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מצרים יציאת  בניסי  ההתבוננות  - ה ' אני  כי  וידעתם 
אמונה לידי תביאנו
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äùòéå äùåòå äùò åãáì àåäå ,ìëä åãéáå ,ìëä

êåðéçä øôñá áúë ïëå .íéùòîä ìëì(àë äååöî)
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õøàä áø÷á 'äéðåîë ïéà éë òãú øåáòá øîàå ...
- õøàä ìëáèéìù àåäù ,úìåëéä ìò úåøåäì
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ïéà ,íéñéð íìåëù åðéø÷îå åðéøáã ìëá ïéîàðù
ïéá íéáøá ïéá 'íìåò ìù åâäðîå òáè íäá

ãéçéááááááèéä íáéùäìå ,åéøáãá ïðåáúäì åðéìòå .
ìëä àìà íìåòá òáè ìë ïéàù - åðáì úåéîéðôá

'ä úàî úéñéð äâäðäáââââ.dyxtd x`aç ñ ô -

ילך א . בתום  'הולך כי העתידות, אחר ולהתבונן לחקור מבלי בתמימות יהבו  ה ' על  להשליך והעיקר

זי"ע מרימנוב הירש  צבי רבי הרה "ק וכדברי ÊÏÚ·Ó‡)בטח ', È"¯‰Ó)שאינו שאמר' דער ווארט, מיין  אויף

אלע  זיי פון בעסער מאכט לשאול' ‰·�ÌÈ)יודע ¯‡˘Ó ¯˙ÂÈ ‰·ÂË ÏÂ‡˘Ï Ú„ÂÈ Â�È‡˘ Ô·‰ Ï˘ Â˙‚‰�‰˘ ,È¯·„ ÏÚ ÂÎÓÒ˙),

דכל ויודע בתמימות הכל ומקבל ח"ו , תרעומת לו אין ולעולם  וקושיות שאלות שום שואל  שאינו כלומר

עביד. לטב רחמנא דעביד מה 

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

נ"י(È¯‰Ó"„)הגה "ק שלום  מו"ה  הה "צ לבנו  אמר חג התקדש  בליל  זי"ע  ‡ËÙ‡)מבעלזא „"·‡ ÌÈÓÈÏ)אז שהיה 

ישנו הנה לו ואמר וכו '. והוצאתי גאולות ד' נגד הוא כי הן, ואמר כוסות, ד' שותין למה הידעת ילד, עוד

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

אותו, שרואים צדיקים  שיש  עושיםאומרים , יותר הרבה ואמר, לשמים, עיניו נשא שאין(‡ÂÏ)ואח"כ

אותו  שרואים מאותן  ומאמינים אותו עכ"לרואים ,('¯ÙÒÏ ‰·¯Ó' Ì˘· Ì˘ ‡·Â‰).

זי"ע הרי"ם' ב'ליקוטי כן כתב ˆ„ÌÈ˜È)וכבר ÈÁ·˘ Í¯Ú)רבינו הפליג אחת ‰¯Ì"È)פעם 'ÈÁ‰)של מצדקותו

חמתך  שפוך  כשאומרים הדלת כשפותחין ההגדה באמירת פסח שבליל  וסיפר זצ"ל, ביהודה הנודע  הגאון

ואמר ביתו , שאצל המדרגות מכל הנביא אליהו את ומלווה  הולך ÂÓˆÚ)היה  ÏÚ) אליהו את רואה שהיה לא

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

אליהו  מגילוי גדולה הוא כזאת ואמונה .אותו,

ויום .ב. יום  בכל  הללו  הרמב"ן דברי את שילמדו  לחסידיו  ציווה  זי"ע  אהרן' ה'בית שהרה"ק ידוע

בשפתיוג. להוציאם  רק ולא בה, ולהעמיק להתבונן הוא מצרים יציאת סיפור מצות שעיקר ופשיטא

כאב  שחש למי משל  זה. בסיפור הנרמזים  האמונה  ביסודות היטב ויתבונן חובתו , ידי לצאת בכדי
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åðåùìëå'õøàä éøô'á ò"éæ ÷ñáòèéååî ÷"äøä ìù
(àá 'øô ùéøá)ãéáëä òåãî øàáì åàåáá

,íéèôù íäá äùòå åéãáòå äòøô áì úà ä"á÷ä

ìëä äéäùåéúåàìôðá ìàøùé éðá åçéùé ïòîì
åãáìî ãåò ïéàå íé÷åìàä àåä 'ä éë åòãéåìëå ,

ú÷ã÷åãîå úéèøô äçâùäá ìäðúî íìåòäããããäðäå' ,

הרופא  אל  החולה חזר כלל , ארוכה העלה  לא עדיין אך מסממניו, לו  נתן והלה הרופא אל  פנה  בגרונו, עז

השיב  התרופה, בנטילת דברו את קיים  האם  הרופא שאלו  ממנו , משה שלא מחלתו  על בפניו והתלונן

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

לך  תעלה כן ידי ועל  נימוחה, שהיא עד בפה הרבה  למוצצה שיש  קיימי', ל'מציצה זו כי מכיר, אתה 

ב'בליעה 'ארוכה  דרכו אין - האמונה להשרשת המועיל מצרים יציאת סיפור נמי הוא זה דרך על ומרפא.

בו תאיר ואזי בדמו, שיבלע עד ועוד עוד במחשבתו ולהתבונן 'למצוץ' האדם על אלא חפוזה, ובאמירה 

הטהורה . האמונה  אור

שכשם חז"ל  שרמזו  בקערה, הביצה הנחת טעם  לבאר זי"ע אייגר לייבל'ע  רבי הרה"ק  שאמר מה  ויזכור

תשאר  לאו ואם  אפרוח, ממנה יצא אותה לחמם  עליה  תשב אם בתרנגולת, תלוי עתידה כל  זו  שביצה

פסחים  בלילי מצרים יציאת סיפור הוא כיו"ב בעלמא. ÏÂÎ‰)ביצה ‰�˘‰ ÏÎ· ÔÎÂ)מה ליבו  אל  ישים  אם  ,

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

ככל כי אמונה. עניני כל לגבי אלו  מדיבורים  נלמד ואנו לשעתו. רק  הכל יהא לאו ואם האדם , מהות

תימוט לא אשר כיתד בלבנו אמונתו הקב"ה  יטע  כך ועוז  שאת ביתר ˙¯Ê"Îשנתעמק  ˙�˘ '˙Ó‡ ˙¯Â˙'· Ê"ÈÚÎ)

(ÔÂ˘‡¯ ÏÈÏ..

„)כתובד. ‚È ˙ÂÓ˘)חודש באיזה יודעין היינו לא 'וכי רש "י ופירש האביב', בחודש יוצאים  אתם  'היום

חמה לא לצאת, כשר שהוא בחודש אתכם  שהוציא שגמלכם, חסד ראו להם, אמר כך אלא יצאו ,

בלבם מקום נשאר לגאולה ' ומשעבוד לאורה  'מאפילה  צאתם  בעת וכי פלא, והוא גשמים', ולא צינה  ולא

גדול נס  לו  שנעשה  בשעה כאלו בזוטות יחשוב דמי וכדומה, בחוצות השוררת וצינה ' 'חמה אודות לחשוב

להפליא  מדוקדק כזה  קטן דבר ואף בעלמא, מקרה  דרך הנעשה  בעולם דבר שום  שאין ומכאן, כזה, ונפלא

ופרט פרט  כל  על  לבירה מנהיג יש כי עליונה, בהשגחה

יוסף, במכירת שהחלה  למצרים בירידתם היה  אפילו וכן בהפסד  ולא בריווח לא לאדם יגיע שלא

מדוקדק  בחשבון שמיא מן  לו שנקצב ממה יותר זה קמאיבכהוא רמזו  וכך ,(„ÂÚÂ ÌÏÚ˜Ó ‡·Ò‰) בדברי

בפסוק Î‰)רש"י ÊÏ) נכאת נושאים  וגמליהם מגלעד, באה  ישמעאלים אורחת והנה  ויראו עיניהם 'וישאו 

ערביים של  דרכן שאין  צדיקים של שכרן מתן להודיע משאם , את הכתוב פרסם 'למה וברש "י ולוט', וצרי

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

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

לאו . או  טוב  ריח  אם סביבו נודף ריח איזה מינה' 'נפקא איזה  אז  היש הקב"ה ובגשמיות שאין  אלא,

נימא  כמלא אפילו עליו מהנקצב  יותר צער שום האדם על  בנוסףמביא עליו נגזר לא רע' ש'ריח  וכיוון ,

כמנהגם. שלא – ולוט ' צרי 'נכאת הערביים  עמם שישאו  השמים מן סיבבו ה'מכירה ', 'עיקר'לעצם  היודע

ומידה  בפלס מדוד עליו בא אשר הצער שכל  ביודעו ולברכה, לטובה חייו ישתנו יצטער זה, לא ולעולם ,

השלימה . לטובתו  לו  מהמגיע  יותר השום  כקליפת אפילו

בעת  וכי פרוטות, כמה ועוד כסף רובל אלפים אלפי חברו את שהלווה לעשיר דומה , הדבר למה הא

שהפרוטות  מפני טעמא, והיינו  שלא, פשיטא שלוה, הבודדות הפרוטות את המלווה  לו יזכור החוב פרעון

השלימות, בתכלית פעלו תמים והצור כן, הדבר אין הקב"ה  אצל  אולם הגדול , בסכום  ומתבטלות נבלעות

השערה . כחוט מדוקדק , בחשבון אם  כי השמים  מן יורד דבר שום  ואין
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äçâùä ïéîàäì íáì âôéå ,íéòùøî ÷åçø úîàá
åæë úéèøôáùò íåù ïéàå ,åòáöà ó÷åð íãà ïéàù

ïîæá íà éë ,÷øæð ïáà íåù ïéàå ,ø÷òðå ùáé
äðè÷å äìåãâ äòåðú íåù ïéàå ,åì éåàøä íå÷îå

õøàáù úåâøãîä ìôù ãò ïåùàøä íåöîöä ïî
åîùá åúîëç éôë êøáúé åúàî ìëä ,õøàì úçúå

åãåáëìååúãîå åúîëçå åúå÷ìà úåìâì,'êøáúé
ì"ëòääääàéä 'íéøöî úàéöé úøéëæ' úåöî ïëìå .

בניסי  וניצלו  נסיעתם באמצע  המוות מרכבות קפצו אשר ה 'מלחמה', בימי חרב פליטי אותם  אל נא לך

קר  או  חם ההם בימים היה האם אותם ושאל  לחיים , ממוות שלג,ניסים או  גשם ירד האם יבש, או  לח ,

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

לאו . או גשם  יורד אם  כמימרא לרגע 

וזו מדוקדק, בחשבון הוא זה דבר ואף  בעולם , הנעשה ופרט  פרט כל  על משגיח  שהקב"ה האמת אך

ובמשקל . במשורה  במידה נפסק  כגדול קטן דבר שכל  בדעתו  שישריש מצרים, מיציאת ללמוד האדם חובת

אוה . כעס לידי לעולם  בא אינו ה ', ציווהו לא אם יארע  אשר בעולם דבר אין כי האדם מאמין כאשר

ה '. במאמר אלא מאליו נעשה לא להכעיסו כדי בו שיש  הדבר גם  שהרי גאוה,

החיד"א שכתב כמו הזה  בלילה  בפרט  למעשה נוגעים  Ê)והדברים  ÔÓÈÒ 'Ú·ˆ‡· ‰¯ÂÓ'),לי 'יראה וז "ל.

ליכנס עילה ומבקש פותחות לו  עושה היצה "ר כן ועל  עליונים, באורות בתוקף כשמש  מאירה הזו  שהלילה 

המשרתת או  הבית מבני ÒÚÎ‰Â)באחד ˙˜ÂÏÁÓ‰ È„È ÏÚ),הכל ויעביר הדלת תנעל שלא בראשו עיניו והחכם  ,

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

לב' וטוב 'שמח אין אז כי מצב, בכל נפשו ושלוות דעתו  מיישוב לאבד שלא ולהזהר לשמור והעיקר

כאשר  אחת שבשנה אונגרין, רבני מגדולי זצ"ל  מסעליש שמעלקא שמואל  רבי הגה "צ על מסופר ממנו .

מכל החמץ  את אתמול כיום  שקנה  הגוי את מצאו  חמתך', 'שפוך באמירת הסדר  בליל הדלת את פתחו 

הנוכחים לפליאת הקנין, מן בו  לחזור שברצונו  בתוקף טען זועפות ובפנים  דאתרא, המרא ידי על  העיר בני

ב'עסק ' להתעסק  עצמו על  שנטל  על בלבבם עלה ומורא המכירה דבר על שמעו ביתו ובני שאשתו הסביר,

לאביהם לספר ומיהרו המשפחה  בני נחרדו  ומיד, תיכף הקנין את שיבטל  בו  דוחקים  והם כך, כל  גדול

הביתה הכניסו בחוץ , העומד הגוי אל יצא הנפש  ובשלוות עשתונותיו, איבד לא הרב הגוי, חרטת אודות

ישב  הרב דבריו , על הלה  חזר הדעת, ביישוב בקשתו  על לחזור ממנו וביקש  המקרבת, בלגימה  וקירבו 

והוא  עמו הצדק שאכן לו , והשיב בהרהוריו  הרב התעמק מלדבר משסיים לדבריו , ראש בכובד והאזין

לכל להודיע  בידו  אין לילה באישון וכעת מאד, מאוחרת והשעה היות אך המכירה, את לבטל מוכן

מבקש לכן החג, ימי שבעת את הקהילה בני כל חוגגים  הקרובים בימים וכן המכירה, ביטול  על הסוחרים 

פקפוק, שום  ללא המקח ויבטל העיסקה  שותפי כל  את יאסוף  ואז ימים , כשמונה  בעוד אליו  שיחזור ממנו 

חמתך  'שפוך כולם  אמרו ואז  בשלום...', מקומו  על  יבוא שהכל  אותם ותרגיע  ביתך בני אל  חזור 'ועתה 

הגוים '. אל 

חסיד  איש  היה  זי"ע מסטאלין אשר רבי הרה "ק אביו שאצל זי"ע, מקארלין אהרן' ה'בית הרה "ק סיפר

ובפרט שונות, בחומרות מחמיר בערצ'י ר' היה הפסח  חג עניני בכל  ז "ל, בערצ'י רבי ושמו מעם מורם 

על משגיח  היה היין בהכנת וכן קצירה, משעת החיטים על  שומר בעצמו  הוא שהיה  המצות, באפיית

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

והמצות  היין כאשר לב, וטוב שמח החג בערב מביתו  יצא וכך כוסות, לארבע  ויין צורכו  כדי שמורה  מצות

ה '. לפני אשר השלחן על  ערוכים  היו 

זוגתו עברה המדרש בבית בערצ'י רבי שהיה ¯ÁÂ)בשעה ˙˘˜ ‰˘‡ ‰˙È‰˘)השירצ"ל ונתפס  השולחן ליד
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(¯�ÈÒ) היין ונשברו, המצות נפלו וממילא השלחן, שעל המפה את אחריה גררה  משים  ומבלי במפה , שלה 

בלב  יצועה  על עלתה מרירות ומתוך צער, מרוב נפשה את האשה ידעה  ולא נשברו . הכלים  ואף  נשפך,

בעלה . על  כבד

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

שמיד  וברצונה הזה, כדבר עשה  ואיך הנכון מקומם  על והיין המצות את הניח שלא הזאת, התקלה בכל

השיב ל ולא חרפתו  החסיד שמע  הזמן אותו כל  מאתו , לחפשי וישלחנה פיטורין גט לה יתן החג אחר

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

והיין המצות את הרים לזאתובניחותא לבו  שת לא אעפ "כ הארץ , על שנפל ממה  בפסח  לאכול שלא שנהג [הגם

ביתו] מתוך  מריבה למנוע כדי בחומרות להרבות עתה עת שלא ודיצה .בידעו  בשמחה  הסדר את לערוך והתחיל ,

בכל ופעל האיר פלוני צדיק  של שסדר התלמידים בפני ומנה  המדרש , לבית מקארלין הרה"ק  נכנס למחר

איש כי כולנה , על עלה  בערצ'י רבי של הסדר 'אבל אחרים , בעולמות פלוני צדיק של ומעשיו  העולמות,

השיג...' שהוא מה  את השיג לא

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

להיות  שהזמינם  בחורים  כמה  בלווית מביהמ "ד היהודי חזר הסדר מלילות באחד הנפשית, הבריאות בקו

די  לא הבית' 'בעלת כי לראות הבחורים  נחרדו  הביתה כהכנסם ויהי זה, קדוש  בלילה שולחנו  על  סמוכים 

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

אל ונענה נפשו, בשלוות נשאר הבית' 'בעל אך  וכו '... הארץ על מושלכים  והיין המצות למעלה, מלמטה 

שולחן  ומוצא מביהמ"ד כשמגיע דווקא הכוונה  'חרותנו ' וכי באמת, חרותינו' 'חג תראו כאן הנדהמים, אורחיו 

באופן  הרי לשולחנו , סביב זיתים  כשתילי בנים  לרוב. וזהב כסף  וכלי עליה  פרושה  מפה  מטעמים, בכל  ערוך

הזה בבית כאן אך אלוקיו. בה' הוא שמח כזה במצב שרק  - זה  למצב 'משועבד' הוא אלא 'חרות' אינו  זה

האלוקים . הוא בה ' רק שמחתנו  וכל  עוה "ז לעניני שעבוד מכל  חרות באמת, 'חרות' זוהי ממש, להיפך שהכל

מן  לאכול האדם  שחייב הכזיתים זולת מצות לאכול  שלא מחמיר היה זצ"ל איגרא משולם רבי הגאון

הסדר בליל ˜¯Â·Â˙התורה ‰ÈÙ‡‰ ˙Ú· Ô‚Â‰Î Ô‰ÈÏÚ ÌÈÁÈ‚˘Ó ÔÈ‡ Ì‡ ÈÎ ,˙ÂˆÓ· ıÂÓÈÁÏ Ì˘˘Á· -ÍÎ ÏÚ ÌÈ„ÈÙ˜Ó‰ 'ÌÈ„ÈÁÈ' ˘È)

(ıÂÓÈÁ È„ÈÏ ‡Â·Ï „‡Ó Ô‰עצמו כשהוא היום , למצוות הסדר בליל  שאכל מצות אותן על מאד משגיח והיה ,

בוחן  היה אפיה  אחר עד קצירה ומשעת כתיקונה, הקודש  בעבודת שיתעסקו המלאכה  עושי גבי על  עומד

ודקדוקיה . פרטיה  בכל השלימות בתכלית הכל שיהיה  ובודק 

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

רעבונם בו ‰ıÓÁ)להשקיט  ˙‡ ÂÙ¯˘ ¯·Î ÈÎ)משהבחינה לילדים, אותן ונתנה  ה'מצות' את ראתה תומה לפי ,

ישיגו ומהיכן כהלכתן, המצות את לאפות הרב טרח יגיעות כמה ידעה שהרי מאד, נבהלה הרבנית בכך

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

הבינה פנים , במאור הרב בעלה  קיבלה  הביתה חזרה  כאשר אולם  עשתה , וכך הכנסת, מבית שישוב לאחר

הילדים, ידי על  בטעות שנאכלו המצות על וסיפרה  בבכי פרצה לכן המאורע, מן מאומה  יודע שאינו האשה 

אחרות'. מצות בבית אין וכי תבכי, כי לך מה ובניחותא, בפשטות השיב הגאון כן מששמע 

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

בדעתו עלה  לא השלימות, בתכלית בהשי"ת אמונתו ברוב כי בתשובתו, שהיתה ה'פשטות' הוא החידוש

המצות  את הצניעה לא שאולי זוגתו על לא ואף  המשרתת על  ולא הילדים על  לא ולהתרעם, לכעוס  כלל 

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

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

לכעס . לו שיגרום ופתח  מקום  שום  ראה ולא כלל , קפידה לו היה לא
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לברך  בניו נכנסו הסדר בליל  אחת ששנה  מנכדיו, מאחד שמעתי ז "ל בריזל  זלמן רבי הגה "ח על

שלחן  של המפה את ומשך קפץ ילדות שבמעשה  קטן ילד גם היה  הבאים בין החג, בברכת ולהתברך

ואמר  מעלה כלפי עיניו  את נשא החסיד בכך הבחין כאשר ויהי השמורה , מצות את לשבור וגרם ה 'סדר'

אייניקלעך...' זיסע  די אויף  ומשבחך לך מודה  הנני רבש "ע 'אה, כאלו,בשמחה  מתוקים נכדים לי שנתת  [על

המצות...] את שוברים הם כאשר רוב אף על להקב"ה  ולהלל  להודות זו, במידה  לחיות צריך לעולם כי והיינו  ,

י-ה, נהלל  נשימה כל  ועל  וקיימים , חיים  ואנחנו  שהם ורגע  רגע  בכל אלא לידתם, בעת רק  ולא חסדיו ,

לטב  רחמנא דעביד מה דכל  בידעו גם מה וטובו, חסדו ברוב ביומו  יום  מדי עמנו  שעושה  הניסים  על

לעולם . יכעס  שלא לו יגרום  וזה  השמים , מן יורד רע דבר ואין עביד

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

כל על פרטית השגחה שיש וידע נפשו, בכל  בהשי"ת  שהאמין אחר כי והפשוטה, התמימה האמונה

יתב "ש מאתו הכל שהרי לפניו, שקרו המאורעות  על כלל לכעוס בדעתו עלה לא ושעל , שייך צעד  ולא ,

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

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

ושניהםו . – יוסף  כנגד חזרת יסוד יעקב, כנגד מרור תפארת איתא, הק' האר"י של הקערה  בסדר והנה 

שצרותיו לאדם  נראה שהנה וללמדנו  ביניהם, להשוות ובא בקערה , מעמידים  שאנו ה 'סגול ' בתחתית

רבו לכאורה  פוטיפר ואשת האחים עם יוסף  צרות אך השמים , מן אליו הגיעו  ועשו  דינה  בלבן יעקב של

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

אדם ואין שקולין, ששניהם לומר הסגול  בתחתית שניהם עומדים  ולכן שמים , בידי הכל בידים  הנעשה

הם . שמים בידי 'ידיו ' גם  לעצמו ...כי רעה  גורם

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

מן  השפע  לו  בא שדרכו ה'צינור' אלא פרנסה  לו  המביאה  ה'סיבה' אינו וה'עסק ' היא, השמים  מן

שאם ה' אל  ויתפלל  הפרנסה, על  יבקש  אלא דווקא, מסוים בעסק מבטחו כל ישים  לא וממילא השמים,

ובהיתר, בריווח  לו מצויה פרנסתו  תהא פלוני עסק ידי על מזונותיו שיקבל  בשמים להאמיןנפסק  לא אך 

פרנסתו  לו המזמין  בהקב"ה אלא ההשפעה, .בצינור

היא  'חרות' כזאת ישיבה  וכי לחרות, זכר הסדר בליל שמאל צד על ההסיבה בחיוב לבאר אמרו כיו"ב

ומשמאלו ... מימינו  יינו  ונשפך שמאל  צד על נשען והוא השולחן, אצל  כדרכו  לישב לו כשא"א – דידן לגבי

– הפרנסה  בענין הוא למעשה  הנוגעים האמונה ומיסודי האמונה, בהשרשת אנו  עסוקים זו דבלילה אלא



פסח - הפרשה åבאר

àúéà'ï"áîø'á(èé å úéùàøá)çðì ä"á÷ä øîàù
äéä àì êë íâù óà ,'äìåãâ' äáéú úåðáì
'ñð'ì åëøöåä éëä åàìáå ÷éôñî äáéú ìù äìãåâ
íå÷î ìëî - 'äáåøîä úà ÷éæçî èòåî' àäéù

' ä"á÷ä ïë äååéöñðá èòîì éãëìëá êøãä ïë éë ,
íãàä ìò äìéçúù íéàéáðá åà äøåúá íéñéðä
úà ä"á÷ä äùòé æàå ,åãéá øùà ìëë úåùòì

'íéøöî úàéöé'á òåãî äù÷ äúòî ,'øàùääáøä
íéñéðá ä"á÷ä,úåëî øùòá íééøöîä úà äëäù -

àìäå ,íéúôåîå úåúåàá õøàå íéîù úåëøòî ããéùå
òéðëúù äìåãâ úçà äëî íäá úåëäì éâñ äéä

.ãéîå óëéú íááì úà

õøéúåäðäã ,åëøãë ìùî êøãá àðáåãî ãéâîä
àì äáòøä åùôð òáåùì ìåëàì êøöðä
úåðãâîå íéðãòî øçà ùôçì ìãúùé àìå ÷ã÷ãé
àø÷é ìëàî íùá øùà ìë àìà Y äàøîì íéàð
ìöà íéùé ,íéìëàî 'øëåî'ä ìáà .òáùéå åðìëàé
íéàðä íéìëàîä áèéî úà åøçñî úéá ïåìç
íéøáåòä ïéò úà êåùîì éãëá íäéàøîá íéøåãääå
úàéöé éñéðá ïë åîëå .íúåð÷ì åéìà åøåñéù íéáùå
ìëá éîù øôñ ïòîì' äúéä íúøèîù íéøöî
äîåàä úåãåñé åúúùåä æàù ïååéë ,'õøàä
éãë úåàìôðå íéñéðá ä"á÷ä äáøä ,úéìàøùéä¦
ïéðá ãåîòé ïòîì ,íìåòä ìëá å÷æçå åìãâ òãååéù
.äîéîúå äîéìù äðåîàá åðåëî ìò ìàøùé úåììë

,ïëàåéðá ìà åéøáã úéùàøá 'ä øáã äéä äë
'ä éëðà' - éðéñ øäá åáåø÷ íò ìàøùé

êé÷åìàíéøöî õøàî êéúàöåä øùà'(á ë úåîù),
ãåñéá çúô àì òåãî áùééì 'íéðåùàø'ä åãîò øáëå

Y äðåîàä'õøàå íéîù éúàøá øùà'øàéáå .
'ù"àø'ä(å"ë 'à íåé íééç úåçøà)íéøöî úàéöéáù

úàå íéîùä úà àøá ä"á÷äù ãáìá åæ àìù åðéàø
çéâùî àåä ïééãò àìà ,äùòîä éîé úùùá õøàä
èøô ìë ìòå ,ìòùå ãòö ìë ìò úéèøô äçâùäá

òáèä úåëøòîî èøôåççççúà ñéðëäì åàåáá ïë ìò ,
åøëæéù äìéçú íòéãåä Y åéôðë úçú ìàøùé éðá
ìë ø÷éòù åðãîììå ,íéøöîî åðàéöåä àåä éë ãéîú
'ä úâäðäá äðåîàä àåä äðåîàä ãåñéå äøåúä

,'úéèøô äçâùä'áøùà'á ïéîàî åðéàù éî éë
'êé÷åìà 'ä éëðà'á óà ,'íéøöî õøàî êéúàöåä

ïéîàî åðéà.

יתב"ש  באחדותו האמונה – אחר  ולא  הוא אני 

øçàíãàì ä"á÷ä øîà 'úòãä õò'ã äùòî
(çé â úéùàøá)'øãøãå õå÷åùøéôå ,'êì çéîöú
ò"éæ 'øëùùé éðá'ä(é úåà ç ùåøã á øîàî øãà)äðäã

áéúë(ã å íéøáã)'ãçà 'ä åðé÷åìà 'ä ìàøùé òîù'
éúáø ú"ìãá÷åñôá åúîåòì ,(ãé ãì úåîù)àì éë'

ïë íâ 'øçà ìàì äååçúùúù"éøä,éúáøàåäå
åì ïéàù ÷åðéúì íéáúåëù úåìåãâ úåéúåà ïéòë
ïéáù ÷åìéçä ïéçáäì ìëåéù éãë äîéìù äòã

ù"éøì ú"ìãìò äøåî 'ãçà' éë ,àîòè åðééäå ,
äøéáì âéäðî àåä ÷ø éë - 'êøáúé åúåãçàå åãåçé'
úáéú åìéàå ,åúìåæ øçà çåë ïéàå úéèøô äçâùäá
éø÷îå éòâôì äðåúð íìåò úâäðä éë äøåî 'øçà'

לבריה אפשר שאי יבין וממילא ובעצמו, בכבודו  הקב"ה  אלא הפרנסה  לו מביאה  מלאכתו שלא שידע

אדרבה מלאכה, לעשות שבא כמי זקוף  תשב אל לומר בא לזה ומזונו, ממונו  ולחסר להפסידו  בעולם

לפיך... עד יבוא בוא שהאוכל ותראה  מיטתך, על  שעון מקומך, על נא השאר

במדרשח. דאיתא מה Ê)וכגון ‡È ‡· '¯Ù ÊÚÂÏ ÌÚÓ ËÂ˜ÏÈ ÔÈÈÚ)מצרים הייתה ממצרים ישראל  יציאת שעד

העמידו שהמצריים  בפרט  ממצרים, לברוח  לעבד אפשר היה  ולא ובריח, מסגר על ומסוגרת סגורה 

ממצרים לצאת בדרכו  אריה דמות על ידרוך אחד שאם בכישופם  פעלו אשר ארצם, בשערי חיות דמות ג"כ 

מנסה דהוא שמאן בעם  לשוטרים יתוודע  זה ידי ועל בקולם , לשאוג שבמצרים האריות כל יחלו מיד

המלך  בבית ואף  וממצרים , למצרים  ויצאו  נכנסו ואהרן משה ואילו החיות, בשאר בזה כיוצא וכן לברוח ,

ומעכב. פגע ללא כרצונם ובעצמו , בכבודו 



פסח - הפרשה æבאר

'éúáø' äøäæàá äøåúä äøéäæä ïë ìò ,å"ç ïîæä
.øçàá ãçà åðì óìçúé àìù øåîùðù

äðäåøåéöá ïä 'õå÷' àåä øçàì ãçà ïéá ùøôää
,àéøèîâá ïä úåéúåàäúåéúåàä øåéöáY

'øì 'ã úåà ïéá ùé ïè÷ 'õå÷' éë(äðéîéî úåàä ââá),
àéøèîéâáå"ö÷ àåä 'ø øôñîì 'ã øôñî ïéá éë -

' äøåú äøéäæäù åäæå ,'õå÷' ïéðîëøãøãå õå÷å
- 'êì çéîöú'õå÷' ùøôä ùé éë ãéîú øåëæðù

'øãøã' úáéú êåúá(ù"éøå ú"ìã úåéúåà)Y'ã ïéá
éøçà äòèð àìå 'øçà'ä úà ìëå ìëî ìèáðù ,'øì

ãçà 'äá ïéîàð àìà ,íìåòä òáèèèèè.

