצאת לרדו אחריה אחרי ג' ימי  ,מה ג
שלא היתה לו סיבה לרדו אחריה אחשרי שהוא בעצמו שילח לחפשי ,ורק
מכיוו שהיה נראה לו ש'ברח הע ' יצא אליה  ,וכ ייאמר גבי כל המצריי  ,שאילו
לא היו שואלי בנ"י מה כלי כס וזהב לא היו הכל יוצאי לרדו אחריה  ,ואכ
)במקו 'זמ חרותנו' הנאמר
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àéä äðåîàäù àöîð ,''ä øäá úåìòì (æ ì íéìäú) åúåãìéî ù÷áî ä"ò êìîä
'úãåáòå úåâøãîä ìë úà ÷éæçäì éìëä ¯ 'íìåòì èåîà ìá éåìùá éúøîà éðàå
áùé àì åúð÷æ ãò ùéàì åúåéä íåéîù
 ú"éùäצא.
âåñé àìù ãéîú àøééúðå ,è÷ùäå äåìùá
ãò ,äðåîàä éùòî åìãâ äî äàøå èáä åîöòì ùåçé ùôð ìòá úàæì øùà ,øåçà
íãàä úðåîà ìù òâøå òâø ìëù
úåìúéäìå ,åìôð íøè åçë ìëá õîàúäì
éðéòá ãàî äáéáçå äáåùç äæä íìåòá éãë äðè÷ äçéùîá åìéôà ìåãâ ïìéàá
ביו ההוא 'ויאמינו בה'' – לדעת שהכל בחשבו ,וא הנראה לה כ'קושיא' אינו
אלא בחשבו נפלא מ השמי  ,ונסתלקו מה כל מיני ספיקות באמונה ,זהו תוק
אמונת האי יומא.
צא .ג ייאמר לאיד גיסא ,כי האמונה תריק עלינו שפע ניסי ונפלאות ,כי כל קריעת
הי היה בזכות האמונה כמו שאמרו חז"ל )מכילתא פ"ג( כדאי היא האמונה שהאמינו
בי )שהלכו אחרי משה באר לא זרועה( שאקרע לה את הי .
וזהו כל תכליתו וייעודו של האד בהאי עלמא להאמי באמונה פשוטה בבורא
עול  ,כמו שאמר הרה"ק מקאצק זי"ע ,הנה ע בני ישראל ראו על הי התגלות
נפלאה ,עד שאמרו 'ראתה שפחה על הי מה שלא ראה יחזקאל בנבואתו' )מכילתא
שירה ,ג'( ,וע כל זה עדיי לא הגיעו למדרגה הראויה ביותר ,עד ש'ויאמינו בה'
ובמשה עבדו' ,כי כל החזיונות )'וירא' ישראל( אינ נחשבי כחשיבותה של אמונה.
כה ביאר הגאו רבי חיי מוואלאז'י זי"ע )נפה"ח שער א סו פ"ט ,דרשות מהר"ח שה"ש
א ט ,עיי' נוע אלימל – ליקוטי שושנה ד"ה לסוסתי( וז"ל .ולכ בעת קריעת י סו .אמר
הוא ית' למשה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו .ר''ל דבדידהו תליא
מלתא .שא המה יהיו בתוק האמונה והבטחו ויסעו הלו ונסוע אל הי 'סמו
לב לא יירא' מעוצ בטחונ שבוודאי יקרע לפניה  ,אז יגרמו עי''ז התעוררות
למעלה שיעשה לה הנס ויקרע לפניה  .וזהו 'לסוסתי ברכבי פרעה דמיתי רעיתי'
)שה"ש א ט(  -ר''ל כמו בסוסי פרעה שהיה היפ מנהגו של עול שהרוכב מנהיג
לסוס .ובפרעה וחילו הסוס הנהיג את רוכבו כמשרז''ל )שהסוס הנהיג את בעליו לתוככי
הי( ,כ דמיתי והמשלתי רעיתי ע''ז האופ ממש ,שא שאני רוכב ערבות ,עכ''ז
כביכול את מנהיגה אותי ע''י מעשי .שעני התחברותי כביכול להעולמות הוא רק
כפי עני התעוררות מעשי לא נוטי  .וזש''ה רוכב שמי בעזר .וכ משרז''ל
העבודה צור גבוה ,עכ"ל .וכלומר שכל יהודי מנהיג כביכול במעשיו בזה העול את
אשר ייעשה בעול העליו.

באר הפרשה  פסח – שביעי של פסח

,åìöà ììë ÷ôñ äéä àìå ñð ìàøùé íòì
íùäá çèáù êåúî íéä êåúì õô÷å
åøîàéùå úåàìôðå íéñéð äùòéù êøáúé
áúëù åîëå ...ñðä ìò äøéù ìàøùé
äàéáðä íéøî ç÷úå' ÷åñô ìò ì"æ é"ùø
,'ïàöúå äãéá óåúä úà ïøäà úåçà
ä"á÷äù øåãáù úåéð÷ãö åéä úåçèáåî
,íéøöîî íéôåú åàéöåäå íéñéð íäì äùòé
ä"á÷äá íðåçèá áåøî ìàøùé ììë ïëå
åðéîëç øîàîë íéä íäì ò÷áé éàãååáù
äãåäé äúéä ÷åñôá é"ùø ùåøéôëå ,ì"æ
ïåùçð ãøé íðåçèá áåøîù ,'åë åùã÷ì
äéäù ïåéëå .äòé÷áä íãå÷ íéä êåúì
íùä äùòé éàãååáù êë ìë ìåãâ íðåçèá
÷åñôá é"ùø ùåøéôëå íäì äòåùú êøáúé
åðéîàäù äðåîàä éàãë ,éìà ÷òöú äî
êøáúé íùä éàãååáù åðéîàäù éøä ...éá
íáìá äúìò ,ë"à ,äòåùú íäì äùòé
éî éë ,äòåùúä íãå÷ äøéù øîåì ãéî
åì òéùåé éàãååáù åá çåèáå 'äá ÷åáãù
äòåùúä íãå÷ äòåùúä ìò äøéùä øîåà
.ì"ðë íåìùä åéìò êìîä ãåã åîë

çö

'àøæò ïáà'á åðéöî ïëå .ù"áúé àøåáä
åòãéå (ã ãé çìùá) ÷åñôä ìò (êåøàä ùåøéô)
éøäå ,á"ö äøåàëìã ,'ä éðà éë íéøöî
íéä éëëåúá úòë íéãîåò åììä 'íéøöî'
,íéá íéòáåè íä øáëå è÷ òâø äðäå
ìò éà÷ã ,àìà .'íéøöî åòãéå' åäîå
åìà ìò íâå ,íéøöîá åøúåðù íééøöîä
éðà éë íéøöî åòãéå ¯ íéá íéàöîðä
.åúåîéù íãå÷ íéòâøä íúåàá ¯ 'ä
àøåáä ããéù äîë éæç ÷åô ,äúòî
øéãçäì éãëá ìëäå ,õøàå íéîù úåëøòî
óà íéçìàð íéøôåë íúåàá 'äá äðåîà
.ãçà òâøì
אשירה לה' – מרוב בטחונ החלו לזמר
בעתהצרה ועי"ז נושעו

åøôñá êéøàî ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä ÷"äøä
,äàìôð úå÷éúîá (çìùá úùøô)
åéäù é"ò äéä 'óåñ íé úòéø÷' ñð ø÷éòù
ù"áúé àøåáá äøö úòá íéðéîàî
íøèá äøéù åøîà øáëå ,íòéùåé éàãååáù
,úîàá åòùåð æ"éòå ,äòåùéä íäì äàá
ììåäî' (ã çé) íéìéäúá é"ùø éøáãëå
êìîä ãåãù ¯ 'òùååà éáéåà ïîå 'ä àø÷à
äàáù äøö ìë ìò ,ä"á÷äá åðåçèá áåøî
,äòåùúä íãå÷ äøéù øîåà äéä åéìò
åúåà òéùåé éàãååù 'äá çåèá äéäù éôì
íãå÷ äòåùúä ìò äøéù øîåà äéäå
.åéìà äàåá

äúìòù ìò ãéúò ïåùì ,øéùé æà 'éô äæå
,äòåùúä íãå÷ äøéù øîåì íáìá
íáìá äúìòù íåùîù é"ùø ùøéôù åîëå
úðååëù ïáåî äæáå ,øéùé øîàð äøéù øîåì
¯ åãáò äùîáå 'äá åðéîàéå ,êë áåúëä
æà ùåøéô ìàøùé éðáå äùî øéùé æà
äùòé éàãååáù åá åðéîàä äòåùúä íãå÷
õô÷ù ïîæ åúåàáå ,úåàìôðå íéñéð íäîò øùà óåñ íé úòéø÷á äéä ïëå ,ì"æå
íãå÷ åøàåö ãò àáå íéä êåúì ïåùçð çèáù úîçî áãðéîò ïá ïåùçð
äùòéù íúáùçîá äìò øáë íéä ò÷áðù äùòéù åéúåàìôðáå êøáúé íùä éãñçá

èö
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è÷ùá ìéçúîù ,úåìå÷ éðéî äîëî
øæåçå ,ãøåéå äìåò ,ìåãâ ìå÷á íééñîå
àìáå ,íéðâðî éìòáì òåãéë äìéìç
,ììëå ììë äøéùå ïåâéð åîù ïéà 'úåãéøé'ä
åéúåéìò ìëù ïéîàéå íãàä òãé êë
...íéîòôå øéôù åáöî íéîòô åéúåãéøéå
éðá åâéùä úàæå ,äîéìùä åúáåèì ìëä
íãåáòùù åðéáäù Y äæ íåéá ìàøùé
ìëä äéä ìæøáä øåëá íôåøéöå íéøöîì
àöé øáã ìù åôåñáå ,äáåèìå úéìëúì
ìòáå ,úøàôúìå íùì äøéùå 'ïåâéð' äæî
éãë úåãéøéå úåéìòì íé÷å÷æ åéä íçøë
éðáå äùî øéùé æà' ë"ò ,ïåâéðä íéìùäì
.' צבìàøùé

úáéú ïáåî ïëìå ,äøéù åøéùéå ñð íäì
åúåàá øîåìë ,ïáåî åððéàù 'úàæä äøéùä'
ìàä äùòéù åçèá íéä ò÷áðù íãå÷ ïîæ
äøéù åøéùéù åçèá æàå íéä ò÷áéå ñð
.ñðä ìò úàæä
çåèá íãà íà ïëìå ¯ì"åã÷ä íééñîå
åì äùòé êøáúé íùäù .'äá
ìë åì ïéàìîî äìòîì íâ åéëøö ìë
ãéîú âàåã íãà íà ìáà .åéúåìàùî
íâ éæà åúéá éùðà úñðøôå åúñðøô ìò
ùéà éøùà ïëìå .åúñðøô øñçé äìòîì
'ä æà éë ,'äá åðåçèá íùå êçëùé àìù
'äá çèåá àåäù åîë åúñðøô ïéëîå êìö
åðì ïúåð ìàä ïë åéëøö ìë äùåò ìàäù
.ùåã÷ä åðåùì êåúî ë"ò ,åðéëøö ìë

