
 

 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

דֹות � ִניִנים � ִסּפּוִרים ְוַאּגָ ָראֹות ּפְ  �ַוֲהִליכֹות  ִמּדֹות � ּוַפְרּפְ

  159 'גיליון מס
  3שנה 

  

  

  

י ָהָיה גֵה וֹ נ ַנע, אנָ ְר ַמ וֹ ּק ִמ  ְיִחיֵאל ְיהּוָדה קִיְצָח  ַרּבִ ְ ִמ  ְלִהּמָ ָקאֹות תיַּ ִת ׁשּ  ַמׁשְ
ֶחְזַק  ָהיוּ ׁשֶ  ַגםֲה , ֶפַסחבְּ  ֲחִריִפים ִזְקנּותוֹ . תרוּ ׁשְ כַּ  תּבְ אוּ , ּבְ ַ$ם ֵאָליו ּבָ  ֲחִסיִדים ּפַ

י לוֹ  רוּ ְוִסּפְ , 'ןזַ ְר בֶּ ִמ  ִע  ּכִ ֶקה רצָּ י' ְמ  םיָר ּבְ ִפּקּוַח  יץ'בִ יבוֹ לִ 'ׁשְ  ַמׁשְ י, ָהִעיר בַר  ּבְ  ַרּבִ
א ַרּגָ ים ִאם הוּ לוּ ָא ׁשְ וּ , יןִר ּפֶ לְ יְ ַה  ׁש בוּ יְ ַפ  ׁשְ ּת  ַיְסּכִ ֶקה ֶאת תוֹ ִלׁשְ ׁשְ  בֹודכְ לִ  ַהּמַ

ן, טֹוב־יֹום תַח ְמ ׂשִ  ּכֵ ְ ַה  ׁשֶ ִזיִפים רצָּ י' ְמ  יץבִ יבוֹ לִ ׁשּ ְ ָגִנים ְולֹא ,ִמׁשּ מוֹ  ִמּדְ  רֹב ּכְ
ָקאֹות ׁשְ י ָהַפךְ . ַהֲחִריִפים ַהּמַ ִעְנָין ָהַרּבִ ים, ּבָ ל ְוִהְסּכִ ֶקה ֶאת ְלַקּבֵ ׁשְ ְתַנאי ַהּמַ  ּבִ

י ַרּבִ ַ$ְצמוֹ  לוֹ  ִיְכּתֹב ׁש בוּ יְ ַפ  ׁשֶ ַהּכֹל ּבְ ַחת ִמְתַנֵהל ׁשֶ ָחתוֹ  ּתַ ּגָ  ָ$ְברוּ . רוֹ וּ ׁשּ ִא בְ וּ  ַהׁשְ
יתוֹ  לְוֶא , ָיִמים רִמְסּפַ  ל ּבֵ י ׁשֶ יַ$  ָהַרּבִ יֵמ  בִמְכּתָ  ִהּגִ ַתב ּובוֹ , ׁש בוּ יְ ַפ  ַרּבִ  ּכָ

ֲאִריכּות ֲהִליךְ  ַ$ל ּבַ ֶקה רוּ ִיצּ  ּתַ ׁשְ ָדה ַהּמַ ַהְקּפָ ָגָגהבִּ  ַאךְ , ְיֵתָרה ּבְ ְצָאה ׁשְ ּיָ  ׁשֶ
ַחת יט ִמּתַ ּלִ ַ ָבה ַהׁשּ ה ִנְכּתְ ּלָ ר' קֹוםְמ בִּ  ר'כָ 'ׁשֵ  ַהּמִ ׁשֵ י ָרָאה. 'ּכָ ָכךְ  ָהַרּבִ  ִמן ןִסּמָ  ּבְ

 ָ ּלֹא םיִ ַמ ַהׁשּ ּת  ׁשֶ ֶקה ֶאת ֹותִלׁשְ ׁשְ ן, ַהּמַ ּכֵ יָרה רכָ ׁשֵ  ׁשֶ מּור ָחֵמץ ַהּבִ , הּוא ּגָ
ךְ  ּנוּ  ָיָדיו ֶאת ּוָמׁשַ בּוַ$  ָ$ַבר לֹא. ִמּמֶ י, ׁשָ ה ׁש בוּ יְ ַפ  ְוַרּבִ ּלָ י ּגִ ֶקה ינֵ ָר צְ יַ  ּכִ ׁשְ  ַהּמַ

ים ֶאת ילוּ ׁשִ כְ ִה וְ  ָ$ָליו ֶהֱ$ִרימוּ  לּוי בִמְכּתָ  ְלַפְרֵסם ִמֵהר ְוהּוא, ָהַרּבִ ךְ ־ַ$ל ּגָ   . ּכָ
�  

יהּוָדה ּנֹוָדע"ַה  ָהָיה גֵה וֹ נ ֵליל ָלקּום", ּבִ ֶדר ּבְ ָ$ה ַהּסֵ ׁשָ ְתחוּ  ּבְ ּפָ ֶלת תֶא  ׁשֶ  ַהּדֶ
ִביא הוּ ִליָּ ֵא לְ  ֹפךְ " ִמיַרתֲא בַּ  ַהּנָ מוֹ ַק ְמ  היָ ָה וְ ", ַהּגֹוִיים־ַ$ל ךָ ֲחָמְת  ׁשְ ִבְרכַּ  ּדְ  תּבְ
א' ךְ וּ ר'בָּ  ם ּוְלַאַחר, ַהּבָ ּיֵ ּסִ ֲ$ִמיָדה לֹוַמר ׁשֶ  ָהאֹוֵרַח  ֶאת הוֶּ לַ ְמ  היָ ָה , חּסָ ַהּנ'  ֶאת ּבַ

י ְלּתִ טּוִחים. ִנְרֶאה ַהּבִ יתוֹ ־ֵניבְּ  ָהיוּ  ּבְ י, ּבֵ דֹול ֲאִביֶהם ּכִ  ֶאת ִלְראֹות זֹוֶכה ַהּגָ
ָנה יִמּדֵ  הוּ ִליָּ ֵא  ַ$ם ַאךְ , ׁשָ ָא  ַאַחת ּפַ ְ ׁשּ ׁשֶ ךְ ־ַ$ל לּוהוּ ּכְ ֲ$ָנָוה ָאַמר ּכָ  רֹוֶאה ֵאיִני: "ּבַ

ֱאמּוָנה ֲאִני ַמֲאִמין אּוָלם, ללָ כְּ  אֹותוֹ  ִדְבֵרי ָמהלֵ ׁשְ  ּבֶ ָאְמרוּ  ל"ֲחזַ  ּבְ ֵא  ׁשֶ  הוּ יָּ לִ ׁשֶ
ִביא א ַהּנָ ִית ְלָכל ּבָ ָרֵאל ּבַ ׂשְ י ָהֵאיָתָנה ָהֱאמּוָנה בֶק ְוֵ$ , ִמּיִ ּבִ ׁש  ֲאִני ָחׁש , ׁשֶ  ַמּמָ
הּוא א ׁשֶ ִאּלוּ  אֹותוֹ  ֲאִני הוֶּ לַ ּוְמ  ילַ ֵא  ּבָ ֹפַ$  אֹותוֹ  רֹוֶאה ֲאִני ּכְ   ".לּבְ

�  

ֵליל ֶדר ּבְ ְלז ד"יִר ֲה ּמַ ַה  ַלחׁשָ , ַהּסֵ ֶלת ֶאת ַח ּתֹ ְפ לִ  ָכָדיוִמנְּ  ֶאָחד ֶאת ִמּבֶ  ַהּדֶ
ֹפךְ " ִמיַרתֲא בַּ  ַתח ּוְלַאַחר, הּוגנָּ כַּ " ךָ ֲחָמְת  ׁשְ ּפָ ֶלת ֶאת ׁשֶ ֶלד ָאַמר ַהּדֶ  ְלָסבוֹ  ַהּיֶ
ּלֹ  ֶ$ֶצבבְּ  ִביא הוּ ִליָּ ֵא  ֶאת ָרָאה אׁשֶ ן  הּוא ִאםֹו לָא ׁשְ וּ , ַהּנָ ַתק. ִלְראֹותוֹ  הכֶ וֹ זּכֵ  ׁשָ

י ֶלד, ָהַרּבִ ַהּיֶ יךְ  ּוְכׁשֶ ֹאל ִהְמׁשִ ךְ ־ַ$ל אֹותוֹ  ִלׁשְ יב, ּכָ ָנם: "ֵהׁשִ יִקים ְיהּוִדים ֶיׁשְ  ַצּדִ
ּזֹוִכים ִביא הוּ ִליָּ ֵא  ֶאת ִלְראֹות ׁשֶ ר אּוָלם, ַהּנָ ֲאׁשֶ  ּבוֹ  ּוַמֲאִמיִנים רֹוִאים לֹא ּכַ

הגְּ ּובַ  ּלָ ה זוֹ  ֲהֵרי, ִתיָדהָהֲ$  א' ְרּגָ בֹוָהה ּדַ ה יֹוֵתר ּגְ ַ$ְלָמ  ֵמְרִאּיָ   ".אּבְ
�  

א ֶאָחדיל כִּ ׂשְ ַמ  י לֶא  ּבָ ַכי ַרּבִ יָדא  רֶמְלצֶ  ָמְרּדְ ׁש ִמּלִ ָמה ְלַבּקֵ  רֶפ ֵס  ַ$ל ַהְסּכָ
ְקּדּוק ר ּדִ ִחּבֵ ן. ׁשֶ ִחּבּורב ַר ָה  ִעּיֵ ר ְוֶהְרָאה ּבַ ַחּבֵ י  ַלּמְ ה ָטָ$ה הּואּכִ ַכּמָ  ְמקֹומֹות ּבְ

ּלֹא ְוָכַתב י־ַ$ל ׁשֶ ָלֵלי ּפִ ְקּדּוק ּכְ יַ$  ִריםבְּ ַד ְמ  ֹוָדםּוְבע, ַהּדִ ְלִמיד ִהּגִ  ףנֹוָס  םָחכָ  ּתַ
ׁש  ָמה ְלַבּקֵ ר רֶפ ֵס  ַ$ל ַהְסּכָ ִחּבֵ י ׁשֶ ַכי ְוַרּבִ ַתב ָמְרּדְ ד לוֹ  ּכָ . ִנְלֶהֶבת ָמהַהְסכָּ  ִמּיָ

ן יל ִעּיֵ ּכִ ׂשְ ֶפר ַהּמַ ּסֵ ָרָאה, ּבַ ם ּוְכׁשֶ ּגַ ִחי ַמּדּוַ$  ַמּה ּתָ , תאוֹ יגִ ׁשְ  ָנְפלוּ  ּבוֹ  ׁשֶ  םְמַקּפְ
עֹוד  אֹותוֹ  הַה ּבְ ָמה הכֶ וֹ ז ּלָ יב. ְלַהְסּכָ ָדה: "ָהַרב לוֹ  ֵהׁשִ ַהּגָ ל ּבַ ַסח־ׁשֶ  מּוָבִאים ּפֶ
ְבֵרי אֹוֵמר עׁשָ ָהָר  ּדִ ם ַוֲהֵרי, לֹו' ְולֹא 'ָלֶכם ׁשֶ א? 'ֶאְתֶכם' ָאַמר ֶהָחָכם ּגַ  ֶאּלָ

ֶהָחָכם ִקי ֵאינוֹ  ׁשֶ ל ּבָ ךְ ־ּכָ יִדיםַמְק  לֹא ןכֵ לָ וְ  ִדְקּדּוקבְּ  ּכָ ע ֲאָבל, ּמוֹ ִע  ּפִ  ָהָרׁשָ
ִעּקַ  תוֹ  רׁשֶ ַצחּות ְמַגּמָ ׁשֹון ּבְ ִביָ$הָ$ָליו  ֵיׁש , ּוְכָלֶליָה  ַהּלָ ' ָלֶכם' ָאַמר ַמּדּוַ$  ּתְ

הֹוִציא ֶאתָלנוּ ' ְולֹא ָלל ־ַ$ְצמֹו ִמן־', ּוְלִפי ׁשֶ ". לֹו' ְולֹא 'ָלֶכםָ$ָליו  אֹוְמִריםַהּכְ
ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ  יל סנָ , ִריִפיםַהֲח  ַהּדְ ּכִ ׂשְ ִית ִמן ַהּמַ  ַהַחּלֹון־ִמן לוֹ  ָקָרא ְוָהַרב, ַהּבַ

יךְ  א ְלָך'א ְולֹ  'ִלי, ַוֲהֵרי ָהָיה ָצִריְך לֹוַמר לֹו' ְולֹא 'ִלי ֶנֱאַמר ּוַמּדּוַ$ : "ְוִהְמׁשִ ? ֶאּלָ
ֵני ָהָר  ִמּפְ ַרח עׁשָ ׁשֶ ר־ְוִאי ּבָ ׁשּוָבה ֶאתלֹו  לֹוַמר ֶאְפׁשָ ר ׁשֹוןלְ בִּ  אֶאלָּ , ַהּתְ   "...ִנְסּתָ

  
יתוּ  ּבִ ׁשְ ֹאר ּתַ ְ יֶכם ׂשּ ּתֵ ֹארׂשְ  - ) טו, יב שמות( ִמּבָ

ֶצר זּמֵ ַר ְמ  ר ְוֵכיַצד, ַרעָה  ַלּיֵ ְיֵדי־ַ$ל? לוֹ ְלַבּטְ  ֶאְפׁשָ
ַלת י ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר , ַמִיםׁשָ  תוּ כלְ ַמ  עֹל ַקּבָ ּכִ

ה יַמְטִרּיָ ל ַהּגִ יתוּ  ׁשֶ ּבִ ׁשְ ִמְניַ  ִהיא ּתַ סּוק ןּכְ ַהּפָ
ָרֵאליִ  ַמעׁשְ     )עמו פניני(. ֶאָחד ה' ֱאלֵֹקינוּ  ה' ׂשְ

�  

ִרים ֵליל ּמ$ ה -) מב, יב שמות( ׁשִ ִגיַמְטִרּיָ ירוּ וְ  ּבְ ּבוֹ  ָיׁשִ
ם ּלָ ְדָיא־ַחד ּכ$ ירלָ  ְנָהגּמִ לַ  זֶמ ֶר , ּגַ ּיּוטֶאת  ׁשִ ַהּפִ
ְדָיא־ַחד ּנֹוַ$ד ּגַ ּמֹותבָּ  ְלָהֵתל ׁשֶ , םיֶה ֵה אלֹ וֵ  א'

בָ  א"ַהִחיָד  ְוָכַתב ִהְתלֹוֵצץ ִמי ַ$ל נֹוְקִבים ִריםּדְ ׁשֶ
ּיּוט ַ$ל י ַתבכָּ  ןכֵ וְ . ֶזה ּפִ ִליּ  ְראּוֵבן ַרּבִ ַ$ל ֹותַמְרּגָ