åéøáãìéë ,äàð úøôøô óéñåäì ùé íéùåã÷ä
éë ,'øãñä ìéì' äðåëî äæ äìéìøãñú"ø

'ñãå'ãúì'ø,äðåîàä àåä äæ äìéì ãåñé éøäå ,ùé
,ù"éøì ú"ìãä ïéá áøòì àìå ìáìáì àìù øäæéäìéééé

.ãçà 'ä Y ú"ìãì ù"éøî êåôäì äáøãà

בפנימיות האמונה  להשריש – לבבך אל והשבות 
הלב

øàåáîùãå÷ä éáúëáä"ã áùéå 'øô íé÷åñôä øòù)

(÷"äôñ øàùáå ,úåéäì'äòéãé'á éâñ àìù
,'óøòä' úåéúåà 'äòøô' éë ,'ä úðåîàá àîìòá
åúàîåè ìëå ,óøåòá àåä åúæéçà íå÷îù ,øîåìë

áìì çåîä ïéá 'äöéçîå äöéöç' íé÷äì('óøåò'á).
àì ,åúâäðäáå àøåáá äøåøáä äðåîàä úòéãéù

åáì éëëåúì ñðëúúéöîúá äðåîàä áøòúú àìå ,
åîãàéàéàéàé' éäåæå .úàéöéúôéì÷î àöðù - 'íéøöî

ñðëú äðåîàá åðúòéãé ìëå ,íìåò úåøçì åæ 'óøòä'

עט . של  ברחובה הסדר בליל להתהלך נוהגים שהיו הקודמים  הדורות מצדיקי שיהודיםיש איך לשמוע  יר

חלונו מאחורי זי"ע  יששכר' ה'בני הרה"ק  שמע פעם  לב. ובתום  בתמימות הסדר את עורכים  'פשוטים '

רשע, אחד חכם, אחד תורה , דיברה בנים  ארבעה 'כנגד לפיסקא שבהגיעו הארץ , ועם  פשוט איש  של

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

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

ויהי  פסח... של דהגדה  'אחד' לי מה שמע  דקריאת 'אחד' לי ומה  להאריך, צריך 'אחד' שבתיבת מאבי

בנים, מארבעה שמע קריאת ענין עשה זה 'יהודי ואמר מקורביו אל פנה תשובתו , את הרה "ק כשמוע 

ר"ת שהוא שחרית' של  שמע קריאת זמן 'הגיע לרבותיהם התלמידים  שאמרו  דקתני שער'כםח'והיינו 

לשאול '.י'אינוש 'םת ' ודע

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

מהרי"ד  הרה "ק בנו  אך בעלמא, דבדיחותא כמילתא יותר שנראה  - זה . בסיפור מצא מה  הבינו  לא מסביבו 

שאמרו  וכמו  בהן, נולד שהאדם  תכונות הן והטפשות החכמה  דהנה  הענין, עומק ביאר זי"ע  (�„‰מבעלזא

(:ÊË,טיפש או חכם חלש , או  'גבור יהא אם הולד על ואומרים  מכריזין הולד יצירת קודם יום שארבעים 

עני', או  ונראה עשיר עמהם, שנולד חסרונות אף  להפך לאדם אפשר 'אחד' בה' האמונה שע"י לומר ובא

לטובה  אלו אף ישתנו באמונה – לשנותם שא"א כמו .לו

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

ÁÈ)בדרך' ‰Î ÌÈ¯·„) בדרך הוא שהכל מחשבה  ישראל בני בלבות שהכניס לרי"ש, הדל"ת את שהפך

בעולם . פרטית השגחה אין וחלילה  בעלמא, מקרה

כאמור, ה'סדר' ליל יסוד ולינקוטר'לתד 'ודס'וזה רי"ש  באות הנרמז  המקרה  קליפת את לבטל  יש,

באלוקים באמונה להתחזק  המעשים כל ותחילת היסודות כל  יסוד וזה פרטית, השגחה על  המורה  בדל "ת

זה]חיים בענין שהאריך  מה ויקרא פר' יצחק' 'מנחת בספר .[וראה

עיסוקיויא . הם מה – רבינו  ילמדנו  זי"ע , מצאנז  חיים ' ה 'דברי הרה"ק  את גדול רופא איזה  שאל  פעם 

לו ביאר דבריו , לפשר הרופא ומשתמה  'גשר', בבניית מתעסק  הנני חיים ' ה 'דברי ענהו  הרבי, של



פסח - הפרשה çבאר

éô ìò åðéúâäðä ìë úåéäì åðáìì áèéä áèéä
ïîåà úðåîàáéáéáéáé.

äæåàìù 'íéøöî úàéöé úøéëæ úåöî' úðååë éîð
äôá äøéîàá ç"ãé àöéàìà ,àì åúå àãéøâ

åáì ìà ïúéåéäù íéìåãâä íéñéðä úà øåëæì
åúçâùä äøøáúð íãé ìòù ,íéøöî úàéöéá

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

.íéùòîä ìëì äùåòå

éãëåíéøáãä åñðëééùåáìììù åøåàéáë âäðé Y
áåúëá ò"éæ 'øæð éðáà'ä ÷"äøä(ç ,âé)úãâäå'

éì 'ä äùò äæ øåáòá ,øîàì àåää íåéá êðáì
ñåì÷ðåà íâøúîå 'íéøöîî éúàöáêðáì éåçúå,

óàå åðéðáì ùéçîäì åðéìò éë ,êðáì äàøúù åðééä
åîë íéùçåî åéäéù ãò åììä íéøáãä úà åðîöòì

ùîî åðéðéòì íéùçøúîùåãëðî ô"ùâä 'ãåã éãñç' 'éò)

(øæòéìà éáøá äùòîá ò"éæ áåùèëàñî ãåã éáø ÷"äøäâéâéâéâé.

עצמו על יקבל – סבלות  מתחת  אתכם  והוצאתי 
ממצריו יצא  ובזה ה' בהנהגת ולשמוח  לסבול 

äðäáéúë(å å úåîù)úçúî íëúà éúàöåäå
íúãåáòî íëúà éúìöäå íéøöî úåìáñ.

ò"éæ 'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä øàáî(éúàöåäå ä"ã),
åðúåà úãîìî äøåúä éë .ì"æåäìåâñä ïéðò ø÷éò
íéøöîî åàöé äøåáòá øùàéðá íò úåéäá àåäå ,

íúåà íéøöî åãéáòéå ,ìæøáä øåë úçú ...ìàøùé
,íçåø ì-à úà äðîàð äæ ìëá ,äù÷ äãåáò ìëá
ìàøùé éðá åðçðà äæ äîì ,øîàì íááì òøä àìå
úåéäì úåîåàä éøàù ìëî øúåé íéãåøîå íééðò
'íéñçåéî' åðçðàù éðôî éëå .êøôä úãåáòá íéãøð

.íéìôùäå íéúåçôä íéøöîì ãáòúùðúòä ìëá êà
úøéæâ íäéìò åìáñå äáäàá ìëä åìá÷ àéää

ליבו אל  ממוחו גשר בונה שהוא ‰Û¯ÂÚ)הד"ח ÏÚÓ),לבו תוככי אל  במוחו אשר הידיעות כל את לחבר -

ית"ש . לעבודתו  משועבד יהא הוא שאף 

ישיב. שבשמע 'אחד' בתיבת רבתי ד' בתורה  נכתב דלכן זי"ע  התניא בעל  הרה "ק בשם מבארים  ראל .ובזה

כצורת הוא ד' צורת בקרבופטישכי ויחדיר שיכה והכוונה  בפטיש. עמוקכמכה עמוק גדול, – רבתי

אחד'. ה ' אלוקינו 'ה' כי הלב עד מהמוח 

בעליג. סבו אצל שהיה  בצלאל , רבי ושמו  מת"ח  בקעלעם  ששמע לופיאן אליהו  רבי הגאון סיפר

הגביה לאחמ"כ  ונפעם, נרגש  רגעים כמה מקומו על  ישב ההגדה  לפני הסדר, בליל יו "ט' ה 'מלבושי

כצורתו – העיר בני כל  אותו עורכים כך משפחתנו  ובני אנו  ה'סדר' את עורכים שאנו  כמו הנה ואמר, קולו

ומרור  במצה – כן עושים  העולם  בני כל ואף  המדינה , בני כל  וגם המחוז  בני כל  עורכים וכיו "ב וכמתכונתו,

לדורות  חוזר וכן אבותם  אצל זאת ראו והם אבותינו, אצל זה , 'סדר' ראינו היכן התדעו ההגדה . וכל 

התורה ... מקבלי דור עד קודמיהם  וכל והתנאים, האמוראים הגאונים ולפניהם  וראשונים, אחרונים הקודמים 

נאמר „)ועליהם ËÈ ˙ÂÓ˘)בדברים ולא בידכם , היא מסורת לא וברש "י, למצרים, עשיתי אשר ראיתם 'אתם 

אלא עליכם, מעיד אני בעדים  לא לכם , משגר למצרים אני עשיתי אשר ראיתם שסייםאתם וכאשר .

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

העת בזו עמהם שאירעה  כמו מצרים  יציאת את בעיניהם שיראו למצב ·‰Ì)המסובים ˘È˘ ÌÈÈÁ ˙„‚‰).

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

ממש בקול  גדול  שחוק  שוחק שהוא המשמש שמע לפתע תרגום, ואחד מקרא שניים הסדרא והעביר

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

לעצור  יכול  לא נחילים ', נחילים  מתזת והיא אותה  מכין והיו היתה , אחת 'צפרדע  רש"י של  בפירושו נזכר

האיך  זו , מעובדא ללמוד לנו יש רבות עבר. לכל  הניתזים הנחילים  את לנפשו  בתארו רב כי צחוקו את

ממש . בחיות מצרים  יציאת בסיפור לעסוק  עלינו



פסח - הפרשה èבאר

,ä"á÷ä(íøîàá)åðì íâ ,áåè àåä åéðéòá íà éë
øùåéáøîàðù åäæå .(àé á)ìà àöéå äùî ìãâéå'

åéçàíúåìáñá àøéåúà ùãå÷ä çåøá äàøù ...'
,ìàøùé éðá ìù úåðìáñä úãîíîëù åðúð éë

...ú"éùä úøéæâá äáäàá ìëä ìá÷ìäù÷åä àì
,ú"éùä ìò íåìë íäéðéòáäìåàâì åëæ êëìå.

êéùîîå,ù"àôúäíãàä úåéäì ïåëð ïë éë
åéø÷îå åéëøã ìëá 'äá ïéîàîíùëå ,

éòâô åäåâéùé íà óà êøáé êë ,äáåèä ìò ïéëøáîù
åúåà ïéìèáîä íéãéøèîä åéìò åáøå ,äìéìç ïîæä
ùé åðîî òåøâä åøáçì åìéàå ,åãåîéìå åúãåáòî
äîì øîàì åááì òøé àìå .äçåðîå íéñëðå øùåò
úúð éðîî úåçôä éòøìå ,íðç êôàá éðôãøú 'ä äæ
,êáåèî éì ÷éðòäì êì äéä áåè àì éëå ,áåè ìë
äìàå äøåú éìäàá 'ä úéáá úáùì éúðååë ìë éøä

.øáãä ïë àì éë .íðç éúåà íéìèáî úåáéñäéë

ìáú éáùåé ìë íðéáé àì 'ä úåáùçî å÷îòéë .
åéøçà øäøäé íà åúåñðì é"ùä ïåöø éìåàãéãéãéãé.

êàé"ùäì úåãáò ïéðò äæäëéùç êåúî øéàäì
íéîùì åááì úàù"îë ,(ä å íéøáã)úáäàå'

úà ìèåð àåä åìéôà - 'êùôð ìëá êé÷åìà 'ä úà
øîàðù åîë ,ïåöø ïåùìî àåä 'ùôð' äðäå ,êùôð

(ç âë úéùàøá)úà ùé íà'íëùôðøîà äæìå ,'
.êðåöø 'éô - 'êùôð úà ìèåð àåä 'éôà' áåúëä

(åðééä)úãøè é"ò é"ùäì ïåöøä êîî ìèåðù
úáäàå ë"ôòà àöåéëå äñðøôäåèåèåèåèäù÷é àìå .

ú"éùä ìò êéðéòáìå÷ òîùù ììäá åðéöîù åîëå .
êéàäå ,éúéáá åððéà äæù éðçèáåî øîàå øéòá äçååö
.éðåò éøåñéá ÷çãð äéä åéîé ìë àìä äæá çåèá äéä
ìò ÷åòæì åúéá éùðà êøãî äæ ïéà éë òãéù àìà

,äìéìç íäì àáäãîåìî àåä úåðìáñä úãî éë
ì"ëò ,íéîéä ìë íé÷éãöä úéááæèæèæèæè.

זי"ע יד. אמת' ב'שפת איתא רוחניות, לענין ÌÎÁ)כיו "ב ‰"„ העדות (˙¯�"‰ מה החכם שאלת את לבאר

ג"כ . טעם  להרגיש יזכו ואז  טעם בלא כחק כשהוא ישראל בני עבודת שעיקר ותשובתו, והחוקים

לישראל, גדולה  הארה הייתה בהם כי סוף  ים  ולקריעת סיני להר ולא מצרים  ליציאת זכר עושים  ולכן

שיש הגמ' וכלשון אפיקומן, הפסח  אחר מפטירין אין וזהו  ההתחלה. רק הייתה מצרים  יציאת משא"כ 

הוא  והעיקר הבורא', 'מתנת אלא אינם כי האורה  זמני על  יביט שלא והיינו מתיקה, מיני ולהרחיק להוציא

וזהו  שמו, על  נקראת היא כי טעם בלי במצב הנעשית הזאתהעבודה  'החוקה' את  למועדהושמרת  זה ע"י

יותר ומועד חג נעשה  ימימה – טובים .מימים הימים  משאר –

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

וב'טור' הנביא, יחזקאל  שהחיה ˙"ˆ)היבשות' Á"Â‡) תחיית' תהיה שבפסח  גאון האי מרב איתא כי ביאר

לא  הזה  הקדוש בחג אף הנה ואומרים לעצמם, נואש האומרים  אלו  על דקאי מבאר ז"ל  והוא המתים '.

כלל, 'חיות' שבשמים הרגשנו מאבינו ונחלה חלק עוד לנו אין  – תקוותינו ואבדה עצמותינו אבליבשו .

הקדוש שהחג שם, ומבאר  להחיותם ... אלא לו  אין וקיים , חי  יהודי כל  של  עצמותו אלא כן, אינו  באמת

אומרים שאנו  כמו  לזה  מסוגל ‰ÂÁ„˘)הזה '¯ÙÏ ËÂÈÙ) ישינים מרדם לעורר .אמיץ

פקעת טז. לפניו  מניחים  - ה 'חתן' את בימיו  בודקים  היו  שכך זי"ע מקאז'מיר יחזקאל  רבי הרה "ק סיפר

להתיר  בו יש סבלנות כמה - 'סבלנותו ' מידת בודקים היו וכך בנימה, נימה  בסבך שנקשרה צמר של

צמר  של לפקעת דומה  העולם  כי הקודש , בעבודת גם הוא כך ואמר, הרה"ק  סיים זו ... צמר' 'פקעת

ע "י  ישיג זה דעת יישוב הדעת, ביישוב להתיישב עליו מיצריו , מסבך לצאת האדם ירצה  ואם הסבוכה ...

לבקרים . חדשים  העולם בזה  אותו  הפוקדים המצרים  מכל יצא ועי"כ  בבוי"ת, גמור וביטחון טהורה  אמונה 

חב"ד בכפר מצווה' ה'מצות את לאפות הפסח  חג בערב זי"ע  מבעלזא מהר"א הרה "ק שנסע  (È‰˘Î‰בעת

(·È·‡ Ï˙· העגלה,„¯ את לעצור הרה"ק  הורה הדרך אם  על המשמשים. מאד מיהרו הבהולה  השעה  מחמת ,

את  ליישב לאדם לו יש  הרבה אכן כי מבהלה...'. נפש נא הושע  מבהלה... נפש  נא 'הושע אומר ושמעוהו 



פסח - הפרשה éבאר

åäæäòéãé êåúî ìëä ìåáñì ,íãà ìù åúéìëú
ìëáå úò ìëá åîò àöîð ä"á÷äù äøåøá
íãà ïéà éë .íä ïåéìò úøéæâá åéúåøö ìëå ,äòù
äìòîìî åéìò ïéæéøëî ë"àà äèîìî åòáöà ó÷åð

(:æ ïéìåç)åøàéá äæáå .(ú"äòáá ïëå .ãì ÷"äåæ 'ééò)òåãî
' äùîì ä"á÷ä øîààá' øîà àìå 'äòøô ìàêì

'ä øîà êë éë .'äòøô ìààá,äòøô ìà éãîò àð
,òùøä äòøô ìöà úåéøàä áåâ êåúì ñðëéúùë óàå

äúà ïéàêìåäàìà ,åéìà éîòîàáìëá éë ,éãîò
åîò àöîð ä"á÷ä íå÷îæéæéæéæé.

ומוכשר מסוגל  זמן הוא  הסדר ליל – לבנך  והגדת
ובצאצאיו בו האמונה להשריש

ìéìáäðåîàä øåà øéàî åá ,'øéàé íåéë äìéì' - äæ
øúñðä òáèä ìëå ,ìàøùé éðá úåáìá
,úåø÷é øåàá øéàî 'äìéìì äîåã'ä íìåòä úàéøáá
úãéîá ÷æçúäì øæòå òåéñ ãçà ìë ãéá ùé àìéîîå

ìù åáì ìò áùééúîå ñðëðù éãé ìò éë ,ïåçèéáä
äùò ù"áúé àøåáäù äëæå äîú äðåîà íãà

íéùòîä ìëì äùòéå äùåòåçéçéçéçéùôðä úååìùá äéçé ,
.'äá åðåçèáá

øáëå'ìàøùé áäåà'ä øîàùàøî ìåëé ä"ã çñôì)

(ùãåçøåëæì åðà íéååöî äðùä ìëáù óàù
øôñì åéìò áàä úà ïáä ìàùé íàå ,íéøöî úàéöé
ìëî ,äðåîàä éø÷éò øàùå íéøöî úàéöé øåôéñ åì
éë ,ïáä áìá íéøåáéãä åáùééúé àìù íéîòô íå÷î

,íìá÷ì øùëåî åðéà íéîòôìçñôä ìéìá íìåà
úà èåì÷ì íäì òééñîä ìåãâ øåà íáìá øøåòúî
áàä ãéá çë æà ùé ,èåîú ìá ãúéë äðåîàä

åéðá áìá äðåîàä úà òåèðììà øáãì áàä ìòå ,
äðùîä ïåùìëå ,åúðáäå åçåë éôë åðáäðùî é ÷øô)

(ãúàæë úòá éë ,'åãîìî åéáà ïáá úòã ïéà íàå'

לא  אך אדם של ורגליו בידיו בפועל  מאד עד היא טובה הזריזות מידת כי הבהילות. מן מאד ויזהר דעתו

ביותר. מיושב להיות האדם  צריך בו כי במוחו,

בריחתו בשעת עמו שאירע  מה  זי"ע, מבאיאן הרמ"ש  להרה "ק זי"ע מבעלזא מהר"א הרה "ק סיפר פעם 

לעצור  הרה"ק  ציווה  פעסט לעיר סמוך שעברו שבשעה  הנוראה , המלחמה  בימי ימ"ש  הרשעים מאימת

רגעים, וכמה  כמה כך ושהה  החוצה  יצא בה, שרויים  שהיו  הגדולה הסכנה  אף  על  – מנסיעתו  הרכב את

בעיני  גדול  לפלא היה זה מעשה מהר"א הרה "ק ואמר נענה  לברוח. הספיקו  ובס"ד לרכב חזר מכן לאחר

התבוננתי  והבריחה הנסיעה בעת דהוה , מאי אספר לכם , אך לבי, מצפוני גיליתי לא ולאיש  הרכב, יושבי כל

יישוב  את ממני לבטל ברצונו כי וראיתי ובהלה, תלאה  עת – הזאת בעת השטן ממני רוצה מה  וכי בנפשי,

ליישב  בכדי חוצה יצאתי הסכנה אף  ועל והמהומה . המנוסה  כל את לעצור ציוויתי ע"כ  חלילה . הדעת

דעתי. את מעט 

בפרשתןיז. הפסוק  על  הספורנו שכתב כמו  האמונה, על  נצטוו במצרים דרכם  בסוף  È‡)ואף  ·È)וככה'

מתניו וישנס  כעניין לדרך, מזומנים - חגורים מתניכם  וז"ל . חגורים ...' מתניכם אותו (ÌÈÎÏÓתאכלו 

(ÂÓ ÁÈ בבית.‡ בעודם לדרך  עצמם מכינים בהיותם יתברך, בקל מסופק בלתי ביטחון על  להורות 

עכ"ל .כלא  ,

ישראל,יח. בני בלבות האמונה להשריש היא הסדר ליל  עבודת דהנה 'יחץ' בסימן לרמז  מצדיקים  איתא

הוא, ה ' יד כי והעתיד העבר על  יאמינו  אשר רבים  –והנה ההווה על להאמין  להם יקשה אבל

קלל ' לו אמר 'ה' אלא כן עשה פלוני לא באמת ענינים... שאר או עתה, זה פלוני לו שעשה ,שהיזק

בעבר, - 'עשה כנגד מרמזים  המצות באמצעית וג' 'יחץ ' מקיימים כן ועל לעתיד', - ויעשה בהווה , - עושה

ושעל, צעד בכל בהשי"ת להאמין ההווה, בענין להשריש  הזה  בלילה  העבודה עיקר כי ההווה , כנגד שהיא

מאתו ההווה  ואף  ה ', אל לגמרי עצמנו  את מבטלין שאנו  לומר האמצעית, המצה ומשברים ' 'חוצים ולזה

עלמא, בהאי מאדם  ולא בא,



פסח - הפרשה àéבאר

íùåø åéìò åùòéå åáì çåì ìò íéøáãä åèøçé
åééç éîé ìëì äùåã÷ãèéèéèéèé.

àìåãçà ìë ãéá àìà ,ãáìá åæ(íéðáäå áàä)

êëå ,äðùä ìëá åéúåâùä éôëî øúåé íéëçäì
äãâää éøáãá ò"éæ àæìòáî ã"éøäî ÷"äøä øîà
úãâäå øîàðù åì çúô úà ìåàùì òãåé åðéàùå'

øåèä éøáã úîã÷äá ,'êðáì(åè÷ ç"åà)åðà ïëìã
åðáéùä' íéøîåàåðéáàéðáù éøçà ,'êúøåúì

ìàøùéåéðááåúëë íä íå÷î ìù(à ãé íéøáã)

'íúà íéðáíå÷îì íéðá åðà íàå ,'íëé÷åìà 'äì
àåä ä"á÷ä éøäåðéáàãîìì íãà áééç'ù ïååéëîå ,

úàåðá'äøåú(.ì ïéùåãé÷)åðà íéù÷áî ïë ìò
åðáéùä'åðéáà'êúøåúì

äðäåì"æç åøîà(íù äðùî)ïá ìù åúòã éôì'
éðáá' ÷ø íéøåîà íéøáãäå ,'åãîìî åéáà
åìëù éôì íà éë íðá úà ãîìì íãéá ïéàù 'íãà

ïá ìù åúòãåøúåé äðåáúå úòã åðáì óéñåäì åì à"àù)

(àøåáä åððçù äîî' ìáà ,åðéáàïðåçä 'íéîùáù
,åéîåçø åéðá Y åðúåà ãîìì åì øùôà ,úòã íãàì

,úéìëúå ìåáâ íåù éìáåðéàù' - åðúù÷á éäåæå

úà' ,äòã èòî ÷ø åá ùéù éîì íâ ,'ìåàùì òãåé
ìéëùéå ïéáéå ,úòãå äðéá éøòù åì çúô 'åì çúô

äðåîà ïéðòá äáøä.

ùéíòè ïúðù ò"éæ 'øôåñ íúç'ä íùá íéàéáî
ìéìá 'ìèé÷' íéùáåì òåãî äøåú ìàøùé âäðîì
åðáì øåñîì áà ìë áéåçî äæä äìéìá éë ,øãñä
,äæá äéåìú ìàøùé úðåîà ìëù ,ú"éùä éñéð úà
ãâá àåäù 'ìèé÷' ùáìé úåîéìùá ïë äùòéù éãëå
íåé úà åîöòì øéëæé êëáå ,íéëéøëúì äîåãä ïáì
åáì ìà íéùéå ,éúîéà åéùëò àì íàå Y äúéîä
êåúî 'ä êøãá åëéùîéù úåøåã íé÷äì åéìòù
úåøåáâ ìë úà úàù øúéá øåñîéå ,äèåùô äðåîà

ïåøçà øåãì åéúåàìôðå 'äëëëë.

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

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

ä"áå÷ãúôå÷úá íåéä éøäöáë øéàî øåàä äéä äìéìä åúåà)

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

בתהליםיט . אמר ע "ה המלך Î)דוד ‡Ï) בני נגד בך לחוסים פעלת ליראיך, צפנת אשר טובך רב 'מה 

זי"ע מדז'יקוב מאיר רבי הרה"ק  ופירש ıÁÈ)אדם', ÔÓÈÒ È"‡ ‰"„ Ù"˘‚‰ ¯„Ò 'ÌÚÂ� È¯Ó‡')על כלל שבדרך

לו יש  בניו  בפני מקום  מכל ברבים, הטובים מעשיו  לפרסם ולא ובצנעא בסתר בוראו את לעבוד האדם

טובך' רב 'מה דקרא פירושא וזהו  בה , ילכו אשר הדרך את ממנו  שילמדו כדי - בגלוי עבודתו לערוך

ובהצפנה, בסתר עבודתם  עושים היראים כי ליראיך', 'צפנת בבחינת הם  טובים  והמעשים המצוות שרוב

'נגד באיתגליא טובים ומעשים מצוות ולקיים  לפעול צריך אימתי בך' לחוסים 'פעלת אלובני אולם  אדם',

כמותו . לנהוג יעשו  וכן יראו  שממנו כדי בניו

'הקטנה ' הפרוסה את ואילו  'הגדול ' החלק  את שמצפינים  'יחץ ', בסימן המצה  בשבירת כאן ומרומז 

מקום ומכל  הגדול . החלק את מצפין ולכן הנגלה  מן גדול  להיות צריך הנסתר כי המצות, בין מחזירים

הסדר  שבליל ללמדנו הגדולה, הפרוסה שהיא האפיקומן מצת את חוטפים  שהילדים תורה ' ישראל 'מנהג

וזהו השנה. ימות בכל שמסתיר החלק את אף  לגלות צריך חלציו ביוצאי האמונה  השרשת זמן שהוא

כלפי  מגלה  הזה  בלילה  כי לבנך, הדברים  את שתראה  פירוש לבנך', ותחוי - לבנך 'והגדת אונקלוס שתרגם

פנימיותו . את חוץ

ה 'ב כ. אצל  מעשה הוי בזה  אלכיוצא פנה  ה'קיטל ' את פשט טרם אחת שבשנה זי"ע, ישראל ' ית

יום יבוא - נא דעו אך אותו, פושטים  הסדר ואחר ה'קיטל ' את לובשים 'היום  ואמר המסובים 

עוד...' יפשטוהו ולא לבן בגדי שמלבישים



פסח - הפרשה áéבאר

äæä äìéìá ä"á÷ä åðì øéàî íéøåã øåãì óàå
.íùâå çåøá

íðîàéôë ,äðëä äæéà êøöð äæììéùîäù
ò"éæ 'ìàøùé úãåáò'ä(â"äáùì),éãëã

çåúôì êéøö äéðø÷á úçøåæä ùîùä øåàî úåðäéì
åéäé íàù' ,åéúåðåìçå åéúåúìã éøòù úà äìéçú
å÷ìç àäéå 'úéáäì çåøæì äîçä ìëåú àì íéîåúñ

å"ç êùåçá íéëìåää íéìéñëä ïéáìò éîð éëäå ,
ìëåéù éãë ãòåî ãåòáî åîöò úà ïéëäì íãàä

çåøæì ãéúòù ìåãâä øåàä úà ìá÷ìàëàëàëàë.

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

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

(ù"ééò ,äøò÷á äöéá íéçéðî ïëìå).

