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ונפשו  לבו חלונות  יפתח - פתח לי פתחו 
הגדול האור את  לקבל 

àúéà÷"äåæá(.çì á"ç)øéäð äåä àðúå'
,æåîúã äôå÷úã àîåéë àéìéì

ä"áå÷ã éåðéã àîò ìë àîçåäìéìä åúåà)

,æåîú úôå÷úá íåéä éøäöáë øéàî øåàä äéä

(íéøöîá ä"á÷ä ìù åðéã úà íòä ìë 'åàøå',
áéúëã(áé èì÷ íéìäú)øéàé íåéë äìéìå'

øéàî íéøåã øåãì óàå ,'äøåàë äëùçë
.íùâå çåøá äæä äìéìá ä"á÷ä åðìdyxtd x`açñô ìù éò éáù Y çñô -

íðîàéôë ,äðëä äæéà êøöð äæì
ò"éæ 'ìàøùé úãåáò'ä ìéùîäù

(â"äáùì),ùîùä øåàî úåðäéì éãëã
äìéçú çåúôì êéøö äéðø÷á úçøåæä
íàù' ,åéúåðåìçå åéúåúìã éøòù úà
çåøæì äîçä ìëåú àì íéîåúñ åéäé
íéìéñëä ïéá å÷ìç àäéå 'úéáäì

å"ç êùåçá íéëìåääààààìò éîð éëäå ,
Y ãòåî ãåòáî åîöò úà ïéëäì íãàä
ìëåéù éãë åáì úåðåìçå úåúìã çåúôì

אל א. וילך  הטשולנט, תורת רזי את  ללמוד נפשו שאבתה דהו למאן המשילו וכבר

פרטיה  בכל הטשולנט הלכות  כל את יום כארבעים מפיו ולמד הגדול ה'מומחה'

בונדלעך וכמה בשר כמה שום, וכמה מלח  כמה – משסיים (˘ÈÚÂÚ˙)ודקדוקיה וכו',

ערב הגיע וכבר לביתו משבא מומחיותו... על המעידה 'תעודה' וקיבל פה על נבחן

טשולנט  לנו והעמד המבשלים לבית  הכנס כוחך  הראנו נו, הבית, בני לו אמרו שבת 

הרע ריחו והנה הטשולנט לסיר 'פתיחה' עשו וכבר השב"ק יום בהגיע ודין... כדת

כלות עד המתין – השולחן את עזב פנים בבושת  מרחקים... למרחק נודף והדוחה

בינונים קטנים כוכבים ג' ליציאת ילמדנו (·ÂÓˆ˘"˜)נפשו אמר, וכה רבו, לבית ומיהר

הבהמות, למאכל אפילו ראוי היה לא  הטשולנט של וטעמו שריחו חטאתי מה רבינו

הקדירה  שאת במקצת  הודאה ממנו שהוציא עד מעומק, לפנים בעומק  הרב בירר

דאשתקד  טשולנט בשיירי הייתה מלאה זו וקדירה המטונפות , הקדירות  ממקום לקח

'נעבעך' כאותו וחרולים... קמשונים בהם עלו אל (ÔÎÒÓ)וכבר ניגש אם דומים אנו

ששהינו  הטינוף משיירי עצמנו את  ננקה לא אבל התלהבות  אש מתוך  הפסח חג

בו... יש רע וריח טעם מה עתה... עד בו

השנה  ימי בכל לומר עלמא  שנהוג זי"ע  מסאטמאר הרה"ק משם אומרים וכך

מה  של 'רשע ' בו גוערין אין ומדוע  נשתנה, 'מה של 'חכם' הנך אוי לזלזל כשרוצים

ט"ו  בליל בא זה 'חכם' הנה כי לה, מפרק והוא לה מותיב הוא  'תם', לכה"פ או נשתנה

זה  היום... עד היית  היכן ה'... ציוה אשר והחוקים העדות  מה לשאול ומתחיל בניסן

שנפל  כמי עתה בא וזה והחוקים', העדות 'מה בבירור עסוקים הכל ועדנים עידן כבר
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õøàì øéàîä ìåãâä øåàä úà ìá÷ì
äìéìä äæá äéìò íéøãìåáááá.

êéîñäò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä äæì
(ä"òøú à"à)ì"æç éøáãî

(:á äöéá)àðãéàä àãìéúîã äöéá ìë'
äëæéù éãë éë .'äì äøîâ ìåîúàî
àåáúå äöéáä 'øîâú' ïëàù íãàä
ïîåæîå ïëåî úåéäì åì ùé Y äúéìëúì

'äì äøîâ ìåîúàî' Y 'ìåîúàî'ïëìå)

(ù"ééò ,äøò÷á äöéá íéçéðî.

ìò÷"äøä íùá åöéìîä åìà íéðîæ
àîéé÷ã äî ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä

ïì(ò ã"åé ò"åù)èìôéîì éãéøèã éãééà'
'òìá àìíòè åòìáù íéìë úìòâä úòá)

íòè òìåáå øæåç éìëäù íéøîåà ïéà ,øåñéà

(íìåòì åøñàéå ,íéîä êåúì èìôðù øåñéàä,
íãéá ïéà èåìôì íéãåøè íéìëäù ïåéëã
êøã' ïéðòì êà ,äòù äúåàá òåìáì íâ

,í"éøä øîà 'äãåáòäíéøáãäù
,çñôä âç éðôìù íéîéä ìò íéøåîà
úà ÷åãáì ãåøèå ÷åñò éãåäé ìëù

ה'חולם' לזה והחוקים... העדות  מה נא, אמור ושואל, והכוכבים... השמים מן הרגע בזה

'חכם  אותו ומכנים השנה במשך  לגעור שרוצים מי את  נשתנה.מדמים מה של '

חמץ שבין בהבדל לבאר מצינו וכן טוב, בעשה ולעשות  לפעול – האדם כל זה כי

אלא ומים, מקמח נעשו שניהם והרי – אין ומצה המצה ואת 'מניחים ' החמץ שאת

עמו ועוסקים עושים הזמן כל אלא לרגע ליצר מניחים המרמז חמץ  נשאר זה ולכן ,

דאסוותא  מיכלא דמהימנותא, מיכלא – מצה נעשה וזה לו, והדומה ...(¯ÂÙ‡‰)הרע 

' כתיב לה' בשעיר זי"ע , מסאטמאר הרה"ק  לה רמז ÊËחטאת'ועשהו וכן ‡¯˜ÈÂ)

(Ë'לה ששיך  מי כי בשעיר עושה– ואילו לזוז, מבלי בעצלות  יושב  ואינו ופועל

'ועשהו' ביה כתיב לא כחטאת  בא לכפר שעיקרו אף È)לעזאזל Ì˘) של יסודו כי ,

אם  הופכין, לו שאין כאבן מונח אלא 'עושה' שאינו לעזאזל, – צד לאותו הבא 

וכיו"ב ... הארצות  עמי בישיבת  אם במיטה,

בחודש ב. עסקנים אליו נכנסו שפעם זי"ע, מסאטמאר יואל רבי הרה"ק על מסופר

לקבלם  סירב הוא  אך  הקדושים, מוסדותיו של ממונות בעניני עמו לדבר ורצו ניסן

זי"ע  מקראלי יהושע  רבי הרה"ק  אמר כי עמו, הקודשונימוקו לרוח זוכה  שאינו  מי

ירושלים גאב"ד זצ"ל פריינד אריה  משה  רבי [והגה"צ אנושי בגדר  אינו הסדר בליל 

יותר הרבה  חריפה  בנוסחא זקינו  בשם מסר מקראלי, הרה"ק מצאצאי שהיה ת"ו

שלא הוא  מובהק סימן הכיפורים וביום  הסדר בליל  אליהו לגילוי זוכה  שאינו 'מי

להתכונן  מרעיתו עדת  את  לעורר בזה  התכוון ובוודאי סיני', הר על  רגליו  עמדו

ממונות בעניני עמו לדבר שביקשו  לאלו  אמר  ובכך  הסדר ], ליל לקראת כראוי

החג . אחרי אליו  שיבואו 
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ùôçî àåä íàå ,ø"äöéä äæ õîçä
ù"ë åèìåôìå åø÷åòì éãë òøä øçà
àöîð ,ùãç øåñéà òìåá åðéàù
ìëî é÷ð àåä éøä úåöîä âçì åàåááù

.ïåòå äøéáò õîùâçá åøîà íàå
úåëåñä(á"ëô øåîà úùøô àîåçðú)ïåùàø'

,úååöîá íéãåøèã ïåéë 'úåðååò ïåáùçì
øåòéáá íé÷ñåòù çñôä âçá ù"ë

õîçä(øöéä ìà æîøîä)ââââ.

ניסי תכלית  – אלוקינו אחד יודע אני אחד
ש'אני להכיר בהם  והסיפור מצרים  יציאת 

אחר' ולא  הוא 

äðäçñôä âç úàø÷ì äðëää ø÷éò
'äá äðåîàä ïéðòá àéäåîë ,

êåðéçä øôñá áúëù(àë äååöî)ïëìã
íéîòô äîëå äîë åúøåúá àøåáä åðååéö

,íéøöî úàéöé úøéëæ úååöîàåä éë
åðúøåúá ÷æç ãåîòå ìåãâ ãåñé

åðéúðåîàåíìåò ïåãà àåäù øéëðù ,
àåäå äååä àåäå äéä àåäå ,êìî øùà
íìåò úâäðä úåðùì ,äøàôúá äéäé

.äòùå úò ìëá áåèä åðåöøë

ïëåäøåúá áéúë(à é úåîù)ïòîìå
úà êðá ïáå êðá éðæàá øôñú
éúåúåà úàå íéøöîá éúììòúä øùà

'ä éðà éë íúòãéå íá éúîù øùàäæå .
åðúàö ãòåî - åììä íéðîæ ó÷åú

íéøöîîãçà ìëá äðåîà ùéøùäì
ìàøùé éðáî ãçàåïåãà àåä àøåáä éë ,

äùò åãáì àåäå ,ìëä åãéáå ,ìëä
íéùòîä ìëì äùòéå äùåòåããããàø÷îå .

מלאג. אשפתות חובק  הנשר את  וראה הביצות בין שעבר למי להמשיל אמרו הנה

וא אליו  נענה וטיט, מקומך מררפש בשמים נשר, חיותנשר בין יושב  לך  מה ,

הגביה  הבין הנשר ואכן, וטיט... ברפש מתגוללים והם עוף להגביה בידם שאין קטנות

והיו  בעצמם האמינו לא ממצרים בעודם ישראל בני כך גבוה, מעל גבוה ועלה עוף

ראיתם  אתם – אותם והגביה הקב"ה שבא  עד וטיט, רפש יושבי אשפתות  כחובקי

עמכם דברתי השמים מן כנפיכי על  אתכם הנשרים,ואשא  אלו דוגמת נשרים

תפילתם, גבי היה וכן למעלה. למעלה – האמיתי  מקומכם איה לכם שהודעתי

משזעקו  אבל במ"ט, אנו הרי תפילתנו לקול ישמע  הקב "ה וכי חשבו דבר תחילת 

'אנכי  וזהו מקומם. שבשמים ראו אז אלוקים' 'וישמע  ברירה, בלית העבודה מתוך 

ואמלאהו' פיך  הרחב  מצרים מארץ המעלך  אלוקיך È‡)ה' ‡Ù ÌÈÏ‰˙)וברש"י הרחב,

- לבך,פיך  תאות כל ממני -לשאול זה ואמלאהו וכח אמלא . תשאל אשר ככל

מצרים'. מארץ המעלך ה "א ש'אנוכי בשעה להם נתגלה

מה ד. חייו, ימי על ומחשבות  דמיונות מיני כל לאדם יש צעירותו בימי כלל, בדרך

לשנות הגיעו עם אמנם הענינים. שאר וכל ומזוני, חיי בני בעניין עמו יהיה

עולמו, ומנהל מנהיג הקב "ה כי ענינים ועוד בעוד מכיר הינו לזמן מזמן הרי העמידה,
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áåúëä øáéã àìî(á é úåîù)ïòîìå'
...øôñú'ä éðà éë íúòãéååäæù éøä ,'

íéñðä øàùå úåëîä øùò úéìëú ø÷éò
'ä úåàìôðå éùòî çáùé øåãì øåãù Y

åàåáé äæ éãé ìòå .íéøöî úàéöé éñéðá
'ä úâäðäá ïéîàäì ,äðåîàä úøëäì
èøôå èøô ìëá - úéèøôä åúçâùäå
äîéîú äðåîàá íìåòá ùçøúîäääää,

שהמליצו, ויש איש'. בלב  מחשבות 'רבות  כפי ולא  הבורא, רצון כפי יהיה דבר וסוף

ירימו  אזי שכנגדו, הצבא  בפני נכנע אחת מדינה צבא כאשר המלחמות  מנהג כמו כי

המדינה  מרות  את עצמם על מקבלים שהם להראות  כניעה, כאות לבן' 'דגל הנכנעים

שערותיו  מתחילים העמידה לשנות בהגיעו האדם, גבי כן כמו אותם, המנצחת 

שיער  עוד מוציא  שבועות  כמה שמידי – הקב "ה לגבי לבן דגל כעין והוא להלבין,

והנ עצמי, את מכניע  הנני פלוני בענין אף ולומר הכנעתו, להראות כי לבן, מכיר ני

אך וכו'. וכו' ענין בעוד להודות  מוסיף ואח"כ אנכי, ולא המנהיג הוא עולם בורא 

דעתו  ומבטל כוחותיו, על וסומך  בוטח אינו בצעירותו וכבר בראשו, עיניו החכם

בשלימות . להקב"ה

האמונה, אור ובא  מאיר הזה בלילה כי – פסחים בלילי קיטל לובשים לכן אולי

ונכנעובזה מכיר  וכולו שם, ושערה פה  שערה  רק לא  לבן' ש'כולו האדם  מראה 

כולו העולם  הנהגת  בכל  והממשלה הכח ובידו  עולם  אדון כי הבורא  ממשלת .תחת

בתמימותה. יהבו ה' על להשליך  לחקור והעיקר כי מבלי העתידות , אחר ולהתבונן

זי"ע  מרימנוב  הירש צבי רבי הרה"ק  וכדברי בטח', ילך  בתום ÊÏÚ·Ó‡)'הולך  È"¯‰Ó)

אלעשאמר זיי פון בעסער  מאכט  לשאול' יודע 'שאינו דער ווארט, מיין אויף

(ÌÈ�·‰ ¯‡˘Ó ¯˙ÂÈ ‰·ÂË ÏÂ‡˘Ï Ú„ÂÈ Â�È‡˘ Ô·‰ Ï˘ Â˙‚‰�‰˘ ,È¯·„ ÏÚ ÂÎÓÒ˙) שאינו כלומר ,

בתמימות הכל ומקבל ח"ו, תרעומת לו אין ולעולם וקושיות  שאלות  שום  שואל

עביד. לטב  רחמנא דעביד מה דכל ויודע 

קודש' אמרי ב 'לקט איתא  גררא , אצל (·ÊÏÚ‡)אגב  בהיותי אליהו, של כוס וז"ל.

הגה"ק מרן אדמו"ר הה"צ (È¯‰Ó"„)שולחן לבנו אמר חג התקדש בליל זי"ע  מבעלזא

נ"י שלום ‡ËÙ‡)מו"ה „"·‡ ÌÈÓÈÏ),כוסות ד' שותין למה הידעת  ילד, עוד אז שהיה

אחר  כוס עוד ישנו הנה לו ואמר וכו'. והוצאתי גאולות  ד' נגד הוא  כי הן, ואמר

והוסיף  פסח, בליל ישראל בתי לכל הולך ז"ל אליהו כי אליהו, של כוס אותו שקורין

אותו, שרואים צדיקים שיש אומרים, הרבהואח "כלומר, ואמר, לשמים , עיניו נשא

עושים  אותו,(‡ÂÏ)יותר  שרואים  מאותן ומאמינים  אותו  רואים ˘Ìעכ"ל שאין ‡·Â‰)

('¯ÙÒÏ ‰·¯Ó' Ì˘·.

זי"ע  הרי"ם' ב 'ליקוטי כן כתב ˆ„ÌÈ˜È)וכבר ÈÁ·˘ Í¯Ú)רבינו הפליג אחת  (‰ÈÁ'פעם
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(Ì"È¯‰ ההגדה באמירת  פסח שבליל וסיפר זצ"ל, ביהודה הנודע הגאון של מצדקותו

מכל  הנביא  אליהו את  ומלווה הולך היה חמתך שפוך כשאומרים הדלת  כשפותחין

ואמר ביתו, שאצל ÂÓˆÚ)המדרגות ÏÚ)היה אך הנביא אליהו  את רואה  שהיה  לא 

הולך  היה  לכן שבישראל, אחד לכל אז בא הנביא  שאליהו שלימה באמונה  מאמין

אליהו מגילוי גדולה הוא כזאת ואמונה אותו , .ומלוה

האלטער אמר השמיט (Ò·‡)כה שהרמב"ם אחת הלכה על הנה, מסלבודקא,

מעתה, אמור הרמב"ם. השמיטה ומדוע מה על ליישב  הלילה כל תשב  מחיבורו,

לך יש ממך השמיט ובעצמו בכבודו שהקב "ה עולם עניני שאר או רכוש על מדוע

השמים. מן שהכל ולהבין עצמך, ליישב מנסה ואינך  טענות ,

במשך איוב  יסורי שסבל מאש מוצל אוד פעם ניגש זי"ע איש' ה'חזון הגה"ק  אל

צערה. לגודל מנוח נפשו מצאה לא המלחמה שנסתיימה אחר ואף ה'מלחמה', שנות 

וד  פיו את פתח איש' ה'חזון לפני שאינו ובבואו מעלה, כלפי תרעומות בכעין יבר

הידוע מסוים תוס' על לו הראה גמרא, החזו"א  פתח לעמו. ככה ה' עשה היאך מבין

בדברי  הלה עיין התוס '. דברי לי ויבאר עלי מר נא  ירחם וביקשו, הבנה, כמוקשה

והקשה  לו נתן לא החזו"א אבל הדברים, לבאר לנסות  והחל עליו, אשר ובתוס' הגמ'

לו, ואמר החזו"א  נענה התוס'. לבאר בידו שאין הלה שהודה עד וכה. בכה הרי עליו

טענות ומה דבריהם, ולהבין לבאר בידך  אין אחד  ב'תוספות ' שורות  כמה שאף לך,

עולם ... של  כבשונו להבין בידך  שיש  תחשוב  והיאך  עולם . בורא  הנהגת  על לך  יש

בער  איש מחשבותיך , עמקו מאד ה' מעשיך גדלו 'מה בפסוק לבאר אמרו וכבר

מפורש  הרי יבין, ולא ידע לא הכסיל רק  וכי וצ"ב זאת ', את יבין לא  וכסיל ידע לא

אלא ה'. דרכי נסתרים מהחכם שאף וכלומר מחשבותך' עמקו 'מאד ברישא כתיב 

עמקו  שמאד יבין ה'חכם' עמקו, מאד – מעשיך  גדלו מה פירושו, כך  אדרבה

שעמקו  זאת מבין אינו הכסיל אבל ה', הנהגת  את להבין בידו ואין מחשבותיו

ובער. כסיל מחשבת  זה ה' הנהגת  את  להבין בידו שיש וחושב  ה', מחשבות

סופר' 'מכתב ספר על מרים' 'באר ˜È:)בהגהות Û„ ‡"Á) אאמ"ו נוהג 'היה כתב 

זצ"ל Ú"ÈÊ)הגאון ‡˜‡¯˜ ˜"„·‡ ¯ÙÂÒ ÔÂÚÓ˘ È·¯ ˜"‰‚‰ ילדיו,[לזרז]להתחרות(‰"‰ את 

האפיקומן  לגנוב בידם יעלה אם הסדר, בשעת  שולחנו על סמוכים שהיו ונכדיו בניו

מראשותיו'. מתחת

זצ"ל  קארניצער דוב שמואל רבי הגה"צ שהיה בימים שהיה מעשה שם ומביא 

זצ"ל] סופר הגר"ש של חתנו  עקיבא רבי הגה"צ להסב[בן וזכה לימים, צעיר עלם

האפיקומן, את לגנוב שנוהגים הטעם מהו הגר"ש את  שאל זקינו, אצל הסדר בליל

כדרכו. קודש אש בהתלהבות  ההגדה באמירת המשיך רק  דבר, לו השיב לא הוא  אך 

שאלתני  לו, אמר וכה זה, בענין עמו לדבר והאריך  הגר"ש אליו פנה הסעודה בשעת
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åøîàù åîëå(:æ ïéìåç)ó÷åð íãà ïéà'
ïéæéøëî ïë íà àìà ,äèîìî åòáöà

.'äìòîìî åéìòêéøàäå ,àá ô"åñ ï"áîøá ïééò)

(ò"éæ ùéåéè õøéä éìúôð åðéáøì 'øåâä øôñ'á äæá.

øáëå'ï"áîø'ä ïë áúë(äùøôä óåñá)

íéúôåîá áåúëä øîàé ïëìå .ì"æå

õøàä áø÷á 'ä éðà éë òãú ïòîìéë ...
- õøàä ìëá éðåîë ïéàìò úåøåäì

áëòî ïéà ,ìëá èéìù àåäù ,úìåëéä
åãéáíéìåãâä íéúôåîäå úåúåàä ë"à ...

äøåúáå àøåáä úðåîàá íéðîàð íéãò
...äìåëäùî úøåúá ÷ìç íãàì ïéàù

åðéø÷îå åðéøáã ìëá ïéîàðù ãò åðéáø

שהאבות אלא  עוד ולא  הסדר, בליל האפיקומן גונבים שהתינוקות  ישראל מנהג על בני

טעם  נמצא  ולא  זו, לגניבה והרצון החפץ  בהם שיעוררו עד בהם ומתחרים מתגרים

בגמרא  שמצינו  והגם זה, ˜Ë.)למנהג ÌÈÁÒÙ) מכל תינוקות', ישנו שלא  מצה... 'חוטפין

אחר  בורים מנהג אינו ומסתמא  דווקא , גניבה בדרך  למה בעי טעמא אכתי מקום

הרהרתי ש  ולא  לדבר טעם שמעתי לא כי אגיד, והאמת ישראל, תפוצות  בכל נתקבל

לכך, הגון טעם הראשון ברגע מיד בדעתי עלה ככה על ששאלתני ועתה הנה, עד בו

זה כי תירוץ, בלי קושיא  לסבול  להרגילך  כדי תיכף  לך עניתי ולא התאפקתי ואמנם

ובמצות בתורה  האמונה  עול  עצמו על האדם שיקבל השלימה , העבודה פרי כל 

אל  דעתם  לסוף ולרדת  להבין השכיל  לא דעתו  מקוצר אם  ואף  חכמים , ומנהגי

באמונה, דבריהם יקבל אלא  הקושיא מחמת זה.יתבלבל  בענין מוסר לו לומר והאריך 

הזה  בלילה מעשינו כל כי בני, דע ואמר – קושיתו על תשובה לו השיב לאחמ"כ

חז"ל שאמרו כמו במצרים, עמנו שעשה וניסיו ה' חסדי ˜ÊË.)להזכיר ÌÈÁÒÙ)חרוסת'

שבליל  - שם שהיה גדול לנס זכר נעשה לא  מדוע  יפלא  ולכאורה וכדומה, לטיט' זכר

בא  בפרשת  מעידה התורה הרי לאיש, לשונו כלב חרץ  לא מצרים Ê)יציאת  ‡È ˙ÂÓ˘)

ישראל בני ובין 'ולכל מצרים  בין ה' יפלה  אשר תדעון למען לשונו... כלב  יחרץ לא 

גדולישראל  פלא  זה שהיה הרי ,'(Ì˘ È�ÂÚÓ˘ ËÂ˜ÏÈ· ÔÈÈÚÂ) נס של חלקו יגרע ולמה ,

הזה. מהלילה מעשים שאר  בין וזכר Łם לו קבעו לבלתי ֵזה

פסחים במסכת חז"ל אמרו כבר כלבא'(˜È‚.)אולם בה נבח דלא  במתא תדור 'לא

(ÌÈ·ÏÎ ‰· ÌÈÁ·Â� ÔÈ‡˘ ¯ÈÚ· ¯Â„˙ Ï‡) בעליהם על 'שומרים' דהכלבים רש"י ופירש ,

ומגנבים ‰ˆÍ¯Â)מאויבים ˙ÚÏ Ì˙ÁÈ·� È„È ÏÚ)'לשונו כלב  יחרץ ש'לא זה שבליל  נמצא ,

ובטח, בהשקט מעשיהם במחשך לעשות הגנבים יכולים והיו שמירה, שם היה לא

האפיקומן את גונבים שלכן בחברתה, מתורצת  חדא  קושיא כי – תבין  גניבהועתה  כי

לשונו כלב יחרץ דלא לנס זכר  הוי גניבות .זו  הרבה היו נבחו לא  שהכלבים מכיוון דרק  ,
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åâäðîå òáè íäá ïéà ,íéñéð íìåëù
ãéçéá ïéá íéáøá ïéá 'íìåò ìùåååå.

áèéä íáéùäìå ,åéøáãá ïðåáúäì åðéìòå
íìåòá òáè ìë ïéàù - åðáì úåéîéðôá

'ä úàî úéñéð äâäðäá ìëä àìàææææ.

åðåùìëåò"éæ ÷ñáòèéååî ÷"äøä ìù
'õøàä éøô'á(àá 'øô ùéøá)

úà ä"á÷ä ãéáëä òåãî øàáì åàåáá

,íéèôù íäá äùòå åéãáòå äòøô áì
ìëä äéäùìàøùé éðá åçéùé ïòîì

íé÷åìàä àåä 'ä éë åòãéå åéúåàìôðá
åãáìî ãåò ïéàåìäðúî íìåòä ìëå ,

ú÷ã÷åãîå úéèøô äçâùäáççççäðäå' ,
ïéîàäì íáì âôéå ,íéòùøî ÷åçø úîàá

åæë úéèøô äçâùäó÷åð íãà ïéàù
,ø÷òðå ùáé áùò íåù ïéàå ,åòáöà
íå÷îå ïîæá íà éë ,÷øæð ïáà íåù ïéàå

הללו ו. הרמב"ן דברי את שילמדו לחסידיו ציווה זי"ע  אהרן' ה'בית  שהרה"ק ידוע

ויום. יום בכל

רקז. ולא  בה, ולהעמיק להתבונן הוא מצרים יציאת  סיפור מצות שעיקר ופשיטא 

הנרמזים  האמונה ביסודות  היטב ויתבונן חובתו, ידי לצאת בכדי בשפתיו להוציאם

מסממניו, לו נתן והלה הרופא אל פנה בגרונו, עז כאב שחש למי משל זה. בסיפור

מחלתו  על בפניו והתלונן הרופא  אל החולה חזר כלל, ארוכה העלה לא עדיין אך 

החולה, השיב  התרופה, בנטילת דברו את קיים האם הרופא  שאלו ממנו, משה שלא

כשאר  אינה זו רפואה לא, לא , הרופא, לו אמר ויום, יום בכל אותה בלעתי הן,

שהיא עד בפה הרבה למוצצה שיש קיימי', ל'מציצה זו כי מכיר, אתה אשר הרפואות 

יציאת סיפור נמי הוא זה דרך על ומרפא. ארוכה לך  תעלה כן ידי ועל נימוחה,

על  אלא  חפוזה, ובאמירה ב'בליעה' דרכו אין - האמונה להשרשת המועיל מצרים

אור  בו תאיר ואזי בדמו, שיבלע עד ועוד עוד במחשבתו ולהתבונן 'למצוץ ' האדם

הטהורה. האמונה

הביצה  הנחת  טעם לבאר זי"ע אייגר לייבל'ע  רבי הרה"ק  שאמר מה ויזכור

עליה  תשב  אם בתרנגולת , תלוי עתידה כל זו שביצה שכשם חז"ל שרמזו בקערה,

סיפור  הוא  כיו"ב  בעלמא . ביצה תשאר לאו ואם אפרוח, ממנה יצא  אותה לחמם

פסחים בלילי מצרים ÏÂÎ‰)יציאת  ‰�˘‰ ÏÎ· ÔÎÂ)שמוציא מה ליבו אל ישים אם ,

מרובה  והשפעתה השנה לכל חיים תוצאותיה הרי האמונה את בעצמו ויחזק  בשפתיו

לגבי  אלו מדיבורים נלמד ואנו לשעתו. רק הכל יהא לאו ואם האדם, מהות  לשנות 

בלבנו  אמונתו הקב"ה יטע כך ועוז שאת  ביתר שנתעמק  ככל כי אמונה. עניני כל

תימוט לא אשר ¯‡˘ÔÂ)כיתד ÏÈÏ Ê"Î¯˙ ˙�˘ '˙Ó‡ ˙¯Â˙'· Ê"ÈÚÎ)..

„)כתוב ח. ‚È ˙ÂÓ˘) היינו לא 'וכי רש"י ופירש האביב ', בחודש יוצאים אתם 'היום
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äìåãâ äòåðú íåù ïéàå ,åì éåàøäìôù ãò ïåùàøä íåöîöä ïî äðè÷å

אתכם  שהוציא  שגמלכם, חסד ראו להם, אמר כך אלא יצאו, חודש באיזה יודעין

בעת וכי פלא, והוא גשמים', ולא  צינה ולא חמה לא לצאת, כשר שהוא  בחודש

'חמה  אודות  לחשוב בלבם מקום נשאר לגאולה' ומשעבוד לאורה 'מאפילה צאתם

נס  לו שנעשה בשעה כאלו בזוטות יחשוב  דמי וכדומה, בחוצות השוררת  וצינה'

מרכבות קפצו אשר ה'מלחמה', בימי חרב פליטי אותם אל נא לך  כזה, ונפלא גדול

היה  האם אותם ושאל לחיים, ממוות  ניסים בניסי וניצלו נסיעתם באמצע המוות

ילעג  שהנשאל בוודאי שלג, או גשם ירד האם יבש, או לח קר, או חם ההם בימים

לחשוב בדעתו העלה ולא  חייו, הצלת על רק חשב לא  שעה באותה כי השאלה, על

לאו. או גשם יורד אם כמימרא  לרגע

ועוד  כסף רובל אלפים אלפי חברו את שהלווה לעשיר דומה, הדבר למה הא

שלוה, הבודדות  הפרוטות את  המלווה לו יזכור החוב  פרעון בעת וכי פרוטות , כמה

הגדול. בסכום ומתבטלות נבלעות שהפרוטות מפני טעמא, והיינו שלא, פשיטא

בתכלית פעלו תמים הצור כן, הדבר אין הקב"ה אצל כי דרכה, תורה האמת  אלא ,

מדוקדק בחשבון אם כי השמים מן יורד דבר שום ואין בעולם מקרה אין השלימות,

השערה'. 'חוט כל יותרעל זה בכהוא  אפילו  בהפסד ולא בריווח  לא  לאדם יגיע לא 

מדוקדק  בחשבון שמיא מן לו שנקצב  מצרים,ממה  מיציאת ללמוד האדם חובת וזו ,

ובמשקל. במשורה במידה נפסק כגדול קטן דבר שכל בדעתו שישריש

קמאי בה שרמזו כמו יוסף, במכירת שהחלה למצרים בירידתם היה (‰Ò·‡וכן

(„ÂÚÂ ÌÏÚ˜Óבפסוק רש"י Î‰)בדברי ÊÏ) יש אורחת והנה ויראו עיניהם מעאלים 'וישאו

את הכתוב  פרסם 'למה וברש"י ולוט', וצרי נכאת נושאים וגמליהם מגלעד, באה

נפט  אלא לשאת ערביים של דרכן שאין צדיקים של שכרן מתן להודיע משאם,

במצב וכי קשה, ולכאורה רע '. מריח יוזק  שלא  בשמים נזדמנו ולזה רע, שריחן ועטרן

מה  דעת מבלי עולם, לדורות אביו מבית ולהרחיקו למכרו כשעומדים – כזה שפל

סביבו  נודף ריח איזה מינה' 'נפקא  איזה אז היש ובגשמיות  ברוחניות בגורלו יעלה

לאו. או טוב ריח מהנקצבאם יותר צער  שום האדם  על  מביא הקב"ה שאין אלא ,

נימא כמלא אפילו ה'מכירה',עליו לעצם בנוסף עליו נגזר לא רע' ש'ריח וכיוון ,

כמנהגם. שלא  – ולוט' צרי 'נכאת הערביים עמם שישאו השמים מן היודעסיבבו

מדוד עליו בא אשר הצער שכל ביודעו ולברכה , לטובה  חייו ישתנו  זה , 'עיקר'

ומידה לטובתו בפלס  לו מהמגיע  יותר השום כקליפת  אפילו יצטער לא  ולעולם ,

השלימה.
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ìëä ,õøàì úçúå õøàáù úåâøãîä
åîùá åúîëç éôë êøáúé åúàî

åãåáëìååúãîå åúîëçå åúå÷ìà úåìâì
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åðåöøáå ,íä åãéá õøàå íéîù úåëøòî

äöøðä úéìëúì íúåà ããùéèèèè.

àìå,íéøåîà íéøáãä úåéîùâá ÷ø
äãéî ìë Y úåéðçåøá óà àìà
íéé÷îù äååöîå äìéôú äøåú ìë ,äãéîå

.'äîä 'ä äùòî' ìëä ìàøùé éðáî ùéà
ïééèùðéååòì ìà÷æçé éáø ïåàâä ÷ã÷ã ïëå

÷åñôá ì"öæ(ã-â ,ãë òùåäé)íéøîåàù
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
øîåà ä"á÷äù ,'íéøöî åãøé åéðáå
éúúð éðà ,éúéùò éðà ìëä úà íãàì
éãéá íéðáäù åðééä ,íäøáàì ÷çöé úà
,åùòì éúúð øéòù øä úà ïëå ,íéîù
ïæä àåä ä"á÷ä ÷øù äñðøôä åæ

ìëì ñðøôîåéééé,íãàä ãéá ïúéð äîå ,

חזרתט . יסוד יעקב, כנגד מרור תפארת  איתא , הק ' האר"י של הקערה בסדר והנה

להשוות ובא  בקערה, מעמידים שאנו ה'סגול' בתחתית  ושניהם – יוסף כנגד

אליו  הגיעו ועשו דינה בלבן יעקב  של שצרותיו לאדם נראה שהנה וללמדנו ביניהם,

מדוע האומרים רבו לכאורה פוטיפר ואשת  האחים עם יוסף צרות  אך השמים, מן

נלמד  ומכאן אחיו, אל הלך וגם אותו, לשנוא  להם שגרם ע "י – בידים לעצמו גרם

לומר  הסגול בתחתית שניהם עומדים ולכן שמים, בידי הכל בידים הנעשה שגם

הם. שמים בידי 'ידיו' גם לעצמו...כי רעה גורם אדם ואין שקולין, ששניהם

יאמין י. עסקיו ידי על המתפרנס כגון פרנסה, באמצעי לבטוח שלא  נמי זה ובכלל

פרנסה  לו המביאה ה'סיבה' אינו וה'עסק ' היא, השמים מן שהפרנסה בתמימות

בעסק מבטחו כל ישים לא וממילא  השמים, מן השפע לו בא  שדרכו ה'צינור' אלא 

שיקבל  בשמים נפסק שאם ה' אל ויתפלל הפרנסה, על יבקש אלא דווקא, מסוים

ובהיתר, בריווח לו מצויה פרנסתו תהא  פלוני עסק  ידי על להאמין מזונותיו לא אך

פרנסתו לו  המזמין בהקב "ה  אלא  ההשפעה , .בצינור

וכי  לחרות , זכר הסדר בליל שמאל צד על ההסיבה בחיוב לבאר אמרו כיו"ב 

והוא השולחן, אצל כדרכו לישב  לו כשא"א – דידן לגבי היא 'חרות' כזאת  ישיבה

אנו  עסוקים זו דבלילה אלא  ומשמאלו... מימינו יינו ונשפך שמאל צד על נשען

שידע – הפרנסה בענין הוא  למעשה הנוגעים האמונה ומיסודי האמונה, בהשרשת 

שאי  יבין וממילא  ובעצמו, בכבודו הקב "ה אלא הפרנסה לו מביאה מלאכתו שלא
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ìéìáù Y íéðååëî ãçà øáãì åäìåëù
åáéìå åçåîá áèéä íãàä ùéøùé äæ

ùãçàéë ,õøàáå íéîùá åðé÷åìà

ùéù éîë íãàä úâäðä úéàøð íéîòô
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ãáàéù åà åéãé éùòî ìò êîåñ àåäù
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ïéôé÷òá íåøâé(ïéøùéîá åà)äååù ãåáéàì
ìò êîåñ àåä ïëìå ...åúáö÷î äèåøô
åì øãñéù éðåìô ï÷ñò ìò åà éðåìô ùéà
Y æ"òá äãåîë å"ç àåä éøä 'äñðøô'
àøåáä éúìåæ 'ñðøôî' ãåò ùé å"çù

ù"áúéàéàéàéàéìò äàðù éðåìôì øèåð íà ïëå ,
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ãéñôäìáéáéáéáéùéàá 'çë' ïéà úîàáå Y

זקוף  תשב אל לומר בא  לזה ומזונו, ממונו ולחסר להפסידו בעולם לבריה אפשר

ותראה  מיטתך , על שעון מקומך , על נא השאר אדרבה מלאכה, לעשות  שבא כמי

לפיך ... עד יבוא  בוא  שהאוכל

במלאכתו יא. הבוטח שהאיש זצ"ל אויערבאך זלמן שלמה רבי הגאון אמר וכך

וחושב  ומזלותשמהם ובעיסוקיו הכוכבים כעובדי הוא הרי ופרנסה, מזונות לו יש

וביניהם, בינו מה כי להשפיע– והמזלות  הכוכבים בכח יש  כי בנפשם  מדמים הללו

עסקיו על  הסומך הוא ממש  בהם  וכיוצא  הצטרכויותם, ושאר פרנסה  שפע  עליהם 

ישועתו... תצמח מהם כי בחשבו אותם, ו'עובד'

באיב. אינו ה', ציווהו לא  אם יארע  אשר בעולם דבר אין כי האדם מאמין כאשר

מאליו  נעשה לא להכעיסו כדי בו שיש הדבר גם שהרי גאוה, או כעס לידי לעולם

ה'. במאמר אלא

החיד"א  שכתב כמו הזה בלילה בפרט למעשה נוגעים ·‡ˆ·Ú'והדברים ‰¯ÂÓ')

(Ê ÔÓÈÒ כן ועל עליונים, באורות בתוקף כשמש מאירה הזו שהלילה לי, 'יראה וז"ל.

המשרתת  או הבית מבני באחד ליכנס עילה ומבקש פותחות  לו עושה (ÏÚהיצה"ר

Î‰Â ˙˜ÂÏÁÓ‰ È„È(ÒÚ מצה מוציא הכל, ויעביר הדלת  תנעל שלא  בראשו עיניו והחכם ,

מריבות] מיני כל מאתו  שיגרש – מריבה עכ"ל.[מלשון ואשריו', אהבה, ומכניס

מסטאלין  אשר רבי הרה"ק  אביו שאצל זי"ע , מקארלין אהרן' ה'בית הרה"ק  סיפר
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ר' היה הפסח חג עניני בכל ז"ל, בערצ'י רבי ושמו מעם מורם חסיד איש היה זי"ע 

שומר  בעצמו הוא  שהיה המצות, באפיית  ובפרט שונות , בחומרות  מחמיר בערצ'י

בצירה  משעת הענבים על משגיח היה היין בהכנת וכן קצירה, משעת  החיטים על

כמה  לאפות  הצליח היגיעות כל ואחר חמץ, של ספיקא ספק  שום בהם יגע לבל

וטוב שמח החג בערב מביתו יצא  וכך כוסות, לארבע  ויין צורכו כדי שמורה מצות

ה'. לפני אשר השלחן על ערוכים היו והמצות היין כאשר לב,

זוגתו עברה המדרש בבית  בערצ'י רבי שהיה ¯ÁÂ)בשעה ˙˘˜ ‰˘‡ ‰˙È‰˘) ליד

השירצ"ל ונתפס המפה (�ÈÒ¯)השולחן את  אחריה גררה משים ומבלי במפה, שלה

ידעה  ולא נשברו. הכלים ואף נשפך , היין ונשברו, המצות נפלו וממילא השלחן, שעל

בעלה. על כבד בלב  יצועה על עלתה מרירות  ומתוך צער, מרוב  נפשה את  האשה

לצעוק והתחילה זעמה, את  עליו שפכה הכנסת מבית  בערצ'י רבי חזר כאשר

מקומם  על והיין המצות  את  הניח שלא  הזאת, התקלה בכל אשם שהוא  בכעסה עליו

וישלחנה  פיטורין גט לה יתן החג לאחר שמיד וברצונה הזה, כדבר עשה ואיך הנכון

פייסה  ואדרבה מאומה, השיב ולא  חרפתו החסיד שמע  הזמן אותו כל מאתו, לחפשי

יתברך ', מאתו הכל הרי בך , או בי תלוי האשם אם שנא 'מאי באמרו, בדברים

והיין המצות את הרים על ובניחותא  שנפל  ממה בפסח  לאכול  שלא שנהג [הגם 

למנוע כדי בחומרות להרבות עתה עת שלא בידעו לזאת לבו  שת לא אעפ "כ הארץ ,

ביתו] מתוך  הרה"קמריבה נכנס למחר ודיצה. בשמחה הסדר את  לערוך והתחיל ,

ופעל  האיר פלוני צדיק של שסדר התלמידים בפני ומנה המדרש, לבית  מקארלין

בערצ'י  רבי של הסדר 'אבל אחרים, בעולמות פלוני צדיק  של ומעשיו העולמות, בכל

כול  על השיג...'עלה שהוא מה את  השיג לא איש כי נה,

לזש"ק, זכה שלא  הקדומים הוד מדורות  מעלה של ירושלים מבני אחד על מסופר

היהודי  חזר הסדר מלילות  באחד הנפשית, הבריאות בקו הייתה לא  הרבנית  ואף

זה, קדוש בלילה שולחנו על סמוכים להיות שהזמינם בחורים כמה בלווית מביהמ"ד

ערכה  שלא  די לא הבית ' 'בעלת כי לראות הבחורים נחרדו הביתה כהכנסם ויהי

זקופים  ורגליו הקרקע על ראשו - השולחן את הפכה אף אלא  כראוי, סדר' 'שולחן

הבית' 'בעל אך  וכו'... הארץ  על מושלכים והיין המצות למעלה, מלמטה ועומדים

באמת, חרותינו' 'חג תראו כאן הנדהמים, אורחיו אל ונענה נפשו, בשלוות  נשאר

מטעמים, בכל ערוך שולחן ומוצא מביהמ"ד כשמגיע  דווקא  הכוונה 'חרותנו' וכי

הרי  לשולחנו, סביב זיתים כשתילי בנים לרוב. וזהב  כסף וכלי עליה פרושה מפה

הוא שמח כזה במצב שרק - זה למצב  'משועבד' הוא  אלא 'חרות' אינו זה באופן

מכל  חרות  באמת , 'חרות' זוהי ממש, להיפך שהכל הזה בבית כאן אך אלוקיו. בה'

האלוקים. הוא  בה' רק שמחתנו וכל עוה"ז לעניני שעבוד
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הכזיתים  זולת  מצות לאכול שלא  מחמיר היה זצ"ל איגרא משולם רבי הגאון

הסדר בליל התורה מן לאכול האדם ıÂÓÈÁÏשחייב  Ì˘˘Á· -ÍÎ ÏÚ ÌÈ„ÈÙ˜Ó‰ 'ÌÈ„ÈÁÈ' ˘È)

(ıÂÓÈÁ È„ÈÏ ‡Â·Ï „‡Ó Ô‰ ˙Â·Â¯˜ ‰ÈÙ‡‰ ˙Ú· Ô‚Â‰Î Ô‰ÈÏÚ ÌÈÁÈ‚˘Ó ÔÈ‡ Ì‡ ÈÎ ,˙ÂˆÓ· והיה ,

עומד  עצמו כשהוא  היום, למצוות  הסדר בליל שאכל מצות אותן על מאד משגיח

אחר  עד קצירה ומשעת כתיקונה, הקודש בעבודת שיתעסקו המלאכה עושי גבי על

ודקדוקיה. פרטיה בכל השלימות  בתכלית הכל שיהיה ובודק בוחן היה אפיה

המשרתת מצאה ולא לאכול, ילדיו רעבו היום חצות אחר פסח בערב  אחת שנה

רעבונם בו להשקיט שביעה כדי ‰ıÓÁ)מאכל ˙‡ ÂÙ¯˘ ¯·Î ÈÎ)את ראתה תומה לפי ,

כמה  ידעה שהרי מאד, נבהלה הרבנית בכך משהבחינה לילדים, אותן ונתנה ה'מצות '

מהודרות מצות  כעת ישיגו ומהיכן כהלכתן, המצות את  לאפות הרב טרח יגיעות 

רק ולחזור הבית  מן לברוח החליטה בעלה מקפידת ופחדה שחששה ומתוך  כאלו,

בעלה  קיבלה הביתה חזרה כאשר אולם עשתה, וכך הכנסת, מבית שישוב  לאחר

בבכי  פרצה לכן המאורע , מן מאומה יודע שאינו האשה הבינה פנים, במאור הרב

השיב הגאון כן מששמע הילדים, ידי על בטעות  שנאכלו המצות על וסיפרה

אחרות'. מצות בבית  אין  וכי תבכי, כי לך מה ובניחותא, בפשטות 

והיה  בהתפעלות, זה מעשה מספר היה זי"ע  מסאטמאר יואל' ה'דברי הרה"ק 

אמונתו  ברוב כי בתשובתו, שהיתה ה'פשטות' הוא  החידוש שעיקר ואומר, מוסיף

הילדים  על לא  ולהתרעם, לכעוס כלל בדעתו עלה לא השלימות, בתכלית  בהשי"ת

מעולה, בשמירה המצות את הצניעה לא  שאולי זוגתו על לא ואף המשרתת על ולא

הילדים  את שהאכילו ליה איתרמי הכי ואם קונו, רצון לעשות  האדם על שהרי

מצוות שיקיים - ה' רצון היה כך  הרי להיות, צריך היה שכך בוודאי אלו במצות 

ופתח  מקום שום ראה ולא כלל, קפידה לו היה לא  וממילא  אחרות, במצות הלילה

לכעס. לו שיגרום

הסדר  בליל אחת  ששנה מנכדיו, מאחד שמעתי ז"ל בריזל זלמן רבי הגה"ח על

ילדות שבמעשה קטן ילד גם היה הבאים בין החג, בברכת ולהתברך לברך  בניו נכנסו

כאשר  ויהי השמורה, מצות את לשבור וגרם ה'סדר' שלחן של המפה את ומשך  קפץ 

מודה  הנני רבש"ע  'אה, בשמחה ואמר מעלה כלפי עיניו את  נשא  החסיד בכך הבחין

אייניקלעך ...' זיסע די אויף ומשבחך  כאשר לך  אף כאלו , מתוקים נכדים  לי שנתת  [על

המצות...] את שוברים  ולהלל הם  להודות זו, במידה לחיות  צריך לעולם כי והיינו ,

חיים  ואנחנו שהם ורגע  רגע  בכל אלא לידתם, בעת  רק ולא חסדיו, רוב  על להקב "ה

ברוב ביומו יום מדי עמנו שעושה הניסים על י-ה, נהלל נשימה כל ועל וקיימים,

מן  יורד רע דבר ואין עביד לטב  רחמנא דעביד מה דכל בידעו גם מה וטובו, חסדו

לעולם. יכעס שלא  לו יגרום וזה השמים,
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ìëä àìà åì òøäì åà åäòøì áéèäì
îãçàíéîùá áùåéäâéâéâéâé.

