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פסח
זמן חרותנו – לצאת מעבדות לחירות גם כהיום

 çñôä âç äðäא åîëå ,'åðúåøç ïîæ' ì"æç ïåùìá àø÷ð
åðì ïúúå' íåéä ùåãé÷áå äìéôúá øîåì åð÷úù
ïåùùì íéðîæå íéâç äçîùì íéãòåî äáäàá åðé÷åìà 'ä
÷ø äðååëä ïéàå .'åðúåøç ïîæ äæä úåöîä âç íåé úà
åðàéöåäùë Y úåøéçì úåãáòî åðàöé ïîæä åúåàáù
äðùå äðù ìëáù àìà ,íéãáò úéáî íéøöîî ä"á÷ä
 åðúåøç ïîæ íðéä çñôä éîéבòôù òéôùî ä"á÷äù ,
åäæå ,úåøéçì åàéöåäìå ìàøùéî ùéà ìë 'ìåàâì' ïåéìò
ìëî àöé ãçà ìëù ,åúéìëúå çñôä âç ìù åúåäî
äùòéå äðùä ìëá ãáòåùî àåä íäì úåãáòä éðééðò
.ïéøåç ïá åîöò

.áùçé ãáò ììëá àåä óà éøä [á"åéëå åúçîùì äáéñ
åðàù åîëå ,äñðøôä ïééðòì øúåéá íéøåîà íéøáãäå
,íúñðøô é÷ñòì íéãáòåùî íäééç ìëù íéùðà íéàåø
ìò íééçéøë íäù 'úåðåæî'ä úåìáñ úçú äîä íéðåúðå
ïåîîä øçà íúôéãøá åçåðé àì äìéìå íîåé ,íäéøàååö
]ìëù èòîëå ...'ñåá'ä ìöà 'íéãáò'ë ùîî íäù åà
[...áåùçé äîå øîàé äî ãéîú íúòãá åðîî àåä íúåéç
óåâä úåàéøáá íãàä ìù åéëøö øàùá øáãá àöåéëå
íéøæçîå] åì øåæòì éðåìô ãéá éë åì äîãð øùà ùôðäå
íäéëøö úà íäì 'øãñé'ù éðåìô 'ï÷ñò' øçà íä
ìù åðééðò' åäæå .[...'åì íéååçúùîå íéòøåë'å íéôðçúîå
åá ìåòä úà åéìòî ÷åøôéå øéñéù ,úåøéçä âç Y 'íåé
øøåòéå ,åúåà íéãáòùîä íéøáãä ìëì 'ìåáë' àåä
 úéîéðô úåøéç åîöòáג.

ì"øäîä øàéáù åîë àåä íéøáãä øåàéáå
'èìåù'ù éî àåä ïéøåç ïá ìù åúåäîù (à"ðô 'ä
éãé ìò àåä úåãáòäî øåøçùå úåøéçì äàéöéä êøãå øáãì ãáòåùîù åà ,íéøçàá éåìúù éî ïëà ,åîöò ìò
åéìò çéâùîä íéîìåòä ìë àøåáá äðåîàä ÷åæéç
ùé øùàë ÷ø çîùù äæ ïåâëå] íééçä éàðúá éðåöéç
)úåøåáâ 'ééò

א .מן העניין להביא מה שכתב הרה"ק ה'חתם סופר' זי"ע )דרשות רמז :ד"ה בהפטרה( לפרש בלשון הכתוב
'וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות' ,והוא תחילת ה'הפטרה' לשבת הגדול ,שהנה
יום חנוכת המשכן היה בא' ניסן שחל באותה שנה ביום ראשון )שבת פז (:נמצא שפסח באותה שנה חל במוצ"ש,
כמו כן 'פסח גלגל' בשנה הראשונה לביאת בני ישראל לארץ ישראל היה במוצאי שבת )עיי"ש( ,גם תחילת נשיאותו
של הלל ,שעי"ז חזרה קרן מלכות בית דוד למקומה ,היתה בערב פסח שחל בשבת )פסחים סו ,(.וכתב החת"ס מזה
נראה שזמן כזה ראוי לגאולה יותר ,ועפי"ז מבאר בלשון הכתוב וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם –
כימים שנברא בהם העולם )שהתחיל ביום ראשון( וכשנים קדמוניות – כמו שהיה בשנים קדמוניות.
ו'שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד' ה"ה הרה"ק ה'אמרי נועם' )פקודי ד"ה ביום( וז"ל ,קביעות שנה זו בה חל ערב
פסח בשבת היא דבר חשוב ויקר מאוד ,כי גם הגאולה העתידה תהיה בקביעות כזו ,עכ"ל ,ומאריך להביא ככל האמור
בדברי החת"ס ,ומסיים 'הראיתי לפניך שקביעות כזו מסוגלת לישועת ישראל ,כן יתן ה' ברחמיו ,אמן'.
ב .ומקורו טהור בכל ספרי הקודש ,ואחד מני רבות בדברי ה'ערוך השולחן' )או"ח רפד יא( כשהוא מבאר את נוסח
ברכות ההפטרה' ,ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם' ,ותיבת אחור אין לה הבנה ,ומדוע לא אמר 'ודבר
אחד מדבריך לא ישוב ריקם' .אלא ,שזהו מילתא דפשיטא שכל דברי התורה וכל דברי הנביאים יתקיימו ,והמפקפק
בזה אין לו חלק באלוקי ישראל ,אלא שבא לומר שלא יחשוב האדם שהדברים שכבר עברו כבר אין לנו בהם
תועלת ,וחלילה יביט על הכל כסיפור מעשה ,אבל האמת דגם העבר עדיין מאיר בכל עת ובכל זמן כמו יציאת
מצרים שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים ונמצא דבכל עת הוא יצ"מ ,וכן לענין
'קבלת התורה' ,כל מה שהיה אז לא עברו ולא יעברו ,אלא תמיד הם מאירים ופועלים בכל עת ,ולזה אומרים ודבר
אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם  -כלומר אפילו אותם שכבר עברו גם הם לא ישובו ריקם ,והם תורה שלימה,
וממילא בכל שנה ושנה בבוא חג הפסח יוצאים שוב לחירות מ'מצרים' כל אחד בדיליה.
ג .ובזה יישב המהר"ל את קושייתו מדוע אין אנו אוכלים בליל הסדר דבש זכר לחירות כדרך שאוכלים מרור זכר
לשעבוד ול'וימררו את חייהם' ,ורק המצה שאין בה טעם היא המורה על החירות .אלא שאם נאכל דבש כדי
שהמתיקות בפה תהא זכר לחירות ,נמצא שאין אנו בני חורין ,כי עדיין אנו משועבדים למצב ,שהרי מרגישים אנו
)מלאכי ג ד(
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øîåà åìåëå ,åîöò úà 'ìëàé' àìå íéøçà ìò ñòëé àåä ,éç ìëì íééç ïúåð àåä ÷øù øåøéáá úòãì ,øéãú
ä"á÷ä ÷ø éë äàìôð äùâøäá úçðå è÷ùä äååìù ,íìåòá å"ç åúìåæ çë íåù ïéàå ,ãéîú åðúåà ñðøôîå ïæä
 åìù 'ïè÷ Y íìåò'ä úàå ,åìåë íìåòä úà ìäðî àåä åì ÷éæäì åà åì øåæòì ìåëé àì íìåò éàåøáî ãçà óàåד...
åìøåâ ìëå àåäù ùéâøîå òãåé øùàëå .'úé åðåöø éìáî
åéúå÷åç ìëå äðåîàä âç åðéä çñôä âç àîòè éàäîå éæà ,äòù ìëáå úò ìëá íéîùáù åéáà éãéá íéã÷ôåî
áìá äðåîàä úùøùäì åãòåð åéèôùîå åéúååöî
åúñðøôì Y åîöòì åà íéøçàì 'ãáò' úåéäì àåä ìãç
ïîæ ìù úéìëúì àéáäì éãëá àåä ìëäù ,[ïìäìãëå] ,äîåàî åì åìéòåé àìù àåä òãåé éë ,óåâä éðééðò øàùìå
 åðúåøç àìù çéååøé äðìåë ìòå ...íðéçá 'ãáò' àäéù òöá äîåה 'äì íéãáò úåéäì ,ו ...íéãáòì íéãáò àìå
מתיקות בגלל הדבש שאכלנו ,ואין זה חירות ,על כן ציוונו הכתוב לאכול מצה דייקא ,ללמדנו להיות 'בני חורין' בלי
שום 'טעם' וסיבה חיצונית.
מסופר על אחד מבני ירושלים של מעלה שלא זכה לזש"ק ,ואף הרבנית לא הייתה בקו הבריאות הנפשית ,באחד
מלילות הסדר חזר היהודי מביהמ"ד בלווית כמה בחורים שהזמינם להיות סמוכים על שולחנו בלילה קדוש זה ,ויהי
כהיכנסם הביתה נחרדו הבחורים לראות כי 'בעלת הבית' לא די שלא ערכה 'שולחן סדר' כראוי ,אלא אף הפכה
את השולחן  -ראשו על הקרקע ורגליו זקופים ועומדים מלמטה למעלה ,המצות והיין מושלכים על הארץ וכו'...
אך 'בעל הבית' נשאר בשלוות נפשו ,ונענה אל אורחיו הנדהמים ,כאן תראו 'חג חרותנו' באמת ,וכי 'חרותנו' הכוונה
דווקא כשמגיע מביהמ"ד ומוצא שולחן ערוך בכל מטעמים ,מפה פרושה עליה וכלי כסף וזהב לרוב .בנים כשתילי
זיתים סביב לשולחנו ,הרי באופן זה אינו 'חירות' אלא הוא 'משועבד' למצב זה  -שרק במצב כזה שמח הוא בה'
אלוקיו .אך כאן בבית הזה שהכל להיפך ממש ,זוהי 'חירות' באמת ,חירות מכל שעבוד לענייני עוה"ז וכל שמחתנו
רק בה' הוא האלוקים.
ד .הנה בדרך כלל ,בימי צעירותו יש לאדם כל מיני דמיונות 'תכניות' )פלענער( ומחשבות אודות עתידו במשך כל
ימי חייו ,מה יהיה עמו בעניין בני חיי ומזוני ,וכל שאר העניינים .אמנם עם הגיעו לשנות העמידה ,הרי מזמן
לזמן הינו מכיר בעוד ועוד עניינים כי הקב"ה מנהיג ומנהל עולמו ,וסוף דבר יהיה כפי רצון הבורא ,ולא כפי ש'רבות
מחשבות בלב איש' .יש שהמליצו על כך ,כי כמו מנהג המלחמות כאשר צבא מדינה אחת נכנע בפני הצבא שכנגדו,
אזי ירימו הנכנעים 'דגל לבן' כאות כניעה ,להראות שהם מקבלים על עצמם את מרות המדינה המנצחת אותם,
כמו כן גבי האדם ,בהגיעו לשנות העמידה מתחילים שערותיו להלבין ,והוא כעין דגל לבן לגבי הקב"ה – שמידי
כמה שבועות מוציא עוד שיער לבן ,להראות הכנעתו ,ולומר אף בענין פלוני הנני מכניע את עצמי ,והנני מכיר כי
בורא עולם הוא המנהיג ולא אנכי ,ואח"כ מוסיף להודות בעוד ענין וכו' וכו' .אך החכם עיניו בראשו ,וכבר בצעירותו
אינו בוטח וסומך על כוחותיו ,ומבטל דעתו להקב"ה בשלימות.
ואולי לכן לובשים קיטל בלילי פסחים – כי בלילה הזה מאיר ובא אור האמונה ,ובזה מראה האדם ש'כולו לבן'
לא רק שערה פה ושערה שם ,וכולו מכיר ונכנע תחת ממשלת הבורא כי אדון עולם ובידו הכח והממשלה בכל
הנהגת העולם כולו.
וכבר מרומז בקרא )ויקרא יג יג( 'כולו הפך לבן טהור הוא' – כשמכניע עצמו לגמרי אל הקב"ה אז טהור הוא ונרפא
מצרעתו.
ה .וכך כתב הנצי"ב )העמק דבר ויקרא ב יא( לבאר טעם איסור חמץ בפסח וכן איסור הקרבת 'חמץ' וכל שאור בבית
המקדש ,וז"ל) ,ומכיוון( ששאור הוא אמצעי להוסיף על הבריאה מהבורא ית' על ידי תחבולות בני אדם ,משום
הכי הזהיר עליו הכתוב בבית המקדש .ללמדנו ,דכל המתקרב יותר לה' ראוי למעט יותר בתחבולות אנוש .ועיי' מה
שכתבתי )שמות יג ג( דמשום הכי הזהיר הכתוב על החמץ בפסח משום שאז זמן השרשת אמונה בלב ישראל ,אכן
במקום הקרבה לפני ה' אזהרה תמידית היא .עכ"ל.
כיו"ב אמרו לבאר בחיוב ההסיבה על צד שמאל בליל הסדר זכר לחרות ,וכי ישיבה כזאת תיקרא 'חירות' –
כשא"א לו לישב כדרכו אצל השולחן ,והוא נשען על צד שמאל ונשפך יינו מימינו ומשמאלו ...אלא דבלילה זו
עסוקים אנו בהשרשת האמונה ,ומיסודי האמונה הנוגעים למעשה הוא בענין הפרנסה – שידע שלא מלאכתו מביאה
לו הפרנסה אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו ,וממילא יבין שאי אפשר לבריה בעולם להפסידו ולחסר ממונו ומזונו ,לזה

ã
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ïééðòá åðéöîù äî (ñ"ô 'ä úåøåáâ) ì"øäîä øàéá êëå
÷íéîú äù' (ä áé úåîù) áéúëã ,çñôä ïáø
ïáî øúåé äùä ìãâùîù ¯ 'íëì äéäé äðù ïá øëæ
÷åñô) ååèöð ïë .çñôì åáéø÷äìî ìñôð úçà äðù
,íéúá äùìùå íéðùá àìå 'ìëàé ãçà úéáá' (åî

'ãçà íöò ÷ìçì àìù ¯ 'åá åøáùú àì íöòå
ùéøùé äæ ìéìáù ,íéðååëî ãçà øáãì åäìåëù .íéðùì
íéîùá åðé÷åìà ãçàù åáéìå åçåîá áèéä íãàä
 õøàáåזùéù äàîèä äáùçîä úà ìéìë úéáùäìå ,
 å"ç åúìåæ ñôàח.

באו לומר אל תשב זקוף כמי שבא לעשות מלאכה ,אדרבה השאר נא על מקומך ,שעון על מיטתך ,ותראה שמאכלך
יבוא עד לפיך אפילו כשאתה 'על צד שמאל'...
ידוע להקשות בסדר 'חד גדיא' ,כי לכאורה ה'שונרא' נהג שלא כהוגן בכך שאכל את הגדי על לא עוול בכפו,
וממילא נמצא שה'כלבא' היה צדיק בדרכיו על שאכל את השונרא ,וכן על זה הדרך עד שעולה שמלאך המות נהג
כשורה ,וא"כ מדוע 'אתא הקב"ה ושחט למלאך המות'...
ושמעתי מ'חכם אחד' ,שאותו 'אבא' חשב בלבו שהוא ב'כחו ועוצם ידו' זה שקנה את ה'חד גדיא' בתרי זוזי
שלו ,שיגע וטרח להשיגם ,לכן סיבבו מן השמים ש'אתא שונרא ואכלה לגדיא' ...אך אם היה מרגיש מתחילה שהכל
בא לו מן השמים כי בידו לגדל ולחזק לכל והעושר והכבוד מלפניו וה' מוריש ומעשיר ,היה נשאר עם הגדי ברשותו
עד היום הזה ...ולפי זה כל החשבון עולה היטב ,השונרא נהג כהוגן ואילו הכלבא לא צדק במעשיו ,וממילא לא
היה למלאך המות לשחוט את השוחט ,על כן בדין הוא שהקב"ה ישחטנו...
ו .גם בכלל היציאה מעבדות לחירות ,היא השחרור מהעבדות ליצרו הרע ותאוותיו ,והקב"ה משפיע קדושה נשגבה
להוציא אותנו לחירות ולטהרנו ולקדשנו )ויתבאר אי"ה להלן(.
ז .הרה"ק רבי יהושע מבעלזא זי"ע סיפר פעם בליל הסדר ,מעשה בעני מרוד שנתהפך מזלו ונתעלה להיות מעשירי
העיר ,והיה הדבר לפלא בעיני כל מכיריו ,הללו היו מבקשים אותו ומפצירים בו בכל עת שיגלה להם את 'סוד'
עשרו )אולי יעלה גם בידם עשות כמוהו( ,אך העשיר חסם פיו ולא גילה סודו לאיש .לימים נזדמנו ידידיו לסעוד עמו
סעודתם ,ושם שתה העשיר יין רב כיד המלך עד שנפל לשכרות .ומכיוון ש'נכנס יין' מיד הצליחו מכיריו להוציא
ממנו את סוד העשירות במה זכה לה.
אף אנו כמותו ,בליל קדוש זה ,לאחר שאנו עורכים את הסדר הקדוש ככל משפטו וחוקתו ,ומסיימים לשתות
את ארבע הכוסות הרי אז 'נכנס יין' ,ומגלים אנו את הסוד הגדול השמור בלבו של כל אחד מישראל ' -אחד אלוקינו
שבשמים ובארץ' ...אין עוד מלבדו ואפס זולתו.
וכבר אמרו ,שמהאי טעמא אומרים בסוף הסדר פיוט 'אחד מי יודע' ,שהוא כבוחן את האדם אם הבין נכונה
את ענין האמונה ,וכך הוא סדר המבחן  -שואלים אותו 'אחד מי יודע' – כלומר מה הנך נזכר בשומעך מספר
אחד ,ובידו ה'בחירה' להשיב בשאר דברים שיש בהם מספר אחד – בענייני ממון או שאר ענייני עוה"ז ,אך אם
הבין לנכון את ענין 'אמונה פשוטה' ישיב – 'אחד' אלוקינו שבשמים ובארץ.
באחד הפעמים משחזר הרה"ק ה'קדושת לוי' זי"ע מבית רבו הרה"ק ה'מגיד' ממעזריטש זי"ע ,שאלו חותנו )שלא
הביט בעין יפה על אלו הנסיעות( מה למדת בבית רבך ,נענה הקדושת לוי בפשטות ,בבית מורי למדתי אז ס'איז דא א
באשעפער אויף די וועלט )שיש בורא עולם לעולם הזה שאנו רואים( ,שחק החותן ואמר 'אה ,זאת הרי יודעת גם משרתת
הבית '...ומיהר לקרוא לה ושאלה האם יש בורא עולם לבירה וענתה הן ,אמר לו ה'קדושת לוי' זי זאגט און איך
ווייס ,כלומר ,היא אומרת כך ב'אמירה' גרידא ,ואני 'יודע' זאת ולמדתי לחיות עם זה ,וזאת אנו אומרים בסוף הסדר
'אחד אני יודע' ,אחר עריכת ה'סדר' אנו יודעים וחיים עם זה שאחד אלוקינו בשמים ובארץ .גם יתפרש 'יודע'
מלשון התחברות )עי' בראשית ד א( ,וכלומר 'שנתחבר' עם זה הענין שאחד אלוקינו ,וממילא נחיה כן.
כדברים האלה כתב בעל ה'חרדים' )פרק א'( בהביאו כמה פסוקים בם נראה שבני ישראל לא ידעו את ה' ,ומקשה
החרדים ,וז"ל .והלא ידיעה זו זיל קרי בי רב הוא ,ואפילו עם הארץ שבישראל יודע אותם ,אלא מכאן אתה למד
שפירוש 'ידיעה' זו כעין 'ראיה' בתוקף האמונה ,דומה למשכיל בעיני שכלו ,וכאילו רואהו בעיני בשרו ...וזהו שאמר
דוד המלך ע"ה )תהילים כה טו( 'עיני תמיד אל ה'' ,עכ"ל.
ח .וכך שמעתי לפרש מאמרם ב'הגדה של פסח' אחד חכם ואחד רשע .כי הנה כל אשר בשם ישראל יכונה יענה
ויאמר 'מאמין אנכי כי ה' הוא האלוקים' והכל במאמרו נעשה ...אלא שיש מי שיוסיף אכן ,הכל בידי שמים

ä
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ìëä àìéîî éë åòãéá ,äñðøôì 'úåìãúùä'ä úååöî ã ïñéð ùãåç) ò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä øáãá áéçøä
.úåìãúùää éåáéø åì óéñåé äîå ïúé äîå ,ä"á÷ä éãéá úëìîî äúåéä íöò àéä íéøöî úàîåè éë ,(ã
'åìå÷á òîùà øùà 'ä éî' äòøô øîàù åîëå ,'äøéôë'ä
úòá äæ ìë òãååúðùë äðäå ,'øëùùé éðá'ä ïåùì äæå åáùç ÷ø ,äøéáì âéäðî ùéù åàø àìù åðééäå ,(á ä)
åðééä íìåò úåøéçì åðàöé äðä ,íéøöîî åðéúàö
àåä åîöòîå âäåð åâäðîë íìåòå íìåòá èìåù òáèäù
àìù éî äðä éë .íìåòä úãåáò é÷ñòî ééîìåò úåøéç úà ãéîòäì àìà ïåëð ìà åàöî àì ïëìå ,å"ç ìäðúî
,òáèä úçú ïåúð ìëäù åøáåñá äçâùää åìöà úîàúð ,íäìù äøæ äãåáòë úåìæîì ùàøå øåëá àåäù 'äìè'ä
,åééç éîé ìë íìåòä úãåáòá ÷åñòì çøëåî àåä äðä ìæîäå òáèä éãéá íìåòä úâäðä íéøîåàù éîë åùòðå
ãáò àåä äðäå ,'åëå åù÷åáî âéùäì äìéìáå íåéá ãáåò úåëøòî ä"á÷ä ããéù äìåàâä ïîæ àåáá ïëìå ...àéä
éë Y àöåéëå ùåëøå ïåäìå ãâáìå ïåæîìå íçììå äùàì àåäù åúçâùä äàøäå ,íéúôåîå úåúåàá õøàå íéîù
àì áåö÷ åðéà íàå ,åðòéâé åì áåö÷ä ÷øù ïéáî åðéà ìò úåøåäì ,äéä àìë òáèä ìëå ,òáèä ïî äìòîì
ïéàù äî ,øúåé âéùäì íìåòáù úåéåìãúùä ìë åì ìéòåé Y 'íéøöî úàéöé' éäåæå ,ä"á÷ä éãéá íìåòä úâäðä
úåøéçì àöåé äðä äçâùää åìöà úîàúðù éî ïë òáèå úåìæîä àìå äôéëá ìùåî ä"á÷ä éë òãðå ïéîàðù
ïùéàå äáëùà åéãçé íåìùá' Y åøîåàá íìåòä úåãáòî ,íéøöîî íúàö úàø÷ì ìàøùé éðá ååèöð ïëìå .å"ç íìåòä
ìëäå ,(è ã íéìéäú) 'éðáéùåú çèáì ããáì 'ä äúà éë 'çñô ïáø÷'ë åèçåùì ,úåìæîä øåëáì æåîøä äìè úç÷ì
áåö÷ä ìë Y ù"úé åúàî úãçåéî äàìôð äçâùäá àåä óåôë ë"â úåìæîä çëù úåøåäì ,'ä íùì åîã ÷åøæìå
äìáî åðéà äæë ùéà ïë íàå ,(åéìàî) éúéá çúô ãò òéâé .êøáúé åúìåëéå åúòôùä úçú ìëäå åúçâùä úçú
úãåáòì éåðô åáìå ,ïîæä éìáäå íéðééðáå øçñîá åéîé
íéìùäì úåìëùåîá ÷åñòìå åúàøéìå åúøåúìå ú"éùä íéãáòåùî ïééãòù íéùðà íðùé ,äúò ïë æàëù øàáîå
. טåãìç éîé ìë åúîùð éëøö
íçéù ,íëåìéä ìëå ¯ íéøöî úåìáñ úçú íä
íäéðéòáå ,å"ç íìåòá èìåù 'òáè'äù åîë àåä íâéùå
 סידור פסח – להשריש האמונה שכל הנעשה בעולם הואéôëù íéáùåçå ,åîçì úô çéååøî ¯ òâééúîå ãáåòä
''כסידורו
éî ìáà ,äñðøôä éåáéø êë äòéâéäå äãåáòä éåáéø
øàéáå ,'øãñä ìéì' íùá àø÷ð âç ùã÷úä ìéì äðä âéäðî ù"áúé àøåáäù ïéîàî 'íéøöîî àöé' øáëù
øçà èäìúé àìå òâúùé àì ùéàä äæå ,åàåìîå íìåò
ïòöèééååî ì"öæ ùéìæééî ùøéä éáö éáø ö"äâä äæá
 על... מה רוצה פלוני מאתי והוא יורד לחיי, ומדוע הקדימני פלוני בעסק שרציתי לגמור,אבל מדוע הזיק אותי פלוני
 הרי,'כגון דא רמז בעל ההגדה אם אמונתו תמה באחד שמאמין ש'הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים
 הרי זה... שאכן הקב"ה עושה אבל מדוע גם פלוני עשה לי כך וכך, כלומר בוא"ו החיבור, אבל אם ואחד.זה חכם
.רשע ל"ע
 להורות כי מה שהוציאנו, הנה נצטוינו במצוה הזאת דוקא בימי צאתנו מארץ מצרים מעבדות לחירות, וכתב עוד.ט
 וכמו שאמרו רז"ל,השי"ת לחירות הוא כדי שנהיה באמת בני חורין גמורין רק משעובדים לו ולתורתו ומצותיו
 מה שאין כן מי שמבלה ימיו בהשתדלות להרבות הון וברדיפת,')אבות ו ב( 'אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה
 הנה איש כזה יצא ממצרים מתחת שעבודן ונכנס,התאווה הנה הוא עבד משועבד לכסף וזהב ולתאוות שונות
 הנה לחנם יצא, ואכתי מעבדי פרעה הוא עובד לכסף וזהב, בלילה לא יישן וביום לא ינוח,תחת שיעבודים שונים
 מה שאין כן איש כזה אכתי, דיציאה ממצרים נקרא חירות עולם שיהיה לנו חירות משעבוד העולמי,ממצרים
.מעבדי פרעה הוא
 ממילא בידיעה זאת יתבונן האיש הישראלי,כעין זה כתב עוד בספרו 'דרך פיקודך' )מ"ע ו חלק המחשבה( בזה"ל
 בזה, רק הפקת רצון השי"ת בחוקי התורה אשר הם רצונו,שלא יועיל לו שום השתדלות העולמיי למלאות רצונו
 ויוציא זמנו רק בעבודתו ית"ש ולא בעבודת העולם וענייניו,יתמלאו טובותיו בנפשו וגופו בכל עניני עוה"ז ועוה"ב
 ולא יגרע ולא יוסיף בהונו ורכושו וכל ענייניו ברוב השתדלותו בטבעיות במסחר וכיוצא ובמלאכה,כי אין בזה תועלת
. ומחויב האדם להשליך כל יהבו וכל ענייניו על המשגיח וכל יכול,וברפואה

å

באר הפרשה  -פסח

)úçðî'ä ÷"äøä áúëù äî éô ìò (øãñä ìéìì éáö øáã
äðäù (áì úåà è"ç) äøåú øáã) ò"éæ ùèà÷ðåîî 'øæòìà
øîá íéëáîå ,íìæî òåø ìò íéððåàúîå íéîòøúîä ùé
åðéìò äàá òåãî ,íéøçàî åð÷ìç 'äðúùð äî' íáéì
úåàá íðéà 'íäéúåðåìú' ìë úîàá íðîà ,úàæä äòøä
øáãäå ,ììë äòø ïàë ïéàå íìëùå íúòã øöå÷ì àìà
äëåìîä ïåîøà êåúì ìéì ïåùéàá ñðëðù éîì äîåã
ì÷úð äðåôù äðéô ìëìå ,õøà äñëé êùåçäù úòá
ïçìåùäå úåàñëä ïåâë ,íù íéçðåîä íéöôçá àåä
ïåîøà àø÷é äæì éëå ,àìôúîå ÷òåæ àåä éøäå ,á"åéëå
,'øãñ éìá' íéøæåôî íéöôç åá íéçðåîù íå÷î ,äëåìî
ùéàä úà ìéùëäì ÷ø àåä íúéìëú ìë éë äàøðå
êìî àìà äæ ïéà ...ïåîøàä ìà àåáéå åìæî òøúé øùà
äìåãâ úåèù êì ïéàù àèéùô íðîà ...áì øñçå òø
øåàä úà úåìòäìå øð ÷éìãäì àìà åì ïéà éë ,åæî
åéðéòá äìâé æà åàå ,ùîùä úçéøæì ãò ïéúîäì åà
ìò íéãîåòä íéèéäøä ìë øãäå éôåéå äëåìîä úøàôú
úåäéîú íúåà ìëå ,íäì éåàøä íå÷îá ÷åéãá íðåëî
.íäéìéàî åìôé åì åéäù

íúòã øöå÷ì íãà éðá øùà ,ùîî àåä äæä øáãëå
éë' íäì åòøéà øùà íéøáãä ìò íäì äîãð
êà ,íäì òøäì íéöåø éë íäì øåøáå ,'íîå÷îá íðéà
øøáúé çéùîä ìù åùîù øåà çøæé úòì àåáì ãéúòì
ïëå .ììë éåðéù éìá úåéäì êéøö äéä êë éë òøôîì
àìå åòãé àì' (ä áô íéìéäú) áåúëä ïåùìá úàæ åæîø
íéðéáîå íéòãåé ïéà úåéøáä éë ,'åëìäúé äëùçá åðéáé
,åëìäúé äëùçáù íåùî úàæ ìëå ,äëë 'ä äùò äî ìò
äëæä äðåîàä øåà úà íáø÷á ÷éìãäì àìà íäì ïéà
,àåä øùéå ÷éãö éë åøîàéù ãò ,'íéììöä åñð' àìéîîå
.åá äúìåò àìå
íùá àø÷ð 'íéøåîéù ìéì'ù íòèä øàáî äæ éô ìòå
'úùøùäå ÷åæéç ïîæ àåä äæä äìéìä éë ,'øãñä ìéì
,íéøöî úàéöé éñéð ìëá úåððåáúä êåúî áìá äðåîàä
äàéøáä ìëù íéàåø ïëà äðåîàä úâùäì íéëåæ øùàëå
,úåéäì êéøöù øúåéá éåàøäå ïåëðä 'øãñä' íò àéä
 ÷åã÷ãä úéìëúá åîå÷î ìò ìëäåיêéøö øáã ìëå ,
 ììë éåðéù íåù àìá åðîæáå åúòá êë úåéäìיא÷øå ,
÷ ïåëðä øãñä åäî òãåé àåä 'ä úåòã ìיב.

י .כלל ידוע הוא ,שסיום וסוף כל דבר הוא תוקפו של דבר ,כדוגמת 'תפילת נעילה' ביום הכיפורים ,והיינו כי תוקפו
של יום בסופו הוא ]ולכן תמצא ב'משנה תורה' להרמב"ם ,שבסוף כל סדר מסיים בעניני עבודת ה' להלכה
ולמעשה ,כי זה התוקף והעיקר העולה מכל ההלכות ,לשמור לעשות ולקיים[ ,ולפי זה יש קצת לתמוה מדוע גמרו
של 'סדר' ליל שימורים הוא בפיוט 'חד גדיא'.
אכן ,י"ל כי תוקפו ועיקרו של כל הסדר  -להשריש את האמונה בלב האדם עד שידע שאף ה'דומם' מושגח
הוא ומתנהל על פי חשבון ,וכך רואים אנו ב'חד גדיא' שהגדי מתרעם על שנטרף בשיני החתול באכזריות ,ובשעת
מעשה נראה בעינים גשמיות דלית דין ולית דיין ח"ו ,כי הגדי מתבוסס בדמו על אף שלא ֵהרע לשום בריה ,ואילו
החתול הרשע אוכל ונהנה כ'סעודת שלמה' .אך האמת ,שמיד יבוא הכלב ויענישנו בכל חומר הדין ,ולאחמ"כ ייענש
אף הכלב על פי חשבונות שמים  -על ידי המקל .וכך הוא בכל ענייני העולם ,הכל מונהג בחשבון מדוקדק ואין
שום מקרה בעולם ,וזה עיקר העבודה בלילה הזה.
יא .בהגהות 'באר מרים' על ספר 'מכתב סופר' )ח"א דף קי (:כתב 'היה נוהג אאמ"ו הגאון זצ"ל )ה"ה הגה"ק רבי שמעון
סופר אבד"ק קראקא זי"ע( להתחרות ]לזרז[ את ילדיו ,בניו ונכדיו שהיו סמוכים על שולחנו בשעת הסדר ,אם יעלה
בידם לגנוב האפיקומן מתחת מראשותיו'.
ומביא שם מעשה שהיה בימים שהיה הגה"צ רבי שמואל דוב קארניצער זצ"ל ]בן הגה"צ רבי עקיבא חתנו של
הגר"ש סופר זצ"ל[ עלם צעיר לימים ,וזכה להסב בליל הסדר אצל זקינו ,שאל את הגר"ש מהו הטעם שנוהגים
לגנוב את האפיקומן ,אך הוא לא השיב לו דבר ,רק המשיך באמירת ההגדה בהתלהבות אש קודש כדרכו .בשעת
הסעודה פנה אליו הגר"ש והאריך לדבר עמו בענין זה ,וכה אמר לו ,שאלתני בני על מנהג ישראל שהתינוקות
גונבים האפיקומן בליל הסדר ,ולא עוד אלא שהאבות מתגרים ומתחרים בהם עד שיעוררו בהם החפץ והרצון לגניבה
זו ,ולא נמצא טעם למנהג זה ,והגם שמצינו בגמרא )פסחים קט' (.חוטפין מצה ...שלא ישנו תינוקות' ,מכל מקום אכתי
טעמא בעי למה בדרך גניבה דווקא ,ומסתמא אינו מנהג בורים אחר שנתקבל בכל תפוצות ישראל ,והאמת אגיד,
כי לא שמעתי טעם לדבר ולא הרהרתי בו עד הנה ,ועתה ששאלתני על ככה עלה בדעתי מיד ברגע הראשון טעם
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 àúøåô íãàä ìöà úîàúéå øøáúéù ,äèåùôä äðåîàä ììëáיג ]åòøéå' ,äãâää ïåùìá åæîø ïëå ,[äìéôúá éúìåæ
...øîàðù äîë åðåðòéå ...øîàðù äîë íéøöîä åðúåà éàå ,ìòîî ãåãîå ìå÷ù áåàëîå øòö ìëù
íéã÷ä òåãî äù÷ äøåàëìå ,'...øîàðù äîë ÷òöðå åìéôà åøòöî òåøâì åà óéñåäì íìåòáù äéøáì øùôà
הגון לכך ,ואמנם התאפקתי ולא עניתי לך תיכף כדי להרגילך לסבול קושיא בלי תירוץ ,כי זה כל פרי העבודה
השלימה ,שיקבל האדם על עצמו עול האמונה בתורה ובמצות ומנהגי חכמים ,ואף אם מקוצר דעתו לא השכיל להבין
ולרדת לסוף דעתם אל יתבלבל מחמת הקושיא אלא יקבל דבריהם באמונה ,והאריך לומר לו מוסר בענין זה.
לאחמ"כ השיב לו תשובה על קושיתו – ואמר דע בני ,כי כל מעשינו בלילה הזה להזכיר חסדי ה' וניסיו שעשה
עמנו במצרים ,כמו שאמרו חז"ל )פסחים קטז' (.חרוסת זכר לטיט' וכדומה ,ולכאורה יפלא מדוע לא נעשה זכר לנס
גדול שהיה שם  -שבליל יציאת מצרים לא חרץ כלב לשונו לאיש ,הרי התורה מעידה בפרשת בא )יא ז( 'ולכל בני
ישראל לא יחרץ כלב לשונו ...למען תדעון אשר יפלה ה' בין מצרים ובין ישראל' ,הרי שהיה זה פלא גדול )ועיין
בילקוט שמעוני שם( ,ולמה יגרע חלקו של נס זה לבלתי קבעו לו ֵŁם וזכר בין שאר מעשים מהלילה הזה.
אולם כבר אמרו חז"ל במסכת פסחים )קיג' (.לא תדור במתא דלא נבח בה כלבא' )אל תדור בעיר שאין נובחים בה כלבים(,
ופירש רש"י דהכלבים 'שומרים' על בעליהם מאויבים ומגנבים )על ידי נביחתם לעת הצורך( ,נמצא שבליל זה ש'לא יחרץ
כלב לשונו' לא היה שם שמירה ,והיו יכולים הגנבים לעשות במחשך מעשיהם בהשקט ובטח ,ועתה תבין – כי
קושיא חדא מתורצת בחברתה ,שלכן גונבים את האפיקומן כי גניבה זו הוי זכר לנס דלא יחרץ כלב לשונו ,דרק
מכיוון שהכלבים לא נבחו היו הרבה גניבות.
יב .נודע הטעם לתקנת חז"ל שתיית ארבע כוסות בליל הסדר שהוא כנגד ד' לשונות של גאולה ,והוצאתי והצלתי
וגאלתי ולקחתי ,אמנם רש"י )פסחים קח .ד"ה ארבע( מבאר שהוא כנגד ג' פעמים שנזכר לשון 'כוס' בחלומו של
ואłחט אותם אל כוס פרעה ואתן את
שר המשקים ,וכדכתיב )בראשית מ יא( 'וכוס פרעה בידי ואקח את הענבים ָ ֶ ְ ַ
הכוס על כף פרעה' ,ועוד כוס של ברכת המזון )ומקור הדברים הוא בתלמוד ירושלמי פ' ערבי פסחים( ,וצריך ביאור מה עניינם
של כוסות אלו שבחלום שר המשקים לעניין ליל הסדר.
וביאר בספר 'שערי ליל הסדר' )עמ' קמה( באופן נפלא ,כי אם נדקדק בדבר נמצא שכל גלות וגאולת מצרים נסתבב
על ידי זבוב אחד ...הוא הזבוב אשר נפל לתוך כוסו של שר המשקים בשעה שהגישו אל פרעה מלך מצרים ,שעל
כן קצף עליו המלך ונתנו במשמר בית האסורים ,על יד יוסף ,ועי"ז פתר יוסף את חלומו וסיפר שר המשקים לפרעה
אודות יוסף שיודע לפתור חלומות ,ועי"ז נתגלגל הדבר שעלה יוסף למלוך על כל ארץ מצרים ,וירדו יעקב ובניו
למצרים...
והנה תכלית ליל הסדר הוא וידעתם כי אני ה' ,על כן אין די בסיפור הניסים שהיו ביציאת מצרים ,אלא עלינו
להשים אל ליבנו כיצד קורא הדורות מראש משגיח על הבריאה על כל פרט ופרט ,וכבר מתחילה הכין את הגלות
והגאולה ,ועלינו להתבונן כיצד ה'זבוב' היה בהשגחה פרטית נפלאה שיפול לתוך הכוס ...כדי שעי"ז ירדו בני ישראל
למצרים ,וזו 'הגאולה' האמיתית כאשר אנו זוכים לאור האמונה לדעת כיצד כל דבר הנעשה בבריאה ,קטן כגדול,
הוא רק ברצונו ית' ,על כן תקנו לשתות ד' כוסות כנגד ה'כוסות' שהיו בחלומו של שר המשקים.
יג .ובכלל זה ,שגם האדם עצמו אינו יכול להביא על עצמו שום צער אם לא נגזר עליו כן מלעילא .שהנה בסדר
הקערה של האר"י הק' איתא ,תפארת מרור כנגד יעקב ,יסוד חזרת כנגד יוסף – ושניהם בתחתית ה'סגול' שאנו
מעמידים בקערה ,ובא להשוות ביניהם ,וללמדנו שהנה נראה לאדם שצרותיו של יעקב בלבן דינה ועשו הגיעו אליו
מן השמים ,אך צרות יוסף עם האחים ואשת פוטיפר לכאורה רבו האומרים מדוע גרם לעצמו בידים – ע"י שגרם
להם לשנוא אותו ,וגם הלך אל אחיו ,ומכאן נלמד שגם הנעשה בידים הכל בידי שמים ,ולכן עומדים שניהם בתחתית
הסגול לומר ששניהם שקולין ,ואין אדם גורם רעה לעצמו...כי גם 'ידיו' בידי שמים הם.
וכך דייקו מלשון הכתוב )תהילים כג ד( 'גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה עמדי' ,שלכאורה מהו 'אלך
בגיא צלמות' וכי ראית אדם שמעצמו החליט לילך ולהכניס עצמו לגיא צלמוות ,הרי אחרים מוליכים אותו בעל
כרחו שמה ,והיה צריך לומר 'גם כי יוליכוני' או 'גם כי אתהלך' וכיו"ב ,אלא שאפילו אם הוא עצמו 'גרמא לנזיקין'
– שנראה שהוא גרם לעצמו לילך בגיא צלמות ,גם כן לא אירא רע כי באמת אתה עמדי ,ומן השמים הזמינו שאלך
בעצמי לאותו מקום היזק ,ועדיין הקב"ה עמדי להצילני מכל רע.
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,íù åéøáã ìë ìò 'øîàðù äîë' øîåì äãâää ìòá
,'åëå åðåðòéå ,íéøöîä åðúåà åòøéå Y ãéî øîåì åì äéä
øîàù äîî øúåé äîåàî ùãçî ÷åñôä ïéà éøäù
ùøôîå ,ïåùàøä åøáã ìò íåìë óéñåî åðéàå .ïëì íãå÷î

