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 יהודה שהיה נותן בהם' החידוש והעמקות הנפלאה בדבריו של ר

  ב"ש באח"ך עד"דצ: סימנים
יהודה שהיה נותן בהם ' כל מי שקורא את ההגדה ורואה את דבריו של ר

ראשי  – יהודה בא ללמדנו' וכי מה ר, שואל, ב"ש באח"עד ך"דצ: סימנים

  ? הרי זה כל אחד יכול לומר ?של עשר המכות תיבות

יחדיו את דבריהם  נלמדכ "בואו א, יש בדבריו כוונה עמוקהאלא בודאי 

מובאים בתוספת ביאור נפלאה בספר ה "הכלי יקר"ו ע"ל זי"המהרשל 

  :)מאמר רביעי, פסח, בחלק ( ע"ק מסלונים זי"להרה" נתיבות שלום"

וליל , דהנה ידוע שחג הפסח הוא יסודו אמונה, זאת צריך להקדים ולומר

, ל"כמחזוהוא . הוא בבחינת ראש השנה לאמונההסדר ליל גילוי שכינה 

, בזכות האמונה נגאלו אבותינו ממצרים ובזכות האמונה עתידין להיגאל

, קליפת מצרים היתה כפירהכי  ,ענין גלות וגאולת מצרים שזה היה שורש

וכל המהלך של יציאת מצרים ועשרת , "'לא ידעתי את ה"וכמאמר פרעה 

וידעו "כ "וכדכתיב אח, המכות הביא לגילוי בהירות האמונה בתוקפה

דהיינו שנתגלתה האמונה בגודל הבהירות עד שאפילו , "'מצרים כי אני ה

  .'מצרים ידעו כי אני ה

והנה ענין אמונה כלול בזה הן את פשטות האמונה שיש בורא כל 

אשר בזאת מאמינים גם , שזו המדרגה הקטנה היותר באמונה, העולמים

משיח ר מה שאמעל  ע"ק מקוברין זי"הרהוכמאמר , חסידי אומות העולם

' רם על כל גוים ה" ):תהלים קיג( ה"נעים זמירות ישראל דוד המלך ע' ה

אלא , ה"כי גם בין הגוים יש כאלו המאמינים בהקב. "על השמים כבודו

' מי כה"אך האמת ש, שהם סבורים בטעותם כי רק על השמים כבודו

כלומר שאנו , "המגביהי לשבת המשפילי לראות בשמים ובארץ אלקינו

דכמו בשמים כך גם על הארץ , עמו מאמינים גם בהשגחתו הפרטית

ה של איש יהודי שהבורא יתברך וזו דרגת האמונ. ש"ושה השגחתו יתפר

שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל 

   .הכל בהנהגתו ובהשגחתו של בורא עולם, וכל הקורה לאדם, המעשים

ענין ההשגחה , נכללו ביציאת מצרים ,לעיל וכל חלקי האמונה הנזכרים

כמו שמודגש בפסוקי המכות , שהיא מעיקר גילויי יציאת מצרים, הפרטית

ושמתי פדות ", "בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים' והפלה ה", במצרים

לפי שזה היה , "אל היה אור במושבותםולכל בני ישר", "בין עמי ובין עמך

ה שליט על כל "שהקב', תכלית המכות למען ידעו מצרים כי אני ה

  . הבריאה והבריות בהשגחה פרטית ומיוחדת

באשר אותו שמע כבר מיוסף , שפרעה האמין רק בשם אלקים ,וכדאיתא

הזה מורה על ' והשם הק". ום פרעהבלעדי אלקים יענה את של"ש "כמ

והיינו שפרעה האמין  , הטבעבגמיטריה  ם"אלקי, ההנהגה הטבעית

כמו שאמר , אבל כפר בהשגחה פרטית ,ה ברא וסידר את הטבע"שהקב

ה מורה על ההשגחה פרטית שהוא "דשם הוי, אשר אשמע בקולו' מי ה

למען ידעו , וכל המכות באו להראות שיש השגחה פרטית. היה הוה ויהיה

  . 'מצרים כי אני ה

באריכות ' את ענין עשר המכות אשר מסופר בתורתנו הקובזה יש לבאר 

ק היא נצחית ותורת חיים המורה את "והלא התוה, ענין כל מכה ומכה

. ומה זה שייך לדורות, ואין אלו סיפורי העבר סתם, הדרך אשר נלך בה

שידעו , כל ענין המכות היה למען תתגלה בהירות האמונה, אלא כאמור

ש הוא בורא ומנהיג לכל "חה עליונה וכי הבורא יתהכל שיש השג

המכות היו ". וידעו מצרים בנטותי את ידי"ש בתורה "כמ, הברואים

  . 'וכן לא ידעתי את ה' תשובה על דברי פרעה מי ה

  

