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לזכות רפואה שלמה מלכה בת רחל, מיכאל בן שולמית,
יעקב משה בן דבורה שירה, ואברהם יהודה בן שרה רבקה
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çñô ¯ åö úùøô

ובשמחה באמונה  התחזקות – ליבך ויאמץ חזק 
אלו  בימים

äðä'úéùàøá éøãñ' åðéìò åëôäúð
úéùàøå ,íðå÷éúë íðéà íéîéäå

ìàåù êé÷åìà 'ä äî úòãì äîëç
êîòîאïéîàäì åðéìò äðåùàøáå ùàøáå ב.

íìåòá äùòðä ìë ,''ä øùé éë ãéâäì'å
,ú"éùä ïåöøá àåäïåëðä 'øãñä' àåä êëå

זי "עא. המהר "ש הרה "ק  בימי  אשר ליובאוויטש, חסידי  בקרב הוא  ידוע מעשה

ליובאוויטש' פו� משוגענער 'דער לכינוי  שזכה  יהודי  ליובאוויטש בעיר  היה 

ליבאוויטש) של שעני�(המשוגע הרבי של למשמשיו המשוגענער  פנה הימי�  באחר ,

לו  נתנו לא  טיבו את  שהכירו הללו הרבי, ע�  כ� על לדבר צרי� והוא  לו דחו� 

נתפעל  ולא  נתייאש לא  הוא א� הרבי , אל ב'יחידות ' להיכנס  ואופ� פני� בשו� 

נסע אחת  שפע� עד  הרבי, את  'לתפוס ' עת  בכל וניסה  גבאי� , של מדחיותיה�

כשעה עמו ושוחח  הרבי , של  עגלתו על המשוגענער �קפ – לעיר  �מחו הרבי

בצהריי�, כשמש מאירי�  ופניו זורח  כשכולו הקודש פני מאת  ביציאתו  שלימה,

וביאר המשוגענער  פתח  הרבי, ע�  שיחתו נסובה  מה  אודות הגבאי�  אצלו ביררו

ליובאוויטש של היחיד  המשוגענער להיות  נהנה  היה  עתה עד  כי  חשיבות , ברוב לה�

וויטעפסק הגדולה בעיר ורע אח  לו יש והנה וכיו"ב, גבול  משיגי כל  לו ואי� –

עמו  לדור  שיבוא  אליו מתחנ�  והוא וויטעפסק ' פו� משוגענער  'דער  כמותו הנקרא 

עיר של ולא גדולה  עיר  של משוגענער  להיות  מכובד 'יג  יותר הרבה  כי  הגדולה בעיר 

דער החשוב הכינוי על  'לוותר ' הא�  בשאלתו נפשו  כ�, על כליובאוויטש, קטנה 

גבולו  שישיג  מי  לו כשאי�  – ליובאוויטש פו�  קאנקארענ)משוגענער  – או (מתחרה

קטנה ... בעיר יחידי  מלהיות  עדי� הגדולה  בעיר 'שני' להיות  כי הגדולה לעיר  לעבור 

משוגענער' 'דו  הגבאי� לו שכמות�)אמרו עכבת(משוגע שכאלו שגיונות  על  וכי  ,

מיודעינו לה�  נענה שלימה , כשעה  הרבי את  שכלובלבלת  אבער  משוגע , משוגע,

האב� . מע� להיותדאר� כלומר  'שכל ', צרי�  עדיי�  אבל שלי  השגיונות  כל ע� כלומר,

לעשות . מה  כדת  ולשאלו הרבי  פני  את  לחלות  לבוא  עלי כ�  ועל שכל , ע�  משוגע

באמרו, גדולות , בבכיות  זה  סיפור מספר היה  זצ"ל  פוטערפאס מענדל ר ' הגה "ח 

בורא לפני ובקשתנו  הרבי לפני שאלותינו א�  להתבונ�  לנו יש רבות  בדיד� , אנו א�

המדומה כבוד  בעסקי  היו עסקיו שכל  משוגענער  כאותו כבוד  בעסקי  איננ�  עול� 

העול� כי  בה , ייאמר  עוד  היחיד . 'משוגענער' בכינוי  יש גדול' ש'כבוד  דמיונותיו לפי 

נפש' שנה 'עול�  א)נברא  ו יצירה ב'שנה '(ספר יש  כ� ב'נפש', משוגענער  שיש וכמו ,

לכה "פ נא  יזהרו – 'משוגענער' בבחינת  שהוא  זמני� יש איש לכל שכל– אבער
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úåéäì êéøöù øúåéáגéðéòá íà óàå ,íéðéîàî êà ,'êåôä' ìëäù äàøð øùáä

האב�  מע� ומגעתדאר� משגת  שידו וכמה  והקנייני�... המדרגות  כל  את  לאבד  לא 

ל "ע. שאול  לעמקי יפול  ולא  עמדו על  ישאר 

ייאמר , 'שגעו�'ולדיד� כעי� של זמני�  יש  ב 'עול� ' כזמני�ג�  אינ� והעתי�  ,...

בזמ� ומעשיו סדריו  יהיו מה  יודע איש אי�  לגמרי , משובש היו�' 'סדר רגילי�,

תכניות  לערו� אפשר שאי  שכ�  וכל עדיי�(פלאנע�)הקרוב, א� יותר... רחוק לזמ�

האב�' מע� דאר�  לדעתו''שכל  �מחו 'לצאת  ושלא  לגמרי , דעתו את לאבד  שלא  ,

את שאפשר כמה  עד  לנצל  יראה אחד  מצד  אלא  ומעמדו , ממצבו לגמרי  ולירד 

זו. בתקופה  מעמו ה' רצו�  מה לדעת  ומאיד� בדעת , יעשה ערו�  וכל  הזמ�,

בפסוקב. לבאר  שליט "א , שבדורונו מופלג  מת "ח  ח)שמעתי פא קראת(תהלי� 'בצרה 

ד 'מי נסיו�  שהרי  ותמוה, סלה ', מריבה מי  על  אבחנ� רע� בסתר  אענ�  ואחלצ�

מריבה מי על 'אבחנ�' אומר ומדוע המדבר, בדור אחת  פע�  אלא  היה  לא  מריבה '

הקורותסלה בכל ישראל איש כל  על  שקאי  ומבאר , ועד , לעול� ומבח�  נסיו�  שהוא 

למצב האד� נכנס  פעמי�  כאב�אותו, או קשה חולי  ויסורי� , קושי הסתרה, של

יש אנשי� , מיני  שני  ישנ�  שעה  באותה  היכהו, או ביזהו שרעהו  או צרות , שאר

סוב  או עצמו  את  ש 'מכה' כימי בכ� שרואה מי  ויש רוח, ועצבו� רוגז מתו�  ביו 

אבי ובטחו� , אמונה  בדיבורי  לשמי� מדבר שהוא  או השמי� , מ�  אליו 'מדברי� '

איני א�  וא�  השמי� , מ�  'הודעה ' בזה לי שלחת  כי  ידעתי, ג� ידעתי  שבשמי� 

מכה הינ� א� לראות – לדורות  הנסיו�  וזהו טובתי, שהכל מאמי�  הנני  מה יודע 

מידי. לא  ותו ה' אל  שתדבר או עצמ�, את 

בא ג. בפרשת  כתיב דהנה ויציאתה, מצרי�  בגלות  רמזו הזה לז)כדבר 'ויסעו (יב

סוכותה  מרעמסס ישראל  אל� בני  מאות ובירידת�כשש  מט� ', לבד  הגברי� רגלי

אומר הוא  כז)למצרי� מו מצרימה(בראשית הבאה יעקב  לבית  הנפש שבעי�','כל

שמעוני ' ב'ילקוט קנב)ואיתא  רמז להשלי�(ויגש אחד  לה�  חסר  למצרי�  שבירידת� 

שבעי� , השלי�למני�  ד)כדכתיבוהקב "ה מו מצרימה '(בראשית עמ� ארד  'אנוכי

אל� מאות  שש למני�  אחד  חסר השלימו ובעליית�  'ואנוכי(ש�)כדכתיב והקב "ה

האד� ומאורעות  מקרי בכל ג�  כי  חיי�, ואורחות  עצה  למדנו מכא�  עלה'. ג�  אעל� 

כ�  כל לו מתאי�  לא  שה 'חשבו� ' פעמי�  חשבו�)– דער נישט עפעס עצתו (ס'שטימט

שהקב"ה יזכור  שא� וכלומר בשלו�... וינוח  יתיישב והכל  הקב"ה  את  לחשבו�  שיכניס

דעתו. תנוח  אזי המעשי� לכל ויעשה ועושה עשה הוא 

החשבו�, את השלי� ובזה  מצרי� בגלות  היה הקב "ה שכביכול  כש�  בזה, ועוד 

בו  נוסכת  – בצרתו ורואה לו בצר  יהודי איש כל ע�  נמצא  שהקב"ה  האמונה כ� 

חשבו� '... כל  'ומשלימה וכח  עיזוז
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'øùéä' ïôåàä åäæ éë åðàדãåàî äîå ,
êéúåáùçî å÷îòה.

øåëæå'íééçä øåà'á áúëù äî øåëæð
÷åñôä ìò ùåã÷ä(á èé øáãîá)

ושאלו  הקט� , נכדו  ע�  זי "ע  התניא  בעל הרה "ק  השתעשע פע�  כי  מספרי� חסידי� 

אלא אינו  זה הרה "ק, לו נענה  ,õזקנ על  התינוק  והראה סבא , היכ�  – זיידי' איז  ְָ'וואו

אמר ושוב הראש, לעבר  והצביע התינוק  חזר  עצמו, זיידי  היכ�  א� זיידי , של  ה'זק�'

כמה לאחר  וכו'. הידי� על  התינוק והחווה  זיידי , של  הראש א� כי זה אי�  הרה"ק, לו

נענה זיידי..., זיידי ... לעזרה זועק כשהוא בבכי למרר והחל �האר על הילד  נפל  רגעי�

שהוא הקב"ה  אימתי  כי כא�, למדנו עמוק ועני�  כא� .... זיידי אכ�  התניא , הבעל לו

אליו  מתקרב אז כי  נופל, שהוא  בשעה – האד� ידי  על  נמצא  רחמי�' מלא  'זק� 

ולחזקו. לסומכו

במקו� שממה, במדבר בדרכו  שהל�  ביהודי  המוסר  בעלי שהביאו ה'מעשה' ידוע

ונשתומ� נבהל  לפסיעותיו, בסמו� פסיעות  סימני הוא רואה והנה  וצלמוות , ציה

בכבודו  שהקב"ה  השמי�  מ� השיבוהו אלו, פסיעות  של  טיב�  מה  היהודי שאל 

היא� מרחוק  ראה  לפתע  מאד . עד  לבו ויעלוז האיש  וישמח  לידו , צועד  ובעצמו

המהל�, אחד  של  פסיעות  רק יש כעת  כי  הבחי�  רגע  ובאותו  אליו, מתקרב שאריה

אבי - עזבתני למה  קלי קלי – ויזעק ה ', אותו עזב כי  בחשבו לנפשו מאד  וירא 

השמי� מ� קול  בת  שוב שמע אז א�  זה , ושואג  טור� אריה מידי הצילני  שבשמי� 

לו האריה ,שביארו משקרב  – הצרה בעת  א� לצד�, כביכול הבורא  הל� עתה 'עד 

אחד...' של פסיעות סימני  א�  כי  רואה אינ� ולכ� עליו, הבורא אות� נטל 

מהלכי� ה� וכביכול ח"ו, הקב"ה עזב�  כי  לה�  שנדמה  לאלו מוב� , והנמשל 

כפי על  נישאי�  הינ� אז דייקא  כי  ידעו ובאמת , והבלבול... החשיכה במעבה לבד� 

כי וכלל , כלל לבד� ואינ�  – לבדו עול�  בורא  של כביכול  הינ�  וה'פסיעות ' הקב "ה

בכוחות מהלכי�  אינ�  והסתר  קושי במקו�  המהלכי�  ואדרבה , עמו , את  ה' יטוש לא 

דקוב "ה. בידו נישאי�  אלא עצמ� 

השחלתד. ידי על המתהווה  [ציור  'גובלע� ' הנקראת  האומנות  למעשה משלו, משל

ומעל  וכרמי�  שדות  של  ציור להכי�  בכדי  כ� , היא  עשייתה  שדר�  בבד ], חוטי�

ולבינתי� הבד , של העליו�  בחלק  ושוזרי�  ומשחילי� כחול חוט  לוקחי� שמי� , לזה 

שמאחו  לצד  הבד  את  המהפ� להפליא ,- מסודר הכחול חוט  א�  כי יראה  לא א�ר 

והכרמי�, השדות את - הציור  עיקר את המהוה החלק את  לתפור שמגיעי� בשעה

שמאחור שבצד  יראה אז או  גווני� , וכמה  מכמה בחוטי�  הרוק�  משתמש  כבר זה ולש�

ומבולקה ', כ 'בוקה הנראי� והפוכי� רבי�  חוטי�  'בוקהישנ�  מחמת  שדייקא  האמת  א� 

פלאות  פלאי  – נאה  ציור  הראשו�  בצד  נתהווה  זאת  שנראה ומבולקה ' מקו� באותו (ואילו
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מיוחד) 'חידוש' איזה שו� אי� הישר בצד ג� וישר שהכל כחלק ברגעי�  דייקא  כי  והנמשל, .

אז ודייקא  בחייו, ביותר הנאה הציור  השמי�  מ�  לו נטווה אז דייקא 'הפו� ', לו  נראה 

כקושי הנראית  הנהגה בראות� נפש� תתבהל  לא  לעניינו, כיו"ב אליו. תבוא  רבה טובה 

הציור. של טוב ו'תכלית ' והדר יופי השני בצדו יש ש� דייקא  כי ובלבול,

והיה ר "ל בעיניו שלקה כפרי  לאיש זי"ע, חיי�' �ה 'חפ הגה"ק של  משלו ידוע וכבר

אחת קומה בני הבתי� ש�  הקט� ב'כפר ' ששהה עוד  כל  והנה, בעיקו� , דבר  כל רואה

העקומה  בראייתו נזק כ�  כל  היה לא  עקו� ה� הבני� א� כ"כ גדולה סכנה בזה ראה לא (כי

גבוהי�מעט) בנייני�  תיל� על עומדי�  ש�  הגדולה , לעיר  הכפרי  נקלע  אחת  פע�  ,

עקו� עומדי�  הבנייני� כי  לו נדמה היה מומו ומחמת  הרבה, קומות  בעלי  ורמי�

על  חוסו ישראל... בני  אחינו  זעקה, קול להרי�  החל  מיד  רגע , בכל  ליפול  ומטי� 

הבנייני�, שברי תחת  בחיי� בעודכ�  תקברו שמא  הסכנה  גדולה  כי והמלטו... נפשותיכ� 

הבי� אשר  אחד  חכ�  ש�  היה בטר� ... לנוס נחפזו הע�  והמו� מאוד  עד  הבהלה  ותרב

הכל  עיניי�, רופא  מהרה נא  והחישו מעמדכ�  על  עמדו בקול , וקרא  נעשה אשר  כל

יועיל  מה כי  עצמו, להציל ממהר  שאינו דעה כחסר עליו והביטו דבריו על תמהו

בשלו  המשי�  הלה א�  הבניי�... ומתמוטט  מעט  כשעוד  כזאת  צרה בעת  עיניי�  רופא 

'פשפש 'הכפרי ', עיני  את  ובדק עיניי�  רופא  הגיע לבסו� צרי�', אני  עיניי�  'לרופא 

אלא בשלו� , עומד  מקומו על  שהכל לכול�  והתברר  הוא , מו� בעל  הלה כי ומצא'

העול� מעשי  על והבטת�  שראיית� לאות� והנמשל , וטעות . בעיקו� הכל רואה שזה

חושבי� (ה�  ממעל, מונהג  הכל ממילא  כי זוכרי�  כשאינ�  – הוא  שהעול� בעיקו� 

ובאמת  ואזה� 'עקו�', האמונה, באור עיניה�  את  לפקוח  אלא  לה� אי�  העקומי�),

כי  היטב וברחמי�.'ישריווכחו בחסד  מתנהל והכל דולקת, בירה כא�  אי� ה'', דבר

זי "ע,ה. מליובאוויטש הריי"צ להרה"ק זצוק"ל אברהמסקי יחזקאל  רבי  הגאו�  סיפר

אחר אני ...' 'מודה  לומר  והחילותי הימי�  באחד  משנתי  קמתי בסיביר  בהיותי 

בי 'שהחזרת  להקב"ה  אני' 'מודה  מה על להתבונ�, והחילותי  עצרתי , שניה מחשבה 

תפילי� לא מצוה, ולא  תורה לא  כא�  לי  אי�  הרי בזה , יש  טובה מה וכי נשמתי',

נשאר והייתי  בקרבי מוחזרת  נשמתי הייתה לא  א�  היה שעדי� ונראה גמרא , ולא 

בתיבות  אני' ה'מודה בהמש�  והתבוננתי  שבתי  אמנ�, עולמית ... אמונת�לישו�  ,רבה 

כא� א�  שהרי  צלמוות , גיא  בתוככי כא� א�  ממותי , חיי  טוב וודאי  כ�  א� – אמרתי

ה� ... וישר  אמת  אלוקי�  דרכי  שכל תמימה באמונה ורגע רגע  בכל  להתחזק בידי 

לו, ואמר הריי "צ התלהב סיפורו  את  בריאת משסיי�  כל  כי  יחזקאל , רבי  לכ� דעו

בהקב"ה כזאת  אמונה להשיג בכדי  רק ואפילו כדאי , הייתה סיביר .מחוז 

אנו  אי�  ג� ותפילה, תורה ביטול על  לנו אוי אומרי� רבי� הנה ייאמר, לדיד� 

שנה כמדי  והדקדוקי� החומרות  בכל  הבית  את  ולנקות  הפסח  את  להכניס יכולי� 
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äìò àì øùà 'åëå äîéîú äîåãà äøô'
æîøî äîéîú äîåãà äøô éë ,'ìåò äéìò
øùà' éë òåãîå ,'íéðéã' äàìî äúåéä ìò
éë ,åùã÷ ïåùìëå ,'ìåò äéìò äìò àì

íøîàî ãåñá íéðéãä ÷úîé ìåòäúåëøá)

(.äíãà ìù åéúåðåò ìë ïé÷øîî ïéøåñé
à÷ééãù ,àöîð .ì"ëò ,íéðéãä úðéçá íäù

íéðéãä ìë ïé÷úîúî éùå÷äå íéøåñéä é"ò
ìèåáîå ìèá òøäåו.

äðäåíéøöîì ìàøùé éðá úãéøéá øîàð
åòøæ ìëå á÷òé äîéøöî åàåáéå'

åéðá éðáå åéðá ,åúàåúàúåðáå åéúåðá ,
åòøæ ìëå åéúåðáàéáä'äîéøöî åúà

מאמיני� כמה  עד  בנסיו� עתה אותנו  מעמיד  הקב"ה  בידינו, יש 'אמונה ' א�  בשנה,

עבור אלו זמני�  כל  וכדאי  וברצו� , באהבה  הנהגתו את  מקבלי�  כמה  ועד  בו, אנו

האמונה ...

ב'ש�ו . שיצא  וכיו"ב  והוכה ש'נפל' אד� על  לומר  דאינשי  בפומיה  מרגלא הנה 

הכה אדונו שא� ועי� ', בש� 'היוצא  כנעני  מעבד  הוא  זה  'פתג�' ומקור ועי� '...

מת לחרות  יוצא העבד  אזי  עינו  את  או שינו את  והוציא  ונעשהאותו רבו, יד  חת 

גדולה טובה לו עשתה העבד  הכאת  למעשה  כי  בזה ונרמז לעצמו. (וכדאיתא חפשי

ה.) וכ�בברכות והוא, הימנה , לו יש  הרבה טובה  סופג האד�  אשר  ומכה' 'מכה  כל 

ועי�' 'בש�  חובתו  ידי ...'יוצא '

הק ' ציונו את  לפקוד  האחרונה  בשנתו נסע זי "ע מקרעסטיר ישעי'לע רבי הרה "ק 

דיליה דהילולא  ביומא  זי "ע  חיי�  הדברי הרה "ק  ניס�)של  ש�(כ"ה לו שהיה וכמוב� ,

הדוחק מרוב והנה  ברכתו. ומבקשי�  בצילו מסתופפי�  רבי�  כשרבי� גדול כבוד 

ל"ע, מזוה� נעשה  המקו�  וכל ד� , זוב עד  ונפצעה רגלו  על  אחד  דר� ש�  ַָשהיה

מקורביו  בקשו רבי� , ייסורי�  לו היו וא�  בטוב, שלא  ישעי 'לע  רבי  הרה "ק  והרגיש

ולנוח לביתו במהרה  להגיע יוכל  למע� צוק' 'שנעל הנקראת  מהירה  מרכבה לשכור

געלט ' אידיש אוי� שאד  'א  באומרו ישעי'לע רבי מיא� כדי ש� , הגדול הסכו� על (חבל

ישראל  של לטובת� מוקדש היה זה כל א� אדירי�, סכומי� אצלו ש'התגלגלו' הג� זו, מרכבה שכירת

לעצמו) מה� לבזבז רצה ולא המרובי� מאוד ,ולצדקותיו רע  הרגיש ובדר� ברכבת , נסע  ואכ� ,

לה� נת�  ולא  ייסוריו, מעליו להקל רופא  להחיש רצו  לקרעסטיר  סו� סו� וכשהגיעו

שלטה כי  גזירה... נגזרה כבר כי  להושיעו ביד� שאי�  אומר, כשהוא  ישעי 'לע, רבי 

בו  פגעה בצאנז  כשהיה  שעברה בשנה  ג�  שבאמת  לומר , והוסי�  בישא . עינא  בו 

לאונגר� גאליציע  בי� בגבול  ועברו לקרעסטיר  מצאנז חזרו שכאשר  אלא  רעה , עי�

ש'הפספורט '(הונגריה) מאחר הבית  ואנשי  מהמקורבי�  כמה הגבול שומרי עכבו

מעצר� על  נפש' 'עגמת  עלינו עבר  שעה ובאותה  מזוייפי� , היו המעבר  ואישורי

השומרי� , ביד  לחיי� ותפיסת� ממוות הגזירה את  המתיקה זו נפש  .ועגמת
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(æ¯å åî úéùàøá)'÷ä 'íééçä øåà'ä øàáîå .
(åéðá ä"ã)åéðá ïéá áåúëä ÷ìéç òåãî

,'åúà' úáéúá åéúåðáååàáù íäî ùé éë
áìá êìî úøéæâ ìá÷ì äîéøöî íðåöøî
íúòãá íéëëåç åéäù íäî ùéå ,íìù

,ìæøáä øåëì úãøî áëòúäìáåúëä ïééöå
úåìâä áåç øèù òåøôì íéëìåää éîå éî

,íä åìàå ,íðåöøîåúà åéðá éðáå åéðá,
åìà ,ùåøéô(íéøëæä)êøöåä àìíàéáäì,

åàá íîöòá íä àìàåúà¯ åì äîåãá
ãéî äîéøöî ãøé åîöò á÷òéù åîë
úåìàù ìë àìì ,êë ìò äååèöðùë
úåðáä úà åìéàå ,íä íâ êë ,úå÷éôñå

àéáääîéøöî åúàäáäàá åìáé÷ àìù øçàî)

(íéøöîì ãøéì äøéæâä úà.

øàáîåïéúîä äæ íòèîù ,'íééçä øåà'ä
ãåáòù' úà ìéçúäìî ä"á÷ä

ìë úúéî øçàì ÷ø 'íéøöîéðá,á÷òé
úåî ìò ïéúîä àìåúåðáäàúéà éë ,

àøîâá(.áñ úåëøá),'éìéá÷ éøåñéã àîñ'
,ùåøéôúìá÷ùäçîùå äáäàá íéøåñééä
àåäàôøîä íñïååéëîå ,íéøåñééìéðáù
á÷òéïëì äáäàá äøéæâä úà åìáé÷

'ãåáòùä øòö' íäî ò÷ôìò ë"àùî ,
åéä íâù Y øùà úá çøñå ãáëåé úúéî
àìù ïååéëî ,åðéúîä àì ,íéøöî éãøåéî
.ãåáòùä ìåò úà ìåáñì íðåöøî åãøé

ãçà ìë ãîìé ïàëîäçîùá ìá÷ì
ìëù úòãì ,åéìò àáä ìë úà äáäàå
äéäé êëå ,ìòîî íéáåö÷å íéãåãî åéðéðò
òùååéå àôøúéù ,'éìéá÷ àøåñéã éîñ' åì
çéìöéå ìéëùé äðôé øùà ìëáå ,åúøöîז.

ïë ìòäçîùá ìá÷ðå ä÷æçúðå å÷æçח

åðéìò øáåòä ìë úàטúçðå äáåùáå ,
òùååð.

ובזהז. ה 'כרפס ' על  האדמה  פרי בורא  שמברכי�  הפסח, בהלכות  בה  נתנו ורמז

קצת  מלוח  שהוא  דבר על לה ' המבר�  כי וללמדנו ה'מרור', את  (כרפס פוטרי� 

מלח) יותר ...במי קשה 'מרור ' מכל הוא  נפטר - לו ומודה 

כרב ח. שימש קודמות  שבשני� ספר דקרית  רב שליט "א  זיכערמא�  הרב  סיפר

הלוי ' ה'שבט  בעל  הגאו�  ביקר הימי�  באחד  בב"ב , הישועה' 'מעייני בביה "ח 

ומשפחותיה� ... החולי�  ע�  יחד  החולי�  בית  עובדי  כל  נאספו לכבודו – בביה "ח  זצ"ל 

חמשי� כב� נואש מחולה  שאלה נשאלתי  היו�  זיכערמא�  הרב לו אמר  ש�  בהיותו

לו  יש הא�  – הרופאי�  מצוות  עזרה מבלי אחד  אבר אפילו להזיז בכוחו שאי� 

וואזנער הרב כלל . צרכו כל בידו אי� הנראה  לפי כי צרכי' כל  לי 'שעשה ברכת  לבר� 

לעשות החולה  ניסה בהיכנסו העליונה, בקומה לבקרו מיד ועלה  לפניו אשר  את  הבי�

שוב  ושוחק, גונח  והיה  הדור  פוסק  כבוד  הדרת  מלפני  שק�  כמי ושחק ...תנועה גנח

מו "ר כשלקחני  שנה  כשמוני� לפני  לה עד  שהייתי מעשה  הזכרתני בהנהגת�  הרב א"ל

משנכנס  מאד , עד  קשה מצבו שהיה החולה את  עמו לבקר זצ "ל שפירא  מאיר רבי 

שאלו  לרשותו, שעמד  כוחו בכל שוחקות  פני�  ומעמיד  פני�  מאיר  החולה  החל ר"מ
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של  לכבודו לקו�  עלי  היה הדי�  מ�  – ואמר החולה נענה עושה', זו מה 'לשמחה  ר"מ

מנע הקב "ה אבל וכיו"ב , השולח� על  'משקה' להגיש ויקר, כבוד  מיני  בכל ולכבדו הרב 

עשות בידי  שיש ככל  אעשה  כ� על  קל , אבר  אפילו להזיז בידי שאי�  חוליי  מחמת  בעדי

השמייכעל שאוכל,(חיו�)והוא  נעלה הכי  באופ� אעשה  זאת  בידי- יש  זאת רק א�  כי

הרב... את לבדו בזה  לכבד – העת בזו  ותפקידי  שליחותי  זה הרי כ�עשות עשיתי וא� 

לו  אמר  אתה א�  זאת . לתקופה  השמי� מ�  שנשלחתי  שליחותי  את  כראוי  השלמתי

דע צרכי', כל  לי 'שעשה ברכת  אודות  שאל  מע "כ כי  שמעתי שמועה  וואזנער, הרב

מהבריא יותר  מעשי� נחשבי�  התקופה בזו  עשות  ביד� שיש ככל  תעשה  א�  ל� ,

וכמה, כמה פי  ועשה במתניו 'שכוחו וזהו  שליחות� ... קיימת בוודאי  של� ...כי  צרכי ' כל

מהל� החל ימי� כמה שבתו�  עד  חדשה  רוח  בו ונכנסה הרב, דברי את  שמע הלה

רגליו... על 

גשמי, או רוחני ועני�  עני� בכל אלא  אנוש, לחולה  דווקא  אמורי�  הדברי�  ואי�

יכול , ואינו בתפילה  או בתורה וכ�  כ� לעשות  במקו� שרצה שלו ב 'שמייכעל ' הרי

זה. בזמ�  שליחותו  את  בשלימות קיי�  זה 

א גייע�  'אלע זצ"ל  גריינימ�  שמריהו רבי  להגאו�  זי"ע איש' ה'חזו�  הגה "ק  אמר וכבר

לאכ� ' בעסער  דא�  מע�  קע�  וויינענדיג, דער לאכעדיג, דאר� גייט  דער וועלט , די דאר�

מתו� לה�  יארע אשר  כל את המקבלי� יש הזה , בעול� החיי�  מסע  את  עוברי� הכל  -

ובבכי. בעצב  אות� המקבלי�  ויש לאשמחה , כ� ובי�  כ�  בי� האד� על  הנגזר  והנה

ובנעימי� .ישתנה בטוב ויחיה  בשמחה  הכל לקבל  בנפשו שיחליט מוטב  כ�  א�  (מעשה ,

קנ"ה) עמ' וביטחו� אמונה פי"א .איש

'פעקל ' שאת  בשמו, הייסורי�)וי"א  עיניי�'(חבילת 'בתי  אבל  הקב"ה , (משקפיי�)נות�

לעצמו. אחד  כל מזמי�  - לו שאירע מה על  יביט  כיצד  כלומר, –

בתורה ט. כתיב כח)הנה כב הכיתני(במדבר כי  ל�  עשיתי  'מה לבלע�  אמרה שה 'אתו� '

רש"י , ופירש רגלי� ', שלש שלש זה  החוגגת אומה לעקור  מבקש  אתה לו רמז

בשנה, רגלי�,רגלי�  שלשה במצוות דייקא  לו רמזה  מדוע ביאור, צרי� ולכאורה

הרה "ק וביאר  מצוות . שאר  או ויו� ' יו�  בכל  תפילי� שמניחה  'אומה אמרה ולא 

זי "ע משהמקאצק  תרס"ט)(מדרש ג 'בלק יעלו ישראל בני  ע� הנה לו, רמזה שהאתו�

ואעפי"כ  רווחי� ', ומשתחווי� צפופי�  'עומדי�  וש� כירושלי� , קטנה לעיר בשנה  פעמי�

המקו�  לי צר אד� אמר  לא  בירושלי�מעול�  ה)שאלי�  ה אתה(אבות רגעואילו

עשתונותי� ... כל איבדת וכבר  צר במקו�  עמדת אחד

בשעת ג�  הדעת  יישוב  לאבד  הוא 'בלע� ' כנגד  לעמוד הכח כי  למדי�, נמצינו

לחוצה בשעה  הפסח את  נכניס כיצד  הרוח נפילת  לידי  נבוא  אל מעתה ודחק ', �'לח

כזו... ודחוקה 
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בדרך האמונה  את  'לשחוט ' – לה' הוא  פסח
הטבע 

,äðäíéøöîî ìàøùé éðá úàö íøèá
ïáø÷ áéø÷äì ä"á÷ä íäéìò äåéö

áéúëãëå ,çñô(â áé úåîù)ùãçì øåùòá'
úåáà úéáì äù ùéà íäì åç÷éå äæä
éðá'ä ÷"äøä øáãá áéçøäå ,'úéáì äù

ò"éæ 'øëùùé(ã ã ïñéð ùãåç),úàîåè éë
'äøéôë'ä úëìîî äúåéä íöò àéä íéøöî,
'ä éî' æéøëä 'òùøä äòøô' íëìî óàå

'...åìå÷á òîùà øùà(á ä úåîù)úåäîå ,
,äøéáì âéäðî ùéù åàø àìù àéä äøéôëä

íìåòå íìåòá èìåù òáèäù åáùç ÷ø
,å"ç ìäðúî àåä åîöòîå âäåð åâäðîë
'äìè'ä úà ãéîòäì ïåëð ìà åàöî ïëìå
äøæ äãåáòë úåìæîì ùàøå øåëá àåäù
úâäðä íéøîåàù éîë åùòðå ,íäìù

íìåòäìæîäå òáèä éãéáà÷ééãå ...àéä
ããéù äìåàâä ïîæ òéâäá ,êë íåùî
úåúåàá õøàå íéîù úåëøòî ä"á÷ä

ì àåäù åúçâùä äàøäå ,íéúôåîåäìòî
úåøåäì ,äéä àìë òáèä ìëå ,òáèä ïî

ä"á÷ä éãéá íìåòä úâäðä ìòי,éäåæå
ä"á÷ä éë òãðå ïéîàðù Y 'íéøöî úàéöé'

ביו�... שעות כ "ד  בבית ה'כלואי� ' בילדי� 'מטופלי� ' להיות שזכו  מהולאלו נביא 

זמני� עליו עברו מקד�  שבימי� ברק, בני  בעי "ת  החשובי�  מהרבני� אחד  שסיפר 

את ותינה  זי"ע שלו� ' ה 'נתיבות  הרה "ק  רבו  אל נכנס  ועוד , פרנסה בענייני קשי�

איכה במדרש איתא  הנה הרבי  לו אמר בפניו, כד)צערו הבית(פתיחתא חורב�  שבזמ� 

ואמר פתח  שאברה� ש� ואמרו חברו�, ישיני לאבותינו וקרא הנביא  אליהו נזדעק 

שני� ושבע שלושי�  ב�  בחור  והיה  דעתו על  וכשעמד  ב� לי  נתת  שנה  למאה  רבש"ע

בעצמי אני  אלא  עליו , ריחמתי  ולא  כאכזרי עליו ונעשיתי לפני  עולה העלהו לי  אמרת 

לו  יראה 'אלוקי� אבא  לי  כשאמר  רבש"ע ואמר יצחק  פתח  לאחמ "כ אותו... כפתתי 

בני ' לעולה  ח)השה  כב המזבח(לעיל גבי  על  לבי  ברצו� ונעקדתי  דברי� על  עכבתי  לא  ,

יעקב  פתח  בני, על  תרח� ולא  זאת  לי  תזכור  ולא הסכי�, תחת  צווארי  את  ופשטתי 

כאפרוחי� שגדלת�  לאחר לטבחה, כצא� אויביה�  ביד  נמסרו עכשיו רבש"ע... ואמר 

בעבור�, גדול  בצער הייתי  ימי רוב כי  בני�, גידול צער עליה� וסבלתי  תרנגולי�  של 

בני  על  לרח� זאת  לי תזכור לא  יעקב (עכ"ל)ועתה  שראה  אחר  ביאור  צרי� ולכאורה  ,

י"ב  גידול זכות  עליה� להג�  תועיל וכי והשחיטה , ה'עקידה ' זכות הועילה  לא כי 

חשוב שבטי�, שבטי�  י"ב  כראוי שלגדל  וודאי , מעקידה...אלא  הרבייותר רצה  ובזה 

הולכי� ובנות  בני� – ה' לו שחלק  בחלקו ישמח  אלא  מצבו , על יבכה שלא  לומר,

מזה. גבוה אי�  כי אבות , בית  לתפארת  והעבודה התורה  בדר�

מנהיגי. היה שעמו שה'סוס' זי"ע חיי� ' �ה'חפ הגה"ק לפני עגלה' 'בעל בכה  פע�

לו  נענה  ביתו. אנשי  ופרנסת  פרנסתו מקור את  איבד  ובזה  ומת , נפל עגלתו את 

חושב  הנ�  א� כי בבכי , למרר יאה  ל� לבכות , נאה  ל�  אכ�, ואמר , חיי� �החפ
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היו� , עד  אות�  שפירנס זה  הוא  ראוישהסוס  וזמ� עת הוא המפרנס במות אכ� ,

ולבכות. בכבודו למרר  הקב"ה  מידי היא  פרנסת� שכל  תאמי� לי  שומע אתה א� א� 

ואי� אמצעי  א�  כי  אינו הלא  מת , או חי  הסוס א� ל� מה  כי  תבי� , אז ובעצמו,

פרנסת� . מצב על השפעה כל  איש לו כל  אלא  אמורי� הדברי�  ב'סוס' דווקא ולאו

יכיר – ב'עסק' וזה ב'כשרונותיו' זה  ידו', ב 'משלח וזה ב 'מקצוע' זה שלו, בפרנסתו

'שליח ' מת וא� ובעצמו, בכבודו הקב"ה  אלא  אותו מפרנסי� אלו כל לא כי  היטב

חדש ... שליח  ה'משלח' הקב"ה  ישלח  מיד אחד,

מה ואנחה , יגו� ב'דאגה ' המהלכי�  המה רבי� הללו  בימי�  כי  באתי', 'עתה  של ועל 

אלא ראויי�  אלו מחשבות  אי�  ובאמת  כולו'... העול�  'כל בגורל  בגורלנו, יעלה מה  יהיה ,

בידיו ', המושכות  'נשמטו ועתה בריאותו, על  לשמור  בידו כי  תמיד בעצמו שבטוח למי 

נגיפי את  אליו יעבירו שלא  אנשי� ביד  תלוי  גורלו אלא  ומצבו  עצמו על שולט  אינו שוב 

הדאגה ... נאה  ולו  יאה ולו המחלה ...

צרי� עת  ובכל  הקב"ה , בידי  תדיר נתונה  הגו�  שבריאות  המאמי� האיש אמנ� ,

�היעב" שכתב וכמו יחלה, שלא עליו שישמור  הקב "ה אל  הטע�(בסידורו)'להגיע '

קשה ולכאורה  ונרפא ', ה ' 'רפאנו שמו"ע  בתפילת לומר הגדולה  כנסת  אנשי שתקנו

וכדומה, אחלה' 'שלא  לומר צרי� היה אלא  הבריאי� , אצל 'רפואה' לשו� שיי� מה

בזה "ל: �היעב" פנימיי� ומבאר ופצעי� מכות בגופו שאי�  בריא  אד� ל�  א�אי� ,

המנצח  עליו�  בסיוע או מרגישי� , שאינ� טבע חזקי  יש מכירא�  הנס בעל  ואי�

עכ "ל בניסו  זצוק"ל). הלוי השבט בעל הגאו� בפי שגור היה זה לדאגה(מאמר מקו�  מה  כ� א�  ,

ה ' ואני עול� , ועד  מעתה  ג� ישמור הוא הנה עד  עלינו ששמר קוב"ה  ואותו עתה,

י�', משברי  אדירי�  רבי�  מי�  'קולות  של  בשעה שג�  לזכור ועלינו  שיניתי... לא 

הש� '... במרו� 'אדיר אזי  ואנה  אנה המטלטלי� גבוהי�  בגלי� סוער  החיי� ' כש'י� 

ה 'סערה '... את  עושה והוא  אלו, 'קולות ' כל  מחולל הוא

חז"ל  שאמרו במה לפרש זי "ע ארה"ב  מזוועהיל אדמו"ר  מכ"ק שמעתי (יומא וכבר

סייעיה'כב:) דמרא  גברא מרגיש ולא  חלי  לא  צרי� 'כמה ואי� ומובטח סמו� 'כמה (ופירש"י

בעזרו') שהקב"ה מי רעה מכל ולדאוג שלחלות היא  שהכוונה  חלי, דלא  כמה עודכל  כל  –

אזי  נחלה , גבראשלא  מרגיש  כמהלא סייעיהעד  ומג�מרא בעזרו הקב"ה כמה  עד  ,

הרי הטבע' 'בדר� כי לאד� לו נדמה כי  לו. להודות  צרי�  כמה  ועד  עת , בכל  עליו

כמה בניסו, מכיר הנס ' 'בעל ואי�  גידיו, ושס"ה אבריו רמ"ח  בכל ושל�  בריא  הוא 

רע, כל לו  יאונה שלא  וחסדיו רחמיו ברוב הקב"ה  מאת  עליונה  בשמירה  הוא  מוק�

בעול�. הקיימות  מחלות  בו יפגעו  ולא 

ביה  דכתיב ביתרו מצינו שהנה  אמרו, נפלא  א)רמז יח כל (שמות יתרו...את  'וישמע 

לעומתו  להתגייר , המדבר אל  הל� כ� ועל עמו', ולישראל  למשה  אלוקי�  עשה אשר
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נאמר  בלק  אצל  ב-ג)ג�  כב לאמורי,(במדבר ישראל  עשה אשר  כל  את צפור  ב�  בלק  'וירא 

וגו ', הוא ' רב כי  מאד  הע�  מפני  מואב שיקלל ויגר לבלע�  לקרוא  שלח כ�  ומשו�

שנעשי� ונפלאות  ניסי� אחד ', 'דבר  ראו בלק ובי�  יתרו שבי�  ונמצא  ישראל, בני  את 

להתגייר יתרו את  הביאה  ראיה אותה מדוע תתמה , ומעתה  אויביה� , את  לנצח  לישראל

עשה אשר כל  'את  שמע יתרו  כי אלא  לבלע� . לקרוא  – בלק את  למשהאלוקי� ואילו

הוציא  כי  עמו הואה 'ולישראל שהקב "ה 'ושמע' שהבי�  והיינו ממצרי�', ישראל את 

כי לו שנתברר  ומאחר  ישראל, את  שהוציא  והוא  והמופתי�  האותות  כל את  שעשה 

ראה בלק  זאת  לעומת  ה', אל להתקרב שעליו  ידע כ�  א�  העול� מנהיג  הוא הקב "ה

עשה  אשר  כל וחזקי�,ישראל'את  גבורי�  ה� ישראל  בני  כי סבור והיה לאמורי ',

היה כי  לבלע�  לקרוא ושלח מואב, ויגר כ�  על האמורי , את  ניצחו יד�  ועוצ�  ובכוח�

מה� ... תקי� יותר שבלע� סבור

אמונהוללמדנו, של  מבט  מתו�  בעול� הנעשה כל  על  המביט 'מזעזע 'כי  שהקב "ה ,

העול� את  ה 'עתה  אל להתקרב  אותו מביאה זו 'תקופה' רצונו אזי  לעשות  להתעורר ,

בבידוד הנמצא צדיק מאיש ששמעתי וכמו ובטחו� , באמונה  בו ולהתחזק של� , בלבב 

שדרשו  בספה "ק  מצינו הנה  כי רח "ל, הנוראה  המחלה על שעובר  הטיפולי� מחמת 

'בדד' יב)תיבת  לב ב 'כל (דברי� ר "ת ו)ד 'עהו ד'רכי�שהוא ג משלי הכתוב יש(לשו� א�  ,

ב'כל  ר "ת  בדד  עוד  הקב"ה)ד'רכיו לומר  ל�(של מודד  שהוא מידה  בכל כלומר ד 'עהו,

דעהו... – 'בדד ' הושיב� א�  וג�  בו, ותדבק  אליו והתקרב דעהו עמ�  שנוהג  דר� ובכל 

ח"ו  העול� ממקרי  הוא  הכל כי לו  שנדמה מי  'נגי� 'אבל , לאותו יש וכביכול  ,

רח "ל,(ווירוס) להמית� וא�  להחלות�  לבריות , להזיק הבהלהכח בו  אוחזת אזי

פתאו�  בפחד 'שקוע ' וכלו ...והמורא 

הגמ' בדברי  זי"ע מטאלנא  אדמו"ר  כ "ק אמר מתוק  כב:)פירוש העמסוני(פסחי� 'שמעו�

בתורה שנכתב מקו�  [שבכל  שבתורה אתי�  כל דורש היה העמסוני  נחמיה לה ואמרי

תירא אלוקי� ה ' לאת  שהגיע כיו�  דבר] עוד  לרבות  שבא  מורה  זה הרי 'את ' תיבת 

יג) ו אפשר(דברי� שאי  מאחר  'דרשות', אות�  מכל  בו שחזר היינו [ובפשוטו, פירש

ש'את ' ראיה  ומכא�  מהקב"ה , �חו מאחר לפחד  לרבות  בא  תירא ' אלוקי�  ה' ש'את  לומר

תלמידי לרבות  תירא  אלוקי� ה' את  ודרש עקיבא  רבי  שבא עד  וכו', לרבות ] בא אינו

לרבות , בא  ש'את ' שמאחר  לומר, מקו�  היה עקיבא ', רבי  שבא  ש'עד  וכלומר, חכמי�',

ולימד עקיבא  רבי  משבא  אבל  ח "ו, בעול�  דברי�  מעוד  ולפחד  לחשוש מקו�  יש הרי

עניי� משו� לפחד  מקו� כל  אי�  מעתה  חכמי� , תלמידי לרבות  תירא  אלוקי�  ה' שאת

לא ... ותו חכמי�  ומתלמידי  מהקב"ה  אלא  להתיירא  תורה  אמרה  לא  כי  אחר,

הכתוב בלשו�  עוד  פירש זה  פי  ה)על לד ומכל (תהילי� וענני ה ' את  'דרשתי 

כלומר , הצילני ', ה''מגורותי  'את האמורדרשתי  את  ודרשתי  למדתי  ה'– אלוקי�את 
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íìåòä òáèå úåìæîä àìå äôéëá ìùåî
å"çיא.úàø÷ì ìàøùé éðá ååèöð ïëìå

øåëáì æåîøä äìè úç÷ì ,íéøöîî íúàö
÷åøæìå 'çñô ïáø÷'ë åèçåùì ,úåìæîä

,'ä íùì åîãë"â úåìæîä çëù úåøåäì

åúòôùä úçú ìëäå åúçâùä úçú óåôë
êøáúé åúìåëéåיב.

òãåðå'ï"áîø'ä áúëù äîúùøô óåñá)

(àááåúëä øîàé ïëìå .ì"æå

גופא  ובהא  ת "ח , לרבות  מ�וענניתירא  נעניתי [כבר געהאלפ�  געווארע�  אי� בי�  –

כי הצילניהשמי� ], מגורותי רקמכל אלא  ומאורע דבר  משו�  מפחד  איני ששוב ,

ומת "ח . מה '

ל  לאד�  לו אסור כולה השנה בכל  בימי�וא�  וחומר  קל ובעצבות , בדאגה  היות 

השו"ע שכתב  הטע� זי"ע חיי� ' ה 'אמרי הרה"ק שביאר וכמו  המבורכי�, ניס�  ימי  אלו,

פסח  הלכות  ס"ב)בריש תכ"ט ניס�'(סי' חודש בכל פניה� על  נופלי�  הסימ�''אי�  'ש� �(וא

זו) הלכה על בפני�נקבע להל�  שלא  הוא  הפסח ' 'הלכות  כל  של  הראשו�  היסוד  כי  ,

שמחה. מתו�  רק אלא  דאגה , וברוב נפולות 

'תכניות 'יא . דמיונות  מיני  כל לאד�  יש צעירותו  בימי כלל, בדר� ומחשבות(פלענער)הנה

שאר וכל ומזוני, חיי בני  בעניי�  עמו יהיה מה  חייו, ימי  כל  במש�  עתידו אודות 

ועוד בעוד  מכיר הינו לזמ�  מזמ�  הרי  העמידה, לשנות  הגיעו ע� אמנ�  הענייני�.

כפי ולא  הבורא , רצו� כפי  יהיה דבר  וסו�  עולמו, ומנהל מנהיג הקב "ה כי ענייני� 

כאשר המלחמות  מנהג כמו כי  כ� , על שהמליצו יש איש'. בלב מחשבות  ש'רבות 

כניעה, כאות  לב� ' 'דגל  הנכנעי� ירימו אזי  שכנגדו, הצבא  בפני  נכנע אחת  מדינה צבא

גבי כ� כמו אות� , המנצחת המדינה  מרות  את  עצמ�  על  מקבלי� שה� להראות 

לגבי לב� דגל כעי�  והוא  להלבי� , שערותיו מתחילי�  העמידה  לשנות  בהגיעו האד� ,

א� ולומר  הכנעתו, להראות  לב� , שיער עוד  מוציא  שבועות  כמה שמידי  – הקב "ה

אנכי, ולא  המנהיג  הוא  עול�  בורא  כי מכיר והנני עצמי , את  מכניע הנני  פלוני בעני�

בצעירותו  וכבר בראשו, עיניו החכ� א�  וכו'. וכו' עני�  בעוד  להודות  מוסי� ואח "כ 

בשלימות . להקב"ה  דעתו ומבטל  כוחותיו , על  וסומ�  בוטח  אינו

האמונה, אור  ובא  מאיר  הזה  בלילה  כי – פסחי�  בלילי קיטל  לובשי�  לכ�  אולי

תחת ובזה  ונכנע מכיר  וכולו ש�, ושערה פה שערה רק לא  לב�' ש 'כולו האד� מראה

כולו  העול� הנהגת בכל  והממשלה  הכח ובידו עול� אדו� כי הבורא  .ממשלת

בקרא  מרומז יג)וכבר  יג לגמרי(ויקרא עצמו כשמכניע  – הוא ' טהור לב�  הפ�  'כולו

אז הקב "ה הוא אל  מצרעתו.טהור  ונרפא 

זי"עיב. שלמה ' ה'תפארת טוב)הרה "ק  ד"ה הכתוב (לר"ח בלשו� ח)מדקדק קיח (תהילי�

צרי� היה שלכאורה  בנדיבי� ', מבטוח  לחסות  טוב  באד�, מבטוח בה' לחסות  'טוב
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íéúôåîááø÷á 'ä éðà éë òãú ïòîì
õøàäéðåîë ïéà éë òãú øåáòá øîàå ...

