
  
איתא  .ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יי� (צ''ט)איתא בערבי פסחי�  � קדש 

רב יוחנ� בש� ר' בנייה  –מני� לד' כוסות  –בירושלמי פסחי� (פרק י', הל' א') 
 – והצלתיכנגד כוס של קידוש.  –והוצאתי כנגד ד' גאולות, שנאמר (שמות ו') 

כנגד  –וגאלתי כנגד הכוס שאומר עליו ההגדה, וגומר עליו ברכת גאל ישראל. 
כנגד הכוס שאומרי� עליו הלל, וגומר בברכת  – ולקחתיכוס של ברכת המזו�. 

מל! קל חי העולמי�. שה� הד' לשונות של גאולה שהוזכרו בפרשה, כשנתבשרו 
   על גאולת מצרי�.

  
למה תיקנו חכמי� דוקא ד' כוסות של יי�, והרי העיקר שיהי' במספר  יש להעיר

כנגד ד' לשונות של גאולה, והי' אפשר לתק� בפרי או בדברי� אחרי� לאכול  –ד' 
וי''ל עפ''י המדרש שתיית ד' כוסות יי�.  ד' מה�, מדוע נתקנה המצוה דוקא על

ד' גאולות יש כא�, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי ,  (שמות רבה פרק ו')
 ,קנו חכמי� ד' כוסות בליל פסחיכנגד ד' גזירות שגזר עליה� פרעה, וכנגד� ת

והנה  ובש� ה' אקרא. לקיי� מה שנאמר בתהלי� (קט''ז, י''ג) כוס ישועות אשא
כמ''ש ל! אזבח זבח תודה, ועל אביא הנסכי� על התודות שנדרתי,  �  ש�פרש''י 

, שכ� אי� הלוי אומר שירה אלא על היי�. אותו הכוס בשמ! אקרא על הישועה
שמטע� זה תיקנו חכמי� ד' כוסות על יי� דוקא, שאמירת ההגדה  י''ל ולפ''ז

  �. והזכרת הגאולה הוא בבחינת שירה, ואי� אומרי� שירה אלא על היי
  

ואילו אצל נטילת ידי� שלפני בלשו� צווי,  ''ורח"''למה אומרי� צ''ע  � ב) ורח�
כא� לפי ש הגאו� ר' שלמה זלמ� אויערבא� זצ''ל תי'. ''רחצה'' הסעודה אומרי�

בא להזהיר ליטול ידיו א# על טיבול במשקה, ויש שאי� רגילי� להקפיד ע''ז כל 
ורח", לזרז על הדבר, משא''כ בנטילת ידי� שלפני  –השנה, לכ� אמר בלשו� צווי 

שיש ליטול ידי�, ואי� צרי! זירוז, לכ� אמר בלשו� רכה הסעודה, הכל יודעי� 
  רחצה. 

  
שמלהיב נפשות ישראל לקדושת  – עפ''י דברי החסד לאברה� וי''ל באופ� אחר,

הלילה הזה, כי כל רגע ורגע יקרה היא מפניני�, וכל חפצי� לא ישוו בה, כי כל 
גות גדולות רבות ועצומי�, ומטע� זה החמירו אחד ואחד יוכל לבוא למדרי

הפוסקי� כ''כ בהלכות פסח, משו� דבפסח שכל אחד נתקדש צרי! לדקדק על 
עצמו כחוט השערה, כי הפג� הוא גדול הרבה מאד, ולכ� בודאי בכל העניני� 
צרי! האד� להשגיח על עצמו במאד מאד כל ימי הפסח, ומכ''ש בב' ימי� 

  יראת קונו ית''ש כל היו�. הראשוני� להיות דבוק ב
  

קדש ורח", דהיינו בליל פסח כל אחד צרי! לקדש  – ולפ''ז י''ל המש� הסימני�
את עצמו יותר משאר השנה, ולכ� אע''פ שבכל השנה אינו נוהג ליטול ידיו לדבר 

  שטיבולו במשקה, בלילה הזה צרי! לנהוג בקדושה יתירה ולרחו" את ידיו. 
  