סּוק י ַהּפָ י, ָלנוּ  ה'־ַחג ּכִ י ַחג ּכִ בֹות ָראׁשֵ םּכ$  ּתֵ ּלָ
רוּ יְ  ה ֶזהּובָ , ְדָיאגַּ ־דַח  ַזּמְ ּלֶ י ִמְתּגַ ן לֹא, וְ ָלנוּ  ה' ּכִ ּכֵ

ּמֹות ֵאין ָהא' ָ  ִמי־לַ$  ָלֶהם ׁשֶ מוֹ , ֵ$ןְלִהׁשּ ֶרֶמז ָה  ּכְ
ֵתַבת הּוא םֱאִליִל  ּבְ ת ֹכֶל יְ  ֶהםָל  יןֵא  נֹוָטִריקֹון ׁשֶ

   )וצבי איל(. ָמהוּ אְמ  ֲ$ׂשֹותַל 
�  

ב ֱאלִֹקים ּסֵ אן - ) יח, יג( ָהָ&ם־ֶאת ַוּיַ זֶמ ֶר  ִמּכָ
ֵליל הּבָ ִס ֲה ַל  ַסח ּבְ ְדָרׁש  ּוָבאּמ כַּ  ּפֶ ּמִ ֵאּלוּ  ְוֵתבֹות, ּבַ

ִגיַמ  הּבְ ֵליל בֵס ָה ְל  זֶמ ֶר  ְטִרּיָ ַבת ֶדרֵס  ּבְ בּסֵ יַּ וַ , ְוֵכן ּתֵ
   )שם(. ֶדרֵס  ֵלילּבְ  הּוִדיםיְ  ָיֵסּבוּ וְ  נֹוָטִריקֹון

�  

בֹות יסֹוֵפ  -  םַהּדָ  הזֶ  םּוְבֹמְפִתי ה ַהּתֵ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
ם ְוֵתַבת, הֶפ ּבְ  ְוֵכן ָלהיִמ ּבְ  םּדַ  ּואה נֹוָטִריקֹון ַהּדָ
ְמרוּ  ְוַ$ל ָלהיִמ  םּדַ  ַ$ל זּמֵ ְלַר , ָלהיִמ  ָ ׁשּ ֶאת ׁשֶ

ְצַרִים לוּ ִנְגֲא  ְוָלֵכן םָמ ׁשְ וּ  ְלׁשֹוָנם    )מאיר אור(. ִמּמִ
�  

י יְיֵמ  לכֹּ  םִמְצַריִ  ץֵמֶאֶר  יסֹוֵפ  - ) ג, טז דברים( ךָ ַחּיֶ
בֹות ֲאִפּלוּ , ֲחָכִמים ּתֵ נוּ  ׁשֶ ּלָ ִמְצָוה ֲחָכִמים ּכ$

יִציַאת רּפֵ ְלַס  ינוּ ָ$לֵ     )טובה שמועה(. ַרִיםִמְצ  ּבִ
�  

ַקֲ$ַרת ָצהיּבֵ  ִניַח ְלָה  נֹוֲהִגים ֶדר ֵליל ּבְ ְוַאַחד, ַהּסֵ
 $ָ י־ַ$ל הּוא ְלָכךְ  ִמיםַהּטְ ְבֵרי ּפִ ָמָרא ּדִ , ָצהיבֵ בְּ  ַהּגְ
ל ּכָ נֹוְלָדה ָצהיּבֵ  ׁשֶ ָבר ֵמֶאְתמֹול ,ַהּיֹום ׁשֶ ּכְ

ֶפַסח הּוא ְוָכךְ , הנָ ְכ הוּ  ד'  ּבְ ַהּקְ ָ ׁשֶ ֹוֲאִבים ׁשּ ׁשֶ  הׁשּ
ֹגֶד  ִהיאּבֹו,     )אמת אמרי(. ָלֵכן ֹקֶדם ַהֲהָכָנה לּכְ

�  

ָ&ְמָדה ְוִהיא ה ְוִהיא - ַלֲאבֹוֵתינוּ  ׁשֶ ִגיַמְטִרּיָ , ב"כ ּבְ
ֶנֶגד ּה  ַהּקֶֹדׁש  אֹוִתּיֹות ב"כ ּכְ ּבָ ָבה ׁשֶ ַהּתֹוָרה ִנְכּתְ

ה דֹוׁשָ ָ&ְמָדה ְוִהיא, ַהּקְ    )עמו פניני(. ַלֲאבֹוֵתינוּ  ׁשֶ
�  

ִמּלּוָאּה  ַסחּפֶ  ה, ת"ֵח , ךְ "ָסֶמ , ה"ּפֵ , ּבְ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ
ְריַ  ְזָהר, ג"ּתַ ַהּנִ ּה  ׁשֶ ל לִנּצֹ  ּבָ ָנה ּכָ ָ    )פז פנינים(. ַהׁשּ

�  

ה ַסחּפֶ  ִגיַמְטִרּיָ , ּתֹוָרה ֵאין ֶקַמח ֵאין ִאם, ח"ַמ ֶק  ּבְ
ַלת ֲהָכָנהְוהּוא ַה  עֹות,  ַהּתֹוָרה ְלַקּבָ ב' ָ ַחג ַהׁשּ ּבְ

ַסח ּוֵמַאַח  ל ּפֶ ב'  ַ$דר יֹום א' ׁשֶ ח"מֵיׁש  עֹותׁשָ
מ ִנְקֵנית ְוַהּתֹוָרה, ָיִמים ָבִרים ח"ּבְ  )תורת חיים(. ּדְ

  

  "ותשע, ט"ו בניסן קודש וחג הפסח־שבת    
.  
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ן ֵני יֹוֵסף ּבֶ ִעיר ַאַחת־ׁשְ ְמעֹון ּבְ   ׁשִ

ָנה יִמּדֵ  ֵליל ׁשָ ָרֵאל אֹוֵהב"ָה  ָהָיה גֵה וֹ נ, ַסחּפֶ  ֵסֶדר ּבְ י" ִיׂשְ ַ$  ַאְבָרָהם ַרּבִ ִ ֶה  ְיהֹוׁש' ָטא ילׁשּ  ְלָהֵסב, ֵמַאּפְ
א ַצְוּתָ יְוַא  ֲחִסיָדיו ִעם ּבְ יַ$ , מוֹ וֹ לׁשְ  ְנׁשֵ ִהּגִ ר ּפֹוֵתַח  היָ ָה , עֹוֵרְך' ןָח לְ 'ׁש' לְ  ּוְכׁשֶ הּוא ִנְפָלא ִסּפּור ּוְמַסּפֵ  ׁשֶ
ה דֵ$  לוֹ  ָהָיה ַ$ְצמוֹ  ֵדי, קלֶ ֵח  ּבוֹ  ְוָנַטל ְרִאּיָ דֹול ּכֹחוֹ  ֶאת ְלַהְראֹות ּכְ ל ַהּגָ ְרֵכי ְוֶאת ה"בָּ ּקָ ַה  ׁשֶ  ְיׁשּוָ$תוֹ  ּדַ
ר ה הּוא ֲאׁשֶ ָניו ִעם עֹוׂשֶ יַ$  ֲאהּוָביו ּבָ ּפִ ַפע ֲ$ֵליֶהם ּוַמׁשְ ָרָכה ׁשֶ  יַרבִּ  מוֹ ׁשְ וּ  ָהָיה ָחִסיד ִאיׁש . ְרָחָבהְוַה  ּבְ

ְעָיה ָהָיה, ְיׁשַ ל ׁשֶ ּפָ יג ׁשּום לוֹ  ָהָיה לֹא ַאךְ  ּוָבנֹות ִניםבָ בְּ  ְמט' יַח וָ  ׂשִ ּמִ  ׂשִ ה ָהעֹוָלם יְבלֵ ּוְבַה  ְסָחרּבַ ּלוֹ , ַהּזֶ  ְוכ'
ל סּוקָ$  ֵ בַּ  הּוא ַאף ִנְקָרא, ָאִביו־ִחיֲא , דוֹ ּדוֹ . ַוֲ$בֹוָדה ֹוָרהתבְּ  ָיָמיו ּכָ ְעָיה םׁשּ ֵניֶהם, ְיׁשַ  וּ נּ כַּ ְת ִה  ַאף ּוׁשְ

ם־ַ$ל ְעָיה ר' ינֵ ׁשְ  ֵאפֹוא יוּ ָה וְ , ְסלּוְצק מֹוָצָאם ִעיר ׁשֵ ִעיר ֹוְרִריםִמְתגּ  ר'ֶק צְ לוּ ְס  ְיׁשַ א, ַאַחת ּבְ ָהיוּ  ֶאּלָ  ׁשֶ
נַ  ְ ָבר םיִ ַהׁשּ עֹוד. כוֹ וּ ּפ ִה וְ  ּדָ י ּבְ ְעָיה ַרּבִ ָחה ּוַבַ$ל ָמרּוד ָ$ִני ָהָיה ֶהָחִסיד ְיׁשַ ּפָ רּוָכה ִמׁשְ יר דַהּדוֹ  היָ ָה , ּבְ  ָ$ׁשִ

ְפָלג ְרָסם מ' ִנים ּוךְ שׂ ֲח וַ  ֲ$ִריִרי ַאךְ  ּוְמפ' ְע  ר' ָרָאה. ּבָ ל ַמְחסֹורוֹ  ֶאת ירבִ גְּ ַה  ָיהְיׁשַ ן ׁשֶ  ּבוֹ  ְוָתַמךְ , ָאִחיו־ּבֶ
ְקִביעּות ִדיָנר ּבִ בּוַ$  ֶאָחד ָזָהב ּבְ ק. תוֹ יָ ְח ִמ לְ  ְלׁשָ ּפֵ י ִהְסּתַ ְעָיה ַרּבִ ִמיָכה ֶהָחִסיד ְיׁשַ ּתְ ל ּבַ ּבֵ ּקִ ּה ְוִע , דוֹ ִמּדוֹ  ׁשֶ  ּמָ

ֵני ֶאת לְלכֵּ כִּ  יתוֹ  ּבְ ר ַאךְ , הּוִבְמׂשּוָר  בּוָנהְת בִּ  ּבֵ ֲאׁשֶ נֹוָתיו רוּ גְ בָּ  ּכַ יעוּ  ּבְ ָידוֹ  ָהְיָתה לֹא, ְרָקןִפ לְ  ְוִהּגִ רּוָטה ּבְ  ּפְ
יָאן ִ בּולֹות ָלֵצאת ְלַנּסֹות ִלּבוֹ ־ַ$ל רבֵּ ְלַד  ְיִדיָדיו ֵהֵחּלוּ . ְלַהׂשּ ֵדי, ִעירוֹ  ִמּגְ י ִלְפֹקד ּכְ ּתֵ ׁש  ְנִדיִבים ּבָ  ּוְלַבּקֵ

ֵרָרה ֶסרּוֵמחֹ , לוֹ  ַ$ ְלַסיֵּ  םֵמֶה  ים ּבְ ה ִעם ְוָיָצא ַלֲ$ָצָתם ִהְסּכִ ּמָ ֶרךְ  ֵמֲחֵבָריו ּכַ לוּ  ְלַאַחר, ַלּדֶ ַהּלָ  הוּ וּ יׁש בִּ לְ ִה  ׁשֶ
ָגִדים ִ ׁשֶ  ְיָקִרים ּבְ ְרָסִמים דבָּ כ' ְמ  ַמְרֶאה לוֹ  וּ וּ ׁשּ ַאַחד ַהְמפ' ֵני. ּכְ ְרְסמוּ  תוֹ יָ וְ לִ  ּבְ מוֹ  ֶאת ּפִ ָהָיה ׁשְ  רכָּ מ'  ׁשֶ
חֹוזַה  ֵביְלתֹוׁשְ  ָניו תַר כָּ ַה  ְוַאף, ּמָ י ּבוֹ  ָ$ְנָתה ּפָ יק ִאיׁש  ּכִ ָידוֹ  ָ$ָלה ְוָכךְ , הּוא ְוָחִסיד ַצּדִ  ָממֹון ְמַ$ט ֶלֱאֹסף ּבְ

ָ ַה לְ  נֹוָתיו תַא ׂשּ ר אּוָלם ,ּבְ ֲאׁשֶ בּולֹות ְמַ$ט ִהְתַרֵחק ּכַ יַ$  ְמגּוָריו ֵאזֹור ִמּגְ ָחקֹות ְלָ$ִרים ְוִהּגִ  ֲאֵליֶהן יֹוֵתר ְמר'
יַ$  לֹא יט לֹא, ְמעוֹ ׁשִ  ִהּגִ ב ְוהּוא ָ$ָליו דָח ֶא  ַאף ִהּבִ ַאְכַסְנָיה ּבֹוֵדד ָיׁשַ יתלָ  ָיַדע ְולֹא ּבָ ַנְפׁשוֹ  ֵ$ָצה ׁשִ   . ּבְ

יַ$  ,ֶאָחד יֹום ְדָכן ֵאָליו ִהּגִ ַ ִמ  ׁשַ ַרׁש , ָהִעיר ינֵ כָ ְד ׁשּ . ָרהִעיָה  ֹואוֹ בּ  ַרתְלַמּטְ  ֶאְצלוֹ  ְוִהְתַ$ְנֵין מוֹ לוֹ ׁשְ בִּ  ּדָ
ר י לוֹ  ִסּפֵ ְעָיה ַרּבִ י, וֹ ּמ ּת'  ְלִפי ְיׁשַ נֹוָתיו ּכִ יעוּ  ּבְ ר ְוהּוא ְרָקןִפ לְ  ִהּגִ ּדּוךְ  רַאַח  ּתָ ְדָכן, ןֶה לָ  ָהגּון ׁשִ ַ ַהׁשּ  ּוְכׁשֶ

מוֹ  לוֹ ָא ׁשְ  ַמע ִלׁשְ י ְוׁשָ י ּכִ ְעָיה ַרּבִ ָטעּות ֵהִבין, ְלָפָניו רֶק צְ לוּ ְס  ְיׁשַ י ּבְ ְעָיה ר'בְּ  ּכִ ד, ןַ$ְסִקינָ  ִגידנָּ ַה  ְיׁשַ  ּוִמּיָ
יַ$  ּדּוךְ  לוֹ  ִהּצִ נוֹ  ִעם ָהגּון ׁשִ ל ּבְ הּוא, ִעירָה  ייֵר ֵמֲ$ׁשִ  ֶאָחד ׁשֶ ׁשֶ ְבחוֹ  ַמְפִליג ּכְ ׁשִ ל ּבְ ְדָכן. ןָת ָח ֶה  ׁשֶ ַ  ָהָיה ַהׁשּ