,ùåã÷ä íðåùìá ïàë ùé æîøù ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä
øîàðù äîë àåä éøä íãàä ìà òéâîä øòöå éåðéò ìëù
 äøåùîáå ì÷ùîá äãîá ¯ ìòîî íéîùáידåìéôàå ,
 åì áö÷ðäî øúåé åéìà òéâé àì àåäã ìë øòöטוåðééäå ,

יד .כתיב )שמות יג ד( 'היום אתם יוצאים בחודש האביב' ,ופירש רש"י 'וכי לא היינו יודעין באיזה חודש יצאו ,אלא
כך אמר להם ,ראו חסד שגמלכם ,שהוציא אתכם בחודש שהוא כשר לצאת ,לא חמה ולא צינה ולא גשמים',
והוא פלא ,וכי בעת צאתם 'מאפילה לאורה ומשעבוד לגאולה' נשאר מקום בלבם לחשוב אודות 'חמה וצינה'
השוררת בחוצות וכדומה ,דמי יחשוב בזוטות כאלו בשעה שנעשה לו נס גדול ונפלא כזה ,לך נא אל אותם פליטי
חרב בימי ה'מלחמה' ,אשר קפצו מרכבות המוות באמצע נסיעתם וניצלו בניסי ניסים ממוות לחיים ,ושאל אותם
האם היה בימים ההם חם או קר ,לח או יבש ,האם ירד גשם או שלג ,בוודאי שהנשאל ילעג על השאלה ,כי
באותה שעה לא חשב רק על הצלת חייו ,ולא העלה בדעתו לחשוב לרגע כמימרא אם יורד גשם או לאו.
הא למה הדבר דומה ,לעשיר שהלווה את חברו אלפי אלפים רובל כסף ועוד כמה פרוטות ,וכי בעת פרעון החוב
יזכור לו המלווה את הפרוטות הבודדות שלוה ,פשיטא שלא ,והיינו טעמא ,מפני שהפרוטות נבלעות ומתבטלות
בסכום הגדול.
אלא ,האמת תורה דרכה ,כי אצל הקב"ה אין הדבר כן ,הצור תמים פעלו בתכלית השלימות ,אין מקרה בעולם
ואין שום דבר יורד מן השמים כי אם בחשבון מדוקדק על כל 'חוט השערה' .לא יגיע לאדם לא בריווח ולא בהפסד
אפילו בכהוא זה יותר ממה שנקצב לו מן שמיא בחשבון מדוקדק ,וזו חובת האדם ללמוד מיציאת מצרים ,שישריש
בדעתו שכל דבר קטן כגדול נפסק במידה במשורה ובמשקל.
וכן היה בירידתם למצרים שהחלה במכירת יוסף ,כמו שרמזו בה קמאי )הסבא מקעלם ועוד( בדברי רש"י בפסוק
)בראשית לז כה( 'וישאו עיניהם ויראו והנה אורחת ישמעאלים באה מגלעד ,וגמליהם נושאים נכאת וצרי ולוט' ,וברש"י
'למה פרסם הכתוב את משאם ,להודיע מתן שכרן של צדיקים שאין דרכן של ערביים לשאת אלא נפט ועטרן
שריחן רע ,ולזה נזדמנו בשמים שלא יוזק מריח רע' .ולכאורה קשה ,וכי במצב שפל כזה – כשעומדים למכרו
ולהרחיקו מבית אביו לדורות עולם ,מבלי דעת מה יעלה בגורלו ברוחניות ובגשמיות היש אז איזה 'נפקא מינה'
איזה ריח נודף סביבו אם ריח טוב או לאו .אלא ,שאין הקב"ה מביא על האדם שום צער יותר מהנקצב עליו אפילו
כמלא נימא ,וכיוון ש'ריח רע' לא נגזר עליו בנוסף לעצם ה'מכירה' ,סיבבו מן השמים שישאו עמם הערביים 'נכאת
צרי ולוט' – שלא כמנהגם .היודע 'עיקר' זה ,ישתנו חייו לטובה ולברכה ,ביודעו שכל הצער אשר בא עליו מדוד
בפלס ומידה ,ולעולם לא יצטער אפילו כקליפת השום יותר מהמגיע לו לטובתו השלימה.
טו .ובדרך צחות יש למצוא רמז ,דהנה בתחילת ההגדה אומרים 'הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים',
משמע שהמצות שאנו אוכלים בליל הסדר הן זכר למצות שאכלו בני ישראל בארץ מצרים ,ולכאורה קשה,
שהרי בתורה מפורש איפכא ,דכתיב )שמות יב לד( 'וישא העם את בצקו טרם יחמץ' ,הרי שאכילת מצות היא כנגד
המצות שאכלו ישראל בצאתם ממצרים ,וכמו שאומרים בנוסח ההגדה 'מצה זו שאנו אוכלים על שום מה ,על שום
שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקב"ה וגאלם'.
ואולי יש לומר ,כי כל השנים שהיו בני ישראל במצרים היו אוכלים מצות כדרך העבדים שאוכלים מצות )עי'
ב'אורחות חיים' להרא"ש בפירושו להגש"פ ד"ה ויאפו ,בשם ה'אבן עזרא'( ,והייתה נפשם של בני ישראל קצה בלחם ה'יבש' הלז.
ולקראת צאתם ממצרים היו שמחים – הנה למחרת היום באור הבוקר נצא ממצרים ואז ננצל גם מ'גזירה' זו של
אכילת מצה ,ותתענג נפשנו מחלות משוחות בשמן ומשאר מיני מעדנים ,אך למעשה  -סיבב הקב"ה שגם לאחר
שיצאו משעבוד לגאולה לא אכלו אלא אותו לחם עוני שאכלו במצרים ללא כל שינוי.
ללמדם חוקי חיים שלא אכלו את הלחם מחמת ש'עבדים היינו לפרעה במצרים' ,אלא מפני שכך היה רצונו ית'.
והראיה לכך ,שאף לאחר שנגאלו עדיין אוכלים הם אותם 'מצות'.
ומכאן ,שלא ידמה האדם בעצמו אוי כמה רע מצבי כאן ,אלך למקום פלוני שם בוודאי ישתנה ויוטב מצבי ,אם
אעשה כך וכך ישתנה מזלי לטובה ,כי לא יועילו לו כל טצדקי שבעולם ,והכל יהיה כמה שנאמר ונגזר עליו משמים
ממעל ,ובאותו מקום החדש יצוצו כבר ממקום אחר אותם המפריעים לו.
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 'øîàðù äîë ¯ åðåðòéå' àëä éøîà÷ãטזúà øéùëäì (ë ã íéøáã) 'ìæøáä øåë' äúéä àéä àìà Y åðúåà åòøéå ,
.øçáðä íòì åì úåéäì íôøöìå ìàøùé éðá
.øîàðù äîë
ò"éæ 'úîà úôù'ä ãåò áúë ùîî åììä íéøáãëå
)íéøîåà åðàù äîá øàáì (åìà ä"ã î"øú
על מצות ומרורים – גם ה'מרור' הוא לטובה
'ìë äìåàâäå íéøöî úåìâä àåä ,ì"æå ,'äãîòù àéäå
åðà ïëì .åðéìò ïéãîåòù øåãå øåã ìëì äðëä äéä äæ (øåøî ä"ã íéèå÷ì á"ìøú) ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä áúë
øëæ øåøî ïéìëåàå ,ïë íâ íéøöî úåìâ ìò íéçîù íâù úåàøäì ,ì"äæá øåøî úìéëà íòè øàáì
äáåèì äúéäù íéðéîàîå äúò ïéàåø éåðéòä éîéå úåìâä
 ì"ëò ,åðéúáåèì äéä äæ ìëù úåãáòìיח.
 äæ ìò ïéçáùîåיזä"á÷ä ìù åúéøáá åðñðëð æ"éò éë ,
â"òú ò"åù ìò 'âä) ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä äì æîøå 'ä éðà' (àî åè øáãîá) øîàðù äî éë øàáîå .'åëå
äðååëä ïéà ,'íéøöîî íëúà éúàöåä øùà íëé÷åìà
éãé íäá íéàöåéù 'øåøî'ä éðéîî ãçàá (ä"ñ
'úåáéú éùàø' àåäù ,'àëîú' àø÷ðä øãñä ìéìá äáåç àìà ,íé÷åìàì íëì úåéäì éãëá äúéä 'äàéöé'äù ÷ø
øàéáå ,(ìåçä úåîéì øåà øöåé) ì¯à ãåáë íéøôñî ãéîú äìåàâä ÷ø øëæð êà øáãì äðëä äúéä úåìâä íâ
æîøì åéøáã úðååëù (øãñä úâäðä) 'ç"éøäî éèå÷éì'á ,'íéøöîá åðééä äø÷îá àì éë' åðåùìëå ,ø÷éòä àéäù
טז .עוד ביאר ה'חידושי הרי"ם' )הובא בשפת אמת שבה"ג תרנ"ד( שבא ללמדנו שמכל עינוי וצער שהיה לנו מהמצרים
נעשה 'פרשה' בתורה ,כי אין 'צער' ו'סבל' לחינם וללא חשבון ,אלא כל העובר על האדם הרי זה להביאו
לשלמותו ,ובזה נשלם ה'תורה'.
יז .מעשה באיש יהודי שהשיא כמה מצאצאיו ועול החובות עלו והשתרגו על צווארו עד למעלה ראש ,בלית ברירה
נטל את מקל נדודיו למדינות הגולה לזכות נדיבי עם לקחת חבל ונחלה בנשואי בניו ובנותיו ,אחר תלאות שונות
ומשונות שם פעמיו לחזור לביתו ,בעודו בדרך התנחם על כל תלאותיו כי 'קבלת פנים' יפה תיערך לו בביתו כפיצוי
על השבועות הקשות שעברו עליו ...משהגיע הביתה אחר נסיעה מייגעת ומפרכת כשהוא עייף ורעב נכנס למטבח
הבית ולא ראה מאומה על השולחן החל מתאונן ואומר לעצמו 'וכי כך מקבלים את פני '...אחר שבועות שביזיתי
עצמי למען בני ביתי ...שכחו ממני לגמרי ...וכי אינם מבינים שאחר דרך כזאת נעשה האדם רעב וצמא ועייף ...וכי
אינם מתביישים בהנהגה כזאת ...כך הוסיף בטענותיו עד שעבר בסמוך לחדר הגדול שבו אוכלים בשבתות וימים
טובים וירא כי הוכן לכבודו סעודה כיד המלך ברוב פאר והדר לשם ולתפארת ...אף המקום הוכן כראוי לסעודה
נכבדה ...או אז נתכסו פניו בבושה נוראה ולא מצא לעצמו מקום לרוב הבזיון שכה התלונן בשעה שבעודו בדרך
כבר טרחו בני הבית וייגעו לכבודו באופן נפלא...
אף אנו מהלכים בעולמו של הקב"ה מלאים טענות כרימון כי 'נשכחנו '...ואיננו משימים על לב לפקוח עיניים
לראות כי הקב"ה עומד כביכול ומכין עבורנו מכל הטוב שבעולם.
אולי י"ל דלכן לובשים 'קיטל' )בגדי לבן( בליל הסדר ,כי באותו הלילה מתגלה אור האמונה – אז אנו רואים כי
בתוככי החושך הוכנו בעבורנו טובות נפלאות ,וכל הנראה כרעה טובה עצומה היה בעדנו ...ממילא אנו מתמלאים
בושה וכלימה על כל 'טענותינו' במשך ימות השנה ,וכדינו של המתבייש ש'אזיל סומקא ואתא חיוורא' לובשים אנו
לבן כדמות הלבן שנתכסה פנינו...
וכבר אמר הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב זי"ע )אומרים כן גם בשם מהר"י מבעלזא( שאמר אויף מיין ווארט ,דער 'שאינו
יודע לשאול' מאכט בעסער פון זיי אלע )תסמכו על דברי ,שהנהגתו של הבן שאינו יודע לשאול טובה יותר משאר הבנים( ,כלומר
שאינו שואל שום שאלות וקושיות ולעולם אין לו תרעומת ח"ו ,ומקבל הכל בתמימות ויודע דכל מה דעביד רחמנא
לטב עביד.
יח .וכך פירש הרה"ק רבי משה יוסף טייטלבוים זי"ע )בנו של ה'ייטב לב'( בלשון הכתוב )שמות יד לא( 'וירא ישראל את
היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים' ,כי הנה 'גדולה' רומז למידת החסד )ברכות נח ,(.ובשעת קריעת ים סוף הבינו
בני ישראל כי גם מה שעשה ה' במצרים – תוקף השעבוד וכל הצרות שהיו להם הכל היה מ'היד הגדולה' זו מידת
החסד) ...הובא בספר יצב אברהם פר' האזינו בפסוק כי שם ה' אקרא(.

é
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'éçáá àéä ú"éùä úâäðäùë íâ éë äæá íéàøî åðàù
'ãéîú'å ,ì¯à ãåáë íéøôñî åðà ïééãò 'àëîú'å øåøî
,åðîò âäåð àåäù äãéîå äãéî ìëá ä"á÷äì íéãåî åðà
àðîçø ãéáòã éàî ìëå ,'úé åúéàî ìëäù äøëää êåúî
.ãéáò áèì

áåèî íéàùåð íéøåîç äøùò úàæë çìù åéáàìå' (âë
êéøö äøåàëìå ,'äæä ïåáùçë Y úàæë' ,é"ùøáå ,'íéøöî
àáù àìà ,'äæä ïåáùçë' åøîàá é"ùø úðååë äî øåàéá
'ïåáùçá' ìòîî ìäðúä 'äøéëî'ä ïéðò ìë éë åì æîøì
àì íä éë ,åäåøëîù íéçàä ìò ñòëé àìå ,÷ã÷åãî
'øåîç'ë åéä íäéùòî ìë ÷ø ,íúøéçáîå íúòãî ïë åùò
åðéàå åðåãàì ìòåô àåäå Y åðåãà ïåöø úåùòì çøëåîä
ä¯é éèáù ¯ íéùåã÷ä íéçàä ïë åîë ,ìòåô äî òãåé
éøäù ,íúìåòô úøèî úà äøéëîä úòá åòãé àì
úåðùá íñðøôì éãë äúéä íéøöîì íúãéøé úéìëú
ãéúòì åàöéù ,'íéøöî áåèî íéàùåð' éãéì àéáäì ,áòøä
éãé ìò éë øîåì ùé ø÷éòáå ,ìåãâ ùåëøá íéøöîî
àöîð ,'äìåâñ íò' úåéäì ìàøùé éðá åëæ íéøöî úãéøé
 äáåèì äéä ìëä éëכא.

'äáéñä' ïéã ïéàù (à äòú ç"åà) çñôä úåëìäá åðãîì ïëå
êøã ìò æîøì äàá äáéñäã ïååéë ,'øåøî' úìéëàá
.úåøç ìò àìå úåìâ ìò æîøî øåøîä åìéàå ,úåøç
íò) øåøî àåäù ¯ 'êøåë'ä òåãî ,øåàéá êéøö äúòî
úøàôú'ä ÷"äøä íùî íéøîåàå .äáéñäá ìëàð ,(äöî
(÷"äåæá àúéàãë) 'äðåîà' ìò úæîøî äöîù ,ò"éæ 'äîìù
íò ãçé 'êøåë'ù ïååéëîå ,àúåðîéäîã àìëéî àåäã
ìëäù ïéîàîå ,ãçà 'äá äðåîàä Y 'äöî'ä úà øåøîä
ìèáúú àôåâ äæá ,äòù ìëáå úò ìëá åîò 'äå äáåèì
 'úåøéøî'ä ìë åðîîיטàåä 'øåøîä' íâù òãåé éøäù ,
äæ Y íéøöî áåè åäî (á ãö ø"øá) ùøãîá àúéà äðäå
éðáë úåøç êøãá æà áñäì åì øùôà øéôùå ,åúáåèì
,éðåùøã àìà íéøîåà íéøáãä ïéàå .ìåô ìù ñéøâ
 íéëìîכ.
ãåò àìå ,ìåô éñéøâ à÷ééã åéáàì çåìùì óñåé äàø äî
íéøáãä Y 'íéøöî áåè' íäù áåúëä íäéìò ãéòäù àìà ì"øäîä éøáã ìò øæåç äéä ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä
ì"øäîä øàáîå .úåçô àìå íéøöîáù íéìåòîäå íéáåèä äî úéùàøá) ÷åñôä ùåøéôá (é"ô 'ä úåøåáâ) ò"éæ

יט .אמונה זאת מצלת את האדם מכל צרה וצוקה .וידועים דברי הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע בשם זקנו הרה"ק
ה'חידושי הרי"ם' זי"ע )עיי' אמרי הרי"ם ,וילך( ,כי אין הקב"ה מסתיר פניו מהאדם אלא בכדי שיחפש אחריו ,יכיר
בו וישוב אליו .ולכן אם מכריז האדם ואומר 'וידעתם כי אני ה''  -יודע אני שכל הקורות אותי מאת הבורא הם.
כבר אין טעם להסתר פנים ,וכל ההסתרה והדינים בטילין ומבוטלין.
כ .והוסיף הגאון רבי שלמה קלוגער )בהגש"פ מעשה ידי יוצר( שלכן דווקא הלל היה נוהג לעשות 'כורך' ,שהרי מצינו
בגמ' )ברכות ס' (.מעשה בהלל הזקן שהיה בא בדרך ושמע קול צוחה בעיר ,אמר מובטח אני שאין זה בתוך ביתי,
ועליו הכתוב אומר )תהילים קיב ז( משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטוח בה'' ,והיינו שבגודל בטחונו בהשי"ת השריש
כן גם בבני ביתו שכל הקורה אינו אלא לטובה ,וממילא אין מקום ל'צווחה' כלל ,ומשמועה רעה לא יירא ,ומהאי
טעמא נמי היה 'כורך' את המצה והמרור כאחד להמתיק כל 'מרירות' במיכלא דמהימנותא ,וכדרכו בקודש.
כא .מובא בשם הגה"ק ה'חיד"א' זי"ע לבאר את המנהג להוסיף בליל הסדר כוס חמישי על ה'ארבע כוסות' ובשם
יקרא 'כוס של אליהו' ,וגם מדוע אין שותים אותו כשאר ד' הכוסות ,ומקדים להביא את דברי חז"ל )בסדר עולם
רבה פ"ג( ,כי אף שעל פי גזירת עליון היה על אבותינו להיות משועבדים במצרים ארבע מאות ושלושים שנים ,אך
השעבוד בפועל היה רק פ"ו שנים  -מלידתה של מרים) ,וזה לשון המדרש 'משמת לוי עד שיצאו ישראל ממצרים מאה ושש עשרה
שנה ,אין שעבוד יתר עליו ולא פחות מפ"ו שנים כשנותיה של מרים שנקראת על שם המרירות'( ,עוד מקדים להביא
את דבריו של רבינו ניסים גאון )ספר המעשיות לרבינו ניסים גאון – מובא בספר ילקוט ספורים שיו"ל בשנת תרנ"ט בווארשא ,בפרשת
וירא( המביא מדרש חז"ל שרבי יהושע בן לוי התענה שיהא לו 'גילוי אליהו' ,נענו לו מן השמים ונתגלה אליו אליהו
פנים בפנים ,ושאלו ,מה רצונך ,אמר לו רבי יהושע שברצונו להתלוות אליו ,אמר לו אליהו ,אך בתנאי אחד אסכים
לכך – שלא תשאלני דבר אף אם תראה בהנהגתי דברים משונים ותמוהים שאין דעת האדם סובלתן כי אם תשאלני
אהיה מוכרח להיפרד ממך ,והבטיח לו רבי יהושע על כך ,ואכן יצאו כאחד לדרך.
בלילה הראשון לנו בבית עניים אשר קיימו בהם 'הכנסת אורחים' כדת וכנכון ,וסיפקו להם כל צרכיהם ביד נדיבה
כפי אשר השיגה ידם ,ויהי ממחרת בעת עזבם את הבית ,שמע רבי יהושע בן לוי את אליהו התשבי מעתיר בתפילה
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)ãøéì àøééúä á÷òé äðäù (é"ô 'ä úåøåáâ ,íù äéøà øåâ
êëéôìå' ,ìàøùé éðá úåìâ úìéçú åæù òãéù éðôî íéøöîì
íéøô ìàøùé åéäé éë ,áåè àåä úåìâä éë åéìà óñåé çìù
øùàëå (áé à úåîù) áéúëãë ,úåìâå ãåáòùä çëî íéáøå
ìù ïéñéøâ åì çìùù åäæå ,'õåøôé ïëå äáøé ïë åúåà åðòé
íéðçåèù éãé ìò íé÷ìçì íéøåáùä íéìåô íäù ,ìåô

àé

äæ ïåéîãëå ,íéáø íé÷ìçì íéøáùð íäå íééçéøá íúåà
äãåáòá' êøôá íúåà åãéáòäù ,íéøöîá ìàøùé éðá åéä
÷,(áé à úåîù é"ùø ïåùì) 'åúøáùîå óåâä úà úëøôîä äù
äùéù åãìéù ,äùéù äùòð ãçàîå åáøúð äæ éãé ìòå
éë ,øîåì ,'íéøöî áåèî' øîàù åäæå .ãçà ñøëá äùéù
 äìåãâ äáåè íäì çîöú íéøöî ãåáòù êåúî à÷ééãכב.

לבורא העולם שפרתם היחידה של המארחים תמות ,גברה מאד פליאתו של רבי יהושע בן לוי מדוע ישיב להם
'רעה תחת טובה' ,ולא יכול היה לעצור ברוחו ושאל את אליהו הנביא לפשרו של דבר ,ענה לו אליהו וכי לא
התניתי עמך תנאי קודם למעשה שלא תחקור להבין את הנהגתי ...ויהי ממחרת ויבואו לביתו של כילי וקמצן אשר
לא כיבדם כלל ,ואך בקושי הניח להם להיכנס אל ביתו וילינו בביתו בלא אכילה ושתיה ,באותו זמן נפל כותל בבית
העשיר ,ויהי בבוקר ראה רבי יהושע שאליהו הנביא מעתיר בתפילתו שהכותל הרעוע אשר בבית זה ייבנה מעצמו,
ובזה נוספה לו פליאה על פליאתו ,אך מכיוון שכבר הבטיח ,שוב לא שאל את אליהו הנביא על מעשיו התמוהים.
לאחר מכן נסעו ובאו לאחת העיירות ,ונכנסו לבית הכנסת דשם ,נהגו אנשי העיר שלא כהוגן ולא נהגו בהם כבוד
כלל ,בלכתם משם בירכם אליהו שכל אחד ואחד מהם יהיה ראש ומנהיג ,ושוב כלא רבי יהושע את תמיהתו הרבה
עד מאד ולא שאלו מדוע יברכם בעד הנהגתם הנלוזה ,משם נסעו ויחנו באחת העיירות ,אנשי המקום קיימו בהם
'הכנסת אורחים' כראוי וכיאות ,בירכם התשבי שלא יהיה להם כי אם ראש אחד.
ויהי כראות רבי יהושע כל זאת לא עצר יותר בנפשו וגמר אומר לוותר על ההליכה עם אליהו הנביא ובלבד
שיתגלו לו פשרן וסודם של דברים .ענהו אליהו הנביא וביאר לו דבר דבר לאשורו  -באותה שעה בה שהינו אצל
אותם עניים )הראשונים( ראיתי שבשמים ממעל גזרו מיתה רח"ל על בעלת הבית ,ומכיוון שרציתי להיטיב להם על
שנהגו בנו כבוד בהכנסת אורחים התחננתי לאבינו שבשמים שיקח את פרתם כפדיון נפש עבור נפש האשה .אמנם
המארח השני שלא קיבל אותנו כראוי ,ראיתי שאוצר גדול טמון מתחת הכותל ואם יבנה בעצמו את הגדר יגלה
את האוצר ויתעשר ,לכך התפללתי שייבנה הכותל מעצמו ולא יצטרך לחפור שם כדי להקימו כבראשונה ,וכך לא
ימצא את אלו המעות לעולמים .כשהיינו בעיירה בה לא קיבלו אותנו כראוי ברכתי אותם שכל אחד מהם יהיה
לראש ,כי במקום שרבים המושלים הרי 'איש את רעהו חיים בלעו' ,וממש מהאי טעמא ברכתי את בני העיר
שכיבדונו כדבעי  -שיהיה להם אך ורק ראש אחד כי על ידי זה יזכו לאהבה ואחווה שלום ורעות.
ממעשה זה מלמדנו החיד"א מוסר השכל ,שאין לאדם למדוד ה'טובה' לפי ראות עיניו  -עיני בשר ,אלא עליו
לבחון הכל בעין האמונה ,כי פעמים ונראה לאדם שקרהו אסון כמיתת פרתו היחידה שממנה כל פרנסתו ,והוא צועק
ובוכה באשר שאינו מבין על מה עשה לו ה' ככה ,בו בזמן שבזכות זה נפדה אחד מבני ביתו ממוות לחיים.
והנה כו"ס עולה למספר פ"ו ) ,(86וגזירת ברית בין הבתרים הייתה שיהיו בני ישראל ארבע מאות ושלושים שנים
במצרים ,ואם תחלק מספר ת"ל ) (430לפ"ו ) (86יעלו בידך ה' חלקים ,והרי ד' חלקים הראשונים )ד' חלקים של  86שנה
כל חלק( לא היו בני ישראל משועבדים בפועל ,ורק בפ"ו האחרונים היה עליהם קושי השעבוד כאמור ]והיינו ש'כו"ס'
)מספר פ"ו שנים( החמישי הוא כנגד פ"ו האחרונים שעבדו בהם בפרך[ .לכן שותים את ד' הכוסות להודות על חרותינו
ופדות נפשנו מאותם ארבעה פ"ו הראשונים ,בהם עדיין לא חל השעבוד על עם בני ישראל )וכן כתב בתורת חיים חולין
צא ,(.ומוסיף החיד"א שמהאי טעמא אין 'טועמים' את הכוס החמישי ,דהרי בא לרמז על החלק החמישי  -פ"ו
שנים האחרונים שבהם נאנחו בני ישראל מן העבודה ,ובא לומר שלעולם לא נדע סיבתם ו'טעמם' של פ"ו שנים
אלו ,כי מי יודע כמה טובה לאין ערוך טומן הצער בחובו .על שם כך הוא נקרא כוס זה 'כוס של אליהו' כי הוא
אשר אילפנו בינה במעשה דרבי יהושע בן לוי להבין ולהשכיל שאין האמת כפי הנראה לעיניים ,אלא כפי הקושי
והיסורים דכמה שיקשה הדבר יותר כך הדבר מצמיח ישועה ורחמים בכפליים.
כב .זאת אפשר ללמוד גם מעניין ה'יחץ' ,שחוצים את המצה האמצעית ,ואת החלק הגדול מבין שתי החלקים
מוציאים מה'קערה' ומצפינים אותו ,מעתה יש מקום לאותה 'מחצית' להתלונן 'מה נשתנה' חלקי משאר חברותיי,
מדוע יגרע חלקי שלא להיות בשולחן ה'סדר' כמו ידידיי המצות השוכנים אחר כבוד ב'קערה' שלפני בעל הבית..
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בזכות האמונה עתידים להיגאל – חיזוק האמונה גם בשעת 'äì úåãåäìå ììää úà øîåì àéäå äãåáòä ø÷éò éë
ההסתר
ä÷åîò äøëäå äðåîà êåúî ä÷åöîå äøö úòá íâ
,'äðùä ìëì øãñ' àåä 'øãñä ìéì' éë íé÷éãö åøîà
.åúìòåúìå åúáåèì ìëäù
øãñä ìéìá åáø÷á ùéøùäì ,íéøáãä ììëáå
]íéñéðä ìëá úåððåáúää éãé ìò àåä äæì êøãäå 'øúñä' úòùì íâ äðùä ìëì äðåîàä úà [çñôä âçáå
 íéøöîá åðéúåáàì åùòðù úåàìôðäåכדàîâåãå ,
ïä ,åîò úåøå÷ä ìëù åúðåîàá óé÷ú àäéù ,ì"çø
øîåì ïøäàå äùî åàáù äòùáù áéúëã àä øáãì øùá éðéòî íà óàå ,íéîçøå ãñç íä ,áèåîì ïäå áèì
ãéî (à ä úåîù) 'éîò úà çìù 'ä øîà äë' äòøôì
.øáãá äæåðâä äáåèä éäî äùòî úòùá íìòð
åòùé ìàå íéùðàä ìò äãåáòä ãáëú' äòøô øîà
íúáåèì äúéä åæ 'äãáëä' íðîà ,(ç ÷åñô) 'ø÷ù éøáãá ìëáå áöî ìëá äîéìùä åúðåîàá ììäúé úàæáå
כג
úàöì åìëåéå ,õ÷ä úà íéìùé ãåáòùä éùå÷ù éãë êøò) 'øæòéìà èå÷ìé' øôñá øàéáù åîëå . úò
äðù úåàî òáøà íúåà åîìùð àì ïééãòù óà íéøöîî úà àøå÷ä' (.æé äìéâî) ì"æç åøîàù äîá (áé úåà äàãåä
úà àøå÷'ù éî éë äæá æîøðù ,'àöé àì òøôîì ììää
.íéøúáä ïéá úéøáá íäéìò øæâðù
ä"á÷äì äãåîù åðééäå ,øáòä ìò øîåìë ,'òøôîì ììää
 ìàâéäì íéãéúò åæ äðåîà úåëæáå úàå äáåèä úàå ãñçä úà åéðéò åîá äàøù øçàì ÷øכה÷"äøäî áéúë ïëå ,
,'äá äðåîàä úáåç éãé àöé àì Y åì åòøéàù íéñéðä
ìò ,äðä .ì"æå (åö úùøô) ò"éæ 'íééðéò øåàî'ä
אבל האמת ,שכעבור זמן יתברר שמחצית מצה זו היא ה'חשובה מכולם' ,ומה שסילקוה מעל השולחן אינו אלא
לפי רוב חשיבותה וגדולתה ,שמצניעים אותה לאפיקומן ,ולא עוד שכל המחזיק בה יקבל בעדה מתנות ...כך ,כאשר
נדמה לאדם כי נגרע חלקו ,אזי יקיים בעצמו חבי כמעט רגע וסופו של דבר יריקו עליו כל מיני שפע ומתנות טובות.
עוד יש להתבונן מדוע כשהתינוקות מחטפים וגונבים את האפיקומן אין בעל הסדר בוכה ומתאונן כדרך כל 'נגנב'
הבוכה בשאר גניבות ...אלא שכמה טעמים בדבר ,א .יודע הוא שכך הוא סדרו של לילה ,ב .ברי לו שעתידים
להחזיר לו את 'הגניבה' ,ועל כן לא עוד שאינו מתלונן אלא נותן מתנות גדולות ,איש כמתנת ידו כברכת ה'.
וללמדנו פרק בהלכות אמונה לכל השנה בכל מיני גניבות והיזקות אשר יבואו על האדם ,שאם יתבונן בהם
וישרישם בעצמו שוב לא 'יבכה' ויתלונן .א .כי כך נקבע מלמעלה ,ולא 'פלוני' גנב אלא הוא שליח ההשגחה העליונה.
ב .ועוד עתיד הקב"ה להחזיר לו כמו שנגנב ,ואף יקבל ע"כ שכר הרבה על שקיבל את הדין באהבה.
כג .רמז נפלא נתן בזה כ"ק האדמו"ר מסקולען זי"ע ,כי בליל הסדר הבן שואל ב'מה נשתנה' מדוע 'הלילה הזה
מטבילין שתי פעמים' ,ולכאורה צ"ב ,שהרי גם בליל ראש השנה אנו 'מטבילין שתי פעמים' ,את החלה בדבש
וכן את התפוח בדבש ...מדוע אין מקשים אז 'מה נשתנה' .אלא ביאורו ,שבליל ראש השנה הטיבולים מרמזים על
עניני אורה וטובה ,כי החלה והתפוח וכן הדבש ,כולם טעם טוב ומתוק יש בהם ,וכשהכל מתוק והארה אין עושים
מזה 'עסק' ,רק בליל הסדר ,שמטבילין במי המלח שהם מרים בטעמם ,וכן המרור מר הוא ,את אלו מחשיבים לעשות
עסק לשאול עליהם בעיצומו של לילה קדוש כזה 'מה נשתנה'...
כד .הרה"ק ה'קדושת לוי' זי"ע )ד"ה א"י חכם( מבאר שאלת החכם 'מה העדות והחוקים אשר צוה ה' אלוקינו אתכם'
והתשובה 'אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן' ,כי בליל הסדר נשפע ממרומים הארה גדולה ועצומה בבהירות
הדעת עד שנקבע האמונה בלב ,ואין צריך לספר בניסים ונפלאות כדי להביא אות ומופת על יסודות האמונה ,על
כן שואל החכם 'מה העדות והחוקים' שכולם נועדו לעשות זכר ליציאת מצרים והרי אין שום צורך בהזכרת יצי"מ
להוכחה על האמונה .אך משיבים לו שהנה 'אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן' ,והיינו בכדי שישאר בפיו טעם
המצה ,ועל דרך זה אנו צריכים בליל הסדר לחזק את האמונה שבקרבנו עד שישאר 'טעם' האמונה גם לאורך ימים
ואף לאחר סילוק המדרגות וההשגות וההארות ,על כן צריכים אנו לחזור ולספר ביציאת מצרים ,להשריש ולחקוק
בלב את השגת האמונה )עפ"י אמרות טהורות כ"ק האדמו"ר מראחמסטריווקא ארה"ב שליט"א עמ' קא(.
כה .רימז לה הרה"ק ה'נתיבות שלום' זי"ע )ח"ב עמ' רפד( בלשון הכתוב )תהילים צב ג( 'להגיד בבוקר חסדך ואמונתך
בלילות' ,שלכאורה קשה מדוע נקט ברישא 'בוקר' בלשון יחיד ומסיים 'לילות' לשון רבים ,ולא 'אמונתך בלילה',
אלא רמז יש כאן על ב' לילות בשנה ,ליל הסדר וליל שביעי של פסח ,שעיקר גילוי השכינה בהם היה בלילה ,בליל
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ë"àå ,äøæ äãåáò éãáåò åìàå åìà âåøè÷ äéä íéä
÷ìë ìàøùé åùò íéøöîá êà ,åìàâð êéà úîàá äù
åéäå ,íéùåò åðàù åîë äúøåöëå äéåäë ,äìéìá øãñä
åéäù ¯ (íäì úåéäì äãéúòä) íéøöî úàéöéá íéøôñî
åëéùîäù íéãñçä ïúåàáå ,íéàöåé åéäé éàãåáù íéðéîàî
.ì"ëò ,ìàâéì ïéãéúò ïñéðáå åìàâð
úà 'ä ïúðù úåëéøàá (å íéèôåù) àéáðá áéúë äðäå
ãåàî íäì å÷éöäå ,íéðéãîä ãé úçú ìàøùé éðá
ãò ,'ä ìà ìàøùé éðá å÷òæéå ,íäì øùà ìë åããùå
äîìå' ïåòãâ åì øîàå ,ùàåé ïá ïåòãâ ìà êàìî äìâðù
åðì åøôñ øùà åéúåàìôð ìë äéàå úàæ ìë åðúàöî
'ä åðùèð äúòå 'ä åðìòä íéøöîî àìä øîàì åðéúåáà
çñô ,ì"æå ,é"ùø ùøéôå ,(àé ÷åñô) 'ïéãî óëá åððúéå
åéúòîùå ,ììää úà àáà éðø÷ä ùîà ,åì øîà ,äéä
,(à ãé÷ íéìäú) 'íéøöîî ìàøùé úàöá' øîåà äéäù
'åðì äùòé åðéúåáà åéä íé÷éãö íà ,'åðùèð äúòå
åéúåàìôð íäì äùòù íùë ,åéä íéòùø íàå ,íúåëæá
÷åñô) áéúë ãéîå .åéúåàìôð ìë äéàå ,åðì äùòé ïë íðç
úà úòùåäå äæ êçåëá êì øîàéå 'ä åéìà ïôéå' (ãé
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úãîìù äæä úåëæä çëá' Y äæ êçåëá ,é"ùøáå ,'ìàøùé
(äîã÷äá) 'äîëçä ìöá' ú"åùá äù÷äå .'éðá ìò àéøåâéðñ
,åéúåàìôð äéàå úàæ ìë åðúàöî äîì íéìàåù íéáø .à
...ä"á÷ä íäéìò äìâð àì íìåòîå ,á"åéëå åðùèð äúòå
÷ø äìâð òåãîå ,å"ç åéðôì íéðô àåùî ïéàù éàãååáå
úà àáà éðø÷ä ùîà ïåòãâ øîàù åäî .á .ïåòãâì
,'íéøöîî ìàøùé úàöá' øîåà äéäù åéúòîùå ,ììää
ìåîúà ãò ìàøùéá èôåù äéäù ïåòãâ òãé àì éëå
...òãåé ÷åðéú ìëù øáã ,íéøöîî åàöé ìàøùé éðáù
àøåð áöîá äôå÷ú äúåàá åéä ìàøùé éðá éë ,øàáîå
,áéåàä éðôî úåøòîì çåøáì åëøöåäù ãò íåéàå
çîö ìëå íùåëø ìë íäî åñîç ,àø÷á íù øåîàëå
,ììää úà àáà éðø÷ä åæë äù÷ äòùá íðîà ,äãùä
ãåòù åì øåøá äéäå ,äáåèì ìëäù åúðåîà ãáéà àìù
äéä åøáòù ìáñäå íééù÷ä ìë ãöéë äìâúéå ïîæ àåáé
 äòåùéä úà íäéìò àéáäì íéîùä ïî ïååëîכוàìå ,,
øîåà äéäù åéúòîù'ù éãé ìò úàæå ,äåå÷úä åðîî äøñ
úàéöé øåôéñ éãé ìò ÷æçúäù Y 'íéøöîî ìàøùé úàöá
øîàù åäæå .äáåèì ìëä äùåò ä"á÷ä ãöéë íéøöî