äöøúùëì,äðä ,åäî ãçà úòãì
'úòãä õò'ã äùòî øçà

יותר  שהרבה נראה אך  המידות , שבירת  בענין פרק מזה ללמוד שניתן הגם והנה

והוא  בגוויה, גנוז בכל מזה בהשי"ת  שהאמין אחר  כי והפשוטה, התמימה האמונה

בדעתו עלה  לא ושעל , צעד כל  על פרטית  השגחה שיש  וידע  כלל נפשו, לכעוס

יתב "ש מאתו  הכל שהרי לפניו , שקרו המאורעות בריה על  שום להאשים שייך ולא  ,

של  שלוחו איננו אם מעצמה נפש עגמת לו שתגרום בעולם בריה אין כי בעולם,

ע"ה המלך  דוד שאמר וכמו È)מקום, ÊË '· Ï‡ÂÓ˘).'קלל לו אמר 'ה'

מרוד יג. בעני מעשה הסדר, בליל פעם סיפר זי"ע מבעלזא יהושע רבי הרה"ק

מכיריו, כל בעיני לפלא  הדבר והיה העיר, מעשירי להיות ונתעלה מזלו שנתהפך

עשרו 'סוד' את  להם שיגלה עת בכל בו ומפצירים אותו מבקשים היו (‡ÈÏÂהללו

(Â‰ÂÓÎ ˙Â˘Ú Ì„È· Ì‚ ‰ÏÚÈ נזדמנו לימים לאיש. סודו גילה ולא פיו חסם העשיר אך ,

לשכרות . שנפל עד המלך כיד רב יין העשיר שתה ושם סעודתם, עמו לסעוד ידידיו

זכה  במה העשירות  סוד את  ממנו להוציא  מכיריו הצליחו מיד יין' ש'נכנס ומכיוון

לה.

ככל  הקדוש הסדר את  עורכים שאנו לאחר זה, קדוש בליל כמותו, אנו  אף

ומגלים יין', 'נכנס אז הרי הכוסות ארבע  את לשתות  ומסיימים וחוקתו, אנומשפטו

שבשמים אלוקינו 'אחד  - מישראל  אחד  כל של  בלבו  השמור הגדול הסוד את 

זולתו ואפס  מלבדו עוד  אין .ובארץ'...

בגמ' Ó‚:)איתא ˙ÂÁ�Ó)הציצית כנפי על לתת הבורא שציוונו הדבר טעם לבאר

הכבוד', לכסא דומה ורקיע  לרקיע  דומה וים לים דומה 'תכלת  כי תכלת '. 'פתיל

וכבר  שמים. מורא  בלבו ויעלה בהקב "ה יזכר בציציותיו האדם יסתכל כאשר וממילא

אלא הכבוד בכיסא  נזכר אינו התכלת את שבראותו בלבד זו שלא שאמר מי אמר

בים ושהה ישב  ‰Â·Î„)כבר ‡ÒÎ Ï‡ 'ÔÂÈÓ„'· ·Â¯˜ ¯˙ÂÈ ‡Â‰˘)בכיסא נזכר לא ועדיין

הזה. כדבר יתכן והיאך  הכבוד...

האדם  ב 'ראיית' כוח שיש מצינו מקום בעוד כי הוא, פשוט הדברים ביאור אלא 

בגמ' דאיתא  והמחשבה. ה'זכרון' Î:)לעורר Ê"Ú) צבעונים בבגדי להסתכל אסור

לדידן. נלמד ומשם רע. דבר מכל ונשמרת  האדם ,שנאמר שקוע  במה תלוי דהכל 

– מחשבותיו נתונים  הדבר ובמה בגוף ייזכר מיד הללו מדברים דמעין מעין ובראותו

זכירה, לידי זו ראיה תביאהו ולכן הללו, לדברים נמשך הריהו האדם עביות מטבע  כי

אך כאשר – שמים' 'יראת בקרבו השריש אשר האדם אצל יהא ממש הזה וכמקרה
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'תכלת' עיניו לנגד לדומהיראה כסאהדומה  זיכרון בו יתעורר מיד הכבוד, לכסא 

בהשגחה  אמונה עם לחיות  השנה ובכל הזה בלילה האדם עבודת וזהו הכבוד.

'כסא' על היושב  עד' 'שוכן את  לו להזכיר קל רמז כל לו יספיק  ואז פרטית,

ונישא . רם

' פיוט הסדר בסוף אומרים טעמא  שמהאי אמרו, שהואאחד וכבר יודע ', מי

שואלים  - המבחן סדר הוא  וכך  האמונה, ענין את  נכונה הבין אם האדם את כבוחן

מספר בשומעך  נזכר הנך  מה כלומר – יודע ' מי 'אחד ה'בחירה'אחדאותו ובידו ,

עוה"ז, עניני שאר או ממון בעניני – אחד מספר בהם שיש דברים בשאר להשיב

ובארץ . שבשמים אלוקינו 'אחד' – ישיב פשוטה' 'אמונה ענין את  לנכון הבין אם אך 

נברא ולא היה שלא למעשה רבותי  נא  מחלוקת,שמעו  פרצה המדינות  באחת  ,

הקבוצות שמאחת עד ביריביהם, להלחם אנשים קבוצת  יצאה במחלוקת צד מכל

מיהרו  ואניה, תאניה היריבים בבית  ותרב  הנלחמים, אחד את  ברציחה והרג איש עמד

והנתבע התובעים עמדו המיועד היום היום בהגיע למשפט, הרוצח את וקראו הללו

את השופט שאל ראשונה המשפט, בבית  וקטגור סנגור ויען גם בפיך, מה - התובע 

ברורות הוכחות  בידו כי הוסיף והקטגור מחברנו, אחד רצח פלוני בן פלוני זה איש

עדי  השנים אלו כי ב . הנרצח, נשמת כשפרחה מיד מהמקום ברח הלה כי א . לכך,

ברורות הוכחות  לנוכח תענה מה הסנגור, אל השופט ויפן נפש, רצחו שהוא  ראיה

כשהוא למע "כ אומר זאת אבל בידם, יש ברורות ראיות  אכן, הסנגור, ענה אלו,

הרוצח  זה שער דרך  יכנס דקות כחמש בעוד האולם, משערי אחד על מראה

וכו' והעדים השופט עיני גם – השער אל נשואות הקהל כל עיני והיו האמיתי...

שש  גם דק' חמש עברו שכבר אלא השער, לצד עינייים בכליון והביטו עמדו כולם

השופט, ענה שכן, מכיוון השער... מפתן את איש עבר ולא  דק' עשר אף ושבע 

נכונה  העידו העדים אלו ובוודאי בנו, הייתה משטה סתם בעדים, סרה תדבר מדוע

אמת, עידי אינם שהעדים בידי הוכחה הנה ואמר, הסנגור ענה הרוצח... האיש וזה

אשר  האשי מי לראות  השער על והביטו נכוחים עמדו הקהל שכל שבשעה והראיה

בנעשה  והתבוננו הביטו הם ואף בכלל היו העדים גם אזי דק ' חמש כעבור בו יכנס

הוא לפניהם העומד שזה בתכלית בטוחים העדים אלו היו אם לי, נא הגידה בשער,

אלא השער... לצד עפעפיהם מנידים היו וכי השער... על מביטים היו וכי הרוצח

הביט  לא  עצמו הרוצח כי וביה, מיניה השופט, לו אמר מסופקים... הם שאף ע"כ,

השער לצד אחת פעם הרוצחאפילו הוא שהוא ובטוח  יודע  הוא  .כי

עוד  ולא  אחד, ה' אלוקינו ה' בתפילתו וזועק  היהודי לו עומד נאמר, אנו אף

והנה  הנה ומביט לפעלו אדם יצא  תפילתו גמר אך והנה ב 'אחד', מאריך שהוא אלא 

זעקת הרי תביט, כי לך  מה – פרנסתו תבוא  מאין לדעת השמים רוחות לארבעה
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תביט  כי לך מה דייך... בטוח אינך  כי וודאי אלא להביט, עליך  אליו ורק  אחד ה'

ונפש  לב בכל בטוח הנך אם כיו"ב , וכו' עליך דיבר ומי אותך, הזיק מי והנה הנה

שעה.אחדשה' ובכל עת  בכל הקב"ה על רק  איש על תביט לא ,

ה'מגיד' הרה"ק  רבו מבית זי"ע  לוי' ה'קדושת הרה"ק  משחזר הפעמים באחד

חותנו שאלו זי"ע , ‰�ÂÚÈÒ˙)ממעזריטש ÂÏ‡ ÏÚ ‰ÙÈ ÔÈÚ· ËÈ·‰ ‡Ï˘)בבית למדת  מה

באשעפער  א  דא  ס'איז אז למדתי מורי בבית  בפשטות, לוי הקדושת נענה רבך ,

וועלט די ¯ÌÈ‡Â)אויף Â�‡˘ ‰Ê‰ ÌÏÂÚÏ ÌÏÂÚ ‡¯Â· ˘È˘)זאת 'אה, ואמר החותן שחק ,

לבירה  עולם בורא  יש האם ושאלה לה לקרוא ומיהר הבית...' משרתת  גם יודעת הרי

לוי' ה'קדושת לו אמר הן, ווייסוענתה איך  און זאגט  כךזי אומרת היא כלומר, ,

בסוף  אומרים אנו וזאת זה, עם לחיות  ולמדתי זאת 'יודע' ואני גרידא , ב'אמירה'

אני 'אחד אנויודע'הסדר ה'סדר' עריכת  אחר וחיים , אלוקינו יודעים שאחד זה עם

שאחד  הענין זה עם שנתחבר – התחברות  מלשון 'יודע' יתפרש גם ובארץ. בשמים

כן. נחיה וממילא אלוקינו,

ה'חרדים ' בעל  כתב  האלה ‡')כדברים ˜¯Ù) שבני נראה בם פסוקים כמה בהביאו

הוא, רב בי קרי זיל זו ידיעה והלא  וז"ל. החרדים, ומקשה ה', את  ידעו לא  ישראל

זו  'ידיעה' שפירוש למד אתה מכאן אלא  אותם, יודע  שבישראל הארץ עם ואפילו

וכאילו שכלו, בעיני למשכיל דומה האמונה, בתוקף 'ראיה' בשרו...רואהוכעין בעיני

עכ"ל. ה'', אל תמיד 'עיני ע "ה המלך דוד שאמר וזהו

פסח' של ב 'הגדה מאמרם לפרש שמעתי אחרת, רשעבדרך ואחד חכם .אחד 

האלוקים' הוא ה' כי אנכי 'מאמין ויאמר יענה יכונה ישראל בשם אשר כל הנה כי

שיוסיף מי שיש אלא  נעשה... במאמרו אבל והכל שמים בידי הכל הזיק אכן, מדוע

מאתי  פלוני רוצה  מה  לגמור , שרציתי בעסק פלוני הקדימני ומדוע  פלוני, אותי

לחיי... יורד בוהוא  תמה אמונתו אם ההגדה בעל רמז דא כגון שמאמין אחד על

זהלבדו ש'הוא  הרי המעשים', לכל ויעשה ועושה אםחכםעשה אבל כלומר ואחד. ,

מדוע  אבל עושה הקב"ה שאכן החיבור, זה גםבוא "ו הרי וכך... כך  לי עשה פלוני

ל"ע . רשע 

מבאבוב  מהר"ש הרה"ק ביאר זה חז"ל(‰˘�È)ביסוד מאמר את  Î‚.)זי"ע , ‡ÓÂÈ)

ודם' 'בשר ביד יש היאך נתבונן הבה כי פשעיו', על לו מעבירין מידותיו על 'המעביר

לעצמו, אומר הינו באמונתו כי אלא לחייו... ירד פלוני והרי מידותיו, על וכי להעביר

קלל... לו  אמר  ה' אלא  כי, לא אותי, הזיק הבורא ,פלוני לעומתו יענה נמי וכי כך 

חטא... לו  אמר  הרע  יצרו אלא כי, לא  נגדי, חטא  מהעונש פלוני לפטרו יש א"כ

עבירה. עוברי על המוטל 

בביאור  ישראל על טוב  להמליץ פעם אמר זי"ע מויז'ניץ חיים' ה'אמרי הרה"ק 
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íãàì ä"á÷ä øîà(çé â úéùàøá)'õå÷å
øãøãåéðá'ä ùøéôå ,'êì çéîöú

ò"éæ 'øëùùé(é úåà ç ùåøã á øîàî øãà)

äøåúá áéúëã(ã å íéøáã)ìàøùé òîù'
'ãçà 'ä åðé÷åìà 'äéúáø ú"ìãá,

÷åñôá åúîåòì(ãé ãì úåîù)àì éë'
ïë íâ 'øçà ìàì äååçúùúù"éøä

úåìåãâ úåéúåà ïéòë àåäå ,éúáø
äîéìù äòã åì ïéàù ÷åðéúì íéáúåëù
ú"ìã ïéáù ÷åìéçä ïéçáäì ìëåéù éãë

ù"éøìäøåî 'ãçà' éë ,àîòè åðééäå ,
éë - 'êøáúé åúåãçàå åãåçé' ìò÷ø

àåäïéàå úéèøô äçâùäá äøéáì âéäðî
'øçà' úáéú åìéàå ,åúìåæ øçà çåë
éòâôì äðåúð íìåò úâäðä éë äøåî

äøåúä äøéäæä ïë ìò ,å"ç ïîæä éø÷îå
óìçúé àìù øåîùðù 'éúáø' äøäæàá

.øçàá ãçà åðì

äðäåàåä øçàì ãçà ïéá ùøôää
ïä úåéúåàä øåéöá ïä 'õå÷'

,àéøèîâáúåéúåàä øåéöá'õå÷' éë Y
'øì 'ã úåà ïéá ùé ïè÷(äðéîéî úåàä ââá),

àéøèîéâá'ø øôñîì 'ã øôñî ïéá éë -
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' äøåúøãøãå õå÷å- 'êì çéîöú
êåúá 'õå÷' ùøôä ùé éë ãéîú øåëæðù

'øãøã' úáéú(ù"éøå ú"ìã úåéúåà)Yïéá
'øçà'ä úà ìëå ìëî ìèáðù ,'øì 'ã
àìà ,íìåòä òáè éøçà äòèð àìå

ãçà 'äá ïéîàðãéãéãéãé.

�ÌÈ‡¯Â)הפיוט ÌÈÓÈ ˙ÂÏÈÙ˙· Y 'ÔÈ„ Í¯ÂÚ Ï˜Ï')אדם שאם בדין', כעסו 'לכובש כעסו, כובש

אזי שהכעיסו, מה על אפיים אחת  מנה לחבירו משיב שכרו בדיןואינו שיטול הוא

- מחומר הקרוץ  ודם, בשר שהנני אנכי אם הבורא , אל לטעון בידו יש כי משלם,

מלכי  מלך  - אתה כן אם אפים, אחת  מנה לו משיב  ואיני חברי על כעסי את כובש

ולא כעסך  את לכבוש שעליך שכן כל לא  כלל, בך תפיסה מחשבה שלית המלכים,

הרעים. מעשי על להענישני

עיר יד. של ברחובה הסדר בליל להתהלך נוהגים שהיו הקודמים הדורות מצדיקי יש

שמע פעם לב. ובתום בתמימות הסדר את עורכים 'פשוטים' שיהודים איך לשמוע

שבהגיעו  הארץ , ועם פשוט איש של חלונו מאחורי זי"ע  יששכר' ה'בני הרה"ק 

ואחד  תם, אחד רשע, אחד חכם, אחד תורה, דיברה בנים ארבעה 'כנגד לפיסקא 

בכל  שמע בקריאת שמאריכים כפי ב "אחד' מאריך  הלה היה לשאול', יודע  שאינו

ב 'אחד', האריך  מדוע בעה"ב  את ושאל הבית תוך  אל הרה"ק  נכנס ואחד. 'אחד'

'אחד' לי ומה להאריך , צריך  'אחד' שבתיבת  מאבי למדתי בתמימות , האיש השיב

תשובתו, את  הרה"ק  כשמוע ויהי פסח... של דהגדה 'אחד' לי מה שמע  דקריאת

דקתני  והיינו בנים, מארבעה שמע קריאת  ענין עשה זה 'יהודי ואמר מקורביו אל פנה
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åéøáãìúøôøô óéñåäì ùé íéùåã÷ä
ìéì' äðåëî äæ äìéì éë ,äàð

éë ,'øãñäøãñú"ø'ñãå'ãúì'øéøäå ,ùé
àìù øäæéäì ,äðåîàä àåä äæ äìéì ãåñé
,ù"éøì ú"ìãä ïéá áøòì àìå ìáìáìåèåèåèåè

.ãçà 'ä Y ú"ìãì ù"éøî êåôäì äáøãà

האמונה להשריש  – לבבך  אל  והשבות
הלב בפנימיות

øàåáîùãå÷ä éáúëáíé÷åñôä øòù)

(÷"äôñ øàùáå ,úåéäì ä"ã áùéå 'øô

,'ä úðåîàá àîìòá 'äòéãé'á éâñ àìù
,øîåìë ,'óøòä' úåéúåà 'äòøô' éë
ìëå ,óøåòá àåä åúæéçà íå÷îù

åúàîåèïéá 'äöéçîå äöéöç' íé÷äì
áìì çåîä('óøåò'á).äðåîàä úòéãéù

ñðëú àì ,åúâäðäáå àøåáá äøåøáä
åáì éëëåúìäðåîàä áøòúú àìå ,
åîã úéöîúáæèæèæèæè' éäåæå .úàéöé'íéøöî

úåøçì åæ 'óøòä' úôéì÷î àöðù -
áèéä ñðëú äðåîàá åðúòéãé ìëå ,íìåò

ר"ת  שהוא שחרית ' של שמע קריאת זמן 'הגיע לרבותיהם התלמידים כם ח'שאמרו

לשאול'.י'אינוש'םת'שע ר' ודע 

והתעמק מאד התפעל זאת , 'עובדא' זי"ע  מבעלזא יהושע רבי הרה"ק  כששמע

כמילתא יותר שנראה - זה. בסיפור מצא  מה הבינו לא  מסביבו העומדים בדברים,

דהנה  הענין, עומק  ביאר זי"ע מבעלזא מהרי"ד הרה"ק בנו אך  בעלמא, דבדיחותא

נולד שהאדם תכונות  הן והטפשות שאמרוהחכמה וכמו ÊË:)בהן, יום (�„‰ שארבעים

טיפש, או חכם חלש, או 'גבור יהא אם הולד על ואומרים מכריזין הולד יצירת קודם

עני', או חסרונותעשיר אף  להפך  לאדם אפשר  'אחד' בה' האמונה שע"י לומר ובא

לטובה אלו  אף  ישתנו באמונה – לשנותם  שא"א כמו  לו  ונראה עמהם , .שנולד 

דור'טו. מדור בעמלק  לה' 'מלחמה דהנה לומר, יש „¯')עפי"ז ¯„' - ¯ÒÁ ·Â˙Î ‰¯Â˙·)

בדרך ' קרך 'אשר בסיבת  ÁÈ)היא ‰Î ÌÈ¯·„) שהכניס לרי"ש, הדל"ת את שהפך 

השגחה  אין וחלילה בעלמא , מקרה בדרך  הוא שהכל מחשבה ישראל בני בלבות

בעולם. פרטית 

כאמור, ה'סדר' ליל יסוד הנרמז ר'לת ד'ודס'וזה המקרה קליפת את לבטל יש,

ותחילת היסודות  כל יסוד וזה פרטית, השגחה על המורה בדל"ת ולינקוט רי"ש באות

חיים באלוקים באמונה להתחזק  המעשים ויקראכל פר' יצחק ' 'מנחת בספר [וראה

זה] בענין שהאריך  .מה

שעבוד טז. תחת  ישראל בני כשהיו מקדם לימים רק  אמורים שהדברים תאמר ואל

במדרש שאמרו וכמו הזה, היום עד שייך מצרים' 'גלות ענין כי ·¯"¯מצרים, 'ÈÈÚ)

(„ ÊËהגלויות כל שורש  הוא מצרים  וכןגלות הגאולות, כל  שורש מצרים  גאולת 

(:ÊÈ˜ - :ÊË¯ ·"Á ˜"‰ÂÊ)זה ובכלל שהוא. היצר ממשלת תחת  שלו ו 'מצרים' איש איש
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בגשם או  ברוח 'פרעה' של  מקומו  ·�È)ממלא Ú„Â ‰"„· ËÏ 'ÓÚ Ì"·Ó¯‰ ˙Â¯‚È‡ 'ÈÈÚ),

לאדם  בהמה שבין וההבדל הנפק "מ כי זי"ע מאיזביצא  הרה"ק של ביאורו ידוע והנה

של  ראשו משא"כ מגופה, גבוה ואינו ולמטה מצווארה נמשך  ראשה שהבהמה הוא

ב 'דעת' היא האדם של מעלתו כל כי בזה והרמז מגופו, למעלה ועולה מתנשא  אדם

בזה  תכליתו להשיג תוליכנו בשכלו האדם הבנת  כי – ומוחו בראשו אשר ושכל

– המעשה כלי ושאר ללבו מוחו בין מחיצה עושה בעצמו הוא  אם אמנם העולם...

כ'בהמה' האיש זה נחשב שוב  ומוחו שכלו הבנת  עפ"י למעשה הנהגתו תהא  שלא

– עשותממש עליו המוטל  את  ומבין גופו מעל 'גבוה' שראשו בזה יש רווח  מה כי

גופה ... נטיות אחר ההולכת כבהמה הנהגתו כל  בפועל  אם

ÌÈÈ˜Ï ˜ÈÙÒÓ ‡Ï ,¯ˆÈ‰ ‰Ê ‰Ú¯Ù ˙Ï˘ÓÓ ˙Á˙ ‰Ó˘�‰Â ˘Ù�‰ ˙ÂÏ‚ ÔÈ�ÚÏ ¯Ó‡ÈÈ ÔÎÂ) יבין ולבבו

˘ÓÓ ÏÚÂÙ· ÌÈÈ˜È ‡Ï‡ לו ורפא ÌÈ¯ˆÓושב ˙ÂÏ‚ ˙‡¯˜� ÔÎÏÂ ,Â˙ÚÈ„ÈÂ Â˙�·‰ È"ÙÚ ‡‰˙ 'Â˙‚‰�‰'˘ ,

Ì„‡‰Â' ÔÂ˘ÏÓ '˙Â¯·Á˙‰' ‡Â‰ ˙Ú„ ÈÎ ,'˙Ú„‰ ˙ÂÏ‚' ידעÌÂÈ˜Ï ÁÂÓ‰ ˙ÚÈ„È ÔÈ· „È¯Ù‰Ï ‡· ‰Ú¯ÙÂ ,'

' È‰ÂÊ Ì�Ó‡ ,ÏÚÂÙ· ÌÈ¯·„‰יציאתÂ�ÓÁ¯ÈÂ '‰ Ï‡ ·Â˘�Â ,‰Ú¯Ù Ï˘ ÂÏÂ˜Ï ÚÓ˘� ‡Ï˘ - 'ÌÈ¯ˆÓ

(È„ ÈÏ· „Ú ‰Î¯·Â ‰·ÂË ÚÙ˘·.

זי"ע  החזו"א הגה"ק ‚)כתב  ·"Ù 'ÔÂÁË·Â ‰�ÂÓ‡') ראובן בחיים רואים שאנו ומה וז"ל.

מוסרי שפתיואיש על הבטחון' ומתעבו 'זמרת  ההשתדלות רוב  את מגנה תמיד ,

ואמנם, פרנסה. אחר הרדיפה ˘)את  „ÂÚ ÏÎ ‰Ê ÏÎ) יחסר לא  ובחנותו מצליח איש הוא 

השתדלות, לרב זקוק ואיננו לקוחות , הבטחון,(ÔÎÏÂ)לו את  אוהב גםהוא הלא  כי

הבוטח ראובן את לראות  פתאום  נפתענו והנה  שוחקות . פנים  לו  מראה הבטחון

כמותו חנות  לפתוח האומר רעהו עצת  להפר  איך  עצתו ואנשי נעריו  עם  מתלחש 

מזה עצב מלא  יהי'והוא פן הדבר לגלות ומתבייש לבו בחביון רק תחילתו ובהיות ,

בהשתדלויות ומתחיל בסופו, הבושה מדת  גם ומאבד הולך מכיריו, בעיני לחרפה

הבושה  ומדת  עקלתון, בדרך  ומתקדם הולך לאט ולאט רעהו , מחשבת  להניא  גלויות

חי, כל לעין שפלות ופעולות נבזים מעשים בגלוי ועושה לבבו, מקרב  תהלך תמס

ולא הימים, לשיחת  ונעשה הפרסום תכלית  מתפרסמת רעהו ובין שבינו וההתחרות 

מעשיו, את  להצדיק  כדי יסודם בשקר אשר ונמוקים טעמים ובודה הכלם. עודידע 

'לשם הוא  רעהו נגד שמתחרה מה שכל לבקרים  חדשים  ביאורים להוסיף  מתחכם

המוסר ... תורת  וע"פ עוד.שמים' עיי"ש עכ"ל,

רבינו  ילמדנו זי"ע , מצאנז חיים' ה'דברי הרה"ק את הרופאים אחד שאל פעם

'גשר', בבניית מתעסק הנני חיים' ה'דברי ענהו הרבי, של עיסוקיו הם מה –

ליבו  אל ממוחו גשר בונה שהוא הד"ח לו ביאר דבריו, לפשר הרופא ומשתמה

(Û¯ÂÚ‰ ÏÚÓ)יהא הוא שאף לבו, תוככי אל במוחו אשר הידיעות כל את  לחבר -

ית"ש. לעבודתו משועבד



פסח  של שביעי  – פסח - הפרשה èéבאר

ìò åðéúâäðä ìë úåéäì åðáìì áèéä
ïîåà úðåîà éôæéæéæéæé.

äæåúàéöé øåôéñ úåöî' úðååë éîð
àìù 'íéøöîäøéîàá ç"ãé àöé

äôáàìà ,àì åúå àãéøâåáì ìà ïúé
úàéöéá åéäù íéìåãâä íéñéðä úà øåëæì
åúçâùä äøøáúð íãé ìòù ,íéøöî

úéãéîúä(øàáúðù åîë)àåáé ïë éãé ìòå ,
äðåéìòä äçâùäá äîéîú äðåîà éãéì

.íéùòîä ìëì äùåòå äùò àåäù

éãëåíéøáãä åñðëééùåáììâäðé Y
'øæð éðáà'ä ÷"äøä ìù åøåàéáë

áåúëá ò"éæ(ç ,âé)íåéá êðáì úãâäå'
éì 'ä äùò äæ øåáòá ,øîàì àåää

ñåì÷ðåà íâøúîå 'íéøöîî éúàöáéåçúå
êðáìåðéìò éë ,êðáì äàøúù åðééä ,

úà åðîöòì óàå åðéðáì ùéçîäì
åîë íéùçåî åéäéù ãò åììä íéøáãä

ùîî åðéðéòì íéùçøúîù'ãåã éãñç' 'éò)

ò"éæ áåùèëàñî ãåã éáø ÷"äøä åãëðî ô"ùâä

(øæòéìà éáøá äùòîáçéçéçéçé.

אצל  'רפואה' פרקי שלמד ביהודי מעשה זצוק "ל גאלינסקי יעקב  רבי הגאון סיפר

אדם... של בגופו שנתפסו והשדרה הגב את  משחררים כיצד – ביוהנסבורג הנכריים

הנכ  מ'רבו' להפרד נוסעמשבא הינך אה, ואמר, בירכו הקודש, לארץ בעלותו רי

בחומש  כתוב  ראיתי כי בהרחבה, פרנסה לך יהיה שם כי מאד, טוב  היהודים, למקום

עורף' קשי 'עם Ë)שהם „Ï ˙ÂÓ˘)העורף להם  'נתפס ' פעמים  היהודי והרבה לו אמר ,

(È¯Î�‰ Ï˘ 'Â˙Â¯Â·' ˙‡ ÔÈ·‰˘) יועיל לא  הלזה עורף' ל'קשיות כי מע"כ, דיבר הבל דברי

לרפאותם... שבעולם רופא  אף

בתיבתיז. רבתי ד' בתורה נכתב  דלכן זי"ע  התניא בעל הרה"ק  בשם מבארים ובזה

כצורת הוא ד' צורת כי ישראל. שבשמע בקרבו פטיש'אחד' ויחדיר שיכה והכוונה .

בפטיש אחד'.כמכה ה' אלוקינו 'ה' כי הלב עד מהמוח עמוק  עמוק  גדול, – רבתי

שהיה יח. בצלאל, רבי ושמו מת"ח בקעלעם ששמע  לופיאן אליהו רבי הגאון סיפר

כמה  מקומו על ישב  ההגדה לפני הסדר, בליל יו"ט' ה'מלבושי בעל סבו אצל

ה'סדר' את עורכים שאנו כמו הנה ואמר, קולו הגביה לאחמ"כ ונפעם, נרגש רגעים

וכיו"ב וכמתכונתו, כצורתו – העיר בני כל אותו עורכים כך  משפחתנו ובני אנו

במצה  – כן עושים העולם בני כל ואף המדינה, בני כל וגם המחוז בני כל עורכים

אצל  זאת  ראו והם אבותינו, אצל זה, 'סדר' ראינו היכן התדעו ההגדה. וכל ומרור

האמוראים  הגאונים ולפניהם וראשונים, אחרונים הקודמים לדורות  חוזר וכן אבותם

נאמר ועליהם התורה... מקבלי דור עד קודמיהם וכל „)והתנאים, ËÈ ˙ÂÓ˘) אתם'

משגר  אני בדברים ולא בידכם, היא מסורת  לא  וברש"י, למצרים, עשיתי אשר ראיתם

אלא עליכם, מעיד אני בעדים לא  למצריםלכם, עשיתי אשר  ראיתם ומשסיים אתם  .
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טוב שפע  לאדם  יבוא  לא  – שנאמר כמה 
הנאמר  כפי אלא ח"ו מכאוב  ולאידך

עליו  והנקצב

ììëáøøáúéù ,äèåùôä äðåîàä
øòö ìëù íãàä ìöà úîàúéå
øùôà éàå ,ìòîî ãåãîå ìå÷ù áåàëîå
åøòöî òåøâì åà óéñåäì íìåòáù äéøáì

àúøåô åìéôà(äìéôúá éúìåæ)åæîø ïëå ,
íéøöîä åðúåà åòøéå' ,äãâää ïåùìá

...øîàðù äîëåðåðòéå...øîàðù äîë
÷òöðå...øîàðù äîëäù÷ äøåàëìå ,'

äîë' øîåì äãâää ìòá íéã÷ä òåãî

øîåì åì äéä ,íù åéøáã ìë ìò 'øîàðù
,'åëå åðåðòéå ,íéøöîä åðúåà åòøéå Y ãéî
øúåé äîåàî ùãçî ÷åñôä ïéà éøäù
óéñåî åðéàå .ïëì íãå÷î øîàù äîî
ùøôîå ,ïåùàøä åøáã ìò íåìë
ïàë ùé æîøù ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä
òéâîä øòöå éåðéò ìëù ,ùåã÷ä íðåùìá

àåä éøä íãàä ìàøîàðù äîë
- ìòîî íéîùáì÷ùîá äãîá

òéâé àì àåäã ìë øòö åìéôàå ,äøåùîáå
åì áö÷ðäî øúåé åéìàèéèéèéèééøîà÷ã åðééäå ,

ובאמונה  בהתרגשות ההגדה באמירת  רצה החל זאת  בהמחשה – וכו' ורחץ  קדש –

שאירעה  כמו מצרים יציאת את בעיניהם שיראו למצב  המסובים כל את להכניס

העת  בזו ·‰Ì')עמהם ˘È˘ ÌÈÈÁ' ˙„‚‰).

לפנות וארא שב"ק בליל שפעם סיפר זי"ע חיים' ה'חפץ הגה"ק של משמשו

שמע לפתע  תרגום, ואחד מקרא  שניים הסדרא והעביר חיים החפץ ישב בוקר

א דזאבע , 'א  בהתרגשות  וקורא  ממש בקול גדול שחוק  שוחק שהוא המשמש

לפסוק (ˆÚ„¯Ù)דזאבע' בהגיעו כי חיים' ה'חפץ  הסביר מעשה אחר ,(· Á) ותעל'

מתזת והיא  אותה מכין והיו היתה, אחת  'צפרדע  רש"י של בפירושו נזכר הצפרדע'

הנחילים  את  לנפשו בתארו רב כי צחוקו את  לעצור יכול לא  נחילים', נחילים

בסיפור  לעסוק עלינו האיך זו, מעובדא ללמוד לנו יש רבות  עבר. לכל הניתזים

ממש. בחיות  מצרים יציאת

די יט . עניא  לחמא 'הא  אומרים ההגדה בתחילת דהנה רמז, למצוא  יש צחות ובדרך 

הן  הסדר בליל אוכלים שאנו שהמצות משמע  דמצרים', בארעא אבהתנא אכלו

ישראל בני שאכלו למצות מצריםזכר מפורש בארץ בתורה  שהרי קשה, ולכאורה ,

דכתיב Ï„)איפכא , ·È ˙ÂÓ˘)מצות שאכילת  הרי יחמץ ', טרם בצקו את העם 'וישא

ישראל שאכלו המצות  כנגד ממצריםהיא ההגדה בצאתם  בנוסח שאומרים וכמו ,

אוכלים' שאנו זו אבותינו מצה  של בצקם הספיק שלא שום על מה, שום על

מ  עליהם שנגלה עד וגאלם'.להחמיץ  הקב"ה המלכים מלכי לך 

כדרך מצות אוכלים היו במצרים ישראל בני שהיו השנים כל כי לומר, יש ואולי

מצות שאוכלים ‰'‡·Ôהעבדים Ì˘· ,ÂÙ‡ÈÂ ‰"„ Ù"˘‚‰Ï Â˘Â¯ÈÙ· ˘"‡¯‰Ï 'ÌÈÈÁ ˙ÂÁ¯Â‡'· 'ÈÚ)
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åòøéå ,'øîàðù äîë - åðåðòéå' àëä
øîàðù äîë Y åðúåàëëëë.

ìòêùîäáã ,óéñåäì øùôà êøãä äæ
é÷åìà 'ä ìà ÷òöðå' øîàð äãâää
íúòåù ìòúå øîàðù äîë ,åðéúåáà
íãàä ìò øæâð íà óàã ,'íé÷ìàä ìà

ìèáì åãéá íå÷î ìëî ,àú÷òå äøö
äìôú' éãé ìò åðéã øæâ òåø òåø÷ìå
- '÷òöðå' åøîåà åäæå ,''ä ìà ä÷òæå
åá íéé÷úé ,ä÷æçá 'ä ìà ÷òæé íà
ìà íúòååù ìòúå - øîàðù äîë'
íéîçøå äëøá äáåè å÷ñôéù 'íé÷åìàä

ìàøùé ìòàëàëàëàë.

('‡¯ÊÚלמחרת הנה  – שמחים היו הלז. ה'יבש' בלחם קצה ישראל בני של נפשם והייתה ,

נפשנו  ותתענג מצה, אכילת  של זו מ'גזירה' גם ננצל ואז ממצרים נצא הבוקר באור היום

לאחר  שגם הקב"ה סיבב  - למעשה אך מעדנים, מיני ומשאר בשמן משוחות מחלות

שינוי. כל ללא במצרים שאכלו עוני לחם אותו אלא אכלו לא לגאולה משעבוד שיצאו

חיים חוקי לפרעהללמדם היינו  ש'עבדים  מחמת  הלחם את אכלו שלא

עדיין  שנגאלו לאחר שאף לכך , והראיה  ית '. רצונו  היה שכך מפני אלא  במצרים',

'מצות' אותם הם  .אוכלים

פלוני  למקום  אלך  כאן, מצבי רע כמה אוי בעצמו האדם  ידמה  שלא  ומכאן,

לטובה מזלי ישתנה וכך  כך אעשה  אם מצבי, ויוטב ישתנה בוודאי לאשם כי ,

ממעל, משמים עליו ונגזר שנאמר כמה יהיה והכל שבעולם, טצדקי כל לו יועילו

לו. המפריעים אותם אחר ממקום כבר יצוצו החדש מקום ובאותו

נעילה'כ. 'תפילת כדוגמת  דבר, של תוקפו הוא דבר כל וסוף שסיום הוא , ידוע כלל

הוא  בסופו יום של תוקפו כי והיינו הכיפורים, תורה'ביום ב 'משנה תמצא  [ולכן

התוקף  זה כי ולמעשה, להלכה ה' עבודת בעניני מסיים  סדר כל שבסוף להרמב "ם,

ולקיים ] לעשות לשמור  ההלכות, מכל העולה מדועוהעיקר  לתמוה קצת יש זה ולפי ,

גדיא'. 'חד בפיוט הוא  שימורים ליל 'סדר' של גמרו

וכך האדם, בלב האמונה את  להשריש - הסדר כל של ועיקרו תוקפו כי י"ל אכן,

ובשעת באכזריות, החתול בשיני שנטרף על מתרעם שהגדי גדיא ' ב 'חד אנו רואים

על  בדמו מתבוסס הגדי כי ח"ו, דיין ולית  דין דלית גשמיות  בעינים נראה מעשה

אךאף  שלמה'. כ'סעודת  ונהנה אוכל הרשע  החתול ואילו בריה, לשום הרע ֵשלא 

על  הכלב אף ייענש ולאחמ"כ הדין, חומר בכל ויענישנו הכלב יבוא שמיד האמת ,

בחשבון  מונהג הכל העולם, עניני בכל הוא וכך המקל. ידי על - שמים חשבונות  פי

הזה. בלילה העבודה עיקר וזה בעולם, מקרה שום ואין מדוקדק 

עולה כא. זצ"ל מבריסק  סאלאוויצ'יק  הגרי"ז היה מצות  אפיית אחר בשנה שנה מידי
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וקבלת  האמונה  ע "י – תחייני באמונתך
מצריו  מכל  יצא  באהבה ה' הנהגת 

áúëìù åúçèáä øåàéáá ééçá åðéáø
íå÷î(âé áé úåîù)úà éúéàøå'

íãä ïéà' .ì"æå ,'íëéìò éúçñôå íãä
ìáà .óâðä àéáî åúòéðî àìå óâðä òðåî

,áåúëä êãîéìä"á÷äá ïéîàäù éî éë
àìå åðåçèá åá äìúå äîìù äðåîà
çáæå ,åúøæâå äòøô úîéàì ùùç

íéøöî úáòåú àéñäøôáäùä àìä éë)

àåä çñô ïáø÷ì ïñéðá øùò äòáøàá åèçùù

(íéøöîä ìù íäéìéìàìò çñôä íãî ïúðå

÷éãö äæ éøä .óå÷ùîä ìòå úåæåæîä
- ä"á÷äá çèáååéìò ïéâéù àåä éåàø

úéçùîäå óâðä ïî,ãîìð ïàëîå .ì"ëò '
éìáî åéúååöî íéé÷îå 'äá çèåáäù
íöòá éøä .ïîæä éòâôá áùçúäì
,åãòá ä"á÷ä ïâéù éåàø äùòð ïåçèéáä

òø ìëî åäìéöéå 'ä åäøîùéáëáëáëáë.

ïëåò"éæ 'íééðéò øåàî'ä ÷"äøäî áéúë
(åö úùøô)äéä íéä ìò ,äðä .ì"æå
ìàå åìà âåøè÷ë"àå ,äøæ äãåáò éãáåò å

íéøöîá êà ,åìàâð êéà úîàá äù÷

העשיל  יהושע רבי המפורסם החסיד את שם פגש פעם קארלין, דחסידי לביהמ"ד

החסיד  לו וסיפר שבירושלים, הדעת ומנקיי קארלין חסידי מזקני זצ"ל, הלטובסקי

שנה  שונים, ודקדוקים בחומרות  מצות באפיית  מאד מהדר שהיה הצדיקים, אחד על

מצותיו  את  החזיק ועמל, יגיעה של רבות שעות  אחר המצות  מאפיית  בצאתו אחת 

ומהודרות, כשרות מצות לאפות שזכה על להקב"ה והודאה שבח מתוך בחביבות 

הצדיק משראהו בידו, ומצות כנגדו המהלך  פשוט ביהודי פגע בדרכו צועד עודו

וכך רב , שלל כמוצא  הלז ה'עסק ' על האיש שמח מצותיו. עמו להחליף אותו ביקש

המצות על לוותר הסכים איך הזה, הדבר על מאד תמהים הצדיק תלמידי והיו עשו,

שנתברר  עד פשוטות , מצות תמורתן ולקבל הדינים ודקדוקי פרטי בכל המהודרות

שלא להקב "ה והתפלל יום באותו תהלים ספר כל את סיים פשוט איש שאותו להם

כך . כל הרבי החשיבם כן על במצות , חמץ בחשש יכשל

זה, מעשה מלמדנו מה מבריסק הרב  שאלו זו, עובדא  לספר החסיד משסיים

שנאפו  מצות  העדיף שהצדיק  - כאן שנינו גדול לימוד בפשטות , ואמר החסיד השיב

בתכלית שהיו אף אדם, בני של ויגיעה בעמל שנאפו המצות מן יותר התפלה בכח

פקפוק . ללא  ומהודרות כשרות שיצאו ההשתדלות

ללמוד, יש שלדעתו ואמר מבריסק  הרב  התהליםנענה אמירת ידי על  כי

ודאג עליהן עמל שהרבי המצות  את  שיקבל  הקב"ה סיבב שלם ובלב בתמימות 

ההידור בתכלית  תפלה.שיהיו של כוחה ללמדנו חיים, אלוקים דברי ואלו ואלו ,

הפסוקכב. על הספורנו שכתב כמו האמונה, על נצטוו במצרים דרכם בסוף ואף
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äéåäë äìéìá øãñä ìë ìàøùé åùò
åéäå ,íéùåò åðàù åîë äúøåöë

íéøöî úàéöéá íéøôñîúåéäì äãéúòä)

(íäìåéäé éàãåáù íéðéîàî åéäù
íéàöåéåëéùîäù íéãñçä ïúåàáå ,

.ì"ëò ,ìàâéì ïéãéúò ïñéðáå åìàâð

ïëåçñôä úåëìäá åðãîì(à äòú ç"åà)

,'øåøî' úìéëàá 'äáéñä' ïéã ïéàù
,úåøç êøã ìò æîøì äàá äáéñäã ïååéë

ìò æîøî øåøîä åìéàåúåìâìò àìå

úåøç'êøåë'ä òåãî ,øåàéá êéøö äúòî .
àåäù -øåøî(äöî íò).äáéñäá ìëàð ,

'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä íùî íéøîåàå
'äðåîà' ìò úæîøî äöîù ,ò"éæàúéàãë)

(÷"äåæá,àúåðîéäîã àìëéî àåäã
úà øåøîä íò ãçé 'êøåë'ù ïååéëîå

,ãçà 'äá äðåîàä Y 'äöî'äïéîàîå
äáåèì ìëäùìëáå úò ìëá åîò 'äå

,äòùìë åðîî ìèáúú àôåâ äæá
'úåøéøî'äâëâëâëâëæà áñäì åì øùôà øéôùå .

íéëìî éðáë úåøç êøãáãëãëãëãë.