יׁש  ְמֵהָרה ְוַ$ד, חלָּ מ' ּוְמ  ָזִריז ין ִהְפּגִ ָדִדים ּבֵ ם, ַהּצְ ל ְנָיהְנד'  ַ$ל ִסּכֵ ִים ׁשֶ ים ַאְלּפַ ּמִ ן ָזָהב ֲאד' ּתֵ ּיִ י ׁשֶ  ַרּבִ
ְעָיה נֹוָסף, ְיׁשַ נֹות ּבְ ּתָ ה ְוהֹוָצאֹות ַלּמַ ּנָ ם, ַהֲחת' ן ּוְכֶנְגּדָ ןַהְמ  ִיּתֵ ּתָ פּול ְסכּום ח' ָהה. טֹוב ֶבקּדֶ לַ  אְמרוּ ּיֹ וַ , ּכָ  ּתָ

י ְעָיה ַרּבִ ל ַקְנַקּנוֹ  ַ$ל ְיׁשַ חּור ׁשֶ ִלי אוֹ צָ ּוְמ  ַהּבָ לָ  ּכְ ׁשְ ן ׁשֶ  ַ$ל 'הלַ  ְוהֹוָדה, םמ' ּמֵ ּדּוךְ  לוֹ ּזִ ן ּכֹה ׁשִ ּיָ ְצָלח ְמצ' , ּומ'
טּוַח  ָהָיה ְוִלּבוֹ  ַה  ּבָ בָּ ׁשֶ ל יסוֹ כִ בְּ . תוֹ בּ ר' ְמ ַה  ַההֹוָצאֹות ֶאת לוֹ  ְוַיְמִציא ִמינוֹ ילִ  ַיֲ$ֹמד ה"ּקָ י ׁשֶ ְעָיה ַרּבִ  יוּ ָה , ְיׁשַ

לֹש: ִהְצִליַח  ְזהּוִבים ֵמאֹות ׁשְ ַדְרּכוֹ  ףֶלֱאסֹ  ׁשֶ ְדָכן ְזהּוִבים ֵמָאה ָנַתן םֵמֶה , ּכֹה־ַ$ד ּבְ ַ  ןָת ָח לֶ  ּוָמאַתִים ַלׁשּ
ָנה ַמּתָ ד, ּכְ ן רְלַאַח  ּוִמּיָ ב ִמּכֵ ֵמ  ְלֵביתוֹ  ׁשָ הּוא, ֵלב־ְוטֹוב ַח ׂשָ ׁשֶ ב ּכְ ִמיָמה ַוֲ$בֹוָדתוֹ  ְלַתְלמּודוֹ  ׁשָ   . ַהּתְ

ים ָ$ְברוּ  ה ּוְבֶ$ֶרב, רּפָ ְס ִמ  ֳחָדׁשִ ּכָ ןַהְמ  רגֵּ ׁשִ  ֲחנ' ּתָ ְעָיה ר' ן'ּתָ ח' 'ְמ לַ  ִנְלָהב בּתָ ִמכְ  ח' , ִגידנָּ ַה  רֶק צְ לוּ ְס  ְיׁשַ
ָנה ִעם הכַּ לַ  ַמּתָ ַסךְ  ּלָ לֹש: ּבְ ן. ְזהּוִבים ֵמאֹות ׁשְ ב ִגידנָּ ַה  ִעּיֵ ְכּתָ ּמִ א ּבַ יו ּוִמּלֵ  נֹו'ּתָ ח' 'ְמ  ַ$ל ְוִהּתּול קחוֹ ׂשְ  ּפִ

ֵאין ַמןזְ בִּ  ,ֶהָחָדׁש  ִהְרֵהר ּוְלַאַחר, ְיָלִדים ללָ כְּ  לוֹ  ׁשֶ ף ֶהְחִליט ָברּדָ בַּ  ׁשֶ ּתֵ ה ְלׁשַ ּלָ '$ ה ִעם ּפְ ֲהַתּלָ  לְוֶא , ַהּמַ
ׁשּוָבה בּתַ ִמכְ  ים ֵמָאה ֵצֵרף ַהּתְ ִ קּוָפה נוֹ  ָרהָ$בְ . ְזהּוִבים ַוֲחִמׁשּ ִהְתָקְרבוּ , ֶסֶפתּתְ ַלח ַהּפּוִרים ְיֵמי ּוְכׁשֶ  ׁשָ

ן ּתָ ָנה ַהְמח' ְעָיה ר' 'נוֹ ּתָ ח' 'ְמ לִ ה ֲחׁשּובָ  ַמּתָ ָנה ִגידנָּ ַה  ֶהֱחִזיר ְוׁשּוב, ְיׁשַ ֶ ִמ  ַמּתָ יכוּ  ךְ כָּ  .וֹ לּ ׁשּ נַ  ִהְמׁשִ ְ  ַ$ד ,םיִ ַהׁשּ
ִהְתָקֵרב ַמן ׁשֶ ְבעוּ  ַהּזְ ּקָ ה ׁשֶ ּנָ ןח' ְוַהְמ , ַלֲחת' ַרׁש  ּתָ ל ֶאת ְלָהִכין ִגידנָּ ֵמַה  ּדָ ד'  ְסכּום ּכָ ְבעוּ  ְנָיהַהּנְ ּקָ יֵניֶהם ׁשֶ  .ּבֵ

ֹוַח  רְוַאַח , בּוָכהְמ בִּ  ִגידנָּ ַה  ִנְכַנס ׂשּ ן ִעם חׁשֶ י ָאִחיו־ּבֶ ְעָיה ַרּבִ ה, ֶהָחִסיד ְיׁשַ ּלָ י ּגִ ךְ  הּוא ּכִ ּדֵ ּתַ יר ִעם ִהׁשְ  ֶהָ$ׁשִ
דֹול ּתֹוֵמם ַהּגָ ְטחֹונוֹ  ּכַֹח  ַמְרֶאה לֶא  ְוִהׁשְ דֹול ּבִ י ַהּגָ בָּ ַה  ּכִ  ירבִ גְּ ְוַה , רּפָ ְס ִמ  ָיִמים ָ$ְברוּ . וּ נּ ְזבֶ ַיַ$  לֹא ה"ּקָ
דֹול יַ$  ַהּגָ ד ּוָפָנה ָהִעיר ֶאל ִהּגִ יתוֹ  לֶא  ִמּיָ ל ּבֵ ְעָיה ר' ׁשֶ לוֹ , ִגידנָּ ַה  ְיׁשַ ּבְ ּקִ ֵסֶבר ׁשֶ ִנים ּבְ  ּמוֹ ִע  ְוֵהֵסב ָיפֹות ּפָ

ת ּדַ ּיּותבְּ . ִעיםֵר ְמ  ִלְס$' ה, ּוִבְמִתינּות ִאּטִ ּלָ ְעָיה ר' לוֹ  ּגִ ַבר ֶאת ְיׁשַ ְרִמ  ּדְ ַה ּוכְ , יתַהּתַ הׁשֶ ַמע ּלָ ָבר ֶאת ׁשָ  ַהּדָ
ַ$ס ׁש , ְמֹאד ּכָ ד ָלֶלֶכת ּוִבּקֵ י לֶא  ִמּיָ ְעָיה ַרּבִ לֶהָחִסיד  ְיׁשַ ָפָניו ּוְלַבּטֵ ּדּוךְ  ֶאת ּבְ ִ   . ַהׁשּ

יְנַתִים ר, ּבֵ י ִסּפֵ ְעָיה ַרּבִ יתוֹ  יִלְבנֵ  ְיׁשַ ןח' ַהְמ  ַ$ל ּבֵ יַ$  ּתָ ִהּגִ ד, ִעיָרהָה  ׁשֶ יָתם ֶאת רּדֵ ְלַס  ֵהֵחּלוּ  ּוִמּיָ ל ּבֵ  ַהּדַ
ִפי ל ֲחֵבָריוַאף וְ , ּכָֹחם ּכְ י ׁשֶ ְעָיה ַרּבִ עוּ  ְיׁשַ ִלים ְלֵביתוֹ  ְוֵהִביאוּ  לוֹ  ִסּיְ ֲאלוּ  ׁשֹוִנים ּכֵ ָ ׁשּ י ׁשֶ ּתֵ ֵכִנים ִמּבָ ְ  ַהׁשּ

ִפי הוּ רוּ ֲא ֵפ וּ  ְרְנֹגֶלת. םְיָכְלּתָ  ּכְ ת יֵדיבִּ  ָמְסרוּ  ְואֹוָתּה , ָלֶהם ָהְיָתה ַאַחת ּתַ ִכיָרה ַהּבַ ֵדי ַהּבְ ִביֶא  ּכְ ּתְ  ֶאל הנָּ ׁשֶ
ֹוֵחט נָּ  ַהׁשּ ןח' ַהְמ  בֹודכְ לִ  ַמֲאָכִלים ָיִכינוּ  הּוִמּמֶ ל ֲחֵבָריו ָרְכׁשוּ  ּוְבנֹוָסף, ּתָ י ׁשֶ ְעָיה ַרּבִ ְקּבּוֵקי ְיׁשַ  ְוָדִגים ַיִין ּבַ

ת ָיְצָאה. ְדָרׁש נִּ כַּ  ַהּכֹל ֶאת ינוּ כִ ְוֵה  ְר  ִעם ַהּבַ ְמָטה ּוְלֶפַתע, ְנֹגֶלתַהּתַ ֶדיָה  זוֹ  ִנׁשְ הֵח ְוֵה  ִמּיָ ְלָקה. ִלְברַֹח  ּלָ  ּדָ
ה ּלָ ְרְנֹגֶלת ןכֵּ ׁשֶ , ַאֲחֶריָה  ַהּכַ ְרְנֹגֶלת ִהְצִליָחה ּה ָת יָא לִ ְפ לִ  אּוָלם, ָלֶהם ָהְיָתה ְיִחיָדה ּתַ ֶדיָה  ֹמקַלְח  ַהּתַ ל ִמּיָ  ּכָ
ַבּסֹוף ַ$ד, ָהֵ$ת ּלְ ְרבָּ  ִנְכְנָסה ׁשֶ ְכְנָסה, ִעירָה  הצֵ ְק בִּ  ַאַחת הְלח' ּנִ ה ּוְכׁשֶ ּלָ דֹול אֹוָצר ּבוֹ  ָמְצָאה ַאֲחֶריָה  ַהּכַ  ּגָ

ל יְנַתִים. רֹבלָ  ָזָהב עֹותַמְטבְּ  ׁשֶ ינוּ  ּבֵ ֲחזֹר יָה ֶר הוֹ  ִהְמּתִ ּתַ ּלוּ  ּוְלַתְדֵהָמָתם, ׁשֶ ָיֶדיָה  ּגִ דֹול אֹוָצר ּבְ יר ּגָ ד. ְוַאּדִ  ִמּיָ
ֵרז י ִהְזּדָ ְעָיהיְ  ַרּבִ ים ש:ִלְרכֹּ  ׁשַ יִטים ִריםָק יְ  ַמֲ$ַדּנִ יַ$ , ָיִפים ְוַתְכׁשִ ִהּגִ ןח' ַהְמ  ּוְכׁשֶ  ִנְדַהם, ְלֵביתוֹ  ירבִ גְּ ַה  ּתָ
ֵאר ֶאת ִלְראֹות ִביב ְוֶהָהָדר ַהּפְ ד'  ררוֹ צְ  ְוֶאת ִמּסָ ח ְנָיהַהּנְ ּנָ ְעָיה ר' דַהּדוֹ . ןכֵ ָה  ַהּמ'  אלֹ כְּ  ֵ$יַנִים ָלַטׁש  ְיׁשַ
ב, ַמֲאִמין י ְוָחׁשַ ֶסף ֵ$יַנִים ֲאִחיַזת ַהּכֹל ּכִ ַרׁש  ְוָלֵכן, ַהְלָוָאהבְּ  ִנְלַקח ְוַהּכֶ ִליׁש  ּדָ ֶסף ְסכּום ֶאת ְלַהׁשְ  ייֵד בִּ  ַהּכֶ

ךְ  ָהַרב ה ְלֶמׁשֶ ּמָ ִנים ּכַ ֵדי, ׁשָ ַכח ּכְ ֶסף ְלִהּוָ ַהּכֶ ל ֱאֶמתבֶּ  הּוא ׁשֶ ן ׁשֶ אֹוָתם. ָאִחיו־ּבֶ ׁש , ָיִמים ּבְ ּמֵ  אֹוֵהב"ָה  ׁשִ
ָרֵאל ּה " ִיׂשְ ַרּבָ ל ּכְ ְפַקד ּוְבָידוֹ , בוֹ ּס בֶּ לְ קוֹ  ׁשֶ ד'  ְסכּום ה' י ,ְנָיהַהּנְ ְעָיה ְוַרּבִ ר ֶהָחִסיד ְיׁשַ ַבר ֶאת לוֹ  ִסּפֵ ס ּדְ  ַהּנֵ
ֵאַרע ם, סֹוף־ְוַ$ד הִחלָּ ּתְ ִמ  ּמוֹ ִע  ׁשֶ סּוק ּבוֹ  ְוִהְתַקּיֵ ִית ָוהֹון ַנֲחַלת ָאבֹות ּוֵמ " ַהּפָ ָ  ה'ּבַ ֶלתִאׁשּ ּכָ   �       ."ה ַמׂשְ

  
  

י ר"ָהַאְדמוֹ  ע ַרּבִ ַט  ֱאִליׁשָ ְרׁשְ   ל"ַזּצַ  יץִל ְר וֹ גּ ִמ  םַהְלּבֶ

ִניָסן ו"ט, ַהִהּלּוָלא ְליֹום  א"תש ּבְ
  

נוֹ  ל ּבְ י ׁשֶ רּוךְ  ַרּבִ ים יֵר בְ ּדִ 'ַה  ןבֶּ  יץלִ ְר וֹ גּ ִמ  ּבָ ְנז' ַחּיִ , ִמּצַ
י דוֹ ּדוֹ  ןַת ֲח וַ  ַכי ַרּבִ ל ָת ֲח  לּפְ יְ ַט ְס נְ רוֹ הוֹ ֵמ  ּדֹב ָמְרּדְ נֹו ׁשֶ

ים יֵר בְ ּדִ 'ַה  ֱאָצֵאי', וּ ַחּיִ ַ$ל ִמּצֶ ם־ַהּבַ ּוְגדֹוֵלי  טֹוב־ׁשֵ
יִקים.  ּדִ ךְ ַהּצַ ֶמׁשֶ ָנה ו"ט ּבְ ב ׁשָ בֵ  ָיׁשַ  חֹוְתנוֹ  יתּבְ