קדש את עצמ!, וממילא אח''כ תבא לידי  –, קדש שוראיתי בש� השל''ה לפר
דהיינו רח" את עצמ! מעונותי!, דר! זו של דילוג וקפיצה היתה ביציאת  –ורח" 

מצרי�, דמקוד� קידש ה' את ישראל במצות קידוש החודש, המקדשת את 
וכמ''ש רש''י  ,ישראל, ורק אח''כ נת� לה� קרב� פסח שהוא סילוק בעוונות

'א) משכו ידיכ� מעבודה זרה, וקחו לכ� צא� של מצות קרב� (שמות, י''ב, כ'
פסח, לכ� בליל הסדר מקדימי� קדש לרח", והולכי� בדר! של דילוג וקפיצה 

ולפ''ז י''ל שלא כדר! הטבע, דמקוד� יקדש את עצמו רק אח''כ יעזוב חטאיו. 
לזרז  , הטע� שנאמר ''ורח"'' בלשו� זירוז, לרמז שבליל פסח צרי!קושיית הנ''ל

  את עצמו בקדושה יתירה ויעזוב כל חטאיו.  
  

נוטל ידיו לצור! טיבול  איתא במחבר (או''ח סי' תע''ג, סעי# ו') � ג) כרפס 
 ,ומטבלו בחומ" ,ויקח הכרפס פחות מכזית ,ולא יבר! על הנטילה ,הראשו�

ומבר! בורא פרי האדמה, ואינו מבר! אחריו. פרש''י ורשב''� (פסחי�, קי''ד) 
טע� אכילת ירק קוד� הסעודה, הוא כדי שיכיר התינוק וישאל, לפי שאי� רגילי� 

שעיקר התקנה של כרפס  נראה מדבריה�בני אד� לאכול ירק קוד� הסעודה. 
בליל הסדר הוא אכילתו, ולא הטיבול בדבר אחר, וזה שנקטה ש� (קי''ד) 
המשנה לשו� מטבל, משו� שבאותה תקופה כל מאכל� הי' ע''י טיבול. אמנ� 
מנהג ישראל להטביל את הכרפס קוד� אכילתו כפשטות לשו� המשנה, משו� 

  לתינוקות.  שבמעשה הטיבול עצמו יש יותר היכר
  

שהירק הבא תמיד לאחר המזו� עתה בא  – וי''ל עוד עפ''י דברי הישמח ישראל
קוד�, כדי שיראו התינוקות, היינו אותו שלגבי מילי דאבינו שבשמי� קט� הוא, 
וישאלו מה זאת, ונשיב� כי כשחפ" ה' יגבי' השפל, ויקדי� המאוחר וישנה 

  עתי� להקדימ� ולאחר� כחפצו. 
  

הלא הירק הוא טמו� כולו בעפר, רק ראשי עליו מגולי�, והוא יזכה  – ועוד אמר
ג''כ לעלות על שלח� מלכי�, מא� מלכי רבנ�, שמולכי� ביצר�, ולהעלות הניצו" 
הקדוש שבתוכ�, ולבר! עליה� בורא פרי האדמה, ובזה יהי' לו עליי', ותארה עד 

חלילה, ובטח בה'  כמה תגדל אהבת הבורא ית' על כל ניצו" לבל ידח ממנו נדח
  כי ג� עלי! יזרח אור, ועוד יקי� אות! מעפר ויגבי' קרנ! למעלה ראש.  

  
 – מדרש על הפסוק (בראשית י''ד) ויחלק עליה� לילההלפרש עפ''י יש  – יח� ד)

רבנ� אמרי יוצרו חלקו, אמר הקב''ה אברה� פעל עמי בחצי הלילה, א# אני פועל 
ע� בניו בחצות הלילה, שנאמר ויהי בחצי הלילה, דהיינו כמו בחצי הלילה 
שעשיתי בה נסי� ע� אביה� הזק� במחצית הראשונה, במלחמתו ע� המלכי� 

יוצא בתו! האדירי�, כ� אעשה נסי� ונפלאות לבניו במחצית השני', שאני 
מצרי� להושיע� מצריה�, ולהוציא� מעבדות לחירות, ומשעבוד לגאולה. 