íúøéùá ìàøùé éðá åøéëæä äæ íòèîå
óåãøà áéåà øîà' (è åè úåîù)
ארדו אשיג – סו דבר נתגלה שג היסורי
היו לטובה
÷éøà ,éùôð åîàìîú ììù ÷ìçà ,âéùà
òåãî ,á"ö äøåàëìå ,'éãé åîùéøåú éáøç æîøìå õéìîäì ùé ,ïðé÷ñò 'äðåîà'á íàå
íä éøäù ,åîå÷îá àìù äæ øáã åøéëæä éåðá øéù ìëù 'äøéùä' ïåéîãë
כא( 'ותקח מרי הנביאה אחות אהר את- כבר ביארו קמאי בפסוק )שמות טו כ.צב
 מדוע לקחה אותה הצדקת דייקא תו.' שירו לה' כי גאה גאה...התו בידה
 כי אופ הוצאת, אלא.להלל עמו לה' יותר משאר כלי זמר ככינור ועוגב או חליל
 שמכי בו בחזקה ויוצאת ממנו שירה וזמרה,קול הנגינה מהתו הוא על ידי הכאה
 שנדע כי דייקא ממקו,  כיו"ב באה מרי הנביאה ללמדנו ארחות חיי.בנעימה
( א א יאמי האד )המוכה, מש נשמעת שירת האמונה, ההסתרה- ההכאה
.  ושירה זו חשובה לאי ערו אצל אבינו שבשמי.שהכל לטובתו השלימה
וכ פירש הגאו רבי יהונת אייבשי זי"ע )'יערות דבש' סו דרוש טו ד"ה ודע( לגבי
 ולא מצינו שו,' דכתיב )תהלי מט ה( 'אפתח בכינור חידתי,'כלי שיר' – הכינור
 ה'חידה הסתומה' היא הקושיא שכל איש מקשה על, אלא,חידה במזמור זה
ה'פעקעלע' שלו )על חבילת היסורי שלו( מדוע נגזר עליו לסבול כל כ הרבה יסורי
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øãñá íéàøå÷ùë àåäå ,('äîëç êôìààå' ,âì âì
éòéáù äæ ¯ 'ïééæ'å ,çìùá úùøô úåéùøôä
éðáå äùî åøîàù ïîæä àåäù ,çñô ìù
íéðîæáå ,'äì úàæä äøéùä úà ìàøùé
ïåùì 'åâå ìàøùé éðáå äùî øéùé' åìà
åìàá äðùå äðù ìëá ùåøéô ,äååäå ãéúò
,äøéùä ïéðò ùãçî øøåòúð ,íéðîæä éúù
äøéùä úà ìàøùé éðáå äùî øéùé ùãçîå
.'äì úàæä
ì"æ íøîà ùåøéô äæå ,'äæåç'ä óéñåîå
ïéàöåé øéùä éìòá ìëå' (:àð úáù)
'øéùä éìòá' ùåøéô ,'øéùá ïéëùîðå øéùá
,äòã øåãä ìëå íéøîå ïøäàå äùî íä
ì"ðä íéðîæä éúù åìàá äðùå äðù ìëá
ïâî ïéàöåé äîä ,äøéùä úà ïéàøå÷ù
íìåòä äæì ïéëùîðå ,øéùá ïåéìòä ïãò
ïéëéùîîù ùåøéô 'ïäéìò ïéæîå' ,øéùá
,íúåà ïéëéùîîä ìò úåðåæîå úåòôùä
íéëìåäù úòá ùåøéô 'ïîå÷îá ïéìáåèå'
.øåðéã øäðá äìéáè íéëéøö ïîå÷îì äøæç

÷

íäîò äùòù íéñéðä ìò äàãåäá íéãîåò
áéåà øîà' ¯ ïàëì ïéðò äîå ,ä"á÷ä
ñðä ïî ÷ìç äæ ïéà éøäå ,'âéùà óåãøà
äðéðò äîå ,ñðì äîã÷ù äøöä ïî àìà
äúåàáù ,íé÷éãö åøàéáå .'äøîæå äøéù'ì
øåøîä íâù ïéáäì ìàøùé éðá åìòúð äòù
íéçáùî åéä ïëìå ,åéä äáåèì úåìâäå
óåãøà' áéåà øîàù äî ìò íâ ä"á÷äì
. צגúåòøä àöú àì åúàî éë ,'âéùà
 זמ מסוגל לישועות- ויושע ה' ביו ההוא

ò"éæ ïéìáåìî 'äæåç'ä ÷"äøä øîà äë
åãëðì àô ãåîò íåìù øäð øôñ óåñá àáåä)

'á éë ,(ò"éæ ïéùìà÷î íåìù øéàî éáø ÷"äøä
úòéø÷ã ñðä áåù øøåòúî äðùá íéîòô
Y ('åëå äñðøô íéâååéæ) åá æîøðä ìëå óåñ íé
æîøðå ,äøéù úáùáå çñô ìù éòéáùá
'æà' 'äùî øéùé æà' áåúëä ïåùìá
úáùá åðééä 'óìà' ,ï"ééæ ó"ìà ïå÷éøèåð
áåéà ù"åîë) ãåîéì ïåùì 'óìà' éë Y äøéù

, כי נודע בכינור כאשר ידחק בנימא ישמע קול,' ע"ז אמר 'בכינור חידתי, ומכאובי
,  וכ הדבר בב אד, יותר משמיע קול- ויותר אשר דופק באצבעו בנימא ודוחקו
 ככינור המשמיע קול, יותר ריחו נוד ומאיר נשמתו,יותר שסובל דוחק וצער ויגו
. עכ"ל, ולכ אמר בכינור חידתי,ערב ונגוני ביותר דוחקו ודופקו
 מתאמרא בש 'הנצי"ב' זי"ע על דברי חז"ל )מכילתא בשלח ג( בפסוק )טו ב( 'זה.צג
 ראתה שפחה על הי מה שלא ראה יחזקאל, שהיו מראי באצבע,'קלי ואנוהו
 אולי מדובר מהצדיקי, מניי שג השפחות זכו לגילוי שכינה, ולכאורה,'ב בוזי
 כי האומר זה קלי, אלא ביאורו.' שה שבחו ורוממו 'זה קלי ואנוהו,שבאותו הדור
 כשבידי להראות באצבע 'זה,ואנוהו – אשבח ואפאר את הקב"ה רק בעת האורה
 כי העובד ה' מאמי בה' א כשאינו נגלה, אינו אלא בדרגת 'שפחה' גרידא,'קלי
.( ו'ג כי אשב בחוש ה' אור לי' )מיכה ז ח,בפניו
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úòéø÷ ïéðò øøåòúî äðùá äðù éãéî
ìù éòéáùá ìàøùé éðáì óåñ íé
 çñôצד åøøåòúðù íéìåãâä íéîçøäå
 ìàøùé éðá ìò íää íéîéáצה íéáù
éáø ÷"äøä áúë .äæä ïîæá øøåòúäì
åùåøéôá ò"éæ áåùèéãéæî ùøéä éáö
'ñðá æà çúôð éë .ì"æå ,'éáö úøèò

÷à

÷,íìåò úåøåãì äòåùéä óåñ íé úòéø
,èøôá åà ììëá ïä ,ãéçéì ïä íéáøì ïä
éøòù åøâñéå åîúñé íà íâä ãçà ìë
åøîàù ã"ò) ...å"ç âååéæä åà ,äñðøôä òôù
)íãà ìù åéúåðåæî ïéù÷ (.çé÷ íéçñô
 óåñ íé úòéø÷ëצוíãà ìù åâååéæ äù÷ ,
çúôðä ïåöø úò ìò ù÷áé (ñ"éø÷ë

צד .פע בשביעי של פסח פנה הרה"ק הרש"ב מליובאוויטש זי"ע אל בנו הרה"ק
הריי"צ מליובאוויטש זי"ע ואמר לו 'אילו היית שומע שבמרחק כמה 'מייל'
נקרעו מי הי  ,הא היית ממהר לראות את המחזה הגדול הזה' ,ועוד הוסי לשאול
לו 'א היית שומע שבמקו קרוב מאד נקרע הי  ,הא היית הול לראות את
הנס' ,הב השיב בחיוב ,או אז הגיב הרש"ב ואמר 'דע ל ,שבכל שנה ושנה בשביעי
של פסח נקרעי מי הי בפועל ממש ...נענה הריי" והשיב בהצטדקות 'מה אפשר
לעשות ,שכל יושבי תבל ה עיוורי וחרשי  ,'...כלומר שעל ידי החושי הגשמיי
שלנו איננו מסוגלי לראות קריעת הי  ,ולפיכ עבודה קשה היא לנו להאמי בכ
באמת ,השיב לו אביו ואמר 'הוא הדבר אשר דברנו ,כי ניסי קריעת י סו חוזרי
בכל שנה ושנה ,ואי החסרו תלוי אלא באד עצמו ,וא היה מקדש אבריו וגידיו
בשלימות היה זוכה לראות את המחזה בפועל ממש'.
צה .כמפורש הדבר בזוה"ק )ח"ב נב' (:ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי  -תאנא
]למדנו[ בספרא דצניעותא' ,אלי' דייקא ]אי ל לצעוק אלי ,כי תשועה זו
אינה תלויה בידי ,אלא[ בעתיקא תליא כלא ]כל תשועה זו תלויה בעתיקא[ ,ביה
שעתא אתגלי עתיקא קדישא ]באותה שעה נתגלה עתיקא קדישא ,היינו סוד התגלות
מצח הרצו המכניע כח הדיני [ ,ואשתכח רעוא בכלהו עלמי עלאי' ]ואז נעשה
שעת רצו בכל העולמות העליוני  -מתוק מדבש[.
וא א אי לנו עסק בנסתרות אלו ,א אנחנו מאמיני בני מאמיני שיש
בחינות גבוהות ודברי נסתרי למעלה מהשגת łכלנו הדל ,וחז"ל גילו לנו שה
מתגלי ומתעוררי במועדי וזמני טובי  .בענוותנותו אמר פע הרה"ק ה'בית
אברה ' זי"ע בסעודת ליל שבת קודש  -סעודת 'חקל תפוחי' ,שהוא אינו זוכה
להבי מאי 'חקל תפוחי קדישי' ובקוצר שכלו אינו יורד לעומק של דברי ' ,אול
דבר אחד אני יודע ,שאבי ]ה'דברי שמואל'[ זי"ע היה מתלהב בעת אומרו תיבות
אלו' ,ומכא שאוצר גדול מוטמ במילי אלו והנסתר רב מ הנגלה.
צו .גבי כל השנה נאמר גבי 'פרנסתו של אד ' כי אי האד יודע מני תבוא
ישועתו ,יעשה את שלו והקב"ה כבר ימצאהו להשפיע עליו שפע פרנסה וימלא

÷á
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çúôðù íùë ...óåñ íé úòéø÷ úòá
úòá ìàøùé úà òéùåéå ,(ñ"éø÷ úòá) æà
.ì"ëò ,'åéìà íòåù

äéäé äøöá å"ç åéäé ìàøùéù ïîæ ìëáù
ìò íéæîåø 'íéî' äðäå ,íàéöåäì ùøåù
èñ íéìäú) áåúëä øîàîëå ,íéøåñéå úåøö
ãò íéî åàá éë íé÷åìà éðòéùåä' (á
ìù éòéáùá íéä ò÷áð øùàëå ,'ùôð
úåøåäì ,íìåòáù úåîéî ìë åò÷áð Y çñô
àäéù äàéøáä òáèá ä"á÷ä ñéðëäù
úåøöäå íéøöéîä ìëî úàöì ìàøùé ãéá
åìùîðù åìàá èøôáå ,øåãå øåã ìëá
äèåñ) íãà ìù åâååéæ ïåâë ,óåñ íé úòéø÷ì
íéøáã øàùå äãéìä éðééðò ,äñðøô ,(.á
úà òå÷áì ,(.çé÷) íéçñô 'ñîá íéøîàðä
 úåòåùéä ìë ìåòôìå ,úåøöä íéצז.