שימורים – ועברתי בארץ מצרים ,ובשביעי של פסח – בקריעת ים סוף ,ועל כך נאמר ואמונתך בלילות ,כי ב' לילות
אלו הם בבחי' ראש השנה לאמונה ,ועל ידי שיתחזק בלילות אלו ב'אמונתך' יזכה 'להגיד בבוקר חסדך' בכל השנה
כולה.
כו .בליל התקדש חג הפסח שנת תש"ד בברגן בלזן ערך הרה"ק מבלאזוב זי"ע את הסדר בפינה נידחת בלי 'שולחן
עורך' ובלי 'הסבה' כי אם בישיבה על הקרקע ,יחד עמו נמצאו מספר קטן של ילדים ...ואנשים מבוגרים ,הניחו
לפניו מצות אחדות ,תפוח אדמה וראש סלק בתוך שארית כלי שבור ששימש כקערה ,זרוע ביצה חרוסת לא היו
בנמצא ,מרור היה להם די והותר בכל המצב שהם שרויים ,בו השתקף שיעור רבתי  -שיעור מהודר של מרור,
ככתוב באיכה 'השביעני במרורים הרוני לענה' ,הרבי סיפר לילדים אודות יציאת מצרים ,אחד מהם השמיע את
ארבע הקושיות 'מה נשתנה' ,עיני הנוכחים זלגו דמעות כאשר הילד בקולו הצעיר המצלצל חזר על הקושיות עתיקות
היומין ,שיהודים בכל רחבי תבל חוזרים עליהן מזה אלפי שנים.
הפעם ,כשסיים הילד ,חזר הרבי על הקושיות ונתן להן פירוש שונה מן הרגיל ,פתח ואמר 'מה נשתנה הלילה
הזה מכל הלילות' ,והרי הגלות החשוכה נקראת לילה ,מדוע נשתנתה גלות זו לרעה יותר מכל הגלויות שגלו ישראל,
'שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה הלילה הזה כולו מצה'  -החמץ תופח ומתנשא ,המצה רדודה ונמוכה ,מדוע
בכל הגלויות היו לנו זמנים של עליה וזמנים של ירידה ואילו הפעם הננו לגמרי בשפל המצב הרי מעולם לא היתה
כנסת ישראל כ"ב מוכה ומושפלת כמו בזמן הזה ,מדוע הלילה ,הגלות הזה 'כולו מרור וכולנו מסובין'  -שוכבים
לארץ ,אי אפשר לזקוף קומה ,מדוע.
כאן נשא הרה"ק את עיניו השמימה ,והמשיך ,דעו ילדים שבכל לילה טרם יאיר השחר החושך מתגבר אנו כבר
קרובים מאד לגאולה השלמה ,ולכן כל כך חשכו עינינו ,דבר זה מרומז בתירוצו של מחבר ההגדה 'עבדים היינו' -
נוטריקון של עבדי"ם הוא דוד בן ישי עבדך משיחך ,לרמז ,שזו סיבת קושי גלותנו ,משיח צדקנו עומד לבוא בקרוב
ויגאלנו ,בדיבורים אלו חיזק ועודד את רוח היהודים המעונים שהתקבצו סביבו באותו לילה כיום יאיר )מספר 'לעד
בבני ישראל' עמוד .(66

 פסח- באר הפרשה

ò"éæ 'íééç õôç'ä ÷"äâä áúë øáëå
àúéàã äî åäæù ,éì äàøðå ,ì"æå (äøòäá ,ä"ô
,íéøöîá ìàøùé åéäùë (â"ëô óåñ äáø) åäéìà éáã àðúá
åùòéù ,ãçé úéøá åúøëå ,ãçé åáùéå íìë åöá÷úð
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á"ç ãñç úáäà)

 טעמים לקריאת שם זה- השבת הגדול

àúéàãë ,åæ úáùá ìàøùé éðáì äùòð ìåãâ ñð äðä
úàéöé íåé ,ïñéð å"è íåéù (ä ÷øô) 'íìåò øãñ'á
àöîð ,úáùá éùéîç íåéá äéä ,íéøöîî ìàøùé éðá
íåéá äéä 'úéáì äù' æà åç÷ìù ¯ ùãåçì éøéùòù
ïîéñ ç"åà) øåèä àéáäù éôë ñð íäì äùòðå ,úáùä
,åçñôì äù ãçà ìë íäì åç÷ìå' ùøãîä íùá (ìú
äæ äîì íééøöîä íåìàùå ,åúèéî éòøëá åúåà øù÷å
åéäå ,åðéìò 'ä úåöîá çñô íùì åèçùì åáéùäå ,íëì

ãé

êúåàøì äëåæ éððä éðàùë äúò íðîà ,êàìîì ïåòãâ
úà àéáî ä"á÷ä äðä éë äåå÷úä éìöà ú÷æçúî
,'ììää úà àáà éðø÷ä ùîà' øáë éë òã êà ,äòåùéä
íé÷æç åðééä [øáãá òîúùîä ìë ìò] 'ìéì ãåòáî' øáë
éë ,êéúåàìôð ìë äéà àìéîîå ,ä"á àøåáá åðúðåîàá
ïëàå .ìàâéð äúåëæáù åðì äéäù äðåîàä àåä éàãë
êçåëá êì åì øîàå ä"á÷ä åéìà äìâúäù ãéî äëæ
äìéôàî åàöé íåé åúåàá ãåòå ,ìàøùé úà úòùåäå äæ
.äøåàì
בחסד וברחמים – הכנה לחג ע"י גמילות חסדים
Ÿ © ìëàú íéîé úòáù' ,(æ¯å âé úåîù) áéúë
íåéáå úvî
¥ ¨ ¥ úåöî ,'äì âç éòéáùä
'íéîéä úòáù úà ìëàé
äî éðôî .à (àá åäéìà ìå÷) ò"éæ à"øâä äù÷äå ,'åâå
úåöîå úåöî ìëàú íéîé úòáù åéååéöá áåúëä ìôë
åðåùìá áåúëä äðéù òåãî .á .íéîéä úòáù úà ìëàé
.â .ìëàé øîàð úéðùä íòôáå ,ìëàú øîà äìéçúáù
'úöî' øîàð ïåùàøä ÷åñôáù íòèä øåàéá êéøö íâ
.àìî 'úåöî' áéúë éðùä áåúëá åìéàå øñç

ìàøùéî ùéà ìë áåúëä øéäæä äìéçúá éë øàáîå
àåä ìëàéù åðééäå Y úöî ìëàú íéîé úòáù
àìà åîöòì ÷ø âàãé àìù úååöì áåúëä øæçå ,åîöòá
ìò æîøìå ,íéøçà éãé ìò ìëàé úåöîù ìãúùäì êéøö
'ìëàé' øîàð ïë ìòå ,íééðòì 'àçñôã àçî÷' úðéúð âäðî
ïôåà éåðéù øàáúî äæáå ,øçà éãé ìò ìëàé åúåòîùîù
úáåç ìò øáãîä ïåùàøä ÷åñôáù ,'úåöî' úáéúë
éàùø åîöòì éë ,øñç 'úöî' øîàð åîöòá ìåëàì íãàä
àìî 'úåöî øîàð íéøçàì ìáà ...åìëàîî øñçì àåä
. כזêåñçìå õî÷ì àìá äòéáù éãë íäì úúì Y

, ר"ת צדקה תציל ממות, מצת כתיב בתורה חסר, וכך כתב הגה"ק רבי חיים פלאג'י זי"ע )צדקה וחיים מערכת י( וז"ל.כז
 לרמז על נתינת צדקה, צדקה כזו תציל ממות ]ועל כן נאמר 'מצת' חסר,כלומר מי שנותן צדקה למי שחסר
' לכן אות צ' באמצע תיבה של 'מות' לומר שהוא מפריד המות שהוא מ' ת,[ שהיא מצילה ממוות,למי שחסר לו
 ומה שנאמר מיתה סתם משמע מיתות,' כלומר אף שחייב מיתה אך באה אות צ' רמז צדקה מפריד וכו,'הן 'מת
. שאף מהם ינצל לחיים ולשמחה ושלום, כלומר. עכ"ל.ב"ד שהן מיתות חמורות
 ועמלו, לפני כמה שנים התעסקו בביתו ב'סידור' משפחה ענייה ונזקקת מאוד לחג הפסח,סיפר מרא דעובדא
 ועם כל הטורח בערבי פסחים בנקיון הבית והכשרתו,הרבה לסדר להם 'חלוקות' למיניהם וקמחא דפסחא כדבעי
 ויהי באחד הימים בערבי פסחים הבחינה ב"ב שאינה רואה את.לא חסכו במאמצים לעמוד לעזרת אותה משפחה
 עד שמצאו אותו בעריסתו 'קבור' מתחת,' והחלו לחפש אחריו בכל הבית אך 'הילד איננו,בנה התינוק כבן שנה
 וראו בחוש היאך נתקיים. וכמעט שלא בא לידי חנק רח"ל,הררי כרים וכסתות )שמיכות( שהניחו שם מבלי משים
...בהם מה שנאמר צדקה תציל ממוות
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ובערתם הרע – רמזי בדיקת וביעור חמץ והתעוררות הרחמים
והרצון

כח .ב'בית אברהם' )לשבת הגדול ד"ה ענין שבת הגדול( הביא בשם הרה"ק בעל ה'יסוד העבודה' זי"ע טעם לשם שבת
'הגדול' ,משל למלך רם ונישא שהכין סעודה גדולה לכל אוהביו ,וכיון שאין עניות במקום עשירות הכינו
העבדים את כל צרכי הסעודה בהרחבה גדולה וכיד המלך ,וממילא בתום הסעודה נשארו הרבה מאכלים ומשקאות,
באו וסיפרו כן לפני המלך ,ויצו המלך לחלק את השיריים לאנשי המדינה ,ועדיין נשאר משיירי הסעודה ואין זה
מן הכבוד להשליך לאשפה את מאכלי המלך ,הורה המלך להאכיל את הפושעים היושבים בבית האסורים ולתת
להם לאכול ולשתות ]ויש להוסיף עוד ,דמן הסתם הוציאו אותם מכלאם והושיבו אותם במקום מכובד כדי לאכול
מן הסעודה ,דהא אין זה מדרך כבוד לאכול מאכלי המלך בבית האסורים[.
והנמשל ,למלך מלכי המלכים שלא כלו רחמיו ,ולכן יגיע מרחמיו וחסדיו גם אל הפושעים והחוטאים ,כדכתיב
)תהלים כא יא( 'וסלחת לעוני כי רב הוא' ,והקשו המפרשים מה הנתינת טעם באומרו 'כי רב הוא' ,אדרבה אם רבו
מעשיו בפשע וסררה מדוע יזכה לסליחה וכפרה ,אך להאמור אתי שפיר ,דיש לומר שתיבות 'כי רב הוא' קאי על
חסדי ה' שהמה מרובים למאד ,וכדי שלא ילכו לאיבוד צריך להשתמש בהם אף לחוטאים ופושעים.
ובזה מפרש ה'בית אברהם' דלכן נקראת השבת 'שבת הגדול' ,כי גדול וקדוש הוא השבת לחסות תחת כנפיו
אפילו לפחות שבפחותים ,לפושעים ולמורדים – לטהרם ולהכינם לחג הקדוש.
שמעתי מאחד מנכדי הרה"ק ה'נתיבות שלום' זי"ע שזקנו היה חוזר בכל עת על דברי הרה"ק ה'בית אברהם'
זי"ע ,שלכאורה קשה ,וכי מה ייחוסה של שבת זו שנקראת 'גדולה' ,והרי כל שבת ושבת 'גדולה' היא ,וכמו שאומרים
בברכת 'רצה החליצנו  -כי זה יום גדול וקדוש הוא לפניך' ,אם כן מהי מעלתה של שבת הגדול ,אלא ,שיום שבת
זה הוא ה'גדול שבגדולים'.
כט .ושמעתי בשם אחד מצדיקי הדור לבאר עוד טעם בשם שבת הגדול ,שבאותה שבת קיימו בני ישראל 'משכו
וקחו לכם צאן' ,והרי ה'שה' שבמצרים מורה על תוקף הטומאה והתיעוב ,כי הוא היה ה'עבודה זרה' של
המצריים ,ומ"מ ,הוא עצמו נבחר להיות קרבן לה' .וללמדנו בא שהזמן גרמא בימי הפסח להפוך נפשות בני ישראל
משקיעתם בשערי טומאה עד המדרגות הגדולות ביותר ,והרי ענין זה הוא דבר גדול ולכן נקרא שבת הגדול.
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ל .העיד הג"ר שלמה אלכסנדרי סופר זצ"ל על אביו הגה"ק רבי שמעון סופר זי"ע מקראקא שבבדיקת החמץ היה
בשמחה עצומה לבוש בבגדי שבת ,ופניו האירו מתוך שמחה .גם היה טורח הרבה בבדיקה ,והוא בעצמו הכניס
ראשו ללול של תרנגולים ,ומרגלא בפומיה דברי אביו הרה"ק החתם סופר זי"ע ,במצרים נאמר לא ע"י מלאך ולא
ע"י שליח אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו הוא שירד למצרים להכות את הבכורות ,על אחת כמה וכמה שמחויבים
אנו לטרוח בעצמנו בבדיקת חמץ ולא על ידי שליח )הובא במכתב סופר ח"א קיא .בהג"ה(.
ולחיבת הקודש יסופר ,שבסוף ימיו של הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע הגיעה אחת מאחיותיו כדי לבקרו
ולדרוש בשלומו ,ושאל אותה הרבי אם היא זוכרת את 'בדיקת החמץ' מלפנים )שבדק הוא עצמו בבית אביהם הרה"ק רבי
שמעון נ"נ זי"ע ,בשנים שאביהם שהה בחו"ל( – הבדיקה ארכה כל הלילה עם הרבה דמעות...
לא .סיפר הגאון רבי שמשון פינקוס זצ"ל ,שבהיותו בחור למד בישיבת 'חברון' והיתה אכסנייתו בדירה שכורה ביחד
עם עוד כמה בחורים .לקראת חג הפסח חזרו הבחורים איש איש לבית הוריו ,ורק הוא נשאר לבדו בדירה,
ב'אור לארבעה עשר' בדק את החמץ בדירה כדת וכדין במשך כמה שעות .כשכילה מלאכתו נזכר לפתע מ'עליית
הגג' ,שהלכה פסוקה היא בשו"ע )סי' תל"ג ס"ג( שהעליות צריכים בדיקה ,ומאחר שאף אחד מהשכנים לא בדקה הרי
המצוה מוטלת עליו .באותה שעה החלה מלחמה גדולה להשתולל בקרבו ,מצד אחד ,מאן יימר כי רק הוא מחויב
בדבר ,וכמובן שהעייפות והיגיעה מכל טורח הבדיקה אף הם 'היטו את הכף' שלא לבדוק ,אך מאידך חובת בדיקה
יש כאן ,והתגבר כארי לילך לבדוק למרות כל הקושי והטירחה .עלה לעליית הגג ו ...חשכו עיניו ,כי כל הגג היה
מכוסה בשכבות אבק ומלא ברהיטים ,ואין בידו להגיע לחורים ולסדקים ...ומפורש ברמ"א )סי' תלג סי"א( 'וכל אדם
צריך לכבד חדריו קודם הבדיקה' ,שוב התלקחה 'המלחמה' ..אך התגבר בהחלטה נחושה שיקיים את המצוה במסירות
נפש .ירד לדירתו ומילא את הדלי במים ,חזר לעליית הגג והחל לשטוף ולגרוף את המים במשך שעה ארוכה ,ומעת
לעת התחזק שעושה הוא מצוה דרבנן ,וכך נמשך הדבר עד קרוב לעלות השחר ,או אז היה המקום ראוי לבדיקה,
הדליק את הנר ובדק את הגג עד שלא היה שם שום חשש חמץ.
כמובן שכל אותו היום לא הספיק לנוח עקב מצוות היום ,והגיע לליל הסדר כשהוא עייף ורצוץ ,וחשב לעצמו
'מי יודע איזה 'פנים' יהיה לסדר' ...אולם הרגיש שאור גדול ממלא את כל כולו ,טעם חדש וערב פעפע בו ,ובכל
תיבה ותיבה הרגיש טעם מתוק שעוד לא היה לו כמותו ,עד שחש קרבת אלוקים ממש והתרוממות גדולה .כשנגמר
הסדר לאחר 'חצות' לא היה מסוגל לילך לעלות על יצועו מרוב המתיקות וגודל ההארה ,ועסק ביציאת מצרים כל
אותו הלילה ,והמשיך לתאר כיצד עבר עליו היו"ט וחול המועד בהרגשות נעלות עד שלא היה מסוגל להתנתק
מהגמרא ,ומאז החלה כל עלייתו .וסיים ואמר בענוותנותו 'אם יש בי משהו היום ,הרי שהכל מכוחה של מצוה אחת
דרבנן של בדיקת חמץ שנאחזתי בה וקיימתיה במסירות נפש'.
והנה ראה זה פלא ,הגר"ש פינקוס נהרג בתאונת דרכים ביחד עם הרבנית ובתו ע"ה ביום חמישי י"ב ניסן תשס"א,
והלוויתם נערכה בליל שישי ,אור לי"ג בו ,ליל בדיקת חמץ באותה שנה )שחל בה ליל הסדר במוצ"ש( ,לקיים מה שאמרו
חז"ל 'הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום אל יום' )הובא באריכות בהקדמה להגדת תפארת שמשון(.
ומלבד מה שיש ללמוד מכאן על מעלתה של מצוה אחת מדרבנן כאשר מקיימים אותה במסירות נפש ,גם נלמד
'כי אין אדם שומע לי ומפסיד' ,כי לכאורה 'בדיקת חמץ' זו תגרום לו 'להפסיד' כמה מצוות מדאורייתא ,סיפור
יציאת מצרים ואכילת מצה ,אך האמת שאדרבה ,היגיעה והטורח בערבי פסחים הם 'מכשירים' את האדם לקבל
הארות החג.
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éë æîøì ,'äã äéòøë éåìúù äöî ïéðò ìéçúî æàå .åúöéçîá ãåîòì äìåëé äéøá ìë ïéà øáë àãéøâ çñô
úò àåä æàå ,(:èë úåçðî) ìåòé äáåùúá ìåòéì äöåøä áøò úååöî ìù ïëøò ìãåâ ïðåáúäì ìëåéù àåä éî
 ïåöøלג.ù"îë ,
é"ò àìéòìã àúåøòúéàä .äìòîì íéùåòù íùåøäå çñô
ìéáùá àìà åðàá àì àìîìàå .àúúìã àúåøòúéàä
.åðééã Y ãåçì çñô áøò úååöî
ישלים שנתו  -מכתבו של הגר"ש מאוסטרופולי
,ã"éä ì"öæ éìåôåøèñåàî ù"øâä çéèáä äìåãâ äçèáä
èøôáå äðù ìëá åáúëî úà ãîìéù éî ìëù
ìëî ,äðùä åúåà ìë ìåöéð àåäù çèáåî' íéçñô éáøòá
,åéáéåà åá åìùîé ìàå ,ñðåà íåùå äðåùî äúéîå ìåùëî
.'ìéëùéå çéìöé äðôé øùà ìëáå ,åéúçú åìôé åéàðåù ìëå

ú÷éãá éðéã øàáî (ô"øòì) ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä
æîøî õîçäù äãåáòä êøã ìò åøåòéáå õîç
úà íé÷ãåá øùò äòáøàì øåà éë ,òøä øöéä ìò
øîåìë ,øåà äøåúå äåöî øð åðééä Y øðä øåàì 'õîç'ä
.åùøâîå òøä øöéä úà '÷ãåá' úååöîå äøåú éåáéøáù
éúìáå íé÷åîòë íéøáãä íéàøð ïåùàø ìëùåîáù íâäå íò Y 'õøàä òìò÷éèù ïééà èéî' åðééä 'áìá ìåèéá'å
øùàëå .åá ïééòì íãàä õîàúé ë"ôòà ,íéðáåî
ìò æîøî 'õîç úôéøù'å .íéîùáù åéáàì åáì úðéúð
øùôàù äàøé úòãä áåùééáå úåðéúîá áúëîä úà ãîìé ìë øòáîå 'óøåù' æ"éòù ú"éùä úãåáòá úåáäìúä ùà
ïåëð ïëìå ,èùôä êøãá íéùåã÷ä åéøáã úà ïéáäì
 åáø÷áù òøä é÷ìçלב.
åùã÷ áúëî ãåîìì äðåëé ìàøùé íùá øùà ìëì ãàî
äøéúé äøéîùì äëæéå ,íéçñô éáøòá Y äðùá úçà íòô (òøåöî 'øôá ,çñôì ùåøã) 'ïéò úá' øôñá åðéöî úåàøåð
 åéëøã ìëáלד.
,ù"úé àøåáä ìà áø÷úäì ïîæä úìåâñ ìò
...úéùéù äòùá çñô áøò ïéðò äæù øîåì øùôàå ,ì"æå
 äîéìù äáåùúá øæåç íãàùëå ,àåä ìëì øåòéá ïîæåרוב ניסים הפלאת בלילה – בכל שנה ושנה נשפע שפע רב
בליל זה
,íéòøä åéùòî ìë åáéìá ìèáîå øòáîå 'úé åéðôì
òôùðä òôùäå äøàää ìãåâ øàúì ïéàå øòùì ïéà ìëî øúåé àåä êåøá àøåáä éðôì ïåöø úò àåä æà
ìëî äðåô ä"á÷ä ìåëéáëù ãò ,äæ ìéìá åðéìò
úéùéùä äòùá äæìå .åúåà ïéòééñî øäèéì àáäå ,äðùä
,íää íéîéáë äæä ïîæá íéñéð åðì úåùòì åðéìà åé÷ñò ('äì 'çî æà äùòðå) ø"äöéì æîåøä õîç ïéðò ÷ñôð æàù
לב .שמעתי מעד ראיה שנלווה אל הרה"ק ה'ישועות משה' מוויז'ניץ זי"ע בדרכו לשריפת חמץ ,ובתוך כדי הילוכו
אמר הרה"ק ,כל עבודת היום היא באש ,בודקים את החמץ לאור הנר ,את החמץ מבערים באש ,וגם אפיית
המצות היא בתנור אש ...וללמד על עבודת היום שצריכה להיות מתוך אש קודש.
לג .בימי הרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל זי"ע גזרה מלכות הרשעה גזירה רעה על ישראל ,משנודע הדבר לעסקנים
חקרו ודרשו איך אפשר לקרוע ולבטל את הגזירה ,ונודע להם כי על ידי תשלומי שוחד תתבטל הגזירה ,כיון
שכן ,שלח אחד העסקנים לבקש מהרה"ק רבי אהרן מטשערנאביל זי"ע שיעזור לו לאסוף סכום נכבד מבני קהילתו,
אך לפליאתו לא התייחס הרה"ק מטשערנאביל לבקשתו ,ואף לאחר ששלח כמה מכתבים ושלוחים שיספרו לו על
הגזירה ושמוכרחים לפעול לביטולה ,לא השיב מאומה ,בראות ה'עסקן' כי כן ,סיפר לפני הרה"ק רבי יצחק מסקווירא
זי"ע על הצרה המרחפת על ראשי בני ישראל ,וביקשו שיעזור בידו לשכנע את אחיו הגדול הרה"ק מטשערנאביל
לעזור לו בענין ,ואכן נסע הרה"ק מסקווירא אל הרה"ק מטשערנאביל אך גם זאת לא הועיל במאומה ,ויהי בעת
שריפת חמץ טרם נטל מהר"א מטשערנאביל את 'קנקן של חרס' עם החמץ כדי להשליכו אל תוך האש ,אמר 'יש
החושבים שעם כסף מבטלים גזירות ,וטעות היא בידם ,רק עכשיו בעת שריפת חמץ אפשר לבטל כל מיני גזירות
קשות רעות ואכזריות '...בהזכירו מהנאמר ב'יוצרות' לשבת הגדול – 'ולמה אכילת חמץ לשש שעות ,זכר לחפזון
שכינה להעביר גזרות רעות' .ואכן מיד באותה שעה מת המושל באופן פלאי ,והגזירה נתבטלה.
לד .סיפר כ"ק אדמו"ר מערלוי זי"ע ,שבשנות האימה במלחמת העולם השניה איקלע באחד מימי חודש אלול
לסכנה גדולה ,וכפסע היה בינו לבין המוות ,ולפתע נזכר שבאותה שנה עדיין לא למד את מכתבו של הגר"ש,
מיד פרש לצד ולמד את המכתב ,ומאז זכה לסייעתא דשמיא בכל דרכיו ,עד שניצל מצפרני הרשעים הארורים.
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íåéá ìåãâä åðá åùòì ÷çöé àø÷éå [÷"äìì íâøåúî] ìù äé÷åìà (å"ô á çñåð ,íéøçà íéðô) ùøãîá àúéà êëå
éúøùî ìë íéçáùî äæä äìéìá ,éðá ,åì øîàå ,ïñéð ã"é .úàæä äìéìá íéñð íäì äùåò úåéäì àåä ÷åñò åæ äîåà
úåøöåàå ¯ äéá ïéçúôúî ïéìè éøöåàå ,íìåò àøåáì ïåéìò úéùàøá) ÷åñôä ìò (úåãìåú 'øô) 'ïúðåé íåâøú'á àúéà ïëå
 íéçúôð íéîùäלה.
¯ úåàøî åéðéò ïéäëúå ÷çöé ï÷æ éë éäéå' (à æë
עוד סיפר על זקינו ה'התעוררות תשובה' זצ"ל ,שכבן צ"ד שנה היה בפטירתו זקן ושבע ימים ,ומדי שנה בשנה
הקפיד ללמוד את מכתבו של הגר"ש מאוסטרופולי ,בשנתו האחרונה עלי אדמות לא הספיק ללמוד את המכתב,
ובאותה שנה נסתלק לגנזי מרומים ,כי לא היתה לו ההבטחה להישמר מכל נזק באותה שנה.
לה .ואין הכוונה רק להשפעות היורדות מן השמים לארץ אלא שכל העולמות העליונים ניזונים מהשפעת הלילה,
וכדאיתא ב'תפארת שלמה' )ליום ב' דפסח( לא יאומן כי יסופר מקהלות רבבות הסודות והיחודים אשר נעשים
בעולמות העליונים ע"י ישראל – על ידי סדר ליל שימורים ,אכילת מצה ומרור וסיפור יציאת מצרים בהגדה בלילה
הזה ,ובזה מפרש מה שגזר מרדכי הצדיק תענית על ישראל בליל פסח ,וכמאמרם )מגילה טו' (.ויעבור מרדכי  -שהעביר
י"ט הראשון של פסח בתענית' ,ומדוע מיהר לקבוע צום ביום טוב של פסח ,והלא גזירת המן בן המדתא היתה
רק בעוד כי"ב חודש ביום י"ד אדר ,ושפיר יש פנאי לקבוע תענית אחר הפסח ,אלא היינו טעמא ,כי מרדכי התחכם
לבטל את ישראל מלערוך את הסדר ככל משפטו וחקתו' ,כי כאשר בטלו מעבודתם בלילה הזה ,נעשה רעש למעלה
בכל העולמות ,מה זה ועל מה זה ...כי אם יתבטלו ישראל חלילה יתבטלו כל העולמות'.
בהגדה של פסח עם פירוש 'גבורות ישראל' להרה"ק המגיד מקאז'ניץ זי"ע איתא ,וז"ל .בכל דור ודור חייב אדם
לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים .כי יש סדר לכל אחד מישראל ועת לכל חפץ וכו' וכתבתי לעיל שיש
אופן בתוך אופן להשתנות מזלו מרעה לטובה וכו' ,וזה נקרא יציאת מצרים שיצא מגבוליו לטובה ]כי 'מצרים' הוא
מצרים וגבולות ,שכביכול האדם נמצא בתוך גבול ומחיצות שאינו יכול להיחלץ מהם ,וזהו עניין יציאת מצרים
מלשון ֵ ָ ִ
– שיוצא מגבוליו ומשתנה מזלו לטובה[ ,ותחילת זה היה במצרים שהיה התחלה לכל הגאולות ,ובכל ליל פסח
נתגלה ויכולין לבטל כל גזירה רעה להפכו לטובה .עכ"ל )בדרך רמז אמרו כי הנה 'מזל' ר"ת זכר ליציאת מצרים ,וללמדנו
זכרון יציאת מצרים כוחו גדול כנגד ה'מזל'(.
כה גדול הוא הלילה עד שכתב ה'פרישה' ריש סימן תע"ג בשם רב עמרם גאון לבאר )קו' הטור ועוד( מדוע אין
מברכין בליל פסח 'שעשה נסים' משום דיום ישועה הוא ועדיף מנס ,עכ"ל .ונראה כוונתו בפשטות שאם יודו על
ה'נס' אינו אלא ממעט מהנעשה ונפעל בזה הלילה – כי היום יום ישועה כלומר שהכל מתהפך לטובה.
בשבת הגדול שנת תקצ"ח לפ"ק )וחזר עליה בשנת תר"ב( דרוש דרש הגה"צ רבי אליהו גוטמאכער זצ"ל הנודע בכינוי
'הצדיק מגריידיץ' ,דברים חוצבים להבות אש קודש לפני קהל עדת מרעיתו בגודל קדושת ליל הסדר ,למוצאי שבת
העלה את הדברים על גבי הכתב וציוה לחלקם ביעקב ולהפיצם בישראל.
בדרשתו האריך בגודל סגולת הלילה ליעשות בו ניסים לישראל ,ואף מי שנולד במזל רע ,בבני – בצער גידול
בנים וכדו' .בחיי – בענייני בריאות וכדו' ,או בממוני  -שהיכן שמניח ידו נהפך כחומר חותם ,כל חד וחד יש לו
להתפלל על זה בלילי פסח  -ליל הסדר ,ויפעל לשנות מזלו לטוב.
ומבאר בדרך משל לאחד שנתנוהו במקום המוקף חומה גבוהה ובצורה שאין ביכולתו לטפס ולצאת ,ואין שום
דרך שיוכל לצאת מאפילה לאורה זולתי בהתחכמות גדולה לעשות אפילו נקב אחד ,אמנם ,אחר שכבר ניקב הנקב
בידו להכות בפטיש סביבות החור – להרחיבו ,וכך יגיע לבסוף לשבר את כל החומה.
ועל פי זה ביאר ,דלכאורה יפלא על מרדכי הצדיק שגזר תענית ביו"ט ראשון של פסח )מגילה טו ,(.כמו שנאמר
)אסתר ד יז( 'ויעבור מרדכי' – שציווה להתענות מי"ד ועד ט"ז ניסן ,ומדוע מיהר מרדכי לגזור כבר עתה תענית -
לבטל את מצוות הלילה ולהשבית את החג בדבר שאינו צורך השעה ,והרי זמן רב עמד לרשותו – והיה אפשר לו
לגזור שיתענו אחר החג ,כי לא הייתה הגזירה אלא ליום י"ג אדר  -בעוד י"א חודשים .וביותר ייפלא דהיה לו
לקבוע התענית ב'יום הדין'  -ראש השנה ויום הכיפורים שאז 'ספרי חיים וספרי ...פתוחים לפניו'.
אלא ,שהרי 'מרדכי ידע את כל אשר נעשה' ,וידע שהגזירה נכתבה ונחתמה בטבעת מלכו של עולם ,ולא מלך
טיפש – אחשוורוש ,גזר להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים אלא הקב"ה גזר כן ,ואין עצה ואין תבונה כנגד
השם ,ולא יועילו שום תפילות ותחנונים לבטל הגזירה .אולם הזמן היחיד שניתן לבקוע כל השערים הוא ליל הסדר,
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øæòéìà 'øã é÷øôá åðéðù ïëå
 òôù éøòù ìë ïéçúôðלו.

