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  ליקוטים נפלאים
 תשע"ו פסח

 
 

 

 על כתב( בהר' פ) מדובנא להמגיד' יעקב משלי' בספר
 לעשיר משל י"עפ' לו םלשי לומגו לד ןנחו' ה הולמ' הפסוק

, עני ואחד עשיר אחד, במרחקים בנים שני לו שהיו גדול
 פעם. בשנים רבות זה אביהם פני את ראו לא הללו והאחים

 זקונים והבן היות כי הגביר אביהם מאת אגרת באה אחת
 שמחה לשמוח מבקש הוא לכן הנשואין לפרק הגיע לו אשר

 העשיר בנו אל וכתב. החתונה ביום בניו יתר עם גם גדולה
 ולא לחתונה האביון אחיו את גם שיביא מאוד מבקש שהוא
 ההוצאות כל כי, זה על שיוציא הגדולות ההוצאות על יחוש
 באה כאשר. כספו ממיטב בעצמו לו ישלם אביו כבוד עבור
 הרבה לעצמו וקנה החנות אל מהרה הלך, זו אגרת אליו

 ולבניו ולאשתו מפוארים בגדים לו ועשה יקרות סחורות
 על עלה בטרם. לנסוע עצמו את והכין חמודות וילבישם
 כשבא, בדחיפות לאחיו לקרוא ושלח לפתע נזכר המרכבה

 מה, לו אמר רצונו מה לשאול והחל בבהלה העני האח
 אל המרכבה כשהתקרבה. ונסע המרכבה על עלה תשאל

 ביתם ובני בניו כי אביהם בבית נשמע והקול חפצם מחוז
 לקבל כנגדם זמר הכלי עם המחותנים וילכו, ובאים נוסעים
 בגדי מלובש ההוא העשיר המרכבה מן וירד, בשמחה פניהם

 הלא ויאמרו זה הוא מי עליו שואלים והמחותנים והדר הוד
 ערום קרוע העני אחיו יצא כך אחר. הגביר של בנו הוא זה

 כי אחיו מגורי בעיר יושב זה גם ויאמרו עליו וישאלו ויחף
 והמנגן הביתה ויבואו. ברחמנות בראשם וינידו. הם אחים

 .מאד ושמחו חופה ועשו. מנגן
 אבי, הגביר אביו אל העשיר ויאמר שבועות שני עברו כי ויהי

 כי ידעת והלא. עלי ציוית אשר מצותך ככל עשיתי הנה, יקירי
. ימים חודש זה מסחרי את אשבית ואיך אנכי מסחר איש

, בידך מוחה ומי יקירי בני בעיניך כטוב עשה אביו לו ויאמר
 עצור רוח וכמו, אביו דברי שמע והוא. לשלום לנסוע תוכל

 לשלם הבטיח ואביו הוציא אשר ההוצאות רוב על בעצמותיו
 כמתעלם הוא כי אביו פני את רואה הוא עתה. שבעתיים לו

 אביו לפני ויבוא. פעמיו לדרך לשום עליו אכף וההכרח מזה
 אשר הגדולות ההוצאות כל על ארוך חשבון לפניו והציע
 ויאמר. ולבניו ולאשתו לו עשה אשר היקרים והבגדים עשה

 אתה אבל לאביו ויאמר. תתחדש, בגדים לך עשית אביו לו
. חשבונך על יהיה אעשה אשר ההוצאות שכל הבטחתני

 הוציא והוא. הזה הדבר שקר כי בי תשקר לא אליו ויאמר
 כל בו כתוב כי לפניו קורא והוא המכתב את מחיקו

 אביו לו ויאמר. הכל לך אשלם לכבודי תעשה אשר ההוצאות
 אם בני ראה עתה מפיך מוציא שאתה מה לאזניך השמע
 כבודי על חסת לא ואיך זכרת לא איך לכבודי באמת הייתה

 ולא וסחבות קרעים לבוש ויחף בעירום עמך אחיך לקחת כי
 עתה. נפש ולמשיב לכבוד לי שיהיה אותו גם להלביש זכרת
 למענך היה הכל הגדול הפיזור וכל שעשית זה כל כי ראה
 .כ"ע, ממני תדרוש זה ומה

 כל כי האדם אל אגרת כן גם כתב כביכול ה"הקב, והנמשל
 יום ועונג שבת בעונג יתברך כבודו למען שיעשה הוצאות

 של מזונותיו כל( טו ביצה) ל"ז כמאמרם, לו ישלם הכל טוב
 בעל כ"וא, טובים וימים משבתות חוץ ה"מר לו קצובים אדם
 בעיני ולתפארת לכבוד שיהיה להשתדל לאדם לו יש כרחו
 ומהודר מקושט השבת ליום ייכנס ואיך שבשמים אביו

 ואם. רעוניםז ויאכל כמתאבל ישב העני ואחיו מעדנים ויאכל
, התענוגים על בפיזור שהוציא מה כל כי יתברר ריה כן יעשה

 והכתוב. אז עצמו את לענג אם כי', ה על להתענג בעבור לא
 הפסוק מבואר ובזה'. וגו' והאכלתיך' ה על תתענג אז' אומר

 הדל את שחונן מי, כלומר', לו םלשי לומגו לד ןנחו' ה הולמ'
, לו ישלם גמולו שגם פועל הוא, כן ציוה ת"שהשי מצד

 .לו ישוב עצמו על שהוציא ההוצאה מחיר גם שגם דהיינו

 צדקה יהודה רבי הגאון על" ליהודה וזאת" בספר מסופר
 שהלך מעשה: ל"זצ חוצין צדקה רבי דודו על שסיפר, ל"זצ

 בדרכים ושהו רחוקים לכפרים שבבגדד מביתו אנשיו עם
 שמורה למצה חיטים בקצירת להתעסק כדי אחדים ימים

 על הקצירה יבול כששקי, חזרה בדרכם. ההידורים בתכלית
 שהגשם כולם חששו. בעננים השמים התקדרו, החמורים

: ואמר חמורו מעל חוצין צדקה רבי ירד. התבואה את יקלקל
 גשם יהיה שזה נא עשה, גשם להוריד החלטת אם, ע"רבש"

 ".חלש גשם ולא זלעפות
 ?"כך אומר כבודו מדוע: "אותו שאלו
 היתרים לחפש נתחיל, חלש גשם ירד ו"ח אם: "להם אמר

 בוודאי החיטה חזק בגשם אבל, החמיצה לא החיטה שאולי
 ... "היתרים מיני לכל חששות יהיו ולא תחמיץ

 ... העננים התפזרו, להתפלל שסיים לאחר מיד, כמובן
 

 ומהודרות כשרות מצות
 גדול שהיה, מניקלשבורג הלוי שמעלקא' ר ברבי מעשה
 על לעשותה כחמורה קלה מצוה כל על נפשו ונותן בתורה

 כמעט מצוה מצת אפיית לענין וכשבא. ביותר ההידור צד
 ומגודל זו במצוה יגע אשר היגיעה מעוצם נשמתו שפרחה

 של ממשהו מצותיו בשימור צרכו כל עשה לא שמא, הפחד
 שהרבה י"ואעפ. חימוץ של ספיקא וספק ומספק חמץ
 בתכלית ועשאן מצותיו ובהידור בשימור מאוד זה צדיק

, שאפה מצות הרבה מתוך כך אחר בורר היה וכן, הזהירות
 שמצא עד, עשר ומניח אחת נוטל, שבהן המעולות את

 זה על שופך והיה, המצוה בהן לקיים מהודרות מצות שלוש
, בשלמות המצוה לקיים שיגיעהו קונו לפני הרבה דמעות

. חובתו ידי יצא לא שמא, תמיד נוקפו לבו היה זה כל עם
 בשעת פסח בערב האפיה מבית זה צדיק חזר אחת פעם

 עטיפה מעוטפות מצות בשלוש מחזיקות וידיו המנחה
 של חרדה, בקודש כדרכו, חרדה מלאות ופניו, עטיפה בתוך
 בא ממולו והנה, כתיקונה עשויה מצותו שתהא ודאגה מצוה
 האפיה מבית חוזר הוא אף, הצדיק של מתלמידיו אחד

 הצדיק בו הכיר. משמחה קורנות ניוופ בידו מצותיו ומחזיק
: אותו ושאל, התלמיד פני שעל זו היא מצוה של ששמחה

 שמח: תלמיד אותו לו אמר? מצוה של זו לשמחה זכית מה
 נתקנא שעה אותה, ומהודרות כשרות שיצאו במצותי אני

 בינינו שנחליף אתה רוצה שמא: ושאלהו בתלמידו הצדיק
 ונעשו גדולה מציאה כעל תלמיד אותו קפץ? במצות

 שלמה הצדיק של שמחתו היתה בלבד שנה אותה. החליפין
 שזכה שבעתיים שמחתו גדלה הלז התלמיד ואילו, במצותיו