ò"éæ àæìòáî íåìù éáø ÷"äøäî àúéà
)ì"æç åøîà äðäã ,(çìùá 'øô åøôñá
)øîåà ïéà ,íéîä åò÷áéå' (å àë ø"åîù
'ãîìî ,'íéîä åò÷áéå' àìà 'íéä ò÷áéå
úåøåááå úåðééòîä ìëá åéäù íéîä ìëù
,äëë 'ä äùò äîìå ,'åò÷áð íå÷î ìëáå
ùåøã ï"øä úåùøã 'éò) àåä òåãé ììë àìäå
,àìà ,'àðâîì àñéð ä"áå÷ ãéáò àì' (ç
äìåãâ äøöá ìàøùé éðá åéä àéää úòáù
,ñðä àöåî íå÷î ïéàî åòãé àìå ãàî
áéúë ïëìù ,çøôå øåúôëá åùøéô äæáå ìàøùé úà òéùåäì ïåéìò øòù 'ä çúôå
çúô çúôð äæ éãé ìòå .íéîä åò÷áéå
åîë ,óåñ íé úòé÷á ïåùì äøåúá

אסמיו טובה ,וכ רמז הרה"ק הרר"ב מפשיסחא זי"ע )הובא בשפתי צדיק פסח עו( במאמר
חז"ל )פסחי קיח' (.קשי מזונותיו של אד כקריעת י סו' ,כי ב'קריעת הי ' אמר
הקב"ה למשה )שמות יד טו( 'מה תצעק אלי ,דבר אל בני ישראל ויסעו' ,ומבואר
ברמב" )ש( שהיו כמה כיתות בי בני ישראל שהציעו 'עצות טובות' כדת מה
לעשות באותה שעה ,יש מה שאמרו להילח ע המצרי  ,ואחרי אמרו לחזור
למצרי  ,עוד כת אמרה להיכנע תחתיה עי"ש ,ולכ אמר לה קוב"ה ויסעו  -עזבו
נא כל תחבולות ועצות אשר בידכ והשליכו יהבכ רק על הבורא יתב"ש ,ממילא
תזכו לניסי ונפלאות – שיקרע הי – מה שלא היה לעולמי עד היו  .כעי זה
נמי ב'פרנסתו של אד ' ,כאשר יפסיק האד לתת עצות כביכול לבורא יתב"ש )ומדובר
א במי שמאמי כי מפתח הפרנסה ביד ה'( – הנה אעשה ביזנעס פלוני ומש ית לי השי"ת
כ וכ מעות ,ומעסק אחר ית לי כ וכ ...אי לו אלא ל'השתדל' ולישא עיניו
למרו בתפילה שיצליח ה' דרכו ,אז יראה ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו ,ויקבל
שפע רב מידו הרחבה הפתוחה והמלאה.
צז .ויכניע עצמו כי רק כשהגיע נחשו למצב סכנה – ששקע עד למעלה מצווארו
במי זעק 'הושיעני א' כי באו מי עד נפש' ונבקע הי  ,אמור מעתה כל
הזקוק לישועה כקריעת י סו א בפרנסה א בזיווג א יגיע עד למעלה מצווארו
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åìéàå ,'íéîä åò÷áéå' (àë ãé úåîù) øîàðù
.çð úåëøá) äæ ñðì íéàøå÷ àøîâá ì"æç
.àðù éàîå ,'óåñ íé úòéø÷' (ãåòå

÷â

äðåùàøä íòôá éë ,øéôù éúà àúùäå
'äòù äúåàî êà ,íéä úà ä"áå÷ 'ò÷á
øåáéçá ãîåòä ÷ìåçîë íéä áùçð êìéàå
'òåø÷ì'å øåæçì ìàøùé éðáì øùôàå .ò"òì
,íéðåãéæä íéî éðéî ìëî ìöðéäì Y íéä úà
åøáòù íéàðú åéäù åðéöîù äî äæ ììëáå
 (:æ ïéìåç) úåøäðå íéîé éëëåúá äáøçáצח.

ìò éà÷ äòé÷á ïåùì éë ,øîåì øùôàå
àø÷ã àðùéìë ,íìù øáã
äéä õòä éë ,'íéöò ò÷åá' (è é) úìä÷á
åúåà ò÷åá íãàäå ãçà ùåâ äìéçúá
äùòîìå äëìäì íéøåîà íéøáã äîá ,ãâáá êééù 'äòéø÷' ìáà ,íé÷ìç éðùì
íéèåç úøéôú éãé ìò éåùò äìéçúîù
óã) íéçñôá äðä ,åðà åðøåãá
íéù÷ù íéøáã äîë ì"æç åðî (.çé÷ øéæçî åúòéø÷áå ,åéãçé åôøèöðù íé÷ã
åúñðøô ,íììëáå ,óåñ íé úòéø÷ë íãàì .ïåùàøä åáöîìå åúåîã÷ì ãâáä úà

במי ויזעק מעמקי לבבו הושיעיני א' כי באו מי וכו' יוושע בכל מיני ישועות,
אמנ זה המהל 'מיט ד'נאז ארוי' )כשאפו למעלה – מלשו גבהות וגאווה( הרי עדיי
נשימתו 'מסודרת' ועדיי לא באו המי עד נפש – כיצד יוושע...
צח .כדי להבי יותר דברות קדשו יש להביא דברי הגמרא בחולי )ד ז' (.רבי פנחס
ב יאיר הוה קאזיל לפדיו שבויי  ,פגע ביה בגינאי נהרא ,אמר ליה ]לנהר[
'גינאי ,חלוק לי מימי ואעבור ב' ]גזור לי מימי ותיווצר יבשה ,ואוכל לעבור ש [,
אמר ליה 'אתה הול לעשות רצו קונ ואני הול לעשות רצו קוני ,אתה ספק
עושה ספק אי אתה עושה ]שמא לא תצליח לאסו מספיק מעות לפדות השבויי [
אני ודאי עושה' ,אמר ליה 'א אי אתה חולק גוזרני עלי שלא יעברו ב מי
לעול ' ,חלק ליה' ,לפי זה מקשי העול  ,מה היה החידוש הגדול בקריעת י סו,
הלא א רפב"י בקדושתו היה יכול לקרוע את גינאי נהרא מדוע לא יוכל משה
רבינו רעיא מהימנא לעשות כמעשיו ,ותירצו גדולי ומאורי הדורות ]ראה באוהב
ישראל פרשת בחקותי ,ויסוד הדברי נזכר בסו ליקוטי שושנה להרה"ק רבי אלימל
מליז'ענסק זי"ע ,עה"פ )תהלי סו ו( 'הפ י ליבשה'[ שרבי פנחס ב יאיר לא יכול
היה לעשות הנס רק אחרי שנעשה בעול דבר דומה לזה ,ובפע הראשונה נפתח
השער שיוכלו לעשות כמו כ לאחר שני  ,ולכ קבעו רק אז זכר לנס ,ועתה יוב
ביתר שאת ,כי אחר שנבקעו מימי י סו בפע הראשונה לא התאחדו עוד לעולמי
להיות שוב גוש אחד ,ולכ יכלו הצדיקי בקדושת להפו את הי ליבשה.
על פי הדברי האלה מבאר הרה"ק רבי אלימל מליזענסק זי"ע את דברי רבי
יוס ש בחולי' ,כמה גדול איש זה יותר ממשה רבינו ושישי רבוא ,דאילו ש

באר הפרשה  פסח – שביעי של פסח

úåøåäì ò"éæ 'íäøáà úéá'ä ìù åëøã
úòåùéì ïëå ,í÷øôì åòéâäù íéøåçáì
ìë øîåìå íééñì ,óåâä úàåôøå äñðøôä
äìåâñë çñô ìù éòéáùá íéìäú øôñ
.äîéìùä íúòåùéì
íéîéá åðéúåáàì àøåáä äùòù íéñéðä éë
äðù ìëá íéøøåòúî äæä ïîæá íää
ìò äøåî ùãåçä ìù åîù óàå ,äðùå
àåä éë ,íéñéð ïåùìî 'ïñéð' àø÷ðù ,êë
ìàøùé éðá ìëì 'íéñéð'ì ïåöø úòå ïîæ
éáø ÷"äøä íùî äá åôéñåä .íúåøåãì
àìà ,ãáìá åæ àìù ò"éæ ïé'æåøî ìàøùé
,íéñéðä éåáéø ìò úåøåäì éãëá ïàë ùéù
úåîù) áåúëä ìò (.âì î"á) åùøãù åîë
,é"ùø ùåøéôå 'ïöáø àìå ¯ õáåø' (ä âë
úçú õáåøù åì àåä äø÷î ¯ õáåø'
ìéâøä ¯ ïöáø àìå ,úàæä íòôá åàùî
úåìéâø ìò äøåî 'ï' úåàäù åðééäå ,'êëá
ùãåçä àø÷ð ïëìå ,åîåéá íåé éãéî éåáéøå
éåáéø åá ùéù úåøåäì ,'ñð' àìå 'ïñéð' ¯
ì÷á ïëì ,úèìåù úéñéð äâäðääå ,íéñéð
.åéúåìàùî ìëá òùååéäì ãçà ìë ìåëé

ã÷

í"áùøáå .íãà ìù åâååéæ ,íãà ìù
ìåãâ ñð øîåìë .ì"æå ùøôî (úòéø÷ë
úåðåæî åì ïúåðù éîì ä"á÷ä åì äùåò
íé íäì òø÷ù ìàøùéì äùò øùàë
åðééä .éîçø éòáîì äéðéî à÷ôðå óåñ
äìôúá úåáøäì êéøö äìåë äðùä ìëáù
,åìà íéøáãá òùååéäì éãë íéðåðçúå
ìâåñî åîöò ïîæä çñô ìù éòéáùá ìáà
ùãåç) 'øëùùé éðá'ä áúëù éôëå ,êëì
ùåã÷ éôî éúòîù' (á úåà âé øîàî ,ïñéð
áåùèéãéæî ä"öøäî ùåã÷ä áøä éðúåçî
ìëåà úëàìîì øúéää äðäã ,'ì"÷åöæ
úùøôá äøåúä åúáúë áåè íåéá ùôð
(æè áé úåîù) øîàðù ,çñô ìù éòéáù
åãáì àåä ùôð ìëì ìëàé øùà êà'
,íéãòåîä ìëì ïðéôìé äéðéîå ,'íëì äùòé
à÷åã åæ äëìä äøîàð äìéçú äðååëáå
àåää íåéá éë åðãîìì çñô ìù éòéáùá
,óåñ íé úòéø÷ ìåãâ ñðì ìâåñî øùà
øåæâì á÷òé ùåã÷ åãñç åöé àåä úåì÷á
ïéà å"ç åìéôà ,ìàøùéì äáåè äñðøô
.êë ìë úåëæ íãéá
ä"ã)

íéðéúîîäù ,íéøáãä øàùì ïéãä àåäå
ò"éæ áåðîéøî ìãðî íçðî éáø ÷"äøä íðéã øæâ òåø òåø÷ì íãéá íâååéæì
äúéä êëå .áåø÷á íâååéæ åàöîéù ìåòôìå
äèîùä) 'ïåéö íçðî' åøôñá øàáî
 דממה שקרע רפב"י, ובדר הפשט הכוונה,'  וכא ג' פעמי,נבקע רק פע אחת
את הי שלש פעמי נראה שהיה גדול יותר ממשה רבינו וששי ריבוא שלא זכו
, אול הרבי ר' אלימל הוציא דבריה מפשט,לקריעת י סו כי א פע אחת
והכי קאמר 'כמה גדול איש זה ממשה רבינו ושישי רבוא' פירוש שכוחו של רפב"י
 דעל ידי שנבקע הי בימי הה עי"ז הצליח,'בא מכוחו של 'משה ושתי רבוו
. אחר כ רפב"י לקרוע את הי