ìòéùåãéç'ä ÷"äøä íùá åöéìîä åìà íéðîæ
ïì àîéé÷ã äî ò"éæ 'í"éøä(ò ã"åé ò"åù)éãééà'

'òìá àì èìôéîì éãéøèãíòè åòìáù íéìë úìòâä úòá)

èìôðù øåñéàä íòè òìåáå øæåç éìëäù íéøîåà ïéà ,øåñéà

(íìåòì åøñàéå ,íéîä êåúìíéãåøè íéìëäù ïåéëã ,
ïéðòì êà ,äòù äúåàá òåìáì íâ íãéá ïéà èåìôì

,í"éøä øîà 'äãåáòä êøã'ìò íéøåîà íéøáãäù

ãåøèå ÷åñò éãåäé ìëù ,çñôä âç éðôìù íéîéä
ùôçî àåä íàå ,ø"äöéä äæ õîçä úà ÷åãáì
òìåá åðéàù ù"ë åèìåôìå åø÷åòì éãë òøä øçà
àåä éøä úåöîä âçì åàåááù àöîð ,ùãç øåñéà

ïåòå äøéáò õîù ìëî é÷ðúåëåñä âçá åøîà íàå .
(áë ÷øô øåîà úùøô àîåçðú)'úåðååò ïåáùçì ïåùàø'

íé÷ñåòù çñôä âçá ù"ë ,úååöîá íéãåøèã ïåéë
õîçä øåòéáá(øöéä ìà æîøîä).

במעמד רצון  העת – אעביר הטומאה רוח  ואת
החמץ  שריפת 

áúë'áúëî'á ò"éæ øâéà àáé÷ò éáø ÷"äâäéáúëî')

(áé 'à"÷òøáøò ïéðòá øéëæäì êéøö íâ' .ì"æå
ïúîãà ìò íéåøù ìàøùé åéäù ïîæá éë ,çñôäéä

äçîùá áåè íåé åðì,ììä úàéø÷å çñô úèéçùáå
åðéúåðåòá úòëåäæì øëæ úåùòì ô"ëò íéëéøö

ãøçå àøé úåéäì ,íåéä úùåã÷ åá âåäðìå÷ñåòå
úðëäå ïå÷éúå õîç ìåèéááå øåòéáá íåéä ìë úåöîá
åìéâå' ïéðò åðãîì åéøáã êåúîå .ì"ëò ,'øãñä
úîçî ïåùùå äçîù úò àåä ãçà ãöî ,'äãòøá
úãøçá úåéäì åðì ùé ,êãéàì ,çñô ïáø÷ úáø÷ä
,åèåùôë Y õîçä øåòéáå ìåèéá éãé ìò ùãå÷
åáì êåúî òøä øöéä úøé÷ò ìò éà÷ã åùøãîëå

íãà ìùáëáëáëáë.

עמוכא . לדבר ורצו  ניסן בחודש עסקנים  אליו  נכנסו  שפעם זי"ע , מסאטמאר יואל  רבי הרה"ק  על מסופר

יהושע רבי הרה "ק אמר כי עמו , ונימוקו לקבלם  סירב הוא אך הקדושים , מוסדותיו של  ממונות בעניני

זי"ע  אנושימקראלי בגדר אינו הסדר בליל הקודש לרוח זוכה שאינו גאב "ד מי זצ"ל פריינד אריה משה רבי [והגה"צ

אליהו לגילוי זוכה שאינו  'מי יותר הרבה חריפה בנוסחא זקינו בשם מסר מקראלי, הרה"ק מצאצאי שהיה  ת"ו ירושלים

מרעיתו עדת את לעורר בזה התכוון ובודאי סיני', הר על רגליו  עמדו שלא הוא  מובהק סימן הכיפורים וביום  הסדר בליל

הסדר] ליל  לקראת כראוי החג.להתכונן אחרי אליו  שיבואו  ממונות בעניני עמו  לדבר שביקשו  לאלו  אמר ובכך ,

לכלוך כב. מכל  ונקי צח אויר ונשאר העולם מן הרע מבערים כזאת שבעת קמאי, צדיקי אמרו  וכבר

המשמשים העידו  וכן החמץ , שריפת בעת גדולה  'עבודה ' ראו צדיקים  הרבה אצל כי וידוע וזוהמא,

שלא  מחזה דמעות, זולגות עיניו  היו  חמץ  שריפת שבשעת זי"ע , מבעלזא אהרן רבי הרה "ק של  בקודש 

השנה ימות בשאר אצלו  נראה  לפורים ]היה 'קרובץ ' באמירת .[זולת

הרה"ק של ה 'תפילה' את לומר נוהג היה  זי"ע  מדזיקוב ישועה' ה'עטרת שהרה "ק איתא דזיקוב' ב'מנהגי

חמץ . שריפת בעת זי"ע מליזענסק  אלימלך רבי



פסח - הפרשה âéבאר

úòáäæà éë íìåòá äøäè çåø øøåòúî äôéøù
øùàë - æàå ,íìåòá òøä çåë úøëðå óøùð
øéúòäì ìâåñî ïîæ àåä é÷ðå êæ íìåòä øéåà

ä"á÷ä íéëìîä éëìî êìî éðôì ïðçúäìåâëâëâëâë.

מאוסטרופולי הגר"ש של  מכתבו - נפלאה  סגולה 

äçèáäì"öæ éìåôåøèñåàî ù"øâä çéèáä äìåãâ
ìëá åáúëî úà ãîìéù éî ìëù ,ã"éä
ìë ìåöéð àåäù çèáåî' íéçñô éáøòá èøôáå äðù
,ñðåà íåùå äðåùî äúéîå ìåùëî ìëî ,äðùä åúåà
ìëáå ,åéúçú åìôé åéàðåù ìëå ,åéáéåà åá åìùîé ìàå
ïåùàø ìëùåîáù íâäå ,'ìéëùéå çéìöé äðôé øùà
ë"ôòà ,íéðáåî éúìáå íé÷åîòë íéøáãä íéàøð

.åá ïééòì íãàä õîàúé

øùàëåúòãä áåùééáå úåðéúîá áúëîä úà ãîìé
íéùåã÷ä åéøáã úà ïéáäì øùôàù äàøé
ìàøùé íùá øùà ìëì ãàî ïåëð ïëìå ,èùôä êøãá
Y äðùá úçà íòô åùã÷ áúëî ãåîìì äðåëé

åéëøã ìëá äøéúé äøéîùì äëæéå ,íéçñô éáøòáãëãëãëãë.

נשפע זה  בלילה  – בלילה הפלאת  ניסים  רוב אז
העולמות בכל  רב  שפע 

ïéàòôùðä òôùäå äøàää ìãåâ øàúì ïéàå øòùì
åé÷ñò ìëî äðåô ìåëéáëù ãò ,äæ ìéìá åðéìò

ùøãîá àúéàãëå ,åðéìà(å"ô á çñåð ,íéøçà íéðô)

íäì äùåò úåéäì àåä ÷åñò åæ äîåà ìù äé÷åìà
úàæä äìéìá íéñð.

בשלומו, ולדרוש לבקרו  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 ÔÂÚÓ˘ È·¯ ˜"‰¯‰ Ì‰È·‡ ˙È·· ÂÓˆÚ ‡Â‰ ˜„·˘)

(Ï"ÂÁ· ‰‰˘ Ì‰È·‡˘ ÌÈ�˘· ,Ú"ÈÊעם הלילה כל ארכה  הבדיקה  דמעות...הרבה –

הדבר כג. משנודע  ישראל , על רעה  גזירה הרשעה  מלכות גזרה זי"ע  מטשערנאביל אהרן רבי הרה "ק בימי

שוחד  תשלומי ידי על כי להם  ונודע הגזירה , את ולבטל  לקרוע אפשר איך ודרשו חקרו לעסקנים 

סכום לאסוף לו שיעזור זי"ע  מטשערנאביל  אהרן רבי מהרה "ק לבקש שלח  שכן, כיון הגזירה , תתבטל

כמה ששלח לאחר ואף לבקשתו, מטשערנאביל הרה "ק התייחס לא לפליאתו אך קהילתו, מבני נכבד

ה'עסקן' בראות מאומה , השיב לא לביטולה , לפעול  ושמוכרחים  הגזירה על לו  שיספרו ושלוחים  מכתבים 

וביקשו ישראל , בני ראשי על המרחפת הצרה  על  זי"ע  מסקווירא יצחק  רבי הרה"ק  לפני סיפר כן, כי

מסקווירא  הרה "ק נסע  ואכן בענין, לו  לעזור מטשערנאביל  הרה "ק הגדול  אחיו את לשכנע  בידו  שיעזור

מהר"א  נטל טרם חמץ שריפת בעת ויהי במאומה, הועיל לא זאת גם  אך מטשערנאביל  הרה "ק אל 

כסף שעם החושבים  'יש  אמר האש, תוך אל להשליכו  כדי החמץ  עם  חרס ' של 'קנקן את מטשערנאביל 

רעות  קשות גזירות מיני כל לבטל  אפשר חמץ  שריפת בעת עכשיו רק  בידם , היא וטעות גזירות, מבטלים

שכינה לחפזון זכר שעות, לשש  חמץ אכילת 'ולמה  – הגדול  לשבת ב'יוצרות' מהנאמר בהזכירו  ואכזריות...'

רעות גזרות נתבטלה .להעביר והגזירה  פלאי, באופן המושל  מת שעה  באותה  מיד ואכן .'

חודשכד. מימי באחד איקלע השניה  העולם במלחמת האימה שבשנות זי"ע , מערלוי אדמו "ר כ "ק סיפר

את  למד לא עדיין שנה  שבאותה נזכר ולפתע המוות, לבין בינו היה  וכפסע גדולה , לסכנה אלול 

שניצל עד דרכיו , בכל  דשמיא לסייעתא זכה  ומאז המכתב, את ולמד לצד פרש מיד הגר"ש, של  מכתבו 

הארורים . הרשעים  מצפרני

ומדי  ימים, ושבע זקן בפטירתו היה שנה צ"ד שכבן זצ"ל, תשובה ' ה'התעוררות זקינו על  סיפר עוד

הספיק לא אדמות עלי האחרונה  בשנתו מאוסטרופולי, הגר"ש  של מכתבו  את ללמוד הקפיד בשנה  שנה

נזק מכל  להישמר ההבטחה לו  היתה לא כי מרומים , לגנזי נסתלק שנה ובאותה  המכתב, את ללמוד

שנה . באותה



פסח - הפרשה ãéבאר

ïëå'ïúðåé íåâøú'á àúéà(úåãìåú 'øô)÷åñôä ìò
(à æë úéùàøá)åéðéò ïéäëúå ÷çöé ï÷æ éë éäéå'

- úåàøî[÷"äìì íâøåúî]åðá åùòì ÷çöé àø÷éå
äæä äìéìá ,éðá ,åì øîàå ,ïñéð ã"é íåéá ìåãâä

,íìåò àøåáì ïåéìò éúøùî ìë íéçáùîéøöåàå
äéá ïéçúôúî ïéìè.íéçúôð íéîùä úåøöåàå -

ïëåøæòéìà 'øã é÷øôá åðéðù(á"ìô)øãñä ìéìáù
òôù éøòù ìë ïéçúôðäëäëäëäë.

ìëáåäæá úåàìôðå íéñéðì ìàøùé éðá åëæ úåøåãä
íò åúîçìîá åðéáà íäøáàî ìçä ,äìéìä

íúä áåúëë ,íçöéðå äæ äìéìá íéëìîäãé úéùàøá)

(åèä"á÷ä äìâúä çñô ìéìáå .'äìéì íäéìò ÷ìçéå'
ìë ïëå ,ïáì ìöà åúåéäá äìéìä íåìçá á÷òé ìà
äáøä íéñéð ãåòå ,øãñä ìéìá åúî áéøçðñ éìééç

.'äìéìä éöçá éäéå' èåéôá øëæåîë

åðééäåäàéøáä ìë äìòúî äæ ìéìá éë ,àîòè
ìë ãéá àìéîîå ,òáèä úâäðäî äìòîì
úàæ åæîøù ùéå ,äáåèì åìæî úà úåðùì ãçà

,'úåìåâò' úåöî íéùåòù âäðîä éôì - õçé'áéë
äöîä úøéáùáå ,ìåâòä øåãëì äîåã äæä íìåòä
úà øåáùì çåë åðéãéá ùé äæä äìéìáù íéæîøî

úéòáèä äâäðääíîåøúäìå ,ìåâò øáãá úæîøðä
òáèä êøãì ìòîåëåëåëåë.

ïëàåíéùåã÷ ìàøùé íéâäåðù äùòîå èøô ìë
ïäå ïéãä ãöî ïä ,äæä äìéìá øîåìå úåùòì
íéìòåôå ,ùãå÷ éøøäá íúãåñé ,âäðîä ãöî
åðì ïéàå ,íéîåøî éäáâá íéáâùð íéøáã íéøøåòîå

äæ äìéìá íéìòåô åðà äî ììë äâùäæëæëæëæë.

óàå,äæä äìéìá áø òôù òôùð ìòîî íéîùá
'äîìù úøàôú'á àúéàãë(çñôã 'á íåéì)àì

íéãåçéäå úåãåñä úåááø úåìä÷î øôåñé éë ïîåàé

את כה . פעם  שאל  לימים צעיר ילד זי"ע  אמת' ה 'אמרי הרה"ק  אביו היה שכאשר ישראל', ה 'בית סיפר

שלובשים שמכיוון אביו , לו השיב הסדר, בליל 'קיטל' ללבוש  נוהגים  מדוע זי"ע , אמת' ה'שפת אביו 

שלא  האכילה בעת סינר כעין לובשים כן על  הבגדים יתלכלכו  שלא ורוצים היו"ט , לכבוד חדשים  בגדים 

הבגדים . על כתם יעלה

גדול שפע  ובא יורד ב'פסח' כי אביו , דברי עומק את מבין הינו  שעתה  אמת', ה 'אמרי אמר לימים 

ה ... יום  את לאדם המזכיר זה  בבגד להתעטף עלינו  ימים  לאורך השפע לקבל ראויים שנהיה וכדי לעולם ,

לנצח . נקיים ונשמתו נפשו ישארו טהורה ה' יראת וע"י שמים , יראת וימלא

המרור כו . את זו בברכה  לפטור ומכוונים הכרפס , על  האדמה' פי 'בורא ברכת לברך תורה  ישראל  מנהג

המצה אכילת אחר Ò˜�"‰)שיאכלו ‚"Ú˙ ·"�˘Ó 'ÈÚ),זי"ע מספינקא יצחק' ה 'חקל הרה"ק  על מספרים  .

פוטרים הכרפס  אכילת ידי שעל הכוונה , עומק והסביר בבכי, פרץ זה  סימן אמר כאשר אחת ששנה 

'מרור' כמספר בגימטריא העולה  ה 'מות' את הנקרא (446)ומבטלים ירק  ליטול לכתחילה ראוי למרור ואף ,

וביארו ËÏ.)'חסה ' ÌÈÁÒÙ) את ולהמתיק לבטל אפשר אכילתם ידי שעל  נמצא עילוון', רחמנא 'דחס  משום 

המקטרגים . פי ולסתום הקשים  הדינים

בספרי כז. ואמר, נענה  הסדר, ליל קערת את זי"ע משאץ  שלום  רבי האדמו"ר סידר כאשר אחת שנה 

וגבורה, דין מעורר זה כי ודבר, דבר כל ולהניח  לשים היכן הקערה , עריכת בסדר האריכו  מקובלים 

בנסתרות, ועסק  השגה  לנו  ואין אנחנו  פשוטים  אנשים  ברם, וחסדים , רחמים  לדעתוזה  עלינו מקום ומכל 

העליונים  העולמות  בכל  'מהפכות ' גורמים הזה בעולם והמעשים הפעולות ידי .שעל

האבן  את ומושך הולך והוא החמור על עול נותן שהבעלים חמור, של  לריחיים משל, בדרך והסביר

אותו מוליך מדוע  תמה  דעת בר שאינו  החמור נטחנים , החיטים שם אשר הריחיים את לגלגל הגורמת

רחוקה לעיר להוליכו ממנו מבקש  היה אם בשלמא תכלית, ללא גדולה אבן לשאת סחור סחור בעליו 
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ìò Y ìàøùé é"ò íéðåéìòä úåîìåòá íéùòð øùà
øåôéñå øåøîå äöî úìéëà ,íéøåîéù ìéì øãñ éãé

äæä äìéìá äãâäá íéøöî úàéöéäî ùøôî äæáå ,
,çñô ìéìá ìàøùé ìò úéðòú ÷éãöä éëãøî øæâù

íøîàîëå(.åè äìéâî)è"é øéáòäù - éëãøî øåáòéå'
íåö òåá÷ì øäéî òåãîå ,'úéðòúá çñô ìù ïåùàøä
àúãîä ïá ïîä úøéæâ àìäå ,çñô ìù áåè íåéá

øéôùå ,øãà ã"é íåéá ùãåç á"éë ãåòá ÷ø äúéä
åðééä àìà ,çñôä øçà úéðòú òåá÷ì éàðô ùé
êåøòìî ìàøùé úà ìèáì íëçúä éëãøî éë ,àîòè

,åú÷çå åèôùî ìëë øãñä úàåìèá øùàë éë'
ìëá äìòîì ùòø äùòð ,äæä äìéìá íúãåáòî
åìèáúé íà éë ...äæ äî ìòå äæ äî ,úåîìåòä

'úåîìåòä ìë åìèáúé äìéìç ìàøùéçëçëçëçë.

חושב  'חמור' שרק  האמת אולם בחינם, פרך בעבודת אותו ומענה  ומעבידו  עליו  מתאכזר מדוע אך ניחא,

ירוויח ועי"ז  יפה, יפה החיטים  ולטחון לגלגל  גורם  האבן משא ידי שעל  - בכך יש גדולה  תועלת כי כך,

ממעל, בשמים  ונצורות גדולות פועלים  הקערה  את שמסדרים  ידי על  אנו כן וכמו לחמו , מטה את בעליו 

מצומצם . ומבטם רפה שכלם אשר כחמורים נהיה  בל אך

ודור כח. דור בכל וז"ל . איתא, זי"ע מקאז'ניץ  המגיד להרה "ק ישראל ' 'גבורות פירוש  עם פסח  של  בהגדה

הגאולות  לכל התחלה שהי' - במצרים  הי' זה ותחילה  ממצרים. יצא הוא כאילו  א"ע  לראות אדם  חייב

הדורות כל  סוף  לטובה עד להפכו רעה גזירה כל לבטל ויכולין נתגלה, פסח ליל .ובכל

לפ "ק תקצ"ח שנת הגדול ˙¯"·)בשבת ˙�˘· ‰ÈÏÚ ¯ÊÁÂ)זצ"ל גוטמאכער אליהו רבי הגה"צ דרש דרוש

קדושת  בגודל  מרעיתו  עדת קהל  לפני קודש אש  להבות חוצבים דברים  מגריידיץ ', 'הצדיק  בכינוי הנודע 

בישראל . ולהפיצם ביעקב לחלקם  וציוה  הכתב גבי על  הדברים  את העלה שבת למוצאי הסדר, ליל

לישראל , ניסים בו ליעשות הלילה  סגולת בגודל האריך –בדרשתו  בבני רע , במזל שנולד מי ואף

חותם, כחומר נהפך  ידו שמניח שהיכן  - בממוני או וכדו', בריאות בעניני – בחיי וכדו'. בנים גידול בצער

לטוב מזלו לשנות ויפעל  הסדר, ליל  פסח- בלילי זה על  להתפלל לו יש  וחד חד .כל 

לטפס ביכולתו שאין ובצורה  גבוהה  חומה  המוקף במקום שנתנוהו  לאחד משל  בדרך ומבאר

נקב  אפילו לעשות גדולה  בהתחכמות זולתי לאורה מאפילה  לצאת שיוכל דרך שום  ואין ולצאת,

לבסוף יגיע  וכך להרחיבו , – החור סביבות בפטיש להכות בידו הנקב ניקב שכבר אחר אמנם , אחד,

החומה . כל  את לשבר

פסח  של  ראשון ביו"ט  תענית שגזר הצדיק  מרדכי על  יפלא דלכאורה  ביאר, זה  פי ÂË.)ועל ‰ÏÈ‚Ó)כמו ,

ÊÈ)שנאמר „ ¯˙Ò‡) כבר לגזור מרדכי מיהר ומדוע  ניסן, ט"ז  ועד מי"ד להתענות שציווה  – מרדכי' 'ויעבור

עמד  רב זמן והרי השעה, צורך שאינו  בדבר החג את ולהשבית הלילה  מצוות את לבטל  - תענית עתה

י"א  בעוד - אדר י"ג ליום  אלא הגזירה הייתה  לא כי החג, אחר שיתענו לגזור לו אפשר והיה  – לרשותו

חיים 'ספרי שאז  הכיפורים  ויום השנה  ראש - הדין' ב'יום  התענית לקבוע  לו  דהיה  ייפלא וביותר חודשים.

לפניו '. פתוחים  וספרי...

ונחת  נכתבה שהגזירה וידע נעשה, אשר כל את ידע  מרדכי שהנה לומר, יש זה  דרך בטבעת על מה

הקב"ה אלא היהודים כל את ולאבד להרוג להשמיד גזר אחשוורוש , – טיפש  מלך ולא עולם, של מלכו

כן, הזמןגזר אולם הגזירה. לבטל  ותחנונים תפילות שום יועילו ולא השם, כנגד  תבונה ואין עצה ואין

שבחומה  החור כדוגמת  שהוא הסדר, ליל  הוא השערים כל לבקוע שניתן  נקבעהיחיד זה  שלילה  מכיוון ,

המלכים ארבעת עם  נלחם ע "ה אבינו אברהם האומה  ראש שהרי ישראל , את להושיע  קדמוניות משנים 

שם  ונאמר וניצחם, בניסן ט "ו ÂË)בליל  „È ˙È˘‡¯·)שנחלק אגדה  'ומדרש  - רש "י והביא לילה ', עליהם  'ויחלק

מצרים'הלילה  של לילה לחצות לו ובא נשמר השני וחציו נס לו נעשה הראשון  הזמן בחציו אותו ומני ,
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לקבלת ומסוגל גרמא הזמן – ה' אל ונצעק
ישועות מיני כל בו לפעול התפילות 

øçàéøä 'äéá ïéçúôð ïéìè úåøöåà' éë åðøàéáù
ìë ìò ììôúäì ãàî ìâåñîå øùëåî ïîæä

.éðåæîå ééçá éðáá ,åì êøèöîä

èøôáåú"éùä åì ïéîæéù ììôúé ,äñðøôä ïéðòá
ìëá óàå .ìàøùé úéá ìëìå åì åøåñçî éã
äñðøôä ìò äìéôúä úìâåñî äæä ùåã÷ä âçä éîé

åðéðù ïë éë ìá÷úäì(.æè ä"ø)ìò íéðåãéð çñôá' -
ìò äðéçú ìéôäì éåàø ïîæ àåä ïë ìò ,'äàåáúä

.äñðøôä òôù

÷"äøäò"éæ áåñà÷î 'íåìù úáäà'ääðùä ùàø)

(çéëåäå ä"ãàø÷î øîåç ïéîë ùøåã äéä
áåúëù(äë àë úéùàøá)úà íäøáà çéëåäå'

éãáò åìæâ øùà íéîä øàá úåãåà ìò êìîéáà
ìà ìåëéáë äðåô ÷éãöä àåä íäøáàù ,'êìîéáà
ïòåèå ,'êìîéáà' úáéúá æîøðä íéëìîä éëìî êìî

åìæâ øùà 'íéîä øàá' úåãåà ìò ù"áúé åéðôì
,íëøö éôë ìàøùéì òôù òôùåé àìù íéâøè÷îä
äùò éî éúòãé àì' ,ú"éùä áéùî 'êìîéáà øîàéå'

íìåà ,äñðøôä úà áëòì 'äæä øáãä úàíâå'
àì äãâää úøéîà úòùá - 'éì úãâä àì äúà

äñðøôä ìò úù÷á àìå ììë äæî éì úæîøíâå' ,
úàéø÷ úòá 'úåòåáù'á íâ 'éúòîù àì éëðà
àì ,'éëðà'á íéìéçúîä 'úåøáãä úøùò'á äøåúä
àø÷ðù ä"ø äæ 'íåéä éúìá' ,êë ìò äù÷á éúòîù

á äæîå ,äñðøôä ìò åììôúä æà ÷øå 'íåéä'à
äñðøôä ïåøñçèëèëèëèë.

ùéì"æç éøáãá ,çñôá äñðøôä ìò äìéôúì åæîøù
(:çé ïéáåøéò)åéäé'éúåðåæîïéøåøîúéæëêéøöù ,'

úéæë' íéìëåà øùàë 'úåðåæîäå' äñðøôä ìò ù÷áì
.íåéä úåöîì 'øåøî

,øúåéáåíéîçøå äòåùé øáã ìåòôì ïîæå úò
''ä ìà ÷òöðå' úøéîà úòáììììåîëå ,

לדורותם ', הוא שימורים  'ליל  המסוגלנקבע הזמן שהוא הסדר בליל דייקא תענית  מרדכי גזר כן ועל

לבטלו  אפשר שבועה בו שיש דין גזר ואפילו הדין . שבחומת הפרצה את ולהרחיב  ברזל  שערי לבקוע

הלילה  .בזה

שנאמר מה  מבאר Á)ובזה  ËÓ 'ÈÚ˘È) רצון שבעת עזרתיך', ישועה וביום עניתיך רצון בעת ה' אמר 'כה 

היינו – ישועה וביום  עינויים , חמישה  בו  להתענות שגזרתי עינויים מלשון 'עניתיך' שבו  הכיפורים יום  היינו

וצוקה . צרה מכל  להושיע בו עוזר שהקב"ה עזרתיך, אזי הסדר ליל

ידידו לפלוני אותו  שולח כן על ברשותו  מעות אין אך הלוואה מרעהו שמבקש  לאחד משל ומביא

אם אף  הרי הלילה, בזה  עליה ומבקש לישועה  הזקוק זה דרך ועל בעדו , ערב יהיה והוא ממנו , שילווה 

בודאי  להושיעו הלילה בכח שכן אחר, ממקום גדולה  תשועה השמים מן לו  ימציאו להושיעו אפשר אי

מים מצרתו. ולמצוא לחופרו עתה ניתן שבנקל  בעבר מים ממנו ויצא נחפר שכבר מעיין  דרך על והוא

לבוא ישועה קרובה אזי לאבותינו ניסים בו נעשו שכבר הזה בלילה וכך  ˘Á"Ïחיים, Ê"Ï˘ '‰È¯ÂÓ' ı·Â˜· ‡·Â‰)

א-ב] כ"ט  ).[שנה

כי כט . דבר מכם  שומע איני היום ' 'בלתי - קצת בשינוי אך זי"ע , אברהם ' ה 'בית הרה"ק  גם אמר כיו"ב

עניני על  דיבורים דהיינו –'היום ' ושיג היום אם  שיח וכל יומי, פרנסת אשיג האיך שואל אחד כל 

הינם הפרנסה  על להתפלל במקום כי אליהם , מגיע  השפע  אין כן ועל השווקים, מצב אודות נסוב הבריות

היום . עניני על – הזמן בהבלי וטרודים  עסוקים

ישראל 'ל. ה 'אוהב רבו עם שהיה מעשה  זי"ע ממאגלניצא ה'שרף' יחיאל  מאיר חיים  רבי הרה"ק  סיפר

טרף ולהביא להתפרנס  כדי הפריץ  מן מזיגה' 'בית חוכר שהיה תמים , יהודי הוה , וכך זי"ע, מאפטא

של בעיצומם  שחל  – לו הנקוב במועד לפריץ  לשלם בכדי מעות לו  היה  לא סיבה  איזה  מחמת לביתו,
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במקומו במועדו  החכירות דמי את ישלם לא אם  כי היהודי את להזהיר שלח  הפריץ והנה  הפסח , ימי

בהבל כי ופחד, אימה עליו נפלו הזאת ההודעה  את היהודי קיבל כאשר ויהי עונשו. יהיה ומר רע  וכהלכתו

למשפטו נוגע  הדבר היה כאשר וכ"ש  ולמות, לחיים  אדם  של  דינו  גזר את חורצים הללו  השליטים היו פיהם 

נאמר דא כגון על  ולא כלל, מגזימים היו  לא שאז  יהודי Á)של  „Ó˜ ÌÈÏ‰˙)וימינם שוא דבר פיהם 'אשר

שקר'. ימין

בכיס מצויה  הפרוטה היתה  שלא מכיוון אך לאפטא, פעמיו שם לו ומלאובצר רגלי, לילך הוכרח  ו 

אל מיהר ומיד אפטא, העיר אל הגיע הגדול  שבת בערב הדרכים , מביצות וטיט רפש  בגדיו וכל מנעליו

יוכל שלא והודיעו הביתה להכנס  לו נתן לא לגמרי ומטונף מלוכלך ההילך את שראה  הגבאי הקודש, חצר

השבת, אחר הקודש אל להיכנס  כדי באפטא לשבות נשאר ברירה בלית שב"ק , קודם  הרבי פני את להקביל

להבות. חוצב בקול  הגדול שבת דרשת ודרש הבימה  על ישראל' ה 'אוהב עלה אחה "צ בשבת ויהי

פסח', של  ב'הגדה לדרוש הרבי החל  דרשתו  לאחר הרבי, של  אחד דיבור אפילו  הבין לא זה  'כפרי'

ואמר העם  את לעורר והתחיל גדולה, בדביקות היה  כבר ל'ונצעק ' ‡˙בהגיעו  È¯ÙÎ‰ ÔÈ·‰ ÔÎÏ˘ Y ˘È„È‡ ÔÂ˘Ï·)

(ÂÈ¯·„בכל כי היום , גם להיות יכול זה  רק במצרים , אחת פעם  שהיה ' 'מעשה שזהו  בנפשם  ידמו  שלא

