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  הרב ואמר: פתח

דבר אל בני ישראל ואמרת '(א, ב) בריש פרשתן  כתיב

דרשו חז"ל ו .'ה'הם אדם כי יקריב מכם קרבן ליאל

להוציא  ולא כולכם -מכם ' עירובין סט:) ;יג: ;(חולין ה. ראגמב

   '.את המומר
  

חל יומא דהילולא ביום ט' בניסן בשבוע זה  והה

 וובספר, מויז'ניץ זי"ע 'אמרי חיים'הרה"ק הקדישא של 

אמר על הפסוק דידן תשכ"ז,  ויקרא זכורשבפרשת  תאאי

צה 'מר"ת היא ם' "'מכ דתיבת'אדם כי יקריב מכם' 

יש בין ענייני שייכות סתם ולא פירש מה רור, 'מוסות 'כ

  .בדייקי 'מכם'לתיבת  ,מרורומצה כוסות 

  

דהנה בני ישראל הוזהרו  ,דשוקרי לבאר דב ואפשר

כך דרשו ובאמת קרבן לה', לא יביא שהמומר  דידןבפסוק 

ישראל כל זמן שהיו שבדייקי, חז"ל כלפי קרבן הפסח 

וזה לשון  ,לא יכלו להקריב הפסח ,מומרים לעבודה זרה

'אתה מוצא לישראל כשהיו במצרים היו  (שמו"ר טז, ב)חז"ל 

עובדין עבודת כוכבים, ולא היו עוזבין אותה, שנאמר 

, אמר לו 'איש את שקוצי עיניהם לא השליכו' ), ח(יחזקאל כ

הקדוש ברוך הוא למשה כל זמן שישראל עובדין לאלהי 

מצרים לא יגאלו, לך ואמור להן שיניחו מעשיהן הרעים 

משכו וקחו ' ), כא(שמות יבולכפור בעבודת כוכבים, הה"ד 

, כלומר משכו ידיכם מעבודת כוכבים, וקחו לכם 'לכם

  רים ועשו הפסח, שבכך הקדוש צאן ושחטו אלהיהם של מצ

בשובה ונחת ' ), טו(ישעיה לברוך הוא פוסח עליכם, הוי 

  . 'תושעון'

  

 את הפסוקבפרשת כי תשא  "ק סמכההתומצינו שה עודו

'את חג  (יח) לפסוק ,'אלהי מסכה לא תעשה לך' (לד, יז)

שהעושה אלוהי  ,להורות שזה תלוי בזההמצות תשמור', 

חג המצות ול להיות שייך לעניני יכאינו  ו,מאמין במסכה ו

   רור.'מ'וסות כ'צה מל

  

מצה  -עניני חג המצות שיש שייכות מיוחדת בין  מצא

, 'קרבן לבין הנאמר 'אדם כי יקריב מכ"ם ,כוס מרור

  .שהמומר אינו יכול לקיים את המכ"םשהוא מורה 

   

 ,ור'רמ'וס כ'צה מעמקות אפשר לומר, דהנה  תרביו

היא עצמה מידת מצה  כולן מורין על מידת הרחמים,

אלהי ' )יז ,שמות לד( בחייברבינו איתא כמו ש ,הרחמים

מסכה לא תעשה לך. כמו שעשיתם עד עכשיו שעשו עגל 

 הרהרו אחר מדת הדין, ולכך סמך לומסכה, לפי שטעו ו

, כלומר שיזכרו מדת 'את חג המצות תשמור' (פסוק יח)

רחמים היא, ולא יהרהרו אחר הרחמים, שהמצה מדת 

  . 'מדת הדין

  

שהוא מהפך את מידת הדין לרחמים, הכוס מצינו  על

מלא ברכת יהו"ה  כוס'בזה"ל  (ח"ג רמה.) בזוה"קכדאיתא 

כוס בגימטריא אלהי"ם, ומתמן נשמתא,  כג), ,(דברים לג

כוס  יג) ,(תהלים קטזדאיהי על שמיה כוס, הדא הוא דכתיב 

 –הפך את מידת הדין מישועות אשא'. והיינו שה'כוס' 