¯ õøàä ìëáàåäù ,úìåëéä ìò úåøåäì
åãéá áëòî ïéà ,ìëá èéìùë"à ...

íéðîàð íéãò íéìåãâä íéúôåîäå úåúåàä
...äìåë äøåúáå àøåáä úðåîàáïîå

íéîñøåôîä íéìåãâä íéñðäíéøöî úàéöéë)

íéîù úåëøòî ä"á÷ä ããéù íäá óåñ íé úòéø÷å

(õøàåíäù íéøúñðä íéñðá äãåî íãà
äìåë äøåúä ãåñé,÷ìç íãàì ïéàù

ìëá ïéîàðù ãò åðéáø äùî úøåúá
íäá ïéà ,íéñéð íìåëù åðéø÷îå åðéøáã

'íìåò ìù åâäðîå òáèיג.

לחיזוק  וזמן עת  הפסח ימי – אלוקינו אחד
האמונה

áéúëçñôä ïáø÷ ïééðòá(ä áé úåîù)

ïá øëæ íéîú äù'äðùäéäé
äðù ïáî øúåé äùä ìãâùîå ,'íëìúçà

'בטוחמלבטוחלומר ג�  כי  נראה  הכתוב שמלשו�  קשה, עוד  'מבטוח', ולא  באד�

מלא מקרא שהרי  טובא ותמוה בה', לבטוח  יותר שעדי�  אלא  הוא  טוב דבר  באד� '

הכתוב ה-ז)דיבר  יז יבטח(ירמיה אשר  הגבר ברו� וגו', באד� יבטח  אשר הגבר 'ארור

טובה מה� לקבל  אחריה�  'ורוד� ' ומשתדל  באד�  בוטח  אשר האיש כי ומבאר בה ''.

יבוא ועי"ז חפצו, את  מה�  ישיג לא  כי אד�', תשועת  'שוא  כי  ההכרה לידי יגיע וודאי 

שאמר וזהו  בה', לבטוח  מגיע ידו על  אשר באד� בבטחו� יש מעלה ובזה בה', לבטחו� 

באד� מבטוח בה' לחסות  טוב באד�)הכתוב  מלבטוח כתיב שיבטח(ולא ידי שעל  והכוונה ,

בה'. לחסות  רק טוב אי�  כי  ידע כלל הטובה מה� ישיג  ולא  בנדיבי� ... או באד� 

'הרחקות ' אות�  בכל בטחונו המשי�  שג� המחלה, מ�  הזהירות  לעניי�  ג�  הוא  ממש וכ�

הדר� תמצא' 'המצא  כבר  שיחלה עליו נגזר וא�  ה ', נגד  תבונה ואי�  עצה  שאי� רואה

בהקב"ה ... בטחונו לתלות  מלכתחילה  עדי�  כ�  וא�  לכ�...

בנגי�יג. 'נדבק' פלוני  כי הטבע, בדר� ה'מחלה ' את  נתלה  נא  אל ייאמר, לדיד� 

קורה היה  לא  יותר  נזהר היה  ואילו עמו, ודיבר  אלמוני  יד  על  עמד  כי הקורונה 

באמונה נתחזק  אלא  ב'הסגר'... ולהיות  בדד  לישב עלי  מוטל שמחמתו  או מאומה, לו

העליונה , בהשגחה  אחד שהכל  אל ויתקרב  שידבר  מסבב הוא הרי יחלה  כי ה ' וברצות

חז"לשחולה שאמרו וכמו  נג.), לאתר(סוכה ביה , ערבי� אינו�  איניש דבר 'רגלוהי 

לש� וכו', בו למות  עליו שנגזר 'למקו�  רש"י  ופירש יתיה', מובילי�  תמ�  דמיתבעי 

אותו'. מוליכות  רגליו

במדרש דאיתא דהא  זצ"ל הלוי ' 'שבט  בעל מפי  ששמע מביא  צופי�' 'שדה  בספר

ושידוכי זיווג  על בדוקא  המכוו� אי�  זיווגי�, ומזווג יושב הקב"ה  העול� שמבריאת 

כל  עיני כאשר  רעהו, את  איש בפגישת  בעול� , הנעשה  כל  על אלא  ואשה , איש

הזה באופ� מתנהל החיי�  מהל�  כל  היא�  פעמי� ואלפי  מאות  כמה רואות  מתבונ� 
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ååèöð ïë .çñôì åáéø÷äìî ìñôð÷åñô)

(åîúéáá'ãçàäùìùå íéðùá àìå 'ìëàé
¯ 'åá åøáùú àì íöòå' ,íéúáàìù

íéðùì ãçà íöò ÷ìçìì"øäîä äá æîø .
ñ"ô 'ä úåøåáâ)(,íéðååëî ãçà øáãì åäìåëù

åçåîá áèéä íãàä ùéøùé äæ ìéìáù
ù åáéìåãçàéë ,õøàáå íéîùá åðé÷åìà

ùéù éîë íãàä úâäðä úéàøð íéîòô

å"çéúù'äñðøôä éðééðò'á íà ,úåéåùø
ãáàéù åà åéãé éùòî ìò êîåñ àåäù
íåøâé éðåìô ùéàù åì äàøðùë åéúåðåúùò

ïéôé÷òá(ïéøùéîá åà)äèåøô äååù ãåáéàì
éðåìô ùéà ìò êîåñ àåä ïëìå ...åúáö÷î
'äñðøô' åì øãñéù éðåìô ï÷ñò ìò åà
ùé å"çù Y æ"òá äãåîë å"ç àåä éøä
ïëå ,ù"áúé àøåáä éúìåæ 'ñðøôî' ãåò

אותו  שהוציאה הלוואה  לו הציע ובפגישת�  אלמוני  את  פלוני פגש 'בדיוק' כאשר 

משפחתו  את  הכיר  לכ�  פלוני  לאיש בשכנות  דר  שהלה ומכיוו�  גדול, לאור  מאפילה

ומש� הרופא על בהמתנתו רעהו את  מצא  זה לבנו, שידו�  לו הציע כ�  משו�  ורק

כשנסע טובה בחברותא  'זכה ' זה בכבוד , מתפרנס והחל עבודה  הצעת  לו באה 

פלונית . בעיר  פלונית  לחתונה

'ונשמרת�', גדרי בכל הזהירות  לחובת  'סתירה' הדברי�  בכלל ציווהואי� כ� שהלא 

לידע עלינו א�  והנפש , הגו� בבריאות ולהישמר להיזהר בתורתו ית"ש  הבורא עלינו

ה'. ביד  אלא  האד�, ביד הרפואה  וכ� החולי אי� כי 

האסטמ"א , במחלת  ל"ע שחלתה בת  היתה זצ "ל פיינשטיי�  מיכל יחיאל רבי להגאו�

אותו  לחבר חייבי�  בנשימה  קושי החולה את  שתוק�  בעת  זה, חולי  של  דרכו

להצלת(מאשי"�)למכונה המכשיר  נחיצות  לגודל  ח "ו... ולא לנשו� , להמשי� לו שיעזור

תבוא , שלא צרה  כל  על  ומזומני� מוכני�  מכשירי�, חמשה בבית  לה�  היו חייה,

אחד , מכשיר  לא א� למצוא  הבית  בני  הצליחו ולא  נשימה קושי תקפתה אחת  פע� 

יעקב  רבי הגה "צ  נכנס השבעה  בימי  ליוצרה , נשמתה  השיבה דקות  כמה תו�

מרגישי� כי  יעקב ר ' הבי�  הדברי� בתו�  המשפחה , בני  את  לנח� זצ"ל  גאלינסקי

'יציאת אחר  מיד  כי  המכשיר , אחר  כראוי חיפשו שלא  – במיתתה 'אשמי�' ה� 

יעקב  רבי נענה מיטתה , תחת  כבוד  אחר מונחי� המכשירי� כל את  מצאו נשמה'

ר משה  רבי הגה "צ דלומז'ה המשגיח מפי  קבלתי לה� , זצ"ל ואמר (בשני� וזנשטיי� 

הנוראה) המלחמה ה'עתיד'שקוד� לגבי אלא  אינו ה'השתדלות' עניי� האד�שכל שעל  -

טוב, היותר  צד  על ענייניו  כל שיהיו היהל 'השתדל ' שא� ה'עבר' לגבי המהרהר א�

מחשבות  אלו הרי  ומההפסד , מהצרה עצמו את מציל היה וכ� , כ� ועושה משתדל 

ממש  בציוויכפירה  היה  לו שאירע  מה שכל לבבו, בכל  להאמי� האד� על  אלא  ,

ית '. רצונו נגד  ליל� לאד�  אפשר  ואי באריכות הבורא  תק"כ עמ' �יוס שיח בספר (הובא

ועיי"ש) .גדולה



הפרשה  פסח באר � צו פרשת �åè

å÷éæäù åéùòî ìò äàðù éðåìôì øèåð íà
ùéù øîåàë å"ç àåä éøä Y åãéñôä åà
úîàáå Y ãéñôäì åà ÷éæäì åãéáù éî
òøäì åà åäòøì áéèäì ùéàá 'çë' ïéà

î ìëä àìà åìãçàíéîùá áùåéäיד.

íéøáãëãàñà é"øäî ÷"äâä áúë åììä
ò"éæ(æð÷ 'éñ ú"åù)àäá øàáì

áéúëã(èì áé úåîù)÷öáä úà åôàéå'
éë úåöî úåâåò íéøöîî åàéöåä øùà
åìëé àìå íéøöîî åùøåâ éë õîç àì

מרודיד. בעני  מעשה הסדר, בליל  פע�  סיפר זי "ע  מבעלזא  יהושע רבי הרה "ק 

כל  בעיני  לפלא  הדבר  והיה העיר, מעשירי  להיות  ונתעלה  מזלו שנתהפ�

'סוד ' את  לה�  שיגלה  עת  בכל  בו ומפצירי� אותו מבקשי�  היו הללו מכיריו,

כמוהו)עשרו עשות ביד� ג� יעלה לאיש.(אולי סודו גילה ולא  פיו  חס�  העשיר א� ,

המל� כיד  רב יי� העשיר שתה  וש�  סעודת� , עמו לסעוד  ידידיו נזדמנו  לימי� 

סוד את  ממנו להוציא  מכיריו  הצליחו מיד  יי�' ש'נכנס ומכיוו�  לשכרות . שנפל  עד 

לה. זכה  במה העשירות 

ככל  הקדוש הסדר  את  עורכי� שאנו לאחר  זה , קדוש בליל כמותו, אנו א� 

ומגלי� יי� ', 'נכנס אז הרי הכוסות ארבע  את  לשתות  ומסיימי� וחוקתו, אנו משפטו

שבשמי�  אלוקינו 'אחד - מישראל אחד כל  של בלבו השמור הגדול  הסוד  את

זולתו. ואפס מלבדו עוד אי�  ...'�ובאר

פיוט  הסדר בסו�  אומרי�  טעמא  שמהאי  אמרו, כבוח�'אחד וכבר  שהוא  יודע ', מי 

אותו  שואלי�  - המבח�  סדר  הוא  וכ�  האמונה, עני� את  נכונה  הבי� א� האד�  את

מספר  בשומע� נזכר הנ� מה כלומר – יודע ' מי להשיב אחד 'אחד  ה'בחירה ' ובידו ,

א� א� עוה"ז, ענייני  שאר או ממו� בענייני – אחד  מספר  בה� שיש דברי� בשאר 

.�ובאר שבשמי�  אלוקינו 'אחד ' – ישיב  פשוטה ' 'אמונה  עני� את  לנכו�  הבי�

נברא ולא  היה שלא  למעשה  רבותי נא מחלוקת ,שמעו פרצה  המדינות  באחת  ,

הקבוצות שמאחת  עד  ביריביה� , להלח�  אנשי�  קבוצת  יצאה במחלוקת  צד  מכל

ואניה, תאניה היריבי� בבית  ותרב הנלחמי�, אחד  את  ברציחה והרג איש  עמד 

והנתבע התובעי�  עמדו  המיועד  היו� בהגיע  למשפט , הרוצח את  וקראו הללו  מיהרו

ויע� בפי� , מה  - התובע את  השופט שאל ראשונה המשפט , בבית  וקטגור  סנגור  ג� 

ברורות הוכחות  בידו כי  הוסי�  והקטגור  מחברנו, אחד  רצח  פלוני  ב�  פלוני  זה  איש

עדי השני� אלו כי ב. הנרצח , נשמת  כשפרחה  מיד  מהמקו�  ברח הלה  כי  א . לכ�,

ברורות הוכחות  לנוכח  תענה  מה הסנגור, אל השופט  ויפ�  נפש, רצחו שהוא  ראיה

כשהוא למע"כ אומר זאת  אבל  ביד�, יש ברורות  ראיות  אכ� , הסנגור , ענה  אלו,

הרוצח זה שער דר�  יכנס דקות  כחמש בעוד  האול� , משערי  אחד  על מראה

וכו' והעדי�  השופט  עיני  ג�  – השער  אל  נשואות  הקהל  כל עיני  והיו האמיתי...
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שש ג�  דק' חמש עברו שכבר אלא  השער , לצד  עיניי�  בכליו� והביטו עמדו כול�

השופט , ענה  שכ�, מכיוו�  השער... מפת�  את  איש עבר ולא  דק' עשר  א� ושבע 

נכונה העידו העדי� אלו ובוודאי  בנו, הייתה  משטה סת� בעדי� , סרה  תדבר  מדוע 

אמת , עידי  אינ� שהעדי� בידי הוכחה הנה  ואמר , הסנגור  ענה הרוצח ... האיש וזה

אשר האיש מי לראות  השער על והביטו נכוחי�  עמדו הקהל  שכל  שבשעה והראיה

בנעשה והתבוננו  הביטו ה� וא�  בכלל היו העדי�  ג� אזי  דק' חמש כעבור בו יכנס

הוא לפניה�  העומד  שזה בתכלית  בטוחי� העדי�  אלו היו א� לי , נא  הגידה בשער,

אלא השער... לצד  עפעפיה�  מנידי�  היו וכי השער ... על מביטי�  היו וכי הרוצח 

הביט לא  עצמו  הרוצח כי  וביה, מיניה השופט , לו אמר  מסופקי� ... ה�  שא�  ע"כ,

השער  לצד  אחת  פע�  הרוצח.אפילו הוא  שהוא  ובטוח יודע הוא כי 

עוד ולא  אחד , ה' אלוקינו ה ' בתפילתו וזועק היהודי  לו עומד  נאמר , אנו א� 

והנה הנה  ומביט  לפעלו אד� יצא  תפילתו גמר א�  והנה  ב 'אחד ', מארי�  שהוא  אלא 

זעקת הרי תביט , כי  ל� מה – פרנסתו תבוא  מאי�  לדעת  השמי� רוחות לארבעה

תביט כי  ל�  מה דיי� ... בטוח אינ�  כי  וודאי  אלא להביט, עלי�  אליו ורק  אחד  ה'

ונפש לב בכל  בטוח  הנ� א� כיו"ב, וכו' עלי�  דיבר  ומי  אות� , הזיק  מי  והנה  הנה 

שעה.אחד,שה ' ובכל עת בכל הקב"ה על רק איש על תביט  לא 

ה 'מגיד ' הרה"ק רבו מבית  זי"ע לוי' ה'קדושת  הרה"ק משחזר  הפעמי�  באחד 

חותנו  שאלו זי"ע, הנסיעות)ממעזריטש אלו על יפה בעי� הביט בבית(שלא למדת  מה 

באשעפער א  דא  ס 'איז אז למדתי מורי בבית  בפשטות , לוי  הקדושת  נענה  רב� ,

וועלט  די  רואי�)אוי� שאנו הזה לעול� עול� בורא  זאת(שיש 'אה , ואמר  החות�  שחק  ,

לבירה עול� בורא  יש הא�  ושאלה לה לקרוא  ומיהר  הבית ...' משרתת  ג�  יודעת  הרי

לוי' ה 'קדושת  לו אמר ה� , ווייס וענתה אי�  או� זאגט כ�זי  אומרת  היא  כלומר, ,

בסו� אומרי�  אנו וזאת  זה , ע�  לחיות  ולמדתי זאת  'יודע ' ואני  גרידא , ב'אמירה '

אני  'אחד  אנויודע 'הסדר  ה'סדר ' עריכת  אחר  אלוקינו וחיי� יודעי� , שאחד  זה  ע�

התחברות  מלשו�  'יודע' יתפרש ג� .�ובאר א)בשמי� ד בראשית 'שנתחבר '(עי' וכלומר  ,

כ�. נחיה וממילא  אלוקינו , שאחד  העני� זה  ע�

ה'חרדי� ' בעל  כתב האלה א')כדברי�  שבני(פרק נראה  ב�  פסוקי�  כמה בהביאו

הוא , רב בי  קרי  זיל  זו ידיעה  והלא  וז"ל . החרדי� , ומקשה ה', את  ידעו לא  ישראל 

זו  'ידיעה ' שפירוש למד  אתה מכא� אלא אות� , יודע שבישראל  �האר ע� ואפילו 

האמ  בתוק�  'ראיה ' וכאילוכעי�  שכלו, בעיני  למשכיל  דומה בשרו...רואהו ונה, בעיני 

ע"ה  המל� דוד  שאמר  טו)וזהו כה עכ "ל .(תהילי� ה '', אל תמיד  'עיני 

פסח' של ב'הגדה מאמר�  לפרש שמעתי  רשע.וכ� ואחד  חכ� כל אחד הנה כי 

במאמרו  והכל האלוקי� ' הוא  ה ' כי אנכי 'מאמי� ויאמר  יענה יכונה ישראל בש� אשר
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ïåùìî àåä 'úåâåò' äðäù ,'äîäîúäì
ìåâéò(äáøä úåîå÷îî ïë çéëåäù ù"ééò)êéøöå ,

øôñì äøåúä äëøöåä äî íùì øåàéá
à÷ôð éàîå úåìåâò úåöî äìà åéäù åðì
ïîæä åúåàá éë ,øàáîå .øáãá ùé äðéî
úøåöá íéîçìä úà úåôàì íééøöîä åâäð
ùìåùî ïôåàá åà úååö÷ 'ã íò òåáéø
åðéîàä íúåìéñëá äîäù ,úåðø÷ 'â íò
íçìä úà åùòå ,å"ç äáøä úåäåìà ùéù

úåäåìàä éåáéø éôë åæ äøåöáãçà ìë)

(åéìéìà øôñîë úååö÷ øôñî äùòéðá ïëà .
úåáòåúä úå÷åçî ÷éçøäì åöø ìàøùé
íçìä úøåö åðéù ïë ìò íéøöî ìù
äøåî àåäù úååö÷ àìá ìåâéòá åúåùòì
ãéçé ãçàá íéðéîàî åðà éë ,'úåãçà' ìò

äøåúá áúëð úàæìå .ãçåéîåúåöî úåâåò,
íéøöî úàéöé úéìëú ãåñé ìò åðãîìì

úåöîä úéìëúåטוúåàøäì àåä ìëäù

שיוסי� מי שיש  אלא  פלוני ,נעשה... אותי הזיק מדוע אבל שמי�  בידי  הכל  אכ�,

לחיי ... יורד  והוא  מאתי פלוני רוצה מה  לגמור, שרציתי בעסק פלוני  הקדימני  ומדוע

ב  תמה  אמונתו א� ההגדה בעל  רמז דא כגו�  ש 'הוא אחדעל  עשהלבדו שמאמי� 

המעשי� ' לכל  ויעשה  זה ,ועושה  א� חכ�.הרי  החיבור,ואחד,אבל בוא"ו כלומר

מדוע אבל  עושה  הקב "ה ל "ע.ג� שאכ�  רשע זה  הרי  וכ� ... כ� לי עשה  פלוני

הנצי "ב טו. כתב יא)וכ� ב ויקרא דבר איסור(העמק וכ�  בפסח  �חמ איסור טע� לבאר 

וז "ל, המקדש, בבית  שאור וכל '�'חמ להוסי�(ומכיוו�)הקרבת אמצעי  הוא ששאור 

הכתוב  עליו הזהיר הכי משו�  אד� , בני  תחבולות  ידי על  ית ' מהבורא  הבריאה  על

ללמדנו, המקדש. יות בבית  למעט ראוי  לה' יותר המתקרב  אנוש דכל  בתחבולות  ועיי 'ר  .

שכתבתי  ג)מה יג זמ� (שמות שאז משו� בפסח  �החמ על  הכתוב  הזהיר הכי  דמשו� 

ישראל בלב  אמונה עכ "ל .השרשת היא . תמידית  אזהרה  ה' לפני  הקרבה במקו� אכ�  ,

זי"ע יששכר  הבני הרה"ק  פירש הדברי הרמז)מעי� דר�  על א, דרוש ד דכתיב (מאמר בהא

יז) יב מאר�(שמות  צבאותיכ את  הוצאתי הזה  היו בעצ כי המצות  את  'ושמרת

ממצרי ישראל בני  צבאות  הוצאת מדוע  תורה, שנתנה הטע את להבי� וצרי�  ,'מצרי

בזוה"ק שמצינו מה פי על ומבאר  המצות. לשמירת  וטע סיבה הוא  הזה היו בעצ

קפג:) מה(ח "ב  ביאור  צרי� בזה   וג האמונה, מאכל – דמהימנותא' 'מיכלא היא שהמצה

יותר עצמו את ולהגביה  להתנפח  החמ� דר� הנה כי אלא , לאמונה. מצה בי� שייכות

אחר עצמה  את מגבהת ו'העיסה ,ומי קמח  אלא נת� לא שהוא  האומ�, שעשאה מכפי

מצה אמנ האומ�', שגבלה וגבול  הגדר  מ� ויוצאת  האומ� ממעשה יותר  בפעולתה כ�

היו שהמצריי נתבאר  וכבר  מעצמה. כלו עושה  ואינה  האומ�, פעולת כפי נשארת

ה'טלה ' את עבדו כ� ועל המזל, כפי מתנהלת שהבריאה כוזבות באמונות  משוקעי

כ� ועל ה ', אני כי ידעו למע� הטבע מערכות  כל הקב"ה ושידד למזלות , ראשו� שהוא

שאז לחודש ט"ו וביו טלה, שמזלו דייקא ניס� בחודש ישראל בני את להוציא  בחר 
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' בתוקפו , ההנהגההמזל  ואפילו שומר  גבוה מעל  גבוה יש  כי עול� באי  כל  הכירו ואז

ית "ש בהשגחתו הכל  '.הטבעיית 

השתדלות , בריבוי  לריק זמנו לאבד טע�  שו� שאי�  מכא�  ילמד  בדבר  והמתבונ� 

הקב"ה ציוונו ולזה  עבורו. נקצב מכאשר יותר  פרוטה  שוה  אפילו יוסי�  לא  שהרי

היא כי האומ� , שעשאה כפי אלא  מעצמה פעולה  שו� הוסיפה  שלא  מצה  לאכול 

וז"ל , יששכר' ה 'בני ומסיי� הקב"ה . – ה 'אומ� ' בהשגחת  שהכל האמונה על  מורה 

גובה תכלית  ניס�  לחדש בט "ו היינו הזה, היו� בעצ� כי  המצה  בטע� שאמר  וזהו

מצרי�,מז �מאר צבאותיכ�  את  הוצאתי אז המזלות , בכור  טלה  שאי� ל רואה הנ�

האד�  מחויב  כ� על  ית"ש , השגחתו  מבלעדי  דבר שו� לעשות יכול המזל  טבע שו� 

לאד�  הטוב  את היודע הוא  בגזרותיו, ולהתרצות ה' על יהבו  ולחנ� ,להשלי� ולבקש 

הכל ממנו כי  מלפניו דבר כל עכ "ל .על  .

וכי לחרות , זכר הסדר  בליל  שמאל  צד  על ההסיבה בחיוב לבאר  אמרו כיו"ב

והוא השולח�, אצל כדרכו לישב לו  כשא "א  – דיד�  לגבי היא  'חרות ' כזאת  ישיבה

אנו  עסוקי�  זו דבלילה  אלא  ומשמאלו... מימינו יינו  ונשפ� שמאל  צד  על נשע� 

שידע – הפרנסה  בעני�  הוא  למעשה  הנוגעי� האמונה ומיסודי  האמונה, בהשרשת 

שאי יבי� וממילא  ובעצמו, בכבודו הקב "ה אלא  הפרנסה לו  מביאה  מלאכתו  שלא 

זקו� תשב אל לומר  באו לזה  ומזונו , ממונו ולחסר להפסידו בעול�  לבריה אפשר

אדרבה  מלאכה , לעשות  שבא  ותראהכמי  מיטת�, על  שעו�  מקומ� , על  נא  השאר 

שמאל '... צד 'על  כשאתה אפילו  לפי� עד יבוא שמאכל�

שהוא הגדי ע�  הסיפור על  בנוי  - זוזי  בתרי אבא  דזבי� גדיא  חד  ה 'זמר' הנה 

הטור� את  וטר� השני הטור� ובא  הנטר� , את וטר�  הטור�  ובא הראשו� , הנטר�

הלאה. וכ�  השני , הטור� את  וטר� השלישי הטור�  ובא  הראשו� ,

שאכל  בכ�  כהוג�  שלא  נהג  ה 'שונרא ' לכאורה כי  גדיא ', 'חד  בסדר להקשות  ידוע

שאכל  על בדרכיו צדיק  היה שה'כלבא ' נמצא  וממילא  בכפו, עוול לא  על הגדי את 

מדוע וא "כ כשורה , נהג המות שמלא� שעולה  עד  הדר�  זה  על  וכ� השונרא , את 

המות '... למלא� ושחט  הקב"ה 'אתא 

שקנה זה  ידו' ועוצ�  ב'כחו  שהוא  בלבו חשב 'אבא ' שאותו  אחד ', מ'חכ�  ושמעתי 

גדיא ' ה'חד  להשיג�,את  וטרח  שיגע  שלו, זוזי  ש'אתאבתרי השמי� מ�  סיבבו  לכ� 

כי השמי�  מ� לו בא  שהכל  מתחילה  מרגיש היה  א�  א�  לגדיא '... ואכלה שונרא 

ע� נשאר  היה ומעשיר, מוריש וה' מלפניו והכבוד  והעושר לכל ולחזק לגדל  בידו

ולפ הזה... היו� עד  ברשותו  כהוג�הגדי נהג השונרא  היטב , עולה  החשבו� כל זה  י 

השוחט , את  לשחוט  המות  למלא�  היה  לא  וממילא  במעשיו , צדק לא  הכלבא  ואילו 

ישחטנו... שהקב"ה  הוא  בדי�  כ�  על 
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ãçà àìà åðáìá ïéàùãéçéá äðåîàä ¯
íéîìåòä éçטז.

äðäåøîà 'úòãä õò'ã äùòî øçà
íãàì ä"á÷ä(çé â úéùàøá)'õå÷å

øãøãå'øëùùé éðá'ä ùøéôå ,'êì çéîöú
ò"éæ(é úåà ç ùåøã á øîàî øãà)áéúëã

äøåúááã)(ã å íéøåðé÷åìà 'ä ìàøùé òîù'
'ãçà 'äéúáø ú"ìãá÷åñôá åúîåòì ,

(ãé ãì úåîù)'øçà ìàì äååçúùú àì éë'
ïë íâù"éøä,éúáøúåéúåà ïéòë àåäå

äòã åì ïéàù ÷åðéúì íéáúåëù úåìåãâ
ïéáù ÷åìéçä ïéçáäì ìëåéù éãë äîéìù

,ù"éøì ú"ìã'ãçà' éë ,àîòè åðééäå
éë ¯ 'êøáúé åúåãçàå åãåçé' ìò äøåî

àåä ÷øúéèøô äçâùäá äøéáì âéäðî
'øçà' úáéú åìéàå ,åúìåæ øçà çåë ïéàå
éø÷îå éòâôì äðåúð íìåò úâäðä éë äøåî
äøäæàá äøåúä äøéäæä ïë ìò ,å"ç ïîæä

ãçà åðì óìçúé àìù øåîùðù 'éúáø'
.øçàá

äðäå'õå÷' àåä øçàì ãçà ïéá ùøôää
,àéøèîâá ïä úåéúåàä øåéöá ïä

úåéúåàä øåéöáïéá ùé ïè÷ 'õå÷' éë Y
'øì 'ã úåà(äðéîéî úåàä ââá),àéøèîéâá

å"ö÷ àåä 'ø øôñîì 'ã øôñî ïéá éë ¯
' äøåú äøéäæäù åäæå ,'õå÷' ïéðîëõå÷å

øãøãå¯ 'êì çéîöúéë ãéîú øåëæðù
'øãøã' úáéú êåúá 'õå÷' ùøôä ùéúåéúåà)

(ù"éøå ú"ìãìëî ìèáðù ,'øì 'ã ïéá Y
òáè éøçà äòèð àìå 'øçà'ä úà ìëå

ãçà 'äá ïéîàð àìà ,íìåòäיז.

åéøáãìúøôøô óéñåäì ùé íéùåã÷ä
ìéì' äðåëî äæ äìéì éë ,äàð

éë ,'øãñäøãñú"ø'ñãå'ãúì'ø,ùé
äðåîàä àåä äæ äìéì ãåñé éøäå

äîéîúäיחàìå ìáìáì àìù øäæéäì ,

בתורה טז . שנאמר  מה  מפרש לב)ובזה  מג לאכול (בראשית המצרי�  יוכלו�  לא  'כי 

למצרי� ' הוא  תועבה כי  לח� העברי�  בשר,את  ע� לסעודה הכוונה  'לח�' (ובפשוטו

לומר) יש האמור פי על אכ� שלה�, הע"ז היה שהטלה לאכלו המצריי� יכלו היינו שלא לח�  כי 

ישראל  בני  אבל שלה�, האלוהות  כמניי�  קצוות  ע� לחמ�  אכלו והמצריי� כמשמעו,

אחד . בה' האמונה להראות  עיגול  בצורת  הלח� את  הכינו

אמירת בעת  הציצית  כנפות  ד ' בידיה� לאחוז ישראל  במנהג עוד  פירשו עפי"ז

שמע  שחרית)קריאת  ישראל (של שמע אמירתנו בטר� כי  הק', האר"י מדברי ומקורו ,

כמי� שנעשית  עד  הטלית  כנפות ד ' צורת  את  אנו מסלקי�  אחד  ה' אלוקינו ה'

זולתי ח "ו בעול�  כח  שו�  עוד  שאי�  שלימה  באמונה  אנו שמאמיני�  להורות  עיגול,

כול�. הכוחות  ובעל היכולת  ובעל  תקי�  הוא  שרק אחד , ה'

של יז. ברחובה הסדר  בליל  להתהל�  נוהגי�  שהיו הקודמי�  הדורות  מצדיקי יש

פע� לב. ובתו�  בתמימות  הסדר את  עורכי� 'פשוטי�' שיהודי�  אי� לשמוע  עיר 

שבהגיעו  ,�האר וע�  פשוט  איש של  חלונו מאחורי  זי"ע יששכר' ה 'בני הרה"ק שמע
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ואחד ת�, אחד  רשע , אחד  חכ� , אחד  תורה , דיברה בני�  ארבעה 'כנגד  לפיסקא 

בכל  שמע בקריאת  שמאריכי�  כפי ב"אחד ' מארי�  הלה היה  לשאול', יודע שאינו

ב'אחד ', הארי� מדוע בעה "ב את  ושאל הבית  תו�  אל  הרה"ק נכנס ואחד . 'אחד '

'אחד ' לי ומה  להארי� , צרי� 'אחד ' שבתיבת  מאבי למדתי  בתמימות , האיש השיב

תשובתו, את  הרה"ק כשמוע  ויהי פסח ... של דהגדה  'אחד ' לי  מה שמע  דקריאת 

והיינו  בני� , מארבעה  שמע קריאת  עני�  עשה זה 'יהודי  ואמר מקורביו  אל פנה

ר"ת שהוא  שחרית' של  שמע קריאת  זמ�  'הגיע לרבותיה� התלמידי� שאמרו דקתני 

לשאול '.י'אינוש '� ת 'שער'כ� ח 'ודע

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

כמילתא יותר שנראה  - זה  בסיפור מצא  מה  הבינו לא  מסביבו העומדי�  בדברי� ,

דהנה העני� , עומק ביאר  זי "ע  מבעלזא מהרי "ד  הרה "ק  בנו א� בעלמא, דבדיחותא

שאמרו וכמו בה�, נולד  שהאד�  תכונות  ה�  והטפשות  טז:)החכמה יו�(נדה שארבעי�

טיפש, או חכ�  חלש, או 'גבור יהא  א� הולד  על ואומרי� מכריזי� הולד  יצירת  קוד�

עני', או חסרונות עשיר  א�  להפ� לאד� אפשר 'אחד' בה' האמונה שע"י לומר ובא 

לטובה. אלו  א�  ישתנו  באמונה  – לשנות�  שא "א  כמו לו ונראה  עמה�, שנולד

בתמימות יח. יהבו ה ' על להשלי� לחקורוהעיקר  העתידות ,מבלי אחר  ולהתבונ� 

זי "ע  מרימנוב הירש צבי רבי  הרה"ק וכדברי  בטח', יל� בתו�  'הול�  (אומרי� כי 

מבעלזא) מהר"י בש� ג� מאכט שאמרכ� לשאול ' יודע  'שאינו דער  ווארט, מיי�  אוי� 

אלע זיי  פו�  משאר בעסער  יותר טובה לשאול יודע שאינו הב� של שהנהגתו דברי, על (תסמכו

ומקבל הבני�) ח"ו, תרעומת  לו אי� ולעול�  וקושיות  שאלות שו� שואל  שאינו כלומר ,

עביד . לטב רחמנא  דעביד  מה דכל  ויודע  בתמימות הכל

קודש' אמרי  ב'לקט  איתא  גררא , ב (בעלזא)אגב אליהו, של כוס אצל וז"ל , היותי 

הגה"ק מר� אדמו"ר  הה "צ(מהרי"ד)שולח�  לבנו  אמר  חג התקדש בליל  זי "ע  מבעלזא 

נ"י  שלו� אפטא)מו"ה  אב"ד כוסות ,(לימי� ד ' שותי� למה  הידעת  ילד , עוד  אז  שהיה

אחר כוס עוד  ישנו הנה לו ואמר וכו '. והוצאתי גאולות  ד ' נגד  הוא  כי  ה� , ואמר 

והוסי� פסח , בליל ישראל  בתי לכל הול�  ז"ל  אליהו כי אליהו , של כוס אותו  שקורי� 

אותו, שרואי� צדיקי� שיש אומרי�, הרבהלומר, ואמר, לשמי� , עיניו נשא ואח "כ

עושי�  אותו ,(אלו)יותר  שרואי�  מאות� ומאמיני�  אותו רואי� ש� עכ "ל שאי� (הובא

לספר') 'מרבה .בש�

זי "ע הרי "� ' ב'ליקוטי  כ�  כתב צדיקי�)וכבר שבחי רבינו(ער� הפליג אחת  (החי'פע�

ההגדההרי"�) באמירת  פסח  שבליל וסיפר  זצ"ל , ביהודה הנודע הגאו� של  מצדקותו

מכל  הנביא  אליהו את  ומלווה הול�  היה חמת� שפו� כשאומרי�  הדלת  כשפותחי�

ואמר  ביתו, שאצל  עצמו)המדרגות  היה(על א�  הנביא  אליהו  את רואה  שהיה לא
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הול� היה לכ�  שבישראל , אחד לכל  אז בא  הנביא שאליהו שלימה באמונה  מאמי� 

אליהו. מגילוי  גדולה הוא  כזאת ואמונה אותו, ומלוה

סופר' 'מכתב ספר על  מרי�' 'באר קי:)בהגהות  �ד אאמ"ו (ח"א נוהג 'היה  כתב

זצ"ל  זי"ע)הגאו� קראקא אבד"ק סופר שמעו� רבי הגה"ק ילדיו,(ה"ה את  [לזרז] להתחרות 

האפיקומ� לגנוב ביד� יעלה  א�  הסדר, בשעת  שולחנו על סמוכי�  שהיו ונכדיו בניו

מראשותיו'. מתחת 

זצ"ל ומביא  קארניצער  דוב  שמואל רבי הגה"צ שהיה  בימי�  שהיה מעשה ש�

להסב  וזכה לימי�, צעיר  על� זצ"ל ] סופר הגר "ש של חתנו  עקיבא  רבי  הגה "צ [ב�

האפיקומ�, את  לגנוב  שנוהגי� הטע�  מהו הגר "ש את  שאל זקינו, אצל הסדר בליל 

כדרכו. קודש אש בהתלהבות ההגדה באמירת  המשי� רק דבר , לו השיב  לא  הוא א� 

שאלתני לו, אמר  וכה זה , בעני�  עמו לדבר והארי� הגר"ש אליו  פנה הסעודה בשעת 

שהאבות אלא  עוד  ולא  הסדר , בליל האפיקומ�  גונבי�  שהתינוקות  ישראל מנהג  על  בני

טע� נמצא  ולא  זו , לגניבה והרצו� �החפ בה�  שיעוררו עד  בה�  ומתחרי�  מתגרי� 

בגמרא  שמצינו  והג� זה , קט.)למנהג  מכל (פסחי� תינוקות ', ישנו שלא  מצה ... 'חוטפי� 

אחר בורי� מנהג אינו ומסתמא  דווקא , גניבה  בדר� למה  בעי  טעמא  אכתי מקו�

הרהרתי ולא  לדבר טע�  שמעתי לא  כי  אגיד , והאמת  ישראל, תפוצות  בכל  שנתקבל 

הגו� טע�  הראשו� ברגע מיד  בדעתי עלה  ככה על ששאלתני  ועתה  הנה , עד  בו 

תירו� ,לכ� , בלי קושיא לסבול להרגיל�  כדי  תיכ� ל� עניתי  ולא התאפקתי  ואמנ�

ובמצות  בתורה האמונה עול  עצמו על  האד� שיקבל השלימה, העבודה פרי  כל  זה כי 

יתבלבל אל דעת� לסו� ולרדת  להבי� השכיל  לא דעתו מקוצר א� וא� חכמי� , ומנהגי 

באמונה , דבריה� יקבל  אלא  הקושיא זה.מחמת  בעני� מוסר  לו לומר  והארי�

בלילה מעשינו כל  כי  בני , דע ואמר  – קושיתו על תשובה  לו  השיב לאחמ "כ

חז"ל  שאמרו כמו במצרי� , עמנו שעשה  וניסיו ה ' חסדי  להזכיר  קטז.)הזה (פסחי�

שהיה גדול לנס זכר  נעשה לא  מדוע  יפלא ולכאורה וכדומה, לטיט ' זכר 'חרוסת 

בפרשת מעידה התורה  הרי לאיש, לשונו כלב �חר לא  מצרי�  יציאת  שבליל - ש�

ז)בא ישראל (יא בני  בי� 'ולכל  ה ' יפלה אשר תדעו� למע� לשונו... כלב  �יחר לא

ישראל ' ובי� גדול מצרי�  פלא  זה  שהיה  הרי  ש�), שמעוני בילקוט יגרע(ועיי� ולמה ,

הזה. מהלילה  מעשי� שאר בי� וזכר   �Ł לו קבעו לבלתי  זה  נס של  ֵחלקו

פסחי� במסכת  חז"ל  אמרו כבר  כלבא '(קיג.)אול� בה  נבח  דלא  במתא  תדור 'לא 

כלבי�) בה נובחי� שאי� בעיר תדור מאויבי�(אל בעליה� על  'שומרי�' דהכלבי�  רש"י  ופירש ,

הצור�)ומגנבי�  לעת נביחת� ידי היה(על לא  לשונו' כלב �יחר ש'לא  זה  שבליל  נמצא  ,

תבי� ועתה  ובטח, בהשקט מעשיה� במחש�  לעשות  הגנבי�  יכולי�  והיו שמירה , ש�

האפיקומ�  את  גונבי�  שלכ�  בחברתה, מתורצת  חדא קושיא  כי  הוי– זו גניבה  כי 

לשונו  כלב �יחר דלא לנס גניבות .זכר הרבה היו נבחו לא  שהכלבי�  מכיוו�  דרק ,
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ù"éøì ú"ìãä ïéá áøòìיטêåôäì äáøãà ,
.ãçà 'ä Y ú"ìãì ù"éøî

בשמים שנגזר כמו הוא  הכל – שנאמר כמה
ממעל

ììëáøøáúéù ,äèåùôä äðåîàä
øòö ìëù íãàä ìöà úîàúéå

øùôà éàå ,ìòîî ãåãîå ìå÷ù áåàëîå
åøòöî òåøâì åà óéñåäì íìåòáù äéøáì

àúøåô åìéôàכäìéôúá éúìåæ]כאïëå ,[
íéøöîä åðúåà åòøéå' ,äãâää ïåùìá åæîø

...øîàðù äîëåðåðòéå...øîàðù äîë
÷òöðå...øîàðù äîëäù÷ äøåàëìå ,'

äîë' øîåì äãâää ìòá íéã÷ä òåãî
øîåì åì äéä ,íù åéøáã ìë ìò 'øîàðù

דור 'יט . מדור בעמלק לה ' 'מלחמה  דהנה לומר , יש כתוב עפי "ז טז יז שמות (בתורה

דר') 'דר - בדר�'חסר קר� 'אשר  בסיבת  יח)היא  כה הדל "ת(דברי� את  שהפ� 

וחלילה בעלמא , מקרה בדר� הוא  שהכל  מחשבה ישראל בני  בלבות  שהכניס לרי"ש,

בעול�. פרטית  השגחה אי�

כאמור, ה 'סדר ' ליל  יסוד הנרמזר 'לת ד'וד ס'וזה המקרה קליפת  את  לבטל  יש,

ותחילת היסודות  כל  יסוד  וזה  פרטית , השגחה  על המורה בדל "ת ולינקוט  רי "ש באות 

ויקרא פר ' יצחק  מנחת  בספר  [וראה  חיי� באלוקי�  באמונה  להתחזק המעשי� כל

זה]. בעני�  שהארי�  מה

נגזרכ. לא  א� צער  שו� עצמו  על להביא  יכול  אינו  עצמו האד� שג�  זה, ובכלל 

איתא הק' האר "י  של הקערה בסדר  שהנה מלעילא . כ�  כנגדעליו  מרור תפארת  ,

ובא בקערה , מעמידי�  שאנו ה'סגול' בתחתית  ושניה� – יוס�  כנגד חזרת  יסוד  יעקב,

ועשו  דינה  בלב�  יעקב של  שצרותיו לאד� נראה שהנה וללמדנו ביניה�, להשוות 

האומרי� רבו לכאורה פוטיפר ואשת  האחי� ע�  יוס�  צרות  א� השמי� , מ�  אליו  הגיעו 

ומכא� אחיו, אל הל� וג� אותו, לשנוא  לה� שגר� ע"י – בידי�  לעצמו גר�  מדוע 

לומר הסגול  בתחתית שניה�  עומדי�  ולכ�  שמי�, בידי  הכל  בידי�  הנעשה  שג�  נלמד 

ה�. שמי� בידי  'ידיו' ג� לעצמו...כי  רעה גור�  אד�  ואי� שקולי� , ששניה� 

הכתוב מלשו� דייקו ד )וכ� כג  כי(תהילי�  אתהאל�'ג כי רע אירא לא צלמות  בגיא 

' מהו שלכאורה ולהכניס אל�עמדי', ליל�  החליט  שמעצמו אד ראית וכי צלמות ' בגיא 

כי 'ג לומר  צרי� והיה שמה, כרחו בעל אותו מוליכי אחרי הרי צלמוות, לגיא  עצמו

כייוליכוני  'ג או שנראהאתהל�' – לנזיקי�' 'גרמא עצמו הוא  א שאפילו אלא  וכיו"ב, '

באמת כי רע אירא לא  כ� ג צלמות , בגיא ליל� לעצמו  גר עמדישהוא ומ�אתה ,

רע . מכל  להצילני עמדי הקב"ה ועדיי� היזק, מקו לאותו בעצמי שאל� הזמינו השמי

הגמרא כא . לדברי  בפירוש�  יונה' רבינו 'תלמידי כתבו ט:)כה על (ברכות 'וא� וז"ל, ,

הפסקה, שאינו והטע�  דמיא ', אריכתא  כגאולה  בגאולה, השכיבנו לומר  דצרי� גב
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,'åëå åðåðòéå ,íéøöîä åðúåà åòøéå Y ãéî
øúåé äîåàî ùãçî ÷åñôä ïéà éøäù
óéñåî åðéàå .ïëì íãå÷î øîàù äîî
éùåãéç'ä ùøôîå ,ïåùàøä åøáã ìò íåìë

íðåùìá ïàë ùé æîøù ò"éæ 'í"éøä
ìà òéâîä øòöå éåðéò ìëù ,ùåã÷ä

àåä éøä íãàäíéîùá øîàðù äîë
ìòîîäøåùîáå ì÷ùîá äãîá ,כב¯

היו  מצרי� , את  לנגו�  הש�  שעבר שבשעה הוא , הגאולה מעי� שהשכיבנו  מפני

בתיה� מפחדי� , אל  לבא המשחית ית� ושלא  דברו לקיי�  לבורא  שדר�ומתפללי�  .

ש החטא .הצדיקי� יגרו�  שמא  תמיד  לומריראי�  התקינו התפילה  אותה וכנגד

ובואנו  צאתנו וישמור רע , דבר מכל הש� שיצילנו לאמרו השכיבנו שהתקינו וכיו� .

דמיא . אריכתא דכגאולה הפסקה הוי דלא  -אמרו הגאולה בשעת  שהיה מה כנגד 

ד)כתיב כב. יג היינו (שמות לא  'וכי רש"י  ופירש האביב', בחודש יוצאי� את�  'היו�

שהוציא שגמלכ�, חסד  ראו לה� , אמר כ�  אלא  יצאו, חודש באיזה  יודעי� 

וכי פלא, והוא  גשמי�', ולא  צינה ולא  חמה לא  לצאת , כשר  שהוא  בחודש אתכ� 

אודות לחשוב בלב� מקו�  נשאר לגאולה ' ומשעבוד  לאורה  'מאפילה צאת� בעת 

לו  שנעשה בשעה כאלו בזוטות  יחשוב דמי  וכדומה, בחוצות  השוררת  וצינה ' 'חמה 

קפצו  אשר  ה 'מלחמה', בימי  חרב פליטי אות�  אל  נא ל� כזה , ונפלא  גדול נס

הא� אות�  ושאל לחיי�, ממוות  ניסי�  בניסי וניצלו נסיעת� באמצע המוות  מרכבות 

שהנשאל  בוודאי  שלג, או גש� ירד  הא�  יבש, או  לח  קר, או ח� הה� בימי� היה

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

לאו. או  גש� יורד  א�  כמימרא  לרגע לחשוב 

ועוד כס� רובל אלפי�  אלפי  חברו את  שהלווה  לעשיר דומה , הדבר למה הא 

שלוה, הבודדות  הפרוטות  את  המלווה לו יזכור  החוב פרעו� בעת  וכי  פרוטות , כמה 

הגדול . בסכו� ומתבטלות  נבלעות  שהפרוטות  מפני  טעמא , והיינו שלא , פשיטא 

בתכלית פעלו  תמי�  הצור כ�, הדבר אי�  הקב"ה אצל כי  דרכה, תורה האמת  אלא ,

מדוקדק בחשבו�  א�  כי השמי�  מ�  יורד  דבר שו�  ואי� בעול� מקרה  אי� השלימות ,

השערה'. 'חוט  כל  יותרעל  זה בכהוא  אפילו בהפסד ולא  בריווח לא  לאד� יגיע  לא 

מדוקדק בחשבו�  שמיא  מ� לו שנקצב  מצרי�,ממה מיציאת  ללמוד  האד� חובת  וזו ,

ובמשקל . במשורה במידה נפסק  כגדול קט�  דבר שכל  בדעתו שישריש

קמאי  בה  שרמזו כמו יוס� , במכירת  שהחלה  למצרי� בירידת�  היה (הסבא וכ�

ועוד) בפסוקמקעל� רש "י  כה)בדברי לז אורחת(בראשית והנה ויראו עיניה� 'וישאו

פרס� 'למה  וברש "י  ולוט ', וצרי  נכאת  נושאי� וגמליה� מגלעד, באה ישמעאלי�

לשאת ערביי� של דרכ�  שאי� צדיקי�  של שכר�  מת� להודיע  משא� , את  הכתוב 

ולכאורה רע '. מריח  יוזק שלא  בשמי�  נזדמנו ולזה  רע , שריח�  ועטר� נפט  אלא 
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øúåé åéìà òéâé àì àåäã ìë øòö åìéôàå
åì áö÷ðäîכגåðåðòéå' àëä éøîà÷ã åðééäå ,

'øîàðù äîë äîëכד¯ Y åðúåà åòøéå ,
øîàðùכה.