ּתֹוָרה ְוָ$ַסק ַנת, ּבַ נּותלָ  ַמךְ ְס ה'  ה"תרנ ּוִבׁשְ יֵדי ַרּבָ  ּבִ
ָיָדיו ַמְפִקיד נוֹ ְת חוֹ ׁשֶ כְּ , רוֹ ּדוֹ  ֵלידוֹ גְּ  ּקּוַח  ֶאת ּבְ  ַהּפִ

ִחיָטה ַ$ל ְ ְק  ַהׁשּ ה. ֵאזֹורבָּ  תאוֹ וָ ְוַהּמִ נּותלְ  ִהְתַמּנָ  ַרּבָ
ַנת, הנָ ְס רוֹ ְק   ֵהןְלכַ  ָאִביו ִהְזִמינוֹ  ה"תרס ּוִבׁשְ

ַרֲאבַ  ִטיָרתוֹ  רְוַאַח  יץלִ ְר גוֹ בְּ  ד"ּכְ א ּפְ  ְמקֹומוֹ  ֶאת ִמּלֵ
ַרב  ְוָאְמרוּ  ֲחִסיָדיו ַ$ל ְמֹאד ץָר ֲ$ נַ  ָהָיה. ָהִעיר ּכְ

מּות ָ$ָליו ּדְ יֹוָקנוֹ  ׁשֶ ְדמּות ָהְיָתה ּדְ  יֵר בְ ּדִ "ַה  נוֹ ֵק זְ  ּכִ
ים ן יובִ ָא כְּ  ."ַחּיִ ִמּדַ  ִהְצַטּיֵ ּלוֹ  ָהֱאֶמת תּבְ  ְוַדְעּתוֹ  ,ׁשֶ

 ִלְבָרָכה תאוֹ ָק ְת ּפִ  תלַ בָּ ּקַ ִמ  נֹוָחה ָהְיָתה לֹא
א, יויצָ ִר ֲ$ ּמַ ִמ  ּטֵ ַ$  ְוִהְתּבַ הּוא ,םּפַ  ֶאת םֵמֶה  נֹוֵטל ׁשֶ

ׁשֹוֵתיֶהם ּקָ ל ּבַ ָרֵאל ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ֵאינוֹ  ִמּפְ  ְלָסֵרב לוֹ ָיכ ׁשֶ
יאּותוֹ  ֶאת ָנַהג. ָלֶהם א ְולֹא ָרָמהבְּ  ְנׂשִ ֵני ָנׂשָ , ִאיׁש  ּפְ

ח ּוְבַ$ְצמוֹ  ּקַ ָחה ּפִ ּגָ ַהׁשְ , תרוּ ׁשְ ַהכַּ  ַ$ל ֲחמּוָרה ּבְ
ִחיָטה ְ ְק  ַהׁשּ ה עֵאַר . תאוֹ וָ ְוַהּמִ  ֶאָחד ֵרךְ בְ ַא  ִעם ַמֲ$ׂשֶ

ָטה ּנָ ֶרךְ  ׁשֶ ר ִמּדֶ ׁשָ ּתוֹ  נוֹ ָק זְ  ֶאת חּלַ גִּ , ַהּיָ  הְרָ$ ּפָ  ְוִאׁשְ
ּה  י ּבוֹ  ִהְתָרה. רֹאׁשָ ַ$ל לוֹ  ְוָאַמר ָהַרּבִ י־ׁשֶ  ַהּתֹוָרה ּפִ

ה רוֹ ָ$ ׂשְ  ֶאת לּדֵ ְלגַ  ָאָדםלָ  ֵיׁש  ָ  ְוִאםֹו, ֹותְלַכּס  ְוָהִאׁשּ
ְהיֶ  רֹוֶצה הּוא ּיִ ךְ  ֲאַזיֶפְך ַהֵה  הׁשֶ  רְוַאַח , ִיְהֶיה ּכָ

קּוָפה רוּ  ּתְ ל ָנׁשְ ל יוָת רוֹ ֲ$ ׂשַ  ּכָ  ,הנָ ּקָ ּתַ  ְללֹא ָהִאיׁש  ׁשֶ
ַרׁש  ַאף־ְוַ$ל ּדָ  ָמהוּ אְמ  לוֹ  הֹוִעיל לֹא רֹוְפִאיםבָּ  ׁשֶ

ה ָהעֹוָלם ִמְלֶחֶמת ץרֹ ְפ בִּ . ְלֶפֶלא ִהייְ וַ  ִנּיָ ְ  ִנְמַלט, ַהׁשּ
ם ,רוּ בּ ְמ ַס לְ  ָ יֵדי ּוַבלה ּוִמׁשּ יר ָהרּוִסים ּבִ ַיַחד  ְלִסּבִ

ים ְיהּוִדים.  ִ ׁשּ ׁשִ  י'ִאְמֵר  ִחּבּורוֹ  ָאַבד ֶרךְ ּדֶ בַּ ִעם ּכְ
ע.  ֹנַ$ם' ה ֱאִליׁשָ ִגיַמְטִרּיָ ּתוֹ ּבְ ַחג םׁשָ  ִנְפְטָרה ִאׁשְ  ּבְ

ּכֹות ֵליל רַט ְפ נִ  ְוהּוא, ַהּס' ַסח ַחג ּבְ רוּ  ַהּפֶ   .םׁשָ  ְוִנְקּבְ

  
ה' ומחברה? ובכן אין להגדה מחבר מי הוא 'בעל ההגד

אחד, והנוסח נוצר במשך הדורות בזמן בית המקדש 
ובתוספות לאחר החורבן, אך עיקר ההגדה היה כבר בזמן 

נשתנה", ברכת ־המשנה כפי הלשון "וכאן הבן שואל מה
ההודאה, וכן "מתחיל בגנות ומסיים בשבח" ועוד, ומכאן 

ולה כשאר שיסוד ההגדה הוא בידי אנשי הכנסת הגד
בירושלמי שקלים מובאות שתי דעות אם אנשי התפילות. 

הכנסת הגדולה תיקנו האגדות, או התנא רבי עקיבא, אך 
כבר תמהו על הדעה השנייה על הנוסח "מעשה ברבי 
אליעזר ורבי עקיבא", ולא ייתכן שיכתוב על עצמו, אך 
מדברי הירושלמי הוכיח הסמ"ג שההגדה היתה מצויה 

פת סידור התלמוד הירושלמי בידי רבי כבר טרם תקו
יוחנן, ולדעת האברבנאל עוד לפני המשנה. הנוסח 
הארמי של "הא לחמא עניא", מוכיח שהוא התחבר 
בתקופת האמוראים שהשתמשו בארמית, בשונה 
מהתנאים שדיברו רק בלשון הקודש, וכן משמע מהנאמר 
במסכת שבועות שרבא הוציא את ספר ההגדה מיתומים, 

ראה מלשון הגמרא בפסחים 'ואין עוקרין את השלחן וכן נ
אלא לפני מי שאומר הגדה'. בתקופת רב ושמואל עדיין 
לא היה נוסח ההגדה קבוע, שכן נחלקו מהו הגנות 
שמתחיל בו, "עובדי עבודה זרה" או "עבדים היינו", 
ולדעת האבודרהם יש לגרוס אביי ורבא במקום רב 

סודר של ההגדה ושמואל, ולפי זה נוצר הנוסח המ
אחריהם, אך כבר האמוראים משתמשים בשם 'הגדה' 
שהיתה לפניהם. ויש המאחרים את ניסוח ההגדה 
במלואה לתקופת הגאונים, אך מוסכם לכל שהפיוטים 
שבסוף ההגדה נוספו בדורות מאוחרים יותר. הנוסח 
הראשון שהתקבל בקהילות ישראל נמצא לראשונה 

ובהרחבה במחזור ויטרי בקצרה בסידור רב עמרם גאון, 
ושאר פירושי הראשונים באשכנז, ונוסח זה נמצא ברוב 
הקהילות וגם בתימן ובבל. נוסח אחר הוא הנוסח של רב 
סעדיה גאון, ובו קיימים שינויים מפליגים מנוסחו של רב 

  עמרם, והנוסח של הרמב"ם משולב משני הנוסחים. 
  

ַ&ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ה ַל  ְיָלה ַהּזֶ ִרים ְלָכל ה'ַהּלַ ּמ$ ָרֵאל ְלדֹֹרָתם־ׁשִ ֵני ִיׂשְ   ּבְ

יָמן ַיֲהדּות ֵלידוֹ ִמגְּ  י היָ ָה  ּתֵ ל וֹ בּ ַר , יִד ֲ$ צַ  ְיהּוָדה ַרּבִ י ׁשֶ יו יֵמ יְ . ץ"יִר ֲה ּמַ ַה , אחלַּ צַ  ִיְחָיא ַרּבִ  יוּ ָה  ַחּיָ
ַאַחת קּופֹות ּבְ ל ׁשֹותַהּקָ  ַהּתְ יָמן ַיֲהדּות ׁשֶ בֶ  יֹותוֹ ְה ּובִ , ּתֵ ִנים ד"י ןּכְ לּות ֵאְרָ$ה ׁשָ ּה , הַהְידּוָ$  עזַ וּ מ ּגָ  ּבָ
ְרׁשוּ  יָמן יְיהּוֵד  ּגֹ רֹום לֶא  ּתֵ ִדיָנה ּדְ ְתָלאֹות ִנְסּפוּ  ַהּגֹוִלים רֹבוְ  ַהּמְ ֶרךְ  ּבִ יִקים ָיד־ֵביְת כִּ  ֶנֶאְבדוּ וְ , ַהּדֶ ים ַ$ּתִ  ַרּבִ
בָּ . ׁשּוב־ִלְבִלי ׁשֶ י ָנַטל, רגַ ּכְ ַהְנָהַגת קלֶ ֵח  ְיהּוָדה ַרּבִ יָמן ְיהּוֵדי ּבְ ה ָמֹסֶרת ֶאת ְוֶהֱ$ִמיד ּתֵ ִפּלָ  ְמכֹוָנּה  ַ$ל ַהּתְ

ִמְנַה  לּות ָאבֹות גּכְ יָמן ּגָ ָ ׁשֶ  ,ּתֵ ְלֵהי עֹוד יָה ׁשֶ ָר ׁשּ ִ קּוַפת ִמׁשּ ית ּתְ ׁש  ּבֵ ְקּדָ אֹוָתם .ָהִראׁשֹון ַהּמִ  ךְ ָמלַ  ָיִמים ּבְ
ֵתיָמן י ֶחֶסד ָטהנָּ ׁשֶ , רצוּ נְ ַמ לְ ֶא  יִד ֲה ַמ לְ ֶא  םיַמ ִא ָה  ּבְ ַלּפֵ ִדיָנה ְיהּוֵדי ּכְ ֵני, ַהּמְ ַדע ִמּפְ ּיָ ל ׁשֶ ּכָ ֶהם ַהּנֹוֵגַ$  ׁשֶ  ּבָ

יֹום ֶזה ָהָיה .קזֵ נָּ ִה לְ  ֹופוֹ ס ִניָסן ב"י ּבְ ַסח ְלַחג ְוִנְרֶאה ָסמּוךְ , ּבְ ר, ַהּפֶ ֲאׁשֶ ֶלךְ  ּכַ  נוֹ בְּ  ֶאת ֹותנּ ְלַמ  ֶהְחִליט ַהּמֶ
א ְמַמּלֵ יו עֹוד ְמקֹומוֹ  ּכִ ַחּיָ יַח וְ  ּבְ ֶתר ִהּנִ רֹאׁשוֹ  תכוּ לְ ַמ  ּכֶ ֵר . ּבְ ר ָהָאב ךְ ּבֵ ָ ׁשּ נוֹ  ֶאת ַהְמא' ַאְזָהָרה ִהְזִהירוֹ וְ , ּבְ  ּבְ
ֶרה ְלַבל ֲחמּוָרה יהּוֵד  ִיְתּגָ ְמָלָכה יּבִ ְרצ ִאם ַהּמַ ָבִרים ָנֲ$מוּ  לֹא. ַמְמַלְכּתוֹ  ַ$ל ָיִמים ְלַהֲאִריךְ  ֹונוֹ ּבִ  ְלָאְזנוֹ  ַהּדְ

ל ן ׁשֶ ָהָיה, ַהּבֵ אי ִאיׁש  ׁשֶ ָרֵאל ְוׂשֹוֵנא ַקּנַ ָאִביו ִריסְת ִה  תוֹ ּפָ צְ ח'  ּוְברֹב, ִיׂשְ מֹוךָ  ֲאִני הָ$ ּדֵ  רַס ֲח  ְוִכי: "ְוָאַמר ּבְ  ּכָ
ֵקִנים ּוְכמוֹ  ם ַהּזְ ְעּתָ ּדַ ָכל ֲ$ֵליֶהם תֶפ ֶר ּטָ ִמ  ׁשֶ זְ  ּכְ ּמַ א ַ$ל ָ$ִליִתי לֹא? ִקיִניםׁשֶ ּסֵ לּוָכה ּכִ א ַהּמְ ִביל ֶאּלָ ׁשְ  ּבִ

ל ִזְכָרם ֶאת ִלְמחֹות הּוִדים ׁשֶ ִדיָנה ַהּיְ ּמְ ִמיָדם ּבַ ֵני ַ$לֵמ  ּוְלַהׁשְ ָניו ְורוּ ָח "! ָהֲאָדָמה ּפְ ל ּפָ ֶלךְ  ׁשֶ  ְוהּוא, ַהּמֶ
ַכַ$ס ִלְבנוֹ  ָאַמר ֶמ : "ָ$צּור ּבְ ָ ן ְלךָ ־רִהׁשּ ֲ$ׂשֶ ־ּפֶ ה ָברּדָ כַּ  הּתַ י, ַהּזֶ ְהֶיה ַאֲחִריְתךָ  ּכִ ַלֲ$ָנה ָמָרה ּתִ ןל ּטֵ בִּ ". ּכְ  ַהּבֵ

יֹכֶלת ׁש יֵּ  הַמ  ְוִכי: "ְוָאַמרל זוּ לְ זִ יו בְּ ָר בָ ת ּדְ ֶא  הּוִדים ּבִ לּום? ִלי ַלֲ$ׂשֹות ַהּיְ ָיָדם בֶר ֶח  ֵיׁש  ּכְ "? ינִ גֵ ְר ָה לְ  ּבְ
ָבִרים ֶהְתֵאם ָהיוּ  ֵאּלוּ  ּדְ ַרר ַלֹחק ּבְ ָ ׂשּ ֵתיָמן ׁשֶ י, ּבְ יֵדיֶהם בֶר ֶח  ִעם ָלֶלֶכת ָאסּור הּוִדיםיְּ לַ  ּכִ ׁשֹוֶנה, ּבִ  ּבְ