– זה אור שוב ומתעורר גרמא' 'הזמן החג בליל ורחמים שנה לישועה שצריך ומצוק בצר הנמצא איש  וכל

בבית כבר שיושב  מי הן בפרנסה, הן בבנים, להפקד  שצריך מי הן  ההוא, בלילה ה' אל  יצעק אם

במה  לו ואין  לאדונו לשלם שצריך מי והן  האסורים, לבית דינו גזר יצא שלא שירא מי או האסורים

מילתא  תליא בצעקה רק כי לה', יצעקו אם יוושעו כולם' 'כולם ...לשלם,-

לא  ולכן אליו, הדברים  כוונת הייתה שבוודאי בנפשו, הבין הרבי, דברי את התמים היהודי וכשמוע

והוא  הצדיק, מן ברורה  הדרכה  שקיבל משפחתו לבני והודיע לביתו תיכף חזר ובמוצש"ק  כלל התמהמה 

אמר  ה'' אל  'ונצעק לפיסקא הגיעו  כאשר הסדר בליל ואכן לעשות, מה  כדת העת בבוא לה  יורה  כבר

שהכה עד לפסוק... אימתי ידעו ולא וצעקו צעקו  וכך והיא, הוא לצעוק  והחלו ונוושע, תצעקי כאן לאשתו 

ויפתחו ממכיריהם, אחד ערל  הוא כי וראו  בחלונם , הדופק  מי לשמוע  בכדי מצעקתם ופסקו  בחלון, אחד

תחת  שמתה  עד אשתו  את והכה היום, השתכר כי להם  ויספר קדירות, ב' נושא הוא והנה הדלת, את לו

יש וכאן נפשו, על לנוס הוא מוכרח  כן על  מוות, בעונש  ויענישהו  לאדון הדבר יוודע  כי הוא ומפחד ידו ,

הוא, אור עדיין בביתם  כי שראה  ומכיוון עמהם, לעשות מה יודע ואינו אדומים, מלאות קדירות שני בידו 

אחת  קדירה  לי תתנו כאן לעיירה  אחזור ובאם  הללו , קדירות שני קחו - להם  ואמר אליהם , בא כן על

החביות. את להניח  היכן לו  והורה  היהודי הסכים  גמורה, במתנה  בידכם , תשאר והב' מהם ,

פנים בסבר הפריץ  וקיבלם בשלימות, חובו  כל את וסילק הפריץ אל  היהודי הלך מועד של  בחולו  מיד

ה'ארענדע' יהא אתה נאמן שאיש  מכיוון לו ואמר ‰ÈÊÓ‚‰)יפות, ˙È· ˙¯ÈÎ˘). עולם עד לך

להם, קנו ופרים  סוסים  גם  הכבוד, בדרך עצמם את ולהנעיל  עצמם  להלביש להעיר נסעו  החג אחר

ישראל ' ה 'אוהב לו אמר הקודש  אל בכניסתו  מיד אך עמו, שנעשה הנס על להודות כדי לאפטא ונסע 

באמירתבפשטות שצעקת  בעת  ישועה עליך  המשכת  אתה כי הנס, על  לי להודות מה לך 'אין

208)'ונצעק'...'. 'ÂÓÚ 'Ï‡¯˘È ˙È¯‡˘' ÍÂ˙Ó ‡ˆÈ�Ï‚‡ÓÓ Û¯˘‰ ˙¯Â˙'· ‡·Â‰)

הסדר, בליל  'ונצעק ' בנפשותם  שקיימו  ידי על שנושעו  מאנשים ולאלפים למאות כאלו  ניסים סיפורי ויש

מנשואיו שנים  מעשר יותר עליו  שעברו ביהודי הווה מינייהו וחדא כולם, את לפרט רוכלא כי ליזול ולא

לבין  בינם  הסדר את לערוך ביתו בני עם  יחד החליט  שנה באותה  בטן, בפרי להיפקד זכה  לא ועדיין

ורחמים, ישועה בדבר להיוושע  זכו  שנה  כעבור ואכן מפריע, באין ה' אל  שיחם  לשפוך שיוכלו  כדי עצמם ,

Â�˙ÏÈÙ˙ Ï·˜È ‰"·˜‰Â ,·Ï‰ ˙ÂÈÓÈ�ÙÂ ˙Â¯È˜Ó ˙‡ˆÂÈ‰ ‰ÏÈÙ˙‰ ‡Â‰ ¯˜ÈÚ‰ È¯‰˘ ,‰˜Úˆ‰ ˙Ú· „„Â·˙‰Ï ˙ÈÏÏÎ ‰‡¯Â‰ ‰Ê· ÔÈ‡˘ È‡„ÂÂ·Â)

(ÔÂˆ¯ÏÂ ÌÈÓÁ¯Ï.



פסח - הפרשה çéבאר

'זריקות' לקבל  צריך והיה מרגליו, באחת גדולים יסורים  סבל אשר שנים שזה הקודש, מארץ יהודי סיפר

(ÔÚˆÈ¯Ù˘�ÈÈ‡) לפני בתפלה  לבו  את שפך הסדר בליל אחת ושנה מעליו , צערו  את להקל  כדי כסדרן תמידין

היו . כלא נעלמו ויסוריו אבותינו ' אלוקי ה' אל 'ונצעק  בנפשו וקיים הכל, אדון

בניו כאשר וחלפו נקפו  השנים  לבניו , הגונים  זיווגים  מצא שלא באחד ראשון, מכלי ידענא עובדא

טרם זי"ע שמחה' ה 'לב מרבם  פרידה ' 'ברכת הבחורים כשנטלו  אחת שנה  וכלות, רואות ועיניו  מתבגרים

האב  את תשאלו הסדר, בליל שואל הבן 'הלא לשונו  בצחות להם אמר הפסח , לחג אביהם  אל  נסעם 

אביהם אל  ויתפללו שישאלו  הרבי כוונת שבודאי בטוחים היו  הבחורים  חתנים ...' אינכם  עדיין מדוע 

כפשוטם, חכמים  דברי לקיים  הבחורים  אחד החליט הסדר בליל  אך ישועתם , זמן הגיע  לא מדוע  שבשמים

חבריהם מכל  זיווגם  את מצאו  לא שעדיין חלקם נשתנה  מה  החזקה , שאלתם  את אביהם בפני ושטח

רחמי  נתעוררו המיוסרים , בניו  שאלת את המיוסר האב כשמוע  ויהי בישראל , נאמנים בתים  בנו שכבר

ובתחנונים בתפילה ה' אל צעקתם ועלתה המבוגרים , בניו את אחריו  וגרר תמרורים  בבכי ופרץ  הבן על האב

בחג  לשמוח שיש  עליהם  וצעקה  התאוששה  שאמם עד זמן במשך בכו וכה מצרתם, להיוושע  כבר שיזכו

סדר  את לומר והמשיכו  לשמחה , הדאגה  את להפוך עצמם על כולם  קיבלו מיד ולהצטער, לבכות ואסור

כמים לבבם  ושפכו  בתהילים  וחמישי רביעי הספרים לומר האב הציע  הסדר בתום  ורק בהתלהבות, ההגדה 

הארוסין. בברית כולם  באו  קצר זמן פרק ובתוך השי"ת, לפני

של הקיץ  במעונות ששמע מעשה  מב"פ , שליט "א לאסק  אב"ד מייזליש משה  יוסף  רבי הגה "צ סיפר

ושמו בחור עבד דשם  הקיץ במחנה שליט "א, קראסנא אב"ד הגה "צ גיסו בנשיאות העומדים  המוסדות

מקדש ' 'האיש  לפרק  הלה ומשהגיע  דקמאי... מתמימי כחד היה, בעם התמימים מן זה  מאניש  'מאניש',

שידוך שום  זז  ולא קם  Â·ÈÒ˙)לא ‰ÓÎÓ)הלה יקים  במהרה ולא שיהיה', הוא שהיה  'מה  כי נראה  היה  וכבר ,

'מאניש ' כי לגיסו  וסיפר קראסנא אב"ד פתח  דלעיל, השלשה  כל יחדם  כשבת חד יומא בישראל. בית

שתא  בהאי סיפורו, לספר מאניש  פתח  העיר... כל ותיהום שידוכין, בקשרי בא שנים כ "ח כבן היה שכבר

טייטש' ב'עברי המוסברת פסח ' של 'הגדה עם ישבתי הסדר ‰Â„Ó·¯˙)בליל ‰Ù˘· ÌÚ ÈËÂ˘ÙÏ ÈÂ˘Ú‰ ˘Â¯ÈÙ)ושם ,

ה'מושקע 'ס ולאחד זי"ע, מאפטא הרה "ק בימי היה מעשה  כי 'ונצעק ' של לקטע בסמוך כתוב (ÈÂ�ÈÎראיתי

(ÌÈ„Â‰È‰ ÌÈ¯ÎÂÁÏמושקע ושמע  נפשות, בסכנת כרוך כידוע  שהיה דבר – לפריץ חכירותו  דמי לשלם  היה לא

הווה . וכך יוושע , ב'ונצעק ' יצעק  שאם  רב מהאפטער

המסובים כל  את בפרוטרוט לפרט  מאניש והחל  המשפחה, בני כל  הסבו  שליט "א אבי אצל ב'סדר' והנה 

כל את השתקתי ונצעק, של  לקטע בהגיענו  עליו, הטובה  כיד... האריך וכך מלעקוואד והאחות ממאנסי אחי

מבלי  כך מלשבת כוחי אפס הסבל, כח כשל  הסוף.... יהיה  מה יהיה ... מה אמי, אל בקול  ונעניתי הציבור

עוד, לעשות בידינו  מה  וכי יקירי, מאניש  ואמרה , נענתה מצבו  ואת בנה  את היטב שהכירה  האם  בית, לבנות

מאניש נענה  טוב. בכי ייגמר והכל  היום  יבוא ובעזהשי"ת שדכנים , עם כסדר מדברים שאנו הינך יודע  הרי

אחד  כל  ביד יש  שב'ונצעק' טייטש' ב'עברי כאן ראיתי כי לדברי, היטב ישמעו  כאן המסובים כל  – ואמר

כן  על ממנה . לצאת אפשר שאי מצוקה אין דמיטב, מילי בכל ולהוושע  האלוקים  ה' אל זעקה קול  להרים 

כאן מהמסובים אחד ÂÎÂ')כל  'ÂÎÂ ˙È�ÂÏÙ ˙ÂÁ‡Â ,È�ÂÏÙ Á‡ Ë¯ÈÙ ·Â˘Â)המסובים כל  וישאלוהו ה', אל יזעקו כולם  –

נצעק , ואיך נצעק  בכוחו מה אין  כבר – ה' אל פעמים ג' זעקו ובפשטות , בתמימות  ואמר מאניש  נתלהב

ואמרו  אחריו החרו הכל ואכן  האירוסין... בברית לבוא כבר מוכרח מאניש יותר. ולהמתין  לסבול  מאניש  של

ממאניש שנצטוו נוסח באותו פעמים אותםג' החריש שוב אך הסדר, בעריכת להמשיך האב רצה  וכבר .

הסדר מאניש בעריכת להמשיך היושר מן וכי שנים , כ "ו בן כבר הוא אף אשר יעקב אחי עם  יהא ומה  ואמר, ,

כן על זיווגו , את לו  לסדר לסבולמבלי יעקב  של  בכוחו אין  כבר – ה' אל פעמים ג' בשנית כולכם זעקו

נוסח  באותו ואמרו אחריו החרו הכל  ואכן האירוסין... בברית  לבוא כבר מוכרח יעקב יותר. .ולהמתין
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הקדושה גודל  ולשער לתאר  אין  – יאיר כיום  לילה 
הזה בלילה  עלינו הבאה 

çúô÷"äåæä éøáãá åøéàé åðéøáã(.çì á"ç)

àîåéë àéìéì øéäð äåä àðúå' íéîñøåôîä
,ä"áå÷ã éåðéã àîò ìë àîçå ,æåîúã äôå÷úã

áéúëã(áé èì÷ íéìäú)äëùçë øéàé íåéë äìéìå'
'äøåàëåøåàù Y æåîú úôå÷úá íåéë øéàî äéä äìéìä åúåà)

(íééøöîä úà ùéðòî ä"á÷äù ìëä åàøå ,÷æçå øéãà.

øàåáîåíù(:î á"ç)ìù àéìîôä ìëå ä"á÷äù
éðá úãåáò åéæ íòåðá úåæçì íéãøåé äìòî

äæä äìéìá ìàøùéáìáìáìáìâç øòù 'íééç õò éøô'á ò"òå)

במהירות  הדברים ונתגלגלו שידוכים , הצעות לשניהם  הציעו  דחוהמ "פ א' ביום  מיד פלא, זה וראה

נתעורר  שאז אלא שלאחמ "כ, ביום גמר בפני שניהם  עמדו שכבר עד גבוה, הר במורד הנופל כגלגל עצומה,

בישא, לעינא מחשש יום באותו אחים  לב' שידוכים ב' לגמור מותר אם – לעשות מה כדת ספק להם 

ולאחיו בשבוע, ג' ביום  למאניש שיגמרו להם שפסק שליט "א מאנסי מוויז 'ניץ האדמו"ר כ "ק את ושאלו

ומוכר  ולתפארת, לשם  בישראל , נאמן בית בנה  דרכיו, בכל מאד מאניש  הצליח ובעזהשי"ת ד'. ביום 'הקטן'

בעזהשי"ת. מצליח כאיש  בעירו  מאד הוא

ויזעקו  ויתפללו בתפילתם, כ 'מאניש ' עצמם ישימו אך אם בקרבנו, אשר ה'חכמים' כל  כי ייאמר, לדידן

לקרוע  וזכה וזעק, התפלל  עצומה בתמימות אלא מ'חכמות', ידע לא אשר זה כמאניש  האלוקים ה' אל 

השמים. שערי את  נקרע חכמות ללא בתמימות  התפילה אל  בגשתנו אנו אף בתפילתו, שמים שערי

ה 'הגדהלא . נוסח  בכל רבינו משה של  שמו  נזכר לא שלכן זי"ע , חיים ' ה'שפע  דהרה "ק בפומיה  מרגלא

כמשה וקדוש  גדול למנהיג זקוקים ישראל  בני אין שלימה  לגאולה  לזכות שכדי ללמדנו  פסח', של

שנאמר ממצרים  ישראל לגאולת גרם שזה כמו  הגאולה, את המקרבת ותפילה ' 'צעקה  רק  ע"ה , (˘ÂÓ˙רבינו

(‚Î האלוקים '.· אל  שועתם 'ותעל

רבי לב. הגאון אצל החמץ את זצוק "ל ליפקוביץ  יהודה  מיכל  רבי הגאון שמכר בעת שנים , כמה לפני

מחר ונזכה  השי"ת שיעזור בלכתו, לו  אמר כמנהגו , זצוק"ל  וואזנער הלוי הסדר]שמואל להשראת [בליל

ואמר וואזנער הרב נענה  שלהשכינה , הפמליא שכל  בזוה"ק מבואר שכך  נזכה, ודאי השכינה 'להשראת

תישאר  השכינה שהשראת  לזכות  לבקש צריך  אבל  מישראל, מצרים יציאת  סיפור לשמוע באים מעלה

חלילה...' תסתלק ולא ימים לאורך אצלנו

הרבה עם  ניחן היה שלא אחד בחור על  זי"ע, מזידיטשוב הירש  צבי רבי הרה "ק סיפר הלצה  בדרך

נאר' 'מוטיל  אותו מכנים  כולם  והיו  בטיפשות, גבלו  אף ומעשיו ו łכל, זיווגו[טיפש]דעת את מצא לימים  ,

וידעו חבריו בו  שהכירו וכיון שליש , בדמעות בוכה אותו מצאו החופה  ביום  ויהי האירוסין, בברית ובא

'כעת  בתמימות להם  ויען חדוותא, בעידן בוכה הוא מה  על  באזניו תמהו  נעלית, כוונה כל  בבכיתו שאין

'מוטיל לי לקרוא יחזרו המשתה  ימי שבעת בגמר – ימים כשבוע בעוד אך חתן', 'מוטיל אותי מכנים  הכל 

קביכנא...'. דא ועל וכלימה, בושה לאותה  ואוי נאר'

אך  נאר', 'מוטיל  להיות ישוב החג ימי גמר אחר שבוע  עוד כי יבכה  שה'טיפש ' היתה , כוונתו  ועומק 

כולה . השנה לכל  החג שפע  בקרבו להעמיס הזמן ינצל  המשכיל
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(ç ÷øôå à ÷øô úåöîä,åúéáá áùåé íãàäù àöîðå
,ùîî åòîùîë åèåùô íéëìîä éëìî êìî éðôì
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ïëå'äîìù úøàôú'ä ùøéôçñôã 'á íåéì çñô éæîø)

(àåää äìéìá ä"ãäðùîä ïåùì åäæå'(.ãé÷ íéçñô)

,'åéðôì åàéáä'(.æè÷ íù),äîåãëå 'åì ïéâæåî'òåãîå]

שקרוב לג. הוא סימן ומרוחק  'יבש' מרגיש  אם  ואדרבה הוא, כן כי ידע  זאת הארה  מרגיש  אינו  אם ואף 

זצ"ל מקארוב שמואל  רבי היה מרוד ואביון עני מעשה , הווה  וכן למאד, עד תלמידיהוא [מחשובי

זי"ע] מלובלין ה'חוזה' מעצמוהרה"ק מי יבוא אם ורק  ודם , מבשר ועזר סיוע  לבקש  שלא בידו  היתה קבלה  ,

הפסח בערב ר"ש  עמד השנים באחד ויקבל. יקח ידו  ממתת ולא ויעניקהו בכיסו, מצויה הפרוטה כשאין

הלך  לא ואכן קבלתו, ולהפר לעבור הסכים לא ואעפ "כ כוסות, וארבע  מצה לכזית אף לקנות כסף  מצא

ריקם . כשביתו החג ימי התקרבו  וכך איש , מתנת לבקש

עליו ציוה רבו, ברכת לקבל ה'חוזה' אל ז "ל קנסקיולי שלמה  רבי הגביר נכנס  ניסן בי"ד פסח  בערב

ומצות  ביין גדולה עגלה  ומילא העשיר יצא מיד שמואל , רבי להחסיד החג צרכי כל  את תיכף  לשלוח הרבי

מעטות  שעות החסיד של  ביתו  אל הגיעה  המלאה העגלה  החסיד. בית אל ושלחה  גדולה בהרחבה  טוב וכל 

את  לקיים שיזכה על ועצומה  גדולה בשמחה שמואל ר' נתמלא זה הרחבה לנוכח הליל , התקדש  לפני

נדבה ביקש ולא שלו הקבלה על  לעבור הוצרך שלא ושמח  שש היה  וביותר וחדוה , בדיצה היום מצות

גדולים במוחין הסדר ליל  את ערך וכך ושמחה , הרוח  התרוממות מתוך לביתו חזר התפילה לאחר מאיש.

כזה ... סדר לערוך זכה  לא שמעולם בנפשו והרגיש מאד, עד ונשגבים 

לחצות  סמוך עיניו  את ויפקח  שמואל, ר' על תרדמה אלוקים ויפל פסח, של  שני בליל – ממחרת ויהי

ערבית  תפלת להתפלל  למהר הוצרך בבהלה  התעורר כאשר ערבית, תפילת לפני עומד כשהוא – לילה 

חצות לפני האפיקומן את לאכול  שיספיק  כדי הלילה סדרי ושאר הגדה Ë"ÂÈובאמירת ÏÈÏ· Û‡ „ÈÙ˜‰Ï Â‚‰�ÓÎ)

(˙ÂˆÁ Ì„Â˜ ÔÓÂ˜ÈÙ‡ ÏÂÎ‡Ï ˙ÂÈÂÏ‚ Ï˘ È�˘.ומהירות בחפזון שערך זה 'סדר' על לבו אל  התעצב מאד ומה ,

ונראה נחŁב 'בואו  ואמר הרבי פתח  הקודש , אל  ונכנס ה'חוזה' רבו  אל בנסעו האלה  הדברים אחר ְַויהי

- עליונים בשמי משוטט  כשהוא גבוהים  במוחות היה  הראשון הסדר שמואל , רבי שעשה הסדרים את

התכלית. אינו  כזה...זה ונעלה קדוש סדר לערוך  שיוכל מי בעולם אין שערך , השני בסדר היינו,אולם .'

מרוממת. ברוח  שנערך מהסדר יותר ולרצון  לרחמים בשמים  נתקבל  חשק ובלא נשבר בלב שנערך שה'סדר'

ודלות, עניות שררו  אברהם ' ה 'בית של  בביתו זי"ע . אברהם' ה'בית הרה "ק מפי נאמנה עדות לפניכם  הרי

לבני  לקנות בידו היה לא לשמם ראויים  מנעלים  אפילו שבבית. ופינה  פינה  מכל זעקו  והמחסור העוני

כתיפיו על  תלמודו  לבית הי"ד מהרשד"י הרה"ק  בנו  את הרבי הוליך החורף  ימות כל  שבמשך עד הבית,

העיר. ברחובות שהיו  הביצות ורוב הדרכים  קלקול מחמת –

הרבי לבית לידער רש "ז הרה "ח ובא נכנס  הפסח  חג ‡ˆÏלקראת Û¯ÂÁ‰ ÏÎ Í¯Ú˘ ÌÈÙÒÎ ˙ÙÈÒ‡ ÚÒÓÓ Â¯ÊÁ·)

(ÌÚ È·È„לו� ענתה האנחה, לפישר משנשאלה עמוקה , אנחה  נאנחת שהרבנית שמע הרבי בבית בשהותו  ,

שנשא  המשא על  סיפרה  גם  בביתם , קבע תושב שהוא המחסור ועל  שרויים, הם  בו  הדחק' זו ה 'לחץ על

החורף, כל  עליו שעמל  כספו צרור את נטל  דבריה, את הרש "ז כשמוע לתלמודו ... כתיפיו  על בנו  את הרבי

שלם ובלב בשמחה  הרבי לבית ÏÈˆ‰Ï)העניק  ‰˙Ú ÌÈ·ÈÈÁ È·¯‰ ˙È· ˙‡ ÂÏÈ‡Â ,˙ÂÚÓ „ÂÚ ‡ˆÓÈ ¯·Î ‡Â‰˘ ,‰·˘ÁÓ·). ויהי

מטעמים,אור  וכל  ודגים בשר ויין, מצות לקנות הרבנית וניגשה הרבי, בבית הרווחה  הייתה אחד ברגע –

בעקיטשע  תפרו  מהרשד"י לבנם  Ï˘·˙)ואף ששררו(·‚„ העצומה השמחה את לתאר ואין לשער אין חדש...

הרבי. בבית

עדיין  שלומו אנשי שקהל בשעה  בביתו  ההרווחה  תועיל מה שכן שקטה. לא הרבי של  דאגתו אבל ,

לו, אמר וכה לבנו  הרבי פנה  החג ערב משהגיע  להושיעם, ידו לאל ואין ומצוקה  מחסור תחת נתונים
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[ã àìà ,øúñð ïåùì - 'åéðôì' åè÷ðìò éà÷ 'åéðôì'
äòùá äìéìä úååöî øãñ åéðôì íéàéáî ,ä"á÷ä
êìîä éðôì ïéâæåîäå ïéàéáîä íä ìàøùéå ,úàæä

øîàðå' ïðéøîàãë 'åéðôì' åäæå ,ä"á÷äåéðôìäøéù
'äùãçãìãìãìãìò"éæ 'äîìù úøàôú'ä .úáù ,íéãòåîä ÷ìç)

(ìëàú úåöî ä"ãá ìåãâä÷"äåæä éøáã úà àéáîìä÷éå)

(à ,åö÷ë"äò(ç ,æ øúñà)'ïúéáä úðéâî áù êìîäå'
ïâ'ì ñðëð ä"á÷ä ,úåöç úòù òéâäá äìéì ìëáù
äæ äìéìá ìáà .íù íé÷éãöä íò òùòúùîå 'ïãò

íéùåòä ìàøùé éðá íò úåéäì ìåëéáë àåä ãøåé
äæä íìåòá äìéìä úååöîá åðåöøäìäìäìäì.

ïéàåíéòâåð íäù àìà ,àîìòá úåâìôä åìà
ä"ìùä áúëù éôëå ,äùòîìå äëìäìàáåä)

(à"ò÷ñ âòú ïîéñ á"ðùîáúòá äáéñäá íéáùåé ïéàù
éðôî ,øáãì íòè åðúðù ùéå ,äãâää úøéîà
ãéîìúë åðà éøä ìåëéáëå ,åðéáâ ìò ãîåò ä"á÷äù

äáéñä êéøö åðéàù åáø ìöàåìåìåìåì.

בית  של ב'מזרח' ואתה אני נעמוד זה בליל  הקדוש, החג לקראת אנו  נכנסים  הנה שלמה'לע, שלמה'לע

קאפטן' ה 'טשארטקעווער את אלבש עצמי על  Ú"ÈÊ)המדרש, ·‡˜Ë¯‡˘ËÓ ˜"‰¯‰Ó ÂÏ ‰È‰˘ עם(·‚„ ואתה

מיינען... מ 'קען ה'הלל ', באמירת נפתח ואז לך. אשר החדשה ‰ÌÈÁÓ˘Óהבעקיטשע Â�‡˘ ·Â˘ÁÏ ¯˘Ù‡ ,¯ÓÂ‡Î)

(ÏÂÎÈ·Î ‡¯Â·‰ פלוני‡˙ יעמוד הביהמ"ד' של מערבי 'בכותל – מרחוק שם  .ÔÙÂ‡· ÏÎ ¯ÒÁÂ „Â¯Ó È�ÚÎ ÚÂ„È ‰È‰˘)

(‡¯Âתלת� חד על מים  עם מעורב יין מצה... כזית אולי לו, אין יו"ט  על ÌÈÓ)ש'בשר' 3/4Â ÔÈÈ כאשר (1/4 אך ,

נפשו אחתתתאנח  הבורא...אנחה אצל לנו  יהא פנים  איזה  אמיתית

טעמולד. והסביר הסדר, בליל לישן יכול  היה שלא זי"ע  מגוסטינין מאיר יחיאל  רבי הרה "ק על מקובל

זהב, דינרי אלפים אלף של  עצום בסכום וזכה  ה'לוטו' בהגרלת עלה  ששמו  לו שנודע  לאחד במשל ,

כל מתעשר המצות בחג נמי והכי להירדם, האיש יוכל  לא והתרגשות אושר שמרוב הדבר פשוט הרי

כזאת. בעת לישן יכול  ומי ברוחניות, נפלאה  בעשירות יהודי

סביבולה . עומדים  מעלה  של  הפמליא וכל  הקב"ה  שהרי לתפלה , מאד ומסוגל מוכשר הזמן כן, על  אשר

לפניו, פתוחים  רחמים שערי וכל  שעה, באותה  מתעוררת הבן על האב ואהבת בעבודתו, ומביטים

ולברכה . לטובה לבו משאלות כל  וימלא שוועתו , ה ' ישמע בוודאי ויתפלל יבקש ואם

הפסוק  את צדיקים שפירשו  וכמו מטרתה, את משיגה  הלב מעומק Î‚)והתפלה · ˙ÂÓ˘)שוועתם 'ותעל

והשערים, המחיצות כל  את ופרצה  השמימה  זעקתם עלתה ולכן הלב, ממעמקי צועקים  שהיו  האלקים ' אל 

התפלה כי המלכים , מלכי מלך לפני תפילותיהם  את שיעלו המלאכים  של  לסיועם צריכים היו  לא ואף

את  להפריע יכולים ואינם פיהם ונסתמים והמשטינים , המקטרגים  כל את ומגרשת דוחה הלב מעומק 

מלכא. קמי מלעלות התפלה

יכשללו . לבלתי דיבור' 'תענית עושה היה  הסדר שבליל מקובל , זצ"ל  שקאפ שמעון רבי הגאון על

כתיב דהא עמו , ונימוקו וטעמו בטלים , È·)בדיבורים ·È ˙ÂÓ˘)בלילה מצרים בארץ  -הזה 'ועברתי '

שהקב"ה נמצא שרף', ולא אני מלאך ולא אני - 'ועברתי חז"ל  ודרשו עכשיו, בו עומדים שאנו הלילה דהיינו

בכך. מה  של  דברים  המלך לפני לדבר ודם בשר יעז  ואיך בתוכנו, שוכן ובעצמו  בכבודו 

זי"ע הבשם' ה'ערוגת מפרש  טעמא ÓÁÏ‡)ומהאי ‡‰ '‰ˆ¯� ÏÏ‰' באמירת (‰‚„˙ ההגדה  את פותחים  כן שעל  ,

תפלתו את שיעלו  השרת למלאכי זקוק  האדם אין הסדר שבליל ללמדנו  ארמי, בלשון עניא' לחמא 'הא

חז "ל שאמרו תפילות כשאר זה  ואין הכבוד, כסא È·:)לפני מלאכי (˘·˙ אין ארמי בלשון צרכיו השואל 'כל 

יהודי  כל  של  בביתו  שורה שהשכינה  מפני ארמי', בלשון מכירין השרת מלאכי שאין לפי לו , נזקקין השרת

ארמי  בלשון אף להתפלל  אפשר ולכן ישראל בני לדברי ובעצמו בכבודו  ומאזין שומע  יתב"ש והוא ויהודי,

מראשותיו] למעלה שכינה כי ארמי בלשון להתפלל אפשר  דבחולה  שם , המבואר  .[כעין
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ãåñéáò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä øàéá äæúåùøã)

(åàåáú éë ä"ã á"ñ÷ú â"äáùìíå÷îá éë
ñéðëäì íå÷î ùéå ,÷çåã èìåù ïéà äùåã÷ä

ìåãâ çååøá ïéôëã ìëå íéçøåààì íìåòî' ïëìå .
'íéìùåøéá ïåìàù íå÷îä éì øö íãà øîàä úåáà)

(ä,(ì"æå)íìåòá íå÷î ÷éæçî åðéà äùåã÷ä íå÷î éë
àäë' øîàîá áùåç éðà äæå ...ììë éîùâä äæä

'àðúäáà åìëà éã àéðò àîçì(ù åðééä)àåä äæ
úîçî íéøöîá åìëàù éðåòå éåðéò ìù ìëàîä

,éåðéòå ïåáòøíéìëåà åðàù ìëàîä åîöòá àåäå
åá íéçîùååðøôñá åðéìò äôåç 'ä úëøá úåéäá

.åéúåàìôðå åéñéðåððëä àìù é"ôòà àìà ãåò àìå
àìà(éãë),ìåëééå éúéé ïéôëã ìë - î"î ,åðéëøö

...íéàáä ìëì ÷éôñî 'éäéå ,çñôéå éúéé êéøöã ìëå

ìëì ÷åçã äéäé àì åðáùåî íå÷îå åðéúøéã íâå
åîù ùåã÷ íå÷î åðúéá äúò úåéäì éë ,àáä
õøà ïéòî àåä éøä åéúåàìôð øåôñå ,ìåãâä

äùåã÷äìáááù î"áå úåéñðë éúá íéãéúò éë ,
é"àá òåá÷ì(.èë äìéâî)àëä àúùä åðééäåäðùì

ìàøùé õøàá òåá÷ äæä úéáä 'éäú äàáä.