È‡)בפרשתן ·È) מזומנים - חגורים מתניכם וז"ל. חגורים...' מתניכם אותו תאכלו 'וככה

מתניו וישנס כעניין ÂÓ)לדרך, ÁÈ ‡ ÌÈÎÏÓ). בקל מסופק בלתי ביטחון על  להורות 

כלא בבית בעודם לדרך  עצמם  מכינים בהיותם עכ"ל.יתברך , ,

אמת'כג. ה'שפת  הרה"ק דברי וידועים וצוקה. צרה מכל האדם את מצלת זאת אמונה

זי"ע  הרי"ם' ה'חידושי הרה"ק  זקנו בשם ÍÏÈÂ)זי"ע  ,Ì"È¯‰ È¯Ó‡ 'ÈÈÚ) הקב"ה אין כי ,

מכריז  אם ולכן אליו. וישוב  בו יכיר אחריו, שיחפש בכדי אלא מהאדם פניו מסתיר

הם. הבורא מאת  אותי הקורות שכל אני יודע - ה'' אני כי 'וידעתם ואומר האדם

ומבוטלין. בטילין והדינים ההסתרה וכל פנים, להסתר טעם אין כבר

יצא הלב  בפנימיות  אמונה מתוך הבאה - לבב  וטוב השמחה שע "י נתבאר וכבר

זי"ע הגר"א של  כביאורו ומצוקותיו. צרותיו הכתוב(ÈÏ˘ÓÏ)מכל È„)על  ÁÈ ÈÏ˘Ó)רוח

ישאנה מי נכאה ורוח  מחלהו יכלכל וזהו איש הרוח, ידי על באה השמחה וז"ל. ,

איש הוארוח בשמחה, תמיד מחלהו,כשהאיש חס יכלכל  מחלה עליו שתבוא  אף

הוא  ויבטלנהושלום, בשמחתו  מחלהו  עכ"ל.יכלכל  ,

כיתתו כד. מתוך  פסחים' ב 'ערבי הימים מן ביום שיצא  דורנו, בן ב'מלמד' מעשה

ה'בגדים' את השליכו כבר האם ושאלם ביתו לבני התקשר השיעור, באמצע

שאל  לאשפה, השליכו שאכן ומשנענה עיר, של ברחובה האשפה אל מהבית הישנים

להם  הלכו כבר כי הבית בני לו ויאמרו מאשפתות , להחזירם אפשרות  יש האם שוב,

תלמידיו  אל שב כן כי המלמד כשמוע הבגדים, אחר לחזר אפשר ואי האשפה אוספי

מדוע ושאלו המנהל בו פגע  השיעור לאחר היה. לא כאילו השיעור באמירת  והמשיך

אודות לברר - בכך מה של דברים ביתו בני עם לדבר שיעור של בעיצומו יצא
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לקראת אני עומד הנה ויאמר, המלמד ויען לאו. אם לאשפה השליכום אם ה'בגדים'

מגמ"ח  אדיר סכום לוויתי כן על – כל אין שלרש ומכיוון מצאצאי אחד נישואי

היד  שאין במקום – הישנים בגדי מכיסי באחד למשמרת והנחתיו החתונה, לצרכי

כל  ייזרקו שהיום ב "ב  לי שאמרו נזכרתי השיעור באמצע  היום בו, שולטת

הבגד... מכיסי המעות את  שיוציאו לבקשם מיד  יצאתי לכן לאשפה, ה'שמאטעס'

הסבל  וכח הנפש שלוות בך  היה ואיככה המלמד, את  ושאל המנהל נתפעם

להמשיך התלמידים לפני מיד ולחזור הדמים, איבוד על הקשה הבשורה את לסבול

המשגיח  של מתלמידיו אנכי הנה המלמד, ענהו דבר, אירע לא כאילו ה'שיעור'

הזה  לעולם האדם ירידת  'עיקר בנו, השריש והוא זצוק"ל אייזנער גד'ל רבי הגה"צ

בכדי – הללו' הקשים ברגעים בנסיון יעמוד למען שהכל הוא  באמונה  אז  שיתחזק

ירדנו מה  לשם הללו  רגעים  עבור לא ואם הקב "ה , של העליונה בהשגחתו  הוא

הזה .לעולם

וכמה  כמה עומדים ובבעלותו רבים, נכסים בעל הברית, מארצות יהודי לי סיפר

ÈÎ˘Ó¯)דירות ‡Â‰˘) מסוכן כך  וכל למכביר, בו מצויים גנבים אשר מסוכן, באזור

לשהות מאנשיו איש לשלוח מוכרח הוא  מושכרת  שאינה דירה שבכל עד המקום

באחד  הרכוש. כל את אתר על ושודדים לבית הגזלנים פורצים הכי בלאו כי בה,

הכסא  על ושכח מרכבו יצא  הדירות , אל היהודי בהגיע  דולר הימים אלף ארבעים

שגנבים  מצא משחזר, נגנים. שני מונחים היו ועליהם בצקלונם, צרורים ותקילין טבין

לתיקון  דולר מאות  חמש של הפסד ס"ה – הנגנים שני את  וגנבו החלון את  שיברו

ה'. בחסדי במלואו נשאר הכסף סכום כל אך הנגנים, על דולר ארבעים ועוד החלון

כספו. על לו ששמר עולם לבורא  והודאה שבח נתן ורנן ובגיל שמחה, היהודי נתמלא

שם  לי היה לא  אם ואמרתי, בעצמי, התבוננתי מעשה אחר ואמר, היהודי הוסיף

ממון  הפסד על ועגמ"נ  צער מתמלא  הייתי הרי לנגנים בנוסף מעות  של גדול סכום

המעות שאר לי ניצלו ההפסד שכנגד כעת  אך  דולר, וארבעים מאות  חמש של

ח"ו  לי יארע כאשר וזמן עת לכל ללמוד עלי מכאן לאלוקי, ומודה אני שמח הרבים

אשר  קנינים ושאר צאצאים רכוש, בשאר אלוקי בה' לשמוח עגמ"נ  של מקרה איזה

ה'. לו חלק

לקראת הבית  בניקיון קשות עוסקים אשר בעת אלו, לימים הדברים נוגעים ובפרט

ובא, הקרב וכדו'היו"ט ומלכלכים  חוזרים בבית המצויים שהקטנים כל ומצוי על ,

בבן  שזיכהו על להקב "ה ויודה יזכור אדרבה אלא  לכעוס, שלא  החובה מוטלת  חד

לשונם  בצחות דשופריא קרתא  זקני אומרים שהיו וכפי קימא . של בזרע  יקיר,

עקרות ' אלע אויף צרות ÂÏ‡Î)'אזעלכע '˙Â¯ˆ'· ÌÈÎ¯·˙Ó ÂÈ‰ ÔË· È¯Ù Ì‰Ó Ú�Ó�˘ ˙Â¯˜Ú‰).

עוד. ויחכם לחכם ותן
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á"åéëò"éæ ïéøáà÷î ÷"äøä øàéá
(èô 'îò î"åøîà)áåúëä øîàî ìò

(åè ãö íéìäú),'èôùî áåùé ÷ãö ãò'
,íãàì åì íéàáä íéøåñééä èôùî ìëã

àìà íðéà÷ãö ãòàåä ïéáîù ãò -
åááìá ÷å÷çé øùàë êà ,'ä àåä ÷éãöù
,åéèôùî úîàå 'ä àåä ÷éãö éë ïéîàäì
øçà äìéìç øäøäì úåùø åðì ïéàå

æà åà ,åéúåãéîèôùî áåùéìë Y
íéðéãä(èôùî'á íéæåîøä)åéìòî íé÷úîð

ì"æç øîàîë ,íéøåñééä ìëî øèôééå
(.áñ úåëøá)'éìåá÷ éøåñééã àîñ'íñ]

[äðåîàá íúåà ìá÷ì àåä ,íéøåñéì àôøîä.

ïéðòá÷"äøä éøáã íéàìôð äæ
ò"éæ 'äîìù úøàôú'ää"ã)

(éúàöåäå÷åñôä ìò(å å úåîù)éúàöåäå
éúìöäå íéøöî úåìáñ úçúî íëúà

íúãåáòî íëúàäøåúä éë .ì"æå ,
åðúåà úãîìîøùà äìåâñä ïéðò ø÷éò

íéøöîî åàöé äøåáòáíò úåéäá àåäå ,
åãéáòéå ,ìæøáä øåë úçú ...ìàøùé éðá
äæ ìëá ,äù÷ äãåáò ìëá íúåà íéøöî
íááì òøä àìå ,íçåø ì-à úà äðîàð

íééðò ìàøùé éðá åðçðà äæ äîì ,øîàì
úåéäì úåîåàä éøàù ìëî øúåé íéãåøîå
åðçðàù éðôî éëå .êøôä úãåáòá íéãøð
íéúåçôä íéøöîì ãáòúùð 'íéñçåéî'

.íéìôùäååìá÷ àéää úòä ìëá êà
úøéæâ íäéìò åìáñå äáäàá ìëä

ä"á÷ä,(íøîàá)àåä åéðéòá íà éë
øùåéá åðì íâ ,áåèøîàðù åäæå .(àé á)

åéçà ìà àöéå äùî ìãâéå'àøéå
íúåìáñáúà ùãå÷ä çåøá äàøù ...'

,ìàøùé éðá ìù úåðìáñä úãîåðúð éë
úøéæâá äáäàá ìëä ìá÷ì íîëù

...ú"éùäìò íåìë íäéðéòá äù÷åä àì
,ú"éùääìåàâì åëæ êëìå.

êéùîîå,ù"àôúäúåéäì ïåëð ïë éë
åéëøã ìëá 'äá ïéîàî íãàä

åéø÷îåêë ,äáåèä ìò ïéëøáîù íùëå ,
êøáé,äìéìç ïîæä éòâô åäåâéùé íà óà

åúåà ïéìèáîä íéãéøèîä åéìò åáøå
åãåîéìå åúãåáòîòåøâä åøáçì åìéàå ,

òøé àìå .äçåðîå íéñëðå øùåò ùé åðîî
êôàá éðôãøú 'ä äæ äîì øîàì åááì
,áåè ìë úúð éðîî úåçôä éòøìå ,íðç

פראבלעם' א  נישט און פראבלעמען האבן זאלסט 'דו בצחות  אמרו (˘ÂÈ‰Èעוד

(˙Á‡ ‰ÈÚ· ‡ÏÂ ˙ÂÈÚ· ‰·¯‰ ÍÏאת לתקן – דאגות הרבה לאדם יש בריא באופן כי ,

וכו'... וכו' החמץ  את יפזר שלא  הקטן על לשמור ויין, מצות לקנות  השבור, השולחן

כל  הרי וכיו"ב , ביתו בתוך חולה  לו שיש מי כגון חמור ענין איזה לו אירע ח"ו אם

נקיון  ולא פסח ערב  לא  יין, ולא מצות  לא כאן אין היו, כלא  נעלמות  הדאגות שאר

עליהם, יתלונן לבלתי המרובין דאגותיו בכל לשמוח לבו אל יתן החי ע"כ וכיו"ב ...

ביותר. חמורות לדאגות  כבוד של מקום בפנותו הדאגות אלו כל שחוסך למי אוי כי
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,êáåèî éì ÷éðòäì êì äéä áåè àì éëå
éìäàá 'ä úéáá úáùì éúðååë ìë éøä
.íðç éúåà íéìèáî úåáéñä äìàå äøåú

.øáãä ïë àì éë'ä úåáùçî å÷îò éë
ìáú éáùåé ìë íðéáé àìïåöø éìåà éë .

åéøçà øäøäé íà åúåñðì é"ùääëäëäëäë.

êàé"ùäì úåãáò ïéðò äæøéàäì
íéîùì åááì úà äëéùç êåúî,

ù"îë(ä å íéøáã)êé÷åìà 'ä úà úáäàå'
úà ìèåð àåä åìéôà - 'êùôð ìëá
åîë ,ïåöø ïåùìî àåä 'ùôð' äðäå ,êùôð

øîàðù(ç âë úéùàøá)úà ùé íà'

זי"עכה. אמת ' ב 'שפת  איתא רוחניות, לענין ÌÎÁ)כיו"ב ‰"„ שאלת(˙¯�"‰ את לבאר

-)החכם ¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ‰Ó ÌÎÁ),'אתכם ה' ציוה אשר והמשפטים והחוקים העדות 'מה

היכן  ולכאורה אפיקומן'. הפסח אחר מפטירין אין לו אמור אתה 'אף ותשובתו,

העדות  'מה השואל זה של והיאךוהחוקיםחכמתו טעם, בלא מצווה הוא חוק הלא '

לשאלתו. כתשובה מפטירין' 'אין ענין מה צ"ב, ועוד ל'חוק', 'טעם' יבקש

כשאינם  ה' את  לעבוד ישראל בני עבודת שעיקר היא, התשובה תוכן והנה

- טעם כל ולכן כחקמרגישים ג"כ. טעם להרגיש לבסוף יזכו ובזה טעם, לו שאין

הארה  הייתה בהם כי סוף ים ולקריעת סיני להר ולא מצרים ליציאת  זכר עושים

אחר  מפטירין אין וזהו ההתחלה. רק  הייתה מצרים יציאת משא "כ לישראל, גדולה

יביט  שלא  והיינו מתיקה, מיני ולהרחיק להוציא שיש הגמ' וכלשון אפיקומן, הפסח

במצב הנעשית  העבודה הוא  והעיקר הבורא ', 'מתנת  אלא אינם כי האורה זמני על

וזהו שמו, על נקראת היא כי טעם הזאתבלי 'החוקה' את כשתשמור ושמרת 

ייעשה אז חוקה של במצב שרוי כשהנך  ה' את חג למועדהלעבוד ייעשה זה זמן ,

וגדול חשוב  יותר ימימהומועד, באור מימים מאיר שאז טובים הימים משאר –

ישראל. לבני

בליל  הוא כן אפיקומן', הפסח אחר מפטירין 'אין לו, ואומרים משיבים ולזה

ד  אוכלים בראשונה לחם הסדר, שהוא  המצה דוגמת הגון, 'טעם' בהם שאין ברים

ערב טעם לו שאין די שלא והמרור מיוחד, 'טעם' בלא ומים מקמח העשוי עוני

לקרבן  עורך, לשולחן כהקדמה אלא  אינם אלה כל אך כלענה, מר ירק  הריהו לחיך,

ארוכות שעות למשך האדם בפי נשאר הטוב  וטעמו ריח, בו ויש טעם בו שיש הפסח

מצוות קיום אף אפיקומן. הפסח אחר מפטירין אין - טעמו את לבטל אסור שהרי

כל  מרגיש אינו אם ואף בוראו דעת אחר לחקור לאדם לו אין מתחילה הוא , כן ה'

הדבר  אם ואף בתמימות , ה' רצון את לקיים ימשיך  מקום מכל במצוות והבנה 'טעם'

הבהיר, ה' לאור לבסוף יזכה בתמימותו ימשיך  אם מ"מ 'מרור', כעין עליו ומר קשה

בפיו. וערב טוב טעם עם – אלוקות  וגילוי מרובה טובה אך לראות
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íëùôðàåä 'éôà' áåúëä øîà äæìå ,'
.êðåöø 'éô - 'êùôð úà ìèåð(åðééä)

úãøè é"ò é"ùäì ïåöøä êîî ìèåðù
úáäàå ë"éôòà ,á"åéëå äñðøôäåëåëåëåë.

ú"éùä ìò êéðéòá äù÷é àìååîëå .
øéòá äçååö ìå÷ òîùù ììäá åðéöîù
êéàäå ,éúéáá åððéà äæù éðçèáåî øîàå
÷çãð äéä åéîé ìë àìä äæá çåèá äéä
êøãî äæ ïéà éë òãéù àìà .éðåò éøåñéá
,äìéìç íäì àáä ìò ÷åòæì åúéá éùðà
úéáá ãîåìî àåä úåðìáñä úãî éë

íéîéä ìë íé÷éãöäì"ëò ,íéáøù òåãé)

úåðùá åìà íéùåã÷ íéøåáéãá å÷æçúä åðéçàî

(åäòø úà ùéàå ïîöò ÷æçì ,íòæä.

זה שם  לקריאת טעמים - הגדול שבת

äðäñðìåãâúáùá ìàøùé éðáì äùòð
'íìåò øãñ'á àúéàãë ,åæ(ä ÷øô)

ìàøùé éðá åá åàöéù íåé ,ïñéð å"èù
àöîð ,úáùá éùéîç íåéá äéä ,íéøöîî
'úéáì äù' æà åç÷ìù - ùãåçì éøéùòù
éôë ñð íäì äùòðå ,úáùä íåéá äéä

øåèä àéáäù(ìú ïîéñ ç"åà)íùá
äù ãçà ìë íäì åç÷ìå' ùøãîä
,åúèî éòøëá åúåà øù÷å ,åçñôì
åáéùäå ,íëì äæ äîì íééøöîä íåìàùå
åéäå ,åðéìò 'ä úåöîá çñô íùì åèçùì
,ïäéäìà úà ïéèçåùù ìò úåä÷ íäéðéù
íù ìòå ,øáã íäì øîåì ïéàùø åéä àìå

úáù åúåà ïéøå÷ ñðä åúåàìåãâä''éòå)

(åúåàå ä"ã :æô úáù 'ñåúæëæëæëæë.

äòåãéòåãî ,íéùøôîä úééùå÷
íåé'ì ñðä úà íéñçééî
íåéá åáù ïñéð 'é íåéì àìå ,'úáùä
íåéá åòá÷ðù íéãòåî øàùë ,ñðä òøéà

ישראל'כו. ב 'ישמח Ï"ÊÁ)איתא  Â¯Ó‡ ‰�‰ ‰"„ ‚"‰·˘Ï) פסח המועד חול שבשבת

וב 'טור' הנביא , יחזקאל שהחיה היבשות ' ה'עצמות  מענין ˙"ˆ)מפטירין Á"Â‡) ביאר

על  דקאי מבאר ז"ל והוא  המתים'. 'תחיית תהיה שבפסח גאון האי מרב  איתא כי

'חיות' הרגשנו לא הזה הקדוש בחג אף הנה  ואומרים לעצמם, נואש האומרים אלו

שבשמיםכלל, מאבינו  ונחלה  חלק עוד  לנו  אין – תקוותינו ואבדה עצמותינו .יבשו 

להחיותם... אלא  לו אין וקיים, חי יהודי כל של עצמותו אלא  כן, אינו באמת אבל

אומרים שאנו כמו לזה מסוגל הזה הקדוש שהחג שם, ‰ÂÁ„˘)ומבאר '¯ÙÏ ËÂÈÙ) אמיץ

ישינים מרדם .לעורר

'שבתכז. זו שבת  נקראת מדוע לשבח טעם ליתן העולם מאמר ידוע  גררא, אגב 

במקום  השבת  סעודות  את  זו בשבת סועדים שאין העולם מדרך  כי הגדול',

ופינו  פסח לכבוד המקום את  הכינו כבר כי בשבתו, שבת מדי שם לאכול שרגילים

לך ואין הפסח, עבור משלה מוותרת שהשבת והיינו החמץ , כל את כמי גדול משם

הפסח. חג לקראת  דרבה הכנה גופא  והיא לרעהו, עצמו משל שמוותר
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.òåáùä íåéá àìå íäá åìçù ùãåçä
ò"éæ 'ìàøùé áäåà'ä ÷"äøä øàáîå

(ìåãâä úáùì äèîùä ê"ð éèå÷éì)äîã
åëùî Y ïñéðá 'éá ìàøùé éðá åîéé÷ù
ìù ïàö íëì åç÷å äøæ äãåáòî íëéãé

å÷áéãå ,äååöîíúîùðìë àøåáá
úáùä íåé ìù åçåëá äæ äéä ,íéîìåò

àîåé àåäùàúîùðã÷"äåæá øàåáîë)

(.äø á"çåæ äìåàâ úåøåãì äòá÷ð ïëì
æàå ïéúîùðã àîåé àåäã úáùä íåéá

ùôðä úåìâî íéàöåéçëçëçëçë.

ìëîåéãéî àöåé àø÷î ïéà íå÷î
'ùåáì'á áúëù åîëå ,åèåùô

(à óéòñ ìú ïîéñ)úáù úàø÷ð ïëìù
øîàðù ,äìåàâì äîã÷ä àéä éë ìåãâä

äá(âë ,â éëàìî)íëì çìåù éëðà äðä'
àåá éðôì àéáðä äéìà úàìåãâä 'ä íåé

àøåðäåáìå íéðá ìò úåáà áì áéùäå ,
.'íúåáà ìò íéðá

÷"äøäò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä
(åö÷ â ÷"ùù)åæ úáù äååùä

,ì"æå ,äåù äøéæâ ïéòî ùøãå ,øåôéë íåéì
Y ô"ëäåéã øåùò åîë àåä äæä øåùò

,øùåéá äøæçá ãéîòîå øäèî àåäùïëì
éîð ïë ,'äáø àîåé' íéøåôéëä íåé àø÷ð

אברהם'כח. ‰‚„ÏÂ)ב'בית  ˙·˘ ÔÈ�Ú ‰"„ ÏÂ„‚‰ ˙·˘Ï) ה'יסוד בעל הרה"ק  בשם הביא

גדולה  סעודה שהכין ונישא רם למלך  משל 'הגדול', שבת לשם טעם זי"ע  העבודה'

הסעודה  צרכי כל את  העבדים הכינו עשירות במקום עניות שאין וכיון אוהביו, לכל

ומשקאות, מאכלים הרבה נשארו הסעודה בתום וממילא המלך , וכיד גדולה בהרחבה

ועדיין  המדינה, לאנשי השיריים את  לחלק  המלך ויצו המלך, לפני כן וסיפרו באו

הורה  המלך , מאכלי את לאשפה להשליך  הכבוד מן זה ואין הסעודה משיירי נשאר

ולשתות לאכול להם ולתת  האסורים בבית  היושבים הפושעים את להאכיל המלך

כדי מכובד במקום  אותם  והושיבו  מכלאם  אותם  הוציאו הסתם  דמן עוד, להוסיף [ויש 

האסורים ] בבית המלך מאכלי לאכול כבוד מדרך זה אין דהא הסעודה, מן .לאכול

אל  גם וחסדיו מרחמיו יגיע ולכן רחמיו, כלו שלא  המלכים מלכי למלך והנמשל,

כדכתיב והחוטאים, È‡)הפושעים ‡Î ÌÈÏ‰˙)כי לעוני והקשו רב'וסלחת  הוא ',

בפשע מעשיו רבו אם אדרבה הוא ', רב 'כי באומרו טעם הנתינת מה המפרשים

'כי  שתיבות  לומר דיש שפיר, אתי להאמור אך וכפרה, לסליחה יזכה מדוע וסררה

צריך לאיבוד ילכו שלא  וכדי למאד, מרובים שהמה ה' חסדי על קאי הוא' רב

ופושעים. לחוטאים אף בהם  להשתמש

וקדוש  גדול כי הגדול', 'שבת השבת  נקראת  דלכן אברהם' ה'בית  מפרש ובזה

השבת  –הוא  ולמורדים לפושעים  שבפחותים, לפחות אפילו כנפיו  תחת לחסות

הקדוש לחג ולהכינם .לטהרם 
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ìåãâä úáù' úáùä úàø÷ðàéä éë '
ìëî ìàøùé úîùð úà úùã÷îå úëëæî

.ïååòå íâô

ãåòò"éæ 'ìàøùé áäåà'á àúéà
åæ úáù úùåã÷á úåáâùðàáåä)

(íù åøôñá÷"äåæá øàåáî äðäã ,(:âñ á"ç)

ùåøéô ,'ïéîåé àúéù ìë ïéëøáúî äéðéî'
úùåã÷î íé÷ðåé òåáùä úåîé ìëù

,åéðôìù úáùäïìåë úåúáùä ìë íìåà
úáùå ìåãâä úáùî ïçåë úå÷ðåé

äáåùäðùä ìë ìù úåúáùä ìëù éøä ,
.äéååâá úåæåðâ

מלבות  היצר עקירת  – שבעיסה  שאור
אדם  בני

áúëåéúåáåùúá æ"áãøäæ"ò÷úú â"ç)

(äéðù äáåùú ä"ãêøã éô ìòù

øéáñäì øùôà éà èùôäèëèëèëèëòåãî
õîç øåñéàá êë ìë äøåú äøéîçä

,äàðäá øåñàå åäùîá øåñàãàöåéëå)

(øåñéà íåùá åðéöî àìù åìà úåøîåçá,ïë ìòå
ì"æø åøîàù äî ìò êîåñ éðà
øöéì 'æîø' çñôá õîç éë ,úåùøãîá
äìë ïëìå ,äñéòáù øåàù àåäå òøä
ùôçéå ,åéìòî íãàä åúåà ùøâé ùøâ
åìéôàå ,åéúåáùçî úåàåáçî ìëá åéìò
ïåëðå úîà àåäå ,ìéèá àì àåäù ìëìììì.

éëäåàøîâá åøîà éîð(.æé úåëøá)ïåáø'
êéðôì òåãéå éåìâ íéîìåòä
øåàù áëòî éîå êðåöø úåùòì åððåöøù
é"ùø ùøéôå ,'úåéåëìî ãåáòùå äñéòáù
,êðåöø íéùåò åðà ïéàù - áëòî éîå'
,åðááìáù òøä øöé - äñéòáù øåàù

דרכים כט . 'פרדס' יש כי הסדר', 'ליל פסח ליל את שמכנים טעמא  לפרש אמרו בזה

החג  עניני את  להבין אפשר שאי הפסח בחג אך ס'וד, ד'רוש ר'מז פ'שט - לתורה

מאתנו. נעלם הפשט כי ר'מז, ד'רוש ס'וד זה 'סדר' רק נשאר הפשט, דרך  לפי

הרמ"אל. ·)כתב ÛÈÚÒ ·Ï˙ ÔÓÈÒ),הבודק שימצאם במקום חמץ פתיתי להניח 'ונוהגים

את להציל זו עצה תועיל איך הפוסקים ונתחבטו לבטלה', ברכתו תהא  שלא  כדי

נקי  הבית כל שהרי בעלמא, הערמה אם כי זה אין והלא  לבטלה, מברכה הבודק 

במקומות הניחם עצמו הוא שהרי - 'בודקם' אינו פתיתים אותם ואילו מחמץ,

לו. הידועים

[לפרנסתו  בווארשא שהתגורר נסתר צדיק בשם זצ"ל מטשעבין הגאון והשיב

והלך שעונו את שבר טשעבין גאב"ד אודותיו שמע וכאשר שעונים, בתיקון עסק 

כוונת את  הצדיק  הבין אליו הגיע כאשר אך מפיו, להתברך שיזכה כדי אצלו לתקנו

לו  שיאמר ממנו ביקש ברירה בלית הוא, פשוט שאיש באמרו לברכו, וסירב בואו,

בדיקת מצוות דהנה זה], תירוץ  לפניו ואמר סירב, לא זאת  ולבקשה חידוש, דבר

בפסחים ליה וילפינן הנר, לאור היא Ê:)חמץ Û„)וחדא פסוקים, מכמה שוה בגזירה
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øåñéàá êë ìë åøéîçä ïëìå ,'åðöéîçîä
ïî íãàä úà ÷éçøäì éãë õîç
íò úåëééù íåù åì äéäú àìù ,äøéáòä

àøçà àøèñäàìàìàìàì.

עקירת  רמזי – אעביר הטומאה רוח ואת
במעמד  רצון עת וגודל חמץ בבדיקת היצר

החמץ  שריפת 

áúëò"éæ øâéà àáé÷ò éáø ÷"äâä
'áúëî'á(áé 'à"÷òø éáúëî').ì"æå

éë ,çñô áøò ïéðòá øéëæäì êéøö íâ'
ïúîãà ìò íéåøù ìàøùé åéäù ïîæá

äçîùá áåè íåé åðì äéäúèéçùáå
åðéúåðåòá úòëå ,ììä úàéø÷å çñô
âåäðìå äæì øëæ úåùòì ô"ëò íéëéøö
ãøçå àøé úåéäì ,íåéä úùåã÷ åá
ìåèéááå øåòéáá íåéä ìë úåöîá ÷ñåòå
êåúîå .ì"ëò ,'øãñä úðëäå ïå÷éúå õîç

åéøáããöî ,'äãòøá åìéâå' ïéðò åðãîì
úîçî ïåùùå äçîù úò àåä ãçà
åðì ùé ,êãéàì ,çñô ïáø÷ úáø÷ä
ìåèéá éãé ìò ùãå÷ úãøçá úåéäì
åùøãîëå ,åèåùôë Y õîçä øåòéáå

הכניסו  עצמם הם אשר הגביע את  ש'חיפשו' יוסף עבדי אצל הכתוב הוא מינייהו

שם  נאמר הגביע  של המצאו מקום שידעו ואעפ"י השבטים, של אמתחותיהם לבין

(·È „Ó ˙È˘‡¯·)'כזה ויחפש חיפוש שאף מכאן, אלא וימצא', כלה ובקטן החל בגדול

ודפח"ח. זו, בדיקה על לברך  שפיר ושייך  'בדיקה', שמיה

מה  – האדם יתלונן פעמים דהנה זי"ע, מנחם' ה'פני הרה"ק  למד זה ממאמר

הרע'אעשה, 'יצר  בקרבי הכניס אכן והקב"ה ליה, אמרינן לזה כ"כ, וקשה גדול

כוח ובידך  מעמך, ותגרשו ותוציאנו  שתבוא  כדי הייתה  המטרה  אך  הכניסו , הקב "ה 

להוציאו שיבערום וגבורה  בכדי תחילה בכוונה לשם שהוכנסו חמץ  דפתיתי דומיא  ,

הבית . מן ויוציאום

מצה לא. מלשון 'מצה' כי מלבו, היצר את  לעקור שביכלתו ככל שיעשה הכל ועיקר

היצר... מרכבת  גלגלי תחת למרמס עצמו ישכיב ולא  יצרו, עם שיריב  ומריבה

זיך' לאזט ער 'ווייל המת  את  קוברים מדוע  העולם פתגם ידוע  �Ô˙Âהנה ‡Â‰ ÈÎ)

(...ÌÁÂ¯ ÏÚ ‰ÏÂÚ‰ ÏÎÎ Â· ˙Â˘ÚÏ ÌÈ�¯·˜Ï ואינו נישט, זיך  לאזט החי – האדם כל זה כי ,

רוחו. על העולה ככל בו ולעשות  בו לשלוט ליצר נותן

זי"ע מבלאזוב  הרה"ק  בדברי רמז, ‡)ומצינו ˙Â‡ '„ ¯Ó‡Ó ,ÔÒÈ� È¯Ó‡Ó ,˜È„ˆÏ È·ˆ) כי ,

קל"ה בגמטריא  ושבעה (135)מצה לששים חצי כל יעלה ב'יחץ' לשנים וכשתחלקנה

שיש (67.5)ומחצה נמצא יותר הגדול החצי את לאפיקומן לקחת יש הדין מן והרי ,

ושמונה שישים במנינו ויעלה אחד חצי על כמין (68)להסיף ויבואר 'חיים', בגמטריא

שהיצר  הייאוש תחת למרמס נתון שאינו המריבה – המצה דייקא  כי ופרח, כפתור

'חי'. נקרא  זה מייאשו
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òøä øöéä úøé÷ò ìò éà÷ãáìáìáìáìåáì êåúî
íãà ìùâìâìâìâì.

úòáäøäè çåø øøåòúî äôéøùä
çåë úøëðå óøùð æà éë íìåòá

המשנהלב. בלשון פעם דקדק זי"ע  מבעלזא  יהושע  רבי ·.)(ÈÁÒÙהרה"ק  Ì אור'

דקאמר  מאי מובן אינו ולכאורה הנר', לאור החמץ את  בודקין עשר לארבעה

החמץ 'בודקין בודקיןאת והלא הבית' בקושיא .את  המהר"י ונשאר שבו, החמץ  מן

ופתח  אביו, קושיית  על חזר שלימים זי"ע, המהרי"ד בנו גם היה השומעים בין

למכור  ליריד שנסעו סוחרים לשני דומה, הדבר למה במשל, הקושיא  את  ליישב

צעדיהם  את  הכינו ובשמחה הכל, את מכרו קצר שבזמן דרכם ה' והצליח סחורתם,

ויצאו  רגלי, לחזור החליטו שכן כיון תחילה, שחשבו ממה יותר מוקדם לביתם לחזור

אך לעפעפיהם, תנומה לתת הדרך מעמל מעט לנוח רצו שעות  כמה לאחר לדרך,

הביטו  כספם, צרור את להחביא היכן ידעו שלא כיוון המעות, צרור לשלום חששו

עצמם  השכיבו כן על באפר, רועות  פרות  של עדר אם כי איש, אין כי ויראו וכה, כה

העצים. אחד על תלו הכסף צרור ואת הזרעים, על

ויש  מרעה, בשדה לבדן רועות אינן שפרות הבינו ולא  ידעו לא  אלו סוחרים אך 

על  המעות  את  תולים שהם איך ראה אכן והוא  עדרו, את  המנהיג רועה איזה כאן

לעצמו, הכסף כל את  ונטל - העץ אל מיהר השנים, שנרדמו עד הלה המתין העץ ,

קול  מקימים הפרות הרי הפרות  עם יברח אם – לעשות מה כדת בדעתו חכך  אך 

אם  ולאידך  בקלקלתו, ויתפסוהו משנתם הסוחרים ויתעוררו הילוכם בדרך  גדול רעש

בגללים  התרמיל את  מילא כן על 'פסק', בו יקיים הפרות  בעל הרי  הפרות בלי יברח

– המעות תרמיל את בקחתם הסוחרים ירגישו שלא כדי - הכסף תחת  הפרות של

הצליחה, תחבולתו ואכן עתה, עד שכב  אשר במקום עצמו והשכיב הוא , ריק כי

העץ על תלוי  'מלא' תרמילם את בראותם שמחו משנתם הסוחרים התעוררו כאשר

בראותם  עיניהם חשכו התרמיל את פתחו כאשר אולם בשמחה, בדרכם והמשיכו

יתכן  'איך ותמהו בתדהמה זה על זה והביטו הכסף, במקום בגללים הוא מלא כי

ובסכלותם  גללים...' אותו ומילאו הכסף צרור את ונטלו האילן לראש הגיעו שהפרות

סיים  ובכך  הפרות... עם תורה' 'דין לדון הרב  אל לילך לנו אפשר וכי נו, אמרו,

כלל  הבינו ולא  הסוחרים, של טפשותם על משחק הקהל כאשר דבריו, את  מהרי"ד

זי"ע . מבעלזא  מהר"י לקושיית זו עובדא בין מה

בכובד  והקשיב הצד מן זי"ע  מבעלזא אהרן רבי הרה"ק בנו עמד זמן אותו בכל

החסידים  ולשאלת  פחד, מרוב לרעוד גופו כל התחיל דבריו ובתום אביו, לדברי ראש

הסוחרים  דהנה עובדא , בהאי אביו גנז וטמורים עמוקים שדברים באימה, הסביר
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øéåà øùàë - æàå ,íìåòá òøä
ìâåñî ïîæ àåä é÷ðå êæ íìåòä

éëìî êìî éðôì ïðçúäìå øéúòäì
ä"á÷ä íéëìîäãìãìãìãì.

טי  מחמת  בקושיא  מהפכים נשארו היו בקדקדם łכל קצת  להם היה ואם פשותם,

שהפרות יתכן האיך  – להם שהוקשה מחמת  דווקא  דהנה לתירוצים, הקושיות את 

שהוא רועה שם היה שוודאי להסיק צריכים היו כסף, צרור ליטול העץ על עלו

כספם. את  לגזול העץ  על עלה אשר

טובות באבנים למלאותו ועליו הלב, זה - תרמיל עם לעוה"ז ירד האדם והנמשל,

משמרתו  על האדם נרדם לפעמים אולם ומצוות , התורה קיום ידי על ומרגליות

האדם  לב  את היצה"ר מרוקן זו ובשעה לעפעפיהם, תנומה שנתנו דהסוחרים דומיא

רח"ל, רעות  ותאוות  עוונות  - גללים תחתם ומכניס בתרמילו, שצבר הרכוש מכל

למצוא נדהם והוא  לבו, את ובודק משנתו האדם מתעורר טובים זמנים בהגיע אמנם

לעצמו  ולהחזיר להוציאם כדי הגללים של מקורם מאין לבחון במקום אך 'גללים', שם

מבין  המשכיל אולם, השפל, מצבו עם ומשלים מתייאש הוא הרי רכושו את 

בעת האדם את  המכשיל הוא  הרע  שהיצר ויסיק התירוצים, עצמן הן שהקושיות 

הלבבות' ב'חובות  החכם כמאמר ‰)תרדמתו, ˜¯Ù ‰˘ÚÓ‰ „ÂÁÈ ¯Ú˘)והוא ישן 'אתה

את ממנו ויתבע  אחריו לרדוף וימהר אוצרותיו, כל את  ממנו גזל אשר והוא  לך', ער

של  טובים בזמנים ולכן שנית, ירדם שלא  ולהבא מכאן המשמר על ויעמוד רכושו

'בודקין עשר לארבעה החמץ אור הבית,את את  ולא שורש' אחר לחקור  עליו כי

בכל  למלאותו פירצה היצר  מצא  דרך  באיזה  החמץ, של ושורש מקור  מה  הדברים,

הגללים יהודי.אלו  כל של הטהורה הנשמה זו היקרה האבידה את  ולהחזיר ,

צח לג. אויר ונשאר העולם מן הרע מבערים כזאת שבעת  קמאי, צדיקי אמרו וכבר

בעת גדולה 'עבודה' ראו צדיקים הרבה אצל כי וידוע  וזוהמא , לכלוך מכל ונקי

זי"ע, מבעלזא  אהרן רבי הרה"ק  של בקודש המשמשים העידו וכן החמץ, שריפת

בשאר  אצלו נראה היה שלא מחזה דמעות, זולגות עיניו היו חמץ שריפת  שבשעת

השנה לפורים ]ימות 'קרובץ ' באמירת .[זולת

לומר  נוהג היה זי"ע מדזיקוב ישועה' ה'עטרת  שהרה"ק איתא דזיקוב' ב'מנהגי

חמץ . שריפת בעת  זי"ע מליזענסק  אלימלך רבי הרה"ק של ה'תפילה' את

כדי  זי"ע מלעלוב מרדכי משה רבי הרה"ק של מאחיותיו אחת הגיעה ימיו בסוף

מלפנים  החמץ ' 'בדיקת את זוכרת היא  אם הרבי אותה ושאל בשלומו, ולדרוש לבקרו

(Ï"ÂÁ· ‰‰˘ Ì‰È·‡˘ ÌÈ�˘· ,Ú"ÈÊ �"� ÔÂÚÓ˘ È·¯ ˜"‰¯‰ Ì‰È·‡ ˙È·· ÂÓˆÚ ‡Â‰ הבדיקה (˘·„˜ –

עם הלילה כל דמעות ...הרבה ארכה

על לד. רעה גזירה הרשעה מלכות גזרה זי"ע  מטשערנאביל אהרן רבי הרה"ק בימי
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הגר"ש של מכתבו  - נפלאה סגולה 
מאוסטרופולי

äçèáäù"øâä çéèáä äìåãâ
ìëù ,ã"éä ì"öæ éìåôåøèñåàî
èøôáå äðù ìëá åáúëî úà ãîìéù éî
ìë ìåöéð àåäù çèáåî' íéçñô éáøòá
äðåùî äúéîå ìåùëî ìëî ,äðùä åúåà
ìëå ,åéáéåà åá åìùîé ìàå ,ñðåà íåùå
äðôé øùà ìëáå ,åéúçú åìôé åéàðåù
ïåùàø ìëùåîáù íâäå ,'ìéëùéå çéìöé

,íéðáåî éúìáå íé÷åîòë íéøáãä íéàøð
.åá ïééòì íãàä õîàúé ë"ôòà

øùàëåúåðéúîá áúëîä úà ãîìé
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

åéëøã ìëá äøéúéäìäìäìäì.

הגזירה, את ולבטל לקרוע אפשר איך ודרשו חקרו לעסקנים הדבר משנודע ישראל,

העסקנים  אחד שלח שכן, כיון הגזירה, תתבטל שוחד תשלומי ידי על כי להם ונודע 

מבני  נכבד סכום לאסוף לו שיעזור זי"ע  מטשערנאביל אהרן רבי מהרה"ק  לבקש

ששלח  לאחר ואף לבקשתו, מטשערנאביל הרה"ק התייחס לא לפליאתו אך קהילתו,

השיב לא לביטולה, לפעול ושמוכרחים הגזירה על לו שיספרו ושלוחים מכתבים כמה

הצרה  על זי"ע  מסקווירא  יצחק רבי הרה"ק לפני סיפר כן, כי ה'עסקן' בראות מאומה,

הרה"ק הגדול אחיו את לשכנע בידו שיעזור וביקשו ישראל, בני ראשי על המרחפת

מטשערנאביל  הרה"ק  אל מסקווירא הרה"ק נסע ואכן בענין, לו לעזור מטשערנאביל

מהר"א נטל טרם חמץ  שריפת בעת  ויהי במאומה, הועיל לא  זאת גם אך 

'יש  אמר האש, תוך  אל להשליכו כדי החמץ  עם חרס' של 'קנקן את  מטשערנאביל

בידם, היא  וטעות  גזירות , מבטלים כסף שעם שריפתהחושבים בעת עכשיו רק

ואכזריות... רעות  קשות גזירות  מיני כל  לבטל אפשר מהנאמר חמץ בהזכירו '

שכינה לחפזון זכר שעות , לשש חמץ אכילת 'ולמה – הגדול לשבת להעבירב 'יוצרות '

רעות נתבטלה.גזרות והגזירה פלאי, באופן המושל מת  שעה באותה מיד ואכן .'

השניה לה. העולם במלחמת  האימה שבשנות  זי"ע, מערלוי אדמו"ר כ"ק  סיפר

המוות, לבין בינו היה וכפסע גדולה, לסכנה אלול חודש מימי באחד איקלע 

לצד  פרש מיד הגר"ש, של מכתבו את למד לא עדיין שנה שבאותה נזכר ולפתע 

מצפרני  שניצל עד דרכיו, בכל דשמיא לסייעתא זכה ומאז המכתב, את  ולמד

הארורים. הרשעים

זקן  בפטירתו היה שנה צ"ד שכבן זצ"ל, תשובה' ה'התעוררות  זקינו על סיפר עוד
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øãñä ìéì

מסוגל זמן  הוא הסדר  ליל – לבנך והגדת 
ובצאצאיו  בו  האמונה להשריש ומוכשר 

ìéìáøéàî åá ,'øéàé íåéë äìéì' - äæ
,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

íéùòîä ìëì äùòéå äùåòååìåìåìåìäéçé ,
.'äá åðåçèáá ùôðä úååìùá

øáëå'ìàøùé áäåà'ä øîàä"ã çñôì)

(ùãåç ùàøî ìåëéìëáù óàù
,íéøöî úàéöé øåëæì åðà íéååöî äðùä
øôñì åéìò áàä úà ïáä ìàùé íàå
éø÷éò øàùå íéøöî úàéöé øåôéñ åì
àìù íéîòô íå÷î ìëî ,äðåîàä
éë ,ïáä áìá íéøåáéãä åáùééúé

,íìá÷ì øùëåî åðéà íéîòôìíìåà
ìåãâ øåà íáìá øøåòúî çñôä ìéìá
äðåîàä úà èåì÷ì íäì òééñîä
áàä ãéá çë æà ùé ,èåîú ìá ãúéë

åéðá áìá äðåîàä úà òåèðìæìæìæìæììòå ,
åçåë éôë åðá ìà øáãì áàä

מאוסטרופולי, הגר"ש של מכתבו את  ללמוד הקפיד בשנה שנה ומדי ימים, ושבע 

נסתלק שנה ובאותה המכתב, את ללמוד הספיק  לא אדמות עלי האחרונה בשנתו

שנה. באותה נזק  מכל להישמר ההבטחה לו היתה לא  כי מרומים, לגנזי

האמונה לו. להשריש היא הסדר ליל עבודת דהנה 'יחץ' בסימן לרמז מצדיקים איתא 

הוא, ה' יד כי והעתיד העבר על יאמינו אשר רבים והנה ישראל, בני אבל בלבות 

שאר או  עתה , זה  פלוני לו  שעשה  שהיזק – ההווה על  להאמין להם  יקשה 

קלל ' לו  אמר 'ה' אלא  כן עשה פלוני לא באמת  כנגד ענינים ... מרמזים המצות וג' ,

באמצעית 'יחץ' מקיימים כן ועל לעתיד', - ויעשה בהווה, - עושה בעבר, - 'עשה

להאמין  ההווה, בענין להשריש הזה בלילה העבודה עיקר כי ההווה, כנגד שהיא

שאנו  לומר האמצעית , המצה ומשברים' 'חוצים ולזה ושעל, צעד בכל בהשי"ת

עלמא, בהאי מאדם ולא  בא, מאתו ההווה ואף ה', אל לגמרי עצמנו את מבטלין

עבר לז. הלה ז"ל, ווייס יוסף יעקב רבי ושמו זקן יהודי התגורר מאנטשעסטער בעיר

שנה  מדי ימים, ושבע זקן טובה בשיבה ונפטר ב'מלחמה', הנוראות  מאורעות  את 

יחד  שנשלח טוב  חבר לו היה קשים ימים שבאותם מספר, היה הסדר בליל בשנה

מן  יתייאש ולא ברוחו יפול לבל חברו את תמיד מחזק  היה והוא למחנות, עימו
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åúðáäåçìçìçìçìäðùîä ïåùìëå ,(ã äðùî é ÷øô)

úòá éë ,'åãîìî åéáà ïáá úòã ïéà íàå'
åùòéå åáì çåì ìò íéøáãä åèøçé úàæë

åééç éîé ìëì äùåã÷ã íùåø åéìòèìèìèìèì.

מעכב אין להצילם השי"ת  חפץ  ואם מלבדו, עוד אין האלוקים הוא ה' כי הרחמים,

דעתו  על אותו שהעבירו הקשים היסורים את לשאת  יכול היה לא  הלה אך  בעדו,

שבני  בעת חיים באלוקים להאמין מאד שקשה בדברים מקנטרו היה ותמיד רח"ל,

בהשי"ת, אמונתו את רי"י איבד לא  ואעפי"כ בהם, שולטים וזדים למשיסה ישראל

מאפילה  ונצא צלמות מגיא  נינצל עוד דשמיא שבסייעתא  ושוב  שוב לו ואמר וחזר

גדול. לאור

חבירו  פנה שעה באותה הגזים, לתאי להיכנס הקבוצה כל על הרשעים ציוו לימים

על  וחזר התפעל, לא רי"י אך עכשיו, לומר לו יש מה שאלו ובמרירות רי"י, אל

של  צווארו על מונחת חדה חרב  ואפילו השי"ת, נמצא ההסתרה בתוך שגם משנתו

את לסגור הגיע  הרשע והחייל רב זמן עבר לא  הרחמים. מן עצמו ימנע אל אדם

חוצה, משכוהו בשר בעל היה שרי"י וכיון בחדר, ששהו ההמון מרוב  יכול ולא  הדלת

אש  בלבת עלתה ונשמתם בפנים, שהיו האנשים כל ומתו הדלת נסגרה אח"כ ורק

האחרון  ברגע לחיים ממות  ניצל הוא  ואילו הי"ד. הכבוד, כסא לפני השמימה קודש

ÏÈÏ· ÂÈ·‡ ÔÁÏ˘ ÏÚ ÍÂÓÒ ‰È‰ ¯˘‡Î ÂÏˆ‡ ‰˘¯˙˘� ÂÊ ‰˜ÊÁÂ ‰ÓÈÓ˙ ‰�ÂÓ‡˘ ¯ÓÂ‡Â ÌÈÈÒÓ ‰È‰Â)

(ÌÈÓÏÂÚ ÏÎ ‡¯Â·· ‰�ÂÓ‡‰ ˙‡ ÔÈ·ÂÒÓ· ¯¯ÂÚÓ ‰È‰ Ê‡˘ ,¯„Ò‰.