 מהודרות שבוודאי, צדיק אותו עליהן שטרח ממצות לאכול
 של במצותיו הצדיק שמח ולמה. מונים עשרת משלו היו

, אני שאפיתי המצות: אמר שכך אלא? מבשלו יותר התלמיד
 הן כי מלא בפה עליהן להעיד יכול ואיני עליהן נוקפי לבי

 ישראל - כשר אדם לידי שבאו אלה מצות ואילו. כשרות
 "!ומהודרות כשרות" שהן עליהן העיד

 
 רב שהיה", נתיבים מאיר" בעל מרגליות מאיר רבי הגאון
 היום פנות עם ניסן ג"בי אחת פעם הלך, ובאוסטרהא בלבוב

 זמן היום אותו. בידו וכדו, מצוה למצות שלנו מים לשאוב
 בו פגע. רפש מלאות היו הדרכים וכל, היה שלגים הפשרת

 במרכבה נוסע כשהוא שבקהילה מישרים מגיד ייבי רבי
 רב, מאיר' לר ייבי רבי לו אמר. מים לשאוב בידו וכדו כבודה
. רפש מלאה הדרך והלא ברגל מר הולך מה מפני וכי: הגליל

 פעם לידי שבאה זו גדולה מצוה: ייבי' לר מאיר' ר לו אמר
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 כך ייבי' ר ששמע כיון? לסוסים אותה אמסור, בשנה אחת
 .רגלי שניהם וילכו מהמרכבה וירד קפץ מיד

 

 "...חמירא כל"
 בארמית חמץ ביעור נוסח את לומר חכמים שתיקנו הסיבה

 חשש ויש לעפר החמץ את משווים ששם מכיון בעברית ולא
 שאנו ללחם חלילה טובה כפויי ונהיה בעינינו יזולזל שהחמץ

 את לכתחילה אומרים אנו אין ולכן השנה כל ממנו נהנים
 ... בעברית ברורה בלשון הנוסח

 (חסידים ספר)
 

 “החמץ את בודקיןאור לארבעה עשר "
 היה הן" החמץ את בודקין: "ל"זצ מבעלזא יהושע רבי שואל

, תירץ אלא"! החמץ מן הבית את בודקין" לומר ראוי
 לבקר די שאין והשמיעונו הרע ליצר כידוע רומז שהחמץ
 יש שמצאנום לאחר אלא, העבירות את ולאתר ולמצוא

 הן מה, נובע מהיכן לראות לעצמו" החמץ את לבדוק"
 יתןנ דציכו - הרע היצר מתגנב דרכן התורפה נקודות
 מן ולהוציאן לעקרן וכיצד - שרשיו הם מה, לחסמן
 ... השורש

 (‘ארמון שערי’ מתוך)
 

 אראנו מצרים מארץ צאתך כימי"
 (טו, ו מיכה) "נפלאות

 יהיו העתידה הגאולה נפלאות כי, להבין ניתן אלו מדברים
 גאולת תהיה לא כלום וקשה. מצרים יציאת לניסי בדומה
 להסביר יש אלא. מצרים מגאולת יותר נפלאות רבת העתיד

 לפתע וזכה מזלו נתמזל אחד מרוד עני: משל בעזרת הדבר
. ביותר ומאושר שמח האיש והיה, זהובים אלף של בזכייה
, והנה. זהוב אלפים עשרת - יותר גדולה בזכייה זכה לימים

 מזכייתו בהרבה גדול היה הזאת הזכייה שערך פי על אף
 כשמחתו גדולה כה האיש של שמחתו הייתה לא, הראשונה

 מעוני, במצבו קיצוני שינוי חל אז שהרי, הראשונה בזכייה
 למידת אדם אותו שיגיע כדי. ממון בעל של למעמד ושפלות
 - עצום כך כל כסף בסכום לזכות עליו, הראשונה השמחה

 הראשונה הזכייה תהיה שלעומתם - זהובים אלף מאה
 ישראל את ה"הקב גאל כאשר: והנמשל. ומבוטלת בטלה

 שהרי, עצומה ובנפלאות בניסים שמחתם הייתה, ממצרים
. הגאולים הנס לבעלי ונרדפים מדוכאים של ממעמד נתעלו

 יותר הרבה, רבים כך כל ונפלאות נסים יהיו העתידה בגאולה
 ישראל יוכלו מכך שכתוצאה, מצרים יציאת בעת מאשר
 בה שחשו, ראשונית שמחה של עצומה מידה לאותה להגיע
 .לגאולה משעבוד, ממצרים יצאו כאשר

 (לוי קדושת)
 

 מוסר עם הסדר בליל שקרא לפסח מאוד מרגש סיפור
 ילדיו את שאיבד יהודי על מסופר: החיים לכל השכל

 והקים ישראל לארץ ולהגיע לשרוד וזכה בשואה ומשפחתו
 אחת פעם. יבורך ישרים דור גדולה משפחה ביתו את מחדש
 נשתנה מה שאלה בעת נכדיו עם הסדר בליל מיסב בהיותו
 אנחנו, יקר ״סבא: מהנכדים אחד הסבא את שאל לפתע

 מלחמת את לעבור זכית המשפחה מכל לבד שאתה יודעים
 ואת לכם שעוללו מה את וראית, השואה ומאורעות העולם
, סבא ...ישראל לארץ הגעת הכל ככלות ואחרי. הנורא הסבל

 שפיות את איבדת ולא הכוחות כל את שאבת ומהיכן איך
 ובנית זכית והנה?? שאלות הרבה לך היו לא כלום, דעתך

 למשפחה שוב וזוכה ושמח שש אתה והיום מחדש הכל
 כך כל ונתעלית ועלית התייאשת שלא הסוד מהו!! גדולה

 הנוכחים כל ולתדהמת, בשולחן הושלך הס??" יקר סבא
 ונותרתי קל לי היה לא שבאמת בני לך דע: "הסבא לו ענה
 לליל הוזמנתי אחת שפעם עד ...שאלות המון המון עם

 וכאשר ע"זי מבעלזא דב ישכר רבי הקדוש הרבי אצל הסדר
 דרכו ממשיך לימים) הרבי של הבן, נשתנה מה לשאלת הגיע

, נשתנה מה כלל שאל לא( ע"זי מבעלזא אהרן רבי מרן ק"כ -
, שואל לא והבן למקום ממקום הצלחות הזיז הרב עשה מה

 השולחן את הפך ...שואל לא והבן השולחן את והזיז המשיך
 ילדי, קינד זיס מיין: הרבי שאל אז ...שואל לא הבן ועדיין

 הרבה פה רואה אתה אין? כלום שואל אינך למה, המתוק
 שואלים לא אבא ״על: לרבי הבן השיב מה לב שימו? שינויים
, הבנתם!!!" שאלות שואלים לא אבא ״על חזר ושוב שאלות״

 אבל, השואה אחרי שאלות הרבה לי היו, היקרים נכדיי
 מה שכל רבות שנים אותי מלווה היום ועד הסדר ליל מאותו
 שאלתי לא היום ועד מאז ולכן, לטובה הכל עושה שאבא

 ששים ביחד להיות אנחנו זוכים היום זה ובזכות מאומה
 באותו יבשה נותרה לא עיין ששום לציין למותר!!" ושמחים

 .לעולם ישכח שלא הסדר ליל
 

  מגיד
 למען: כתוב מצרים יציאת בסיפור מדוע אחד לחכם שאלו

 במצות ואילו, הנכדים עד, ’וגו בנך ובן בנך באזני תספר
, לבד בניכם, ”בניכם את אותם ולמדתם: “כתוב תורה תלמוד

 לומדים זה ואת, מזכירים לא, בנך בן, הנכדים את ואילו
: הרב השיב.(. ל קידושין עיין) מפסוק ל”חז שדרשו מדרשה

. והלאה הנכדים עד, בשפע לספר יכול אחד כל זה סיפורים
 היותר לכל, בעצמך ועמלת למדת לא אם, תורה ללמד אבל

 אבל, בנך את ”חיידר”מה זוכר שאתה ”משהו“ ללמד תצליח
 לו ופרח חלף הכל כי, דבר שתלמדהו סיכוי אין, נכדך את

 מדרשה בא הנכד שלימוד לנו רמזו לכן. הריק מראשך
 ... בנך ובן בנך את ללמד תוכל אז רק כי, בתורה ועמל מלימוד

 (גדיא חד)
 

 "עניא לחמא הא"
 לדברים כהקדמה משמש" עניא לחמא הא" הקטע

 אלה מילים". וייכול ייתי דכפין כל: "כך לאחר הנאמרים
 הם, הסדר שולחן אל המוזמנים העניים אל מופנות

 יכולים שאינם, ומדוכדכים מבויישים בודאי עצמם מרגישים
 על סמוכים להיות צריכים והם שלהם שלחנם אל להסב
 תנחומים בדברי פניהם מקבלים אנו כן על. אחרים שלחן