äðäìéì' - øúåéá ùãå÷îä ïîæ àåä äæä äìéìá
ì"øäî éøáãî ãîìå àö ,''äì àåä íéøåîéù

(ìèé÷ä úùéáì ïéðò ô"ùâä)ìéìá ïáì ãâá ùåáìì íéâäåð
éãâá ùáåì â"äëä äéäù åîë øãñä úãåáòì çñô

...,ë"äåéá íéðôìå éðôì åñðëäá ïáìúìòî éë
úîâåãë àåä äæ äìéìá éãåäéå éãåäé ìë úùåã÷å
íåéá íéùã÷ éùã÷ì ñðëðù úòá ìåãâ ïäëä

íéøåôéëäæìæìæìæìéøúñå íé÷åîò úåãåñå íéðéðòá êéøàîå ,

בסי  אומרים שלכן אחד, חכם  כך על כדי הוסיף ארמי, בלשון הוא שגם גדיא' 'חד פיוט הסדר ום

השכינה השראת יש  הסדר ליל  עריכת זמן ובכל  גמירא, ועד מרישא בתוכנו  הקדושה  שהשכינה ללמדנו

ישראל . בבתי

ארמי  בלשון גדיא' 'חד לומר תיקנו כן שעל  זי"ע , מלובלין דה'חוזה' משמיה מובא אלא בלבד, זו  ולא

בכנסת  המלאכים  יקנאו  שמא למיחש איכא כזאת והארה  התגלות אחרי כי הרע , עין כנגד 'לחש ' שהוא

מתעלים ישראל שבני מכאן ולמדנו רעה , עין ידי על  שבא הנזק לבטל למכה  רפואה  הקדימו כן ועל ישראל,

מלהיבים . והדברים המלאכים, בהם  יקנאו שמא לחשוש שיש עד גבוהה  מעל  גבוהה במעלה 

נשתנה',לז. 'מה אמירת קודם  כף  על  כף לספוק  נוהגים  שהיו זי"ע , בעלזא בית צדיקי מנהג הסבירו  בזה 

בקרא טעמא ומפורש  פעמונים בו שתלויים מעיל ללבוש נצטווה  גדול  הכהן כי טעמא, (˘ÂÓ˙והיינו

(‰Ï ,ÁÎ,למדין נמצינו זה ומכל קולות, להשמיע  כפים סופקים  להכי ודומיא הקודש ', אל  בבואו קולו 'ונשמע

קודש . בהררי ויסודתם גבוה מעל  גבוה הסדר מליל  ופרט פרט  שכל

לאומרו, שלא נוהגים יש  בשבת, שחל  הסדר בליל  עליכם' 'שלום אמירת בענין ופשטיה נהרא נהרא

הקדשים בקודש ולפנים  לפני הנכנס גדול לכהן הסדר בליל יהודי כל  דומה  המהר"ל  לדברי שהרי וטעמם 

כתיב שם והלא הכיפורים, ÊÈ)ביום ÊË ‡¯˜ÈÂ)בירושלמיאדם 'וכל ואמרו  מועד' באוהל  יהיה  ‰)לא ‡ ‡ÓÂÈ)

בהם שנאמר המלאכים  לרבות אדם ' 'וכל  כתיב È)דלהכי ,‡ Ï‡˜ÊÁÈ)פניהם אדם 'ודמות המלאכיםפני שאף  ,'

כיו"ב, הסדר ליל  אף א"כ ולפנים , לפני הקטורת את מקריב שהכה "ג בשעה המקדש בבית לשהות אסורים 

'שלום לומר צורך אין וממילא קדשים , קודש  בקדושת המתקדש  ישראל של  בביתו לשהות להם  שאין

ומבהילים . נוראים  והדברים  עליכם ',

שלא  עד ביותר עילאה בקדושה  התקדשו כי הסדר, בליל הצדיקים לו שזכו האור גודל נבין בין מעתה 

ה 'שרף ' מנדל  מנחם רבי הרה "ק חותנו על זי"ע נזר' ה 'אבני הרה "ק שהעיד וכפי קדשם, בתואר להביט יכלו 

צב-אות ה' מלאך של  תואר לו היה  השנה שכל זי"ע  ˜Î·מקאצק ÔÓÈÒ Ú"‰·‡ ÂÈ˙Â·Â˘˙· Â�˙ÂÁ ÏÚ ·˙ÂÎ ‰Ê ¯‡Â˙)

(Ó ˙Â‡. מעלה משרפי כאחד פניו  תואר היה  פסח  ליל  ובסדר

ראו לא כיפור ביום שאפי' מה  העולם , מזה  מורם כך כל  הקדוש חותנו  היה פסח  בליל כי אמר, ועוד
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íééñîå ,äøåúíéøåôéëä íåéë àåä íéøåîéù ìéìå
øúñð íäéðù íòèå ,ïéðòä äæá.

– נפלאות  אראנו מצרים  מארץ צאתכם כימי
כמאז להתחדש  שבים  הניסים 

øáëíäì øéàä äæ äìéìù øäåæä éøáã åàáåä
åàöé äá äðùá à÷åã åàìå ,'íééøäöá ùîù'ë
äðùå äðù ìëá àìà ,ïë äéä íéøöîî ìàøùé éðá

ùîî íéøäöá ùîùë ìåãâ øåàá äìéìä åðì øéàîçìçìçìçì.
ïåùìá ÷ã÷ãîù '÷ä 'íééçä øåà'á ùøåôî ïëå

÷åñôä(áë âë øáãîá)ì-à'íàéöåî- 'íéøöîî
ì"æ íøîåà êøã ìò .ì"æå ,'äåä' ïåùìá(:æè÷ íéçñô)

åìéàë åîöò úà úåàøì íãà áééç øåãå øåã ìëá'
úåéîéðô éòãåé åøîà ïë ìò ,'íéøöîî àöé àåä

éë ,äøåúäçñô ìéì ìëäùåã÷ä úåçåë íéøøáúî

äðéçáä àéäå ,ìàøùé éðá íòá íéôñåðå äôéì÷äî
,'íàéöåî ì-à' åøîåà àåäå ,íéøöî úàéöé ìù äîöò
äðùå äðù ìëá àìà ,ãáì äðåùàø äàéöé àì éë

øëæðë íàéöåîíãàä àäé íà óàù àöîð .ì"ëò ,'
úåìòúäì ,íùî úàöì åãéá ùé äðåúçúä àèåéãá

.äæä äìéìá íîåøúäìå

ïëåò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä ÷ééãä"ã :áô çñôì)

(íéøåîéù ìéì÷åñôä ìò(áî áé úåîù)ìéì'
.ì"æå ,'íéøöî õøàî íàéöåäì 'äì àåä íéøåîéù

,ãéúò ïåùìá áúëðãéîú íàéöåäì ãéúò àåäù
äæä äìéìä àåä' .úàæä äìéìä àåáéùë äðù ìëá
óà - 'íúåøåãì ìàøùé éðá ìëì íéøåîéù 'äì
ìàøùé úà 'ä àéöåî úåøåãä ìëá éë ,úåøåãì

úàæä äìéìá íéøöîî.

השני  שבחציו עד מהם , וגבוה העולם  מעניני מופשט הקדוש  חותנו  היה כי אמר אחרת ופעם  כזאת, אצלו

ממש אש  ניצוצי מפניו יצאו  הסדר ˘Ó„)של ,‚Ú ˙ÂÈ˙Â‡ 'ÌÈÚÂ¯‰ ¯È·‡'· ‰Ê ÏÎ היה(¯‡‰ לא נזר' שה'אבני וידוע ,

היו דבריו וכל  תוארים , בנתינת מאד חישב וכמו"כ  כלל , מליצה ' 'לשון היתה  לא ולשונו  גוזמאות אומר

ומדויקים . מדודים 

הסדר  שבליל  זי"ע  סופר' ה'חתם הגה"ק  זקנו  על  זצ"ל פרעשבורג גאב"ד סופר עקיבא רבי הגה "צ סיפר

ע"ה לאה  חוה  להרבנית החת"ס של  בנותיו  וכשסיפרו בצהרים. כשמש מאירים והיו אש  כלפיד פניו בערו

מגודל זה בלילה  אביהם מראה  אל  להביט  אפשר אי כי זי"ע, סופר' ה'כתב הגה"ק  של  בקודש  מחברתו 

בפניו, להסתכל  יכלה ולא ניסתה לפניו בבואה אולם זו, היא גוזמא אך כי סברה  מפניו, המבהיק האור

להסתכל אפשר היה לא כך הצהרים , בשעות ביקידתה  השמש אל להביט אפשר שאי שכשם  שאמרה  עד

חותנה הקדוש .בפני

הלילות',לח. מכל  הזה הלילה  נשתנה  'מה הבנים קושיית כוונת זצ"ל מווילנא הגר"א פירש דרש בדרך 

'הלילה כעת ואילו נקיבה , לשון הוא 'לילה' אלא הזה דהרי עוד ולא זכר, לשון שהוא יום בבחינת '

ואילו גרמא, שהזמן עשה  במצות חייבות אינן נשים וגם  בלילה , ולא ביום מתקיימות התורה מצוות שרוב

הסדר בליל  הוא החיוב עיקר מצרים ]בפסח  יציאת וסיפור ומרור, מצה אך [אכילת  כבאנשים, בנשים  ונוהג

'לילה', חשוב לא ולכן כיום, מאיר הלילה כי זכר, בלשון 'הזה' נקרא 'הלילה' שאכן היא, לכך התשובה

ממנו . ליהנות שיזכו כדי הנשים את גם  תורה  חייבה  כן על  כך כל גדול  ואורו  הכלל מן שיצא וכיון

יכול - ממצרים בצאתי לי ה' עשה  זה בעבור לאמר ההוא ביום  לבנך 'והגדת חז"ל  שדרשו מה  וזה 

בעבור  זה ', 'בעבור לומר תלמוד יום, מבעוד יכול ההוא ביום אי ההוא', 'ביום  לומר תלמוד חדש, מראש

הסדר, ליל דהיינו  לפניך' מונחים  ומרור מצה  שיש בשעה  אלא אמרתי לא שלזה המצוה שזמן נמצא

כיום  חשוב שהלילה ומכאן הסדר, ליל על  קאי ההוא' .'ביום

דכתיב מאי פירשו  Ï)וכן ·È ˙ÂÓ˘) נחשב הרשעים  העולם ואומות 'פרעה ' אצל  שרק לילה', פרעה 'ויקם

בצהריים . השמש וכזריחת יקרות באור זה לילה מאיר ישראל  כלל  אצל  אבל ללילה, הסדר ליל 



פסח - הפרשה ãëבאר

àúéà'úîà úôù'á(äáøîä ìë ä"ã ç"ìøú)øàáì
øîàðä úà(é è áåéà)ãò úåìåãâ äùåò'

ø÷ç ïéàøôñî ïéà ãò úåàìôðååàëìå 'á"ö äø
íéñéð úåááø éáéø íä íà óà éë ,øôñî ïéà' åäî

ïééãòùéåøåàéá àìà .øôñî íäììëáù øçàî
àöîð ìàøùé éðáì íéñéð ùãçî äùòð äðùå äðù
àì ïééãò éøäù Y øôñî íäì äéäéù øùôà éàù

íðééðî øîâð...

מתעלה שבפחותים  הפחות אף  – והצלתי והוצאתי 
המעלות רום  עד הזה בלילה 

áúë'ìàøùé çîùé'ä(àé ô"ùâäì)åéáà íùá
ïéàã ,ò"éæ øãðñëìàî ìàéçé éáø ÷"äøä

äãâää ìù 'òùø'äù øîåì('øîåà àåä äî òùø')

,øåîâ òùøì äðååëäùàåðù éîì äðååëä àìà
øáëå ,åúåå÷ú äãáà éë åùôðá äîãîå ,äáåùúäî
åøîà äæ ìòå ,ìàøùé ììëá äìçðå ÷ìç åì ïéà

ø÷éòá øôåë àåäùììëî åîöò úà àéöåî éë Y

'ä äùò äæ øåáòá' - åì úåðòì êéøöå ,ìàøùééì
íéøöîá íâ éë ,ãéçéå ãéçé ìëì 'íéøöîî éúàöá
äàîåè éøòù è"îá íéò÷åùî ìàøùé éðá åéä
,ìåãâ øåàì äìéôàî íàéöåäå ä"á÷ä íìàâ ë"ôòàå

ïëåäúòøîåìå ïéîàäì ìàøùé ùéà ìë áéåçî
,'à÷ééã 'éì' 'ä äùò äæ øåáòá'Y íåéäë íâ éë

éî åìéôà ìåãâ øåàì äìéôàî íéàöåé äæä äìéìá
áöîä ìôùá àöîðå ò÷åùîùèìèìèìèì.

øùôàåáåúëä ïî êëì æîø úúì(ã ,èé úåîù)

ìéùîäù ,'íéøùð éôðë ìò íëúà àùàå'
óà Y øùðä éáâ ìò äàìòäì äìåàâä úà ä"á÷ä
éî óàù ,àá åðãîìì ,äáøãà éë ,àîè óåò àåäù
åãéå ,ù"áúé åéìà áø÷úäì ìåëé úåðååòá àîèðù

íéáù ìá÷ì äèåùôîîîî.

ïëåò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä øîàçñôì úåùøã)

(åúìéçúá ,ô"÷úíãà áééçù åîë äðäå .ì"æå

ישראל 'לט . ה 'ישמח הרה "ק של  קדשו בצל  להסתופף זכה  שעוד ז"ל  בוים משה רבי הישיש החסיד סיפר

האדמו "ר של הסדר בעריכת משתתפים כולם החסידים  כל  היו אלכסנדר בחצר כי ÁÂÈÓ„זי"ע, 'ÏËÈ˜')

(ÔÈÈ‰Â ˙ÂˆÓ‰ ¯Â·Ú ÌÈÏÂ„‚ ÌÈÒÈÎ ÌÈ¯ÂÙ˙ Â·˘ Ì‰Ï ‰È‰ הסדר את לערוך ישראל ' ה 'ישמח כשנכנס בשנה  שנה  ומידי ,

גדול  בקול לזעוק  החל  למקומו ובהגיע  מקומו , עד הלך וכך הסיד, כמראה  חוורות פנים  התקדשהיו  ליל 

חג התקדש  ליל  ואמרחג , קודש, אש בשלהבת כלפידים בערו  שפניו עד רבות וואס פעמים איד 'א

עכסטען צום ביז תחתית  שאול נידריגסטע די פון  ארויס מען גייט נאכט דעם אין אז נישט גלייבט

מיינט הגדה די וואס רשע דער ער איז תחתיתמדרגה, מהשאול הלילה בזה להיחלץ  שניתן מאמין שאינו  [מי

בהגדה] המוזכר הרשע הוא ביותר העליונה המדרגה עד ביותר .הנמוך

הפוסקים מ. שהביאו  עד ישראל , בני על זה בליל היורדת הטהרה ' 'רוח הוא גדולה ‡Á"Âוכה ‡"‚ÓÂ Ê"Ë)

(·"˜Ò ·Ú˙ ÔÓÈÒהמהרי"ל דברי ÁÙ)את „ÂÓÚ ‰„‚‰‰ ¯„Ò ˙ÂÎÏ‰) השולחן על  להשתמש  מותר פסח  שבליל ,

ליהנות  איסורא ליכא הדין מצד שאולי דאף כך, על תמהו ורבים  בראייתם , ולשמוח גוים של  במשכונות

הסדר  שלחן זה מלכים  שלחן על גוי של  טמא דבר שיעלה ראוי אין מסברא אך השלחן, על הנחתם  מצד

בדרשותיו  סופר' ה 'חתם  ומבאר ה '. לפני ¯�‰)אשר Û„ ·"Á ישראל(˘·‰"‚, בני על  קדושה השפיע שהקב"ה

כ שנתבטלו עד  ההוא הקדושהבלילה חלקי בתתק"ס הטומאה כוחות  ÈË‰¯ל  ‰ÊÂ ,‰Â˜Ó ¯ÂÚÈ˘ Â�ÈÈ‰ Ò"˜˙˙ ÈÎ)

(ÌÈÏÎ‰כאילו עצמו  את לראות אדם  חייב כי עכו "ם, של  במשכונות להשתמש  מותר פסח ליל בכל  ולכן .

עתה גם לכן זמן, ובאותו  מקום  באותו  עומד ונמצא ממצרים , ושנה שנה בכל ממש  בפועל יוצא הוא

החת"ס  וכלשון הטומאה, כח בנו שולט  אין הזה במשכונותבזמן להשתמש מותר פסח ליל בכל  ולכן

שלא  אעפ "י הטומאה כח בנו ישלוט לא מצרים יציאת  הסיפור ההתלהבות  מכח אז כי עכו"ם של

מ"ט  אל  אותם והביא טומאה משערי נשרים כנפי על  אותם ונשא בחסדו הפליא והקב "ה נטבלו...

קדושה  עכ"ל .שערי ,



פסח - הפרשה äëבאר

,íéøöîî àöé àåä åìéàë åîöò úà úåàøìïë åîë
äéä àåä åìéàë åîöò úà úåàøì íãà áééç
íå÷îä åáøé÷ 'åéùëòå' äøæ äãåáò éãáåòî
'ä úà ãåáòì ìéçúä äìéìá íåéäå .åúãåáòì

äìéìä åúåà úåâåäðä úååöîá äìéçúá.ì"ëò ,

íàåéððäå äìòúàå ùã÷úà êéà ãáåòä øîàé
äðùä ìëù ,'ñôøë'äî ãîìé ,áöîä ìôùá
íéàöåé 'íéìò'ä ÷øå ,äîãàá ïåîè åäéøä
åúåà íéàéöåî çñô ìéìá ë"ôòàå ,äìòîìî
äåöî ìù àöôç úåéäì êôäúîå äîãàä é÷îòî
á"åéëå ,øãñä ïçìù äæ íéëìî ïçìù ìò úåìòì -
àøâéàì àú÷éîò àøéáî úåìòúäì ãçà ìë ãéá

äìòîì äìòîì àîøàîàîàîàî.

éëäåìò ò"éæ 'ìàøùé úéá'äã äéîåôá àìâøî äåä
'ñôøë'ì ç÷ìðä 'ïåðö'ä(íéâäðî äîë éôì)-

ùåøéô ,'êéèòø à èøòåå ïòååéâ åèñéá äðùä ìë'

ïåðöë äåù úééäåðéàù øáã íéîãî ùéãéàä úôùá]

['êéèòø à èøòåå æéà øò' íåìë äåùúéëæ äúòå
,ïãéãì ïë åîë ,øãñä ïçìåù ìò úåéäìå úåìòúäì
úåìòúäì åãéá Y 'êéèòø' àìà äååù åðéàù éî óà

.äæä äìéìá

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

äìåë äðùä ìëá úåìòìáîáîáîáî.

øàùéå'úîà úôù'á àúéàãë ,àîéé÷ øá øåàä åì
(íéøåîù ìéì ä"ã á"ðøú)...íéøåîéù ìéì .ì"æå ,

íúåøåãì(áî áé úåîù)øàùð çñô ìéìîù .ì"æå
íéøåîù æà äéäù åîë ,äðùä éîé ìë ìò äøéîù

,úåøåãìåæ äìéìî äøéîù øàùð äðù ìëá ïë åîë
äðùä éîé ìëì÷ìç øéàùäì - ïîå÷éôàä æîø äæå .

אליהמא . שנטפל אשה היתה פעם  הסדר, בליל  ושנה שנה  כל  לספר זצ"ל  החיד"א ציוה  נורא מעשה 

האר"י  שלח בה , שנדבקה הנשמה את ממנה  שיסיר זצ"ל  הקדוש האר"י אל הלכה לה ובצר 'דיבוק ',

עשה מהרח"ו  ואכן הדיבוק , לנשמת תיקון שימצא כדי זצ"ל  וויטאל חיים רבי הגה"ק  המובהק  תלמידו  את

עמה ונימוקה  לאחוריה, פניה מיד החזירה אליה  בבואו אך איתתא, ההיא את לפגוש  והלך שעשה מה

אשה אצל להיכנס הצליחה  איך הנשמה את וויטאל חיים רבי שאל צדיק, בפני להסתכל  יכול  רשע  שאין

אש, מהם להוציא כדי בזו זו אותן ושפשפה  אבנים שני האשה  נטלה  אחת שפעם  הנשמה , השיבה  זו,

לשון  מפיה פלטה  כך מתוך כאשר גדול  כעס  לידי אותה  הביא וזה  האבנים , נפלו  מלאכתה כדי ובתוך

נענשה מדוע מהרח"ו , תמה עליה . לשלוט  הצליחה  שעה ובאותה הרוחות, לכל שתלך עצמה  על  קללה

הרוח, השיבה עונשה , וזו  עבירה  זו וכי הכעס, במדת אחת פעם שנכשלה בשביל  כזה בעונש האשה 

אליה, להיטפל  אז  הצליחה  ולכן הכעס  בשעת מקטרג שהשטן אלא העונש, סיבת היתה  זו לא שבודאי

סיפרו כולם  כאשר הסדר ובליל כברה, תוכה שאין בגלל  הוא אלו ביסורים שנענשה  והסיבה הטעם אך

התחילה מיד זה, עונש עליה נגזר ולכן באמונתה , מפקפקת היא היתה מצרים יציאת לסיפור והאזינו

ואילך  מכאן בתשובה לחזור וביקשה במוחה , שמנקרים אפיקורסות הרהורי על  ולהתוודות לבכות האשה 

בסיפור  באמת מאמינה  היא אם  אותה  ושאל האשה , אל  מהרח"ו  פנה שעה  באותה  יתב"ש , אליו  ולהתקרב

לנפשה . אותה ועזבה הדיבוק נשמת תיכף יצאה בחיוב האשה השיבה  וכאשר מצרים , יציאת

ה 'ראשונים'מב. ˆË:)כתבו ÌÈÁÒÙ Ì"·˘¯) שהוא הסדר, בליל יין של  כוסות ארבע לשתות תיקנו דחז"ל 

ולקחתי, וגאלתי והצלתי והוצאתי במצרים , לישראל  הקב"ה שהבטיח גאולה של  לשונות לארבע זכר

ארבע שיקחו אמרו ולא 'יין', דווקא לקחת תיקנו  מדוע  טעם לתת צריך מקום דמכל ה 'אחרונים', וביארו

בני  זכו גאולה  של  לשון שבכל  זצ"ל , אויערבאך זלמן שלמה  רבי הגאון של משמו  ואומרים  וכדו ', מצות

בכל הרי המשכר' 'יין דהשותה  יין בשתיית לזה  זכר תיקנו  זה וכנגד יותר, ושלימה  גבוהה  לגאולה  ישראל



פסח - הפרשה åëבאר

áéúë ïëå .äðùä ìë ìò äöîäî(â æè íéøáã)ïòîì
øåëæúäæ éðåò íçì éãé ìòêééç éîé ìë.

הבורא שבין  ההתקרבות  – לעם לי אתכם  ולקחתי 
זה בלילה  ישראל לבני 

áúë'ì"øäî'ä(ñ"ô ''ä úåøåáâ')íùá âçä àø÷ðù
ìàøùé éðá éúá ìò çñôù íåù ìò - 'çñô'

äéîìåà éàî øåàéá êéøöå ,'úåøåëá' úëîá Y(åô÷ú)

íâ àìäå ,'úåëî'ä øàùî øúåé úåøåëá úëî ìù
éðáå íéøöî ïéá ìãáäå ùøôä äéä úåëîä øàùá
ñåëî åúù éåâå ìàøùéùë íã úëîá ïåâëå ,ìàøùé
á"åéëå íã äúù äæå íééç íéî äúù äæ - ãçà
ìòù úåøåëá úëîá ñðä äðúùð äîå ,úåëî øàùá

.íéñéðä øàùî øúåé âçä àø÷ð åîù

øàáîåììë ùåãéç àëéì úåëîä ìëáã ,ì"øäîä
éøäù ,ìàøùéá éðáá äëîä äèìù àìù
íéäåáâ ìàøùé éðáù ïåéëå ,êàìî éãé ìò åàá íä
íäì äéä àì ïë ìò íéëàìîä ïî äâéøãîá øúåé
,íäî äåáâù éî ìò åèìùé êéà éë íäéìò äèéìù
,äëîä íäá äèìù àì úåøåëá úëîáã àä íðîà

áéúë àäã ,ùåãéç øáã åäæ(áé ,áé úåîù)éúøáòå'
õøàá øáò åîöòáå åãåáëá ä"á÷äù 'íéøöî õøàá
éðáù ïååéëî ,àìà ...íéøåëáä úà âøäå íéøöî
åîò ìåëéáëå ,ä"á÷ä ìù 'å÷ìç' íä ìàøùé
åäæå ,äëîä íäì ä÷éæä àì ïëì Y úçà äáéèçë

,çñô Y âçä àø÷ð åîù ìòù çáùä ø÷éòïéðòå
,øãñä ìéìá äðùå äðù ìëá áåù øøåòúî äæ
ìåëéáë úåéäì ìàøùé úà äéáâîå àùðî ä"á÷äù

åîò úçà äáéèç.

äðäåì"éøäîá åðéöî(â äãâää øãñ)øãñä ìéìáù
íäéáàì ìàøùé ïéá 'ïéàåùéð' ìåëéáë àåä

à äëøá àìá äìë'ù åîëå ,íéîùáù'äìòáì äøåñ
(à"ô äìë úëñî),ìéìá ïéëøáî - åììä 'ïéàåùéð'á êë

äöî úìéëà íãå÷ 'úåëøá òáù' øãñääøòäá 'ééò)

(íä åìàâîâîâîâî.

óàåïî àåä 'ùøåâî' éë åùôðá ùéâøîù éî
äùåã÷ä(ãë â úéùàøá) ïåùàøä íãà ìöà áéúëãë)

èâ ä"á÷ä åì ïúðù (è èé ø"øá) åøîàå ,'íãàä úà ùøâéå'

(úùøåâî äùàë åðéã äéäå ïéøåèéô,øæåç øãñä ìéìá éøä
íãà úáøé÷ë ,äöî úìéëà éãé ìò ïéàåùéð úéøáì

íéáâùð íéøáãäå ,àèçä íãå÷ ïåùàøä.

÷"äøäò"éæ áåðîéøî ìãðî íçðî éáø'ïåéö íçðî')

(õçøå ä"ãäöîä úééöç ïéðò úà øàáî
íäéáàì ìàøùé ïéá úéøá úúéøëë àåäù ,'õçé'á

' ÷"äìæå ,íéîùáùúà äãòä úöçî éäúå
éðù íéãøôðùë ,úéøá úúéøë åîë ïîå÷éôàä
ç÷åì ãçà ìëå ,ãçà úòáè íé÷ìçî íéáäåà
äöîä úà åöçé ïë ìòå ,íìåò úáäà ïåøëæì éöçä,

åéëøãá úëìì åðéàøåá íò úéøá íéúøåë åðçðàù
.'åéúå÷åç øåîùìå

äàøðåéðùì ,ìùî êøãá ïåéòøä ÷îåò øàáì
éãëå ,äæî äæ ãøôéäì åëøöåäù íéáäåà
úðåîú úåîã íä íéç÷åì äæî äæ íøëæ ùåîé àìù
ç÷åì ãçà ìëå íéðùì äðåîúä úà íéöåç ,íð÷åéã
åîéìùé úéðùá åùâôé øùàëù - ãçà ÷ìç åîöòì
úééöçá éîð éëäå .àãç àúååöá úåðåîúä úà

לה ' הודאתו  אף  ממילא – טפי וישמח  יתבשם יותר שישתה וכמה אחר', 'אדם הוא נעשה וכוס כוס 

חדשות'... כ 'פנים  תהיה הנפלאות וסיפור

בירושלמימג. אמרו  נמי Ï‡)ולכן ‰"„ :Ëˆ ÌÈÁÒÙ 'ÒÂ˙· ‡·Â‰ ,‡"‰ È"Ù ÌÈÁÒÙ)קודם פסח  בערב מצה  שהאוכל

הנישואין. ברית טרם המצה  את לאכול להקדים  ראוי אין כי חמיו ', בבית ארוסתו  בועל 'כאילו  זמנה 

רב' ˜ˆ‡)וב'מעשה ˙Â‡) קידוש בברכת שלש  הברכות, שבע את מפרט זי"ע ישראל להגר"א מקדש [בופה"ג,

שהחיינו] 'ורחץ 'והזמנים , נטילת בעת הרביעית נטי, על מברכים  הגר"א זו][שלשיטת ה "כרפס',לה על בופה "א ,

נטילת  בעת בברכה  ידים  שנוטלין הגר"א לשיטת זהו שני. כוס  על  הגפן פרי ובורא גאלנו ', 'אשר ברכת

ב'לבוש' עיין - מברכים  שאין ולדידן Ò˜"·)'ורחץ ', ‡Ú˙ ÔÓÈÒ).השביעית הברכה  היא מצה ' אכילת 'על שברכת



פסח - הפרשה æëבאר

úéöçî ,ä"á÷ä íò úéøá íéúøåë åððä ,äöîä
íéøîåù éðùä éöçäå ,ù"áúé åì íéðúåð äöîä
øàùá åàøåá ìà íãàä áø÷úé øùàëå ,åðìöà
äðåîúä úà íéìùäì äæ éãé ìò äëæé äðùä úåîé

úéøáä íéé÷ìåãîãîãîãî.