ַקיְּ  יםיִּ ִמ קוֹ ּמְ ַה  ֵמָהֲ$ָרִבים ּמְ סּוק ֶאת םִמיׁשֶ ךָ ־'ְוַ$ל ַהּפָ ִמיד הֹוְלִכים ְוֵהם, ְחֶיה'ִת  ַחְרּבְ ֵהם ּתָ ׁשֶ  ֲחגּוִרים ּכְ
ה. ּוְרָמִחים ָרבֹותֲח בַּ  נוֹ  ֶאת ְלָהִניא ָהָאב ִנּסָ ר ,ּבְ ּסוּ  קֹוְדִמים ְמָלִכים ַ$ל לוֹ  ְוִסּפֵ ּנִ ל ַצֲ$ֵדיֶהם ֶאת רצֵ ְלָה  ׁשֶ  ׁשֶ

הּוִדים ַמִים־ִמן ְוֶנֶ$ְנׁשוּ  ַהּיְ ָ ָבִרים אּוָלם, ַהׁשּ ְרבְּ  ְוַאף, לֹותֵר ֲ$  ָאְזַנִים ַ$ל ָנְפלוּ  ַהּדְ ן ֶאתר ֵת יוֹ  וּ נּדִ ס ַהּבֵ  ְלַטּכֵ
ם ֵ$ָצה ֶהְקּדֵ לִ  לַ$ ַהּפֹ  ֶאל מוֹ ָמ זְ  ֶאת ּוְלהֹוִציא ,ּבְ   .ְוִעּכּוב היָּ ִה ׁשְ  יּבְ

ֵליל ִניָסן ד"י ּבְ ִדיַקת ֵליל, ּבְ עֹוד, ָחֵמץ ּבְ הּוִדים ּבְ בָ  ֲ$סּוִקים ַהּיְ ִחּפּוׁש  םיֶה ּתֵ ּבְ חֹוִרים ָחֵמץ ּבְ  ּבַ
ס, ָדִקיםּסְ ּובַ  ּנֵ ל ֶאת ֶהָחָדׁש  םיַמ ִא ָה  ּכִ ְסְלִמים יוינָ ִמ ֲא ַמ  ּכָ דבַּ  הלָ ְפ ִת לְ  ,ָהֲאדּוִקים ַהּמ' ְסּגָ דֹול ּמִ בָּ  ַהּגָ . ִעירׁשֶ

ְדָר  ֲאִזיִנים ֶאת ִסיתְלָה  ֵהֵחל, וֹ תׁשָ ּבִ ֶנֶגד ַהּמַ ִדיָנה ְיהּוֵדי ּכְ י ְוַ$ל, ַהּמְ  ֵ$תבְּ  ָהעֹוָלם ִמן םְלַהֲ$ִביָר  ֵיׁש  ּכִ
נּות. "ַאַחת ּוְבעֹוָנה ּמְ ז ִהְזּדַ ֶלךְ  ָאַמר", ָלנוּ  ִהיא ּפָ ַ$ , "ֶהָחָדׁש  ַהּמֶ ֶ$ֶרב ָמָחר נוּ יֵת נִ כְ ּתָ  ֶאת ְלַבּצֵ  ּבוֹ  ְיָלהלַּ בַּ , ּבָ

הּוִדים ַסח ַחג ֶאת חֹוְגִגים ַהּיְ ם ִסיםנָּ ְמכ'  ֵהם ֶזה ּוְבַלְיָלה, ַהּפֶ ּלָ יֶהם ּכ' ָבּתֵ ִמיד לכַ נוּ  ְוָכךְ , ַחדיַ בְּ  ּבְ  אֹוָתם ְלַהׁשְ
ַבת יךְ ", ןִסּמָ  ָלֶכם ִיְהֶיה ְוֶזה"". ַאַחת־ּבְ ֶלךְ  ִהְמׁשִ ר, "ְוָאַמר ַהּמֶ ֲאׁשֶ ְמעוּ  ּכַ ׁשְ ת ַקֲ$ַרת קֹול ֶאת ּתִ ֹחש:ֶ  ַהּנְ

ַ$ל ג־ׁשֶ ד ּגַ ְסּגָ לוּ , ַהּמִ ֶכם ִהְתַנּפְ ּלְ הּוִדים רַֹבע ַ$ל ּכ' ֶיְדֶכם םיכֶ ֵת בוֹ ְר ַח וְ  ַהּיְ ל םֶה ֵמ  וּ יּ ַח ְת  ְולֹא, ּבְ ָמה ּכָ ". ְנׁשָ
ְסְלִמים רוּ ִהְתּפַ  יםבִ ָה לְ ׁש' ּמְ ַה  ַהּמ' יֶהם ּזְ בְּ  ְלָבּתֵ ׁשֶ ֲאַות ֵ$יֵניֶהםּכְ אי וּ נְוִהְתּכֹונְ , ַצחֶר וָ  םָנָק  ּתַ ֲחׁשַ  ְליֹום ּבַ

ֳחָרת ין. ַהּמָ ֲאִזיִנים ּבֵ ם ָהָיה ַהּמַ ִהְת , ֶאָחד ְיהּוִדי ּגַ ְנעּוָריו םּתֵ יַ ׁשֶ ֶהְתֵאם ְלִהְתַאְסֵלם ץלַ ֱא נֶ וְ  ּבִ ַרר ַלֹחק ּבְ ָ ׂשּ  ׁשֶ
ֵתיָמן ָאז ֵס  ַאךְ , ּבְ ַמר ִלּבוֹ  רֶת ּבְ ַבר. ַ$ּמוֹ  יִלְבנֵ  ִניםֱאמוּ  ׁשָ זֵ  ּדְ  רֹוִאים ּוְבֵאין, ִלּבוֹ ־ַ$ל ֵהִעיָקה ַהּנֹוָרָאה ָרהַהּגְ

ים ּכִ ר קּום ְלָמֳחָרת ִהׁשְ ָבִרים ֶאת ְוִסּפֵ ׁש . "יִדיִח בָּ  ְיהּוָדה ר' הּוִדיַהיְּ  נוֹ כֵ ׁשְ לִ  ַהּדְ ךָ  ֲאִני ְמַבּקֵ ּלֹא ִמּמְ ה ׁשֶ ַגּלֶ  ּתְ
ָ  דלוּ יְ  ְלַאף ֶזה סֹוד יַ$  ֲאָבל, הִאׁשּ ֵני ִעם ַיַחד ִלְברַֹח  ְלךָ  ֲאִני ַמּצִ ךָ  ּבְ ְחּתְ ּפַ ֵדי, ִמׁשְ ּלֹא ּכְ ּסָ  ׁשֶ  ִעם ַיַחד הֶפ ּתִ

הּוִדים יךָ ֶח ַא  ל ֵ$יָניו". ַהּיְ זֵ ַה  עַמ ׁשֵ לְ  כוּ ָחׁשְ  ְיהּוָדה ר' ׁשֶ ָנה ֲאָתר־ְוַ$ל, ָרהּגְ  ִאּמוֹ ־ֲאִבי בוֹ ָס  תיבֵּ  לֶא  ְוָ$ָלה ּפָ
י ָהָיה, יִד ֲ$ צַ  הְיהּוָד  ַרּבִ ְפָלג ןָזֵק  ָאז ׁשֶ יָון, מ' ֵ$יָניו ּוִמּכֵ ְמַ$ט  ִמּזֶֹקן דוּ בְ כָּ  ׁשֶ יתוֹ  חַת ּפֶ ִמ  ָיָצא לֹאּכִ א, ּבֵ  ֶאּלָ

ב ִלי ָיׁשַ י ָחׁש , נוֹ וֹ רִעוְּ  ַלְמרֹות. ַהּתֹוָרה ֶאת נוֹ רוֹ כְ זִּ ִמ  ְוָגַרס קֵס ְפ ֶה  ּבְ ַ$ר יִד ֲ$ צַ  ְיהּוָדה ַרּבִ ּצַ ל ּבַ  ֶנְכּדוֹ  ׁשֶ
ְכַנס ּנִ ַמע ּוְלַאַחר, ְלֵביתוֹ  ׁשֶ ָ ׁשּ ּנוּ  ׁשֶ ַבר ֶאת ִמּמֶ זֵ  ּדְ ד ָאַמר, ַהּנֹוָרָאה ָרהַהּגְ חֹון ִמּיָ ִבּטָ י ָנא ַמעׁשְ : "ּבְ  ֶנְכּדִ

ָקר ֶצר ֲ$ַצת זֹוִהי, ַהּיָ ה ַהּיֵ ַנּסֶ ּמְ ךָ  ֹנַ$ ְמ לִ  ׁשֶ ָראּוי ְלִהְתּכֹוֵנן ִמּמְ ַסח ְלַחג ּכָ קֹוִלי ַמעׁשְ . ַהּפֶ  ְלֵביְתךָ  הנֵ ּוְפ  ּבְ
בָּ ְוַה  ה ה"ּקָ ֶכד עֹוד". ֶפֶלאוָ  ֵנס נוּ ּמָ ִע  ַיֲ$ׂשֶ יתוֹ  יֹוֵצא ַהּנֶ א ַאֵחר ְוִאיׁש , ִמּבֵ י לֶא  ּבָ  ְוֶהֱ$ִניק, יִד ֲ$ צַ  ְיהּוָדה ַרּבִ
ַלח. ַהַחג יכֵ ְר צָ לְ  דבָּ כְ נִ  ְסכּום לוֹ  י ׁשָ ׁש  ָקָטן ַנַ$ר ְיהּוָדה ַרּבִ ּנוּ  ּוִבּקֵ ר לֶא  ָלֶלֶכת ִמּמֶ ּדָ ר ַהּקַ ֵלי ַהְמַיּצֵ , ֶחֶרס־ּכְ

ָ$ה ֶאְצלוֹ  ש:ְוִלְרכֹּ  ְבֵרי ַאְרּבָ ה. ֵאָליו ׁשּובלָ וְ  יםִס ָר ֲח  ׁשִ ֶלד ָ$ׂשָ ָחַזר, תוֹ וָ צְ ִמ כְּ  ַהּיֶ ם ּוְכׁשֶ י ָרׁשַ  ְיהּוָדה ַרּבִ
בֵּ ־ַ$ל ֹקֶדׁש  מֹותׁשְ  ׁש , יםִס ָר ֲח ַה  יּגַ ֶלד ּוִבּקֵ יַח  ֵמַהּיֶ ַאְר  אֹוָתם ְלַהּנִ עּבְ   . הָמ וּ אְמ  רּפֵ ְלַס  ילִ בְּ , ִעירָה  רּוחֹות ּבַ

יַ$  ְמָחה תֶס נֶ כְּ ַה  ְלֵבית ָהְלכוּ  ָהִעיר ְיהּוֵדי ְוָכל, ַהַחג ֵליל ִהּגִ ׂשִ ת ַהַחג  ּבְ ִפּלַ ְללּו ֶאת ּתְ ּוְבִדיָצה ְוִהְתּפַ
ִהְתרֹוְממּות ָהרּוַח  ל וֹ בּ לִּ ׁשֶ  יִדיִח בָּ  ְיהּוָדה ר'ֵמ  חּוץ, ּבְ ׁשֹות ּלוֹ ְוכ'  ּמוֹ ִע ־ּבַ ה ְלַאַחר. ָגהָא ְד וּ  ֲחׁשָ ִפּלָ  ךְ לַ ָה , ַהּתְ

ד, רֶד ּסֵ ַה  ַלֲ$ִריַכת בוֹ ָס  ִעם יִדיִח בָּ  ְיהּוָדה ר' ּדּוׁש  ְלַאַחר ּוִמּיָ ַמע ַהּקִ ָאה קֹול ִנׁשְ ַקֲ$ַרת ַהַהּכָ ת ּבְ ֹחש:ֶ  ַהּנְ
רֹאׁש  ּבְ ד ׁשֶ ְסּגָ ֶכד, ַהּמִ ר ְוַהּנֶ ֶבָהָלה ִנּתֵ קֹומוֹ  ּבְ ָ לַ . ִמּמְ ה ְואׁשּ ב ִנּסָ יעוֹ  ַהּסָ ַלט לֹא הּוא ַאךְ , ְלַהְרּגִ ַ$ְצמוֹ  ׁשָ  ּבְ

ג ַ$ל ְוָ$ָלה ִית ּגַ ֵדי ַהּבַ ְתַרֵחׁש  ֶאת ִלְראֹות ּכְ ה. ַהּמִ הּוִדים ֶאת רֹוֶאההּוא  ְוִהּנֵ ִבים ַהּיְ יֶהם יֹוׁשְ ָבּתֵ  ְועֹוְרִכים ּבְ
ְלַח  ֶאת ְבֵני ַהַחג ןׁש' ֵ$יַנִים. חּוץבַּ  ְתַרֵחׁש ּמִ  הַמ  יםיֹוְדִע  ְוֵאיָנם, ְמָלִכים ּכִ  יֹוֵצא םיַמ ִא ָה  ֶאת ָרָאה ָקמֹות ּבְ

רֹאׁש  ל ֲ$ָנִקית הָר יָּ ׁשַ  ּבְ ׁשִ  ׁשֶ ֵניֶהם, ֶחֶרב יׁשֹוְלֵפ  ֲאָלִפים תְבַ$ ּכְ ּפְ ׁשֶ הּוִדים רַֹבע ןוּ וּ ְלכִ  דֹותָ$ מוּ  ּכְ  ַאךְ , ַהּיְ
ֶלא הְלַמְרבֵּ  ל ֶנֶ$ְצרוּ  ַהּפֶ ים ּכָ דֹולֹות ֵאׁש  בֹותֲה לַ  מּול לֶא  ָהֲאָנׁשִ ְרצוּ  ּגְ ּפָ ד רַֹבעלָ  ִניָסהכְּ בַּ  ְלֶפַתע ׁשֶ  ִמּצַ
ה. ִמְזָרח ֶלךְ  ִנּסָ לַֹח  ַהּמֶ ה ִלׁשְ ּמָ ֵדי ׁש ֶפ נֶ  יזֵּ ַ$  לֹוֲחִמים ּכַ לוּ  אּוָלם, ָהֵאׁש  חֹוַמת ֶאת ִלְפרֹץ ּכְ ְרפוּ  ַהּלָ  ִנׂשְ