ä÷

באר הפרשה  פסח – שביעי של פסח

íéðúåð íçøë ìòáå ,ä÷éúî éðéîå íéðîù åéøáã êåúáå ,çñôä éîé ïéðò (àá 'øôî
.'íúåìàùî ìë íäì
ä"á÷ä àìîî çñô ìù éòéáùáù ,øàáî
.äëøáìå äáåèì íãàä úåìàùî ìë
åòãú' .ì"æå ,áåðîéøî ÷"äøä êéùîî
éë ,õøàä úåãñåî åðéáúå
ïúç úçîùì ,ìùî êøãá íù øéáñîå
íìåòä éâäðî ìëå ,÷åìà äæçà éøùáî
íéçîùå íéùù íìåëù äìëå
,äìòî ìù àîâåã åðì úåøåäì íä äæä
ïåéøôàå ,àáä íìåòá ìëNä úåâäðúä àåä ïúçä éáà íà äðäå ,íúçîùá
åðééäå ,àùðúîäå íîåøîä êìîä åì äùò íéøáãá ÷ã÷ãé àì úòã øáå íëç
íéîåã çñôä éîé úòáù éë åðééä ,'êä ,åéðéòá ïç íéàöåî íðéàù íéðè÷å íéìôè
íéìá÷î ïëìå ,äúùîä éîé úòáùì íéååùå íò äìëä øèòúú àì íà åéðéò íéìòéå
íåéáå çñô áøòá ú"éùä éðô úà ìàøùé óàå .äé÷åã÷ãå äéèøô ìëá äéèéùëú
êåúî úåáø úååöîá çñô ìù ïåùàø íéìëä úà äì ïúé àì äìëä éáà íà
åîöò ãöî ä"á÷äå ,áìä úååãçå äçîù ë"â íäá èù÷úäì ìëåúù íééåàøä
ìàøùé ìù íäéùòî øçà ÷ã÷ãî åðéà íìåàå' ,êë ìò íòøúé àìå åúòã çéñé
íéâøè÷îä êà ,íäéìà åúáéç áåøî ìù åãåãù ,àøâéú äá åîø íéîòô äîë
,ìàøùé éðá åìà äìëä éèéùëúá íé÷ãåá ïéçâå ,ïúçä éáà éðôì âøè÷î ïúçä
äìë ìàøùé úñðë' (:åö â"ç ÷"äåæ) íøîàîë òåãîå ,úàæë äùòú äîì ,äéì ùéçì
íéøñçù 'ä éðôì íéðéèùîå ,'äéåø÷ øåáòá óö÷úî ïúçä éáàå ,äæì ÷åúùú
ìåç úðéçá äùòð äæîå ,äìëì íéèéùëú íå÷î ìëîå ,äìëä ãö íò èèå÷úîå äæ
ùéù ,úö÷ äììçúð äçîùäù' ãòåîä ,íäéðéá íåìù úöò äìëäå ïúçä ïéá
ïîæá úàæ ìëá êà ,'ãòåîä ìåçá äãéøé íúåà íéñéðëîå íéñééôúî úåáàä íâå
äìëä íò çåîùì ïúçä çøëåî ãòåéîä ìë çëùðå íéçîù íéàåø÷ä ìëå ,äôåçì
íåéá ïë ìòå ,âåøè÷ä ïî åðéò íéìòäìå øáë äéäù [äîå] ,äðèùäå úåáéñîä
. צטáåè íåéå äçîùå äúùî àåä éòéáùä ,úåðéé íéàåø÷ä íéù÷áî ë"çàå ,äéä
 ובזה מבאר נוסח התפלה )יעלה ויבוא( 'ובדבר ישועה ורחמי חוס וחננו ורח.צט
 וזאת כדי, כי מצד הדי אסור לומר שו תחינה ביו טוב,'עלינו והושיענו
שלא לית מקו לבעל די לחלוק ולומר שכל מטרת בני ישראל בשמחת החג היא
 וא כ היכי לידיינו דייני להאי,' שהרי מיד ה צועקי 'הב הב, עבור צור עצמ
 דאי אפשר שלא לבקש רחמי כלל דהא צרכי ע ישראל מרובי 'ואי אפשר,דינא
,  וג לבקש אי אפשר מפני קטרוג של המשטיני,'בלא הרחבת עניני עול הזה
 'כמו,על כ מבליעי בקשה זו באמצע תפלת שמו"ע שכולה שבח והודאה להקב"ה
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íåéáå' (æè áé úåîù) äøåú äøîà÷ã åðééäå
ùéù øîåìë ,'ùãå÷ àø÷î éòéáùä
íäéúåìàùî ìë ù÷áì ìàøùé éðá ãéá
âäðî éøäù' ,íðåöø íäì àìîé ä"á÷äå
éàåùéð úçîù úòáù ,êë àåä íìåòä
íéù÷áî¯] íéàåø÷ä ïéìàåù äìëå ïúç
íúåìàùî ìë [äãåòñì íéðîæåîä
éäé äúò ïë åîë ,íäì ïúéì íéáééåçîå
,ïéëéøö íúàù íëéúåìàùî ìë íëì
,íéëåøàå íéáåè íééçå óåâä úàéøá
ìë ,ìëì øùàë ìëä ,äáçøäá äñðøôå
.ì"ëò ,øáã øöáé àì ¯ íäéëøö
אז ישיר  -אמירת שירת הי בשמחה ובכל
כוחו

'ïøäà úéá'ä áúë äøåøá äçèáä
à÷åã

äîå äéäù äî ,ìëä ùé íéä úøéùá
íéðéðòä ìëå úåìåàâä ìëå ,úåéäì ãéúòù
,íéä úøéùá ììëð ìëä íãàä êéøöù
áì ìëá íéä úøéù íãàä øîàé íàå
,àåäù äî éôì ãçà ìë ,ùôð úøéñîáå
.'ùôðå óåâá åéðéðò ìë ï÷åúé
ìë åð÷úé'ù éãëá éë åéøáãî åðãîì
äøéùä úà øîåì êéøö 'åéðéðò
'äðååëá ùåøéô 'ùôð úåøéñîáå áì ìëá
ïéà éë ,åðãîì êãéàì íðîà ,äîéìù
äùòéù íãàä ïî ù÷áîå ùøåã ä"á÷ä
éôì ãçà ìë' àìà ,åúìëé éãëî øúåé
øåîâé 'ä åìù úà äùòé íàå ,'àåäù äî
 åãòáק.

)óåñá

åîëã (â"ò ÷øô) 'íéãøç'ä áúë äðä éøééà àìù ,ùéâãäì ùéå ,çñôì åéøáã
'úåàåôø' íðùé 'óåâä úàåôø'áù
éë' (äìåë äðùä ìëá àìà çñô ìù éòéáùá

שני אוהבי שמתעלסי באהבי  ,ומספרי יחד ,ובתו הדברי אומר לו בעבור
אותו דבר הידוע שאני צרי ,בוודאי אל תמנע ממני' ,והיינו כוונת הבקשה 'ובדבר
ישועה ורחמי ' ואי אנחנו מפרטי מהי הבקשה ,ובכ מבליעי את התפלה ואומרי
'חוס ורח עלינו' על הדבר שגלוי וידוע לפני יתב"ש ,כי אי לנו על מי להשע
אלא על אבינו שבשמי .
ק .נוראות כתב הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע )הובא ב'ליקוטי יהודה' בשלח ד"ה אלוקי אבי(
לדעת מה פועל האד קרו מחומר במרומי על ידי השירות ותשבחות שהוא
אומר בהאי עלמא ,דכתיב בשירת הי )טו טז( 'ע זו קנית' ,שהקב"ה קנה את כלל
ישראל ,והרי לא מצינו שעשה בה הקב"ה אחד מדרכי הקניני של הגבהה או
משיכה ,וביאר הרה"ק ,עפ"י מה שאמרו )קידושי כב' (:הגביהו הוא לרבו קנאו' שא
העבד מגביה ומרי את רבו הרי הוא נכנס ברשות אדונו להיות קנוי לו בקני חזקה,
והכי נמי כתיב בפסוקי השירה )פסוק ב( 'אלוקי אבי וארוממנהו' ,היינו שעל ידי
השירה גרמו כלל ישראל להרי כבודו של הקב"ה כביכול ,והיו כאותו העבד המגביה
את רבו ,ובזה נקנו להיות לו יתב"ש לע סגולה ,ראה נא עד היכ הדברי מגיעי .
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'íäéúåðååòî íòéñäù ¯ äùî òñéå' (áë åè)
,äøéùä éãé ìò úåðååòä íäì åìçîðù
äøéù øîåàå ñð åì äùòðù éî ìëù
øçà äðäå' .åéúåðååò ìë ìò åì ïéìçåî
áéúëãë íåé ìëá åæ äøéù øîåì 'ä åðåéöù
äøéùä åøîàéù ,øîàì åøîàéå (à íù)
(:ãð á"çæ) é"áùø áúëãëå ,íìåò úåøåãì
íåé ìëá äúåà øîàðù øîåì äöåøù
åðøîàù äðåùàø äòùë äáø äçîùá
äòùë íåé ìë äúìåâñ çë éàãå ,äúåà
øàáúð øáë äøéùä úøéîà ìù äçåëå) ' קאäðåùàø
.( קבç"éô íéìäú ùøãî 'ééòå :.ãð çìùá úùøôá ÷"äåæá
 קדושת היו- ביו השביעי מקרא קודש

íéø÷é íéîãá íãàä úà åàôøé øùà
,íäá àôøúîì åáàëé øùà íéøåñééá
íéìåò íðéàù úåéìåâñ úåàåôø ùé ,êãéàì
éìåçä úà åàôøé íâå ,íéø÷é íéîã éãëì
éðééðòá ùé ùîî äæá àöåéë .áàë ìë àìì
íéðå÷éú ùé ,úàèåçä ùôðì ïå÷éúä
óåâä úà íéðòîä íéôåâéñå úåéðòúë
,äðåùàøáë øäèéäìå áåùì åúåà íéëëæîå
ìë øùà 'íééìåâñ' íéðééðò ùé ,êãéàì
äðåîå .åéàèç ìë åì íéøôëúî íäá ÷ñåòä
úååöîä íúåàî äîëå äîë 'íéãøç'ä
íäî ãçàå ,ïååò øôëì íäá ùéù úåéìåâñä
íéä úøéù øîàì (úéùéìùä äìåâñä ä"ãá)
,íéøöîî äúò àöé àåä åìéàë äçîùá
.åéúååðåò ìë åì íéøôëúî äæ éãé ìòù

úîàä ìáà' (:âö óã) 'ïøäà úéá'á àúéà
íä (çñô ìù) íéîé äùùä éë ,àåä
àúéàã ,øáãì íòè 'íéãøç'ä óéñåîå
éòéáù àåä ø÷éòä éë ,éòéáùä íåéì äðëä ÷åñôä ìò (ãðø ù"å÷ìé) ùøãîá
 שלכ לא חטאו הנשי, ומתאמרא בש הרה"ק רבי ישכר דוב מבעלזא זי"ע.קא
בחטא העגל כי ה אמרו את שירת הי בתופי ובמחולות ובשמחה יתירה
. ולכ ניצלו מהחטא,(כדכתיב 'ותקח מרי את התו בידה' )שמות טו כ
 ויאמר השירה מתו התלהבות אש קודש כמו שאמרוה בני ישראל על שפת.קב
, וכמו שדייק הרה"ק רבי יחזקאל שרגא משינאווא זי"ע מפסוקי השירה, הי
 'מי כמוכה באלי ה' מי כמו נאדר- דבי הניסי האמורי ב'שירה' פסקו ואמרו
, ולכאורה אינו עני לא לפניו ולא לאחריו,(בקודש נורא תהילות עשה פלא' )פסוק יא
,' ולאחמ"כ 'נטית ימינ תבלעמו אר,' דקוד לכ כתיב 'צללו כעופרת במי אדירי
 ומה עני 'מי כמוכה' שהוא שבח להקב"ה בכללות,'ששניה עוסקי בפירוט ה'נס
. בי שני הפסוקי
אלא ביאר הרה"ק שכאשר עמדו באמצע השירה התעוררו ברוח אהבה ותשוקה
 ועלינו...' ומרוב התלהבות לא עצרו רוח בקרב ונזדעקו מי כמו באלי ה,'אל ה
 וכש שעשה לה ניסי על,להשתדל לזכות לנגיעה כל שהיא בשירת הי כזו
.הי כ יעשה לנו בימי הה ובזמ הזה
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 çñô ìùקגåøîà åáù úåîéìùä àåä éë ,
.'äøéù
íåéáå' (æè áé úåîù) äøåú äøîà äðäå
íåéáå ùãå÷ àø÷î ïåùàøä
øàáì ùé äøåàëìå ,'ùãå÷ àø÷î éòéáùä