 הרי" אבהתנא אכלו די עניא לחמא הא: "באזניהם ואומרים
, אתם שרויים שבו זהה במצב לפנים נמצאו כולם אבותינו

 והקים הושיעם ה"והקב במצרים עוני לחם אכלו הם אף
 כי ואם, ה"הקב יעזור לכם אף. וגאלם – משפלותם אותם

 כי בוטחים היו, הנחות במצב אתם עכשיו" הכא השתא"
 ". חורין בני" תהיו אתם אף" הבאה לשנה"
 (לעיתים בינה)
 

 "עניא לחמא הא"
 אבהתנא אכלו די עניא לחמא הא" בין הקשר מה להבין יש

 כל וייכול ייתי דכפין כל" הכרזת לבין" דמצרים בארעא
 ".ויפסח ייתי דצריך
 דברי פי על להבינו שיש ל"זצ מלצר ז"רא הגאון אומר

, נברא יחידי( הראשון) אדם רבנן תנו: בסנהדרין הגמרא
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 זו מתגרות משפחות יהיו שלא, המשפחות מפני מה ומפני
 כולם שאם כלומר. מאביך גדול אבא לומר י"פירש. בזו

 יותר להיות לאחד סיבה אין( הראשון אדם) אחד מאבא
 .מחברו מרומם

 אכלו די עניא לחמא הא" ואומרים פותחים כאן אנו ואף
 ואביונים עניים כולנו כלומר" דמצרים בארעא אבהתנא

 להתגאות לנו אין וממילא, עוני לחם ואוכלי כל חסרי
 כל ולכן, זכו שלא העניים עם בו להתחלק לנו ויש בעושרנו

  ...דכפין
 

 ייתי דצריך כל וייכל ייתי דכפין כל"
 "ויפסח

 ייתי, 'תאוותיו את והניע יצרו את כבר שכפה מי' דכפין כל'
 מי' דצריך כל' אבל. מורא בלי לאכול יכול הוא' וייכול

 צריך הוא' ויפסח ייתי, 'לאכול ותאוה צורך עדיין שמרגיש
 .תאוותיו ולשבור אכילתו לדלג

 (שלום אהבת)
 

 "דישראל בארעא הבאה לשנה"
 כיפור ביום שנה כל: אומר היה' לב ייטב'ה בעל ר"האדמו

 ומבטיחים'", וכו לפניך שחטאנו חטא על: אנו מתוודים
 שבהגיע אלא. אלו חטאים על שוב נחזור לא הבאה שבשנה

: אומרים והמלאכים, חטאנו ששוב מתברר הבא כיפור יום
 ...להם להאמין ניתן לא – עוד יחטאו שלא כשיאמרו, מעתה
 תפלת בסוף שנה כל מתפללים אנו גם: ישראל עם עונים
 ומאמינים", בירושלים הבאה לשנה: "הסדר בליל וכן נעילה

 הננו שעדיין למרות, יקרה כך שאכן הוא ברוך לקדוש
. אותנו יגאל השנה שאכן בו להאמין ממשיכים אנו ...בגלות

' ה חסדך יהי: "נאמר זה ועל ...אתם גם לנו תאמינו, כך ואם
 מצפים שאנו כפי –( כב, לג תהלים" )לך יחלנו כאשר עלינו

, אתה גם כך – הימנה מתייאשים ואיננו לגאולתנו ומייחלים
 .מעמנו חסדך תסיר אל, עולם של רבונו

 

 בארעא הבאה לשנה הכא השתא"
 בני הבאה לשנה עבדי השתא דישראל

 "חורין
 ליל נערך אחת שנה: מסופר ”ישראל יחל“ פסח של בהגדה

 חיילים מאות. שבארץ הצבא מבסיסי באחד מרכזי סדר
 פנים נשוא רב ישב השולחן בראש. הסדר שולחן אל הסבו
 החיילים להמוני וביאר ודעת טעם בטוב הסדר את שערך

 אנו השנה - הרב הסביר - הכא השתא. בהגדה הנאמר את
 נזכה הבאה בשנה - דישראל בארעא הבאה לשנה. בגלות
 עדיין אנו השנה - ”עבדי השתא. “ישראל לארץ לעלות
 ’ה בעזרת הבאה לשנה - ”חורין בני הבאה לשנה, “עבדים

 - ואמר החיילים אחד קם - הרב אדוני. חורין בני להיות נזכה
 פעם ואף כאן גר אני ושנותי ימי וכל בארץ כאן נולדתי אני
 נוסח לכאורה! ומעולם מאז אני חורין בן! עבד הייתי לא

 בצעירותי - הרב השיב - נא הבט ...לי נוגע אינו ההגדה
 ולהסתופף לראות זכיתי ושם קדושות בישיבות למדתי
 המשיך - והנה. התורה עולם גדולי ורבותי מורי של בצילם

 בתפילה עומדים אותם שמעתי הכיפורים ביום - הרב
 כפי ”חטא על“ וארבעה ארבעים של רשימה ומפרטים

: לעצמי חשבתי אותם בשומעי. התפילה במחזור שנכתב
 - אלא?! אמת שאינו דבר חלילה מפיהם מוציאים הם האם

 אלא, עצמם על רק חשבו לא אלה עולם גדולי - הרב השיב

, ”בזה זה ערבים ישראל כל“ שהרי, ישראל כלל כל על חשבו
 היה ”לנו כפר לנו מחל לנו סלח“ אמרו כאשר כך משום

 תשובתו את הרב סיים - אנו גם כך! ישראל כלל על בדעתם
 בארץ יושבים ואנו זכינו אמת! הכלל על לחשוב עלינו -

, בגלות מצויים רבים יהודים אולם, אנחנו חורין ובני ישראל
 כעת מסבים אינם הגדול חלקם. תבל כנפות בארבע פזורים

 ואינם, ויין מצות להם שאין כיון, הסדר שלחן אל חורין כבני
 כל על ונחשוב רגע נעצור. הסדר את לערוך כיצד יודעים
 הכא השתא: “העולם בורא מאת ונבקש אלה יהודים אותם
 הבאה לשנה עבדי השתא! “”דישראל בארעא הבאה לשנה

 ! ”חורין בני
 (ישראל יחל)
 

 "בירושלים הבאה לשנה"
" שלנו מים" שאב ע"זי מבעלזא שלום השר מרן ק"כ כאשר

 הבאה לשנה: "כנהוג החסידים בירכוהו, מצוה למצות
 מאמינים אנו הרי? הבאה לשנה מדוע: להם ענה". בירושלים

 המצות את מחר לאפות נזכה ששאבנו אלו שבמים
 שמא? מאי אלא! המשיח כשיבוא שם ולאכלם בירושלים

 וימים שבתות בערבי בא אליהו שאין' הגמ דברי לכם יקשה
 ? טובים

 כל את לתרץ עלי מקבל ואני. יבוא שאליהו אני אומר הנה
 ... שתהיינה הקושיות

 זאת ביאר, מבעלזא א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ, נינו בן]
 או ישראל לגאולת ישנן אפשרויות שתי: עיניים מאיר בפשט

", הנישחא" או, לגאולה האחרון הזמן מגיע כאשר –" התעב"
. הגאולה את הםל מחיש ה"והקב תשובה ועשו ישראל שזכו
 הוא, ט"ויו שבתות בערבי בא דוד בן שאין הטעם, והנה

 – מעתה. שבת צרכי להכין יספיקו שלא הטורח משום
 ויהיו ישראל יזכו אם – מבעלזא א"שליט מרן ק"כ מבאר
 אותה, בעתה שלא לגאולה שיזכו כדי עד" אחישנה" בגדר
 למעלה ניסי באופן השבת צרכי שיוכנו להם תעמוד זכות

 [.... להתגלות אליהו יוכל וממילא – מהטבע
 

 " חכמים כולנו"
 הדת עיקרי על לויכוח היהודים את הזמין אחד כומר

 ולהצר להציק יחדל כי מבטיח הוא – ינצחוהו אם. והאמונה
 היהודים חששו. אחריתם תהיה ומר רע – לא אם אך, להם
 כששב אולם. הכומר לדרישת ששו ולא להם הצפוי מפני

 והם ברירה להם הייתה לא, הוויכוח עריכת על וציוה הכומר
. הכומר אצל אותם לייצג שייאותו מחכמיהם לכמה פנו

 השתמטו, להם הצפוי מן ליבם בסתר שפחדו, הללו אולם
 נודע שלא כפרי יהודי, אחד עגלון שם היה. שונות בתואנות

 אצל היהודים את שייצג מי שאין וכששמע, רבה בחכמה
 ולהתעמת הכומר לפני לבוא אני מוכן: ואמר קפץ, הכומר

 אמר, היהודים של הצוננות תגובותיהם את כשראה ...אתו
 אם, נפשך ממה! דאגה אל? עלי סומכים אינכם מדוע: להם
 אמרו – לא ואם, טוב מה – טענותיו את לקפח בידי יעלה