עול�, לדורות  אביו  מבית  ולהרחיקו למכרו כשעומדי�  – כזה שפל במצב  וכי קשה ,

ריח איזה מינה' 'נפקא  איזה אז היש ובגשמיות  ברוחניות  בגורלו יעלה  מה  דעת  מבלי

לאו. או טוב ריח  א�  סביבו יותרנוד�  צער שו�  האד�  על  מביא הקב"ה שאי� אלא ,

נימא כמלא  אפילו עליו  ה'מכירה',מהנקצב  לעצ� בנוס�  עליו נגזר לא  רע' ש'ריח  וכיוו� ,

כמנהג�. שלא – ולוט ' צרי  'נכאת  הערביי�  עמ�  שישאו השמי� מ�  היודעסיבבו

בפלס  מדוד עליו בא אשר הצער שכל ביודעו ולברכה, לטובה  חייו ישתנו  זה , 'עיקר'

השלימה.ומידה , לטובתו לו  מהמגיע יותר השו� כקליפת  אפילו יצטער לא  ולעול� 

עניאכג . לחמא  'הא  אומרי� ההגדה בתחילת  דהנה  רמז, למצוא  יש צחות  ובדר�

הסדר בליל  אוכלי�  שאנו שהמצות  משמע  דמצרי� ', בארעא  אבהתנא אכלו די 

ישראל  בני שאכלו למצות  זכר מצרי� ה�  �מפורשבאר בתורה  שהרי  קשה , ולכאורה ,

דכתיב  לד)איפכא , יב מצות(שמות שאכילת  הרי  ,'�יחמ טר�  בצקו את  הע�  'וישא

ישראל  שאכלו המצות  כנגד  ממצרי� היא  ההגדהבצאת� בנוסח  שאומרי�  וכמו ,

אוכלי� ' שאנו זו להחמי�מצה  אבותינו של בצק�  הספיק  שלא  שו� על מה, שו�  על

וגאל�'. הקב "ה המלכי� מלכי  מל�  עליה�  שנגלה  עד 

כדר� מצות  אוכלי�  היו במצרי�  ישראל בני שהיו השני�  כל כי לומר , יש ואולי 

מצות  שאוכלי�  בפירוש העבדי�  להרא"ש חיי�' ב'אורחות ה'אב� (עי' בש� ויאפו, ד"ה להגש"פ ו

ממצרי�עזרא') צאת� ולקראת  הלז . ה 'יבש' בלח�  קצה ישראל בני  של נפש�  והייתה ,

מ'גזירה ' ג� ננצל ואז ממצרי�  נצא  הבוקר  באור היו� למחרת  הנה  – שמחי�  היו

א� מעדני�, מיני  ומשאר  בשמ�  משוחות  מחלות  נפשנו ותתענג מצה , אכילת  של זו

אותו  אלא  אכלו לא  לגאולה  משעבוד  שיצאו לאחר שג� הקב"ה  סיבב - למעשה

שינוי. כל  ללא  במצרי� שאכלו עוני  לח� 

חיי� חוקי  במצרי�',ללמד�  לפרעה היינו ש 'עבדי�  מחמת הלח� את אכלו שלא 

ה�  אוכלי� עדיי� שנגאלו לאחר שא�  לכ�, והראיה ית'. רצונו היה שכ� מפני  אלא

'מצות'. אות�

ש�  פלוני למקו� אל� כא�, מצבי  רע  כמה אוי  בעצמו האד� ידמה שלא  ומכא�,

לטובה , מזלי  ישתנה  וכ�  כ� אעשה  א�  מצבי, ויוטב  ישתנה כל בוודאי  לו  יועילו לא  כי

מקו� ובאותו ממעל, משמי�  עליו ונגזר  שנאמר  כמה  יהיה והכל  שבעול� , טצדקי 

לו. המפריעי� אות�  אחר ממקו�  כבר  יצוצו  החדש

הרי "�'כד. ה'חידושי  ביאר תרנ"ד)עוד  שבה"ג אמת בשפת שמכל (הובא ללמדנו שבא 

ו'סבל' 'צער' אי� כי  בתורה, 'פרשה' נעשה מהמצרי�  לנו שהיה  וצער עינוי 
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הצרה תכלית  – גדול  ברכוש יצאו כן ואחרי
הטובה את להביא 

÷"äøäìò øæåç äéä ò"éæ 'úîà éøîà'ä
ò"éæ ì"øäîä éøáã(é"ô 'ä úåøåáâ)

÷åñôä ùåøéôá(âë äî úéùàøá)åéáàìå'
áåèî íéàùåð íéøåîç äøùò úàæë çìù
,'äæä ïåáùçë Y úàæë' ,é"ùøáå ,'íéøöî
é"ùø úðååë äî øåàéá êéøö äøåàëìå
æîøì àáù àìà ,'äæä ïåáùçë' åøîàá
ìòîî ìäðúä 'äøéëî'ä ïéðò ìë éë åì
íéçàä ìò ñòëé àìå ,÷ã÷åãî 'ïåáùçá'
íúòãî ïë åùò àì íä éë ,åäåøëîù

'øåîç'ë åéä íäéùòî ìë ÷ø ,íúøéçáîå
ìòåô àåäå Y åðåãà ïåöø úåùòì çøëåîä
ïë åîë ,ìòåô äî òãåé åðéàå åðåãàì
åòãé àì ä¯é éèáù ¯ íéùåã÷ä íéçàä
éøäù ,íúìåòô úøèî úà äøéëîä úòá
éãë äúéä íéøöîì íúãéøé úéìëú
éãéì àéáäì ,áòøä úåðùá íñðøôì
ãéúòì åàöéù ,'íéøöî áåèî íéàùåð'
øîåì ùé ø÷éòáå ,ìåãâ ùåëøá íéøöîî
ìàøùé åëæ íéøöî úãéøé éãé ìò éë
ìéì' ¯ áâùðå ùåã÷ äìéìì íìåò úåøåãì
äáåèì äéä ìëä éë àöîð ,'íéøåîéùכו.

נשל� ובזה  לשלמותו, להביאו  זה  הרי  האד� על העובר כל אלא  חשבו�, וללא  לחינ�

ה 'תורה'.

'תפילתכה. כדוגמת  דבר , של  תוקפו הוא  דבר כל  וסו�  שסיו�  הוא , ידוע  כלל

ב'משנה תמצא  [ולכ�  הוא  בסופו  יו� של  תוקפו כי והיינו הכיפורי� , ביו�  נעילה'

זה כי  ולמעשה, להלכה ה' עבודת  בעניני  מסיי� סדר  כל  שבסו� להרמב"� , תורה '

קצת יש זה ולפי  ולקיי� ], לעשות  לשמור  ההלכות , מכל העולה והעיקר  התוק� 

גדיא '. 'חד  בפיוט  הוא  שימורי�  ליל  'סדר' של  גמרו מדוע  לתמוה

עד האד�  בלב האמונה  את  להשריש - הסדר כל  של ועיקרו תוקפו  כי  י "ל אכ�,

גדיא ' ב'חד  אנו רואי�  וכ�  חשבו� , פי על  ומתנהל  הוא  מושגח  ה'דומ�' שא� שידע 

וב  באכזריות , החתול בשיני  שנטר�  על מתרע� בעיני�שהגדי נראה  מעשה שעת 

לשו� הרע שלא  א�  על בדמו מתבוסס  הגדי  כי  ח"ו, דיי�  ולית  די�  דלית  ֵגשמיות 

יבוא שמיד  האמת, א�  שלמה '. כ 'סעודת  ונהנה אוכל  הרשע החתול ואילו בריה,

שמי� חשבונות  פי  על  הכלב  א�  ייענש ולאחמ"כ הדי� , חומר  בכל ויענישנו הכלב

שו� ואי�  מדוקדק  בחשבו� מונהג הכל  העול�, ענייני בכל הוא  וכ� המקל . ידי  על  -

הזה. בלילה  העבודה עיקר  וזה בעול� , מקרה

כוס כו. הסדר  בליל להוסי�  המנהג את  לבאר זי "ע ה'חיד "א ' הגה"ק בש� מובא 

שותי� אי� מדוע וג�  אליהו', של  'כוס יקרא  ובש�  כוסות ' ה 'ארבע על  חמישי 

חז"ל  דברי  את  להביא  ומקדי� הכוסות, ד' כשאר פ"ג)אותו רבה עול� א�(בסדר כי  ,

מאות ארבע במצרי�  משועבדי�  להיות  אבותינו  על היה  עליו�  גזירת  פי שעל

(וזה מרי� , של מלידתה  - שני�  פ"ו רק היה  בפועל השעבוד  א� שני�, ושלושי�
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שנה, עשרה ושש מאה  ממצרי� ישראל  שיצאו עד  לוי 'משמת  המדרש אי� לשו�

ש�  על  שנקראת מרי�  של כשנותיה שני�  מפ"ו פחות  ולא עליו  יתר שעבוד 

גאו� המרירות  ניסי� רבינו של  דבריו את  להביא  מקדי� עוד  לרבינו '), המעשיות (ספר

וירא) בפרשת בווארשא, תרנ"ט בשנת שיו"ל ספורי� ילקוט בספר מובא – גאו� מדרשניסי� המביא 

ונתגלה השמי�  מ� לו נענו אליהו ', 'גילוי  לו שיהא התענה לוי  ב�  יהושע שרבי  חז "ל

להתלוות שברצונו יהושע רבי  לו אמר  רצונ� , מה ושאלו, בפני� , פני� אליהו  אליו

א� א�  דבר תשאלני  שלא – לכ� אסכי� אחד  בתנאי  א� אליהו , לו אמר אליו,

תשאלני א�  כי  סובלת� האד� דעת  שאי�  ותמוהי�  משוני� דברי�  בהנהגתי  תראה

לדר�. כאחד  יצאו ואכ� כ� , על  יהושע רבי  לו והבטיח  ממ�, להיפרד  מוכרח  אהיה

וכנכו�, כדת אורחי� ' 'הכנסת  בה�  קיימו אשר עניי�  בבית  לנו  הראשו�  בלילה

עזב� בעת  ממחרת  ויהי  יד�, השיגה אשר  כפי  נדיבה  ביד  צרכיה�  כל  לה� וסיפקו

העול� לבורא  בתפילה מעתיר התשבי  אליהו את לוי ב�  יהושע רבי  שמע  הבית , את

לוי ב�  יהושע רבי  של פליאתו  מאד  גברה תמות , המארחי�  של  היחידה  שפרת� 

אליהו  את ושאל ברוחו לעצור  היה  יכול  ולא  טובה ', תחת  'רעה  לה�  ישיב מדוע 

למעשה קוד�  תנאי  עמ�  התניתי  לא  וכי  אליהו  לו ענה  דבר , של לפשרו הנביא 

אשר וקמצ�  כילי  של לביתו ויבואו ממחרת  ויהי הנהגתי ... את  להבי� תחקור  שלא 

אכילה בלא  בביתו וילינו  ביתו אל  להיכנס  לה�  הניח  בקושי  וא�  כלל , כיבד�  לא 

שאליהו  יהושע  רבי  ראה בבוקר  ויהי  העשיר , בבית  כותל נפל  זמ�  באותו ושתיה ,

נוספה ובזה  מעצמו, ייבנה  זה  בבית אשר  הרעוע שהכותל בתפילתו מעתיר הנביא 

הנביא אליהו את  שאל  לא  שוב  הבטיח, שכבר  מכיוו�  א� פליאתו, על פליאה  לו

הכנסת לבית  ונכנסו העיירות , לאחת  ובאו  נסעו מכ�  לאחר התמוהי�. מעשיו על

בירכ� מש�  בלכת� כלל , כבוד  בה�  נהגו ולא כהוג�  שלא  העיר  אנשי  נהגו דש�,

תמיהתו  את  יהושע  רבי  כלא  ושוב ומנהיג , ראש יהיה  מה�  ואחד  אחד  שכל  אליהו

ויחנו  נסעו מש�  הנלוזה, הנהגת� בעד  יברכ� מדוע שאלו ולא מאד  עד  הרבה

בירכ� וכיאות , כראוי אורחי� ' 'הכנסת  בה�  קיימו המקו� אנשי העיירות , באחת 

אחד . ראש א� כי  לה� יהיה שלא  התשבי

על  לוותר אומר וגמר  בנפשו יותר עצר  לא  זאת כל  יהושע רבי  כראות  ויהי 

אליהו  ענהו דברי�. של  וסוד� פשר�  לו שיתגלו ובלבד  הנביא אליהו ע� ההליכה

עניי� אות� אצל שהינו בה  שעה באותה - לאשורו  דבר  דבר לו וביאר הנביא 

שרציתי(הראשוני�) ומכיוו�  הבית , בעלת  על רח "ל מיתה  גזרו ממעל שבשמי�  ראיתי 

שיקח שבשמי�  לאבינו  התחננתי  אורחי� בהכנסת  כבוד  בנו  שנהגו על  לה�  להיטיב

אותנו  קיבל שלא  השני  המארח אמנ� האשה. נפש עבור  נפש כפדיו� פרת�  את 

יגלה הגדר את  בעצמו יבנה וא�  הכותל מתחת  טמו�  גדול  שאוצר ראיתי  כראוי,
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äðäåùøãîá àúéà(á ãö ø"øá)áåè åäî
íéøöîYìåô ìù ñéøâ äæïéàå .

äàø äî ,éðåùøã àìà íéøîåà íéøáãä
àìå ,ìåô éñéøâ à÷ééã åéáàì çåìùì óñåé
íäù áåúëä íäéìò ãéòäù àìà ãåò
íéìåòîäå íéáåèä íéøáãä Y 'íéøöî áåè'
ì"øäîä øàáîå .úåçô àìå íéøöîáù

(é"ô 'ä úåøåáâ ,íù äéøà øåâ)ðäùá÷òé ä
åæù òãéù éðôî íéøöîì ãøéì àøééúä
çìù êëéôìå' ,ìàøùé éðá úåìâ úìéçú

åéìà óñåéáåè àåä úåìâä éëåéäé éë ,
,úåìâå ãåáòùä çëî íéáøå íéøô ìàøùé

áéúëãë(áé à úåîù)ïë åúåà åðòé øùàëå
ïéñéøâ åì çìùù åäæå ,'õåøôé ïëå äáøé

ש� לחפור יצטר�  ולא  מעצמו הכותל  שייבנה התפללתי  לכ�  ויתעשר, האוצר את 

בעיירה כשהיינו לעולמי� . המעות  אלו את  ימצא  לא  וכ� כבראשונה , להקימו כדי 

במקו� כי לראש, יהיה  מה�  אחד  שכל אות� ברכתי כראוי אותנו קיבלו לא  בה

את ברכתי  טעמא  מהאי וממש בלעו', חיי� רעהו את  'איש הרי המושלי�  שרבי�

יזכו  זה  ידי  על כי  אחד  ראש ורק  א�  לה�  שיהיה  - כדבעי  שכיבדונו העיר  בני

ורעות . שלו� ואחווה  לאהבה

השכל, מוסר החיד "א  מלמדנו  זה ראו ממעשה לפי  ה'טובה' למדוד לאד� ת שאי� 

האמונה , בעי� הכל לבחו� עליו  אלא  בשר, עיני  - פעמי� עיניו שקרהו כי לאד�  ונראה

שאינו אסו�  באשר  ובוכה צועק  והוא  פרנסתו, כל שממנה היחידה  פרתו  כמיתת 

ממוות ביתו מבני  אחד  נפדה זה שבזכות  בזמ� בו ככה, ה ' לו עשה  מה  על מבי� 

לחיי�.

פ"ו  למספר עולה כו"ס בני(86)והנה שיהיו הייתה הבתרי� בי� ברית  וגזירת  ,

ת "ל מספר  תחלק  וא�  במצרי� , שני�  ושלושי�  מאות  ארבע (86)לפ"ו(430)ישראל

הראשוני�  חלקי�  ד ' והרי  חלקי� , ה' ביד� חלק)יעלו כל שנה 86 של חלקי� היו (ד' לא 

כאמור השעבוד  קושי  עליה�  היה האחרוני�  בפ"ו ורק  בפועל, משועבדי�  ישראל בני

ש'כו "ס' שני�)[והיינו פ"ו בפר�].(מספר בה� שעבדו האחרוני�  פ"ו כנגד  הוא  החמישי 

פ"ו  ארבעה מאות�  נפשנו ופדות  חרותינו  על להודות  הכוסות  ד ' את  שותי� לכ� 

ישראל  בני ע� על השעבוד  חל לא  עדיי� בה�  חולי� הראשוני�, חיי� בתורת כתב (וכ�

באצא.) דהרי החמישי , הכוס  את  'טועמי�' אי� טעמא  שמהאי  החיד "א  ומוסי� ,

העבודה, מ�  ישראל  בני  נאנחו שבה�  האחרוני� שני�  פ"ו  - החמישי  החלק על  לרמז

כמה יודע  מי  כי  אלו, שני� פ"ו של ו'טעמ�' סיבת�  נדע לא  שלעול�  לומר  ובא 

אליהו' של  'כוס זה כוס נקרא  הוא  כ� ש� על בחובו. הצער טומ�  ערו�  לאי�  טובה 

ולהשכיל  להבי�  לוי ב� יהושע  דרבי במעשה בינה  אילפנו אשר  הוא  האמת כי  שאי�

הדבר כ�  יותר  הדבר  שיקשה דכמה והיסורי� הקושי  כפי אלא לעיניי� , הנראה כפי 

בכפליי� . ורחמי�  ישועה מצמיח
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íé÷ìçì íéøåáùä íéìåô íäù ,ìåô ìù
íäå íééçéøá íúåà íéðçåèù éãé ìò
åéä äæ ïåéîãëå ,íéáø íé÷ìçì íéøáùð
íúåà åãéáòäù ,íéøöîá ìàøùé éðá
óåâä úà úëøôîä äù÷ äãåáòá' êøôá

'åúøáùîå(áé à úåîù é"ùø ïåùì)éãé ìòå ,
åãìéù ,äùéù äùòð ãçàîå åáøúð äæ

.ãçà ñøëá äùéù äùéùøîàù åäæå
êåúî à÷ééã éë ,øîåì ,'íéøöî áåèî'
äìåãâ äáåè íäì çîöú íéøöî ãåáòù.

בזכות  והפרט הכלל  גאולת – האמונה  בזכות
האמונה

áúëìù åúçèáä øåàéáá ééçá åðéáø
íå÷î(âé áé úåîù)íãä úà éúéàøå'

òðåî íãä ïéà' .ì"æå ,'íëéìò éúçñôå
êãîéì ìáà .óâðä àéáî åúòéðî àìå óâðä

,áåúëääðåîà ä"á÷äá ïéîàäù éî éë
úîéàì ùùç àìå åðåçèá åá äìúå äîìù

úáòåú àéñäøôá çáæå ,åúøæâå äòøô
íéøöîïáø÷ì ïñéð ã"éá åèçùù äùä àìä éë)

(íéøöîä ìù íìéìà àåä çñôçñôä íãî ïúðå
÷éãö äæ éøä ,óå÷ùîä ìòå úåæåæîä ìò

¯ ä"á÷äá çèáååéìò ïéâéù àåä éåàø
úéçùîäå óâðä ïîì"ëò ãîìð,כז' ïàëîå .

ä"á÷ä ïâéù éåàø äùòð 'äá çèåáäù
åäøîùé ,úéçùî éðéî ìëîå óâð ìëî åãòá

òø ìëî åäìéöéå 'äכח.

ïëåò"éæ 'íééðéò øåàî'ä ÷"äøäî áéúë
(åö úùøô)äéä íéä ìò ,äðä .ì"æå

ë"àå ,äøæ äãåáò éãáåò åìàå åìà âåøè÷
êà ,åìàâð êéà úîàá äù÷íéøöîá

äéåäë ,äìéìá øãñä ìë ìàøùé åùò
íéøôñî åéäå ,íéùåò åðàù åîë äúøåöëå

íéøöî úàéöéá(íäì úåéäì äãéúòä)åéäù ¯
,íéàöåé åéäé éàãåáù íéðéîàîïúåàáå

ïéãéúò ïñéðáå åìàâð åëéùîäù íéãñçä
ì"ëò ,ìàâéìכט.

הפסוקכז . על  ה 'ספורנו' שכתב כמו האמונה, על נצטוו במצרי� דרכ� בסו� (יב וא� 

לדר�,יא) מזומני�  - חגורי� מתניכ�  וז "ל, חגורי� ...', מתניכ�  אותו תאכלו 'וככה

מתניו וישנס מו)כעניי� יח א בהיות� .(מלכי� יתבר� , בקל  מסופק בלתי ביטחו�  על להורות

כלא בבית בעוד� לדר� עצמ� עכ "ל .מכיני� ,

יונהכח . רבנו בדברי  מצינו הבטחו� ובמעלת  ה 'פחד ' בגנות  נוראי�  ג דברי�  (משלי

שנאמרכו) מה כה)לבאר  כט שיחרד(משלי החרדה וז"ל , מוקש', ית� אד�  'חרדת 

הצרה ומקרבת  אויב  ומגברת  מוקש ונות� לנפשו חטא  הוא הצורר או הגוי  האד� מ�

וד� , בשר  מזרוע יחרד  שלא  לאד�  ראוי כי בשכראליו, הצרה מ�  ישוגב  בה' ובוטח

עליו  לבוא  ראויה  הצרה שהיתה אע "פ עכ "ל .הבטחו� .

בראשית כט. בפרשת  דכתיב הא  על  זי "ע  הק' החיי� ' ה'אור כתב יד-טו)וכ�  שאמר(ד

שבעתיי� קי�  הורג  כל 'לכ� השי"ת  וענהו יהרגני', מוצאי  כל  'והיה להקב "ה קי� 

כי ומבאר , מוצאו '. כל אותו הכות  לבלתי אות  לקי� ה ' ויש� הואיוק�  זה  'אות'
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ïëåçñôä úåëìäá åðãîì(à äòú ç"åà)

ïéàù,'øåøî' úìéëàá 'äáéñä' ïéã
,úåøç êøã ìò æîøì äàá äáéñäã ïååéë

ìò æîøî øåøîä åìéàåúåìâìò àìå
úåøç'êøåë'ä òåãî ,øåàéá êéøö äúòî .

àåäù ¯øåøî(äöî íò).äáéñäá ìëàð ,
'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä íùî íéøîåàå

'äðåîà' ìò úæîøî äöîù ,ò"éæàúéàãë)

(÷"äåæá,àúåðîéäîã àìëéî àåäãïååéëîå
Y 'äöî'ä úà øåøîä íò ãçé 'êøåë'ù

,ãçà 'äá äðåîàäïéîàîåäáåèì ìëäù
äòù ìëáå úò ìëá åîò 'äåàôåâ äæá ,

'úåøéøî'ä ìë åðîî ìèáúúלøéôùå .

éðáë úåøç êøãá æà áñäì åì øùôà
íéëìîלא.

זה שם  לקריאת טעמים  - הגדול  שבת

äðäñðìåãâúáùá ìàøùé éðáì äùòð
'íìåò øãñ'á àúéàãë ,åæ(ä ÷øô)

ìàøùé éðá úàéöé íåé ,ïñéð å"è íåéù
àöîð ,úáùá éùéîç íåéá äéä ,íéøöîî
'úéáì äù' æà åç÷ìù ¯ ùãåçì éøéùòù
éôë ñð íäì äùòðå ,úáùä íåéá äéä

øåèä àéáäù(ìú ïîéñ ç"åà)ùøãîä íùá
øù÷å ,åçñôì äù ãçà ìë íäì åç÷ìå'

המצווה בזכות אות מצח�  על  שנרש� מצוות מקיימי  אצל הנהוג  ויקרא כמשפט  (זוה"ק

במכילתא טז:) ואיתא לאות'), לכ� הד� 'והיה יג יב שמות הפסוק ל'שמירה '(על הוא זה ש 'אות'

יהרגני 'עליה�  מוצאי כל  'לכ�  ואמר  שהודה אחר  רק – כזאת  שמירה לאות  זכה ובמה  ,

שעה– אפילו עמוד  יוכל לא מעליו שמירתו את הקב "ה יסיר שא� בעצמו שהכיר

על דקדושה  רוש� אות עליו וש� הבורא, עליו ריח� זה  בזכות המזיקי�. נגד אחת

האמונה על  כשכר  פניו,מצחו , זיו את  האירה אשר והיא  שבכל, שיכיר מי  בימינו , ג�

לו  וירווח המזיקי� מכל  ינצל עליו  הבורא לשמירת נזקק הוא ורגע .עת

ה 'שפתל. הרה"ק דברי  וידועי�  וצוקה . צרה  מכל האד�  את  מצלת  זאת אמונה 

זי "ע הרי "� ' ה'חידושי הרה"ק זקנו בש�  זי "ע ויל�)אמת ' הרי"�, אמרי אי�(עיי' כי  ,

ולכ� אליו. וישוב בו יכיר  אחריו, שיחפש בכדי אלא  מהאד� פניו מסתיר הקב "ה

מאת אותי  הקורות  שכל אני  יודע - ה'' אני  כי  'וידעת�  ואומר האד�  מכריז א�

ומבוטלי�. בטילי�  והדיני�  ההסתרה וכל פני� , להסתר טע� אי�  כבר ה�. הבורא 

קלוגער לא. שלמה  רבי הגאו� יוצר)והוסי� ידי מעשה דווקא (בהגש"פ היההללשלכ� 

בגמ' מצינו  שהרי  'כור�', לעשות  ס.)נוהג הזק� 'מעשה (ברכות באבהלל שהיה 

הכתוב  ועליו ביתי , בתו� זה שאי�  אני  מובטח אמר בעיר, צוחה קול ושמע בדר�

ז)אומר קיב שבגודל (תהילי� והיינו בה '', בטוח  לבו נכו� יירא  לא  רעה משמועה 

וממילא לטובה, אלא  אינו הקורה שכל  ביתו בבני  ג�  כ�  השריש בהשי"ת  בטחונו

את 'כור�' היה נמי טעמא  ומהאי  יירא , לא  רעה  ומשמועה כלל , ל'צווחה ' מקו�  אי� 

בקודש. וכדרכו דמהימנותא, במיכלא  'מרירות' כל להמתיק  כאחד  והמרור  המצה 
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íééøöîä íåìàùå ,åúèéî éòøëá åúåà
çñô íùì åèçùì åáéùäå ,íëì äæ äîì
ìò úåä÷ íäéðéù åéäå ,åðéìò 'ä úåöîá
ïéàùø åéä àìå ,ïäéäìà úà ïéèçåùù
ñðä åúåà íù ìòå ,øáã íäì øîåì

úáù åúåà ïéøå÷'ìåãâä:æô úáù 'ñåú 'éòå)

(åúåàå ä"ãלב.

äòåãéíéñçééî òåãî ,íéùøôîä úééùå÷
íåéì àìå ,'úáùä íåé'ì ñðä úà

'שבתלב. זו שבת  נקראת  מדוע לשבח טע� לית�  העול� מאמר  ידוע גררא , אגב

במקו� השבת  סעודות  את  זו בשבת  סועדי�  שאי�  העול� מדר�  כי  הגדול ',

ופינו  פסח לכבוד  המקו�  את  הכינו כבר כי  בשבתו, שבת  מדי ש� לאכול  שרגילי� 

ל� ואי�  הפסח , עבור  משלה  מוותרת  שהשבת  והיינו ,�החמ כל את כמיגדולמש�

הפסח . חג  לקראת  דרבה  הכנה  גופא  והיא לרעהו, עצמו משל שמוותר 

חיי� ' �ה'חפ הגה"ק כלשו� ממצרי� , יצאנו ה'חסד ' בזכות  ח"ב ואכ� , חסד (אהבת

בהערה) הכתובפ"ה, שאמר מה עלינו כא)ויקויי�  ב ובמשפט(הושע בצדק לי 'וארשתי�

חז"ל , ואמרו  וברחמי�'. חסד,ובחסד  צריכי� בעצמ� שה�  אלו, ומה הקב"ה  שאומר 

לגמל צרי� שאני עאכו"כ  ורחמי� , חסד מלא שאני אני, אלו, ע� אלו חסד  עושי�

בריותי ע� אליהוחסד דבי בתנא  דאיתא מה שזהו לי, ונראה פכ"ג). �סו כשהיו (רבה

יחד, וישבו כל� נתקבצו  במצרי�, יחד ,ישראל  ברית  חסדי� וכרתו גמילות שיעשו

זה ע� שבשמי�זה אביה� את  ולעבוד  ויעקב, יצחק אברה�  ברית בלבב� וישמרו ,

מה עיי"ש וכו', מצרי� לשו� ילמדו ושלא  אביה� , יעקב בית  לשו�  יניחו  ושלא  לבדו,

שו� שאי�  כשראו ה� , כי הוא , כ�  העני�  אלא חסדי� , לגמילות  ברית  הכריתות  היה

נתקבצו  עשו  מה יו� , יו�  ומתגבר  הול�  והשעבוד  פרעה , של מגזרותיו להינצל עצה 

לבדו, ה' בדר�  שילכו ביניה�, והסכימו לזה . לעשות  מה  עצה  וטכסו אחת  באגודה

ולשונ� . שמ� את  ישנו שעי "זולא  זה, ע�  זה  חסד לגמול יחד ברית כרתו  ג�

לבס  יבטלו וממילא עליה�, יתבר� הש� של  חסד למעלה  שליתעורר גזירותיו ו�

כדכתיב פרעה לגאולה , הסיבה  היה  זה שדבר לבסו� , היה כ�  ובאמת  יג). טו  (שמות

בפסיקתא  ואיתא  בעז�'. נהלת  גאלת  זו ע�  בחסד�  רנא)'נחית  רמז בשלח בילקוט (הובא

בחסד�  גאלת '.נחית זו 'ע� עי"ז חסד ... גמילות  זו

משה ע� הקב"ה  כשדיבר דבר  בראשית  תורה  שאמרה במה  צדיקי�  רמזו וכ�

ה)רבינו ו אומרווג� '(שמות צדיקי�  וביארו ישראל ', בני  נאקת  את  שמעתי  וג� אני 

ויתמלא רעהו  צעקת  את  איש ישמע כאשר  עול� , בורא של  הנהגתו היא כ� כי  –

ישמע ומכאוב, צער  כל  ממנו להסיר  לימינו  לעמוד  עליו ה'רחמי�  נאקתו ג� לקול 

ורחמי�. ישועה בדבר  ויפקדהו
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øàùë ,ñðä òøéà íåéá åáù ïñéð 'é
íäá åìçù ùãåçä íåéá åòá÷ðù íéãòåî
áäåà'ä ÷"äøä øàáîå .òåáùä íåéá àìå

ò"éæ 'ìàøùé(ìåãâä úáùì äèîùä ê"ð éèå÷éì)

Y ïñéðá 'éá ìàøùé éðá åîéé÷ù äîã
ïàö íëì åç÷å äøæ äãåáòî íëéãé åëùî

å÷áãå ,äååöî ìùíúîùðìë àøåáá ¦

úáùä íåé ìù åçåëá äæ äéä ,íéîìåò
àîåé àåäùàúîùðãá"ç ÷"äåæá øàåáîë)

(.äøלגíåéá åæ äìåàâ úåøåãì äòá÷ð ïëì ,
íéàöåé æàå ïéúîùðã àîåé àåäã úáùä

ùôðä úåìâîלד.

הקשות הגזירות  לביטול  העצה כי  ידענו הדורות  בכל הנה כי שמענו, 'חיזוק' דבר 

'התכנסות ' ידי  על  – היהודי�' כל את  כנוס  'ל� למרדכי  אסתר  שאמרה  כדר� הוא 

'ונשמרת� ' ממצוות  כאשר עתה  נעשה  ומה רחמי�, לעורר  ישראל  בני והתאספות 

מאחרי� ההתרחקות  גופא שהא  אלא , ע� ', ברוב  תפילה 'עצרת  לעשות  עלינו אסור 

אחד כל  כאשר ביותר, הגדולה  ה'אחדות ' היא  סכנה חשש לידי  להביא� שלא  בכדי 

ובריאות� ... אחרי� שלו� על זהירות  במשנה נזהר ואחד 

לצאתלג. אחד  כל  יכול כ�  מצרי�, מטומאת בנפש�  נגאלו השבת  שבזכות  וכש�

חז"ל  אמרו שהנה  שב"ק. ידי  על דמעיקי�  חבילי�  הני  ומכל שלו 'מצרי� ' מיני ִֵָמכל 

ט) כ שמות ברש"י הובא כאלו (מכילתא, בעיני� יהא  שבת , כשתבא  - מלאכת� כל  'ועשית 

משמואל 'מלאכת ב'ש�  וכתב מלאכה ', אחר תהרהר  שלא  עשויה, תרע"ז)� בש�(שלח

זצוק "ל אדומו"ר מפ"ק  שמעתי  וז"ל , זי"ע, נזר ' ה 'אבני  הרה"ק נוהגת אביו זו שמידה

האד�, ענייני שיתאפקבכל  לו אפשר א�  ר "ל, ביתו בתו�  חולה  לו שיש מי  אפילו

נפשו  בעגמת  יהרהר  ולא  יצטער שיתרפאולא  ז"ל בודאי  כאמר� יב.), ['הנכנס (שבת

אומר] מאיר ורבי  לבוא , קרובה ורפואה מלזעוק  היא  שבת  אומר החולה  את  לבקר 

רש"י וכלשו� עכ"ל. שתרח� '. היא  מלהצטער'(ש�)יכולה תכבדוה א�  שתרח� היא  יכולה

שאי�בה למדנו, האד� ' ענייני  בכל נוהגת  זו 'שמידה משמואל  הש�  דברי  ומכלל .'

חולה , לגבי  רק אמורי�  ומדווההדברי� צער מיני  לשאר ג�  שמסובב אלא  מי  וכגו� ,

בשבת וישמח  יגיל אלא  מלהצטער יתאפק שא� וכיו "ב, שתרח� בחובות  היא  שיכולה

לאורה מאפלה שיצא לו  .ומובטח

מדבש' 'מתוק  בספר  כתב ו)וכה אות פרחי, יצחק רבי אד� '(להגה"ק בני  ראינו ובעינינו

ושמחו  מצרת� דעת� הסיחו עצמו שבת וביו�  השבת, לקראת עד צרה שהגיעת� 

נהפ� שאבל� וזכו צרת� , על  בלב�  ודאגה  עצב  הכניסו  ולא  כראוי, השבת בשמחת

ופלא בנס מצרת� ונושעו לששו� '.לה�

אברה� 'לד. הגדול)ב'בית  שבת עני� ד"ה הגדול ה'יסוד(לשבת בעל  הרה"ק בש�  הביא 

סעודה שהכי�  ונישא  ר� למל� משל 'הגדול', שבת  לש� טע�  זי "ע  העבודה'

עשירות  במקו� עניות  שאי�  וכיו�  אוהביו, לכל צרכיגדולה כל את העבדי�  הכינו
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'ùåáì'äå(à óéòñ ìú ïîéñ)ïëìù ,øàéá
àéä éë ìåãâä úáù úàø÷ð

äá øîàðù ,äìåàâì äîã÷ä(âë â éëàìî)

àéáðä äéìà úà íëì çìåù éëðà äðä'
àåá éðôìàøåðäå ìåãâä 'ä íåéáéùäå ,

.'íúåáà ìò íéðá áìå íéðá ìò úåáà áì

÷"äøäò"éæ 'í"éøä éùåãéç'äâ ÷"ùù)

(åö÷,øåôéë íåéì åæ úáù äååùä
äæä øåùò ,ì"æå ,äåù äøéæâ ïéòî ùøãå

øäèî àåäù Y ô"ëäåéã øåùò åîë àåä
øùåéá äøæçá ãéîòîåá"ç ÷"äåæá òîùî ïëå)

(:èì,,'äáø àîåé' íéøåôéëä íåé àø÷ð ïëì
'ìåãâä úáù' úáùä úàø÷ð éîð ïëéë

ìàøùé úîùð úà úùã÷îå úëëæî àéä
ïååòå íâô ìëîלה.

àúéàúåáâùð ò"éæ 'ìàøùé áäåà'á
åæ úáù úùåã÷á(íù åøôñá àáåä),

מאכלי� הרבה נשארו הסעודה  בתו�  וממילא  המל�, וכיד  גדולה  בהרחבה הסעודה 

המדינה, לאנשי  השיריי� את  לחלק  המל�  ויצו המל�, לפני כ� וסיפרו באו ומשקאות,

המל�, מאכלי את לאשפה להשלי�  הכבוד  מ� זה ואי� הסעודה  משיירי נשאר  ועדיי� 

ולשתות לאכול לה�  ולתת  האסורי�  בבית  היושבי� הפושעי�  את  להאכיל  המל�  הורה

מכובד במקו� אות�  והושיבו מכלא� אות�  הוציאו הסת�  דמ�  עוד, להוסי� [ויש 

האסורי� ]. בבית  המל� מאכלי לאכול כבוד  מדר�  זה  אי�  דהא  הסעודה, מ�  לאכול כדי 

אל  ג�  וחסדיו מרחמיו יגיע ולכ�  רחמיו, כלו שלא  המלכי� מלכי  למל� והנמשל ,

כדכתיב  והחוטאי� , יא)הפושעי�  כא כי(תהלי� לעוני  והקשו רב 'וסלחת  הוא ',

בפשע מעשיו רבו א�  אדרבה  הוא', רב  'כי באומרו טע�  הנתינת  מה המפרשי� 

'כי שתיבות  לומר  דיש שפיר, אתי  להאמור א� וכפרה, לסליחה  יזכה  מדוע וסררה 

צרי� לאיבוד  ילכו שלא  וכדי  למאד , מרובי�  שהמה ה' חסדי על קאי  הוא ' רב

ופושעי�. לחוטאי� א�  בה�  להשתמש

וקדוש גדול  כי  הגדול ', 'שבת  השבת  נקראת  דלכ�  אברה� ' ה'בית  מפרש  ובזה 

השבת  –הוא ולמורדי� לפושעי� שבפחותי�, לפחות אפילו כנפיו תחת  לחסות

הקדוש  לחג ולהכינ�  .לטהר�

על  עת  בכל חוזר  היה שזקנו זי"ע שלו� ' ה 'נתיבות  הרה"ק מנכדי  מאחד  שמעתי

שנקראת זו שבת  של ייחוסה מה וכי  קשה, שלכאורה  זי "ע, אברה� ' ה'בית  הרה"ק דברי

כי - החליצנו  'רצה בברכת  שאומרי�  וכמו היא , 'גדולה' ושבת  שבת  כל והרי 'גדולה ',

יו�  אלא,גדולזה הגדול, שבת  של מעלתה מהי כ� א� לפני� ', הוא  שבת וקדוש שיו�

שבגדולי�'. ה'גדול  הוא  זה

לבאר לה. הדור  מצדיקי  אחד  בש� שבת ושמעתי בש�  טע�  שבאותההגדולעוד  ,

על  מורה  שבמצרי� ה'שה ' והרי צא� ', לכ� וקחו 'משכו ישראל בני קיימו שבת 



הפרשה  פסח באר � צו פרשת �âì

÷"äåæá øàåáî äðäã(:âñ á"ç)äéðéî'
ìëù ùåøéô ,'ïéîåé àúéù ìë ïéëøáúî
úáùä úùåã÷î íé÷ðåé òåáùä úåîé

,åéðôìùúå÷ðåé ïìåë úåúáùä ìë íìåà
äáåù úáùå ìåãâä úáùî ïçåëéøä ,

úåæåðâ äðùä ìë ìù úåúáùä ìëù
.äéååâá

חמץ  וביעור בבדיקת ההתעלות – הרע  ובערתם 
והרצון  הרחמים והתעוררות

áúëò"éæ øâéà àáé÷ò éáø ÷"äâä
'áúëî'á(áé 'à"÷òø éáúëî').ì"æå

éë ,çñô áøò ïéðòá øéëæäì êéøö íâ'
ïúîãà ìò íéåøù ìàøùé åéäù ïîæáäéä

äçîùá áåè íåé åðìçñô úèéçùáå
åðéúåðåòá úòëå ,ììä úàéø÷åíéëéøö

úùåã÷ åá âåäðìå äæì øëæ úåùòì ô"ëò
ãøçå àøé úåéäì ,íåéäìë úåöîá ÷ñåòå

úðëäå ïå÷éúå õîç ìåèéááå øåòéáá íåéä
ì"ëò ,'øãñäלוïéðò åðãîì åéøáã êåúîå .

úò àåä ãçà ãöî ,'äãòøá åìéâå'äçîù
ïåùùå,êãéàì ,çñô ïáø÷ úáø÷ä úîçî

úåéäì åðì ùéùãå÷ úãøçáéãé ìò
åùøãîëå ,åèåùôë Y õîçä øåòéáå ìåèéá
åáì êåúî òøä øöéä úøé÷ò ìò éà÷ã

.íãà ìù

ì"æåì"öæ øéîî íçåøé éáø ö"äâäî"åçã)

(æ"ì øîàî à"çùôçî äî éëå' ,ì"æå
úà õîçä úà ÷ø àìä åú÷éãáá íãàä
ø"äöéì åàø÷ ì"æç ,äñéòáù øåàùä
øåàù' äàøðë ë"àå ,äñéòáù øåàù
æ"éôìå .ø"äöéä ãâðë ïååëî 'äñéòáù
ìá'ä ,ä÷éãáä éðéã ìë ãàî íéîéàúî
ïéðò ïáåîå ,'åäùî'ä ,'àöîé ìáå äàøé
÷ãñå øåç ìëá ä÷éãáäå ìåãâä ùåôéçä

עצמו  הוא  ומ"מ, המצריי� , של  זרה' ה 'עבודה  היה  הוא  כי והתיעוב , הטומאה תוק� 

להיות  לה 'נבחר ישראל קרב�  בני  נפשות  להפו� הפסח בימי  גרמא שהזמ� בא  וללמדנו .

דבר הוא זה  עני�  והרי  ביותר , הגדולות  המדרגות  עד  טומאה  בשערי  גדולמשקיעת� 

שבת  נקרא  .הגדולולכ� 

ישראל  בני  שהרי  לרפו"ש, שליט"א  מקאלוב אדמו "ר כ"ק  ג�  אמר הדברי�  כעי� 

והתעלו  הקצה , אל  הקצה מ�  התהפכו שעה  באותה א� הטלה, את  עבדו ה�  א�

אלא  עוד  ולא  ראש, למעלה  עד  המדרגה הואמתחתית  הע"ז שהיה  טלה  שאותו

לה ' קרב� להיות נהפ� הכתובעצמו אמר זה וכנגד  ב). יב לכ�(שמות הזה  'החודש

ולמופת לאות  לכ�  תהיה היא ניס� בימי לכ� שהיתה זו ש'התחדשות ' חדשי�', ראש

ממש. חדשה  כבריה ולהשתנות  להתחדש נית�  היכ�  עד  עול� , לדורות  ללמדכ� 

בדרכו לו . זי"ע �מוויז'ני משה' ה 'ישועות  הרה "ק  אל שנלווה  ראיה מעד  שמעתי 

הרה "ק, אמר הילוכו כדי ובתו� ,�חמ באש לשריפת  היא היו�  עבודת בודקי�כל  ,

אש... בתנור היא  המצות  אפיית  וג�  באש, מבערי�  �החמ את  הנר , לאור  �החמ את 

קודש  אש  מתו�  להיות שצריכה היו� עבודת על .וללמד
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øåàù'äî åäùîå õîù óà íù àöîé àìù
.'äñéòáùãåçì õîç ú÷éãáî úîàáå

àåä éîå êåøò ïéàì íãàä øáë äìòúî
úøäèå úùåã÷ âéùäìå ïðåáúäì ìëåéù
õîçä úà ã"éì øåà å÷ãåáá ìàøùé ùéà

åúéááלז.

êéùîîåéðéãá ïðåáúðùë ë"åîëå ,íù
øåîéùä ìãåâá äöîä úééôà
éøä ,åäùîá óà õéîçé àìù úåøéäæäå
,äøö÷á .'åëå ãàî ãò àåä ìéäáî úîàá
àìù øäæéäìå øîùéäì àéä äãåáòä ìë
åøòáìå øöéäî õîù óà åëåúì áðâúé

.øåòéáä úéìëúá åáéìîäùòîá ïðåáúîä
ìëùá ïéàù äàøé çñô áøò ìù úååöîä
êåëéæäå óåøéöä ìãåâ øòùì éùåðàä
úà íéëëæîå íéøäèî çñô áøò úååöîù

àãéøâ çñô áøò ìù éãåäéå ìàøùé ùéà
.åúöéçîá ãåîòì äìåëé äéøá ìë ïéà øáë
ìù ïëøò ìãåâ ïðåáúäì ìëåéù àåä éî
.äìòîì íéùåòù íùåøäå çñô áøò úååöî
àúåøòúéàä é"ò àìéòìã àúåøòúéàä
ìéáùá àìà åðàá àì àìîìàå .àúúìã

.åðééã Y ãåçì çñô áøò úååöî

úåàøåð'ïéò úá' øôñá åðéöî,çñôì ùåøã)

(òøåöî 'øôáïîæä úìåâñ ìò
øùôàå ,ì"æå ,ù"úé àøåáä ìà áø÷úäì
...úéùéù äòùá çñô áøò ïéðò äæù øîåì

,àåä ìëì øåòéá ïîæåøæåç íãàùëå
ìèáîå øòáîå 'úé åéðôì äîéìù äáåùúá
úò àåä æà ,íéòøä åéùòî ìë åáéìá
ìëî øúåé àåä êåøá àøåáä éðôì ïåöø

åúåà ïéòééñî øäèéì àáäå ,äðùäלח.

זי "עלז. סופר שמעו�  רבי הגה "ק  אביו על  זצ "ל סופר אלכסנדרי שלמה הג "ר  העיד 

האירו  ופניו שבת , בבגדי לבוש עצומה  בשמחה היה �החמ שבבדיקת  מקראקא 

של  ללול ראשו הכניס בעצמו והוא  בבדיקה , הרבה  טורח היה ג�  שמחה. מתו� 

לא נאמר במצרי� זי"ע, סופר  החת�  הרה"ק אביו דברי בפומיה  ומרגלא  תרנגולי�,

להכותע"י למצרי�  שירד  הוא  ובעצמו בכבודו הקב"ה  אלא  שליח ע"י ולא  מלא�

ולא �חמ בבדיקת  בעצמנו לטרוח  אנו שמחויבי�  וכמה כמה  אחת על  הבכורות , את

שליח ידי  בהג"ה)על קיא. ח"א סופר במכתב ימיו (הובא שבסו� יסופר , הקודש ולחיבת  .

ולדרוש לבקרו  כדי מאחיותיו אחת  הגיעה זי "ע  מלעלוב מרדכי  משה  רבי  הרה"ק של 

מלפני� '�החמ 'בדיקת  את  זוכרת  היא  א�  הרבי  אותה ושאל הוא בשלומו, (שבדק

בחו"ל) שהה שאביה� בשני� זי"ע, נ"נ שמעו� רבי הרה"ק אביה� בבית ארכהעצמו הבדיקה –

ע�  הלילה דמעות ...הרבהכל 

צחלח . אויר  ונשאר  העול�  מ�  הרע  מבערי�  כזאת  שבעת  קמאי, צדיקי  אמרו כבר

המלכי� מלכי  מל�  לפני  ולהתחנ� להעתיר  מסוגל  והזמ� וזוהמא , לכלו�  מכל  ונקי

וכ� ,�החמ שריפת  בעת  גדולה 'עבודה ' ראו צדיקי�  הרבה  אצל כי  ידוע הקב "ה.