שיהא כוס מלא ברכת ה',  ,ה' –אלהים, למידת הרחמים 

   ויהא כוס ישועות.
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שכתב  שפת אמתהלהוסיף על כך את דברי  אפשרו

אחר  'ונראה שתקנו הכוסותבזה"ל  (פסח תרנג ד"ה כתיב למען)

שבישראל היינו . וזה הרמז אפילו עני שנחסר לנו הפסח

לא יפחתו לו מד' כוסות. שיש התגלות  ,דורות השפלים

ועפי"ד אפ"ל דהנה . 'ד' כוסות של פסח דייל הפנימיות ע

'תנו שכר לאובד  (לא, ו)שלמה המלך אמר במשלי דיליה 

 יין ישמחו'ענין של אובד בפועל  הייןו ויין למרי נפש'.

מכניסים הד' כוסות נמצא ש ,(תהלים קד, טו) 'לבב אנוש

כדברי  שמחה אחר האבלות על שנחסר לנו הפסח

ד' פעמים כו"ס עולה בגימטריא לומר דואפשר  ,השפ"א

'שמ"ד', להורות שעל ידי ד' כוסות אפשר להנצל מענין 

   של שמד. 

  

מו וכ ,ענינו למתק את מידת הדין לרחמיםהמרור  גם

' מות, 'סוד מרור, גי ל (פע"ח שער ג' מחג המצות)האריז"שכתב 

וצריך ללעסם ולמתקם ולטוחנם שהם הדינים הקשים 

, כמבואר אצלינו, בסוד בשינים למתק המרירות שבהם

שחיקת המן לצדיקים. לכן בלע מרור לא יצא. עד 

  . 'שילעסנו וימתיקם

  

שהם  ,שהצד השווה שבמצה כוסות ומרור הוא מצא

והרי כל ענין הקרבן הוא את מידת הרחמים, עוררים מ

ועל  ,להפך את מידת הדין למידת הרחמיםגם כן בכדי 

כן הוא מכפר ומטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמים, 

שייכי בדייקי  ,המצה כוס ומרורנמצא אם כן שעניני 

  .אדם כי יקריב מכ"ם קרבן לה' לפסוק דידן

  

ביטלו את יצרא כבר אנשי כנה"ג ימינו אחר שב והה

מומר ענין של אין שייך אצלנו ב"ה  ,(יומא סט:) דע"ז

מעשים וכמה אך עדיין איכא כמה לעבודה זרה כפשוטו, 

הם כאילו שעליהם אמרו חכמינו ז"ל שהם נחשבים 

שעליו אמרו חז"ל  ,הכועס הואם אחד מהו ,עבודה זרה

'תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר  (קה:)בגמרא שבת 

 נורירא, שאמר משום רבי יוחנן בן משום חילפא בר אג

, והמפזר והמשבר כליו בחמתוהמקרע בגדיו בחמתו, 

   .'כעובד עבודה זרהיהא בעיניך  -מעותיו בחמתו 

  

שלא נאמר זה 'יהא בעיניך' אומר דרשני,  לשון

ובדרך ', רהזבודה כמקומות אחרים 'כאילו עובד ע

כוחות המורים על  'םכלי'דהנה  ,העבודה אפ"ל

אדם ככלים  לתן לכה נהכשרונות והיכולות שהקב"

כוח  ,כמו כוח הראייה, שלהשתמש בהם לעבודתו ית"

וכאשר ושאר כל הכוחות כולם,  ,כוח הדיבור ,השמיעה

 משתמש בכלים אלו כנגד רצונו ית"שבחמתו האדם 

ומתוך כעס הוא משתמש בכוח פיו ומדבר דברי , רח"ל

 משבר כליו'הוא אזי כיוב"ז, ניאוץ וגידוף או לשה"ר וכל 

שבירת כלים כשתראה היינו  !'יהא בעיניך' אזו, 'בחמתו

כוח פגם השבירה נעוץ בתבין שעיקר שורש שכזו, 

 ,ית"שכוח זה נגד רצונו ב יםשתמשכאשר מש ,הראייה

יוטא תחתונה זה ולד ,לכדי שבירת הכוחות כולם יםפלונ

 הבעש"ט אא"ז וכמאמר, רהזבודה עובד עכאילו  של

שגם הוא נצרך לתקן,  שאין מראין לו לאדם אלא ענינים

  היינו  עיניו בראשו', ' שיהיו  לכך  לדאוג   צריך  החכם ו
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שיהיו בבחינת 'והיו עיניך רואות את , שמור את עיניושי

  .וטהורים קדושיםאנשי צורה העינים שיראו  מוריך'.