וביותר משאלותיו למלא רצון עת – שואל  הבן
בתורה הלב ופתיחת  לזש"ק

åðéðùíéçñôá(.æè÷)ïàëå éðù ñåë åì åâæî'ïáä
íé÷éãö åùøéôå ,'ìàåù(ãåòå ,:èò ïøäà úéá),

úìàùì íãàä úùâá éë íéùåã÷ä íäéøáãá æîøðù
øùôàå ,íåøî éîùá 'ïåöø úò' äùòð 'äðúùð äî'

ïáä' åðééäå ,åáì úåìàùî ìë ù÷áìå ììôúäì
ùéà ìë ìåëé 'ìàåùéðáîíéðá' àø÷ðä ìàøùé

.íéîùáù åéáàî åéúåù÷á ù÷áì 'íå÷îì

øúåéáååã÷ôé øáëù íéðá éëåùç ìò ìåòôì øùôà
àîéé÷ ìù òøæáäîäîäîäî' ììëá äæ íâå ,ïáä

ìò ù÷áì Y 'ìàåùïáä.

óàåã÷ôäì ù÷áì åãéá ,íéðáì äëæ øáëù éî
øùéä êøãá åëìéù íéîçøå äòåùé øáãá
úåò÷åáù øãñä ìéìá úåìéôúä ïä úåôéå ,áåèäå
ïéá úåãéøôîä úåöéçîä ìë ìéôäì ïçåëáå íéòé÷ø

íéîùáù íäéáàì ìàøùéåîåîåîåî.

המקובליםמד. Â)כתבו ˜¯Ù Ë ¯Ú˘ '‰„Â·Ú‰ ˘¯Â˘Â „ÂÒÈ'· את(¯‡‰ מפיו להוציא אחד לכל  'קדש,הסימנים שראוי

לן קיימא דהנה לדבר, טעם נתנו צדיקים 'נרצה '. עד ÊÎ.)ורחץ ' Ó"·)להחזירה חייב אבידה המוצא

כוח מחמת הרוחניות מדרגותיו האדם שיאבד אפשר לפעמים  השנה  במשך והנה  'סימנים', פי על  לבעליו

ידי  על  - שאיבד האבידות את לו שיחזירו הסדר ליל וסגולת לבקרים, חדשים  עליו שמתגבר היצה"ר

בפיו . הסימנים את שיאמר

הקדוש מה . החיים' ב'אור כתב ·‡)וכך ˙˘¯Ù) הפסוק Á)על  ‚È ˙ÂÓ˘) ומאי לאמר', ההוא ביום לבנך 'והגדת

יהיה בן לו אין אם  בן, לו  יש  אם  תינח  לבנך', 'והגדת שאמר 'להיות מפרש  הפירושים ובאחד 'לאמר',

הוא  שעכ"פ  כיון תאמר ואם  עצמו, לבין בינו אפילו להגיד צריך פנים  כל שעל  'לאמר', לומר תלמוד פטור,

ואולי 'לבנך', אמר למה כן אם עצמו לבין בינו אפילו להגיד יזכהו צריך בענין  האמורה הגדה יגיד  שאם

לבנו  שיגיד אמרה' לזה דווקא, לומר תטעה שלא וכדי הקדושלאמר', החיים' ה'אור דברי ללמוד נוהגים [ויש

דבריו שלמדו  אחרי ורחמים ישועה  בדבר שנפקדו מעידים  והרבה לזש"ק, לזכות כסגולה הסדר, ליל אחר אלו 

אלו] .הקדושים

חיה של מפתח דהרי מהר"ל דברי פי על לומר אפשר בזש "ק, להיוושע הלילה דסגולת להא טעם  עוד

ובעצמו  בכבודו  הקב"ה בידי אלא ואינו  למלאכים  נמסר ·.)לא ˙È�Ú˙)שהקב"ה זו  הכושר שבשעת ונמצא ,

ולפעול מלפניו, לשאול מישראל  אחד כל  יכול ישראל  של  לביתם כביכול יורדים מעלה  של  הפמליא עם

וקיימא. חיא זרעא של טוב ברכת עבורו

ובא  אתא בזש "ק, נפקד וטרם  נישואיו  אחר ארוכות שנים עליו  שעברו  טובים  בן באברך ידענא עובדא

פסח ' של 'הגדה  נוסח את היטב שילמד הצדיק, לו  הציע  צערו , את בפניו  ותינה דורנו מצדיקי אחד לפני

עם ה 'הגדה ' את ללמוד והתחיל כדבריו, הלה עשה ואכן גמירא, ועד מרישא בוריו על  'מפרשים ' עם

הצדיק בית אל מיהר שתיכף  לציין למותר ורחמים , ישועה בדבר נתבשר קצר זמן ותוך הראשונים, פירושי

לא  אני 'אף בתמימות לו  השיב הרבי אך ידו, על  הקב"ה  עמו  שגמל הטובה  הבשורה על לו לבשר כדי

זו ...'. סגולה של כוחה גדול  כמה  עד ידעתי

יחיאלמו . רבי הרה"ק  רבו שהלך בעת אחת שנה קיימא, של  לזרע  רבות שנים  ציפה  אוריין בר חסיד

בדמעות  לפניו ובכה הכושר שעת את ניצל  המצות, לאפיית שלנו ' 'מים  לשאוב זי"ע מביאלא יהושע

צדיקים אמרו  'הלא ואמר, הרבי נענה  ישועה, עבורו  יפעל  שהרבי וברצונו ערירי, הולך שהוא על שליש 



פסח - הפרשה çëבאר

ãåòåîëå 'äðúùð äî' úøéîà úìåâñá àéáäì ùé
äùî ãâéå'ä áúëùõ"ë äãåäé äùî éáø ïåàâäì)

(â"é úåà à"ëñ ,éìòäàãøòñîáøä ãé áúëá éúéàø .ì"æå
ì"æ øéëù äðùî ú"åù øôñ øáçîä ìòá ïåàâä
ùåã÷ ìáå÷îî åäéìàã àééñøåë øôñáù áúëù

íéìáå÷î éìòá íùá àéáä ,íéìùåøéîúìéàù é"òã
ïë ìòå ,äøåúì áìä úçéúô ïéîøåâ äðúùð äî
øãñä ìéìá éìöà íéöáå÷îä ìëù éúéáá éúâäð
ììôúîå - 'äðúùð äî' ìàåù ãçàå ãçà ìë

áìä úçéúôì åì äéäéùíéôñàðä ìë øîâ øçàå ,
.ì"ëò ,äðúùð äî øîåà éîöòá éðà ñâ

מצרים יציאת  סיפור סגולת  - תספר למען

àúéà'øôåñ íúç'áúðù â"äáùì .áðø á"ç ,úåùøã)

(àîçì àä ä"ã ã"ö÷ú.ì"æå ,íéçèáåî éë
íéáùåé åðçðàù äòùá ,ìéçä úåìâá åìéôà åðçðà
íúåáì ùéøùäì ,åðéðáì íéøöî úàéöé øôñì
åðéúàöá åîë åðéìò é÷åìà òôù éæà ,'ä úàøéá

'íéøöîî.ì"ëò ,

øàåáîå'ìàøùé çîùé'á(æð úåà)äî ùøôì
åðéðùù(.æè÷ íéçñô)íééñîå úåðâá ìéçúî'

úàéöéá øôñì ìéçúä øùàë íà óàã åðééä ,'çáùá
éãé ìò íå÷î ìëî 'úåðâ' ìù áöîá äéä íéøöî
åðééäå ,'çáåùî' úåéäì åîöò àåä äìòúî øåôéñä
úåéðçåøáå úåéîùâá åéøöéîî àöé øåôéñä éãé ìòù
äáøîä ìëå' øîàðä úà íéøàáî êëå ,äæä äìéìá
'øôñî'äù 'çáåùî äæ éøä íéøöî úàéöéá øôñì

,àúåéìòîì äðúùîå çáåùî äùòð åîöòàðúäå'

éãé ìò æ"ëò úåðâá ìéçúðù óà ,åðì çéèáî
'çáåùî äùòðå äìòúð øåôéñä.

éëøã'á'äùî(á"é÷ñ â"òúñ)íéìèåð äîì íòè ïúåð
.ì"æå ,ñôøë úìéëà íãå÷ íéãéä úà
åðàù ,äìôú åîë éåä äãâää øåôéñã ,øîåì øùôà'
ïàë êéøö ïëì ,äìòúé åéçáùå ì-àä ãåáë íéøôñî
úåìéôú àåä äãâää çñåð íöòù åðééäå ,'äìéèð

(úåù÷áå íéðåðçú)ìáå÷î ïëå .úåáâùð ìåòôì åãéáå ,
äòùáã ,ò"éæ ÷ñðòæéìî êìîéìà éáø ÷"äøäî
úàéöé øåôéñå äãâää úåéúåàå úåáéú øîåà íãàù
.íìåòá íéîçøå òôù éøòù çúåô àåä éøä íéøöî

äëå'úîà úôù'ä áúë(ìëá ä"ã à"ìøú)úîàäù...'
ïë(íéøöîî äðù ìëá àöåéù)øøáì êéøöù ÷ø ,

ãé ìò äæ...íéøöî úàéöé øåôéñ àåäå äðåîà ééôëå
ïë ,íéøöîî àöé åìéàë ïéîàîù Y íãàä úðåîà
,äúò ìù íéøöî úàéöéî ùéâøîå ,åæ äðéçá äìâúð

'åìù øöéîî ãçà ìë úàöì ìëåéå.

äçèáä'óñåé ãåñé'á áúë äìåãâ(ä"ôô)éàäá
àðùéìíéøöî úàéöéå çáù øîåàä ìëå

áì íåù éìá ,äçîùáå äåãçá äãâää ìù øåôéñäå
äðååëá àìà ,å"ç àùî ïåéîãá úåìöò éìáå æâø
úåùåøô äðéëùä éôðë øùà àåä äæ ,áìä úçîùå
,íéëøã ìëáå úåîå÷î ìëá åìéöäì ãéîú åéìò

íéñð åì úåùòéäì äëåæå.

àúéàò"éæ 'úîà úôù'á(ç"îøú àá).ì"æåä"á÷ä
íùî åðìàâå íéøöî úåìâ åðì íéã÷ä ù"áå
ïéøåñéä íå÷îá íéøöî úàéöéá øåôéñä úåéäì

(øåáòì íãàä ìòù)ì"æç åøîàù íùëå ,(:é÷ úåçðî)

קודם  הסדר כן שבליל  על שואל', הבן 'כאן קדשם  בלשון כמרומז בנים , על לבקש  אפשר נשתנה ' 'מה

מעשה בשעת אולם לישועה ...', תזכה  ובודאי שעה  באותה  בחזקה ה' אל תקרא עמך, אלקים  ויהיה  איעצך

בעריכת  רבו  אצל  נוכח  להיות להספיק  כדי מאד מיהר כי הסדר, ליל עריכת בעת טרדות כמה  לו  היו

אל האברך נכנס  כאשר הסדר בסיום ויהי בקשתו , על  ולהתפלל  לבקש ששכח  לו גרם  וזה שלו , הסדר

החסיד  התעשת מיד לבקש...' שכחת 'מדוע  בצער ושאלו  הרבי, קראו ב'סדר', להשתתף  כדי רבו  בית

להיפקד  הבאה בשנה  וזכה  המקום , לפני ותחנונים  רחמים לבקש לילה  מאותו  לו  שנשארו  השעות את וניצל

ורחמים . ישועה בדבר



פסח - הפרשה èëבאר

,'äìåò áéø÷ä åìéàë äìåò úøåúá ÷ñåòä ìë'ïë
íäá ÷ñåòäù íéøöî úàéöé éøåôéñ úåéùøôá àåä

úåìâä åéìò øáò åìéàë.ì"ëò ,

úåøåãìåìàøùéî íãà úåàøá ,øîàéé íìåò
åìàá ïðåáúéå àø÷é ,åéìò äàá äøöù
úà øáò øáë åìéàë áùçé àìéîîå ,úåéùøôä
,øáãä øåàéáå .øòöä ïîå äøöä ïî øèôéå ,úåìâä

,øîåì øùôàåðáìá íéòèåð åìà úåéùøôù ïååéëî
ééç úà ÷éúîäì øéôù äðåîà çëá éøäå ,äðåîà

àîìò éàäá íãàä.

המצווה מעלת  - מצות  תאכלו בערב 

é÷éãöäìåë äðùä ìëá íé÷÷åúùî åéä úåøåãä
,äøäèáå äùåã÷á äåöî úöî ìåëàì
åîéé÷ íøè äáøã äðëä åùòå åòé÷ùä íúùåã÷áå

äéúåðååëå äé÷åã÷ãå äéèøô ìëá åæ äáø äåöîæîæîæîæî.
äøåú äøîà øúåéá íéèåùôä íéùðàì óà ,íðîà

àéðåøèá àá ä"á÷ä ïéà éë ,'úåöî åìëàú áøòá'
éåàøë åîöò úà ïéëä íà ÷øù øîåì åéúåéøá íò

äååöîä úáùçðïéëé ãçà ìë ,àìà ,äéåàø äåöîë
.äæá éãå åúâùäå åçåë éôë åîöò

áúë'øôåñ íúç'ä(åö÷ ïîéñ î"åç)úåöî' .ì"æå ,
çñô ìéìá úøîåùî äöî úìéëà ìù äùò

-äìéëà úååöî ìëî åðì äøàùðù äãéçé àéäå
àì ,íéùã÷ àìå çñô àì åðì ïéàå ,äøåúä ìëáù
äðùî úçà äåöî ÷ø ,éðù øùòî àìå äîåøú

äðùì,úåîéìùá åðéãéá äìéòåú àì àéä íâ íàå ,
.ì"ëò ,'äìéìçå äìéìç 'ä éðéòá áèééä

úåììëáì"öæ øâéà àáé÷ò éáø ïåàâä åðúåç áúë
'áúëî'á(áé 'à"÷òø éáúëî')ì"æåìéìá' .

úåöîá çåîùìå ,äàøéáå äùåã÷á âäðúé çñô
,ùåãé÷ ìù äùò úåöî ,äæä äìéìá åðúåà 'ä äëéæù
'ãå ,øåøî úåöîå ,äöî úìéëà ìù äùò úåöîå

.ì"ëò ,'ììä úøéîàå úåñåë

עזיםמז. געגועים מתוך מצה אכילת קודם  אחת שנה  זי"ע מבארדיטשוב יצחק  לוי רבי הרה "ק זעק  וכבר

אריין...' דיר אין איך אדער אריין, מיר אין דו אדער Ì‡Â'רבש"ע , ,È·¯˜· Í˙�ÈÎ˘ ˙‡ ÔÈÎ˘˙ ‰"·Â˜ ‰˙‡˘ Â‡)

(ÏÂÎÈ·Î Í·¯˜· È�‡ Ò�Î‡ Â‡Ï.

מצוות  לקראת הנפלאה ובהשתוקקותו העזים  בגעגועיו  זי"ע מוויזניץ חיים' ה 'אמרי הרה"ק  היה  מפורסם 

חג  לקראת בשנה  שנה  מידי בערגה , מצות אכילת מענין ומזכיר מדבר היה השנה ומתחילת מצה, אכילת

מצה כזית לאכול שיזכה  שם מתפלל והיה  במירון, רשב"י האלוקי התנא של  הציון את פוקד היה  הפסח

אי  אשר קודש , אש בהתלהבות כלפידים בוערים פניו  היו  גופא המצה אכילת בעת שכן וכל דעת, מתוך

זאת. ראתה  עין אשרי לתארה, אפשר

באומרה שיאכל בו מפצירה  תמיד היתה  והרבנית באכילתו , זי"ע  אברהם ' ה'בית הרה "ק היה  ממעט

מיר אדז 'עט  דאס  אלו  מעין מאכלים על  אומר היה  הוא אבל מזה... טועם ואינך מעדנים  לך (ÓÂ‡Î¯הכנתי

(ÍÙÈ‰ÏÂ ,ÌÚË ÏÎ Ì‰· ‡ˆÂÓ È�È‡,בקודש כדרכו השתפכות ברוב ההגדה  אמירת לאחר הסדר ליל כשהגיע  אולם  ,

כ 'רעבתנות' הדבר נראה היה  הצדקנית זוגתו ובעיני בהידורה . כמצוותה  גדול בתאבון מצה לאכילת ניגש 

השנה ימות 'בכל בזה "ל, הרה"ק  נענה בעל-תאוה 'ניק', נהיית 'וכי ושאלה כבוד בדרך לו  והעירה  יתירה ,

טעם מרגיש הנני כבר בשנה אחת פעם  כאשר  ואילו  לאכול , בי מפצירים  באכילה טעם  לי אין כאשר

ה האמת, היא כך כי תדעו אך תאווה'ניק '.... 'בעל שאני עלי אומרים  כולה באכילתי השנה בכל מתאפק

מצה... אכילת בעת גדולה לתאווה זוכה אחרות, ‡Á„מתאוות  ˙‡ 'ÌÂÏ˘ ˙Â·È˙�'‰ ˜"‰¯‰ 'ÒÙ˙' ÌÚÙ ,‡Á¯Â‡ ·‚‡)

ÒÂ‚�Ï È‡„Î Â�È‡˘ ,È"·‰ Ì˘· Ë"È˜Ò Ú"˜ ·"�˘Ó· 'ÈÈÚ) ı¯‡ Í¯„ ˙„ÈÓÎ ‡Ï˘ ÂÒ‚�· 'ÏÙ‡ÏÙ ‰˙ÈÙ' ÔÂ·‡˙Ï ÏÎÂ‡ ÌÈ˜"·˘Ó‰Ó ÌÈ¯ÂÁ·‰

˙‡ ÏÎ‡ Ì‰¯·‡ ˙È·‰ È·¯‰˘ ÍÈ‡ ÈÏ ¯ÈÎÊÓ Í�È‰ Y ‰ÊÈÓ¯· ÂÏ ¯Ó‡ ‡Ï‡ ,Â˘ÈÈ· ‡ÏÂ Â· ¯Ú‚ ‡Ï ,È·¯‰ ‰˘Ú ‰Ó Y (‰ˆÈ·Î ‰ÏÂ„‚ ˙Ù·

(...ÔÈ·‰ ¯·Î ‰Ï‰Â ,'‰ˆÓ ˙ÈÊÎ'‰.
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ïëàåáúë '÷ä ä"ìùäúåà äåöî øð íéçñô úëñî)

(èìúà ÷ùðì åâäð äùòî éùðàå íéãéñçù
øãñä ìéìá äúåà åäéáâäù úòá äöîäçîçîçîçî.

íøè,úåãåñéä ãåñé úà úòãì íãàì ùé ,ìë
áåúëä úà äìéëàä úòá ïååëì øåëæéù

äøåúá ùøåôîä(åè ,áé úåîù)úåöî íéîé úòáù'
,íéøöî úàéöéì øëæ úåöîä íéìëåàù 'åìëàú

áåúëë(èì ÷åñô)åàéöåä øùà ÷öáä úà åôàéå'
íéøöîî åùøâ éë ,õîç àì éë úåöî úåâåò ,íéøöîî
,'íäì åùò àì äãö íâå äîäîúäì åìëé àìå
íéùðà úåöîë äåöîä íéé÷ì àìù äæ ììëáå
úòî åðéúåáà åâäð êëù úåìéâø êåúîå äãîåìî
úåùòì ïååëì àìà ,äðä ãòå íéøöîî íúàéöé
úà äìéëàä éãé ìò øåëæìå ,íéîùáù åðéáà ïåöø

íéøöîî åðàéöåäá åðîò äùòù íéñéðä.

íéàìôð'ç÷åø'ä éøáã(àöø úåà çñô úåëìä)

ïúëìäë âçä éîé úòáùá úåöî ìëåàäù
åúééàøå ,úéùàøá äùòîá ä"á÷äì óúåù äùòð

÷åñôäî(æ ,âé úåîù)úòáù úà ìëàé úåöî'íéîéä,'
'íéîéä úòáù' àìà ,ïàë áéúë ïéà 'íéîé úòáù'
úàéøáá óúåù äùòðù åðãîìì ,äòéãéä à"äá

.ïéðáä éîé úòáù

המצוה סגולת  - תאכל  מצות 

úìåâñéøáã íéòåãéå ,ãàî àéä äáø äöî úìéëà
÷"äåæä(:âô÷ á"ç)àúååñàã àìëéî àéäã

[äàåôø ìëàî]àúåðîéäîã àìëéîåùéøùîä ìëàî]

[íãàä áìá äðåîà.

úøàôú'áå÷"äåæä éøáã úà øàéá 'äîìùéæîø)

(ïéðòì øåæçð ä"ã çñôàãç åäééååøúã
áùçð éøä äðåîàä úãéî åì äøñçù éîã ,åäðéð

åìà úà úåàôøì àéä äúìåâñå ,äàåôø øñçë àåä
äöî úìéëà éãé ìò éë ,äðåîàá ïåøñç íäì ùéù

.íìåòä äéäå øîàù éîá øéëäì íãàä äëåæ

çîùé'á'ìàøùé(ïéôëã ìë ä"ã çò úåà ô"ùâäì)

' áúëíéàôåøä úåîåà éîëç óàå
ùàøäì äàåôø àåä äöîù ,íéîéëñîäîä êà ,

,ïëà éë ,'íéàáðúî äî íéòãåé íðéàå íéàáðúî
úà äæá øäèîå ï÷úîå äðåîàì äëåæ äöî éãé ìò

àåäù çåîä.ùàøá

úøàôú'á'äîìù(ìëàú úåöî é"à ä"ã ìåãâä úáùì)

úìéëà' úååöî úìòî éë ,ãåò óéñåî
úìâåñî ïëì ,íãà ìù åáø÷á úòìáð àéä éë 'äöî
,úåéðçåøá 'ùôðä úàåôø' íãàä úà úåàôøì àéä
úåéäì åáù òøä ìë úà åîöòî øå÷òì åì úòééñîå

.íééç íé÷åìàá ÷åáã

ïëåéáø ÷"äøä øîàù åîë ùôðä úàåôø àéä
ò"éæ áåðîéøî ìãðî íçðîíéùåøã 'ïåéö íçðî')

(çñô ìù ïåøçà 'ä íåéì ,çñôìäöî úìéëà úìåâñù ,
.íãàä ùôðî úåòø úååàú ìë ìèáì äìéòåî

ãåò÷"äåæá àúéà(:àðø â"ç)úëëæî äöî úìéëàù
÷ø àìå ,íâôå êåìëì ìëî ìàøùé úîùð úà
úà øäèì úìâåñî íâ àéä àìà øáòìã íéàèç ìò

'ìàøùé çîùé'á àúéà ïëå ,àáäì ìò ùôðäô"ùâäì)

(åð úåà- ''ä úáäà'ì åðúåà úøøåòî äöîä éë
øçà ùôðä éìåç ìò íéàéøá äéäð øùàë àìéîîå
íåùì óåñëð àì ,àúååñàã àìëéî Y äöîä úìéëà
äáäàä ìãâú éë ,åéúååöîå åúøåú ú"éùä úìåæ øáã
óåñå úéìëú äì ïéàù äáäà 'ä úà äáäàì ,åéìà
ïå÷éøèåð àåäù 'ïîå÷éôà' åäæå ,æ"äåò úáäà ìë ìò
íìåò úàðä ìë åéìòî øéñéù ,'ä÷éúî éðéî å÷éôà'

íééç íé÷ìàá ÷åáã úåéäì ,äæäèîèîèîèî.

המים 'מח. ב'בארות ˘"Ù)כתב '‡ ÌÂÈÏ)העם המון מפני חושש  היה  לא שאם אמר, זי"ע מרימנוב שהרה "ק

והאתרוג. הלולב כמו  נענועים עושה  והיה  הכנסת, לבית המצה את נוטל היה 

הרמ"ממט . הרה"ק  לשמירה , אפיקומן ממצת מעט מקום  בכל באמתחתם לשאת הנוהגים  יש ולכן
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ìëîåéãéî íéàöåé ÷"äåæä éøáã ïéà íå÷î
íâ íãàì àéáî äöîä úìéëàù ,ïèåùô

ùîî ìòåôá óåâä úàåôø'äöî' äîùá æîåøîëå ,
ú"ø àåäù -'îìë'öäø'äéðìéöðððð.

המרור מתיקות  – יאכלוהו מרורים  על 

íéøáãì"öæ øâéà àáé÷ò éáø ïåàâä áúåë íéá÷åð
áúëîá(áé 'à"÷òø éáúëî')çñô ìéìá' ÷"ìæå

'ä äëéæù úåöîá çåîùìå ,äàøéáå äùåã÷á âäðúé
úåöîå ,ùåãé÷ ìù äùò úåöî ,äæä äìéìá åðúåà
úåñåë 'ãå ,øåøî úåöîå ,äöî úìéëà ìù äùò

úéæë ìëàéù øäæéì êéøöù éàðúá êà ,ììä úøéîàå
ìë øåøîá ïë åîëå ,íåöîöá àìå äçååøá äöî

ãçà[øùà],úååöîä ãéñôä øéòæî èòî øñçé
úøåúá ïéîàîå åã÷ã÷á çåî åì ùéù éî éúòãìå
àøééúî àäé àìå ,åùôð ìò ñåçé àì êéà ,'ä
äðù øåáòé ãò äá úåëæì ïéàù åæë äìåãâ äååöîù
ä"åòá åðì éãå ,åãéá ãñôð äéäé ,äéçé íà òãåé éîå
åðà ïéàù ïåæîä úëøáå ïéìéôú åîë ïéìéâøä úåöîá
,ì"ø åìà úåöîá äæë äùòð äîìå äá íé÷ã÷ãî
ìëá àìä ,úö÷ åì äù÷ù íâ äî ,øåøîá óàå
äîìå ,åðùôð ìëá 'ä ãåáòì íéìá÷î åðà íåé

אמרו  שהרי פסח , של שביעי במוצאי שמורה  ממצות לחלק  נהג זי"ע  ÁÏ.)מלעלוב ‰ÎÂÒ) מעכבין מצוה 'שיירי

צדיקים . הרבה נהגו וכן הפורענות', את

בראמניאנ . התגורר השניה העולם מלחמת שלפני צבי (¯È�ÓÂ‰)בתקופה  רבי הגה"צ ושמו  גדול אדם 

הערמנשטאט-סעבען אב"ד זצ"ל הגרי"מ קינסטליכער אל מאד קרוב  והיה בירושלים דר היה המלחמה [אחר

בצלו] הרבה מסתופף היה זי"ע מדזיקוב  הורוויץ  יהודה רבי הרה"ק זי"ע, הרגישדושינסקי ניסן בחודש אחת שנה ,

מזור  שימצאו מומחים  רופאים אצל לדרוש  כדי קלויזנבורג לעיר ונסע  הקיבה , במקום נוראים  ביסורים 

מקננת  קשה שמחלה  לו הודיעו ונשנות חוזרות בדיקות אחרי כי בא, ממנו יגור אשר את ואכן למחלתו ,

'לא  הקשה  הבשורה את הגר"צ משקיבל המחלה . את ולרפא לעקור כדי לנתחו תיכף וחייבים  גופו , בתוך

ובאתי  'בל -תאחר', על  אעבור שלא בה ' ובטחתי החג, ימי במשך החולים בבית להיות ע "ז להסכים  יכולתי

חלב  זולת דבר שום  יאכל  לבל מאד בו התרו אך הניתוח  לדחות הרופאים הסכימו  ברירה  בלית לביתי',

והתלהבות  הרוח  ברוממות כדרכו ערך הסדר ליל את ולחם. פת לאכול  שלא וכ"ש  תפוזים , ומיץ  וביצים

שרוי  מצה  כזית ואכל  הרופאים  דברי על  לעבור החליט מצה אכילת ובעת וחדוה, שמחה  מתוך הנפש 

היו, לא וכאילו  לגמרי, היסורים סרו הסדר אחר שני בליל כי תמנו, לא כי ה' 'וחסדי הלילות, בשני בחלב

ב"ה '. כאב שום הרגשתי ולא

בעדו ושיתפללו מסוכן ניתוח לעבור שעליו לרבים , צערו את והודיע לבימה, עלה  פסח אחרי בשבת

חליו, ממיטת לקום חלילה יזכה לא שמא שליש  בדמעות פרידה  דברי לפניהם  ומסר רחמים , עליו  ויבקשו

לבדקו חזר הרופא הרופא, אל  לקלויזנבורג שוב נסע ימים כמה  לאחר השי"ת. עליו יגזור מה יודע  מי כי

הקיבה . במקום  חסרון שום  מצא ולא כליל , נעלמה שהמחלה  בראותו  תדהמתו גברה  ומה הניתוח , טרם

שיגלה ביקש התפעלות ומרוב מחלתו , את שריפא מומחה  רופא אצל  ביקר שבינתיים בדעתו  בטוח  והיה 

אכל רק  רופא, שום  אצל  היה  שלא הגר"צ והשיב שלימה , רפואה לרפאותו שהצליח הרופא הוא מי לו

'וענה  שלימה , לרפואה  זכה  כך ידי ועל  דאסוותא, מיכלא מצה הכזית את הסדר שנס[הרופא]בליל  ואמר,

עצמו המעשה בעל ית"ש '. הבורא רצון נגד כאין הוא הרופאים  וחכמת שידיעת והודה לי, נעשה גדול

'נא  שם ומסיים  זצ"ל, וועלץ  ישראל  רבי הגה"צ ומחותנו  ידידו אל הדברים השתלשלות כל  את כותב

גמלני, אשר החסד כל על  יתברך לשמו  ולהלל להודות הוא גם שידע שיחי', לבני המכתב תוכן למסור

לאבותינו' ניסים  שעשה ברכת Ï·)ויברך ·˙ÎÓ ,˙Â¯‚‡‰ ˜ÏÁ 'È·ˆ ¯‡·'· Â‡ÂÏÓ· ÒÙ„� ·˙ÎÓ‰)היו שמיעה עדי וגם ,

מכאוביו . כל את ממנו להסיר פעלו  שהמצות הרגיש איך להם מתאר הגר"צ היה איך בערגה, מספרים
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,äæë èòåî øòöá ãéô÷ðéîá ,äðåîàá çéèáî éðà
òâøä åæá äçîùá áåùçéå ,÷ùçá äåöî äùòéù

úåøéøî ùéâøé àì èòîë 'àøåá úåöî íéé÷î éðà'
ììëì"ëò ,àðàðàðàð.