תשב"ר לח. מתלמידי כמה פעם שאל זצוק"ל אויערבאך  זלמן שלמה רבי הגאון

קול  ויענו הקושיות  ד' את אתמול שאלתם האם יקרים, ילדים ה'סדר', למחרת

בפניהם  לתמוה הגרש"ז חזר היינו. עבדים כאחד, ויענו התשובה, הייתה מה הן. אחד,

ג"כ, התשובה, הייתה ומה ושאלנו, שאלנו שאלתם, לא כשנה לפני – ואשתקד

לא וכי השנה, בזו ושאלתם שבתם מדוע בפניכם אתמה מעתה היינו... עבדים

אני  אף הגרש"ז נענה היינו... עבדים – אביכם תשובת  את  כשנה לפני אך שמעתם

שאלני  חזרה ובדרכנו הפסח, בחג המערבי לכותל אבי עם הלכתי שמונה כבן בהיותי

וה  זו, קושיה זצוק"ל זאנענפעלד חיים יוסף רבי שאני הגאון וביניכם, ביני נפק "מ

וכה. בכה לענות מנסים ואתם בבכי פרצתי לכה"פ

כולנו  'ואפילו נאמר הלילה זה על כי היטב , יובן ישראל' ה'אוהב דברי ועפ"י

לספר  עלינו מצוה ג"כ שעברה, משנה הכל ידענו וכבר – נבונים' כולנו חכמים

ולילה  בלב , להשריש רק דעת  לקנות בשביל אינו הלילה בזה המסופר כל כי ביצי"מ,

הנער. לב  על יתיישב  זה

בתהליםלט . אמר ע"ה המלך Î)דוד ‡Ï)פעלת ליראיך , צפנת אשר טובך  רב  'מה
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àìåãéá àìà ,ãáìá åæãçà ìëáàä)

(íéðáäåéôëî øúåé íéëçäì
÷"äøä øîà êëå ,äðùä ìëá åéúåâùä
äãâää éøáãá ò"éæ àæìòáî ã"éøäî
øîàðù åì çúô úà ìåàùì òãåé åðéàùå'

øåèä éøáã úîã÷äá ,'êðáì úãâäåç"åà)

(åè÷åðáéùä' íéøîåà åðà ïëìãåðéáà
ìàøùé éðáù éøçà ,'êúøåúìåéðáìù

áåúëë íä íå÷î(à ãé íéøáã)'íúà íéðá
éøä íå÷îì íéðá åðà íàå ,'íëé÷åìà 'äì

àåä ä"á÷äåðéáàíãà áééç'ù ïååéëîå ,
úà ãîììåðá'äøåú(.ì ïéùåãé÷)ïë ìò

åðáéùä' åðà íéù÷áîåðéáà.'êúøåúì

äðäåì"æç åøîà(íù äðùî)åúòã éôì'
íéøáãäå ,'åãîìî åéáà ïá ìù
ãîìì íãéá ïéàù 'íãà éðáá' ÷ø íéøåîà

ïá ìù åúòãå åìëù éôì íà éë íðá úà
äîî øúåé äðåáúå úòã åðáì óéñåäì åì à"àù)

(àøåáä åððçù' ìáà ,åðéáà'íéîùáù
ãîìì åì øùôà ,úòã íãàì ïðåçä
ìåáâ íåù éìá ,åéîåçø åéðá Y åðúåà

,úéìëúåòãåé åðéàù' - åðúù÷á éäåæå
,äòã èòî ÷ø åá ùéù éîì íâ ,'ìåàùì
äðéá éøòù åì çúô 'åì çúô úà'
äðåîà ïéðòá äáøä ìéëùéå ïéáéå ,úòãå.

ùéò"éæ 'øôåñ íúç'ä íùá íéàéáî
äøåú ìàøùé âäðîì íòè ïúðù
éë ,øãñä ìéìá 'ìèé÷' íéùáåì òåãî
åðáì øåñîì áà ìë áéåçî äæä äìéìá
ìàøùé úðåîà ìëù ,ú"éùä éñéð úà
úåîéìùá ïë äùòéù éãëå ,äæá äéåìú
äîåãä ïáì ãâá àåäù 'ìèé÷' ùáìé

זי"ע מדז'יקוב מאיר רבי הרה"ק  ופירש אדם', בני נגד בך  Ò„¯לחוסים 'ÌÚÂ� È¯Ó‡')

(ıÁÈ ÔÓÈÒ È"‡ ‰"„ Ù"˘‚‰ולא ובצנעא  בסתר בוראו את לעבוד האדם על כלל שבדרך 

- בגלוי עבודתו לערוך  לו יש בניו בפני מקום מכל ברבים, הטובים מעשיו לפרסם

שרוב טובך ' רב 'מה דקרא  פירושא וזהו בה, ילכו אשר הדרך  את ממנו שילמדו כדי

עבודתם  עושים היראים כי ליראיך', 'צפנת  בבחינת  הם טובים והמעשים המצוות

ומעשים  מצוות ולקיים לפעול צריך  אימתי בך' לחוסים 'פעלת אולם ובהצפנה, בסתר

'נגד באיתגליא  כמותו.בניטובים לנהוג יעשו וכן יראו שממנו כדי בניו אלו אדם',

את ואילו 'הגדול' החלק את שמצפינים 'יחץ', בסימן המצה בשבירת כאן ומרומז

ולכן  הנגלה מן גדול להיות צריך  הנסתר כי המצות, בין מחזירים 'הקטנה' הפרוסה

את חוטפים שהילדים תורה' ישראל 'מנהג מקום ומכל הגדול. החלק  את מצפין

השרשת זמן שהוא הסדר שבליל ללמדנו הגדולה, הפרוסה שהיא האפיקומן מצת

וזהו  השנה. ימות בכל שמסתיר החלק את אף לגלות  צריך  חלציו ביוצאי האמונה

כי  לבנך , הדברים את  שתראה פירוש לבנך ', ותחוי - לבנך 'והגדת  אונקלוס שתרגם

פנימיותו. את  חוץ  כלפי מגלה הזה בלילה
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íåé úà åîöòì øéëæé êëáå ,íéëéøëúì
íéùéå ,éúîéà åéùëò àì íàå Y äúéîä
åëéùîéù úåøåã íé÷äì åéìòù åáì ìà
øåñîéå ,äèåùô äðåîà êåúî 'ä êøãá
åéúåàìôðå 'ä úåøåáâ ìë úà úàù øúéá

ïåøçà øåãìîîîî.

שבפחותים  הפחות אף – והצלתי והוצאתי
המעלות  רום עד  הזה בלילה  מתעלה

áúëò"éæ 'ìàøùé çîùé'ä ÷"äøä
(àé ô"ùâäì)éáø ÷"äøä åéáà íùá

øîåì ïéàã ,ò"éæ øãðñëìàî ìàéçé
äãâää ìù 'òùø'äù('øîåà àåä äî òùø')

,øåîâ òùøì äðååëäéîì äðååëä àìà

éë åùôðá äîãîå ,äáåùúäî ùàåðù
÷ìç åì ïéà øáëå ,åúåå÷ú äãáà
åøîà äæ ìòå ,ìàøùé ììëá äìçðå

Y ø÷éòá øôåë àåäùúà àéöåî éë
- åì úåðòì êéøöå ,ìàøùé ììëî åîöò

'ä äùò äæ øåáòá'éì'íéøöîî éúàöá
éðá åéä íéøöîá íâ éë ,ãéçéå ãéçé ìëì
äàîåè éøòù è"îá íéò÷åùî ìàøùé
äìéôàî íàéöåäå ä"á÷ä íìàâ ë"ôòàå

ïëå ,ìåãâ øåàìäúòùéà ìë áéåçî
äùò äæ øåáòá' øîåìå ïéîàäì ìàøùé

,'à÷ééã 'éì' 'äíåéäë íâ éëàîàîàîàîäìéìá Y
åìéôà ìåãâ øåàì äìéôàî íéàöåé äæä

áöîä ìôùá àöîðå ò÷åùîù éîáîáîáîáî.

פשט מ. טרם אחת שבשנה זי"ע , ישראל' ה'בית הרה"ק אצל מעשה הוי בזה כיוצא 

הסדר  ואחר ה'קיטל' את  לובשים 'היום ואמר המסובים אל פנה ה'קיטל' את 

עוד...' יפשטוהו ולא  לבן  בגדי שמלבישים יום יבוא  - נא דעו אך אותו, פושטים

השולחן'מא. ה'ערוך  בדברי רבות מני ואחד הקודש, ספרי בכל טהור (‡Á"Âומקורו

(‡È „Ù¯לא אחור מדבריך  אחד 'ודבר ההפטרה, ברכות נוסח את מבאר כשהוא

ותיבת ריקם', לאאחורישוב  מדבריך  אחד 'ודבר אמר לא  ומדוע  הבנה, לה אין

הנביאים  דברי וכל התורה דברי שכל דפשיטא  מילתא  דזהו אלא, ריקם'. ישוב

יחשוב שלא לומר דבא אלא  ישראל, באלקי חלק לו אין בזה והמפקפק  יתקיימו,

כסיפור  הכל על יביט וחלילה תועלת, בהם לנו אין כבר עברו שכבר שהדברים האדם

זמןמעשה, ובכל עת  בכל  נוצץ עדיין העבר  דגם האמת  מצרים אבל יציאת  כמו

דבכל  ונמצא  ממצרים  יצא הוא  כאלו  עצמו את לראות  אדם חייב ודור דור  שבכל 

יצ"מ  הוא התורה',עת 'קבלת  לענין וכן יעברו ,, ולא  עברו  לא אז  שהיה מה  כל

עת בכל ופועלים  נוצצים  הם  תמיד  אחור אלא  מדבריך  אחד ודבר אומרים ולזה ,

כלומר - ריקם ישוב הםלא  גם עברו, שכבר באחור  עתה העומדים  אותם אפילו

שלימה תורה  והם  ריקם ישובו  שובלא  יוצאים הפסח חג בבוא ושנה שנה ובכל

בדיליה. אחד כל ממצרים

של מב. קדשו בצל להסתופף זכה שעוד ז"ל בוים משה רבי הישיש החסיד סיפר
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ìàåéìéî éðäã åùôðá íãàä äîãé
àì ïãéãì ìáà ,íéáâùð íé÷éãöì
áúëù åîëå ,åðéà äæ éë ,äæ ìë êééù

'ïøäà úéá'á(:äô ãåîò çñôì).ì"æå
'ä úà ãáåòù éîù ,äæî åðì àöåéä'
ìù åììä úåìéìî ç÷éì ìåëé úîàá
ïäå úåéðçåøá ïä ,äáøäå äáøä íéøãñ

,úåéîùâáíéìåãâ íéùðà à÷åã åàìå
íéáòä íéùðà åìéôà àìà ,êøò éø÷é
ìåëé ãçà ìë ,êøò éúåçô íéñâäå

åëøò éôë ç÷éìâîâîâîâîäæá ïéîàäì íéáééçå ,

áø÷úäì éãë äáåùúá áìä úà øøåòìå
.ì"ëò ,ù"áúé åéìà

øùôàåáåúëä ïî êëì æîø úúì
(ã ,èé úåîù)ìò íëúà àùàå'

úà ä"á÷ä ìéùîäù ,'íéøùð éôðë
óà Y øùðä éáâ ìò äàìòäì äìåàâä
åðãîìì ,äáøãà éë ,àîè óåò àåäù
ìåëé úåðååòá àîèðù éî óàù ,àá
äèåùô åãéå ,ù"áúé åéìà áø÷úäì

íéáù ìá÷ìãîãîãîãî.

משתתפים  כולם החסידים כל היו אלכסנדר בחצר כי זי"ע , ישראל' ה'ישמח הרה"ק 

ה  האדמו"רבעריכת של ‰ÂˆÓ˙סדר ¯Â·Ú ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÒÈÎ ÌÈ¯ÂÙ˙ Â·˘ Ì‰Ï ‰È‰ „ÁÂÈÓ 'ÏËÈ˜')

(ÔÈÈ‰Âחוורות פניו היו הסדר את  לערוך  ישראל' ה'ישמח כשנכנס בשנה שנה ומידי ,

כל  על נפלה אלוקים וחרדת  רחבים, ופיאותיו הקערה הקדושה ובידו הסיד, כמראה

והחל  הקערה הניח השולחן ראש אל ניגש כך  לתארה, אפשר שאי חרדה – העם

גדול בקול חגזועק התקדש ליל  חג , התקדש  בערו ליל שפניו עד ושוב שוב  ,

ואמר קודש, אש בשלהבת נאכטכלפידים דעם אין אז נישט גלייבט וואס איד  'א 

דער ער איז  מדרגה , עכסטען צום  ביז  בחינה נידריגסטע די פון ארויס  מען גייט 

מיינט  הגדה די וואס הלילהרשע  בזה ולצאת לעלות שניתן מאמין שאינו  [מי

המוזכר  הרשע הוא ביותר העליונה המדרגה עד ביותר הנמוך  תחתית מהשאול

שכל בהגדה] עד השולחן על בחזקה ודפק כאש לאדומים נהפכו החוורים ופניו ,

הההכאה. מחוזק נרעדו הכלים

אפשר מג. מחמץ  העשויות  החלות את כי אוכלים' שאנו זו ב'מצה כן שרמזו יש

צוקע"ר  דבש וכהנה כהנה להוסיף ופחות, יותר עשיר אופנים וכמה בכמה לעשות 

(¯ÎÂÒ) מבלי בלבד ומים' 'קמח אלא  בה שאין מצה אוכלים אנו בפסח אבל וכדו',

צדיק שווים הללו שבזמנים ולרמז כאחד, נראים כולם צורת  גם – מאומה להוסיף

ביותר... הפשוט ואיש הדור

שהביאו מד. עד ישראל, בני על זה בליל היורדת הטהרה' 'רוח הוא  גדולה וכה

Ò˜"·)הפוסקים ·Ú˙ ÔÓÈÒ Á"Â‡ ‡"‚ÓÂ Ê"Ë)המהרי"ל דברי ‰‰‚„‰את  ¯„Ò ˙ÂÎÏ‰)

(ÁÙ „ÂÓÚ ולשמוח גוים של במשכונות  השולחן על להשתמש מותר פסח שבליל ,
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ïëåò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä øîà
(åúìéçúá ,ô"÷ú çñôì úåùøã).ì"æå

åîöò úà úåàøì íãà áééçù åîë äðäå
,íéøöîî àöé àåä åìéàëáééç ïë åîë

äéä àåä åìéàë åîöò úà úåàøì íãà
åáøé÷ 'åéùëòå' äøæ äãåáò éãáåòî
ìéçúä äìéìá íåéäå .åúãåáòì íå÷îä
úååöîá äìéçúá 'ä úà ãåáòì

äìéìä åúåà úåâåäðä.ì"ëò ,

íàåùã÷úà êéà ãáåòä øîàé
ãîìé ,áöîä ìôùá éððäå äìòúàå

ïåîè åäéøä äðùä ìëù ,'ñôøë'äî
,äìòîìî íéàöåé 'íéìò'ä ÷øå ,äîãàá
åúåà íéàéöåî çñô ìéìá ë"ôòàå
àöôç úåéäì êôäúîå äîãàä é÷îòî
äæ íéëìî ïçìù ìò úåìòì - äåöî ìù
ãçà ìë ãéá á"åéëå ,øãñä ïçìù
àîø àøâéàì àú÷éîò àøéáî úåìòúäì

äìòîì äìòîìäîäîäîäî.

éëäå÷"äøäã äéîåôá àìâøî äåä
'ïåðö'ä ìò ò"éæ 'ìàøùé úéá'ä

'ñôøë'ì ç÷ìðä(íéâäðî äîë éôì)ìë' -

הנחתם  מצד ליהנות איסורא ליכא  הדין מצד שאולי דאף תמהו, ורבים בראייתם,

זה  מלכים שלחן על גוי של טמא  דבר שיעלה ראוי אין מסברא  אך השולחן, על

בדרשותיו סופר' ה'חתם ומבאר ה'. לפני אשר הסדר ¯�‰)שלחן Û„ ·"Á ,‚"‰·˘)

כוחות כל  שנתבטלו עד  ההוא בלילה ישראל בני על  קדושה השפיע  שהקב"ה

הקדושה  חלקי בתתק"ס  ‰ÌÈÏÎ)הטומאה  ¯‰ÈË ‰ÊÂ ,‰Â˜Ó ¯ÂÚÈ˘ Â�ÈÈ‰ Ò"˜˙˙ ÈÎ) ולכן .

עצמו  את לראות אדם חייב  כי עכו"ם, של במשכונות  להשתמש מותר פסח ליל בכל

מקום  באותו עומד ונמצא  ממצרים, ושנה שנה בכל ממש בפועל יוצא  הוא  כאילו

החת "ס וכלשון הטומאה, כח בנו שולט אין הזה בזמן עתה גם לכן זמן, ולכן ובאותו

ההתלהבות מכח  אז  כי עכו"ם של במשכונות להשתמש  מותר  פסח  ליל  בכל

והקב "ה נטבלו ... שלא  אעפ "י הטומאה כח  בנו ישלוט לא מצרים יציאת הסיפור

מ"ט אל אותם והביא  טומאה משערי נשרים  כנפי על אותם ונשא  בחסדו  הפליא 

קדושה עכ"ל.שערי ,

היתה מה. פעם הסדר, בליל ושנה שנה כל לספר זצ"ל החיד"א  ציוה נורא  מעשה

ממנה  שיסיר זצ"ל הקדוש האר"י אל הלכה לה ובצר 'דיבוק ', אליה שנטפל אשה

וויטאל  חיים רבי הגה"ק המובהק תלמידו את האר"י שלח בה, שנדבקה הנשמה את 

לפגוש  והלך  שעשה מה עשה מהרח"ו ואכן הדיבוק , לנשמת  תיקון שימצא  כדי זצ"ל

שאין  עמה ונימוקה לאחוריה, פניה מיד החזירה אליה בבואו אך  איתתא , ההיא  את 

הצליחה  איך הנשמה את וויטאל חיים רבי שאל צדיק , בפני להסתכל יכול רשע

אבנים  שני האשה נטלה אחת  שפעם הנשמה, השיבה זו, אשה אצל להיכנס
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,'êéèòø à ãøòåå ïòååéâ åèñéá äðùä
ïåðöë äåù úééä ùåøéôùéãéàä úôùá]

ãøòåå æéà øò' íåìë äåù åðéàù øáã íéîãî

['êéèòø àúåéäìå úåìòúäì úéëæ äúòå
éî óà ,ïãéãì ïë åîë ,øãñä ïçìåù ìò
åãéá Y 'êéèòø' àìà äååù åðéàù

.äæä äìéìá úåìòúäì

éøäåâçä íù ìù úåòîùî ø÷éò äæ
,äöéô÷å âåìéã ïåùìî ,'çñô'
úåâéøãî õåô÷ì ãçà ìë ãéáù åðãîìì

úåìòì åçåëáù äîî øúåé äáøä ,úåáø
äìåë äðùä ìëáåîåîåîåî.

øàùéåàúéàãë ,àîéé÷ øá øåàä åì
'úîà úôù'áìéì ä"ã á"ðøú)

(íéøåîùíúåøåãì ...íéøåîéù ìéì .ì"æå ,
(áî áé úåîù)øàùð çñô ìéìîù .ì"æå

æà äéäù åîë ,äðùä éîé ìë ìò äøéîù
,úåøåãì íéøåîùäðù ìëá ïë åîë

.äðùä éîé ìëì åæ äìéìî äøéîù øàùð
÷ìç øéàùäì - ïîå÷éôàä æîø äæå

וזה  האבנים, נפלו מלאכתה כדי ובתוך  אש, מהם להוציא כדי בזו זו אותן ושפשפה

עצמה  על קללה לשון מפיה פלטה כך  מתוך כאשר גדול כעס לידי אותה הביא 

מדוע מהרח"ו, תמה עליה. לשלוט הצליחה שעה ובאותה הרוחות , לכל שתלך 

עבירה  זו וכי הכעס, במדת אחת  פעם שנכשלה בשביל כזה בעונש האשה נענשה

מקטרג  שהשטן אלא העונש, סיבת  היתה זו לא  שבודאי הרוח, השיבה עונשה, וזו

ול  הכעס ביסורים בשעת  שנענשה והסיבה הטעם אך  אליה, להיטפל אז הצליחה כן

לסיפור  והאזינו סיפרו כולם כאשר הסדר ובליל כברה, תוכה שאין בגלל הוא  אלו

התחילה  מיד זה, עונש עליה נגזר ולכן באמונתה, מפקפקת  היא היתה מצרים יציאת 

לחזור  וביקשה במוחה, שמנקרים אפיקורסות הרהורי על ולהתוודות לבכות  האשה

האשה, אל מהרח"ו פנה שעה באותה יתב"ש, אליו ולהתקרב  ואילך  מכאן בתשובה

האשה  השיבה וכאשר מצרים, יציאת  בסיפור באמת  מאמינה היא אם אותה ושאל

לנפשה. אותה ועזבה הדיבוק  נשמת  תיכף יצאה בחיוב

ה'ראשונים'מו. ˆË:)כתבו ÌÈÁÒÙ Ì"·˘¯) יין של כוסות  ארבע  לשתות תיקנו דחז"ל

לישראל  הקב"ה שהבטיח גאולה של לשונות  לארבע  זכר שהוא  הסדר, בליל

צריך מקום דמכל ה'אחרונים', וביארו ולקחתי, וגאלתי והצלתי והוצאתי במצרים,

וכדו', מצות  ארבע  שיקחו אמרו ולא 'יין', דווקא  לקחת תיקנו מדוע טעם לתת 

של  לשון שבכל זצ"ל, אויערבאך זלמן שלמה רבי הגאון של משמו ואומרים

לזה  זכר תיקנו זה וכנגד יותר, ושלימה גבוהה לגאולה ישראל בני זכו גאולה

אחר', 'אדם הוא נעשה וכוס כוס בכל הרי המשכר' 'יין דהשותה יין בשתיית

וסיפור  לה' הודאתו אף ממילא  – טפי וישמח יתבשם יותר שישתה וכמה

חדשות'... כ'פנים תהיה הנפלאות 
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áéúë ïëå .äðùä ìë ìò äöîäîíéøáã)

(â æèøåëæú ïòîìäæ éðåò íçì éãé ìò
êééç éîé ìë.

שבין ההתקרבות – לעם לי אתכם ולקחתי
זה בלילה ישראל לבני הבורא

áúë'ì"øäî'ä(ñ"ô ''ä úåøåáâ')àø÷ðù
íåù ìò - 'çñô' íùá âçä
úëîá ìàøùé éðá éúá ìò çñôù
äéîìåà éàî øåàéá êéøöå ,'úåøåëá'

(åô÷ú)øàùî øúåé úåøåëá úëî ìù
äéä úåëîä øàùá íâ àìäå ,'úåëî'ä
,ìàøùé éðáå íéøöî ïéá ìãáäå ùøôä
åúù éåâå ìàøùéùë íã úëîá ïåâëå
äæå íééç íéî äúù äæ - ãçà ñåëî
äîå ,úåëî øàùá á"åéëå íã äúù
åîù ìòù úåøåëá úëîá ñðä äðúùð

.íéñéðä øàùî øúåé âçä àø÷ð

øàáîåàëéì úåëîä ìëáã ,ì"øäîä
äèìù àìù ììë ùåãéç
ìò åàá íä éøäù ,ìàøùéá éðáá äëîä
íéäåáâ ìàøùé éðáù ïåéëå ,êàìî éãé

àì ïë ìò íéëàìîä ïî äâéøãîá øúåé
åèìùé êéà éë íäéìò äèéìù íäì äéä
úëîáã àä íðîà ,íäî äåáâù éî ìò
åäæ ,äëîä íäá äèìù àì úåøåëá

áéúë àäã ,ùåãéç øáã(áé ,áé úåîù)

åãåáëá ä"á÷äù 'íéøöî õøàá éúøáòå'
úà âøäå íéøöî õøàá øáò åîöòáå
ìàøùé éðáù ïååéëî ,àìà ...íéøåëáä
åîò ìåëéáëå ,ä"á÷ä ìù 'å÷ìç' íä
íäì ä÷éæä àì ïëì Y úçà äáéèçë
åîù ìòù çáùä ø÷éò åäæå ,äëîä

,çñô Y âçä àø÷ðøøåòúî äæ ïéðòå
,øãñä ìéìá äðùå äðù ìëá áåù
ìàøùé úà äéáâîå àùðî ä"á÷äù

åîò úçà äáéèç ìåëéáë úåéäì.

äðäåì"éøäîá åðéöî(â äãâää øãñ)

ìåëéáë àåä øãñä ìéìáù
,íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéá 'ïéàåùéð'
'äìòáì äøåñà äëøá àìá äìë'ù åîëå

(à"ô äìë úëñî),- åììä 'ïéàåùéð'á êë
ä ìéìá ïéëøáîíãå÷ 'úåëøá òáù' øãñ
äöî úìéëà(íä åìà äøòäá 'ééò)æîæîæîæî.

בירושלמימז. אמרו נמי Ï‡)ולכן ‰"„ :Ëˆ ÌÈÁÒÙ 'ÒÂ˙· ‡·Â‰ ,‡"‰ È"Ù ÌÈÁÒÙ) שהאוכל

ראוי  אין כי חמיו', בבית  ארוסתו בועל 'כאילו זמנה קודם פסח בערב מצה

הנישואין. ברית  טרם המצה את לאכול להקדים

רב ' ˜ˆ‡)וב'מעשה ˙Â‡) קידוש בברכת  שלש הברכות , שבע  את  מפרט זי"ע להגר"א

שהחיינו] והזמנים, ישראל מקדש 'ורחץ '[בופה"ג , נטילת בעת הרביעית [שלשיטת,

זו] נטילה על מברכים  הגפן הגר"א פרי ובורא  גאלנו', 'אשר ברכת ה"כרפס', על בופה"א  ,

שאין  ולדידן 'ורחץ ', נטילת  בעת בברכה ידים שנוטלין הגר"א  לשיטת  זהו שני. כוס על

ב 'לבוש' עיין - Ò˜"·)מברכים ‡Ú˙ ÔÓÈÒ). השביעית הברכה היא מצה' אכילת  'על שברכת
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óàå'ùøåâî' éë åùôðá ùéâøîù éî
äùåã÷ä ïî àåäíãà ìöà áéúëãë)

åøîàå ,'íãàä úà ùøâéå' (ãë â úéùàøá) ïåùàøä

äéäå ïéøåèéô èâ ä"á÷ä åì ïúðù (è èé ø"øá)

(úùøåâî äùàë åðéã,øæåç øãñä ìéìá éøä
,äöî úìéëà éãé ìò ïéàåùéð úéøáì
,àèçä íãå÷ ïåùàøä íãà úáøé÷ë

íéáâùð íéøáãäå.

÷"äøäò"éæ áåðîéøî ìãðî íçðî éáø
(õçøå ä"ã 'ïåéö íçðî')øàáî

àåäù ,'õçé'á äöîä úééöç ïéðò úà
íäéáàì ìàøùé ïéá úéøá úúéøëë

' ÷"äìæå ,íéîùáùäãòä úééöç éäúå
- úéøá úúéøë åîë ïîå÷éôàä úà
íé÷ìçî íéáäåà éðù íéãøôðùë
ç÷åì ãçà ìëå ,íéðùì úçà úòáè
ïë ìòå ,íìåò úáäà ïåøëæì éöçä

äöîä úà åöçéíéúøåë åðçðàù ,

åéëøãá úëìì åðéàøåá íò úéøá
.'åéúå÷åç øåîùìå

äàøðåêøãá ïåéòøä ÷îåò øàáì
åëøöåäù íéáäåà éðùì ,ìùî
ùåîé àìù éãëå ,äæî äæ ãøôéäì
úåîã íä íéç÷åì äæî äæ íøëæ
äðåîúä úà íéöåç ,íð÷åéã úðåîú
÷ìç åîöòì ç÷åì ãçà ìëå íéðùì
åîéìùé úéðùá åùâôé øùàëù - ãçà
éîð éëäå .àãç àúååöá úåðåîúä úà
íò úéøá íéúøåë åððä ,äöîä úééöçá
åì íéðúåð äöîä úéöçî ,ä"á÷ä
,åðìöà íéøîåù éðùä éöçäå ,ù"áúé
åàøåá ìà íãàä áø÷úé øùàëå
äæ éãé ìò äëæé äðùä úåîé øàùá
íéé÷ìå äðåîúä úà íéìùäì

úéøáäçîçîçîçî.

המקובליםמח. Â)כתבו ˜¯Ù Ë ¯Ú˘ '‰„Â·Ú‰ ˘¯Â˘Â „ÂÒÈ'· להוציא(¯‡‰ אחד לכל שראוי

את  קיימאהסימניםמפיו דהנה לדבר, טעם נתנו צדיקים 'נרצה'. עד ורחץ ' 'קדש,

ÊÎ.)לן Ó"·) השנה במשך והנה 'סימנים', פי על לבעליו להחזירה חייב  אבידה המוצא

עליו  שמתגבר היצה"ר כוח מחמת הרוחניות מדרגותיו האדם שיאבד אפשר לפעמים

ידי  על - שאיבד האבידות את  לו שיחזירו הסדר ליל וסגולת לבקרים, חדשים

בפיו. הסימנים את  שיאמר

ה'סדר' בריש לעצמו אומר זי"ע  מבעלזא  מהר"י הרה"ק נשמע פעם לענין, מענין

הסימנים סדר כל ÂÎÂ')את ÒÙ¯Î ıÁ¯Â שביארו (˜„˘ יש כסדר. קדש התחיל ואח"כ

ב'קדש' – הלילה את  לנצל יכול שהיה ב 'נרצה' האדם 'מתעורר' דלפעמים לרמז

הסדר  בתחילת מיד לכן חשבתי, ולא  ידעתי שלא על דאבדין, על חבל וכו', ב'ונצעק'

בחינת תהיה ואל לנרצה כבר מגיעים מעט עוד ראה לאמר, הסימנים, כל את  אמר

לו... שנותנים מה המאבד שוטה
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גודל ולשער לתאר אין – יאיר כיום לילה 
הזה בלילה  עלינו הבאה הקדושה 

çúô÷"äåæä éøáãá åøéàé åðéøáã
(.çì á"ç)äåä àðúå' íéîñøåôîä

àîçå ,æåîúã äôå÷úã àîåéë àéìéì øéäð

áéúëã ,ä"áå÷ã éåðéã àîò ìëíéìäú)

(áé èì÷'äøåàë äëùçë øéàé íåéë äìéìå'
Y æåîú úôå÷úá íåéë øéàî äéä äìéìä åúåà)

ùéðòî ä"á÷äù ìëä åàøå ,÷æçå øéãà åøåàù

(íééøöîä úàèîèîèîèî.

מצד מט . הן הזה, בלילה ולומר לעשות קדושים ישראל שנוהגים ומעשה פרט כל ואכן

נשגבים  דברים ומעוררים ופועלים קודש, בהררי יסודתם המנהג, מצד והן הדין

ואי  מרומים, זה.בגבהי בלילה פועלים אנו מה כלל השגה לנו ן

המהרי"ל ˙ÈÓ„כתב  „ÁÙÓ Ì„‡ È¯˘‡ ·È˙Î Ï"‚Ò È"¯‰Ó ˘¯„ .Ï"ÊÂ ¯„Ò‰ ÏÈÏ ˙ÏÈÁ˙ ÌÈ‚‰�Ó)

(„È ÁÎ ÈÏ˘Ó) יירא לא  רעה משמועה וכתיב ,(Ê ·È˜ ÌÈÏ‰˙)אלא אהדדי. קראי קשיין

כתיקונה, לעשותה מצוה דבר אל תמיד' 'מפחד באימהר"ל, חרד  אדם כל יהא כך

וההגדה הסדר  מצות  שתקנו  חכמים  מאמר  אף לקיים  בעיניו, קל הדבר יהא ולא  ,

בדעתו  ישכיל בהן, הקפדה שאין האדם בעיני שנראה בסדר יש דברים כמה אם

בהן לקיים, ריק דבר שום .שאין

הסדר, ליל קערת את  זי"ע משאץ שלום רבי האדמו"ר סידר כאשר אחת שנה

כל  ולהניח לשים היכן הקערה, עריכת  בסדר האריכו מקובלים בספרי ואמר , נענה

אנחנו  פשוטים אנשים ברם, וחסדים, רחמים וזה וגבורה, דין מעורר זה כי ודבר, דבר

בנסתרות , ועסק  השגה לנו הפעולותואין ידי שעל  לדעת עלינו  מקום  ומכל 

העליונים העולמות  בכל  'מהפכות' גורמים הזה  בעולם  .והמעשים 

והוא החמור על עול נותן שהבעלים חמור, של לריחיים משל, בדרך והסביר

נטחנים, החיטים שם אשר הריחיים את  לגלגל הגורמת האבן את  ומושך  הולך

גדולה  אבן לשאת  סחור סחור בעליו אותו מוליך  מדוע תמה דעת בר שאינו החמור

מדוע אך  ניחא , רחוקה לעיר להוליכו ממנו מבקש היה אם בשלמא  תכלית , ללא

'חמור' שרק  האמת אולם בחינם, פרך  בעבודת אותו ומענה ומעבידו עליו מתאכזר

ולטחון  לגלגל גורם האבן משא ידי שעל - בכך יש גדולה תועלת  כי כך, חושב

הקערה  סידור ע "י אנו, כמו"כ לחמו, מטה את בעליו ירוויח ועי"ז יפה, יפה החיטים

רפה פועל  שכלם אשר כחמורים נהיה בל אך  ממעל, בשמים ונצורות גדולות ים

מצומצם. ומבטם

שלמה' ב'תפארת כדאיתא  הזה, בלילה רב שפע  נשפע  ממעל בשמים (ÌÂÈÏואף

(ÁÒÙ„ נעשים·' אשר והיחודים  הסודות רבבות מקהלות יסופר כי יאומן לא

ומרור מצה  אכילת  שימורים , ליל  סדר  ידי על – ישראל ע "י העליונים  בעולמות 
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הזה בלילה בהגדה  מצרים  יציאת הצדיקוסיפור  מרדכי שגזר מה מפרש ובזה ,

וכמאמרם פסח, בליל ישראל על ÂË.)תענית  ‰ÏÈ‚Ó) י"ט שהעביר - מרדכי 'ויעבור

גזירת והלא פסח, של טוב ביום צום לקבוע  מיהר ומדוע  בתענית ', פסח של הראשון

לקבוע פנאי יש ושפיר אדר, י"ד ביום חודש כי"ב בעוד רק  היתה המדתא  בן המן

מלערוך ישראל את לבטל התחכם מרדכי כי טעמא , היינו אלא  הפסח, אחר תענית 

וחקתו, משפטו ככל הסדר רעשאת נעשה  הזה , בלילה מעבודתם  בטלו  כאשר 'כי

יתבטלו חלילה  ישראל יתבטלו  אם כי זה... מה ועל זה מה העולמות , בכל למעלה 

העולמות' .כל

איתא, זי"ע מקאז'ניץ המגיד להרה"ק ישראל' 'גבורות  פירוש עם פסח של בהגדה

הי' זה ותחילה ממצרים. יצא  הוא  כאילו א"ע לראות אדם חייב  ודור דור בכל וז"ל.

הדורות  כל סוף עד הגאולות לכל התחלה שהי' - נתגלה ,במצרים פסח  ליל ובכל 

לטובה להפכו  רעה גזירה כל לבטל .ויכולין

גאון  עמרם רב  בשם תע "ג סמן ריש ה'פרישה' שכתב עד הלילה הוא גדול כה

ÂÚÂ„)לבאר ¯ÂË‰ 'Â˜)'נסים 'שעשה פסח בליל מברכין אין ישועהמדוע  דיום משום

מנס ועדיף ממעט הוא אלא  אינו ה'נס' על יודו שאם בפשטות כוונתו ונראה עכ"ל. ,

לטובה. מתהפך שהכל כלומר ישועה יום היום כי – הלילה בזה ונפעל מהנעשה

לפ"ק  תקצ"ח שנת הגדול ˙¯"·)בשבת ˙�˘· ‰ÈÏÚ ¯ÊÁÂ) רבי הגה"צ דרש דרוש

אש  להבות חוצבים דברים מגריידיץ', 'הצדיק בכינוי הנודע  זצ"ל גוטמאכער אליהו

את העלה שבת  למוצאי הסדר, ליל קדושת  בגודל מרעיתו עדת קהל לפני קודש

בישראל. ולהפיצם ביעקב  לחלקם וציוה הכתב  גבי על הדברים

לישראל, ניסים בו ליעשות  הלילה סגולת בגודל האריך שנולדבדרשתו מי ואף 

בממוני  או וכדו', בריאות בעניני – בחיי וכדו'. בנים  גידול  בצער  – בבני רע , במזל 

בלילי  זה על  להתפלל  לו יש וחד חד  כל חותם, כחומר נהפך ידו  שמניח  שהיכן -

לטוב מזלו לשנות ויפעל הסדר, ליל .פסח-

שאין  ובצורה גבוהה חומה המוקף במקום שנתנוהו לאחד משל בדרך ומבאר

זולתי  לאורה מאפילה לצאת  שיוכל דרך  שום ואין ולצאת , לטפס ביכולתו

בידו  הנקב ניקב שכבר אחר אמנם, אחד, נקב  אפילו לעשות גדולה בהתחכמות

החומה. כל את  לשבר לבסוף יגיע וכך  להרחיבו, – החור סביבות  בפטיש להכות 

ראשון  ביו"ט תענית שגזר הצדיק מרדכי על יפלא דלכאורה ביאר, זה פי ועל

פסח ÂË.)של ‰ÏÈ‚Ó)שנאמר כמו ,(ÊÈ „ ¯˙Ò‡) מי"ד להתענות שציווה – מרדכי' 'ויעבור

הלילה  מצוות את  לבטל - תענית עתה כבר לגזור מרדכי מיהר ומדוע  ניסן, ט"ז ועד

והיה  – לרשותו עמד רב זמן והרי השעה, צורך שאינו בדבר החג את  ולהשבית 

בעוד  - אדר י"ג ליום אלא הגזירה הייתה לא  כי החג, אחר שיתענו לגזור לו אפשר
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øàåáîåíù(:î á"ç)ìëå ä"á÷äù
íéãøåé äìòî ìù àéìîôä

ìàøùé éðá úãåáò åéæ íòåðá úåæçì
äæä äìéìáððððâç øòù 'íééç õò éøô'á ò"òå)

ויום  השנה ראש - הדין' ב 'יום התענית לקבוע לו דהיה ייפלא וביותר חודשים. י"א 

לפניו'. פתוחים וספרי... חיים 'ספרי שאז הכיפורים

נכתבה  שהגזירה וידע נעשה, אשר כל את  ידע  מרדכי שהנה לומר, יש זה דרך  על

להרוג  להשמיד גזר אחשוורוש, – טיפש מלך ולא עולם, של מלכו בטבעת ונחתמה

כן, גזר הקב"ה אלא  היהודים כל  את  ולאולאבד השם , כנגד תבונה  ואין עצה ואין

כל  לבקוע  שניתן היחיד  הזמן אולם  הגזירה . לבטל ותחנונים  תפילות שום יועילו 

שבחומה החור  כדוגמת שהוא  הסדר , ליל  הוא  נקבעהשערים  זה שלילה מכיוון ,

נלחם  ע "ה אבינו אברהם האומה ראש שהרי ישראל, את  להושיע  קדמוניות  משנים

שם ונאמר וניצחם, בניסן ט"ו בליל המלכים ארבעת ÂË)עם „È ˙È˘‡¯·) עליהם 'ויחלק 

הלילה שנחלק אגדה 'ומדרש - רש"י והביא  נסלילה', לו נעשה  הראשון בחציו 

מצרים של לילה  לחצות לו ובא נשמר השני 'ליל וחציו נקבע הזמן אותו ומני ,'

לדורותם', הוא הזמן שימורים שהוא הסדר בליל  דייקא  תענית  מרדכי גזר כן ועל 

דין  גזר  ואפילו  הדין. שבחומת הפרצה את  ולהרחיב ברזל  שערי לבקוע  המסוגל 

הלילה בזה לבטלו אפשר שבועה  בו  .שיש

שנאמר מה מבאר Á)ובזה ËÓ 'ÈÚ˘È) ישועה וביום עניתיך רצון בעת ה' אמר 'כה

שגזרתי  עינויים מלשון 'עניתיך ' שבו הכיפורים יום היינו רצון שבעת עזרתיך',

שהקב"ה  עזרתיך, אזי הסדר ליל היינו – ישועה וביום עינויים, חמישה בו להתענות 

וצוקה. צרה מכל להושיע בו עוזר

שולח  לכן ברשותו מעות אין אך  הלוואה מרעהו שמבקש לאחד משל ומביא 

לישועה  הזקוק זה דרך ועל בעדו, ערב יהיה והוא ממנו, שילווה ידידו לפלוני אותו

השמים  מן לו ימציאו להושיעו אפשר אי אם אף הרי הלילה, בזה עליה ומבקש

מצרתו. בודאי להושיעו הלילה בכח שכן אחר, ממקום גדולה דרך תשועה על  והוא 

מים ולמצוא לחופרו עתה ניתן שבנקל  בעבר  מים  ממנו  ויצא נחפר שכבר  מעיין

לבוא ישועה  קרובה  אזי לאבותינו  ניסים  בו  נעשו  שכבר  הזה בלילה  וכך חיים ,

([·-‡ Ë"Î ‰�˘] Á"Ï˘ Ê"Ï˘ '‰È¯ÂÓ' ı·Â˜· ‡·Â‰).

החמץנ. את זצוק"ל ליפקוביץ יהודה מיכל רבי הגאון שמכר בעת  שנים, כמה לפני

שיעזור  בלכתו, לו אמר כמנהגו, זצוק "ל וואזנער הלוי שמואל רבי הגאון אצל

מחר ונזכה הסדר]השי"ת ואמר [בליל וואזנער הרב נענה השכינה, להשראת

באים מעלה של הפמליא שכל  בזוה"ק מבואר שכך  נזכה , ודאי השכינה  'להשראת
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(ç ÷øôå à ÷øô úåöîä,íãàäù àöîðå
íéëìîä éëìî êìî éðôì åúéáá áùåé

ùîî åòîùîë åèåùôàðàðàðàðä"á÷äå ,
åéáâ ìò ãîåò ìåëéáëáðáðáðáð.

השכינה שהשראת  לזכות  לבקש  צריך  אבל מישראל , מצרים יציאת סיפור  לשמוע 

חלילה...' תסתלק ולא ימים לאורך  אצלנו תישאר

בגמראנא. אמרו השנה שבכל אחד, מחכם ‚.)שמעתי ˙ÂÎ¯·) שגלו לבנים להם 'אוי

כי  פסחים, בלילי משא "כ השנה, בכל אלא אינו זה כל אך אביהם' שולחן מעל

על יושבים אכן אבינו אז שבשמים.שולחן

ומרוחקנב. 'יבש' מרגיש אם ואדרבה הוא , כן כי ידע  זאת  הארה מרגיש אינו אם ואף

רבי  היה מרוד ואביון עני מעשה, הווה וכן למאד, עד הוא  שקרוב הוא סימן

זצ"ל מקארוב זי"ע]שמואל מלובלין ה'חוזה' הרה"ק תלמידי היתה [מחשובי קבלה ,

ממתת ויעניקהו מעצמו מי יבוא אם ורק ודם, מבשר ועזר סיוע לבקש שלא בידו

בכיסו, מצויה הפרוטה כשאין הפסח בערב  ר"ש עמד השנים באחד ויקבל. יקח ידו

לעבור  הסכים לא ואעפ"כ כוסות, וארבע  מצה לכזית אף לקנות  כסף מצא  ולא

ריקם. כשביתו החג ימי התקרבו וכך  איש, מתנת לבקש הלך לא  ואכן קבלתו, ולהפר

לקבל  ה'חוזה' אל ז"ל קנסקיולי שלמה רבי הגביר נכנס ניסן בי"ד פסח בערב

שמואל, רבי להחסיד החג צרכי כל את תיכף לשלוח הרבי עליו ציוה רבו, ברכת 

ושלחה  גדולה בהרחבה טוב וכל ומצות  ביין גדולה עגלה ומילא העשיר יצא מיד

לפני  מעטות  שעות החסיד של ביתו אל הגיעה המלאה העגלה החסיד. בית  אל

על  ועצומה גדולה בשמחה שמואל ר' נתמלא זה הרחבה לנוכח הליל, התקדש

הוצרך שלא ושמח שש היה וביותר וחדוה, בדיצה היום מצות  את  לקיים שיזכה

מתוך לביתו חזר התפילה לאחר מאיש. נדבה ביקש ולא  שלו הקבלה על לעבור

מאד, עד ונשגבים גדולים במוחין הסדר ליל את ערך  וכך  ושמחה, הרוח התרוממות 

כזה... סדר לערוך  זכה לא שמעולם בנפשו והרגיש

ויפקח  שמואל, ר' על תרדמה אלוקים ויפל פסח, של שני בליל – ממחרת  ויהי

התעורר  כאשר ערבית, תפילת לפני עומד כשהוא – לילה לחצות  סמוך עיניו את 

הלילה  סדרי ושאר הגדה ובאמירת ערבית תפלת להתפלל למהר הוצרך  בבהלה

חצות  לפני האפיקומן את  לאכול שיספיק ˘Ïכדי È�˘ Ë"ÂÈ ÏÈÏ· Û‡ „ÈÙ˜‰Ï Â‚‰�ÓÎ)

(˙ÂˆÁ Ì„Â˜ ÔÓÂ˜ÈÙ‡ ÏÂÎ‡Ï ˙ÂÈÂÏ‚שערך זה 'סדר' על לבו אל התעצב מאד ומה ,

ומהירות . בחפזון

הרבי  פתח הקודש, אל ונכנס ה'חוזה' רבו אל בנסעו האלה הדברים אחר ויהי

היה  הראשון הסדר שמואל, רבי שעשה הסדרים את ונראה נחŁב 'בואו ְַואמר
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ïëå'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä ùøéô
ò"éæäìéìá ä"ã çñôã 'á íåéì çñô éæîø)

(àåäääðùîä ïåùì åäæå'(.ãé÷ íéçñô)

,'åéðôì åàéáä'(.æè÷ íù)'åì ïéâæåî'

התכלית. אינו זה - עליונים בשמי משוטט כשהוא  גבוהים השני במוחות בסדר  אולם

כזה ... ונעלה  קדוש סדר  לערוך שיוכל  מי בעולם אין שה'סדר'שערך, היינו, .'