  

בימי ביותר שכיח הכעס הוא נסיון בון לב אלד ההו

מתעוררת  וגם העבודה של שמירת העינים, הללו הפסח

כשבני הישיבות ואברכי  ,עתה בימי בין הזמנים ביותר

כל ולעסוק ב ,הכוללים צריכים לצאת לרחובה של עיר

זו שבת העבודה המוטלת עלינו בעל כן ואשר צרכי החג, 

שחלילה לא נבוא לידי עצמנו לשמר היא פרשת ויקרא, 

כאילו 'זו של  אדרגפגם בכוח הראייה, ועל ידי כך ליפול ל

אי"ה נוכל כשנשמר עצמנו כראוי  ואז ,הרבודה זעובד ע

ונהיה  ,רור'מוס 'כצה 'ממצוות הפסח כל לקיים את 

  שנוכל  נעלה זו של אדם כי יקריב מכ"ם קרבן לה' אבדרג

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הבא  להקריב ולהתקרב לה', על ידי מצוות חג הפסח

  . עלינו לטובה

  

 המצה שכשאדם אוכל את ,טובה מרובה ומידה

לטהר נפשו, הנה בכוונה כוסות  את הד' ושותה והמרור

קדושת המכ"ם מכנסת קדושה לגופו ודוחה את כל חלקי 

 )אות י -קונטרס עת האוכל ( פרי צדיק בספה"קהרע, וכדאיתא 

אכילת מצה נותנת קדושה בכל מאכלי לחם של כל השנה. '

 . ואכילת קדשים בבשר'.ואכילת מרור בכל מאכלי ירקות

ונוסיף על דבריו שכך גם שתיית היין נותנת קדושה בכל 

של כל השנה, ונזכה אי"ה לקיים בהאי שתא  שתיית היין

 ,ם קרבן לה'"אדם כי יקריב מכהזה לקיום הפסוק 

  . אכי"ר
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  'מאמר א

   רבה אליהו דבי תנא

  )'ז' אות ו(פרק 

מכאן אמרו כל  ,(ויקרא א, א) ד"א ויקרא אל משה'

תדע לך  ,ת"ח שאין בו דעה בהמה טובה ממנו

צא ולמד ממשה רבינו אבי החכמה  ,שכן הוא

ועל  ,אבי הנביאים והוציא את ישראל ממצרים

ידו נעשו נסים ונפלאות בארץ מצרים ובארץ 

ועלה  ,ונעשו על ידו נוראות על ים סוף ,חם

ועסק  ,לשמי מרום והוריד התורה מן השמים

הכי לא נכנס לפני  , ואפילובמלאכת המשכן

לכך נאמר ויקרא אל  ,ולפנים עד שקרא לו

  . 'משה

  

 הגירסא היא כך (א, טו)במדרש רבה  והנה

מיכן אמרו כל ת"ח  ,ויקרא אל משה וידבר ה''

   '.טובה הימנושאין בו דעת נבלה 

  

רבים וטובים על גירסא זו היאך אפשר  ותמהו

שמעתי ולומר כן שתלמיד חכם גרוע מנבילה, 

שאמר בשם  ז"ל ר' שלמה גאלדשטאףמהרב 

 ,לפרש הדבר זצ"ל מטשעביןאון הרב הגחותנו 

מסכת שכתב ב רבינו יונהדהנה ידועה שיטת 

'הדבש אם נפל בו חתיכה  )לא: מדפי הרי"ף(ברכות 

של איסור, אין הדבש אסור, אף על פי שהאיסור 

שדרך הדבש להחזיר נימוח בתוך הדבש, כיון 

, כמו דבש דיינינן ליה ,הדבר שנופל לתוכו דבש

  '.ומותר
  

 הש"ך תבכש כמו ,איפסיקא נמי הלכתא וכך

גבי מרקחת שנפלו לתוכה פד סקל"ז) סי' (ביורה דעה 

  עיי"ש.  ,נמלים

  