  

  
  

 

בתחילת : "'כי אני ה"פעמים ' ענין ההודעה ג שזאת היתה "כלי יקר"הוכתב 

ש במכת "עדבתחילת מכות ו. "'ה בזאת תדע כי אני"ך במכת דם "מכות דצ

בעבור "ב בברד "וכן בראש באח, "בקרב הארץ' למען תדע כי אני ה"ערוב 

כפר במציאות הבורא , ענינים' פרעה כפר בגכי ". תדע כי אין כמוני בכל הארץ

ואם תמצי לומר שיש אלקים בנמצא כפר בהשגחה הפרטית שמשגיח , ש"ית

ה לשלוט "ועוד כפר בזה שבכח הקב, התחתוניםל כל הנבראים ע' הבורא ית

שבתחילה כתיב , ענינים אלו היו עשר המכות' וכנגד ג .ולשדד מערכות הטבע

, מציאות בורא כל עולמיםבכלל היינו להראות לו שיש , "'בזאת תדע כי אני ה"

היינו שיש השגחה פרטית על , "בקרב הארץ' למען תדע כי אני ה"כ כתיב "ואח

ה "היינו שהקב, "בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ"כ כתיב "אחו, התחתונים

   .  עול כחפצו ולשנות כל הטבעיותיכול לפ

 ך"דצ: דבריו של רבי יהודה שנתן בהם סימנים, מה שפתחתנוובזאת נבין את 

דלכאורה לא מובן מה בא רבי יהודה לחדש : ל"המהרכך מסביר ו. ב"ש באח"עד

' אלא שחילק את המכות לג ?ת של עשר המכות"הרוכי בא לומר את , בדבריו

' ג. ללמדך שהמכות היו בכל חלקי הבריאה ,תחתיים שניים ושלישים ,חלקים

ש נטה את ידך על "כמ, ך היו מתחת לפני שטח האדמה"המכות הראשונות דצ

וכן נטה את מטך והך , על הנהרות על היאורים ועל האגמים' מימי מצרים וגו

ש היו "המכות עד' ג. אלו הם למטה מפני שטח הארץ שכל, את עפר הארץ

, הערוב אלו חיות רעות נחשים ועקרבים, בנבראים הנמצאים על פני האדמה

כל , וכן שחין שהיה בבני אדם, דה בסוסים ובחמוריםהדבר היה במקנך אשר בש

ב הם למעלה מן האדמה "והמכות האחרונות באח, אלו הם על פני שטח הארץ

שכפר ', ולא ידעתי את ה' והנה מכיון שפרעה אמר מי ה. באויר השמים

ה את עשר המכות בכל "על כן הראה לו הקב, בכל חלקי הבריאה' בהנהגתו ית

היינו , "'בזאת תדע כי אני ה"ך אמר לו "של דצובמכה הראשונה , חלקי הבריאה

ש "ובמכה הראשונה של עד', כי מתחת לפני השטח אני ה שהראה לו במכה זו

ש "היינו שהשגחתו ית, "בקרב הארץ' למען תדע כי אני ה"מר לו חזר וא

כ במכה "ואח, וממשלתו בכל חלקי הבריאה גם על פני השטח בקרב הארץ

, "בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ"ב הוסיף ואמר לו "הראשונה של באח

בשמים ושמי השמים בארץ וכל , ה הוא המושל בכל הבריאה"להודיע כי הקב

     .בכל היקום אין עוד מלבדו, ומתחת לארץ אשר עליה
 

על כן עיקר מצות ליל פסח הוא מצות סיפור , והיות וענין חג הפסח הוא אמונה

וזהו ענין כל המרבה . שענינו השרשת האמונה, יציאת מצרים וכן והגדת לבנך

מצוה עלינו לספר ' ואפילו כולנו חכמים וכו, לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח

אשר אין שמקיימן יצא , שלא מצינו ענין כזה בשאר המצוות, ביציאת מצרים

אכן היות שחג הפסח הוא חג . כבר ידי חובתו ואין שום ענין להרבות בהן

וליל הסדר ליל גילוי שכינה הוא ראש השנה לאמונה אשר ממנו , האמונה

ומבהירות האמונה של הלילה הזה זוכים , האמונה בלב יהודי לכל השנההשפעת 

לספר בו ביציאת מצרים שזה כח על כן נצטווינו  ,לחיות חיי אמונה כל השנה

כדברי , הסיפור להשריש בלב את האמונה להאיר את כל השנה באור האמונה

י שחוזרים האמונה בפה נשרשת "דע, "האמנתי כי אדבר" ע"ק מלכוביץ זי"הרה

קל וחומר בלילה הזה אשר הוא , ואם זה נאמר על כל ימות השנה. היא בלב

, י שמספרים בו סיפור יציאת מצרים"ע, המעיין המשפיע אמונה לכל השנה

  .משרישים את האמונה

  של יציאת מצרים  בניסים האמונהמעשה נורא בענין 
 א"צ המשפיע רבי אהרן טויסיג שליט"מהגה" מקרבן לתורה" בהגדה של פסח

רבי ותלמידו  'י הק"הארשאירע בימי  ע"א זי"החידמובא מעשה נורא שכתב 

  :ע"חיים ויטאל זי



 

  

  