ולחלוק המצה לשני�, ומניחי�  � שמטע� זה יש מנהג לעשות יח"  ולפ''ז י''ל
חצי' על השלח�, והחצי השני' מצניעי� תחת הכר, לרמז כי מחצית הלילה זכה 

  נזה לבניו אחריו. בה אברה� אבינו לעשות בה נפלאות, והמחצית השני' נג
  

למה לא תיקנו ברכה על מצות סיפור  ,הנתיבות (מעשה נסי�) הקשה �  ה) מגיד
. ובאמת זה חידוש שניקוד� כוס  ''אשר גאלנו''דסמכינ� על ברכה  ותי'ההגדה. 

עושה הברכה על שיית�, וכא� דמבואר במגילה (כ''א) שכל הברכות מבר! עובר לע
גאלנו וגאל אבותינו. אשר  – עפ''י סדר הברכה ואולי י''ל ההגדה אחר הסיפור.

שבליל הסדר יש  כיו� וי''ללמה מקדי� גאולתינו לגאולת אבותינו. לכאורה צ''ע 
''אשר  להמתחכאילו הוא יצא ממצרי�, לכ� אומרי�  חיוב לראות את עצמו

מבר! עובר כל הברכות באע''פ שד ולפ''ז י''לגאלנו'' להראות על גאולתנו. 
רק אחר הסיפור יכול , דעושה הברכה על ההגדה אחר הסיפורכא� , שיית�לע

  . ''אשר גאלנו''להרגיש כאילו הוא יצא ממצרי�, ויכול לומר 
  

, שבלק אמר (במדבר, כ''ב, ה) וי''ל עוד עפ''י דברי מר� הגר''מ פיינשטיי� זצ''ל
הנה ע� ''יצא ממצרי�'', ובלע� אמר (כ''ב, י''א) הנה הע� ''היוצא ממצרי�''. 

שבלק חשב שע� ישראל הוא ככל העמי�, שרוצי� להשכיח מה שהיו קוד�  וי''ל
שהיו ע� ומלוכה, ובלע� ידע כי ה� משוני� משאר העמי�, ואדרבה שלעול� 
ידעו ''שיצאו ממצרי�'' וכפי שבאמת אנו מחוייבי� לזכור את יציאת מצרי�, 

כל העול� והיינו גרי� ש�, וזהו החשיבות של הבנ''י, ולכ� אפשר שישפיעו על 
כולו, שילמדו מה� ויכנעו תחת ממלכת כהני� וקדושת ישראל, ומזה הי' ירא 
בלע�, אבל א� הי' כהבחנתו של בלק שה� ככל העמי�, שירצו להשכיח מה 
שהיו גרי� במצרי� והשי''ת הוציא�, לא הי' מה לירא, שאז היו מתבוללי� 

מי� גאולתנו לגאולת שמטע� זה בברכה זו אנו מקדי ולפ''ז י''לבשאר האומות. 
אבותינו, דעי''ז אנו זוכי� לעתיד לבוא לגאולה העתידה בביאת משיח צדקנו 

כ� ה' אלקינו יגיענו למועדי� ולרגלי�  –ולבני� בית המקדש, וכסיו� הברכה 
אחרי� וכו' שמחי� בבני� עיר! וששי� בעבודת!, ונודה ל! שיר חדש על גאולתנו 

  ועל פדות נפשנו.  
  

