
מתורתו של אור שבעת הימים הבעל שם טוב הקדוש זיע"א
ֶׁשֵּיׁש  ְלַהְכִריַע  ֶׁשֵּיְדעּו  ַהַּדַעת  ֵמֶהם  ֶׁשָחַסר  ָהָיה  ִמְצַרִים  ָּגלּות  ִעְנַין  ִּכי  ִמּמֹוִרי  ָׁשַמְעִּתי 

ּבֹוֵרא ֶאָחד, ַהְמַחֵּדׁש ְּבטּובֹו ָּתִמיד ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית, ַעד ֶׁשָּבא ֹמֶׁשה, ְוַעל ְיֵדי ַהִּנִּסים ֶׁשָעָׂשה 
ִּביִציַאת  ֶׁשִּנְתַּגָּלה  ֶזה  ַּדַעת  ְּבִחיַנת  ָאְמָנם  ָּתִמיד,  ַהְמַחֵּדׁש  ֶאָחד  ּבֹוֵרא  ֶׁשֵּיׁש  ָּבעֹוָלם  ִנְתַּפְרֵסם 
ִמְצַרִים ָהָיה ַּדַעת ְּדנּוְקָבא, ַאְך ַּדַעת ִּדְדכּוָרא ִיְתַּגֶּלה ֶלָעִתיד ִּבימֹות ַהָּמִׁשיַח, ְוַהְיינּו ֶׁשִּיְהיּו ֵעיֶניָך 
ֹראֹות ֶאת מֹוֶריָך )ישעיה ל כ( ֶׁשִּיְראּו אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְוַהְּתִפָּלה ֶׁשּלֹוְמִדים ּוִמְתַּפְלִלים, ְלֶנֶגד ֵעיֵניֶהם, 
ֶׁשֵהם עֹוָלמֹות ְמֻצְחָצחֹות ְוכּו', ְוֶזהּו ֶׁשָאְמרּו ֲחַז"ל ַעִין רֹוָאה ְוֹאֶזן ׁשֹוַמַעת ְוכּו' )אבות פ"ב מ"א(, ְוֶזהּו 
ֶׁשֵּתָאֵמר  ָזִכיִתי  ְוֹלא  ָׁשָנה  ִׁשְבִעים  ְּכֶבן  ֲאִני  ֲהֵרי  ֲעַזְרָיה  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ָאַמר  ַהָּגָדה  ַּבַעל  ֶׁשָאַמר 
ְיִציַאת ִמְצַרִים ַּבֵּלילֹות )ברכות יב:(, ָרָצה לֹוַמר ֶׁשּיּוַכל ְלַפְרֵסם ִחּדּוׁש ָהעֹוָלמֹות ֶׁשִּנְקָרא ְיִציַאת ִמְצַרִים 
ִנְרִאים, ִּכי ֹחֶׁשְך ַהְּקִלּפֹות ַהִּנְקָרא ֵלילֹות ּגֹוֵרם ֶזה ֶׁשִאי  ַּבֵּלילֹות, ֶׁשֵאין אֹורֹות ְועֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים 
ִּכי  ְוכּו',  זֹוָמא  ֶּבן  ֶׁשְּדָרָׁשּה  ַעד  ָהעֹוָלמֹות,  ִחּדּוׁש  ִּפְרסּום  ֶׁשהּוא  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ֶׁשֵּתָאֵמר  ֶאְפָׁשר 
ִאי ֶאְפָׁשר  ְסֻגַּלת ַהְּדָרָׁשה ְלַׁשֵּבר ַהְּקִלּפֹות, ְוָאז ָהָיה ָיכֹול ְלֵהָראֹות ִּפְרסּום ְיִציַאת ִמְצַרִים, ַמה ּׁשֶ
ִלימֹות  ִיְהֶיה  ֶזה  ַּתְכִלית  ִּכי  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו  ְּבַעִין,  ַעִין  ִנְרֶאה  ִיְהֶיה  ֶלָעִתיד  ִאם  ִּכי  ְלֵהָראֹות 

ַהָּמִׁשיַח ְוכּו', ְוִדְבֵרי ִפי ָחָכם ֵחן: )תולדות יעקב יוסף סוף פרשת וישלח(

פסח



חמץ  וביעור הŁçר|בדיקת מהחõריםקב החמץ מבערים łçŁראל Łéם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
אחרא והíטרא הçצר את הäא üäרà Łõדñה יבער éן יłראל•א והíדקים אõהב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
רעה מâה éל מהם ויבער מõâתיו éל יבâק חמץ àדיקת מגדים•א àעת נעם ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ëàעłים ŁäïŁלפä לתäŁבה רמז החמץ הŁçר•ב àדיקת עłרהקב הנחת ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
קד⁄õת ועłר âינים עłר מõéת עłר éנגד יłראל•ב ïתיתים מנהגעבõדת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻ

הרע מהçצר נקçים äעצמנ מחזיקים äאנ Łאין להראõת הïתיתים •ב הנחת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
Łõדñה החמץŁל"ה àבעäר הñדŁ•ג הäéנה החמץעבõדת áם לבער Łי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

מ⁄מים סäçע Łי üכà ולחפץ עין•ג הרäחני הäאàת Ł⁄ית Łàעה ïסח ערב ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ה⁄נה àכל יõתר הáדõל רצõן ïנחס•ג עת מë⁄הäאמרי הåהירäת מעלת áדל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

Łמäרה מðה ואכילת ה⁄õêח•ג חמץ מחמיריןמי łçŁראל הרõàת החמרõת ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻ
לñד⁄ה ôכŁיטים הם õôרה•ג àפסח י"ד,לäñטי לŁנת רמז – לי"ד אõר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
לñד⁄ה האדם éניסת אהרן•ד התחלת ותõרהàית מצוה נר – הìר' 'לאõר ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָֹֻ

ה' לעבõדת נלהב àלב – 'õàלà õלæמב' יłראל•ד אõר, הàיתעבõדת àעל על ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַַַָָ
õיתà אנŁי על קד⁄ה עין•ד להïŁיע Łלàת ,õעצמ האדם חטא – õêŁ חמץ ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻ

עברה àעõברי מחה êŁא – אחריäת עליו àñŁל äñïדיý•ה אחרים üרâצאתõה ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ïנימה õàלà אף ענו להיõת Łעליו רמז האדם מרäŁת יłfiכר•ו החמץ àני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָ

עצמõçת ïעõêת על üלסמ ולא הõàרא על äיהבינ üליŁלה •ו הäëêד ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַֹֹֻ

פסח  וערב שלנו העבõדה|מים ŁרŁו ההליכהיסõד àעת הfiמחה ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹ
äנêŁ מים הŁçר•ז לŁאיבת àעצמõקב יŁאב אêא õדõבé על יקïיד •ז אל ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָ

יהäדה Łביםאמרי לכן לזכõçת העברõת äנהפכ àפäרים מאהבה הäŁôבה ע"י ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
üליŁתà äלכנŁהŁ העברõת את יłראל•ח ודõלים רמזעבõדת – äנêŁ מים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
ðë'àה' הוי"ה מ⁄ם ואו אõת הñדŁõ•ח להŁלמת להיõתŁל"ה Łי ïסח àערב ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

łמחה äלהראõת ואהבה àיראה הõàרא àעבõדת הŁçר•ח Łרäי לåהרקב Łי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָ
החג àהכנõת ורגז ריב להכניס •ט êŁא ְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹ

חג  התקדש לוי|ליל הñד⁄הקד⁄ת éחõת מתàררים זה àלילה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻֻ
ליłראל ונõספים הñדŁõ•י מהñלïה חêיןŁל"ה łיחת äŁם לłיח êŁא יåהר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻ

זה Łõוקד נõרא àליל מהâבקäת יïרד êŁא החכמה•י éדי àיציאתמאמר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
אז Łהאיר האõר מתעõרר Łנה äבכל לקד⁄ה מחמרäçת יłראל äêהתע ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻמצרים

יłראל•י  ממŁיכיםעבõדת יעלם êŁא äכדי áדõל אõר מתêáה הêל àאמירת ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
õéסõת וארàע àמðה õתõים•י אçח מים áדõלàאר לאõר יłראל äזכ זה àלילה ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

העמר ספירת ידי על äŁב äהäיגfiוה מהם נעלם מéן äלאחר יגיעתם לפי יאêŁא ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
Łלמה• לעëתôõפארת הðìבים והëלאכים הäא üäרà Łõדñמה ויפחד Łירע ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֻ

íáה מאכילה יłראל•יבויåהר והאמäנהאõהב הfiכל אõר מתêáה הíדר àליל ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
àהם äמאמין הàן àלב הâברים łכיר•יבונכנסים äבנõמŁנה àהרמà"ם מעłה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

הíדר àליל אברהם הôלמידים•יברàי àלילחõבת õלעצמ לדõëת האדם על ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָ
הáדõל õמŁל מàŁח עדן, àגן מעלה מלאכי àקרב עõמד õìהŁ לפי•יגïסח Łבâ ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