יכוין לקיים מצות עשה דאורייתא : ""שמחת הרגל"בספרו  א"החידכך כתב 

ובקול רינה ותודה וגילה ברעדה , יםיציאת מצר לספר בליל הפסח סיפור

ויזכור להמשיך דברי אגדה ואחר ימלא פיהו לבני ביתו , יאמר ההגדה

ויזהירם להאמין בכל דברי התורה . כי לא תמנו' להגדיל ולהאדיר חסדי ה

ממעשה נורא גלה טפח או .ותינו זכרונם לברכה בסיפור הנסומפרשיה רב

  .ל"רבינו מורנו הרב חיים ויטאל זצבימי 

  ):פרק ז( "י"שבחי האר"בככתוב , וזה דבר המעשה

וציער אותה צער גדול  מעשה באשה אחת אלמנה שנכנס בה רוח אחד

, ל"י ז"הלכו אצל האר, וכראות קרוביה את כאבה וצערה. ורב למאוד

, לא היה בידו פנאי. לחלות פניו שילך עמהם להוציא את הרוח מן האשה

ומסר לו את , סמך ידו עליו. ל"ושלח עמם את תלמידו רבינו חיים ויטאל זצ

  . השמות והכוונות שיכריחוהו לצאת

  :ו"לו מהרח אמר. פניה אל הקיראת אשה הפכה הרוח שבו, ו"נכנס מהרח

לפי שהרשעים אינם יכולים : הרוח השיב? למה הפכת פניך ממני, רשע

  . מפני השכינה ששורה עליהם, להסתכל בפני הצדיקים

וסיפר על , מה חטא ומה פשע שהענישוהו בעונש חמור כזה ו"מהרח שאלו

ומאז אין נשמתו מוצאת , חטאיו הרבים ועל שמת בלא וידוי ותשובה

ורא כי נפל פחד הדין הנ, וכל העם הנמצאים שם בכו בכיה רבה. מנוח

  .עליהם

לפי שבאשמורת : השיב הרוח. ומי נתן לך רשות שתיכנס באשה זו: שאלו

ולא , אך הסמרטוט לח היה, הבוקר קמה ממיטתה ורצתה להדליק אש

וכעסה כעס גדול עד , ניסתה הרבה ולא עלה בידה. קיבל את הניצוצות

! תהא לשטן: ואמרה, השליכה את המצת והסמרטוט מידה לארץ. מאד

  .נתנו לי מלאכי החבלה המלוים אותי רשות להיכנס בגופהומיד 

ובשביל עוון קל כזה נתנו לך רשות להציק לה כך : ו ושאל"תמה מהרח

, שזאת האשה אין תוכה כברה, אדוני החכם, תדע: ואמרנענה הרוח ? כך

. ובפרט ביציאת מצרים, ה לישראל"סים שעשה הקביכי אינה מאמנת בנ

ישראל שמחים וטובי לב ואומרים הלל הגדול כאשר כל , ובכל ליל פסח

וחושבת היא בליבה , הכל בעיניה היתול ושחוק –ומספרים ביציאת מצרים 

  ...שמעולם לא היה נס כזה

ה יחיד ומיוחד "המאמנת את באמונה שלימה שהקב: מיד שאל הרב לאשה

ואין מי יאמר , ובידו כוח ויכולת לעשות כל אשר חפץ, וברא שמים וארץ

  ?תעשה לו מה

  !אני מאמנת הכל באמונה שלימה, הן: אמרה

ה הוציאנו "המאמנת את באמונה שלימה שהקב: ל"עוד אמר לה הרב ז

  ?ועשה לנו ניסים הרבה, וקרע לנו את הים, ממצרים מבית עבדים

ואם , אני מאמנת הכל באמונה שלימה, אדוני החכם, הן: השיבה האשה

  ...והתחילה לבכות, אני מתחרטת עליה –היתה לי לפעמים דעת אחרת 

  .ויצא, ל"וכיון בשמות שמסר לו רבו ז, מיד גזר הרב על הרוח שיצא
 

הוא האמונה הפשוטה בבורא עולם , שיסוד החיים של היהודי, הא למדת

שברא את העולם ומנהיגו בהשגחה הפרטית והוצאנו ממצרים , הקדמון

 ע"זי ן"הרמבכדברי  ,ום יוםבניסים ובנפלאות ומשם לימדנו לחיות את הי

סים יומן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנ: "בסוף פרשת בא

שאין לאדם חלק בתורת משה רבנו עד , הנסתרים שהם יסוד התורה כולה

, לם נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולםושנאמין בכל דברינו ומקרינו שכ

ואם יעבור , יצליחנו שכרואלא אם יעשה המצות , בין ברבים בין ביחיד

  "...הכל בגזרת עליון, עליהם יכריתנו עונשו

  'למען תזכור את יום צאתך ממצרים כל ימי חייך וכו
שהיא בעצם הבסיס " זכירת יציאת מצרים"כמה גדול העניין של מצוות 

ואילו לא : "וכמו שכתוב, שגאלנו מעבדות לחרות, ה"לאמונתנו בהקב

" היינו לפרעה משועבדים' ם הרי אנו ובנינו וכוה אותנו ממצרי"הוציא הקב

שכל אדם יזכור תמיד את , ולכן יש מצווה מיוחדת! עד עצם היום הזה

  !...  כל ימי חייו ובכך יחזק אמונתו בבורא עולם" יציאת מצרים"

, "סיפור וזכירת יציאת מצרים"ולהמחיש עד כמה חשובה אותה מצווה של 

נכד היהודי (ע "ק מפוריסוב זי"הרהצל א: נביא בפניכם את הסיפור הבא

ובו פירט את תלאותיו , )קוויטל(הגיע פעם יהודי עם פתקא  )הקדוש

ששם , והבחין,  הצדיק קרא שוב ושוב את הפיתקה.  ל"וצרותיו שעובר ר

איז נישט קיין " מנשה פסח: "הפטיר הצדיק ואמר, "מנשה פסח"האיש הוא 

היהודי לא הבין את כוונתו  ,...)זה לא שם -" מנשה פסח( "נאמען 

והדבר , כעבור זמן הגיע עוד פעם לרבי ושוב נתן קוויטל. הקדושה והלך לו

כעבור זמן שוב . 'היהודי נשאר נבוך ולא הבין כוונתו הק. חזר על עצמו

יצא לו עוד פעם לעבור דרך העיר פוריסוב והחליט להיכנס להתברך מפי 

בלי לכתוב " פסח"את השם  אך משום מה כתב הגבאי בפתק רק, הצדיק

אמר , כשנכנס האיש להצדיק וקרא את הקוויטל".  מנשה"את השם הנוסף 

!  זה בכלל לא שם" מנשה פסח"הרי אמרתי לך ש, הצדיק הנך רואה

, "רבי אינני מבין מה רצונכם ממני: "סבלנותו של היהודי כבר פקעה ואמר

  .. .?ומדוע שם זה אינו שם, זה השם שאבי נתן לי בברית

  