 על מובא זה כעין! ]ניצחת עגלה – בעל, רבותא זו אין: לכומר
 פסיסא בן גביהא אמר(: "א, צא סנהדרין) פסיסא בן גביהא

, אלכסנדרוס לפני עמהן ואדון ואלך רשות לי תנו: לחכמים
 אני ואם, ניצחתם שבנו הדיוט: להם אמרו – ינצחוני אם

"[. ניצחתכם רבינו משה תורת: להם אמרו אותם אנצח
 לא הכומר אך. פיו למוצא וחיכה הכומר לפני העגלון התייצב

: סתומות תנועות כמה בידיו סימן זאת ובמקום, פיו פצה
 היהודי לו השיב זה וכנגד, אצבעות שתי הניף בתחילה

 והיהודי, ידו את הכומר הניף כך אחר. אחת אצבע בהנפת
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, יין בקבוק מתיקו הכומר הוציא. אגרוף בתנועת לו השיב
 הכומר פנה. ... גבינה פרוסת מתרמילו היהודי הוציא וכנגדו

 של ידו: אכזבה של בארשת להם ואמר בחדר שהיו ליהודים
! בוויכוח אותי ניצח הוא, העליונה על הייתה שלכם היהודי

 פשר ומה למסקנתו הכומר הגיע מה סמך על היהודים תהו
: הכומר אמר. והעגלון הכומר של המוזרות הידיים תנועות

 רשויות שתי שיש להורות, אצבעות בשתי נופפתי אני
 להורות, אחת אצבע בהנפת לי השיב והוא. כביכול בעולם

 לרמז, היד כל את גליתי אני. בעולם אחד אלקים שיש
 לי השיב הוא זה וכנגד. העולם בכל מפזרים שהיהודים

 אני. כולם את ויקבץ יבוא שהמשיח לרמז, קפוץ באגרוף
 עברות ליהודים שיש לרמז, אדום יין בקבוק מתיקי הוצאתי
 צחה גבינה מתרמילו לי הוציא הוא זה וכנגד. רבים וחטאים

 ברוך והקדוש מעשיהם על תשובה עושים שהם לרמז, כשלג
 היהודים באו. והעבירות החטאים על להם מוחל הוא

 הכומר מיד שהצילם לו והודו ונשקוהו חיבקוהו, לעגלון
 תהה. הרבה חכמתו על והלל שבח דברי עליו והרעיפו

 בן ולא אני חכם לא ...?מדברים אתם חכמה איזו על: העגלון
 . אנכי פשוט עגלה בעל, חכם

 ?ידיך בתנועות התכוונת למה, כך אם
, אצבעות שתי הניף הכומר. מאוד פשוט: העגלון השיב

 לא אני אולם. עיני שתי את לעקר יכול שהוא לי להראות
 שתי את לעקר יכול שאני באומץ לו והשבתי מפניו פחדתי

 הניף והוא חמתו את עוררה תשובתי ...אחת באצבע עיניו
. הגונה סטירה לי לסטור עומד שהוא כרומז, ידו את לעברי

 באגרופי אותו אכה אני לי לסטור יעז הוא שאם לו השבתי
 לו כדאי שלא החליט, לבי אומץ את כשראה ...ניצחת מכה

 בקבוק מתיקו והוציא, עמי להתפייס לו ומוטב בי להתגרות
 עגלון, לעשות מה אך, לו נעתרתי שלום דרכי משום. יין

 הסתפקתי כן על, יין באמתחתי ואין, ואביון עני, אני פשוט
 ... לבי את בה לסעוד כדי עמי שהבאתי גבינה בפרוסת

 

 "נבונים כולנו"
 והיה הצבור לפני מופיע היה סלנטר ישראל שרבי בזמן

. משקולת קו בידו החזיק. השפעתו לצורך להתגלות מוכרח
 את מכוון היה החדה ובעינו הקהל את סוקר היה ראשית
 על המוסרית השפעתו לצורך להתגלות עליו כמה, המידה
 .נסתר להישאר וכמה הצבור
 הוא. כל לעין המדהימה גאונותו התגלתה הפעמים באחת

 הנושא את פירט בה, מודעה לכתוב דרשתו לפני נוהג היה
 את יבנה שעליהם ומפרשים ס"בש המקומות ומראי

 אחת פעם. ולהתכונן בהם ייןלע יוכל שהקהל כדי, חידושיו
 כמאה פירט שבה מודעה הכנסת בית דלת על כדרכו תלה

 מהשמש ביקש שיעורו את לשאת כשבא. מקומות מראי
 מרוצת בעת עיניו לפני שתהיה כדי, המודעה את לו להביא

 .בלבד נושאים באותם מרוכז ויהיה דרשתו
 המודעה את החליפו דעת קלי כי, לראות נשתומם מה והנה
 קפוא ונשאר כסיד החוויר הוא. המקומות מראי את ושינו

 והרהר עמד דקות כעשר. ונדהם נבוך כשהוא מקומו על
 החדשים המקומות לפי עמוק פלפול לדרוש החל כ"ואח

 לגאוניותו השתוממו כולם. המוחלפת במודעה הרשומים
 .המופלאה

 הזה במעל הייתה שידם והודו צעירים שני באו למחרת
 מראי מלבם ובדו לנסותו שרצו גילו הם. חתוסלי וביקשו

 .אותם ורשמו קשר כל ללא שונים מקומות
 את אמסטרדם נפתלי רבי המובהק תלמידו כשסיפר
 צריך היה הרבי כי תחשבו אל: הוסיף הוא, הזאת העובדה

 היו כשרונותיו, חדש פלפול ליצור כדי דקות עשר לשהות
 מערכות מחדש היה הבזק ובמהירות מהשגותינו למעלה
 מלחמה ישראל לרבי הייתה רגעים שבאותם אלא. נפלאות

 את שכח כי לקהל להודיע תחילה חשב הוא. עצמו עם קשה
 להיראות לא כדי, בושה מלא ככלי מהבמה ולרדת פלפולו

 מחשבה התרוצצה זמן באותו אולם. כזו גאונית יכולת לבעל
 וכל השפעתו תאבד, עצמו את שיבזה י"ע אולי, בלבו שניה
 בנפשו התחוללה זו מלחמה. לשווא יהיה מוסר להפיץ עמלו

 במעמקי בוודאות הכיר שלבסוף עד דקות עשר באותן
 לעצמו התיר אז. עצמי כבוד של מכוונה הוא שנקי, נפשו

 .עתה זה שיצר חדשה במערכה השומעים את להפתיע
 

 וכל - מצרים ביציאת לספר עלינו מצוה"
 זה הרי מצרים ביציאת לספר המרבה
 "משובח

 על מברכין אין למה קשה דלכאורה הסמיכות לבאר יש
 לבנך והגדת כדכתיב המצוות ככל עשה מצות דהיא ההגדה

 עליה מברכין אין קצבה לה שאין מצוה שהוי כיון לומר ויש
 כדאמרינן זה מטעם עליה מברכין שאין תפילה גבי כמו

 וזו. היום כל אדם שיתפלל הלוואי( א"ע ח"כ) בברכות
 שהוא כ"וא", מצרים ביציאת לספר עלינו מצוה" הסמיכות

 הרי לספר המרבה כל"ש מפני. עליה מברכין אין למה מצוה
 .קצבה לה שאין מצוה והוי" משובח זה

 

 הרי מצרים ביציאת לספר המרבה וכל"
 "משובח זה

 כל את מחזק מצרים יציאת סיפור, אכן: התמהים יש
 אשתקד לספר הרבינו כבר אם אך, ’בה באמונה שומעיו

 - השנה שנשוב ממה תצמח תועלת איזו, ’וכו שנתיים ולפני
 התמיהה? מצרים ביציאת לספר - כן גם הבאות ובשנים

. ל”זצ מסלבודקא הסבא שאמר חשוב יסוד פי על תתיישב
 דברי כמה באוזניו והשמיע הבחורים לאחד קרא הוא פעם

 שוב קרא שבוע כעבור. באזניו להשמיע היה שצריך מוסר
 שכבר ממש מוסר דברי אותם לו אמר ושוב, בחור לאותו

 אותם והלא: והעיר הבחור תמה. לכן קודם שבוע לו אמר
 הסבא לו ענה ...?כשבוע לפני הרב לי אמר כבר הדברים

, בלונדון הרכבת בתחנת תהיה כאשר וכי: מסלבודקה
 ישמיע והקטר תתקרב והרכבת הפסים על שם תעמוד
 ששמעת אז גם תאמר כלום, המקום מן שתזוז כדי צפירה

 מאחר וכי: לענייננו גם וכך ...?!הצפירה קול את אתמול כבר
 נצרך אינך שוב השנה, שעברה בשנה באמונה והתחזקת