àליל ה⁄מירה עברההבטחת עברי על אינìה זה ïנחס•יגה ⁄êאאמרי למה זכר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
לבŁäם את äìŁאל•ידäמŁ העליõןâברי מהעõלם àחזרה Łב äêאé האדם לעõרר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ

יłfiכר•יד רäחניàני Łäללב הŁìמה זõכה מצרים יציאת àŁסäïר •ידלהõרõת ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

כוסות  וד' מצה הŁçר|אכילת הíטראקב את מכריעה מðה מצות ְְְִִִֶַַַַַַָָָָָ
éמזäזה äמגינה Łלמה•ידאחרא קדŁיםôפארת לאכילת õâמה מðה אכילת ְְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

האדם ïנימäçת äמקŁâת לוי•טוäמטהרת העõלםקד⁄ת Łäâח על מõרה מðה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ
üרàית לפניו רäח נחת çŁהא מה רק לפעל האדם את מעõרר זה •טוודבר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

אמת למדרגõתłפת ìŁזéה לאחר áŁם éדי üרàית מהõàרא עמäקה עצה הáלäת ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
àהכנעה נ⁄אר החכמה•טזáבõהõת ליłראלמאמר יäŁעה Łל õéסõת ד' ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

האõëת קלõïת לד' •טזäפרענäת ְְְִָָֻֻ

פסח  של העבõדה|הגדה ŁרŁו וטהרתיסõד קד⁄ת – äרחץ' Łâק' ְְְְְֲֳֵֶַַַַָָָֹֻ
מŁה•יזהëחŁבõת הäåלתâעת רחיצת – 'äרחץ' ,õעצמ האדם קד⁄ת – 'Łâק' ְְְְֲִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֻ
אברהם•יזמæמאה Łבירתמגן – 'יחץ' מõâת, ה⁄⁄ה נñיõן ס', 'ïéר' – 'éרïס' ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֻ

הרגל•יחהêב מצריםłמחת יציאת àסäïר להאמין õיתà àני לב üיŁמçיח• ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ
אברהם מצריםמגן יציאת àסäïר äמתיקäת הâינים המôקת לõŁן – יט'מáיד' ְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָ

הfiרד• àלõŁןàגדי הâñיש אמירת מעין ôרäáם àלõŁן נתקנה ההáדה ôחêת ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָ
מהחצõנים להגן סõפר•יטôרäáם חתם זהâרõŁת àלילה מŁריŁים éאŁר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

מëצרים éביציאת Łëמ אלõקי Łפע נïŁע ה' יראת הàית àני מנחם•יטàלב ְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָ
äברכהצõçן לŁפע נזéה àמצרים äתנõאבé äעצמנ ìŁכìיע ידי ôפארת•כ על ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ

äלעתידŁלמה עבד àבחינת äדתנõעב üרàית õרõא äעלינ מïŁע Łאין áàלäת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
àן לבחינת נזéה אהרן•כ לבא להõרõתàית Łאלה, ידי על מצרים יציאת סäïר ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ

üרàית הõàרא õל äמאיר זõכה מçד האדם מðד מעטת הâôŁלäת ידי •כאŁעל ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

וכו' נשתנה łכיר|מה הêבמŁנה ïתיחת õáרמת נìôŁה מה Łאילת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
אחת•כא הáלäתłפה אריכäת לטעם רמזים הŁñיõת חתם•כאד' âרõŁת ְְְְֲֲִִַַַַַַַָָָָָֻ

ôחŁבסõפר הõñדמת õד⁄תñŁ üé éדי עד Łנה àכל Łâלהתק האדם על ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ
הõìכחית õקד⁄ת לעëת מצרים אמת•כבéבחינת לקàעłפת – הáלäת טעם ְְְְְְְֱִִִִִִֶַַַַַַַַַָָֹֻֻ

õחéמ זה אין להארה זõכה éאŁר Łאף האדם וŁמŁ•כבàלב סäïרמאõר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
עליõן àעזר רק הם äתנõמצוä äתנõפילô éŁל מראים מðה ואכילת מצרים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָיציאת

אלçהä•כב הáאäלהאâרת àניסי äנàל Łננחם éדי – יצי"מ לסäïר Łâמח טעם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
áàלäת האõëת מהצלחת Łנתיא ולא יפõת•כגהעתידה Łהתêáהïנים האõר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

õיגfiלה לזõéת אפŁר õâר äבכל סõף אין הäא מצרים יציאת יłמח•כגàליל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
לאõרהיłראל מאפלה לצאת יכõל ïàŁחäתים הïחäת אף הíדר •כדàליל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