  
 

  . ענה כן, שאלו הצדיק האם יש באפשרותך להישאר ולהתארח אצלי בשבת

ציוה הרבי שיכבדו , בשעת קריאת התורה בשבת קודש. אמר הצדיק! טוב מאוד

: שכשקראו לו לעלות לתורה קראוהו בשם, כמובן, "עליה לתורה"ב –את האיש 

י קריאת כשבירך הברכה השניה אחר, ועלה לברך, "מנשה פסח"' יעמוד ר

זכריה "ויקרא שמו בישראל ' מי שברך וכו: התורה ניגש הרבי לבימה והכריז

  "... פסח

הס עמוק הושלך בבית המדרש וכולם עמדו פעורי פה המומים ומשתוממים 

לתדהמת ופליאת הנוכחים . מה פשר הדבר הזה, להבין משמעות ועמקות הדבר

כי נשני "כמו " שכחה"פירושו " מנשה"השם : וכך אמר, הסביר הרבי את מעשהו

למען תזכור "ועל סיפור יציאת מצרים מצווה אותנו התורה הקדושה , "אלוקים

איך מתאים בכלל לקרוא את השם !  אם כן, "את יום צאתך ממצרים כל ימי חייך

ולכן שמו יהיה  "...לשכוח את הפסח: "ך חס וחלילהשמשתמע מכ" מנשה פסח"

ומעתה יזכור זכריה את הפסח ...  מלשון זכירה –" זכריה פסח" -מהיום והלאה 

  !...  כל ימי חייו ויצא מכל הצרות

  !בליל הסדר הוא זמן אדיר לתפילה על פרנסה טובה
עורר את כל הקהל להתפלל בליל  ע"מקאסוב זי "אהבת שלום"ק בעל ה"הרה

באומרו שלפעמים , חייעל פרנסה טובה ומזוני רו, ובחג הפסח בכלל, הסדר בפרט

, ובע חיסרון השפע בפרנסה משום שמתפלל אדם על פרנסתו רק בראש השנהנ

, אבל יותר הוא לא המשיך לבקש, דבתוך תפילותיו על החיים ביקש גם על המזון

והוא זמן ראוי להפיל .) ראש השנה טז(ובאמת הרי בפסח נידונים על התבואה 

יך להרבות וכן בחג השבועות שנידונים על פירות האילן צר. תחינה על זה

נמצא שבתוך , בתפילה שיצמחו ויגדלו פירות טובים להנות בהם בני אדם

בקשותיו על ההשפעות הרוחניות צריך להעתיר גם למנוחת הנפש מטרדות 

  . הפרנסה ולשפע בכל

והוכיח ) "כה.בראשית כא(ולפי זה היה דורש וממליץ באופן נפלא את הפסוק 

ויאמר . שר גזלו עבדי אבימלךאברהם את אבימלך על אודות באר המים א

אבימלך לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה וגם אתה לא הגדת לי וגם אנכי לא 

שאברהם הוא הצדיק הפונה כביכול אל מלך מלכי המלכים ". שמעתי בלתי היום

וטוען לפני . אבי כל המלכים מלך מלכי המלכים –" אבימלך"הנרמז בתיבת 

ת על אודות באר המים אשר גזלו המקטרגים ואינם משפיעים לישראל כפי "השי

 –" לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה", ת"משיב השי –" ויאמר אבימלך", צרכם

שבשעת  –" לי' הגדת'וגם אתה לא "אולם , אינני יודע מאומה ממעשים אלו

וגם ", והרי בפסח נידונים על התבואה, רמזת לי מזה כלל אמירת ההגדה לא

שבו נידונים על , "אנכי"גם ביום מתן תורה יום קריאת  –" לא שמעתי' אנכי'

ורק בראש השנה  –" 'היום'בלתי ", פירות האילן לא שמעתי בקשה עליהם

  ...?וכי בתפילת ראש השנה זה מספיק, התפללו על זה" היום"שנקרא 
  

  

   

  

    

    
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ב"ב –ירושלים  "פזגל "להשיג את הספר ברשת חנויות ניתן     

 054-8455798: להזמנת כמות  