)(á"ìô

øãñä ìéìáù

øéäð äåä àðúå' (.çì á"ç) ÷"äåæä ïåùì òåãé øáëå
àîò ìë àîçå ,æåîúã äôå÷úã àîåéë àéìéì
úôå÷úá íåéä éøäöáë øéàî øåàä äéä äìéìä åúåà) ä"áå÷ã éåðéã
íéìäú) áéúëã ,(íéøöîá ä"á÷ä ìù åðéã úà íòä ìë 'åàøå' ,æåîú
÷øåãì óàå ,'äøåàë äëùçë øéàé íåéë äìéìå' (áé èì
.íùâå çåøá äæä äìéìá ä"á÷ä åðì øéàî íéøåã

èé

'øôñî ïéà ãò úåàìôðå ø÷ç ïéà ãò úåìåãâ äùåò' (é è
éáéø íä íà óà éë ,'øôñî ïéà' åäî á"ö äøåàëìå
øçàî åøåàéá àìà .øôñî íäì ùé ïééãò íéñéð úåááø
àöîð ìàøùé éðáì íéñéð ùãçî äùòð äðùå äðù ìëáù
øîâð àì ïééãò éøäù Y øôñî íäì äéäéù øùôà éàù
àì åìéàå' ïåùìä øàáì øùôà äæáå .ë"ò ...íðééðî
åðéðáå åðà éøä íéøöî åðéúåáà úà ä"á÷ä àéöåä
,øáò ïåùìá 'íéãáòåùî åðééä' øîàð àìù ,'íéãáòåùî
ìù íééøöî ìò äðååëä éë ,äååä ïåùì åðà éøä àìà
íéøéöîî íéàöåé åððä äúòå ,åéøéöîå øåãå ãåã ìë Y åðéîé
íåéäë äúìåòô úìòåôä íéøöî úàéöé äúåà çëá åìà
.äðùå äðù ìëá äæä

äæá úåàìôðå íéñéðì ìàøùé éðá åëæ úåøåãä ìëáå
íò åúîçìîá åðéáà íäøáàî ìçä ,äìéìä
(åè ãé úéùàøá) íúä áåúëë ,íçöéðå äæ äìéìá íéëìîä
'äìòîì äàéøáä ìë äìòúî äæ ìéìá éë ,àîòè åðééäå ìà ä"á÷ä äìâúä çñô ìéìáå .'äìéì íäéìò ÷ìçéå
úåðùì ãçà ìë ãéá àìéîîå ,òáèä úâäðäî
éìééç ìë ïëå ,ïáì ìöà åúåéäá äìéìä íåìçá á÷òé
âäðîä éôì ¯ õçé'á úàæ åæîøù ùéå ,äáåèì åìæî úà øëæåîë äáøä íéñéð ãåòå ,øãñä ìéìá åúî áéøçðñ
øåãëì äîåã äæä íìåòä éë ,'úåìåâò' úåöî íéùåòù
.'äìéìä éöçá éäéå' èåéôá
åðéãéá ùé äæä äìéìáù íéæîøî äöîä úøéáùáå ,ìåâòä
,ìåâò øáãá úæîøðä úéòáèä äâäðää úà øåáùì çåë ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä éøáã åðáåé çøôå øåúôëá
 òáèä êøãì ìòî íîåøúäìåלז.
)áåéà) øîàðä úà øàáì (äáøîä ìë ä"ã ç"ìøú
שהוא כדוגמת החור שבחומה ,מכיוון שלילה זה נקבע משנים קדמוניות להושיע את ישראל ,שהרי ראש האומה אברהם
אבינו ע"ה נלחם עם ארבעת המלכים בליל ט"ו בניסן וניצחם ,ונאמר שם )בראשית יד טו( 'ויחלק עליהם לילה' ,והביא
רש"י ' -ומדרש אגדה שנחלק הלילה בחציו הראשון נעשה לו נס וחציו השני נשמר ובא לו לחצות לילה של מצרים',
ומני אותו הזמן נקבע 'ליל שימורים הוא לדורותם' ,ועל כן גזר מרדכי תענית דייקא בליל הסדר שהוא הזמן המסוגל
לבקוע שערי ברזל ולהרחיב את הפרצה שבחומת הדין .ואפילו גזר דין שיש בו שבועה אפשר לבטלו בזה הלילה.
ובזה מבאר מה שנאמר )ישעי' מט ח( 'כה אמר ה' בעת רצון עניתיך וביום ישועה עזרתיך' ,שבעת רצון היינו יום
הכיפורים שבו 'עניתיך' מלשון עינויים שגזרתי להתענות בו חמישה עינויים ,וביום ישועה – היינו ליל הסדר אזי
עזרתיך ,שהקב"ה עוזר בו להושיע מכל צרה וצוקה.
ומביא משל לאחד שמבקש מרעהו הלוואה אך אין מעות ברשותו לכן שולח אותו לפלוני ידידו שילווה ממנו,
והוא יהיה ערב בעדו ,ועל דרך זה הזקוק לישועה ומבקש עליה בזה הלילה ,הרי אף אם אי אפשר להושיעו ימציאו
לו מן השמים תשועה גדולה ממקום אחר ,שכן בכח הלילה להושיעו בודאי מצרתו .והוא על דרך מעיין שכבר נחפר
ויצא ממנו מים בעבר שבנקל ניתן עתה לחופרו ולמצוא מים חיים ,וכך בלילה הזה שכבר נעשו בו ניסים לאבותינו
אזי קרובה ישועה לבוא )הובא בקובץ 'מוריה' של"ז של"ח ]שנה כ"ט א-ב[(.
לו .סיפר הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע ,שכאשר היה אביו הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע ילד צעיר לימים שאל פעם את
אביו ה'שפת אמת' זי"ע ,מדוע נוהגים ללבוש 'קיטל' בליל הסדר ,השיב לו אביו ,שמכיוון שלובשים בגדים חדשים
לכבוד היו"ט ,ורוצים שלא יתלכלכו הבגדים על כן לובשים כעין סינר בעת האכילה שלא יעלה כתם על הבגדים.
לימים אמר ה'אמרי אמת' ,שעתה הינו מבין את עומק דברי אביו ,כי ב'פסח' יורד ובא שפע גדול לעולם ,וכדי
שנהיה ראויים לקבל השפע לאורך ימים עלינו להתעטף בבגד זה המזכיר לאדם את יום ה ...וימלא יראת שמים,
וע"י יראת ה' טהורה ישארו נפשו ונשמתו נקיים לנצח.
לז .מנהג ישראל תורה לברך ברכת 'בורא פי האדמה' על הכרפס ,ומכוונים לפטור בברכה זו את המרור שיאכלו
אחר אכילת המצה )עי' משנ"ב תע"ג סקנ"ה( .מספרים על הרה"ק ה'חקל יצחק' מספינקא זי"ע ,ששנה אחת כאשר
אמר סימן זה פרץ בבכי ,והסביר עומק הכוונה ,שעל ידי אכילת הכרפס פוטרים ומבטלים את ה'מות' העולה
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êøãë íùî úàöì åãéá ùé äàîåè éøòù è"î Y äâøãîä àáåä øáëå ,åðéìò áåù øæåç æà äùòð øùà ìë íììëáå
íäì äéä øåà äæ äìéìáù (.çì á"ç) '÷ä øäåæá
.äæä äìéìá íîåøúäìå úåìòúäì ,åàöé íäù
äðùá à÷ååã åàìù ,íé÷éãö åãéâäå ,'íééøäöá ùîù'ë
(íéøåîéù ìéì ä"ã :áô çñôì) ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä ÷ééã ïëå äðù ìëá àìà ,ïë äéä íéøöîî ìàøùé éðá åàöé äá
íàéöåäì 'äì àåä íéøåîéù ìéì' (áî áé úåîù) ÷åñôä ìò
 ùîî íéøäöá ùîùë ìåãâ øåàá äìéìä åðì øéàî äðùåלח.
ãéúò àåäù ,ãéúò ïåùìá áúëð .ì"æå ,'íéøöî õøàî ÷åñôä ïåùìá ÷ã÷ãîù '÷ä 'íééçä øåà'á ùøåôî ïëå
)àåä' .úàæä äìéìä àåáéùë äðù ìëá ãéîú íàéöåäì .ì"æå ,'äåä' ïåùìá ¯ 'íéøöîî íàéöåî ì¯à' (áë âë øáãîá
óà ¯ 'íúåøåãì ìàøùé éðá ìëì íéøåîéù 'äì äæä äìéìä áééç øåãå øåã ìëá' (:æè÷ íéçñô) ì"æ íøîåà êøã ìò
íéøöîî ìàøùé úà 'ä àéöåî úåøåãä ìëá éë ,úåøåãì ïë ìò ,'íéøöîî àöé àåä åìéàë åîöò úà úåàøì íãà
íéøøáúî çñô ìéì ìë éë ,äøåúä úåéîéðô éòãåé åøîà
.úàæä äìéìá
àéäå ,ìàøùé éðá íòá íéôñåðå äôéì÷äî äùåã÷ä úåçåë
'øãñ' ùéù åîëã (''ä úåøåáâ'ì äîã÷ä) ì"øäî áúë ì¯à' åøîåà àåäå ,íéøöî úàéöé ìù äîöò äðéçáä
 íéñéðì 'øãñ' ùé êë òáèìלט )äéîåôá àìâøî äéäå
äðù ìëá àìà ,ãáì äðåùàø äàéöé àì éë ,'íàéöåî
éøîàá àáåä Y åìà íéùåã÷ä åéøáã ìò øåæçì ò"éæ í"éøä éùåãéçäã íãàä àäé íà óàù àöîð .ì"ëò ,'øëæðë íàéöåî äðùå
úéúçúá íéòå÷ù åéäù ìàøùé éðáë Y äðåúçúä àèåéãá
.(ù"ééòå ,çñô í"éøä
בגימטריא כמספר 'מרור' ) ,(446ואף למרור ראוי לכתחילה ליטול ירק הנקרא 'חסה' וביארו )פסחים לט (.משום 'דחס
רחמנא עילוון' ,נמצא שעל ידי אכילתם אפשר לבטל ולהמתיק את הדינים הקשים ולסתום פי המקטרגים.
לח .הנה כתיב בפרשת בא )יג ח( 'והגדת לבנך ביום ההוא לאמר' ,ולכאורה צ"ב ,כי בחז"ל מבואר שזמן הסיפור
הוא 'בלילה' ליל ט"ו – בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך ...ומדוע קרא לזמן הזה ביום ההוא ,ואיתא ב'אור
החיים' הקדוש וז"ל .ואמר ביום ההוא הודיע במתק לשון צדיק כי הלילה ההוא יום יקרא לא לילה ,והוא אומרו
)תהלים קלט יב( ולילה כיום יאיר .ומסיים האור החיים 'ואולי כי סמך ביום ההוא עם והגדת ,כי גם נס זה בכלל מצות
ההגדה' ,שמצוה עלינו לספר לבנינו שאותו הלילה היה אור לכל בני ישראל במושבותם.
כה ביאר הגה"ק רבי חיים אלפנדרי זי"ע )הביאו הגה"ק החיד"א בפני דוד תחילת פרשת בא( בלישנא דקרא )תהילים עד טז(
'לך יום אף לך לילה אתה הכינות מאור ושמש' ,שהנה מצינו במדרש )בר"ר ו ג( על הפסוק )בראשית א ה( 'ויקרא
אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה' – אמר רבי אלעזר לעולם אין הקב"ה מייחד שמו על הרעה אלא על הטובה,
ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא אלוקים לילה אין כתיב כאן אלא ולחושך קרא לילה' )ולא נזכר מי הוא שקרא
לחושך לילה( .ולפי זה יש להקשות שהלוא מקרא מלא דיבר הכתוב )שמות יב מב( 'ליל שימורים הוא לה' להוציאם
מארץ מצרים הוא הלילה הזה לה' שימורים לכל בני ישראל לדורותם' ,והרי שנזכר שמו של הקב"ה על ה'לילה',
אלא כי הלילה הזה מאיר הוא לישראל כמו יום .וזהו שאמר הכתוב לך יום – תמיד נקרא היום שלך ,שהקב"ה
מייחד שמו רק על היום ,אף לך לילה שיש לך גם לילה אחד ,הוא הלילה הזה לה' ,וטעמא מאי משום שאתה
הכינות מאור ושמש ,שבליל זה הארת לנו כשמש בצהריים בתקופת תמוז.
בדרך דרש הובא לפרש בשם הגר"א מווילנא זצ"ל כוונת קושיית הבנים 'מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות',
דהרי 'לילה' הוא לשון נקיבה ,ואילו כעת 'הלילה הזה' בבחינת יום שהוא לשון זכר ,ולא עוד אלא שרוב מצוות
התורה מתקיימות ביום ולא בלילה ,ואילו בפסח עיקר החיוב הוא בליל הסדר ]אכילת מצה ומרור ,וסיפור יציאת
מצרים[ ,אך התשובה לכך היא ,שאכן 'הלילה' נקרא 'הזה' בלשון זכר ,כי הלילה מאיר כיום ,ולכן לא חשוב 'לילה'.
וכך פירש ה'אור החיים' הקדוש )שמות יב ל( מאי דכתיב 'ויקם פרעה לילה' ,שרק אצל 'פרעה' ואומות העולם
הרשעים נחשב ליל הסדר ללילה ,אבל אצל כלל ישראל מאיר לילה זה באור יקרות וכזריחת השמש בצהריים.
לט .ואחרים הפליגו יותר ,שהניסים מוכנים ומזומנים ,אלא שעלינו לפשוט את היד וליטלם ,וכל אחד ואחד ראוי
לכך ,כי בלילה הזה נותן הקב"ה לאדם הרבה יותר ממה שהוא ראוי וזכאי ,וכמו שעשה עמנו השי"ת במצרים,
שהעלה את ישראל במתנת חינם ממ"ט שערי טומאה למ"ט שערי קדושה ,וכך כתבו חז"ל איתא במדרש )שמו"ר
יט ה( 'קרא ה' למשה ואמר לו לך ומהול את בני ישראל ...והרבה מהן לא היו מקבלים עליהם למול ,אמר הקב"ה
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. מאäëøáìå äáåèì åáì úåìàùî ìë àìîéå , מåúòååù
ìåëàì íéâäåð ïëìù (äãâää úåëìä) ì"éøäîá åðéöî êëå
àòéá äöéáì íéàøå÷ éîøà ïåùìá éë ,øãñä ìéìá äöéá
çî úéùàøá) ñåì÷ðåà íâøúãë] äìôú ïåùìî íâ àåäù
àðîçø àòáã' ,['éúåòááå éúåìöá ¯ éúù÷áå éáøçá' (áë
úòù ìöðì íãàì øéëæäì éãë äæá ùéå ,'ïðé÷øôå ïá
äãôéù íéëìîä éëìî êìî éðôì ïðçúäìå åæ øùåëä
.åéúåøö ìëî åúåà
äîì íòè ïúåðä (á"é÷ñ â"òú) 'äùî éëøã'á øàåáî ïëå
øùôà' .ì"æå ,ñôøë úìéëà íãå÷ íéãéä úà íéìèåð
íéøôñî åðàù ,äìôú åîë éåä äãâää øåôéñã ,øîåì
åðééäå ,'äìéèð ïàë êéøö ïëì ,äìòúé åéçáùå ì¯àä ãåáë
åãéáå ,(úåù÷áå íéðåðçú) úåìéôú àåä äãâää çñåð íöòù
.úåáâùð ìåòôì

äðäå ,'øãñä ìéì' àø÷ð ïëìã 'í"éøä éùåãéç'ä øàáîå
õåçî 'ñð'ä àäã ,øåàéá êéøö àðéãã àø÷éòî
êéàå ,äàéøáä øãñî àìù àåäå ,àåä òáèä ìåáâì
éøãñá íìåòä úàéøá íöòã ,àìà ,'ñðì øãñ' êééù
íéìäú) áåúëù åîëå ,åéàåøáì àøåáä úáåèî àåä òáèä
éë ,'øåáòé àìå ïúð ÷ç íìåòì ãòì íãéîòéå' (å çî÷
êëå ,øåö÷ìå òåøæì éúîå êéà úåéøáä íéòãåé êë ÷ø
úâäðä àìá ìáà ,øîùîì äìéìäå äëàìîì íåéä òá÷ð
,ãåáòì éúî åòãé àì éøäù åðéìâøå åðéãé åðéöî àì òáè
÷ôúñäì åëøèöé íéîòôìå ùîùä øåàî åðäé íéîòôì éë
'øãñ'ì íéàåøáä íéëéøö íéðééðòä ìëá ïëå ,äðáìä øåàá
ìë íìåà .åîìåòá úåìåáâ ä"á÷ä òá÷ êëéôì ,íìåòá
'øãñ'ä ìéìî êà ,'øãñ'ä ìéì ãò äúéä åæ äâäðä
äìòîì âäðúîäù ¯ äàéøáä úâäðä äùãçúð äàìäå
,òáèä êøãî äìòîì åîò àøåáä óà âäðúé òáèäî
.íéîçøå úåòåùé éðéî ìëá òùååéäìî åãòá øåöòî ïéàå

ò"éæ ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä áúë øáëå
,íéøöî úàéöé ïåøëæ ø÷éò ,ì"äæá (è úåà àá ÷éãö
åîöò äðôéùë íå÷î ìëî åì øöá óà íãàä øåëæéù
ונצעק אל ה' – הזמן גרמא ומסוגל לקבלת התפילות לפעול
åéäù åîë ,äéìéã å÷òå øö ìëî åòéùåé êøáúé 'äì
בו כל מיני ישועות
íàéöåä íå÷î ìëî 'åëå úåôéì÷ä ÷îåòá íéøöîá
ùàééúé àì åááì åòâð òãé øùà ùéà ìë ïë ,ú"éùä ïîæä éøä 'äéá ïéçúôð ïéìè úåøöåà' éë åðøàéáù øçà
êøèöîä ìë ìò ììôúäì ãàî ìâåñîå øùëåî
.øöîä ïî åòéùåäì 'ä øæò ù÷áìî íåìùå ñç
ìù àéìîôä ìëå ä"á÷ä éøäù ,éðåæîå ééçá éðáá ,åì
éã ú"éùä åì ïéîæéù ììôúé ,äñðøôä ïéðòá èøôáå áàä úáäàå ,åúãåáòá íéèéáîå åáéáñ íéãîåò äìòî
éîé ìëá óàå .ìàøùé úéá ìëìå åì åøåñçî
íéîçø éøòù ìëå ,äòù äúåàá úøøåòúî ïáä ìò
ìá÷úäì äñðøôä ìò äìéôúä úìâåñî äæä ùåã÷ä âçä 'ä òîùé éàãåá ììôúéå ù÷áé íà ïëìå ,åéðôì íéçåúô

éøô)

 וכיוון שעשה משה את הפסח גזר הקב"ה לארבע רוחות העולם והם פיזרו בארבע כנפות,למשה שיעשה הפסח
 והיה ריחו הולך, שנאמר )שיר השירים ד טז( עורי צפון ובואי תימן,הארץ את ריח 'בשר צלי' שהיה נודף מקרבן הפסח
 ואמרו לו בבקשה, וכיוון שנתאוו בני ישראל לאכול מבשר הפסח נתכנסו אצל משה.כדי מרחק מהלך ארבעים יום
 ונתערב דם הפסח, מיד נתנו עצמן ומלו, אם אין אתם נימולין אין אתם אוכלין-  אמר להם,ממך האכילנו מפסחך
 שנאמר )יחזקאל טז ו( 'ואעבור עליך ואראך מתבוססת, והקב"ה עובר ונוטל כל אחד ואחד ונושקו ומברכו,בדם המילה
 כלומר שהקב"ה עבר ובחר בכל, משמע כל אחד ואחד בלי יוצא מן הכלל.' חיי בדם מילה,בדמיך' חיי בדם פסח
 כי הקב"ה מתאווה,... ולאו דווקא בצדיקים אלא באלו שנימולו רק בגלל ריח הבשר,אשר בשם ישראל יכונה
 ללמדנו שבכל, ויש לדייק מלשון המדרש 'והקב"ה עובר' – בלשון הוה.לעבודתו של כל יהודי ויהודי באשר הוא שם
.שנה ושנה מתעורר מחדש אהבת השי"ת לבניו אהוביו
 אלא כל התפילות והבקשות יהיו...' אך 'למודעי אני צריך' כי אין הכוונה להפך את ליל הסדר ל'עצרת זעקה.מ
. ואל תטשינו ה' אלוקינו,מתוך שמחה והודאה כי עד הנה עזרונו רחמיך
 וכמו שפירשו צדיקים את הפסוק )שמות ב כג( 'ותעל שוועתם אל, התפלה מעומק הלב משיגה את מטרתה.מא
 ואף, ולכן עלתה זעקתם השמימה ופרצה את כל המחיצות והשערים,האלקים' שהיו צועקים ממעמקי הלב
 כי התפלה מעומק הלב דוחה,לא היו צריכים לסיועם של המלאכים שיעלו את תפילותיהם לפני מלך מלכי המלכים
. ונסתמים פיהם ואינם יכולים להפריע את התפלה מלעלות קמי מלכא,ומגרשת את כל המקטרגים והמשטינים
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úøùò'á äøåúä úàéø÷ úòá 'úåòåáù'á íâ 'éúòîù àì ,'äàåáúä ìò íéðåãéð çñôá' ¯ (.æè ä"ø) åðéðù ïë éë
,êë ìò äù÷á éúòîù àì ,éëðàá íéìéçúîä 'úåøáãä .äñðøôä òôù ìò äðéçú ìéôäì éåàø ïîæ àåä ïë ìò
'ìò åììôúä æà ÷øå íåéä àø÷ðù ä"ø äæ 'íåéä éúìá
ä"ã äðùä ùàø) ò"éæ áåñà÷î 'íåìù úáäà'ä ÷"äøä
 äñðøôä ïåøñç àá äæîå ,äñðøôäמב.
áåúëù àø÷î øîåç ïéîë ùøåã äéä (çéëåäå
)ì"æç éøáãá ,çñôá äñðøôä ìò äìéôúì åæîøù ùé úåãåà ìò êìîéáà úà íäøáà çéëåäå' (äë àë úéùàøá
)ù÷áì êéøöù ,'úéæë ïéøåøî éúåðåæî åéäé' (:çé ïéáåøéò
àåä íäøáàù ,'êìîéáà éãáò åìæâ øùà íéîä øàá
'øåøî úéæë' íéìëåà øùàë 'úåðåæîäå' äñðøôä ìò æîøðä íéëìîä éëìî êìî ìà ìåëéáë äðåô ÷éãöä
.íåéä úåöîì
øàá' úåãåà ìò ù"áúé åéðôì ïòåèå ,'êìîéáà' úáéúá
úòá íéîçøå äòåùé øáã ìåòôì ïîæå úò ,øúåéáå ìàøùéì òôù òôùåé àìù íéâøè÷îä åìæâ øùà 'íéîä
éúòãé àì' ,ú"éùä áéùî 'êìîéáà øîàéå' ,íëøö éôë
 ''ä ìà ÷òöðå' úøéîàמגúåîéùøá áåúëù åîëå ,
ö"ééøä÷"äøä åáø ìöà äàøù äî ãçà ãéñç áúëù íìåà ,äñðøôä úà áëòì 'äæä øáãä úà äùò éî
',øîà íéøáãä êåúáù ,øãñä ìéìá ò"éæ ùèéååàáåéìî àì äãâää úøéîà úòùá ¯ 'éì úãâä àì äúà íâå
øåãî íéðåù åðàù äîù ,íéøáåñå íéòåè íìåòä äðäã éëðà íâå' ,äñðøôä ìò úù÷á àìå ììë äæî éì úæîø
מב .כיו"ב אמר גם הרה"ק ה'בית אברהם' זי"ע ,אך בשינוי קצת ' -בלתי היום' איני שומע מכם דבר כי אם –
'היום' דהיינו דיבורים על עניני היום כל אחד שואל האיך אשיג פרנסת יומי ,וכל שיח ושיג הבריות נסוב
אודות מצב השווקים )'היום' הדולר עולה או יורד וכיו"ב( ,ועל כן אין השפע מגיע אליהם ,כי במקום להתפלל על הפרנסה
הינם עסוקים וטרודים בהבלי הזמן – על עניני היום.
מג .נוראות מתאמרא בשם הרה"ק רבי צדוק הכהן זי"ע )עיי' פרי צדיק ויצא אות ט( דלכן 'מתחיל בגנות' את ההגדה
של פסח ופותח בפרשת ארמי אובד אבי ,כי על זו הפרשה כתיב במדרש )תנחומא ריש פרשת תבא( וז"ל .אמר רבי
אבהו בשם רבי יוסי בר חנינא ,בוא וראה כמה מתחטאין ,וכמה יש להן פתחון פה לעושי מצות ,אדם יש לו עסק
אצל מלכות ,פעמים שהוא נותן כמה ממון עד שמגיעין אותו אצל המלך .כיון שהגיע אצל המלך ,ספק עושה
שאלתו ,ספק לא עושה .אבל הקב"ה אינו כן ,אלא יורד אדם לתוך שדהו ,ראה אשכול שביכר ,תאנה שביכרה,
רמון שביכר ,מניחו בסל והולך לירושלים ובא ועומד באמצע העזרה ומבקש רחמים על עצמו ועל ישראל ועל ארץ
ישראל ,שנאמר ,השקיפה ממעון קדשך וגו' .ולא עוד ,אלא שהיה אומר ,איני זז מכאן עד שתעשה צרכי היום הזה
)כחוני המעגל בשעתו( ,וכתוב אחריו ,היום הזה ה' אלוקיך מצוך לעשות ...אמר רבי חייא בר אבא ,כמה מתחטאין עושי
מצות לפני הקב"ה ,שהקב"ה גוזר גזירה ,וצדיקים מבטלין אותה ,שנאמר ,באשר דבר מלך שלטון ,ומי יאמר לו מה
תעשה )קהלת ח ד( .מי הוא )האומר לקב"ה מה יעשה ,ה"ה (-שומר מצוה לא ידע דבר רע )שם שם ה( ,זה ממחה על ידו של
הקב"ה ,עכ"ל המדרש .ומרמזים לאדם – אף שאין ביכורים בזמן הזה ,אבל כוחן של מביאי ביכורים יש כהיום הזה
לכל איש ישראל בלילי פסחים ,כי הוא כחוני המעגל בשעתו שהיה מתחטא 'כבן המתחטא לפני אביו'  -שהרי
עתה יושב הוא על שולחן אביו ,ויכול כל יהודי לומר לקב"ה איני זז מכאן עד שתעשה צרכי היום הזה והוא מבטל
כל הגזירות.
סיפר הרה"ק רבי חיים מאיר יחיאל ה'שרף' ממאגלניצא זי"ע מעשה שהיה עם רבו ה'אוהב ישראל' מאפטא זי"ע,
וכך הוה ,יהודי תמים ,שהיה חוכר 'בית מזיגה' מן הפריץ כדי להתפרנס ולהביא טרף לביתו ,מחמת איזה סיבה לא
היה לו מעות בכדי לשלם לפריץ במועד הנקוב לו – שחל בעיצומם של ימי הפסח ,והנה הפריץ שלח להזהיר את
היהודי כי אם לא ישלם את דמי החכירות במועדו במקומו וכהלכתו רע ומר יהיה עונשו .ויהי כאשר קיבל היהודי
את ההודעה הזאת נפלו עליו אימה ופחד ,כי בהבל פיהם היו השליטים הללו חורצים את גזר דינו של אדם לחיים
ולמות ,וכ"ש כאשר היה הדבר נוגע למשפטו של יהודי שאז לא היו מגזימים כלל ,ולא על כגון דא נאמר )תהלים
קמד ח( 'אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר'.
בצר לו שם פעמיו לאפטא ,אך מכיוון שלא היתה הפרוטה מצויה בכיסו הוכרח לילך רגלי ,ומלאו מנעליו וכל
בגדיו רפש וטיט מביצות הדרכים ,בערב שבת הגדול הגיע אל העיר אפטא ,ומיד מיהר אל חצר הקודש ,הגבאי
שראה את ההילך מלוכלך ומטונף לגמרי לא נתן לו להיכנס הביתה והודיעו שלא יוכל להקביל את פני הרבי קודם
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שב"ק ,בלית ברירה נשאר לשבות באפטא כדי להיכנס אל הקודש אחר השבת ,ויהי בשבת אחה"צ עלה ה'אוהב
ישראל' על הבימה ודרש דרשת שבת הגדול בקול חוצב להבות.
'כפרי' זה לא הבין אפילו דיבור אחד של הרבי ,לאחר דרשתו החל הרבי לדרוש ב'הגדה של פסח' ,בהגיעו
ל'ונצעק' כבר היה בדביקות גדולה ,והתחיל לעורר את העם ואמר )בלשון אידיש – שלכן הבין הכפרי את דבריו( שלא ידמו
בנפשם שזהו 'מעשה שהיה' פעם אחת במצרים ,רק זה יכול להיות גם היום ,כי בכל שנה בליל החג 'הזמן גרמא'
ומתעורר שוב אור זה – וכל איש הנמצא בצר ומצוק שצריך לישועה ורחמים אם יצעק אל ה' בלילה ההוא ,הן מי
שצריך להפקד בבנים ,הן בפרנסה ,הן מי שיושב כבר בבית האסורים או מי שירא שלא יצא גזר דינו לבית האסורים,
והן מי שצריך לשלם לאדונו ואין לו במה לשלם ' -כולם כולם' יוושעו אם יצעקו לה' ,כי רק בצעקה תליא מילתא...
כשמוע היהודי התמים את דברי הרבי ,הבין בנפשו ,שבוודאי הייתה כוונת הדברים אליו ,לכן לא התמהמה כלל
אלא מיד במוצש"ק חזר לביתו והודיע לבני משפחתו שקיבל הדרכה ברורה מן הצדיק ,והוא כבר יורה לה בבוא
העת כדת מה לעשות ,ואכן בליל הסדר כאשר הגיעו לפיסקא 'ונצעק אל ה'' אמר לאשתו כאן תצעקי ונוושע ,והחלו
לצעוק הוא והיא ,וכך צעקו וצעקו ולא ידעו אימתי לפסוק ...עד שהכה אחד בחלון ,ופסקו מצעקתם בכדי לשמוע
מי הדופק בחלונם ,וראו כי הוא ערל אחד ממכיריהם ,ויפתחו לו את הדלת ,והנה הוא נושא ב' חביות ,ויספר להם
כי השתכר היום ,והכה את אשתו עד שמתה תחת ידו ,ומפחד הוא כי יוודע הדבר לאדון ויענישהו בעונש מוות,
על כן מוכרח הוא לנוס על נפשו ,וכאן יש בידו שתי חביות מלאות אדומים ,ואינו יודע מה לעשות עמהם ,ומכיוון
שראה כי בביתם עדיין אור הוא ,על כן בא אליהם ,ואמר להם  -קחו שתי חביות הללו ,ובאם אחזור לעיירה כאן
תתנו לי אחת מהם ,והב' תישאר בידכם ,במתנה גמורה ,הסכים היהודי והורה לו היכן להניח את החביות.
מיד בחולו של מועד הלך היהודי אל הפריץ וסילק את כל חובו בשלימות ,וקיבלם הפריץ בסבר פנים יפות,
ואמר לו מכיוון שאיש נאמן אתה יהא ה'ארענדע' )שכירת בית המזיגה( לך עד עולם.
אחר החג נסעו להעיר להלביש עצמם ולהנעיל את עצמם בדרך הכבוד ,גם סוסים ופרים קנו להם ,ונסע לאפטא
כדי להודות על הנס שנעשה עמו ,אך מיד בכניסתו אל הקודש אמר לו ה'אוהב ישראל' בפשטות 'אין לך מה
להודות לי על הנס ,כי אתה המשכת עליך ישועה בעת שצעקת באמירת 'ונצעק') '...הובא בתורת השרף ממאגלניצא מתוך
'שארית ישראל' עמו' .(208
ויש סיפורי ניסים כאלו למאות ולאלפים מאנשים שנושעו על ידי שקיימו בנפשותם 'ונצעק' בליל הסדר ,ולא
ניזול כי רוכלא לפרט את כולם ,וחדא מינייהו הווה ביהודי שעברו עליו יותר מעשר שנים מנשואיו ועדיין לא זכה
להיפקד בפרי בטן ,באותה שנה החליט יחד עם בני ביתו לערוך את הסדר בינם לבין עצמם ,כדי שיוכלו לשפוך
שיחם אל ה' באין מפריע ,ואכן כעבור שנה זכו להיוושע בדבר ישועה ורחמים) ,ובוודאי שאין בזה הוראה כללית להתבודד
בעת הצעקה ,שהרי העיקר הוא התפילה היוצאת מקירות ופנימיות הלב ,והקב"ה יקבל תפילתנו לרחמים ולרצון(.
סיפר יהודי מארץ הקודש ,שזה שנים אשר סבל יסורים גדולים באחת מרגליו ,והיה צריך לקבל 'זריקות' )איינשפריצען(
תמידין כסדרן כדי להקל את צערו מעליו ,ושנה אחת בליל הסדר שפך את לבו בתפלה לפני אדון הכל ,וקיים
בנפשו 'ונצעק אל ה' אלוקי אבותינו' ויסוריו נעלמו כלא היו.
וזה תוכן מכתב נפלא מאחד מבני החבורה שליט"א ,והוא כי באמת תמיהה שבתמיהות תמהתי מאוד עד לב
השמים ,על מה שנשתרש בשנים האחרונות לעשות את ליל הסדר שהוקבע לסימני חרות וכבני מלכים לזמן תפילה
וזעקה ,ולכאורה יפלא מה מקום כאן לתפילות וזעקות והרי בגמ' ובראשונים כן בהלכה לא מצאנו שנקבע זמנה
לתפילות וזעקות ,והנה ראיתי בשו"ת דברי יציב )אבן העזר סו"ס פ"ג( דמוכיח שם להדיא שהג' תפילות שאנו מתפללים
בכל יום שחרית מנחה וערבית תקנום האבות ביום א' דפסח ,כמו"כ מביא שם דעה מהגמ' ומהמדרש שלידת יצחק
ועקידת יצחק היו בו ביום ,ושוב הראו לי בליקוטי מוהר"ן תורה ר"א וזל"ק מרומז בתרגום )איכה ב'( שבפסח צועקין
בתפילה כמובא על פסוק 'קול נתנו בבית ה' כיום מועד' כקל עמא דמצלין בחגא דפסחא ,ולפי"ז הפלא ופלא מה יש
מקום וזמן יותר מתאים לתפילה וזעקה מלילי פסחים בהן מצאו אבות האומה לתקן סדר תפילה ,עד כאן לשון המכתב.
סיפר הגה"צ רבי יוסף משה מייזליש אב"ד לאסק שליט"א מב"פ ,מעשה ששמע במעונות הקיץ של המוסדות
העומדים בנשיאות גיסו הגה"צ אב"ד קראסנא שליט"א ,במחנה הקיץ דשם עבד בחור ושמו 'מאניש' ,מאניש זה
מן התמימים בעם היה ,כחד מתמימי דקמאי ...ומשהגיע הלה לפרק 'האיש מקדש' לא קם ולא זז שום שידוך
)מכמה סיבות( ,וכבר היה נראה כי 'מה שהיה הוא שיהיה' ,ולא במהרה יקים הלה בית בישראל .יומא חד כשבת יחדם
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כל השלשה דלעיל ,פתח אב"ד קראסנא וסיפר לגיסו כי 'מאניש' שכבר היה כבן כ"ח שנים בא בקשרי שידוכין,
ותיהום כל העיר ...פתח מאניש לספר סיפורו ,בהאי שתא בליל הסדר ישבתי עם 'הגדה של פסח' המוסברת ב'עברי
טייטש' )פירוש העשוי לפשוטי עם בשפה המדוברת( ,ושם ראיתי כתוב בסמוך לקטע של 'ונצעק' כי מעשה היה בימי הרה"ק
מאפטא זי"ע ,ולאחד ה'מושקע'ס )כינוי לחוכרים היהודים( לא היה לשלם דמי חכירותו לפריץ – דבר שהיה כידוע כרוך
בסכנת נפשות ,ושמע מושקע מהאפטער רב שאם יצעק ב'ונצעק' יוושע ,וכך הווה.
והנה ב'סדר' אצל אבי שליט"א הסבו כל בני המשפחה ,והחל מאניש לפרט בפרוטרוט את כל המסובים אחי
ממאנסי והאחות מלעקוואד וכך האריך כיד ...הטובה עליו ,בהגיענו לקטע של ונצעק ,השתקתי את כל הציבור
ונעניתי בקול אל אמי ,מה יהיה ...מה יהיה הסוף ....כשל כח הסבל ,אפס כוחי מלשבת כך מבלי לבנות בית ,האם
שהכירה היטב את בנה ואת מצבו נענתה ואמרה ,מאניש יקירי ,וכי מה בידינו לעשות עוד ,הרי יודע הינך שאנו
מדברים כסדר עם שדכנים ,ובעזהשי"ת יבוא היום והכל ייגמר בכי טוב .נענה מאניש ואמר – כל המסובים כאן
ישמעו היטב לדברי ,כי ראיתי כאן ב'עברי טייטש' שב'ונצעק' יש ביד כל אחד להרים קול זעקה אל ה' האלוקים
ולהוושע בכל מילי דמיטב ,אין מצוקה שאי אפשר לצאת ממנה .על כן כל אחד מהמסובים כאן )ושוב פירט אח פלוני,
ואחות פלונית וכו' וכו'( – כולם יזעקו אל ה' ,וישאלוהו כל המסובים מה נצעק ואיך נצעק ,נתלהב מאניש ואמר בתמימות
ובפשטות ,זעקו ג' פעמים אל ה' – כבר אין בכוחו של מאניש לסבול ולהמתין יותר .מאניש מוכרח כבר לבוא בברית
האירוסין ...ואכן הכל החרו אחריו ואמרו ג' פעמים באותו נוסח שנצטוו ממאניש .וכבר רצה האב להמשיך בעריכת
הסדר ,אך שוב החריש אותם מאניש ,ואמר ,ומה יהא עם אחי יעקב אשר אף הוא כבר בן כ"ו שנים ,וכי מן היושר
להמשיך בעריכת הסדר מבלי לסדר לו את זיווגו ,על כן זעקו כולכם בשנית ג' פעמים אל ה' – כבר אין בכוחו של
יעקב לסבול ולהמתין יותר .יעקב מוכרח כבר לבוא בברית האירוסין ...ואכן הכל החרו אחריו ואמרו באותו נוסח.
וראה זה פלא ,מיד ביום א' דחוהמ"פ הציעו לשניהם הצעות שידוכים ,ונתגלגלו הדברים במהירות עצומה ,כגלגל
הנופל במורד הר גבוה ,עד שכבר עמדו שניהם בפני גמר ביום שלאחמ"כ ,אלא שאז נתעורר להם ספק כדת מה
לעשות – אם מותר לגמור ב' שידוכים לב' אחים באותו יום מחשש לעינא בישא ,ושאלו את כ"ק האדמו"ר מוויז'ניץ
מאנסי זי"ע שפסק להם שיגמרו למאניש ביום ג' בשבוע ,ולאחיו 'הקטן' ביום ד' .ובעזהשי"ת הצליח מאניש מאד
בכל דרכיו ,בנה בית נאמן בישראל ,לשם ולתפארת ,ומוכר הוא מאד בעירו כאיש מצליח בעזהשי"ת.
לדידן ייאמר ,כי כל ה'חכמים' אשר בקרבנו ,אם אך ישימו עצמם כ'מאניש' בתפילתם ,ויתפללו ויזעקו אל ה'
האלוקים כמאניש זה אשר לא ידע מ'חכמות' ,אלא בתמימות עצומה התפלל וזעק ,וזכה לקרוע שערי שמים בתפילתו,
אף אנו בגשתנו אל התפילה בתמימות ללא חכמות נקרע את שערי השמים.
עובדא ידענא מכלי ראשון ,באחד שלא מצא זיווגים הגונים לבניו ,השנים נקפו וחלפו כאשר בניו מתבגרים ועיניו
רואות וכלות ,שנה אחת כשנטלו הבחורים 'ברכת פרידה' מרבם הרה"ק ה'לב שמחה' זי"ע טרם נסעם אל אביהם
לחג הפסח ,אמר להם בצחות לשונו 'הלא הבן שואל בליל הסדר ,תשאלו את האב מדוע עדיין אינכם חתנים'...
הבחורים היו בטוחים שבודאי כוונת הרבי שישאלו ויתפללו אל אביהם שבשמים מדוע לא הגיע זמן ישועתם ,אך
בליל הסדר החליט אחד הבחורים לקיים דברי חכמים כפשוטם ,ושטח בפני אביהם את שאלתם החזקה ,מה נשתנה
חלקם שעדיין לא מצאו את זיווגם מכל חבריהם שכבר בנו בתים נאמנים בישראל ,ויהי כשמוע האב המיוסר את
שאלת בניו המיוסרים ,נתעוררו רחמי האב על הבן ופרץ בבכי תמרורים וגרר אחריו את בניו המבוגרים ,ועלתה
צעקתם אל ה' בתפילה ובתחנונים שיזכו כבר להיוושע מצרתם ,וכה בכו במשך זמן עד שאמם התאוששה וצעקה
עליהם שיש לשמוח בחג ואסור לבכות ולהצטער ,מיד קיבלו כולם על עצמם להפוך את הדאגה לשמחה ,והמשיכו
לומר את סדר ההגדה בהתלהבות ,ורק בתום הסדר הציע האב לומר הספרים רביעי וחמישי בתהילים ושפכו לבבם
כמים לפני השי"ת ,ובתוך פרק זמן קצר באו כולם בברית הארוסין.
שמעתי ממרא דעובדא מעשה נפלא אשר היה אצלו בליל הסדר תש"פ ,כי הנה אחד מבניו נישא כבר לפני
שנים רבות ולא זכה להיפקד בברכת הבנים ,ומאוד רצה לקיים בעצמו 'ונצעק' בפשוטו ...אלא שלא היה מסוגל
לעשות זאת בפניו בניו ובנותיו הנשואים .והנה כידוע בשנה שעברה היסב כל איש בביתו מפני ה'ווירוס' שהתפשט
אז בעולם ,וניצל 'שעת הכושר' כשאין איש בבית ...ובהגיעו ל'ונצעק' אמר לילדיו שיצעקו בקולי קולות בתחנונים
מעומק הלב לאבינו שבשמים שיחוס וירחם על אחיהם שיזכה לבנים ,והוסיף לומר שכל אחד יזכיר את שם האח
וב"ב ויאמר בפה מלא שיוושע במהרה ,וראה זה פלא ביום כ' טבת תשפ"א נולדה לו בת במז"ט.
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åðàéöåéù 'åðéáø äùî' åðì ïéà éë ,íéøöîî àöåéä
 ïåëð äæ ïéà êà ,äéìéãá ãçå ãç ìë Y åðéøöîîמדéë ,
ä"á÷äù íéøöîî íúåéäá ìàøùé éðá åëæù äî ìë
úåëæá ÷øå êà äéä íòéùåäì åðéáø äùî úà çìùé
''÷òöðå' éåàøë íéé÷ð íà ,äìà åðéîéá éîð éëäå ,'å÷òæéå
àåáù ìåòôì ìëåð óàå ,úå÷åöîä ìëî ìàâð ãéî éæà
.åðéîéá äøäîá åðé÷ãö çéùî äðéøá àåáé
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כבני חורין – בשמחה וטוב לבב בכל מצב שהוא