øåñàä è"åéì çñô ìù 'æ òá÷ð òåãî
íåéä äæá ùé äìòî åæéà éë Y äëàìîá
úòùá àìäå ¯ çñôä éîé øàùî øúåé
íéøöîî ìàøùé éðá åàöé àì ïééãò éååéöä
,øîåì ùé àìà ,íéä íäì òø÷ð àì ïééãòå
ïëåî úò àø÷éòî äéä íåé ìù åîåöéòù

אגב אורחא ,פע הורה מר ה'בעל ש טוב' זי"ע לאחד מגדולי תלמידיו שיסע
לעיירה פלונית וימסור בשמו פריסת שלו ליהודי המכונה 'רבי בערל' ,נסע התלמיד
לאותה עיר וחיפש את רבי בערל ,ולא מצאו  -כי הכל אמרו לו שאי בעיר איש בש
כזה ,אול הוא לא התייאש ,וחיפש בחיפוש אחר חיפוש היכ גר יהודי ששמו רבי
בערל ,עד שבסו הגידו לו שיש מלמד דרדקי ששמו דוב בער )שלימי נתפרס כהרה"ק
רבי דוב בער המגיד ממעזריטש זי"ע( ,ואולי כוונתו אליו ,מיד סר התלמיד אל ביתו ושמע
אותו לומד ע תלמידיו ,ובתו דבריו ביאר לה מה שכתוב בפרק ברכי נפשי )תהלי
קג כד( ,שפסק באמצע העני באמירת 'מה רבו מעשי ה' כול בחכמה עשית מלאה
האר קנינ' ,ולכאורה אי כא מקומו כי א בתחילתו או בסופו ,שהרי הוא מפרט
מה שברא הקב"ה בעולמו ,ומדוע פוסק באמצע ואמר 'מה רבו מעשי ה'' ,הוא מותיב
לה והוא מפרק לה ,שתו כדי שמנה דוד המל את כל פלאי הבריאה נתלהב לבו
בקרבו ,ומרוב דביקות והשתוקקות לא עצר בעצמו ונזדעק מה רבו מעשי ה' ...ולאחמ"כ
חזר לענינו הראשו ,על פי דרכו פירש ג הרה"ק משינאווא את הפסוק בשירת הי
כמבואר בפני.
קג .הנה אמרו חז"ל )ר"ה טז' (:חייב אד לטהר עצמו ברגל' ,וביותר בערב שביעי
של פסח ,וכפי שכתב הרה"ק רבי פנחס מקארי זי"ע בצוואתו לבניו ,שיקפידו
ביותר על הטבילה במקוה טהרה קוד שביעי של פסח ,כי הוא יו גדול ונורא.
והטע  ,משו מעשה שהיה ,בשביעי של פסח האחרו לחיי הרה"ק מר הבעש"ט
זי"ע ,יצא הרה"ק מקארי לדר כדי לשהות בצל רבו הבעש"ט ,א בדר התעכב
מחמת תקלות שונות והגיע למעזיבוז סמו לחשיכה זמ קצר בטר התקדש החג,
ולא הספיק לטבול במקוה טהרה ,ויהי כאשר קיבל את פני הבעש"ט נשאל על ידו
א טבל במקוה בערב יו טוב ,משהשיב הרה"ק מקארי בשלילה נאנח הבעש"ט
מאד ,ולא ירד הרה"ק מקארי לסו דעתו א לא העז לשאול ולברר בסוד קדושי ,
אמנ לאחר פחות מב' חודשי כאשר נשבה ארו האלוקי בחג השבועות ,ידע שיש
קשר ושייכות בי אנחתו בשביעי של פסח להסתלקותו לגנזי מרומי  ,ולכ הורה
לבניו ולזרעו אחריו להקפיד ביותר על הטבילה ביו הזה.
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úà åâéùé äãé ìòù úéîùâ äìåòô íåùì è"åéë òá÷ð ïëì ,ìàøùé úòåùéì ïîåæîå
.'àåáì ãéúòì' ïéòë ,øåàä
.äëàìîá øåñàä
'éåì úùåã÷'á àúéà êëå
òùåéå' .ì"æå (ì ãé úåîù) ÷åñôä ùøôì
ä"á÷äù íéîé ùéù ¯ àåää 'íåéá' 'ä
ïá ïåùçð õô÷ (.æì äèåñ) àøîâá àúéà íäì äìâîå ìàøùé åîòì åáåè òéôùî
åéìòå ,äìéçú íéì ãøéå áãðéîò
àåä äæì ìâåñî øúåéä íåéäå ,åúáäà
éðòéùåä' (á èñ íéìäú) äìá÷á ùøôî ,'à÷ééã 'àåää íåéá' åäæå ,àçñôã àîåé
÷åñô íùå) ,'ùôð ãò íéî åàá éë íé÷åìà .åîöò íåéá äéåìú äìåâñäù åðééä .ì"ëò
'åâå ãîòî ïéàå äìåöî ïåéá éúòáè' (æè¯åè
éðòìáú ìàå íéî úìåáù éðôèùú ìà úååöî åðà íéîéé÷î 'øãñä ìéì'á äðäå
øåôéñ ,ïðáøãîå äøåúä ïî Y äáøä
.'äìåöî
ììä ,øåøîå äöî úìéëà ,íéøöî úàéöé
ç"ô äáäàä øòù) 'äîëç úéùàø'á áúëå àì çñô ìù éòéáùá åìéàå ,úåñåë òáøàå
àúéà ïéðòä øåàéááå ,äåöî íåù åðéöî
úùøôî úåøåãì ãåîéìäù (å
,ùôð úåøéñî ïéðò àåä óåñ íé úòéø÷ áåúëä äååùäù ,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'äî
åðåãîìù éôëå ,úåàìôðå íéñéðì äëæé æ"éòå äãð) åøîàù ,àåáì ãéúòì äæ áåè íåé
áãðéîò ïá ïåùçðù øçàì à÷ééã éë ì"æø ùé éë ,'àåáì ãéúòì úåìèá úååöî' (:àñ
åéôàá íéîä åëéäù ãò åùôð øñîå õô÷ ìù íøåàéá äàøðå .åæ äàìéò äùåã÷î åá
ìëù ãîìð ïàëî .íéä íäì ò÷áð éæà ìòåôá äåöîä íåé÷ù òåãé éøä éë ,íéøáã
äìòîì ñð åì äùòé ä"á÷äù äöåøä úåâéøãîå úåøåà âéùäì íãàä ãéá úòééñî
åùôð úà øåñîé äìéçú ,òáèä êøãî ,äòù äúåàá äãé ìò íéîåøîá íéìâúîä
åòáè úà øáùéù øçàå ,'äì åéúåðåöø úàå ìàøùé éðá íéìòúî çñô ìù éòéáùá ìáà
. קדòáèä êøãë àìù ä"á÷ä åîò âäðé íé÷å÷æ íðéàù ãò åæë ääåáâ äâéøãîì
 על ידי מסירות- הושיעני כי באו מי עד נפש
נפש זוכה לניסי

(çìùá úùøô)

 הנה בתורה מצינו,( פסח, ואמר הרה"ק הרבי רבי העני זי"ע )חשבה לטובה עה"ת.קד
 ומדוע כינו בגמרא ומדרשי,'  שהתורה אמרה 'ויבקעו המי,בקריעת י סו
 הרי קריעה היא רבה היא יותר,'את הנס 'קריעת י סו' ולא 'בקיעת י סו
 שבתו-  שהקב"ה אכ ציווה על הי רק על בקיעה של מה בכ, אלא.מבקיעה
 א בפועל משהגיעו ישראל לי סו והי ראה וינוס.הבקע הקט יעברו בני ישראל
 שהתגבר על, ובראות הי את ארונו של יוס, ארונו של יוס ראה, מה ראה כי זה הקורע.  מיד נקרע הי. וקרע את עצמו מעל לטבעו,הנסיונות בקדושה נעלית
.את עצמו למעלה מטבעו הרי כל מוסדי תבל נקרעי לפניו

÷é
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úòåùéì äëæ 'ùôð ãò íéî åàá éë íé÷åìà éãéá ìëäù ïéîàéù éàðúá äæ ìë íðîà
çîö'ä ÷"äøä ãéâä ïëå ,íéä úòéø÷á 'ä íé úòéø÷î åðãîì äæ íâå ,íéîù
øôñá íâ àáåä ,â"øú ô"ùù ìéì) ò"éæ '÷ãö éðòéùåä' ïåùçð ÷òæù øçà ÷ø éë ,óåñ
וכ אנו אומרי במוצש"ק ב'זמר' איש חסיד היה
מהישועה פכ"א( שלא היה לו מזו ומחיה ולא בגד ללבוש ,יצא לשוק פגש בו אליהו
הנביא וציווהו למכרו כעבד תמורת 'שמונה מאות אל זהובי ' ,משנמכר אליהו
לעבד קיבל ע"ע לבנות ל'אדוניו' בני 'טרקלי ופלטרי' מפואר ,שיווע בחצי הלילה
ענני נורא עלילה – 'יזמתי ונמכרתי להעבידי לכבוד ולא לכבודי ,בורא עול בקני
השל זה הבני' ,אז ירדו מלאכי מרומי וכילו מלאכת הבני למחרת שחרר האדו
את אליהו הנביא ,הקשה הרה"ק רבי שלו מקאמינקא זי"ע את רבו הרה"ק ה'שר
שלו ' מבעלזא זי"ע ,מדוע הוצר אליהו הנביא להימכר לעבד ולקבל ע"ע לבנות
הבני  -א עלה ברצונו להעניק לאיש חסיד ס 'שמונה מאות אל זהובי ' מדוע
לא נת לו צ'יק )טשעק( ואפילו 'מזומני ' היה יכול להעניק לו ...ויענהו ,וכי נראה
למע"כ שהרשות נתונה לו לאליהו הנביא לעשות נסי ונפלאות ככל העולה ברצונו,
א הוא אי בידו לשנות מערכות הטבע רק בכוחה של מסירות נפש ,ואכ משנמכר
לעבד אז ורק אז עלה בידו לערו נס – לבנות טרקלי ופלטרי בלילה אחת.
וכ הוה מעשה בימיו של ה'חת סופר' זי"ע ,שהרב מפעזינג שלא היה מוסמ
למול )מטע השלטונות( מל גר שנתגייר ,והחל לזוב ד רב מהמילה עד שלא יכלו
לעצור את הד  ,ולא ידע הרב לשית עצות בנפשו ,שהרי ממה נפש א יקרא
לרופא לעצור שט הד  ,ויתברר לרופא הערל שהרב מל ללא רשיו המדינה ,ילשי
בפני השלטונות ויהא בזה חשש סכנה לכל אחינו בית ישראל בני מדינת אונגארי
)הונגריה( ,ומאיד א לא יטפלו בו תיפח רוחו ויצא הקול שמת הגר ,וזה עצמו נמי
סכנה לכל בני ישראל שבסביבה.
בצר לו פנה הרב מפעזינג אל ה'חת סופר' ,סיפר לו גופא דעובדא היכא הוי,
בבקשה שיורה לו ה'חת סופר' כדת מה לעשות ,הורה לו החת"ס ,שאי עצה ואי
תבונה אלא שילכו יחדיו  -הרב המוהל והגר אל שפת נהר הדונאי הזור בפאתי
פרעשבורג ויקפצו במסירות נפש למות  ,ובזה לכל הפחות רווח והצלה יעמוד לשאר
היהודי  ,קיבלו עליה את הדי באהבה ויצאו אל עבר הנהר .בהגיע סמו לנהר
וכבר עמדו ממש לקפו אל הנהר ,עצר זק אחד ושאל אנה פניכ מועדות,
בתחילה לא רצה הרב לגלות לו את דרכו האחרונה אשר הוא עושה זה עתה ,אבל
לאחר שההל הפציר בו רבות גילה לו את כל אשר אירע  ,אמר לו אותו זק וכי
עבור זה תפילו עצמכ לתוככי הנהר  -הנה יש עמדי סממני מרפא אשר בכוח
)ומקורו לרבי ניסי גאו ,בחיבור יפה
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ïåéñðá ãîòù ÷éãöä óñåé úà íéä äàø ùàø çñô ìù éòéáùã (â"ùú ö"ééøì úåçéùä
òáèä ìë ìèáúð ãéî øôéèåô úùàá
.ùôð úåøéñîì äðùä
קה
. ìàøùé éðá éðôì òø÷ðå ,åéðôì
íéä' (ãé÷ øåîæî è"çåù) ùøãîá åðéöî ïëå
éøáã ìò (ø"äôãá .æé íéçñô) ï"øä áúë êëå ìù åðåøà ,äàø äî ¯ ñåðéå äàø
øùàë éë ,ïøîàã åðééäå ,'íéì ãøåé óñåé
áéúë ,éîø àáø (:ð íéçñô) àøîâä
את סממני הרפואה ,וישימו