שנערך מהסדר יותר ולרצון לרחמים בשמים נתקבל חשק  ובלא  נשבר בלב  שנערך

מרוממת . ברוח

ה'בית של בביתו זי"ע. אברהם' ה'בית הרה"ק  מפי נאמנה עדות  לפניכם הרי

אפילו  שבבית . ופינה פינה מכל זעקו והמחסור העוני ודלות, עניות שררו אברהם'

החורף  ימות  כל שבמשך  עד הבית, לבני לקנות בידו היה לא לשמם ראויים מנעלים

קל  מחמת  – כתיפיו על תלמודו לבית  הי"ד מהרשד"י הרה"ק בנו את הרבי קול הוליך 

העיר. ברחובות שהיו הביצות ורוב הדרכים

הרבי לבית לידער רש"ז הרה"ח ובא  נכנס הפסח חג ‡ÙÈÒ˙לקראת  ÚÒÓÓ Â¯ÊÁ·)

(ÌÚ È·È„� Ïˆ‡ Û¯ÂÁ‰ ÏÎ Í¯Ú˘ ÌÈÙÒÎ אנחה נאנחת  שהרבנית שמע הרבי בבית  בשהותו ,

שרויים, הם בו הדחק' זו ה'לחץ  על לו ענתה  האנחה, לפישר משנשאלה עמוקה,

בנו  את הרבי שנשא  המשא על סיפרה גם בביתם, קבע  תושב שהוא המחסור ועל

עליו  שעמל כספו צרור את נטל דבריה, את  הרש"ז כשמוע  לתלמודו... כתיפיו על

שלם ובלב  בשמחה הרבי לבית העניק החורף, ÂÚÓ˙,כל „ÂÚ ‡ˆÓÈ ¯·Î ‡Â‰˘ ,‰·˘ÁÓ·)

(ÏÈˆ‰Ï ‰˙Ú ÌÈ·ÈÈÁ È·¯‰ ˙È· ˙‡ ÂÏÈ‡Â.– אור בביתויהי הרווחה הייתה אחד ברגע 

לבנם  ואף מטעמים, וכל ודגים בשר ויין, מצות לקנות הרבנית  וניגשה הרבי,

בעקיטשע תפרו Ï˘·˙)מהרשד"י השמחה (·‚„ את לתאר ואין לשער אין חדש...

הרבי. בבית ששררו העצומה

שקהל  בשעה בביתו ההרווחה תועיל מה שכן שקטה. לא הרבי של דאגתו אבל,

משהגיע להושיעם, ידו לאל ואין ומצוקה מחסור תחת  נתונים עדיין שלומו אנשי

לקראת אנו נכנסים הנה שלמה'לע, שלמה'לע לו, אמר וכה לבנו הרבי פנה החג ערב 

אלבש  עצמי על המדרש, בית  של ב'מזרח' ואתה אני נעמוד זה בליל הקדוש, החג

קאפטן' ה'טשארטקעווער Ú"ÈÊ)את ·‡˜Ë¯‡˘ËÓ ˜"‰¯‰Ó ÂÏ ‰È‰˘ עם (·‚„ ואתה

מיינען... מ'קען ה'הלל', באמירת  נפתח ואז לך . אשר החדשה (ÓÂ‡Î¯,הבעקיטשע 

(ÏÂÎÈ·Î ‡¯Â·‰ ˙‡ ÌÈÁÓ˘Ó‰ Â�‡˘ ·Â˘ÁÏ ¯˘Ù‡ של מערבי 'בכותל – מרחוק  שם .

פלוני יעמוד �Â¯‡)הביהמ"ד' ÔÙÂ‡· ÏÎ ¯ÒÁÂ „Â¯Ó È�ÚÎ ÚÂ„È ‰È‰˘) אין יו"ט על ש'בשר'

תלת חד על מים עם מעורב  יין מצה... כזית אולי ÌÈÓ)לו, 3/4Â ÔÈÈ כאשר (1/4 אך  ,

נפשו אחת תתאנח הבורא ...אנחה  אצל לנו יהא  פנים איזה אמיתית 
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,äîåãëå,øúñð ïåùì - 'åéðôì' åè÷ð òåãîå]

[ã àìàíéàéáî ,ä"á÷ä ìò éà÷ 'åéðôì'
,úàæä äòùá äìéìä úååöî øãñ åéðôì
êìîä éðôì ïéâæåîäå ïéàéáîä íä ìàøùéå
øîàðå' ïðéøîàãë 'åéðôì' åäæå ,ä"á÷ä

åéðôì'äùãç äøéùâðâðâðâð.

ãåòàéáîâ"äáù ,íéãòåîä ÷ìç ù"àôú)

(ìëàú úåöî ä"ãáéøáã úà àéáî
÷"äåæä(.åö÷ ìä÷éå)ë"äò(ç ,æ øúñà)

äìéì ìëáù 'ïúéáä úðéâî áù êìîäå'
ïâ'ì ñðëð ä"á÷ä ,úåöç úòù òéâäá
ìáà .íù íé÷éãöä íò òùòúùîå 'ïãò
íò úåéäì ìåëéáë àåä ãøåé äæ äìéìá
úååöîá åðåöø íéùåòä ìàøùé éðá

äæä íìåòá äìéìäãðãðãðãð.

ïéàåíäù àìà ,àîìòá úåâìôä åìà
éôëå ,äùòîìå äëìäì íéòâåð

ä"ìùä áúëùâòú ïîéñ á"ðùîá àáåä)

בליל נג. לישן יכול היה שלא  זי"ע מגוסטינין מאיר יחיאל רבי הרה"ק על מקובל

וזכה  ה'לוטו' בהגרלת  עלה ששמו לו שנודע  לאחד במשל, טעמו והסביר הסדר,

והתרגשות אושר שמרוב הדבר פשוט הרי זהב, דינרי אלפים אלף של עצום בסכום

נפלאה  בעשירות יהודי כל מתעשר המצות בחג נמי והכי להירדם, האיש יוכל לא

כזאת . בעת  לישן יכול ומי ברוחניות,

של נד. הפמליא  וכל הקב "ה שהרי לתפלה, מאד ומסוגל מוכשר הזמן כן, על אשר

באותה  מתעוררת הבן על האב  ואהבת  בעבודתו, ומביטים סביבו עומדים מעלה

שוועתו, ה' ישמע בוודאי ויתפלל יבקש ואם לפניו, פתוחים רחמים שערי וכל שעה,

ולברכה. לטובה לבו משאלות  כל וימלא 

שנאמר וכמו מטרתה, את  משיגה הלב  מעומק  Î‚)והתפלה · ˙ÂÓ˘) שוועתם 'ותעל

בחיי' 'רבינו וכתב העבודה' מן האלקים ללמדך אל העבודה' 'מן פעמים  שני 'והזכיר 

והדוחק, הצרה מתוך מתפלל  שהוא  שעה  כאותה שלימה  אדם של תפילתו שאין

יתברך . לפניו  העולה והיא  מקובלת, יותר שבאר שהיא  ע"ה הנביא ביונה תמצא  וכן

שאמר Á)העניין, · ‰�ÂÈ) אל תפילתי אליך ותבוא  זכרתי ה' את נפשי עלי 'בהתעטף

קדשך', היאהיכל הנפש ועטיפת  הצער  מתוך  שהיא שהתפילה  הנביא  הבטיח 

יתברך ' קדשו  היכל אל  לפניו  עכ"ל.הנכנסת  ,

אומרו ע "ד ירצה 'עוד החיים', ה'אור כתב  ‰)וכן ÁÈ˜ ÌÈÏÈ‰˙) קראתי המצר 'מן

קה' במרחב  ענני צרהקה שמתוך  תפילה היא  המתקבלות  מהתפילות אחת וכן כי ,'

אומר ·)הוא ‰�ÂÈ)מצרה שהאדםקראתי התפילה לאלוקיו , בכל קורא - צרתו מתוך 

אינה  הצרה מתוך שתפילה החיים' ה'אור ומוסיף למרומים. תיכף העולה היא לבו,

ה' לפני ובאות  העולות  תפילות תפילהכשאר ומשמיעי אמצעי כנפיים ע "י בעלי

(ÌÈÎ‡ÏÓ)הכתוב דבר וזה אמצעי. בלא  הכבוד כיסא  לפני ביושר עולה היא אלא  ,
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(à"ò÷ñúòá äáéñäá íéáùåé ïéàù
íòè åðúðù ùéå ,äãâää úøéîà
,åðéáâ ìò ãîåò ä"á÷äù éðôî ,øáãì
åáø ìöà ãéîìúë åðà éøä ìåëéáëå

áéñî åðéàùäðäðäðäð.

ãåñéá'øôåñ íúç'ä ÷"äøä øàéá äæ
ò"éæéë ä"ã á"ñ÷ú â"äáùì úåùøã)

(åàåáúèìåù ïéà äùåã÷ä íå÷îá éë
ìëå íéçøåà ñéðëäì íå÷î ùéå ,÷çåã

ìåãâ çååøá ïéôëãàì íìåòî' ïëìå .

העבודה מן וגו' שוועתם  העבודההיותותעל מתוך הייתה ה' אל הקשה זעקתם 

עלמין. ריבון קדם ומיד תיכף שוועתם 'עלתה' לכך 

יאמר, אםולדידן בגשמיות  אם וצוקה , בצרה שרוי שיהודי בעת פעמים  הנה 

הבורא לפני לבו  לשפוך  ראוי אינו  העת  שבזו  לו  נראה  עצמו,ברוחניות , אל ישיב  ,

ב"ה. המקום לפני ומקובלת מרוצה יותר תפילתו כך הקושי ריבוי כפי ואדרבה, אדרבה

דיבור'נה. 'תענית עושה היה הסדר שבליל מקובל, זצ"ל שקאפ שמעון רבי הגאון על

כתיב דהא  עמו, ונימוקו וטעמו בטלים, בדיבורים יכשל È·)לבלתי ·È ˙ÂÓ˘) ועברתי'

בלילה מצרים חז"ל הזהבארץ  ודרשו עכשיו, בו עומדים שאנו  הלילה דהיינו - '

שוכן 'ו  ובעצמו בכבודו שהקב "ה נמצא שרף', ולא  אני מלאך  ולא  אני - עברתי

בכך . מה של דברים המלך  לפני לדבר ודם בשר יעז ואיך בתוכנו,

זי"ע  הבשם' ה'ערוגת  מפרש טעמא  ÓÁÏ‡)ומהאי ‡‰ '‰ˆ¯� ÏÏ‰' כן (‰‚„˙ שעל ,

הסדר  שבליל ללמדנו ארמי, בלשון עניא' לחמא 'הא באמירת  ההגדה את  פותחים

כשאר  זה ואין הכבוד, כסא לפני תפלתו את שיעלו השרת למלאכי זקוק  האדם אין

חז"ל שאמרו È·:)תפילות  השרת(˘·˙ מלאכי אין ארמי בלשון צרכיו השואל 'כל

בביתו  שורה שהשכינה מפני ארמי', בלשון מכירין השרת מלאכי שאין לפי לו, נזקקין

ישראל  בני לדברי ובעצמו בכבודו ומאזין שומע יתב"ש והוא  ויהודי, יהודי כל של

ארמי בלשון אף להתפלל אפשר להתפלל ולכן אפשר דבחולה שם , המבואר [כעין

מראשותיו] למעלה שכינה כי ארמי .בלשון

הוא שגם גדיא ' 'חד פיוט הסדר בסיום אומרים שלכן אחד, חכם כך  על הוסיף

זמן  ובכל גמירא , ועד מרישא  בתוכנו הקדושה שהשכינה ללמדנו כדי ארמי, בלשון

ישראל. בבתי השכינה השראת  יש הסדר ליל עריכת

לומר  תיקנו כן שעל זי"ע , מלובלין דה'חוזה' משמיה מובא אלא  בלבד, זו ולא

כזאת והארה התגלות אחרי כי הרע, עין כנגד 'לחש' שהוא ארמי בלשון גדיא' 'חד

למכה  רפואה הקדימו כן ועל ישראל, בכנסת המלאכים יקנאו שמא  למיחש איכא 

גבוהה  במעלה מתעלים ישראל שבני מכאן ולמדנו רעה, עין ידי על שבא  הנזק לבטל

מלהיבים. והדברים המלאכים, בהם יקנאו שמא לחשוש שיש עד גבוהה מעל
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ïåìàù íå÷îä éì øö íãà øîà
'íéìùåøéá(ä ä úåáà)äøåàëì ,äðäã ,

éúé ïéôëã ìë' æéøëî åðéà òåãî äù÷
åäåòîùé ïòîì ã"îäéáá åãåòá 'ìåëéå

àìà ,íéáòøä íééðòä(ì"æå)íå÷î éë
äæä íìåòá íå÷î ÷éæçî åðéà äùåã÷ä
øîàîá áùåç éðà äæå ...ììë éîùâä
'àðúäáà åìëà éã àéðò àîçì àäë'

(ù åðééä)éðåòå éåðéò ìù ìëàîä àåä äæ
,éåðéòå ïåáòø úîçî íéøöîá åìëàù
íéìëåà åðàù ìëàîä åîöòá àåäå

åá íéçîùååðéìò äôåç 'ä úëøá úåéäá
àìà ãåò àìå .åéúåàìôðå åéñéð åðøôñá

àìà åðëä àìù é"ôòà(éãë),åðéëøö
ìëå ,ìåëééå éúéé ïéôëã ìë - î"î
ìëì ÷éôñî 'éäéå ,çñôéå éúéé êéøöã
åðáùåî íå÷îå åðéúøéã íâå ...íéàáä
úåéäì éë ,àáä ìëì ÷åçã äéäé àì

,ìåãâä åîù ùåã÷ íå÷î åðúéá äúò
õøà ïéòî àåä éøä åéúåàìôð øåôñå

äùåã÷äî"áå úåéñðë éúá íéãéúò éë ,
é"àá òåá÷ì ìáááù(.èë äìéâî)åðééäå

àëä àúùäúéáä 'éäú äàáä äðùì
ìàøùé õøàá òåá÷ äæä.

äðäùãå÷îä ïîæ àåä äæä äìéìá
,''äì àåä íéøåîéù ìéì' - øúåéá

ì"øäî éøáãî ãîìå àöúùéáì ïéðò ô"ùâä)

(ìèé÷äçñô ìéìá ïáì ãâá ùåáìì íéâäåð
ùáåì â"äëä äéäù åîë øãñä úãåáòì
...,ë"äåéá íéðôìå éðôì åñðëäá ïáì éãâá
éãåäéå éãåäé ìë úùåã÷å úìòî éë
úòá ìåãâ ïäëä úîâåãë àåä äæ äìéìá
íåéá íéùã÷ éùã÷ì ñðëðù

íéøåôéëäåðåðåðåðúåãåñå íéðéðòá êéøàîå ,
íééñîå ,äøåú éøúñå íé÷åîòìéìå

קודם נו. כף על כף לספוק  נוהגים שהיו זי"ע, בעלזא  בית צדיקי מנהג הסבירו בזה

שתלויים  מעיל ללבוש נצטווה גדול הכהן כי טעמא , והיינו נשתנה', 'מה אמירת 

בקרא  טעמא ומפורש פעמונים Ï‰)בו ,ÁÎ ˙ÂÓ˘),'הקודש אל בבואו קולו 'ונשמע 

ופרט  פרט שכל למדין, נמצינו זה ומכל קולות , להשמיע  כפים סופקים להכי ודומיא

הסדר  קודש.מליל בהררי ויסודתם גבוה  מעל גבוה

יש  בשבת , שחל הסדר בליל עליכם' 'שלום אמירת  בענין ופשטיה נהרא נהרא 

לכהן  הסדר בליל יהודי כל דומה המהר"ל לדברי שהרי וטעמם לאומרו, שלא  נוהגים

כתיב  שם והלא הכיפורים, ביום הקדשים בקודש ולפנים לפני הנכנס ÊÈ)גדול ÊË ‡¯˜ÈÂ)

בירושלמיאדם 'וכל ואמרו מועד' באוהל יהיה ·)לא ‰ ‡ÓÂÈ)'אדם 'וכל כתיב  דלהכי

בהם שנאמר המלאכים È)לרבות ,‡ Ï‡˜ÊÁÈ)פניהם אדם'ודמות  המלאכים פני שאף ,'

אף  א "כ ולפנים, לפני הקטורת  את מקריב  שהכה"ג בשעה בקודש לשהות אסורים

קודש  בקדושת  המתקדש ישראל של בביתו לשהות להם שאין כיו"ב , הסדר ליל

ומבהילים. נוראים והדברים עליכם', 'שלום לומר צורך אין וממילא  קדשים,
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äæá íéøåôéëä íåéë àåä íéøåîéù
øúñð íäéðù íòèå ,ïéðòä.

זה בליל – בלילה  הפלאת ניסים רוב אז
שנה בכל העולמות בכל רב  שפע נשפע

מחדש ושנה 

ïéàäøàää ìãåâ øàúì ïéàå øòùì
ãò ,äæ ìéìá åðéìò òôùðä òôùäå
úåùòì åðéìà åé÷ñò ìëî äðåô ìåëéáëù
êëå ,íää íéîéáë äæä ïîæá íéñéð åðì

ùøãîá àúéà(å"ô á çñåð ,íéøçà íéðô)

úåéäì àåä ÷åñò åæ äîåà ìù äé÷åìà
úàæä äìéìá íéñð íäì äùåò.

ïëå'ïúðåé íåâøú'á àúéà(úåãìåú 'øô)

÷åñôä ìò(à æë úéùàøá)éë éäéå'
- úåàøî åéðéò ïéäëúå ÷çöé ï÷æíâøåúî]

[÷"äìììåãâä åðá åùòì ÷çöé àø÷éå
äæä äìéìá ,éðá ,åì øîàå ,ïñéð ã"é íåéá
,íìåò àøåáì ïåéìò éúøùî ìë íéçáùî

- äéá ïéçúôúî ïéìè éøöåàåúåøöåàå
.íéçúôð íéîùä

ïëåøæòéìà 'øã é÷øôá åðéðù(á"ìô)

éøòù ìë ïéçúôð øãñä ìéìáù
òôùæðæðæðæð.

בקדושה  התקדשו כי הסדר, בליל הצדיקים לו שזכו האור גודל נבין בין מעתה

נזר' ה'אבני הרה"ק שהעיד וכפי קדשם, בתואר להביט יכלו שלא עד ביותר עילאה

לו  היה השנה שכל זי"ע  מקאצק  ה'שרף' מנדל מנחם רבי הרה"ק חותנו על זי"ע 

צב-אות  ה' מלאך  של Ó)תואר ˙Â‡ ·Î˜ ÔÓÈÒ Ú"‰·‡ ÂÈ˙Â·Â˘˙· Â�˙ÂÁ ÏÚ ·˙ÂÎ ‰Ê ¯‡Â˙)

מעלה. משרפי כאחד פניו תואר היה פסח ליל ובסדר

שאפי' מה העולם, מזה מורם כך כל הקדוש חותנו היה פסח בליל כי אמר, ועוד

מופשט  הקדוש חותנו היה כי אמר אחרת  ופעם כזאת, אצלו ראו לא כיפור ביום

א ניצוצי מפניו יצאו הסדר של השני שבחציו עד מהם, וגבוה העולם ממש מעניני ש

(„Ó˘ ,‚Ú ˙ÂÈ˙Â‡ 'ÌÈÚÂ¯‰ ¯È·‡'· ‰Ê ÏÎ גוזמאות(¯‡‰ אומר היה לא נזר' שה'אבני וידוע  ,

דבריו  וכל תוארים, בנתינת מאד חישב וכמו"כ כלל, מליצה' 'לשון היתה לא  ולשונו

ומדויקים. מדודים היו

ה'חתם  הגה"ק  זקנו על זצ"ל פרעשבורג גאב "ד סופר עקיבא  רבי הגה"צ סיפר

בצהרים. כשמש מאירים והיו אש כלפיד פניו בערו הסדר שבליל זי"ע  סופר'

הגה"ק של בקודש מחברתו ע "ה לאה חוה להרבנית החת"ס של בנותיו וכשסיפרו

האור  מגודל זה בלילה אביהם מראה אל להביט אפשר אי כי זי"ע , סופר' ה'כתב

יכלה  ולא  ניסתה לפניו בבואה אולם זו, היא גוזמא אך  כי סברה מפניו, המבהיק 

בשעות ביקידתה השמש אל להביט אפשר שאי שכשם שאמרה  עד בפניו, להסתכל

הקדוש. חותנה בפני להסתכל  אפשר היה לא כך  הצהרים,

זי"ענז. אמת' ה'אמרי הרה"ק אביו היה שכאשר זי"ע , ישראל' ה'בית  הרה"ק סיפר
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ìëáåíéñéðì ìàøùé éðá åëæ úåøåãä
ìçä ,äìéìä äæá úåàìôðå
íéëìîä íò åúîçìîá åðéáà íäøáàî

íúä áåúëë ,íçöéðå äæ äìéìáúéùàøá)

(åè ãéçñô ìéìáå .'äìéì íäéìò ÷ìçéå'
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

øåúôëá÷"äøä éøáã åðáåé çøôå
ò"éæ 'úîà úôù'ää"ã ç"ìøú)

(äáøîä ìëøîàðä úà øàáì(é è áåéà)

ø÷ç ïéà ãò úåìåãâ äùåò'ãò úåàìôðå
øôñî ïéàïéà' åäî á"ö äøåàëìå '

íéñéð úåááø éáéø íä íà óà éë ,øôñî
ïééãòùéåøåàéá àìà .øôñî íäìøçàî

íéñéð ùãçî äùòð äðùå äðù ìëáù
äéäéù øùôà éàù àöîð ìàøùé éðáì
øîâð àì ïééãò éøäù Y øôñî íäì

...íðééðîïåùìä øàáì øùôà äæáå .ë"ò
åðéúåáà úà ä"á÷ä àéöåä àì åìéàå'
àìù ,'íéãáòåùî åðéðáå åðà éøä íéøöî
,øáò ïåùìá 'íéãáòåùî åðééä' øîàð

àìàåðà éøäìò äðååëä éë ,äååä ïåùì
øåãå ãåã ìë Y åðéîé ìù íééøöî
åìà íéøéöîî íéàöåé åððä äúòå ,åéøéöîå
úìòåôä íéøöî úàéöé äúåà çëá
.äðùå äðù ìëá äæä íåéäë äúåìåòô

åðééäåìë äìòúî äæ ìéìá éë ,àîòè
,òáèä úâäðäî äìòîì äàéøáä
åìæî úà úåðùì ãçà ìë ãéá àìéîîå
éôì - õçé'á úàæ åæîøù ùéå ,äáåèì

,'úåìåâò' úåöî íéùåòù âäðîäéë
,ìåâòä øåãëì äîåã äæä íìåòä
äæä äìéìáù íéæîøî äöîä úøéáùáå
äâäðää úà øåáùì çåë åðéãéá ùé

úéòáèäíîåøúäìå ,ìåâò øáãá úæîøðä
òáèä êøãì ìòîçðçðçðçð.

'קיטל' ללבוש נוהגים מדוע  זי"ע, אמת ' ה'שפת אביו את פעם שאל לימים צעיר ילד

ורוצים  היו"ט, לכבוד חדשים בגדים שלובשים שמכיוון אביו, לו השיב הסדר, בליל

על  כתם יעלה שלא האכילה בעת סינר כעין לובשים כן על הבגדים יתלכלכו שלא

הבגדים.

ב 'פסח' כי אביו, דברי עומק את מבין הינו שעתה אמת ', ה'אמרי אמר לימים

עלינו  ימים לאורך  השפע  לקבל ראויים שנהיה וכדי לעולם, גדול שפע ובא  יורד

ה' יראת וע "י שמים, יראת  וימלא  ה... יום את  לאדם המזכיר זה בבגד להתעטף

לנצח. נקיים ונשמתו נפשו ישארו טהורה

לפטור נח. ומכוונים הכרפס, על האדמה' פי 'בורא  ברכת  לברך  תורה ישראל מנהג

המצה אכילת  אחר שיאכלו המרור את  זו Ò˜�"‰)בברכה ‚"Ú˙ ·"�˘Ó 'ÈÚ) מספרים .

פרץ זה סימן אמר כאשר אחת ששנה זי"ע, מספינקא  יצחק ' ה'חקל הרה"ק על
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íììëáåáåù øæåç æà äùòð øùà ìë
éøáã åàáåä øáëå ,åðéìò
íäì äéä øåà äæ äìéìáù øäåæä
äá äðùá à÷åã åàìå ,'íééøäöá ùîù'ë
àìà ,ïë äéä íéøöîî ìàøùé éðá åàöé
øåàá äìéìä åðì øéàî äðùå äðù ìëá

ùîî íéøäöá ùîùë ìåãâèðèðèðèðïëå .
÷ã÷ãîù '÷ä 'íééçä øåà'á ùøåôî

÷åñôä ïåùìá(áë âë øáãîá)ì-à'
íàéöåî.ì"æå ,'äåä' ïåùìá - 'íéøöîî

ì"æ íøîåà êøã ìò(:æè÷ íéçñô)ìëá'

åîöò úà úåàøì íãà áééç øåãå øåã
åøîà ïë ìò ,'íéøöîî àöé àåä åìéàë

éë ,äøåúä úåéîéðô éòãåéçñô ìéì ìë
äôéì÷äî äùåã÷ä úåçåë íéøøáúî
äðéçáä àéäå ,ìàøùé éðá íòá íéôñåðå

î úàéöé ìù äîöòåøîåà àåäå ,íéøö
,'íàéöåî ì-à'äðåùàø äàéöé àì éë

íàéöåî äðùå äðù ìëá àìà ,ãáì
øëæðëàäé íà óàù àöîð .ì"ëò ,'

ìàøùé éðáë Y äðåúçúä àèåéãá íãàä
è"î Y äâøãîä úéúçúá íéòå÷ù åéäù

ה'מות' את  ומבטלים פוטרים הכרפס אכילת ידי שעל הכוונה, עומק והסביר בבכי,

'מרור' כמספר בגימטריא הנקרא(446)העולה ירק ליטול לכתחילה ראוי למרור ואף ,

וביארו ËÏ.)'חסה' ÌÈÁÒÙ) אפ אכילתם ידי שעל נמצא  עילוון', רחמנא  'דחס שר משום

המקטרגים. פי ולסתום הקשים הדינים את ולהמתיק לבטל

באנט . בפרשת  כתיב Á)הנה ‚È)לבנך ההוא'והגדת כי ביום צ"ב , ולכאורה לאמר',

מונחים  ומרור שמצה בשעה – ט"ו ליל 'בלילה' הוא  הסיפור שזמן מבואר בחז"ל

הזה לזמן קרא  ומדוע ואמר ביוםלפניך... וז"ל. הקדוש החיים' ב'אור ואיתא ההוא,

ההוא אומרו ביום  והוא  לילה, לא יקרא  יום ההוא הלילה כי צדיק לשון במתק הודיע 

(Ë"Ï˜ ÌÈÏ‰˙).יאיר כיום ולילה

'מה  הבנים קושיית כוונת  זצ"ל מווילנא הגר"א  בשם לפרש הובא  דרש בדרך 

'הלילה  כעת ואילו נקיבה, לשון הוא 'לילה' דהרי הלילות', מכל הזה הלילה נשתנה

מתקיימותהזה התורה מצוות  שרוב  אלא עוד ולא זכר, לשון שהוא  יום בבחינת  '

בפסח  ואילו גרמא, שהזמן עשה במצות חייבות אינן נשים וגם בלילה, ולא ביום

הסדר בליל הוא  החיוב  מצרים ]עיקר יציאת  וסיפור ומרור, מצה  בנשים [אכילת ונוהג

הלילה  כי זכר, בלשון 'הזה' נקרא  'הלילה' שאכן היא, לכך התשובה אך כבאנשים,

כן  על כך כל גדול ואורו הכלל מן שיצא וכיון 'לילה', חשוב לא ולכן  כיום, מאיר

ממנו. ליהנות שיזכו כדי  הנשים את גם תורה חייבה

דכתיב  מאי פירשו Ï)וכן ·È ˙ÂÓ˘)ואומות 'פרעה' אצל שרק  לילה ', פרעה 'ויקם

באור  זה לילה מאיר ישראל כלל אצל אבל ללילה, הסדר ליל נחשב  הרשעים העולם

בצהריים. השמש וכזריחת יקרות
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íùî úàöì åãéá ùé äàîåè éøòù
íîåøúäìå úåìòúäì ,åàöé íäù êøãë

.äæä äìéìá

ïëåò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä ÷ééã
(íéøåîéù ìéì ä"ã :áô çñôì)ìò

÷åñôä(áî áé úåîù)àåä íéøåîéù ìéì'
áúëð .ì"æå ,'íéøöî õøàî íàéöåäì 'äì

,ãéúò ïåùìáíàéöåäì ãéúò àåäù
.úàæä äìéìä àåáéùë äðù ìëá ãéîú
éðá ìëì íéøåîéù 'äì äæä äìéìä àåä'
éë ,úåøåãì óà - 'íúåøåãì ìàøùé
ìàøùé úà 'ä àéöåî úåøåãä ìëá

úàæä äìéìá íéøöîî.

áúëì"øäî(''ä úåøåáâ'ì äîã÷ä)àìâøîå)

ìò øåæçì ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'äã äéîåôá

,çñô 'í"éøä éøîà'á àáåä Y åìà íéùåã÷ä åéøáã

(ù"ééòåùé êë òáèì 'øãñ' ùéù åîëã ,
íéñéðì 'øãñ'ññññ.

øàáîåìéì' àø÷ð ïëìã í"éøäøãñä,'
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

áåúëù åîëå ,åéàåøáì(å çî÷ íéìäú)

àìå ïúð ÷ç ,íìåòì ãòì íãéîòéå'

היד ס. את לפשוט שעלינו אלא  ומזומנים, מוכנים שהניסים יותר, הפליגו ואחרים

יותר  הרבה לאדם הקב "ה נותן הזה בלילה כי לכך, ראוי ואחד אחד וכל וליטלם,

ישראל  את  שהעלה במצרים, השי"ת  עמנו שעשה וכמו וזכאי, ראוי שהוא  ממה

במדרש  איתא  חז"ל כתבו וכך קדושה, שערי למ "ט טומאה שערי ממ"ט חינם במתנת 

(‰ ËÈ ¯"ÂÓ˘) היו לא מהן והרבה ישראל... בני את ומהול לך לו ואמר למשה ה' 'קרא 

את משה שעשה וכיוון הפסח, שיעשה למשה הקב "ה אמר למול, עליהם מקבלים

ריח  את  הארץ כנפות  בארבע פיזרו והם העולם רוחות  לארבע הקב "ה גזר הפסח

שנאמר הפסח, מקרבן נודף שהיה צלי' ÊË)'בשר „ ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘),תימן ובואי צפון עורי

לאכול  ישראל בני שנתאוו וכיוון יום. ארבעים מהלך  מרחק  כדי הולך  ריחו והיה

אמר  מפסחך, האכילנו ממך  בבקשה לו ואמרו משה, אצל נתכנסו הפסח מבשר

דם  ונתערב ומלו, עצמן נתנו מיד אוכלין, אתם אין נימולין אתם אין אם - להם

המילה, בדם ומברכוהפסח ונושקו ואחד אחד  כל ונוטל עובר שנאמר והקב "ה  ,

(Â ÊË Ï‡˜ÊÁÈ).'מילה בדם חיי פסח, בדם חיי בדמיך ' מתבוססת ואראך  עליך 'ואעבור

אשר  בכל ובחר עבר שהקב"ה כלומר הכלל, מן יוצא בלי ואחד אחד כל משמע

יהודי  כל של לעבודתו מתאווה הקב"ה כי בצדיקים, דווקא  ולאו יכונה, ישראל בשם

המדרש מלשון לדייק ויש שם. הוא באשר הוה ,ויהודי בלשון – עובר ' 'והקב"ה

אהוביו לבניו  השי"ת  אהבת מחדש  מתעורר  ושנה  שנה  שבכל  .ללמדנו



פסח  של שביעי  – פסח - הפרשה äðבאר

êéà úåéøáä íéòãåé êë ÷ø éë ,'øåáòé
íåéä òá÷ð êëå ,øåö÷ìå òåøæì éúîå
àìá ìáà ,øîùîì äìéìäå äëàìîì
åðéìâøå åðéãé åðéöî àì òáè úâäðä
íéîòôì éë ,ãåáòì éúî åòãé àì éøäù
åëøèöé íéîòôìå ùîùä øåàî åðäé
íéðéðòä ìëá ïëå ,äðáìä øåàá ÷ôúñäì
êëéôì ,íìåòá 'øãñ'ì íéàåøáä íéëéøö
ìë íìåà .åîìåòá úåìåáâ ä"á÷ä òá÷

,'øãñ'ä ìéì ãò äúéä åæ äâäðäêà
úâäðä äùãçúð äàìäå 'øãñ'ä ìéìî
òáèäî äìòîì âäðúîäù - äàéøáä
êøãî äìòîì åîò àøåáä óà âäðúé
ìëá òùååäìî åãòá øåöòî ïéàå ,òáèä

íéîçøå úåòåùé éðéî.

ומסוגל גרמא  הזמן  – ה ' אל  ונצעק
מיני כל  בו לפעול התפילות  לקבלת

ישועות 

øçàïéçúôð ïéìè úåøöåà' éë åðøàéáù
ìâåñîå øùëåî ïîæä éøä 'äéá
éðáá ,åì êøèöîä ìë ìò ììôúäì ãàî

.éðåæîå ééçá

èøôáåïéîæéù ììôúé ,äñðøôä ïéðòá
ìëìå åì åøåñçî éã ú"éùä åì
ùåã÷ä âçä éîé ìëá óàå .ìàøùé úéá

äñðøôä ìò äìéôúä úìâåñî äæä
åðéðù ïë éë ìá÷úäì(.æè ä"ø)çñôá' -

ïîæ àåä ïë ìò ,'äàåáúä ìò íéðåãéð
.äñðøôä òôù ìò äðéçú ìéôäì éåàø

÷"äøäò"éæ áåñà÷î 'íåìù úáäà'ä
(çéëåäå ä"ã äðùä ùàø)äéä

áåúëù àø÷î øîåç ïéîë ùøåãúéùàøá)

(äë àëìò êìîéáà úà íäøáà çéëåäå'
éãáò åìæâ øùà íéîä øàá úåãåà
äðåô ÷éãöä àåä íäøáàù ,'êìîéáà
æîøðä íéëìîä éëìî êìî ìà ìåëéáë
ìò ù"áúé åéðôì ïòåèå ,'êìîéáà' úáéúá
íéâøè÷îä åìæâ øùà 'íéîä øàá' úåãåà
,íëøö éôë ìàøùéì òôù òôùåé àìù
àì' ,ú"éùä áéùî 'êìîéáà øîàéå'
áëòì 'äæä øáãä úà äùò éî éúòãé

íìåà ,äñðøôä úàúãâä àì äúà íâå'
úæîø àì äãâää úøéîà úòùá - 'éì
äñðøôä ìò úù÷á àìå ììë äæî éì,

íâå'éëðà'úåòåáù'á íâ 'éúòîù àì
'úåøáãä úøùò'á äøåúä úàéø÷ úòá

á íéìéçúîäéëðàäù÷á éúòîù àì ,
éúìá' ,êë ìòíåéäàø÷ðù ä"ø äæ '

íåéääæîå ,äñðøôä ìò åììôúä æà ÷øå
äñðøôä ïåøñç àáàñàñàñàñ.

איני סא. היום' 'בלתי - קצת בשינוי אך זי"ע, אברהם' ה'בית הרה"ק גם אמר כיו"ב 

כ  דבר מכם ענינישומע על דיבורים דהיינו 'היום' – אם שואל היוםי אחד כל

השווקים מצב אודות  נסוב הבריות ושיג שיח וכל יומי, פרנסת אשיג ('‰ÌÂÈ'האיך

(·"ÂÈÎÂ „¯ÂÈ Â‡ ‰ÏÂÚ ¯ÏÂ„‰ על להתפלל במקום כי אליהם, מגיע  השפע  אין כן ועל ,

היום. עניני על – הזמן בהבלי וטרודים עסוקים הינם הפרנסה
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ùé,çñôá äñðøôä ìò äìéôúì åæîøù
ì"æç éøáãá(:çé ïéáåøéò)åéäé'

éúåðåæîïéøåøîúéæëìò ù÷áì êéøöù ,'
úéæë' íéìëåà øùàë 'úåðåæîäå' äñðøôä

.íåéä úåöîì 'øåøî

,øúåéáåäòåùé øáã ìåòôì ïîæå úò
÷òöðå' úøéîà úòá íéîçøå

'ä ìà'áñáñáñáñáúëù úåîéùøá áåúëù åîëå ,
÷"äøä åáø ìöà äàøù äî ãçà ãéñç
,øãñä ìéìá ò"éæ ùèéååàáåéìî ö"ééøä

בשמים סב. אבינו שולחן על סמוכים יושבים בעודנו – ומוכשר ראוי הזמן הנה

(:Ó ·"Á ˜"‰ÂÊ· ¯‡Â·ÓÎ)(‰Ê‰ ‰ÏÈÏ· Ï‡¯˘È È�· È˙·Ï ÌÈ„¯ÂÈ ‰ÏÚÓ Ï˘ ‡ÈÏÓÙ‰ ÏÎÂ ‰"·˜‰˘

בנפשנו ונצעק...לקיים שיחוס ונצעק... הרחמן אב אבינו לפני ולהתחנן לזעוק

ביום  ויעננו הקל ישמע ובוודאי ומכאובו, בנגעו איש איש – עמו פליטת על וירחם

יהושע רבי הרה"ק כשעלה קדם, בימי שהיה נורא  מעשה לזה להסמיך  יש קראנו.

לסובבים  וסיפר נענה זי"ע, מבעלזא שלום' ה'שר הרה"ק אביו ציון על זי"ע מבעלזא

אלימלך רבי הר"ר הרה"ק  בימי היה יהודי איש המעשה, דבר וזה נוראה, עובדא

זי"ע Ú"ÈÊ)מליז'ענסק Ë"˘Ú·‰ Ô¯Ó ÏÚ ˙‡Ê ÌÈ¯ÙÒÓ ˘È),זש"ק אלא  דבר בעולמו חסר שלא

ב'קוויטל' הרר"א לפני לטובה עצמו ומזכיר כסדרם תמידים עולה היהודי (ÈÙ˙˜‡)והיה

למזל  זכר בן לו ונולד השמים מן לו נענו ושנים ימים לאחר ואכן נפש', 'פדיון עם

אחר  צרורה... וצרה טוב, שכולו לעולם נסתלק והרר"א  שנים כמה עברו טוב...

הילד  את  נטל עשתונותיו, איבד לא האב  חי... לכל חיים הילד שבק  קצרה תקופה

ויזעק  הציון, על הילד את  הניח הרר"א , של הקודש לציון ויעלהו גדולה הנפטר זעקה

בעשרות הכוונה הייתה לזה לא התפללתי, הזה הנער אל קדוש... רבי ומרה,

את לפניך  מניח הריני נדברנו, זה על לא לרבי... שנתתי הנפש ופדיון הקוויטלעך

– במיתתם שלא וק"ו בחייהם בצדיקים השגה שמץ כל לנו אין לו... והלך הילד...

יותר במיתתם צדיקים גדולים Ê:)כי ÔÈÏÂÁ) והילד שפעל, מה את  פעל הרר"א ואכן, ...

רעש, בקול וקרא עמוד יקיר, בן גדול, בקול הרר"א לו אמר וכה לתחיה, ממקומו קם

טאטע... ‡·È)טאטע ... ,È·‡) תשאר ובע"כ  שבכאן החיים מבית אביך  יתרחק בטרם

טאטע נצעק  הבה יהושע, רבי הרה"ק  אמר – נאמר אנו אף החיים'... ב'בית  יחידי

אאמו"ר... של הקודש לציון מקום בקרבת  נמצאים שאנו עוד כל טאטע

שבשמים אבינו  שולחן על זה  בלילה  אנו סמוכים לדידן, אף  נאמר  הבה מעתה , ,

טאטע ...נזעק אליוטאטע... קרובים שהננו עוד Â...)כל ˜Á¯˙� ËÚÓ „ÂÚ ‡Ó˘) ובוודאי ,

מכל  דקדושה בנחת בזש"ק, ורחמים, ישועה בדבר להפקד תפילתנו לקול ישמע

וכו'. וכו' שלימה תשובה שלימה רפואה הגונים, זיווגים בהרחבה, טובה פרנסה יו"ח,

זי"ע  הכהן צדוק  רבי הרה"ק  בשם מתאמרא  Ë)נוראות  ˙Â‡ ‡ˆÈÂ ˜È„ˆ È¯Ù 'ÈÈÚ) דלכן
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פסח של ההגדה את  בגנות' אבי 'מתחיל אובד  ארמי בפרשת זו ופותח  על כי ,

במדרש כתיב  ˙·‡)הפרשה ˙˘¯Ù ˘È¯ ‡ÓÂÁ�˙) יוסי רבי בשם אבהו רבי אמר וז"ל.

אדם  מצות, לעושי פה פתחון להן יש וכמה מתחטאין, כמה וראה בוא  חנינא, בר

אצל  אותו שמגיעין עד ממון כמה נותן שהוא פעמים מלכות, אצל עסק לו יש

הקב"ה  אבל עושה. לא ספק שאלתו, עושה ספק המלך , אצל שהגיע  כיון המלך.