  ...?!זה בענין להתחזק יותר
 (שלום ’ר הגדת)
 

 “המשיח לימות להביא חייך ימי כל”
 שום לו הייתה ולא מעיים בחולי שחלה אחד לעני משל

 וירפא ומומחה חכם אחד רופא עליו ויחמול. לאכילה תאווה
 לכל להתאוות ולאיתנו לבריאותו שחזר עד בחינם אותו

 מתאווה היה גדול עני שהיה י"ע אך. יאכל אשר מאכל
 כשהיה אף, רעבונו ולשבור חשקו למלאות לו ואין למאכל

 מוכרח והיה אותו שריפא הרופא באותו הילוכו בדרך פוגע
 לא לבו אך, בחנם אותו שריפא מה על חן תשואת לו ליתן
. שנתרפא מעת לסבול איחל אשר הרעבון מגודל עמו היה

 טובה רוב על להתענג וזכה העני אותו שנתעשר קרה לימים
 הלך ומיד עמו שפעל הרופא טוב גודל למפרע הכיר ואז
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 על מרובה וברכה כפולה הודאה לו ונתן הרופא של לביתו
 הימים כל הנה, הרופא אדוני דע: ”לו ואמר. למפרע רפואתו
 טובה בכל נאמנה הרגשה לי הייתה לא בעוניי שקוע שהייתי
 שתהיה, לבריאותי שהחזרתני במה עמדי שעשית הגדולה

 מה לי היה שלא אחר בזה לי בצע מה כי, האכילה תשוקת לי
 תשואות שמח בלב לך ליתן אפשרות לי היה לא ולכך, לאכול

, עושר לרוב שזכיתי עתה אך. מעלתך גודל לפי לך כראוי חן
 הייתי כבר רפואתך לולא כי, למפרע מאוד טובתך אני מכיר

 על ולהתענג לעושר זוכה הייתי ולא מהעולם ובטל עבר מת
 שהמה זמן כל, ישראל כך. ה"הקב בירכני אשר הטוב כל

 יציאת של הנסים לספר להם קשה, ועניות צער בחיי מעונים
 היו ולכך, הגאולה בשמחת ולהרגיש שמח בלב מצרים

 וכמו מלך וגזירת חוק בדרך הסיפור מצות מקיימים
 יצא הוא כאילו עצמו את לראות אדם חייב" שאומרים

 אז, נצחי ועונג העולם לחיי שנזכה לעתיד אבל". ממצרים
 עמנו שעשה החסד ורוב הטוב גודל מאד ונרגיש נכיר
 שנתן זכינו מזה, ממצרים שהוציאנו במה למפרע ה"הקב

 ונחלתו עמו להיות וזכינו לעבודתו וקירבנו התורה את לנו
 ולכן לעתיד שנזכה הטוב לכל שורש הוא זה שכל בחירו ובני

 המשיח לימות להביא חייך ימי כל
 

 "...אומר מה רשע"
 כי, והרשע החכם שאלת בין ההבדל מה שואלים רבים

 בחכם כי. רב חילוק שיש אלא. דומה שאלתם נוסח לכאורה
 אחרי, זמן לאחר היינו", מחר בנך ישאלך כי והיה, "כתוב

 אבל. טעמה ולהבין לדעת שואל כהלכתו המצוה שקיים
 את שומע כאשר מיד אלא", מחר" נזכר לא הרשע בשאלת

 אם לדעת כדי, מקיימה שהוא לפני שואל, המצוה דבר
'. וכו שיניו את הקהה אתה ואף יעקב אמרי. לאו אם לקיימה
 מזכיר בשאלתו החכם כי, הרשע לבן החכם הבן בין ההבדל

 טעם לדעת שרוצה אלא', ית בו הוא מאמין כי', ה שם
 שם כלל מזכיר אינו בשאלתו הרשע כן שאין מה. והסבר
 הוא אלא, שאלה בגדר אומר ואינו, אמונה לו אין כי, שמים
 אסור, אמונה לו שאין ומי'. וגו" העבודה מה" ואומר קובע

 לדבר יוכל שלא כדי שיניו את הקהה ולכן, אתו להתווכח
 בא אחת שפעם, העברי הלב בעל ק"הגה דברי וכעין. סרה

. אמונה בעניני עמו להתווכח וביקש, אחד אפיקורוס לפניו
, האמונה דרך צדקת לך להוכיח אצליח וכאשר אם: לו אמר

 זמן לך להקדיש אני מוכן כן אם, דרכך לשנות אתה מוכן אזי
 ויכוח לשם ורק בשלך להישאר רצונך אם אבל. וזמנים

 אמרו לא כי. דבריך לשמוע לי אסור אז כי, כוונתך והתנצחות
, כלומר", שתשיב מה ודע" אלא", לאפיקורס ותשיב" ל"חז

 באמת להשיב אבל, להשיב מה" לדעת" להשתדל אתה צריך
 בחכם כי, שפיר מדויק ובזה. רצויה תכלית לשם רק צריך

" יאמרו כי" כתוב ברשע אבל", ישאלך כי" בלשון כתוב ובתם
 .ואומר שמחליט היינו

 

 “לכם הזאת העבודה מה”
 כל על דירה שקנה לאדם משל הביא ל"זצ מלובלין המגיד

 איך. בבגדים גדושים ומצאם הארונות את פתח. תכולתה
 לדעת נוכל? אותם רואה הוא כיצד, אליהם מתייחס הוא
 היטב הבגדים את בוחן נראהו אם. פעולתו מצורת זאת

 וחושב אותם מעריך הריהו - לסוגיהם אותם וממיין
 - אחת לערימה אותם עורם נראהו אם אך. בהם להשתמש

 להשליכם ומבקש סחבות כבלויי אליהם מתייחס שהוא נבין
. הרשע לשאלת החכם שאלת בין ההבדל זהו. לאשפה

 הוא אות, ומשפטים חוקים עדות בין ומבדיל מבחין החכם

 יחדיו אותם כולל הרשע ואילו אותם הוא ומוקיר מעריך כי
 את בכך ומסגיר" לכם הזאת עבודה מה" ושואל

 .התייחסותו
 (ארמון שערי מתוך)
 

 "לכם הזאת העבודה מה"
 למה, בעצמכם לכם הזאת העבודה מה היא הרשע שאלת

 משרתים לכם יש הלא, הפסח את עושים עצמכם אתם
 זבח ואמרתם" הוא והתירוץ. הפסח את יעשו שהם ועוזרים

 ת"השי גם", ישראל בני בתי על פסח אשר' לה הוא פסח
 הצילנו זאת ובכל, ומלאך שליח י"ע להצילנו היה יכול

 הפסח לעשות כך נוהגים אנו גם לכן, ובעצמו בכבודו ה"הקב
 .שליח י"ע לא בעצמנו

 (סופר כתב)
 

 אילו, לו ולא לכם ...אומר הוא מה רשע"
 "נגאל היה לא שם היה
 הדם מן ״ולקחו, ציוה שהשי״ת מפני, נגאל היה לא מה מפני
 והיה וכך הבתים ועל המשקוף ועל המזוזות שתי על ונתנו
 ופסחתי הדם את וראיתי' וכו הבתים על לאות לכם הדם

 ומכריז הכלל מן עצמו המוציא, הזה הרשע ואילו, עליכם״
 מתבייש בוודאי היה שם היה אילו, לו״ ולא ״לכם: ומודיע

, יהודי גר הזה שבבית המעיד, אות ביתו פתח על לתת
 היה ״אילו: ולפיכך, ביתו על פוסח המשחית היה לא וממילא

 . נגאל״ היה לא שם
 

 "שיניו את הקהה"
 צבי רבי לגאון מלגלגת בשאלה שפנה הקלים באחד מעשה

 בהגדה מדוע: פלונסק של רבה, ל"זצ מיכלזון יחזקאל
 משיבים שאלתו על שבתורה בעוד, הרשע של שיניו מקהים

 מה בניכם אליכם יאמרו כי והיה: "כתוב שכך, בנחת לו
 השיבו'"?לה הוא פסח זבח ואמרתם, לכם הזאת העבודה

 כתוב בתורה הלא: מחייכות כשעיניו יחזקאל צבי רבי
", בניכם אליכם יאמרו כי והיה: "לשאול רבים רשעים שבאים

 בוודאי, שם שיניהם נקהה ואם, באים הם ככנופיה בחבורה
 שהיחיד בהגדה כאן אבל, נמרצות מכות בנו יכו דרכם לפי

 ... שיניו את ומקהים מתייראים אנו אין לבד ממנו, שואל
 (גדיא חד)

 
 "שיניו את הקהה אתה אף"
 שכר אחד שר, מעשה י”עפ, ביאר( ז”קכ א”ח) ”חי איש בן”ה

, זקנו מגלח יהודי אותו והיה, שנים שבע למשך לשרתו יהודי
 לו ענה? זקנך תגלח מדוע אתה יהודי הלא השר שאלו