�חמ שריפת  שבשעת  זי"ע, מבעלזא  אהר�  רבי  הרה"ק של  בקודש המשמשי�  העידו
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äæìåæàù úéùéùä äòùá÷ñôðïéðò
ø"äöéì æîåøä õîç'çî æà äùòðå)

('äìäéòøë éåìúù äöî ïéðò ìéçúî æàå
äáåùúá ìåòéì äöåøä éë æîøì ,'äã

ìåòé(:èë úåçðî),ïåöø úò àåä æàåלט,
.ù"îë

מאוסטרופולי  הגר "ש של  מכתבו - שנתו ישלים 

äçèáäù"øâä çéèáä äìåãâ
,ã"éä ì"öæ éìåôåøèñåàî
äðù ìëá åáúëî úà ãîìéù éî ìëù

ìåöéð àåäù çèáåî' íéçñô éáøòá èøôáå
äúéîå ìåùëî ìëî ,äðùä åúåà ìë
,åéáéåà åá åìùîé ìàå ,ñðåà íåùå äðåùî
äðôé øùà ìëáå ,åéúçú åìôé åéàðåù ìëå

.'ìéëùéå çéìöé

íâäåíéøáãä íéàøð ïåùàø ìëùåîáù
ë"ôòà ,íéðáåî éúìáå íé÷åîòë
ãîìé øùàëå .åá ïééòì íãàä õîàúé
úòãä áåùééáå úåðéúîá áúëîä úà
íéùåã÷ä åéøáã úà ïéáäì øùôàù äàøé
øùà ìëì ãàî ïåëð ïëìå ,èùôä êøãá

השנה ימות  בשאר  אצלו  נראה  היה שלא מחזה  דמעות , זולגות  עיניו באמירת היו  (זולת

לפורי�) '.'קרוב

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

.�חמ שריפת  בעת  זי "ע  מליזענסק אלימל� רבי  הרה"ק של  ה'תפילה' את 

על לט. רעה גזירה הרשעה מלכות  גזרה זי "ע  מטשערנאביל אהר� רבי הרה "ק  בימי 

את ולבטל  לקרוע אפשר  אי� ודרשו חקרו לעסקני�  הדבר  משנודע ישראל ,

אחד שלח שכ�, כיו�  הגזירה, תתבטל שוחד תשלומי ידי  על  כי  לה� ונודע הגזירה,

סכו� לאסו�  לו  שיעזור זי"ע מטשערנאביל אהר� רבי מהרה "ק  לבקש העסקני� 

וא� לבקשתו, מטשערנאביל הרה"ק התייחס לא  לפליאתו א�  קהילתו, מבני  נכבד 

לפעול  ושמוכרחי�  הגזירה על לו שיספרו ושלוחי� מכתבי� כמה ששלח לאחר

יצחק רבי  הרה "ק  לפני  סיפר  כ�, כי  ה 'עסק� ' בראות  מאומה, השיב לא לביטולה,

בידו  שיעזור וביקשו ישראל , בני ראשי  על  המרחפת  הצרה על  זי "ע מסקווירא

הרה "ק נסע  ואכ�  בעני� , לו לעזור מטשערנאביל  הרה"ק הגדול  אחיו  את  לשכנע

בעת ויהי  במאומה, הועיל לא  זאת  ג� א� מטשערנאביל  הרה "ק  אל מסקווירא 

כדי �החמ ע�  חרס' של 'קנק�  את  מטשערנאביל מהר"א  נטל טר�  �חמ שריפת 

היא וטעות  גזירות , מבטלי�  כס�  שע�  החושבי�  'יש אמר  האש, תו� אל להשליכו 

רעות ביד� , קשות גזירות  מיני כל לבטל  אפשר  �חמ שריפת בעת עכשיו  רק

לששואכזריות... �חמ אכילת  'ולמה  – הגדול  לשבת  ב'יוצרות ' מהנאמר בהזכירו '

שכינה  לחפזו�  זכר רעות שעות , גזרות המושל להעביר מת  שעה באותה  מיד  ואכ�  .'

נתבטלה. והגזירה  פלאי , באופ� 
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åùã÷ áúëî ãåîìì äðåëé ìàøùé íùá
äëæéå ,íéçñô éáøòá Y äðùá úçà íòô

åéëøã ìëá äøéúé äøéîùìמ.

ושנה שנה בכל – בלילה  הפלאת ניסים  רוב
זה בליל  רב שפע נשפע

ïéàäøàää ìãåâ øàúì ïéàå øòùì
ãò ,äæ ìéìá åðéìò òôùðä òôùäå
åðéìà åé÷ñò ìëî äðåô ä"á÷ä ìåëéáëù
,íää íéîéáë äæä ïîæá íéñéð åðì úåùòì

ùøãîá àúéà êëå(å"ô á çñåð ,íéøçà íéðô)

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

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

íâøåúî] ¯ úåàøî åéðéò ïéäëúå ÷çöé
ìåãâä åðá åùòì ÷çöé àø÷éå [÷"äìì
äæä äìéìá ,éðá ,åì øîàå ,ïñéð ã"é íåéá
,íìåò àøåáì ïåéìò éúøùî ìë íéçáùî

äéá ïéçúôúî ïéìè éøöåàåúåøöåàå ¯
íéçúôð íéîùäמא.

איקלעמ . השניה העול�  במלחמת  האימה  שבשנות  זי "ע, מערלוי אדמו"ר  כ"ק  סיפר 

נזכר ולפתע המוות , לבי�  בינו  היה וכפסע גדולה , לסכנה אלול חודש מימי באחד 

את ולמד  לצד  פרש מיד  הגר "ש, של  מכתבו את  למד  לא  עדיי�  שנה  שבאותה 

הארורי�. הרשעי� מצפרני שניצל  עד  דרכיו , בכל  דשמיא  לסייעתא  זכה  ומאז המכתב ,

בפטירתו  היה  שנה צ"ד  שכב�  זצ"ל , תשובה ' ה'התעוררות  זקינו על סיפר  עוד 

מאוסטרופולי, הגר "ש של מכתבו את  ללמוד  הקפיד  בשנה שנה ומדי ימי�, ושבע זק� 

נסתלק שנה  ובאותה  המכתב, את  ללמוד  הספיק לא אדמות  עלי האחרונה  בשנתו 

שנה. באותה נזק  מכל  להישמר  ההבטחה  לו  היתה לא כי מרומי�, לגנזי

העולמותמא . שכל  אלא  �לאר השמי�  מ�  היורדות  להשפעות  רק הכוונה  ואי� 

שלמה' ב 'תפארת  וכדאיתא  הלילה , מהשפעת  ניזוני�  דפסח)העליוני� ב' (ליו�

העליוני�  בעולמות נעשי� אשר  והיחודי�  הסודות רבבות מקהלות יסופר כי  יאומ� לא 

מצרי�  יציאת  וסיפור ומרור מצה  אכילת שימורי� , ליל  סדר  ידי על  – ישראל ע"י

הזה , בלילה ב בהגדה ישראל על תענית  הצדיק מרדכי שגזר  מה מפרש ליל ובזה

וכמאמר�  טו.)פסח , בתענית ',(מגילה פסח  של הראשו�  י"ט  שהעביר - מרדכי 'ויעבור

רק היתה  המדתא  ב� המ�  גזירת  והלא  פסח, של טוב  ביו�  צו� לקבוע  מיהר  ומדוע

אלא הפסח , אחר  תענית  לקבוע פנאי יש ושפיר  אדר, י "ד  ביו� חודש כי"ב  בעוד 

משפטו  ככל הסדר את  מלערו� ישראל את  לבטל התחכ� מרדכי  כי טעמא , היינו 

' העולמות,וחקתו, בכל למעלה רעש  נעשה הזה, בלילה מעבודת� בטלו כאשר  כי

העולמות  כל יתבטלו חלילה ישראל יתבטלו  א� כי  זה ... מה  ועל  זה '.מה

זי "ע �מקאז 'ני המגיד  להרה "ק  ישראל ' 'גבורות  פירוש ע�  פסח  של בהגדה 

ממצרי�. יצא  הוא  כאילו עצמו  את לראות  אד�  חייב  ודור  דור  בכל וז"ל. איתא ,
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לעיל  וכתבתי וכו' �חפ לכל  ועת  מישראל אחד  לכל  סדר  יש בתו�כי  אופ� שיש 

מגבוליו  שיצא  מצרי�  יציאת נקרא וזה  וכו', לטובה  מרעה מזלו להשתנות אופ�

גבול לטובה בתו�  נמצא  האד�  שכביכול  וגבולות , מצרי� מלשו�  הוא  'מצרי� ' ִֵָ[כי 

מגבוליו  שיוצא  – מצרי�  יציאת  עניי�  וזהו מה�, �להיחל יכול  שאינו ומחיצות 

הגאולות , לכל התחלה  שהיה במצרי� היה  זה  ותחילת  לטובה ], מזלו ובכלומשתנה

לטובה להפכו רעה גזירה כל לבטל  ויכולי� נתגלה פסח עכ"ל ליל  אמרו . רמז (בדר�

ר"ת  'מזל' הנה  גדול מ יציאת לכר זכי  כוחו מצרי�  יציאת  זכרו� וללמדנו צרי�,

ה'מזל'). כנגד 

גאו� עמר�  רב בש� תע"ג סימ�  ריש ה 'פרישה' שכתב עד  הלילה  הוא  גדול  כה 

ועוד)לבאר  הטור נסי� '(קו' 'שעשה  פסח  בליל  מברכי�  אי�  ישועמדוע  דיו� המשו�

מנס  ועדי�  ממעטהוא אלא אינו ה 'נס' על  יודו שא�  בפשטות  כוונתו  ונראה עכ"ל. ,

לטובה. מתהפ�  שהכל כלומר  ישועה יו�  היו�  כי  – הלילה בזה ונפעל מהנעשה 

לפ"ק תקצ"ח שנת  הגדול תר"ב)בשבת  בשנת עליה אליהו (וחזר רבי  הגה"צ דרש דרוש

קודש אש להבות חוצבי� דברי� ,'�מגריידי 'הצדיק בכינוי הנודע זצ"ל גוטמאכער

הדברי� את  העלה שבת  למוצאי הסדר, ליל קדושת  בגודל  מרעיתו עדת  קהל  לפני 

בישראל . ולהפיצ� ביעקב  לחלק�  וציוה הכתב גבי  על 

לישראל, ניסי� בו ליעשות  הלילה  סגולת בגודל  הארי� שנולד בדרשתו מי  וא�

בממוני או  וכדו', בריאות בענייני  – בחיי וכדו '. בני�  גידול בצער  – בבני רע, במזל 

בלילי זה על להתפלל  לו יש  וחד חד כל  חות�, כחומר נהפ�  ידו שמניח  שהיכ�  -

לטוב  מזלו  לשנות ויפעל הסדר, ליל  - .פסח

שאי� ובצורה  גבוהה  חומה המוק�  במקו� שנתנוהו לאחד  משל  בדר� ומבאר

בהתחכמות זולתי  לאורה מאפילה  לצאת  שיוכל דר�  שו� ואי� ולצאת , לטפס  ביכולתו

בפטיש להכות  בידו הנקב ניקב שכבר  אחר אמנ�, אחד , נקב אפילו  לעשות  גדולה

החומה. כל  את  לשבר לבסו�  יגיע וכ�  להרחיבו, – החור  סביבות 

ראשו� ביו"ט  תענית  שגזר הצדיק מרדכי על יפלא  דלכאורה ביאר, זה פי  ועל 

פסח  טו.)של שנאמר (מגילה כמו יז), ד להתענות(אסתר שציווה  – מרדכי' 'ויעבור 

מצוות את  לבטל - תענית  עתה  כבר  לגזור מרדכי  מיהר  ומדוע  ניס� , ט "ז ועד  מי"ד 

– לרשותו עמד  רב זמ�  והרי  השעה, צור�  שאינו  בדבר  החג את  ולהשבית  הלילה

אדר י"ג ליו�  אלא  הגזירה הייתה לא כי החג , אחר שיתענו לגזור לו אפשר  והיה

ראש - הדי�' ב'יו�  התענית לקבוע לו דהיה  ייפלא  וביותר חודשי� . י"א  בעוד  -

לפניו'. פתוחי�  וספרי... חיי�  'ספרי  שאז הכיפורי�  ויו�  השנה

ונחתמה נכתבה  שהגזירה  וידע נעשה ', אשר  כל את  ידע 'מרדכי  שהרי אלא ,

ולאבד להרוג  להשמיד  גזר  אחשוורוש, – טיפש מל�  ולא  עול�, של מלכו בטבעת 
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ïëåøæòéìà 'øã é÷øôá åðéðù(á"ìô)ìéìáù
òôù éøòù ìë ïéçúôð øãñäמב.

øáëå÷"äåæä ïåùì òåãé(.çì á"ç)àðúå'
äôå÷úã àîåéë àéìéì øéäð äåä

כ� , גזר  הקב"ה אלא  היהודי� כל  כנגדאת תבונה  ואי�  עצה יועילו ואי� ולא הש�,

השערי�  כל לבקוע  שנית� היחיד הזמ� אול�  הגזירה . לבטל  ותחנוני�  תפילות שו� 

שבחומה , החור  כדוגמת שהוא הסדר, ליל משני�הוא  נקבע  זה שלילה מכיוו�

ע� נלח�  ע"ה אבינו  אברה�  האומה  ראש שהרי  ישראל , את  להושיע  קדמוניות 

ש�  ונאמר  וניצח� , בניס�  ט "ו  בליל המלכי�  טו)ארבעת  יד עליה�(בראשית 'ויחלק

הלילה שנחלק אגדה 'ומדרש - רש"י  והביא  נס לילה ', לו נעשה  הראשו�  בחציו 

מצרי�', של לילה לחצות לו  ובא  נשמר השני 'ליל וחציו נקבע  הזמ� אותו ומני

לדורות� ', הוא  הזמ� שימורי�  שהוא  הסדר בליל  דייקא  תענית  מרדכי  גזר כ� ועל 

שיש  די� גזר ואפילו הדי�. שבחומת הפרצה את ולהרחיב ברזל שערי  לבקוע  המסוגל 

הלילה בזה לבטלו אפשר שבועה .בו

שנאמר  מה מבאר ח)ובזה מט ישועה(ישעי' וביו� עניתי�  רצו�  בעת  ה' אמר  'כה 

להתענות שגזרתי עינויי�  מלשו�  'עניתי�' שבו  הכיפורי�  יו� היינו  רצו�  שבעת  עזרתי� ',

בו  עוזר  שהקב"ה  עזרתי� , אזי  הסדר ליל  היינו – ישועה וביו�  עינויי� , חמישה בו

וצוקה. צרה  מכל  להושיע 

שולח לכ�  ברשותו מעות  אי�  א�  הלוואה  מרעהו שמבקש לאחד  משל ומביא

לישועה הזקוק  זה  דר�  ועל  בעדו, ערב  יהיה  והוא  ממנו, שילווה ידידו לפלוני  אותו

השמי� מ� לו ימציאו להושיעו אפשר  אי  א�  א�  הרי  הלילה, בזה עליה ומבקש

מצרתו . בודאי להושיעו  הלילה  בכח  שכ� אחר, ממקו� גדולה  דר�תשועה  על והוא 

חיי�, מי�  ולמצוא לחופרו עתה נית�  שבנקל  בעבר מי� ממנו ויצא  נחפר שכבר מעיי�

לבוא ישועה קרובה אזי  לאבותינו ניסי� בו  נעשו שכבר  הזה בלילה בקוב וכ�  (הובא

א-ב]) כ"ט [שנה של"ח של"ז .'מוריה'

זי "עמב. אמת ' ה 'אמרי  הרה"ק אביו היה  שכאשר  זי"ע, ישראל ' ה'בית  הרה"ק סיפר

ללבוש נוהגי� מדוע זי "ע, אמת ' ה 'שפת  אביו את  פע� שאל לימי�  צעיר  ילד 

היו"ט , לכבוד  חדשי� בגדי�  שלובשי�  שמכיוו�  אביו , לו השיב הסדר, בליל 'קיטל '

יעלה שלא  האכילה בעת סינר כעי�  לובשי� כ� על הבגדי�  יתלכלכו שלא  ורוצי�

הבגדי�. על כת�

ב'פסח ' כי  אביו, דברי  עומק  את  מבי�  הינו  שעתה אמת ', ה'אמרי  אמר לימי� 

עלינו  ימי�  לאור� השפע  לקבל ראויי� שנהיה וכדי לעול� , גדול שפע ובא  יורד 

ה ' יראת  וע"י  שמי� , יראת  וימלא ה... יו� את  לאד�  המזכיר  זה בבגד  להתעט� 

לנצח . נקיי� ונשמתו נפשו ישארו טהורה 
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ä"áå÷ã éåðéã àîò ìë àîçå ,æåîúãåúåà)

,æåîú úôå÷úá íåéä éøäöáë øéàî øåàä äéä äìéìä

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

'äøåàëמגåðì øéàî íéøåã øåãì óàå ,
.íùâå çåøá äæä äìéìá ä"á÷ä

ìëáåíéñéðì ìàøùé éðá åëæ úåøåãä
ìçä ,äìéìä äæá úåàìôðå
íéëìîä íò åúîçìîá åðéáà íäøáàî

íúä áåúëë ,íçöéðå äæ äìéìáúéùàøá)

(åè ãéçñô ìéìáå .'äìéì íäéìò ÷ìçéå'
äìéìä íåìçá á÷òé ìà ä"á÷ä äìâúä
áéøçðñ éìééç ìë ïëå ,ïáì ìöà åúåéäá
äáøä íéñéð ãåòå ,øãñä ìéìá åúî
.'äìéìä éöçá éäéå' èåéôá øëæåîë

øåúôëáúôù'ä ÷"äøä éøáã åðáåé çøôå
ò"éæ 'úîà(äáøîä ìë ä"ã ç"ìøú)

øîàðä úà øàáì(é è áåéà)úåìåãâ äùåò'
ø÷ç ïéà ãò'øôñî ïéà ãò úåàìôðå

óà éë ,'øôñî ïéà' åäî á"ö äøåàëìå
ïééãò íéñéð úåááø éáéø íä íàùéíäì

åøåàéá àìà .øôñîäðù ìëáù øçàî
ìàøùé éðáì íéñéð ùãçî äùòð äðùå
Y øôñî íäì äéäéù øùôà éàù àöîð

...íðééðî øîâð àì ïééãò éøäùäæáå .ë"ò
àéöåä àì åìéàå' ïåùìä øàáì øùôà
åðà éøä íéøöî åðéúåáà úà ä"á÷ä
åðééä' øîàð àìù ,'íéãáòåùî åðéðáå

àìà ,øáò ïåùìá 'íéãáòåùîåðà éøä
ìù íééøöî ìò äðååëä éë ,äååä ïåùì
åððä äúòå ,åéøéöîå øåãå ãåã ìë Y åðéîé
úàéöé äúåà çëá åìà íéøéöîî íéàöåé
ìëá äæä íåéäë äúìåòô úìòåôä íéøöî

.äðùå äðù

åðééäåìë äìòúî äæ ìéìá éë ,àîòè
,òáèä úâäðäî äìòîì äàéøáä
åìæî úà úåðùì ãçà ìë ãéá àìéîîå
éôì ¯ õçé'á úàæ åæîøù ùéå ,äáåèì

,'úåìåâò' úåöî íéùåòù âäðîäíìåòä éë
äöîä úøéáùáå ,ìåâòä øåãëì äîåã äæä
çåë åðéãéá ùé äæä äìéìáù íéæîøî

úéòáèä äâäðää úà øåáùìúæîøðä

בחודשמג. עסקני�  אליו נכנסו שפע�  זי "ע, מסאטמאר  יואל  רבי הרה"ק על מסופר 

סירב  הוא  א� הקדושי�, מוסדותיו של  ממונות  בעניני  עמו לדבר  ורצו ניס� 

זי "ע מקראלי  יהושע רבי הרה "ק  אמר  כי  עמו, ונימוקו לרוחלקבל�  זוכה שאינו מי 

אנושי בגדר אינו  הסדר בליל  גאב"דהקודש  זצ "ל פריינד  אריה  משה  רבי [והגה"צ

הרבה חריפה  בנוסחא זקינו בש�  מסר  מקראלי , הרה"ק מצאצאי  שהיה  ת "ו  ירושלי�

הוא מובהק סימ�  הכיפורי�  וביו�  הסדר  בליל אליהו לגילוי  זוכה שאינו  'מי  יותר 

להתכונ� מרעיתו  עדת  את  לעורר  בזה התכוו� ובוודאי  סיני', הר על  רגליו עמדו שלא 

ממונות בענייני  עמו  לדבר שביקשו לאלו אמר ובכ�  הסדר], ליל לקראת  כראוי

החג. אחרי  אליו שיבואו
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êøãì ìòî íîåøúäìå ,ìåâò øáãá
òáèäמד.

íììëáåáåù øæåç æà äùòð øùà ìë
'÷ä øäåæá àáåä øáëå ,åðéìò

(.çì á"ç)íäì äéä øåà äæ äìéìáù

åàìù ,íé÷éãö åãéâäå ,'íééøäöá ùîù'ë
íéøöîî ìàøùé éðá åàöé äá äðùá à÷ååã
åðì øéàî äðùå äðù ìëá àìà ,ïë äéä
íéøäöá ùîùë ìåãâ øåàá äìéìä

ùîîמה'÷ä 'íééçä øåà'á ùøåôî ïëå .
÷åñôä ïåùìá ÷ã÷ãîù(áë âë øáãîá)

לפטורמד. ומכווני�  הכרפס, על  האדמה ' פי  'בורא  ברכת  לבר�  תורה  ישראל  מנהג

המצה  אכילת  אחר שיאכלו המרור  את  זו סקנ"ה)בברכה  תע"ג משנ"ב מספרי�(עי' .

�פר זה  סימ�  אמר כאשר  אחת  ששנה זי"ע, מספינקא  יצחק' ה'חקל הרה"ק על

ה 'מות ' את  ומבטלי�  פוטרי�  הכרפס אכילת  ידי  שעל הכוונה, עומק  והסביר  בבכי,

'מרור ' כמספר בגימטריא  הנקרא(446)העולה  ירק ליטול  לכתחילה ראוי  למרור וא� ,

וביארו לט.)'חסה' אפשר(פסחי� אכילת�  ידי  שעל  נמצא  עילוו� ', רחמנא 'דחס משו� 

המקטרגי�. פי  ולסתו�  הקשי� הדיני�  את  ולהמתיק לבטל 

בא מה. בפרשת  כתיב ח)הנה לבנ� (יג ההוא'והגדת  צ"ב ,ביו� ולכאורה לאמר',

הוא  הסיפור שזמ� מבואר  בחז"ל ומרור'בלילה 'כי שמצה  בשעה – ט "ו ליל

הזה  לזמ�  קרא  ומדוע לפני�... וז"ל .ביו�מונחי� הקדוש החיי� ' ב'אור ואיתא ההוא,

ההואואמר והואביו�  לילה , לא  יקרא יו�  ההוא  הלילה  כי  צדיק לשו�  במתק הודיע 

יב)אומרו  קלט ביו�(תהלי� סמ�  כי 'ואולי  החיי� האור ומסיי� יאיר . כיו� ולילה

והגדת , ע�  ההגדהההוא  מצות  בכלל  זה נס  ג�  לבנינו כי לספר עלינו שמצוה ,'

היה  הלילה  במושבות�.אורשאותו  ישראל בני  לכל

זי "ע אלפנדרי  חיי� רבי הגה "ק  ביאר  בא)כה פרשת תחילת  דוד בפני החיד"א הגה"ק (הביאו

דקרא טז)בלישנא  עד שהנה(תהילי� ושמש', מאור הכינות  אתה  לילה ל� א�  יו�  'ל�

במדרש ג)מצינו ו הפסוק(בר"ר ה)על  א קרא(בראשית ולחוש�  יו�  לאור אלוקי�  'ויקרא

הטובה, על אלא  הרעה על  שמו מייחד  הקב "ה אי�  לעול� אלעזר רבי  אמר  – לילה '

אלוקי קרא ולחוש�  יו� לאור  אלוקי�  קראויקרא  ולחוש�  אלא  כא� כתיב אי�  לילה   �

לילה)לילה ' לחוש� שקרא הוא מי נזכר דיבר(ולא מלא  מקרא  שהלוא  להקשות  יש זה  ולפי .

מב)הכתוב יב הזה(שמות הלילה  הוא  מצרי� �מאר להוציא�  לה' הוא שימורי�  'ליל

ה'לילה', על  הקב"ה  של שמו שנזכר והרי לדורות�', ישראל בני  לכל שימורי� לה '

הכתוב שאמר  וזהו יו� . כמו לישראל  הוא  מאיר הזה  הלילה כי  יו� אלא  תמידל� –

היו�, על רק  שמו מייחד  שהקב "ה של�, היו� לילהנקרא  ל�  לילהא� ג� ל� שיש

משו� מאי  וטעמא  לה ', הזה  הלילה  הוא  ושמש אחד , מאור הכינות שבליל שאתה ,

תמוז. בתקופת  בצהריי� כשמש לנו הארת  זה 



הפרשה  פסח באר � צו פרשת �àî

ì¯à'íàéöåî,'äåä' ïåùìá ¯ 'íéøöîî
ì"æ íøîåà êøã ìò .ì"æå(:æè÷ íéçñô)

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

éë ,äøåúä úåéîéðô éòãåé åøîàìéì ìë
çñôäôéì÷äî äùåã÷ä úåçåë íéøøáúî

äðéçáä àéäå ,ìàøùé éðá íòá íéôñåðå
åøîåà àåäå ,íéøöî úàéöé ìù äîöò

,'íàéöåî ì¯à'äðåùàø äàéöé àì éë
øëæðë íàéöåî äðùå äðù ìëá àìà ,ãáì,'
àèåéãá íãàä àäé íà óàù àöîð .ì"ëò
íéòå÷ù åéäù ìàøùé éðáë Y äðåúçúä
äàîåè éøòù è"î Y äâøãîä úéúçúá
,åàöé íäù êøãë íùî úàöì åãéá ùé
.äæä äìéìá íîåøúäìå úåìòúäì

ïëåò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä ÷ééãçñôì)

(íéøåîéù ìéì ä"ã :áô÷åñôä ìòúåîù)

(áî áéíàéöåäì 'äì àåä íéøåîéù ìéì'
,ãéúò ïåùìá áúëð .ì"æå ,'íéøöî õøàî
äðù ìëá ãéîú íàéöåäì ãéúò àåäù
äæä äìéìä àåä' .úàæä äìéìä àåáéùë
'íúåøåãì ìàøùé éðá ìëì íéøåîéù 'äì
àéöåî úåøåãä ìëá éë ,úåøåãì óà ¯
úàæä äìéìá íéøöîî ìàøùé úà 'ä.

áúëì"øäî(''ä úåøåáâ'ì äîã÷ä)åîëã
'øãñ' ùé êë òáèì 'øãñ' ùéù

íéñéðìמוí"éøä éùåãéçäã äéîåôá àìâøî äéäå)

éøîàá àáåä Y åìà íéùåã÷ä åéøáã ìò øåæçì ò"éæ

(ù"ééòå ,çñô í"éøä.

'מה הבני�  קושיית  כוונת  זצ"ל  מווילנא  הגר "א  בש�  לפרש הובא  דרש בדר�

'הלילה כעת  ואילו נקיבה, לשו� הוא  'לילה' דהרי הלילות ', מכל הזה  הלילה  נשתנה

מתקיימותהזה התורה מצוות  שרוב  אלא  עוד  ולא  זכר , לשו� שהוא  יו� בבחינת  '

בפסח ואילו גרמא , שהזמ�  עשה במצות  חייבות  אינ�  נשי�  וג� בלילה, ולא  ביו� 

בנשי� ונוהג  מצרי� ] יציאת  וסיפור ומרור , מצה [אכילת  הסדר בליל הוא  החיוב עיקר 

הלילה כי זכר, בלשו� 'הזה ' נקרא  'הלילה ' שאכ� היא, לכ�  התשובה  א� כבאנשי�,

כ� על כ� כל  גדול  ואורו הכלל  מ� שיצא  וכיו�  'לילה', חשוב לא  ולכ�  כיו� , מאיר 

ממנו. ליהנות  שיזכו כדי  הנשי�  את  ג� תורה  חייבה

הקדוש החיי�' ה'אור פירש ל)וכ� יב שרק(שמות לילה ', פרעה  'ויק�  דכתיב  מאי 

ישראל  כלל אצל  אבל ללילה, הסדר ליל נחשב הרשעי� העול�  ואומות  'פרעה' אצל 

בצהריי�. השמש וכזריחת  יקרות  באור  זה לילה מאיר

הידמו . את  לפשוט  שעלינו אלא ומזומני� , מוכני� שהניסי�  יותר, הפליגו ואחרי� 

נות� הזה  בלילה כי  לכ�, ראוי  ואחד  אחד  וכל  הרבהוליטל�, לאד�  הקב"ה 

ישראל  את  שהעלה במצרי�, השי"ת  עמנו שעשה וכמו וזכאי , ראוי  שהוא  ממה  יותר 

במדרש איתא חז"ל  כתבו וכ� קדושה , שערי למ"ט  טומאה  שערי  ממ"ט  חינ� במתנת 

ה) יט לא(שמו"ר מה�  והרבה  ישראל... בני את  ומהול ל�  לו ואמר למשה ה' 'קרא 
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øàáîåìéì' àø÷ð ïëìã 'í"éøä éùåãéç'ä
,'øãñäêéøö àðéãã àø÷éòî äðäå

òáèä ìåáâì õåçî 'ñð'ä àäã ,øåàéá
êéàå ,äàéøáä øãñî àìù àåäå ,àåä
úàéøá íöòã ,àìà ,'ñðì øãñ' êééù
àøåáä úáåèî àåä òáèä éøãñá íìåòä

áåúëù åîëå ,åéàåøáì(å çî÷ íéìäú)

,'øåáòé àìå ïúð ÷ç íìåòì ãòì íãéîòéå'
òåøæì éúîå êéà úåéøáä íéòãåé êë ÷ø éë
äìéìäå äëàìîì íåéä òá÷ð êëå ,øåö÷ìå
åðéöî àì òáè úâäðä àìá ìáà ,øîùîì
,ãåáòì éúî åòãé àì éøäù åðéìâøå åðéãé
íéîòôìå ùîùä øåàî åðäé íéîòôì éë
ìëá ïëå ,äðáìä øåàá ÷ôúñäì åëøèöé
,íìåòá 'øãñ'ì íéàåøáä íéëéøö íéðééðòä
íìåà .åîìåòá úåìåáâ ä"á÷ä òá÷ êëéôì

,'øãñ'ä ìéì ãò äúéä åæ äâäðä ìëêà

úâäðä äùãçúð äàìäå 'øãñ'ä ìéìî
òáèäî äìòîì âäðúîäù ¯ äàéøáä
êøãî äìòîì åîò àøåáä óà âäðúé
ìëá òùååéäìî åãòá øåöòî ïéàå ,òáèä

.íéîçøå úåòåùé éðéî

לקבלת  ומסוגל גרמא  הזמן – ה' אל ונצעק 
ישועות  מיני כל בו לפעול  התפילות

øçàïéçúôð ïéìè úåøöåà' éë åðøàéáù
'äéáãàî ìâåñîå øùëåî ïîæä éøä

ééçá éðáá ,åì êøèöîä ìë ìò ììôúäì
ìù àéìîôä ìëå ä"á÷ä éøäù ,éðåæîå
,åúãåáòá íéèéáîå åáéáñ íéãîåò äìòî
äúåàá úøøåòúî ïáä ìò áàä úáäàå
,åéðôì íéçåúô íéîçø éøòù ìëå ,äòù
'ä òîùé éàãåá ììôúéå ù÷áé íà ïëìå

åúòååùמזäáåèì åáì úåìàùî ìë àìîéå ,

משה שעשה וכיוו� הפסח , שיעשה למשה  הקב"ה  אמר למול, עליה�  מקבלי�  היו

ריח את  �האר כנפות  בארבע פיזרו  וה�  העול� רוחות  לארבע הקב"ה  גזר  הפסח  את 

שנאמר  הפסח , מקרב� נוד� שהיה  צלי' טז)'בשר ד השירי� תימ�,(שיר ובואי צפו�  עורי 

מבשר לאכול ישראל בני  שנתאוו וכיוו� יו�. ארבעי� מהל� מרחק כדי הול� ריחו  והיה

א� - לה�  אמר מפסח�, האכילנו ממ�  בבקשה  לו  ואמרו משה, אצל  נתכנסו הפסח 

בד� הפסח  ד�  ונתערב ומלו, עצמ�  נתנו מיד  אוכלי� , את�  אי�  נימולי�  את� אי� 

ומברכו,המילה, ונושקו  ואחד אחד  כל  ונוטל עובר ו)שנאמר והקב"ה  טז 'ואעבור(יחזקאל

ואחד אחד  כל  משמע מילה'. בד�  חיי  פסח , בד�  חיי  בדמי� ' מתבוססת וארא�  עלי� 

ולאו  יכונה, ישראל בש� אשר  בכל ובחר  עבר שהקב"ה  כלומר הכלל, מ� יוצא  בלי 

לעבודתו  מתאווה  הקב"ה  כי  הבשר ..., ריח  בגלל  רק  שנימולו באלו אלא  בצדיקי�  דווקא 

המדרש מלשו�  לדייק ויש ש�. הוא  באשר  ויהודי  יהודי  כל  –של  עובר' 'והקב"ה

אהוביו  לבניו  השי"ת אהבת מחדש  מתעורר  ושנה שנה שבכל ללמדנו הוה , .בלשו�

זעקה '...מז. ל'עצרת  הסדר ליל את  להפ�  הכוונה אי�  כי  צרי� ' אני  'למודעי  א� 

עזרונו  הנה  עד  כי  והודאה שמחה  מתו�  יהיו והבקשות  התפילות  כל אלא

אלוקינו. ה ' תטשינו  ואל  רחמי�,
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äëøáìåמחì"éøäîá åðéöî êëå .úåëìä)

(äãâääìéìá äöéá ìåëàì íéâäåð ïëìù
äöéáì íéàøå÷ éîøà ïåùìá éë ,øãñä

àòéáíâøúãë] äìôú ïåùìî íâ àåäù
ñåì÷ðåà(áë çî úéùàøá)éúù÷áå éáøçá'

,['éúåòááå éúåìöá ¯àòáã'ïá àðîçø
íãàì øéëæäì éãë äæá ùéå ,'ïðé÷øôå
êìî éðôì ïðçúäìå åæ øùåëä úòù ìöðì
.åéúåøö ìëî åúåà äãôéù íéëìîä éëìî

ïëå'äùî éëøã'á øàåáî(á"é÷ñ â"òú)

íéãéä úà íéìèåð äîì íòè ïúåðä
,øîåì øùôà' .ì"æå ,ñôøë úìéëà íãå÷
åðàù ,äìôú åîë éåä äãâää øåôéñã
ïëì ,äìòúé åéçáùå ì¯àä ãåáë íéøôñî
çñåð íöòù åðééäå ,'äìéèð ïàë êéøö

úåìéôú àåä äãâää(úåù÷áå íéðåðçú)åãéáå ,
.úåáâùð ìåòôì

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

åðéðù ïë éë ìá÷úäì(.æè ä"ø)çñôá' ¯

ïîæ àåä ïë ìò ,'äàåáúä ìò íéðåãéð
.äñðøôä òôù ìò äðéçú ìéôäì éåàø

÷"äøäò"éæ áåñà÷î 'íåìù úáäà'ä
(çéëåäå ä"ã äðùä ùàø)ùøåã äéä
áåúëù àø÷î øîåç ïéîë(äë àë úéùàøá)

úåãåà ìò êìîéáà úà íäøáà çéëåäå'
,'êìîéáà éãáò åìæâ øùà íéîä øàá
ìà ìåëéáë äðåô ÷éãöä àåä íäøáàù
úáéúá æîøðä íéëìîä éëìî êìî
úåãåà ìò ù"áúé åéðôì ïòåèå ,'êìîéáà'
àìù íéâøè÷îä åìæâ øùà 'íéîä øàá'
øîàéå' ,íëøö éôë ìàøùéì òôù òôùåé
éî éúòãé àì' ,ú"éùä áéùî 'êìîéáà
,äñðøôä úà áëòì 'äæä øáãä úà äùò

íìåàúòùá ¯ 'éì úãâä àì äúà íâå'
ììë äæî éì úæîø àì äãâää úøéîà

,äñðøôä ìò úù÷á àìåíâå'éëðààì
úàéø÷ úòá 'úåòåáù'á íâ 'éúòîù
íéìéçúîä 'úåøáãä úøùò'á äøåúä

áéëðàéúìá' ,êë ìò äù÷á éúòîù àì ,
'íåéäàø÷ðù ä"ø äæíåéäåììôúä æà ÷øå

äñðøôä ïåøñç àá äæîå ,äñðøôä ìòמט.

הפסוקמח . את  צדיקי�  שפירשו וכמו מטרתה , את  משיגה  הלב מעומק  התפלה 

כג) ב עלתה(שמות ולכ�  הלב, ממעמקי צועקי�  שהיו האלקי�' אל  שוועת� 'ותעל 

של  לסיוע� צריכי� היו  לא  וא�  והשערי� , המחיצות  כל את  ופרצה  השמימה זעקת� 

הלב  מעומק התפלה  כי  המלכי� , מלכי  מל�  לפני  תפילותיה� את  שיעלו המלאכי�

להפריע יכולי�  ואינ�  פיה�  ונסתמי�  והמשטיני� , המקטרגי�  כל את ומגרשת  דוחה 

מלכא . קמי  מלעלות  התפלה את 

אינימט. היו� ' 'בלתי  - קצת  בשינוי  א� זי"ע, אברה� ' ה 'בית  הרה "ק  ג�  אמר  כיו"ב

עניני  על דיבורי�  דהיינו  'היו�' – א�  כי  דבר מכ�  שואל היו� שומע אחד  כל

השווקי� מצב  אודות נסוב הבריות  ושיג  שיח  וכל  יומי , פרנסת  אשיג ('היו�'האי�
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ùé,çñôá äñðøôä ìò äìéôúì åæîøù
ì"æç éøáãá(:çé ïéáåøéò)åéäé'éúåðåæî

ïéøåøî'úéæëäñðøôä ìò ù÷áì êéøöù ,
'øåøî úéæë' íéìëåà øùàë 'úåðåæîäå'

.íåéä úåöîì

,øúåéáåäòåùé øáã ìåòôì ïîæå úò
÷òöðå' úøéîà úòá íéîçøå

''ä ìàנáúëù úåîéùøá áåúëù åîëå ,
÷"äøä åáø ìöà äàøù äî ãçà ãéñç
,øãñä ìéìá ò"éæ ùèéååàáåéìî ö"ééøä

וכיו"ב) יורד או עולה על הדולר להתפלל במקו� כי אליה� , מגיע השפע אי�  כ�  ועל  ,

היו�. עניני  על – הזמ� בהבלי  וטרודי�  עסוקי�  הינ�  הפרנסה

זי "ענ . הכה�  צדוק רבי  הרה "ק  בש� מתאמרא  ט)נוראות  אות ויצא צדיק פרי דלכ�(עיי'

פסח של ההגדה  את  בגנות ' אבי'מתחיל אובד ארמי  בפרשת זו ופותח על  כי ,

במדרש כתיב תבא)הפרשה פרשת ריש בר(תנחומא יוסי רבי  בש� אבהו רבי אמר  וז "ל.

לו  יש אד�  מצות , לעושי  פה  פתחו�  לה�  יש וכמה  מתחטאי� , כמה  וראה בוא  חנינא ,

כיו� המל�. אצל אותו שמגיעי�  עד  ממו� כמה  נות�  שהוא  פעמי� מלכות , אצל  עסק

אלא כ� , אינו  הקב"ה  אבל עושה. לא  ספק  שאלתו, עושה  ספק  המל�, אצל  שהגיע 

בסל  מניחו שביכר , רמו�  שביכרה, תאנה  שביכר , אשכול ראה שדהו, לתו�  אד�  יורד 

ובא  לירושלי�  ועלוהול�  ישראל ועל עצמו על רחמי� ומבקש  העזרה באמצע ועומד

ישראל  �וגו'.אר קדש� ממעו�  השקיפה שנאמר, זז, איני אומר , שהיה אלא עוד, ולא 

הזה היו� צרכי שתעשה  עד בשעתו)מכא�  המעגל ה '(כחוני הזה  היו�  אחריו, וכתוב ,

לפני מצות  עושי מתחטאי�  כמה  אבא , בר  חייא  רבי  אמר לעשות ... מצו� אלוקי�

שלטו�, מל� דבר  באשר שנאמר , אותה , מבטלי�  וצדיקי�  גזירה, גוזר  שהקב "ה הקב "ה,

תעשה  מה  לו יאמר ד)ומי ח הוא (קהלת מי ה"ה-). יעשה, מה לקב"ה מצוה(האומר שומר

רע דבר  ידע ה)לא  ש� זה(ש� הקב"ה, של ידו על  ומרמזי�ממחה המדרש. עכ"ל ,

הזה כהיו�  יש ביכורי� מביאי  של  כוח�  אבל  הזה, בזמ� ביכורי� שאי�  א�  – לאד� 

' מתחטא שהיה בשעתו המעגל  כחוני הוא  כי  פסחי�, בלילי ישראל  איש כב� לכל 

יהודי  כל ויכול אביו, שולח�  על הוא  יושב  עתה שהרי  - אביו' לפני  לומרהמתחטא 

הגזירות. כל  מבטל והוא  הזה היו� צרכי  שתעשה  עד מכא� זז איני  לקב "ה

ע� שהיה  מעשה זי "ע  ממאגלניצא  ה'שר�' יחיאל מאיר  חיי�  רבי הרה "ק  סיפר

מ� מזיגה' 'בית  חוכר שהיה  תמי�, יהודי  הוה, וכ�  זי"ע, מאפטא  ישראל' ה 'אוהב רבו

בכדי מעות  לו  היה  לא סיבה  איזה מחמת  לביתו , טר� ולהביא  להתפרנס כדי �הפרי

שלח �הפרי והנה הפסח , ימי של  בעיצומ� שחל – לו הנקוב במועד  �לפרי לשל�

רע וכהלכתו במקומו במועדו החכירות  דמי  את  ישל�  לא א�  כי  היהודי  את  להזהיר

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

וכ"ש ולמות , לחיי� אד� של  דינו גזר את  חורצי� הללו השליטי� היו פיה� בהבל  כי 
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כגו� על ולא  כלל , מגזימי� היו  לא  שאז יהודי של  למשפטו נוגע  הדבר  היה כאשר 

נאמר ח)דא  קמד שקר'.(תהלי� ימי� וימינ�  שוא  דבר פיה�  'אשר

הוכרח בכיסו מצויה  הפרוטה  היתה שלא  מכיוו� א�  לאפטא , פעמיו  ש� לו בצר 

הגדול  שבת  בערב הדרכי�, מביצות וטיט  רפש בגדיו וכל  מנעליו ומלאו רגלי , ליל� 

מלוכל� ההיל� את  שראה הגבאי  הקודש, חצר אל מיהר  ומיד  אפטא, העיר אל  הגיע 

הרבי פני  את  להקביל יוכל  שלא  והודיעו הביתה להיכנס לו  נת�  לא  לגמרי ומטונ� 

השבת , אחר הקודש אל  להיכנס כדי  באפטא  לשבות  נשאר  ברירה בלית  שב "ק, קוד�

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

להבות . חוצב

לדרוש הרבי החל דרשתו לאחר הרבי, של אחד  דיבור אפילו הבי� לא זה  'כפרי '

את לעורר  והתחיל גדולה, בדביקות  היה כבר  ל'ונצעק ' בהגיעו פסח', של ב'הגדה 

ואמר  דבריו)הע�  את הכפרי הבי� שלכ� – אידיש 'מעשה(בלשו� שזהו בנפש�  ידמו שלא 

החג בליל  שנה בכל כי היו�, ג�  להיות  יכול  זה רק  במצרי�, אחת  פע�  שהיה'

– זה אור שוב ומתעורר  גרמא ' לישועה'הזמ�  שצרי� ומצוק  בצר הנמצא איש  וכל

ה�  בפרנסה, ה�  בבני�, להפקד שצרי� מי  ה� ההוא, בלילה ה' אל  יצעק א�  ורחמי� 

וה�  האסורי�, לבית דינו  גזר יצא  שלא  שירא מי  או  האסורי� בבית כבר  שיושב  מי

לה ', יצעקו א� יוושעו כול�' 'כול� - לשל�  במה  לו ואי� לאדונו  לשל�  שצרי�  מי

מילתא ... תליא  בצעקה רק כי 

הדברי� כוונת  הייתה  שבוודאי  בנפשו, הבי� הרבי, דברי  את  התמי�  היהודי כשמוע

משפחתו  לבני והודיע לביתו  חזר  במוצש"ק  מיד  אלא  כלל התמהמה לא  לכ� אליו,

לעשות , מה כדת  העת  בבוא  לה יורה  כבר  והוא  הצדיק, מ�  ברורה הדרכה  שקיבל 

תצעקי כא� לאשתו  אמר  ה '' אל  'ונצעק לפיסקא  הגיעו כאשר הסדר בליל ואכ� 

עד לפסוק... אימתי  ידעו ולא  וצעקו צעקו וכ� והיא , הוא  לצעוק  והחלו ונוושע ,

הוא כי  וראו בחלונ� , הדופק  מי  לשמוע  בכדי  מצעקת� ופסקו בחלו�, אחד  שהכה

לה� ויספר חביות , ב' נושא הוא  והנה הדלת , את  לו ויפתחו ממכיריה�, אחד  ערל

הדבר יוודע כי  הוא  ומפחד  ידו, תחת  שמתה עד  אשתו  את  והכה  היו�, השתכר כי 

שתי בידו יש וכא�  נפשו, על לנוס הוא  מוכרח  כ� על  מוות, בעונש ויענישהו לאדו�

עדיי� בבית� כי שראה  ומכיוו� עמה� , לעשות  מה יודע  ואינו אדומי� , מלאות  חביות 

לעיירהאור אחזור ובא�  הללו, חביות שתי קחו - לה�  ואמר אליה�, בא  כ� על הוא ,

והורה היהודי  הסכי�  גמורה, במתנה  בידכ� , תישאר והב' מה�, אחת  לי תתנו כא� 

החביות . את  להניח היכ�  לו
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וקיבל� בשלימות , חובו כל את  וסילק �הפרי אל  היהודי  הל� מועד  של בחולו מיד 

ה 'ארענדע ' יהא  אתה נאמ�  שאיש מכיוו�  לו ואמר יפות , פני� בסבר �(שכירת הפרי

המזיגה) עול�.בית עד  ל� 

סוסי� ג�  הכבוד , בדר�  עצמ�  את  ולהנעיל  עצמ�  להלביש להעיר  נסעו  החג אחר 

בכניסתו  מיד א�  עמו, שנעשה  הנס על להודות  כדי לאפטא  ונסע לה� , קנו ופרי�

בפשטות  ישראל ' ה'אוהב לו אמר  הקודש כיאל הנס, על  לי  להודות מה ל� 'אי� 

'ונצעק'...' באמירת שצעקת בעת ישועה  עלי�  המשכת ממאגלניצא .אתה �השר בתורת (הובא

(208 עמו' ישראל' 'שארית מתו�

בנפשות� שקיימו  ידי על  שנושעו מאנשי�  ולאלפי�  למאות  כאלו ניסי�  סיפורי  ויש

ביהודי הווה מינייהו וחדא  כול� , את  לפרט  רוכלא  כי ניזול ולא הסדר , בליל 'ונצעק'

באותה בט� , בפרי  להיפקד  זכה  לא  ועדיי�  מנשואיו שני� מעשר יותר  עליו שעברו

לשפו� שיוכלו  כדי  עצמ� , לבי�  בינ� הסדר את  לערו� ביתו  בני  ע� יחד  החליט  שנה

ורחמי�, ישועה  בדבר  להיוושע זכו שנה כעבור  ואכ� מפריע , באי�  ה ' אל שיח� 

מקירות  היוצאת התפילה הוא העיקר שהרי הצעקה, בעת להתבודד כללית הוראה בזה שאי� (ובוודאי

ולרצו�) לרחמי� תפילתנו יקבל והקב"ה הלב, .ופנימיות

מרגליו, באחת  גדולי� יסורי�  סבל אשר  שני� שזה הקודש , �מאר יהודי  סיפר

'זריקות ' לקבל צרי� מעליו,(איינשפריצע�)והיה צערו את  להקל כדי  כסדר�  תמידי�

'ונצעק בנפשו וקיי�  הכל, אדו� לפני  בתפלה  לבו את  שפ� הסדר  בליל  אחת  ושנה

היו. כלא  נעלמו ויסוריו אבותינו' אלוקי  ה ' אל

שבתמיהות תמיהה  באמת  כי  והוא שליט"א , החבורה  מבני  מאחד  נפלא  עני� שמעתי 

ליל  את  לעשות  האחרונות  בשני�  שנשתרש מה  על השמי�, לב עד מאוד  תמהתי 

הבהיר אורו הגלות גלה מאז  הוא  ונהפו� מלכי� וכבני חרות  לסימני  שהוקבע הסדר

יפלא ולכאורה  וזעקה , תפילה  לזמ� זו לילה נועדה האמונה , בבאר בצהרי� כשמש

שנקבע מצאנו לא  בהלכה כ� ובראשוני� בגמ' והרי  וזעקות  לתפילות  כא�  מקו�  מה

יציב דברי בשו"ת  ראיתי  והנה  וזעקות , לתפילות  פ"ג)זמנה סו"ס העזר ש�(אב� דמוכיח

האבות תקנו� וערבית מנחה שחרית  יו�  בכל מתפללי�  שאנו תפילות  שהג' להדיא 

יצחק ועקידת  יצחק  שלידת  ומהמדרש מהגמ' דעה ש�  מביא  כמו"כ דפסח , א ' ביו�

בתרגו�  מרומז וזל"ק  ר"א  תורה  מוהר"� בליקוטי  לי הראו  ושוב ביו� , בו ב')היו (איכה

עמא כקל מועד ' כיו�  ה' בבית  נתנו 'קול פסוק על  כמובא בתפילה צועקי�  שבפסח 

לתפילה מתאי�  יותר וזמ�  מקו�  יש מה ופלא הפלא  ולפי "ז דפסחא , בחגא  דמצלי�

תפילה , סדר  לתק�  האומה  אבות  מצאו בה� פסחי�  מלילי המכתב וזעקה  לשו� כא�  .עד

ששמע מעשה  מב"פ, שליט"א  לאסק  אב "ד  מייזליש משה יוס�  רבי הגה"צ סיפר

שליט "א , קראסנא אב"ד  הגה"צ גיסו בנשיאות  העומדי� המוסדות  של �הקי במעונות 
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היה, בע�  התמימי�  מ�  זה מאניש 'מאניש', ושמו בחור עבד  דש� �הקי במחנה 

שו� זז ולא  ק�  לא  מקדש' 'האיש לפרק הלה  ומשהגיע  דקמאי... מתמימי  כחד 

סיבות)שידו� יקי�(מכמה במהרה  ולא שיהיה ', הוא  שהיה 'מה כי  נראה היה  וכבר  ,

קראסנא אב"ד  פתח  דלעיל, השלשה כל  יחד�  כשבת חד  יומא  בישראל. בית  הלה

כל  ותיהו�  שידוכי� , בקשרי  בא  שני�  כ"ח  כב� היה  שכבר  'מאניש' כי לגיסו  וסיפר 

של  'הגדה  ע�  ישבתי  הסדר בליל  שתא  בהאי  סיפורו , לספר מאניש פתח העיר ...