רמון  שביכרה, תאנה שביכר, אשכול ראה שדהו, לתוך אדם יורד אלא כן, אינו

ובא  לירושלים והולך בסל מניחו על שביכר, רחמים ומבקש  העזרה באמצע  ועומד

ישראל  ארץ ועל ישראל  ועל וגו'.עצמו  קדשך  ממעון השקיפה שנאמר, עוד ,, ולא 

הזה  היום  צרכי שתעשה עד מכאן זז  איני אומר , שהיה  ·˘Â˙Ú)אלא  Ï‚ÚÓ‰ È�ÂÁÎ),

כמה  אבא, בר חייא  רבי אמר לעשות... מצוך  אלהיך  ה' הזה היום אחריו, וכתוב 

אותה, מבטלין וצדיקים גזירה, גוזר שהקב "ה הקב"ה, לפני מצות  עושי מתחטאין

תעשה מה לו יאמר ומי שלטון, מלך  דבר באשר „)שנאמר, Á ˙Ï‰˜) הוא מי .¯ÓÂ‡‰)

(-‰"‰ ,‰˘ÚÈ ‰Ó ‰"·˜Ï רע דבר ידע  לא מצוה ‰)שומר Ì˘ Ì˘)זה ידו, על ממחה

הקב "ה אבל של  הזה, בזמן ביכורים שאין אף – לאדם ומרמזים המדרש. עכ"ל ,

הוא כי פסחים, בלילי ישראל איש לכל הזה כהיום יש ביכורים מביאי של כוחן

' מתחטא שהיה בשעתו המעגל יושבכבןכחוני עתה שהרי - אביו' לפני המתחטא 

יהודי כל ויכול אביו, שולחן על צרכי הוא שתעשה  עד  מכאן זז  איני לקב"ה לומר

הגזירות כל מבטל והוא  הזה .היום

עם  שהיה מעשה זי"ע  ממאגלניצא ה'שרף' יחיאל מאיר חיים רבי הרה"ק סיפר

מזיגה' 'בית חוכר שהיה תמים, יהודי הוה, וכך זי"ע, מאפטא ישראל' ה'אוהב  רבו

מעות לו היה לא  סיבה איזה מחמת לביתו, טרף ולהביא  להתפרנס כדי הפריץ  מן

הפריץ והנה הפסח, ימי של בעיצומם שחל – לו הנקוב במועד לפריץ  לשלם בכדי

במקומו  במועדו החכירות דמי את  ישלם לא אם כי היהודי את  להזהיר שלח

עליו  נפלו הזאת  ההודעה את  היהודי קיבל כאשר ויהי עונשו. יהיה ומר רע  וכהלכתו

פיהם  בהבל כי ופחד, לחיים אימה אדם של דינו גזר את חורצים הללו השליטים היו

כלל, מגזימים היו לא שאז יהודי של למשפטו נוגע  הדבר היה כאשר וכ"ש ולמות,

נאמר דא  כגון על Á)ולא „Ó˜ ÌÈÏ‰˙).'שקר ימין וימינם שוא דבר פיהם 'אשר

לילך הוכרח בכיסו מצויה הפרוטה היתה שלא מכיוון אך לאפטא , פעמיו שם לו בצר

אל  הגיע  הגדול שבת בערב הדרכים, מביצות וטיט רפש בגדיו וכל מנעליו ומלאו רגלי,

ומטונף  מלוכלך ההילך  את שראה הגבאי הקודש, חצר אל מיהר ומיד אפטא, העיר

שב"ק, קודם הרבי פני את להקביל יוכל שלא והודיעו הביתה להכנס לו נתן לא לגמרי

בשבת ויהי השבת, אחר הקודש אל להיכנס כדי באפטא לשבות נשאר ברירה בלית 

להבות . חוצב  בקול הגדול שבת  דרשת  ודרש הבימה על ישראל' ה'אוהב  עלה אחה"צ
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לדרוש  הרבי החל דרשתו לאחר הרבי, של אחד דיבור אפילו הבין לא  זה 'כפרי'

את לעורר והתחיל גדולה, בדביקות היה כבר ל'ונצעק' בהגיעו פסח', של ב'הגדה

ואמר „·¯ÂÈ)העם ˙‡ È¯ÙÎ‰ ÔÈ·‰ ÔÎÏ˘ Y ˘È„È‡ ÔÂ˘Ï·) מעשה' שזהו בנפשם ידמו שלא 

'הזמן  החג בליל שנה בכל כי היום, גם להיות יכול זה רק  במצרים, אחת  פעם שהיה'

– זה אור שוב  ומתעורר ורחמיםגרמא' לישועה שצריך ומצוק בצר הנמצא  איש  וכל

מי  הן בפרנסה , הן בבנים , להפקד שצריך  מי הן ההוא , בלילה  ה' אל  יצעק אם 

והן  האסורים, לבית דינו גזר יצא שלא  שירא מי או האסורים  בבית  כבר שיושב 

לה', יצעקו  אם יוושעו כולם ' 'כולם - לשלם  במה לו ואין לאדונו  לשלם  שצריך מי

מילתא ... תליא  בצעקה  רק כי

כוונת הייתה שבוודאי בנפשו, הבין הרבי, דברי את התמים היהודי כשמוע

לבני  והודיע לביתו חזר במוצש"ק מיד אלא כלל התמהמה לא לכן אליו, הדברים

מה  כדת העת בבוא  לה יורה כבר והוא  הצדיק, מן ברורה הדרכה שקיבל משפחתו

כאן  לאשתו אמר ה'' אל 'ונצעק לפיסקא הגיעו כאשר הסדר בליל ואכן לעשות ,

לפסוק ... אימתי ידעו ולא  וצעקו צעקו וכך  והיא, הוא  לצעוק והחלו ונוושע, תצעקי

כי  וראו בחלונם, הדופק  מי לשמוע בכדי מצעקתם ופסקו בחלון, אחד שהכה עד

ויספר  קדירות, ב' נושא  הוא והנה הדלת, את  לו ויפתחו ממכיריהם, אחד ערל הוא

יוודע כי הוא  ומפחד ידו, תחת  שמתה עד אשתו את  והכה היום, השתכר כי להם

בידו  יש וכאן נפשו, על לנוס הוא מוכרח כן על מוות, בעונש ויענישהו לאדון הדבר

עמה  לעשות מה יודע  ואינו אדומים, מלאות  קדירות  בביתם שני כי שראה ומכיוון ם,

אחזור  ובאם הללו, קדירות  שני קחו - להם ואמר אליהם, בא כן על הוא , אור עדיין

הסכים  גמורה, במתנה בידכם, תשאר והב' מהם, אחת  קדירה לי תתנו כאן לעיירה

החביות . את  להניח היכן  לו והורה היהודי

בשלימות, חובו כל את  וסילק הפריץ אל היהודי הלך  מועד של  בחולו מיד

ה'ארענדע' יהא אתה נאמן שאיש מכיוון לו ואמר יפות , פנים בסבר הפריץ  וקיבלם

(‰‚ÈÊÓ‰ ˙È· ˙¯ÈÎ˘).עולם עד לך 

סוסים  גם הכבוד, בדרך  עצמם את  ולהנעיל עצמם להלביש להעיר נסעו החג אחר

בכניסתו  מיד אך  עמו, שנעשה הנס על להודות  כדי לאפטא ונסע להם, קנו ופרים

בפשטות ישראל' ה'אוהב  לו אמר הקודש כי אל הנס, על  לי להודות  מה  לך  'אין

'ונצעק'...'. באמירת  שצעקת בעת ישועה  עליך  המשכת ‰˘¯Ûאתה ˙¯Â˙'· ‡·Â‰)

(208 'ÂÓÚ 'Ï‡¯˘È ˙È¯‡˘' ÍÂ˙Ó ‡ˆÈ�Ï‚‡ÓÓ

שקיימו  ידי על שנושעו מאנשים ולאלפים למאות  כאלו ניסים סיפורי ויש

מינייהו  וחדא  כולם, את לפרט רוכלא כי ליזול ולא הסדר, בליל 'ונצעק' בנפשותם

בפרי  להיפקד זכה לא ועדיין מנשואיו שנים מעשר יותר עליו שעברו ביהודי הווה
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כדי  עצמם, לבין בינם הסדר את  לערוך ביתו בני עם יחד החליט שנה באותה בטן,

ישועה  בדבר להיוושע  זכו שנה כעבור ואכן מפריע , באין ה' אל שיחם לשפוך  שיוכלו

‰˙ÏÈÙ‰ורחמים, ‡Â‰ ¯˜ÈÚ‰ È¯‰˘ ,‰˜Úˆ‰ ˙Ú· „„Â·˙‰Ï ˙ÈÏÏÎ ‰‡¯Â‰ ‰Ê· ÔÈ‡˘ È‡„ÂÂ·Â)

(ÔÂˆ¯ÏÂ ÌÈÓÁ¯Ï Â�˙ÏÈÙ˙ Ï·˜È ‰"·˜‰Â ,·Ï‰ ˙ÂÈÓÈ�ÙÂ ˙Â¯È˜Ó ˙‡ˆÂÈ‰.

מרגליו, באחת גדולים יסורים סבל אשר שנים שזה הקודש, מארץ יהודי סיפר

'זריקות' לקבל צריך מעליו,(‡ÔÚˆÈ¯Ù˘�ÈÈ)והיה צערו את להקל כדי כסדרן תמידין

'ונצעק בנפשו וקיים הכל, אדון לפני בתפלה לבו את שפך הסדר בליל אחת ושנה

היו. כלא  נעלמו ויסוריו אבותינו' אלוקי ה' אל

ששמע מעשה מב "פ, שליט"א לאסק אב "ד מייזליש משה יוסף רבי הגה"צ סיפר

קראסנא אב"ד הגה"צ גיסו בנשיאות  העומדים המוסדות של הקיץ  במעונות 

בעם  התמימים מן זה מאניש 'מאניש', ושמו בחור עבד דשם הקיץ במחנה שליט"א ,

שום  זז ולא  קם לא  מקדש' 'האיש לפרק  הלה ומשהגיע דקמאי... מתמימי כחד היה,

Â·ÈÒ˙)שידוך ‰ÓÎÓ) יקים במהרה ולא שיהיה', הוא  שהיה 'מה כי נראה היה וכבר ,

קראסנא אב"ד פתח דלעיל, השלשה כל יחדם כשבת  חד יומא בישראל. בית  הלה

כל  ותיהום שידוכין, בקשרי בא  שנים כ"ח כבן היה שכבר 'מאניש' כי לגיסו וסיפר

של  'הגדה עם ישבתי הסדר בליל שתא בהאי סיפורו, לספר מאניש פתח העיר...

טייטש' ב'עברי המוסברת ‰Â„Ó·¯˙)פסח' ‰Ù˘· ÌÚ ÈËÂ˘ÙÏ ÈÂ˘Ú‰ ˘Â¯ÈÙ) ראיתי ושם ,

ולאחד  זי"ע, מאפטא  הרה"ק בימי היה מעשה כי 'ונצעק' של לקטע בסמוך כתוב 

‰ÌÈ„Â‰È)ה'מושקע 'ס ÌÈ¯ÎÂÁÏ ÈÂ�ÈÎ) שהיה דבר – לפריץ חכירותו דמי לשלם היה לא 

יוושע, ב'ונצעק' יצעק  שאם רב  מהאפטער מושקע ושמע  נפשות , בסכנת  כרוך  כידוע

הווה. וכך 

לפרט  מאניש והחל המשפחה, בני כל הסבו שליט"א אבי אצל ב'סדר' והנה

כיד... האריך  וכך  מלעקוואד והאחות ממאנסי אחי המסובים כל את בפרוטרוט

אל  בקול ונעניתי הציבור כל את  השתקתי ונצעק, של לקטע בהגיענו עליו, הטובה

מבלי  כך מלשבת כוחי אפס הסבל, כח כשל הסוף.... יהיה מה יהיה... מה אמי,

יקירי, מאניש ואמרה, נענתה מצבו ואת בנה את  היטב  שהכירה האם בית, לבנות

שדכנים, עם כסדר מדברים שאנו הינך  יודע הרי עוד, לעשות בידינו מה וכי

כאן  המסובים כל – ואמר מאניש נענה טוב . בכי ייגמר והכל היום יבוא  ובעזהשי"ת 

להרים  אחד כל ביד יש שב'ונצעק' טייטש' ב'עברי כאן ראיתי כי לדברי, היטב ישמעו

לצאת אפשר שאי מצוקה אין דמיטב , מילי בכל ולהוושע האלוקים ה' אל זעקה קול

כאן מהמסובים אחד כל כן על ÂÎÂ')ממנה. 'ÂÎÂ ˙È�ÂÏÙ ˙ÂÁ‡Â ,È�ÂÏÙ Á‡ Ë¯ÈÙ ·Â˘Â)–

נצעק, ואיך  נצעק  מה המסובים כל וישאלוהו ה', אל יזעקו מאנישכולם נתלהב 

מאניש של בכוחו אין כבר  – ה ' אל פעמים ג ' זעקו  ובפשטות , בתמימות  ואמר
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החרו הכל  ואכן האירוסין... בברית לבוא כבר מוכרח  מאניש יותר. ולהמתין לסבול 

ממאניש. שנצטוו  נוסח  באותו  פעמים ג ' ואמרו להמשיךאחריו  האב  רצה וכבר

אשר  יעקב  אחי עם יהא  ומה ואמר, מאניש, אותם החריש שוב אך  הסדר, בעריכת

את לו לסדר מבלי הסדר בעריכת  להמשיך היושר מן וכי שנים, כ"ו בן כבר הוא  אף

כן על יעקבזיווגו, של  בכוחו אין כבר  – ה ' אל  פעמים ג' בשנית  כולכם זעקו 

החרו הכל ואכן האירוסין... בברית לבוא כבר מוכרח יעקב  יותר . ולהמתין לסבול 

נוסח באותו  ואמרו  .אחריו

ונתגלגלו  שידוכים, הצעות לשניהם הציעו דחוהמ"פ א' ביום מיד פלא, זה וראה

שניהם  עמדו שכבר עד גבוה, הר במורד הנופל כגלגל עצומה, במהירות  הדברים

אם  – לעשות מה כדת ספק להם נתעורר שאז אלא  שלאחמ"כ, ביום גמר בפני

כ"ק את ושאלו בישא, לעינא מחשש יום באותו אחים לב ' שידוכים ב ' לגמור מותר

בשבוע, ג' ביום למאניש שיגמרו להם שפסק  שליט"א  מאנסי מוויז'ניץ  האדמו"ר

נאמן  בית  בנה דרכיו, בכל מאד מאניש הצליח ובעזהשי"ת ד'. ביום 'הקטן' ולאחיו

בעזהשי"ת . מצליח כאיש בעירו מאד הוא ומוכר ולתפארת , לשם בישראל,

כ'מאניש' עצמם ישימו אך  אם  בקרבנו , אשר  ה 'חכמים' כל  כי ייאמר , לדידן

מ'חכמות', ידע לא  אשר  זה  כמאניש  האלוקים ה' אל  ויזעקו ויתפללו  בתפילתם ,

אנו אף  בתפילתו, שמים  שערי לקרוע  וזכה וזעק, התפלל  עצומה בתמימות  אלא

השמים . שערי את  נקרע חכמות  ללא  בתמימות  התפילה אל  בגשתנו 

נקפו  השנים לבניו, הגונים זיווגים מצא  שלא  באחד ראשון, מכלי ידענא  עובדא

'ברכת הבחורים כשנטלו אחת  שנה וכלות , רואות  ועיניו מתבגרים בניו כאשר וחלפו

אמר  הפסח, לחג אביהם אל נסעם טרם זי"ע שמחה' ה'לב  הרה"ק  מרבם פרידה'

אינכם  עדיין מדוע האב  את תשאלו הסדר, בליל שואל הבן 'הלא לשונו בצחות להם

אביהם  אל ויתפללו שישאלו הרבי כוונת  שבודאי בטוחים היו הבחורים חתנים...'

מדוע  לקיים שבשמים הבחורים אחד החליט הסדר בליל אך ישועתם, זמן הגיע לא

חלקם  נשתנה מה החזקה, שאלתם את אביהם בפני ושטח כפשוטם, חכמים דברי

ויהי  בישראל, נאמנים בתים בנו שכבר חבריהם מכל זיווגם את מצאו לא שעדיין

ופרץ הבן על האב  רחמי נתעוררו המיוסרים, בניו שאלת את המיוסר האב  כשמוע

בתפילה  ה' אל צעקתם ועלתה המבוגרים, בניו את  אחריו וגרר תמרורים בבכי

התאוששה  שאמם עד זמן במשך בכו וכה מצרתם, להיוושע  כבר שיזכו ובתחנונים

עצמם  על כולם קיבלו מיד ולהצטער, לבכות ואסור בחג לשמוח שיש עליהם וצעקה

בתום  ורק בהתלהבות, ההגדה סדר את לומר והמשיכו לשמחה, הדאגה את להפוך

לפני  כמים לבבם ושפכו בתהילים וחמישי רביעי הספרים לומר האב הציע  הסדר

הארוסין. בברית כולם באו קצר זמן פרק  ובתוך  השי"ת ,
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íéòåè íìåòä äðäã ,øîà íéøáãä êåúáù
àöåéä øåãî íéðåù åðàù äîù ,íéøáåñå
åðàéöåéù 'åðéáø äùî' åðì ïéà éë ,íéøöîî

äéìéãá ãçå ãç ìë Y åðéøöîîâñâñâñâñïéà êà ,
ìàøùé éðá åëæù äî ìë éë ,ïåëð äæ
äùî úà çìùé ä"á÷äù íéøöîî íúåéäá
úåëæá ÷øå êà äéä íòéùåäì åðéáø

,'å÷òæéå'íéé÷ð íà ,äìà åðéîéá éîð éëäå
ìëî ìàâð ãéî éæà '÷òöðå' éåàøë
àåáé àåáù ìåòôì ìëåð óàå ,úå÷åöîä

åðéîéá äøäîá åðé÷ãö çéùî äðéøá.

משאלותיו  למלא רצון  עת – שואל  הבן
בתורה הלב ופתיחת  לזש "ק  וביותר

åðéðùíéçñôá(.æè÷)éðù ñåë åì åâæî'
ïàëåïáäíé÷éãö åùøéôå ,'ìàåù

(ãåòå ,:èò ïøäà úéá)íäéøáãá æîøðù ,
äî' úìàùì íãàä úùâá éë íéùåã÷ä
,íåøî éîùá 'ïåöø úò' äùòð 'äðúùð
úåìàùî ìë ù÷áìå ììôúäì øùôàå

å ,åáìùéà ìë ìåëé 'ìàåù ïáä' åðééä
éðáî'íå÷îì íéðá' íéàø÷ðä ìàøùéãñãñãñãñ

.íéîùáù åéáàî åéúåù÷á ù÷áì

זי"ע  מבעלזא מהר"ש מהרה"ק איתא  ÁÒÙ)הנה ÌÈ„ÚÂÓ ,˘„Â˜ È¯Ó‡ Ë˜Ï)שאותיות

'מצה' תיבת  של ‰"‡)המילוי ˜"È„ˆ Ì"Ó)קודמת תפילתנו הללו בימים כי 'אקדים', הוא

הזוה"ק דברי עפ"י שם ומבאר ˜ˆ‰.)להתקבל. ˜Ï· '¯Ù ˜"‰ÂÊ 'ÈÈÚ)'יעטוף כי לעני 'תפילה

(‡ ·˜ ÌÈÏ‰˙)קודמת והיא למשה', ו'תפילה לדוד' 'תפילה את עוטפת העני שתפילת

וביאור  מתקבלת, מיד זו תפילה אבל מיד נענית  שאינה תפילה יש כי – להתקבל

כתיב דהנה ‚)הדברים ‡Ó ·ÂÈ‡)במדרש וביארו לו', ואשלם הקדימני ·)'מי ÊÎ ¯"˜ÈÂ)

עד  בנו את מל 'מי שהרי המצוות , קיום על שכר לשלם מחויב הבורא אין הדין דמן

מזוזה  לי עשה מי גג, לו נתתי שלא  עד מעקה לי עשה מי זכר, בן לו נתתי שלא

ולכן  שהקדים כמי הוא נחשב  כלום לו שאין העני אבל וכו', בית לו נתתי שלא עד

להתקבל, קודמת  מידתפילתו אותו  ועונין מתקבלת שתפילתו  עוני' 'לחם .וזהו 

צדיקים משם ידוע  הנה כי לבאר ıÈ�'ÊÈÂÂ)ואפשר ˙È· È˜È„ˆ) מהלכין הכל שלכן

התבואה' על נידונין ב'פסח כי רעבים, כשהם ·)בפסח ‡ ‰"¯ ‰�˘Ó) הקב"ה ומסבב

ועדיף  המזג, יחסר לבל והפרנסה התבואה על כראוי להתפלל ויזכרו רעבים שיהיו

הקב"ה  אלא לו מושיע אין אשר – העני כתפילת  תפילתם ותהא  רעבים שיהיו

להתקבל. קודמת ותפילתו 'אקדים' בו יקויים לכן תפילתו, לקול כשישמע

בכל סג. רבינו משה של שמו נזכר לא  שלכן זי"ע , חיים' ה'שפע דהרה"ק  בפומיה מרגלא 

זקוקים  ישראל בני אין שלימה לגאולה לזכות שכדי ללמדנו פסח', של ה'הגדה נוסח

כמו  הגאולה, את המקרבת ותפילה' 'צעקה רק  ע"ה, רבינו כמשה וקדוש גדול למנהיג

שנאמר ממצרים ישראל לגאולת גרם Î‚)שזה · ˙ÂÓ˘).'האלוקים אל שועתם 'ותעל

בוער סד. הוא אם ואף לחברו, אדם בבין בזהירות  מעט להאריך המקום כאן אולי
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שגם  להזהר ועליו הקב "ה, של בעולמו 'בריות ' עוד ישנם כי יזכור הלילה בזה כאש

חבר  זצ"ל ראבינאוויטץ  בנימין רבי הגה"צ מנכד שמעתי בעצמם... חרות  ירגישו הם

על  מאד זקינו הקפיד הסדר דבליל ת"ו, עיה"ק  בירושלים החרדית' 'העדה בד"ץ

הסוברים כדעת חצות, קודם אפיקומן של מצה ˙ÊÚ)אכילת  ÔÓÈÒ Ú"Â˘Â ¯ÂË· 'ÈÚ)

ונטלו  שנה, מבכל יותר ההגדה אמירת נתארכה אחת  שנה חצות, עד רק  שמצוותה

שנים  קמו מיד הלילה, חצות  לפני דקות  כעשרים ראשונה מצה כזית  לאכילת  ידים

שיוכלו  כדי בחפזון הסעודה צרכי את  להגיש המטבח אל ומיהרו חלציו מיוצאי

לחזור  להם הורה הגר"ב בהם משהבחין אך חצות , לפני אפיקומן אכילת  להספיק

צער  לידי הרבנית  תבוא שמא  לחשוש יש שהרי להם, והסביר למקומותיהם, תיכף

ובעמל, ביגיעה ובישלה שהכינה יו"ט מאכלי את ובחטף בחפזון שאוכלים בראותה

כנגד מאומה  שוות אינן הסדר בליל שנוהגים החומרות  שכל  הוא, פשוט 'ודבר

יהודי...' של  אחת  אנחה 

על  בחומרות  והחמיר הקפיד זצ"ל מטאלנא  טווערסקי יוחנן רבי הרה"צ האדמו"ר

אבותיו  כמנהג בפסח, 'שרויה' מצה של ספיקא ספק לידי לבוא שלא  חומרות  גבי

הטהור  שולחנו את  ערך אחת שנה ביותר, בכך שהקפידו טשערנאביל בית  צדיקי

- ניסן י"ט ביום החל זי"ע מקארלין אהרן רבי הרה"ק של רבא דהילולא  יומא  לרגל

טבל  תומו ולפי אשכנז ממוצא יהודי ישב  השלחן של השני ובקצה פסח, חוה"מ

קשים  בדברים בו ונזפו גערו החסידים בכך  משהבחינו לו, שהגישו במרק המצה את 

ומיד  שרויה, של מהחומרא  כלל ידע  לא כי והגערות הצעקות מן הלה נבהל כגידין,

התייחס  לא הזמן אותו כל הנוכחים. של זעמם את  לשכך  כדי לאכול הפסיק

המהומה לכל כלל יגרום האדמו"ר המוכיח  על בנזיפה יגער שאם  הבין בחכמתו [כי

המדורה] על שמן עוד להוסיף  לקבל ביקש שלו המרק  את  לאכול שסיים אחר רק ,

הרבי  אליו ונענה מבוקש לו להביא  לילך  מביהמ"ד הבית מבני אחד יצא מיד מנה,

כן  ראו המה בצלחתו, האורח שהשאיר המרק את  נא הבא אלא  לטרוח, צריך  אינך

לא האדמו"ר אך במים, הטבולה מצה בפסח לאכול דעתו על עולה איך  תמהו,

שביישו  'בשעה להם ואמר הסביר ואז הצלחת , כל את אכל רק  כלל אליהם התייחס

מן  אכלתי לכן ירחם, ה' ביתי בני ועל עלי וגבורות  דינים בשמים נתעוררו זה אורח

את בטלתי ובכך איסור, שום עשה לא  הדין שמצד וידע העני שיתפייס כדי המרק

מעלינו...' 'לאלוהקטרוגים עומדת  במקומה  שרויה  דחומרת  הגם  כי הדברים , ביאור

אך  הוא , תורה  ישראל מנהג כי זו  בחומרא חלילה  נקל  לא  ולעולם בכך', הנוהגים

אדם לבייש  ואילו ומנהג, חומרא אם כי דאורייתא  איסור  זה  שאין לדעת עלינו

קטן  אומר הוי מי, מפני נדחה  ומי דמים , לשפיכת וקרוב גמור איסור  הוא מישראל

גדול  .בפני
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øúåéáåíéðá éëåùç ìò ìåòôì øùôà
ìù òøæá åã÷ôé øáëù

àîéé÷äñäñäñäñ' ììëá äæ íâå ,ïáäY 'ìàåù
ìò ù÷áìïáä.

זי"ע, מקאריץ  פנחס רבי הרה"ק  אצל דהוי עובדא נמי להסמיך יש זה בענין

בתוך מצה שהכניסה המשרתת על כועס זי"ע  משה רבי הרה"ק בנו את  פעם שראה

ואמר  מקאריץ  הרה"ק  נענה שרויה, חומרת על מקפדת  שאינה הדבר לו וחרה המרק,

יותר  הרבה גרוע כעס שמשהו כשכוונתו המצה...' את לאכול לך מותר 'כבר לבנו

לא השגה לנו שאין והגם בפסח, שרויה ולאמאכילת  מקאריץ  הרה"ק של בגערתו

נחזיק לבל עולם, לדורות ללמוד עלינו נשאר אולם המשרתת, על בנו של בגערתו

זרה. לעבודה הדומה כעס לידי חלילה לבוא  ולא העיקר, במקום בטפל

דכתיב  דאע "פ  נראה , בזה Á)והכוונה ,‡ ÈÏ˘Ó)ופשיטא אמך', תורת תטוש  'ואל 

מילתא בבד בד אך אבותינו, שנקטו וקפידה חומרא  שום ולשנות  לעזוב  לנו  דאסור

החומרות כל  דוחה פנים  הלבנת של גמור שאיסור .דפשיטא

בפסוק  הדורות  צדיקי רימזו Ó„)וכך  ‡ ÌÈ¯·„),'חרמה עד łàעיר אתכם ä תéçו'ְְְִֵֶֶַַ

הוא הרי השערה, כחוט אפילו - 'בשעיר' אבותיו ממנהג ומשנה מזלזל האדם שאם

צריך בזולת , פוגע  הדבר כאשר ואעפ"כ, חרמה', 'עד תחתית לשאול ליפול עלול

הטפלים. הדברים את ולעזוב העיקר את  להחזיק 

הסדר  בסמני לרמז החיד"א בשם ורחץידוע עצמו קדש  את לרחוץ  לקדש הרוצה

ס'גור כרפ "ס  פ'ה ר'אשון כ'לל מגידר"ת  לחצי,יחץ תחצה להגיד חיב  שאתה מה -

ש- זה ע "י מצהותרוויח שהרימוציא ביתך, מתוך  המריבות כל את  מרורשתוציא 

– והשכרכורך  הצדדים, לשני במרור כרוכות מחלוקות עורך כל כי שולחן מזוני, –

יאתה,מצפון  זהב מצפון נרצה– הלל  עולם ברך לבורא ולהלל להודות לברך שתוכל

לפניו. מרוצה ולהיות

הקדושסה. החיים' ב'אור כתב ·‡)וכך  ˙˘¯Ù)הפסוק Á)על ‚È ˙ÂÓ˘) ביום לבנך  'והגדת 

לבנך ', 'והגדת  שאמר 'להיות מפרש הפירושים ובאחד 'לאמר', ומאי לאמר', ההוא

פנים  כל שעל 'לאמר', לומר תלמוד פטור, יהיה בן לו אין אם בן, לו יש אם תינח

אפילו  להגיד צריך  הוא  שעכ"פ כיון תאמר ואם עצמו, לבין בינו אפילו להגיד צריך

ואולי 'לבנך ', אמר למה כן אם עצמו לבין יזכהובינו בענין האמורה  הגדה יגיד שאם

לבנו שיגיד  אמרה' לזה דווקא, לומר תטעה שלא וכדי ללמוד 'לאמר, נוהגים [ויש

מעידים  והרבה לזש"ק, לזכות כסגולה הסדר, ליל אחר אלו הקדוש החיים' ה'אור דברי

אלו] הקדושים דבריו  שלמדו אחרי ורחמים ישועה בדבר  .שנפקדו 

מהר"ל  דברי פי על לומר אפשר בזש"ק , להיוושע הלילה דסגולת להא  טעם עוד
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óàåïáä' íéé÷é ,íéðáì äëæ øáëù éî
ìò ù÷áìå ìåàùì Y 'ìàåù
,áåèäå øùéä êøãá åëìéù ,íéðáä
øãñä ìéìá úåìéôúä ïä úåôéå
ìë ìéôäì ïçåëáå íéòé÷ø úåò÷åáù
ìàøùé ïéá úåãéøôîä úåöéçîä

íéîùáù íäéáàìåñåñåñåñ.

ãåòäî' úøéîà úìåâñá àéáäì ùé
äùî ãâéå'ä áúëù åîëå 'äðúùð
à"ëñ ,éìòäàãøòñî õ"ë äãåäé äùî éáø ïåàâäì)

(â"é úåàïåàâä áøä ãé áúëá éúéàø .ì"æå
ì"æ øéëù äðùî ú"åù øôñ øáçîä ìòá
ìáå÷îî åäéìàã àééñøåë øôñáù áúëù
éìòá íùá àéáä ,íéìùåøéî ùåã÷

ובעצמו  בכבודו הקב"ה בידי אלא  ואינו למלאכים נמסר לא  חיה של מפתח דהרי

(.· ˙È�Ú˙) כביכול יורדים מעלה של הפמליא  עם שהקב"ה זו הכושר שבשעת ונמצא ,

טוב ברכת עבורו ולפעול מלפניו, לשאול מישראל אחד כל יכול ישראל של לביתם

וקיימא . חיא  זרעא של

וטרם  נישואיו אחר ארוכות  שנים עליו שעברו טובים בן באברך ידענא  עובדא

לו  הציע צערו, את  בפניו ותינה דורנו מצדיקי אחד לפני ובא אתא בזש"ק , נפקד

ועד  מרישא  בוריו על 'מפרשים' עם פסח' של 'הגדה נוסח את היטב  שילמד הצדיק,

כדבריו  הלה עשה ואכן הראשונים,גמירא, פירושי עם ה'הגדה' את ללמוד והתחיל ,

בית אל מיהר שתיכף לציין למותר ורחמים, ישועה בדבר נתבשר קצר זמן ותוך 

השיב הרבי אך ידו, על הקב "ה עמו שגמל הטובה הבשורה על לו לבשר כדי הצדיק

זו...'. סגולה של כוחה  גדול כמה עד ידעתי לא  אני 'אף בפשטות  לו

רבו סו. שהלך  בעת אחת  שנה קיימא, של לזרע רבות שנים ציפה אוריין בר חסיד

ניצל  המצות, לאפיית שלנו' 'מים לשאוב זי"ע  מביאלא  יהושע  יחיאל רבי הרה"ק 

שהרבי  וברצונו ערירי, הולך  שהוא על שליש בדמעות לפניו ובכה הכושר שעת את 

'מה  קודם הסדר שבליל צדיקים אמרו 'הלא  ואמר, הרבי נענה ישועה, עבורו יפעל

איעצך כן על שואל', הבן 'כאן קדשם בלשון כמרומז בנים, על לבקש אפשר נשתנה'

אולם  לישועה...', תזכה ובודאי שעה באותה בחזקה ה' אל תקרא  עמך , אלקים ויהיה

להספיק כדי מאד מיהר כי הסדר, ליל עריכת בעת  טרדות כמה לו היו מעשה בשעת

על  ולהתפלל לבקש ששכח לו גרם וזה שלו, הסדר בעריכת  רבו אצל נוכח להיות

ב'סדר', להשתתף כדי רבו בית  אל האברך נכנס כאשר הסדר בסיום ויהי בקשתו,

את וניצל החסיד התעשת  מיד לבקש...' שכחת 'מדוע  בצער ושאלו הרבי, קראו

בשנה  וזכה המקום, לפני ותחנונים רחמים לבקש לילה מאותו לו שנשארו השעות 

ורחמים. ישועה בדבר להיפקד הבאה
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íéìáå÷îäðúùð äî úìéàù é"òã
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éìöà íéöáå÷îä ìëù éúéáá éúâäð
äî' ìàåù ãçàå ãçà ìë øãñä ìéìá
úçéúôì åì äéäéù ììôúîå - 'äðúùð

áìäéðà ñâ íéôñàðä ìë øîâ øçàå ,
.ì"ëò ,äðúùð äî øîåà éîöòá

מצרים  יציאת סיפור סגולת - תספר למען

àúéà'øôåñ íúç'á.áðø á"ç ,úåùøã)

(àîçì àä ä"ã ã"ö÷ú úðù â"äáùì,

.ì"æåúåìâá åìéôà åðçðà íéçèáåî éë
øôñì íéáùåé åðçðàù äòùá ,ìéçä
íúåáì ùéøùäì ,åðéðáì íéøöî úàéöé
åîë åðéìò ÷åìà òôù éæà ,'ä úàøéá

íéøöîî åðéúàöáì"ëò ,'æñæñæñæñ.

øàåáîå'ìàøùé çîùé'á(æð úåà)

åðéðùù äî ùøôì(.æè÷ íéçñô)

åðééä ,'çáùá íééñîå úåðâá ìéçúî'
úàéöéá øôñì ìéçúä øùàë íà óàã
íå÷î ìëî 'úåðâ' ìù áöîá äéä íéøöî

בגמ'סז. דאיתא 'ראשונים', של בתורתן כן „:)מצינו ˙ÂÎ¯·)הבא העולם בן 'איזהו

רבו בשם יונה' 'רבינו ומבאר לתפילה', גאולה הסומך  ‡Â‰ÊÈ)זה ‰"„ ¯"‰„Ó :· ˙ÂÎ¯·)

בתפילהוז"ל. בה' שבוטח  מראה הוא מיד, ומתפלל מצרים  גאולת שכשמזכיר  'מפני

כלום ממנו יבקש לא  בו  בוטח שאינו  שמי צרכיו, ממנו  שמבקש  ומוסיף כיוון .

רבה' ב 'שמות  נראה וכן יונה', ·)ה'רבינו ‚Î) הניסים ישראל שכשראו שאומר

נאמר  זה ועל בו. בטחו עולם של כטבעו שלא הבורא  עמהם שעשה והנפלאות

(‡Ï „È)'ה את  העם ויראו במצרים ה' עשה אשר הגדולה היד את ישראל 'וירא

וגו'', בה' והצילםויאמינו בה' אבותינו  שבטחו  הגאולה  אותה  עכשיו שמזכיר וכיוון

בעבור לישראל  שענה  כמו אותו  שיענה  בו בוטח הוא שגם  נמצא מיד , ומתפלל 

בו מיד,שבטחו ומתפלל הגאולה אותה מזכיר זה ומפני היראה, עיקר הוא והביטחון

הבא' העולם  לחיי בסיבתו זוכה ולפיכך מדבריו,והאמונה , למדים נמצינו עכ"ל. ,

האדם  אמונת תתרבה מצרים ביציאת שהיו והנפלאות  הניסים הזכרת  ידי שעל

וכשמתפלל  הקב"ה, יושיע אותו אף שבוודאי אמונתו תתוסף וממילא  בה', ובטחונו

שבעולם. טוב  בכל ויושיענו ה', יענהו ודאי זו אמונה מתוך

עשיר  הלה בבריסק , דר שהיה ניסנשטרוק  ישראל ר' ששמו ביהודי שהיה מעשה

ואיבד  הגלגל עליו שנתהפך  עד וגדולה, תורה התאחדו שולחנו על מלפנים, היה גדול

שיוכל  סחורה לקנות חובותיו, לפרוע בכדי רובל אלפי לכמה והוזקק כספו, כל את 

מצוות שיקיים מי חיפש הראשון, למעמדו לאיטו לשוב  זה ידי ועל בה ולתת  לשאת 

לאנדאן  העיר לעבר לדרכו יצא ברירה בלית  מצא, ולא עמי' את תלווה כסף 'אם

גדולה. הלוואה מעמו לבקש ז"ל, ראטשילד אנשיל ר' המפורסם הבארון מדור שם
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מחפצי  מכר לכן לו, היו לא חדשים כשלש שארכה הנסיעה הוצאות  שאף אלא 

השאיר  ומחצה הדרך  להוצאות עמו לקח מחצה לחצאין, חילק  שקיבל והכסף ביתו,

בידו. מעות ויהיו שיחזור עד לאכול, לחם עבור ביתו בני ביד

צעדיו  את ישראל ר' החיש לאנדאן, אדמת  על רגליו דרכו ירחים שלושת  לאחר

ומאות עשרות בראותו עיניו, חשכו מיד הנה אך  ראטשילד, הבארון של לביתו

אצל  מרון כבני עוברים וכולם הבארון, של טרקלינו ב'היכל' עומדים 'משולחים'

והרהר  שלם, זהוב היותר ולכל זהוב חצי העוברים לכל מעניקים והם הבית , פקידי

לכל  זהובים אלפי לג' נצרך כשהנני ובודד יחיד זהוב עם אעשה מה וכי לעצמו

לבו  רחשי את מביעים שעיניו הרגיש ולא ראוי, מעמד על עצמי להעמיד הפחות

ניג  רותחות  מהםודמעות ‰Ï·')רות  ÔÂÏÁ ÌÈÈ�ÈÚ‰' ÌÎÁ‰ ¯Ó‡ÓÎ) על הממונים הפקידים ,

והדור  נכבד שאיש ההיכל, בירכתי נעשה אשר בכל מרחוק  הבחינו הצדקה חלוקת 

הננו, הבארון שכירי אנן לו ואמרו אליו, לגשת מיהרו גורלו, את מרה מבכה פנים

שנית הנה בוא  ניעצך , זאת  אמנם אחד, לכל אחד מזהוב  יותר לתת  רשאים ֵָואיננו

הרשימות את  לבדוק הבארון לכאן נכנס זאת בשעה היום, בחצות  קודש שבת  בערב

וימלא לפניו, וחסד חן תשא ואולי לבך, מצפוני לו תגלה הצדקה, כספי של

ליבך . משאלות 

אחר  נשבה הבארון ואכן הנקובה, בשעה ישראל רבי הופיע  השישי ביום ויהי

ר' ישב הסעודות  כל במשך השב"ק. סעודות  את שולחנו על לסעוד והזמינו חינו,

וחכמה  תורה דברי טהורות, באמרות  הסעודות את תיבל מלכים שולחן על ישראל

סור  השבת יום בעצם לו אמר מאד ממנו שנהנה הבארון שומעיהם, לב המשמחים

ור' הבארון יחדיו ישבו מנוחה במוצאי אליך , לי דבר כי השבת , בצאת מיד אלי נא 

ועתה  גדול, עושר בעצמו היה עתה שעד עברו, על לו לספר החל ישראל ור' ישראל,

את הברון כשמוע  רובל. אלפי כמה של להלוואה בדחיפות  הוא וזקוק ל'יורד', נהפך 

הטובים  בזמנים נכסיך  כל שווי היה כמה נא  אמור לו, ואמר אליו פנה היהודי, דברי

רובל, אלפים עשרת  שוויו ערך עלה הטובים שבזמנים ומצא  היהודי חישב  ביותר,

עשרת של אדיר סכום גמורה במתנה לו ונתן יצא  שני... החדר אל הבארון נכנס

מגוריו  ומקום ראטשילד' אנשיל 'בארון הנייר גבי על שמו את  רשם גם רובל, אלפי

פתח  כלל, עליו חלם שלא זה אדיר סכום למראה שהשתומם ישראל ר' בלאנדאן,

כתבם  מה לשם הבארון בפני ותמה הוסיף אך הרבה, הנדיבות  את ושיבח הלל פיו

האדרעס עם קלף המגורים (Â˙Î·˙)לי מקום את  שאדע  אתם זקוקים וכי שלכם,

תודה... מכתב לכם שאשלח  בכדי

שה'שלימזל' אני רואה הנה הבארון, )ענהו ÏÊÓ ˘È·) רו נעשית, ומחמתו אחריך , דף

כן  על להפסידו, תשוב  לא  כזה גדול סכום ממני כשקבלת  עתה אם יודע ומי יורד,
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חדשים  שלושת  בדרך להיטלטל לשוב תצטרך  שלא  מגורי, כתובת  את לפניך נתתי

עסקינן  ומכירי בידעי שכבר וכיוון הדואר, דרך  בקשתך  את  תשלח אלא  נוספים,

רובל. אלפים עשרת  שוב  לך  אשלח

בכתוב  נפלא ביאור לנו יתבאר זו עובדא „)עפ"י ‡È˜ ÌÈÏ‰˙),לנפלאותיו עשה 'זכר

ורחום, חנון שהוא למה לנפלאותיו עשה 'זכר' ענין מה צ"ב , דלכאורה ה'', ורחום חנון

הנפלאות את  נא  זכרו רחומיו, לבניו אומר הקב"ה כי היטב, יבואר האמור ועפ"י

צרה  בעת עצמכם תמצאו וכאשר מצרים, מארץ צאתכם בימי עמכם עשיתי אותם

באדרעס היזכרו – אלי,(‰Â˙Î·˙)ח"ו התפללו צרה, בעת לשם לפנות  יש אשר

הכתוב  שאמר וזהו ונפלאות. בניסים לכם להטיב  לשוב  הרצון בי עשהויתעורר זכר 

כילנפלאותיו ניסיו, כל את ה'שיזכרו ורחום לנו,חנון להטיב  תמיד לשוב  וברצונו ,

חדשה. שירה לפניו ונאמר מצרים יציאת  שנזכור ידי על ייעשה וזה

הנביא אלישע  אצל הכתוב את  בהקדימו זי"ע  מדובנא המגיד מהגה"ק  איתא

דכתיב השונמית, בן את Ï„)כשהחיה ,„ · ÌÈÎÏÓ) פיו וישם הילד, על וישכב 'ויעל

החייהו. וכך  הילד' בשר ויחם עליו, ויגהר כפיו, על וכפיו עיניו על ועיניו פיו על

אף  יוכל מת , להחיות יוכל אם הלא  אלה, לכל אלישע  צריך היה וכי יפלא , ולכאורה

להחיותו  יוכל לא  המת, את  להחיות בכוחו ואין זו סגוליות  לו שאין ומי אלה. כל בלא 

למעט  הוא הקב"ה של שרצונו ה'רד"ק ' מבאר ככה. פעמים אלף יעשה אם אף

הבא כדרך פיו על פיו הניח לכן הטבע , דרך  עפ"י האפשר ככל ולעשות בניסים

חום  המעביר דוגמת  כפיו על וכפיו עיניו על עיניו הניח ואף החולה, את  להנשים

בשרו. את ויחם דווי, ערש על השוכב אל הגוף

ב 'רמב "ן' כיו"ב  מצינו ËÈ)עוד Â"Ù Á� '¯Ù),'גדולה' תיבה לבנות  לנח הקב "ה שאמר

'מועט  שיהא  ל'נס' הוצרכו וממילא מספיק  תיבה של גודלה היה לא  כך  שגם אף

' הקב"ה כן ציווה מקום מכל - המרובה', את  בנסמחזיק למעט הדרךכדי כן כי ,

ואז  בידו, אשר ככל לעשות האדם על שתחילה בנביאים או בתורה הניסים בכל

מצרים' ב'יציאת  מדוע קשה כן ואם השאר', את  הקב "ה בניסיםיעשה הקב"ה הרבה 

ומופתים, באותות וארץ שמים מערכות  ושידד מכות , בעשר המצריים את  שהכה -

ומיד. תיכף לבבם את שתכניע  גדולה אחת מכה בהם להכות סגי היה והלא

לא נפשו לשובע האוכל דהנה כדרכו, משל בדרך  זצ"ל מדובנא  המגיד ותירץ 

והמגדנות  המעדנים אחר ולחפש להשתדל למראהידקדק  נפשו,נאים בהם להשביע 

הנאים  המאכלים מיטב  את מסחרו' 'בית  חלון מול אל ישים מאכלים, ה'מוכר' אבל

וכמו  לקנותם. אליו שיסורו ושבים העוברים עין את למשוך  בכדי במראיהם וההדורים

יסוד  הושתת ואז הארץ', בכל שמי ספר 'למען היתה שמטרתם מצרים יציאת בניסי כן

העולם. בכל וחזקו גדלו שיוודע  כדי ונפלאות בניסים הקב "ה הרבה הישראלית , ִאומה
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åîöò àåä äìòúî øåôéñä éãé ìò
øåôéñä éãé ìòù åðééäå ,'çáåùî' úåéäì

åéøöéîî àöéçáúùéåúåéîùâá åáöî
úà íéøàáî êëå .äæä äìéìá úåéðçåøáå
úàéöéá øôñì äáøîä ìëå' øîàðä

éøä íéøöîäæ'øôñî'äù 'çáåùî
äðúùîå çáåùî äùòð åîöò

,àúåéìòîìóà ,åðì çéèáî àðúäå'
øåôéñä éãé ìò æ"ëò úåðâá ìéçúðù

'çáåùî äùòðå äìòúð.

éëøã'á'äùî(á"é÷ñ â"òú)íòè ïúåð
íãå÷ íéãéä úà íéìèåð äîì
,øîåì øùôà' .ì"æå ,ñôøë úìéëà
åðàù ,äìôú åîë éåä äãâää øåôéñã
ïëì ,äìòúé åéçáùå ì-àä ãåáë íéøôñî
çñåð íöòù åðééäå ,'äìéèð ïàë êéøö

úåìéôú àåä äãâää(úåù÷áå íéðåðçú),
ìáå÷î ïëå .úåáâùð ìåòôì åãéáå
,ò"éæ ÷ñðòæéìî êìîéìà éáø ÷"äøäî
úåéúåàå úåáéú øîåà íãàù äòùáã
àåä éøä íéøöî úàéöé øåôéñå äãâää

.íìåòá íéîçøå òôù éøòù çúåô

äëå'úîà úôù'ä áúë(ìëá ä"ã à"ìøú)

ïë úîàäù...'äðù ìëá àöåéù)

(íéøöîîéãé ìò äæ øøáì êéøöù ÷ø ,
...íéøöî úàéöé øåôéñ àåäå äðåîàéôëå

àöé åìéàë ïéîàîù Y íãàä úðåîà
ùéâøîå ,åæ äðéçá äìâúð ïë ,íéøöîî
úàöì ìëåéå ,äúò ìù íéøöî úàéöéî

åìù øöéîî ãçà ìë.'

äçèáä'óñåé ãåñé'á áúë äìåãâ
(ä"ôô)àðùéì éàäáìëå

øåôéñäå íéøöî úàéöéå çáù øîåàä
íåù éìá ,äçîùáå äåãçá äãâää ìù
,å"ç àùî ïåéîãá úåìöò éìáå æâø áì
àåä äæ ,áìä úçîùå äðååëá àìà
ãéîú åéìò úåùåøô äðéëùä éôðë øùà
,íéëøã ìëáå úåîå÷î ìëá åìéöäì

íéñð åì úåùòéäì äëåæå.

àúéàò"éæ 'úîà úôù'á(ç"îøú àá)

.ì"æååðì íéã÷ä ù"áå ä"á÷ä
úåéäì íùî åðìàâå íéøöî úåìâ
ïéøåñéä íå÷îá íéøöî úàéöéá øåôéñä

(øåáòì íãàä ìòù)ì"æç åøîàù íùëå ,
(:é÷ úåçðî)äìåò úøåúá ÷ñåòä ìë'

,'äìåò áéø÷ä åìéàëúåéùøôá àåä ïë
íäá ÷ñåòäù íéøöî úàéöé éøåôéñ

úåìâä åéìò øáò åìéàëì"ëò ,çñçñçñçñ.