çñô ìù éòéáù

אמונה לידי לבוא  היום סגולת – בה' ויאמינו
בהקב "ה

íåéäðåîà åá úåð÷ì ìâåñî çñô ìù éòéáù
íçðî éáø ÷"äøä àéáäù éôëå ,íééç íé÷åìàá

'ïåéö íçðî'á ò"éæ áåðîéøî ìãðîïåøçà ,'ç ìéì úãåòñ)

(çñô ìùéøåî éãéîìúî ,ãçà ìåãâî éúòîù'÷"äøä]

[ò"éæ ÷ñðòæéìî êìîéìà éáøøîàù ,äëøáì ÷éãö øëæ
,åáø íùáäæì úìâåñîä úòäùäðåîàì úåëæì]

[äîéìùøù÷ì åîöò ÷æçúéå ,çñô ìù 'æ ìéìá àéä

àéä äæì ,íéùåã÷ä íé÷éãöá åúáùçîå åúòã
úéúéîà äìåâñå äìåãâ úìòåúøîàð äæ íåéáù ,

(àì ãé úåîù)'äá íúðåîàù ,'äùîáå 'äá åðéîàéå'
.'äùîá íúåøù÷úä éãé ìò äîìùð

áúåëåíéáåè íéùòîå úååöî íéé÷îä óàù ,ãåò
äçéùî'ì ÷å÷æ åéîé ìë(ìáç)'äðè÷

ìòå ,åúâøãî ìåôé àìù éãë ìåãâ ïìéàá úåìúéäì
,äìéìç ìåôé àîù ùåùçì ùôð ìòá ìëõîàúéå

àìù éãë 'äðè÷ äçéùî'á åîöò úà øù÷úäì

äðåîàä àéä äðè÷ äçéùîä äðäå' ,åúâøãî ìåôé
'äîéìùäåúåãìéî ù÷áî ä"ò êìîä ãåã äéä äæå ,

(æ ì íéìäú)- 'íìåòì èåîà ìá éåìùá éúøîà éðàå'
äåìùá áùé àì åúð÷æ ãò ùéàì åúåéä íåéîù
úàæì øùà ,øåçà âåñé àìù ãéîú àøééúðå ,è÷ùäå
íøè åçë ìëá õîàúäì åîöòì ùåçé ùôð ìòá
äðè÷ äçéùîá åìéôà ìåãâ ïìéàá úåìúéäìå ,åìôð

éìëä àéä äðåîàäù àöîð ,''ä øäá úåìòì éãë
.ú"éùä úãåáòå úåâéøãîä ìë úà ÷éæçîä

íàåïåéîãë æîøìå õéìîäì ùé ,ïðé÷ñò 'äðåîà'á
,úåìå÷ éðéî äîëî éåðá øéù ìëù 'äøéùä'
,ãøåéå äìåò ,ìåãâ ìå÷á íééñîå è÷ùá ìéçúîù

,íéðâðî éìòáì òåãéë äìéìç øæåçåàìáå
ììëå ììë äøéùå ïåâéð åîù ïéà 'úåãéøé'äêë ,

íéîòô åéúåãéøéå åéúåéìò ìëù ïéîàéå íãàä òãé
,äîéìùä åúáåèì ìëä ...íéîòôå øéôù åáöî
åðéáäù Y äæ íåéá ìàøùé éðá åâéùä úàæå
ìëä äéä ìæøáä øåëá íôåøéöå íéøöîì íãåáòùù
'ïåâéð' äæî àöé øáã ìù åôåñáå ,äáåèìå úéìëúì
íé÷å÷æ åéä íçøë ìòáå ,úøàôúìå íùì äøéùå
æà' ë"ò ,ïåâéðä íéìùäì éãë úåãéøéå úåéìòì

..'ìàøùé éðáå äùî øéùé

íòèîåíúøéùá ìàøùé éðá åøéëæä äæåè úåîù)

(èììù ÷ìçà ,âéùà óåãøà áéåà øîà'
äøåàëìå ,'éãé åîùéøåú éáøç ÷éøà ,éùôð åîàìîú
,åîå÷îá àìù äæ øáã åøéëæä òåãî øåàéá êéøö
,ä"á÷ä íäîò äùòù íéñéðä ìò åãåä íä éøäù
ïî ÷ìç äæ ïéà 'âéùà óåãøà áéåà øîà'ù äîå
äðéðò äîå ñðì äîã÷ù äøöä ïî àìà ñðä
äòù äúåàáù íé÷éãö åøàéáå 'äøîæå äøéù'ì
øåøîä íâù åðéáäå åæë äâéøãî ìàøùé éðá åâéùä

íéçáùî åéä ïëìå ,åéä äáåèì úåìâäåíâ ä"á÷äì

כלנא . מתוק  טעמו  והלא 'מרור', נקרא מדוע  מבין שאינו פעם, הגיד זי"ע  מוויזניץ חיים' ה 'אמרי הרה"ק 

לקיים זוכה  אכילתו ידי שעל ומתבונן שהמשכיל זצ"ל , רעק"א כדברי התכוון הפשט  ובדרך כך...

אכילת  ידי שעל  כוונתו, בעומק  נראה עוד המרור. של המר בטעמו כלל  ירגיש  לא בוודאי הקב"ה  מצוות

'מות' כמנין בגימטריה  עולה ש "מרור' מצדיקים שידוע וכמו  והדינים , המרירות כל את מבטלים  המרור

מתוק .(-446) סופו  אך מר תחילתו  שרק ונמצא זה, את ומבטל זה  ובא ,
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àì åúàî éë ,'âéùà óåãøà' áéåà øîàù äî ìò
úåòøä àöúáðáðáðáð.dyxtd x`aç ñ ô ìù éò éáù -

לישועות מסוגל זמן  - ההוא  ביום  ה' ויושע

éãéîéðáì óåñ íé úàéø÷ ïéðò øøåòúî äðùá äðù
çñô ìù éòéáùá ìàøùéâðâðâðâðøáãä ùøåôîå ,

÷"äåæá(:áð á"ç)éìà ÷òöú äî äùî ìà 'ä øîàéå'
àðàú -[åðãîì]à÷ééã 'éìà' ,àúåòéðöã àøôñáïéà]

[àìà ,éãéá äéåìú äðéà åæ äòåùú éë ,éìà ÷åòöì êì

àìë àéìú à÷éúòá[à÷éúòá äéåìú åæ äòåùú ìë],
àùéã÷ à÷éúò éìâúà àúòù äéáäòù äúåàá]

ïåöøä çöî úåìâúä ãåñ åðééä ,àùéã÷ à÷éúò äìâúð

[íéðéãä çë òéðëîäïéîìò åäìëá àåòø çëúùàå ,
ïéàìòãðãðãðãð'íéðåéìòä úåîìåòä ìëá ïåöø úòù äùòð æàå]

[ùáãî ÷åúî -.

áúëåò"éæ áåùèéãéæî ùøéä éáö éáø ÷"äøä
.ì"æå ,'éáö úøèò' åùåøéôáæà çúôð éë

ïä ,íìåò úåøåãì äòåùéä óåñ íé úòéø÷ ñðá

íâä ãçà ìë ,èøôá åà ììëá ïä ,ãéçéì ïä íéáøì
âååéæä åà ,äñðøôä òôù éøòù åøâñéå åîúñé íà

å"çíé úòéø÷ úòá çúôðä ïåöø úò ìò ù÷áé ...
æà çúôðù íùë ...óåñ(ñ"éø÷ úòá),úà òéùåéå

'åéìà íòåù úòá ìàøùé.ì"ëò ,øøåòúî äæä íåéá éë)

('àùéã÷ à÷éúò' ãåñ.úåìéôúä úåìá÷úî àìéîîå

äðäåäøåú äøîà(æè áé úåîù)ïåùàøä íåéáå'
ùãå÷ àø÷îùãå÷ àø÷î éòéáùä íåéáå,'

çñô ìù 'æ òá÷ð òåãî øàáì ùé äøåàëìåè"åéì

äëàìîá øåñàäàì ïééãò éååéöä úòùá àìäå ,
íéä íäì òø÷ð àì ïééãòå íéøöîî ìàøùé éðá åàöé

חז "לנב. דברי על  זי"ע 'הנצי"ב' בשם  )מתאמרא ‚ ÁÏ˘· ‡˙ÏÈÎÓ)בפסוק(· ÂË) מראין שהיו  ואנוהו', קלי 'זה

זכו השפחות שגם  מניין ולכאורה , בוזי', בן יחזקאל  ראה שלא מה  הים על  שפחה ראתה באצבע ,

ביאורו, אלא ואנוהו '. קלי 'זה  ורוממו שבחו שהם הדור, שבאותו מהצדיקים מדובר אולי שכינה , לגילוי

'זה באצבע להראות כשבידי האורה, בעת רק הקב"ה את ואפאר אשבח – ואנוהו ' קלי 'זה האומר כי

גרידא  'שפחה' בדרגת אלא אינו אשב קלי', כי ו 'גם בפניו, נגלה כשאינו  אף בה' מאמין ה' העובד כי ,

לי' אור ה' Á)בחושך Ê ‰ÎÈÓ).

מליובאוויטשנג. הריי"צ הרה"ק  בנו אל זי"ע  מליובאוויטש הרש "ב הרה "ק פנה  פסח של  בשביעי פעם 

את  לראות ממהר היית האם הים , מי נקרעו 'מייל' כמה שבמרחק שומע  היית 'אילו  לו ואמר זי"ע

היית  האם  הים , נקרע מאד קרוב שבמקום שומע היית 'אם  לו  לשאול הוסיף  ועוד הזה ', הגדול  המחזה 

של בשביעי ושנה שנה  שבכל לך, 'דע ואמר הרש "ב הגיב אז  או בחיוב, השיב הבן הנס ', את לראות הולך

תבל יושבי שכל  לעשות, אפשר 'מה  בהצטדקות והשיב הריי"ץ נענה  ממש...' בפועל הים מי נקרעים  פסח 

ולפיכך  הים, קריעת לראות מסוגלים איננו  שלנו הגשמיים החושים ידי שעל  כלומר וחרשים ...', עיוורים הם

ואמר אביו  לו  השיב באמת, בכך להאמין לנו היא קשה  קריעתעבודה ניסי כי דברנו, אשר הדבר 'הוא

וגידיו  אבריו מקדש  היה ואם עצמו, באדם אלא תלוי החסרון ואין  ושנה, שנה בכל חוזרים סוף  ים

ממש ' בפועל המחזה את לראות  זוכה היה .בשלימות 

נסתריםנד. ודברים גבוהות בחינות שיש  מאמינים  בני מאמינים אנחנו  אך אלו , בנסתרות עסק  לנו אין

טובים . וזמנים  במועדים ומתעוררים  מתגלים  שהם  לנו  גילו וחז"ל  הדל , łכלנו מהשגת למעלה 

שהוא  תפוחין', 'חקל סעודת - קודש שבת ליל בסעודת זי"ע  אברהם' ה'בית הרה"ק  פעם אמר בענוותנותו 

אחד  דבר  'אולם דברים , של  לעומקם יורד אינו  שכלו  ובקוצר קדישין' תפוחין 'חקל  מאי להבין זוכה אינו 

שאבי יודע, שמואל ']אני מוטמן [ה 'דברי גדול  שאוצר ומכאן אלו ', תיבות אומרו  בעת מתלהב היה  זי"ע

הנגלה . מן רב והנסתר אלו במילים
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,øîåì ùé àìà ,óåñàø÷éòî äéä íåé ìù åîåöéòù
ìàøùé úòåùéì ïîåæîå ïëåî úò.

àúéàãë'éåì úùåã÷'á(çìùá úùøô)÷åñôä ùøôì
(ì ãé úåîù)åéå' .ì"æåàåää 'íåéá' 'ä òù

ìàøùé åîòì åáåè òéôùî ä"á÷äù íéîé ùéù -
àåä äæì ìâåñî øúåéä íåéäå ,åúáäà íäì äìâîå

'à÷ééã 'àåää íåéá' åäæå ,àçñôã àîåéåðééä .ì"ëò ,
.åîöò íåéá äéåìú äìåâñäù

÷"äøäøàáî ò"éæ áåðîéøî ìãðî íçðî éáø
'ïåéö íçðî' åøôñá(àá 'øôî äèîùä)ïéðò

,øàáî åéøáã êåúáå ,çñôä éîéçñô ìù éòéáùáù
äëøáìå äáåèì íãàä úåìàùî ìë ä"á÷ä àìîî.

øéáñîåäìëå ïúç úçîùì ,ìùî êøãá íù
äðäå ,íúçîùá íéçîùå íéùù íìåëù
÷ã÷ãé àì úòã øáå íëç àåä ïúçä éáà íà
,åéðéòá ïç íéàöåî íðéàù íéðè÷å íéìôè íéøáãá
äéèéùëú íò äìëä èù÷úú àì íà åéðéò íéìòéå
ïúé àì äìëä éáà íà óàå .äé÷åã÷ãå äéèøô ìëá
ë"â íäá èù÷úäì ìëåúù íééåàøä íéìëä úà äì
íéîòô äîë íìåàå' ,êë ìò íòøúé àìå åúòã çéñé
éáà éðôì âøè÷î ïúçä ìù åãåãù ,àøâéú äá åîø
òåãîå ,úàæë äùòú äîì ,äéì ùéçì ïéçâå ,ïúçä
äæ øåáòá óö÷úî ïúçä éáàå ,äæì ÷åúùú
ïúçä ïéá íå÷î ìëîå ,äìëä ãö íò èèå÷úîå
íéñééôúî úåáàä íâå ,íäéðéá íåìù úöò äìëäå
íéçîù íéàåø÷ä ìëå ,äôåçì íúåà íéñéðëîå

,äðèùäå úåáéñîä ìë çëùðå[äîå]øáë äéäù
,äéäéðéîå íéðîù ,úåðéé íéàåø÷ä íéù÷áî ë"çàå

íúåìàùî ìë íäì íéðúåð íçøë ìòáå ,ä÷éúî.'

êéùîîåðéáúå åòãú' .ì"æå ,áåðîéøî ÷"äøä
,÷åìà äæçà éøùáî éë ,õøàä úåãñåî
ìù àîâåã åðì úåøåäì íä äæä íìåòä éâäðî ìëå
äùò ïåéøôàå ,àáä íìåòá ìëNä úåâäðúä ,äìòî
éë åðééä ,'êä åðééäå ,àùðúîäå íîåøîä êìîä åì
éîé úòáùì íéååùå íéîåã çñôä éîé úòáù
áøòá ú"éùä éðô úà ìàøùé íéìá÷î ïëìå ,äúùîä
êåúî úåáø úååöîá çñô ìù ïåùàø íåéáå çñô
åðéà åîöò ãöî ä"á÷äå ,áìä úååãçå äçîù
åúáéç áåøî ìàøùé ìù íäéùòî øçà ÷ã÷ãî
åìà äìëä éèéùëúá íé÷ãåá íéâøè÷îä êà ,íäéìà

íøîàîë ,ìàøùé éðá(:åö â"ç ÷"äåæ)ìàøùé úñðë'
íéèéùëú íéøñçù 'ä éðôì íéðéèùîå ,'äéåø÷ äìë
äçîùäù' ãòåîä ìåç úðéçá äùòð äæîå ,äìëì
ìëá êà ,'ãòåîä ìåçá äãéøé ùéù ,úö÷ äììçúð
äìëä íò çåîùì ïúçä çøëåî ãòåéîä ïîæá úàæ

,âåøè÷ä ïî åðéò íéìòäìåéòéáùä íåéá ïë ìòå
áåè íåéå äçîùå äúùî àåääðäðäðäð.

åðééäåäøåú äøîà÷ã(æè ,áé úåîù)éòéáùä íåéáå'
,'ùãå÷ àø÷îìàøùé éðá ãéá ùéù øîåìë

íðåöø íäì àìîé ä"á÷äå íäéúåìàùî ìë ù÷áì,
éàåùéð úçîù úòáù ,êë àåä íìåòä âäðî éøäù'

íéàåø÷ä ïéìàåù äìëå ïúçíéðîæåîä íéù÷áî-]

[äãåòñì,íäì ïúéì íéáééåçîå íúåìàùî ìëåîë

התפלהנה . נוסח  מבאר Â·ÈÂ‡)ובזה  ‰ÏÚÈ) מצד כי והושיענו', עלינו  ורחם  וחננו  חוס  ורחמים  ישועה 'ובדבר

שכל ולומר לחלוק דין לבעל מקום ליתן שלא כדי וזאת טוב, ביום תחינה  שום  לומר אסור הדין

היכי  כן ואם  הב', 'הב צועקים הם  מיד שהרי עצמם, צורך עבור היא החג בשמחת ישראל בני מטרת

אפשר  'ואי מרובים , ישראל עם צרכי דהא כלל רחמים  לבקש שלא אפשר דאי דינא, להאי דייני לידיינו

בקשה מבליעים כן על  המשטינים , של קטרוגם מפני אפשר אי לבקש  וגם הזה', עולם  עניני הרחבת בלא

ומספרים באהבים , שמתעלסים אוהבים שני 'כמו  להקב"ה , והודאה שבח שכולה  שמו "ע תפלת באמצע  זו

כוונת  והיינו  ממני', תמנע אל בוודאי צריך, שאני הידוע דבר אותו בעבור לו  אומר הדברים ובתוך יחד,

ואומרים התפלה את מבליעים  ובכך הבקשה , מהי מפרטים  אנחנו  ואין ורחמים ' ישועה 'ובדבר הבקשה

שבשמים . אבינו על אלא להשען מי על  לנו  אין כי יתב"ש, לפני וידוע שגלוי הדבר על  עלינו' ורחם 'חוס 
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,ïéëéøö íúàù íëéúåìàùî ìë íëì éäé äúò ïë
äñðøôå ,íéëåøàå íéáåè íééçå óåâä úàéøá

àì - íäéëøö ìë ,ìëì øùàë ìëä ,äáçøäá

øáã øöáé.ì"ëò ,

åúåàáàæìòáî íåìù éáø ÷"äøäî àúéà ,ïéðò
ò"éæ(çìùá 'øô åøôñá)ì"æç åøîà äðäã ,

(å àë ø"åîù)ò÷áéå' øîåà ïéà ,íéîä åò÷áéå'íéä'
åò÷áéå' àìàíéîäìëá åéäù íéîä ìëù ãîìî ,'

äùò äîìå ,'åò÷áð íå÷î ìëáå úåøåááå úåðééòîä
àåä òåãé ììë àìäå ,äëë 'äùåøã ï"øä úåùøã 'éò)

(çúòáù ,àìà ,'àðâîì àñéð ä"áå÷ ãéáò àì'
åòãé àìå ãàî äìåãâ äøöá ìàøùé éðá åéä àéää

,ñðä àöåî íå÷î ïéàîòéùåäì ïåéìò øòù 'ä çúôå

íéîä åò÷áéå ìàøùé úàçúô çúôð äæ éãé ìòå .
ùøåù äéäé äøöá å"ç åéäé ìàøùéù ïîæ ìëáù
,íéøåñéå úåøö ìò íéæîåø 'íéî' äðäå ,íàéöåäì

áåúëä øîàîëå(á èñ íéìäú)éë íé÷åìà éðòéùåä'
åàáíéî,'ùôð ãòìù éòéáùá íéä ò÷áð øùàëå

úåøåäì ,íìåòáù úåîéî ìë åò÷áð Y çñô

ìàøùé ãéá àäéù äàéøáä òáèá ä"á÷ä ñéðëäù
øåãå øåã ìëá úåøöäå íéøöéîä ìëî úàöì.

äæáåäøåúá áéúë ïëìù ,çøôå øåúôëá åùøéô
ïåùìúòé÷áøîàðù åîë ,óåñ íé,ãé úåîù)

(àë'åò÷áéåñðì íéàøå÷ àøîâá ì"æç åìéàå ,'íéîä
äæ(ãåòå .çð úåëøá)'úòéø÷.àðù éàîå ,'óåñ íé

øùôàå,íìù øáã ìò éà÷ äòé÷á ïåùì éë ,øîåì
úìä÷á àø÷ã àðùéìë(è ,é)ò÷åá'

íãàäå ãçà ùåâ äìéçúá äéä õòä éë ,'íéöò
,ãâáá êééù 'äòéø÷' ìáà ,íé÷ìç éðùì åúåà ò÷åá
íé÷ã íéèåç úøéôú éãé ìò éåùò äìéçúîù
ãâáä úà øéæçî åúòéø÷áå ,åéãçé åôøèöðù
éë ,øéôù éúà àúùäå ,ïåùàøä åáöîìå åúåîã÷ì
äúåàî êà ,íéä úà ä"áå÷ 'ò÷á' äðåùàøä íòôá
øåáéçá ãîåòä ÷ìåçîë íéä áùçð êìéàå äòù
íéä úà 'òåø÷ì'å øåæçì ìàøùé éðáì øùôàå .ò"òì
äî äæ ììëáå ,íéðåãéæä íéî éðéî ìëî ìöðäì Y
íéîé éëëåúá äáøçá åøáòù íéàðú åéäù åðéöîù

úåøäðå(:æ ïéìåç)åðåðåðåð.

בחוליןנו . הגמרא דברי להביא יש קדשו  דברות יותר להבין Ê.)כדי Û„)קאזיל הוה  יאיר בן פנחס  'רבי

ליה אמר נהרא, בגינאי ביה פגע שבויים, בך'[לנהר]לפדיון ואעבור מימיך לי חלוק  לי'גינאי, [גזור

שם ] לעבור ואוכל יבשה, ותיווצר קוני,מימיך  רצון לעשות הולך ואני קונך רצון לעשות הולך 'אתה  ליה  אמר ,

עושה  אתה אי ספק עושה  ספק השבויים ]אתה לפדות מעות  מספיק לאסוף תצליח לא עושה',[שמא  ודאי אני

'אם ליה  העולם,אמר מקשים זה לפי ליה', חלק לעולם', מים בך יעברו שלא עליך גוזרני חולק אתה אי

מדוע נהרא גינאי את לקרוע  יכול היה  בקדושתו רפב"י אם  הלא סוף, ים בקריעת הגדול  החידוש  היה  מה

הדורות ומאורי גדולי ותירצו  כמעשיו, לעשות מהימנא רעיא רבינו משה  יוכל  ישראל'לא ב'אוהב [ראה

עה"פ זי"ע, מליזענסק אלימלך  רבי להרה"ק שושנה' 'ליקוטי בסוף נזכר הדברים  ויסוד בחקותי, Â)פרשת ÂÒ ÌÈÏ‰˙)

ליבשה'] ים לזה,'הפך דומה  דבר בעולם שנעשה  אחרי רק הנס  לעשות היה יכול לא יאיר בן פנחס  שרבי

יובן  ועתה  לנס , זכר אז  רק קבעו ולכן שנים , לאחר כן כמו לעשות שיוכלו השער נפתח הראשונה ובפעם

גוש שוב להיות לעולמים  עוד התאחדו לא הראשונה בפעם סוף ים  מימי שנבקעו  אחר כי שאת, ביתר

ליבשה . הים  את להפוך בקדושתם הצדיקים יכלו  ולכן אחד,

'כמה בחולין, שם יוסף  רבי דברי את זי"ע מליזענסק  אלימלך רבי הרה"ק  מבאר האלה  הדברים  פי על

ובדרך  פעמים ', ג' וכאן אחת, פעם רק נבקע שם דאילו  רבוא, ושישים רבינו  ממשה  יותר זה  איש גדול

וששים רבינו  ממשה יותר גדול  שהיה נראה  פעמים שלש הים  את רפב"י שקרע  דממה הכוונה , הפשט

והכי  מפשטן, דבריהם  הוציא אלימלך ר' הרבי אולם  אחת, פעם אם  כי סוף ים לקריעת זכו  שלא ריבוא
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äîáäðä ,äùòîìå äëìäì íéøåîà íéøáã
íéçñôá(.çé÷ óã)íéøáã äùìù ì"æç åðî

åúñðøô ,íä åìàå ,óåñ íé úòéø÷ë íãàì íéù÷ù
ùí"áùøáå ,íãà ìù åéá÷ð ,íãà ìù åâååéæ ,íãà ì

(úòéø÷ë ä"ã)äæ øáã ì"æç åðì åìéâ òåãî ùøôî
äðùä ìëáù åðééä ,'éîçøá éùåôàì äðéî à÷ôðå'
òùååéäì éãë íéðåðçúå äìôúá úåáøäì êéøö äìåë
åîöò ïîæä çñô ìù éòéáùá ìáà ,åìà íéøáãá

'øëùùé éðá'ä áúëù éôëå ,êëì ìâåñî,ïñéð ùãåç)

(á úåà âé øîàîáøä éðúåçî ùåã÷ éôî éúòîù'
øúéää äðäã ,'ì"÷åöæ áåùèéãéæî ä"öøäî ùåã÷ä
úùøôá äøåú äáúë áåè íåéá ùôð ìëåà úëàìîì

øîàðù ,çñô ìù éòéáù(æè ,áé úåîù)øùà êà'
ïðéôìé äéðéîå ,'íëì äùòé åãáì àåä ùôð ìëì ìëàé
åæ äëìä äøîàð äìéçú äðååëáå ,íéãòåîä ìëì

éë åðãîìì çñô ìù éòéáùá à÷åãøùà àåää íåéá
åöé àåä úåì÷á ,óåñ íé úòéø÷ ìåãâ ñðì ìâåñî
,ìàøùéì äáåè äñðøô øåæâì á÷òé ùåã÷ åãñç

êë ìë úåëæ íãéá ïéà å"ç åìéôà.

àåäåíâååéæì íéðéúîîäù ,íéøáãä øàùì ïéãä
ìåòôìå íðéã øæâ òåø òåø÷ì íéìåëé íãéá
úéá'ä ìù åëøã äúéä êëå .áåø÷á íâååéæ åàöîéù
ïëå ,í÷øôì åòéâäù íéøåçáì úåøåäì ò"éæ 'íäøáà
ìë øîåìå íééñì ,óåâä úàåôøå äñðøôä úòåùéì

äìåâñì çñô ìù éòéáùá íéìäú øôñ.

éëíää íéîéá åðéúåáàì àøåáä äùòù íéñéðä
óàå ,äðùå äðù ìëá íéøøåòúî äæä ïîæá
÷"äøä øîàù åîë ,êë ìò äøåî ùãåçä ìù åîù
ïåùìî 'ïñéð' àø÷ðù ò"éæ ïé'æåøî ìàøùé éáø
éðá ìëì 'íéñéð'ì ïåöø úòå ïîæ àåä éë ,íéñéð

.íúåøåãì ìàøùé

àìåìò úåøåäì éãëá ïàë ùéù àìà ,ãáìá åæ
íéñéðä éåáéøåùøãù åîë ,(.âì î"á)ìò

áåúëä(ä ,âë úåîù),é"ùø ùåøéôå 'ïöáø àìå - õáåø'
íòôá åàùî úçú õáåøù åì àåä äø÷î - õáåø'

,úàæä'ï' úåàäù åðééäå ,'êëá ìéâøä - ïöáø àìå
àø÷ð ïëìå ,åîåéá íåé éãéî éåáéøå úåìéâø ìò äøåî
éåáéø åá ùéù úåøåäì ,'ñð' àìå 'ïñéð' - ùãåçä

íéñéðìë ìåëé ì÷á ïëì ,úèìåù úéñéð äâäðääå ,
.åéúåìàùî ìëá òùååéäì ãçà

כוחו ובכל  בשמחה  הים  שירת  אמירת  - ישיר אז

íùáóåñá àáåä ò"éæ ïéìáåìî 'äæåç'ä ÷"äøä
'íåìù øäð' øôñ(àô ãåîò)éáø ÷"äøä åãëðì

äðùá íéîòô 'á éë ,ò"éæ ïéùìà÷î íåìù øéàî
åá æîøðä ìëå óåñ íé úòéø÷ã ñðä áåù øøåòúî

('åëå äñðøô íéâååéæ),äøéù úáùáå çñô ìù éòéáùá Y
' áåúëä ïåùìá æîøðåæàïå÷éøèåð 'æà' 'äùî øéùé

'óìà' éë Y äøéù úáùá åðééä 'óìà' ,ï"ééæ ó"ìà
ãåîéì ïåùì('äîëç êôìààå' ,âì âì áåéà ù"åîë)àåäå ,

'å ,çìùá úùøô úåéùøôä øãñá íéàøå÷ùë- 'ïééæ
äæéòéáùéðáå äùî åøîàù ïîæä àåäù ,çñô ìù

åìà íéðîæáå ,'äì úàæä äøéùä úà ìàøùéøéùé'
ùåøéô ,äååäå ãéúò ïåùì 'åâå ìàøùé éðáå äùî
ùãçî øøåòúð ,íéðîæä éúù åìàá äðùå äðù ìëá
úà ìàøùé éðáå äùî øéùé ùãçîå ,äøéùä ïéðò

'äì úàæä äøéùä.