 ,האבן עזראהם דברי החכם הכולל  וידועים

שהם  "ו''פרשנראשי תיבות בשנתן סימן לדין זה 

היינו  נשרף','ותבער 'נבדבש 'שעבתן 'ר'רשנו פ

עכבר או כל דבר טמא שנכנס כמו שהרעבתן 

 ,נתבער ונשרףאזי הוא לדבש וטבע בו ומת, 

אלו תיבות והדבש כולו מותר באכילה. ו

כשמסדרים אותם זו על גב זו אפשר לקוראם 

   .מלמעלה למטה ומלמטה למעלהמכל עבריהם 

  

את מימרת חז"ל  הרב מטשעביןזה פירש  ולפי

דעת נבילה טובה הימנו'  ובן חכם שאי'תלמיד 

כמין חומר, שהנה נבילה כשהיא נופלת לדבש, 

היא נעשית חלק מן הדבש ומותרת באכילה, 

ואילו תלמיד חכם זה שאין בו דעת, אע"פ שהוא 

אינו נעשה  ,לומד תורה שהיא 'מתוקה מדבש'

ועל כן  חלק מהתורה והוא נשאר בלא דעה,

  נבילה טובה הימנו.

  

עין החכמה ( שמואליני עבספר חזיתי ראיתי  והנה

זו באופן ב לפרש מימרא שכת ,)מורושם ב ה טז."ר

הלכות תלמוד תורה ב הרמב"םפסק הנה דאחר, 
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הרב שאינו הולך בדרך טובה אף על ' )א , ד(דיליה 

אין  ,וכל העם צריכין לו ,פי שחכם גדול הוא

בשולחן וכ"ה  .'מתלמדין ממנו עד שובו למוטב

כתבו ועיי"ש במפרשים ש ח).ס" רמוסי' (יו"ד  ערוך

הרמב"ם לא חילק בין אם התלמיד הוא גדול ש

בין להורות שכולם  אלא סתם דבריו, ןקטאו 

  . אין מתלמדין ממנו גדול בין קטן

  

מאכלות בהלכות  הרמב"םפסק אידך מו

'קטן שאכל אחד ממאכלות  (יז, כז)אסורות 

אין בית דין  ,בשבתאסורות, או שעשה מלאכה 

  לפי שאינו בן דעת'. מצווין עליו להפרישו

  

מדוע נבילה  ביאר הוא ז"לב' הלכות אלו  לפי

נבילה אין בית קטן שאוכל הנה ד טובה הימנו,

תלמיד לומד מהקטן ואילו דין מצווין להפרישו, 

 ,שאינו הולך בדרך טובה חכם שאין בו דעת

א"כ נמצא ו ו,מצווין להפרישבית דין אותו 

ה ביל, כי מנמת"ח שאין בו דעתנבילה טובה ש

מתלמיד אילו ו ,הקטןאת אין מצווים להפריש 

  נפלא.ביאור והוא מצווין להפרישו. שכזה חכם 
  

'הרב שאינו הללו בעצם דברי הרמב"ם  הנהו

הולך בדרך טובה אף על פי שחכם גדול הוא וכל 

אין מתלמדין ממנו עד שובו  ,העם צריכין לו

שהוא יש מקום לחקור, היאך זה רב  ,למוטב'

שכל העם צריכין בישראל, עד גדול כל כך חכם 

לו, נפל עד לדיוטא הכי תחתונה שאינו הולך 

למד שתגן עליו בדרך טובה, והיכן היא תורתו ש

  ותצילהו מרדת שחת.
  