ְדָהמֹות ֵ$יֵניֶהם לְלמוּ  ֶותּמָ לַ  ְקׁש . ַהּנִ ָדִדים ָהרַֹבע ֶאל ִלְפלֹש:  ָהרֹוְצִחים וּ ּבִ ם אּוָלם, ָהֲאֵחִרים ֵמַהּצְ  םׁשָ  ּגַ
ְנעוּ  ֵאׁש  בֹותֲה לַ  ִלְפֵניֶהם ָ$ְמדוּ  ּמָ נִ  ֶאת ׁשֶ ְר ־ַ$לּובְ , םְסָת יּכְ  ֶאת ְלָהִפיק ִהְצִליחוּ  ְולֹא ָלֶסֶגת ֶנֶאְלצוּ  םָח ּכָ
ת. ְזָמָמם ֹבש:ֶ ִנים ּבְ ֶלךְ  ָ$ָלה ּפָ ֵקן ָאִביו לֶא  ֶהָחָדׁש  ַהּמֶ הְוַה , ַהּזָ יט ּלָ י ֲהֵרי: "ְוָאַמר ְלזּולזִ בְּ  ָ$ָליו ִהּבִ  ִהְזַהְרּתִ
ּלֹא אֹוְתךָ  הּוִדים ְלָהִציק ְלַנּסֹות ׁשֶ ה, ַלּיְ ה ְוִהּנֵ ה רֹוֶאה ַאּתָ ּמָ י ּכַ ן" ".ָצַדְקּתִ   �       !"ה' אֹוְיֶביךָ ־לכָ  יֹאְבדוּ  ּכֵ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ   ַהּקָ
ְדּתָ  ה ָלַדַ�ת ָצִריךְ  -  'ְוגוֹ  ְלִבְנָך  ְוִהּגַ י ,ְוָאַמְרּתָ  ָאַמר לֹא ָלּמָ ּכִ

ַבת ָדה ּתֵ ָאְמרוּ  ל"זַ  ְלַרּבֹוֵתינוּ  ִצינוּ ָמ  ַהּגָ וֵּ  ׁשֶ ְתּכַ ּיִ ּה  ןׁשֶ ּבָ
ָבִרים ים ּדְ ִגיִדים ָקׁשִ ה עֹוד. ּכְ ּיוֹ  אֹוְמרוֹ  ָקׁשֶ ַההּוא םּבַ

ַמר ּוְבָסמּוְך  ֲ&בּור רֹאֶמ  ּגָ �ה ל"זַ  ַרּבֹוֵתינוּ  ְוָדְרׁשוּ  ,ֶזה ּבַָ ׁשָ ּבְ
ה ּצָ ּמַ ְיָלה ְוהּוא ,'ְוגוֹ  ּוָמרֹור ׁשֶ ּלַ ּיֹום ְולֹא ּבַ ן־ְוִאם, ּבַ לֹא ּכֵ

א לֹוַמר לוֹ  ָהָיה ֲ&בּור ֵלאֹמר ְלִבְנָך  ְדּתָ גַּ ִה ְו  ֶאּלָ ַוֲאִני ,ֶזה ּבַ
 �ָדה ְזַמן יֹוֵדַ הּוא ַהַהּגָ אֹוְמרוֹ  ָלַדַ�ת ָצִריךְ  עֹוד. ְיָלהּלַ בַּ  ׁשֶ

ָבר ְוהּוא ֵלאֹמר ְדּתָ  ָאַמר ּכְ י ְוִנְרֶאה. ְוִהּגַ ן ּכִ ךְ ֶר ּדֶ ־ַ�ל ְיַכּוֵ
ם תנוּ גְ בִּ  ַמְתִחיל ל"זַ  אֹוְמָרם ַבחבְּ  ּוְמַסּיֵ תנוּ גְּ  ֹיאַמר, ׁשֶ

ל ֲאבֹוֵתיֶהם י ָהָאבֹות ׁשֶ בָ  ָהָיה לֹא ּכִ ח רּדָ ּבָ ְוהּוא, ְמׁש+
ְדּתָ  אֹוְמרוֹ  ָבִרים ְוִהּגַ ים ּדְ , םֶה ֵמ  ֶנֱ�ָקׁש  ָהָאָדם בּלֵ ׁשֶ  ָקׁשִ
ךְ  ְוַאַחר ם ּכָ ַבחבְּ  ְמַסּיֵ ֲאִמירֹות ֵלאֹמר אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, ׁשֶ

חֹות ּבָ ִחיםְמׂשַ  ְמׁש+ ב ֶאת ּמְ ּיֹום ְוָאַמר .אֹותוֹ  יםִד ֲ� ַס ְמ וּ  ַהּלֵ ּבַ
ֶמ  הֹוִדיַ� , ַההּוא יק ׁשֹוןְל  ֶתקּבְ י ַצּדִ ְיָלה ּכִ יֹום ַההּוא ַהּלַ

ָחׁש  ְולֹא .ָיִאיר ֹוםיּ ּכַ  ְוַלְיָלה אֹוְמרוֹ  ְוהּוא ,ַלְיָלה לֹא ,אֵר ִיּקָ 
ְטֶ�ה ּתִ ׁש  יֹום לֹוַמר ׁשֶ ֶ  הִמּמַ  ,ַמּמָ ַמרׁשּ ֲ&בּור רֹאֶמ  ּגָ ,ֶזה ּבַ

הּוא �ת ׁשֶַ ׁשְ ה ּבִ אֹוְמָרם 'כוּ  ַמּצָ ּיֹום ָסַמךְ  יּכִ  ְואּוַלי. ל"זַ  ּכְ ּבַ
ְדּתָ  ִעם ַההּוא י ְוִהּגַ ם ּכִ ְכַל  ֶזה ֵנס ּגַ ָדה תוַ ְצ ִמ  לּבִ עֹוד. ַהַהּגָ
אֹוְמרוֹ  ִיְרֶצה ָאַמר ִלְהיֹות, ֵלאֹמר ּבְ ְדּתָ  ׁשֶ יַנח ,ְלִבְנָך  ְוִהּגַ ּתֵ

ן לוֹ  ׁש יֶ  ִאם ן לוֹ  ֵאין ִאם ,ּבֵ ְלמּוד ,רטוּ ּפָ  ִיְהֶיה ּבֵ לֹוַמר ּתַ
�  ,ֵלאֹמרַ ל־לׁשֶ ִנים־ּכָ יד ָצִריךְ  ּפָ ינוֹ  ֲאִפּלוּ  ְלַהּגִ ְלֵבין ּבֵ

 �ן־ִאםְוכּו'  ּתֹאַמר ְוִאם. מוֹ ְצ ַ ה ּכֵ ְואּוַלי ?ְלִבְנָך  ָאַמר ָלּמָ
ֶאְמָצעּות ּבְ ּתּור ׁשֶ ן ֵמִבין ֲאִני ַהּיִ לֹא ְולֹא ּכֵ ר. ּורּת יִ  ּבְ ְוֶאְפׁשָ

ְרֹמז עֹוד ּיִ א ׁשֶ ְדּתָ  ְמרוֹ וֹ ּבְ ִאם, ְלִבְנָך  ְוִהּגַ יד ׁשֶ ָדה ַיּגִ ַהּגָ
יד ה' הוּ ּכֵ זַ יְ  ןיָ נְ ִע בָּ  ָהֲאמּוָרה ּגִ ּיַ ּלֹא ּוְכֵדי ִלְבנוֹ  ׁשֶ ְטֶ�ה ׁשֶ ּתִ

ְוָקא לֹוַמר   :ֵלאֹמר ָאַמר ֶזהָל , ּדַ
ֲ&בּור ָרַמז אּוַלי - ֶזה ּבַ ֵתַבת ׁשֶ ָהְרׁשּוִמים ִמְצֹות ב"י ֶזה ּבְ

ַחג ַסח ּבְ ָבִרים ג', ַהּפֶ ָדה, ּוָמרֹור הַמּצָ  ַסחּפֶ  ּדְ ְיֵמי ְוז', ְוַהּגָ
ְוהּוא, ה"זֶ  רּפַ ְס ִמ ּכְ  ב"י ֲהֵרי, ּוב' א' יֹום ְוִקּדּוׁש , ַהַחג

ֲ&בּור אֹוְמרוֹ  ה ֶזה ּבַ   :'ְוגוֹ  ָ&ׂשָ

  
  

בי"ד בניסן הביאו קין והבל את מנחתם, וישע ה' אל 
הבל ואל מנחתו. כך הוא לפי תרגום יונתן בן עוזיאל, 

אליעזר מובא שהדבר אירע בליל אך בפרקי דרבי 
  ט"ו בניסן, בו אירעו מאורעות רבים בישראל.   

�  

בערב פסח, באו נעמי ורות משדה מואב לבית לחם, 
". היה ָהִעיר ֲעֵליֶהן ַוּתֹאַמְרָנה ֲהֹזאת ָנֳעִמי־ַוֵּתֹהם ָּכל

זה בזמן השופטים, ובועז הוא אבצן שהיה השופט 
  ב'תשצ"ג. שנים ונפטר בשנת  7העשירי, שפט 

�  

בי"ד בניסן ג'ת"ד, החל צום שלושת ימים כעצת 
אסתר המלכה לביטול גזירת המן, ויש נוהגים לערוך 
בט"ז בניסן 'סעודת אסתר' שבו מוסיפים מאכל 
לסעודת היום השני של חג הפסח, לכבוד המשתה 

כדי  ,שהביא לתליית המן. המנהג נזכר בשל"ה ועוד
גו לאכול מאכל להזכיר שבחו של הקב"ה, ורבים נה

  לשון בהמה. כמו החת"ם סופר שאכל בו  ,מיוחד
�  

בי"ד בניסן שנת ג'תשפ"ט בשלהי הבית השני, נתלה 
מפני שכישף והסית והדיח את ישראל.  ,אותו האיש

המוזכר במסכת סנהדרין שהיה תלמידו של רבי 
  יהושע בן פרחיה, היה אדם אחר בזמן מוקדם יותר. 

�  

ובו אירעו  ,תינו ממצריםבט"ו בניסן יצאו אבו
מאורעות רבים כמפורט בפיוט "אז רוב נסים הפלאת 

  אחר ההגדה של פסח.  שרבים נוהגים לומרבלילה" 
�  

שלושה מגדולי ישראל שהזריחו לעם ישראל 
בגלות קשורים זה אחר זה בפסח, הרמב"ם נולד 
בי"א בניסן, ה"בית יוסף" נפטר בי"ג בניסן, והגר"א 

כמו שאמרו חז"ל במסכת  מוילנא נולד בט"ו בניסן,
מגילה, "לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר 
  בריתי אתם, שהעמדתי להם בית רבי וחכמי דורות". 

�  

בכ' בניסן שנת ד'תשצ"ח, נפטר רב האי גאון בהיותו 
  בן צ"ט שנה, ומאז בטלה הגאונות בבבל.

?  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  
קּוָפה ךְ ׁשֶ ֶמ בְּ  יֶּ  ּתְ ְזָרה ֶמתְמס' ֶלת ּגָ י, האֹוְסְטִריָּ  ֶמְמׁשֶ ֵביָתם ַח ֵר ָא לְ  ְלֶפַסח ַמּצֹות ָהאֹוִפים ַ$ל ּכִ  רּפַ ְס ִמ  ּבְ
ֵדי, יםִר כְ נָ  י זֹאתבָּ  ְלהֹוִכיַח  ּכְ ם ֲ$ִליַלת ּכִ ֶקר ַהּדָ ׁשֶ ל תְנִקּיוֹ  םיֶה ֵת וֹ צּ ַמ וּ , ָדּה ְיסוֹ  ּבְ ם ִמּכָ ל ּדָ . נֹוְצִרים ׁשֶ

ר ּפָ י ַ$ל ְמס' ֶמְלָקא ר' ָהַרּבִ יֶק  ׁשְ יתוֹ  לֶא  ַהּנֹוְצִרי נוֹ כֵ ׁשְ  ֶאת ְלַהְזִמין סוּ נָא  ָהָיה הּוא ַאףׁשֶ , ּבּוְרגׂשְ לְ ִמּנִ  ּבֵ
ֵליל ֶדר ּבְ הְוַה , ַהּסֵ ָדה ְלִסּפּור ַמֲאִזין ָהָיה ּלָ ָמה ַהַהּגָ ְרּגְ ּת' ָפתוֹ  ׁשֶ ךְ . ִלׂשְ ִנים רִמְסּפַ  ָ$ְברוּ  ּכָ ַה  ַ$ד, ׁשָ הׁשֶ  ּלָ
ִמְנֲה  ִגילָר  הַנֲ$ׂשָ  ְיָלה ֵגיּבְ ר, ַהּלַ יַ$  ְוַכֲאׁשֶ ַ$ם ִהּגִ י ּפַ ֶמְלָקא ַרּבִ ָדה ְלִסּיּום ׁשְ ים ֶאת ְוָקָרא ַהַהּגָ ּלִ  ַהּמִ

ָנה" ָאה ְלׁשָ לָ  ַהּבָ ירּוׁשָ א", ִיםּבִ ַמִים ָיָדיו ָנׂשָ ָ ֵדי, ַהּקֶֹדׁש  ׁשֹוןלְ בִּ  ְוָאַמר ַלׁשּ אֹותוֹ  ּכְ  וֹ ִרּבֹונ: "ָיִבין לֹא ּגֹוי ׁשֶ
ל ָכל ךָ ׁשְ ֲאַבּקֶ ! עֹוָלם ׁשֶ ל ָלׁשֹון ּבְ ה־ׁשֶ ׁשָ ּקָ ְגַאל, ּבַ ּתִ לּות אֹוָתנוּ  ׁשֶ י, ַהּזֹאת ֵמַהּגָ ׁש  ּכִ ּיֵ ָבר ֲאִני ִמְתּבַ ֵני ּכְ  ִמּפְ

ה ַהּגֹוי ֹוֵמַ$ , ַהּזֶ ׁשּ ָנה יִמּדֵ  זֹאת ׁשֶ   ". ְענוּ נֹוׁשָ  לֹא ַוֲ$ַדִין ,ֵמָחָדׁש  ׁשָ
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ּה  י ַרּבָ ל ָהָראׁשִ י, ּוִניסּת  ׁשֶ ים ַרּבִ ְרֵנס, יׁש ִע לְ בֶּ  ַחּיִ יֵמי ִהְתּפַ ָהְיָתה ַמּכֶֹלת ֵמֲחנּות יוָר עוּ נְ  ּבִ ַבֲ$לוּ  ׁשֶ . תוֹ ּבְ
ֶ$ֶרב ָריוִמּמַ  ֶאָחד יְלַ$ְרבִ  ָראָק , ֶאָחד ַסחּפֶ  ּבְ יר, ּכָ  ַהֲחנּות ֶאת לוֹ  ּוָמַכר ֶהָחֵמץ ְמִכיַרת ןִעְניַ  ֶאת לוֹ  ִהְסּבִ