ידי  אמר שלשה דברי� אלו בפסח, לא יצא ו) רב� גמליאל הי' אומר כל שלא
מה נשתנה שלש מצוות אלו מכל מצוות צ''ע מצה ומרור. פסח  –חובתו, ואלו ה� 

שבתורה, שאי� צרי! לפרש טעמ� בשעת עשיית�, ושלש מצוות אלו צרי! לפרש 
   טעמ� בשעת עשיית�, ואפילו למ''ד דמצוות צריכות כוונה אינו אלא כוונה בלב.

  
הלא יותר מדויק  ו''''לא יצא ידי חובתשלכאורה צ''ע למה אמר הצל''ח תי' 

כמ''ש (ברכות ד# ט''ו) הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו לא  ''לא יצא''לומר 
דכיו� דנגזר על אבותינו עינוי ועבודה  ותי'. יצא, מה כיוו� באמרו ''ידי חובתו''

ארבע מאות שנה, וה� לא היו במצרי� רק רד''ו שנה, א! בישוב הדבר נחלקו 
קושי השעבוד השלי� ובזמנו יצאו, ויש שדרשו המדרשי�, יש מה� דורשי� ש

שבעבור זה נתחדש ד' גליות, ואנחנו עתה בגלות הרביעי, וכל זה להשלי� גלות 
מצרי�, א! אז הי' קושי השעבוד, ועתה נהפו! הוא, שאריכת הזמ� משלי� קושי 
השעבוד, והנה יש להוכיח שקושי השעבוד במצרי� השלי� הזמ�, ובזמ� האמיתי 

הנה סדר הפסח מצה ואח''כ מרור, וכיו� שמצה רומז לגאולה, ומרור יצאנו, ד
רומז לשעבוד, הי' להקדי� מרור למצה, שהרי השעבוד הי' קוד� הגאולה, אבל 
באמת אדרבה המרור הוא הגאולה האמיתית, שע''י שמררו חייה� נשל� הזמ�, 

יצא ידי  וזהו כוונת ר''ג כל שלא אמר ג' דברי� הללו, דהיינו לפרש טעמ�, לא
חובתו, דאיכא למימר שיצא קוד� הזמ�, ועדיי� אנו חייבי� להשתעבד, אבל ע''י 
פירוש הטעמי�, ואז קשיא למה מרור אחר מצה, וצ''ל כדברינו הנ''ל, וא''כ בזמ� 

בכל דור ודור  –אח''כ  מה שנאמר מדוקדק ולפ''זיצאו, והיתה גאולה אמיתית. 
חייב אד� לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרי�, דהיינו דכיו� דע''י קושי 
השעבוד השלי� הזמ� של הד' מאות שנה, ובזמ� יצאו, והיתה גאולה אמיתית, 

  אנו בזמ� הזה לא צריכי� להשלי� הזמ� של גלות מצרי�. 
  

שמבואר בחז''ל דבליל פסח  וי''ל עוד עפ''י דברי הערו� השלח� (ליל שמורי�)
יש חיוב להארי! בסיפור יציאת מצרי� יותר משאר לילות, אבל אינו מוב� מהו 

דבלילה זה חייב אד� לראות את עצמו כאילו הוא יצא וי''ל השיעור בזה. 
ממצרי�, וזהו יסוד ההגדה, וזהו מאמר ר''ג כל שלא אמר ג' דברי� הללו בפסח 

פסח, מצה, ומרור, שבה� מבואר השעבוד  –לא יצא ידי חובתו, ואלו ה� 

  

 

  פסח
  תשע''ו



והגאולה והנס שנעשו לנו, ובאמרנו זה נודה שג� אנחנו כאילו יצא ממצרי�, 
בכל דור ודור חייב אד�  � ולכ� מסמי! התנא למאמרו של ר''ג את המאמר 

   לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרי�, שכל זה הוא מדברי ר''ג. 
  

ספיק בצק� של כיו� שלא ה ,כא� אומרי� שאוכלי� מצהש יש להעיר �  ז) מצה
ק אשר הוציאו ממצרי� וגו' כי גרשו שנאמר ויאפו את הבצ אבותינו להחמי",

מבואר  ממצרי�, ולא יכלו להתמהמה, וג� צדה לא עשו לה�, ובפרשת מסעי
נאמר (ל''ג, ג', וד') ויסעו  וגו' ממחרת הפסח יצאו בנ''י ביד רמה לעיני ש ,להיפ!