כבר לימדונו רז"ל בנועם דיברותיהם  אמנם

שכך  ,היא תנאי לקנין תורה הווענשמידת ה

'למה נמשלו דברי תורה למים,  ).(זתענית אמרו ב

לומר לך מה מים מניחין מקום גבוה והולכין 

למקום נמוך, אף דברי תורה אין מתקיימין אלא 

למה נמשלו '. ועוד אמרו שם 'במי שדעתו שפלה

דברי תורה לשלושה משקין הללו, במים וביין 

ובחלב, לומר לך, מה שלושה משקין הללו אין 

אלא בפחות שבכלים, אף דברי תורה מתקיימין 

אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה. כדאמרה 

לה ברתיה דקיסר לרבי יהושע בן חנניה, אי 

  עיין שם.  '.חכמה מפוארה בכלי מכוער
  

על פי זה שאפילו רב כל כך גדול, שהוא  נמצא

תלמיד חכם שכל העם צריכין לו, אם הוא לומד 

אזי אין תורתו מגינה עליו ה, תורה מתוך גאוו

  והוא נופל עד לדיוטא הכי תחתונה. 
  

שמשה רבינו  ,אליהו הנביא הכאהם דברי  הםו

לא אמר למי  ,כל זמן שלא נקרא לבוא אל המלך

יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממנו, כי אדרבא 

משה רבינו לגודל ענוותנותו אמר שבוודאי 

ו, יחפוץ המלך לעשות יקר לכל אדם יותר ממנ

ועל כן לא העלה כלל בדעתו שהקב"ה יקרא 
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תו שוב פעם, ואפילו שידע שהוא אליו לדבר אי

 ,נבחר מכל ישראל לעלות לשמי מרוםזה ש

התורה מן השמים, ולעסוק את להוריד ו

לגודל אכן במלאכת המשכן ולהקימו, 

כל היבחרו היה תמוה בעיניו, שכיוון ענוותנותו, 

לא יקראהו הקב"ה, שוב הבין בדעתו שבוודאי 

ועל כן היה צריך הקב"ה לקרוא לו על מנת לדבר 

  עמו. 

  

על דברי המדרש דידן  השפת אמתכתב  וכך

הגם כי 'משה רבינו ע"ה תר"נ ד"ה ובמדרש) ויקרא (

היה בדעתו בכל  ,השי"ת בחר בו מכל הנביאים

ל דעתו שמעתה לא יזכה ועלה ע ,עת עניו מאד

ושמא נמצאים בישראל עתה טובים  ,למדריגה זו

ריאה ודביקות אליו ממנו, לכן לכל דיבור היה ק

לאשר היה תמיד שפל  ,מחדש מן השמים

כי כל  ,והוא עדות על דביקות אמיתיות ,ביותר

מתבטל במאוד'.  ,ברךרוב יותר אליו יתהק

  עיי"ש המשך דבה"ק.

  

בודקים הכל ואכשר דרא, בדורנו ב"ה  הנהו

אפילו , ומאכל ומאכלשל כל  את ההכשר

לשאול  ,נכים לכך כבר מקטנותםתחמהתינוקות 

על כל דבר מאכל אם יש בו הכשר ראוי אם לאו, 

אנו צריכין לבדוק , דברי חז"ל אלועל פי אך 

המלמדים בבתי את יותר מהכשר המאכלים 

יש להם את אם ולראות  ,הק' החינוך ובישיבות

ולא , ישראלללמד תורה לילדי ההכשר הנכון 

את לבדוק כל הורה והורה צריך רק הם, אלא גם 

ו והגון ללמד את בני הוא ראויאם ולראות  ,עצמו

הרי עלינו מוטלת החובה ללמד שאת תורת ה', 

הנעימה את בנינו, ועלינו מוטלת החובה 

'למען תספר באזני בנך ובן של הזאת והמתוקה 

ת עשה בנך את אשר התעללתי במצרים', מצו

של סיפור יציאת מצרים אחת בשנה מדאוריתא 

מחוייב בנים, וכל אחד ואחד הלבנים ולבני 

ויראה א מצבזה, ואם י נפשואת מצווה לבדוק ו

אינו הוא באמת שלבבו פונה מתורת הענוה, ו

תורה ולספר לו על יציאת ראוי ללמד את בנו 

, במהרהלחזור בתשובה עליו מצרים, אזי 

שיוכל לקיים בכדי  לבבואת ולנקות ולהכשיר 

  את המוטל עליו.