השנהסח. ימות לכל נפלאה ועצה הוראה כאן למידים ÌÈÁÒÙ)נמצינו ÈÏÈÏÏ ‡˜ÂÂ„ ÂÂ‡ÏÂ),

עליו באה  שצרה מישראל  אדם וממילאבראות  הפרשיות, באלו ויתבונן יקרא  ,

אפשר  הדבר, וביאור הצער. ומן הצרה מן ויפטר הגלות, את עבר כבר כאילו יחשב

להמתיק לומר, שפיר אמונה בכח והרי אמונה , בלבנו  נוטעים אלו  שפרשיות  מכיוון

ע בהאי האדם חיי .למאאת 
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המצווה מעלת - מצות תאכלו בערב

é÷éãöìëá íé÷÷åúùî åéä úåøåãä
äåöî úöî ìåëàì äìåë äðùä
åëøò íúùåã÷áå ,äøäèáå äùåã÷á
åæ äáø äåöî åîéé÷ íøè äáøã äðëä

äéúåðååëå äé÷åã÷ãå äéèøô ìëáèñèñèñèñ.
øúåéá íéèåùôä íéùðàì óà ,íðîà
éë ,'úåöî åìëàú áøòá' äøåú äøîà

åéúåéøá íò àéðåøèá àá ä"á÷ä ïéà
éåàøë åîöò úà ïéëä íà ÷øù øîåì

äååöîä úáùçð,àìà ,äéåàø äåöîë
åúâùäå åçåë éôë åîöò ïéëé ãçà ìë

.äæá éãå

áúë'øôåñ íúç'ä(åö÷ ïîéñ î"åç).ì"æå ,
äöî úìéëà ìù äùò úåöî'

- çñô ìéìá úøîåùîäãéçé àéäå

מצה סט . אכילת  קודם אחת שנה זי"ע מבארדיטשוב יצחק  לוי רבי הרה"ק זעק וכבר

אריין...' דיר אין איך אדער אריין, מיר אין דו אדער 'רבש"ע, עזים געגועים מתוך 

(ÏÂÎÈ·Î Í·¯˜· È�‡ Ò�Î‡ Â‡Ï Ì‡Â ,È·¯˜· Í˙�ÈÎ˘ ˙‡ ÔÈÎ˘˙ ‰"·Â˜ ‰˙‡˘ Â‡).

ובהשתוקקותו  העזים בגעגועיו זי"ע מוויזניץ  חיים' ה'אמרי הרה"ק  היה מפורסם

מענין  ומזכיר מדבר היה השנה ומתחילת מצה, אכילת מצוות לקראת  הנפלאה

של  הציון את  פוקד היה הפסח חג לקראת  בשנה שנה מידי בערגה, מצות  אכילת 

דעת, מתוך מצה כזית לאכול שיזכה שם מתפלל והיה במירון, רשב "י האלוקי התנא

קודש, אש בהתלהבות  כלפידים בוערים פניו היו גופא המצה אכילת בעת  שכן וכל

זאת . ראתה עין אשרי לתארה, אפשר אי אשר

מפצירה  תמיד היתה והרבנית  באכילתו, זי"ע אברהם' ה'בית  הרה"ק היה ממעט

על  אומר היה הוא אבל מזה... טועם ואינך  מעדנים לך  הכנתי באומרה שיאכל בו

מיר אדז'עט דאס אלו מעין ÍÙÈ‰ÏÂ)מאכלים ,ÌÚË ÏÎ Ì‰· ‡ˆÂÓ È�È‡ ¯ÓÂ‡Î) אולם ,

ניגש  בקודש, כדרכו השתפכות  ברוב  ההגדה אמירת לאחר הסדר ליל כשהגיע

נראה  היה הצדקנית זוגתו ובעיני בהידורה. כמצוותה גדול בתאבון מצה לאכילת 

בעל-תאוה'ניק ', נהיית 'וכי ושאלה כבוד בדרך  לו והעירה יתירה, כ'רעבתנות ' הדבר

לאכול, בי מפצירים באכילה טעם לי אין כאשר השנה ימות 'בכל בזה"ל, הרה"ק  נענה

שאני  עלי אומרים באכילתי טעם מרגיש הנני כבר בשנה אחת  פעם כאשר ואילו

ה  האמת , היא  כך כי תדעו אך תאווה'ניק '.... מתאוות'בעל כולה  השנה בכל  מתאפק

מצה... אכילת בעת גדולה לתאווה  זוכה ‰'�˙Â·È˙אחרות, ˜"‰¯‰ 'ÒÙ˙' ÌÚÙ ,‡Á¯Â‡ ·‚‡)

'ÈÈÚ) ı¯‡ Í¯„ ˙„ÈÓÎ ‡Ï˘ ÂÒ‚�· 'ÏÙ‡ÏÙ ‰˙ÈÙ' ÔÂ·‡˙Ï ÏÎÂ‡ ÌÈ˜"·˘Ó‰Ó ÌÈ¯ÂÁ·‰ „Á‡ ˙‡ 'ÌÂÏ˘

‡Ï ,È·¯‰ ‰˘Ú ‰Ó Y (‰ˆÈ·Î ‰ÏÂ„‚ ˙Ù· ÒÂ‚�Ï È‡„Î Â�È‡˘ ,È"·‰ Ì˘· Ë"È˜Ò Ú"˜ ·"�˘Ó·

È· ‡ÏÂ Â· ¯Ú‚Ì‰¯·‡ ˙È·‰ È·¯‰˘ ÍÈ‡ ÈÏ ¯ÈÎÊÓ Í�È‰ Y ‰ÊÈÓ¯· ÂÏ ¯Ó‡ ‡Ï‡ ,Â˘È

.(...ÔÈ·‰ ¯·Î ‰Ï‰Â ,'‰ˆÓ ˙ÈÊÎ'‰ ˙‡ ÏÎ‡
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ìëáù äìéëà úååöî ìëî åðì äøàùðù
,íéùã÷ àìå çñô àì åðì ïéàå ,äøåúä
äåöî ÷ø ,éðù øùòî àìå äîåøú àì

äðùì äðùî úçààì àéä íâ íàå ,
'ä éðéòá áèééä ,úåîéìùá åðéãéá äìéòåú

.ì"ëò ,'äìéìçå äìéìç

úåììëáàáé÷ò éáø ïåàâä åðúåç áúë
'áúëî'á ì"öæ øâéàéáúëî')

(áé 'à"÷òøâäðúé çñô ìéìá' .ì"æå
úåöîá çåîùìå ,äàøéáå äùåã÷á
úåöî ,äæä äìéìá åðúåà 'ä äëéæù
ìù äùò úåöîå ,ùåãé÷ ìù äùò
úåñåë 'ãå ,øåøî úåöîå ,äöî úìéëà

.ì"ëò ,'ììä úøéîàå

ïëàåáúë '÷ä ä"ìùäøð íéçñô úëñî)

(èì úåà äåöîéùðàå íéãéñçù
úòá äöîä úà ÷ùðì åâäð äùòî

øãñä ìéìá äúåà åäéáâäùòòòò.

äðåëúòá ïååëì íãàì ùéù äðåùàø
åðååéöù ò"î íéé÷ì àéä äìéëàä
'åìëàú úåöî íéîé úòáù' àøåáä

(åè áé úåîù)'íéøöî úàéöéì øëæ' íäå .
áåúëë(èì ÷åñô)øùà ÷öáä úà åôàéå'

àì éë úåöî úåâåò ,íéøöîî åàéöåä
åìëé àìå íéøöîî åùøâ éë ,õîç
.'íäì åùò àì äãö íâå äîäîúäì

íìëåàì àìù øäæé ãàîåíéùðà úåöîë
äãîåìîåìëà êëù úåìéâø êåúîå

åâäð íäéøçàå íéøöîî íúàöá åðéúåáà
...äðä ãòå íéøöîî Y øåãå øåã ìëá ïë
,íéîùáù åðéáà ïåöø úåùòì ïååëé àìà
íéñéðä úà äìéëàä éãé ìò øåëæìå

íéøöîî åðàéöåäá åðîò äùòù.

íéàìôð'ç÷åø'ä éøáãúåà çñô úåëìä)

(àöøúòáùá úåöî ìëåàäù
ä"á÷äì óúåù äùòð ïúëìäë âçä éîé
÷åñôäî åúééàøå ,úéùàøá äùòîá

(æ ,âé úåîù)úòáù úà ìëàé úåöî'
íéîéä,ïàë áéúë ïéà 'íéîé úòáù' ,'

,äòéãéä à"äá 'íéîéä úòáù' àìà
úòáù úàéøáá óúåù äùòðù åðãîìì

.ïéðáä éîé

המצוה סגולת  - תאכל  מצות

úìåâñ,ãàî àéä äáø äöî úìéëà
÷"äåæä éøáã íéòåãéå(:âô÷ á"ç)

àúååñàã àìëéî àéäã[äàåôø ìëàî]

àúåðîéäîã àìëéîåäðåîà ùéøùîä ìëàî]

[íãàä áìá.

øàáîåò"éæ 'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä
÷"äåæä éøáã úàä"ã çñô éæîø)

(ïéðòì øåæçðéîã ,åäðéð àãç åäééååøúã
áùçð éøä äðåîàä úãéî åì äøñçù

המים'ע. ב 'בארות  ˘"Ù)כתב '‡ ÌÂÈÏ) היה לא שאם אמר, זי"ע מרימנוב שהרה"ק

נענועים  עושה והיה הכנסת , לבית  המצה את נוטל היה העם המון מפני חושש

והאתרוג. הלולב  כמו
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àéä äúìåâñå ,äàåôø øñçë àåä
ïåøñç íäì ùéù åìà úà úåàôøì
äëåæ äöî úìéëà éãé ìò éë ,äðåîàá
.íìåòä äéäå øîàù éîá øéëäì íãàä

çîùé'á'ìàøùéìë ä"ã çò úåà ô"ùâäì)

(ïéôëã' áúëúåîåà éîëç óàå
äàåôø àåä äöîù ,íéîéëñî íéàôåøä

ùàøäìíðéàå íéàáðúî äîä êà ,
éãé ìò ,ïëà éë ,'íéàáðúî äî íéòãåé
äæá øäèîå ï÷úîå äðåîàì äëåæ äöî

.ùàøá àåäù çåîä úà

úøàôú'á'äîìùé"à ä"ã ìåãâä úáùì)

(ìëàú úåöîéë ,ãåò óéñåî
äðåùá éë 'äöî úìéëà' úååöî úìòî
åôåâì õåçá úåùòðä úååöîä øàùî
ïëìå ,åáø÷á úòìáð åæ íãà ìù
íãàä úà úåàôøì àéä úìâåñî
åì úòééñîå ,úåéðçåøá 'ùôðä úàåôø'
úåéäì åáù òøä ìë úà åîöòî øå÷òì

.íééç íé÷åìàá ÷åáã

ïëåøîàù åîë ùôðä úàåôø àéä
áåðîéøî ìãðî íçðî éáø ÷"äøä

ò"éæïåøçà 'ä íåéì ,çñôì íéùåøã 'ïåéö íçðî')

(çñô ìùäìéòåî äöî úìéëà úìåâñù ,
.íãàä ùôðî úåòø úååàú ìë ìèáì

ãåò÷"äåæá àúéà(:àðø â"ç)úìéëàù
ìàøùé úîùð úà úëëæî äöî
íéàèç ìò ÷ø àìå ,íâôå êåìëì ìëî
úà øäèì úìâåñî íâ àéä àìà øáòìã
çîùé'á àúéà ïëå .àáäì ìò ùôðä

'ìàøùé(åð úåà ô"ùâäì)äöîä éë
àìéîîå - ''ä úáäà'ì åðúåà úøøåòî
øçà ùôðä éìåç ìò íéàéøá äéäð øùàë
àì ,àúååñàã àìëéî Y äöîä úìéëà
åúøåú ú"éùä úìåæ øáã íåùì óåñëð
äáäàì ,åéìà äáäàä ìãâú éë ,åéúååöîå
ìò óåñå úéìëú äì ïéàù äáäà 'ä úà
àåäù 'ïîå÷éôà' åäæå ,æ"äåò úáäà ìë
øéñéù ,'ä÷éúî éðéî å÷éôà' ïå÷éøèåð
÷åáã úåéäì ,äæä íìåò úàðä ìë åéìòî

íééç íé÷ìàáàòàòàòàò.

ìëîåíéàöåé ÷"äåæä éøáã ïéà íå÷î
äöîä úìéëàù ,ïèåùô éãéî
ìòåôá óåâä úàåôø íâ íãàì àéáî

ùîîàåäù - 'äöî' äîùá æîåøîëå ,
ú"ø'îìë'öäø'äéðìéöáòáòáòáò.

לשמירה,עא. אפיקומן ממצת מעט מקום בכל באמתחתם לשאת הנוהגים יש ולכן

פסח, של שביעי במוצאי שמורה ממצות  לחלק נהג זי"ע מלעלוב הרמ"מ הרה"ק 

אמרו ÁÏ.)שהרי ‰ÎÂÒ).צדיקים הרבה נהגו וכן הפורענות ', את מעכבין מצוה 'שיירי

בראמניאעב. התגורר השניה העולם מלחמת  שלפני ושמו (¯È�ÓÂ‰)בתקופה גדול אדם

הערמנשטאט-סעבען אב "ד זצ"ל קינסטליכער צבי רבי היההגה"צ המלחמה [אחר

הורוויץ  יהודה רבי הרה "ק זי"ע, דושינסקי הגרי"מ  אל מאד קרוב והיה  בירושלים  דר
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המרור  מתיקות  – יאכלוהו  מרורים על 

íéøáãïåàâä áúåë íéá÷åðàáé÷ò éáø
øâéàáúëîá ì"öæéáúëî')

(áé 'à"÷òøâäðúé çñô ìéìá' ÷"ìæå

äëéæù úåöîá çåîùìå ,äàøéáå äùåã÷á
ìù äùò úåöî ,äæä äìéìá åðúåà 'ä
,äöî úìéëà ìù äùò úåöîå ,ùåãé÷
,ììä úøéîàå úåñåë 'ãå ,øåøî úåöîå

בצלו] הרבה מסתופף  היה זי"ע ביסורים מדזיקוב הרגיש ניסן בחודש אחת  שנה ,

מומחים  רופאים אצל לדרוש כדי קלויזנבורג לעיר ונסע  הקיבה, במקום נוראים

חוזרות בדיקות  אחרי כי בא , ממנו יגור אשר את  ואכן למחלתו, מזור שימצאו

לעקור  כדי לנתחו תיכף וחייבים גופו, בתוך  מקננת קשה שמחלה לו הודיעו ונשנות

ע"ז  להסכים יכולתי 'לא  הקשה הבשורה את הגר"צ משקיבל המחלה. את  ולרפא

ובאתי  'בל-תאחר', על אעבור שלא בה' ובטחתי החג, ימי במשך החולים בבית  להיות

ה  אך הניתוח לדחות הרופאים הסכימו ברירה בלית יאכל לביתי', לבל מאד בו תרו

הסדר  ליל את ולחם. פת  לאכול שלא וכ"ש תפוזים, ומיץ  וביצים חלב זולת דבר שום

מצה  אכילת ובעת וחדוה, שמחה מתוך  הנפש והתלהבות  הרוח ברוממות כדרכו ערך 

'וחסדי  הלילות, בשני בחלב שרוי מצה כזית ואכל הרופאים דברי על לעבור החליט

ולא היו, לא  וכאילו לגמרי, היסורים סרו הסדר אחר שני בליל כי תמנו, לא כי ה'

ב "ה'. כאב שום הרגשתי

ניתוח  לעבור שעליו לרבים, צערו את והודיע לבימה, עלה פסח אחרי בשבת

בדמעות פרידה דברי לפניהם ומסר רחמים, עליו ויבקשו בעדו ושיתפללו מסוכן

השי"ת . עליו יגזור מה יודע מי כי חליו, ממיטת לקום חלילה יזכה לא  שמא שליש

הניתוח, טרם לבדקו חזר הרופא הרופא , אל לקלויזנבורג שוב נסע  ימים כמה לאחר

במקום  חסרון שום מצא  ולא  כליל, נעלמה שהמחלה בראותו תדהמתו גברה ומה

מחלתו, את  שריפא  מומחה רופא  אצל ביקר שבינתיים בדעתו בטוח והיה הקיבה.

שלימה, רפואה לרפאותו שהצליח הרופא הוא  מי לו שיגלה ביקש התפעלות  ומרוב

מיכלא מצה הכזית את הסדר בליל אכל רק  רופא , שום אצל היה שלא הגר"צ והשיב

'וענה שלימה, לרפואה זכה כך  ידי ועל נעשה [הרופא]דאסוותא , גדול שנס ואמר,

המעשה  בעל ית "ש'. הבורא  רצון נגד כאין הוא  הרופאים וחכמת שידיעת  והודה לי,

וועלץ ישראל רבי הגה"צ ומחותנו ידידו אל הדברים השתלשלות כל את  כותב עצמו

ולהלל  להודות הוא  גם שידע  שיחי', לבני המכתב  תוכן למסור 'נא  שם ומסיים זצ"ל,

לאבותינו' ניסים שעשה ברכת ויברך גמלני, אשר החסד כל על יתברך (‰ÎÓ˙·לשמו

(·Ï ·˙ÎÓ ,˙Â¯‚‡‰ ˜ÏÁ 'È·ˆ ¯‡·'· Â‡ÂÏÓ· ÒÙ„�,בערגה מספרים היו שמיעה עדי וגם ,

מכאוביו. כל את ממנו להסיר פעלו שהמצות הרגיש איך להם מתאר הגר"צ היה איך 
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úéæë ìëàéù øäæéì êéøöù éàðúá êà
ïë åîëå ,íåöîöá àìå äçååøá äöî

ãçà ìë øåøîá[øùà]øéòæî èòî øñçé
çåî åì ùéù éî éúòãìå ,úååöîä ãéñôä
ñåçé àì êéà ,'ä úøåúá ïéîàîå åã÷ã÷á
äååöîù àøééúî àäé àìå ,åùôð ìò
øåáòé ãò äá úåëæì ïéàù åæë äìåãâ
ãñôð äéäé ,äéçé íà òãåé éîå äðù
åîë ïéìéâøä úåöîá ä"åòá åðì éãå ,åãéá

íé÷ã÷ãî åðà ïéàù ïåæîä úëøáå ïéìéôú
,ì"ø åìà úåöîá äæë äùòð äîìå äá
,úö÷ åì äù÷ù íâ äî ,øåøîá óàå
'ä ãåáòì íéìá÷î åðà íåé ìëá àìä
èòåî øòöá ãéô÷ð äîìå ,åðùôð ìëá

,äæëäùòéù éîá ,äðåîàá çéèáî éðà
òâøä åæá äçîùá áåùçéå ,÷ùçá äåöî
àì èòîë 'àøåá úåöî íéé÷î éðà'

ììë úåøéøî ùéâøéì"ëò ,âòâòâòâò.

çñô ìù éòéáù

לידי לבוא היום סגולת  – בה ' ויאמינו
בהקב "ה אמונה 

íåéåá úåð÷ì ìâåñî çñô ìù éòéáù
àéáäù éôëå ,íééç íé÷åìàá äðåîà
ò"éæ áåðîéøî ìãðî íçðî éáø ÷"äøä

'ïåéö íçðî'á(çñô ìù ïåøçà ,'ç ìéì úãåòñ)

éøåî éãéîìúî ,ãçà ìåãâî éúòîù'
[ò"éæ ÷ñðòæéìî êìîéìà éáø ÷"äøä]øëæ

,åáø íùá øîàù ,äëøáì ÷éãöúòäù
äæì úìâåñîä[äîéìù äðåîàì úåëæì]àéä

øù÷ì åîöò ÷æçúéå ,çñô ìù 'æ ìéìá
,íéùåã÷ä íé÷éãöá åúáùçîå åúòã
äìåâñå äìåãâ úìòåú àéä äæì

úéúéîàøîàð äæ íåéáù ,(àì ãé úåîù)

'äá íúðåîàù ,'äùîáå 'äá åðéîàéå'
.'äùîá íúåøù÷úä éãé ìò äîìùð

áúåëåúååöî íéé÷îä óàù ,ãåò
÷å÷æ åéîé ìë íéáåè íéùòîå

äçéùî'ì(ìáç)ïìéàá úåìúéäì 'äðè÷
ìë ìòå ,åúâøãî ìåôé àìù éãë ìåãâ
,äìéìç ìåôé àîù ùåùçì ùôð ìòá
äçéùî'á åîöò úà øù÷úäì õîàúéå
äðäå' ,åúâøãî ìåôé àìù éãë 'äðè÷
'äîéìùä äðåîàä àéä äðè÷ äçéùîä,
åúåãìéî ù÷áî ä"ò êìîä ãåã äéä äæå

'מרור',עג. נקרא  מדוע  מבין שאינו פעם, הגיד זי"ע מוויזניץ  חיים' ה'אמרי הרה"ק

שהמשכיל  זצ"ל, רעק"א כדברי התכוון הפשט ובדרך כך... כל מתוק  טעמו והלא

בטעמו  כלל ירגיש לא בוודאי הקב"ה מצוות לקיים זוכה אכילתו ידי שעל ומתבונן

אכ  ידי שעל כוונתו, בעומק נראה עוד המרור. של כל המר את  מבטלים המרור ילת

'מות' כמנין בגימטריה עולה ש"מרור' מצדיקים שידוע  וכמו והדינים, ,(-446)המרירות

מתוק . סופו אך  מר תחילתו שרק ונמצא  זה, את  ומבטל זה ובא 
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(æ ì íéìäú)èåîà ìá éåìùá éúøîà éðàå'
åúð÷æ ãò ùéàì åúåéä íåéîù - 'íìåòì
ãéîú àøééúðå ,è÷ùäå äåìùá áùé àì
ùôð ìòá úàæì øùà ,øåçà âåñé àìù
íøè åçë ìëá õîàúäì åîöòì ùåçé
åìéôà ìåãâ ïìéàá úåìúéäìå ,åìôð
,''ä øäá úåìòì éãë äðè÷ äçéùîá
úà ÷éæçäì éìëä àéä äðåîàäù àöîð

ú"éùä úãåáòå úåâøãîä ìëãòãòãòãò.

èáä,äðåîàä éùòî åìãâ äî äàøå
âø ìëù ãòúðåîà ìù òâøå ò

ãàî äáéáçå äáåùç äæä íìåòá íãàä
ïáà'á åðéöî ïëå .ù"áúé àøåáä éðéòá

'àøæò(êåøàä ùåøéô)÷åñôä ìòçìùá)

(ã ãéäøåàëìã ,'ä éðà éë íéøöî åòãéå
úòë íéãîåò åììä 'íéøöî' éøäå ,á"ö
íä øáëå è÷ òâø äðäå íéä éëëåúá
,àìà .'íéøöî åòãéå' åäîå ,íéá íéòáåè

קריעתעד. כל כי ונפלאות , ניסים שפע  עלינו תריק  האמונה כי גיסא, לאידך  ייאמר גם

חז"ל שאמרו כמו האמונה בזכות  היה  Ù"‚)הים ‡˙ÏÈÎÓ)האמונה היא  כדאי

בי ÚÂ¯Ê‰)שהאמינו  ‡Ï ı¯‡· ‰˘Ó È¯Á‡ ÂÎÏ‰˘).הים את  להם שאקרע 

בבורא פשוטה באמונה להאמין עלמא  בהאי האדם של וייעודו תכליתו כל וזהו

התגלות הים על ראו ישראל בני עם הנה זי"ע, מקאצק הרה"ק שאמר כמו עולם,

בנבואתו' יחזקאל ראה שלא  מה הים על שפחה 'ראתה שאמרו עד (ÏÈÎÓ˙‡נפלאה,

('‚ ,‰¯È˘'בה ש'ויאמינו עד ביותר, הראויה למדרגה הגיעו לא עדיין זה כל ועם ,

החזיונות  כל כי עבדו', Ï‡¯˘È)ובמשה '‡¯ÈÂ').אמונה של כחשיבותה נחשבים אינם

זי"ע  מוואלאז'ין חיים רבי הגאון ביאר ˘‰"˘כה Á"¯‰Ó ˙Â˘¯„ ,Ë"Ù ÛÂÒ ‡ ¯Ú˘ Á"‰Ù�)

(È˙ÒÂÒÏ ‰"„ ‰�˘Â˘ ÈËÂ˜ÈÏ Y ÍÏÓÈÏ‡ ÌÚÂ� 'ÈÈÚ ,Ë אמר ‡ סוף. ים קריעת בעת ולכן וז"ל.

מלתא . תליא דבדידהו ר''ל ויסעו. ישראל בני אל דבר אלי תצעק מה למשה ית ' הוא

הים  אל ונסוע הלוך  ויסעו והבטחון האמונה בתוקף יהיו המה לאשאם לבם 'סמוך 

אז לפניהם, יקרע  שבוודאי בטחונם מעוצם למעלהיירא' התעוררות עי''ז יגרמו

לפניהם ויקרע  הנס להם ר''ל שיעשה  - רעיתי' דמיתיך פרעה ברכבי 'לסוסתי וזהו .

היפך שהיה פרעה בסוסי וחילוכמו ובפרעה  לסוס. מנהיג שהרוכב  עולם  של מנהגו

רוכבו את הנהיג ‰ÌÈ)כמשרז''להסוס  ÈÎÎÂ˙Ï ÂÈÏÚ· ˙‡ ‚È‰�‰ ÒÂÒ‰˘)דמיתיך כן ,

את כביכול עכ''ז ערבות , רוכב  שאני שאף ממש, האופן ע''ז רעיתי והמשלתיך 

ענין  כפי רק  הוא  להעולמות כביכול התחברותי שענין מעשיך. ע''י אותי מנהיגה

צורך העבודה משרז''ל וכן בעזרך. שמים רוכב וזש''ה נוטים. לאן מעשיך התעוררות

עכ"ל. ייעשהגבוה, אשר  את  העולם בזה במעשיו כביכול מנהיג  יהודי שכל  וכלומר 

העליון  .בעולם
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íâå ,íéøöîá åøúåðù íééøöîä ìò éà÷ã
- íéá íéàöîðä åìà ìòíéøöî åòãéå

íãå÷ íéòâøä íúåàá - 'ä éðà éë
äúòî .åúåîéùããéù äîë éæç ÷åô ,

éãëá ìëäå ,õøàå íéîù úåëøòî àøåáä
íéøôåë íúåàá 'äá äðåîà øéãçäì

.ãçà òâøì óà íéçìàð

íàåõéìîäì ùé ,ïðé÷ñò 'äðåîà'á
øéù ìëù 'äøéùä' ïåéîãë æîøìå
è÷ùá ìéçúîù ,úåìå÷ éðéî äîëî éåðá
øæåçå ,ãøåéå äìåò ,ìåãâ ìå÷á íééñîå

,íéðâðî éìòáì òåãéë äìéìçàìáå
ììë äøéùå ïåâéð åîù ïéà 'úåãéøé'ä

ììëåìëù ïéîàéå íãàä òãé êë ,
øéôù åáöî íéîòô åéúåãéøéå åéúåéìò

úàæå ,äîéìùä åúáåèì ìëä ...íéîòôå
åðéáäù Y äæ íåéá ìàøùé éðá åâéùä
ìæøáä øåëá íôåøéöå íéøöîì íãåáòùù
ìù åôåñáå ,äáåèìå úéìëúì ìëä äéä
íùì äøéùå 'ïåâéð' äæî àöé øáã
íé÷å÷æ åéä íçøë ìòáå ,úøàôúìå
ë"ò ,ïåâéðä íéìùäì éãë úåãéøéå úåéìòì

'ìàøùé éðáå äùî øéùé æà'äòäòäòäò.

íòèîåíúøéùá ìàøùé éðá åøéëæä äæ
(è åè úåîù)óåãøà áéåà øîà'

÷éøà ,éùôð åîàìîú ììù ÷ìçà ,âéùà
òåãî ,á"ö äøåàëìå ,'éãé åîùéøåú éáøç
íä éøäù ,åîå÷îá àìù äæ øáã åøéëæä
äùòù íéñéðä ìò äàãåäá íéãîåò

בפסוק עה. קמאי ביארו Î-Î‡)כבר ÂË ˙ÂÓ˘)את אהרן אחות  הנביאה מרים 'ותקח

דייקאהתוף  הצדקת אותה לקחה מדוע גאה'. גאה כי לה' שירו להלל תוף בידה...

אלא, חליל. או ועוגב ככינור זמר כלי משאר יותר לה' קול עמו הוצאת אופן כי

וזמרה שירה  ממנו ויוצאת  בחזקה  בו שמכים הכאה, ידי על  הוא  מהתוף הנגינה

ממקום בנעימה דייקא  כי שנדע  חיים, ארחות  ללמדנו הנביאה מרים באה כיו"ב .

האדם יאמין אך  אם האמונה, שירת נשמעת משם ההסתרה, - שהכל (‰ÎÂÓ‰)ההכאה

שבשמים. אבינו אצל ערוך לאין חשובה זו ושירה השלימה. לטובתו

זי"ע אייבשיץ  יהונתן רבי הגאון פירש Ú„Â)וכן ‰"„ ÂË ˘Â¯„ ÛÂÒ '˘·„ ˙Â¯ÚÈ') לגבי

דכתיב הכינור, – שיר' ‰)'כלי ËÓ ÌÈÏ‰˙) חידה שום מצינו ולא חידתי', בכינור 'אפתח

ה'ח  אלא , זה, ה'פעקעלע'במזמור על מקשה איש שכל הקושיא היא  הסתומה' ידה

˘ÂÏ)שלו ÌÈ¯ÂÒÈ‰ ˙ÏÈ·Á ÏÚ),ומכאובים יסורים הרבה כך  כל לסבול עליו נגזר מדוע 

חידתי', 'בכינור אמר אשרע"ז ויותר  קול, ישמע בנימא ידחק כאשר  בכינור נודע כי

שסובל  יותר  אדם , בבן הדבר  וכן קול , משמיע  יותר  - ודוחקו בנימא באצבעו דופק

ונגוני  ערב  קול  המשמיע ככינור  נשמתו , ומאיר נודף  ריחו יותר  ויגון, וצער  דוחק

חידתי  בכינור  אמר  ולכך  ודופקו, דוחקו עכ"ל.ביותר  ,
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øîà' - ïàëì ïéðò äîå ,ä"á÷ä íäîò
÷ìç äæ ïéà éøäå ,'âéùà óåãøà áéåà
,ñðì äîã÷ù äøöä ïî àìà ñðä ïî
åøàéáå .'äøîæå äøéù'ì äðéðò äîå
éðá åìòúð äòù äúåàáù ,íé÷éãö
úåìâäå øåøîä íâù ïéáäì ìàøùé
ä"á÷äì íéçáùî åéä ïëìå ,åéä äáåèì
,'âéùà óåãøà' áéåà øîàù äî ìò íâ

úåòøä àöú àì åúàî éëåòåòåòåò.

מסוגל זמן  - ההוא ביום  ה' ויושע
לישועות 

éãéîúòéø÷ ïéðò øøåòúî äðùá äðù
ìù éòéáùá ìàøùé éðáì óåñ íé

çñôæòæòæòæòåøøåòúðù íéìåãâä íéîçøäå
ìàøùé éðá ìò íää íéîéáçòçòçòçòíéáù

éáø ÷"äøä áúë .äæä ïîæá øøåòúäì
åùåøéôá ò"éæ áåùèéãéæî ùøéä éáö

.ì"æå ,'éáö úøèò'ñðá æà çúôð éë

חז"לעו. דברי על זי"ע  'הנצי"ב ' בשם ‚)מתאמרא  ÁÏ˘· ‡˙ÏÈÎÓ) בפסוק(· ÂË) קלי 'זה

בן  יחזקאל ראה שלא מה הים על שפחה ראתה באצבע, מראין שהיו ואנוהו',

מהצדיקים  מדובר אולי שכינה, לגילוי זכו השפחות שגם מניין ולכאורה, בוזי',

האומר כי ביאורו, אלא  ואנוהו'. קלי 'זה ורוממו שבחו שהם הדור, קלי שבאותו זה

'זה ואנוהו באצבע  להראות כשבידי האורה, בעת  רק  הקב "ה את ואפאר אשבח  –

נגלה  כשאינו אף בה' מאמין ה' העובד כי גרידא , 'שפחה' בדרגת  אלא  אינו קלי',

לי' אור ה' בחושך  אשב  כי ו'גם Á)בפניו, Ê ‰ÎÈÓ).

הרה"קעז. בנו אל זי"ע  מליובאוויטש הרש"ב הרה"ק  פנה פסח של בשביעי פעם

נקרעו  'מייל' כמה שבמרחק  שומע היית 'אילו לו ואמר זי"ע מליובאוויטש הריי"צ

לו  לשאול הוסיף ועוד הזה', הגדול המחזה את לראות  ממהר היית  האם הים, מי

היי  הנס','אם את  לראות  הולך  היית האם הים, נקרע  מאד קרוב  שבמקום שומע  ת

ואמר הרש"ב הגיב  אז או בחיוב, השיב  של הבן בשביעי ושנה  שנה שבכל  לך, 'דע 

ממש... בפועל הים  מי נקרעים אפשר פסח  'מה בהצטדקות  והשיב  הריי"ץ נענה

הגשמיים  החושים ידי שעל כלומר וחרשים...', עיוורים הם תבל יושבי שכל לעשות ,

בכך להאמין לנו היא  קשה עבודה ולפיכך הים, קריעת לראות מסוגלים איננו שלנו

ואמר אביו לו השיב  חוזריםבאמת, סוף  ים קריעת ניסי כי דברנו , אשר  הדבר  'הוא 

וגידיו אבריו  מקדש  היה  ואם  עצמו, באדם אלא תלוי החסרון ואין ושנה, שנה  בכל

ממש' בפועל  המחזה את  לראות זוכה היה .בשלימות 

בזוה"קעח. הדבר �·:)ומפורש ·"Á)תאנא - אלי תצעק  מה משה אל ה' 'ויאמר

דייקא[למדנו] 'אלי' דצניעותא, אינהבספרא  זו  תשועה כי אלי, לצעוק לך [אין

אלא] בידי, כלאתלויה תליא בעתיקא]בעתיקא תלויה זו  תשועה שעתא[כל ביה ,

קדישא עתיקא מצחאתגלי התגלות סוד היינו קדישא , עתיקא  נתגלה שעה [באותה
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,íìåò úåøåãì äòåùéä óåñ íé úòéø÷
åà ììëá ïä ,ãéçéì ïä íéáøì ïä
åîúñé íà íâä ãçà ìë ,èøôá
âååéæä åà ,äñðøôä òôù éøòù åøâñéå

...å"çåéúåðåæî ïéù÷ (.çé÷ íéçñô) åøîàù ã"ò)

óåñ íé úòéø÷ë íãà ìùèòèòèòèòìù åâååéæ äù÷ ,

(ñ"éø÷ë íãàçúôðä ïåöø úò ìò ù÷áé
çúôðù íùë ...óåñ íé úòéø÷ úòá

æà(ñ"éø÷ úòá),ìàøùé úà òéùåéå
íòåù úòáåéìà.ì"ëò ,'äæä íåéá éë)

('àùéã÷ à÷éúò' ãåñ øøåòúîàìéîîå
.úåìéôúä úåìá÷úî

äðäåäøåú äøîà(æè áé úåîù)íåéáå'
ùãå÷ àø÷î ïåùàøäíåéáå

ùãå÷ àø÷î éòéáùäùé äøåàëìå ,'
çñô ìù 'æ òá÷ð òåãî øàáìè"åéì

äëàìîá øåñàäùé äìòî åæéà éë Y
- çñôä éîé øàùî øúåé íåéä äæá
éðá åàöé àì ïééãò éååéöä úòùá àìäå

הדינים ] כח  המכניע עלאין'הרצון עלמין בכלהו רעוא ואשתכח שעת, נעשה [ואז

מדבש] מתוק - העליונים העולמות בכל .רצון

שיש  מאמינים בני מאמינים אנחנו אך  אלו, בנסתרות  עסק  לנו אין אם ואף

שהם  לנו גילו וחז"ל הדל, łכלנו מהשגת למעלה נסתרים ודברים גבוהות  בחינות

ה'בית הרה"ק פעם אמר בענוותנותו טובים. וזמנים במועדים ומתעוררים מתגלים

זוכה  אינו שהוא  תפוחין', 'חקל סעודת - קודש שבת ליל בסעודת זי"ע אברהם'

'או  דברים, של לעומקם יורד אינו שכלו ובקוצר קדישין' תפוחין 'חקל מאי לם להבין

שאבי יודע , אני אחד שמואל ']דבר תיבות[ה'דברי אומרו בעת מתלהב  היה זי"ע 

הנגלה. מן רב והנסתר אלו במילים מוטמן גדול שאוצר ומכאן אלו',

ישועתו,עט . תבוא  מנין יודע  האדם אין כי אדם' של 'פרנסתו גבי נאמר השנה כל גבי

טובה, אסמיו וימלא  פרנסה שפע עליו להשפיע  ימצאהו כבר והקב"ה שלו את  יעשה

זי"ע מפשיסחא  הרר"ב  הרה"ק רמז ÂÚ)וכך ÁÒÙ '˜È„ˆ È˙Ù˘'· ‡·Â‰)חז"ל (ÌÈÁÒÙבמאמר

(.ÁÈ˜ למשה הקב"ה אמר הים' ב 'קריעת  כי סוף', ים כקריעת  אדם של מזונותיו 'קשין

(ÂË ,„È ˙ÂÓ˘)ברמב"ן ומבואר ויסעו', ישראל בני אל דבר אלי, תצעק כמה (˘Ì)'מה שהיו

מהם  יש שעה, באותה לעשות  מה כדת טובות ' 'עצות שהציעו ישראל בני בין כיתות 

להיכנע אמרה כת  עוד למצרים, לחזור אמרו ואחרים המצרים, עם להילחם שאמרו

קוב"ה להם אמר ולכן עי"ש, בידכם ויסעותחתיהם אשר ועצות תחבולות  כל נא  עיזבו -

– הים שיקרע  – ונפלאות  לניסים תזכו ממילא  יתב"ש, הבורא  על רק יהבכם והשליכו

היום. עד לעולמים היה שלא האדםמה יפסיק כאשר  אדם', של ב 'פרנסתו  נמי זה  כעין

יתב "ש  לבורא כביכול עצות  ‰')לתת  „È· ‰Ò�¯Ù‰ Á˙ÙÓ ÈÎ ÔÈÓ‡Ó˘ ÈÓ· Û‡ ¯·Â„ÓÂ)–הנה

אח ומעסק מעות, וכך  כך השי"ת  לי יתן ומשם פלוני ביזנעס וכך...אעשה  כך  לי יתן ר
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íäì òø÷ð àì ïééãòå íéøöîî ìàøùé
,øîåì ùé àìà ,óåñ íéäìù åîåöéòù

ïîåæîå ïëåî úò àø÷éòî äéä íåé
ìàøùé úòåùéìè"åéë òá÷ð ïëì ,

.äëàìîá øåñàä

êëå'éåì úùåã÷'á àúéà(çìùá úùøô)

÷åñôä ùøôì(ì ãé úåîù).ì"æå
íéîé ùéù - àåää 'íåéá' 'ä òùåéå'
ìàøùé åîòì åáåè òéôùî ä"á÷äù
øúåéä íåéäå ,åúáäà íäì äìâîå
åäæå ,àçñôã àîåé àåä äæì ìâåñî

'à÷ééã 'àåää íåéá'åðééä .ì"ëò ,
.åîöò íåéá äéåìú äìåâñäù

àúéààæìòáî íåìù éáø ÷"äøäî
ò"éæ(çìùá 'øô åøôñá)äðäã ,
ì"æç åøîà(å àë ø"åîù),íéîä åò÷áéå'

ò÷áéå' øîåà ïéàíéäåò÷áéå' àìà '
íéîäìëá åéäù íéîä ìëù ãîìî ,'

,'åò÷áð íå÷î ìëáå úåøåááå úåðééòîä
òåãé ììë àìäå ,äëë 'ä äùò äîìå

àåä(ç ùåøã ï"øä úåùøã 'éò)ãéáò àì'
àéää úòáù ,àìà ,'àðâîì àñéð ä"áå÷

àìå ãàî äìåãâ äøöá ìàøùé éðá åéä
,ñðä àöåî íå÷î ïéàî åòãé'ä çúôå

åò÷áéå ìàøùé úà òéùåäì ïåéìò øòù
íéîäìëáù çúô çúôð äæ éãé ìòå .

äéäé äøöá å"ç åéäé ìàøùéù ïîæ
ìò íéæîåø 'íéî' äðäå ,íàéöåäì ùøåù

áåúëä øîàîëå ,íéøåñéå úåøöíéìäú)

(á èñåàá éë íé÷åìà éðòéùåä'íéîãò
,'ùôðìù éòéáùá íéä ò÷áð øùàëå

,íìåòáù úåîéî ìë åò÷áð Y çñô
òáèá ä"á÷ä ñéðëäù úåøåäì
ìëî úàöì ìàøùé ãéá àäéù äàéøáä
øåãå øåã ìëá úåøöäå íéøöéîä,
,óåñ íé úòéø÷ì åìùîðù åìàá èøôáå

íãà ìù åâååéæ ïåâë(.á äèåñ),äñðøô ,
íéøîàðä íéøáã øàùå äãéìä éðééðò

íéçñô 'ñîá(.çé÷)íé úà òå÷áì ,
úåòåùéä ìë ìåòôìå ,úåøöäôôôô.

äæáåïëìù ,çøôå øåúôëá åùøéô
ïåùì äøåúá áéúëúòé÷áíé

øîàðù åîë ,óåñ(àë ,ãé úåîù)'åò÷áéå
ñðì íéàøå÷ àøîâá ì"æç åìéàå ,'íéîä

ברכה יראה  אז דרכו , ה ' שיצליח בתפילה למרום  עיניו  ולישא ל'השתדל' אלא לו אין

והמלאה הפתוחה  הרחבה  מידו רב שפע ויקבל ידיו, מעשה בכל .והצלחה 

מצווארו פ. למעלה עד ששקע  – סכנה למצב  נחשון כשהגיע רק  כי עצמו ויכניע 

מים באו כי א' 'הושיעני זעק  נפש'במים הזקוקעד  כל מעתה אמור הים, ונבקע 

במים  מצווארו למעלה עד יגיע אם בזיווג אם בפרנסה אם סוף ים כקריעת לישועה

זה  אמנם ישועות , מיני בכל יוושע  וכו' מים באו כי א ' הושיעיני לבבו מעמקי ויזעק 

ארויף' ד'נאז 'מיט ÂÂ‡‚Â‰)המהלך  ˙Â‰·‚ ÔÂ˘ÏÓ Y ‰ÏÚÓÏ ÂÙ‡˘Î) נשימתו עדיין הרי

יוושע ... כיצד – נפש עד המים באו לא  ועדיין 'מסודרת'
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äæ(ãåòå .çð úåëøá)'úòéø÷,'óåñ íé
.àðù éàîå

øùôàåìò éà÷ äòé÷á ïåùì éë ,øîåì
àø÷ã àðùéìë ,íìù øáã

úìä÷á(è ,é)äéä õòä éë ,'íéöò ò÷åá'
åúåà ò÷åá íãàäå ãçà ùåâ äìéçúá
,ãâáá êééù 'äòéø÷' ìáà ,íé÷ìç éðùì
íéèåç úøéôú éãé ìò éåùò äìéçúîù
øéæçî åúòéø÷áå ,åéãçé åôøèöðù íé÷ã
,ïåùàøä åáöîìå åúåîã÷ì ãâáä úà
äðåùàøä íòôá éë ,øéôù éúà àúùäå

äòù äúåàî êà ,íéä úà ä"áå÷ 'ò÷á'
ãîåòä ÷ìåçîë íéä áùçð êìéàå
øåæçì ìàøùé éðáì øùôàå .ò"òì øåáéçá
éðéî ìëî ìöðäì Y íéä úà 'òåø÷ì'å
åðéöîù äî äæ ììëáå ,íéðåãéæä íéî
éëëåúá äáøçá åøáòù íéàðú åéäù

úåøäðå íéîé(:æ ïéìåç)àôàôàôàô.

äîá,äùòîìå äëìäì íéøåîà íéøáã
íéçñôá äðä(.çé÷ óã)ì"æç åðî

íé úòéø÷ë íãàì íéù÷ù íéøáã äîë
åâååéæ ,íãà ìù åúñðøô ,íììëáå ,óåñ

בחוליןפא. הגמרא  דברי להביא יש קדשו דברות יותר להבין Ê.)כדי Û„) בן פנחס 'רבי

ליה אמר נהרא , בגינאי ביה פגע שבויים, לפדיון קאזיל הוה 'גינאי,[לנהר]יאיר

בך' ואעבור מימיך  לי שם ]חלוק לעבור ואוכל יבשה, ותיווצר מימיך לי אמר [גזור ,

עושה  ספק  אתה קוני, רצון לעשות הולך ואני קונך  רצון לעשות  הולך 'אתה ליה

עושה אתה אי השבויים ]ספק  לפדות מעות מספיק לאסוף תצליח  לא אני [שמא

לעולם', מים בך יעברו שלא עליך  גוזרני חולק  אתה אי 'אם ליה אמר עושה', ודאי

הלא סוף, ים בקריעת  הגדול החידוש היה מה העולם, מקשים זה לפי ליה', חלק

רבינו  משה יוכל לא מדוע  נהרא גינאי את  לקרוע  יכול היה בקדושתו רפב "י אם

הדורות ומאורי גדולי ותירצו כמעשיו, לעשות מהימנא ישראל'רעיא ב'אוהב [ראה

אלימלך רבי להרה"ק שושנה' 'ליקוטי בסוף נזכר הדברים  ויסוד בחקותי, פרשת

עה"פ  זי"ע, Â)מליזענסק ÂÒ ÌÈÏ‰˙)['ליבשה ים  היה 'הפך יכול לא יאיר בן פנחס שרבי

השער  נפתח הראשונה ובפעם לזה, דומה דבר בעולם שנעשה אחרי רק הנס לעשות 

ביתר  יובן ועתה לנס, זכר אז רק  קבעו ולכן שנים, לאחר כן כמו לעשות שיוכלו

לעולמים  עוד התאחדו לא הראשונה בפעם סוף ים מימי שנבקעו אחר כי שאת ,

ליבשה. הים את להפוך בקדושתם הצדיקים יכלו ולכן אחד, גוש שוב להיות 

רבי  דברי את זי"ע  מליזענסק אלימלך רבי הרה"ק מבאר האלה הדברים פי על

שם  דאילו רבוא , ושישים רבינו ממשה יותר זה איש גדול 'כמה בחולין, שם יוסף

את רפב "י שקרע דממה הכוונה, הפשט ובדרך פעמים', ג' וכאן אחת, פעם רק נבקע 

זכו  שלא  ריבוא  וששים רבינו ממשה יותר גדול שהיה נראה פעמים שלש הים
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í"áùøáå .íãà ìù(úòéø÷ë ä"ã)ùøôî
ä"á÷ä åì äùåò ìåãâ ñð øîåìë .ì"æå
äùò øùàë úåðåæî åì ïúåðù éîì

óåñ íé íäì òø÷ù ìàøùéìà÷ôðå
éîçø éòáîì äéðéîäðùä ìëáù åðééä .