טרודי�  –פרש''י  � כל מצרי�, ומצרי� מקברי� את אשר הכה ה' בה� כל בכור 
טע� אלמעלה מה שכתוב ''יצאו בנ''י ביד  שנות� השפתי חכמי� פי'באבל�. 

רמה'' ולמה הניחו לה� המצרי�, ומפרש ומצרי� מקברי�, והיו טרודי� 
באבל�, רוצה לומר שהיו עסוקי� לקבור מתיה�, ולא הי' לה� פנאי לעכב את 

   ישראל מליל!.
  

יצאו בנ''י ביד רמה לעיני כל מצרי�,  – עפ''י דברי הבעל הטורי� ש� וי''ל
כל מצרי�.  לומר שג� ערב רב שה� מצרי� יצאו ביד רמה לעיני –ומצרי� 

דודאי זה שבנ''י יצאו ביד רמה, הוא מטע� שהמצרי� גרשו אות�,  ולפ''ז י''ל
עד כדי כ! שלא הספיק בצק� להחמי", כי אמרו כולנו מתי�, אבל זה שערב רב 
יצאו ביד רמה הוא מטע� אחר, דכיו� שהיו טרודי� באבל� לא הי' לה� פנאי 

  לא הי' נות� לה� רשות לצאת.  זה ודאי בלי טע�שבלעכב אות�, 
  
ראוי שיהי' אכילת המרור לזכר המרירות, לכאורה צ''ע שמקוד� הי'  �  מרור ח)

דויממרו את חייה� שהי' מקוד�, ואח''כ אכילת הפסח והמצה, שהוא לזכר 
שבא להורות שאי� אנו עושי� תי' מעשה נסי�) הנתיבות ( הגאולה שהי' אח''כ.

עיקר מהגאולה מחמת שניצלנו מהמרירות, רק עיקר הטובה והשבח אצלנו 
אותנו לו לע�, וזה הוא טובה בהגאולה הוא מה שנקנינו לעבדי� לו ית', שלקח 

א# א� היינו מלכי� ושרי� במצרי�, כי זה נחשב לטובה מכל וכל אשר גמלנו 
ה', משא''כ א� היינו עושי� תחלה זכר להמרירות, ואח''כ להגאולה, הי' מורה 
עשייתנו עיקר מה שיצאנו מהמרירות, ולכ� עושי� מקוד� זכר לגאולה להורות 

עני� קני� שנעשו עבדי ה', ואי� זה עני� כלל למה חשיבות טובת הגאולה שהוא 
שהי' מרירות מקוד�, ואח''כ עושי� זכר למה שניצלנו ממרירות, להורות שזה 
רק טפל לטובה העיקרית שהוא הגאולה, מה שנקנינו לעבדי� לו ית', וטובת 

  יציאה מהמרירות שהוא טפל. 
  

בכל דור ודור חייב אד� לראות את עצמו כאילו הוא  – ולפ''ז פי' כוונת המגיד
שא� לא הוציא אבותינו אז ג� הוא,  א� כוונתולכאורה צ''ע ד –יצא ממצרי� 

אנחנו היינו משועבדי� לפרעה, א''כ יאמר כ� בכל הנסי� שנעשו לאבותינו, 
שחייב לראות את עצמו כאילו הנס נעשה לו, כגו� בנס של אחשורוש שנגזר על כל 

מיתה, וא� ח''ו הי' מתקיי� גזירתו אנו לא באנו לעול�, וכ� בכל ישראל ל
הנסי� שנעשו לאבות היו הבני� מחוייבי� לבר! על הנס שנעשה לו, ואיתא 

אשר גאלנו וגאל  –שמברכי� על הנס שנעשה לאבותינו, וכא� מברכי�  –בברכות 
 ברינוולדאת אבותינו, ומזכיר בברכה ג� גאולת עצמו, משא''כ בשאר הנסי�. 