åùôð âðòì íãà ìëì éåàø ,ì"äæá 'íåéä øãñ'á áúë
÷éçøéå ,åîöòá úåøéç úåàøäìå äæä äìéìá åôåâå
 äâàã ìë åéìòîמה  øòöåמו  øçà íå÷îî åì ùéùמזïéàå ,
äèè÷ íåù ùãçî äúò øøåòé àìù øîåì êéøö
 äáéøîåמח äçðäå íåìù äéäé ìëä àìà ,מטïúé àìå ,
.ì"ëò .÷åìçì ïéã ìòáì ïåçúô

מד .מרגלא בפומיה דהרה"ק ה'שפע חיים' זי"ע ,שלכן לא נזכר שמו של משה רבינו בכל נוסח ה'הגדה של פסח'
]אלא רק בדרך גררא 'רבי יוסי הגלילי אומר וכו' ויאמינו בה' ובמשה עבדו'[ ,ללמדנו שכדי לזכות לגאולה
שלימה אין בני ישראל זקוקים למנהיג גדול וקדוש כמשה רבינו ע"ה ,רק 'צעקה ותפילה' המקרבת את הגאולה,
כמו שזה גרם לגאולת ישראל ממצרים שנאמר )שמות ב כג( 'ותעל שועתם אל האלוקים'.
מה .וזהו עיקר העיקרים בליל הסדר להיות שמח בחסדי ה' שהוציאנו ממצרים ,וכלשון הזוה"ק )ח"ב מ ,:הוא הזוה"ק
למחדי
זëין ִאיהֵ ֶ ְ ä
àחדוהִ ַ ,
äבההäא ִסäïר ַחֵâי ְ ֶ ְ ָ
מצריםַ ְ ,
àיציאת ִ ְ ַ ִ
âאôŁעי ִ ִ ַ
'éל ַàר ָנֵ ָ ְ ִ ְ Ł
שרבים נוהגים לאומרו בתחילת ההגדה( ָ
àמרי' – 'ãכל בן אדם שמספר ביציאת מצרים,
âחֵâי ְ ָ ֵ
âהאי ִאיהàַ äר ָנַ ְ Ł
מêéאַ ְ ,
âאתי ְâהäא ֵחדָ ֹ ִ ä
לעלמא ְ ָ ֵ
Łàכינôא ְ ָ ְ ָ
ִ ְ ִ ְָ
ובאותו סיפור שמח בשמחה ,מזומן הוא לשמוח בשכינה לעולם הבא שהוא השמחה מכל ,כי אותו אדם שמח
באדונו' ,ופוק חזי שם כמה פעמים נזכר הלשון 'חדאן בפורקני'' ,חדאן בחדוה'.
ועיננו הרואות כי השטן מזמין ומסבב כל מיני תקלות שונות אשר אי אפשר לפורטם כי רבים הם ...והכל בכדי
להעכיר את שמחת היום טוב ,ולהביא את האדם לידי צער ועגמת נפש ,והחכם עיניו בראשו לעמוד על המשמר
לדעת שאין זה אלא עצת היצר ,ולברוח מן הכעס על עצמו או על אחרים כבורח מפי האש...
מעשה נפלא מסופר על הגאון הגדול רבי יצחק הוטנער זצ"ל שהיה מטבעו מסודר ונקי להפליא ,באחת השנים
בליל הסדר הזיז מהמסובים את השולחן ,ונשפך 'כוס יין מלא כברכת ה'' על הקיטל הלבן הבוהק של רבי יצחק
עד ש'אזיל חיוורא ואתי סומקא' ,ללא כל שהות נענה בשלוות הנפש מופלאה ,קיטל ללא יין הרי הוא כיום כיפור'דיגע
מחזור )מחזור של יוה"כ( ללא סימני דמעות...
ומלבד שיש ללמוד מכאן על הזהירות בכבוד הבריות והיאך חס עליו שלא יבוא לידי בושה וכלימה ,נלמד מכאן
לקבל כל 'תקלה' בניחותא ובשלווה...
מו .ואף אם מרגיש ש'שערי אורה' ננעלו בפניו והרי הוא כעץ יבש בלא התעוררות הלב אל יפול רוחו בקרבו ,אלא
ידע כי אין לך חביב לפני המקום כ'לב נשבר'.
וכן הווה מעשה ,עני ואביון מרוד היה רבי שמואל מקארוב זצ"ל ]מחשובי תלמידי הרה"ק ה'חוזה' מלובלין זי"ע[,
קבלה היתה בידו שלא לבקש סיוע ועזר מבשר ודם ,ורק אם יבוא מי מעצמו ויעניק לו ממתת ידו יקח ויקבל .באחד
השנים עמד ר"ש בערב הפסח כשאין הפרוטה מצויה בכיסו ,ולא מצא כסף לקנות אף לכזית מצה וארבע כוסות,
ואעפ"כ לא הסכים לעבור ולהפר קבלתו ,ואכן לא הלך לבקש מתנת איש ,וכך התקרבו ימי החג כשביתו ריקם.
בערב פסח בי"ד ניסן נכנס הגביר רבי שלמה קנסקיולי ז"ל אל ה'חוזה' לקבל ברכת רבו ,ציוה עליו הרבי לשלוח
תיכף את כל צרכי החג להחסיד רבי שמואל ,מיד יצא העשיר ומילא עגלה גדולה ביין ומצות וכל טוב בהרחבה
גדולה ושלחה אל בית החסיד .העגלה המלאה הגיעה אל ביתו של החסיד שעות מעטות לפני התקדש הליל ,לנוכח
הרחבה זה נתמלא ר' שמואל בשמחה גדולה ועצומה על שיזכה לקיים את מצות היום בדיצה וחדוה ,וביותר היה
שש ושמח שלא הוצרך לעבור על הקבלה שלו ולא ביקש נדבה מאיש .לאחר התפילה חזר לביתו מתוך התרוממות
הרוח ושמחה ,וכך ערך את ליל הסדר במוחין גדולים ונשגבים עד מאד ,והרגיש בנפשו שמעולם לא זכה לערוך
סדר כזה...
ויהי ממחרת – בליל שני של פסח ,ויפל אלוקים תרדמה על ר' שמואל ,ויפקח את עיניו סמוך לחצות לילה –
כשהוא עומד לפני תפילת ערבית ,כאשר התעורר בבהלה הוצרך למהר להתפלל תפלת ערבית ובאמירת הגדה ושאר
סדרי הלילה כדי שיספיק לאכול את האפיקומן לפני חצות )כמנהגו להקפיד אף בליל יו"ט שני של גלויות לאכול אפיקומן קודם
חצות( ,ומה מאד התעצב אל לבו על 'סדר' זה שערך בחפזון ומהירות.
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נחŁב ונראה את
ויהי אחר הדברים האלה בנסעו אל רבו ה'חוזה' ונכנס אל הקודש ,פתח הרבי ואמר 'בואו ְ ַ
הסדרים שעשה רבי שמואל ,הסדר הראשון היה במוחות גבוהים כשהוא משוטט בשמי עליונים  -זה אינו התכלית.
אולם בסדר השני שערך ,אין בעולם מי שיוכל לערוך סדר קדוש ונעלה כזה .'...היינו ,שה'סדר' שנערך בלב נשבר
ובלא חשק נתקבל בשמים לרחמים ולרצון יותר מהסדר שנערך ברוח מרוממת.
ורבות יש להתעורר ולהתחזק ממה שמצינו ברש"י על הכתוב )שמות לד כט( 'ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו
אתו' ,וכתב רש"י' ,ומהיכן זכה משה לקרני ההוד ,רבותינו אמרו מן המערה שנתן הקב"ה ידו על פניו שנאמר )שם
לג כב( ושכותי כפי' ,שהנה משה רבינו זכה לראות מה שאין הפה יכול לדבר ואין הלב יכול להשיג ,וכמו שנאמר
'וראית את אחורי' ,וכן 'קשר תפילין הראה לעניו' ,אך מכל אלו לא זכה לקרני ההוד ,אלא קרן עור פניו דווקא
מאותו הזמן בו הניח הקב"ה כפו עליו שלא יוכל לראות ,כי עיקר העלייה הוא מזמן ההסתר והחשכות ולא מהגילויים
וההארות.
מז .וכך אמרו לבאר בפסוק )שמות יג ז( 'ולא יראה לך חמץ ,ולא יראה לך שאור' ,שלא תראה על פניו של אדם
כל חמיצות )פארזויערקייט( ,רק יהיה תמיד מלא שמחת חיים ,בכל מצב ובכל זמן.
ונתנו רמז לדבר כי 'שמייכל' ר"ת לא יראה ימצא לך משהו שאור כלל...
אמנם לזה אמרו חז"ל )פסחים ה' (:שלך אי אתה רואה אבל של אחרים אתה רואה' ,כשיש לאחרים איזהו צרה
או צוקה הגורמת לו להיות פארזויער"ט )בחמיצות ,כלומר בסבר פנים מרות( 'אתה רואה' אותו ,ומשתדל להעלות על פניו
שמחה ותענוג ,להסיר מעליו כל כאב וצער.
מח .וכך כתב החיד"א )מורה באצבע סימן ז( וז"ל' .יראה לי ,שהלילה הזו מאירה כשמש בתוקף באורות עליונים ,ועל
כן היצה"ר עושה לו פותחות ומבקש עילה ליכנס באחד מבני הבית או המשרתת )על ידי המחלוקת והכעס( ,והחכם
עיניו בראשו שלא תנעל הדלת ויעביר הכל ,מוציא מצה ]מלשון מריבה – שיגרש מאתו כל מיני מריבות[ ומכניס
אהבה ,ואשריו' ,עכ"ל.
נוראות כותב הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב זי"ע בספרו 'דרך פיקודיך' )מצוה יג אות ד( 'אפשר מדרבנן ,יש להחמיר
באכילת הפסח שלא להאכילו למי שאמרו רז"ל שהוא כאילו עובד ע"ז ,כגון כל הכועס כאילו עובד ע"ז )שבת קה,(:
וביותר כל המשבר כלי בחמתו יהיה בעיניך כאילו עובד ע"ז' .ולדידן ,שאין לנו 'קרבן פסח' מכל מקום מאד מאד
יש לנו להתרחק משמץ כעס בימים אלו ,שהרי מהרה יבנה בית המקדש וכי יש בינינו אי מי הרוצה שלא לזכות
להימנות עם בני החבורה על קרבן הפסח ,ואף כהיום הזה יש מקום לחשוש )עפ"י דבריו באות ג( דאפשר שאף 'אפיקומן'
אסור להאכילו ,שהרי הוא בא זכר ל'קרבן פסח' ,והדברים מבהילים.
רמז נפלא נתן הגה"ק מוהר"ש פאזען אב"ד שאפראן זצ"ל ,דלכן נהגו גבן שלא לאפות מצות בפסח עצמו ,כי
החמץ מורה על היצר הרע ,והרי בעת האפיה חייבים מעט כעס דקדושה ,כגון ה'משגיח' וכל הממונים שהם גוערים
ומזרזים את כל העוסקים במלאכה ,ומתוקף תפקידם לעמוד על המשמר הם כועסים עליהם כשאינם מזדרזים ,ובחג
הפסח אסור לכעוס אפילו כעס דקדושה ,כי כמבואר במדרש )עיי' ילקו"ש דברים פרק ג( על הפסוק )דברים ד לד( 'לקחת
לו גוי מקרב גוי' ,שבפסח בני ישראל נחשבים כנולדים מחדש ,וידוע שהתינוק הנולד מסוכן הוא יותר מכל הברואים,
וכל דבר קטן שאינו מזיק לגדולים עלול להזיק לתינוקות ...ע"כ ,נאסר לנו אז אפילו כעס דקדושה )ובזה מבאר את
טעם הנוהגים שגם בער"פ אחר חצות אינם אופים מצות ,כי באותה שעה כבר מוטל עלינו לבער את החמץ זה היצה"ר המביא את הכעס ,ולכן אין

לכעוס אז אפילו כעס טוב(.
עבודתו בקודש של האדמו"ר הרה"צ רבי יוחנן טווערסקי מטאלנא זצ"ל בליל הסדר היתה בהתלהבות יתירה
וביראה עילאה )בגנזיו היתה לו כיפה שקיבל בירושה מזקינו הרה"ק רבי זושא מאניפולי זי"ע ,ונהג ללבשה אך ורק בלילה זה ברחימו ודחילו(,
שנה אחת באמצע עריכת הסדר נכנס אחד התינוקות עם בקבוק ביע"ר )בירה( בידו ,ותהום כל העיר – כיצד אירע
שמצאו חמץ גמור בליל הסדר ,אך כאשר הבחין הרה"ק מטאלנא בדבר ,קם תיכף ממקומו בנחת והורה לילד להניח
את הבקבוק על הארץ ,נטל קערה וכיסה בה את החמץ ,ופרס מפה לבנה על הדלי לכבוד יום טוב ,ופנה אל הילד
ואמר לו בחיבה 'הנני מודה לך על שזיכית אותי לקיים מצות חז"ל )פסחים ו' (.כופה עליו כלי' ,וכי נאמרה הלכה זו
לגוים ,בוודאי שהדברים אמורים לישראל ,וברוך המקום שזכיתי לשמוע בקול חכמים '...ונוראות יש ללמוד מעובדא
זו ,דלא מיבעיא שלא איבד עשתונותיו להאשים את פלוני ואלמוני ,ולכעוס על התקלה הגדולה שאירעה בביתו ,אלא
אף הודה לקטן שזיכה אותו לקיים את ההלכה של 'כופה עליו כלי'.
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והגדת לבנך – ליל השרשת האמונה מדור לדור
åéìò áàä úà ïáä ìàùé íàå ,íéøöî úàéöé øåëæì åðà
,äðåîàä éø÷éò øàùå íéøöî úàéöé øåôéñ åì øôñì íéøöî úàéöé øåôéñ Y 'êðáì úãâäå' àåä íåéä úååöîî
 åéðáìנ,ïáä áìá íéøåáéãä åáùééúé àìù íéîòô íå÷î ìëî 'ìàøùé áäåà'ä ÷"äøä øîà øáëå ,
çñôä ìéìá ,ìáà .íìá÷ì øùëåî åðéà íéîòôì éë íéååöî äðùä ìëáù óàù (ùãåç ùàøî ìåëé ä"ã çñôì) ò"éæ
מט .סיפר הרה"ק ה'בית אהרן' מקארלין זי"ע ,שאצל אביו הרה"ק רבי אשר מסטאלין זי"ע היה איש חסיד מורם
מעם ושמו רבי בערצ'י ז"ל ,בכל עניני חג הפסח היה ר' בערצ'י מחמיר בחומרות שונות ,ובפרט באפיית המצות,
שהיה הוא בעצמו שומר על החיטים משעת קצירה ,וכן בהכנת היין היה משגיח על הענבים משעת בצירה לבל
יגע בהם שום ספק ספיקא של חמץ ,ואחר כל היגיעות הצליח לאפות כמה מצות שמורה כדי צורכו ויין לארבע
כוסות ,וכך יצא מביתו בערב החג שמח וטוב לב ,כאשר היין והמצות היו ערוכים על השלחן אשר לפני ה'.
בשעה שהיה רבי בערצ'י בבית המדרש עברה זוגתו )שהיתה אשה קשת רוח( ליד השולחן ונתפס השירצ"ל )סינר( שלה
במפה ,ומבלי משים גררה אחריה את המפה שעל השלחן ,וממילא נפלו המצות ונשברו ,היין נשפך ,ואף הכלים
נשברו .ולא ידעה האשה את נפשה מרוב צער ,ומתוך מרירות עלתה על יצועה בלב כבד על בעלה.
כאשר חזר רבי בערצ'י מבית הכנסת שפכה עליו את זעמה ,והתחילה לצעוק עליו בכעסה שהוא אשם בכל
התקלה הזאת ,שלא הניח את המצות והיין על מקומם הנכון ואיך עשה כדבר הזה ,וברצונה שמיד לאחר החג יתן
לה גט פיטורין וישלחנה לחפשי מאתו ,כל אותו הזמן שמע החסיד חרפתו ולא השיב מאומה ,ואדרבה פייסה
בדברים באמרו' ,מאי שנא אם האשם תלוי בי או בך ,הרי הכל מאתו יתברך' ,ובניחותא הרים את המצות והיין
]הגם שנהג שלא לאכול בפסח ממה שנפל על הארץ ,אעפ"כ לא שת לבו לזאת בידעו שלא עת עתה להרבות
בחומרות כדי למנוע מריבה מתוך ביתו[ ,והתחיל לערוך את הסדר בשמחה ודיצה .למחר נכנס הרה"ק מקארלין
לבית המדרש ,ומנה בפני התלמידים שסדר של צדיק פלוני האיר ופעל בכל העולמות ,ומעשיו של צדיק פלוני
בעולמות אחרים' ,אבל הסדר של רבי בערצ'י עלה על כולנה ,כי איש לא השיג את מה שהוא השיג'...
הגאון רבי משולם איגרא זצ"ל היה מחמיר שלא לאכול מצות זולת הכזיתים שחייב האדם לאכול מן התורה
בליל הסדר )יש 'יחידים' המקפידים על כך -בחששם לחימוץ במצות ,כי אם אין משגיחים עליהן כהוגן בעת האפיה קרובות הן מאד לבוא לידי
חימוץ( ,והיה משגיח מאד על אותן מצות שאכל בליל הסדר למצוות היום ,כשהוא עצמו עומד על גבי עושי המלאכה
שיתעסקו בעבודת הקודש כתיקונה ,ומשעת קצירה עד אחר אפיה היה בוחן ובודק שיהיה הכל בתכלית השלימות
בכל פרטיה ודקדוקיה.
שנה אחת בערב פסח אחר חצות היום רעבו ילדיו לאכול ,ולא מצאה המשרתת מאכל כדי שביעה להשקיט בו
רעבונם )כי כבר שרפו את החמץ( ,לפי תומה ראתה את ה'מצות' ונתנה אותן לילדים ,משהבחינה בכך הרבנית נבהלה
מאד ,שהרי ידעה כמה יגיעות טרח הרב לאפות את המצות כהלכתן ,ומהיכן ישיגו כעת מצות מהודרות כאלו,
ומתוך שחששה ופחדה מקפידת בעלה החליטה לברוח מן הבית ולחזור רק לאחר שישוב מבית הכנסת ,וכך עשתה,
אולם כאשר חזרה הביתה קיבלה בעלה הרב במאור פנים ,הבינה האשה שאינו יודע מאומה מן המאורע ,לכן פרצה
בבכי וסיפרה על המצות שנאכלו בטעות על ידי הילדים ,מששמע כן הגאון השיב בפשטות ובניחותא' ,מה לך כי
תבכי ,וכי אין בבית מצות אחרות'.
הרה"ק מסאטמאר זי"ע היה מספר מעשה זה בהתפעלות ,והיה מוסיף ואומר ,שעיקר החידוש הוא ה'פשטות'
שהיתה בתשובתו ,כי ברוב אמונתו בהשי"ת בתכלית השלימות ,לא עלה בדעתו כלל לכעוס ולהתרעם ,לא על
הילדים ולא על המשרתת ואף לא על זוגתו שאולי לא הצניעה את המצות בשמירה מעולה ,שהרי על האדם
לעשות רצון קונו ,ואם הכי איתרמי ליה שהאכילו את הילדים במצות אלו בוודאי שכך היה צריך להיות ,הרי כך
היה רצון ה'  -שיקיים מצוות הלילה במצות אחרות ,וממילא לא היה לו קפידה כלל ,ולא ראה שום מקום ופתח
שיגרום לו לכעס.
נ .סיפר הגאון רבי אליהו לופיאן ששמע בקעלעם מת"ח ושמו רבי בצלאל ,שהיה אצל סבו בעל ה'מלבושי יו"ט'
בליל הסדר ,לפני ההגדה ישב על מקומו כמה רגעים נרגש ונפעם ,לאחמ"כ הגביה קולו ואמר ,הנה כמו שאנו
עורכים את ה'סדר' אנו ובני משפחתנו כך עורכים אותו כל בני העיר – כצורתו וכמתכונתו ,וכיו"ב עורכים כל בני
המחוז וגם כל בני המדינה ,ואף כל בני העולם עושים כן – במצה ומרור וכל ההגדה .התדעו היכן ראינו 'סדר' זה,
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éäåæå ,úéìëúå ìåáâ íåù éìá ,åéîåçø åéðá Y åðúåà
÷ø åá ùéù éîì íâ ,'ìåàùì òãåé åðéàù' ¯ åðúù÷á
,úòãå äðéá éøòù åì çúô 'åì çúô úà' ,äòã èòî
.äðåîà ïéðòá äáøä ìéëùéå ïéáéå

úà èåì÷ì íäì òééñîä ìåãâ øåà íáìá øøåòúî
òåèðì áàä ãéá çë æà ùé ,èåîú ìá ãúéë äðåîàä
éôë åðá ìà øáãì áàä ìòå ,åéðá áìá äðåîàä úà
ïéà íàå' (ã äðùî é ÷øô) äðùîä ïåùìëå ,åúðáäå åçåë
íéøáãä åèøçé úàæë úòá éë ,'åãîìî åéáà ïáá úòã
äîã÷äá ñôãð) ò"éæ 'ãåãì ïø÷'ä ÷"äâä êéøàä äæ ïééðòá .åééç éîé ìëì äùåã÷ã íùåø åéìò åùòéå åáì çåì ìò
ììäìå úåãåäì áàä úáåç ìò (ãåã éãñç úãâäì
åðîò äùåòù ãñçäå áåèä ìë ìò íéîùáù åðéáàì íéëçäì (íéðáäå áàä) ãçà ìë ãéá àìà ,ãáìá åæ àìå
òá÷é øùà ãò äìåãâ úåáäìúäáå ùãå÷ éùâø êåúî ÷"äøä øîà êëå ,äðùä ìëá åéúåâùä éôëî øúåé
ïáä íàå' ,åðåùìëå ,ä"á÷äá ïîåà úðåîà åéðá áìá ìåàùì òãåé åðéàùå' äãâää éøáãá ò"éæ àæìòáî ã"éøäî
åúåàøá øøåòúð àåä íâ åéáà ìöà äæë øãñ äàåø éøáã úîã÷äá ,'êðáì úãâäå øîàðù åì çúô úà
úðåîà åáìá òåèðì åááìá íùåø äùåòå áàä úåáäìúä ,'êúøåúì åðéáà åðáéùä' íéøîåà åðà ïëìã (åè÷ ç"åà) øåèä
äæáå .' נאåúðåîàî å"ç èåîé àìå íìåòì åðçëùé àìå 'ä íéøáã) áåúëë íä íå÷î ìù åéðá ìàøùé éðáù éøçà
óåñá) øãñä ìéìá ììä úøéîà ïéðòì àúéàã àä øàáî íå÷îì íéðá åðà íàå ,'íëé÷åìà 'äì íúà íéðá' (à ãé
íà ãò íéøîåà éàîù úéá ,øîåà àåä ïëéä ãò' ('ãéâî' úà ãîìì íãà áééç'ù ïååéëîå ,åðéáà àåä ä"á÷ä éøä
åðéòîì ùéîìç ãò íéøîåà ììä úéáå ,äçîù íéðáä åðáéùä' åðà íéù÷áî ïë ìò (.ì ïéùåãé÷) 'äøåú åðá
,ììä úøéîà ïôåà ìò äæá æîøðù ,(:æè÷ íéçñô) 'íéî
.'êúøåúì åðéáà
íâ åçîùéù ãò åøîåàì êéøöù íéøîåà éàîù úéáù
ïëà ,äåöîä úåáäìúäá åðçìåùì áéáñù íéðáäå íàä åéáà ïá ìù åúòã éôì' (íù äðùî) ì"æç åøîà äðäå
íâù' ì"ø ,íéî åðéòîì ùéîìç ãò íéøîåà ììä úéá ïéàù 'íãà éðáá' ÷ø íéøåîà íéøáãäå ,'åãîìî
êåôùì ùãå÷ä úáäìù éùâøá øøåòúé ùéîìçë åáìù éî ïá ìù åúòãå åìëù éôì íà éë íðá úà ãîìì íãéá
éáøá åðéöîù åîëå ,'äçîù êåúî äëáéù ãò íéîë åáì ìáà ,(àøåáä åððçù äîî øúåé äðåáúå úòã åðáì óéñåäì åì à"àù)
äæ äéä àìå ,íéøéùä øéù åøîåàá äëåá äéäù àáé÷ò ãîìì åì øùôà ,úòã íãàì ïðåçä 'íéîùáù åðéáà'
 ולפניהם הגאונים האמוראים, והם ראו זאת אצל אבותם וכן חוזר לדורות הקודמים אחרונים וראשונים,אצל אבותינו
, ועליהם נאמר )שמות יט ד( 'אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים... וכל קודמיהם עד דור מקבלי התורה,והתנאים
 אלא אתם ראיתם, לא בעדים אני מעיד עליכם, ולא בדברים אני משגר לכם, לא מסורת היא בידכם,וברש"י
 ומשסיים החל באמירת ההגדה בהתרגשות ובאמונה – קדש ורחץ וכו' – בהמחשה זאת.אשר עשיתי למצרים
רצה להכניס את כל המסובים למצב שיראו בעיניהם את יציאת מצרים כמו שאירעה עמהם בזו העת )הגדת 'חיים
.('שיש בהם
 ופירש,' פעלת לחוסים בך נגד בני אדם, דוד המלך ע"ה אמר בתהלים )לא כ( 'מה רב טובך אשר צפנת ליראיך.נא
הרה"ק רבי מאיר מדז'יקוב זי"ע )אמרי נועם סדר הגש"פ ד"ה א"י סימן יחץ( שבדרך כלל על האדם לעבוד את בוראו
 כדי שילמדו-  מכל מקום בפני בניו יש לו לערוך עבודתו בגלוי,בסתר ובצנעא ולא לפרסם מעשיו הטובים ברבים
 וזהו פירושא דקרא 'מה רב טובך' שרוב המצוות והמעשים טובים הם בבחינת 'צפנת,ממנו את הדרך אשר ילכו בה
 אולם 'פעלת לחוסים בך' אימתי צריך לפעול ולקיים מצוות, כי היראים עושים עבודתם בסתר ובהצפנה,'ליראיך
. אלו בניו כדי שממנו יראו וכן יעשו לנהוג כמותו,'ומעשים טובים באיתגליא 'נגד בני אדם
 שמצפינים את החלק 'הגדול' ואילו את הפרוסה 'הקטנה' מחזירים בין,'ומרומז כאן בשבירת המצה בסימן 'יחץ
' ומכל מקום 'מנהג ישראל תורה. כי הנסתר צריך להיות גדול מן הנגלה ולכן מצפין את החלק הגדול,המצות
 ללמדנו שבליל הסדר שהוא זמן השרשת האמונה,שהילדים חוטפים את מצת האפיקומן שהיא הפרוסה הגדולה
 ותחוי-  וזהו שתרגם אונקלוס 'והגדת לבנך.ביוצאי חלציו צריך לגלות אף את החלק שמסתיר בכל ימות השנה
. כי בלילה הזה מגלה כלפי חוץ את פנימיותו, פירוש שתראה את הדברים לבנך,'לבנך
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åéìòù åáì ìà íéùéå ,éúîéà åéùëò àì íàå Y äúéîä ç"åà æ"è) 'äá úå÷áãå äçîù ìù àìà øòö ìù éëá
 äèåùô äðåîà êåúî 'ä êøãá åëéùîéù úåøåã íé÷äìנג,
 (á"÷ñ çôø 'éñנב.
øåãì åéúåàìôðå 'ä úåøåáâ ìë úà úàù øúéá øåñîéå
 ïåøçàנד.
ïúðù ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä íùá íéàéáî ùé
'ìèé÷' íéùáåì òåãî äøåú ìàøùé âäðîì íòè
 øåñîì áà ìë áéåçî äæä äìéìá éë ,øãñä ìéìáלילה כיום יאיר – גודל הקדושה הבאה עלינו בלילה הזה
àîåéë àéìéì øéäð äåä àðúå' (.çì á"ç) ÷"äåæá àúéà ,äæá äéåìú ìàøùé úðåîà ìëù ,ú"éùä éñéð úà åðáì
ãâá àåäù 'ìèé÷' ùáìé úåîéìùá ïë äùòéù éãëå
,ä"áå÷ã éåðéã àîò ìë àîçå ,æåîúã äôå÷úã
'äøåàë äëùçë øéàé íåéë äìéìå' (áé èì÷ íéìäú) áéúëã íåé úà åîöòì øéëæé êëáå ,íéëéøëúì äîåãä ïáì
נב .בעיר מאנטשעסטער התגורר יהודי זקן ושמו רבי יעקב יוסף ווייס ז"ל ,הלה עבר את מאורעות הנוראות
ב'מלחמה' ,ונפטר בשיבה טובה זקן ושבע ימים ,מדי שנה בשנה בליל הסדר היה מספר ,שבאותם ימים קשים
היה לו חבר טוב שנשלח יחד עימו למחנות ,והוא היה מחזק תמיד את חברו לבל יפול ברוחו ולא יתייאש מן
הרחמים ,כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו ,ואם חפץ השי"ת להצילם אין מעכב בעדו ,אך הלה לא היה יכול
לשאת את היסורים הקשים שהעבירו אותו על דעתו רח"ל ,ותמיד היה מקנטרו בדברים שקשה מאד להאמין
באלוקים חיים בעת שבני ישראל למשיסה וזדים שולטים בהם ,ואעפי"כ לא איבד רי"י את אמונתו בהשי"ת ,וחזר
ואמר לו שוב ושוב שבסייעתא דשמיא עוד נינצל מגיא צלמות ונצא מאפילה לאור גדול.
לימים ציוו הרשעים על כל הקבוצה להיכנס לתאי הגזים ,באותה שעה פנה חבירו אל רי"י ,ובמרירות שאלו מה
יש לו לומר עכשיו ,אך רי"י לא התפעל ,וחזר על משנתו שגם בתוך ההסתרה נמצא השי"ת ,ואפילו חרב חדה
מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים .לא עבר זמן רב והחייל הרשע הגיע לסגור את הדלת ולא
יכול מרוב ההמון ששהו בחדר ,וכיון שרי"י היה בעל בשר משכוהו חוצה ,ורק אח"כ נסגרה הדלת ומתו כל האנשים
שהיו בפנים ,ונשמתם עלתה בלבת אש קודש השמימה לפני כסא הכבוד ,הי"ד .ואילו הוא ניצל ממות לחיים ברגע
האחרון .והיה מסיים ואומר ,שאמונה תמימה וחזקה זו נשתרשה אצלו כאשר היה סמוך על שלחן אביו בליל הסדר,
שאז היה מעורר במסובין את האמונה בבורא כל עולמים.
נג .מעין הדברים ביאר גם ה'חתן סופר' )בהגדה ד"ה ושאינו יודע לשאול( ,כי לבישת הקיטל באה להזכיר לו לאדם כי
לאחר מאה ועשרים ...יהיה לבוש ב'לבנים' וכבר לא יוכל להוסיף לעצמו זכויות ,אלא יצטרך הוא לבניו שיאמרו
קדיש לעילוי נשמתו ויעשו מצוות עבורו ,ומוכרח הוא לחנכם כדבעי ולהשפיע עליהם לילך בדרך התורה והמצוות,
והזמן מסוגל לזה ביותר בליל הסדר.
גם הגאון רבי שמעון שוואב זצ"ל ביאר על זה הדרך ,שהנה פעמים הרבה מזהיר האב את בניו לעשות דבר
פלוני אך הבן מרגיש באביו שאינו מדבר אלא מן השפה ולחוץ ,ואין פיו וליבו שווים ,אמנם כשהאב מצווה מחמת
מיתה אין ספק בדבר שדבריו נובעים מן הלב ,כי אין אדם מנחיל שקר לבניו בשעת מיתה ,על כן נהגו ללבוש
קיטל בליל הסדר ,שהוא ליל השרשת האמונה בזרעו אחריו ,להיות דומה למי שלובש תכריכים ,וכמי שאומר לבניו
'הנה אנכי הולך ל ,'...וזה צוואתי ורצוני האמיתי שתהיו מאמינים בכל לב ונפש באבינו שבשמים.
נד .כיוצא בזה הוי מעשה אצל הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע ,שבשנה אחת טרם פשט את ה'קיטל' פנה אל המסובים
ואמר 'היום לובשים את ה'קיטל' ואחר הסדר פושטים אותו ,אך דעו נא  -יבוא יום שמלבישים בגדי לבן ולא
יפשטוהו עוד.'...
וכבר אמר הרה"ק הרבי ר' שמעלקא מניקלשבורג זי"ע ,כי אילו היו מחזירים 'מת' מהעולם העליון להאי עלמא
לכמה שעות בלבד ,הרי אין כל ספק שהיה 'המת – החי' ממהר כל עוד רוחו באפו לבית המדרש ומנצל כל רגע
ורגע בריבוי תורה ומעשים טובים ,ולא היה מבזבז אפילו רגע אחד לשוחח עם חבריו משכבר הימים ב'חדשות'
ובשאר דברים בטלים ...כן הוא הדבר גם בליל שימורים ,אשר קודש הוא לה' וכל רגע ורגע בו יחשב להון יקר
אשר לא יסולא בפז ,ובכדי שלא נבזבז אותו על דברי שטות וכדומה התקינו ללבוש קיטל ,כדי שנצייר לעצמנו
כאילו שלחו אותנו מעולם העליון למשך כמה שעות ספורות...
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)åàøå ,÷æçå øéãà åøåàù Y æåîú úôå÷úá íåéë øéàî äéä äìéìä åúåà
úà ùéðòî ä"á÷äù ìëä

 (íééøöîäנה.