íéðåðçúå äìôúá úåáøäì êéøö äìåë
éòéáùá ìáà ,åìà íéøáãá òùååéäì éãë
éôëå ,êëì ìâåñî åîöò ïîæä çñô ìù

'øëùùé éðá'ä áúëùâé øîàî ,ïñéð ùãåç)

(á úåàáøä éðúåçî ùåã÷ éôî éúòîù'
,'ì"÷åöæ áåùèéãéæî ä"öøäî ùåã÷ä
íåéá ùôð ìëåà úëàìîì øúéää äðäã
ìù éòéáù úùøôá äøåúä åúáúë áåè

øîàðù ,çñô(æè ,áé úåîù)øùà êà'
,'íëì äùòé åãáì àåä ùôð ìëì ìëàé
äðååëáå ,íéãòåîä ìëì ïðéôìé äéðéîå
éòéáùá à÷åã åæ äëìä äøîàð äìéçú

éë åðãîìì çñô ìùøùà àåää íåéá
úåì÷á ,óåñ íé úòéø÷ ìåãâ ñðì ìâåñî
äñðøô øåæâì á÷òé ùåã÷ åãñç åöé àåä
íãéá ïéà å"ç åìéôà ,ìàøùéì äáåè

êë ìë úåëæ.

àåäå,íéøáãä øàùì ïéãä
íãéá íâååéæì íéðéúîîäù
ìåòôìå íðéã øæâ òåø òåø÷ì íéìåëé

åø÷á íâååéæ åàöîéùåëøã äúéä êëå .á

úåøåäì ò"éæ 'íäøáà úéá'ä ìù
úòåùéì ïëå ,í÷øôì åòéâäù íéøåçáì
øîåìå íééñì ,óåâä úàåôøå äñðøôä
çñô ìù éòéáùá íéìäú øôñ ìë

äîéìùä íúåùéì äìåâñë.

éëåðéúåáàì àøåáä äùòù íéñéðä
íéøøåòúî äæä ïîæá íää íéîéá
ùãåçä ìù åîù óàå ,äðùå äðù ìëá
ïåùìî 'ïñéð' àø÷ðù ,êë ìò äøåî
'íéñéð'ì ïåöø úòå ïîæ àåä éë ,íéñéð
äá åôéñåä .íúåøåãì ìàøùé éðá ìëì
ò"éæ ïé'æåøî ìàøùé éáø ÷"äøä íùî
éãëá ïàë ùéù àìà ,ãáìá åæ àìù

ìò úåøåäìíéñéðä éåáéøåùøãù åîë ,
(.âì î"á)áåúëä ìò(ä ,âë úåîù)õáåø'

- õáåø' ,é"ùø ùåøéôå 'ïöáø àìå -
íòôá åàùî úçú õáåøù åì àåä äø÷î

,úàæäåðééäå ,'êëá ìéâøä - ïöáø àìå
éãéî éåáéøå úåìéâø ìò äøåî 'ï' úåàäù
'ïñéð' - ùãåçä àø÷ð ïëìå ,åîåéá íåé
íéñéð éåáéø åá ùéù úåøåäì ,'ñð' àìå,
ìåëé ì÷á ïëì ,úèìåù úéñéð äâäðääå

.åéúåìàùî ìëá òùååéäì ãçà ìë

÷"äøäò"éæ áåðîéøî ìãðî íçðî éáø
'ïåéö íçðî' åøôñá øàáî

מפשטן, דבריהם הוציא  אלימלך ר' הרבי אולם אחת, פעם אם כי סוף ים לקריעת

רפב"י  של שכוחו פירוש רבוא ' ושישים רבינו ממשה זה איש גדול כמה ' קאמר והכי

הצליח  עי"ז ההם בימים הים שנבקע  ידי דעל רבוון', ושתין 'משה של מכוחו בא 

הים. את  לקרוע  רפב"י כך אחר
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(àá 'øôî äèîùä)êåúáå ,çñôä éîé ïéðò
,øàáî åéøáãçñô ìù éòéáùáù

íãàä úåìàùî ìë ä"á÷ä àìîî
äëøáìå äáåèì.

øéáñîåïúç úçîùì ,ìùî êøãá íù
íéçîùå íéùù íìåëù äìëå
àåä ïúçä éáà íà äðäå ,íúçîùá
íéøáãá ÷ã÷ãé àì úòã øáå íëç
,åéðéòá ïç íéàöåî íðéàù íéðè÷å íéìôè
íò äìëä øèòúú àì íà åéðéò íéìòéå
óàå .äé÷åã÷ãå äéèøô ìëá äéèéùëú
íéìëä úà äì ïúé àì äìëä éáà íà
ë"â íäá èù÷úäì ìëåúù íééåàøä
íìåàå' ,êë ìò íòøúé àìå åúòã çéñé
ìù åãåãù ,àøâéú äá åîø íéîòô äîë
ïéçâå ,ïúçä éáà éðôì âøè÷î ïúçä
òåãîå ,úàæë äùòú äîì ,äéì ùéçì
øåáòá óö÷úî ïúçä éáàå ,äæì ÷åúùú
íå÷î ìëîå ,äìëä ãö íò èèå÷úîå äæ
,íäéðéá íåìù úöò äìëäå ïúçä ïéá
íúåà íéñéðëîå íéñééôúî úåáàä íâå
ìë çëùðå íéçîù íéàåø÷ä ìëå ,äôåçì

,äðèùäå úåáéñîä[äîå]øáë äéäù
,äéä,úåðéé íéàåø÷ä íéù÷áî ë"çàå

íçøë ìòáå ,ä÷éúî éðéîå íéðîù
íúåìàùî ìë íäì íéðúåð.'

êéùîîåòãú' .ì"æå ,áåðîéøî ÷"äøä
éë ,õøàä úåãñåî åðéáúå
íìåòä éâäðî ìëå ,÷åìà äæçà éøùáî
,äìòî ìù àîâåã åðì úåøåäì íä äæä
ïåéøôàå ,àáä íìåòá ìëNä úåâäðúä
,àùðúîäå íîåøîä êìîä åì äùò
çñôä éîé úòáù éë åðééä ,'êä åðééäå
,äúùîä éîé úòáùì íéååùå íéîåã
ú"éùä éðô úà ìàøùé íéìá÷î ïëìå
çñô ìù ïåùàø íåéáå çñô áøòá
úååãçå äçîù êåúî úåáø úååöîá
÷ã÷ãî åðéà åîöò ãöî ä"á÷äå ,áìä
åúáéç áåøî ìàøùé ìù íäéùòî øçà
íé÷ãåá íéâøè÷îä êà ,íäéìà
,ìàøùé éðá åìà äìëä éèéùëúá

íøîàîë(:åö â"ç ÷"äåæ)ìàøùé úñðë'
íéøñçù 'ä éðôì íéðéèùîå ,'äéåø÷ äìë
úðéçá äùòð äæîå ,äìëì íéèéùëú
,úö÷ äììçúð äçîùäù' ãòåîä ìåç
úàæ ìëá êà ,'ãòåîä ìåçá äãéøé ùéù
íò çåîùì ïúçä çøëåî ãòåéîä ïîæá

,âåøè÷ä ïî åðéò íéìòäìå äìëäìòå
éòéáùä íåéá ïëäçîùå äúùî àåä

áåè íåéåáôáôáôáô.

åðééäåäøåú äøîà÷ã(æè ,áé úåîù)

,'ùãå÷ àø÷î éòéáùä íåéáå'
ìë ù÷áì ìàøùé éðá ãéá ùéù øîåìë

התפלהפב. נוסח מבאר Â·ÈÂ‡)ובזה ‰ÏÚÈ) עלינו ורחם וחננו חוס ורחמים ישועה 'ובדבר

ליתן  שלא כדי וזאת  טוב, ביום תחינה שום לומר אסור הדין מצד כי והושיענו',

צורך עבור היא החג בשמחת ישראל בני מטרת שכל ולומר לחלוק דין לבעל מקום
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íäì àìîé ä"á÷äå íäéúåìàùî
,íðåöø,êë àåä íìåòä âäðî éøäù'

ïéìàåù äìëå ïúç éàåùéð úçîù úòáù
íéàåø÷ä[äãåòñì íéðîæåîä íéù÷áî-]ìë

,íäì ïúéì íéáééåçîå íúåìàùîïë åîë
íúàù íëéúåìàùî ìë íëì éäé äúò
íéáåè íééçå óåâä úàéøá ,ïéëéøö
ìëä ,äáçøäá äñðøôå ,íéëåøàå
øöáé àì - íäéëøö ìë ,ìëì øùàë

øáã.ì"ëò ,

בשמחה הים שירת אמירת - ישיר אז
כוחו  ובכל 

íùáò"éæ ïéìáåìî 'äæåç'ä ÷"äøä
'íåìù øäð' øôñ óåñá àáåä

(àô ãåîò)íåìù øéàî éáø ÷"äøä åãëðì
äðùá íéîòô 'á éë ,ò"éæ ïéùìà÷î
ìëå óåñ íé úòéø÷ã ñðä áåù øøåòúî

åá æîøðä('åëå äñðøô íéâååéæ)éòéáùá Y
ïåùìá æîøðå ,äøéù úáùáå çñô ìù

' áåúëäæàïå÷éøèåð 'æà' 'äùî øéùé
Y äøéù úáùá åðééä 'óìà' ,ï"ééæ ó"ìà

ãåîéì ïåùì 'óìà' éë,âì âì áåéà ù"åîë)

('äîëç êôìààå'øãñá íéàøå÷ùë àåäå ,
äæ - 'ïééæ'å ,çìùá úùøô úåéùøôä

éòéáùåøîàù ïîæä àåäù ,çñô ìù
,'äì úàæä äøéùä úà ìàøùé éðáå äùî

' åìà íéðîæáåìàøùé éðáå äùî øéùé
äðù ìëá ùåøéô ,äååäå ãéúò ïåùì 'åâå
øøåòúð ,íéðîæä éúù åìàá äðùå
äùî øéùé ùãçîå ,äøéùä ïéðò ùãçî
'äì úàæä äøéùä úà ìàøùé éðáå.

óéñåîåì"æ íøîà ùåøéô äæå ,'äæåç'ä
(:àð úáù)øéùä éìòá ìëå'

ùåøéô ,'øéùá ïéëùîðå øéùá ïéàöåé
ìëå íéøîå ïøäàå äùî íä 'øéùä éìòá'

,äòã øåãäéúù åìàá äðùå äðù ìëá
,äøéùä úà ïéàøå÷ù ì"ðä íéðîæä
,øéùá ïåéìòä ïãò ïâî ïéàöåé äîä
ïéæîå' ,øéùá íìåòä äæì ïéëùîðå
úåòôùä ïéëéùîîù ùåøéô 'ïäéìò

íúåà ïéëéùîîä ìò úåðåæîåïéìáåèå' ,

דאי  דינא, להאי דייני לידיינו היכי כן ואם הב', 'הב צועקים הם מיד שהרי עצמם,

בלא אפשר 'ואי מרובים ישראל עם צרכי דהא  כלל רחמים לבקש שלא אפשר

כן  על המשטינים, של קטרוגם מפני אפשר אי לבקש וגם הזה', עולם עניני הרחבת 

שני  'כמו להקב"ה, והודאה שבח שכולה שמו"ע תפלת באמצע  זו בקשה מבליעים

אותו  בעבור לו אומר הדברים ובתוך יחד, ומספרים באהבים, שמתעלסים אוהבים

ישועה  'ובדבר הבקשה כוונת והיינו ממני', תמנע אל בוודאי צריך, שאני הידוע דבר

'חוס  ואומרים התפלה את  מבליעים ובכך  הבקשה, מהי מפרטים אנחנו ואין ורחמים'

על  אלא  להשען מי על  לנו אין כי יתב "ש, לפני וידוע שגלוי הדבר על עלינו' ורחם

שבשמים. אבינו
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äøæç íéëìåäù úòá ùåøéô 'ïîå÷îá
.'øåðéã øäðá äìéáè íéëéøö ïîå÷îì

äçèáä'ïøäà úéá'ä áúë äøåøá
,ùéâãäì ùéå ,çñôì åéøáã óåñá)

äðùä ìëá àìà çñô ìù éòéáùá à÷åã éøééà àìù

(äìåëäéäù äî ,ìëä ùé íéä úøéùá éë'
ìëå úåìåàâä ìëå ,úåéäì ãéúòù äîå
úøéùá ììëð ìëä íãàä êéøöù íéðéðòä

,íéäìëá íéä úøéù íãàä øîàé íàå
ð úøéñîáå áìäî éôì ãçà ìë ,ùô

'ùôðå óåâá åéðéðò ìë ï÷åúé ,àåäù.

åðãîììë åð÷úé'ù éãëá éë åéøáãî
äøéùä úà øîåì êéøö 'åéðéðò
äðååëá ùåøéô 'ùôð úåøéñîáå áì ìëá'

,åðãîì êãéàì íðîà ,äîéìùïéà éë
äùòéù íãàä ïî ù÷áîå ùøåã ä"á÷ä
éôì ãçà ìë' àìà ,åúìëé éãëî øúåé
'ä åìù úà äùòé íàå ,'àåäù äî

åãòá øåîâé.

øîàéåùà úåáäìúä êåúî äøéùä
ìàøùé éðá äåøîàù åîë ùãå÷

íéä úôù ìòâôâôâôâôéáø ÷"äøä ÷ééãù åîëå ,
é÷åñôî ò"éæ àååàðéùî àâøù ìà÷æçé
'äøéù'á íéøåîàä íéñéðä ïéáã ,äøéùä
éî 'ä íéìàá äëåîë éî' - åøîàå å÷ñô
äùò úåìéäú àøåð ùãå÷á øãàð êåîë

'àìô(àé ÷åñô)àì ïéðò åðéà äøåàëìå ,
áéúë ïëì íãå÷ã ,åéøçàì àìå åéðôì
ë"îçàìå ,'íéøéãà íéîá úøôåòë åììö'
íäéðùù ,'õøà åîòìáú êðéîé úéèð'
éî' ïéðò äîå ,'ñð'ä èåøéôá íé÷ñåò
úåììëá ä"á÷äì çáù àåäù 'äëåîë

.íé÷åñôä éðù ïéá

àìà÷"äøä øàéáåãîò øùàëù
íçåøá åøøåòúä äøéùä òöîàá

'ä ìà ä÷åùúå äáäàúåáäìúä áåøîå ,
å÷òãæðå íáø÷á íçåø åøöò àìêåîë éî

...'ä íéìàáãôãôãôãôúåëæì ìãúùäì åðéìòå ,

הנשים פג. חטאו לא  שלכן זי"ע, מבעלזא דוב ישכר רבי הרה"ק בשם ומתאמרא

יתירה  ובשמחה ובמחולות  בתופים הים שירת את אמרו הן כי העגל בחטא 

בידה' התוף את מרים 'ותקח Î)כדכתיב ÂË ˙ÂÓ˘). מהחטא ניצלו ולכן ,

פלוניתפד. לעיירה שיסע  תלמידיו מגדולי לאחד זי"ע  טוב ' שם ה'בעל מרן הורה פעם

עיר  לאותה התלמיד נסע בערל', 'רבי המכונה ליהודי שלום פריסת  בשמו וימסור

כזה, בשם איש בעיר שאין לו אמרו הכל כי - מצאו ולא בערל, רבי את  וחיפש

בערל, רבי ששמו יהודי גר היכן חיפוש אחר בחיפוש וחיפש התייאש, לא  הוא  אולם

בער דוב ששמו דרדקי מלמד שיש לו הגידו שבסוף כהרה"קעד נתפרסם [שלימים 

זי"ע] ממעזריטש המגיד בער דוב ביתו רבי אל התלמיד סר מיד אליו, כוונתו ואולי ,

נפשי  ברכי בפרק שכתוב מה להם ביאר דבריו ובתוך  תלמידיו, עם לומד אותו ושמע

(„Î ‚˜ ÌÈÏ‰˙)עשית בחכמה כולם ה' מעשיך  רבו 'מה באמירת הענין באמצע  שפסק  ,
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íùëå ,åæë íéä úøéùá àéäù ìë äòéâðì
äùòé êë íéä ìò íéñéð íäì äùòù

.äæä ïîæáå íää íéîéá åðì

היום  קדושת  - קודש מקרא השביעי ביום 

àúéà'ïøäà úéá'á(:âö óã)ìáà'
,àåä úîàäíéîé äùùä éëìù)

(çñôø÷éòä éë ,éòéáùä íåéì äðëä íä
çñô ìù éòéáù àåääôäôäôäôàåä éë ,

äøéù åøîà åáù úåîéìùä.'

äðäúååöî åðà íéîéé÷î 'øãñä ìéì'á
,ïðáøãîå äøåúä ïî Y äáøä

,øåøîå äöî úìéëà ,íéøöî úàéöé øåôéñ
ìù éòéáùá åìéàå ,úåñåë òáøàå ììä
øåàéááå ,äåöî íåù åðéöî àì çñô
,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'äî àúéà ïéðòä
ãéúòì äæ áåè íåé áåúëä äååùäù

åøîàù ,àåáì(:àñ äãð)úåìèá úååöî'
äùåã÷î åá ùé éë ,'àåáì ãéúòì

.åæ äàìéòéë ,íéøáã ìù íøåàéá äàøðå
äåöîä íåé÷ù òåãé éøäìòåôáúòééñî

úåâéøãîå úåøåà âéùäì íãàä ãéá
äúåàá äãé ìò íéîåøîá íéìâúîä
íéìòúî çñô ìù éòéáùá ìáà ,äòù
ãò åæë ääåáâ äâéøãîì ìàøùé éðá

הוא שהרי בסופו, או בתחילתו אם כי מקומו כאן אין ולכאורה קנינך ', הארץ מלאה

ה'', מעשיך  רבו 'מה ואמר באמצע  פוסק  ומדוע בעולמו, הקב"ה שברא מה מפרט

הבריאה  פלאי כל את המלך  דוד שמנה כדי שתוך  לה, מפרק והוא לה מותיב  הוא

ונזדעק  בעצמו עצר לא והשתוקקות דביקות  ומרוב  בקרבו, לבו רבונתלהב  מה

ה '... משינאוואמעשיך הרה"ק גם פירש דרכו פי על הראשון, לענינו חזר ולאחמ"כ

בפנים. כמבואר הים בשירת  הפסוק את 

עצ פה. לטהר אדם ברגל''חייב ÊË:)מו שכתב(¯"‰ וכפי פסח, של שביעי בערב  וביותר ,

במקוה  הטבילה על ביותר שיקפידו לבניו, בצוואתו זי"ע  מקאריץ  פנחס רבי הרה"ק 

ונורא . גדול יום הוא  כי פסח, של שביעי קודם טהרה

מרן  הרה"ק  לחיי האחרון פסח של בשביעי שהיה, מעשה משום והטעם,

בדרך אך הבעש"ט, רבו בצל לשהות כדי לדרך  מקאריץ הרה"ק יצא זי"ע, הבעש"ט

התקדש  בטרם קצר זמן לחשיכה סמוך למעזיבוז והגיע שונות  תקלות  מחמת  התעכב

נשאל  הבעש"ט פני את  קיבל כאשר ויהי טהרה, במקוה לטבול הספיק ולא החג,

נאנח  בשלילה מקאריץ  הרה"ק משהשיב  טוב, יום בערב במקוה טבל אם ידו על

בסוד  ולברר לשאול העז לא  אך דעתו לסוף מקאריץ  הרה"ק ירד ולא  מאד, הבעש"ט

השבועות, בחג האלקים ארון נשבה כאשר חודשים מב ' פחות לאחר  אמנם קדושים,

מרומים, לגנזי להסתלקותו פסח של בשביעי אנחתו בין ושייכות קשר שיש ידע

הזה. ביום הטבילה על ביותר להקפיד אחריו ולזרעו לבניו הורה ולכן
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ìòù úéîùâ äìåòô íåùì íé÷å÷æ íðéàù
ùé äãé.'àåáì ãéúòì' ïéòë ,øåàä úà åâé

למען נפש מסירות - הים בתוך ויבואו
באהבה שמו

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

.ãéçé ïåùì 'àåáéå'

ãåòàøîâá åøîàù ã"éøäîä äù÷ä
(:é äìéâî)åù÷á ïðçåé 'ø øîà'

ä"á÷ä øîà äøéù øîåì úøùä éëàìî
íéøîåà íúàå íéá íéòáåè éãé äùòî

éøä ,åæ àéä äðòè äî ,äù÷å ,'äøéù
äøéù øîåì éåàøä ïî åæ äòùá à÷ééã

áéúëãë(é àé éìùî)íéòùø ãåáàá'äðéø.'

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

ùôð úåøéñîá 'ä éååéö íéé÷ì éãëåôåôåôåô.

וחלש פו. חולה זי"ע מצאנז חיים' ה'דברי הרה"ק  היה לפ"ק תרל"ו שנת הפסח בחג

הסתלקותו קודם האחרון בחליו דוי ערש על שוכב  והיה ימים מאד, כמה [נלב "ע

ניסן] כ"ה ביום כן, שהכניס אחרי מה כל והקיא לאכול יכול היה לא  חולשתו ומחמת  ,

מצוה  מצת של גדולה חתיכה נטל מצה אכילת  למצוות הגיע  כאשר אך  פיו, לתוך 

נפש, במסירות לאכול והתחיל המהדרין, מן למהדרין מצה אכילת מצות לקיים כדי

והוריד  מקומו אל בהיחבא ניגש זי"ע  מגארליץ ברוך רבי הרה"ק בנו בכך  משהבחין

ומיד  בו הבחין מצאנז הרה"ק אך הכל, לאכול יתאמץ שלא  כדי המצה מן מעט לו

סיים  כאשר הכל. את  אכל נפש ובמסירות  מצה שיעור עוד לעצמו ונטל ממקומו קם

בניו  את ללמד כדי נפש במסירות המצה את אכל תחילה שבכוונה אמר, לאכול

נפש. מסירות צריך  מדאורייתא עשה מצות  לקיים שכדי אחריו,
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åäæåäùòî ä''á÷ä øîà' íøîåà éîð
íéøîåà íúàå íéá ïéòáåè éãé

'äøéùæôæôæôæô,éãé äùòî- éáéáç ééðá åìà
,ìàøùé éðá íòíéá ïéòáåèíéöôå÷ Y

éîù ùã÷ì ùôð úåøéñîá íéä êåúì
,íìåòáäøéù íéøîåà íúàååæéà ,

úîåòì íëìù äøéùì ùé úåáéùç
änae ,ìàøùé ìù ùôð úåøéñîä©¤
úòá ìàøùé éôìë íéëàìîä íéáùçð

íéé÷ì íéá òáèéäì íîöò íéøñåî íäù
.'åòñéå' íäì øîàù 'ä ïåöø

- נפש עד מים  באו  כי אלוקים  הושיעני
לניסים  זוכה נפש מסירות ידי על 

àúéààøîâá(.æì äèåñ)ïá ïåùçð õô÷
äìéçú íéì ãøéå áãðéîòåéìòå ,

äìá÷á ùøôî(á ,èñ íéìäú)éðòéùåä'
,'ùôð ãò íéî åàá éë íé÷ìà÷åñô íùå)

(æè-åèãîòî ïéàå äìåöî ïåéá éúòáè'

של  גדול שיעור לעצמו שנטל מרור, באכילת  גם עשה כך מצה באכילת  כמעשיו

ונימוקו, טעמו הסביר האכילה ובתום כולו, את ואכל הדעות  כל ידי לצאת  כדי מרור

דרבנן מצוה לקיים כדי שאף ללמדם לןשברצונו קיימא ˜Î.)[דהא ÌÈÁÒÙ)בזמן 'מרור

דרבנן'] ומרור הזה  מצה נטל ב'כורך' אף אלא בלבד, זו ולא נפש. מסירות צריך

לקיים  צריך  ישראל מנהג שאף ללמד שברצונו והסביר במס"נ, ואכלם בהרחבה

נפש קרבןבמסירות  לנו  שאין ועתה כהלל, למקדש  זכר היא כורך  אכילת  כל [שהרי

ביחד] ומרור מצה  ולכרוך  לאכול חובה שאין מודה הלל  אף השוה פסח הצד .

נפש, מסירות להם נצרך ומצוותיו ה' לעבודת  וקשר זיק בו שיש דבר שכל שביניהם,

עולם. לדורות מצאנז הרה"ק  של צוואתו היתה וזו

שמעלקאפז. שמואל רבי דהרה"ק משמיה זה מאמרם לפרש מתאמרא  אחר באופן

זי"ע ‰˙Â¯‰'מניקלשבורג ˙ÎÂ�Á'· ÔÎ ‡ˆÓ� ¯·ÎÂ ,ÁÒÙ Ï˘ ÈÚÈ·˘ ÈÊÓ¯ '˘Ó˘Â ¯Â‡Ó'· ‡·Â‰)

(Ï"ˆÊ ‡˜‡¯˜Ó ÏÈ˘Ú‰ '¯ È·¯‰ Ì˘·חז"ל אמרו סנחריב דאצל ,(:‰ˆ ÔÈ¯„‰�Ò) כל שמתו

יכלו  ולא השרת מלאכי שאמרו השירה מתיקות  ששמעו ידי על אחד בלילה חייליו

השירה  מתיקות  ידי שעל שירה לומר המלאכים רצו כאן כן כמו מתיקות, מרוב  עמוד

טובעין  ידי 'מעשה קוב "ה להם השיב  לזאת  אולם חילו, וכל פרעה של נפשם תצא 

- שירה' אומרים 'ואתם ידי, מעשה שהם בני את בים השליכו המצרים כלומר בים'

שכמו  מדה, כנגד במדה לעונשם צריך הלא שירה, ע "י להרגם רוצים ואתם פירוש

יבואר  והשתא  סוף. ים במי שיטבעו הם גם ידונו מים ידי על ישראל את שהרגו

ודביקות מתיקות מרוב ימותו ולא במים שימותו רק היתה ההתנגדות  דכל שפיר,

שירה  לומר ראוי ואדרבה עיכוב, שום היה לא השירה עצם על אבל העולמים, בחי

ש  לומר המלאכים יכלו שפיר ולכן לישראל, וחסד שטוב ירה.בשעה



פסח  של שביעי  – פסח - הפרשה æôבאר

'åâåìàå íéî úìåáù éðôèùú ìà
.'äìåöî éðòìáú

áúëå'äîëç úéùàø'áäáäàä øòù)

(å ç"ôúåøåãì ãåîéìäù
ïéðò àåä óåñ íé úòéø÷ úùøôî
íéñéðì äëæé æ"éòå ,ùôð úåøéñî

úåàìôðåà÷ééã éë ì"æø åðåãîìù éôëå ,
øñîå õô÷ áãðéîò ïá ïåùçðù øçàì
ò÷áð éæà åéôàá íéîä åëéäù ãò åùôð

äöåøä ìëù ãîìð ïàëî .íéä íäì
êøãî äìòîì ñð åì äùòé ä"á÷äù
úàå åùôð úà øåñîé äìéçú ,òáèä
åòáè úà øáùéù øçàå ,'äì åéúåðåöø

òáèä êøãë àìù ä"á÷ä åîò âäðéçôçôçôçô.

íðîàéãéá ìëäù ïéîàéù éàðúá äæ ìë
íé úòéø÷î åðãîì äæ íâå ,íéîù

,óåñéðòéùåä' ïåùçð ÷òæù øçà ÷ø éë
äëæ 'ùôð ãò íéî åàá éë íé÷ìà

זי"עפח. העניך  רבי הרבי הרה"ק ÁÒÙ)ואמר ,˙"‰Ú ‰·ÂËÏ ‰·˘Á) מצינו בתורה הנה ,

את ומדרשים בגמרא כינו ומדוע  המים', 'ויבקעו אמרה שהתורה סוף, ים בקריעת 

' 'קריעת הנס ולא  סוף' מבקיעה.בקיעתים יותר היא רבה היא קריעה הרי סוף', ים

הקטן  הבקע  שבתוך  - בכך  מה של בקיעה על רק  הים על ציווה אכן שהקב "ה אלא ,

ו  סוף לים ישראל משהגיעו בפועל אך  ישראל. בני ראה ,יעברו -מה  וינוס  ראה  הים

הנסיונות על שהתגבר  יוסף , של  ארונו את הים ובראות ראה , יוסף של ארונו 

הים נקרע  מיד  לטבעו. מעל עצמו את וקרע נעלית , אתבקדושה  הקורע זה כי .

לפניו. נקרעים תבל מוסדי כל הרי מטבעו למעלה עצמו

היה חסיד איש ב 'זמר' במוצש"ק  אומרים אנו ÙÈ‰וכן ¯Â·ÈÁ· ,ÔÂ‡‚ ÌÈÒÈ� È·¯Ï Â¯Â˜ÓÂ)

(‡"ÎÙ ‰ÚÂ˘È‰Ó אליהו בו פגש לשוק יצא  ללבוש, בגד ולא ומחיה מזון לו היה שלא

אליהו  משנמכר זהובים', אלף מאות  'שמונה תמורת כעבד למכרו וציווהו הנביא

הלילה  בחצי שיווע  מפואר, ופלטרין' 'טרקלין בנין ל'אדוניו' לבנות ע "ע  קיבל לעבד

בקנין  עולם בורא  לכבודי' ולא  לכבודך להעבידי ונמכרתי 'יזמתי – עלילה נורא  ענני

האדון  שחרר למחרת  הבנין מלאכת וכילו מרומים מלאכי ירדו אז הבנין, זה השלם

ה'שר  הרה"ק רבו את  זי"ע  מקאמינקא  שלום רבי הרה"ק  הקשה הנביא , אליהו את 

לבנות ע "ע  ולקבל לעבד להמכר הנביא אליהו הוצרך מדוע  זי"ע , מבעלזא  שלום'

מדוע זהובים' אלף מאות 'שמונה סך חסיד לאיש להעניק  ברצונו עלה אם - הבנין

צ'יק לו נתן הרה"ק(Ú˘Ë˜)לא  ויענהו לו... להעניק יכול היה 'מזומנים' ואפילו

נסיםמקאמינקא , לעשות הנביא לאליהו לו נתונה  שהרשות  למע "כ נראה וכי

בכוחה רק הטבע  מערכות  לשנות  בידו  אין הוא  אף ברצונו , העולה  ככל  ונפלאות 

נפש מסירות לבנותשל  – נס לערוך  בידו עלה אז ורק  אז לעבד משנמכר ואכן ,

אחת . בלילה ופלטרין טרקלין
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íéä úòéø÷á 'ä úòåùéìãéâä ïëå ,
ò"éæ '÷ãö çîö'ä ÷"äøä,â"øú ô"ùù ìéì)

(â"ùú ö"ééøì úåçéùä øôñá íâ àáåäéòéáùã
.ùôð úåøéñîì äðùä ùàø çñô ìù

מוסמך היה שלא מפעזינג שהרב  זי"ע, סופר' ה'חתם של בימיו מעשה הוה וכך

‰˘Â�ÂËÏ˙)למול ÌÚËÓ) יכלו שלא עד מהמילה רב  דם לזוב  והחל שנתגייר, גר מל

יקרא אם נפשך ממה שהרי בנפשו, עצות לשית הרב ידע  ולא  הדם, את לעצור

ילשין  המדינה, רשיון ללא מל שהרב הערל לרופא  ויתברר הדם, שטף לעצור לרופא

אונגארין  מדינת בני ישראל בית אחינו לכל סכנה חשש בזה ויהא השלטונות בפני

(‰È¯‚�Â‰) נמי עצמו וזה הגר, שמת הקול ויצא  רוחו תיפח בו יטפלו לא אם ומאידך ,

שבסביבה. ישראל בני לכל סכנה

הוי, היכא  דעובדא גופא לו סיפר סופר', ה'חתם אל מפעזינג הרב פנה לו בצר

ואין  עצה שאין החת"ס, לו הורה לעשות , מה כדת  סופר' ה'חתם לו שיורה בבקשה

בפאתי  הזורם הדונאי נהר שפת  אל והגר המוהל הרב - יחדיו שילכו אלא  תבונה

לשאר  יעמוד והצלה רווח הפחות  לכל ובזה למותם, נפש במסירות ויקפצו פרעשבורג

לנהר  סמוך  בהגיעם הנהר. עבר אל ויצאו באהבה הדין את עליהם קיבלו היהודים,

מועדות, פניכם אנה ושאלם אחד זקן עצרם הנהר, אל לקפוץ ממש עמדו וכבר

אבל  עתה, זה עושה הוא אשר האחרונה דרכו את לו לגלות הרב  רצה לא בתחילה

וכי  זקן אותו לו אמר אירעם, אשר כל את  לו גילה רבות  בו הפציר שההלך  לאחר

בכוחם  אשר מרפא  סממני עמדי יש הנה - הנהר לתוככי עצמכם תפילו זה עבור

הגר  של גופו על וישימום הרפואה, סממני את להם נתן ההלך ואכן דם, שטף לרפא

מלזוב . הדם וחדל

אך לפרעשבורג, בעגלתו ההלך  את ליקח הרב  רצה העירה, לחזור בפנותם

היה  לא הלך  שאותו הרב  הבין אז עקבותיו, נעלמו כי מצאו לא הרבה לפליאתו

לחיים  ממוות  להצילם שמיא מן נשלח אשר לטוב, זכור הנביא אליהו אם כי

ממש. כפשוטו

מעונו  אל מפעזינג הרב  פנה העירה אתבהגיעם בפניו ושטח סופר', ה'חתם של

צריך הרבי היה מדוע  הנביא, אליהו את אלי שישלחו לפעול הרבי ביד  אם תמיהתו

פחד  כל ללא  ביתי אל הברית  מלאך את מיד לי שלח ולא נשמתי, את  ממני להוציא

בתמיהה, לו ואמר החת"ס נענה והטביעה, לראות ,המיתה רצית  התשבי אליהו  את

קדושת על  הנפש  את למסור  עצמך על  שקבלת  לאחר  רק בחינם , לכך לזכות  א"א

עליהם שאמרו אותם בין נמנה  להיות והדרך  הודך קנית  שם  הכלל, והצלת השם

פניו' שראה  מי .'אשרי
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ïëåùøãîá åðéöî(ãé÷ øåîæî è"çåù)

åðåøà ,äàø äî - ñåðéå äàø íéä'
éë ,ïøîàã åðééäå ,'íéì ãøåé óñåé ìù
ãîòù ÷éãöä óñåé úà íéä äàø øùàë
ìë ìèáúð ãéî øôéèåô úùàá ïåéñðá

ìàøùé éðá éðôì òø÷ðå ,åéðôì òáèäèôèôèôèô.

ïëåï"øä áúë(ø"äôãá .æé íéçñô)ìò
àøîâä éøáã(:ð íéçñô),éîø àáø

áéúë(àé æð íéìäú)ìåãâ éë'ãòíéîù
áéúëå 'êãñç(ä ç÷ íéìäú)ìåãâ éë'ìòî

ïéùåòá ïàë ,ãöéë àä ,'êãñç íéîù
,"äîùì àìù ïéùåòá ïàëå äîùì

ìåãâ äîùì ïéùåòáã øàáîåìòîíéîù
äðùîå ìèáî ä"á÷äù øîåìë ,êãñç
,íéøáãä ïä ïäå .'åìéáùá íéîù úåëøòî
'äîùì' ú"éùä úà ãáåò àåäù íùëã

äðùî êë ,òáèä êøãî äìòîì àéäù
,åøåáò òáèäå äàéøáä ìë úà ä"á÷ä
,÷éãöä óñåé éðôá íéä òø÷ð éîð ïëìå
éòáè øáã àåäù 'íé' ìù úåàéöî ïéà éë
.òáèä êøãì õåçî âäðúäù éî éðôá

ïéàåøòùì íéìåëé äéøáå êàìî ìë
ìò íãàä ìá÷éù øëùä ìãåâ
åéúåðåöø ìò åøáâúäá 'ùôð úøéñî' ìë
úéá'ä ÷"äøä øîàù éôëå ,åéúååàúå
ìò 'íéãøç øôñ'ä íùá ò"éæ 'íäøáà

÷åñôä(âë âë øáãîá)á÷òéì øîàé úòë'
íäù 'ì-à ìòô äî ìàøùéìå
çéìöî àãç àòâøá êéà íéàìôúî
ãò òéâäìå ìéôòäì æ"äåòá íãå øùá

"á÷ä êà ,ãåáëä àñëìíäì äðåò ä
ìàøùé éðá ïéáå éðéá àåä ãåñ ,'ì÷' -

אמת 'פט . ה'שפת  דברי פי על נאה פרפרת להוסיף ÂÚÂ„)ויש ,Ï‡¯˘È ‡¯ÈÂ ‰"„ ‰"Ï¯˙ ÁÒÙ)

חז"ל שאמרו מה על Ê)שתמה ‡Î ‰˘¯Ù ¯"ÂÓ˘) שהיו הים אצל גדול קטרוג שהיה

להסתפק מקום שהיה משמע והללו', זרה עבודה עובדי 'הללו טוענים המשטינים

לאו, אם עבורם הים את לקרוע וכי אם הזה , כדבר  לומר  יתכן איך  קשה  ולכאורה

את הלקה  וכי הים , על שימותו  כדי ממצרים ישראל  את הקב"ה הוציא כך משום

בים ישראל  בני על יתגברו שבסוף כדי מכות בעשר  .מצרים

יטבעו  והמצרים נס בדרך להינצל ישראל בני שיזכו ברור היה דזה השפ"א  ומבאר

הדין  מצד לכך ישראל בני יזכו אם היה ודברים הדין כל אמנם ים, בלב בתהומות

הדין, משורת ולפנים החסד מצד רק  כדי או המשטינים  טענת לדחות הקב "ה  ורצה

סוף ים  לקריעת תסכים הדין עכדה"ק .שמדת  ,

לקריעת גרמה ישראל בני של נפש שהמסירות בפנים, בס"ד שהארכנו מה ולפי

יוסף של ארונו הים שראה ידי ועל סוף, הצדיק]ים יוסף של  קדושתו  הסכים [זו

מדת את  ומכניעה בעולם חסדים גורמת  נפש שהמסירות  למדין, נמצאנו להיקרע ,

לישראל. ורחמים חסדים שפע  להשפיע שתסכים הדין
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áì úåðåôö òãåé ù"áúé àåä êà éë -
êéøö äéä äîëå ,åéúåðåéñðå íãàä

.åòáè ìò øáâúäì

åðééäåìåãâ åéúååàú ìò øáâúîä éë
,íéôøùå íéëàìîî øúåé áåùçå
äàøéáå äîéàá íéùåò íäù íâä éë
íáëòîä øîåç íäì ïéà ìáà ,íðå÷ ïåöø
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

íéëàìîä ïî øúåé ääåáâöööö.

äãéîåàåäù íùë ,äãéî ãâðë
êàìî úâéøãîì äìòúî

(äæî øúéå)êë ,òáèä ïî äìòîì àåäù
òáèä êøãì ìòî åîò 'ä úâäðäì äëæé.
éðá åàöé íøèá äðäã ,øáãì äéàøå
è"îá íéò÷åùî åéä íéøöîî ìàøùé
éãë íãéá úåëæ äúéä àìå äàîåè éøòù
íäì ïúð ïë ìòå ,íéøöî úåìâî ìàâéäì
äìéî íãå çñô íã úåöî éúù ä"á÷ä
äøåàëìå ,íéñéðì íééåàø åéäéù éãë

øàáì êéøöäæéà íäì ïúéð àì òåãî

íéñéðì åëæé íøè íéä ìò 'äåöî'
øôñî ïéà ãò úåàìôðååéä íéìåãâå]

åéäù íéñéðä ïî øúåé íéä ìò íéñéðä

íéøöîáù ,äãâääá íéøîåàù åîëå ,íéøöîá

ãé'á å÷ì óåñ íéá åìéàå íé÷åìà 'òáöà'á å÷ì

['äìåãâäøùàë åìà íéñéðì åëæ êéàå ,
.úååöîä ïî íéîåøò åéä

õøéúå,ò"éæ 'øæð éðáà'äéòéáù éðàùã
ìàøùé éðá åöô÷ù çñô ìù
ìåãâå ,ùôð úåøéñî êåúî íéä ìà
óåãäìå ìèáì ùôð úåøéñî ìù äçåë
íéâøè÷îäå úåöéçîä ìë úà
ìàøùé ïéá íéìéãáîä íéðéèùîäå

íéîùáù íäéáàìíäéúåðòè åîúñðå ,
íåùì ìàøùé éðá íé÷å÷æ åéä àìù ãò
íéñéðì íééåàø åéä ïéãä ãöî éë äåöî

(ç"òøú ô"ùù 'ìàåîùî íù').

øôñ'áå'íéãéñç(åö÷ úåà)ìò æîø ïúð
ï"åð úåéúåàä øãñá éë ,êë
ùé 'ñð'ì äðäå ,åæì åæ úåëåîñ ê"îñå
éë ,ãå÷éðä éôì éåìúå úåéåòîùî éúù
åòîùî 'ñð'å ,çåøáì äðååëä 'ñð'¨¥
åäééååøúå ,òáèä êøãì ìòî äâäðäì
íà éë ,àäá àä íééåìúå åäðéð àãç
íéñéðì äëæé äøéáòä ïî ñåðéå çøáé

הטבע,צ. מדרך למעלה מאד גדולה ישועה לאיזה שהוצרכה אחת  באשה מעשה

הרה"ק לה אמר לטובה, עצמה והזכירה זי"ע  מבעלזא מהר"א הרה"ק  לפני ובאת

ממלאך, גדול שהרבי אלא  לא, האשה, לו אמרה אני, מלאך וכי להושיעכם, אוכל היאך 

יא' 'דאס – לה ואמר הרה"ק ‰„·¯ÌÈ)נענה ÌÈ�Î� ÔÎ‡).גדולה ישועה עבורה ופעל ,
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úåëøáá àéä äëåøò àøîâå ,úåàìôðå
(.ë)àðù éàî ,ééáàì àôô áø äéì øîà'

éàîå àñéð åäì ùéçøúàã íéðåùàø
øîà ,àñéð ïì ùéçøúî àìã ïðà àðù
åäééùôð éøñî à÷ ååä éàî÷ äéì
ïéùôð ïðéøñî àì ïðà íùä úùåã÷à

.'íùä úùåã÷à

íéøáãëò"éæ 'øëùùé éðá'ä áúë åìàä
(ã"ë úåà à÷øôã àøâà)äéîùî

ìëéî ìàéçé éáø éáøä ìù àùéã÷
ìåòôì äöåøä ìëù ò"éæ áåùèàìæî
äæ ïåâë ,òáèä éëøãî éåðéùá ñðå äòåùé
ã÷ôéäì äöåøå ãéìåäì ìåëé åðéàù
äååöî úåùòì åì ùé ,àîéé÷ ìù òøæá
øáùé äæ éãé ìòå åòáèë àìù äìåãâ

íéìéãáîä íéëñîä ìë úàïéáì åðéá
.úëøöðä äòåùéä

úéá'ääéîùî àéáî ò"éæ 'ïøäà
ïéìøà÷î äîìù éáø ÷"äøäã

ò"éæ(ïñéð ç"øì ïøäà úéá)áåúëä øåàéáá
(åë áé ìéòì)àåä çñô çáæ íúøîàå'

,øöéä úà çåáæì åöøú íà ''äìçñô
Y 'äì àåäìà åöô÷úå åçñôú éæà 'éô

'äãò äìòî äìòî äìòé øöéä úçéáæá éë)

(ãåáëä àñëàöàöàöàö.

àäéàéîùá éã ïåäåáà íã÷ ïî àååòø
åðéáà ïåöø úåùòì äëæðù
åðéúåìàùî ìë 'ä àìîéå ,íéîùáù
âç úà âåçì äëæðå ,äëøáìå äáåèì
úåéðçåøá úåøç ,åðúåøç ïîæë úåöîä
àøåäðå àôåâ úåéøá êåúî ,úåéîùâáå
ìë íò ìâøì úåìòì äëæðå ,àéìòî

,ïîà øîàðå ,åðéçà ìàøùé

באצא. בפר' נאמר „)והנה ‚È ˙ÂÓ˘) רש"י ופירש האביב ', בחודש יוצאים אתם 'היום

שגמלכם, חסד ראו להם, אמר כך  אלא יצאו, חודש באיזה יודעין היינו לא  'וכי

לצאת, כשר שהוא בחודש אתכם גשמיםשהוציא ולא צינה ולא חמה ואמרו לא  ,'

ש  תורה לימדה שכאן לרמז, ‰ÁÒÙ)צדיקים ‚Á·) מזגו את לשמור לעמול האדם על

ורשפי  התלהבות צריך אחד מצד כי במקומם, שלא צינה או חמה לידי יבא  שלא

את ולצנן כקרח קר להיות צריך ניסיון בעת גיסא ולאידך  ה', בעבודת  קודש אש

נטיות על שולט להיות  נפש מסירות  של ענין והוא  בקרבו, בוער אשר התאווה כוח

השי"ת . כרצון בהם ולהשתמש לבו

הפסוק את  זי"ע  מוויזניץ  חיים' ה'אמרי הרה"ק פירש בזה ‰)כיוצא  ,·Î ÈÏ˘Ó)

שלא נפשו את  שומר שהמשכיל מהם', ירחק  נפשו שומר עקש בדרך פחים 'צנים

את ולהפוך עיקש' 'בדרך והחמימות  הקרירות אלו ופחים' ב 'צנים להשתמש

לה. והמיועדים הראויים ובמקומה בזמנה מדה בכל ישתמש רק  חלילה, ה'יוצרות '
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