ל לַ$  ְסכּום ּה ָת לָ כוּ ּתְ ־ּכָ עּוט ּבִ יֹום. ּפָ ל ִראׁשֹון ּבְ ַסח ׁשֶ אוּ , ּפֶ ה ּבָ ּמָ רוּ  חַר אֹ  יֵר בְ וֹ ע ּכַ י, ָלַרב ְוִסּפְ  ָהַ$ְרִבי ּכִ
ַתח י וֹ בּ ׁשֶ  ֵמַהּמּוָצִרים ִלְמּכֹר ְוֵהֵחל ַהֲחנּות ֶאת ּפָ א. ָהִעיר ְלַ$ְרִבּיֵ ּלֵ י ִהְתּפַ ים ַרּבִ ָבר ַ$ל ַחּיִ  ןכֵּ ׁשֶ , ַהּדָ

ֵ$יָניו ְוָהָיה יונָ ָמ ֱא נֶּ ִמ  ָיהָה  ָהַ$ְרִבי ֶחְזַק  ּבְ ר הּוא ַאךְ , ןָמ ֱא נֶ  תּבְ ּבֵ ה ְולֹא ְצמוֹ ַ$  ַ$ל ִהְתּגַ ְכִרי ֹנַ$ ְמ לִ  ִנּסָ  ֵמַהּנָ
יךְ  ה ָאַמר לֹא ְוַאף, ִלְמּכֹר ְלַהְמׁשִ ךְ . ִעְנָיןבָּ  ִמּלָ ַסח ְיֵמי ָ$ְברוּ  ּכָ י, ֶזה רַאַח  ֶזהבָּ  ַהּפֶ  ְכִריַהנָּ  ָ$ַמד יֹום ּוִמּדֵ

ֲחנּות זֹון ְפׁשוֹ נַ  תוַּ ַא כְּ  ּוָמַכר ּבַ ָהָיה ֵמַהּמָ ּה  ׁשֶ י, ּבָ ים ְוַרּבִ ל קֵת ׁשוֹ  ַחּיִ ַאֲהָבה ֲ$רוֹ צַ  ֶאת ּוְמַקּבֵ מֹוָצֵאי. ּבְ  ּבְ
ִביִעי ל ׁשְ ַסח ׁשֶ יַ$ , ּפֶ ל ְלֵביתוֹ  ָהַ$ְרִבי ִהּגִ י ׁשֶ ים ַרּבִ י: "לוֹ  ְוָאַמר, ַחּיִ  ִאם ִלְראֹות ךָ ְת וֹ ּס נַ לְ  ָרִציִתי, ַרּבִ
ר ּתּוַכל ּבֵ ֲ$ִדי ֹנַ$ ְמ לִ  ְולֹא ַ$ְצְמךָ  ַ$ל ְלִהְתּגַ ִכיָרה ֶאת ּבַ ֲ$לּות ָמֵלא. ַהּמְ דֹוָלה ךָ ְת קוּ ְד צִּ ִמ  ֲאִני ִהְתּפַ  ַהּגְ

הְוִה , הּוִדיתַהיְּ  ַהֲהָלָכה ַ$ל ךָ ְת יָר ִמ ׁשְ וּ  ל ךָ לְ  ּנֵ ְסּפְ  ּכָ ל ךָ ּכַ רּוָטה ַ$ד, ַהַחג ְיֵמי ִמּכָ   "...ַאֲחרֹוָנהָה  ַהּפְ
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ַאַחת יר, יוָת וֹ ׁש ָר ּדְ ִמ  ּבְ ּפּור ֶאת בוֹ ׁש ְט כְ וֹ ּס ִמ " ֵנֶזר ינֵ בְ ַא "ָה  ִהְזּכִ יַ$  ָנהַמְת  בַר  ַ$ל ַהּסִ ִהּגִ  איָ נְ וּ ּפ ּפַ  ִעירלָ  ׁשֶ
ד ׁש  םָ$ ָה  ֶאת ְוִלּמֵ ּיֵ ּצֹות ֶאת ָללּוׁש  ׁשֶ נוּ  ִיםַמ 'בְּ  ַהּמַ ּלָ ֵני ֵהִבינוּ  לֹא. 'ׁשֶ וָּ  ָהִעיר ּבְ ּכַ הּוְכנוּ  ִיםַמ לְ  ָנתוֹ ׁשֶ  ׁשֶ

עֹוד ךְ  ְוָלנוּ  מֹוֵ$ד ִמּבְ ֶמׁשֶ ְיָלה ּבְ ֵדי ַהּלַ ְצַט  ּכְ ּיִ נוּ ׁשֶ בוּ , ּנְ וָּ  ְוָחׁשְ ּכַ נּו' ַמִים ָהְיָתה ָנתוֹ ׁשֶ ּלָ ּלוֹ , 'ׁשֶ , ְצמוֹ ַ$  ׁשֶ
אוּ  ּוְלָמֳחָרת ׁש  ּבָ ּנוּ  ְלַבּקֵ יר ַ$ד, ַמִים ִמּמֶ ִהְסּבִ ַאל. ָהֱאֶמת ַ$ל ִמיָדםֱ$ ְוֶה  םָת עוּ ָט  ֶאת ָלֶהם ׁשֶ  ינֵ בְ ַא "ָה  ְוׁשָ

ם, "ֵנֶזר רוּ  ָמה ְלׁשֵ ּנוּ  ,ֶזה ִסּפּור ל"ֲחזַ  ִסּפְ ּמֶ ּמִ ֵרר ׁשֶ ה ִמְתּבָ ּמָ י ּכַ ֵני ָהיוּ  ָהֲאָרצֹות ַ$ּמֵ א? "איָ נְ וּ ּפ ּפַ  ּבְ , ֶאּלָ
יב ְקׁשוּ  ל"ֲחזַ , "ְוָאַמר ֵהׁשִ ָהְיָתה יםַהֲחָכִמ  מּוַנתֱא  לֶד גֹּ  ֶאת וּ נלָ  ְלַהְראֹות ּבִ ׁשּוִטים ְיהּוִדים ְלאֹוָתם ׁשֶ , ּפְ

ּלֹא ַאף־ַ$ל ֵני ָהיוּ  ׁשֶ יךְ ". ּתֹוָרה ּבְ ֶמֶתק ְלׁשֹונוֹ  ְוִהְמׁשִ הָהָבה : "ְוָאַמר ּבְ  ָהָיה הָמ , ְלַ$ְצֵמנוּ  ְלָתֵאר ְנַנּסֶ
יַ$  ָהָיה ִאּלוּ  ִמְתַרֵחׁש  ֵאיָנּה  ַאֶחֶרת ְלִעיר ינוּ ֵמ יָ בְּ  ַרב ַמּגִ ַחת ׁשֶ ׁש  ְודֹוֵרׁש , תוֹ גָ ָה נְ ַה  ּתַ ּמֵ ּתַ  ְוַרק ַאךְ  ְלִהׁשְ
ֵמיָמיו ּלוֹ  ּבְ ל תיַּ ִפ ֲא לַ  ׁשֶ ל םיֶה ֵת וֹ צּ ַמ  ּכָ ֵני ׁשֶ אי. ָהִעיר ּבְ דֹוָלה ְמהּוָמה ּפֹוֶרֶצת ָהְיָתה ַוּדַ ךְ ־ַ$ל ּגְ ם ּכָ ּלָ  ְוכ'

ֵכן, ְוטֹוֲ$ִנים ִדיםְר ִמְתָמ  ָהיוּ  ל ָמיויֵמ ? ֲהִיּתָ יםוּ  ֲחׁשּוִבים ָהַרב ׁשֶ ל יֹוֵתר ְקדֹוׁשִ ִים ִמּכָ  ְוָהיוּ ? ָהֲאֵחִרים ַהּמַ
ִדים אֹותוֹ  ּבוֹ  חֹוׁשְ יֶּ  בַר  ּבְ א ּדֹוֵרׁש  ְוֵאינוֹ  ׁשֹונֹות ּוְפִנּיֹות ְנִגיעֹות לוֹ  ׁש ׁשֶ ֵני אּוָלם. ְלַ$ְצמוֹ  ֶאּלָ  איָ נְ וּ ּפ ּפַ  ּבְ

ן ָ$ׂשוּ  לֹא א, ּכֵ אוּ  ֶאּלָ דֹוָלה םֲחָכִמי מּוַנתֱא בֶּ  ָנהַמְת  ְלַרב ּבָ ְפָלָאה ּגְ אוּ  ֶזה ְוֶאת, ּומ' ֵדנוּ  ל"ֲחזַ  ּבָ   ". ְלַלּמְ
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ָנה ִעּצּומוֹ  ,ַאַחת ׁשָ ל ּבְ ֶדר ֵליל ׁשֶ ָ$ה, ַהּסֵ ׁשָ י ּבְ ַרּבִ ְנָחס ׁשֶ ל ּה בָּ ַר  ריצֶ ילִ בִּ  ּפִ ְלַח  לֶא  בֵס ֵה , ׁש ְט נְ ֶר ֶס  ׁשֶ  ןׁש'
ל ִעם ַיַחד רֶד ּסֵ ַה  ֵני ּכָ ְתחוּ  יםבִּ ְוַהְמס' , וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ּבְ ֶלת ֶאת ּפָ ֹפךְ " ִמיַרתֲא  ִלְפֵני ַהּדֶ  ִנְכַנס", ךָ ֲחָמְת  ׁשְ
ְכִרי ַתעֶפ לְ  קֹוִמי ַהּנָ ׁש  ַהּמְ ּמֵ ִ ׁשּ ַט  ּוְבָידוֹ , ּגֹוי' תבָּ 'ׁשַ כְּ  ׁשֶ ְרצֹוִני. "ֶהָחֵמץ ְמִכיַרת רׁשְ ׁש  ּבִ  ַ$ל ְסִליָחה ְלַבּקֵ

ֲאִני ָ$ה ַמְפִריַ$  ׁשֶ ׁשָ ֶחֶרת ּכֹה ּבְ ָטר אּוָלם, "ֶהָ$ֵרל ָאַמר", ְמא' ְ ה ַהׁשּ י ַהּזֶ ָחַתְמּתִ י ּבוֹ  ַהּיֹום ָ$ָליו ׁשֶ ּתִ  ָרַכׁשְ
ל ֶהָחֵמץ ֶאת ֵני ׁשֶ י. ְמנּוָחה ִלי נֹוֵתן לֹא, ָהִעיר ּבְ ֵני ִעם ַיַחד ָ$ַבְרּתִ יְח ּפַ ִמׁשְ  ּבְ יָמהָה  ַ$ל ּתִ  ַוֲאִני, ְרׁשִ

אן רֹוֶאה לָּ  יםִח לָּ מ' ְמ  סֹוֲחִרים רּפַ ְס ִמ  ּכָ אן ֹותיּ ֲחנ'  ֶהםׁשֶ ִעיר ּכָ א ֲאִני ֵראּוִמְתיָ , ּבָ ּמָ ה ׁשֶ ְרִמית ַמֲ$ׂשֶ  ֵיׁש  ּתַ
אן ם ְלתֹוךְ  ִלּפֹל ֲאִני ְוָ$ִתיד ּכָ ּתָ ׁשּוט ִאיׁש . ִרׁשְ ִעְניְ  ֵמִבין ְוֵאיִני ֲאִני ּפָ ין ינֵ ּבְ ט ּדִ ּפָ ֶסף ַאף ִלי ְוֵאין, ּוִמׁשְ  ּכֶ

ִכיַרת רּתָ י' ְמ  ין־עֹוֵרךְ  ִלׂשְ יָּ  ּדִ ׁש  ְוָלֵכן, ָ$ַלי ֵגןׁשֶ ל ֲאִני ְמַבּקֵ ָטר ֶאת ְלַבּטֵ ְ ה ַהׁשּ ָחַתְמנוּ  ַהּזֶ , ַהּיֹום ָ$ָליו ׁשֶ
ְמנּוָחה ִליׁשֹן ַלֲחזֹר לכַ וּ אי ׁשֶ ֵד כְּ  ל". ּבִ יםַהְמס'  ּכָ ִחיד אּוָלם, םָת ָמ ׁשְ נִ  ִעְמֵקי ַ$ד ִנְבֲהלוּ  ּבִ ּלֹא ַהּיָ ד ׁשֶ  ִאּבֵ

ּתֹונֹוָתיו ֶאת ַ$ְצמוֹ  ָהַרב ָהָיה ֶ$ׁשְ ה, ּבְ ד טיׁשִ וֹ ׁשֶ ְכִרי ַיִין ּכֹוִסית ִמּיָ ּוב לוֹ  ְוָאַמר, ַלּנָ ִיׁשּ  ּוִבְמנּוַחת ַ$תַהּדַ  ּבְ
ֶפׁש  ְרצֹוְנךָ  ִאם: "ַהּנֶ ל ּבִ ה זוֹ , ָקהְס ִע ָה  ֶאת ְלַבּטֵ ִריׁשָ ֶקת ּדְ ְצּדֶ יָון אּוָלם, ּומּוֶבֶנת מ' ר ִמּכֵ ּבָ ד' ּמְ אן ׁשֶ  לֹא ּכָ

לִּ  ֶהָחֵמץ ַ$ל ַרק א, יׁשֶ ל ָחֵמץבְּ  ֶאּלָ ָאה ָלהְלַמְע  ׁשֶ ים סֹוֲחִרים ִמּמֵ ָרִטיִּ  ַוֲאָנׁשִ  ֶאת ְלַהְזִמין ילַ ָ$ , יםּפְ
ם ּלָ יָבהילִ  ּכ' ְתךָ  ֶאת ָלֶהם ֹסרְמ לִ וְ  ׁשִ ׁשָ ּקָ ם. ּבַ ךְ  ְלׁשֵ חֹות־ְלָכל ֲאִני ָזקּוק ּכָ מֹונָ  ַהּפָ  ַ$ד ָיִמים הִלׁשְ

ַאְצִליַח  ם ֶאת סנֵּ ְלכַ  ׁשֶ ּלָ ִאיר ֵביְנַתִיםוּ , ּכ' ר ֶאת ַנׁשְ נּ ־ַ$ל ַהֶהְסּדֵ ָבָריו. "וֹ ּכַ בֹוִנים ּדְ ל ַהּנְ  לוּ ִהְתַקבְּ  ָהַרב ׁשֶ
ל ִלּבוֹ  ַ$ל ְכִרי ׁשֶ ָצא ּוְלַאַחר, ַהּנָ ּיָ ל ָקמוּ  ,ׁשֶ יםַהְמס'  ּכָ ֲהָקָלה ְוָאְמרוּ  ּבִ ְמָחה ּבַ ֹפךְ : "ּוְבׂשִ  ךָ ֲחָמְת  ׁשְ
ר ַהּגֹוִיים־ַ$ל ר ָלכֹותְמ ַמ ־ְוַ$ל ,ְיָדעּוךָ  לֹא ֲאׁשֶ ְמךָ  ֲאׁשֶ ׁשִ   ". אוּ רָ ָק  לֹא ּבְ