טייטש' ב 'עברי  המוסברת  המדוברת)פסח ' בשפה ע� לפשוטי העשוי ראיתי(פירוש וש�  ,

ולאחד זי "ע, מאפטא  הרה "ק בימי היה מעשה  כי  'ונצעק' של  לקטע  בסמו�  כתוב

היהודי�)ה'מושקע'ס לחוכרי� חכי(כינוי דמי  לשל� היה  שהיהלא  דבר  –  �לפרי רותו

יוושע, ב'ונצעק' יצעק שא� רב מהאפטער  מושקע  ושמע  נפשות , בסכנת  כרו�  כידוע

הווה. וכ�

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

הטובה כיד ... הארי�  וכ� מלעקוואד  והאחות  ממאנסי אחי  המסובי�  כל  את  בפרוטרוט 

מה אמי , אל  בקול ונעניתי  הציבור כל  את  השתקתי  ונצעק, של  לקטע בהגיענו עליו,

בית , לבנות  מבלי כ�  מלשבת  כוחי  אפס הסבל , כח  כשל הסו� .... יהיה  מה  יהיה...

בידינו  מה  וכי  יקירי, מאניש ואמרה, נענתה מצבו ואת  בנה את  היטב שהכירה הא� 

היו� יבוא  ובעזהשי "ת  שדכני�, ע�  כסדר  מדברי�  שאנו הינ�  יודע הרי  עוד , לעשות 

לדברי, היטב  ישמעו כא�  המסובי� כל – ואמר מאניש נענה טוב. בכי  ייגמר  והכל 

ה ' אל  זעקה  קול להרי� אחד  כל ביד  יש שב'ונצעק' טייטש' ב'עברי כא�  ראיתי  כי 

כ� על ממנה . לצאת  אפשר שאי מצוקה  אי�  דמיטב, מילי  בכל ולהוושע האלוקי� 

כא� מהמסובי�  אחד  וכו')כל וכו' פלונית ואחות פלוני, אח פירט אל (ושוב יזעקו כול� –

נצעק, ואי�  נצעק  מה  המסובי�  כל וישאלוהו בתמימות ה ', ואמר  מאניש  נתלהב 

יותר. ולהמתי� לסבול  מאניש  של בכוחו אי�  כבר – ה' אל  פעמי� ג' זעקו ובפשטות,

פעמי�  ג' ואמרו אחריו  החרו הכל ואכ� האירוסי� ... בברית  לבוא כבר  מוכרח מאניש 

ממאניש  שנצטוו נוסח שוב באותו א�  הסדר , בעריכת  להמשי� האב רצה  וכבר .

כ"ו  ב�  כבר הוא  א� אשר  יעקב  אחי ע� יהא ומה ואמר, מאניש, אות� החריש

כ�  על  זיווגו, את  לו לסדר מבלי  הסדר  בעריכת  להמשי� היושר  מ�  וכי  זעקו שני� ,

יותר. ולהמתי� לסבול יעקב של  בכוחו  אי� כבר – ה' אל  פעמי� ג' בשנית  כולכ� 

נוסח. באותו ואמרו אחריו החרו הכל ואכ� האירוסי� ... בברית לבוא כבר מוכרח  יעקב

ונתגלגלו  שידוכי� , הצעות  לשניה�  הציעו דחוהמ"פ א' ביו�  מיד  פלא , זה וראה

שניה� עמדו שכבר  עד  גבוה , הר  במורד  הנופל כגלגל  עצומה , במהירות  הדברי� 

א� – לעשות  מה  כדת ספק לה� נתעורר  שאז אלא  שלאחמ"כ, ביו�  גמר בפני

שידוכי� ב' לגמור  כ"קמותר  את  ושאלו בישא , לעינא מחשש יו�  באותו אחי�  לב'
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ולאחיו  בשבוע, ג' ביו�  למאניש שיגמרו לה� שפסק  זי "ע  מאנסי  �מוויז'ני האדמו"ר 

בישראל , נאמ�  בית  בנה  דרכיו, בכל  מאד  מאניש הצליח  ובעזהשי "ת  ד '. ביו�  'הקט� '

בעזהשי "ת . מצליח  כאיש בעירו מאד  הוא  ומוכר  ולתפארת , לש�

כ 'מאניש ' עצמ� ישימו א�  א� בקרבנו , אשר ה'חכמי�' כל  כי  ייאמר , לדיד�

אלא מ'חכמות', ידע  לא אשר  זה כמאניש  האלוקי� ה ' אל  ויזעקו ויתפללו  בתפילת�,

בגשתנו  אנו  א� בתפילתו, שמי� שערי לקרוע וזכה  וזעק, התפלל  עצומה בתמימות

השמי� . שערי את נקרע חכמות ללא בתמימות התפילה אל 

נקפו  השני� לבניו, הגוני� זיווגי� מצא  שלא  באחד  ראשו�, מכלי  ידענא  עובדא 

'ברכת הבחורי�  כשנטלו אחת  שנה וכלות , רואות  ועיניו מתבגרי�  בניו כאשר  וחלפו

אמר הפסח , לחג אביה� אל נסע�  טר�  זי "ע שמחה' ה 'לב הרה "ק מרב�  פרידה'

אינכ� עדיי� מדוע האב את  תשאלו הסדר, בליל שואל הב�  'הלא  לשונו בצחות  לה�

אביה� אל ויתפללו שישאלו הרבי  כוונת  שבודאי בטוחי�  היו הבחורי� חתני� ...'

לקיי� הבחורי�  אחד  החליט הסדר בליל  א�  ישועת�, זמ�  הגיע לא  מדוע  שבשמי� 

חלק� נשתנה מה  החזקה, שאלת� את  אביה�  בפני  ושטח כפשוט� , חכמי�  דברי 

ויהי בישראל, נאמני�  בתי�  בנו שכבר חבריה� מכל זיווג�  את  מצאו לא  שעדיי� 

�ופר הב� על האב  רחמי  נתעוררו המיוסרי�, בניו שאלת  את  המיוסר  האב כשמוע

בתפילה ה ' אל צעקת�  ועלתה המבוגרי�, בניו את  אחריו וגרר  תמרורי�  בבכי 

התאוששה שאמ� עד  זמ�  במש�  בכו וכה  מצרת� , להיוושע  כבר שיזכו ובתחנוני�

עצמ� על כול�  קיבלו מיד  ולהצטער, לבכות  ואסור  בחג לשמוח  שיש עליה� וצעקה 

בתו� ורק  בהתלהבות , ההגדה סדר  את  לומר  והמשיכו  לשמחה, הדאגה את  להפו�

לפני כמי�  לבב� ושפכו  בתהילי�  וחמישי רביעי הספרי� לומר האב  הציע הסדר

הארוסי�. בברית  כול�  באו קצר זמ�  פרק  ובתו� השי "ת ,

זי"ע מבעלזא  מהר"ש מהרה "ק  איתא  פסח)הנה מועדי� קודש, אמרי שאותיות(לקט

(מ" 'מצה' תיבת  של תפילתנו אה"ק"דיצ� המילוי הללו בימי� כי  'אקדי�', הוא  (

הזוה "ק  דברי עפ"י  ש�  ומבאר  להתקבל. קצה.)קודמת  בלק פר' זוה"ק לעני(עיי' 'תפילה

יעטו� ' א)כי  קב למשה',(תהלי� ו'תפילה  לדוד ' 'תפילה  את  עוטפת  העני  שתפילת 

מיד זו  תפילה  אבל  מיד  נענית  שאינה  תפילה יש כי – להתקבל קודמת  והיא 

כתיב  דהנה הדברי� וביאור ג)מתקבלת , מא וביארו (איוב לו', ואשל�  הקדימני  'מי 

ב)במדרש כז שהרי(ויק"ר המצוות, קיו�  על  שכר לשל�  מחויב הבורא  אי� הדי�  דמ� 

לו  נתתי שלא  עד  מעקה  לי  עשה מי  זכר, ב� לו נתתי  שלא  עד  בנו  את  מל  'מי

נחשב  כלו�  לו שאי� העני  אבל  וכו', בית  לו נתתי שלא  עד  מזוזה  לי  עשה מי גג ,

חז"ל שדרשו וכמו להתקבל, קודמת  תפילתו ולכ�  שהקדי� כמי  -הוא  עוני  'לח� 

מיד  אותו ועוני� מתקבלת שתפילתו  הרבה' דברי� עליו .שעוני�
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åðàéöåéù 'åðéáø äùî' åðì ïéà éë ,íéøöîî
ïéà êà ,äéìéãá ãçå ãç ìë Y åðéøöîî

ïåëð äæנאìàøùé éðá åëæù äî ìë éë ,
úà çìùé ä"á÷äù íéøöîî íúåéäá
úåëæá ÷øå êà äéä íòéùåäì åðéáø äùî

,'å÷òæéå'íéé÷ð íà ,äìà åðéîéá éîð éëäå
ìëî ìàâð ãéî éæà '÷òöðå' éåàøë
àåáé àåáù ìåòôì ìëåð óàå ,úå÷åöîä
åðéîéá äøäîá åðé÷ãö çéùî äðéøá.

שהוא מצב בכל  לבב  וטוב בשמחה  – חורין כבני

äðäíéðåù íéðéã äëìäìå 'îâá åðéöî
øãñä ìéìá íúåùòì êéøöù
ì"øäîä äù÷ä .'ïéøåç éðá' åðàù úåàøäì

(à"ðô 'ä úåøåáâ 'ééò)ìéìá íéìëåà åðà òåãî
øãñäúà åøøîéå'ìå ãåáòùì øëæ øåøî
'íäééçíâ ïéìëåà åððéàå ,úåøéçì øëæ ùáã,

äøåîä àéä íòè äá ïéàù äöîä àìà

ïéá ùé ìãáäù ,øàáîå .úåøéçä ìò
íéøçàá éåìú ãáòä éë ,úåøçì úåãáò
ïéàå .åîöò ìò 'èìåù' ïéøåç ïá åìéàå
ãáåòùîù éîì à÷ååã íéøåîà íéøáãä

,øçà íãàìøáãì ãáòåùîù éî íâ àìà
íééçä éàðúá éðåöéç÷ø çîùù äæ ïåâëå]

[á"åéëå åúçîùì äáéñ ùé øùàëéøä
áùçé ãáò ììëá àåä óàåúùâøä àìäù ,

íéøáã éðôî ÷ø àìà åîöò úîçî äðéà
äúòîå .ïë ùéâøäì åì íéîøåâä íéøçà
äôá úå÷éúîäù éãë ùáã ìëàð íà
éðá åðà ïéàù àöîð ,úåøéçì øëæ àäú

,ïéøåç,áöîì íéãáòåùî åðà ïééãò éë
ùáãä ììâá úå÷éúî åðà íéùéâøî éøäù

åðìëàùåðååéö ïë ìò ,úåøéç äæ ïéàå ,
úåéäì åðãîìì ,à÷ééã äöî ìåëàì áåúëä

íåù éìá 'ïéøåç éðá',úéðåöéç äáéñå 'íòè'
úéîéðô úåøéç åðá øøåòé ïîæä íöò àìàנב.

צדיקי�  מש�  ידוע הנה  כי  לבאר ועוד)ואפשר  ,וויז'ני בית מהלכי�(צדיקי הכל שלכ� 

התבואה ' על נידוני�  ב'פסח כי רעבי�, כשה�  טז.)בפסח  שיהיו (ר"ה הקב"ה ומסבב

שיהיו  ועדי�  המזג, יחסר לבל והפרנסה  התבואה  על  כראוי  להתפלל  ויזכרו רעבי� 

כשישמע הקב"ה  אלא  לו מושיע אי�  אשר  – העני  כתפילת  תפילת� ותהא  רעבי� 

להתקבל . קודמת  ותפילתו  'אקדי�' בו יקויי�  לכ�  תפילתו, לקול

רבינו נא. משה  של  שמו נזכר לא  שלכ�  זי"ע, חיי� ' ה 'שפע דהרה "ק בפומיה מרגלא 

וכו' אומר הגלילי יוסי 'רבי  גררא  בדר�  רק [אלא  פסח' של ה'הגדה נוסח  בכל 

זקוקי� ישראל  בני  אי� שלימה לגאולה  לזכות  שכדי  ללמדנו עבדו'], ובמשה  בה ' ויאמינו 

כמו  הגאולה , את  המקרבת  ותפילה' 'צעקה  רק ע "ה , רבינו כמשה  וקדוש גדול למנהיג 

שנאמר ממצרי� ישראל  לגאולת  גר�  כג)שזה  ב האלוקי�'.(שמות אל שועת�  'ותעל

לאנב. הרבנית וא� לזש"ק, זכה  שלא  מעלה  של  ירושלי�  מבני אחד  על  מסופר 

בלווית מביהמ "ד  היהודי  חזר  הסדר  מלילות  באחד  הנפשית , הבריאות  בקו הייתה 

כהיכנס� ויהי זה, קדוש בלילה שולחנו על  סמוכי� להיות  שהזמינ�  בחורי� כמה 

סדר ' 'שולח�  ערכה שלא  די  לא  הבית ' 'בעלת  כי  לראות  הבחורי� נחרדו הביתה
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ì"æå,'íåéä øãñ'äâðòì íãà ìëì éåàø
úåàøäìå äæä äìéìá åôåâå åùôð

,åîöòá úåøéçäâàã ìë åéìòî ÷éçøéåנג

øòöåנדøçà íå÷îî åì ùéùנה,êéøö ïéàå

íåù ùãçî äúò øøåòé àìù øîåì
äáéøîå äèè÷נוíåìù äéäé ìëä àìà ,

äçðäåנז.÷åìçì ïéã ìòáì ïåçúô ïúé àìå ,
.ì"ëò

ועומדי� זקופי�  ורגליו הקרקע על  ראשו - השולח�  את  הפכה  א� אלא  כראוי,

נשאר הבית ' 'בעל  א� וכו'... �האר על מושלכי�  והיי�  המצות למעלה , מלמטה

הנדהמי� , אורחיו אל ונענה נפשו, באמת בשלוות  חרותנו' 'חג תראו 'חרותנו'כא� וכי  ,

פרושה מפה מטעמי�, בכל ערו�  שולח� ומוצא  מביהמ"ד  כשמגיע  דווקא הכוונה

אינו  זה באופ�  הרי  לשולחנו, סביב זיתי�  כשתילי  בני�  לרוב. וזהב כס�  וכלי  עליה 

א� אלוקיו. בה' הוא  שמח  כזה  במצב  שרק - זה  למצב  'משועבד ' הוא  אלא  'חרות '

לענייני שעבוד  מכל חרות  באמת , 'חרות ' זוהי  ממש, להיפ� שהכל הזה בבית כא� 

האלוקי�. הוא בה ' רק  שמחתנו וכל  עוה "ז

ממצרי� נג . שהוציאנו  ה' בחסדי  שמח להיות הסדר  בליל  העיקרי� עיקר וכלשו�וזהו  ,

ההגדה)הזוה"ק בתחילת לאומרו נוהגי� שרבי� הזוה"ק הוא מ:, âאôŁעי(ח"ב Ł נ àר ְְִֵַָָָ'éל 

âאתי לעלמא  Łàכינ ôא למחדי  äאיה זëי� àחדוה, ח âי סäïר  äבהה äא  מצרי� , àְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָיציאת

ãמריà âחâי  Łנ àר  äאיה âהאי  מêéא, äחד ביציאתâה äא  שמספר אד� ב�  'כל – ' ְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹ

שהוא הבא  לעול� בשכינה לשמוח  הוא  מזומ�  בשמחה, שמח  סיפור ובאותו מצרי�,

כ  מכל , הלשו�השמחה  נזכר  פעמי�  כמה ש�  חזי  ופוק  באדונו', שמח אד� אותו  י 

בחדוה'. 'חדא�  בפורקני ', 'חדא�

אפשר אי אשר שונות  תקלות  מיני  כל ומסבב מזמי� השט� כי  הרואות  ועיננו

האד� את  ולהביא טוב, היו� שמחת את  להעכיר  בכדי והכל  ה� ... רבי� כי  לפורט�

אלא זה שאי�  לדעת  המשמר  על לעמוד  בראשו  עיניו והחכ�  נפש, ועגמת  צער לידי

האש... מפי  כבורח  אחרי�  על או עצמו על  הכעס מ�  ולברוח  היצר , עצת 

מטבעו  שהיה  זצ"ל  הוטנער  יצחק  רבי  הגדול  הגאו�  על  מסופר  נפלא  מעשה

ונשפ� השולח� , את  מהמסובי�  הזיז הסדר  בליל  השני�  באחת  להפליא , ונקי  מסודר 

חיוורא ש'אזיל עד  יצחק  רבי  של הבוהק הלב� הקיטל על ה'' כברכת  מלא  יי�  'כוס

מופלאה, הנפש בשלוות  נענה שהות  כל ללא סומקא ', הואואתי הרי  יי�  ללא קיטל

מחזור כיפור'דיגע  יוה"כ)כיו� של דמעות...(מחזור סימני  ללא 

יבוא שלא  עליו חס והיא�  הבריות  בכבוד  הזהירות  על מכא�  ללמוד שיש ומלבד 

ובשלווה ... בניחותא  'תקלה' כל לקבל מכא�  נלמד  וכלימה, בושה לידי 

התעוררותנד . בלא  יבש �כע הוא  והרי  בפניו ננעלו אורה ' ש'שערי  מרגיש א�  וא�

נשבר'. כ 'לב המקו� לפני  חביב ל� אי�  כי ידע  אלא  בקרבו, רוחו יפול אל הלב
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תלמידי [מחשובי זצ"ל  מקארוב שמואל  רבי היה  מרוד ואביו�  עני מעשה, הווה  וכ�

וד�, מבשר  ועזר  סיוע לבקש שלא  בידו היתה קבלה  זי"ע], מלובלי� ה 'חוזה ' הרה"ק

ר "ש עמד  השני� באחד  ויקבל . יקח  ידו ממתת לו  ויעניק  מעצמו מי  יבוא  א� ורק

מצה לכזית א�  לקנות  כס�  מצא  ולא  בכיסו, מצויה הפרוטה  כשאי�  הפסח  בערב

מתנת לבקש הל� לא  ואכ�  קבלתו, ולהפר לעבור הסכי� לא  ואעפ"כ כוסות , וארבע

ריק�. כשביתו החג ימי  התקרבו וכ� איש,

לקבל  ה 'חוזה' אל  ז"ל קנסקיולי  שלמה  רבי הגביר נכנס ניס� בי"ד  פסח  בערב

ה צרכי  כל את  תיכ�  לשלוח  הרבי  עליו ציוה רבו, שמואל ,ברכת  רבי  להחסיד  חג 

ושלחה גדולה  בהרחבה טוב  וכל ומצות  ביי�  גדולה עגלה  ומילא  העשיר  יצא  מיד 

לפני מעטות  שעות החסיד  של ביתו אל  הגיעה  המלאה  העגלה החסיד . בית  אל 

על  ועצומה  גדולה  בשמחה  שמואל ר ' נתמלא  זה  הרחבה לנוכח הליל, התקדש

הוצר� שלא  ושמח  שש היה  וביותר  וחדוה , בדיצה היו�  מצות  את  לקיי�  שיזכה 

מתו� לביתו חזר התפילה לאחר מאיש. נדבה  ביקש ולא שלו הקבלה  על  לעבור 

מאד , עד  ונשגבי�  גדולי�  במוחי�  הסדר  ליל  את  ער� וכ� ושמחה, הרוח התרוממות 

כזה ... סדר לערו�  זכה  לא  שמעול� בנפשו והרגיש

ויפקח שמואל, ר' על תרדמה אלוקי�  ויפל  פסח , של שני  בליל – ממחרת  ויהי 

התעורר כאשר ערבית , תפילת  לפני עומד  כשהוא – לילה  לחצות  סמו�  עיניו את 

כדי הלילה סדרי  ושאר  הגדה  ובאמירת  ערבית  תפלת  להתפלל למהר  הוצר� בבהלה 

חצות  לפני  האפיקומ�  את  לאכול  לאכול שיספיק  גלויות של שני יו"ט בליל �א להקפיד (כמנהגו

חצות) קוד� ומהירות .אפיקומ� בחפזו�  שער� זה  'סדר ' על  לבו אל התעצב מאד  ומה ,

הרבי פתח הקודש, אל  ונכנס ה 'חוזה ' רבו אל  בנסעו האלה  הדברי�  אחר  ויהי 

במוחות היה הראשו�  הסדר שמואל , רבי  שעשה הסדרי�  את  ונראה  נח Łב  'בואו  ְַואמר 

התכלית אינו זה  - עליוני�  בשמי  משוטט  כשהוא  שער� ,גבוהי�  השני  בסדר  אול�  .

כזה... ונעלה  קדוש  סדר לערו� שיוכל מי בעול�  בלב אי� שנער�  שה 'סדר' היינו, .'

מרוממת . ברוח  שנער�  מהסדר  יותר  ולרצו�  לרחמי�  בשמי� נתקבל  חשק ובלא נשבר

ב'מה שואל הב� הסדר  בליל כי  זי"ע, מסקולע�  האדמו"ר  כ"ק  בזה נת�  נפלא  רמז

ראש בליל ג�  שהרי צ"ב, ולכאורה פעמי�', שתי מטבילי� הזה 'הלילה  מדוע  נשתנה'

מדוע בדבש... התפוח  את  וכ� בדבש החלה את  פעמי� ', שתי  'מטבילי�  אנו השנה 

מרמזי� הטיבולי� השנה ראש שבליל ביאורו, אלא נשתנה'. 'מה  אז מקשי�  אי� 

יש ומתוק  טוב  טע�  כול� הדבש, וכ�  והתפוח החלה כי  וטובה , אורה  עניני  על

'עסק 'בה� , מזה  עושי� אי� והארה מתוק  שמטבילי� וכשהכל הסדר, בליל  רק במי,

עסק לעשות מחשיבי� אלו את הוא, מר המרור וכ�  בטעמ�, מרי�  שה�  המלח 

נשתנה '... 'מה  כזה  קדוש לילה  של  בעיצומו עליה�  לשאול
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ל  יש הכתובורבות  על  ברש"י  שמצינו ממה ולהתחזק  כט)התעורר לד 'ומשה(שמות

ההוד , לקרני  משה זכה 'ומהיכ� רש"י, וכתב אתו', בדברו פניו עור  קר�  כי  ידע  לא 

שנאמר  פניו על ידו הקב"ה  שנת� המערה מ�  אמרו כב)רבותינו  לג כפי',(ש� ושכותי 

וכמו  להשיג , יכול  הלב ואי�  לדבר  יכול  הפה שאי�  מה לראות  זכה  רבינו משה  שהנה 

זכה לא  אלו  מכל א�  לעניו', הראה  תפילי�  'קשר  וכ�  אחורי', את  'וראית שנאמר

ההוד , שלאלקרני עליו כפו הקב"ה  הניח  בו הזמ� מאותו דווקא  פניו  עור  קר� אלא 

לראות, וההארות .יוכל מהגילויי� ולא  והחשכות  ההסתר מזמ�  הוא  העלייה  עיקר  כי 

בפסוקנה. לבאר  אמרו ז)וכ�  יג שאור',(שמות ל� יראה ולא  ,�חמ ל�  יראה  'ולא 

חמיצות  כל אד� של פניו על תראה  מלא(פארזויערקייט)שלא  תמיד  יהיה רק ,

זמ�. ובכל מצב בכל  חיי�, שמחת 

ר"ת  'שמייכל ' כי  לדבר  רמז לל...כ אור ש שהומ � למצאיראה יא לונתנו

חז "ל אמרו לזה  ה:)אמנ�  אתה(פסחי� אחרי� של  אבל רואה  אתה  אי  'של�

צוקהרואה', או צרה איזהו  לאחרי� פארזויער "ט כשיש  להיות  לו (בחמיצות,הגורמת

מרות) פני� בסבר אותו,כלומר רואה ' ותענוג,'אתה שמחה  פניו על  להעלות  ומשתדל 

וצער. כאב כל מעליו להסיר

לצרכי ועזרה  דפסחא  קמחא  בנתינת  ה�  אביו�, לימי� לעמוד  הוא  החג  וממצוות 

בשנה הסדר ליל קוד� כי דעובדא , ממרא  שמעתי  כה הענייני� . בכל  בסיוע  וה� החג,

להזמינ� ורצה יחידה , בנה ע�  בגפה  תשב שלא  שכנתו  על רחמיו נכמרו שעברה 

ולא סיבות , וכמה  כמה מפני נחרצות  התנגדו שבניו אלא  הסדר, בליל אצלו  להסב 

שהיא בשעה  מלכי�  כבני  השולח�  יד  על לשבת  יכול  שאינו האבר�  טענת  הועילו 

עליה� ... עדיפה שכינה  אותה  ומדוע  בה�, שיתחשב  כנגדו ענו ה�  כי  כ.. יושבת 

חז"ל  אמרו כבר האבר� , לה�  של�השיב את משמח  אני  שלי  את משמח  אתה ','א� 

פיה את  האורחת  פתחה  'נרצה' לאחר למענכ�... אלא  זאת  עושה  שאינני  נמצא 

זכר  בב�  השנה  בזה  תזכו ה' בעזרת  כי  לומר  והוסיפה לרוב, והודאות  (אחר בברכות 

שני�) מט"ו למעלה ב� לה� נולד טוב...שלא במזל  זכר  ב�  לה� נולד  כבר ואכ� ,

כי ואמר , צדיק  אותו נענה הדור, מצדיקי  לאחד  המעשה  בעל  זאת  סיפר  כאשר

את משמח אני שלי את  משמח  אתה  א�  חז"ל, בדברי חדש לפירוש זכינו מעתה

'של� 'של�, ל� שיהיה וקיימא .שתזכה חיא  בזרעא  ה ' בברכת  לשמוח  שתזכה כלומר  ,

החיד "אנו . כתב ז)וכ�  סימ� באצבע כשמש(מורה מאירה  הזו שהלילה  לי , 'יראה וז "ל.

ליכנס  עילה ומבקש פותחות  לו  עושה  היצה"ר כ�  ועל  עליוני� , באורות  בתוק�

המשרתת  או הבית  מבני והכעס)באחד  המחלוקת ידי שלא(על בראשו עיניו והחכ�  ,

מאתו  שיגרש – מריבה [מלשו�  מצה מוציא הכל, ויעביר  הדלת  מיניתנעל כל

עכ "ל . ואשריו', אהבה, ומכניס מריבות ]



הפרשה  פסח באר � צו פרשת �âð

פיקודי�' 'דר�  בספרו זי "ע מדינוב  אלימל�  צבי  רבי  הרה "ק  כותב יג נוראות  (מצוה

ד) רז"ל'אות שאמרו  למי להאכילו שלא  הפסח  באכילת להחמיר  יש  מדרבנ�, אפשר

ע"ז עובד כאילו הכועס כל  כגו�  ע "ז, עובד כאילו קה:)שהוא המשבר(שבת כל  וביותר  ,

מקו� מכל  פסח' 'קרב�  לנו שאי�  ולדיד� , ע "ז'. עובד  כאילו בעיני�  יהיה בחמתו  כלי

המקדש בית  יבנה  מהרה  שהרי  אלו, בימי�  כעס �משמ להתרחק לנו יש מאד  מאד 

הפסח, קרב� על  החבורה בני  ע� להימנות  לזכות  שלא  הרוצה  מי אי  בינינו  יש וכי 

לחשוש מקו� יש הזה  כהיו�  ג)וא� באות דבריו אסור(עפ"י 'אפיקומ�' שא�  דאפשר

מבהילי�  והדברי� פסח ', ל 'קרב� זכר בא הוא  שהרי  .להאכילו,

שלא גב�  נהגו דלכ� זצ"ל, שאפרא� אב"ד  פאזע�  מוהר "ש הגה "ק  נת�  נפלא  רמז

חייבי� האפיה בעת והרי הרע, היצר  על מורה �החמ כי  עצמו, בפסח  מצות  לאפות 

כל  את  ומזרזי�  גוערי�  שה�  הממוני� וכל  ה'משגיח ' כגו�  דקדושה, כעס  מעט 

כשאינ� עליה�  כועסי�  ה� המשמר על לעמוד  תפקיד� ומתוק�  במלאכה , העוסקי� 

במדרש כמבואר כי דקדושה, כעס  אפילו לכעוס אסור הפסח  ובחג (עיי'מזדרזי� ,

ג) פרק דברי� הפסוק ילקו"ש לד)על ד גוי (דברי� לו ישראל מקרב 'לקחת  בני שבפסח  גוי ',

וכל  הברואי� , מכל יותר הוא  מסוכ�  הנולד  שהתינוק וידוע מחדש, כנולדי� נחשבי� 

כעס  אפילו אז לנו נאסר ע "כ, לתינוקות ... להזיק  עלול  לגדולי�  מזיק שאינו קט�  דבר 

אי דקדושה  חצות אחר בער"פ שג� הנוהגי� טע� את מבאר שעה (ובזה באותה כי מצות, אופי� נ�

טוב) כעס אפילו אז לכעוס אי� ולכ� הכעס, את המביא היצה"ר זה החמ את לבער עלינו מוטל .כבר

בליל  זצ"ל מטאלנא  טווערסקי יוחנ� רבי הרה "צ האדמו"ר  של בקודש עבודתו

עילאה  וביראה  יתירה בהתלהבות  היתה מזקינו הסדר  בירושה שקיבל כיפה לו היתה (בגנזיו

ודחילו) ברחימו זה בלילה ורק א� ללבשה ונהג זי"ע, מאניפולי זושא רבי  באמצעהרה"ק אחת  שנה ,

ביע"ר בקבוק ע�  התינוקות  אחד  נכנס הסדר –(בירה)עריכת  העיר  כל ותהו� בידו ,

בדבר, מטאלנא  הרה "ק  הבחי�  כאשר  א� הסדר , בליל  גמור �חמ שמצאו  אירע כיצד 

וכיסה קערה  נטל  ,�האר על הבקבוק  את  להניח  לילד  והורה  בנחת  ממקומו תיכ�  ק� 

לו  ואמר  הילד  אל ופנה  טוב, יו�  לכבוד  הדלי  על  לבנה מפה ופרס ,�החמ את  בה 

חז"ל מצות  לקיי� אותי  שזיכית  על ל� מודה  'הנני ו.)בחיבה כלי',(פסחי� עליו 'כופה

שזכיתי המקו�  וברו�  לישראל , אמורי� שהדברי�  בוודאי לגוי�, זו  הלכה נאמרה וכי 

חכמי� ...' בקול איבד לשמוע שלא מיבעיא  דלא זו, מעובדא  ללמוד יש  ונוראות

בביתו, שאירעה  הגדולה התקלה על ולכעוס ואלמוני , פלוני  את  להאשי�  עשתונותיו

כלי ' עליו 'כופה של  ההלכה  את לקיי� אותו שזיכה  לקט� הודה א� .אלא

מסטאלי�נז. אשר רבי הרה"ק אביו שאצל  זי "ע, מקארלי�  אהר� ' ה'בית  הרה"ק סיפר 

הפסח חג עניני בכל  ז"ל, בערצ 'י רבי ושמו מע� מור�  חסיד  איש היה זי "ע

בעצמו  הוא  שהיה המצות , באפיית  ובפרט  שונות , בחומרות  מחמיר בערצ 'י ר' היה
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משעת הענבי� על  משגיח  היה  היי�  בהכנת  וכ�  קצירה, משעת  החיטי�  על שומר

לאפות הצליח  היגיעות  כל  ואחר  ,�חמ של  ספיקא  ספק  שו�  בה� יגע לבל  בצירה

שמח החג  בערב מביתו יצא  וכ� כוסות , לארבע ויי� צורכו  כדי שמורה מצות כמה 

ה'. לפני אשר השלח� על  ערוכי�  היו והמצות  היי� כאשר לב, וטוב

זוגתו עברה המדרש בבית  בערצ'י  רבי  שהיה  רוח)(שה בשעה קשת אשה לידיתה

השירצ"ל ונתפס המפה(סינר)השולח� את  אחריה  גררה משי� ומבלי  במפה, שלה 

ידעה ולא  נשברו. הכלי� וא� נשפ�, היי� ונשברו, המצות  נפלו וממילא  השלח� , שעל

בעלה. על  כבד  בלב יצועה על  עלתה  מרירות  ומתו�  צער , מרוב נפשה את  האשה

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

על  והיי�  המצות  את  הניח  שלא  הזאת , התקלה בכל  אש� שהוא  בכעסה עליו

פיטורי� גט לה ית� החג לאחר  שמיד  וברצונה  הזה, כדבר  עשה ואי�  הנכו�  מקומ�

מאומה, השיב ולא  חרפתו החסיד  שמע הזמ� אותו כל  מאתו , לחפשי  וישלחנה

הכל  הרי  ב� , או בי תלוי האש� א� שנא 'מאי באמרו, בדברי� פייסה  ואדרבה

ממה בפסח  לאכול שלא  שנהג  [הג�  והיי� המצות  את  הרי� ובניחותא  יתבר�', מאתו

בחומרות להרבות  עתה  עת  שלא  בידעו לזאת  לבו שת  לא  אעפ"כ ,�האר על שנפל 

למחר ודיצה. בשמחה  הסדר את  לערו� והתחיל ביתו], מתו� מריבה  למנוע כדי 

פלוני צדיק של  שסדר התלמידי�  בפני ומנה  המדרש, לבית  מקארלי� הרה "ק  נכנס 

הסדר 'אבל אחרי� , בעולמות  פלוני  צדיק של  ומעשיו העולמות , בכל ופעל האיר

השיג ...' שהוא  מה  את  השיג לא  איש כי כולנה, על עלה בערצ'י רבי  של 

הכזיתי� זולת  מצות  לאכול שלא  מחמיר  היה זצ"ל  איגרא משול�  רבי הגאו� 

הסדר  בליל התורה  מ�  לאכול האד�  לחימו שחייב בחשש� כ�- על המקפידי� 'יחידי�' (יש

(חימו לידי לבוא מאד ה� קרובות האפיה בעת כהוג� עליה� משגיחי� אי� א� כי והיהבמצות, ,

עומד עצמו כשהוא  היו� , למצוות  הסדר  בליל שאכל מצות  אות�  על מאד  משגיח

אחר עד  קצירה ומשעת  כתיקונה , הקודש  בעבודת  שיתעסקו המלאכה עושי גבי על

ודקדוקיה. פרטיה בכל השלימות בתכלית  הכל שיהיה ובודק בוח�  היה אפיה

המשרתת מצאה  ולא  לאכול, ילדיו רעבו היו�  חצות  אחר פסח  בערב אחת  שנה 

רעבונ�  בו להשקיט  שביעה  כדי  החמ)מאכל  את שרפו כבר את(כי ראתה תומה  לפי ,

כמה ידעה  שהרי מאד , נבהלה הרבנית  בכ�  משהבחינה לילדי� , אות� ונתנה ה'מצות '

מהודרות מצות  כעת  ישיגו ומהיכ� כהלכת� , המצות  את  לאפות  הרב טרח  יגיעות 

רק ולחזור  הבית  מ�  לברוח  החליטה בעלה  מקפידת  ופחדה שחששה  ומתו� כאלו,

בעלה קיבלה הביתה  חזרה כאשר  אול�  עשתה , וכ�  הכנסת , מבית  שישוב לאחר

בבכי פרצה לכ�  המאורע, מ�  מאומה יודע שאינו האשה הבינה פני�, במאור  הרב

בפשטות השיב  הגאו�  כ�  מששמע  הילדי� , ידי  על  בטעות  שנאכלו המצות  על  וסיפרה 

אחרות '. מצות  בבית  אי�  וכי  תבכי, כי  ל�  'מה ובניחותא ,
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לדור מדור  האמונה השרשת  ליל – לבנך והגדת 

úååöîîY 'êðáì úãâäå' àåä íåéä
åéðáì íéøöî úàéöé øåôéñנח,

ò"éæ 'ìàøùé áäåà'ä ÷"äøä øîà øáëå
(ùãåç ùàøî ìåëé ä"ã çñôì)ìëáù óàù

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

.íìá÷ì øùëåîçñôä ìéìá ,ìáà
íäì òééñîä ìåãâ øåà íáìá øøåòúî
ùé ,èåîú ìá ãúéë äðåîàä úà èåì÷ì
äðåîàä úà òåèðì áàä ãéá çë æà

åéðá áìáéôë åðá ìà øáãì áàä ìòå ,
äðùîä ïåùìëå ,åúðáäå åçåëäðùî é ÷øô)

(ãéë ,'åãîìî åéáà ïáá úòã ïéà íàå'
åáì çåì ìò íéøáãä åèøçé úàæë úòá
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åééçנט.

ואומר, מוסי� והיה בהתפעלות , זה  מעשה מספר היה  זי"ע מסאטמאר  הרה "ק 

בתכלית בהשי"ת  אמונתו  ברוב כי  בתשובתו, שהיתה  ה'פשטות ' הוא  החידוש שעיקר 

המשרתת על ולא  הילדי�  על לא  ולהתרע� , לכעוס  כלל  בדעתו עלה  לא  השלימות ,

האד� על  שהרי  מעולה , בשמירה המצות  את  הצניעה לא  שאולי  זוגתו על לא  וא� 

בוודאי אלו במצות  הילדי�  את  שהאכילו ליה  איתרמי  הכי וא�  קונו, רצו�  לעשות

אחרות , במצות  הלילה  מצוות  שיקיי� - ה' רצו�  היה  כ� הרי  להיות , צרי� היה  שכ� 

לכעס. לו  שיגרו� ופתח  מקו� שו� ראה ולא  כלל, קפידה לו היה לא  וממילא 

שהיהנח. בצלאל , רבי  ושמו מת "ח  בקעלע� ששמע לופיא� אליהו רבי הגאו�  סיפר 

כמה מקומו  על  ישב  ההגדה  לפני  הסדר, בליל  יו"ט ' ה'מלבושי  בעל סבו אצל

ה'סדר ' את עורכי� שאנו  כמו הנה ואמר , קולו הגביה לאחמ"כ ונפע� , נרגש רגעי�

וכיו"ב  וכמתכונתו, כצורתו – העיר  בני  כל אותו עורכי� כ� משפחתנו ובני  אנו

במצה – כ� עושי�  העול� בני  כל  וא�  המדינה, בני כל וג�  המחוז בני כל עורכי�

אצל  זאת  ראו וה�  אבותינו , אצל  זה , 'סדר' ראינו היכ�  התדעו ההגדה . וכל ומרור

האמוראי� הגאוני� ולפניה�  וראשוני� , אחרוני� הקודמי� לדורות  חוזר וכ� אבות� 

נאמר ועליה�  התורה... מקבלי  דור עד קודמיה�  וכל ד)והתנאי�, יט 'את�(שמות

אני בדברי� ולא  בידכ� , היא  מסורת  לא  וברש"י , למצרי� , עשיתי  אשר ראית�

אלא עליכ� , מעיד  אני  בעדי� לא  לכ� , למצרי� .משגר  עשיתי  אשר ראית� את�

בהמחשה – וכו' �ורח קדש – ובאמונה  בהתרגשות  ההגדה  באמירת  החל ומשסיי� 

מצר יציאת  את  בעיניה�  שיראו למצב המסובי�  כל  את  להכניס רצה  כמו זאת  י�

העת  בזו עמה� בה�')שאירעה שיש 'חיי� .(הגדת

בכתובנט . זי"ע נזר ' ה'אבני  הרה"ק של  כביאורו הוא  מצרי� יציאת  סיפור  (יג ודר� 

ממצרי� 'ח) בצאתי  לי ה ' עשה זה בעבור לאמר , ההוא  ביו�  לבנ�  'והגדת 



פסח  � צו פרשת � הפרשה באר åð

àìåãçà ìë ãéá àìà ,ãáìá åæáàä)

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

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

ìàøùé éðáùåéðááåúëë íä íå÷î ìù
(à ãé íéøáã)'íúà íéðá,'íëé÷åìà 'äì

àåä ä"á÷ä éøä íå÷îì íéðá åðà íàå
åðéáàúà ãîìì íãà áééç'ù ïååéëîå ,

åðá'äøåú(.ì ïéùåãé÷)íéù÷áî ïë ìò
åðáéùä' åðàåðéáà.'êúøåúì

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

ïáäîî øúåé äðåáúå úòã åðáì óéñåäì åì à"àù)

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

,úéìëúå ìåáâ íåù éìá ,åéîåçø åéðáéäåæå

אונקלוס וא�לבנ� ,ותחויומתרג�  לבנינו להמחיש עלינו כי  לבנ� , שתראה היינו

ממש לעינינו שמתרחשי� כמו מוחשי�  שיהיו עד  הללו הדברי�  את  (עי'לעצמנו

אליעזר) ברבי במעשה זי"ע מסאכטשוב דוד רבי הרה"ק מנכדו דוד חסדי .הגדת

בוקר לפנות  וארא  שב"ק  בליל  שפע� זי "ע, חיי�' �ה'חפ של משמשו סיפר

המשמש שמע לפתע  תרגו� , ואחד  מקרא  שניי�  הסדרא  והעביר  חיי� �החפ ישב

דזאבע ' א  דזאבע, 'א בהתרגשות  וקורא  ממש בקול גדול  שחוק  שוחק שהוא 

לפסוק(צפרדע) בהגיעו כי חיי� ' �ה'חפ הסביר  מעשה  אחר  ב), הצפרדע '(ח 'ותעל 

נחילי� מתזת  והיא  אותה  מכי�  והיו היתה , אחת  'צפרדע רש "י  של פירושו וראה

הניתזי� הנחילי�  את  לנפשו בתארו רב כי צחוקו את  לעצור  יכול  לא  נחילי� ',

יציאת בסיפור  לעסוק עלינו האי� זו, מעובדא  ללמוד  לנו  יש ורבות  עבר . לכל 

ממש. בחיות  מצרי� 

בשעה אלא  אמרתי  לא  וכו ' חודש מראש 'יכול  בהגדה בהאמור פירשו זה  בדר�

סיפור ידי  על  היא  הנכונה שהדר�  לומר  מקו� היה  כי לפני�', מונחי�  ומרור  שמצה

את לבניו  לספר להתחיל  חודש מראש א�  נית�  כ� וא�  בעלמא , ובדברי� ואמירה 

באמת  א�  והנפלאות, הניסי�  אמרתיכל  ותנחיל לא תעביר  גרידא  ה 'אמירה' לא  –

הדר זוהי  אל לבנינו, ה'חינו�' אור את  ישכו�  לפני� '� מונחי�  ומרור ש 'מצה בשעה

החינו� עיקר כי  הנערי�, לב על ישפיע זה  ה' מצות  את בפועל מקיי�  כשהאב –

שיי� ולא  בעקבותיו, הולכי� ה� וממילא  האב  מעשי את  רואי� כשהילדי�  הוא 

עושה ... אינו עצמו  שהוא  דבר  מבניו האב שידרוש 

ומריבה, כעס בענייני  ובפרט  נסיו�  לשעת  רומז ומרור ' ש'מצה אמרו מליצה  בדר�

יעשה ... וכ�  הב�  ילמד  ממנו בנסיו�  יעמוד  האב וא�
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éîì íâ ,'ìåàùì òãåé åðéàù' ¯ åðúù÷á
'åì çúô úà' ,äòã èòî ÷ø åá ùéù
ìéëùéå ïéáéå ,úòãå äðéá éøòù åì çúô

äðåîà ïéðòá äáøä.

ïééðòá'ãåãì ïø÷'ä ÷"äâä êéøàä äæ
ò"éæ(ãåã éãñç úãâäì äîã÷äá ñôãð)

åðéáàì ììäìå úåãåäì áàä úáåç ìò
äùåòù ãñçäå áåèä ìë ìò íéîùáù
äìåãâ úåáäìúäáå ùãå÷ éùâø êåúî åðîò
ïîåà úðåîà åéðá áìá òá÷é øùà ãò

' ,åðåùìëå ,ä"á÷äáøãñ äàåø ïáä íàå
åúåàøá øøåòúð àåä íâ åéáà ìöà äæë
òåèðì åááìá íùåø äùåòå áàä úåáäìúä
àìå íìåòì åðçëùé àìå 'ä úðåîà åáìá

'åúðåîàî å"ç èåîéסàä øàáî äæáå .

øãñä ìéìá ììä úøéîà ïéðòì àúéàã
('ãéâî' óåñá)úéá ,øîåà àåä ïëéä ãò'

úéáå ,äçîù íéðáä íà ãò íéøîåà éàîù
'íéî åðéòîì ùéîìç ãò íéøîåà ììä

(:æè÷ íéçñô)úøéîà ïôåà ìò äæá æîøðù ,
åøîåàì êéøöù íéøîåà éàîù úéáù ,ììä
áéáñù íéðáäå íàä íâ åçîùéù ãò

äåöîä úåáäìúäá åðçìåùìúéá ïëà ,
ì"ø ,íéî åðéòîì ùéîìç ãò íéøîåà ììä

'éùâøá øøåòúé ùéîìçë åáìù éî íâù
ãò íéîë åáì êåôùì ùãå÷ä úáäìù

äçîù êåúî äëáéùéáøá åðéöîù åîëå ,'
,íéøéùä øéù åøîåàá äëåá äéäù àáé÷ò
äçîù ìù àìà øòö ìù éëá äæ äéä àìå

'äá úå÷áãå(á"÷ñ çôø 'éñ ç"åà æ"è)סא.