äìòî ìù àéìîôä ìëå ä"á÷äù (:î á"ç) íù øàåáîå
ìàøùé éðá úãåáò åéæ íòåðá úåæçì íéãøåé
 äæä äìéìáנו )÷øôå à ÷øô úåöîä âç øòù 'íééç õò éøô'á ò"òå
íéëìîä éëìî êìî éðôì åúéáá áùåé íãàäù àöîðå ,(ç
 ùîî åòîùîë åèåùôנז.åéáâ ìò ãîåò ìåëéáë ä"á÷äå ,

ò"éæ 'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä ùøéô ïëå
äðùîä ïåùì åäæå' (àåää äìéìá ä"ã çñôã 'á íåéì
),äîåãëå 'åì ïéâæåî' (.æè÷ íù) ,'åéðôì åàéáä' (.ãé÷ íéçñô
]'åéðôì'[ã àìà ,øúñð ïåùì ¯ 'åéðôì' åè÷ð òåãîå
÷äìéìä úååöî øãñ åéðôì íéàéáî ,ä"á÷ä ìò éà
éðôì ïéâæåîäå ïéàéáîä íä ìàøùéå ,úàæä äòùá
 ä"á÷ä êìîäנחåéðôì øîàðå' ïðéøîàãë 'åéðôì' åäæå ,
 'äùãç äøéùנט.
)çñô éæîø

נה .מה גדלה מעלת זה הלילה ,כי הנה במצות שבת קודש מצינו שאמרו חז"ל )שבת י' (:אמר לו הקב"ה למשה,
מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ,ואני מבקש ליתנה לישראל ,לך והודיעם' ,משמע דאע"פ שקדושת
שבת גדולה היא עד מאד והיא באה מ'בית גנזיו' של הקב"ה ,מ"מ אפשר להודיע ולהסביר לבני ישראל את קדושתה,
אבל גבי מצות סיפור יציאת מצרים אין לנו כל השגה ,וכמו שאמרו 'וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה
משובח' ,והיינו ,כי אין סוף לשבח שמשתבחים המספרים ,וכמה שנוסיף לספר מניסי יציאת מצרים לא נצליח להשיג
ולהבין גדולתם וקדושתם.
והדברים מפורשים ב'זרע קודש' )להגש"פ ,סוד"ה וספרתם לכם( להרה"ק רבי נפתלי מראפשיץ זי"ע שעל ידי עמל ויגיעה
יש ביד בני ישראל להשיג אפס קצהו מקדושת השבת ,אולם בסיפור יציאת מצרים הרי אמרו 'אני ולא מלאך ,ולא
שרף' ,אמור מעתה ,אף המלאכים והשרפים אינם מסוגלים להבין ולהשיג ,וכ"ש לבשר ודם שאי אפשר להגיע אפילו
לנגיעה קטנה כי הוא עמוק מני עמוק ,ולכן אמרו 'כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח' – ולא נתנו
'שיעור' ל'מרבה' כמה ירבה וכבר אי אפשר לו להיות יותר משובח.
נוראות מצינו בדברי הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין זי"ע ב'פרי צדיק' )פסח אות טז( ,שהנה נאמר )ישעיה ל כט(
'השיר יהיה לכם כליל התקדש חג' ,והתם איירי בשיר שלעתיד לבוא )עי' בתוס' פסחים קטז :ד"ה ונאמר ,בשם המכילתא פר'
בשלח ,סוף פסוק אז ישיר( ,ושיר זה יהיה כמו 'ליל התקדש החג' ,ואלמלא מקרא כתוב היה קשה לאומרו ,דהא מי נתלה
במי הוי אומר קטן נתלה בגדול )תענית ז ,(.נמצא שהשיר דלעתיד לבוא יהא דומיא כליל התקדש חג ,אלא כי לעתיד
לבוא יתבטל היצר הרע מן העולם ,ואם כן אין חידוש באותו שיר שיאמרו ,אבל בזמן הזה שעדיין העולם בשליטת
היצר הרע הוא חידוש גדול שזכו ישראל לבער את השאור שבלב .ומסיים' ,דכן הוא בכל שנה ושנה ,בלילה זו
מתחדש בלב ישראל לבער היצה"ר ,שצריך לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים ,וכמו שהרגישו אז השמחה
צריך שירגיש בכל דור ודור.
נו .לפני כמה שנים ,בעת שמכר הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל את החמץ אצל הגאון רבי שמואל הלוי
וואזנער זצוק"ל כמנהגו ,אמר לו בלכתו ,שיעזור השי"ת ונזכה מחר ]בליל הסדר[ להשראת השכינה ,נענה הרב
וואזנער ואמר 'להשראת השכינה ודאי נזכה ,שכך מבואר בזוה"ק שכל הפמליא של מעלה באים לשמוע סיפור יציאת
מצרים מישראל ,אבל צריך לבקש לזכות שהשראת השכינה תישאר אצלנו לאורך ימים ולא תסתלק חלילה'...
נז .שמעתי מחכם אחד ,שבכל השנה אמרו בגמרא )ברכות ג' (.אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם' אך כל זה
אינו אלא בכל השנה ,משא"כ בלילי פסחים ,כי אז אכן יושבים על שולחן אבינו שבשמים.
וכעין מה שמצינו להלכה )שו"ע סי' תע"ז ס"ב ובמ"ב סק"ח( שבליל הסדר 'אתכא דרחמנא סמכינן' – סמוכים אנו על
'שולחן' הקב"ה.
נח .ואכן כל פרט ומעשה שנוהגים ישראל קדושים לעשות ולומר בלילה הזה ,הן מצד הדין והן מצד המנהג,
יסודתם בהררי קודש ,ופועלים ומעוררים דברים נשגבים בגבהי מרומים ,ואין לנו השגה כלל מה אנו פועלים
בלילה זה.
כתב המהרי"ל )מנהגים תחילת ליל הסדר( וז"ל .דרש מהר"י סג"ל כתיב )משלי כח יד( 'אשרי אדם מפחד תמיד' ,וכתיב
)תהלים קיב ז( 'משמועה רעה לא יירא' קשיין קראי אהדדי .אלא ר"ל' ,מפחד תמיד' אל דבר מצוה לעשותה כתיקונה,
כך יהא כל אדם חרד באימה לקיים מאמר חכמים שתקנו מצות הסדר וההגדה ,ולא יהא הדבר קל בעיניו ,אף אם
כמה דברים יש בסדר שנראה בעיני האדם שאין הקפדה בהן ,ישכיל בדעתו לקיים ,שאין שום דבר ריק בהן.

באר הפרשה  -פסח

àéáî ãåò
øúñà) ë"äò (.åö÷ ìä÷éå) ÷"äåæä éøáã úà àéáî
úòù òéâäá äìéì ìëáù 'ïúéáä úðéâî áù êìîäå' (ç ,æ
íé÷éãöä íò òùòúùîå 'ïãò ïâ'ì ñðëð ä"á÷ä ,úåöç
éðá íò úåéäì ìåëéáë àåä ãøåé äæ äìéìá ìáà .íù
.äæä íìåòá äìéìä úååöîá åðåöø íéùåòä ìàøùé
)(ìëàú úåöî ä"ãá â"äáù ,íéãòåîä ÷ìç ù"àôú

äëìäì íéòâåð íäù àìà ,àîìòá úåâìôä åìà ïéàå
ïîéñ á"ðùîá àáåä) ä"ìùä áúëù éôëå ,äùòîìå
,äãâää úøéîà úòá äáéñäá íéáùåé ïéàù (à"ò÷ñ âòú
,åðéáâ ìò ãîåò ä"á÷äù éðôî ,øáãì íòè åðúðù ùéå
 áéñî åðéàù åáø ìöà ãéîìúë åðà éøä ìåëéáëåס.
ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä áúë úåàøåð
íéëôäð ìàøùé éðá éúáã (åàåáú éë ä"ã á"ñ÷ú

)â"äáùì úåùøã

àì

÷éæçî èòåî' øîàð åá ,ùîî 'ùã÷îä úéá'ì äìéìä äæá
,íéçåø íéååçúùîå íéôåôö íéãîåò Y 'äáåøîä úà
êøáúð ïåæîä íâ ,íå÷îä éì øö íãà øîà àì íìåòîå
òåãî øàáî äæáå ,íéáøì ÷éôñî èòåî úåéäì åá
ïî àìäå ,'ìåëéå éúé ïéôëã ìë' äîéðô úéáá íéæéøëî
åãåòá ¯ úéáøò úìéôú øçà ãéî ïë æéøëäì äéä éåàøä
(ì"æå) àìà ,íéáòøä íééðòä åäåòîùé ïòîì ,ñ"ðëäéáá
éîùâä äæä íìåòá íå÷î ÷éæçî åðéà äùåã÷ä íå÷î éë
éã àéðò àîçì àäë' øîàîá áùåç éðà äæå ...ììë
éðåòå éåðéò ìù ìëàîä àåä äæ(ù åðééä) 'àðúäáà åìëà
ìëàîä åîöòá àåäå ,éåðéòå ïåáòø úîçî íéøöîá åìëàù
åðéìò äôåç 'ä úëøá úåéäá åá íéçîùå íéìëåà åðàù
àìù é"ôòà àìà ãåò àìå .åéúåàìôðå åéñéð åðøôñá
,ìåëééå éúéé ïéôëã ìë ¯ î"î ,åðéëøö (éãë) àìà åðëä

שנה אחת כאשר סידר האדמו"ר רבי שלום משאץ זי"ע את קערת ליל הסדר ,נענה ואמר ,בספרי מקובלים
האריכו בסדר עריכת הקערה ,היכן לשים ולהניח כל דבר ודבר ,כי זה מעורר דין וגבורה ,וזה רחמים וחסדים ,ברם,
אנשים פשוטים אנחנו ואין לנו השגה ועסק בנסתרות ,ומכל מקום עלינו לדעת שעל ידי הפעולות והמעשים בעולם
הזה גורמים 'מהפכות' בכל העולמות העליונים.
והסביר בדרך משל ,לריחיים של חמור ,שהבעלים נותן עול על החמור והוא הולך ומושך את האבן הגורמת
לגלגל את הריחיים אשר שם החיטים נטחנים ,החמור שאינו בר דעת תמה מדוע מוליך אותו בעליו סחור סחור
לשאת אבן גדולה ללא תכלית ,בשלמא אם היה מבקש ממנו להוליכו לעיר רחוקה ניחא ,אך מדוע מתאכזר עליו
ומעבידו ומענה אותו בעבודת פרך בחינם ,אולם האמת שרק 'חמור' חושב כך ,כי תועלת גדולה יש בכך  -שעל
ידי משא האבן גורם לגלגל ולטחון החיטים יפה יפה ,ועי"ז ירוויח בעליו את מטה לחמו ,כמו"כ אנו ,ע"י סידור
הקערה פועלים גדולות ונצורות בשמים ממעל ,אך בל נהיה כחמורים אשר שכלם רפה ומבטם מצומצם.
כמעשה הלזה היה גם אצל הרה"ק הנתיבות שלום זי"ע בעת שסידר את ה'קערה' ,ואחד מהמסובים שאלו ,מהו
עניין 'זרוע – חסד' ,כיצד הנחת הזרוע פועלת וממשיכה חסד .ענה לו הרבי ,הנה יושב לו הטייס הנוהג במטוס
)עראפלא"ן( ,כשהוא משתמש בכפתור מסוים מיד מתרומם המטוס ועולה עד שמי מרומים ,וכי הוא מבין כיצד נעשים
הדברים ,מדוע כפתור זה מרומם אותו ומשנהו מוריד אותו עדי ארץ ,לא ולא) ...שהרי אינו אלא בקי בתורת ה'הנהגה' אבל
הוא לא בנה את המטוס( .אלא כך הוא מציאות הדבר ,ע"י כפתור זה יארע כן וע"י השני יארע להיפך .כן הוא גם
לעניינו ,אף אם אינך מבין סוד הדברים אך מאמינים אנו באמונה שלימה שכל פעולה ופעולה פועלת גדולות ונצורות
בעולמות העליונים ,ומגביהה גם אותנו עד שמי מרומים.
נט .מקובל על הרה"ק רבי יחיאל מאיר מגוסטינין זי"ע שלא היה יכול לישן בליל הסדר ,והסביר טעמו במשל,
לאחד שנודע לו ששמו עלה בהגרלת ה'לוטו' וזכה בסכום עצום של אלף אלפים דינרי זהב ,הרי פשוט הדבר
שמרוב אושר והתרגשות לא יוכל האיש להירדם ,והכי נמי בחג המצות מתעשר כל יהודי בעשירות נפלאה ברוחניות,
ומי יכול לישן בעת כזאת.
ס .על הגאון רבי שמעון שקאפ זצ"ל מקובל ,שבליל הסדר היה עושה 'תענית דיבור' לבלתי יכשל בדיבורים בטלים,
וטעמו ונימוקו עמו ,דהא כתיב )שמות יב יב( 'ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה'  -דהיינו הלילה שאנו עומדים בו
עכשיו ,ודרשו חז"ל 'ועברתי  -אני ולא מלאך אני ולא שרף' ,נמצא שהקב"ה בכבודו ובעצמו שוכן בתוכנו ,ואיך
יעז בשר ודם לדבר לפני המלך דברים של מה בכך.
וכבר כתב השל"ה הק' )מסכת פסחים ,נר מצוה( בזה"ל ,על כן ראוי לאדם להיות נזהר שלא ידבר בלילה זו שום שיחה
משיחת חולין ,ויזהיר בני ביתו על זה ,ולא יהיו נפרדים מדבקות השי"ת רגע כמימרא ,רק יתעסקו הכל במצוות הלילה
הזה ובסיפורי ניסי מצרים לפרסם אותם לבני ביתו.

áì

באר הפרשה  -פסח

äæá íéøåôéëä íåéë àåä íéøåîéù ìéìå íééñîå ,äøåú íå÷îáå] ...íéàáä ìëì ÷éôñî 'éäéå ,çñôéå éúéé êéøöã ìëå
.øúñð íäéðù íòèå ,ïéðòä
ìöà äéäù åîë äáøúéå äëøáä åá èåìùú áúë øçà
íå÷îå åðéúøéã íâ .['ïîù êåñà'á úéîðåùä äùàäå òùéìà
 åðúéá äúò úåéäì éë ,àáä ìëì ÷åçã äéäé àì åðáùåîבצאתי ממצרים – אף הפחות שבפחותים מתעלה בלילה הזה
עד רום המעלות
ïéòî àåä éøä åéúåàìôð øåôñå ,ìåãâä åîù ùåã÷ íå÷î
íùá (àé ô"ùâä) ò"éæ 'ìàøùé çîùé'ä ÷"äøä áúë úåùøãî éúáå úåéñðë éúá íéãéúò éë ,äùåã÷ä õøà
àúùä åðééäå ,(.èë äìéâî) ìàøùé õøàá òåá÷ì ìáááù
ïéàã ,ò"éæ øãðñëìàî ìàéçé éáø ÷"äøä åéáà
äðååëä ('øîåà àåä äî òùø') äãâää ìù 'òùø'äù øîåì .ìàøùé õøàá òåá÷ äæä úéáä 'éäú äàáä äðùì àëä
äîãîå ,äáåùúäî ùàåðù éîì äðååëä àìà ,øåîâ òùøì
äìçðå ÷ìç åì ïéà øáëå ,åúåå÷ú äãáà éë åùôðá íéâäåð (ìèé÷ä úùéáì ïéðò ô"ùâä) ì"øäî éøáãî ãîìå àö
éë Y ø÷éòá øôåë àåäù åøîà äæ ìòå ,ìàøùé ììëá åîë øãñä úãåáòì çñô ìéìá ïáì ãâá ùåáìì
¯ åì úåðòì êéøöå ,ìàøùé ììëî åîöò úà àéöåî íéðôìå éðôì åñðëäá ïáì éãâá ùáåì â"äëä äéäù
ãéçé ìëì 'íéøöîî éúàöá éì 'ä äùò äæ øåáòá' äæ äìéìá éãåäéå éãåäé ìë úùåã÷å úìòî éë ...ë"äåéá
è"îá íéò÷åùî ìàøùé éðá åéä íéøöîá íâ éë ,ãéçéå íéùã÷ éùã÷ì ñðëðù úòá ìåãâ ïäëä úîâåãë àåä
 íéøåôéëä íåéáסאäìéôàî íàéöåäå ä"á÷ä íìàâ ë"ôòàå äàîåè éøòù éøúñå íé÷åîò úåãåñå íéðéðòá êéøàîå ,
ומהאי טעמא מפרש ה'ערוגת הבושם' זי"ע )הגדת 'הלל נרצה' הא לחמא( ,שעל כן פותחים את ההגדה באמירת 'הא
לחמא עניא' בלשון ארמי ,ללמדנו שבליל הסדר אין האדם זקוק למלאכי השרת שיעלו את תפלתו לפני כסא הכבוד,
ואין זה כשאר תפילות שאמרו חז"ל )שבת יב' (:כל השואל צרכיו בלשון ארמי אין מלאכי השרת נזקקין לו ,לפי שאין
מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי' ,מפני שהשכינה שורה בביתו של כל יהודי ויהודי ,והוא יתב"ש שומע ומאזין
בכבודו ובעצמו לדברי בני ישראל ולכן אפשר להתפלל אף בלשון ארמי ]כעין המבואר שם ,דבחולה אפשר להתפלל
בלשון ארמי כי שכינה למעלה מראשותיו[.
הוסיף על כך חכם אחד ,שלכן אומרים בסיום הסדר פיוט 'חד גדיא' שגם הוא בלשון ארמי ,כדי ללמדנו שהשכינה
הקדושה בתוכנו מרישא ועד גמירא ,ובכל זמן עריכת ליל הסדר יש השראת השכינה בבתי ישראל.
ולא זו בלבד ,אלא מובא משמיה דה'חוזה' מלובלין זי"ע ,שעל כן תיקנו לומר 'חד גדיא' בלשון ארמי שהוא
'לחש' כנגד עין הרע ,כי אחרי התגלות והארה כזאת איכא למיחש שמא יקנאו המלאכים בכנסת ישראל ,ועל כן
הקדימו רפואה למכה לבטל הנזק שבא על ידי עין רעה ,ולמדנו מכאן שבני ישראל מתעלים במעלה גבוהה מעל
גבוהה עד שיש לחשוש שמא יקנאו בהם המלאכים ,והדברים מלהיבים.
סא .בזה הסבירו מנהג צדיקי בית בעלזא זי"ע ,שהיו נוהגים לספוק כף על כף קודם אמירת 'מה נשתנה' ,והיינו
טעמא ,כי הכהן גדול נצטווה ללבוש מעיל שתלויים בו פעמונים ומפורש טעמא בקרא )שמות כח לה( 'ונשמע
קולו בבואו אל הקודש' ,ודומיא להכי סופקים כפים להשמיע קולות בבואנו אל הקודש.
מעתה בין נבין גודל האור שזכו לו הצדיקים בליל הסדר ,כי התקדשו בקדושה עילאה ביותר עד שלא יכלו
להביט בתואר קדשם ,וכפי שהעיד הרה"ק ה'אבני נזר' זי"ע על חותנו הרה"ק רבי מנחם מנדל ה'שרף' מקאצק זי"ע
שכל השנה היה לו תואר של מלאך ה' צב-אות )תואר זה כותב על חותנו בתשובותיו אבה"ע סימן קכב אות מ( ובסדר ליל פסח
היה תואר פניו כאחד משרפי מעלה.
ועוד אמר ,כי בליל פסח היה חותנו הקדוש כל כך מורם מזה העולם ,מה שאפי' ביום כיפור לא ראו אצלו
כזאת ,ופעם אחרת אמר כי היה חותנו הקדוש מופשט מענייני העולם וגבוה מהם ,עד שבחציו השני של הסדר
יצאו מפניו ניצוצי אש ממש )ראה כל זה באביר הרועים אותיות עג ,שמד( ,וידוע שה'אבני נזר' לא היה אומר גוזמאות ולשונו
לא היתה 'לשון מליצה' כלל ,וכמו"כ חישב מאד בנתינת תוארים ,וכל דבריו היו מדודים ומדויקים.
סיפר הגה"צ רבי עקיבא סופר גאב"ד פרעשבורג זצ"ל על זקנו הגה"ק ה'חתם סופר' זי"ע שבליל הסדר בערו פניו
כלפיד אש והיו מאירים כשמש בצהרים .וכשסיפרו בנותיו של החת"ס להרבנית חוה לאה ע"ה מחברתו בקודש של
הגה"ק ה'כתב סופר' זי"ע ,כי אי אפשר להביט אל מראה אביהם בלילה זה מגודל האור המבהיק מפניו ,סברה כי
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àìà ,êøò éø÷é íéìåãâ íéùðà à÷åã åàìå ,úåéîùâá ïéîàäì ìàøùé ùéà ìë áéåçî äúò ïëå ,ìåãâ øåàì
ìåëé ãçà ìë ,êøò éúåçô íéñâäå íéáòä íéùðà åìéôà Y íåéäë íâ éë ,'à÷ééã 'éì' 'ä äùò äæ øåáòá' øîåìå
áìä úà øøåòìå äæá ïéîàäì íéáééçå ,åëøò éôë ç÷éì éî åìéôà ìåãâ øåàì äìéôàî íéàöåé äæä äìéìá
.ì"ëò ,ù"áúé åéìà áø÷úäì éãë äáåùúá
 áöîä ìôùá àöîðå ò÷åùîùסב.
,íéáâùð íé÷éãöì éìéî éðäã åùôðá íãàä äîãé ìàå
åîëå ,åðéà äæ éë ,äæ ìë êééù àì ïãéãì ìáà
åðì àöåéä' .ì"æå (:äô ãåîò çñôì) 'ïøäà úéá'á áúëù
úåìéìî ç÷éì ìåëé úîàá 'ä úà ãáåòù éîù ,äæî
ïäå úåéðçåøá ïä ,äáøäå äáøä íéøãñ ìù åììä

àùàå' (ã èé úåîù) áåúëä ïî êëì æîø úúì øùôàå
úà ä"á÷ä ìéùîäù ,'íéøùð éôðë ìò íëúà
,àîè óåò àåäù óà Y øùðä éáâ ìò äàìòäì äìåàâä
ìåëé úåðååòá àîèðù éî óàù ,àá åðãîìì ,äáøãà éë
 íéáù ìá÷ì äèåùô åãéå ,ù"áúé åéìà áø÷úäìסג.

אך גוזמא היא זו ,אולם בבואה לפניו ניסתה ולא יכלה להסתכל בפניו ,עד שאמרה שכשם שאי אפשר להביט אל
השמש ביקידתה בשעות הצהרים ,כך לא היה אפשר להסתכל בפני חותנה הקדוש.
אגב אורחא ,הנה מקום איתנו להתבונן בדרכי הצדיקים ,כי הגם שבערו כלפיד אש ממש אך מכל מקום סיפרו
ביציאת מצרים ולא 'שרפו באש' את המסובים על שולחנם ...ומכאן ילמד כל אחד ,שאף אם 'בוער באש' ונמצא
ב'עליונים' וכולו אומר קדושת החג ,מ"מ יזהר שלא יבוא מחמת כן לידי כעס ומריבה ולשריפת נשמה בגוף קיים,
ודי בהערה זו.
סב .סיפר החסיד הישיש רבי משה בוים ז"ל שעוד זכה להסתופף בצל קדשו של הרה"ק ה'ישמח ישראל' זי"ע,
כי בחצר אלכסנדר היו כל החסידים כולם משתתפים בעריכת הסדר של האדמו"ר )'קיטל' מיוחד היה להם שבו תפורים
כיסים גדולים עבור המצות והיין( ,ומידי שנה בשנה כשנכנס ה'ישמח ישראל' לערוך את הסדר היו פניו חוורות כמראה
הסיד ,וחרדת אלוקים נפלה על כל העם – חרדה שאי אפשר לתארה ,כך ניגש אל ראש השולחן הניח הקערה
והחל זועק בקול גדול ליל התקדש חג ,ליל התקדש חג ,שוב ושוב עד שפניו בערו כלפידים בשלהבת אש קודש,
ואמר 'א איד וואס גלייבט נישט ,אז אין דעם נאכט גייט מען ארויס פון די נידריגסטע בחינה ביז צום עכסטען
מדרגה ,איז ער דער רשע וואס די הגדה מיינט ]מי שאינו מאמין שניתן לעלות ולצאת בזה הלילה מהשאול תחתית
הנמוך ביותר עד המדרגה העליונה ביותר הוא הרשע המוזכר בהגדה[ ,ופניו החוורים נהפכו לאדומים כאש ודפק
בחזקה על השולחן עד שכל הכלים נרעדו מחוזק ההכאה.
וכבר העירני חכם אחד ,כי ביתר עומק מצינו עוד לימוד נפלא בדבריו ,שגם השרוי בשאול תחתיות עדיין אינו
מכונה 'רשע' שבהגדה ,מתי ייקרא כן  -רק המתייאש ממצבו ואינו מאמין שבידו לצאת משם בלילה כזה ,הוא הוא
ייחשב כ'רשע' שבהגדה.
איתא ב'ישמח ישראל' )לשחוה"מ ד"ה הנה אמרו חז"ל( ,שהנה בשבת חול המועד פסח מפטירין מענין ה'עצמות היבשות'
שהחיה יחזקאל הנביא ,וב'טור' )או"ח ת"צ( כתב כי איתא מרב האי גאון שבפסח תהיה 'תחיית המתים' .ומבאר הישמח
ישראל דקאי על אלו האומרים נואש לעצמם ,וז"ל יבשו עצמותינו ואבדה תקוותינו – אין לנו עוד חלק ונחלה
מאבינו שבשמים .אבל באמת אינו כן ,אלא עצמותו של כל יהודי חי וקיים ,אין לו אלא להחיותם ...ומבאר שם,
שהחג הקדוש הזה מסוגל לזה כמו שאנו אומרים )פיוט לפר' החודש( אמיץ לעורר מרדם ישינים.
סג .וכה גדולה הוא 'רוח הטהרה' היורדת בליל זה על בני ישראל ,עד שהביאו הפוסקים )ט"ז ומג"א או"ח סימן תעב
סק"ב( את דברי המהרי"ל )הלכות סדר ההגדה עמוד פח( ,שבליל פסח מותר להשתמש על השולחן במשכונות של
גוים ולשמוח בראייתם ,ורבים תמהו ,דאף שאולי מצד הדין ליכא איסורא ליהנות מצד הנחתם על השולחן ,אך
מסברא אין ראוי שיעלה דבר טמא של גוי על שלחן מלכים זה שלחן הסדר אשר לפני ה' .ומבאר ה'חתם סופר'
בדרשותיו )שבה"ג ,ח"ב דף רנה( שהקב"ה השפיע קדושה על בני ישראל בלילה ההוא עד שנתבטלו כל כוחות הטומאה
בתתק"ס חלקי הקדושה )כי תתק"ס היינו שיעור מקוה ,וזה טיהר הכלים( .ולכן בכל ליל פסח מותר להשתמש במשכונות של
עכו"ם ,כי חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יוצא בפועל ממש בכל שנה ושנה ממצרים ,ונמצא עומד באותו
מקום ובאותו זמן ,לכן גם עתה בזמן הזה אין שולט בנו כח הטומאה ,וכלשון החת"ס ולכן בכל ליל פסח מותר
להשתמש במשכונות של עכו"ם כי אז מכח ההתלהבות הסיפור יציאת מצרים לא ישלוט בנו כח הטומאה אעפ"י

ãì
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ïåùìî ,'çñô' âçä íù ìù úåòîùî ø÷éò äæ éøäå ,ô"÷ú çñôì úåùøã) ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä øîà ïëå
õåô÷ì ãçà ìë ãéáù åðãîìì ,äöéô÷å âåìéã
úà úåàøì íãà áééçù åîë äðäå .ì"æå (åúìéçúá
 úåáø úåâéøãî íãà áééç ïë åîë ,íéøöîî àöé àåä åìéàë åîöòסדúåìòì åçåëáù äîî øúåé äáøä ,
 äìåë äðùä ìëáסה.
äøæ äãåáò éãáåòî äéä àåä åìéàë åîöò úà úåàøì
'ìéçúä äìéìá íåéäå .åúãåáòì íå÷îä åáøé÷ 'åéùëòå
 àîéé÷ øá øåàä åì øàùé óàåסוúôù'á àúéàãë ,
,äìéìä åúåà úåâåäðä úååöîá äìéçúá 'ä úà ãåáòì
...íéøåîéù ìéì .ì"æå ,(íéøåîù ìéì ä"ã á"ðøú) 'úîà
.ì"ëò
ìò äøéîù øàùð çñô ìéìîù ,(áî áé úåîù) íúåøåãì
ïë åîë ,úåøåãì íéøåîù æà äéäù åîë ,äðùä éîé ìë
øùà' úëøá íéëøáîù íòèä øôåñ íúçä øàáî äæáå
äæå .äðùä éîé ìëì åæ äìéìî äøéîù øàùð äðù ìëá
ì"éé÷ úååöîä ìëáù óà ,'ãéâî' óåñá 'åðìàâ
.äðùä ìë ìò äöîäî ÷ìç øéàùäì ¯ ïîå÷éôàä æîø
øâá íâ åðéöî éë ,'íúééùòì øáåò íäéìò êøáì êéøöù
äæ éðåò íçì éãé ìò øåëæú ïòîì (â æè íéøáã) áéúë ïëå
åðéà ïëì íãå÷ éë àîòè åðééäå ,äìéáèä øçàì êøáîù
.êééç éîé ìë
øâì íéîãð åðà êëå ,àåä éøëð ïééãòù êøáì ìåëé
úøàôú'ä ÷"äøäî úåùøåôî àúéà åìàä íéøáãë íéáùçð åðà éøä î"éöé øåôéñ øçàì ÷øå ,äúò øééâúîù
íéøåîéù ìéì' ,ì"æå (ìåãâä úáùì) ò"éæ 'äîìù
.(ù"ééò ,úåéùå÷ äîë ãåò äæá áùééîå) êøáì íéìåëéå íéãåäéë
שלא נטבלו ...והקב"ה הפליא בחסדו ונשא אותם על כנפי נשרים משערי טומאה והביא אותם אל מ"ט שערי
קדושה ,עכ"ל.
סד .ונרמז זאת ב'כרפס' ,שכל השנה הריהו טמון באדמה ,ורק ה'עלים' יוצאים מלמעלה ,ואעפ"כ בליל פסח מוציאים
אותו מעמקי האדמה ומתהפך להיות חפצא של מצוה  -לעלות על שלחן מלכים זה שלחן הסדר ,וכיו"ב ביד
כל אחד להתעלות מבירא עמיקתא לאיגרא רמא למעלה למעלה.
והכי הוה מרגלא בפומיה דהרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע על ה'צנון' הנלקח ל'כרפס' )לפי כמה מנהגים( ' -כל השנה
ביסטו גיווען ווערד א רעטיך' ,פירוש היית שוה כצנון ]בשפת האידיש מדמים דבר שאינו שוה כלום 'ער איז ווערד
א רעטיך'[ ועתה זכית להתעלות ולהיות על שולחן הסדר ,כמו כן לדידן ,אף מי שאינו שווה אלא 'רעטיך' – בידו
להתעלות בלילה הזה.
סה .כתבו ה'ראשונים' )רשב"ם פסחים צט (:דחז"ל תיקנו לשתות ארבע כוסות של יין בליל הסדר ,שהוא זכר לארבע
לשונות של גאולה שהבטיח הקב"ה לישראל במצרים ,והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי ,וביארו ה'אחרונים',
דמכל מקום צריך לתת טעם מדוע תיקנו לקחת דווקא 'יין' ,ולא אמרו שיקחו ארבע מצות וכדו' ,ואומרים משמו
של הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל ,שבכל לשון של גאולה זכו בני ישראל לגאולה גבוהה ושלימה יותר,
וכנגד זה תיקנו זכר לזה בשתיית יין דהשותה 'יין המשכר' הרי בכל כוס וכוס נעשה הוא 'אדם אחר' ,וכמה שישתה
יותר יתבשם וישמח טפי – ממילא אף הודאתו לה' וסיפור הנפלאות תהיה כ'פנים חדשות'...
וכלומר ,שזאת היא הכוונה ,שעל האדם להיפך להיות 'אדם אחר' – בריה חדשה ,מכח ליל הסדר וסיפור ההגדה
ולהתעלות בדרגא בתר דרגא.
סו .ויזכור דברי הרה"ק ה'אמרי חיים' זי"ע כי 'ליל שימורים' הוא כעין הנקרא 'קופסת שימורים' ) ,(Tin canכלומר,
Łמר דבר מאכל לזמן ארוך שיעמוד 'בחיותו' שמניחו בתוך קופסה וסוגרו היטב היטב לבל
כפי שהרוצה ֶל ַ ֶ
ישלוט בו האוויר ,ואז יעמוד לאורך ימים ,כך צריך האדם לשמר בקרבו ולאגור את כל אוצרות הקדושה מליל הסדר
לכל השנה כולה.
מעין זה אמר הרה"ק רבי לייבל איגר זי"ע )ראה כעי"ז ב'תורת אמת' שנת תרכ"ז ליל ראשון( דלכן אוכלים ביצה בליל הסדר
)עי' רמ"א סי' תעו סעיף ב( ,לרמז לנו שנלמד מטבע הביצה ,שהנה תכליתה הוא  -להוציא ממנה אפרוח ,אך למעשה -
לא יוולד אפרוח אלא אם כן תשב התרנגולת על הביצה ותחמם אותה ,אבל אם לא יעשו בה מאומה לא יצא
אפרוח לעולם ,כמו כן ביד האדם לזכות להרבה השפעות בליל הסדר ,אך כל זה בתנאי קודם למעשה ,שיתייגע
ויחמם בקרבו את האור הגדול ,שישאר רושם ממנו ,ובלאו הכי יהא הכל לשעתו ותו לא מידי.
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äì

ù÷áìå ìåàùì ìàøùé øáä ìåëé ïàë ì"ø ,äù÷áå äøéîù úúì çë äá ùé úàæä äìéìä ,ùåøéô ,'äì àåä
ìë ìò úåéç ìá÷ìå ,êéøöù äî ìë íéîùáù åéáàî 'íéøåîéù' íéáø ïåùì äæå ,äðùä ìëî úåìéìä ìë ìò
÷.úåìéìä ìë ìò éà
ìò òâéå ìîò àìù äî âéùäìå äæä äìéìá íéøáãä
.ì"ëò .äæ
הבן שואל – עת רצון למלא משאלותיו וביותר לזש"ק ופתיחת
הלב בתורה

åã÷ôé øáëù íéðá éëåùç ìò ìåòôì øùôà øúåéáå
 àîéé÷ ìù òøæáסז'ìàåù ïáä' ììëá äæ íâå ,
,'ìàåù ïáä ïàëå éðù ñåë åì åâæî' (.æè÷) íéçñôá åðéðù
.ïáä ìò ù÷áì Y
éë íéùåã÷ä íäéøáãá æîøðù íé÷éãö åùøéôå
'ïåöø úò' äùòð 'äðúùð äî' úìàùì íãàä úùâá
ìåàùì Y 'ìàåù ïáä' íéé÷é ,íéðáì äëæ øáëù éî óàå ,åáì úåìàùî ìë ù÷áìå ììôúäì øùôàå ,íåøî éîùá
 áåèäå øùéä êøãá åëìéù ,íéðáä ìò ù÷áìåסח,
íéàø÷ðä ìàøùé éðáî ùéà ìë ìåëé 'ìàåù ïáä' åðééäå
'ïçåëáå íéòé÷ø úåò÷åáù øãñä ìéìá úåìéôúä ïä úåôéå êëå .íéîùáù åéáàî åéúåù÷á ù÷áì 'íå÷îì íéðá
íäéáàì ìàøùé ïéá úåãéøôîä úåöéçîä ìë ìéôäì (ïéìàèñî ù"àø) ì"÷åöæ éáà (:èò) 'ïøäà úéá'á àúéà
äìàù ïåùìî àåä ìàåù ùåøéô ,ìàåù ïáä ïàë øîà
 íéîùáùסט.