בודאי א� היינו עושי� עיקר השמחה מהנס שיצאנו מהמרירות של שעבוד ש י''ל
הגלות, אז לא היינו מזכירי� עצמנו בהברכה ובהנס כלל, כיו� שאנחנו לא יצאנו 
מהמרירות, רק מפני עשותינו עיקר הנס ביציאת מצרי� הוא הגאולה, דהיינו 

דושתו, והנחילנו קדושת אר" העליונה מה שנקנינו לעבדי� לו ית', והכניסנו לק
ותחתונה, ובזה אנחנו ואבותינו היוצאי� שוי�, ולזה מברכי� אשר גאלנו וגאל 
את אבותינו, שהגאולה הוא עני� הקני�, ולא מברכי� אשר הוציאנו והוציא את 
אבותינו, כי בגו# היציאה אי� לנו שיווי עמה�, רק בהגאולה דהיינו שמחת 

שנעשה מחמת היציאה, ובנס זה כולנו שוי�, ולזה מביא ראי'  הגאולה הוא הקני�
מקרא שנאמר בו ''ואותנו הוציא מש� למע� הביא אותנו'' דהיינו שמשת# ג� 

  אותנו בנס היציאה, כיו� שעיקר תכליתה הוא לתת לנו אר" הקדושה. 
  
זכר למקדש כהלל, כ� עשה הלל בזמ� שבית המקדש הי' קיי�, הי'  �  ) כור�ט

–כור� מצה ומרור ואוכל ביחד לקיי� מה שנאמר על מצות ומרורי� יאכלוהו 
עפ''י הגמ'  וצר) הסבירמה קלוגער זצ''ל (הגדה מעשה ידי יהגאו� ר' של

י הלל שהי' בא בדר! ושמע קול צוחה בעיר, ואומר מובטח אני שאי� בברכות, גב
שהלל הי' מלמד בני ביתו שא� ח''ו יארע לה�  – ופי' המהרש''אזה בתו! ביתי. 

רעה לא יצעקו יעו''ש. והיינו משו� שלימד לה� לומר ''ג� זו לטובה'' והכל הוא 
ה ב' פני�, יתכ� לטוב, והנה ידוע שפסח מורה על הגאולה וטובה, ומצה יש ב

להיות שמורה על טובה וגאולה וחירות, ויש לומר שמורה על לח� עוני, כמאמר 
הא לחמא עניא, והמרור ודאי מורה לרעה כידוע, ולכ� מי שאינו אומר דהרעה 
שלו ית' הוי טובה, הוי שינוי בי� הזמני�, דזמ� הרעה הוי לחוד, וזמ� הטובה הוי 

ו ית' הוי טובה, הוי כולו חד הרעה והטובה, לחוד, אבל מי שמאמי� דהרעה של
ולכ! הי' כור! פסח מצה ומרור ואוכל ביחד, כי הכל חדא כוונה הוא, דהיינו 

  אפילו הרעה הוא לטובה. 
  

הפוסקי� כתבו בעינ� במרור כזית, וכ� בעינ� בכריכה  – ובנוגע הלכה למעשה
בכריכה יוכל  כזית, וכ''כ הטור סי' תפ''ו, ומ''מ מי שקשה לו לאכול מרור כזית

לסמו! על הפוסקי�, דכזית במרור הוא רק מצד הברכה, ובכריכה סגי בכל 
שהוא, ובפרט דג� הרמב''�, ורבינו ירוח�, והכל בו, לא הזכירו דבעינ� בכריכה 
כזית, וכיו� דמרור בזמ� הזה עיקרו אינו אלא דרבנ�, וכ''ש בהא דכריכה דאינו 