 את בורא היה, הבורא בעיני רצוי הזקן גידול היה אם היהודי
, זמן לאחר לאדם נוסף שהזקן מכיון, זקן מגודל התינוק

 תפסוהו: למשרתיו השר אמר. שצומחת ליבלת דומה הריהו
: השר אמר? מדוע ושאל היהודי נבהל, שיניו כל לו ועקרו

 ללא גם נולד התינוק הרי, בעצמך חרצת אשר כמשפט
 הרשע כן. שצומחת כיבלת אצלך השניים והרי, שיניים
 ילד כ”דא, בהן חובה אין כי, המצוות את לקיים שאין האומר

 .לילד אין אותן שגם, שיניו את הקהה כ”א, מחויב הוא גם
 (אורות טללי)
 

 "לו פתח את לשאול יודע ושאינו"
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 יודע שאינו"שה, מרימנוב הירש צבי רבי ק"הרה אמר
 ביותר הטוב עושה) אלעמען פון בעסער מאכט –" לשאול

 מבעלזא י"מהר מרן ק"כ בקדשו וביאר(. בנים הארבעה מכל
 על קושיות לו ואין בתמימות הולך שהוא כיון: כוונתו ע"זי

 מה כל לו ומשפיע לו פותח ה"הקב" לו פתח את, "הבורא
 . שצריך

 

 אחד שלא ולנו לאבותינו שעמדה והיא"
 מה ולמד צא ...לכלותנו עלינו עמד בלבד
 "הארמי לבן ביקש

 שקמו לכך כהוכחה ההגדה בעל מביא לבן את דווקא מדוע
 בת ח”בעמ החסיד הגאון פירש? קם לבדו הוא וכי, לכלותנו

 אתה - עשית אתה: “מהמדרש י”רש שפירש מה י”עפ, עיני
 לנו ואסרת האומות מן והבדלתנו שהרחקתנו, לנו גרמת

 לשנאת הגורם הוא ה”הקב אם, תמוה והדבר. ”בם להתחתן
 כ”א, באשמתנו ולא, מהם שהרחיקנו י”ע כלפינו הגויים

 שהיה מה זה הרי, מידם שהצילנו על לו מודים אנו מדוע
 היא האמת, אלא. כביכול הגורם הוא הרי, לעשות עליו

 היא לכך ביותר הטובה והוכחה, שגרמה היא הגויים ששנאת
 יעקב את לכלות רצה זאת ובכל, ודודו יעקב חותן שהיה, לבן

 בטבע היא ישראל ששנאת, רואים ומכאן. חלילה ובניו
 .מאתם הרחיקנו ה”שהקב מפני ולא, האומות

 (תבא כי ’פר, שאול דברי, ומשיב שואל בעל)
 

 עלינו עומדים ודור דור שבכל אלא"
( הגדה" )מידם מצילנו ה"והקב לכלותינו

 כל שבחוהו גויים כל' ה את הללו"
 ( הלל" )חסדו עלינו גבר כי האומים

 גבר שעלינו משום' ה - שם להלל הגויים על האם, ולכאורה
 אחד אדם ובא - בדרך מהלך שהיה לעוור משל? חסדו

 את העוור עקף נס בדרך. העוור לפני מכשול שם וברשעותו
 גדול נס כי יודע אינו עצמו העוור. בדרכו והמשיך המכשול

 המתרחש את וראה המוקש את שטמן האיש אבל, לו נעשה
 על' ה את לשבח ועליו לעיוור קרה גדול נס איזה יודע הוא

 - ישראל בני את להפיל תמיד זוממים הגויים נמשלוה. כך
 ישראל בני. הרע ליבם במחשבות להם טומנים שהם בפחים

 הנרקמות המזימות ונוראות רבות מה כלל יודעים אינם
 חסד כי היודעים הם הרעה העצה בעלי הגויים אבל, סביבם

 הללו: "נאמר לפיכך. הרעות עצותיהם את מפר עצמו על' ה
 היום כל רעה הזוממים הגויים אתם" גויים כל' ה את

 צריכים אתם עצותיכם כל המפירה -' ה יד את והרואים
 אותנו בהצילו חסדו עלינו גבר כי בראותכם' ה את להלל

 . מידכם
 (סופר החתם בשם)
 

 "מידם מצילנו הוא ברוך והקדוש"
 מסאטמר ר”האדמו לפני באו פעם? ”מידם“ הכוונה מה

 המקומי המשפט לבית שכן, ביש שהמצב לפניו והתלוננו
? עושים מה. ארור אנטישמי, מרושע רשע, גוי שופט התמנה

: שאלו ...לכם נראה שזה כמו נורא כך כל לא זה: להם אמר
? מעללים רע אדם שהוא יודעים כולם הרי, אומרת זאת מה

 בסדר - ...גמור בסדר הוא, אותו ראיתי אני: להם אמר
 שתי לו יש, גדם, מום בעל לא והוא ראיתיו, כן -?! גמור
 והא ברוך והקדוש“ זהו ...יקח והוא שוחד לו תנו. ידיים

 אותם של ידיהם באמצעות נעשית ההצלה, ”מידם מצילנו
  ...בסדר יהיה והכל שוחד לו תן. ארורים רשעים
 וצורר גדול שר אל פעם שהלך ין’מוולוז חיים רבי על מסופר
. מארצו היהודים את לגרש אחרים שרים עם שפעל יהודים

 להתנגד מנת על רב כסף וקיבלו שחדו כבר השרים כל
 אפילו הסכים שלא רשע כזה היה שר אותו ורק, לגרוש
 .יהודי פני לראות

 שתי רק עמו אדבר שאני לשר אמור, למשרת חיים רבי אמר
 השולחן על שטרות ערימת הניח, חיים רבי נכנס, מילים
 בישיבת, למחרת ...בלבד מילים שתי ...”ושתוק קח“ ואמר

 ל”הנ הצורר השר ורק, היהודים בעד כולם דיברו, השרים
 חלה המפתיעה שהתפנית שהבין, המלך. ושתק ישב

 שישב הצורר השר אל פנה, השרים שקיבלו שוחד בעקבות
, לעצמי חושב אני: “השר ענה. שתיקתו לפשר ושאלו, ושתק

 קיבלו מה, לשתוק כדי רק גדול כה סכום קיבלתי אני אם
 ”.... ?!לדבר כדי האחרים

 

 לעקור ביקש שלבן" -" אבי אובד ארמי"
  "הכל את

: הקשה מנדל יחזקאל רבי ח"להגה" יחזקאל פניני" בספר
 מצרים ביציאת לספר היא החובה מצרים יציאת בליל

 בעצם שפרעה לנו ומספר ההגדה בעל בא. מפרעה ובהצלה
 ולבן, הזכרים על אלא גזר לא פרעה כי, רשע כזה היה לא

 מצרים יציאת נס את מקטינים בכך ...הכל את לעקור ביקש
 .לכאורה

 יתקיים ישראל שכלל הבטחה לנו יש: נפלא באופן ותירץ
 להשמיד הבטחות עם דהו מאן מגיע כאשר ממילא. לעד
 לא בוודאי הוא. כלל מתייראים איננו – היהודי העם את

 מעם חלק רק להשמיד שרוצה צורר מגיע כאשר אבל! יצליח
 מזכירים ולכן. הבטחה לנו אין כאן, מסוכן כבר זה, ישראל

 .הכל את לעקור שביקש מלבן יותר גרוע היה שפרעה
 יהודה מחלוקת את נפלא באופן מבאר הוא האמור לפי

 אומר יהודה: בנימין באמתחת הגביע שנתפס בעת ויוסף
 לי חלילה טוען ויוסף, ליוסף עבדים להיות מוכנים שכולם

 לי יהיה הוא באמתחתו הגביע שנתפס זה, זאת מעשות
 ויגש" עליו כועס יהודה. אביכם אל לשלום עלו ואתם עבד
 כאן גם, ולכאורה. למלחמה שניגש י"רש אומר", יהודה אליו

 הוא ויהודה הדין ושורת ההיגיון לפי מדבר יוסף, לתמוה יש
 ?כועס הוא מה על. טעם בהן שאין הצעות שמציע זה

, יתקיים תמיד ישראל שכלל הסוד את יהודה שידע אלא
 מחלקים כאשר רק היא היהודי לעם הקיימת והסכנה

 שיישאר הסכים לא ולכן. מחברו אחד ומפרידים ומבדילים
 יהודה": יחזקאל פניני"ב מדייק האמור ולפי. לבד בנימין

 כפי אותנו לבודד רוצה אתה", כפרעה כמוך כי" ביוסף גוער
 !נפלא והוא ...הזכרים על אלא גזר לא שפרעה
 מה" בנוסח לרמז חשבתי דבריו על ופרחים כציצים
 בין החילוק את מסבירים אנו הקושיות שבכל": נשתנה