�  
כִּ  ׁשֶ י ֵהןּכְ ְלּבִ טּבּוָקרֶ  ִעירבָּ  ם"ַהּמַ רֹוַמְנָיה ׂשְ ּבְ ּה  וּ יָה , ׁשֶ ים ְיהּוִדים ּבָ ִהְתַרֲחקוּ  ַרּבִ ֶרךְ  ׁשֶ  ַהּתֹוָרה ִמּדֶ

ְרָאה ם ָלַחם ְוהּוא, ְוַהּיִ ָכל ֶנְגּדָ ֶרךְ  ּבְ ַ$ם. ּדֶ ב ּפַ ָהל רֹאׁש  וֹ ֶאְצל ָיׁשַ ל ַהּקָ טּבּוָקרֶ  ׁשֶ ָהָיה, ׂשְ  ָרחֹוק ׁשֶ
ִמיַרת ְ ת ִמׁשּ ה, ַהּדָ ִנים ִמיִדיָדיו ֶאָחד ִנְכַנס ְוִהּנֵ ל ָהַרּבָ י ׁשֶ ְלּבִ א ם"ַהּמַ ּבָ ֵני. רוֹ ּקְ ְלבַ  ׁשֶ ימּוס ִמּפְ יג, ַהּנִ  ִהּצִ

י ְלּבִ ב ֶאת ם"ַהּמַ ְפֵני ְלָידוֹ  ַהּיֹוׁשֵ בֹוד ִלי ׁש יֶ : "לוֹ  ְוָאַמר, ָהַרב ּבִ יג ַהּכָ ָפֶניךָ  ְלַהּצִ , נוּ ֵת לָּ ִה ְק  רֹאׁש  ֶאת ּבְ
הּוא ם ְיהּוִדי ׁשֶ ְלָחן ֶאת ַהְמַקּיֵ ' ִה  ךְ וּ רָ$  ַהׁשּ יךְ ", ּורדּ ּבְ ִחּיּוךְ  ְוִהְמׁשִ ֵליל ַרק ֲאָבל: "ַמר ּבְ ַסח ּבְ   "...ּפֶ

�  

  

ַסח־חֶזַב " ר ,'ַלה הּוא ּפֶ ַסח ֲאׁשֶ י־ַ&ל ּפָ ּתֵ ָרֵאל־ְבֵני ּבָ ִמְצַרִים ַרק לֹא -" ִיׂשְ ַסח ּבְ ּבָ ַה  ּפָ י ַ&ל ה"ּקָ ּתֵ ָרֵאל־ְבֵני ּבָ א, ִיׂשְ ם ֶאּלָ ג ּפֹוֵסַח  ינוּ ֵמ יָ ּבְ  ּגַ ּבָ ַה  ּוְמַדּלֵ   ,ְבָיכֹולּכִ  ה"ּקָ
יט ְוֵאינוֹ  ֹוָתיוִמדּ  ַ&ל ּוַמֲ&ִביר ל יֶהםַמֲ&ׂשֵ  ַ&ל ַמּבִ ָרֵאל ׁשֶ ל הּוא ,ְראּוִיים ֵאיָנם ִאם ְוַאף, ִיׂשְ ַר  ְלָפָניו רּוַח  ְלַנַחת העֹוָל וְ  ָרצֹוןּבְ  ֲ&בֹוָדָתם ֶאת ְמַקּבֵ  'תפארת שלמה')(. ךְ ִיְתּבָ

  
ָהָיה ֶאָחד ִניָ&  ר, ְרָיןאוֹ ־רּבַ  ׁשֶ ים ּובוֹ  רֶפ ֵס  ִחּבֵ רּוׁשִ  ּדְ

יִריםַל  אֹותוֹ  ַמֲ&ִניק היָ ָה ְו , ֶנְחָמִדים , ְיֹכֶלת ֵליֲ& ּוַב  ֲ&ׁשִ
ֶדֶרְך  וֹ בּ  ּתֹוְמִכים ָהיוּ  לוּ ְוַהּלָ  בֹוד ּבְ ֶ&ֶרב. ּכָ , ֶאָחד ַסחּפֶ  ּבְ

ארוֹ  ַ&ל ּבֹותְמר$  הֹוָצאֹות גוּ ְר ּתָ ׂשְ ִה  ה ְוהּוא, ַצּוָ  ֶאת ִנּסָ
לוֹ  יִרים דַח ַא  לֶצ ֵא  ַמּזָ הַה . ְפרוֹ ִס  ֶאת לוֹ  ְוֶהֱ&ִניק ָהֲ&ׁשִ  ּלָ

ן יחוֹ , ֲחִטיָפהּבַ  ֶפרּסֵ ּבַ  ִעּיֵ ְלָחן ַ&ל ְוִהּנִ $ הּוא ,ַהׁשּ ׁשֶ יַ&  ּכְ  ַמּבִ
רּמְ ַל  ִלי לֹוםׁשָ ְל רֹו ְט וֹ ּופ ֵלב־בֶר ּקֶ ִמ  ּתֹוָדה ַחּבֵ לּום.  ּבְ ּכְ

ר לוֹ  ָאַמר ה יֹוֵדַ& : "ַהְמַחּבֵ ֶ&ֶרב אֹוְמִרים ֵאין ַמּדּוַ&  ַאּתָ  ּבְ
ֵני? ְלתֹוָדה ִמְזמֹור ַסחּפֶ  ּמְ  ִמּפְ  יוָת נוֹ ּבְ ְר ָק  יםּבִ ר$ ׁשֶ
ל יוָת אוֹ ָצ הוֹ ְו  ַסח ַחג ׁשֶ  חֹוָבה ְיֵדי ּבוֹ  יֹוְצִאים ְוֵאין, ַהּפֶ

ְלַבד 'ּתֹוָדה' ְיֵדי־ַ&ל א, ּבִ ל ְנִתיָנהּבִ  ֶאּלָ ׁש ־ׁשֶ   "...ַמּמָ

  

  

  
ִבְרּכַ  ַאל תּבְ ָרֵאל ּגָ ָדה ִיׂשְ ַהּגָ ּבַ ל ׁשֶ ַסח־ׁשֶ  הּוא חּסָ ַהּנ$ , ּפֶ

ר וּ ", ִחיםָס ַהּפְ ־ןּוִמ  ִחיםָב ַהזְּ ־ִמן םׁשָ  ְוֹנאַכל" ְסּגָ ַבּמ$
מֹוָצֵאי ֶנֱאַמר ּבְ ת ׁשֶ ּבָ  ִחיםָס ַהּפְ ־ִמן" ְך ֶפ ְלֵה  אֹוְמִרים ׁשַ

ּנּוי ֶאת ֵארָב ְל  יםּבִ ַר  טוּ ּבְ ַח ְת ִה ְו ", ִחיםָב ַהזְּ ־ּוִמן ִ . ַהׁשּ
ָבִרים קֹורְמ  ָנה ַהּדְ ׁשְ ּמִ ְפָסִחים ּבַ  ִחיםָב זְ  ֶנֱאַמר םְוׁשָ  ּבִ

ּמִ  ַאְך , ִחיםָס ּוְפ  ָנהּבַ ּבַ  ׁשְ  ְך ֶפ ְלֵה  ֶנֱאַמר ָמָראגְּ ׁשֶ
ּזוֹ  ּכֹוְתִבים םׁשָ  ְוַהּתֹוָספֹות ְרָסה ׁשֶ כֹוָנה ַהּגִ  ְוֵכן, ַהּנְ

ְתבוּ  ה ּכָ ּמָ ַהזְּ  ִראׁשֹוִנים ּכַ אֹוָתם קֹוְדִמים ִחיםָב ׁשֶ  ׁשֶ
ַסח ִלְפֵני אֹוְכִלים ר לֹא דָח ֶא  ַאף ַאְך , ַהּפֶ ֵ ין ְמַפׁשּ  ּבֵ

י ּתֵ ְרָסאוֹ  ׁשְ ין תַהּגִ בּוַ&  ֶאְמַצע ּבֵ ָ ת ְלמֹוָצֵאי ַהׁשּ ּבָ , ׁשַ
ָבר ְואֹוְמִרים ַהּדָ י ָטעּות בֹותְק ִע ּבְ  נֹוַצר ׁשֶ בֹות ָראׁשֵ , ּתֵ

יק ְעּתִ ַהּמַ , ִחיםָב ַהזְּ ־ּוִמן ִחיםָס ַהּפְ ־ִמן ש"במ בַת ּכָ  ׁשֶ
יס, דמוּ ְל ּתַ 'ּבַ ׁשֶ  הנָ 'ׁשְ ּמִ ּבַ  ּוֵבאּורוֹ  ְדּפִ ַתר ְוַהּמַ  ֶאת ּפָ
י בֹותַה  ָראׁשֵ ר. ת'ּבָ ׁשַ  יֵא ָצ 'וֹ מּבְ  ּתֵ ַ&ל ּוְמַסּפֵ  ּתֹוָרה' ּבַ

ִמיָמה ָאִביו', ּתְ ֲה  לוֹ  ָאַמר ׁשֶ ֱאֶמת ׁשֶ  ַגםׁשֶ  ַטַ&ם ֵאיןּבֶ
ִפי וּ נּ יֶר ִא ׁשְ יַ , רֶד ּסֵ ַה  ֶאתְך פֹ ֲה ַל  ֹסֶרת ּכְ ֶלת ַהּמָ ּבֶ   . ַהְמק$

  
י � ה  ּכִ ץ ְוִנְכְרָת� ל־ֹאֵכ�ל ָחֵמ�  )  שמות יב, טו(׀ ּכָ

הַמֲ&  סֹוֵחר ׂשֶ ָהָיה, ֶאָחד ּבְ  ֵליֲ& ּבַ  ֵאֶצל סְוִנְכנָ  יֹוֵצא ׁשֶ
ּזֹות ַ&ם. ִמְסָחרוֹ  ְלֶרֶגל םיָנְכִריִּ  ֲאח$ ן ּפַ ּמֵ ַ&ל ֵאֶצל ִהְזּדַ  ּבַ
ה ּזָ ֹחל ֲאח$ ַסח ַהּמֹוֵ&ד ּבְ הְוַה , ּפֶ דוֹ  ּלָ ּבְ  רָכ ׁשֵ  כֹוסּבְ  ּכִ

ָ ׁשֶ  ְוַהּסֹוֵחר ַסח ַכחׁשּ ּפֶ ָתה ַהּיֹום ׁשֶ ֵהִבין. ּנוּ ִמּמֶ  ׁשָ ׁשֶ  ּכְ
ן רְלַאַח  ְכׁשַ  ִמּכֵ ּנִ ִאּסּור לׁשֶ ָנה, רמוּ ָח ֶה  ָחֵמץ ּבְ  לֶא  ּפָ
י ל ּה ּבָ ַר  ָנָתְנזֹון לאוּ ׁשָ  ֵסףיוֹ  ַרּבִ ׁש , בבוֹ ְל  ׁשֶ ּנוּ  ּוִבּקֵ  ִמּמֶ

ׁשּוָבה ְך ֶר ּדֶ  י לֶא  ָהַרב חוֹ ָל ׁשְ . ּתְ ַ&  ַרּבִ ְלז ְיהֹוׁש$ ה ִמּבֶ  ְוִצּוָ
ל ׁשּוָבתוֹ ּתְ  ִעם ַלֲחזֹר ָ&ָליו י ׁשֶ י הוּ ּוָ ִצ . ָהַרּבִ ַ&  ַרּבִ  ְיהֹוׁש$

חּוץ יוָק ָס ֲ&  ֶאת לּסֵ ַח ְל   ְלֶאֶרץ תְוַלֲ&לוֹ , ָלָאֶרץ ּבְ
ָרֵאל ַמע. ִיׂשְ ָ ׁשּ ׁשֶ י ּכְ ׁשּוָבתוֹ  ֶאת לאוּ ׁשָ  ֵסףיוֹ  ַרּבִ ל ּתְ  ׁשֶ

י ׁש , ָהַרּבִ ּקֵ י, ּה ָר וֹ ְמק ֶאת ָלַדַ&ת ּבִ ַ&  ְוַרּבִ ַלח ְיהֹוׁש$  לוֹ  ׁשָ
ָבִרים קֹורְמ  יּכִ  ִדְבֵרי ַהּדְ ְדָרׁש  ּבְ ת ַ&ל הּבָ ַר  ַהּמִ  ְמִגּלַ
סּוק ִנְדַרׁש  םׁשָ , יָכהֵא  ֵאיָכה ַהּפָ ּבְ ְלָתה" ׁשֶ  ְיהּוָדה ּגָ

ָאְכלוּ  ַ&ל", ֵמעִֹני ר, ֶפַסחּבְ  ָחֵמץ ׁשֶ ּבֵ אן ּוִמְסּתַ  ִמּכָ
עֶֹנׁש  לּות הּוא, ֶפַסחּבְ  ָחֵמץ ֲאִכיַלת ׁשֶ  הוּ ּוָ ִצ  ְוָלֵכן, ּגָ
יתוֹ  הּגֹוֶל  ִלְהיֹות ָבר הּוא ְוִאם, ִמּבֵ יִּ , הּגֹוֶל  ּכְ  ֶלהגְ ׁשֶ
י ֶנֱהָנה. ַהּקֶֹדׁש  ְלֶאֶרץ ׁשּוָבה לאוּ ׁשָ  ֵסףיוֹ  ַרּבִ  ֵמַהּתְ

ְך ־ַ&ל ְוהֹוִסיף ֵכן, ּכָ ּלָ ה ְטֶ&ֶמתמ$  ׁשֶ ּלָ ה ַהּמִ  ְוִנְכְרָת�
י ִיםגֵּ ַטַ&ם ּבְ  ָחֵמץ אֹוֵכל ְלַגּבֵ ֵדי, ְרׁשַ ָכְך  זּמֵ ְלַר  ּכְ ּבְ

ּקּון ַהּתִ ל ׁשֶ ֶפַסח ָחֵמץ ֹוןֲ&  ׁשֶ ִים ְיֵדי־ַ&ל הּוא ּבְ ְרׁשַ  ּגֵ
הּוא לּות ְויֹוֵצא ֵמַאְרצוֹ  ְמֹגָרׁש  ׁשֶ ּגָ ם  הּוא ְוֵכן, ּבַ ּגַ

ָפסּוק יי"ט:  ּבְ � ה  ּכִ ֶצת ְוִנְכְרָת� ל־ֹאֵכ�ל ַמְחֶמ� ׀ ּכָ
ל �ָרֵא ת ִיׂשְ ֲ!ַד� &ֶפׁש ַהִהוא# ֵמֽ  ֶ&ֶמתְט מ$  םׁשָ  ְוַגם, ַהּנֶ

ַבת ַטַ&ם ְוִנְכְרָתה ּתֵ ִים ּבְ ְרׁשַ   )אדמו"רי בעלז( .ּגֵ
 .
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