כוותי', לכ� למי שקשה עליו לאכול אלא זכר למקדש כהלל, ולא אתמר הלכתא 
מרור, בודאי דסגי בכל שהוא, וראיתי להגאו� מסאכטשאב זצ''ל שהעיד בש� 
חתנו בעל חו''ד שאמר כי ג� הוא פסק כ�. (הגאו� ר' אברה� אהר� יודעלעווי" 

  זצ''ל, שו''ת בית אב, או''ח סי' ע''ז)
  
על השובע,  הטע� שקרב� פסח אוכלי� האדמו''ר מטשורטקוב זצ''ל פי' � ) צפו� י

ואי� רשאי� לאכול אחרי' כלו�, כיו� שע''י הקרב� פסח אנו באי� למדריגה 
גדולה שהוא למעלה מ� הזמ�, וש� לא שיי! אכילה ושתי', נמצא שהוא בגדר 

  שאינו יכול לאכול אחר אכילת הקרב� פסח. 
  

חברי�  היושבת בגני�י''ג)  ,שיר השירי� (ח' בסו#עפ''י הפסוק וי''ל עוד 
חברי� אלו ישראל.  – היושבת בגני�איתא במדרש  � בי� לקול!מקשי

, דהיינו שכלל ישראל נתעלו כ''כ עד אי� חברי� אלא מלאכי השרת �  מקשיבי�
עפ''י מה שכתוב  לוי הסבירהקדושת שהמלאכי� מקשיבי� לשמוע קולנו. 

לה יעלה בדעתו שהוא בג� עד�, וכל הנשמות , שבשעת תורה ותפבספרי יראי�
א! מהו הקול של היושבת  ,הקדושות שבג''ע כול� מקשיבי� לקולו ומתענגי� בו

הוא מה שאנו צועקי� השמיעני שהקב''ה  ,ושמקשיבי� החבירי� ,בגני�
דבודאי בליל הסדר בשעת אכילת  ולפ''ז י''לישמיענו תמיד הוראת דרכו האמת. 

כזה, באי� כל הנשמות הקדושות שבג� עד� אצלנו האפיקומ�, בזמ� קדוש 
לראות עבודתנו הקדושה, ולכ� אע''פ שאנו נמצאי� בעול� הזה, נחשב כאילו 

  אנו בג� עד�, וש� לא שיי! אכילת ושתי'. 
  
כשנוטלי� כוס לבר! ברכת המזו�, אומרי� הפסוק (תהלי�,  יש נוהגי� �  ) בר�יא

שפסוק זה  – האבודרה� כתבקט''ז, י''ג) כוס ישועות אשא ובש� הש� אקרא. 
כוס  –מרמז לסעודה שיעשה הקב''ה לעתיד לבוא לצדיקי�, ודוד יבר! ויאמר 

  פסחי�.  ישועות אשא ובש� ה' אקרא, כדאיתא בערבי
  

חתנא  ,ר' אלעזר הכה� זצ''ל הגאו�הזכרו� נפלאות ( עפ''י דברי וי''ל עוד עפ''י
מה אשל� מה אשיב לה' ר''ל  )אב''ד ליסא הנתיבותמו''ה ר' יעקב  ,דבי נשיאה

 אשא ר''ל כוס ישועות רק כאשרלה' על כל הטובות שעשה עמי, אי� בידי להשיב, 
כחי  ,דבזמ� שישפיע לי טוב, לא יגרו� לי רוב טובה לפרוק עולו מעלי לאמר

  .רק בש� ה' אקרא ועוצ� ידי עשה לי החיל הזה,
  
''חסל  למה דוקא בפסח אומרי�צ''ע  –חסל סידור פסח כהלכתו  � ) נרצהיב

ולא כ� בשאר יו''ט כמו סוכות, שאז ג''כ מסדרי� ועושי� מצוות סוכה סידור'' 
, שעבודת הלילה בליל פסח נקרא עפ''י דברי הישמח ישראלוי''ל  וד' מיני�.