  

הוסיף  )ליקוטים( מאור עיניםבספה"ק  אא"ז והנה

ענין זה של 'תלמיד חכם שאין בו בביאור נורא 

כל תלמיד חכם שאין בו "ל 'הזכתב בו ,דעת'

לכאורה אם הוא ת"ח  ,דעת נבילה טובה הימנו

הענין הוא כי כתוב  וכו', ,איך אין בו דעת

הלימוד שלומדים לשם גבהות  כיבספרים 

ולא די שאינו  ,נותן כח להקליפות ח"ו ,וגדלות

וזהו  ,וזהו הגלות והבן ,מתקן אלא שמקלקל ר"ל

אז נבלה שהיא הקליפה וסט"א  ,אם אין בו דעת

כלומר יש לה טובה גדולה הימנו  ,טובה

(דה"א דע את אלקי אביך ועבדהו  ןכ, על מלימודו
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 .'והם כללים גדולים אם תזכה לקיימן ,כח, ט)

  עכדה"ק והנוראים.
  

לוקה או רב למדנו שכאשר אב  רכנוולד

שאינו לא זו בלבד אזי בגבהות הלב, חלילה 

עוד אלא  ,ותלמידו מכניס טהרה בלבב בנו

, ודבריו הקדושים בו את הפך הטהרהמכניס בלי

לעשות חשבון תנו ואחד מאמכריחים כל אחד 

   .ולטהר לבבו ,בזהנפשו 
  

 , בהש פרשת ויקראבמוצאי שבת קוד ועתה

נו העניו מכל אדם, יבלמדנו על משה ר

 שאמר על עצמוובסעודתא דדוד מלכא משיחא 

כי תולעת ולא איש חרפת אדם ואנ' (תהלים כב, ז)

שלא  זיע"אזקני ובמקומו של רבינו , 'ובזוי עם

היה כמותו בדורו אדם שהשפיל עצמו ורדף 

שהוא כתב על עצמו כמו שו ,הבזיונותאחר 

, הוא העת המסוגל לעובדי ה' אסקופה הנדרסת

לקבל על עצמנו את מידת והמקום המסוגל 

למען נוכל לספר באוזני בנינו ה והביטול, הענוו

ולהכניס ובני בנינו את סיפור יציאת מצרים, 

ולרוות מהם רוב נחת בהם טהרה וקדושה, 

   אכי"ר.דקדושה. 
  

  מאמר ב

  

הלוקה במאמר הקודם אודות האב  דיברנו

שאינו ראוי והגון ללמד ולספר בגבהות לבב, 

שעליו מוטלת החובה לפי ביציאת מצרים, 

ראוי והגון לכך, להיות לנקות ולהכשיר לבבו 

, מכל וכל מטוהר מענין זההוא שגם מי אמנם 

כדבעי בדחילו  לכךצריך להכין את עצמו 

בפסחים , ונשבר את האוזן, הנה אמרו ורחימו

חא בר יעקב סומא פטור מלומר 'אמר רב א (קטז:)

, וכתיב 'בעבור זה' (שמות יג, ח)כתיב הכא  ,הגדה

פרט  -, מה להלן 'בננו זה'(דברים כא, כ) התם 

  פרט לסומין'. -לסומא, אף כאן 
  

ְלַחיֹות ן שאינו יכול שהסומא כיוו ,הוא והענין

בניו, כי אינו יכול עיני את מצרים באת סיפור יצי

 ,המצהבאצבע על להמחיש ולהראות להם 

, 'עשה ה' לי בצאתי ממצרים 'זה'בעבור 'ולומר 

התורה הוא פטור מלומר את ההגדה, כי 

כשהוא באופן זה המספר הקדושה ידעה שרק 

רק הוא יכול להשאיר  ,על המצהמראה באצבע 

   .בנפש הילדיציאת מצרים סיפור את רושם 

  