על גופו של

לרפא שט ד  ,ואכ ההל נת לה
הגר וחדל הד מלזוב.
בפנות לחזור העירה ,רצה הרב ליקח את ההל בעגלתו לפרעשבורג ,א לפליאתו
הרבה לא מצאו כי נעלמו עקבותיו ,אז הבי הרב שאותו הל לא היה כי א אליהו
הנביא זכור לטוב ,אשר נשלח מ שמיא להציל ממוות לחיי כפשוטו ממש.
בהגיע העירה פנה הרב מפעזינג אל מעונו של ה'חת סופר' ,ושטח בפניו את
תמיהתו א ביד הרבי לפעול שישלחו אלי את אליהו הנביא ,מדוע היה הרבי צרי
להוציא ממני את נשמתי ,ולא שלח לי מיד את מלא הברית אל ביתי ללא כל
פחד המיתה והטביעה ,נענה החת"ס ואמר לו בתמיהה ,את אליהו התשבי רצית
לראות ,א"א לזכות לכ בחינ  ,רק לאחר שקבלת על עצמ למסור את הנפש על
קדושת הש והצלת הכלל ,ש קנית הוד והדר להיות נמנה בי אות שאמרו
עליה 'אשרי מי שראה פניו'.
קה .ויש להוסי פרפרת נאה על פי דברי ה'שפת אמת' )פסח תרל"ה ד"ה וירא ישראל,
ועוד( שתמה על מה שאמרו חז"ל )שמו"ר פרשה כא ז( שהיה קטרוג גדול אצל
הי שהיו המשטיני טועני 'הללו עובדי עבודה זרה והללו' ,משמע שהיה מקו
להסתפק א לקרוע את הי עבור א לאו ,ולכאורה קשה אי יתכ לומר כדבר
הזה ,וכי משו כ הוציא הקב"ה את ישראל ממצרי כדי שימותו על הי  ,וכי
הלקה את מצרי בעשר מכות כדי שבסו יתגברו על בני ישראל בי .
ומבאר השפ"א דזה היה ברור שיזכו בני ישראל להינצל בדר נס והמצרי
יטבעו בתהומות בלב י  ,אמנ כל הדי ודברי היה א יזכו בני ישראל לכ
מצד הדי או רק מצד החסד ולפני משורת הדי ,ורצה הקב"ה לדחות טענת
המשטיני כדי שמדת הדי תסכי לקריעת י סו ,עכדה"ק.
ולפי מה שהארכנו בס"ד בפני  ,שהמסירות נפש של בני ישראל גרמה לקריעת
י סו ,ועל ידי שראה הי ארונו של יוס ]זו קדושתו של יוס הצדיק[ הסכי
להיקרע ,נמצאנו למדי ,שהמסירות נפש גורמת חסדי בעול ומכניעה את מדת
הדי שתסכי להשפיע שפע חסדי ורחמי לישראל.
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ìåãâ åéúååàú ìò øáâúîä éë åðééäå
,íéôøùå íéëàìîî øúåé áåùçå
ïåöø äàøéáå äîéàá íéùåò íäù íâä éë
íáëòîä øîåç íäì ïéà ìáà ,íðå÷
ùåãéç íåù ïéà ïëìå ,'ä úååöî íéé÷ìî
ãöîù íãå øùá ïë ïéàù äî ,íúãåáòá
àåäå ,íééîùâ íéøáã ìà êùîð åòáè
øøåòîå ,åøöé ìå÷á òîåù åðéàå ÷æçúî
àåä äæá ,éç ì¯àì àîö úåéäì åùôð úà
åúìòî ïëìå ä"á÷äì çåø úçð íøåâ
. קוíéëàìîä ïî øúåé ääåáâ

'êãñç íéîù ãò ìåãâ éë' (àé æð íéìäú)
íéîù ìòî ìåãâ éë' (ä ç÷ íéìäú) áéúëå
äîùì ïéùåòá ïàë ,ãöéë àä ,'êãñç
øàáîå ,"äîùì àìù ïéùåòá ïàëå
,êãñç íéîù ìòî ìåãâ äîùì ïéùåòáã
úåëøòî äðùîå ìèáî ä"á÷äù øîåìë
íùëã ,íéøáãä ïä ïäå .'åìéáùá íéîù
àéäù 'äîùì' ú"éùä úà ãáåò àåäù
ä"á÷ä äðùî êë ,òáèä êøãî äìòîì
éîð ïëìå ,åøåáò òáèäå äàéøáä ìë úà
ïéà éë ,÷éãöä óñåé éðôá íéä òø÷ð
éðôá éòáè øáã àåäù 'íé' ìù úåàéöî
äìòúî àåäù íùë ,äãéî ãâðë äãéîå
.òáèä êøãì õåçî âäðúäù éî
àåäù (äæî øúéå) êàìî úâéøãîì
'ä úâäðäì äëæé êë ,òáèä ïî äìòîì ìãåâ øòùì íéìåëé äéøáå êàìî ìë ïéàå
,øáãì äéàøå .òáèä êøãì ìòî åîò úøéñî' ìë ìò íãàä ìá÷éù øëùä
íéøöîî ìàøùé éðá åàöé íøèá äðäã ,åéúååàúå åéúåðåöø ìò åøáâúäá 'ùôð
àìå äàîåè éøòù è"îá íéò÷åùî åéä ò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä øîàù éôëå
úåìâî ìàâéäì éãë íãéá úåëæ äúéä øáãîá) ÷åñôä ìò 'íéãøç øôñ'ä íùá
éúù ä"á÷ä íäì ïúð ïë ìòå ,íéøöî äî ìàøùéìå á÷òéì øîàé úòë' (âë âë
åéäéù éãë äìéî íãå çñô íã úåöî àòâøá êéà íéàìôúî íäù 'ì¯à ìòô
òåãî øàáì êéøö äøåàëìå ,íéñéðì íééåàø ìéôòäì æ"äåòá íãå øùá çéìöî àãç
íøè íéä ìò 'äåöî' äæéà íäì ïúéð àì ä"á÷ä êà ,ãåáëä àñëì ãò òéâäìå
øôñî ïéà ãò úåàìôðå íéñéðì åëæé éðá ïéáå éðéá àåä ãåñ ,'ì÷' ¯ íäì äðåò
ïî øúåé íéä ìò íéñéðä åéä íéìåãâå] úåðåôö òãåé ù"áúé àåä êà éë ¯ ìàøùé
íéøîåàù åîëå ,íéøöîá åéäù íéñéðä êéøö äéä äîëå ,åéúåðåéñðå íãàä áì
íé÷åìà 'òáöà'á å÷ì íéøöîáù ,äãâääá
.åòáè ìò øáâúäì
, מעשה באשה אחת שהוצרכה לאיזה ישועה גדולה מאד למעלה מדר הטבע.קו
 אמר לה הרה"ק,ובאת לפני הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע והזכירה עצמה לטובה
 אלא שהרבי גדול, לא, אמרה לו האשה, וכי מלא אני, היא אוכל להושיעכ
 ופעל עבורה ישועה,( נענה הרה"ק ואמר לה – 'דאס יא' )אכ נכוני הדברי,ממלא
.גדולה

âé÷
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åäðéð àãç åäééååøúå ,òáèä êøãì ìòî
ïî ñåðéå çøáé íà éë ,àäá àä íééåìúå
àøîâå ,úåàìôðå íéñéðì äëæé äøéáòä
áø äéì øîà' (.ë) úåëøáá àéä äëåøò
ùéçøúàã íéðåùàø àðù éàî ,ééáàì àôô
ùéçøúî àìã ïðà àðù éàîå àñéð åäì
éøñî à÷ ååä éàî÷ äéì øîà ,àñéð ïì
ïðéøñî àì ïðà íùä úùåã÷à åäééùôð
.'íùä úùåã÷à ïéùôð

êéàå ,['äìåãâä ãé'á å÷ì óåñ íéá åìéàå
ïî íéîåøò åéä øùàë åìà íéñéðì åëæ
.úååöîä

éòéáù éðàùã ,ò"éæ 'øæð éðáà'ä õøéúå
ìà ìàøùé éðá åöô÷ù çñô ìù
ìù äçåë ìåãâå ,ùôð úåøéñî êåúî íéä
ìë úà óåãäìå ìèáì ùôð úåøéñî
íéðéèùîäå
íéâøè÷îäå
úåöéçîä
,íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéá íéìéãáîä
ò"éæ 'øëùùé éðá'ä áúë åìàä íéøáãë íé÷å÷æ åéä àìù ãò íäéúåðòè åîúñðå
äéîùî (ã"ë úåà à÷øôã àøâà)
ïéãä ãöî éë äåöî íåùì ìàøùé éðá
ìëéî ìàéçé éáø éáøä ìù àùéã÷ .(ç"òøú ô"ùù ìàåîùî íù) íéñéðì íééåàø åéä
äòåùé ìåòôì äöåøä ìëù ò"éæ áåùèàìæî
åðéàù äæ ïåâë ,òáèä éëøãî éåðéùá ñðå ìò æîø ïúð (åö÷ úåà) 'íéãéñç øôñ'áå
ìù òøæá ã÷ôéäì äöåøå ãéìåäì ìåëé ï"åð úåéúåàä øãñá éë ,êë
àìù äìåãâ äååöî úåùòì åì ùé ,àîéé÷ ùé 'ñð'ì äðäå ,åæì åæ úåëåîñ ê"îñå
íéëñîä ìë úà øáùé äæ éãé ìòå åòáèë éë ,ãå÷éðä éôì éåìúå úåéåòîùî éúù
¥ ,çåøáì äðååëä 'ñð'
¨
. קזúëøöðä äòåùéä ïéáì åðéá íéìéãáîä äâäðäì åòîùî 'ñð'å
 אימרה נפלאה שמעתי מכ"ק האדמ"ר מטשערנאביל שליט"א דב'חק יעקב' כתב.קז
,שהמצה האמצעית שבה מקיימי את מנהג ה'יח' תהא גדולה משאר המצות
.ורמז יש בדבר שה'שובר' עצמו הוא הגדול ביותר
 כי מובא בספרי,  ששמע בשיעור מפי אחד המגידי,מעשה באבר מדרי ארה"ק
 והוא מתקדש ומשבר את טבעו לעשות רצו,שבשעה שיהודי מתגבר על נסיו
 לאותו אבר. באותה שעה נפתחי כל שערי שמי ובידו לפעול כל מה דבעי,קונו
 ושכבה בחוסר אוני בבית החולי בעיר באר,הייתה ל"ע בת שחלתה במחלה
,  באחד הימי הוזקקו הרופאי לסממני רפואה יקרי שלא היו תחת יד,שבע
 בלית ברירה נסע האבר לתל אביב. ורק בעיר תל אביב הייתה אפשרות להשיג
 נתקל, משירד האבר מהאוטובוס על פתחה של תל אביב,לקנות הרפואה לבתו
 ובכוחות, תיכ התגבר האבר על יצרו ועצ את עיניו בכל כוחו,במראה שאינו הגו
 ויפ לקר, תיכ נזכר האבר באלו הדברי ששמע מפי המגיד.אדירי עמד בניסיו