בתהלי�ס . אמר ע "ה  המל� כ)דוד  פעלת(לא ליראי�, צפנת אשר  טוב� רב 'מה 

זי "ע מדז'יקוב מאיר רבי הרה "ק ופירש אד� ', בני נגד  ב� סדר לחוסי�  נוע� (אמרי

(יח סימ� א"י ד"ה ולאהגש"פ ובצנעא  בסתר בוראו  את  לעבוד  האד�  על  כלל שבדר�

- בגלוי  עבודתו  לערו�  לו יש בניו בפני מקו�  מכל ברבי� , הטובי� מעשיו לפרס�

שרוב  טוב�' רב 'מה דקרא  פירושא  וזהו בה, ילכו אשר  הדר� את  ממנו שילמדו כדי 

עבודת� עושי�  היראי� כי ליראי� ', 'צפנת  בבחינת  ה� טובי�  והמעשי�  המצוות 

ומעשי� מצוות  ולקיי�  לפעול  צרי�  אימתי ב�' לחוסי� 'פעלת  אול� ובהצפנה , בסתר 

'נגד  באיתגליא  כמותו.בניטובי�  לנהוג יעשו וכ�  יראו שממנו כדי  בניו  אלו אד� ',

את ואילו 'הגדול' החלק  את  שמצפיני�  ,'�'יח בסימ�  המצה בשבירת  כא� ומרומז 

ולכ� הנגלה  מ�  גדול להיות  צרי� הנסתר  כי  המצות , בי�  מחזירי�  'הקטנה' הפרוסה 

את חוטפי� שהילדי�  תורה' ישראל 'מנהג  מקו� ומכל הגדול . החלק את מצפי� 

השרשת זמ�  שהוא  הסדר שבליל ללמדנו הגדולה, הפרוסה שהיא האפיקומ�  מצת 

וזהו  השנה . ימות  בכל  שמסתיר החלק  את  א�  לגלות  צרי�  חלציו ביוצאי האמונה

כי לבנ� , הדברי� את  שתראה  פירוש לבנ�', ותחוי  - לבנ� 'והגדת  אונקלוס שתרג�

פנימיותו. את  �חו כלפי  מגלה  הזה  בלילה 

הלהסא . ז"ל , ווייס  יוס�  יעקב  רבי  ושמו זק�  יהודי  התגורר  מאנטשעסטער בעיר

בשיבה ונפטר ב'מלחמה ', הנוראות  מאורעות  את  ימי�,עבר ושבע זק� טובה 
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äðäàéáðá àáåî(å íéèôåù)úåëéøàá
ãé úçú ìàøùé éðá úà 'ä ïúðù
ìë åããùå ãåàî íäì å÷éöäå ,íéðéãîä
,'ä ìà ìàøùé éðá å÷òæéå ,íäì øùà

ìà êàìî äìâúäåùàåé ïá ïåòãâøîàå ,
úàæ ìë åðúàöî äîìå' ïåòãâ åìäéàå

åðéúåáà åðì åøôñ øùà åéúåàìôð ìë
äúòå 'ä åðìòä íéøöîî àìä øîàì

ïéãî óëá åððúéå 'ä åðùèð'(àé ÷åñô),
,åì øîà ,äéä çñô ,é"ùø ùøéôåùîà

äéäù åéúòîùå ,ììää úà àáà éðø÷ä
'íéøöîî ìàøùé úàöá' øîåàãé÷ íéìäú)

(àåðéúåáà åéä íé÷éãö íà ,'åðùèð äúòå' ,
,åéä íéòùø íàå ,íúåëæá åðì äùòéíùë

åðì äùòé ïë íðç åéúåàìôð íäì äùòù,

éáø ïåàâä äù÷ä .åéúåàìôð ìë äéàå
øáãîä ùéàä éøä ,ò"éæ õéáìàåîù íééç
,ìàøùé èôåùå øåãä ìåãâ ïåòãâ àåä
åîöòá ä"á÷ä éôî çìùéäì äëæ øùà

ìàøùé úà òéùåäì(íù øàåáîë)ïéàù ãò
åúùåã÷å åúåìãâá äâùä äö÷ åðì
'úåâùä' åì åéäù àèéùôå ,äøéîèä
ùîà øîåì êøöåä òåãî ïë íà ,íééåìéâå
äéäù åéúòîùå ,ììää úà àáà éðø÷ä
àì éëå ,'íéøöîî ìàøùé úàöá' øîåà
úåéùøôá ùøåôîäî åîöòî úàæ òãé
,åùã÷ çåøá âéùäù äîî åà ,äøåúä
åéáà åàéø÷ä ùîàù äîî ÷øå êà àìà
úàöá øîåà äéäù òîùå ììää úà

.íéøöîî ìàøùé

טוב  חבר לו היה  קשי�  ימי�  שבאות� מספר, היה הסדר  בליל  בשנה  שנה  מדי

ולא ברוחו יפול לבל  חברו את  תמיד  מחזק היה והוא  למחנות , עימו יחד  שנשלח

להציל� השי"ת  �חפ וא�  מלבדו , עוד  אי�  האלוקי�  הוא  ה ' כי  הרחמי�, מ�  יתייאש

אותו  שהעבירו הקשי�  היסורי� את  לשאת  יכול היה  לא  הלה א�  בעדו, מעכב אי� 

חיי� באלוקי� להאמי� מאד  שקשה  בדברי�  מקנטרו היה ותמיד  רח "ל , דעתו על

אמונתו  את  רי"י איבד  לא  ואעפי "כ בה� , שולטי� וזדי�  למשיסה  ישראל שבני בעת 

ונצא צלמות מגיא  נינצל  עוד  דשמיא  שבסייעתא  ושוב שוב לו ואמר  וחזר  בהשי "ת ,

גדול . לאור  מאפילה 

חבירו  פנה שעה  באותה הגזי� , לתאי  להיכנס הקבוצה כל  על הרשעי�  ציוו לימי� 

על  וחזר  התפעל, לא  רי "י  א�  עכשיו, לומר  לו יש מה  שאלו ובמרירות  רי "י , אל 

של  צווארו  על מונחת  חדה  חרב ואפילו השי "ת , נמצא  ההסתרה  בתו�  שג� משנתו

את לסגור הגיע  הרשע והחייל  רב זמ�  עבר  לא  הרחמי� . מ� עצמו ימנע אל  אד�

חוצה, משכוהו  בשר  בעל היה  שרי"י  וכיו�  בחדר, ששהו  ההמו� מרוב  יכול ולא הדלת 

אש בלבת  עלתה ונשמת� בפני� , שהיו האנשי� כל ומתו הדלת  נסגרה אח "כ ורק

האחרו�. ברגע לחיי�  ממות  ניצל הוא  ואילו הי "ד . הכבוד , כסא  לפני  השמימה  קודש

ואומר , מסיי�  עלוהיה  סמו�  היה כאשר אצלו נשתרשה זו וחזקה תמימה שאמונה

עולמי�  כל בבורא  האמונה את במסובי� מעורר היה שאז הסדר, בליל אביו  .שלח� 
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øàéáå,ò"éæ 'íåìù úåáéúð'ä ÷"äøäéë
àéä äðåîàä ø÷éò ,äáøãà
áàî úøåñîá úøáåòä 'äèåùôä äðåîà'ä
àåä øãñä ìéìå ,úåøåãä ìë óåñ ãò ïáì
øåà úà øéáòäì øúåéá ìâåñîä ïîæä

íéðáä áìá äúåà òåèðìå äðåîàäìòå ,
úà àáà éðø÷ä ùîà ïåòãâ øîà ïë
åéúåâùäá úàæ òãéù óà éë ,ììää
ùîà éë àåä äðåîàä ø÷éò êà ,úåìòðä
ìáé÷ àåäå ,éáàî éúìá÷ êë ,àáà éðø÷ä
íéøöî éàöåé ìù øåãä åúåàì ãò åéáàîסב.

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

äèåùô äðåîà êåúî 'ä êøãáסגøåñîéå ,

ישורו� 'סב. ב'הגדת  כ�  על  שהוסי�  וכמו זה, ממעשה נשמע גבירתא  הלכתא  וכמה 

שליט"א) לוריא שנאמר(להגר"י מה  כד)שזהו ג את(מלאכי לכ�  שולח  אנכי 'הנה

על  בני� ולב בני�  על  אבות  לב והשיב והנורא  הגדול יו�  בוא לפני הנביא  אליה

להשיב  אליהו יבוא  כ�  ועל  הפשוטה , באמונה  תלויה  העתידה  הגאולה  כי  אבות� ',

האבות שיוכלו כדי  לזה  זה  לבב�  לקרב אבות�, על בני�  ולב בני� על אבות  לב

הש יו� במהרה  לבוא  שיוכל כדי הפשוטה , האמונה תוק�  את  בבניה� �להשריש

והנורא . הגדול

של  כוחו על  מכא� למדנו בליל כלעוד  בבניו האמונה  את  להחדיר  בישראל 'אב'

זרה עבודה עובד  היה  זה 'יואש' שהרי  לכ�, וראיה שבגרועי� , גרוע  א� אפילו – הסדר

ש�) הפרק בהמש� יציאת(כנאמר לו וסיפר  ההלל  את  בנו את  הקריא  הוא  מקו� ומכל ,

גדעו�. של  ונפשו קרבו בכל האמונה  שנבלעה עד  מצרי�

אזניו  כבדו זה שבני אעשה מה  ולומר להשתמט  שיכול  מי  ל� אי�  גיסא, לאיד� 

הסדר, בליל  זה והיה עשו, את  לבר� שרצה  אבינו ביצחק  מצינו  שהלא וד "ל, משמוע 

זה. קדוש בלילה  הברכות  כל  את  לקבל מוכ�  הוא  ג� ל "ע כעשו רשע ב�  שאפילו  והרי

זו  שהלא  טובות , והשפעות  ניסי�  מעורר  מצרי�  יציאת  שסיפור  מכא�  נלמד  ג�

' למלא�  גדעו� של  טענתו לנו'היתה יעשה כ�  חנ� נפלאותיו לה� שעשה .כש� 

סופר'סג. ה 'חת�   
ג ביאר   
הדברי לשאול )מעי�  יודע ושאינו ד "ה הקיטל (בהגדה לבישת כי ,

יוכל  לא  וכבר  ' 
ב'לבני לבוש יהיה ...
ועשרי מאה לאחר  כי  
לאד לו להזכיר באה

מצוות ויעשו  נשמתו  לעילוי  קדיש  שיאמרו לבניו הוא  יצטר� אלא  זכויות , לעצמו להוסי�

והזמ� והמצוות , התורה בדר� ליל�  
עליה ולהשפיע  כדבעי  
לחנכ הוא ומוכרח  עבורו,

הסדר . בליל ביותר לזה מסוגל
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åéúåàìôðå 'ä úåøåáâ ìë úà úàù øúéá
ïåøçà øåãìסד.

עלינו  הבאה הקדושה גודל  – יאיר כיום לילה
הזה בלילה

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

(áé èì÷ íéìäú)äëùçë øéàé íåéë äìéìå'
'äøåàëæåîú úôå÷úá íåéë øéàî äéä äìéìä åúåà)

úà ùéðòî ä"á÷äù ìëä åàøå ,÷æçå øéãà åøåàù Y

(íééøöîäסה.

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

מזהיר הרבה פעמי�  שהנה  הדר� , זה על ביאר  זצ"ל  שוואב שמעו�  רבי  הגאו� ג�

השפה מ�  אלא  מדבר  שאינו באביו מרגיש הב� א� פלוני  דבר לעשות  בניו את  האב

בדבר ספק אי� מיתה  מחמת  מצווה כשהאב אמנ� שווי�, וליבו פיו  ואי� ,�ולחו

נהגו  כ� על  מיתה, בשעת  לבניו שקר  מנחיל אד� אי�  כי  הלב, מ�  נובעי� שדבריו 

דומה להיות  אחריו, בזרעו  האמונה  השרשת  ליל  שהוא הסדר , בליל קיטל  ללבוש

ורצוני צוואתי וזה ל ...', הול�  אנכי 'הנה לבניו  שאומר  וכמי  תכריכי�, שלובש למי 

שבשמי�. באבינו ונפש לב בכל מאמיני� שתהיו האמיתי

הרהסד. אצל  מעשה הוי  בזה פשטכיוצא טר�  אחת  שבשנה זי"ע, ישראל' ה'בית  "ק

הסדר ואחר  ה 'קיטל' את  לובשי� 'היו� ואמר  המסובי�  אל פנה ה 'קיטל' את 

עוד ...'. יפשטוהו ולא  לב� בגדי  שמלבישי�  יו�  יבוא  - נא  דעו א�  אותו, פושטי� 

'מת ' מחזירי� היו  אילו כי  זי "ע, מניקלשבורג שמעלקא  ר' הרבי  הרה"ק אמר  וכבר

– 'המת  שהיה ספק כל  אי�  הרי בלבד , שעות  לכמה עלמא  להאי העליו� מהעול�

תורה בריבוי ורגע רגע  כל ומנצל המדרש לבית  באפו רוחו עוד כל  ממהר  החי '

הימי� משכבר חבריו ע� לשוחח  אחד  רגע  אפילו  מבזבז היה ולא  טובי�, ומעשי� 

הוא קודש אשר שימורי�, בליל ג�  הדבר הוא  כ� בטלי� ... דברי� ובשאר ב 'חדשות '

אותו  נבזבז שלא ובכדי  בפז, יסולא  לא  אשר יקר להו�  יחשב בו ורגע רגע  וכל לה '

שלחו  כאילו לעצמנו שנצייר  כדי  קיטל , ללבוש התקינו וכדומה  שטות  דברי על

ספורות ... שעות  כמה למש�  העליו� מעול� אותנו

חז"ל סה. שאמרו מצינו קודש שבת  במצות  הנה  כי הלילה, זה מעלת  גדלה מה

י:) שמה,(שבת ושבת  גנזי  בבית  לי  יש טובה  מתנה למשה , הקב"ה לו 'אמר 

לישראל , ליתנה מבקש והודיע� ואני  היאל� גדולה  שבת  שקדושת  דאע"פ  משמע ,'

אפשר מ"מ הקב"ה, של  גנזיו ' מ'בית  באה  והיא מאד  לבניולהסבירלהודיעעד

וכמו  השגה , כל לנו אי� מצרי�  יציאת  סיפור  מצות  גבי אבל  קדושתה, את  ישראל 

לשבח סו� אי�  כי והיינו, משובח ', זה הרי מצרי�  ביציאת  לספר המרבה 'וכל שאמרו
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äæäסו÷øô úåöîä âç øòù 'íééç õò éøô'á ò"òå)

(ç ÷øôå à,åúéáá áùåé íãàäù àöîðå
åòîùîë åèåùô íéëìîä éëìî êìî éðôì

ùîîסזåéáâ ìò ãîåò ìåëéáë ä"á÷äå ,.

ïëåò"éæ 'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä ùøéô
(àåää äìéìá ä"ã çñôã 'á íåéì çñô éæîø)

äðùîä ïåùì åäæå'(.ãé÷ íéçñô)åàéáä'
,'åéðôì(.æè÷ íù)òåãîå] ,äîåãëå 'åì ïéâæåî'

להשיג נצליח  לא  מצרי� יציאת  מניסי  לספר שנוסי�  וכמה המספרי� , שמשתבחי�

וקדושת�. גדולת�  ולהבי� 

קודש' ב'זרע מפורשי�  לכ�)והדברי� וספרת� סוד"ה נפתלי(להגש"פ, רבי להרה "ק 

מקדושת קצהו אפס להשיג ישראל בני ביד  יש ויגיעה עמל ידי  שעל  זי "ע �מראפשי

יציא בסיפור אול�  אמורהשבת , שר�', ולא  מלא� , ולא  'אני  אמרו הרי מצרי�  ת 

שאי וד�  לבשר  וכ"ש ולהשיג, להבי�  מסוגלי� אינ� והשרפי�  המלאכי� א� מעתה,

'כל אמרו ולכ�  עמוק, מני  עמוק הוא  כי קטנה לנגיעה  אפילו להגיע המרבהאפשר

וכבר ירבה  כמה  ל 'מרבה ' 'שיעור ' נתנו ולא  – משובח ' זה  הרי מצרי�  ביציאת  לספר 

משובח . יותר להיות  לו אפשר  אי 

צדיק' ב'פרי זי "ע מלובלי�  הכה� צדוק  רבי  הרה"ק בדברי מצינו טז)נוראות  אות ,(פסח

נאמר כט)שהנה ל שלעתיד(ישעיה בשיר  איירי והת�  חג ', התקדש כליל לכ�  יהיה  'השיר

ישיר)לבוא  אז פסוק �סו בשלח, פר' המכילתא בש� ונאמר, ד"ה קטז: פסחי� בתוס' זה(עי' ושיר ,

נתלהכמו יהיה מי דהא לאומרו, קשה  היה  כתוב מקרא  ואלמלא  החג', התקדש 'ליל 

בגדול  נתלה  קט�  אומר  הוי  ז.)במי  כליל (תענית דומיא  יהא  לבוא  דלעתיד  שהשיר  נמצא  ,

חידוש אי�  כ�  וא� העול�, מ�  הרע היצר יתבטל לבוא  לעתיד  כי אלא  חג, התקדש

חידוש הוא  הרע  היצר  בשליטת  העול�  שעדיי� הזה בזמ�  אבל  שיאמרו , שיר  באותו

ושנה, שנה  בכל  הוא 'דכ� ומסיי� , שבלב. השאור את  לבער ישראל  שזכו בלילהגדול

היצה "ר לבער ישראל בלב מתחדש  ממצרי�,זו יצא  הוא  כאילו עצמו את  לראות  שצרי� ,

ודור. דור  בכל שירגיש צרי�  השמחה אז שהרגישו וכמו

החמ�סו. את  זצוק"ל  �ליפקובי יהודה מיכל  רבי  הגאו� שמכר בעת שני� , כמה  לפני 

שיעזור בלכתו, לו אמר  כמנהגו, זצוק"ל  וואזנער הלוי  שמואל רבי  הגאו�  אצל 

ואמר וואזנער הרב  נענה השכינה , להשראת  הסדר ] [בליל  מחר ונזכה  'להשראת השי"ת 

סיפור לשמוע  באי� מעלה של  הפמליא  שכל  בזוה"ק  מבואר שכ�  נזכה, ודאי השכינה

השכי שהשראת לזכות לבקש  צרי�  אבל  מישראל , מצרי�  אצלנו יציאת תישאר נה

חלילה'... תסתלק ולא  ימי�  לאור�

בגמרא סז. אמרו השנה שבכל  אחד , מחכ� ג.)שמעתי  שגלו (ברכות לבני�  לה�  'אוי 

פסחי�, בלילי  משא "כ השנה , בכל אלא  אינו זה כל א�  אביה� ' שולח� מעל

על יושבי� אכ� אז אבינו כי  שבשמי�.שולח� 
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'åéðôì'[ã àìà ,øúñð ïåùì ¯ 'åéðôì' åè÷ð
øãñ åéðôì íéàéáî ,ä"á÷ä ìò éà÷

íä ìàøùéå ,úàæä äòùá äìéìä úååöî
ä"á÷ä êìîä éðôì ïéâæåîäå ïéàéáîäסח,

להלכה  שמצינו מה סק"ח)וכעי� ובמ"ב ס"ב תע"ז סי' '(שו"ע הסדר  אתכאשבליל

סמכינ�  הקב "ה.דרחמנא 'שולח� ' על אנו סמוכי�  – '

ה�סח. הזה, בלילה ולומר  לעשות  קדושי�  ישראל שנוהגי� ומעשה פרט  כל ואכ� 

דברי� ומעוררי�  ופועלי�  קודש, בהררי  יסודת�  המנהג , מצד  וה�  הדי�  מצד 

זה. בלילה פועלי� אנו מה  כלל השגה לנו ואי�  מרומי�, בגבהי נשגבי� 

המהרי "ל הסדר)כתב ליל תחילת כתיב(מנהגי� סג"ל  מהר "י  דרש יד)וז"ל. כח (משלי

וכתיב תמיד ', מפחד  אד�  ז)'אשרי  קיב קראי(תהלי� קשיי�  יירא ' לא  רעה 'משמועה

כתיקונה , לעשותה מצוה  דבר  אל תמיד ' 'מפחד  ר "ל, אלא  אד� אהדדי . כל יהא  כ� 

וההגדה הסדר מצות שתקנו חכמי� מאמר לקיי�  באימה קל חרד  הדבר יהא  ולא  ,

ישכיל  בה� , הקפדה שאי� האד� בעיני  שנראה  בסדר  יש דברי�  כמה א�  א� בעיניו,

לקיי� , בה� בדעתו  ריק דבר  שו�  .שאי� 

הסדר,שנה ליל קערת  את  זי "ע  �משא שלו�  רבי  האדמו"ר  סידר כאשר אחת

כל  ולהניח  לשי�  היכ�  הקערה , עריכת בסדר האריכו מקובלי�  בספרי  ואמר, נענה 

פשוטי� אנשי�  בר�, וחסדי�, רחמי�  וזה  וגבורה , די�  מעורר  זה  כי ודבר , דבר 

בנסתרות , ועסק השגה לנו ואי�  הפעולות אנחנו ידי  שעל לדעת עלינו מקו� ומכל 

העליוני� . העולמות בכל  'מהפכות' גורמי� הזה  בעול�  והמעשי�

הול� והוא החמור  על  עול נות� שהבעלי�  חמור , של לריחיי� משל , בדר�  והסביר

החמור נטחני�, החיטי�  ש� אשר הריחיי� את  לגלגל  הגורמת  האב� את  ומוש� 

ללא גדולה  אב� לשאת  סחור סחור בעליו  אותו מולי�  מדוע תמה דעת  בר  שאינו

מתאכזר מדוע א�  ניחא , רחוקה לעיר להוליכו ממנו מבקש היה  א�  בשלמא  תכלית ,

כ�, חושב 'חמור ' שרק האמת  אול�  בחינ�, פר�  בעבודת  אותו ומענה ומעבידו עליו

יפה החיטי�  ולטחו� לגלגל  גור� האב� משא  ידי  שעל  - בכ�  יש גדולה  תועלת  כי 

גדולות פועלי�  הקערה סידור  ע "י  אנו, כמו"כ לחמו, מטה את  בעליו ירוויח ועי "ז יפה ,

מצומצ�. ומבט� רפה שכל�  אשר  כחמורי�  נהיה  בל א� ממעל , בשמי�  ונצורות 

ה 'קערה', את  שסידר בעת  זי "ע שלו�  הנתיבות  הרה"ק אצל ג� היה הלזה כמעשה 

וממשיכה פועלת  הזרוע  הנחת  כיצד  חסד ', – 'זרוע  עניי� מהו שאלו, מהמסובי�  ואחד 

במטוס הנוהג הטייס לו יושב  הנה הרבי , לו ענה  משתמש(עראפלא"�)חסד . כשהוא  ,

כיצד מבי�  הוא  וכי מרומי� , שמי עד  ועולה המטוס מתרומ�  מיד  מסוי� בכפתור 

לא ,�אר עדי  אותו מוריד  ומשנהו אותו מרומ� זה  כפתור מדוע הדברי�, נעשי�

המטוס)ולא ... את בנה לא הוא אבל ה'הנהגה' בתורת בקי  אלא אינו מציאות(שהרי הוא  כ�  אלא  .
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øîàðå' ïðéøîàãë 'åéðôì' åäæååéðôìäøéù
'äùãçסט.

ãåòàéáîä"ãá â"äáù ,íéãòåîä ÷ìç ù"àôú)

(ìëàú úåöî÷"äåæä éøáã úà àéáî
(.åö÷ ìä÷éå)ë"äò(ç ,æ øúñà)áù êìîäå'

úòù òéâäá äìéì ìëáù 'ïúéáä úðéâî
òùòúùîå 'ïãò ïâ'ì ñðëð ä"á÷ä ,úåöç
ãøåé äæ äìéìá ìáà .íù íé÷éãöä íò
íéùåòä ìàøùé éðá íò úåéäì ìåëéáë àåä
.äæä íìåòá äìéìä úååöîá åðåöø

ïéàåíäù àìà ,àîìòá úåâìôä åìà
éôëå ,äùòîìå äëìäì íéòâåð

ä"ìùä áúëù(à"ò÷ñ âòú ïîéñ á"ðùîá àáåä)

úøéîà úòá äáéñäá íéáùåé ïéàù
éðôî ,øáãì íòè åðúðù ùéå ,äãâää
éøä ìåëéáëå ,åðéáâ ìò ãîåò ä"á÷äù
áéñî åðéàù åáø ìöà ãéîìúë åðàע.

úåàøåðò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä áúë
(åàåáú éë ä"ã á"ñ÷ú â"äáùì úåùøã)

äìéìä äæá íéëôäð ìàøùé éðá éúáã

א� א�  לעניינו , ג�  הוא  כ�  להיפ� . יארע השני וע"י כ�  יארע זה כפתור  ע"י הדבר,

פועלת ופעולה פעולה  שכל  שלימה  באמונה  אנו מאמיני�  א� הדברי� סוד  מבי�  אינ� 

מרומי�. שמי עד  אותנו ג� ומגביהה העליוני� , בעולמות  ונצורות  גדולות 

בליל סט. ליש� יכול היה  שלא  זי"ע מגוסטיני�  מאיר יחיאל רבי  הרה"ק על מקובל 

ה'לוטו' בהגרלת עלה ששמו  לו שנודע לאחד במשל, טעמו והסביר  הסדר ,

פ הרי זהב , דינרי  אלפי�  אל�  של עצו�  בסכו�  אושרוזכה שמרוב הדבר  שוט 

בעשירות יהודי  כל מתעשר המצות  בחג  נמי והכי  להירד� , האיש יוכל לא  והתרגשות 

כזאת . בעת  ליש�  יכול  ומי  ברוחניות , נפלאה 

'תעניתע. עושה  היה הסדר שבליל מקובל , זצ"ל שקאפ שמעו�  רבי הגאו�  על

כתיב דהא  עמו, ונימוקו וטעמו בטלי� , בדיבורי�  יכשל לבלתי יב דיבור ' (שמות

בלילה יב) מצרי�  �באר עכשיו,הזה'ועברתי  בו עומדי�  שאנו הלילה דהיינו - '

ובעצמו  בכבודו שהקב"ה נמצא  שר� ', ולא  אני  מלא� ולא  אני - 'ועברתי  חז"ל ודרשו

בכ�. מה  של דברי�  המל�  לפני  לדבר  וד� בשר יעז ואי�  בתוכנו, שוכ�

הק' השל"ה  כתב מצוה)וכבר  נר פסחי�, להיות בזה "ל,(מסכת לאד� ראוי כ� על

ולא זה , על ביתו בני  ויזהיר  חולי�, משיחת שיחה שו�  זו בלילה ידבר שלא  נזהר 

הזה הלילה  במצוות הכל  יתעסקו רק כמימרא, רגע  השי"ת מדבקות נפרדי� יהיו

ביתו  לבני  אות� לפרס�  מצרי�  ניסי .ובסיפורי 

זי "ע הבוש� ' ה'ערוגת  מפרש טעמא  לחמא)ומהאי הא נרצה' 'הלל כ�(הגדת שעל ,

הסדר שבליל  ללמדנו ארמי , בלשו� עניא ' לחמא  'הא  באמירת  ההגדה את  פותחי� 

כשאר זה ואי�  הכבוד , כסא  לפני  תפלתו את  שיעלו השרת  למלאכי  זקוק האד�  אי� 

חז"ל שאמרו  יב:)תפילות  השרת(שבת מלאכי  אי�  ארמי בלשו�  צרכיו השואל  'כל 
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èòåî' øîàð åá ,ùîî 'ùã÷îä úéá'ì
íéôåôö íéãîåò Y 'äáåøîä úà ÷éæçî
íãà øîà àì íìåòîå ,íéçåø íéååçúùîå
úåéäì åá êøáúð ïåæîä íâ ,íå÷îä éì øö

,íéáøì ÷éôñî èòåîòåãî øàáî äæáå
,'ìåëéå éúé ïéôëã ìë' äîéðô úéáá íéæéøëî
øçà ãéî ïë æéøëäì äéä éåàøä ïî àìäå
ïòîì ,ñ"ðëäéáá åãåòá ¯ úéáøò úìéôú

àìà ,íéáòøä íééðòä åäåòîùé(ì"æå)éë
íìåòá íå÷î ÷éæçî åðéà äùåã÷ä íå÷î
øîàîá áùåç éðà äæå ...ììë éîùâä äæä

'àðúäáà åìëà éã àéðò àîçì àäë'åðééä)

(ùåìëàù éðåòå éåðéò ìù ìëàîä àåä äæ
,éåðéòå ïåáòø úîçî íéøöîáåîöòá àåäå

åá íéçîùå íéìëåà åðàù ìëàîäúåéäá
åéñéð åðøôñá åðéìò äôåç 'ä úëøá

.åéúåàìôðåàìù é"ôòà àìà ãåò àìå
àìà åðëä(éãë)ïéôëã ìë ¯ î"î ,åðéëøö

'éäéå ,çñôéå éúéé êéøöã ìëå ,ìåëééå éúéé

...íéàáä ìëì ÷éôñîáúë øçà íå÷îáå]
äéäù åîë äáøúéå äëøáä åá èåìùú
êåñà'á úéîðåùä äùàäå òùéìà ìöà

.['ïîùàì åðáùåî íå÷îå åðéúøéã íâ
äúò úåéäì éë ,àáä ìëì ÷åçã äéäé
øåôñå ,ìåãâä åîù ùåã÷ íå÷î åðúéá
äùåã÷ä õøà ïéòî àåä éøä åéúåàìôð,
úåùøãî éúáå úåéñðë éúá íéãéúò éë

ìàøùé õøàá òåá÷ì ìáááù(.èë äìéâî),
àëä àúùä åðééäå'éäú äàáä äðùì

.ìàøùé õøàá òåá÷ äæä úéáä

àöì"øäî éøáãî ãîìåúùéáì ïéðò ô"ùâä)

(ìèé÷äìéìá ïáì ãâá ùåáìì íéâäåð
â"äëä äéäù åîë øãñä úãåáòì çñô
íéðôìå éðôì åñðëäá ïáì éãâá ùáåì

...ë"äåéáéãåäé ìë úùåã÷å úìòî éë
ìåãâ ïäëä úîâåãë àåä äæ äìéìá éãåäéå
íåéá íéùã÷ éùã÷ì ñðëðù úòá

בביתו  שורה  שהשכינה  מפני  ארמי', בלשו� מכירי� השרת  מלאכי  שאי�  לפי  לו , נזקקי� 

ישראל  בני  לדברי ובעצמו בכבודו ומאזי�  שומע  יתב"ש והוא  ויהודי , יהודי כל של 

להתפלל  אפשר דבחולה ש�, המבואר [כעי�  ארמי  בלשו�  א� להתפלל אפשר ולכ�

מראשותיו]. למעלה  שכינה  כי  ארמי בלשו� 

אומרי שלכ�  אחד , חכ�  כ� על  הואהוסי�  שג�  גדיא ' 'חד  פיוט  הסדר  בסיו�  �

זמ� ובכל גמירא , ועד  מרישא  בתוכנו הקדושה  שהשכינה ללמדנו כדי  ארמי, בלשו� 

ישראל . בבתי השכינה השראת יש הסדר  ליל  עריכת 

לומר תיקנו כ�  שעל זי"ע, מלובלי�  דה 'חוזה' משמיה  מובא  אלא  בלבד , זו ולא 

כזאת והארה התגלות  אחרי  כי  הרע , עי�  כנגד  'לחש' שהוא  ארמי בלשו�  גדיא ' 'חד 

למכה רפואה  הקדימו  כ�  ועל  ישראל, בכנסת  המלאכי� יקנאו שמא  למיחש איכא 

במעלה מתעלי� ישראל  שבני מכא�  ולמדנו רעה , עי� ידי על שבא  הנזק לבטל 

מלהיבי�. והדברי�  המלאכי�, בה�  יקנאו שמא לחשוש שיש עד  גבוהה מעל  גבוהה 



הפרשה  פסח באר � צו פרשת �äñ

íéøåôéëäעאúåãåñå íéðéðòá êéøàîå ,
íééñîå ,äøåú éøúñå íé÷åîòìéìå

,ïéðòä äæá íéøåôéëä íåéë àåä íéøåîéù
.øúñð íäéðù íòèå

כ�עא. על כ� לספוק נוהגי�  שהיו זי "ע, בעלזא  בית  צדיקי  מנהג  הסבירו בזה

מעיל  ללבוש נצטווה  גדול  הכה� כי טעמא , והיינו נשתנה', 'מה  אמירת קוד� 

בקרא טעמא  ומפורש פעמוני� בו לה)שתלויי� כח אל (שמות בבואו קולו 'ונשמע

הקודש. אל בבואנו קולות  להשמיע כפי�  סופקי�  להכי ודומיא  הקודש',

יש בשבת , שחל הסדר בליל עליכ� ' 'שלו� אמירת  בעני�  ופשטיה  נהרא  נהרא

לכה� הסדר בליל יהודי  כל  דומה המהר"ל לדברי שהרי וטעמ�  לאומרו, שלא  נוהגי� 

כתיב ש�  והלא  הכיפורי� , ביו� הקדשי�  בקודש ולפני� לפני הנכנס טז גדול  (ויקרא

בירושלמי אד� 'וכליז) ואמרו מועד ' באוהל יהיה ב)לא  ה 'וכל (יומא כתיב דלהכי

בה�  שנאמר המלאכי�  לרבות  י)אד�' א פניה� (יחזקאל אד� 'ודמות  שא�פני  ,'

ולפני�, לפני הקטורת  את  מקריב שהכה"ג בשעה בקודש לשהות  אסורי�  המלאכי�

בקדושת המתקדש ישראל  של  בביתו  לשהות  לה�  שאי�  כיו"ב , הסדר  ליל א� א "כ

ומבהילי�. נוראי�  והדברי�  עליכ� ', 'שלו�  לומר צור� אי�  וממילא  קדשי� , קודש

בקדושה התקדשו כי  הסדר , בליל הצדיקי�  לו שזכו האור גודל  נבי�  בי� מעתה

נזר ' ה'אבני הרה"ק שהעיד  וכפי קדש�, בתואר  להביט  יכלו שלא עד  ביותר  עילאה

חות על  לו זי "ע  היה השנה שכל  זי"ע מקאצק  ה'שר� ' מנדל  מנח�  רבי  הרה"ק נו

צב-אות  ה ' מלא�  של מ)תואר  אות קכב סימ� אבה"ע בתשובותיו חותנו על כותב זה (תואר

מעלה. משרפי כאחד  פניו תואר  היה פסח  ליל ובסדר

שאפי ' מה  העול� , מזה מור� כ� כל הקדוש חותנו היה  פסח  בליל כי  אמר , ועוד 

מופשט הקדוש חותנו היה כי אמר אחרת  ופע� כזאת , אצלו ראו לא  כיפור  ביו� 

אש ניצוצי מפניו יצאו הסדר של  השני  שבחציו עד  מה� , וגבוה העול� מענייני 

שמד)ממש עג, אותיות הרועי� באביר זה כל אומר(ראה היה לא  נזר' שה'אבני  וידוע ,

תוארי�, בנתינת  מאד  חישב  וכמו"כ  כלל, מליצה ' 'לשו�  היתה לא  ולשונו גוזמאות 

ומדויקי�. מדודי�  היו  דבריו וכל

ה'חת� הגה "ק זקנו על זצ"ל פרעשבורג גאב"ד סופר  עקיבא  רבי  הגה"צ סיפר

וכשסיפרו  בצהרי� . כשמש מאירי� והיו אש כלפיד  פניו בערו הסדר  שבליל זי "ע  סופר '

סופר ' ה'כתב הגה"ק של בקודש מחברתו ע"ה לאה חוה  להרבנית  החת "ס  של  בנותיו

מפניו, המבהיק האור מגודל  זה בלילה אביה�  מראה אל  להביט אפשר  אי  כי  זי"ע,

בפניו, להסתכל  יכלה ולא  ניסתה לפניו בבואה אול� זו, היא  גוזמא  א�  כי  סברה

כ� הצהרי�, בשעות  ביקידתה  השמש אל להביט  אפשר  שאי שכש�  שאמרה  עד 

הקדוש. חותנה  בפני להסתכל  אפשר  היה  לא 



פסח  � צו פרשת � הפרשה באר åñ

מתעלה שבפחותים  הפחות  אף  – ממצרים  בצאתי
המעלות  רום עד הזה בלילה

áúëò"éæ 'ìàøùé çîùé'ä ÷"äøäô"ùâä)

(àéìàéçé éáø ÷"äøä åéáà íùá
'òùø'äù øîåì ïéàã ,ò"éæ øãðñëìàî

äãâää ìù('øîåà àåä äî òùø')äðååëä
,øåîâ òùøìùàåðù éîì äðååëä àìà

äãáà éë åùôðá äîãîå ,äáåùúäî
ììëá äìçðå ÷ìç åì ïéà øáëå ,åúåå÷ú
ø÷éòá øôåë àåäù åøîà äæ ìòå ,ìàøùé
,ìàøùé ììëî åîöò úà àéöåî éë Y
'ä äùò äæ øåáòá' ¯ åì úåðòì êéøöå

éìéë ,ãéçéå ãéçé ìëì 'íéøöîî éúàöá
íéò÷åùî ìàøùé éðá åéä íéøöîá íâ
ä"á÷ä íìàâ ë"ôòàå äàîåè éøòù è"îá

ïëå ,ìåãâ øåàì äìéôàî íàéöåäåäúò
øîåìå ïéîàäì ìàøùé ùéà ìë áéåçî

,'à÷ééã 'éì' 'ä äùò äæ øåáòá'íâ éë
íåéäëעבäìéôàî íéàöåé äæä äìéìá Y

àöîðå ò÷åùîù éî åìéôà ìåãâ øåàì
áöîä ìôùáעג.

ìàåéìéî éðäã åùôðá íãàä äîãé
àì ïãéãì ìáà ,íéáâùð íé÷éãöì

כלפיד שבערו הג� כי  הצדיקי� , בדרכי  להתבונ�  איתנו מקו�  הנה  אורחא , אגב

על  המסובי� את  באש' 'שרפו  ולא  מצרי� ביציאת סיפרו מקו� מכל  א� ממש אש

אומר וכולו ב'עליוני�' ונמצא באש' 'בוער א�  שא�  אחד , כל  ילמד  ומכא� שולחנ� ...

נשמה ולשריפת  ומריבה כעס  לידי  כ�  מחמת  יבוא  שלא  יזהר  מ"מ  החג, קדושת 

זו. בהערה  ודי קיי�, בגו�

השולח�'עב. ה 'ערו� בדברי רבות  מני ואחד  הקודש, ספרי בכל  טהור (או"ח ומקורו

יא) לארפד אחור מדברי�  אחד  'ודבר  ההפטרה , ברכות  נוסח  את  מבאר כשהוא 

ותיבת  ריק� ', לאאחורישוב  מדברי�  אחד  'ודבר  אמר לא  ומדוע הבנה , לה  אי� 

הנביאי� דברי  וכל התורה  דברי  שכל דפשיטא  מילתא  דזהו אלא , ריק� '. ישוב

יחשוב  שלא  לומר  דבא  אלא  ישראל, באלוקי  חלק לו אי�  בזה והמפקפק יתקיימו,

כסיפור הכל  על יביט  וחלילה תועלת, בה� לנו  אי�  כבר עברו  שכבר שהדברי� האד� 

זמ� מעשה, ובכל עת בכל  מאיר עדיי� העבר דג� האמת מצרי�אבל  יציאת  כמו

דבכל ונמצא  ממצרי�  יצא הוא  כאלו עצמו  את  לראות אד�  חייב  ודור דור שבכל

יצ"מ  הוא התורה',עת  'קבלת  לעני� וכ�  אלא, יעברו, ולא  עברו לא  אז  שהיה  מה כל 

עת, בכל ופועלי� מאירי� ה�  ישוב תמיד  לא אחור מדברי� אחד  ודבר  אומרי�  ולזה 

כלומר - שלימה ,ריק� תורה  וה� ריק�, ישובו לא ה� ג� עברו שכבר  אות� אפילו

בדיליה. אחד  כל ממצרי�  שוב יוצאי� הפסח  חג בבוא ושנה  שנה  בכל  וממילא 

של עג. קדשו בצל  להסתופ�  זכה שעוד  ז "ל בוי� משה רבי  הישיש החסיד  סיפר 

כול� החסידי�  כל  היו אלכסנדר בחצר  כי זי "ע, ישראל ' ה'ישמח  הרה "ק

האדמו"ר של  הסדר בעריכת  גדולי� משתתפי� כיסי� תפורי� שבו לה� היה מיוחד ('קיטל'
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áúëù åîëå ,åðéà äæ éë ,äæ ìë êééù
'ïøäà úéá'á(:äô ãåîò çñôì)àöåéä' .ì"æå

ìåëé úîàá 'ä úà ãáåòù éîù ,äæî åðì
äáøä íéøãñ ìù åììä úåìéìî ç÷éì

,úåéîùâá ïäå úåéðçåøá ïä ,äáøäååàìå
àìà ,êøò éø÷é íéìåãâ íéùðà à÷åã
,êøò éúåçô íéñâäå íéáòä íéùðà åìéôà

åëøò éôë ç÷éì ìåëé ãçà ìëíéáééçå ,
äáåùúá áìä úà øøåòìå äæá ïéîàäì
.ì"ëò ,ù"áúé åéìà áø÷úäì éãë

øùôàåáåúëä ïî êëì æîø úúìúåîù)

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

íéáù ìá÷ì äèåùô åãéå ,ù"áúéעד.

ïëåò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä øîà
(åúìéçúá ,ô"÷ú çñôì úåùøã)äðäå .ì"æå

והיי�) המצות היו עבור הסדר  את  לערו�  ישראל' ה'ישמח  כשנכנס בשנה  שנה  ומידי ,

אפשר שאי חרדה – הע�  כל  על  נפלה  אלוקי�  וחרדת הסיד, כמראה  חוורות  פניו

גדול  בקול  זועק והחל  הקערה  הניח  השולח�  ראש אל ניגש כ�  התקדש לתארה, ליל 

חג, התקדש  ליל  ואמרחג , קודש, אש בשלהבת  כלפידי� בערו שפניו עד  ושוב שוב

נידריגסטע די פו�  ארויס מע� גייט נאכט דע� אי�  אז נישט, גלייבט וואס איד 'א

מיינט  הגדה  די וואס רשע דער ער  איז מדרגה, עכסטע� צו� ביז שאינו בחינה [מי

ביו  הנמו� תחתית  מהשאול הלילה  בזה  ולצאת  לעלות  שנית� המדרגהמאמי�  עד  תר 

כאש לאדומי�  נהפכו החוורי� ופניו בהגדה ], המוזכר הרשע  הוא  ביותר  העליונה

הההכאה. מחוזק נרעדו הכלי� שכל עד  השולח�  על  בחזקה  ודפק 

בדבריו, נפלא  לימוד  עוד  מצינו עומק  ביתר  כי  אחד , חכ�  העירני  שג� וכבר 

רק - כ� ייקרא  מתי  שבהגדה, 'רשע ' מכונה אינו עדיי�  תחתיות  בשאול השרוי 

כ'רשע ' ייחשב הוא הוא  כזה, בלילה  מש�  לצאת שבידו מאמי� ואינו  ממצבו המתייאש 

שבהגדה.

ישראל' ב'ישמח  חז"ל)איתא  אמרו הנה ד"ה פסח(לשחוה"מ המועד  חול  בשבת  שהנה  ,

וב'טור ' הנביא , יחזקאל שהחיה  היבשות ' ה'עצמות  מעני�  ת"צ)מפטירי�  כי(או"ח כתב

דקאי ישראל  הישמח ומבאר המתי� '. 'תחיית  תהיה  שבפסח  גאו�  האי  מרב  איתא 

וז"ל  לעצמ� , נואש האומרי�  אלו לנו על אי� – תקוותינו ואבדה  עצמותינו  יבשו

שבשמי�. מאבינו ונחלה חלק  יהודיעוד כל של  עצמותו אלא כ� , אינו באמת  אבל 

כמו  לזה  מסוגל הזה  הקדוש שהחג  ש�, ומבאר להחיות�... אלא  לו אי� וקיי� , חי 

אומרי�  החודש)שאנו לפר' ישיני� .(פיוט מרד� לעורר �אמי

שהביאו עד. עד  ישראל , בני על זה  בליל היורדת  הטהרה ' 'רוח  הוא  גדולה וכה 

סק"ב)הפוסקי� תעב סימ� או"ח ומג"א המהרי "ל (ט"ז דברי  ההגדה את  סדר (הלכות



פסח  � צו פרשת � הפרשה באר çñ

åìéàë åîöò úà úåàøì íãà áééçù åîë
,íéøöîî àöé àåäíãà áééç ïë åîë

éãáåòî äéä àåä åìéàë åîöò úà úåàøì
íå÷îä åáøé÷ 'åéùëòå' äøæ äãåáò
ãåáòì ìéçúä äìéìá íåéäå .åúãåáòì
åúåà úåâåäðä úååöîá äìéçúá 'ä úà

,äìéìä.ì"ëò

äæáåíéëøáîù íòèä øôåñ íúçä øàáî
,'ãéâî' óåñá 'åðìàâ øùà' úëøá
êøáì êéøöù ì"éé÷ úååöîä ìëáù óà

øâá íâ åðéöî éë ,'íúééùòì øáåò íäéìò
êøáîùøçàìéë àîòè åðééäå ,äìéáèä

éøëð ïééãòù êøáì ìåëé åðéà ïëì íãå÷
,àåääúò øééâúîù øâì íéîãð åðà êëå,
÷øåøçàìíéáùçð åðà éøä î"éöé øåôéñ

êøáì íéìåëéå íéãåäéëäîë ãåò äæá áùééîå)

(ù"ééò ,úåéùå÷.

éøäåâçä íù ìù úåòîùî ø÷éò äæ
åðãîìì ,äöéô÷å âåìéã ïåùìî ,'çñô'
úåáø úåâéøãî õåô÷ì ãçà ìë ãéáùעה,

פח) ולשמוחעמוד גוי�  של במשכונות  השולח� על להשתמש מותר  פסח  שבליל  ,

הנחת� מצד  ליהנות  איסורא ליכא  הדי�  מצד  שאולי  דא�  תמהו, ורבי� בראיית� ,

זה מלכי�  שלח�  על גוי  של  טמא דבר שיעלה  ראוי  אי� מסברא  א� השולח�, על

הסדר בדרשותיושלח� סופר ' ה 'חת�  ומבאר  ה '. לפני  רנה)אשר  �ד ח"ב (שבה"ג,

הטומאה כוחות כל שנתבטלו עד ההוא  בלילה  ישראל  בני  על קדושה השפיע שהקב"ה

הקדושה חלקי הכלי�)בתתק "ס טיהר וזה מקוה, שיעור היינו תתק"ס פסח(כי ליל בכל ולכ� .

הוא כאילו  עצמו את  לראות  אד�  חייב כי עכו"� , של  במשכונות  להשתמש מותר 

זמ�, ובאותו מקו�  באותו  עומד  ונמצא  ממצרי� , ושנה  שנה  בכל ממש בפועל  יוצא 

החת "ס וכלשו� הטומאה, כח  בנו שולט  אי� הזה בזמ�  עתה  ג�  ליללכ�  בכל  ולכ�

יציאת  הסיפור ההתלהבות מכח אז כי  עכו"� של  במשכונות להשתמש  מותר פסח

ונשא בחסדו הפליא והקב "ה נטבלו ... שלא  אעפ"י  הטומאה  כח  בנו ישלוט  לא מצרי�

קדושה, שערי  מ"ט אל אות�  והביא  טומאה  משערי  נשרי� כנפי על  עכ "ל .אות�

יוצאי�עה. ה 'עלי� ' ורק באדמה, טמו�  הריהו השנה שכל  ב'כרפס', זאת  ונרמז

להיות ומתהפ�  האדמה  מעמקי  אותו  מוציאי�  פסח  בליל ואעפ"כ מלמעלה,

אחד כל ביד  וכיו"ב הסדר , שלח�  זה  מלכי�  שלח�  על לעלות  - מצוה  של  חפצא 

למעלה. למעלה רמא  לאיגרא  עמיקתא  מבירא  להתעלות 

ל'כרפס' הנלקח  ה'צנו� ' על זי"ע ישראל' ה'בית  דהרה "ק  בפומיה מרגלא  הוה  והכי 

מנהגי�) כמה כצנו�(לפי שוה  היית  פירוש רעטי� ', א ווערד  גיווע�  ביסטו השנה 'כל -

זכית ועתה  רעטי� '] א ווערד  איז 'ער כלו� שוה שאינו  דבר  מדמי�  האידיש [בשפת 

'רעטי� ' אלא  שווה שאינו מי  א�  לדיד�, כ�  כמו הסדר , שולח� על ולהיות  להתעלות 

הזה. בלילה  להתעלות  בידו –
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ìëá úåìòì åçåëáù äîî øúåé äáøä
äìåë äðùäעו.