סז .גם מצינו ב'אור החיים' הקדוש )פרשת בא( על הפסוק )שמות יג ח( 'והגדת לבנך ביום ההוא לאמר' ,ומאי 'לאמר',
ובאחד הפירושים מפרש 'להיות שאמר 'והגדת לבנך' ,תינח אם יש לו בן ,אם אין לו בן יהיה פטור ,תלמוד
לומר 'לאמר' ,שעל כל פנים צריך להגיד אפילו בינו לבין עצמו ,ואם תאמר כיון שעכ"פ הוא צריך להגיד אפילו
בינו לבין עצמו אם כן למה אמר 'לבנך' ,ואולי שאם יגיד הגדה האמורה בענין יזכהו ה' שיגיד לבנו ,וכדי שלא
תטעה לומר דווקא ,לזה אמר לאמר' ]ויש נוהגים ללמוד דברי ה'אור החיים' הקדוש אלו אחר ליל הסדר ,כסגולה
לזכות לזש"ק ,והרבה מעידים שנפקדו בדבר ישועה ורחמים אחרי שלמדו דבריו הקדושים אלו .זאת ועוד ,שמעתי
מדיין חשוב שבנו עמד כארבעה שנים אחרי נישואיו ועדיין לא נושע בזש"ק ,בחודש אלול בפרשת כי תבוא כשבא
לומר את ה'שיעור הקבוע' שהוא מוסר בליל שישי בספר 'אור החיים' הקדוש ,הגיע לפסוקים של 'ארמי אובד אבי'
ושם נזכר מהסגולה ללמוד דברי האוה"ח אודות הפסוק 'והגדת לבנך ביום ההוא' ,ובטעות היה נדמה לו שגם פסוק
זה נכתב בפרשת כי תבוא ,חיפש ולא מצא ,עד שנזכר שזה בפר' בא .מיד למד את הענין מפרשת בא ,וכעבור
עשרה ירחים נולד לבנו בן למזל"ט ,והרי שלימוד דברי האוה"ח הק' הללו מועיל אף 'שלא בזמנה' ,וכ"ש בליל
הסדר[.
עוד טעם להא דסגולת הלילה להיוושע בזש"ק ,דהרי מפתח של חיה לא נמסר למלאכים ואינו אלא בידי הקב"ה
בכבודו ובעצמו )תענית ב ,(.ונמצא שבשעת הכושר זו שהקב"ה עם הפמליא של מעלה יורדים כביכול לביתם של
ישראל יכול כל אחד מישראל לשאול מלפניו ,ולפעול עבורו ברכת טוב של זרעא חייא וקיימא.
עובדא ידענא באברך בן טובים שעברו עליו שנים ארוכות אחר נישואיו וטרם נפקד בזש"ק ,אתא ובא לפני אחד
מצדיקי דורנו ותינה בפניו את צערו ,הציע לו הצדיק ,שילמד היטב את נוסח 'הגדה של פסח' עם 'מפרשים' על
בוריו מרישא ועד גמירא ,ואכן עשה הלה כדבריו ,והתחיל ללמוד את ה'הגדה' עם פירושי הראשונים ,ותוך זמן קצר
נתבשר בדבר ישועה ורחמים ,למותר לציין שתיכף מיהר אל הצדיק כדי לבשר לו על הבשורה הטובה שגמל עמו
הקב"ה על ידו ,אך הרבי השיב לו בפשטות 'אף אני לא ידעתי עד כמה גדול כוחה של סגולה זו.'...
סח .וכך נהג הרה"ק בעל ה'עקידת יצחק' מאלכסנדר זי"ע ושאר הצדיקים לבית אלכסנדר ,לומר בכל שנה 'וכאן
הבן שואל' ,דא קען מען בעהטן אויף קינדער און אויף גוטע קינדער )כאן אפשר לבקש על בנים ועל בנים טובים(.
סט .חסיד בר אוריין ציפה שנים רבות לזרע של קיימא ,שנה אחת בעת שהלך רבו הרה"ק רבי יחיאל יהושע
מביאלא זי"ע לשאוב 'מים שלנו' לאפיית המצות ,ניצל את שעת הכושר ובכה לפניו בדמעות שליש על שהוא
הולך ערירי ,וברצונו שהרבי יפעל עבורו ישועה ,נענה הרבי ואמר' ,הלא אמרו צדיקים שבליל הסדר קודם 'מה
נשתנה' אפשר לבקש על בנים ,כמרומז בלשון קדשם 'כאן הבן שואל' ,על כן איעצך ויהיה אלוקים עמך ,תקרא
אל ה' בחזקה באותה שעה ובודאי תזכה לישועה ,'...אולם בשעת מעשה היו לו כמה טרדות בעת עריכת ליל הסדר,

 פסח- באר הפרשה

àäã ,ùåãéç øáã åäæ ,äëîä íäá äèìù àì úåøåëá
ä"á÷äù 'íéøöî õøàá éúøáòå' (áé áé úåîù) áéúë
...íéøåëáä úà âøäå íéøöî õøàá øáò åîöòáå åãåáëá
,ä"á÷ä ìù 'å÷ìç' íä ìàøùé éðáù ïååéëî ,àìà
íäì ä÷éæä àì ïëì Y úçà äáéèçë åîò ìåëéáëå
,çñô Y âçä àø÷ð åîù ìòù çáùä ø÷éò åäæå ,äëîä
,øãñä ìéìá äðùå äðù ìëá áåù øøåòúî äæ ïéðòå
ìåëéáë úåéäì ìàøùé úà äéáâîå àùðî ä"á÷äù
.åîò úçà äáéèç

åì

åîëå 'äðúùð äî' úøéîà úìåâñá àéáäì ùé ãåò
õ"ë äãåäé äùî éáø ïåàâäì) 'äùî ãâéå'ä áúëù
áøä ãé áúëá éúéàø .ì"æå (â"é úåà à"ëñ ,éìòäàãøòñî
áúëù ì"æ 'øéëù äðùî' ú"åù øôñ øáçîä ìòá ïåàâä
,íéìùåøéî ùåã÷ ìáå÷îî 'åäéìàã àééñøåë' øôñáù
äðúùð äî úìéàù é"òã íéìáå÷î éìòá íùá àéáä
ìëù éúéáá éúâäð ïë ìòå ,äøåúì áìä úçéúô ïéîøåâ
äî' ìàåù ãçàå ãçà ìë øãñä ìéìá éìöà íéöáå÷îä
øîâ øçàå ,áìä úçéúôì åì äéäéù ììôúîå ¯ 'äðúùð
.ì"ëò ,äðúùð äî øîåà éîöòá éðà ñâ íéôñàðä ìë

àåä øãñä ìéìáù (â äãâää øãñ) ì"éøäîá åðéöî äðäå
,íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéá 'ïéàåùéð' ìåëéáë
,(à"ô äìë úëñî) 'äìòáì äøåñà äëøá àìá äìë'ù åîëå ולקחתי אתכם לי לעם – ההתקרבות שבין הבורא לבני ישראל
בלילה זה
'úåëøá òáù' øãñä ìéìá ïéëøáî ¯ åììä 'ïéàåùéð'á êë
íùá âçä àø÷ð äðäù (ñ"ô 'ä úåøåáâ) 'ì"øäî'ä áúë
.( עíä åìà äøòäá 'ééò) äöî úìéëà íãå÷
ìàøùé éðá éúá ìò çñôù íåù ìò ¯ 'çñô'
äùåã÷ä ïî àåä 'ùøåâî' éë åùôðá ùéâøîù éî óàå ìù (åô÷ú) äéîìåà éàî øåàéá êéøöå ,'úåøåëá' úëîá
øàùá íâ àìäå ,'úåëî'ä øàùî øúåé úåøåëá úëî
ùøâéå' (ãë â úéùàøá) ïåùàøä íãà ìöà áéúëãë]
èâ ä"á÷ä åì ïúðù (è èé ø"øá) åøîàå ,'íãàä úà ïåâëå ,ìàøùé éðáå íéøöî ïéá ìãáäå ùøôä äéä úåëîä
øãñä ìéìá éøä ,[úùøåâî äùàë åðéã äéäå ïéøåèéô äúù äæ ¯ ãçà ñåëî åúù éåâå ìàøùéùë íã úëîá
íãà úáøé÷ë ,äöî úìéëà éãé ìò ïéàåùéð úéøáì øæåç íäéøåðúá íéòãøôöä åöøù åìàì ,íã äúù äæå íééç íéî
åòâð àì ìàøùé éðáì åìéàå ,íáëùî øãçáå íúåøàùîá
.íéáâùð íéøáãäå ,àèçä íãå÷ ïåùàøä
ë"à ,úåëî øàùá á"åéëå ,ììë íéòãøôöä åòâô àìå
ä"ã 'ïåéö íçðî') ò"éæ áåðîéøî ìãðî íçðî éáø ÷"äøä åîù ìò úåø÷ì úåøåëá úëîã ñð äðúùð äîá ,á"ö
,'õçé'á äöîä úééöç ïéðò úà øàáî (õçøå
.íéñéðä øàùî øúåé ,çñôä Y âçä úà
,íéîùáù íäéáàì ìàøùé ïéá úéøá úúéøëë àåäù
úúéøë åîë ïîå÷éôàä úà äãòä úééöç éäúå' ÷"äìæå àìù ììë ùåãéç àëéì úåëîä ìëáã ,ì"øäîä øàáîå
úçà úòáè íé÷ìçî íéáäåà éðù íéãøôðùë ¯ úéøá åàá íä éøäù ,ìàøùéá éðáá äëîä äèìù
ìòå ,íìåò úáäà ïåøëæì éöçä ç÷åì ãçà ìëå ,íéðùì äâéøãîá øúåé íéäåáâ ìàøùé éðáù ïåéëå ,êàìî éãé ìò
åðéàøåá íò úéøá íéúøåë åðçðàù ,äöîä úà åöçé ïë éë íäéìò äèéìù íäì äéä àì ïë ìò íéëàìîä ïî
.'åéúå÷åç øåîùìå åéëøãá úëìì
úëîáã àä íðîà ,íäî äåáâù éî ìò åèìùé êéà
 וזה גרם לו ששכח לבקש ולהתפלל על,כי מיהר מאד כדי להספיק להיות נוכח אצל רבו בעריכת הסדר שלו
 ושאלו בצער 'מדוע, קראו הרבי,' ויהי בסיום הסדר כאשר נכנס האברך אל בית רבו כדי להשתתף ב'סדר,בקשתו
 מיד התעשת החסיד וניצל את השעות שנשארו לו מאותו לילה לבקש רחמים ותחנונים לפני,'...שכחת לבקש
. וזכה בשנה הבאה להיפקד בדבר ישועה ורחמים,המקום
 ד"ה לא( שהאוכל מצה בערב פסח קודם זמנה 'כאילו: הובא בתוס' פסחים צט, ולכן נמי אמרו בירושלמי )פסחים פ"י ה"א.ע
. כי אין ראוי להקדים לאכול את המצה טרם ברית הנישואין,'בועל ארוסתו בבית חמיו
 מקדש ישראל, שלש בברכת קידוש ]בופה"ג,וב'מעשה רב' )אות קצא( להגר"א זי"ע מפרט את שבע הברכות
,' בופה"א על ה"כרפס,[ הרביעית בעת נטילת 'ורחץ' ]שלשיטת הגר"א מברכים על נטילה זו,[ שהחיינו,והזמנים
,' זהו לשיטת הגר"א שנוטלין ידים בברכה בעת נטילת 'ורחץ. ובורא פרי הגפן על כוס שני,'ברכת 'אשר גאלנו
. עיין ב'לבוש' )סימן תעא סק"ב( שברכת 'על אכילת מצה' היא הברכה השביעית- ולדידן שאין מברכים

באר הפרשה  -פסח
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íéáäåà éðùì ,ìùî êøãá ïåéòøä ÷îåò øàáì äàøðå
ùåîé àìù éãëå ,äæî äæ ãøôéäì åëøöåäù
íéöåç ,íð÷åéã úðåîú úåîã íä íéç÷åì äæî äæ íøëæ
ãçà ÷ìç åîöòì ç÷åì ãçà ìëå íéðùì äðåîúä úà
¯ àúååöá úåðåîúä úà åîéìùé úéðùá åùâôé øùàëù
íò úéøá íéúøåë åððä ,äöîä úééöçá éîð éëäå .àãç
éðùä éöçäå ,ù"áúé åì íéðúåð äöîä úéöçî ,ä"á÷ä
øàùá åàøåá ìà íãàä áø÷úé øùàëå ,åðìöà íéøîåù
íòåð'ä ìòá ÷"äøä ,øáãá åøîàð íéøåàéá äîëå äîëå
äðåîúä úà íéìùäì äæ éãé ìò äëæé äðùä úåîé
àðùéì éàäá áúë (ïòîìå ä"ã àá) ò"éæ 'êìîéìà
 úéøáä íéé÷ìåעא.
÷ìàøùéì ñð äùåò åéîçøá ä"á÷äùë úåéä ,àùéã
íéîçøä åøøåòúð æà íäéáéåàî íäì í÷åðå úçà íòô
למען תספר  -סגולת סיפור יציאת מצרים
í÷ðäì ïéëéøö ìàøùéùë øåã ìëá ãéúòì åìéôà ìéòåîå
åà äøøù ìåòá íãéáëäì íäéìò ãîåòä àðåù äæéàî ã"ö÷ú úðù â"äáùì .áðø á"ç ,úåùøã) 'øôåñ íúç'á àúéà
åøøåòúð øáëù ïåéë åá äî÷ð äùåò ä"á÷ä æà êìî åìéôà åðçðà íéçèáåî éë .ì"æå ,(àîçì àä ä"ã
øùà 'åë øôñú ïòîìå åäæå .äæë ïéðòá íéîçøä ïúåà íéøöî úàéöé øôñì íéáùåé åðçðàù äòùá ,ìéçä úåìâá
íúåà åøøåòú úàæ åøôñúùëå ,íéøöîá éúììòúä åðéìò ÷åìà òôù éæà ,'ä úàøéá íúåáì ùéøùäì ,åðéðáì
 ì"ëò ,'íéøöîî åðéúàöá åîëעב.
íëì øöéä åìëåé ìáì íëéáéåàî íëì í÷ðéå íéîçøä
 ÷"ìëò ,ììëעג.
åðéðùù äî ùøôì (æð úåà) 'ìàøùé çîùé'á øàåáîå
),äëåðçì úåùåã÷) ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä ÷"äøä ùøéô äæáå ,'çáùá íééñîå úåðâá ìéçúî' (.æè÷ íéçñô
÷äáøîä ìë' äãâäá íéøîåàù ïåùìá (äéðù äùåã
íéøöî úàéöéá øôñì ìéçúä øùàë íà óàã åðééä

äìòúî øåôéñä éãé ìò íå÷î ìëî 'úåðâ' ìù áöîá äéä
àöé øåôéñä éãé ìòù åðééäå ,'çáåùî' úåéäì åîöò àåä
.äæä äìéìá úåéðçåøáå úåéîùâá åáöî çáúùéå åéøöéîî
úàéöéá øôñì äáøîä ìëå' øîàðä úà íéøàáî êëå
çáåùî äùòð åîöò 'øôñî'äù 'çáåùî äæ éøä íéøöî
ìéçúðù óà ,åðì çéèáî àðúäå' ,àúåéìòîì äðúùîå
.'çáåùî äùòðå äìòúð øåôéñä éãé ìò æ"ëò úåðâá

עא .כתבו המקובלים )ראה ביסוד ושורש העבודה שער ט פרק ו( שראוי לכל אחד להוציא מפיו את הסימנים 'קדש ,ורחץ'
עד 'נרצה' .צדיקים נתנו טעם לדבר ,דהנה קיימא לן )ב"מ כז (.המוצא אבידה חייב להחזירה לבעליו על פי
'סימנים' ,והנה במשך השנה לפעמים אפשר שיאבד האדם מדרגותיו הרוחניות מחמת כוח היצה"ר שמתגבר עליו
חדשים לבקרים ,וסגולת ליל הסדר שיחזירו לו את האבידות שאיבד  -על ידי שיאמר את הסימנים בפיו.
מענין לענין ,פעם נשמע הרה"ק מהר"י מבעלזא זי"ע אומר לעצמו בריש ה'סדר' את כל סדר הסימנים )קדש ורחץ
כרפס וכו'( ואח"כ התחיל קדש כסדר .יש שביארו לרמז דלפעמים 'מתעורר' האדם ב'נרצה' שהיה יכול לנצל את
הלילה – ב'קדש' ב'ונצעק' וכו' ,חבל על דאבדין ,על שלא ידעתי ולא חשבתי ,לכן מיד בתחילת הסדר אמר את
כל הסימנים ,לאמר ,ראה עוד מעט מגיעים כבר לנרצה ואל תהיה בחינת שוטה המאבד מה שנותנים לו...
עב .מצינו כן בתורתן של 'ראשונים' ,דאיתא בגמ' )ברכות ד' (:איזהו בן העולם הבא זה הסומך גאולה לתפילה',
ומבאר 'רבינו יונה' בשם רבו )ברכות ב :מדה"ר ד"ה איזהו( וז"ל' .מפני שכשמזכיר גאולת מצרים ומתפלל מיד ,הוא
מראה שבוטח בה' בתפילה כיוון שמבקש ממנו צרכיו ,שמי שאינו בוטח בו לא יבקש ממנו כלום .ומוסיף ה'רבינו
יונה' ,וכן נראה ב'שמות רבה' )כג ב( שאומר שכשראו ישראל הניסים והנפלאות שעשה עמהם הבורא שלא כטבעו
של עולם בטחו בו .ועל זה נאמר )שמות יד לא( 'וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים ויראו העם את
ה' ויאמינו בה' וגו'' ,וכיוון שמזכיר עכשיו אותה הגאולה שבטחו אבותינו בה' והצילם ומתפלל מיד ,נמצא שגם הוא
בוטח בו שיענה אותו כמו שענה לישראל בעבור שבטחו בו ,ומפני זה מזכיר אותה הגאולה ומתפלל מיד ,והביטחון
הוא עיקר היראה והאמונה ,ולפיכך זוכה בסיבתו לחיי העולם הבא' ,עכ"ל .נמצינו למדים מדבריו ,שעל ידי הזכרת
הניסים והנפלאות שהיו ביציאת מצרים תתרבה אמונת האדם ובטחונו בה' ,וממילא תתוסף אמונתו שבוודאי אף
אותו יושיע הקב"ה ,וכשמתפלל מתוך אמונה זו ודאי יענהו ה' ,ויושיענו בכל טוב שבעולם.
עג .ובדרך זה ביאר עוד הרה"ק ה'נועם אלימלך' זי"ע )ראה ד"ה א"י ראה( בלשון הכתוב )תהילים קמה ז( 'זכר רב טובך
יביעו וצדקתך ירננו' ,כי 'יביעו' הוא מלשון מבעבע ,וכמו כששופכים מים על האש המים מבעבעים ,וכשרוצים
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äæ ,áìä úçîùå äðååëá àìà ,å"ç àùî ïåéîãá úåìöò ïåéë ,íéãñçá çáåùî äæ éøä Y çáåùî äæ éøä øôñì
åìéöäì ãéîú åéìò úåùåøô äðéëùä éôðë øùà àåä úåéúåàäå äãâä øåôñ ìàøùé éðá åîò ìù íäéôî àöåéù
.íéñð åì úåùòéäì äëåæå ,íéëøã ìëáå úåîå÷î ìëá ïéøøåòî úåéúåàä åìà éæà ìàøùé úéáì íå÷îä éãñç ìù
íéñéð ì÷ä åðîò äùòé ãéîúù úåîìåòä ìëì íéãñç
ïá åäæéà ïðçåé 'ø øîàã' (:ã úåëøá) àøîâá àúéà
.äáåèì úåàìôðå
é"ùøáå ,'äìôúì äìåàâ êîåñä äæ àáä íìåòä
øôñá ãåã äæîø äìôúì äìåàâ úëéîñå ,ì"æå øàéá æ íéøáã) ô"äò (á÷ò úùøô) 'äìëã àøâà'ä ÷"äøä íâ
äéì êéîñå 'éìàåâå éøåö 'ä' (åè èé íéìäú) áéúëã íéìäú é÷éãöî åðì òåãéä àéáî 'åâå 'êááìá øîàú éë' (æé
éîìùåøé úåëøáá 'éøîàå ,(á ë íù) 'äøö íåéá 'ä êðòé' êøèöé øùàëù ùãå÷ä çåø éìòáî äìá÷á åðéúåøåã
àåä äîì äìôúì äìåàâ êîåñ åðéàù éî (à"ä à"ô) øåáòìå äçìöäìå äàåôøì ïåâë äòåùé äæéàì íãà
,êìî ìù åçúô ìò ÷ôãå àáù êìî ìù åáäåàì ,äîåã íúåà ïéòî åéô åîá øåëæé éæà ìåùëî éìá íé úåìåöîá
äéäé àìà .âéìôä àåä óà ,âéìôäù åàöîå êìîä àöé åà íéáøì úåøåãä é÷éãöì åùòðù äæá àöåéëá íéñðä
ïéñåì÷å úåçáùúá åäöøîå åéìà ä"á÷äì áø÷î íãà úéîäì ïîäì åöòé äîì æ"éôò ùøôîù ù"òå ,ãéçéì
åéìà áåø÷ åãåòáå ,åéìà áø÷úî àåäå íéøöî úàéöé ìù ïééãò íìåòîù ïåéë ,õò ìò äééìú éãé ìò à÷åã éëãøî
äìãâ ïëéä ãò úãîì àä . עדì"ëò ,åéëøö òåáúì åì ùé úàæî åòùåð àì ïééãòå ìàøùéì úàæë úåùòì åñéð àì
íøåâ ìåëéáëù ,ä"á÷ä ìà î"éöéá øôñîä ìù åúáø÷ ,õòäî äìöää ñð úà øôñì åìëåé àì àìéîîå ,äøöä
åúàø÷ì àöåé êìîäù àìà ãåò àìå ,'íéøòùä úçéúô'
.äòåùéä úà êéùîäì åìëåé àìå
íåé ìëá íàå ,åéëøö òåáúì åçåëáù ãò ,çúôä ìà
úòäå ïîæä àåä æàù ,äæä ùåã÷ä ìéìá ë"åëàò ïðéøîà ä"á÷äì çáùîå äãåî íãàäùë éë ,äæá åøàéá ãåò
,åéðôì íéçðåî øåøîå äöîù äòùá Y êëì ãçåéîä åîöò ìò äæá êéùîî àåä éøä åéãñç áåø ìò
íé÷éãö åùøéô äæáå ,äðäëå äðäë úåáåè úåòôùä ãåò
.äáåèì åáì úåìàùî ìë 'ä àìîé éàãååá
éì éäéå ä¯é úøîæå éæò' (á åè úåîù) áåúëä ïåùìá
úîàäù...' (ìëá ä"ã à"ìøú) 'úîà úôù'ä áúë äëå úà íéëéùîî íä áåèä ì÷ì úåøéîæäù ,'äòåùéì
äæ øøáì êéøöù ÷ø ,(íéøöîî äðù ìëá àöåéù) ïë
.'äòåùé'ä
úðåîà éôëå ...íéøöî úàéöé øåôéñ àåäå äðåîà éãé ìò
äðéçá äìâúð ïë ,íéøöîî àöé åìéàë ïéîàîù Y íãàä éàäá (ä"ôô) 'óñåé ãåñé'á áúë äìåãâ äçèáä ,ïëàå
ìë úàöì ìëåéå ,äúò ìù íéøöî úàéöéî ùéâøîå ,åæ øåôéñäå íéøöî úàéöéå çáù øîåàä ìëå àðùéì
.'åìù øöéîî ãçà
éìáå æâø áì íåù éìá ,äçîùáå äåãçá äãâää ìù
 והוא ע"י וצדקתך, הדרך הוא על ידי שמבעבע באיתערותא דלתתא, להמשיך ישועות לעולם- להזכיר רב טובך
. כשמרננים ומשבחים להשי"ת על כל צדקותיו וחסדיו,ירננו
 כי על ידי אמירת פסוקי, וכן מדאמרי יצא המלך ומצאו שהפליג משמע שבא לקראתו וחפץ לשמוע מה בפיו.עד
.דזמרה ופסוקי שבח נתקרב הוא אל הקב"ה וכביכול הקב"ה מתקרב כנגדו לשמוע מה בפיו
 שהרי מקרא מלא, דהמשבח ומהלל לשמו הגדול זוכה לחיים,והגיד הרה"ק בעל ה'חידושי הרי"ם' מגור זי"ע
 שהמהלל את הקב"ה זוכה לחיים, ומכלל לאו אתה שומע הן,'ה-דיבר הכתוב )תהלים קטו יז( 'לא המתים יהללו י
.טובים וארוכים
, ובעודו קרוב אליו יש לו לתבוע צרכיו,הקב"ה[ מתקרב אליו-] ובזה מובן מה שדקדקו בלשונם ואמרו 'והוא
. כי אחרי שמודה ומשבח לשמו הגדול יש בידו לתבוע ולבקש שיתמלאו כל משאלותיו,'ולא אמרו 'לבקש צרכיו
 שבשעה שיאמר האדם דברי שבח להקב"ה יכוון לבקש,(וכן ידוע מהרה"ק ה'בני יששכר' זי"ע )מאמרי תשרי ב ו
 וכן בכל דבר, וכגון בשעה שאומר 'רופא חולים' יחשוב בדעתו שהוא מבקש שירפא ה' את פלוני בן פלוני,בקשתו
 כי בעת ההודאה נפתחים כל השערים ואין מי שמעכב אותו, והיא סגולה גדולה היא לקבלת התפילות,ודבר
מלהיכנס לפני ולפנים

 פסח- באר הפרשה
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äéä íéøöî úàéöéù ùåøéô ,òîùî àø÷éòî íâå àáäì
ïë íéøöî úàéöéá øëåæ íãàäù äî éôëå ,úåøåãì
âäåðä 'íéøöî'á åðééä) ïîæ ìëá íéøöî úàéöé åìöà øøåòúî
.(ãåò ù"ééò) ì"ëò ,(äæä ïîæá äéáâ êééùå åìöà
 מעלת המצווה- תאכלו מצות

à"ùøäîä éøáãá åðéöî úåàøåð
äöî úìéëà ìáà ,ì"æå ,åæ äåöî úìåãâá (äöî
äçðî ïáø÷á åãåñ ùøåôîë ,øçà íòèî àåä áøòá
íòè åäæå ,'åëå 'ùåã÷ íå÷îá ìëàú úåöî' øîàù
,'åëå ,ïäë éáâì äçðîä ïåéîãë çñô ìéìá äöî úìéëà
éùã÷' úìéëàë àéä äöî úìéëàù åéøáãî åðãîìå
.'íéùã÷

.ì"æå (ç"îøú àá) ò"éæ 'úîà úôù'á ãåò àúéà äðäå
åðìàâå íéøöî úåìâ åðì íéã÷ä ù"áå ä"á÷ä
ïéøåñéä íå÷îá íéøöî úàéöéá øåôéñä úåéäì íùî
ìë' (:é÷ úåçðî) ì"æç åøîàù íùëå ,(øåáòì íãàä ìòù)
àåä ïë ,'äìåò áéø÷ä åìéàë äìåò úøåúá ÷ñåòä
åìéàë íäá ÷ñåòäù íéøöî úàéöé éøåôéñ úåéùøôá
. עהì"ëò ,úåìâä åéìò øáò

ä"ã à"ç .æè÷ íéçñô)

äìåë äðùä ìëá íé÷÷åúùî åéä úåøåãä é÷éãö ïëàå
íúùåã÷áå ,äøäèáå äùåã÷á äåöî úöî ìåëàì
äéèøô ìëá åæ äáø äåöî åîéé÷ íøè äáøã äðëä åëøò
íéèåùôä íéùðàì óà ,íðîà . עוäéúåðååëå äé÷åã÷ãå
ä"á÷ä ïéà éë ,'úåöî åìëàú áøòá' äøåú äøîà øúåéá
åîöò úà ïéëä íà ÷øù øîåì åéúåéøá íò àéðåøèá àá
ãçà ìë ,àìà ,äéåàø äåöîë äååöîä úáùçð éåàøë
.äæá éãå åúâùäå åçåë éôë åîöò ïéëé

íéòèåð åìà úåéùøôù ïååéëî ,øáãä øåàéá úåèùôáå
øéôù äðåîà çëá éøäå ,äðåîà åðáìá
åøàåáé äæá éìåàå .àîìò éàäá íãàä ééç úà ÷éúîäì
(éúàöåäå ä"ã ã"ìøú àøàå) ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä éøáã
'ä éðà éë íúòãéå ...éúç÷ìå éúìöäå éúàöåäå .ì"æå
òãéì äéä íéøöî úìåàâá ïåöøä ìë éë åðéàø ,àéöåîä
ãéîú øåëæì ïéëéøö ïëìå íùî åðàéöåä êøáúé 'äù
ìëì 'íéøöî' ùé úò ìëá éë úîàäå .íéøöî úàéöé
úàéöé íåé ìëá ïéøéëæî ïëìå (äéãéãá ãçà ìë) ìàøùé ùéà
åðàéöåä êøáúé 'äù ïéøëåæå ïéòãåéù äî éôëå ,íéøöî
íãàùë (÷ø) éë øöéîä êåú ìòåôá úåéäì êéøö ïéà
æà (æé ç íéøáã) 'åë éãé íöåòå éçë øîåì äàâúîå çëåù
.êøáúé 'äî ìëä éë äàøéù ¯ øöéîá åàéáäì ïéëéøö
áåúëù åîë úåøåãì äðëä äúééä íéøöî úàéöé äðäå
ìò ììåë 'íëúà àéöåîä' ïåùìù (.çì úåëøá) àøîâá

 בראות אדם מישראל שצרה,( נמצינו למידים כאן הוראה ועצה נפלאה לכל ימות השנה )ולאו דווקא ללילי פסחים.עה
. ויפטר מן הצרה ומן הצער, וממילא יחשב כאילו כבר עבר את הגלות, יקרא ויתבונן באלו הפרשיות,באה עליו
 והרי בכח אמונה שפיר להמתיק את חיי, מכיוון שפרשיות אלו נוטעים בלבנו אמונה, אפשר לומר,וביאור הדבר
.האדם בהאי עלמא
, וכבר זעק הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע שנה אחת קודם אכילת מצה מתוך געגועים עזים 'רבש"ע.עו
 ואם לאו אכנס אני בקרבך,' )או שאתה קוב"ה תשכין את שכינתך בקרבי... אדער איך אין דיר אריין,אדער דו אין מיר אריין
.(כביכול
מפורסם היה הרה"ק ה'אמרי חיים' מוויזניץ זי"ע בגעגועיו העזים ובהשתוקקותו הנפלאה לקראת מצוות אכילת
 מידי שנה בשנה לקראת חג הפסח היה פוקד, ומתחילת השנה היה מדבר ומזכיר מענין אכילת מצות בערגה,מצה
 וכל שכן בעת, והיה מתפלל שם שיזכה לאכול כזית מצה מתוך דעת,את הציון של התנא האלוקי רשב"י במירון
. אשרי עין ראתה זאת, אשר אי אפשר לתארה,אכילת המצה גופא היו פניו בוערים כלפידים בהתלהבות אש קודש
 והרבנית היתה תמיד מפצירה בו שיאכל באומרה הכנתי לך,ממעט היה הרה"ק ה'בית אברהם' זי"ע באכילתו
, אבל הוא היה אומר על מאכלים מעין אלו דאס אדז'עט מיר )כאומר איני מוצא בהם כל טעם...מעדנים ואינך טועם מזה
 ניגש לאכילת מצה בתאבון, אולם כשהגיע ליל הסדר לאחר אמירת ההגדה ברוב השתפכות כדרכו בקודש,(ולהיפך
 והעירה לו בדרך כבוד ושאלה, ובעיני זוגתו הצדקנית היה נראה הדבר כ'רעבתנות' יתירה.גדול כמצוותה בהידורה
, 'בכל ימות השנה כאשר אין לי טעם באכילה מפצירים בי לאכול, נענה הרה"ק בזה"ל,'תאוה'ניק-'וכי נהיית בעל
 אך תדעו כי....'ואילו כאשר פעם אחת בשנה כבר הנני מרגיש טעם באכילתי אומרים עלי שאני 'בעל תאווה'ניק
... זוכה לתאווה גדולה בעת אכילת מצה, המתאפק בכל השנה כולה מתאוות אחרות,כך היא האמת
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íçðî) ò"éæ áåðîéøî ìãðî íçðî éáø ÷"äøä øîà ïëå
åðéáà ïåöø úåùòì ïååëé àìà ...äðä ãòå íéøöîî
úìéëà úìåâñù ,(çñô ìù ïåøçà 'ä íåéì ,çñôì íéùåøã ïåéö
äùòù íéñéðä úà äìéëàä éãé ìò øåëæìå ,íéîùáù
.íãàä ùôðî úåòø úååàú ìë ìèáì äìéòåî äöî
.íéøöîî åðàéöåäá åðîò