 כך יעשו שחלק אפשר השנה בכל. הסדר לליל השנה ימות
 אבל. כך ופעם כך פעם ינהג עצמו שהאדם, כך יעשו וחלק

 כי. מצה" כולו" הזה הלילה, מסובין" כולנו" הזה בלילה
 . להם יוכלו לא בוודאי ביחד ישראל כשכלל

 שעמדה והיא: "מבעלזא י"מהר מרן ק"כ בקדשו ביאר וכך]
 בכך היא, ועומד קיים ישראל שנצח הסיבה", ולנו לאבותינו

 שרצונם ומכיון". לכלותנו עלינו עומדים ודור דור בכל"ש
 מצילנו ה"הקב"ש הנותנת היא, לגמרי ולהשמיד לכלות
 "[. מידם

 ( תחילה במחשבה)
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 "מצרימה וירד אובד ארמי"
 ארמי" בין הקשר מה ל"זצ פיינשטיין מ"הגר מרן הקשה

" מצרימה וירד" לבין( לבן אצל שהיה יעקב" )אבי אובד
 (.למצרים ירד שיעקב)

 אחרים ועוד -"אבי אובד ארמי: "ופירש כך על עמד י"ורש
 .במצרים כפרעה, לכלותנו עמדו

 שיוסף מפני?, למצרים ירד יעקב מדוע שהרי לפרש יש עוד
 מכרו שהאחים מפני? למצרים ירד יוסף ומדוע, שם היה בנו

 שאבא בו שקינאו מפני? אותו מכרו האחים ומדוע, אותו
 מהאחים שהוא אפילו מכולם יותר אותו מכבד יעקב שלו

 אותו מכבד היה שלו ואבא בכור היה יוסף אם אבל, הקטנים
 ואם, מכולם יותר בכור מדין לו שמגיע מפני קנאה היה לא
 עם קודם מתחתן היה יעקב, יעקב את משקר היה לא לבן

 למצרים ירד שיעקב הסיבה שכל יוצא. בכור היה ויוסף רחל
 לא יוסף ולכן בלאה רחל את והחליף ששיקר לבן בגלל זה

 .למצרים ירדו ולכן בכור היה
 

 עלינו ויתנו ויענונו המצרים אותנו וירעו"
 "קשה עבודה

 הדבר זהו. כמותם רעים אותנו שעשו: כלומר" וירעו"
 העינויים לכל ראש, ההגדה בעל והקדים פתח שבו הראשון

 ומצרים שפרעה העובדה זאת, שנשתעבדו הקשה והעבדות
 וירעו: "ואמר פתח לכך, כמותם רעים אותנו עשו הרשעים

 עבודה עלינו ויתנו: "וכן" ויענונו: "עוד אמר כ"אח ורק" אותנו
 ".קשה

 

 " נאקתם את אלוקים וישמע"
 היו בו במצב ישראל כלל. מילים ללא זעקה היינו נאקה

 כלל יכלו לא - שבשעבוד והיגון העבודה מרוב, נתונים
 מתפלל שאדם אימת כל האם אך. מהפה מילים להוציא

 שבדרון שלום ’ר סיפר כך על?תפילתו נשמעת מילים בלא
 שלא אחד תשובה בעל היה ברדיטשוב בעיר. נפלא מעשה

 כאב לקחו. ידע לא ב-א לקרוא ואפילו, להתפלל כלל ידע
 ולימד - מברדיטשוב יצחק לוי ’ר - ישראל של סנגורם רחום
 ’תלמיד’כשה. ’וכו ניקוד כ”ואח, ב-א לקרוא אט אט אותו
 הסידור מתוך התפילה את לקרוא לימדו, לקלוט החל

, ה-ת-א ך-ו-ר-ב באיטיות מתפלל היה כך. קץ אין בסבלנות
 המתפלל כוותיק להיות ונהפך התרגל שהתלמיד עד

 ס”ביהכנ את לפקוד כשהחל הגיע לשיא. ובחפזה במהירות
 לו לחש. ע”שמו לעמוד הציבור עם היה וביעף ’ישתבח’ב רק

 ...[מובנות בלתי מילים גיבובי] ’”בז ’בז: “באוזנו יצחק לוי ’ר
 חזר ”הרב כבוד אמר מה מבין איני: “התשובה בעל לו אמר
 בכתפיו הלז משך ושוב, הללו ההברות על יצחק לוי ’ר שוב

 לא אתה אם: הרב לו אמר. רבו כוונת את מבין שאינו לאות
 אין: התלמיד לו ענה? אותך יבין ’ה כיצד, אלו מילים מבין

 :בשאלה לך ואשיב, לראיה דומה הנדון
 ’ה? מילים גיבובי כשצועק התינוק בנו את מבין אבא האם
 מתבטא לא אם גם תינוקו את מבין ואבא, רחום אבא הוא

 הסנגוריה מדברי מאוד ישראל של סנגורם התפעל! כיאות
 לא בשפה צועק כשתינוק: אומר ואני“ שלום ’ר הוסיף! הללו

 אך. משאלותיו את וממלא ומחבקו אביו אליו רץ - מובנת
 האבא תגובת אז - מדבר וכך, לדבר שיודע גדול לבן אבוי
 ” ... סטירות שתי היא

 (שלום ’ר הגדת)
 

 "שרף ידי על ולא מלאך ידי על לא"
 מלאך יורד היה שאם, חזקה כה הייתה מצרים מאתוטכי 

 .הקליפה לתוך נשקע החליל היה לשם
 ('הק י"הארבשם )
 

 לנו נתן ולא סיני הר לפני קירבנו אילו"
  "דיינו התורה את

 בלי סיני הר לפני בהתקרבות המעלה מה המפרשים הקשו
 בפסוק הרי סיני הר' לפני' אמר למה ועוד. התורה נתינת
 אילו לומר לו היה כאן וגם", ההר' בתחתית' ויתייצבו" כתוב

 ויתייצבו" מהפסוק למדו ל"חז, אלא. סיני הר' תחת' קירבנו
 ההר את עליהם ה"הקב שכפה מלמד" ההר בתחתית

 לאו ואם, מוטב התורה מקבלים אתם אם להם ואמר כגיגית
' לפני' קירבנו אילו, ההגדה מאמר וזהו. קבורתכם תהא שם
 ההר בכפית התורה את לנו' נתן' ולא, תחת ולא, סיני הר

 דין כי התורה את לקיים יביםמח היינו גם, דיינו כגיגית
 . עלינו המלך

 (ואתחנן נחל ערבי)
 

 יצא הוא כאילו עצמו את לראות חייב"
  "ממצרים

' ר המקובל של המעשה וידוע, קשה נראה שזה ואפילו
 ולפני, יסוריו על להתלונן אחד שבא, ל"ז שרעבי שלום

 הרבה שמביאים איך בחלומו וראה נרדם, אליו שנכנס
 וקצת, שלך זה לו אמרו זה למי ושאל עבירות של חבילות

 את וראה, לרעוד והתחיל, המאזניים לכף זאת והביאו, מצות
 כרוז שיצא עד, דינו את מכריעות העבירות שכף, מצבו

 עוד חסר היה אבל, עשו כך אכן והנה, יסוריו כל שישימו
 קולות בקולי צעק והנה, הטובה צד שיכריע יסורים טיפה

 שום לו היה לא כבר ואז. התעורר והנה יסורים קצת עוד
 .ומענה טענה

 

  "עניתני כי אודך"
 דבר מה על מראה הודאה דלשון? העינויים על ההודאה מהי

 ואז לטובה היה שזה מתברר ולבסוף טוב לא נראה שהיה
 נסיון לאדם כשיש כן כמו. וחסד טוב אך אכן שזה מודה הוא

 הוא, להתגבר מצליח שהוא לאחר אבל, בזה לו וקשה
 דוד אמר וזה. לטובתו היתה שהנסיון רואה הוא ואז מתעלה

 והנסיונות העינויים על לך מודה אני, עניתני כי אודך
 היו לםכ", לישועה לי ותהי"ש התברר בסוף כי, שעברתי

 . וישועות חסדים
 (חנוכה אמת שפת)
 

 "לילה ולא יום לא הוא אשר יום קרב"
 ‘מארגן גוט א' בבוקר רעהו את איש מברכים החול בימות

 גוטן א' תמיד מברכים בשבת ואילו, ‘נאכט גוטע א' ובלילה
 ימות והנה. עצמו בפני קדוש יום שהוא משום, ‘שבת

 קרב מבקשים אנו זה ועל, “שבת לושכ יום" נקראים המשיח
 שלא, לילה ולא יום לא הוא אשר, שבת לושכ יום אותו יום

 הוא קדוש שיום, לילה או יום בברכת רעהו את איש יברכו
 . לעצמו ברכה וקובע לעצמו

 (מאלעסק ר"האדמו ק"לכ שמח לב)
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 com.LikutimNiflaim@gmail :לקבלה במייל