÷ãé
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זווית ,ושפ את לבו בדמעות שליש לפני קונו ,שירח על בתו וישלח לה רפואה
שלימה מ השמי ...
משסיי האבר את תפילתו ,פנה להמשי בדרכו לחנות הרפואות ,ובתוכ"ד
התקשרו אליו בני ביתו ,בתחילה לא עלה בידה להוציא הגה מפיה רק בכתה מאי
הפוגות ,עד שנרגעה רוחה לאחר כמה רגעי  ,וסיפרו שבת התעוררה לפני כמה
רגעי  ,והרופאי שמיהרו לבודקה נדהמו לגלות שהמחלה החלה לרדת וכבר אינ
כל צור ברפואות ...הבט וראה כמה גדול כוחו של המתגבר על טבעו.
כתב הגאו בעל 'שבט הלוי' זצוק"ל )שה"ל ח"ד נה( במענה למי שביקש מאתו דר
תיקו במקו תעניות וסיגופי על עבירות חמורות ביותר ,ומעתיק ש את לשונו
של הרה"ק ה'ישמח משה' זי"ע )בספרו ח"ג י"ח( שבחלומו גונב באזנו מ השמי  ,כי
אכ ,כל הפורש מדבר עבירה עליו לסג עצמו בצער בכדי לכפר על העוו ,מכל
מקו מי שכבר משוקע בעוו ונשתרש בחטא ,א מתגבר לעזוב את דרכיו הרי
עצ הפרישה מ העבירה צער גדול היא לו ,ממילא יצא בכ ידי חובת הצער
שעליו לעבור .ומסיי בשה"ל ,שא שאי פוסקי הלכה מ החלו ' ,העני מצד
עצמו יראה אמיתי'.
ולא רק בעני הקדושה הדברי אמורי  ,אלא בכל עני שהאד 'משבר את טבעו',
מעשה ביהודי שנכנס בערש"ק אחר חצות אל הגה"צ רבי אלחנ היילפרי זצוק"ל
בביתו שבלאנדא ,וכה אמר לו 'אי בי א שיינער איד' )הנני יהודי נכבד ונשוא פני(
וא קול ערב יש לי ,מ הראוי שתכבדוני ב'תפילת מוס' למחרת בבית מדרשכ ...
ענהו רבי אלחנ ,הנה בית המדרש של בני הקהילה הוא ,ולאחד מבני הקהילה יש
יא"צ בשבוע הבעל"ט וה'עמוד' שיי אליו ,גש נא אליו וטול רשות מאתו להתפלל
לפני העמוד במקומו .מיהר ה'נכבד' אל היהודי הלז שהיה בעל בעמיו ,וביקש מאתו
כנ"ל .כי ברצונו לגשת ל'מוס' אחרי שהוא יהודי נכבד וג קולו ערב ונעי  .היהודי
התגבר על מידותיו )שלא להשיב לו גמולו כהעזתו( ומיד הסכי לוותר לו .ועדיי לא
נרגע ה'נכבד' ,והוסי לשאול ,וכי מע"כ חושב שאעשה זאת עבורו בחינ  ,וכי
אתפלל לפני העמוד במקומכ ללא 'תשלו ' כנהוג לשל לחז נאה ומופלא כמוני...
שוב עצר בעצמו היהודי ,ובנחת שאלו – איזה סכו ירצה את הוד כבודו ...ענהו
הנכבד ,שעל סכו הגו של מאתיי פונט יש מה לדבר .בעוז ותעצומות התגבר
הלה על מידותיו ,הוציא מאמתחתו מאתיי פונט טבי ותקילי ונתנ לנכבד...
לא עברו אלא כב' שעות ,ובהתרגשות פנה הבעה"ב לרבי אלחנ ושאלו הא
הרב שלח אלי 'שליח ציבור' ,הנה וויתרתי לו על העמוד ,ושתקתי על החוצפה,
וראה זה פלא ,מיד אחר שעה עלו המניות )סטאקס( אשר לי בכפליי  ...הרי ל
כוחה של התגברות היצר ,ובעיקר של עבודת המידות והמוותר משלו.
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äéîùî àéáî ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä
ïéìøà÷î äîìù éáø ÷"äøäã
áåúëä øåàéáá (ïñéð ç"øì ïøäà úéá) ò"éæ
)àåä çñô çáæ íúøîàå' (æë áé úåîù

÷åè

çñô ,øöéä úà çåáæì åöøú íà ''äì
åöô÷úå åçñôú éæà 'éô Y 'äì àåä
äìòî äìòî äìòé øöéä úçéáæá éë) 'ä ìà
 (ãåáëä àñë ãòקח.

מספרי כי בעיר לעלוב דר ערל זק ב מאה ושמונה עשרה שחלה ונפל למשכב
עד שהגיע לשערי מות ,חשו צאצאיו למיטתו והביאו לש את אנשי דת שיהיו
עמו לקראת מיתתו ,א הגוי החווה לה בידו שאינו צרי לכל זאת ,ושישלחו את
כל האנשי האמורי לטפל במיתה ובקבורה מעל פניו ,ואכ ,לא עברו כמה ימי ,
ואותו זק יצא מכלל סכנה והבריא לגמרי .צאצאיו שנתפלאו לנוכח 'נבואתו' שאלוהו
מני ידע שאינו עומד למות ,השיב לה הגוי שבשנות ילדותו הבחי פע כי בכל
לילה מתגלגל הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע ממעלה ההר עד תחתיתו ,שש היה
'נהר' והיה 'תבר גזיזי דברדא' )משבר הקרח( וטובל טבילה של טהרה ,ומאחר שהיה
נער רע מעללי ככל הגויי החליט לעשות מעשה ,ומני אותו היו החל לפזר בכל
לילה קוד חצות חלקי ושברי זכוכית על פני הקרח ,וכאשר הגיע הרר"ד להתגלגל
את ההר היה נפצע בכל חלקי גופו מחמת שברי הזכוכית .לא עברו ימי מועטי ,
והוריי הבחינו שהנני נעדר מהבית בכל לילה ולילה ,ומששמעו מפי את אשר אני
מעולל בכל לילה ולילה הזדעזעו ,כי שמעו של הרר"ד היה ידוע ג בקרב גויי האר
כי איש אלוקי קדוש הוא ,הוריי שחששו מקפידתו הורו לי למהר אל ביתו ולבקש
את סליחתו על המעשה הרע הזה ,משבאתי אליו וסיפרתי לו על מעשי הנלוזי ,
פנה אלי בבת שחוק ואמר לי ,האתה הוא זה שעל יד העמידני הקב"ה בניסיו שלא
אל לטבול לטהרה ,וב"ה שזכיתי לעמוד בניסיו זה ,על כ בר אברכ שתזכה
להארי ימי עד מאה ועשרי שני  ,והנה  -סיי הגוי ,עדיי יש לי עוד שנתיי
ימי לחיות עלי אדמות עד שאגיע לגיל מאה ועשרי .
עלינו ללמוד מהאי עובדא עד היכ גדלה מעלת מסירות נפש ,שנתמלא אותו
צדיק בשמחה רבה כל כ עד שביר את הגוי בברכה נדירה ,אשר לא ידוע לנו
על עוד אחד אפילו מאחינו בני ישראל שזכה מעמו לברכה נעלית זו.
קח .והנה נאמר בפר' בא )שמות יג ד( 'היו את יוצאי בחודש האביב' ,ופירש
רש"י 'וכי לא היינו יודעי באיזה חודש יצאו ,אלא כ אמר לה  ,ראו חסד
שגמלכ  ,שהוציא אתכ בחודש שהוא כשר לצאת ,לא חמה ולא צינה ולא גשמי ',
ואמרו צדיקי לרמז ,שכא לימדה תורה ש)בחג הפסח( על האד לעמול לשמור
את מזגו שלא יבא לידי חמה או צינה שלא במקומ  ,כי מצד אחד צרי התלהבות
ורשפי אש קודש בעבודת ה' ,ולאיד גיסא בעת ניסיו צרי להיות קר כקרח ולצנ
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æè÷

áéúëãë äøéù øîåì éåàøä ïî åæ äòùá
.'äðéø íéòùø ãåáàá' (é àé éìùî)

 מסירות נפש למע שמו- ברו המקדש שמו
באהבה

ìò éà÷ 'àåáéå'ù ,ã"éøäîä øàáî àìà
,ùåøéô ,ìàøùé éðáî ãçàå ãçà ìë
íéäù åùéâøäå åðéîàä íîöò ìàøùé éðáã
,íéøöîî íòéùåäì íäéðôá òø÷éäì ãîåò
åììä' ¯ âåøè÷ ùéù åòãé ãáá ãá íðîà
íäî ãçà ìëå ,'äøæ äãåáò éãáåò åììäå
àèç åãáì àåäù ,âåøè÷ä åéìòù áùç
àìéîîå ,äîéìù äáåùúá áù àì ïééãòå
åìöðéé ìàøùé éðá øàùå íéá òáèé àåä
ïéá 'àåáéå' åøîåà åäæå ,íéä íäì òø÷éå
ìëù Y ìàøùé äðçî ïéáå íéøöî äðçî
úåðçîä éðù ïéá åîöò úà ñéðëä éãåäé
,ìàøùé úéá ìë íò ìöðéé àì àîù Y
øáã' Y ä"á÷ä íååéöù øçàî íå÷î ìëîå
íéì íìåë åöô÷ ,'åòñéå ìàøùé éðá ìà
'ä éååéö íéé÷ì éãë òåáèì úðî ìò
. קטùôð úåøéñîá

àøîâá åøîàù ã"éøäîä äù÷ä ãåò
éëàìî åù÷á ïðçåé 'ø øîà' (:é äìéâî)
äùòî ä"á÷ä øîà äøéù øîåì úøùä
,'äøéù íéøîåà íúàå íéá íéòáåè éãé
à÷ééã éøä ,åæ àéä äðòè äî ,äù÷å

êàìî òñéå' (ë¯èé ãé) äøåú äøîà
äðçî éðôì êìåää íé÷åìàä
ïðòä ãåîò òñéå ,íäéøçàî êìéå ìàøùé
äðçî ïéá àåáéå ,íäéøçàî ãåîòéå íäéðôî
÷"äøä äù÷äå .'ìàøùé äðçî ïéáå íéøöî
äéä åèåùô éôìã ò"éæ àæìòáî ã"éøäî
éà÷ éøäã ,íéáø ïåùìá 'åàåáéå' øîåì åì
,ïðòä ãåîò ìòå íé÷åìàä êàìî ìò
åãîò äúòå íäéðôì íéëìåä åéä ãéîúù
ïåùì 'àåáéå' áúë òåãîå ,íäéøçàî åàáå
.ãéçé