ילפינן לכל אב שהוא ב"ה פיקח ורואה  ומהכא

מחמת שלא הכין  ,אך הוא סומא בדבריו ,הכל

את לא הכין שעצמו כראוי לליל גדול וקדוש זה, 

לא הכין לספר והיאך לספר, ופתחי פיו לידע מה 

להלך כנגד רוחו של כל אחד את לבבו שיוכל 

גם שהגדול לפי גדלו והקטן לפי קטנו,  ,מבניו

   .רח"ל הוא בבחינת סומא

  

להכין עצמו חייב כל אדם שמהכא  וגמרינן

להכין את דבריו, עיקרו של לילה זה, כדבעי ל
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ידע היאך להלך כנגד רוחו של כל אחד ול

את ְלַחּיֹות ולהתאזר בסבלנות אין קץ, מילדיו, 

היאך בעיניהם לתאר למשל  ,הדברים בעיניהם

 שהיו גבוהיםן הכהן ואהרנראים משה רבינו  היו

לפני פרעה שהיה  בעומדם, (שבת צב.) עשר אמות

וכל כיוצ"ב, ועל  (מו"ק יח.),וזקנו אמה  גובהו אמה

באופן של סיפור של  ,ידי ציור הדבר באמרי פיו

רושם בל  ו הדבריםהארה כספיר ויהלום, ישאיר

  ימחה מליל הסדר. 
  

מהא שכל ילד ראות לדבר אפשר ל דוגמאו

יודעים כבר מקטנותם ישראל, מזרע וילדה 

 ,היאך היה נראה פרעה באותו לילה ,לספר

וזאת משום בתי ישראל, בין לך סבב והכש

ותיקן  ,שהיה אדם שצייר את הדבר באמרי פיו

בבגדי הולך פרעה המתארות את מילות שיר 

ן שצייר את הדבר כיווו .החצות לילבלילה 

נכנס הדבר בלב כל ילדי ישראל כזה, שבאופן 

מדן ועד באר שבע, ולו יעירו ו ,טפרסמנהר ועד ק

בליל טבת ילד משנתו אפילו באמצע השנה 

וישאלוהו היאך היה נראה פרעה הארוכים, 

וזאת לפי שהציור , מיד יענה ויאמר ,באותו לילה

   הזה נחקק בלב כל ילד יהודי.
  

אנו להשתדל בכל גם  על זה הדרך צריכים כךו

  ומי יציאת מצרים,  סיפור  כל  את  לצייר  כוחנו 

  

שאינו יודע היאך לצייר הדבר, עליו להודיע 

ולילך ולשאול היאך יוכל לקיים  ,צערו לרבים

שיהיו הדברים שמחים  ,מצוה זו כדבעי למיהוי

כנתינתם ומתקבלין על הלב, וכשם שאינו בוש 

ל לולב, כשרות והידור של אתרוג ושלשאול על 

הדר היאך אפשר לאחרים צריך לשאול הוא כך 

משוך את לב בניו בסיפור יציאת בענין זה ול

  מצרים. 

  

צריך  ,המצוה הגדולה הזובעבור ש בוודאיו

כל אדם להתאזר באורך הדעת ובישוב הדעת, 

וגודל  מזמן חצות חומרותכל השלא יפריעוהו 

אלו הינם חומרות שכל ולזכור , ב"וכיוצ זיתיםהכ

ת סיפור יציאת מצרים ומצאילו מצוות דרבנן, ו

הינה מצוה מדאוריתא, ואם אדם יודע שענין 

ועל כן אינו לקיים את חצות משבש את דעתו, ה

הוא יכול סיפור יציאת מצרים כדבעי, אזי 

א "ח שפ"או( האבני נזרלכתחילה לעשות את עצת 

 .ולקיים מצוותוואז יוכל להיות שש ושמח  ,)ה"קס

  כך   ,כוחות ויותר  יותר זה ענין נשקיע בש ככלו

נזכה לסייעתא דשמיא מיוחדת כפי ערך   גם 

וכך נצליח לחזק בלב בנינו ובנותינו העבודה, 

 בם לתורהלמשוך ליו ,את עמוד האמונה

 אכי"ר., ולעבודת ה'
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