óéñåîåì"æ íøîà ùåøéô äæå ,'äæåç'ä(:àð úáù)

ïéëùîðå øéùá ïéàöåé øéùä éìòá ìëå'
íéøîå ïøäàå äùî íä 'øéùä éìòá' ùåøéô ,'øéùá

,äòã øåãä ìëåíéðîæä éúù åìàá äðùå äðù ìëá
ïãò ïâî ïéàöåé äîä ,äøéùä úà ïéàøå÷ù ì"ðä
ïéæîå' ,øéùá íìåòä äæì ïéëùîðå ,øéùá ïåéìòä
ìò úåðåæîå úåòôùä ïéëéùîîù ùåøéô 'ïäéìò

íúåà ïéëéùîîäúòá ùåøéô 'ïîå÷îá ïéìáåèå' ,
.'øåðéã øäðá äìéáè íéëéøö ïîå÷îì äøæç íéëìåäù

'משה של  מכוחו  בא רפב"י של  שכוחו  פירוש  רבוא' ושישים רבינו ממשה יותר זה איש גדול כמה ' קאמר

הים . את לקרוע רפב"י כך אחר הצליח עי"ז ההם בימים  הים שנבקע ידי דעל רבוון', ושתין
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äçèáä'ïøäà úéá'ä áúë äøåøáåéøáã óåñá)

ìù éòéáùá à÷åã éøééà àìù ,ùéâãäì ùéå ,çñôì

(äìåë äðùä ìëá àìà çñô,ìëä ùé íéä úøéùá éë'
ìëå úåìåàâä ìëå ,úåéäì ãéúòù äîå äéäù äî
,íéä úøéùá ììëð ìëä íãàä êéøöù íéðéðòä
úøéñîáå áì ìëá íéä úøéù íãàä øîàé íàå
åéðéðò ìë ï÷åúé ,àåäù äî éôì ãçà ìë ,ùôð

'ùôðå óåâá.

åðãîìêéøö 'åéðéðò ìë åð÷úé'ù éãëá éë åéøáãî
'ùôð úåøéñîáå áì ìëá' äøéùä úà øîåì

,åðãîì êãéàì íðîà ,äîéìù äðååëá ùåøéôïéà éë
éãëî øúåé äùòéù íãàä ïî ù÷áîå ùøåã ä"á÷ä
äùòé íàå ,'àåäù äî éôì ãçà ìë' àìà ,åúìëé

åãòá øåîâé 'ä åìù úà.

øîàéååîë ùãå÷ ùà úåáäìúä êåúî äøéùä
íéä úôù ìò ìàøùé éðá äåøîàùæðæðæðæðåîëå ,

ò"éæ àååàðéùî àâøù ìà÷æçé éáø ÷"äøä ÷ééãù
'äøéù'á íéøåîàä íéñéðä ïéáã ,äøéùä é÷åñôî

øãàð êåîë éî 'ä íéìàá äëåîë éî' - åøîàå å÷ñô
'àìô äùò úåìéäú àøåð ùãå÷á(àé ÷åñô)äøåàëìå ,

áéúë ïëì íãå÷ã ,åéøçàì àìå åéðôì àì ïéðò åðéà
êðéîé úéèð' ë"îçàìå ,'íéøéãà íéîá úøôåòë åììö'
äîå ,'ñð'ä èåøéôá íé÷ñåò íäéðùù ,'õøà åîòìáú
ïéá úåììëá ä"á÷äì çáù àåäù 'äëåîë éî' ïéðò

.íé÷åñôä éðù

àìà÷"äøä øàéáäøéùä òöîàá åãîò øùàëù
'ä ìà ä÷åùúå äáäà íçåøá åøøåòúä,

å÷òãæðå íáø÷á íçåø åøöò àì úåáäìúä áåøîåéî
'ä íéìàá êåîë...çðçðçðçðäòéâðì úåëæì ìãúùäì åðéìòå ,

íéñéð íäì äùòù íùëå ,åæë íéä úøéùá àéäù ìë
.äæä ïîæáå íää íéîéá åðì äùòé êë íéä ìò

היום קדושת - קודש מקרא השביעי  ביום 

àúéà'ïøäà úéá'á(:âö óã),àåä úîàä ìáà'éë
íéîé äùùä(çñô ìù)íåéì äðëä íä

çñô ìù éòéáù àåä ø÷éòä éë ,éòéáùäèðèðèðèðàåä éë ,
'äøéù åøîà åáù úåîéìùä.

אמרונז. הן כי העגל  בחטא הנשים  חטאו  לא שלכן זי"ע, מבעלזא דוב ישכר רבי הרה"ק  בשם  ומתאמרא

בידה ' התוף את מרים  'ותקח  כדכתיב יתירה ובשמחה  ובמחולות בתופים הים  שירת Î)את ÂË ˙ÂÓ˘),

מהחטא. ניצלו ולכן

בשמונח. וימסור פלונית לעיירה  שיסע תלמידיו מגדולי לאחד זי"ע  טוב' שם ה'בעל  מרן הורה  פעם 

מצאו ולא בערל, רבי את וחיפש עיר לאותה  התלמיד נסע בערל', 'רבי המכונה ליהודי שלום  פריסת

היכן  חיפוש  אחר בחיפוש וחיפש התייאש , לא הוא אולם כזה, בשם  איש  בעיר שאין לו  אמרו  הכל  כי -

בער דוב ששמו דרדקי מלמד שיש לו הגידו  שבסוף  עד בערל, רבי ששמו  יהודי נתפרסם גר [שלימים

זי"ע] ממעזריטש המגיד בער דוב רבי לומד כהרה "ק אותו ושמע  ביתו  אל  התלמיד סר מיד אליו, כוונתו ואולי ,

נפשי ברכי בפרק  שכתוב מה להם ביאר דבריו  ובתוך תלמידיו , Î„)עם ‚˜ ÌÈÏ‰˙) הענין באמצע שפסק  ,

אם כי מקומו  כאן אין ולכאורה  קנינך', הארץ  מלאה  עשית בחכמה  כולם ה' מעשיך רבו  'מה באמירת

רבו 'מה  ואמר באמצע פוסק  ומדוע  בעולמו , הקב"ה שברא מה  מפרט הוא שהרי בסופו , או בתחילתו 

נתלהב  הבריאה  פלאי כל  את המלך דוד שמנה  כדי שתוך לה , מפרק  והוא לה  מותיב הוא ה '', מעשיך

ונזדעק  בעצמו עצר לא והשתוקקות דביקות ומרוב בקרבו , ה'...לבו מעשיך  רבו לענינומה חזר ולאחמ"כ 

בפנים . כמבואר הים  בשירת הפסוק  את משינאווא הרה"ק  גם פירש  דרכו פי על  הראשון,

ברגל'נט . עצמו  לטהר אדם  ÊË:)'חייב פנחס(¯"‰ רבי הרה"ק  שכתב וכפי פסח, של  שביעי בערב וביותר ,

כי  פסח, של  שביעי קודם טהרה במקוה  הטבילה  על ביותר שיקפידו לבניו , בצוואתו  זי"ע  מקאריץ 

ונורא. גדול יום הוא

הרה"ק יצא זי"ע , הבעש"ט  מרן הרה "ק לחיי האחרון פסח  של  בשביעי שהיה , מעשה  משום  והטעם ,
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äðäïî Y äáøä úååöî åðà íéîéé÷î 'øãñä ìéì'á
úìéëà ,íéøöî úàéöé øåôéñ ,ïðáøãîå äøåúä
ìù éòéáùá åìéàå ,úåñåë òáøàå ììä ,øåøîå äöî
àúéà ïéðòä øåàéááå ,äåöî íåù åðéöî àì çñô

,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'äîáåè íåé áåúëä äååùäù
åøîàù ,àåáì ãéúòì äæ(:àñ äãð)úåìèá úååöî'

åæ äàìéò äùåã÷î åá ùé éë ,'àåáì ãéúòìäàøðå .
äåöîä íåé÷ù òåãé éøä éë ,íéøáã ìù íøåàéá

ìòåôáúåâéøãîå úåøåà âéùäì íãàä ãéá úòééñî
ìáà ,äòù äúåàá äãé ìò íéîåøîá íéìâúîä
äâéøãîì ìàøùé éðá íéìòúî çñô ìù éòéáùá
úéîùâ äìåòô íåùì íé÷å÷æ íðéàù ãò åæë ääåáâ

.'àåáì ãéúòì' ïéòë ,øåàä úà åâéùé äãé ìòù

באהבה שמו למען  נפש מסירות  - הים בתוך ויבואו

äøîàäøåú(ë-èé ãé)íé÷åìàä êàìî òñéå'
,íäéøçàî êìéå ìàøùé äðçî éðôì êìåää
àåáéå ,íäéøçàî ãåîòéå íäéðôî ïðòä ãåîò òñéå
äù÷äå .'ìàøùé äðçî ïéáå íéøöî äðçî ïéá
äéä åèåùô éôìã ò"éæ àæìòáî ã"éøäî ÷"äøä
êàìî ìò éà÷ éøäã ,íéáø ïåùìá 'åàåáéå' øîåì åì
íéëìåä åéä ãéîúù ,ïðòä ãåîò ìòå íé÷åìàä

áúë òåãîå ,íäéøçàî åàáå åãîò äúòå íäéðôì
.ãéçé ïåùì 'àåáéå'

ãåòàøîâá åøîàù ã"éøäîä äù÷ä(:é äìéâî)

äøéù øîåì úøùä éëàìî åù÷á ïðçåé 'ø øîà'
íéøîåà íúàå íéá íéòáåè éãé äùòî ä"á÷ä øîà
äòùá à÷ééã éøä ,åæ àéä äðòè äî ,äù÷å ,'äøéù

áéúëãë äøéù øîåì éåàøä ïî åæ(é àé éìùî)ãåáàá'
íéòùøäðéø.'

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

ùôð úåøéñîáññññ.

למעזיבוז והגיע שונות תקלות מחמת התעכב בדרך אך הבעש "ט, רבו בצל  לשהות כדי לדרך מקאריץ 

פני  את קיבל  כאשר ויהי טהרה , במקוה לטבול  הספיק ולא החג, התקדש בטרם  קצר זמן לחשיכה  סמוך

הבעש"ט נאנח  בשלילה מקאריץ הרה"ק  משהשיב טוב, יום בערב במקוה  טבל  אם  ידו על  נשאל הבעש "ט

פחות  לאחר אמנם  קדושים , בסוד ולברר לשאול העז לא אך דעתו לסוף מקאריץ  הרה "ק ירד ולא מאד,

של בשביעי אנחתו  בין ושייכות קשר שיש  ידע השבועות, בחג האלקים  ארון נשבה כאשר חודשים מב'

הזה . ביום  הטבילה  על  ביותר להקפיד אחריו  ולזרעו לבניו  הורה  ולכן מרומים , לגנזי להסתלקותו  פסח 

שוכב ס . והיה  מאד, וחלש  חולה זי"ע  מצאנז  חיים' ה'דברי הרה "ק היה לפ "ק תרל "ו שנת הפסח בחג

הסתלקותו קודם האחרון בחליו דוי ערש ניסן]על כ"ה ביום כן, אחרי ימים כמה חולשתו[נלב "ע ומחמת ,

חתיכה נטל  מצה  אכילת למצוות הגיע  כאשר אך פיו , לתוך שהכניס מה כל  והקיא לאכול  יכול  היה  לא

נפש, במסירות לאכול והתחיל  המהדרין, מן למהדרין מצה  אכילת מצות לקיים כדי מצוה מצת של גדולה 

המצה מן מעט  לו  והוריד מקומו אל  בהיחבא ניגש זי"ע מגארליץ ברוך רבי הרה"ק  בנו  בכך משהבחין

מצה שיעור עוד לעצמו ונטל ממקומו  קם ומיד בו הבחין מצאנז הרה "ק אך הכל , לאכול יתאמץ  שלא כדי

נפש במסירות המצה  את אכל תחילה שבכוונה  אמר, לאכול סיים  כאשר הכל . את אכל נפש ובמסירות

נפש . מסירות צריך מדאורייתא עשה מצות לקיים  שכדי אחריו, בניו את ללמד כדי
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åäæåïéòáåè éãé äùòî ä''á÷ä øîà' íøîåà éîð
'äøéù íéøîåà íúàå íéáàñàñàñàñ,éãé äùòîåìà

,ìàøùé éðá íò - éáéáç ééðáíéá ïéòáåèíéöôå÷ Y
,íìåòá éîù ùã÷ì ùôð úåøéñîá íéä êåúìíúàå

äøéù íéøîåàíëìù äøéùì ùé úåáéùç åæéà ,
íéáùçð änae ,ìàøùé ìù ùôð úåøéñîä úîåòì©¤
íîöò íéøñåî íäù úòá ìàøùé éôìë íéëàìîä

.'åòñéå' íäì øîàù 'ä ïåöø íéé÷ì íéá òáèéäì

ידי על  - נפש עד מים  באו כי  אלוקים  הושיעני
לניסים זוכה  נפש מסירות 

àúéààøîâá(.æì äèåñ)áãðéîò ïá ïåùçð õô÷
äìéçú íéì ãøéåäìá÷á ùøôî åéìòå ,

(á ,èñ íéìäú),'ùôð ãò íéî åàá éë íé÷ìà éðòéùåä'
(æè-åè ÷åñô íùå)'åâå ãîòî ïéàå äìåöî ïåéá éúòáè'

.'äìåöî éðòìáú ìàå íéî úìåáù éðôèùú ìà

áúëå'äîëç úéùàø'á(å ç"ô äáäàä øòù)

óåñ íé úòéø÷ úùøôî úåøåãì ãåîéìäù
íéñéðì äëæé æ"éòå ,ùôð úåøéñî ïéðò àåä

úåàìôðåøçàì à÷ééã éë ì"æø åðåãîìù éôëå ,
åëéäù ãò åùôð øñîå õô÷ áãðéîò ïá ïåùçðù
ìëù ãîìð ïàëî .íéä íäì ò÷áð éæà åéôàá íéîä
êøãî äìòîì ñð åì äùòé ä"á÷äù äöåøä
,'äì åéúåðåöø úàå åùôð úà øåñîé äìéçú ,òáèä
àìù ä"á÷ä åîò âäðé åòáè úà øáùéù øçàå

òáèä êøãëáñáñáñáñ.

ידי  לצאת כדי מרור של  גדול שיעור לעצמו שנטל  מרור, באכילת גם עשה כך מצה  באכילת כמעשיו 

מצוה לקיים  כדי שאף  ללמדם שברצונו ונימוקו, טעמו הסביר האכילה ובתום  כולו , את ואכל הדעות כל

לןדרבנן קיימא ˜Î.)[דהא  ÌÈÁÒÙ)['דרבנן הזה בזמן ב'כורך''מרור אף  אלא בלבד, זו  ולא נפש . מסירות צריך

במסירות  לקיים צריך ישראל  מנהג שאף  ללמד שברצונו והסביר במס "נ, ואכלם  בהרחבה  ומרור מצה נטל

לאכול נפש  חובה שאין מודה הלל אף פסח  קרבן לנו שאין ועתה כהלל, למקדש  זכר היא כורך  אכילת כל [שהרי

ביחד] ומרור  מצה נצרך ולכרוך  ומצוותיו  ה ' לעבודת וקשר זיק  בו שיש דבר שכל שביניהם , השוה  הצד .

עולם . לדורות מצאנז  הרה"ק  של  צוואתו  היתה וזו  נפש , מסירות להם 

זי"עסא . מניקלשבורג שמעלקא שמואל  רבי דהרה "ק משמיה זה  מאמרם לפרש מתאמרא אחר באופן

(Ï"ˆÊ ‡˜‡¯˜Ó ÏÈ˘Ú‰ '¯ È·¯‰ Ì˘· '‰¯Â˙‰ ˙ÎÂ�Á'· ÔÎ ‡ˆÓ� ¯·ÎÂ ,ÁÒÙ Ï˘ ÈÚÈ·˘ ÈÊÓ¯ '˘Ó˘Â ¯Â‡Ó'· ‡·Â‰) סנחריב דאצל ,

חז"ל  ˆ‰:)אמרו ÔÈ¯„‰�Ò) השרת מלאכי שאמרו השירה מתיקות ששמעו  ידי על  אחד בלילה חייליו כל  שמתו

תצא  השירה  מתיקות ידי שעל  שירה  לומר המלאכים  רצו  כאן כן כמו מתיקות, מרוב עמוד יכלו ולא

השליכו המצרים כלומר בים ' טובעין ידי 'מעשה קוב"ה  להם  השיב לזאת אולם  חילו, וכל פרעה של נפשם 

צריך  הלא שירה , ע "י להרגם  רוצים  ואתם  פירוש - שירה ' אומרים 'ואתם  ידי, מעשה  שהם בני את בים 

והשתא  סוף. ים  במי שיטבעו הם גם  ידונו מים ידי על  ישראל  את שהרגו שכמו  מדה , כנגד במדה לעונשם 

העולמים, בחי ודביקות מתיקות מרוב ימותו ולא במים שימותו  רק היתה ההתנגדות דכל  שפיר, יבואר

ולכן  לישראל , וחסד שטוב בשעה  שירה  לומר ראוי ואדרבה  עיכוב, שום  היה  לא השירה  עצם  על אבל 

שירה . לומר המלאכים  יכלו שפיר

למולסב. מוסמך היה  שלא מפעזינג שהרב זי"ע, סופר' ה 'חתם  של בימיו מעשה הוה ‰˘Â�ÂËÏ˙)וכך ÌÚËÓ)

עצות  לשית הרב ידע  ולא הדם, את לעצור יכלו שלא עד מהמילה רב דם  לזוב והחל שנתגייר, גר מל

רשיון  ללא מל שהרב הערל  לרופא ויתברר הדם, שטף לעצור לרופא יקרא אם  נפשך ממה  שהרי בנפשו ,

אונגארין מדינת בני ישראל  בית אחינו  לכל סכנה חשש בזה ויהא השלטונות בפני ילשין ,(‰È¯‚�Â‰)המדינה ,

שבסביבה . ישראל  בני לכל  סכנה נמי עצמו וזה  הגר, שמת הקול ויצא רוחו תיפח  בו  יטפלו לא אם  ומאידך

ה 'חתם לו שיורה בבקשה  הוי, היכא דעובדא גופא לו  סיפר סופר', ה 'חתם  אל מפעזינג הרב פנה לו בצר

והגר  המוהל  הרב - יחדיו  שילכו אלא תבונה  ואין עצה שאין החת"ס , לו  הורה לעשות, מה כדת סופר'
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íðîà,íéîù éãéá ìëäù ïéîàéù éàðúá äæ ìë
,óåñ íé úòéø÷î åðãîì äæ íâåøçà ÷ø éë

'ùôð ãò íéî åàá éë íé÷ìà éðòéùåä' ïåùçð ÷òæù
íéä úòéø÷á 'ä úòåùéì äëæ÷"äøä ãéâä ïëå ,

äðùä ùàø çñô ìù éòéáùã ò"éæ '÷ãö çîö'ä
.ùôð úåøéñîì

ïéàåøëùä ìãåâ øòùì íéìåëé äéøáå êàìî ìë
åøáâúäá 'ùôð úøéñî' ìë ìò íãàä ìá÷éù
'íäøáà úéá'ä øîàù éôëå ,åéúååàúå åéúåðåöø ìò

÷åñôä ìò 'íéãøç øôñ'ä íùá ò"éæ(âë âë øáãîá)

íäù 'ì-à ìòô äî ìàøùéìå á÷òéì øîàé úòë'
æ"äåòá íãå øùá çéìöî àãç àòâøá êéà íéàìôúî
äðåò ä"á÷ä êà ,ãåáëä àñëì ãò òéâäìå ìéôòäì
éë - ìàøùé éðá ïéáå éðéá àåä ãåñ ,'ì÷' - íäì
,åéúåðåéñðå íãàä áì úåðåôö òãåé ù"áúé àåä êà

.åòáè ìò øáâúäì êéøö äéä äîëå

åðééäåøúåé áåùçå ìåãâ åéúååàú ìò øáâúîä éë
íéùåò íäù íâä éë ,íéôøùå íéëàìîî
øîåç íäì ïéà ìáà ,íðå÷ ïåöø äàøéáå äîéàá
ùåãéç íåù ïéà ïëìå ,'ä úååöî íéé÷ìî íáëòîä
åòáè ãöîù íãå øùá ïë ïéàù äî ,íúãåáòá

òîåù åðéàå ÷æçúî àåäå ,íééîùâ íéøáã ìà êùîð
÷á,éç ì-àì àîö úåéäì åùôð úà øøåòîå ,åøöé ìå

åúìòî ïëìå ä"á÷äì çåø úçð íøåâ àåä äæá
.íéëàìîä ïî øúåé ääåáâ

äãéîåúâéøãîì äìòúî àåäù íùë ,äãéî ãâðë
êàìî(äæî øúéå),òáèä ïî äìòîì àåäù

òáèä êøãì ìòî åîò 'ä úâäðäì äëæé êëäéàøå .
åéä íéøöîî ìàøùé éðá åàöé íøèá äðäã ,øáãì
íãéá úåëæ äúéä àìå äàîåè éøòù è"îá íéò÷åùî
ä"á÷ä íäì ïúð ïë ìòå ,íéøöî úåìâî ìàâéäì éãë
íééåàø åéäéù éãë äìéî íãå çñô íã úåöî éúù

øàáì êéøö äøåàëìå ,íéñéðìíäì ïúéð àì òåãî
úåàìôðå íéñéðì åëæé íøè íéä ìò 'äåöî' äæéà

øôñî ïéà ãòïî øúåé íéä ìò íéñéðä åéä íéìåãâå]

íéøöîáù ,äãâääá íéøîåàù åîëå ,íéøöîá åéäù íéñéðä

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

õøéúå,ò"éæ 'øæð éðáà'äçñô ìù éòéáù éðàùã
úåøéñî êåúî íéä ìà ìàøùé éðá åöô÷ù
óåãäìå ìèáì ùôð úåøéñî ìù äçåë ìåãâå ,ùôð
íéðéèùîäå íéâøè÷îäå úåöéçîä ìë úà

רווח הפחות לכל  ובזה  למותם, נפש  במסירות ויקפצו פרעשבורג בפאתי הזורם הדונאי נהר שפת אל 

לנהר  סמוך בהגיעם  הנהר. עבר אל  ויצאו  באהבה הדין את עליהם  קיבלו היהודים , לשאר יעמוד והצלה

הרב  רצה לא בתחילה מועדות, פניכם אנה  ושאלם אחד זקן עצרם  הנהר, אל לקפוץ  ממש עמדו  וכבר

את  לו גילה רבות בו  הפציר שההלך לאחר אבל  עתה , זה  עושה  הוא אשר האחרונה  דרכו  את לו  לגלות

מרפא  סממני עמדי יש הנה - הנהר לתוככי עצמכם תפילו  זה  עבור וכי זקן אותו לו  אמר אירעם , אשר כל

וחדל הגר של גופו על וישימום הרפואה, סממני את להם נתן ההלך ואכן דם, שטף  לרפא בכוחם  אשר

מלזוב. הדם

מצאו לא הרבה לפליאתו אך לפרעשבורג, בעגלתו  ההלך את ליקח הרב רצה  העירה , לחזור בפנותם 

מן  נשלח אשר לטוב, זכור הנביא אליהו  אם כי היה  לא הלך שאותו הרב הבין אז עקבותיו, נעלמו  כי

ממש . כפשוטו  לחיים  ממוות להצילם  שמיא

הרבי  ביד אם  תמיהתו את בפניו  ושטח סופר', ה'חתם של  מעונו  אל  מפעזינג הרב פנה העירה בהגיעם 

מיד  לי שלח ולא נשמתי, את ממני להוציא צריך הרבי היה  מדוע  הנביא, אליהו את אלי שישלחו לפעול 

בתמיהה, לו ואמר החת"ס נענה והטביעה, המיתה פחד כל  ללא ביתי אל הברית מלאך אליהו את את 

קדושת על הנפש  את למסור עצמך על  שקבלת לאחר רק בחינם, לכך לזכות  א"א לראות, רצית התשבי

פניו' שראה מי 'אשרי עליהם שאמרו אותם בין נמנה להיות  והדרך  הודך  קנית  שם הכלל, והצלת  .השם



פסח של שביעי - הפרשה  àîבאר

íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéá íéìéãáîäåîúñðå ,
íåùì ìàøùé éðá íé÷å÷æ åéä àìù ãò íäéúåðòè

íéñéðì íééåàø åéä ïéãä ãöî éë äåöî'ìàåîùî íù')

(ç"òøú ô"ùù.

øôñ'áå'íéãéñç(åö÷ úåà)éë ,êë ìò æîø ïúð
,åæì åæ úåëåîñ ê"îñå ï"åð úåéúåàä øãñá
,ãå÷éðä éôì éåìúå úåéåòîùî éúù ùé 'ñð'ì äðäå
ìòî äâäðäì åòîùî 'ñð'å ,çåøáì äðååëä 'ñð' éë¨¥
,àäá àä íééåìúå åäðéð àãç åäééååøúå ,òáèä êøãì
,úåàìôðå íéñéðì äëæé äøéáòä ïî ñåðéå çøáé íà éë

úåëøáá àéä äëåøò àøîâå(.ë)àôô áø äéì øîà'
éàîå àñéð åäì ùéçøúàã íéðåùàø àðù éàî ,ééáàì
éàî÷ äéì øîà ,àñéð ïì ùéçøúî àìã ïðà àðù

àì ïðà íùä úùåã÷à åäééùôð éøñî à÷ ååä
.'íùä úùåã÷à ïéùôð ïðéøñî

ïëåùøãîá êîñ åðéöî(ãé÷ øåîæî è"çåù)äàø íéä'
,'íéì ãøåé óñåé ìù åðåøà ,äàø äî - ñåðéå
÷éãöä óñåé úà íéä äàø øùàë éë ,ïøîàã åðééäå
òáèä ìë ìèáúð ãéî øôéèåô úùàá ïåéñðá ãîòù

ìàøùé éðá éðôì òø÷ðå ,åéðôìâñâñâñâñ.

àäéäëæðù àéîùá éã ïåäåáà íã÷ ïî àååòø
ìë 'ä àìîéå ,íéîùáù åðéáà ïåöø úåùòì
âç úà âåçì äëæðå ,äëøáìå äáåèì åðéúåìàùî
,úåéîùâáå úåéðçåøá úåøç ,åðúåøç ïîæë úåöîä
úåìòì äëæðå ,àéìòî àøåäðå àôåâ úåéøá êåúî

,ïîà øîàðå ,åðéçà ìàøùé ìë íò ìâøì

אמת'סג. ה 'שפת דברי פי על נאה  פרפרת להוסיף ÂÚÂ„)ויש ,Ï‡¯˘È ‡¯ÈÂ ‰"„ ‰"Ï¯˙ ÁÒÙ)שאמרו מה על  שתמה

Ê)חז"ל  ‡Î ‰˘¯Ù ¯"ÂÓ˘)זרה עבודה  עובדי 'הללו טוענים המשטינים  שהיו הים  אצל  גדול  קטרוג שהיה

לאו , אם  עבורם  הים את לקרוע  אם  להסתפק  מקום שהיה  משמע לומר והללו ', יתכן איך קשה ולכאורה

מצרים  את הלקה וכי הים, על שימותו כדי ממצרים ישראל  את  הקב "ה הוציא כך משום וכי הזה, כדבר

בים  ישראל בני על  יתגברו שבסוף  כדי מכות  .בעשר

ים, בלב בתהומות יטבעו  והמצרים  נס  בדרך להינצל  ישראל בני שיזכו ברור היה דזה השפ "א ומבאר

הדין, משורת ולפנים החסד מצד רק או הדין מצד לכך ישראל  בני יזכו אם  היה ודברים הדין כל אמנם

סוף ים לקריעת תסכים הדין  שמדת  כדי המשטינים טענת  לדחות הקב"ה עכדה"ק .ורצה ,

שראה ידי ועל סוף , ים לקריעת גרמה  ישראל בני של  נפש  שהמסירות בפנים, בס "ד שהארכנו מה  ולפי

יוסף של ארונו הצדיק]הים  יוסף של קדושתו  למדין,[זו נמצאנו  להיקרע , גורמת הסכים  נפש שהמסירות

לישראל . ורחמים  חסדים  שפע להשפיע שתסכים  הדין מדת את ומכניעה בעולם חסדים
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