 והוא עני של מסירות נפש להיות שולט על,את כוח התאווה אשר בוער בקרבו
.נטיות לבו ולהשתמש בה כרצו השי"ת
כיוצא בזה פירש הרה"ק ה'אמרי חיי ' מוויזני זי"ע את הפסוק )משלי כב ה( 'צני
 שהמשכיל שומר את נפשו שלא להשתמש,' פחי בדר עקש שומר נפשו ירחק מה
,ב'צני ופחי ' אלו הקרירות והחמימות 'בדר עיקש' ולהפו את ה'יוצרות' חלילה
.רק ישתמש בכל מדה בזמנה ובמקומה הראויי והמיועדי לה
 בחג הפסח שנת תרל"ו לפ"ק היה הרה"ק ה'דברי חיי ' מצאנז זי"ע חולה.קט
 והיה שוכב על ערש דוי בחליו האחרו קוד הסתלקותו ]נלב"ע,וחלש מאד
 ומחמת חולשתו לא היה יכול לאכול והקיא,[ ביו כ"ה ניס,כמה ימי אחרי כ
 א כאשר הגיע למצוות אכילת מצה נטל חתיכה גדולה,כל מה שהכניס לתו פיו
 והתחיל לאכול,של מצת מצוה כדי לקיי מצות אכילת מצה למהדרי מ המהדרי
 משהבחי בכ בנו הרה"ק רבי ברו מגארלי זי"ע ניגש בהיחבא אל,במסירות נפש
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¤ © ,ìàøùé ìù äùòî ä"á÷ä øîà' íøîåà éîð åäæå
íéëàìîä íéáùçð änae
íîöò íéøñåî íäù úòá ìàøùé éôìë íéøîåà íúàå íéá ïéòáåè éãé
 'äøéùקיíäì øîàù 'ä ïåöø íéé÷ì íéá òáèéäì ¯ éáéáç ééðá åìà éãé äùòî ,
íéöôå÷ Y íéá ïéòáåè ,ìàøùé éðá íò
'.'åòñéå
éîù ùã÷ì ùôð úåøéñîá íéä êåúì
áùéå) úîà úôùä ÷"äøä øàéáù åîëå úåáéùç åæéà ,äøéù íéøîåà íúàå ,íìåòá
'ùôðä úåøéñî' úîåòì íëìù äøéùì ùé
ùøãîá àúéàã äî (ùøãîá ä"ã æ"ìøú

מקומו והוריד לו מעט מ המצה כדי שלא יתאמ לאכול הכל ,א הרה"ק מצאנז
הבחי בו ומיד ק ממקומו ונטל לעצמו עוד שיעור מצה ובמסירות נפש אכל את
הכל .כאשר סיי לאכול אמר ,שבכוונה תחילה אכל את המצה במסירות נפש כדי
ללמד את בניו אחריו ,שכדי לקיי מצות עשה מדאורייתא צרי מסירות נפש.
כמעשיו באכילת מצה כ עשה ג באכילת מרור ,שנטל לעצמו שיעור גדול של
מרור כדי לצאת ידי כל הדעות ואכל את כולו ,ובתו האכילה הסביר טעמו ונימוקו,
שברצונו ללמד שא כדי לקיי מצוה דרבנ ]דהא קיימא ל )פסחי קכ' (.מרור
בזמ הזה דרבנ'[ צרי מסירות נפש .ולא זו בלבד ,אלא א ב'כור' נטל מצה
ומרור בהרחבה ואכל במס"נ ,והסביר שברצונו ללמד שא מנהג ישראל צרי לקיי
במסירות נפש ]שהרי כל אכילת כור היא זכר למקדש כהלל ,ועתה שאי לנו קרב
פסח א הלל מודה שאי חובה לאכול ולכרו מצה ומרור ביחד[ .הצד השוה
שביניה  ,שכל דבר שיש בו זיק וקשר לעבודת ה' ומצוותיו נצר לה מסירות
נפש ,וזו היתה צוואתו של הרה"ק מצאנז לדורות עול .
קי .באופ אחר מתאמרא לפרש מאמר זה משמיה דהרה"ק רבי שמואל שמעלקא
מניקלשבורג זי"ע )הובא ב'מאור ושמש' רמזי שביעי של פסח ,וכבר נמצא כ ב'חנוכת התורה'
בש הרבי ר' העשיל מקראקא זצ"ל( ,דאצל סנחריב אמרו חז"ל )סנהדרי צה (:שמתו כל
חייליו בלילה אחד על ידי ששמעו מתיקות השירה שאמרו מלאכי השרת ולא יכלו
עמוד מרוב מתיקות ,כמו כ כא רצו המלאכי לומר שירה שעל ידי מתיקות
השירה תצא נפש של פרעה וכל חילו ,אול לזאת השיב לה קוב"ה 'מעשה ידי
טובעי בי ' כלומר המצרי השליכו בי את בני שה מעשה ידי' ,ואת אומרי
שירה'  -פירוש ואת רוצי להרג ע"י שירה ,הלא צרי לעונש במדה כנגד מדה,
שכמו שהרגו את ישראל על ידי מי ידונו ג ה שיטבעו במי י סו .והשתא
יבואר שפיר ,דכל ההתנגדות היתה רק שימותו במי ולא ימותו מרוב מתיקות
ודביקות בחי העולמי  ,אבל על עצ השירה לא היה שו עיכוב ,ואדרבה ראוי
לומר שירה בשעה שטוב וחסד לישראל ,ולכ שפיר יכלו המלאכי לומר שירה.
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çé÷

äøéáò øáãî åìéöäì ìàøùé ùéà ' קיאïàîéå' óñåéá øåîàä ìò (ä æô ø"øá)
åùôð øåñîì ïëåî àåä øùà åøëæéäá àåä ãåîì äì øîà' Y (ä èì úéùàøá)
àáà úéá éáäåàî øçåá úåéäì ä"á÷ä
.ì"ëò .àøåáä éååéö øåáòá
øçáà àîùå êéì òîùà ,'åëå äìåòì
úåâøãìå éì äî êááìá øîàú ìà ì"æç åàáù ,'ïáø÷ä ïî ìñôàå äìåòì
ùôð úåøéñî ìù åìà úåéàìéò
ìèéáù ãáìá åæ àì óñåéù ,åðãîìì
ìë úîàá éë ,äééìò éðáì íéëééùä úà ùøéâå øáãá 'ïàéî' óà àìà åðåöø
ìë ïëù ,äø÷éòî úëøôåî åæ äáùçî õôç àì óàù åðîî åøîâì ø"äöéä
à÷ååã àåä ùôð úåøéñî ìù äúåäî úåçåëä åéä ïééðî åøàéá êë ìòå ,äøéáòá
,ä"á÷ä õôç à÷ééã äæáå ,éùå÷ä íå÷îá êéà äöò åì àöî óñåéù' àìà ,'ïàîì'
ùôð úåøéñî äæ ïéà 'øåîâ ÷éãö'ì ìáà ãöî ,äá ïàéîù ãò äåàúä ìë ùøâì
...øáãá äù÷úî åðéàù øçàî ììë åùôð øåñîì éàãå ïëåî àåä éøä áùçù
ìàøùé ùéà ìë ïëù ,ä"á÷ä øåáòá
ìùåîä çåø íà' (ã é úìä÷) øîàð äðäå ïéáéåçîù úåøéáò 'âá åùôð øåñîì ïëåî
,'çðú ìà êîå÷î êéìò äìòú
àøåáä äåöé íà àìäå ,íäéìò úåîì
àøöéã àçåø ïéà' ïúðåé íåâøúá ùøéôå êéà ë"àå äöåøî äéä äìåòì åäìòéù
êìò ÷ñéîì øáâúîå êá ìéúî àùéá åá ïéàù øáãá ø"äöéä úöòì òîùé
àì äéá í÷éîì âéäðà úåäã áè êøúà úåéäì åì äî ,øîåìë .'úåùôð úðëñ
øáâúîå êá ìùåî òøä øöéä ìù åçåø íà) '÷åáùú ùåãé÷ ìò åîöò úéîéù éãé ìò ùåã÷
àì åá ãåîòì âäåð úééäù áåèä íå÷îä ,êéìò úåìòì íééçá åãåòá ùåã÷ úåéäì ïúéð éøäå ,'ä
ø"äöéä ìù åúðååë ø÷éò éë äðååëäå .(áåæòú øúååé ãåòå ,äìåòì úåéäì øçáéäìå åúåéç
úà ìéôîù éãé ìò íãàä úà øåáùì úîà úôùä íééñîå .úåîãà éìò íééçá
àá áåùå ,àèçá ìùëðù ìò åáø÷á åçåø ìëì òééñî äæ ïåáùç éë úîàå ,ì"æå
 ויש שפירשו שבא לרמז על הכח, הנה ה'טע ' על תיבת 'וימא' הוא שלשלת.קיא
של יוס לעמוד בנסיו בהיזכרו מקור מחצבתו מהאבות הקדושי אברה
 שמכח העמידה, עוד פירשו כעי זה.יצחק ויעקב ולא רצה לנתק את שלשלת הזהב
.בנסיו זכה לו ולכל שלשלת הדורות של כלל ישראל
 שישי,וממוצא הדברי למדנו כלפי הנסיונות של כל אחד ואחד באשר הוא
אל ליבו את שלשלת הדורות אבותיו ואבות אבותיו עד האבות הקדושי ולאיד
 ועל ידי זה יהא בו הכח להתגבר ושלא,את כל הדורות העתידי יוצאי חלציו
.לנתק את השלשלת
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êìîä äîìù øéäæä êë ìòå .ùåàéé éãéì
ì"çø êá ìùî øöéä íà óàù åúîëçá
èú ìà ,êîå÷î úà áåæòú àì ïééãò
,úééäù äî êðéà øáë ïëàù áåùçì åéøçà
êéúåâäðä ìë úà áåæòú àì àìà
 úåáåèäקיב.

÷èé

âç úà âåçì äëæðù åðîò åðé÷åìà 'ä éäé
úåéðçåøá úåøç ,åðúåøç ïîæë úåöîä
àøåäðå àôåâ úåéøá êåúî ,úåéîùâáå
ìàøùé ìë íò ìâøì úåìòì äëæðå ,àéìòî
ãò íéî åàá éë' åðúòòåù òîùéå ,åðéçà
.ïîà øîàðå ,ïãéã äøäîá åðòéùåéå 'ùôð

קיב .משל למה הדבר דומה לשני עשירי שהתהפ עליה הגלגל וירדו מנכסיה ,
האחד החליט להיות 'ברו כתוכו' ,הוריד את בגדי הכבוד אשר לו ולבש בגדי
מטולאי כשאר דלת הע  ,רעהו לעומתו גמר בדעתו להמשי להראות כלפי חו
כי עשיר הוא ,ועדיי המשי להל כמנהג בעלי בתי חשובי באיצטלא של משי,
לא ארכו הימי עד שהעשיר המתחזה הצליח להשתק ולעמוד שוב על רגליו ,כי
כל סובביו סברו שעשיר הוא והלוו לו סכומי הגוני בנקל כי בטחו בו ו'בכספו',
לעומתו רעהו נשאר בעניותו ,שמאחר שראו הכל כי דל הוא ואי ידו משגת הפנו
לו עור ולא הלוו לו אפילו פרוטה אחת .וכ ממש נדמה אותו יצר הרע ,שראשית
לכל זומ להוריד את 'כתונת הפסי ' ולשכנע את האד שיהא 'איש אמת' ...וישנה
אורחותיו לנהוג כפי 'פנימיות ליבו' ,א צרי להתחזק כנגדו אפילו בזמ נפילה וירידה.
ואכ מצינו לאבותינו שנגאלו ממצרי בזכות שלא שינו את שמ לשונ ולבוש ,
כלומר ,שא שהיו בטומאת אר מצרי  ,א לא שינו את עצמ כלל להתערב
בגויי וללמוד ממעשיה  ,אלא התנהגו כמימי ימימה ,ובשכר זאת נבדלו מה
וזכו להיגאל.