óàåàîéé÷ øá øåàä åì øàùéעזàúéàãë ,
'úîà úôù'á(íéøåîù ìéì ä"ã á"ðøú),

íúåøåãì ...íéøåîéù ìéì .ì"æåáé úåîù)

(áîìë ìò äøéîù øàùð çñô ìéìîù ,
,úåøåãì íéøåîù æà äéäù åîë ,äðùä éîé
äìéìî äøéîù øàùð äðù ìëá ïë åîë

äðùä éîé ìëì åæ¯ ïîå÷éôàä æîø äæå .

.äðùä ìë ìò äöîäî ÷ìç øéàùäì
áéúë ïëå(â æè íéøáã)øåëæú ïòîìéãé ìò

äæ éðåò íçì.êééç éîé ìë

íéøáãë÷"äøäî úåùøåôî àúéà åìàä
ò"éæ 'äîìù úøàôú'äúáùì)

(ìåãâä,'äì àåä íéøåîéù ìéì' ,ì"æå,ùåøéô
äøéîù úúì çë äá ùé úàæä äìéìä

,äðùä ìëî úåìéìä ìë ìòïåùì äæå
.úåìéìä ìë ìò éà÷ 'íéøåîéù' íéáø

ה 'ראשוני�'עו. צט:)כתבו פסחי� יי�(רשב"� של  כוסות  ארבע לשתות  תיקנו  דחז"ל 

לישראל  הקב"ה שהבטיח  גאולה של לשונות  לארבע זכר שהוא  הסדר , בליל

ול  וגאלתי והצלתי  והוצאתי  לתתבמצרי� , צרי� מקו�  דמכל ה 'אחרוני� ', וביארו קחתי ,

ואומרי� וכדו', מצות ארבע שיקחו אמרו ולא  'יי� ', דווקא  לקחת  תיקנו מדוע  טע� 

בני זכו גאולה של לשו�  שבכל זצ"ל , אויערבא�  זלמ�  שלמה רבי  הגאו� של משמו 

דהשותה יי� בשתיית  לזה  זכר תיקנו זה וכנגד  יותר , ושלימה  גבוהה  לגאולה ישראל 

יתבש� יותר שישתה  וכמה  אחר', 'אד�  הוא  נעשה וכוס כוס בכל  הרי  המשכר ' 'יי� 

חדשות '... כ 'פני�  תהיה  הנפלאות  וסיפור לה ' הודאתו א� ממילא – טפי  וישמח 

חדשה , בריה  – אחר' 'אד�  להיות להיפ�  האד� שעל הכוונה , היא  שזאת וכלומר,

דרגא בתר  בדרגא ולהתעלות ההגדה וסיפור הסדר ליל .מכח

הנקראעז. כעי�  הוא  שימורי� ' 'ליל  כי  זי"ע חיי� ' ה 'אמרי  הרה "ק  דברי  ויזכור

שימורי� ' Tin('קופסת  can(ארו� לזמ� מאכל דבר לŁמר שהרוצה  כפי  כלומר , ,ֶֶַ

האוויר, בו ישלוט  לבל  היטב היטב וסוגרו קופסה  בתו�  שמניחו 'בחיותו' שיעמוד

האד� צרי� כ� ימי� , לאור�  יעמוד הקדושהואז אוצרות כל את ולאגור בקרבו לשמר

כולה השנה לכל  הסדר  .מליל 

זי"ע איגר לייבל רבי הרה"ק אמר  זה ליל מעי� תרכ"ז שנת אמת' ב'תורת  כעי"ז (ראה

הסדרראשו�) בליל ביצה אוכלי�  ב)דלכ�  �סעי תעו סי' רמ"א שנלמד(עי' לנו לרמז ,

יוולד לא  - למעשה  א�  אפרוח, ממנה להוציא  - הוא  תכליתה שהנה הביצה , מטבע

יעשו  לא  א�  אבל אותה , ותחמ�  הביצה על  התרנגולת  תשב כ�  א�  אלא  אפרוח 

כ�  כמו לעול� , אפרוח  יצא  לא  מאומה בלילבה  השפעות להרבה לזכות  האד�  ביד

הגדול ,הסדר האור  את  בקרבו ויחמ�  שיתייגע למעשה, קוד�  בתנאי  זה כל א� ,

מידי.ש לא  ותו לשעתו  הכל  יהא  הכי ובלאו ממנו, רוש�  ישאר
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וביותר משאלותיו למלא  רצון עת  – שואל  הבן
בתורה הלב  ופתיחת לזש"ק

åðéðùíéçñôá(.æè÷)éðù ñåë åì åâæî'
ïàëåïáäíé÷éãö åùøéôå ,'ìàåù

úùâá éë íéùåã÷ä íäéøáãá æîøðù
úò' äùòð 'äðúùð äî' úìàùì íãàä
ììôúäì øùôàå ,íåøî éîùá 'ïåöø
ïáä' åðééäå ,åáì úåìàùî ìë ù÷áìå

ùéà ìë ìåëé 'ìàåùéðáîìàøùé
åéúåù÷á ù÷áì 'íå÷îì íéðá' íéàø÷ðä
øäà úéá'á àúéà êëå .íéîùáù åéáàî'ï

(:èò)ì"÷åöæ éáà(ïéìàèñî ù"àø)ïàë øîà
,ìàåù ïáäïåùìî àåä ìàåù ùåøéô

ìàøùé øáä ìåëé ïàë ì"ø ,äù÷áå äìàù
äî ìë íéîùáù åéáàî ù÷áìå ìåàùì
íéøáãä ìë ìò úåéç ìá÷ìå ,êéøöù
òâéå ìîò àìù äî âéùäìå äæä äìéìá

äæ ìò.ì"ëò .

øúåéáåíéðá éëåùç ìò ìåòôì øùôà
àîéé÷ ìù òøæá åã÷ôé øáëùעח,

' ììëá äæ íâåïáäìò ù÷áì Y 'ìàåù
ïáä.

óàåïáä' íéé÷é ,íéðáì äëæ øáëù éî
,íéðáä ìò ù÷áìå ìåàùì Y 'ìàåù

הקדושעח . החיי� ' ב 'אור  מצינו בא)ג�  הפסוק(פרשת ח)על יג לבנ�(שמות 'והגדת 

'והגדת שאמר 'להיות  מפרש הפירושי�  ובאחד  'לאמר ', ומאי לאמר', ההוא  ביו�

שעל  'לאמר ', לומר  תלמוד  פטור, יהיה  ב�  לו אי�  א� ב� , לו יש א�  תינח  לבנ� ',

צרי� הוא  שעכ "פ כיו�  תאמר  וא�  עצמו, לבי�  בינו  אפילו להגיד  צרי�  פני� כל

ואולי  'לבנ� ', אמר למה  כ� א�  עצמו לבי�  בינו אפילו האמורהלהגיד  הגדה יגיד שא�

לבנו  שיגיד ה' יזכהו אמר בעני� לזה  דווקא, לומר  תטעה שלא  וכדי [וישלאמר, '

לזש"ק, לזכות  כסגולה הסדר , ליל  אחר  אלו הקדוש החיי� ' ה 'אור דברי  ללמוד  נוהגי� 

אלו. הקדושי�  דבריו שלמדו אחרי ורחמי�  ישועה בדבר  שנפקדו מעידי�  והרבה 

לא ועדיי�  נישואיו אחרי שני� כארבעה עמד  שבנו חשוב מדיי� שמעתי ועוד , זאת 

הקבוע ' ה 'שיעור את  לומר כשבא  תבוא  כי  בפרשת  אלול  בחודש בזש"ק , נושע

אובד 'ארמי  של  לפסוקי�  הגיע  הקדוש, החיי� ' 'אור  בספר שישי בליל מוסר  שהוא 

ביו� לבנ� 'והגדת  הפסוק אודות  האוה "ח  דברי  ללמוד  מהסגולה  נזכר  וש�  אבי '

ולא חיפש תבוא , כי בפרשת  נכתב זה פסוק  שג�  לו  נדמה היה  ובטעות  ההוא',

עשרה וכעבור  בא , מפרשת  העני� את  למד  מיד  בא. בפר' שזה  שנזכר עד מצא ,

למזל"ט ]. ב�  לבנו נולד  ירחי� 

נמסר לא  חיה של  מפתח דהרי בזש "ק, להיוושע הלילה דסגולת  להא  טע� עוד 

ובעצמו בכבודו הקב "ה בידי  אלא  ואינו ב.)למלאכי�  הכושר(תענית שבשעת  ונמצא  ,

אחד כל יכול  ישראל של לבית� כביכול יורדי� מעלה של הפמליא  ע�  שהקב"ה  זו

וקיימא . חייא זרעא  של טוב  ברכת  עבורו ולפעול מלפניו, לשאול  מישראל 
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áåèäå øùéä êøãá åëìéùעטïä úåôéå ,
íéòé÷ø úåò÷åáù øãñä ìéìá úåìéôúä
úåãéøôîä úåöéçîä ìë ìéôäì ïçåëáå

íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéáפ.

ãåòäî' úøéîà úìåâñá àéáäì ùé
'äùî ãâéå'ä áúëù åîëå 'äðúùð
à"ëñ ,éìòäàãøòñî õ"ë äãåäé äùî éáø ïåàâäì)

(â"é úåàïåàâä áøä ãé áúëá éúéàø .ì"æå
'øéëù äðùî' ú"åù øôñ øáçîä ìòá

'åäéìàã àééñøåë' øôñáù áúëù ì"æ
íùá àéáä ,íéìùåøéî ùåã÷ ìáå÷îî

íéìáå÷î éìòáäðúùð äî úìéàù é"òã
éúâäð ïë ìòå ,äøåúì áìä úçéúô ïéîøåâ
øãñä ìéìá éìöà íéöáå÷îä ìëù éúéáá
¯ 'äðúùð äî' ìàåù ãçàå ãçà ìë

,áìä úçéúôì åì äéäéù ììôúîåøçàå
øîåà éîöòá éðà ñâ íéôñàðä ìë øîâ

.ì"ëò ,äðúùð äî

וטר� נישואיו אחר  ארוכות  שני� עליו שעברו טובי�  ב�  באבר� ידענא  עובדא 

הציע צערו, את  בפניו ותינה  דורנו מצדיקי אחד  לפני  ובא  אתא בזש"ק, נפקד 

בוריו  על 'מפרשי�' ע� פסח ' של  'הגדה נוסח  את  היטב שילמד  הצדיק, לו

ע� ה 'הגדה' את  ללמוד  והתחיל  כדבריו, הלה עשה ואכ�  גמירא , ועד  מרישא 

לציי� למותר ורחמי�, ישועה בדבר נתבשר קצר  זמ�  ותו�  הראשוני�, פירושי

הקב"ה עמו שגמל הטובה  הבשורה על לו לבשר  כדי  הצדיק אל מיהר שתיכ� 

כוחה גדול כמה עד ידעתי לא  אני  'א�  בפשטות  לו השיב הרבי א� ידו, על

זו...'. סגולה  של 

לביתעט. הצדיקי� ושאר זי "ע מאלכסנדר יצחק ' ה'עקידת  בעל הרה "ק  נהג  וכ�

שואל ', הב�  'וכא�  שנה  בכל  לומר  קינדעראלכסנדר , אוי� בעהט� מע�  קע� דא

קינדער גוטע אוי�  טובי�)או� בני� ועל בני� על לבקש אפשר .(כא�

שהל�פ. בעת  אחת  שנה  קיימא, של  לזרע רבות  שני�  ציפה  אוריי�  בר חסיד 

המצות , לאפיית  שלנו' 'מי�  לשאוב זי "ע מביאלא  יהושע יחיאל רבי  הרה"ק רבו

וברצונו  ערירי , הול�  שהוא  על שליש בדמעות  לפניו ובכה הכושר  שעת  את  ניצל 

הסדר שבליל  צדיקי� אמרו 'הלא  ואמר, הרבי  נענה  ישועה , עבורו יפעל  שהרבי

שואל ', הב� 'כא�  קדש�  בלשו�  כמרומז בני�, על  לבקש אפשר נשתנה' 'מה  קוד� 

ובודאי שעה באותה  בחזקה ה' אל  תקרא  עמ�, אלוקי� ויהיה  איעצ� כ� על

הסדר, ליל עריכת  בעת  טרדות  כמה לו היו מעשה  בשעת  אול� לישועה ...', תזכה 

גר� וזה שלו, הסדר בעריכת  רבו אצל  נוכח  להיות  להספיק כדי  מאד  מיהר כי 

האבר� נכנס כאשר הסדר בסיו� ויהי בקשתו, על  ולהתפלל לבקש ששכח  לו

לבקש...', שכחת  'מדוע בצער  ושאלו הרבי, קראו ב 'סדר ', להשתת� כדי  רבו בית  אל 

רחמי� לבקש לילה מאותו לו שנשארו השעות  את  וניצל  החסיד  התעשת  מיד 

ורחמי�. ישועה בדבר להיפקד  הבאה  בשנה וזכה המקו� , לפני  ותחנוני� 



פסח  � צו פרשת � הפרשה באר áò

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

áúë'ì"øäî'ä(ñ"ô 'ä úåøåáâ)äðäù
íåù ìò ¯ 'çñô' íùá âçä àø÷ð
úëîá ìàøùé éðá éúá ìò çñôù

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

,'úåëî'ä øàùî øúåé úåøåëá úëî ìù
ìãáäå ùøôä äéä úåëîä øàùá íâ àìäå
íã úëîá ïåâëå ,ìàøùé éðáå íéøöî ïéá
äæ ¯ ãçà ñåëî åúù éåâå ìàøùéùë
åìàì ,íã äúù äæå íééç íéî äúù
íúåøàùîá íäéøåðúá íéòãøôöä åöøù
àì ìàøùé éðáì åìéàå ,íáëùî øãçáå
á"åéëå ,ììë íéòãøôöä åòâô àìå åòâð
ñð äðúùð äîá ,á"ö ë"à ,úåëî øàùá
âçä úà åîù ìò úåø÷ì úåøåëá úëîã

.íéñéðä øàùî øúåé ,çñôä Y

øàáîåàëéì úåëîä ìëáã ,ì"øäîä
äëîä äèìù àìù ììë ùåãéç
éãé ìò åàá íä éøäù ,ìàøùéá éðáá
øúåé íéäåáâ ìàøùé éðáù ïåéëå ,êàìî

äéä àì ïë ìò íéëàìîä ïî äâéøãîá
ìò åèìùé êéà éë íäéìò äèéìù íäì

ã àä íðîà ,íäî äåáâù éîúëîá
øáã åäæ ,äëîä íäá äèìù àì úåøåëá

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

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

.åîò úçà äáéèç ìåëéáë úåéäì

äðäåì"éøäîá åðéöî(â äãâää øãñ)ìéìáù
ïéá 'ïéàåùéð' ìåëéáë àåä øãñä
äìë'ù åîëå ,íéîùáù íäéáàì ìàøùé

'äìòáì äøåñà äëøá àìáäìë úëñî)

(à"ô,ìéìá ïéëøáî ¯ åììä 'ïéàåùéð'á êë
äöî úìéëà íãå÷ 'úåëøá òáù' øãñä

(íä åìà äøòäá 'ééò)פא.

בירושלמי פא . אמרו נמי לא)ולכ� ד"ה צט: פסחי� בתוס' הובא ה"א, פ"י שהאוכל (פסחי�

ארוסתו בועל  'כאילו זמנה קוד� פסח בערב ראוימצה אי�  כי חמיו', בבית 

הנישואי�. ברית טר�  המצה את  לאכול להקדי� 

רב' קצא)וב 'מעשה בברכת(אות שלש הברכות , שבע את  מפרט  זי"ע להגר"א 

'�'ורח נטילת  בעת  הרביעית  שהחיינו], והזמני� , ישראל  מקדש [בופה "ג , קידוש

גאלנו ', 'אשר ברכת  ה"כרפס', על בופה "א  זו], נטילה  על מברכי�  הגר "א  [שלשיטת 

נטילת בעת  בברכה  ידי�  שנוטלי� הגר "א  לשיטת  זהו שני . כוס על  הגפ�  פרי ובורא

ב'לבוש' עיי� - מברכי�  שאי� ולדיד� ,'�סק"ב)'ורח תעא אכילת(סימ� 'על  שברכת 

השביעית . הברכה  היא מצה '
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óàåàåä 'ùøåâî' éë åùôðá ùéâøîù éî
íãà ìöà áéúëãë] äùåã÷ä ïî

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

,[úùøåâî äùàë åðéã äéäå ïéøåèéôéøä
éãé ìò ïéàåùéð úéøáì øæåç øãñä ìéìá
íãå÷ ïåùàøä íãà úáøé÷ë ,äöî úìéëà

.íéáâùð íéøáãäå ,àèçä

÷"äøäò"éæ áåðîéøî ìãðî íçðî éáø
(õçøå ä"ã 'ïåéö íçðî')úà øàáî

úúéøëë àåäù ,'õçé'á äöîä úééöç ïéðò
,íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéá úéøá

' ÷"äìæåïîå÷éôàä úà äãòä úééöç éäúå
éðù íéãøôðùë ¯ úéøá úúéøë åîë
ìëå ,íéðùì úçà úòáè íé÷ìçî íéáäåà
,íìåò úáäà ïåøëæì éöçä ç÷åì ãçà

,äöîä úà åöçé ïë ìòåíéúøåë åðçðàù
øåîùìå åéëøãá úëìì åðéàøåá íò úéøá

.'åéúå÷åç

äàøðå,ìùî êøãá ïåéòøä ÷îåò øàáì
ãøôéäì åëøöåäù íéáäåà éðùì
äæî äæ íøëæ ùåîé àìù éãëå ,äæî äæ
íéöåç ,íð÷åéã úðåîú úåîã íä íéç÷åì
åîöòì ç÷åì ãçà ìëå íéðùì äðåîúä úà
åîéìùé úéðùá åùâôé øùàëù ¯ ãçà ÷ìç
éîð éëäå .àãç àúååöá úåðåîúä úà
íò úéøá íéúøåë åððä ,äöîä úééöçá
,ù"áúé åì íéðúåð äöîä úéöçî ,ä"á÷ä
øùàëå ,åðìöà íéøîåù éðùä éöçäå
úåîé øàùá åàøåá ìà íãàä áø÷úé
úà íéìùäì äæ éãé ìò äëæé äðùä

úéøáä íéé÷ìå äðåîúäפב.

המקובלי�פב. ו)כתבו פרק ט שער העבודה ושורש ביסוד להוציא(ראה אחד  לכל שראוי 

טע�  נתנו צדיקי�  'נרצה'. עד  '�ורח 'קדש, הסימני�  את  דהנהמפיו לדבר,

ל�  כז.)קיימא במש�(ב"מ והנה  'סימני�', פי על  לבעליו להחזירה  חייב אבידה  המוצא 

שמתגבר היצה"ר כוח מחמת  הרוחניות  מדרגותיו האד�  שיאבד  אפשר  לפעמי� השנה 

ידי על - שאיבד  האבידות את לו שיחזירו הסדר ליל וסגולת  לבקרי�, חדשי� עליו

בפיו. הסימני�  את  שיאמר

ה'סדר ' בריש לעצמו אומר זי"ע מבעלזא  מהר "י  הרה"ק נשמע  פע� לעני�, מעני� 

הסימני� סדר כל וכו')את  כרפס ורח שביארו (קדש יש כסדר . קדש  התחיל ואח "כ 

ב'קדש' – הלילה את  לנצל  יכול שהיה ב'נרצה ' האד� 'מתעורר' דלפעמי�  לרמז

הסדר בתחילת  מיד  לכ�  חשבתי , ולא ידעתי  שלא  על דאבדי�, על  חבל  וכו', ב 'ונצעק'

בחינת תהיה  ואל לנרצה כבר מגיעי�  מעט  עוד ראה  לאמר , הסימני�, כל את  אמר 

לו... שנותני� מה המאבד  שוטה 

פסח  הלכות  בריש הרמ"א שכתב במה פירשו זה  דר�  ס"ב)ועל  תכ"ט 'ונוהגי�(סי'

ולכאורה  חג ', אסרו והוא  החג  אחר ביו� ושתיה באכילה  קצת  מקו� להרבות  מה

בטר�  עוד חג' 'אסרו חג למנהגי הלכותהתקדש  בסיו�  רק לכתבו היה הראוי  ומ� ,
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מצר יציאת  סיפור סגולת - תספר יםלמען

àúéà'øôåñ íúç'áâ"äáùì .áðø á"ç ,úåùøã)

(àîçì àä ä"ã ã"ö÷ú úðù.ì"æå ,éë
,ìéçä úåìâá åìéôà åðçðà íéçèáåî
úàéöé øôñì íéáùåé åðçðàù äòùá
úàøéá íúåáì ùéøùäì ,åðéðáì íéøöî
åðéúàöá åîë åðéìò ÷åìà òôù éæà ,'ä

íéøöîîì"ëò .פג',

øàåáîå'ìàøùé çîùé'á(æð úåà)ùøôì
åðéðùù äî(.æè÷ íéçñô)ìéçúî'

íà óàã åðééä ,'çáùá íééñîå úåðâá
äéä íéøöî úàéöéá øôñì ìéçúä øùàë
éãé ìò íå÷î ìëî 'úåðâ' ìù áöîá
úåéäì åîöò àåä äìòúî øåôéñä
àöé øåôéñä éãé ìòù åðééäå ,'çáåùî'

åéøöéîîçáúùéåúåéîùâá åáöî
úà íéøàáî êëå .äæä äìéìá úåéðçåøáå
íéøöî úàéöéá øôñì äáøîä ìëå' øîàðä

éøääæäùòð åîöò 'øôñî'äù 'çáåùî
' ,àúåéìòîì äðúùîå çáåùîàðúäå

ìò æ"ëò úåðâá ìéçúðù óà ,åðì çéèáî
.'çáåùî äùòðå äìòúð øåôéñä éãé

äîëå,øáãá åøîàð íéøåàéá äîëå
ò"éæ 'êìîéìà íòåð'ä ìòá ÷"äøä

(ïòîìå ä"ã àá),àùéã÷ àðùéì éàäá áúë
ñð äùåò åéîçøá ä"á÷äùë úåéä
íäéáéåàî íäì í÷åðå úçà íòô ìàøùéì
ãéúòì åìéôà ìéòåîå íéîçøä åøøåòúð æà
äæéàî í÷ðäì ïéëéøö ìàøùéùë øåã ìëá
äøøù ìåòá íãéáëäì íäéìò ãîåòä àðåù

אותו  ותנצל החג  מקדושת  חטו�  ואכול ' 'חטו�  להזכירנו  הרמ"א  שרצה אלא  הפסח ,

החג ... יעבור וכבר  חג אסרו מגיע מעט  עוד  כי  יכולת� , כפי 

בגמ'פג. דאיתא  'ראשוני� ', של בתורת� כ�  ד:)מצינו הבא(ברכות העול�  ב�  'איזהו

רבו בש� יונה ' 'רבינו ומבאר  לתפילה', גאולה  הסומ� ד"ה זה מדה"ר ב: (ברכות

בה 'וז"ל .איזהו) שבוטח  מראה הוא מיד, ומתפלל  מצרי� גאולת שכשמזכיר 'מפני

כלו�. ממנו יבקש  לא  בו בוטח  שאינו שמי צרכיו, ממנו שמבקש  כיוו� ומוסי�בתפילה

רבה ' ב'שמות  נראה  וכ�  יונה', ב)ה 'רבינו והנפלאות(כג הניסי� ישראל  שכשראו  שאומר 

נאמר  זה ועל בו. בטחו עול�  של  כטבעו שלא  הבורא עמה�  לא)שעשה  יד (שמות

ויאמינו  ה ' את  הע�  ויראו במצרי� ה ' עשה אשר הגדולה  היד  את  ישראל  'וירא 

וגו '', ומתפללבה' והציל� בה ' אבותינו שבטחו הגאולה אותה עכשיו שמזכיר וכיוו�

בו, שבטחו  בעבור  לישראל שענה כמו אותו שיענה בו בוטח  הוא שג� נמצא מיד,

מיד , ומתפלל הגאולה  אותה  מזכיר זה  והאמונה ,ומפני  היראה עיקר הוא  והביטחו�

הבא העול�  לחיי  בסיבתו זוכה הזכרתולפיכ�  ידי  שעל  מדבריו, למדי�  נמצינו עכ"ל. ,'

וממילא בה', ובטחונו האד� אמונת  תתרבה מצרי� ביציאת  שהיו והנפלאות  הניסי� 

ודאי זו אמונה  מתו�  וכשמתפלל הקב"ה , יושיע אותו א�  שבוודאי  אמונתו תתוס� 

שבעול�. טוב בכל  ויושיענו ה ', יענהו
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åá äî÷ð äùåò ä"á÷ä æà êìî åàïåéë
äæë ïéðòá íéîçøä ïúåà åøøåòúð øáëù.
éúììòúä øùà 'åë øôñú ïòîìå åäæå

,íéøöîáíúåà åøøåòú úàæ åøôñúùëå
åìëåé ìáì íëéáéåàî íëì í÷ðéå íéîçøä

ììë íëì øöéä÷"ìëò .פד,

äæáåò"éæ 'éåì úùåã÷'ä ÷"äøä ùøéô
(äéðù äùåã÷ ,äëåðçì úåùåã÷)ïåùìá

éøä øôñì äáøîä ìë' äãâäá íéøîåàù
Y çáåùî äæíéãñçá çáåùî äæ éøä,

ìàøùé éðá åîò ìù íäéôî àöåéù ïåéë
íå÷îä éãñç ìù úåéúåàäå äãâä øåôñ

ìàøùé úéáìïéøøåòî úåéúåàä åìà éæà
åðîò äùòé ãéîúù úåîìåòä ìëì íéãñç

äáåèì úåàìôðå íéñéð ì÷ä.

íâ'äìëã àøâà'ä ÷"äøä(á÷ò úùøô)

ô"äò(æé æ íéøáã)'êááìá øîàú éë'
åðì òåãéä àéáî 'åâååðéúåøåã é÷éãöî

øùàëù ùãå÷ä çåø éìòáî äìá÷á
äàåôøì ïåâë äòåùé äæéàì íãà êøèöé
ìåùëî éìá íé úåìåöîá øåáòìå äçìöäìå
íéñðä íúåà ïéòî åéô åîá øåëæé éæà
íéáøì úåøåãä é÷éãöì åùòðù äæá àöåéëá

ãéçéì åàåöòé äîì æ"éôò ùøôîù ù"òå ,
äééìú éãé ìò à÷åã éëãøî úéîäì ïîäì

åñéð àì ïééãò íìåòîù ïåéë ,õò ìò
åòùåð àì ïééãòå ìàøùéì úàæë úåùòì
øôñì åìëåé àì àìéîîå ,äøöä úàæî
êéùîäì åìëåé àìå ,õòäî äìöää ñð úà

.äòåùéä úà

ãåòäãåî íãàäùë éë ,äæá åøàéá
åéãñç áåø ìò ä"á÷äì çáùîå
ãåò åîöò ìò äæá êéùîî àåä éøä
åùøéô äæáå ,äðäëå äðäë úåáåè úåòôùä

áåúëä ïåùìá íé÷éãö(á åè úåîù)éæò'
úåøéîæäù ,'äòåùéì éì éäéå ä¯é úøîæå
.'äòåùé'ä úà íéëéùîî íä áåèä ì÷ì

,ïëàå'óñåé ãåñé'á áúë äìåãâ äçèáä
(ä"ôô)àðùéì éàäáøîåàä ìëå

äãâää ìù øåôéñäå íéøöî úàéöéå çáù
éìáå æâø áì íåù éìá ,äçîùáå äåãçá
äðååëá àìà ,å"ç àùî ïåéîãá úåìöò
äðéëùä éôðë øùà àåä äæ ,áìä úçîùå
úåîå÷î ìëá åìéöäì ãéîú åéìò úåùåøô
íéñð åì úåùòéäì äëåæå ,íéëøã ìëáå.

àúéààøîâá(:ã úåëøá)ïðçåé 'ø øîàã'
êîåñä äæ àáä íìåòä ïá åäæéà
,ì"æå øàéá é"ùøáå ,'äìôúì äìåàâ
øôñá ãåã äæîø äìôúì äìåàâ úëéîñå

áéúëã íéìäú(åè èé íéìäú)éøåö 'ä'

זי "עפד. אלימל� ' ה'נוע�  הרה "ק  עוד  ביאר זה ראה)ובדר�  א"י ד"ה בלשו�(ראה

ז)הכתוב קמה מלשו�(תהילי� הוא  'יביעו' כי  ירננו', וצדקת� יביעו טוב� רב 'זכר

טוב� רב להזכיר וכשרוצי�  מבעבעי� , המי�  האש על מי� כששופכי�  וכמו מבעבע ,

והוא דלתתא , באיתערותא  שמבעבע  ידי על הוא  הדר� לעול� , ישועות להמשי�  -

וחסדיו. צדקותיו כל  על להשי "ת  ומשבחי�  כשמרנני� ירננו, וצדקת� ע"י 
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éìàåâå'äøö íåéá 'ä êðòé' äéì êéîñå '
(á ë íù)éîìùåøé úåëøáá 'éøîàå ,à"ô)

(à"ääîì äìôúì äìåàâ êîåñ åðéàù éî
÷ôãå àáù êìî ìù åáäåàì ,äîåã àåä
åàöîå êìîä àöé ,êìî ìù åçúô ìò

.âéìôä àåä óà ,âéìôäùíãà äéäé àìà
úåçáùúá åäöøîå åéìà ä"á÷äì áø÷î
áø÷úî àåäå íéøöî úàéöé ìù ïéñåì÷å
òåáúì åì ùé åéìà áåø÷ åãåòáå ,åéìà

,åéëøöì"ëòפהïëéä ãò úãîì àä .
ìà î"éöéá øôñîä ìù åúáø÷ äìãâ

,ä"á÷ä,'íéøòùä úçéúô' íøåâ ìåëéáëù
åúàø÷ì àöåé êìîäù àìà ãåò àìå
,åéëøö òåáúì åçåëáù ãò ,çúôä ìà
ìéìá ë"åëàò ïðéøîà íåé ìëá íàå
úòäå ïîæä àåä æàù ,äæä ùåã÷ä
øåøîå äöîù äòùá Y êëì ãçåéîä

ìë 'ä àìîé éàãååá ,åéðôì íéçðåî
.äáåèì åáì úåìàùî

äëå'úîà úôù'ä áúë(ìëá ä"ã à"ìøú)

ïë úîàäù...'(íéøöîî äðù ìëá àöåéù),
àåäå äðåîà éãé ìò äæ øøáì êéøöù ÷ø

...íéøöî úàéöé øåôéñíãàä úðåîà éôëå
äìâúð ïë ,íéøöîî àöé åìéàë ïéîàîù Y
ìù íéøöî úàéöéî ùéâøîå ,åæ äðéçá
'åìù øöéîî ãçà ìë úàöì ìëåéå ,äúò.

äðäåò"éæ 'úîà úôù'á ãåò àúéààá)

(ç"îøú.ì"æåíéã÷ä ù"áå ä"á÷ä
úåéäì íùî åðìàâå íéøöî úåìâ åðì
ïéøåñéä íå÷îá íéøöî úàéöéá øåôéñä

(øåáòì íãàä ìòù)ì"æç åøîàù íùëå ,úåçðî)

(:é÷áéø÷ä åìéàë äìåò úøåúá ÷ñåòä ìë'
,'äìåòúàéöé éøåôéñ úåéùøôá àåä ïë

מדאמרי פה. שהפליג וכ� ומצאו המל�  מהיצא  לשמוע �וחפ לקראתו שבא  משמע 

הקב"ה אל הוא נתקרב שבח ופסוקי  דזמרה פסוקי אמירת  ידי  על  כי  בפיו,

בפיו. מה לשמוע כנגדו מתקרב הקב "ה וכביכול 

הגדול  לשמו ומהלל  דהמשבח  זי"ע, מגור הרי "�' ה'חידושי בעל הרה "ק  והגיד 

הכתוב דיבר  מלא מקרא  שהרי  לחיי�, יז)זוכה  קטו י-ה',(תהלי� יהללו המתי�  'לא 

וארוכי� טובי�  לחיי�  זוכה  הקב"ה את  שהמהלל ה� , שומע אתה לאו ומכלל

ובעודו  אליו, מתקרב  [-הקב"ה ] 'והוא  ואמרו בלשונ� שדקדקו  מה  מוב�  ובזה 

לו יש אליו ומשבחצרכיו לתבועקרוב  שמודה אחרי כי  צרכיו', 'לבקש אמרו  ולא  ,

משאלותיו. כל  שיתמלאו ולבקש לתבוע בידו יש הגדול לשמו

זי "ע  יששכר ' ה 'בני מהרה"ק ידוע ו)וכ� ב תשרי האד�(מאמרי שיאמר  שבשעה  ,

יחשוב  חולי�' 'רופא  שאומר בשעה  וכגו�  בקשתו, לבקש יכוו�  להקב"ה  שבח דברי 

סגולה והיא  ודבר, דבר  בכל  וכ�  פלוני, ב�  פלוני  את  ה' שירפא  מבקש שהוא  בדעתו 

שמעכב  מי  ואי�  השערי�  כל נפתחי�  ההודאה  בעת  כי התפילות , לקבלת  היא  גדולה

ולפני� לפני מלהיכנס אותו
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åéìò øáò åìéàë íäá ÷ñåòäù íéøöî
úåìâäì"ëò .פו,

úåèùôáå,øáãä øåàéáúåéùøôù ïååéëî
,äðåîà åðáìá íéòèåð åìà
úà ÷éúîäì øéôù äðåîà çëá éøäå

àîìò éàäá íãàä ééçåøàåáé äæá éìåàå .
ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä éøáãàøàå)

(éúàöåäå ä"ã ã"ìøúéúìöäå éúàöåäå .ì"æå
,àéöåîä 'ä éðà éë íúòãéå ...éúç÷ìå
äéä íéøöî úìåàâá ïåöøä ìë éë åðéàø

íùî åðàéöåä êøáúé 'äù òãéìïëìå
úîàäå .íéøöî úàéöé ãéîú øåëæì ïéëéøö
ùéà ìëì 'íéøöî' ùé úò ìëá éë

ìàøùé(äéãéãá ãçà ìë)ìëá ïéøéëæî ïëìå
,íéøöî úàéöé íåéïéòãåéù äî éôëå

êéøö ïéà åðàéöåä êøáúé 'äù ïéøëåæå
øöéîä êåú ìòåôá úåéäìéë(÷ø)íãàùë

'åë éãé íöåòå éçë øîåì äàâúîå çëåù
(æé ç íéøáã)¯ øöéîá åàéáäì ïéëéøö æà

úàéöé äðäå .êøáúé 'äî ìëä éë äàøéù
áåúëù åîë úåøåãì äðëä äúééä íéøöî

àøîâá(.çì úåëøá)ïåùìùàéöåîä''íëúà
,òîùî àø÷éòî íâå àáäì ìò ììåë

éôëå ,úåøåãì äéä íéøöî úàéöéù ùåøéô
ïë íéøöî úàéöéá øëåæ íãàäù äî
ïîæ ìëá íéøöî úàéöé åìöà øøåòúî
(äæä ïîæá äéáâ êééùå åìöà âäåðä 'íéøöî'á åðééä),

ì"ëò(ãåò ù"ééò).

המצווה מעלת  - מצות  תאכלו

úåàøåðà"ùøäîä éøáãá åðéöîíéçñô)

(äöî ä"ã à"ç .æè÷äåöî úìåãâá
àåä áøòá äöî úìéëà ìáà ,ì"æå ,åæ
äçðî ïáø÷á åãåñ ùøåôîë ,øçà íòèî
,'åëå 'ùåã÷ íå÷îá ìëàú úåöî' øîàù
ïåéîãë çñô ìéìá äöî úìéëà íòè åäæå

,ïäë éáâì äçðîä,'åëååéøáãî åðãîìå
éùã÷' úìéëàë àéä äöî úìéëàù

'íéùã÷.

ïëàåìëá íé÷÷åúùî åéä úåøåãä é÷éãö
äåöî úöî ìåëàì äìåë äðùä
äðëä åëøò íúùåã÷áå ,äøäèáå äùåã÷á
ìëá åæ äáø äåöî åîéé÷ íøè äáøã

äéúåðååëå äé÷åã÷ãå äéèøôפזóà ,íðîà .
äøåú äøîà øúåéá íéèåùôä íéùðàì
àá ä"á÷ä ïéà éë ,'úåöî åìëàú áøòá'

ימ פו. לכל נפלאה ועצה הוראה כא�  למידי�  השנהנמצינו  פסחי�)ות  ללילי דווקא ,(ולאו

עליו, באה שצרה מישראל אד�  וממילאבראות הפרשיות , באלו  ויתבונ�  יקרא 

אפשר הדבר, וביאור הצער. ומ� הצרה  מ� ויפטר  הגלות , את  עבר כבר כאילו יחשב

להמתיקלומר , שפיר אמונה בכח  והרי  אמונה, בלבנו נוטעי�  אלו שפרשיות מכיוו�

עלמא בהאי האד� חיי .את

אכילתפז. קוד�  אחת  שנה זי"ע מבארדיטשוב  יצחק לוי  רבי  הרה "ק  זעק וכבר 

דיר אי�  אי�  אדער אריי� , מיר  אי�  דו אדער  'רבש"ע, עזי� געגועי�  מתו� מצה 

כביכול)אריי�...' בקרב� אני אכנס לאו וא� בקרבי, שכינת� את תשכי� קוב "ה שאתה .(או
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ïéëä íà ÷øù øîåì åéúåéøá íò àéðåøèá
éåàøë åîöò úàäååöîä úáùçðäåöîë

éôë åîöò ïéëé ãçà ìë ,àìà ,äéåàø
.äæá éãå åúâùäå åçåë

áúë'øôåñ íúç'ä(åö÷ ïîéñ î"åç).ì"æå ,
äöî úìéëà ìù äùò úåöî'

¯ çñô ìéìá úøîåùîäãéçé àéäå
ìëáù äìéëà úååöî ìëî åðì äøàùðù
,íéùã÷ àìå çñô àì åðì ïéàå ,äøåúä
äåöî ÷ø ,éðù øùòî àìå äîåøú àì

,äðùì äðùî úçààì àéä íâ íàå
éðéòá áèééä ,úåîéìùá åðéãéá äìéòåú

.ì"ëò ,'äìéìçå äìéìç 'ä

úåììëáøâéà àáé÷ò éáø ïåàâä áúë
'áúëî'á ì"öæ(áé 'à"÷òø éáúëî')

,äàøéáå äùåã÷á âäðúé çñô ìéìá' .ì"æå
äìéìá åðúåà 'ä äëéæù úåöîá çåîùìå
äùò úåöîå ,ùåãé÷ ìù äùò úåöî ,äæä
úåñåë 'ãå ,øåøî úåöîå ,äöî úìéëà ìù

.ì"ëò ,'ììä úøéîàå

ïëàåáúë '÷ä ä"ìùäøð íéçñô úëñî)

(èì úåà äåöîäùòî éùðàå íéãéñçù
åäéáâäù úòá äöîä úà ÷ùðì åâäð

øãñä ìéìá äúåàפח.

äðåëúòá ïååëì íãàì ùéù äðåùàø
åðååéöù ò"î íéé÷ì àéä äìéëàä

ובהשתוקקותו  העזי�  בגעגועיו זי "ע  �מוויזני חיי� ' ה'אמרי  הרה "ק היה  מפורס� 

מעני� ומזכיר מדבר היה  השנה ומתחילת  מצה, אכילת  מצוות  לקראת  הנפלאה

של  הציו�  את  פוקד  היה הפסח חג לקראת  בשנה שנה מידי  בערגה, מצות  אכילת 

דעת , מתו� מצה  כזית לאכול  שיזכה ש�  מתפלל  והיה  במירו�, רשב "י  האלוקי התנא 

קודש, אש בהתלהבות  כלפידי�  בוערי�  פניו היו גופא  המצה אכילת  בעת שכ� וכל

זאת . ראתה  עי� אשרי לתארה, אפשר  אי  אשר

מפצירה תמיד  היתה והרבנית  באכילתו, זי"ע אברה�' ה'בית  הרה "ק היה ממעט 

על  אומר  היה  הוא  אבל מזה ... טוע� ואינ�  מעדני�  ל� הכנתי באומרה שיאכל  בו 

מיר אדז'עט  דאס אלו מעי�  ולהיפ�)מאכלי�  טע�, כל בה� מוצא איני אול�(כאומר ,

ניגש בקודש, כדרכו השתפכות  ברוב ההגדה  אמירת  לאחר  הסדר ליל  כשהגיע

נראה היה  הצדקנית  זוגתו ובעיני בהידורה . כמצוותה גדול בתאבו�  מצה לאכילת 

בעל-תאוה'ניק', נהיית  'וכי ושאלה כבוד  בדר� לו  והעירה  יתירה , כ'רעבתנות ' הדבר

בי מפצירי�  באכילה טע� לי אי�  כאשר  השנה ימות  'בכל  בזה"ל , הרה "ק נענה 

עלי אומרי�  באכילתי  טע� מרגיש הנני  כבר  בשנה  אחת  פע� כאשר ואילו  לאכול ,

ה האמת , היא  כ� כי  תדעו א�  תאווה 'ניק'.... 'בעל  כולהשאני השנה בכל  מתאפק

מצה... אכילת בעת  גדולה לתאווה  זוכה אחרות, מתאוות

המי� 'פח. ב'בארות  ש"פ)כתב  א' היה(ליו� לא  שא�  אמר , זי "ע מרימנוב  שהרה "ק 

נענועי� עושה והיה הכנסת , לבית  המצה  את  נוטל היה הע� המו� מפני חושש

והאתרוג. הלולב כמו
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'úåöî åìëàú áøòá' àøåáä(çé áé úåîù).
áåúëë 'íéøöî úàéöéì øëæ' íäå÷åñô)

(èìåàéöåä øùà ÷öáä úà åôàéå'
éë ,õîç àì éë úåöî úåâåò ,íéøöîî
íâå äîäîúäì åìëé àìå íéøöîî åùøâ
àìù øäæé ãàîå .'íäì åùò àì äãö

íìëåàìäãîåìî íéùðà úåöîëêåúîå
íúàöá åðéúåáà åìëà êëù úåìéâø
øåãå øåã ìëá ïë åâäð íäéøçàå íéøöîî

...äðä ãòå íéøöîî Yúåùòì ïååëé àìà
éãé ìò øåëæìå ,íéîùáù åðéáà ïåöø
åðàéöåäá åðîò äùòù íéñéðä úà äìéëàä

íéøöîî.

íéàìôð'ç÷åø'ä éøáãúåà çñô úåëìä)

(àöøúòáùá úåöî ìëåàäù
ä"á÷äì óúåù äùòð ïúëìäë âçä éîé

÷åñôäî åúééàøå ,úéùàøá äùòîáúåîù)

(æ âéúòáù úà ìëàé úåöî'íéîéä,'
úòáù' àìà ,ïàë áéúë ïéà 'íéîé úòáù'
äùòðù åðãîìì ,äòéãéä à"äá 'íéîéä
.ïéðáä éîé úòáù úàéøáá óúåù

המצוה סגולת  - תאכל מצות

úìåâñ,ãàî àéä äáø äöî úìéëà
÷"äåæä éøáã íéòåãéå(:âô÷ á"ç)

[äàåôø ìëàî] àúååñàã àìëéî àéäã
ùéøùîä ìëàî] àúåðîéäîã àìëéîå

.[íãàä áìá äðåîà

øàáîåò"éæ 'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä
(ïéðòì øåæçð ä"ã çñô éæîø)éøáã úà

äøñçù éîã ,åäðéð àãç åäééååøúã ÷"äåæä

øñçë àåä áùçð éøä äðåîàä úãéî åì
åìà úà úåàôøì àéä äúìåâñå ,äàåôø
éãé ìò éë ,äðåîàá ïåøñç íäì ùéù
éîá øéëäì íãàä äëåæ äöî úìéëà

.íìåòä äéäå øîàù

çîùé'á'ìàøùéìë ä"ã çò úåà ô"ùâäì)

(ïéôëãáúëúåîåà éîëç óàå'
äàåôø àåä äöîù ,íéîéëñî íéàôåøä

ùàøäìíéòãåé íðéàå íéàáðúî äîä êà ,
,ïëà éë ,'íéàáðúî äîäöî éãé ìò

úà äæá øäèîå ï÷úîå äðåîàì äëåæ
.ùàøá àåäù çåîä

úøàôú'á'äîìùé"à ä"ã ìåãâä úáùì)

(ìëàú úåöîéë ,ãåò óéñåî
äðåùá éë àéä 'äöî úìéëà' úååöî úìòî
ìù åôåâì õåçá úåùòðä úååöîä øàùî
úìâåñî ïëìå ,åáø÷á úòìáð åæ ¯ íãà
'ùôðä úàåôø' íãàä úà úåàôøì àéä
úà åîöòî øå÷òì åì úòééñîå ,úåéðçåøá
íé÷åìàá ÷åáã úåéäì åáø÷áù òøä ìë

.íééç

ïëåìãðî íçðî éáø ÷"äøä øîà
ò"éæ áåðîéøî,çñôì íéùåøã ïåéö íçðî)

(çñô ìù ïåøçà 'ä íåéìäöî úìéëà úìåâñù ,
ùôðî úåòø úååàú ìë ìèáì äìéòåî

.íãàä

ãåò÷"äåæá àúéà(:àðø â"ç)úìéëàù
ìàøùé úîùð úà úëëæî äöî
íéàèç ìò ÷ø àìå ,íâôå êåìëì ìëî
úà øäèì úìâåñî íâ àéä àìà øáòìã
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çîùé'á àúéà ïëå .àáäì ìò ùôðä
'ìàøùé(åð úåà ô"ùâäì)úøøåòî äöîä éë

äéäð øùàë àìéîîå ¯ ''ä úáäà'ì åðúåà
äöîä úìéëà øçà ùôðä éìåç ìò íéàéøá
øáã íåùì óåñëð àì ,àúååñàã àìëéî Y
ìãâú éë ,åéúååöîå åúøåú ú"éùä úìåæ
äáäà 'ä úà äáäàì ,åéìà äáäàä
úáäà ìë ìò óåñå úéìëú äì ïéàù
ïå÷éøèåð àåäù 'ïîå÷éôà' åäæå ,æ"äåò

ìë åéìòî øéñéù ,'ä÷éúî éðéî å÷éôà'
íé÷ìàá ÷åáã úåéäì ,äæä íìåò úàðä

íééçפט.

ìëîåíéàöåé ÷"äåæä éøáã ïéà íå÷î
äöîä úìéëàù ,ïèåùô éãéî
ìòåôá óåâä úàåôø íâ íãàì àéáî

,ùîîàåäù ¯ 'äöî' äîùá æîåøîëå
ú"ø'îìë'öäø'äéðìéöצ.

לשמירה,פט . אפיקומ�  ממצת  מעט  מקו� בכל באמתחת�  לשאת  הנוהגי�  יש ולכ� 

פסח, של  שביעי במוצאי  שמורה  ממצות  לחלק  נהג זי "ע מלעלוב  הרמ"מ הרה "ק

אמרו לח.)שהרי  צדיקי�.(סוכה הרבה  נהגו וכ�  הפורענות ', את  מעכבי� מצוה 'שיירי 

בראמניא צ. התגורר השניה  העול�  מלחמת שלפני  ושמו (רומניה)בתקופה גדול  אד�

היה המלחמה  [אחר  הערמנשטאט -סעבע� אב"ד  זצ"ל קינסטליכער  צבי רבי  הגה"צ

�הורווי יהודה רבי  הרה"ק זי"ע, דושינסקי  הגרי "מ אל מאד  קרוב והיה בירושלי�  דר

ביסורי� הרגיש ניס�  בחודש אחת  שנה בצלו], הרבה  מסתופ�  היה  זי "ע מדזיקוב 

שימצאו  מומחי�  רופאי�  אצל  לדרוש כדי  קלויזנבורג  לעיר  ונסע  הקיבה, במקו�  נוראי�

הודיעו  ונשנות  חוזרות  בדיקות  אחרי כי  בא , ממנו יגור אשר את  ואכ�  למחלתו, מזור

את ולרפא  לעקור כדי  לנתחו תיכ�  וחייבי� גופו , בתו� מקננת  קשה שמחלה  לו

בבית להיות  ע"ז  להסכי� יכולתי  'לא  הקשה  הבשורה את  הגר"צ משקיבל המחלה .