óéñåî (ìëàú úåöî é"à ä"ã ìåãâä úáùì) 'äîìù úøàôú'á
éë àéä 'äöî úìéëà' úååöî úìòî éë ,ãåò
¯ íãà ìù åôåâì õåçá úåùòðä úååöîä øàùî äðåùá
íãàä úà úåàôøì àéä úìâåñî ïëìå ,åáø÷á úòìáð åæ
åîöòî øå÷òì åì úòééñîå ,úåéðçåøá 'ùôðä úàåôø'
.íééç íé÷åìàá ÷åáã úåéäì åáø÷áù òøä ìë úà

úëëæî äöî úìéëàù (:àðø â"ç) ÷"äåæá àúéà ãåò
÷ø àìå ,íâôå êåìëì ìëî ìàøùé úîùð úà
úà øäèì úìâåñî íâ àéä àìà øáòìã íéàèç ìò
ô"ùâäì) 'ìàøùé çîùé'á àúéà ïëå .àáäì ìò ùôðä
àìéîîå ¯ ''ä úáäà'ì åðúåà úøøåòî äöîä éë (åð úåà
úìéëà øçà ùôðä éìåç ìò íéàéøá äéäð øùàë
úìåæ øáã íåùì óåñëð àì ,àúååñàã àìëéî Y äöîä
äáäàì ,åéìà äáäàä ìãâú éë ,åéúååöîå åúøåú ú"éùä
úáäà ìë ìò óåñå úéìëú äì ïéàù äáäà 'ä úà
éðéî å÷éôà' ïå÷éøèåð àåäù 'ïîå÷éôà' åäæå ,æ"äåò

ìëåàäù (àöø úåà çñô úåëìä) 'ç÷åø'ä éøáã íéàìôð
óúåù äùòð ïúëìäë âçä éîé úòáùá úåöî
âé úåîù) ÷åñôäî åúééàøå ,úéùàøá äùòîá ä"á÷äì
ïéà 'íéîé úòáù' ,'íéîéä úòáù úà ìëàé úåöî' (æ
åðãîìì ,äòéãéä à"äá 'íéîéä úòáù' àìà ,ïàë áéúë
.ïéðáä éîé úòáù úàéøáá óúåù äùòðù
 סגולת המצוה- מצות תאכל

éøáã íéòåãéå ,ãàî àéä äáø äöî úìéëà úìåâñ
ìëàî] àúååñàã àìëéî àéäã (:âô÷ á"ç) ÷"äåæä

 שאם לא היה חושש מפני המון העם היה נוטל, כתב ב'בארות המים' )ליום א' ש"פ( שהרה"ק מרימנוב זי"ע אמר.עז
. והיה עושה נענועים כמו הלולב והאתרוג,את המצה לבית הכנסת

באר הפרשה  -פסח

úåéäì ,äæä íìåò úàðä ìë åéìòî øéñéù ,'ä÷éúî
 íééç íé÷ìàá ÷åáãעח.
,ïèåùô éãéî íéàöåé ÷"äåæä éøáã ïéà íå÷î ìëîå
óåâä úàåôø íâ íãàì àéáî äöîä úìéëàù
ìë'î ú"ø àåäù ¯ 'äöî' äîùá æîåøîëå ,ùîî ìòåôá
 éðìéö'ä äø'öעט.
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äöî úàø÷ðù íòèä øàáì (:àðø) ÷"äåæá åðéöî íâ
úããùî àéäù íåùî (÷"äìá) ÷"ìæå ,äæ íùá
úîâåãë ,íäéðéá äèè÷ äùåòå íéòø íéããö ìëì äçéøáîå
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עח .ולכן יש הנוהגים לשאת באמתחתם בכל מקום מעט ממצת אפיקומן לשמירה ,הרה"ק הרמ"מ מלעלוב זי"ע
נהג לחלק ממצות שמורה במוצאי שביעי של פסח ,שהרי אמרו )סוכה לח' (.שיירי מצוה מעכבין את הפורענות',
וכן נהגו הרבה צדיקים.
עט .בתקופה שלפני מלחמת העולם השניה התגורר בראמניא )רומניה( אדם גדול ושמו הגה"צ רבי צבי קינסטליכער
זצ"ל אב"ד הערמנשטאט-סעבען ]אחר המלחמה היה דר בירושלים והיה קרוב מאד אל הגרי"מ דושינסקי זי"ע,
הרה"ק רבי יהודה הורוויץ מדזיקוב זי"ע היה מסתופף הרבה בצלו[ ,שנה אחת בחודש ניסן הרגיש ביסורים נוראים
במקום הקיבה ,ונסע לעיר קלויזנבורג כדי לדרוש אצל רופאים מומחים שימצאו מזור למחלתו ,ואכן את אשר יגור
ממנו בא ,כי אחרי בדיקות חוזרות ונשנות הודיעו לו שמחלה קשה מקננת בתוך גופו ,וחייבים תיכף לנתחו כדי
לעקור ולרפא את המחלה .משקיבל הגר"צ את הבשורה הקשה 'לא יכולתי להסכים ע"ז להיות בבית החולים במשך
ימי החג ,ובטחתי בה' שלא אעבור על 'בל-תאחר' ,ובאתי לביתי' ,בלית ברירה הסכימו הרופאים לדחות הניתוח אך
התרו בו מאד לבל יאכל שום דבר זולת חלב וביצים ומיץ תפוזים ,וכ"ש שלא לאכול פת ולחם .את ליל הסדר
ערך כדרכו ברוממות הרוח והתלהבות הנפש מתוך שמחה וחדוה ,ובעת אכילת מצה החליט לעבור על דברי הרופאים
ואכל כזית מצה שרוי בחלב בשני הלילות' ,וחסדי ה' כי לא תמנו ,כי בליל שני אחר הסדר סרו היסורים לגמרי,
וכאילו לא היו ,ולא הרגשתי שום כאב ב"ה'.
בשבת אחרי פסח עלה לבימה ,והודיע את צערו לרבים ,שעליו לעבור ניתוח מסוכן ושיתפללו בעדו ויבקשו עליו
רחמים ,ומסר לפניהם דברי פרידה בדמעות שליש שמא לא יזכה חלילה לקום ממיטת חליו ,כי מי יודע מה יגזור
עליו השי"ת .לאחר כמה ימים נסע שוב לקלויזנבורג אל הרופא ,הרופא חזר לבדקו טרם הניתוח ,ומה גברה תדהמתו
בראותו שהמחלה נעלמה כליל ,ולא מצא שום חסרון במקום הקיבה .והיה בטוח בדעתו שבינתיים ביקר אצל רופא
מומחה שריפא את מחלתו ,ומרוב התפעלות ביקש שיגלה לו מי הוא הרופא שהצליח לרפאותו רפואה שלימה,
והשיב הגר"צ שלא היה אצל שום רופא ,רק אכל בליל הסדר את הכזית מצה מיכלא דאסוותא ,ועל ידי כך זכה
לרפואה שלימה' ,וענה ]הרופא[ ואמר ,שנס גדול נעשה לי ,והודה שידיעת וחכמת הרופאים הוא כאין נגד רצון
הבורא ית"ש' .בעל המעשה עצמו כותב את כל השתלשלות הדברים אל ידידו ומחותנו הגה"צ רבי ישראל וועלץ
זצ"ל ,ומסיים שם 'נא למסור תוכן המכתב לבני שיחי' ,שידע גם הוא להודות ולהלל לשמו יתברך על כל החסד
אשר גמלני ,ויברך ברכת שעשה ניסים לאבותינו' )המכתב נדפס במלואו ב'באר צבי' חלק האגרות ,מכתב לב( ,וגם עדי שמיעה
היו מספרים בערגה ,איך היה הגר"צ מתאר להם איך הרגיש שהמצות פעלו להסיר ממנו את כל מכאוביו.
מעשה כיו"ב אירע בשנת תשע"ז ,איש יהודי הדר בעי"ת לעיקוואד ושמו הרב צבי לאפה שליט"א נהג ברכבו
בערב הפסח ולפתע אירעו תאונה )עקסידענ"ט( קשה ונוראה ,כשרכבו מתהפך וארבעת גלגליו עמדו בזקיפה ממעל
הרכב ,דפנות הרכב נמעכו ונמחצו לגמרי עד שארך לאנשי ההצלה כמחצית השעה לנסר ולחתוך אותם כדי לחלצו,
מיד הובילוהו לבית החולים כשכולו פצוע וחבול ,ומבדיקות וצילומי הרופאים עלה כי יש לו דימומים ) (Internal bleeding
בראשו )סביב המוח( ופציעות קשות בצווארו ,כך שעליו לעבור כמה וכמה ניתוחים במשך החדשים הקרובים .ויהי
בליל התקדש החג ,ישבו היהודי ובני ביתו בחדרו שבבית החולים וערכו 'סדר' כהלכתו ככל משפטיו וחוקותיו,
באמצע עריכת הסדר נכנס הרופא ו'תפסם' כשהם עורכים סדר באכילת מצות ומרור ,ושתיית ד' כוסות ,הביט בו
הרופא כמי שהשתבשה דעתו וגער בו ,הרי למחרת היום עליך לעבור 'ניתוח' כיצד תעיז לאכול עתה )כי לפני ניתוח
על המנותח להיות בצום( ,אם תאכל עתה נהיה מוכרחים לדחות את הניתוח הנחוץ לך ב'פיקוח נפש' ,אבל זה האיש
באמונתו התמימה המשיך בעריכת הסדר כמי שיושב בביתו ללא כל פגע במוחו וצווארו ...וראה זה פלא ,ויהי
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äá úåëæì ïéàù åæë äìåãâ äååöîù àøééúî àäé àìå
,åãéá ãñôð äéäé ,äéçé íà òãåé éîå äðù øåáòé ãò
úëøáå ïéìéôú åîë ïéìéâøä úåöîá ä"åòá åðì éãå
äæë äùòð äîìå äá íé÷ã÷ãî åðà ïéàù ïåæîä
åì äù÷ù íâ äî ,øåøîá óàå ,ì"ø åìà úåöîá
ìëá 'ä ãåáòì íéìá÷î åðà íåé ìëá àìä ,úö÷
çéèáî éðà ,äæë èòåî øòöá ãéô÷ð äîìå ,åðùôð
äçîùá áåùçéå ,÷ùçá äåöî äùòéù éîá ,äðåîàá
ùéâøé àì èòîë 'àøåá úåöî íéé÷î éðà' òâøä åæá
. פì"ëò ,ììë úåøéøî

áî

על מרורים יאכלוהו – מתיקות המרור

ì"öæ øâéà àáé÷ò éáø ïåàâä áúåë íéá÷åð íéøáã
âäðúé çñô ìéìá' ÷"ìæå (áé 'à"÷òø éáúëî')
åðúåà 'ä äëéæù úåöîá çåîùìå ,äàøéáå äùåã÷á
ìù äùò úåöîå ,ùåãé÷ ìù äùò úåöî ,äæä äìéìá
,ììä úøéîàå úåñåë 'ãå ,øåøî úåöîå ,äöî úìéëà
äçååøá äöî úéæë ìëàéù øäæéì êéøöù éàðúá êà
øñçé [øùà] ãçà ìë øåøîá ïë åîëå ,íåöîöá àìå
çåî åì ùéù éî éúòãìå ,úååöîä ãéñôä øéòæî èòî
,åùôð ìò ñåçé àì êéà ,'ä úøåúá ïéîàîå åã÷ã÷á

 הרי לך רפואתה, ונמצא מוחו וכל גופו נקי לחלוטין ומיד נשתחרר לביתוC.T. (Cat-scan)  הובילוהו לבדיקת,ממחרת
. שיצא האוכלה מסכנת מות לחיים טובים בבריאות השלימה,של המצה עד היכן מגעת
 והיינו... והלא טעמו מתוק כל כך,' שאינו מבין מדוע נקרא 'מרור, הרה"ק ה'אמרי חיים' מוויזניץ זי"ע הגיד פעם.פ
 שהמשכיל ומתבונן שעל ידי אכילתו זוכה לקיים מצוות הקב"ה בוודאי לא ירגיש כלל,כדברי רעק"א זצ"ל
 וכמו, שעל ידי אכילת המרור מבטלים את כל המרירות והדינים, עוד נראה בעומק כוונתו.בטעמו המר של המרור
 ונמצא שרק תחילתו מר אך, ובא זה ומבטל את זה,(446-) 'שידוע מצדיקים ש"מרור' עולה בגימטריא כמנין 'מות
.סופו מתוק

âî

 שביעי של פסח- באר הפרשה

שביעי של פסח
ויאמינו בה' – סגולת היום לבוא לידי אמונה בהקב"ה
÷éæçäì éìëä àéä äðåîàäù àöîð ,''ä øäá úåìòì
.ú"éùä úãåáòå úåâøãîä ìë úà
ìâåñî çñô ìù éòéáù íåé éë úåáø åëéøàä ÷"äôñá
òâø ìëù ãò ,äðåîàä éùòî åìãâ äî äàøå èáä éôëå , פאíééç íé÷åìàá äðåîà åá úåð÷ì
íçðî'á ò"éæ áåðîéøî ìãðî íçðî éáø ÷"äøä àéáäù
äáåùç äæä íìåòá íãàä úðåîà ìù òâøå
ïáà'á åðéöî ïëå .ù"áúé àøåáä éðéòá ãàî äáéáçå ,ãçà ìåãâî éúòîù' (çñô ìù ïåøçà ,'ç ìéì úãåòñ) 'ïåéö
íéøöî åòãéå (ã ãé çìùá) ÷åñôä ìò (êåøàä ùåøéô) 'àøæò [ò"éæ ÷ñðòæéìî êìîéìà éáø ÷"äøä] éøåî éãéîìúî
íéãîåò åììä 'íéøöî' éøäå ,á"ö äøåàëìã ,'ä éðà éë úìâåñîä úòäù ,åáø íùá øîàù ,äëøáì ÷éãö øëæ
,íéá íéòáåè íä øáëå è÷ òâø äðäå íéä éëëåúá úòë ,çñô ìù 'æ ìéìá àéä [äîéìù äðåîàì úåëæì] äæì
åøúåðù íééøöîä ìò éà÷ã ,àìà .'íéøöî åòãéå' åäîå ,íéùåã÷ä íé÷éãöá åúáùçîå åúòã øù÷ì åîöò ÷æçúéå
éë íéøöî åòãéå ¯ íéá íéàöîðä åìà ìò íâå ,íéøöîá äæ íåéáù ,úéúéîà äìåâñå äìåãâ úìòåú àéä äæì
÷åô ,äúòî .åúåîéù íãå÷ íéòâøä íúåàá ¯ 'ä éðà 'äá íúðåîàù ,'äùîáå 'äá åðéîàéå' (àì ãé úåîù) øîàð
ìëäå ,õøàå íéîù úåëøòî àøåáä ããéù äîë éæç
.'äùîá íúåøù÷úä éãé ìò äîìùð
óà íéçìàð íéøôåë íúåàá 'äá äðåîà øéãçäì éãëá
.ãçà òâøì
ìë íéáåè íéùòîå úååöî íéé÷îä óàù ,ãåò áúåëå
ïìéàá úåìúéäì 'äðè÷ (ìáç) äçéùî'ì ÷å÷æ åéîé
 זמן מסוגל לישועות- ויושע ה' ביום ההוא
ùåùçì ùôð ìòá ìë ìòå ,åúâøãî ìåôé àìù éãë ìåãâ
øôñ óåñá àáåä) ò"éæ ïéìáåìî 'äæåç'ä ÷"äøä øîà äë äçéùî'á åîöò úà øù÷úäì õîàúéå ,äìéìç ìåôé àîù
äðè÷ äçéùîä äðäå' ,åúâøãî ìåôé àìù éãë 'äðè÷
ïéùìà÷î íåìù øéàî éáø ÷"äøä åãëðì àô ãåîò íåìù øäð
úòéø÷ã ñðä áåù øøåòúî äðùá íéîòô 'á éë ,(ò"éæ ä"ò êìîä ãåã äéä äæå ,' פבäîéìùä äðåîàä àéä
ìù éòéáùá Y ('åëå äñðøô íéâååéæ) åá æîøðä ìëå óåñ íé ìá éåìùá éúøîà éðàå' (æ ì íéìäú) åúåãìéî ù÷áî
'äùî øéùé æà' áåúëä ïåùìá æîøðå ,äøéù úáùáå çñô áùé àì åúð÷æ ãò ùéàì åúåéä íåéîù ¯ 'íìåòì èåîà
Y äøéù úáùá åðééä 'óìà' ,ï"ééæ ó"ìà ïå÷éøèåð 'æà' øùà ,øåçà âåñé àìù ãéîú àøééúðå ,è÷ùäå äåìùá
,('äîëç êôìààå' ,âì âì áåéà ù"åîë) ãåîéì ïåùì 'óìà' éë íøè åçë ìëá õîàúäì åîöòì ùåçé ùôð ìòá úàæì
'ïééæ'å ,çìùá úùøô úåéùøôä øãñá íéàøå÷ùë àåäå éãë äðè÷ äçéùîá åìéôà ìåãâ ïìéàá úåìúéäìå ,åìôð
 מן הענין להביא שב'מנהגי מהרי"ל' )סדר תפילה אות ה( מביא שיש הנוהגים לומר זמן שמחתנו בתפילות העמידה.פא
.(של 'שביעי של פסח' )במקום 'זמן חרותנו' הנאמר בכל ימי הפסח
 ומבואר בדרשות הר"ן, גדולה אמונתם של בני ישראל באותו היום יותר מהאמונה שהאמינו בצאתם ממצרים.פב
 מדוע ציוה הקב"ה לגנוב לב פרעה ולומר לו שכביכול, כי בהיותם במצרים היה להם מקום לספקות,()דרוש י"א
, הרי לאחר מכת בכורות שפרעה בעצמו חשש על נפשו היה משלחם אף לצמיתות,הם יוצאים רק לשלושת ימים
 והרי לאחרי עשרת מכות עצומות כאלו היה בידם,ומדוע ציוה להערים על המצריים 'לשאול' מהם כלי כסף וזהב
 אמנם בהגיעם לים סוף וראו שהים נבקע ובני ישראל הלכו בו,לתבוע בפה מהמצריים 'הבו' לנו כל כסף וכלי זהב
 כי, אז הבינו כי הכל היה רק כדי להביאם לתוככי הים,בתוך הים ביבשה ולאחריהם נכנסו המצריים וטבעו בים
 בוודאי לא היה מעיז לצאת לרדוף אחריהם,אילו לא היו 'מערימים' על פרעה והיה משלחם מאימת המכות וכיו"ב
 ורק מכיוון שהיה, מה גם שלא היתה לו סיבה לרדוף אחריהם אחשרי שהוא בעצמו שילחם לחפשי,אחרי ג' ימים
 שאילו לא היו שואלים בנ"י מהם כלי כסף וזהב, וכך ייאמר גבי כל המצריים,נראה לו ש'ברח העם' יצא אליהם
' ואף הנראה להם כ'קושיא, ואכן ביום ההוא 'ויאמינו בה'' – לדעת שהכל בחשבון,לא היו הכל יוצאים לרדוף אחריהם
. זהו תוקף אמונת האי יומא, ונסתלקו מהם כל מיני ספיקות באמונה,אינו אלא בחשבון נפלא מן השמים
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éðáå äùî åøîàù ïîæä àåäù ,çñô ìù éòéáù äæ ¯
íùë ...óåñ íé úòéø÷ úòá çúôðä ïåöø úò ìò ù÷áé äùî øéùé' åìà íéðîæáå ,'äì úàæä äøéùä úà ìàøùé
íòåù úòá ìàøùé úà òéùåéå ,(ñ"éø÷ úòá) æà çúôðù äðù ìëá ùåøéô ,äååäå ãéúò ïåùì 'åâå ìàøùé éðáå
,äøéùä ïéðò ùãçî øøåòúð ,íéðîæä éúù åìàá äðùå
.ì"ëò ,'åéìà
.'äì úàæä äøéùä úà ìàøùé éðáå äùî øéùé ùãçîå
'øô åøôñá) ò"éæ àæìòáî íåìù éáø ÷"äøäî àúéà
ìëå' (:àð úáù) ì"æ íøîà ùåøéô äæå ,'äæåç'ä óéñåîå
åò÷áéå' (å àë ø"åîù) ì"æç åøîà äðäã ,(çìùá
ãîìî ,'íéîä åò÷áéå' àìà 'íéä ò÷áéå' øîåà ïéà ,íéîä ùåøéô ,'øéùá ïéëùîðå øéùá ïéàöåé øéùä éìòá
,äòã øåãä ìëå íéøîå ïøäàå äùî íä 'øéùä éìòá'
íå÷î ìëáå úåøåááå úåðééòîä ìëá åéäù íéîä ìëù
úà ïéàøå÷ù ì"ðä íéðîæä éúù åìàá äðùå äðù ìëá
'éò) àåä òåãé ììë àìäå ,äëë 'ä äùò äîìå ,'åò÷áð
äæì ïéëùîðå ,øéùá ïåéìòä ïãò ïâî ïéàöåé äîä ,äøéùä
,àìà ,'àðâîì àñéð ä"áå÷ ãéáò àì' (ç ùåøã ï"øä úåùøã
úåòôùä ïéëéùîîù ùåøéô 'ïäéìò ïéæîå' ,øéùá íìåòä
àìå ãàî äìåãâ äøöá ìàøùé éðá åéä àéää úòáù
ùåøéô 'ïîå÷îá ïéìáåèå' ,íúåà ïéëéùîîä ìò úåðåæîå
òéùåäì ïåéìò øòù 'ä çúôå ,ñðä àöåî íå÷î ïéàî åòãé
.øåðéã øäðá äìéáè íéëéøö ïîå÷îì äøæç íéëìåäù úòá
ìëáù çúô çúôð äæ éãé ìòå .íéîä åò÷áéå ìàøùé úà
äðäå ,íàéöåäì ùøåù äéäé äøöá å"ç åéäé ìàøùéù ïîæ éðáì óåñ íé úòéø÷ ïéðò øøåòúî äðùá äðù éãéî
íéìäú) áåúëä øîàîëå ,íéøåñéå úåøö ìò íéæîåø 'íéî' íéìåãâä íéîçøäå  פגçñô ìù éòéáùá ìàøùé
øùàëå ,'ùôð ãò íéî åàá éë íé÷åìà éðòéùåä' (á èñ øøåòúäì íéáù  פדìàøùé éðá ìò íää íéîéá åøøåòúðù
,íìåòáù úåîéî ìë åò÷áð Y çñô ìù éòéáùá íéä ò÷áð ò"éæ áåùèéãéæî ùøéä éáö éáø ÷"äøä áúë .äæä ïîæá
ãéá àäéù äàéøáä òáèá ä"á÷ä ñéðëäù úåøåäì úòéø÷ ñðá æà çúôð éë .ì"æå ,'éáö úøèò' åùåøéôá
,øåãå øåã ìëá úåøöäå íéøöéîä ìëî úàöì ìàøùé ïä ,ãéçéì ïä íéáøì ïä ,íìåò úåøåãì äòåùéä óåñ íé
ìù åâååéæ ïåâë ,óåñ íé úòéø÷ì åìùîðù åìàá èøôáå éøòù åøâñéå åîúñé íà íâä ãçà ìë ,èøôá åà ììëá
íéøáã øàùå äãéìä éðééðò ,äñðøô ,(.á äèåñ) íãà (.çé÷ íéçñô) åøîàù ã"ò) ...å"ç âååéæä åà ,äñðøôä òôù
(ñ"éø÷ë íãà ìù åâååéæ äù÷ ,óåñ íé úòéø÷ë íãà ìù åéúåðåæî ïéù÷

 פעם בשביעי של פסח פנה הרה"ק הרש"ב מליובאוויטש זי"ע אל בנו הרה"ק הריי"צ מליובאוויטש זי"ע ואמר.פג
,' האם היית ממהר לראות את המחזה הגדול הזה,לו 'אילו היית שומע שבמרחק כמה 'מייל' נקרעו מי הים
 הבן השיב,' האם היית הולך לראות את הנס,ועוד הוסיף לשאול לו 'אם היית שומע שבמקום קרוב מאד נקרע הים
 נענה... שבכל שנה ושנה בשביעי של פסח נקרעים מי הים בפועל ממש, או אז הגיב הרש"ב ואמר 'דע לך,בחיוב
 כלומר שעל ידי החושים,'... שכל יושבי תבל הם עיוורים וחרשים,הריי"ץ והשיב בהצטדקות 'מה אפשר לעשות
 השיב לו אביו, ולפיכך עבודה קשה היא לנו להאמין בכך באמת,הגשמיים שלנו איננו מסוגלים לראות קריעת הים
, ואין החסרון תלוי אלא באדם עצמו, כי ניסי קריעת ים סוף חוזרים בכל שנה ושנה,ואמר 'הוא הדבר אשר דברנו
.'ואם היה מקדש אבריו וגידיו בשלימות היה זוכה לראות את המחזה בפועל ממש
' 'אלי, תאנא ]למדנו[ בספרא דצניעותא- ( 'ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי: כמפורש הדבר בזוה"ק )ח"ב נב.פד
 אלא[ בעתיקא תליא כלא ]כל תשועה זו תלויה, כי תשועה זו אינה תלויה בידי,דייקא ]אין לך לצעוק אלי
 היינו סוד התגלות מצח הרצון, ביה שעתא אתגלי עתיקא קדישא ]באותה שעה נתגלה עתיקא קדישא,[בעתיקא
 מתוק-  ואשתכח רעוא בכלהו עלמין עלאין' ]ואז נעשה שעת רצון בכל העולמות העליונים,[המכניע כח הדינים
.[מדבש
 אך אנחנו מאמינים בני מאמינים שיש בחינות גבוהות ודברים נסתרים,ואף אם אין לנו עסק בנסתרות אלו
 בענוותנותו אמר פעם. וחז"ל גילו לנו שהם מתגלים ומתעוררים במועדים וזמנים טובים,כלנו הדלł למעלה מהשגת
 שהוא אינו זוכה להבין מאי 'חקל,' סעודת 'חקל תפוחין- הרה"ק ה'בית אברהם' זי"ע בסעודת ליל שבת קודש
[' שאבי ]ה'דברי שמואל, 'אולם דבר אחד אני יודע,תפוחין קדישין' ובקוצר שכלו אינו יורד לעומקם של דברים
. ומכאן שאוצר גדול מוטמן במילים אלו והנסתר רב מן הנגלה,'זי"ע היה מתלהב בעת אומרו תיבות אלו
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 שביעי של פסח- באר הפרשה

úåáøäì êéøö äìåë äðùä ìëáù åðééä .éîçø éòáîì
éòéáùá ìáà ,åìà íéøáãá òùååéäì éãë íéðåðçúå äìôúá
éðá'ä áúëù éôëå ,êëì ìâåñî åîöò ïîæä çñô ìù
ùåã÷ éôî éúòîù' (á úåà âé øîàî ,ïñéð ùãåç) 'øëùùé
äðäã ,'ì"÷åöæ áåùèéãéæî ä"öøäî ùåã÷ä áøä éðúåçî
äøåúä åúáúë áåè íåéá ùôð ìëåà úëàìîì øúéää
øùà êà' (æè áé úåîù) øîàðù ,çñô ìù éòéáù úùøôá
ïðéôìé äéðéîå ,'íëì äùòé åãáì àåä ùôð ìëì ìëàé
à÷åã åæ äëìä äøîàð äìéçú äðååëáå ,íéãòåîä ìëì
ìâåñî øùà àåää íåéá éë åðãîìì çñô ìù éòéáùá
ùåã÷ åãñç åöé àåä úåì÷á ,óåñ íé úòéø÷ ìåãâ ñðì
íãéá ïéà å"ç åìéôà ,ìàøùéì äáåè äñðøô øåæâì á÷òé
.êë ìë úåëæ
íãéá íâååéæì íéðéúîîäù ,íéøáãä øàùì ïéãä àåäå
.áåø÷á íâååéæ åàöîéù ìåòôìå íðéã øæâ òåø òåø÷ì
íéøåçáì úåøåäì ò"éæ 'íäøáà úéá'ä ìù åëøã äúéä êëå
,óåâä úàåôøå äñðøôä úòåùéì ïëå ,í÷øôì åòéâäù
äìåâñë çñô ìù éòéáùá íéìäú øôñ ìë øîåìå íééñì
.äîéìùä íúòåùéì

,úåøöä íé úà òå÷áì ,(.çé÷) íéçñô 'ñîá íéøîàðä
. פהúåòåùéä ìë ìåòôìå
ïåùì äøåúá áéúë ïëìù ,çøôå øåúôëá åùøéô äæáå
åò÷áéå' (àë ãé úåîù) øîàðù åîë ,óåñ íé úòé÷á
.çð úåëøá) äæ ñðì íéàøå÷ àøîâá ì"æç åìéàå ,'íéîä
.àðù éàîå ,'óåñ íé úòéø÷' (ãåòå
,íìù øáã ìò éà÷ äòé÷á ïåùì éë ,øîåì øùôàå
éë ,'íéöò ò÷åá' (è é) úìä÷á àø÷ã àðùéìë
éðùì åúåà ò÷åá íãàäå ãçà ùåâ äìéçúá äéä õòä
ìò éåùò äìéçúîù ,ãâáá êééù 'äòéø÷' ìáà ,íé÷ìç
åúòéø÷áå ,åéãçé åôøèöðù íé÷ã íéèåç úøéôú éãé
àúùäå .ïåùàøä åáöîìå åúåîã÷ì ãâáä úà øéæçî
,íéä úà ä"áå÷ 'ò÷á' äðåùàøä íòôá éë ,øéôù éúà
ãîåòä ÷ìåçîë íéä áùçð êìéàå äòù äúåàî êà
úà 'òåø÷ì'å øåæçì ìàøùé éðáì øùôàå .ò"òì øåáéçá
äî äæ ììëáå ,íéðåãéæä íéî éðéî ìëî ìöðéäì Y íéä
úåøäðå íéîé éëëåúá äáøçá åøáòù íéàðú åéäù åðéöîù
.(:æ ïéìåç)

äðä ,åðà åðøåãá äùòîìå äëìäì íéøåîà íéøáã äîá
 קדושת היום- ביום השביעי מקרא קודש
íéù÷ù íéøáã äîë ì"æç åðî (.çé÷ óã) íéçñôá
éë ,àåä úîàä ìáà' (:âö óã) 'ïøäà úéá'á àúéà ,íãà ìù åúñðøô ,íììëáå ,óåñ íé úòéø÷ë íãàì
,éòéáùä íåéì äðëä íä (çñô ìù) íéîé äùùä
.ì"æå ùøôî (úòéø÷ë ä"ã) í"áùøáå .íãà ìù åâååéæ
פו
úåîéìùä àåä éë , çñô ìù éòéáù àåä ø÷éòä éë úåðåæî åì ïúåðù éîì ä"á÷ä åì äùåò ìåãâ ñð øîåìë
äéðéî à÷ôðå óåñ íé íäì òø÷ù ìàøùéì äùò øùàë
.'äøéù åøîà åáù
 ויכניע עצמו כי רק כשהגיע נחשון למצב סכנה – ששקע עד למעלה מצווארו במים זעק 'הושיעני א' כי באו.פה
 אמור מעתה כל הזקוק לישועה כקריעת ים סוף אם בפרנסה אם בזיווג אזי אם,מים עד נפש' ונבקע הים
 אמנם,יגיע עד למעלה מצווארו במים ויזעק מעמקי לבבו הושיעיני א' כי באו מים וכו' יוושע בכל מיני ישועות
זה המהלך 'מיט ד'נאז ארויף' )כשאפו למעלה – מלשון גבהות וגאווה( הרי עדיין נשימתו 'מסודרת' ועדיין לא באו המים
...עד נפש – כיצד יוושע
 וכפי שכתב הרה"ק רבי, וביותר בערב שביעי של פסח,'( 'חייב אדם לטהר עצמו ברגל: הנה אמרו חז"ל )ר"ה טז.פו
 כי הוא, שיקפידו ביותר על הטבילה במקוה טהרה קודם שביעי של פסח,פנחס מקאריץ זי"ע בצוואתו לבניו
.יום גדול ונורא
 יצא הרה"ק מקאריץ לדרך כדי, בשביעי של פסח האחרון לחיי מרן הבעש"ט זי"ע, משום מעשה שהיה,והטעם
 אך בדרך התעכב מחמת תקלות שונות והגיע למעזיבוז סמוך לחשיכה זמן קצר בטרם,לשהות בצל רבו הבעש"ט
 ויהי כאשר קיבל את פני הבעש"ט נשאל על ידו אם טבל במקוה, ולא הספיק לטבול במקוה טהרה,התקדש החג
 ולא ירד הרה"ק מקאריץ לסוף דעתו אך, משהשיב הרה"ק מקאריץ בשלילה נאנח הבעש"ט מאד,בערב יום טוב
, אמנם לאחר פחות מב' חודשים כאשר נשבה ארון האלוקים בחג השבועות,לא העז לשאול ולברר בסוד קדושים
 ולכן הורה לבניו ולזרעו אחריו,ידע שיש קשר ושייכות בין אנחתו בשביעי של פסח להסתלקותו לגנזי מרומים
.להקפיד ביותר על הטבילה ביום הזה

 שביעי של פסח- באר הפרשה

çñô ìù éòéáùá åìéàå ,úåñåë òáøàå ììä ,øåøîå äöî
éùåãéç'äî àúéà ïéðòä øåàéááå ,äåöî íåù åðéöî àì
,àåáì ãéúòì äæ áåè íåé áåúëä äååùäù ,ò"éæ 'í"éøä
ùé éë ,'àåáì ãéúòì úåìèá úååöî' (:àñ äãð) åøîàù
éë ,íéøáã ìù íøåàéá äàøðå .åæ äàìéò äùåã÷î åá
íãàä ãéá úòééñî ìòåôá äåöîä íåé÷ù òåãé éøä
äãé ìò íéîåøîá íéìâúîä úåâéøãîå úåøåà âéùäì
ìàøùé éðá íéìòúî çñô ìù éòéáùá ìáà ,äòù äúåàá
äìåòô íåùì íé÷å÷æ íðéàù ãò åæë ääåáâ äâéøãîì
.'àåáì ãéúòì' ïéòë ,øåàä úà åâéùé äãé ìòù úéîùâ

åî

àø÷î ïåùàøä íåéáå' (æè áé úåîù) äøåú äøîà äðäå
ùé äøåàëìå ,'ùãå÷ àø÷î éòéáùä íåéáå ùãå÷
äëàìîá øåñàä è"åéì çñô ìù 'æ òá÷ð òåãî øàáì
çñôä éîé øàùî øúåé íåéä äæá ùé äìòî åæéà éë Y
íéøöîî ìàøùé éðá åàöé àì ïééãò éååéöä úòùá àìäå ¯
ìù åîåöéòù ,øîåì ùé àìà ,íéä íäì òø÷ð àì ïééãòå
ïëì ,ìàøùé úòåùéì ïîåæîå ïëåî úò àø÷éòî äéä íåé
.äëàìîá øåñàä è"åéë òá÷ð

÷åñôä ùøôì (çìùá úùøô) 'éåì úùåã÷'á àúéà êëå
íéîé ùéù ¯ àåää 'íåéá' 'ä òùåéå' .ì"æå (ì ãé úåîù)
,åúáäà íäì äìâîå ìàøùé åîòì åáåè òéôùî ä"á÷äù
úåøéç ,åðúåøç ïîæë úåöîä âç úà âåçì äëæðù ø"éäé
íåéá' åäæå ,àçñôã àîåé àåä äæì ìâåñî øúåéä íåéäå
àøåäðå àôåâ úåéøá êåúî ,úåéîùâáå úåéðçåøá
.åîöò íåéá äéåìú äìåâñäù åðééä .ì"ëò ,'à÷ééã 'àåää
òîùéå ,åðéçà ìàøùé ìë íò ìâøì úåìòì äëæðå ,àéìòî
ïãéã äøäîá åðòéùåéå 'ùôð ãò íéî åàá éë' åðúòååù ïî Y äáøä úååöî åðà íéîéé÷î 'øãñä ìéì'á äðäå
úìéëà ,íéøöî úàéöé øåôéñ ,ïðáøãîå äøåúä
.ïîà øîàðå