 "שונרא ואתא"
 כן ואם, לגדיא שאכל כדין עשה לא שהשונרא נראה לכאורה
 ש יוצא הדרך זה ועל, כדין שלא וחוטרא כדין עשה הכלבא

 שלא עשה השונרא אמנם אלא. כדין עשה לא ה"הקב ו"ח
 מכות לו מגיע לכן, לנשך לשופט הכלבא את שם מי אך, כדין

 ועינו ועבדום' גזרת הייתה אמנם, פרעה גבי וכן. החוטרא
 לכן, הגזירה את לקיים לשופט אותו שם מי אבל, ‘תםאו

 . נענש
 ( חיים אורח הגדת)
 

 “לשוחט ושחט המוות מלאך ואתא”
 לפני בטרוניה בא המוות מלאך: סיפור מספרים? ומדוע

, וגבריאל כמיכאל כמוהו, הוא מלאך הלא. הוא ברוך הקדוש
 לבניהם קוראים ואנשים, נערצים הם מדוע. ורפאל אוריאל
. בשמו לנקוב פוחדים, ברתיעה מוזכר הוא ואילו, בשמם

'! המוות מלאך' בשם לבנו קראו לא שאיש כך על לדבר שלא
 אותך שיאהבו? לעשות אוכל מה: הוא ברוך הקדוש לו אמר

 לא איש: לקראתך אבוא אבל. לא זה, לבניהם בשמך ויקראו
 כך, אז ומני! לשלילה ולא לחיוב לא, יותר אותך יזכיר

, לב מדום? פלוני מת מדוע: מפינו שמו נפקד, אומרים
 לב משברון, מזקנה, מתאונה. ממארת מחלה מאותה
 ... המוות ממלאך לא רק. נשימה ומקוצר

 (האור ומתוק)
 
 ליל לשולחן היסב ע"זי מבעלזא" שלום שר"ה מרן ק"כ

 הוגש" עורך שולחן"ל בהגיעם. לצידו הישישה ואמו, הסדר
 לעיניהם, במרק אותה ופוררה, מצה האם נטלה. המרק

 .הם גם שתקו, שותק הרבי אבל. החסידים של הקמות
. הרבי של לצלחתו אותה ופוררה מצה נטלה. ונהנתה, אכלה

 את הזיז ובכף גחן, כנגדה הרבי הנהן. אמרה", טוב זה"
 !אכל המרק ומן לצד המצה
' שרויה' אכילת: "ואמר, החסידים של בפניהם הצדיק הבחין

 מנהג. היא מנהג. מדרבנן לא ואף, מדאורייתא איסור אינה
 עשה מצות, אם וכיבוד. מנהג אבל. דנא מקדמת, קדוש

 אביו מקלה ארור על עובר, חלילה, בה והמזלזל. מדאורייתא
 י"רש) קלון מלשון, בהם שמזלזל(, טז, כז דברים) ואמו
  ...?!"לנהוג כיצד ספק היש(. ע"וראב

 (והגדת)
 

 לצאצאיו הסדר בליל אומר שהיה, ”סופר חתם”ה על מסופר
 שמעון ’ר מבנו כד דף ”סופר מכתב“ בספר מובא) גדול בקול

 ס”בחת כתוב הדברים ויסוד. הגדול שבת בדרשת ל”זצ
 שני! היטב שמעו ונכדים ילדים(: וחמושים ה”ד בשלח

 הנסיונות יהיו והם, הגאולה לפני במצרים היו נסיונות
 להיות והתאמצו זכרו אנא. המשיח ביאת לפני האחרונים

 נסיון: ופירש. להיגאל ותזכו בהם לעמוד המסוגלים אלו בין
 בתי את ראו, חושך במכת האפילה בימי היה: ראשון

 הבא מכל וליקח לבזוז בער ליבם, הגדול ועושרם שונאיהם
 הייתה וגם, והעינוי השעבוד שנות על נקמה רגש מתוך, ליד

 הצו היה היחידי והמונע, וכדומה להורגם בידם היכולת
 נסיון. גדול וברכוש בכבוד לצאת שסופם האמינו כי האלוקי

 צווחה קול שמעו והנה, בבתיהם ריםסגו היו פסח בליל: שני
 ואינם, מצרים בכורי מהריגת, מעולם נהייתה לא כמוה אשר

, מלחמה קול או הוא שנהרג חברו ישראל קול אם יודעים
 משה בדברי ובטחו, בוקר עד ביתו מפתח איש יצאו ולא

 ובזכות. מצרים בכורי ממכת הן אלו איומות שצעקות
 מתו החושך ובימי. נגאלו בנסיונות והעמידה הזו האמונה

 ומתו בנסיון יעמדו לא שבעתיד ’ה שידע רבים אותם כל
 . משיח ביאת לפני יהיה וכן. סופם שם על קודם

 

 "המים וייבקעו" - של פסחשביעי 
, פסחים מסכת על לספרו בהקדמה, וייס אשר רבי הגאון
, הסדר בליל יהודי ילד פעם לו ישב. מאוד נאה דבר כותב
 שהוא תוך, סוף ים קריעת על ונפלאות נסים לו סיפר ואביו

 כפי, לאבותינו שם שנעשו הנסים חמשים את מתאר
 החכם הילד הקשה לפתע והנה". לועז מעם"ב שמובא
 מתפעלים כך כל אנחנו מדוע, אבי לי נא אמור: "שאלה

 הים את שברא ה"שהקב הוא וברור פשוט הרי, הים מקריעת
 הגדולה ההתפעלות מה?! לחצאים אותו לקרוע גם יכול
, השאלה למשמע עשתונותיו את אבד לא האב? שלך

 פסל, אמנותי בפיסול שהתמחה אמן. משל לבנו והמשיל
 באותו שהייתה היתרה האמנות ובשל, סוס של דמות פעם
 לא אחד שאף כזו בצורה הסוס את לעשות הצליח, פסל
 סוסו את האמן הוציא. אמיתי סוס ובין בינו הבדל ראה

 ביצירתו האדם בני שיתבוננו מנת על קריה לחוצות
 להביט ניגש אינו ואיש, ויומיים יום הפסל יושב. המופלאה

 ומשבחים השכם על לו טופחים לא ואף, המופלא במראה
 העוברים לאחד עצמו הוא שנגש עד. עבודתו על אותו

 בסוס מתבונן אינך מדוע, לי נא אמור: "אותו ושאל, והשבים
 לכל אמיתי כסוס נראה הוא הלא, הזה המיוחד היצירתי

 משום. דברת אשר הוא: "וביה מניה האיש השיב?" דבר
, אחד אף מעניינת היא אין, אמיתי כסוס נראית שיצירתך

: בקול להרהר הפסל החל ..."בשוקא איכא סוסי כמה שהרי
 ליצירה שעות גבי על שעות הקדשתי מה לשם כן אם, נו"

 אין, אמיתי כלא נראה שיהיה סוס שאצור רוצים אם הרי? זו
, שעברתי והקורסים התמחויות בכל להשתלם כך לשם צורך

: אחד חכם לו השיב?" בינלאומי פסל של לרמה שהגעתי עד
 לשני שלך הסוס את חתוך. לעשות מה לך אייעץ אני"

 לבטח ימשוך הלז המראה. השני ליד האחד והעמד, חלקים
 סוס של הנדיר במראה להתבונן שיבואו אנשים המוני

 השיב, וייס א"הגר ממשיך, כך" ... חלקים לשני החצוי אמיתי
 מעצם להתפעל זוכים היינו אם, החכם לבנו האבא גם

 לנגד המתרחשים היומיומיים הנסים ומכל, הים של יצירתו
 יתר ובכל, ובשקיעתה השמש בזריחת, ביומו יום מדי עינינו

 ה"הקב צריך היה לא, יתברך הבורא של המופלאות יצירותיו
 במחלת לוקים האדם שבני כיון אבל, הים את לקרוע

 לכן, הרגילים מהנסים כבר מתרגשים הם ואין" מלומדה"ה
 מהניסים ונלמד שנתעורר מנת על הים את לקרוע צורך יש

 בסוף ן"הרמב שכותב כפי, הקטנים הניסים על הגדולים
 עולם של ומנהגו טבע מהם אחד באף שאין: "בא פרשת

 ההבטחה של פרושה גם זה". עליון בגזירת הכל אלא, כלל
 לים כמים' ה את דעה הארץ ומלאה: "הגאולה ימי על

 את בעין עין לראות נזכה ההיא בתקופה שהרי". מכסים
 וממילא, בנגלה תהיה ההנהגה וכל, ברואיו על' ה השגחת

 את לעורר כדי, סוף ים קריעת של המיוחד לנס נזדקק לא
 קריעת ללא גם", מכסים לים כמים" של במצב, הרגשותינו

 .האמיתית לתכלית נגיע, הים
 

 דש ח ריונודה לך ש
 ...ות נפשנעל פדווגאולתנו  לע
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