על ש� שהוא סדר על כל השנה, האי! להתנהג בדר! ה', וזה הפירוש  ''סדר''
דהיינו להוציא לפועל כל הקבלות  –כאשר זכינו לסדר אותו כ� נזכה לעשותו 
שסגולה זו הוא רק בליל  ולפ''ז י''לטובות ומחשבות טובות שקיבלנו עלינו. 

פסח, שאז יצאו משעבוד מצרי� ונעשו עבדי ה', ורק בזמ� קדוש כזה יהי' לנו 
סגולה זו שיכול לסדר בליל זה הנהגת עבודת ה' על כל השנה, ולכ� רק בליל פסח 

  אומרי� ''חסל סידור''. 
  
  

  
'ל הי' נוהג בכל ליל פסח לפני שער� את הסדר בביתו ללכת ולראות כיצד עורכי� המו� הע� את הסדר, מכל בתי ישראל בקעו הרה''ק ר' אלימל� מדינוב זצ'

כו' '' ובכל הקולות של הקוראי� בהגדה של פסח, ליד אחד הבתי� התעכב הצדיק ושמע קול איש קורא בהגדה ''כנגד ד' בני� דברה תורה אחד חכ� ואחד רשע ו
ד כמו בקריאת שמע, אח''כ סיפר הרה''ק בהתפעלות שיהודי הפשוט עשה מד' בני� א" מהב� הרשע תפלה �ח�ההוא למלת ''אחד'' צעק בקול ר� אפע� שהגיע 

  קדושה כמו קריאת שמע.
  

אי� יארע דבר כזה.  ,הי' אד� אחד שנשבר רגלו בליל פסח, ושאלו להרח''ו ע''ז שאחרי שהתוה''ק הבטיחנו שליל שמורי� הוא ,בזמ� הרה''ק ר' חיי� ויטאל זצ''ל
הוא דוקא למי שאינו חוטא בלילה הזה, א� א�  ,ליל שמורי� כי האיש הנ''ל עבר עבירה בלילה הזה, וע''כ באה אליו הצרה הזאת, דזה דכתיב ,הרב הק' גילה סודו

אחר שעינינו רואות כי ג� בלילה הזה  ,דמה יועיל הקרב� פסח –מה העבודה הזאת לכ�  �  לא נחשב אצלו ליל שמורי�. וז''ש הרשע ,חוטא ועובר עבירה בליל פסח
השמירה ולא לו, כי הוא עובר על פשע בלילה הזה, ואילו הי' ש� לא הי' נגאל, דבליל יקרה מקרה ופגע לאיזה אנשי�, ע''כ אומר המגיד שהאמת הוא כי לי הוא 

  . ושוב לא הי' נשמר ,פסח הי' עובר עבירות
  

אצל רבו המובהק הגאו� הגדול ר' מרדכי בנעט זצ''ל הי' חביב למאד  ,גבעת אשר למד הגאו� ר' יהודה אסאד זצ''ל בישיבת ניקלשבור –סדר הגילוי אליהו בליל 
עת ישבו על הסדר רבו הגאו� זצ''ל ע� בני ביתו, פתאו� עמדה  ,לחנו, ויהי פע� אחת בליל חג הפסחאמר לו שבכל שבת ויו''ט יסעד דוקא על ש בעיני רבו, עד אשר

בתי, קי ואמר שת אה הגאו� להרושותה מכוס של אליהו, ואז ה ,לינומי הוא האיש הזק� אשר כעת בא א ,וצעקה בקול רעש אבי אבי ,בת רבו ילדה בת עשר שני�
נו, ועוד בלילה הזה יצתה נשמתה השמימה, ואח''כ אמר הגאו� זצ''ל כי בתו זכתה לראות את אליהו הנביא, רק חבל על שפירסמה זאת, אורח יקר וקדוש בא לגבול

(תולדות  ו אפילו בעד הו� רב. ילת ווינא לקנות את הגביע אשר ממנו שתה אליהו, בעשרת אלפי� זהובי�, אבל הקהילה בניקלשבורג לא אבו לתתהלימי� רצתה ק
  הגאו� ר' מרדכי בנעט זצ''ל)
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