בלית לביתי ', ובאתי 'בל -תאחר', על  אעבור שלא  בה ' ובטחתי  החג , ימי  במש�  החולי� 

זולת דבר  שו�  יאכל  לבל  מאד  בו התרו א� הניתוח  לדחות  הרופאי�  הסכימו ברירה 

כדרכו  ער� הסדר  ליל  את  ולח� . פת לאכול שלא  וכ"ש תפוזי� , �ומי וביצי�  חלב

החליט מצה  אכילת  ובעת  וחדוה, שמחה  מתו�  הנפש והתלהבות  הרוח  ברוממות 

בח שרוי  מצה כזית  ואכל הרופאי� דברי על לאלעבור  כי  ה' 'וחסדי הלילות , בשני  לב

שו� הרגשתי ולא היו, לא וכאילו לגמרי , היסורי� סרו הסדר  אחר שני בליל כי  תמנו ,

ב "ה'. כאב

ניתוח לעבור  שעליו לרבי� , צערו את  והודיע לבימה, עלה פסח  אחרי בשבת 

בדמעות פרידה דברי לפניה�  ומסר רחמי�, עליו ויבקשו בעדו ושיתפללו  מסוכ� 

השי "ת . עליו יגזור מה  יודע  מי  כי חליו, ממיטת  לקו�  חלילה  יזכה  לא  שמא  שליש

הניתוח, טר�  לבדקו חזר  הרופא  הרופא , אל לקלויזנבורג שוב נסע  ימי�  כמה  לאחר

במקו� חסרו�  שו�  מצא  ולא  כליל , נעלמה  שהמחלה בראותו תדהמתו גברה  ומה
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íâ÷"äåæá åðéöî(:àðø)íòèä øàáì
÷"ìæå ,äæ íùá äöî úàø÷ðù(÷"äìá)

íéããö ìëì äçéøáîå úããùî àéäù íåùî
,íäéðéá äèè÷ äùåòå íéòøíù úîâåãë

íéãùä úà çéøáîä äæåæîáù é¯ã¯ù
,øòùáù íé÷éæîäåúçøáî äöîä êë

äáéøî äùåòå äùåã÷ä éðëùî ìëî íúåà
.'åëå íäá úåèè÷å

מחלתו, את שריפא  מומחה  רופא  אצל ביקר שבינתיי� בדעתו בטוח והיה הקיבה .

שלימה, רפואה לרפאותו שהצליח  הרופא  הוא  מי לו  שיגלה ביקש התפעלות  ומרוב

מצה הכזית  את  הסדר  בליל אכל רק  רופא, שו�  אצל  היה שלא  הגר"צ והשיב

גדול  שנס ואמר, [הרופא ] 'וענה שלימה , לרפואה זכה כ� ידי ועל דאסוותא , מיכלא 

בעל  ית "ש'. הבורא  רצו�  נגד  כאי� הוא  הרופאי�  וחכמת  שידיעת  והודה לי , נעשה 

רבי הגה "צ  ומחותנו  ידידו אל  הדברי�  השתלשלות  כל  את  כותב  עצמו המעשה

הוא ג�  שידע  שיחי', לבני  המכתב תוכ�  למסור 'נא  ש� ומסיי� זצ"ל, �וועל ישראל 

ניסי� שעשה ברכת ויבר�  גמלני , אשר החסד  כל על יתבר� לשמו ולהלל  להודות 

לב)לאבותינו' מכתב האגרות, חלק צבי' ב'באר במלואו נדפס היו (המכתב שמיעה עדי וג�  ,

להסיר פעלו שהמצות  הרגיש אי�  לה�  מתאר הגר "צ היה אי�  בערגה , מספרי�

מכאוביו. כל  את ממנו

תשע "ז בשנת אירע כיו"ב צבימעשה  הרב ושמו לעיקוואד  בעי "ת  הדר  יהודי  איש ,

תאונה  אירעו ולפתע הפסח  בערב  ברכבו נהג שליט "א ונוראה,(עקסידענ"ט)לאפה קשה

נמעכו  הרכב דפנות  הרכב , ממעל  בזקיפה עמדו גלגליו וארבעת מתהפ�  כשרכבו

כדי אות� ולחתו�  לנסר השעה כמחצית  ההצלה  לאנשי שאר�  עד  לגמרי  ונמחצו

הרופאי� וצילומי  ומבדיקות  וחבול, פצוע כשכולו החולי�  לבית  הובילוהו מיד  לחלצו,

דימומי�עלה לו  יש  Internal(כי bleeding( בצווארו קשות ופציעות המוח ) (סביב ,בראשו

התקדש בליל  ויהי הקרובי� . החדשי� במש� ניתוחי�  וכמה  כמה  לעבור שעליו כ� 

משפטיו  ככל  כהלכתו 'סדר ' וערכו החולי� שבבית  בחדרו ביתו ובני  היהודי ישבו החג,

באכילת סדר עורכי� כשה� ו 'תפס� ' הרופא  נכנס  הסדר  עריכת  באמצע  וחוקותיו,

בו, וגער  דעתו שהשתבשה כמי הרופא  בו הביט  כוסות , ד ' ושתיית  ומרור, הרימצות 

עתה לאכול  תעיז כיצד 'ניתוח ' לעבור עלי�  היו�  להיות למחרת המנותח על ניתוח לפני (כי

נפש',בצו�) ב'פיקוח  ל�  �הנחו הניתוח  את  לדחות  מוכרחי� נהיה עתה  תאכל  א� ,

כל  ללא בביתו שיושב כמי הסדר בעריכת  המשי� התמימה  באמונתו  האיש זה אבל

ממחרת , ויהי  פלא , זה  וראה וצווארו... במוחו .פגע  לבדיקת )T.C)Cat-scanהובילוהו

לביתו  נשתחרר ומיד  לחלוטי�  נקי גופו וכל מוחו המצהונמצא של רפואתה ל�  הרי  ,

השלימה. בבריאות  טובי�  לחיי� מות  מסכנת  האוכלה שיצא  מגעת , היכ�  עד 
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המ  מתיקות  – יאכלוהו מרורים  רורעל 

íéøáãàáé÷ò éáø ïåàâä áúåë íéá÷åð
ì"öæ øâéà(áé 'à"÷òø éáúëî')÷"ìæå

,äàøéáå äùåã÷á âäðúé çñô ìéìá'
äìéìá åðúåà 'ä äëéæù úåöîá çåîùìå
äùò úåöîå ,ùåãé÷ ìù äùò úåöî ,äæä
úåñåë 'ãå ,øåøî úåöîå ,äöî úìéëà ìù
øäæéì êéøöù éàðúá êà ,ììä úøéîàå
,íåöîöá àìå äçååøá äöî úéæë ìëàéù
èòî øñçé [øùà] ãçà ìë øåøîá ïë åîëå
ùéù éî éúòãìå ,úååöîä ãéñôä øéòæî
êéà ,'ä úøåúá ïéîàîå åã÷ã÷á çåî åì

àøééúî àäé àìå ,åùôð ìò ñåçé àì
ãò äá úåëæì ïéàù åæë äìåãâ äååöîù
ãñôð äéäé ,äéçé íà òãåé éîå äðù øåáòé
åîë ïéìéâøä úåöîá ä"åòá åðì éãå ,åãéá
íé÷ã÷ãî åðà ïéàù ïåæîä úëøáå ïéìéôú
,ì"ø åìà úåöîá äæë äùòð äîìå äá
àìä ,úö÷ åì äù÷ù íâ äî ,øåøîá óàå
,åðùôð ìëá 'ä ãåáòì íéìá÷î åðà íåé ìëá

,äæë èòåî øòöá ãéô÷ð äîìåçéèáî éðà
áåùçéå ,÷ùçá äåöî äùòéù éîá ,äðåîàá
'àøåá úåöî íéé÷î éðà' òâøä åæá äçîùá

,ììë úåøéøî ùéâøé àì èòîëì"ëòצא.

'מרור',צא. נקרא  מדוע  מבי�  שאינו  פע�, הגיד  זי "ע �מוויזני חיי�' ה'אמרי הרה"ק

שעל  ומתבונ� שהמשכיל  זצ"ל, רעק"א  כדברי  והיינו כ�... כל  מתוק  טעמו והלא 

המרור. של  המר בטעמו כלל  ירגיש לא  בוודאי הקב"ה  מצוות  לקיי�  זוכה  אכילתו ידי 

והדיני�, המרירות  כל את  מבטלי� המרור אכילת  ידי שעל  כוונתו , בעומק נראה עוד 

'מות' כמני�  בגימטריא  עולה ש"מרור ' מצדיקי�  שידוע ומבטל (-446)וכמו  זה  ובא  ,

מתוק. סופו א� מר  תחילתו שרק ונמצא  זה, את 
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çñô ìù éòéáù

אמונה לידי לבוא  היום  סגולת – בה' ויאמינו
בהקב"ה

÷"äôñáéòéáù íåé éë úåáø åëéøàä
åá úåð÷ì ìâåñî çñô ìù

íééç íé÷åìàá äðåîàצבàéáäù éôëå ,
ò"éæ áåðîéøî ìãðî íçðî éáø ÷"äøä

'ïåéö íçðî'á(çñô ìù ïåøçà ,'ç ìéì úãåòñ)

éøåî éãéîìúî ,ãçà ìåãâî éúòîù'
[ò"éæ ÷ñðòæéìî êìîéìà éáø ÷"äøä]
,åáø íùá øîàù ,äëøáì ÷éãö øëæ

äæì úìâåñîä úòäùäðåîàì úåëæì]
[äîéìù÷æçúéå ,çñô ìù 'æ ìéìá àéä

íé÷éãöá åúáùçîå åúòã øù÷ì åîöò

äìåâñå äìåãâ úìòåú àéä äæì ,íéùåã÷ä
úéúéîàøîàð äæ íåéáù ,(àì ãé úåîù)

'äá íúðåîàù ,'äùîáå 'äá åðéîàéå'
.'äùîá íúåøù÷úä éãé ìò äîìùð

áúåëåíéùòîå úååöî íéé÷îä óàù ,ãåò
äçéùî'ì ÷å÷æ åéîé ìë íéáåè

(ìáç)éãë ìåãâ ïìéàá úåìúéäì 'äðè÷
ùôð ìòá ìë ìòå ,åúâøãî ìåôé àìù

,äìéìç ìåôé àîù ùåùçìõîàúéå
éãë 'äðè÷ äçéùî'á åîöò úà øù÷úäì
äðè÷ äçéùîä äðäå' ,åúâøãî ìåôé àìù

'äîéìùä äðåîàä àéäצגãåã äéä äæå ,

מהרי "ל'צב. שב 'מנהגי  להביא  העני�  ה)מ� אות תפילה לומר(סדר הנוהגי� שיש מביא 

שמחתנו פסח 'זמ� של  'שביעי  של  העמידה  הנאמר בתפילות  חרותנו' 'זמ� (במקו�

הפסח) ימי .בכל

בצאת�צג. שהאמינו מהאמונה  יותר היו�  באותו ישראל בני  של  אמונת� גדולה 

הר "�  בדרשות  ומבואר י"א)ממצרי� , מקו�(דרוש לה� היה במצרי� בהיות� כי  ,

רק יוצאי� ה� שכביכול  לו ולומר פרעה לב לגנוב הקב"ה  ציוה מדוע  לספקות ,

משלח� היה נפשו על  חשש בעצמו  שפרעה בכורות  מכת  לאחר הרי ימי�, לשלושת 

והרי וזהב, כס�  כלי מה�  'לשאול' המצריי� על להערי� ציוה ומדוע  לצמיתות , א�

כל  לנו 'הבו ' מהמצריי� בפה לתבוע  ביד�  היה  כאלו עצומות  מכות  עשרת  לאחרי 

בתו� בו הלכו ישראל ובני  נבקע שהי� וראו סו� לי�  בהגיע� אמנ�  זהב, וכלי  כס� 

כי  הבינו אז בי� , וטבעו המצריי�  נכנסו ולאחריה�  ביבשה כדיהי�  רק היה הכל

הי� , לתוככי  מאימתלהביא� משלח� והיה פרעה על 'מערימי� ' היו  לא  אילו כי 

ג� מה  ימי� , ג' אחרי אחריה� לרדו�  לצאת  מעיז היה לא  בוודאי  וכיו"ב , המכות 

ורק לחפשי , שילח�  בעצמו שהוא  אחשרי אחריה�  לרדו�  סיבה  לו היתה שלא 

שאילו  המצריי� , כל גבי  ייאמר וכ�  אליה� , יצא  הע� ' ש'ברח לו נראה שהיה  מכיוו�

אחריה�, לרדו�  יוצאי� הכל היו לא  וזהב כס� כלי מה�  בנ"י  שואלי�  היו ואכ� לא
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åúåãìéî ù÷áî ä"ò êìîä(æ ì íéìäú)

¯ 'íìåòì èåîà ìá éåìùá éúøîà éðàå'
áùé àì åúð÷æ ãò ùéàì åúåéä íåéîù
âåñé àìù ãéîú àøééúðå ,è÷ùäå äåìùá
åîöòì ùåçé ùôð ìòá úàæì øùà ,øåçà
úåìúéäìå ,åìôð íøè åçë ìëá õîàúäì
éãë äðè÷ äçéùîá åìéôà ìåãâ ïìéàá
àéä äðåîàäù àöîð ,''ä øäá úåìòì
úãåáòå úåâøãîä ìë úà ÷éæçäì éìëä

ú"éùäצד.

èáä,äðåîàä éùòî åìãâ äî äàøå
úðåîà ìù òâøå òâø ìëù ãò
ãàî äáéáçå äáåùç äæä íìåòá íãàä
ïáà'á åðéöî ïëå .ù"áúé àøåáä éðéòá

'àøæò(êåøàä ùåøéô)÷åñôä ìòãé çìùá)

(ãäøåàëìã ,'ä éðà éë íéøöî åòãéå
úòë íéãîåò åììä 'íéøöî' éøäå ,á"ö
íä øáëå è÷ òâø äðäå íéä éëëåúá
,àìà .'íéøöî åòãéå' åäîå ,íéá íéòáåè
íâå ,íéøöîá åøúåðù íééøöîä ìò éà÷ã

¯ íéá íéàöîðä åìà ìòíéøöî åòãéå
.åúåîéù íãå÷ íéòâøä íúåàá ¯ 'ä éðà éë

,äúòîàøåáä ããéù äîë éæç ÷åô
øéãçäì éãëá ìëäå ,õøàå íéîù úåëøòî
óà íéçìàð íéøôåë íúåàá 'äá äðåîà

.ãçà òâøì

לישועות  מסוגל  זמן - ההוא ביום ה' ויושע

äëò"éæ ïéìáåìî 'äæåç'ä ÷"äøä øîà
åãëðì àô ãåîò íåìù øäð øôñ óåñá àáåä)

(ò"éæ ïéùìà÷î íåìù øéàî éáø ÷"äøä'á éë ,
úòéø÷ã ñðä áåù øøåòúî äðùá íéîòô

åá æîøðä ìëå óåñ íé('åëå äñðøô íéâååéæ)Y
æîøðå ,äøéù úáùáå çñô ìù éòéáùá

' áåúëä ïåùìáæà'æà' 'äùî øéùé
úáùá åðééä 'óìà' ,ï"ééæ ó"ìà ïå÷éøèåð

ãåîéì ïåùì 'óìà' éë Y äøéùáåéà ù"åîë)

('äîëç êôìààå' ,âì âìøãñá íéàøå÷ùë àåäå ,
äæ ¯ 'ïééæ'å ,çìùá úùøô úåéùøôäéòéáù

éðáå äùî åøîàù ïîæä àåäù ,çñô ìù

אינו  כ 'קושיא ' לה� הנראה  וא� בחשבו�, שהכל לדעת – בה'' 'ויאמינו ההוא  ביו� 

תוק�  זהו  באמונה, ספיקות מיני כל  מה� ונסתלקו  השמי�, מ� נפלא  בחשבו� אלא

יומא. האי  אמונת

כל צד . כי ונפלאות, ניסי� שפע עלינו תריק האמונה כי  גיסא , לאיד� ייאמר ג� 

חז"ל  שאמרו  כמו האמונה  בזכות  היה  הי�  פ"ג)קריעת  האמונה(מכילתא היא  כדאי 

בי  זרועה)שהאמינו לא באר משה אחרי הי�.(שהלכו את  לה�  שאקרע

בבורא פשוטה באמונה  להאמי� עלמא  בהאי  האד�  של וייעודו תכליתו כל  וזהו

התגלות הי�  על ראו  ישראל בני  ע�  הנה זי "ע , מקאצק  הרה "ק  שאמר  כמו עול� ,

בנבואתו' יחזקאל ראה שלא  מה הי�  על שפחה 'ראתה  שאמרו עד  (מכילתא נפלאה ,

ג') בה 'שירה, ש'ויאמינו עד  ביותר, הראויה למדרגה הגיעו לא  עדיי� זה  כל וע� ,

החזיונות  כל  כי  עבדו', ישראל)ובמשה אמונה.('וירא' של כחשיבותה נחשבי�  אינ� 
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íéðîæáå ,'äì úàæä äøéùä úà ìàøùé
' åìàïåùì 'åâå ìàøùé éðáå äùî øéùé

åìàá äðùå äðù ìëá ùåøéô ,äååäå ãéúò
,äøéùä ïéðò ùãçî øøåòúð ,íéðîæä éúù
äøéùä úà ìàøùé éðáå äùî øéùé ùãçîå

'äì úàæäצה.

óéñåîåì"æ íøîà ùåøéô äæå ,'äæåç'ä
(:àð úáù)ïéàöåé øéùä éìòá ìëå'

'øéùä éìòá' ùåøéô ,'øéùá ïéëùîðå øéùá
,äòã øåãä ìëå íéøîå ïøäàå äùî íä

ì"ðä íéðîæä éúù åìàá äðùå äðù ìëá
ïâî ïéàöåé äîä ,äøéùä úà ïéàøå÷ù
íìåòä äæì ïéëùîðå ,øéùá ïåéìòä ïãò
ïéëéùîîù ùåøéô 'ïäéìò ïéæîå' ,øéùá
,íúåà ïéëéùîîä ìò úåðåæîå úåòôùä
íéëìåäù úòá ùåøéô 'ïîå÷îá ïéìáåèå'
.øåðéã øäðá äìéáè íéëéøö ïîå÷îì äøæç

éãéîúòéø÷ ïéðò øøåòúî äðùá äðù
ìù éòéáùá ìàøùé éðáì óåñ íé

çñôצוíéîéá åøøåòúðù íéìåãâä íéîçøäå

אהר�'צה. ה'בית  כתב  ברורה  דוקא הבטחה איירי שלא להדגיש, ויש לפסח, דבריו �(בסו

כולה) השנה בכל אלא פסח של ומהבשביעי שהיה מה  הכל , יש הי�  בשירת  'כי 

הי�, בשירת  נכלל הכל  האד�  שצרי�  העניני� וכל הגאולות  וכל להיות , וא� שעתיד 

כל יתוק� שהוא , מה לפי  אחד כל נפש , ובמסירת לב  בכל  הי� שירת האד� יאמר

ונפש '. בגו� עניניו

ה'חרדי�' כתב ע"ג)הנה ירפאו (פרק אשר  'רפואות ' ישנ� הגו� ' שב'רפואת  דכמו

רפואות יש לאיד� , בה� , למתרפא  יכאבו אשר  בייסורי�  יקרי�  בדמי�  האד�  את 

כיוצא כאב. כל ללא  החולי  את  ירפאו וג�  יקרי� , דמי�  לכדי  עולי�  שאינ�  סגוליות 

כתעניות תיקוני�  יש החוטאת , לנפש התיקו� בענייני  יש ממש המעני�בזה  וסיגופי� 

אשר 'סגוליי�' ענייני� יש לאיד� , כבראשונה, ולהיטהר לשוב אותו ומזככי�  הגו�  את 

המצוות מאות� וכמה  כמה  ה'חרדי�' ומונה חטאיו. כל  לו מתכפרי� בה�  העוסק כל

עוו�, לכפר  בה�  שיש מה� הסגוליות  השלישית)ואחד הסגולה הי� (בד"ה שירת לאמר

עוונותיו. כל  לו מתכפרי� זה ידי שעל ממצרי�, עתה יצא הוא  כאילו בשמחה 

במדרש דאיתא  לדבר , טע� ה 'חרדי� ' רנד)ומוסי� הפסוק (ילקו"ש כב)על 'ויסע(טו

השירה, ידי  על  העוונות  לה�  שנמחלו מעוונותיה� ' שהסיע�  - שנעשהמשה מי שכל

עוונותיו. כל  על לו  מוחלי�  שירה  ואומר  נס זו לו שירה  לומר ה ' שציונו אחר 'והנה 

כדכתיב  יו�  א)בכל רשב "י(ש� וכדכתב עול� , לדורות  השירה שיאמרו לאמר, ויאמרו

נד:) לומר (זח"ב שאמרנו שרוצה ראשונה כשעה רבה בשמחה יו�  בכל  אותה  שנאמר

ראשונה כשעה יו� כל  סגולתה כח  ודאי נתבאר ,'אותה, כבר השירה אמירת של (וכוחה

פי"ח) תהלי� מדרש ועיי' נד.: בשלח בפרשת .בזוה"ק

הרה "קצו. בנו אל זי "ע מליובאוויטש הרש"ב הרה"ק פנה פסח  של  בשביעי פע� 

נקרעו  'מייל ' כמה שבמרחק  שומע היית  'אילו לו ואמר  זי "ע  מליובאוויטש הריי "צ 
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ìàøùé éðá ìò íääצזøøåòúäì íéáù
ùøéä éáö éáø ÷"äøä áúë .äæä ïîæá
,'éáö úøèò' åùåøéôá ò"éæ áåùèéãéæî

.ì"æåóåñ íé úòéø÷ ñðá æà çúôð éë
,ãéçéì ïä íéáøì ïä ,íìåò úåøåãì äòåùéä

íà íâä ãçà ìë ,èøôá åà ììëá ïä
åà ,äñðøôä òôù éøòù åøâñéå åîúñé

...å"ç âååéæä(.çé÷ íéçñô) åøîàù ã"ò)ïéù÷
óåñ íé úòéø÷ë íãà ìù åéúåðåæîצח,

(ñ"éø÷ë íãà ìù åâååéæ äù÷ìò ù÷áé

לו  לשאול הוסי�  ועוד  הזה', הגדול המחזה את  לראות  ממהר היית  הא� הי�, מי

הנס ', את  לראות  הול� היית הא� הי� , נקרע  מאד  קרוב שבמקו�  שומע  היית  'א�

ואמר הרש"ב הגיב אז או בחיוב, השיב שלהב� בשביעי  ושנה שנה שבכל ל�, 'דע

ממש ... בפועל הי� מי  נקרעי� אפשרפסח  'מה  בהצטדקות  והשיב �הריי " נענה

הגשמיי� החושי� ידי  שעל כלומר  וחרשי�...', עיוורי� ה�  תבל  יושבי שכל  לעשות ,

בכ� להאמי�  לנו היא  קשה עבודה ולפיכ� הי� , קריעת  לראות  מסוגלי�  איננו שלנו

' ואמר אביו לו השיב חוזרי� באמת , סו�  י� קריעת ניסי  כי דברנו, אשר  הדבר הוא

וגידיו  אבריו מקדש  היה  וא�  עצמו, באד�  אלא  תלוי  החסרו�  ואי� ושנה , שנה בכל

ממש ' בפועל  המחזה את לראות זוכה  היה .בשלימות

בזוה"קצז . הדבר נב:)כמפורש תאנא(ח"ב - אלי  תצעק  מה  משה אל ה' 'ויאמר 

אינה זו תשועה  כי אלי , לצעוק ל� [אי�  דייקא  'אלי' דצניעותא , בספרא  [למדנו]

שעתא ביה  בעתיקא ], תלויה  זו תשועה  [כל כלא  תליא  בעתיקא  אלא] בידי , תלויה

מצח התגלות  סוד  היינו קדישא , עתיקא  נתגלה שעה [באותה קדישא  עתיקא אתגלי 

שעת נעשה [ואז עלאי� ' עלמי�  בכלהו רעוא  ואשתכח הדיני� ], כח  המכניע  הרצו�

מדבש]. מתוק  - העליוני�  העולמות  בכל רצו�

שיש מאמיני� בני  מאמיני�  אנחנו א� אלו, בנסתרות  עסק לנו אי�  א� וא� 

שה� לנו גילו וחז"ל  הדל , łכלנו  מהשגת  למעלה  נסתרי� ודברי�  גבוהות  בחינות 

ה'בית הרה"ק פע� אמר  בענוותנותו טובי�. וזמני�  במועדי� ומתעוררי�  מתגלי� 

זוכה אינו שהוא  תפוחי� ', 'חקל  סעודת  - קודש  שבת  ליל  בסעודת  זי "ע  אברה� '

'אול� דברי� , של לעומק� יורד  אינו שכלו ובקוצר קדישי� ' תפוחי�  'חקל  מאי  להבי� 

תיבות אומרו בעת  מתלהב היה  זי "ע  שמואל'] [ה'דברי שאבי יודע , אני  אחד  דבר 

הנגלה. מ�  רב  והנסתר  אלו במילי� מוטמ�  גדול  שאוצר  ומכא�  אלו',

יודעצח . האד� אי� כי  אד� ' של 'פרנסתו גבי  נאמר השנה  כל  תבואגבי  מני� 

וימלא פרנסה שפע עליו להשפיע ימצאהו כבר והקב"ה שלו את  יעשה ישועתו,

זי "ע  מפשיסחא  הרר "ב הרה"ק רמז וכ� טובה, עו)אסמיו  פסח צדיק בשפתי במאמר(הובא

קיח.)חז"ל אמר(פסחי� הי� ' ב'קריעת כי סו�', י�  כקריעת  אד�  של מזונותיו 'קשי� 

למשה  טו)הקב"ה  יד ומבואר(שמות ויסעו', ישראל  בני  אל  דבר אלי , תצעק 'מה
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...óåñ íé úòéø÷ úòá çúôðä ïåöø úò
æà çúôðù íùë(ñ"éø÷ úòá),úà òéùåéå

'åéìà íòåù úòá ìàøùé.ì"ëò ,

àúéàò"éæ àæìòáî íåìù éáø ÷"äøäî
(çìùá 'øô åøôñá)ì"æç åøîà äðäã ,

(å àë ø"åîù)øîåà ïéà ,íéîä åò÷áéå'
ò÷áéå'íéäåò÷áéå' àìà 'íéîäãîìî ,'

úåøåááå úåðééòîä ìëá åéäù íéîä ìëù
,äëë 'ä äùò äîìå ,'åò÷áð íå÷î ìëáå

àåä òåãé ììë àìäåùåøã ï"øä úåùøã 'éò)

(ç,àìà ,'àðâîì àñéð ä"áå÷ ãéáò àì'
äìåãâ äøöá ìàøùé éðá åéä àéää úòáù
,ñðä àöåî íå÷î ïéàî åòãé àìå ãàî
ìàøùé úà òéùåäì ïåéìò øòù 'ä çúôå

.íéîä åò÷áéåçúô çúôð äæ éãé ìòå

äéäé äøöá å"ç åéäé ìàøùéù ïîæ ìëáù
ìò íéæîåø 'íéî' äðäå ,íàéöåäì ùøåù

áåúëä øîàîëå ,íéøåñéå úåøöèñ íéìäú)

(áåàá éë íé÷åìà éðòéùåä'íéîãò
,'ùôðìù éòéáùá íéä ò÷áð øùàëå

úåøåäì ,íìåòáù úåîéî ìë åò÷áð Y çñô
àäéù äàéøáä òáèá ä"á÷ä ñéðëäù
úåøöäå íéøöéîä ìëî úàöì ìàøùé ãéá

,øåãå øåã ìëáåìùîðù åìàá èøôáå
íãà ìù åâååéæ ïåâë ,óåñ íé úòéø÷ìäèåñ)

(.áíéøáã øàùå äãéìä éðééðò ,äñðøô ,
íéçñô 'ñîá íéøîàðä(.çé÷)úà òå÷áì ,

úåòåùéä ìë ìåòôìå ,úåøöä íéצט.

äæáåáéúë ïëìù ,çøôå øåúôëá åùøéô
ïåùì äøåúáúòé÷áåîë ,óåñ íé

מה(ש�)ברמב "�  כדת  טובות ' 'עצות  שהציעו ישראל בני בי�  כיתות  כמה  שהיו

לחזור אמרו ואחרי� המצרי�, ע� להילח�  שאמרו  מה�  יש שעה, באותה  לעשות 

קוב "ה לה�  אמר ולכ�  עי"ש, תחתיה� להיכנע  אמרה  כת  עוד  עזבו ויסעו למצרי�, -

ממילא יתב "ש, הבורא  על רק יהבכ�  והשליכו בידכ� אשר ועצות  תחבולות  כל  נא 

היו� . עד  לעולמי� היה שלא  מה – הי�  שיקרע  – ונפלאות  לניסי�  זהתזכו כעי�

יתב"ש  לבורא  כביכול עצות לתת האד� יפסיק  כאשר אד�', של ב'פרנסתו (ומדובר נמי

ה') ביד הפרנסה מפתח כי שמאמי� במי �השי "ת א לי  ית� ומש�  פלוני ביזנעס אעשה הנה –

עיניו  ולישא  'להשתדל' אלא  לו אי� וכ�... כ� לי  ית�  אחר ומעסק  מעות, וכ� כ� 

ויקבל ידיו, מעשה בכל והצלחה ברכה יראה אז דרכו, ה' שיצליח בתפילה  למרו�

והמלאה הפתוחה  הרחבה מידו רב  .שפע

מצווארו צט. למעלה  עד  ששקע – סכנה למצב נחשו�  כשהגיע רק  כי  עצמו ויכניע

מי� באו כי  א ' 'הושיעני  זעק  כל נפש 'עד במי�  מעתה  אמור  הי�, ונבקע

למעלה עד  יגיע  א�  אזי  בזיווג  א�  בפרנסה  א�  סו�  י�  כקריעת  לישועה הזקוק

מיני בכל  יוושע וכו' מי�  באו  כי  א' הושיעיני לבבו מעמקי ויזעק במי�  מצווארו

ארוי� ' ד 'נאז 'מיט  המהל� זה  אמנ�  וגאווה)ישועות , גבהות מלשו� – למעלה הרי(כשאפו

יוושע... כיצד  – נפש עד  המי�  באו לא  ועדיי�  'מסודרת ' נשימתו עדיי� 
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øîàðù(àë ãé úåîù)'åò÷áéååìéàå ,'íéîä
äæ ñðì íéàøå÷ àøîâá ì"æç.çð úåëøá)

(ãåòå'úòéø÷.àðù éàîå ,'óåñ íé

øùôàåìò éà÷ äòé÷á ïåùì éë ,øîåì
àø÷ã àðùéìë ,íìù øáã

úìä÷á(è é)äéä õòä éë ,'íéöò ò÷åá'
äìéçúáãçà ùåâåúåà ò÷åá íãàäå

íé÷ìç éðùì,ãâáá êééù 'äòéø÷' ìáà ,
íéèåç úøéôú éãé ìò éåùò äìéçúîù
øéæçî åúòéø÷áå ,åéãçé åôøèöðù íé÷ã

ãâáä úàïåùàøä åáöîìå åúåîã÷ì.
äðåùàøä íòôá éë ,øéôù éúà àúùäå
äòù äúåàî êà ,íéä úà ä"áå÷ 'ò÷á'
øåáéçá ãîåòä ÷ìåçîë íéä áùçð êìéàå
'òåø÷ì'å øåæçì ìàøùé éðáì øùôàå .ò"òì
,íéðåãéæä íéî éðéî ìëî ìöðéäì Y íéä úà
åøáòù íéàðú åéäù åðéöîù äî äæ ììëáå

úåøäðå íéîé éëëåúá äáøçá(:æ ïéìåç).

äîáäùòîìå äëìäì íéøåîà íéøáã
åðà åðøåãáíéçñôá äðä ,(.çé÷ óã)

íãàì íéù÷ù íéøáã äîë ì"æç åðî
ìù åúñðøô ,íììëáå ,óåñ íé úòéø÷ë

í"áùøáå .íãà ìù åâååéæ ,íãà(úòéø÷ë ä"ã)

åì äùåò ìåãâ ñð øîåìë .ì"æå ùøôî
äùò øùàë úåðåæî åì ïúåðù éîì ä"á÷ä

óåñ íé íäì òø÷ù ìàøùéìäéðéî à÷ôðå
éîçø éòáîìäìåë äðùä ìëáù åðééä .

éãë íéðåðçúå äìôúá úåáøäì êéøö
ìù éòéáùá ìáà ,åìà íéøáãá òùååéäì
áúëù éôëå ,êëì ìâåñî åîöò ïîæä çñô

'øëùùé éðá'ä(á úåà âé øîàî ,ïñéð ùãåç)

ùåã÷ä áøä éðúåçî ùåã÷ éôî éúòîù'

äðäã ,'ì"÷åöæ áåùèéãéæî ä"öøäî
áåè íåéá ùôð ìëåà úëàìîì øúéää
,çñô ìù éòéáù úùøôá äøåúä åúáúë

øîàðù(æè áé úåîù)ìëì ìëàé øùà êà'
ïðéôìé äéðéîå ,'íëì äùòé åãáì àåä ùôð
äøîàð äìéçú äðååëáå ,íéãòåîä ìëì
åðãîìì çñô ìù éòéáùá à÷åã åæ äëìä

éëìåãâ ñðì ìâåñî øùà àåää íåéá
åãñç åöé àåä úåì÷á ,óåñ íé úòéø÷
,ìàøùéì äáåè äñðøô øåæâì á÷òé ùåã÷
êë ìë úåëæ íãéá ïéà å"ç åìéôà.

àåäåíéðéúîîäù ,íéøáãä øàùì ïéãä
íðéã øæâ òåø òåø÷ì íãéá íâååéæì
äúéä êëå .áåø÷á íâååéæ åàöîéù ìåòôìå
úåøåäì ò"éæ 'íäøáà úéá'ä ìù åëøã
úòåùéì ïëå ,í÷øôì åòéâäù íéøåçáì
ìë øîåìå íééñì ,óåâä úàåôøå äñðøôä
äìåâñë çñô ìù éòéáùá íéìäú øôñ

.äîéìùä íúòåùéì

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

(àá 'øôîåéøáã êåúáå ,çñôä éîé ïéðò
,øàáîä"á÷ä àìîî çñô ìù éòéáùáù

äëøáìå äáåèì íãàä úåìàùî ìë.

øéáñîåïúç úçîùì ,ìùî êøãá íù
íéçîùå íéùù íìåëù äìëå
íëç àåä ïúçä éáà íà äðäå ,íúçîùá
íéìôè íéøáãá ÷ã÷ãé àì úòã øáå
íéìòéå ,åéðéòá ïç íéàöåî íðéàù íéðè÷å
äéèéùëú íò äìëä øèòúú àì íà åéðéò
éáà íà óàå .äé÷åã÷ãå äéèøô ìëá
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íééåàøä íéìëä úà äì ïúé àì äìëä
åúòã çéñé ë"â íäá èù÷úäì ìëåúù
íéîòô äîë íìåàå' ,êë ìò íòøúé àìå
âøè÷î ïúçä ìù åãåãù ,àøâéú äá åîø
äîì ,äéì ùéçì ïéçâå ,ïúçä éáà éðôì
éáàå ,äæì ÷åúùú òåãîå ,úàæë äùòú
íò èèå÷úîå äæ øåáòá óö÷úî ïúçä
äìëäå ïúçä ïéá íå÷î ìëîå ,äìëä ãö
íéñééôúî úåáàä íâå ,íäéðéá íåìù úöò
íéàåø÷ä ìëå ,äôåçì íúåà íéñéðëîå
,äðèùäå úåáéñîä ìë çëùðå íéçîù

,äéä øáë äéäù [äîå]íéù÷áî ë"çàå
ìòáå ,ä÷éúî éðéîå íéðîù ,úåðéé íéàåø÷ä

íúåìàùî ìë íäì íéðúåð íçøë.'

êéùîîåòãú' .ì"æå ,áåðîéøî ÷"äøä
éë ,õøàä úåãñåî åðéáúå
íìåòä éâäðî ìëå ,÷åìà äæçà éøùáî
,äìòî ìù àîâåã åðì úåøåäì íä äæä
ïåéøôàå ,àáä íìåòá ìëNä úåâäðúä
åðééäå ,àùðúîäå íîåøîä êìîä åì äùò

íéîåã çñôä éîé úòáù éë åðééä ,'êä
íéìá÷î ïëìå ,äúùîä éîé úòáùì íéååùå
íåéáå çñô áøòá ú"éùä éðô úà ìàøùé
êåúî úåáø úååöîá çñô ìù ïåùàø
åîöò ãöî ä"á÷äå ,áìä úååãçå äçîù
ìàøùé ìù íäéùòî øçà ÷ã÷ãî åðéà
íéâøè÷îä êà ,íäéìà åúáéç áåøî
,ìàøùé éðá åìà äìëä éèéùëúá íé÷ãåá

íøîàîë(:åö â"ç ÷"äåæ)äìë ìàøùé úñðë'
íéøñçù 'ä éðôì íéðéèùîå ,'äéåø÷
ìåç úðéçá äùòð äæîå ,äìëì íéèéùëú
ùéù ,úö÷ äììçúð äçîùäù' ãòåîä
ïîæá úàæ ìëá êà ,'ãòåîä ìåçá äãéøé
äìëä íò çåîùì ïúçä çøëåî ãòåéîä

,âåøè÷ä ïî åðéò íéìòäìåíåéá ïë ìòå
áåè íåéå äçîùå äúùî àåä éòéáùäק.

åðééäåäøåú äøîà÷ã(æè áé úåîù)íåéáå'
,'ùãå÷ àø÷î éòéáùäùéù øîåìë

íäéúåìàùî ìë ù÷áì ìàøùé éðá ãéá
,íðåöø íäì àìîé ä"á÷äåâäðî éøäù'

התפלהק. נוסח מבאר  ויבוא)ובזה עלינו (יעלה ורח�  וחננו חוס ורחמי�  ישועה 'ובדבר 

לית� שלא  כדי וזאת  טוב, ביו� תחינה  שו� לומר אסור הדי�  מצד  כי  והושיענו',

צור� עבור  היא  החג  בשמחת  ישראל  בני  מטרת  שכל ולומר  לחלוק די� לבעל  מקו�

דאי דינא , להאי דייני  לידיינו היכי  כ� וא�  הב', 'הב  צועקי�  ה� מיד  שהרי  עצמ� ,

הרחבת בלא  אפשר  'ואי מרובי�  ישראל ע�  צרכי  דהא  כלל רחמי�  לבקש שלא  אפשר

מבליעי� כ� על  המשטיני� , של קטרוג� מפני  אפשר אי  לבקש וג� הזה', עול� עניני

אוהבי� שני  'כמו להקב"ה , והודאה  שבח שכולה  שמו"ע  תפלת  באמצע זו בקשה

הידוע דבר אותו  בעבור לו אומר הדברי� ובתו� יחד , ומספרי� באהבי�, שמתעלסי�

ואי� ורחמי�' ישועה 'ובדבר  הבקשה כוונת  והיינו ממני ', תמנע  אל בוודאי  צרי�, שאני

עלינו' ורח�  'חוס ואומרי� התפלה את  מבליעי� ובכ�  הבקשה , מהי מפרטי� אנחנו 

שבשמי�. אבינו על  אלא  להשע� מי  על  לנו אי�  כי יתב"ש, לפני וידוע  שגלוי  הדבר  על
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éàåùéð úçîù úòáù ,êë àåä íìåòä
íéù÷áî¯] íéàåø÷ä ïéìàåù äìëå ïúç
íúåìàùî ìë [äãåòñì íéðîæåîä

,íäì ïúéì íéáééåçîåéäé äúò ïë åîë
,ïéëéøö íúàù íëéúåìàùî ìë íëì
,íéëåøàå íéáåè íééçå óåâä úàéøá
ìë ,ìëì øùàë ìëä ,äáçøäá äñðøôå

øáã øöáé àì ¯ íäéëøö.ì"ëò ,

היום קדושת - קודש מקרא  השביעי ביום

àúéà'ïøäà úéá'á(:âö óã)úîàä ìáà'
,àåäíéîé äùùä éë(çñô ìù)íä

éòéáù àåä ø÷éòä éë ,éòéáùä íåéì äðëä
çñô ìùקאåøîà åáù úåîéìùä àåä éë ,

'äøéù.

äðäåäøåú äøîà(æè áé úåîù)íåéáå'
ùãå÷ àø÷î ïåùàøäéòéáùä íåéáå

ùãå÷ àø÷îòåãî øàáì ùé äøåàëìå ,'
çñô ìù 'æ òá÷ðäëàìîá øåñàä è"åéì

øàùî øúåé íåéä äæá ùé äìòî åæéà éë Y
àì ïééãò éååéöä úòùá àìäå ¯ çñôä éîé
òø÷ð àì ïééãòå íéøöîî ìàøùé éðá åàöé

,øîåì ùé àìà ,íéä íäììù åîåöéòù
úòåùéì ïîåæîå ïëåî úò àø÷éòî äéä íåé

ìàøùé.äëàìîá øåñàä è"åéë òá÷ð ïëì ,

êëå'éåì úùåã÷'á àúéà(çìùá úùøô)

÷åñôä ùøôì(ì ãé úåîù)òùåéå' .ì"æå
ä"á÷äù íéîé ùéù ¯ àåää 'íåéá' 'ä
íäì äìâîå ìàøùé åîòì åáåè òéôùî
àåä äæì ìâåñî øúåéä íåéäå ,åúáäà
,'à÷ééã 'àåää íåéá' åäæå ,àçñôã àîåé
.åîöò íåéá äéåìú äìåâñäù åðééä .ì"ëò

äðäåúååöî åðà íéîéé÷î 'øãñä ìéì'á
øåôéñ ,ïðáøãîå äøåúä ïî Y äáøä
ììä ,øåøîå äöî úìéëà ,íéøöî úàéöé
çñô ìù éòéáùá åìéàå ,úåñåë òáøàå

íåù åðéöî àìàúéà ïéðòä øåàéááå ,äåöî
,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'äîáåúëä äååùäù

חז "לקא . אמרו טז:)הנה  שביעי(ר"ה בערב  וביותר ברגל', עצמו  לטהר אד� 'חייב

שיקפידו  לבניו, בצוואתו זי "ע  �מקארי פנחס רבי  הרה "ק  שכתב  וכפי  פסח , של

ונורא . גדול יו�  הוא כי  פסח , של  שביעי קוד� טהרה  במקוה  הטבילה  על ביותר

זי "ע, הבעש"ט  מר� לחיי  האחרו�  פסח  של בשביעי שהיה, מעשה משו�  והטע�,

מחמת התעכב בדר�  א�  הבעש"ט , רבו בצל לשהות  כדי לדר�  �מקארי הרה "ק  יצא 

ולא החג, התקדש בטר�  קצר  זמ�  לחשיכה סמו� למעזיבוז והגיע שונות  תקלות 

א� ידו על  נשאל הבעש"ט פני  את  קיבל כאשר  ויהי  טהרה, במקוה לטבול  הספיק

מאד , הבעש"ט  נאנח  בשלילה �מקארי הרה "ק משהשיב  טוב , יו� בערב במקוה טבל

קדושי�, בסוד  ולברר  לשאול העז לא  א�  דעתו  לסו�  �מקארי הרה"ק ירד  ולא 

ידע השבועות , בחג  האלוקי�  ארו�  נשבה  כאשר חודשי�  מב' פחות  לאחר  אמנ�

ולכ� מרומי� , לגנזי להסתלקותו פסח של בשביעי אנחתו בי�  ושייכות  קשר שיש

הזה. ביו�  הטבילה על ביותר להקפיד  אחריו  ולזרעו לבניו  הורה 
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åøîàù ,àåáì ãéúòì äæ áåè íåéäãð)

(:àñùé éë ,'àåáì ãéúòì úåìèá úååöî'
.åæ äàìéò äùåã÷î åáìù íøåàéá äàøðå

äåöîä íåé÷ù òåãé éøä éë ,íéøáãìòåôá
úåâéøãîå úåøåà âéùäì íãàä ãéá úòééñî
,äòù äúåàá äãé ìò íéîåøîá íéìâúîä
ìàøùé éðá íéìòúî çñô ìù éòéáùá ìáà
íé÷å÷æ íðéàù ãò åæë ääåáâ äâéøãîì

úà åâéùé äãé ìòù úéîùâ äìåòô íåùì
.'àåáì ãéúòì' ïéòë ,øåàä

éäéâç úà âåçì äëæðù åðîò åðé÷åìà 'ä
úåéðçåøá úåøç ,åðúåøç ïîæë úåöîä
àøåäðå àôåâ úåéøá êåúî ,úåéîùâáå
ìàøùé ìë íò ìâøì úåìòì äëæðå ,àéìòî
ãò íéî åàá éë' åðúòååù òîùéå ,åðéçà

ïãéã äøäîá åðòéùåéå 'ùôðקב.ïîà øîàðå ,

מבלאזוב קב. אדמו"ר  מר�  כ"ק רבינו ער�  בלז�  בברג� תש "ד  שנת הפסח חג התקדש בליל

על  בישיבה 
א כי 'הסבה' ובלי  עור�' 'שולח�  בלי  נידחת בפינה הסדר את זי "ע 

מצות לפניו הניחו ,
מבוגרי 
ואנשי ... 
ילדי של קט� מספר  נמצאו  עמו  יחד  הקרקע ,

ביצה זרוע  כקערה, ששימש שבור  כלי  שארית  בתו� סלק וראש אדמה תפוח  אחדות,

השתק� בו ,
שרויי 
שה המצב בכל  והותר די   
לה היה  מרור  בנמצא, היו לא  חרוסת 

לענה', הרוני 
במרורי 'השביעני  באיכה ככתוב מרור, של מהודר  שיעור  - רבתי  שיעור 

'מה הקושיות ארבע  את  השמיע   
מה אחד  , 
מצרי יציאת  אודות  
לילדי סיפר הרבי

הקושיות על חזר  המצלצל הצעיר  בקולו הילד  כאשר  דמעות זלגו   
הנוכחי עיני נשתנה ',

.
שני אלפי  מזה עליה�  
חוזרי תבל רחבי בכל 
שיהודי היומי� , עתיקות

מ� שונה פירוש לה�  ונת� הקושיות  על  זי"ע רבינו חזר הילד , כשסיי�  הפע� ,

החשוכה הגלות  והרי  הלילות ', מכל הזה הלילה נשתנה 'מה  ואמר  פתח  הרגיל ,

'שבכל  ישראל , שגלו הגלויות  מכל יותר לרעה זו גלות  נשתנתה מדוע  לילה , נקראת

ומתנשא , תופח  �החמ - מצה ' כולו הזה הלילה  ומצה �חמ אוכלי�  אנו הלילות 

ונמוכה, רדודה ירידההמצה של  וזמני�  עליה של  זמני�  לנו היו הגלויות  בכל  מדוע

מוכה כ "ב  ישראל כנסת היתה לא  מעול� הרי  המצב בשפל לגמרי  הננו  הפע� ואילו

הזה בזמ� כמו  -ומושפלת מסובי� ' וכולנו מרור 'כולו  הזה  הגלות  הלילה , מדוע ,

מדוע. קומה, לזקו� אפשר אי  ,�לאר שוכבי�

השחר יאיר  טר�  לילה שבכל ילדי�  דעו  והמשי�, השמימה, עיניו  את הרבי  נשא  כא� 

דבר עינינו , חשכו  כ� כל ולכ�  השלמה, לגאולה מאד  קרובי�  כבר  אנו  מתגבר  החוש�

הוא  עבדי"�  של נוטריקו�  - היינו ' 'עבדי�  ההגדה מחבר  של בתירוצו  מרומז ב"� דוד זה

משיח� , עבד�  ויגאלנו ,ישי  בקרוב לבוא  עומד  צדקנו  משיח  גלותינו, קושי סיבת  שזו  לרמז ,

באותו סביבו שהתקבצו  המעוני�  היהודי�  רוח  את זי "ע  רבנו  ועודד  חיזק  אלו  בדיבורי� 

הריכוז במחנה חטא  טע�  טעמו שלא  מסולאי�  ילדי�  בתוכ�  יאיר, כיו�  לילה

הדמי�  אר�  אדמת על אשר  לאגער  66)קאנצעטראציע  עמוד ישראל' בבני 'לעד .(מספר
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