יłראל המסïריłמח àפי מàŁח נעłה הäא üäרà Łõדñה – מàŁח' זה 'הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻֻ
הרגל•כד הרłäàמחת זאת äבכל Łàעäàד äהי êא äêא ìôאים Łל אבõתיהם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ביצי"מ לסïר אהרן•כדהם çŁצאàäית עד מצרים àיציאת äרïס הìôאים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹ

ותלמידיהם הם אמת•כהמהæבע àלילłפת éלל היה לא זה ëעłה éי יôכן ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
יõסף•כהïסח יעקב הâעתõôלדõת חíרõן – מצרים áלäת אמרי•כהענין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ

הŁëיחïנחס àיאת מקרבים והאמäנה יצי"מ סäïר צâיק•כוע"י אםïרי אף ְְְְְֱִִִִִִִִַַַַַָָָָָ
מהñד⁄ה להתנôק õל יõעיל לא מאד הרŁע •כוירŁיע ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹֹֻ

בנים  ד' יõאל|כנגד יכõלâברי אחד אדם – רŁע ו'אחד' חכם 'אחד' ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָ
üלהפ וכן ,õקד⁄תà העõלם éל על äלהïŁיע אהרן•כזלזõéת הíדרàית àליל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻ
מסêôקת üé ואחר עצäמה לדבקäת אחת àבת מŁה•כזזõכים סõברâעת החכם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

לéלל להתחàר õנõרצä äìëמ טõבים נעם•כחŁהéל היאאמרי הõàרא עבדäת עñר ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹ
õנõרצé הŁáמçים הëעłים לוי•כחעçłת אמäנהקד⁄ת מביאה מðה אכילת ְְְְֱֲֲֲִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָֻ

ה⁄נה éל üŁלמ ויראה צõçן•כטואהבה הëתêïליםמנחם על לõêעגים äŁôבה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
איבריהם éל äבתנäעת מŁה•כטàהתלהבäת יõתרâעת Łהäא סבäר הרŁע ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ôקוה õל אין ולכן מהâðיקים לטõבה•ל טõב ãבŁעחŁהר את üé éל õâחים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָ

טמאה Łערי ממ"ט לצאת õôיכלàŁ מאמין õואינ õעצמ את ŁיאëŁ âגל•ל éיון ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
אפרים נõðלמחנה õאינ áàיהìם עõברם àעת áם ולכן âðàיקים מאמין õאינ הרŁע ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

ידם יפõת•ל על Łלïנים מצרים יציאת סäïר מצות àזכäת äהי מצרים יציאת ניסי ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
הàאים חçים•לאהõâרõת הõôרהâברי ידי על להôקן יכõל הרŁע הàן •לאáם ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָ

וכו' זרה עבודה עובדי סõפר|מתחילה חתם עõבדיâרõŁת äהי äתינõאב ְְֲֲֵֵֵַָָ
הõàר äעלינ רחם éן ïי על ואף Łמחד זרה ïתáם•לבאעבõדה יðיב הגש"פ ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָ

äתנäלזכ עõמד áàלäת õéŁéרים äאנŁ ëŁה לרמז הõéס âרõŁת•לבמגàיהים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
סõפר àאחתם õאינ ולכן לáלäת הירידה עצם על õôדה קרàן הäא ïסח קרàן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

מàעלזא•לבמחמץ להõדõתמהר"ש äמðהתע קŁה Łàעäàד יłראל äהיŁ אף ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
עליהם העõבר על ìŁõŁים•לגלõàרא הïסäקלäñטי Łל הôבõת רבבהàראŁי ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

מëצריםéצמח יציאה íŁגêäתם מצוõת ל"א מרëזים לחçים•לגוגו' Łועתאõרח ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֻ
ה⁄כינה צער על היתה מŁה•לדיłראל להתêïליłמח יכõל האדם אין אם אף ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ל⁄מים עõלה õועתŁ ודחק לב éאב טõב•לדמרב יõם סימניõôספõת לקרא Łי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹֹ
àאחב' Łעד üדצ' – יהäדה חõתם•לדרàי רמזäôïחי àאח"ב Ł"עד ü"צâ ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

האבõת הfiרד•להלזכäת êŁאàגדי לàרõçת ואזהרה רמז àאח"ב Ł"עד ü"צâ ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
הñדŁäה הïŁלת ולגרם עõלם•להלחטא סיניáאêת להר יłראל àהתקרבäת ְְְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

הõôרה להfiיג מäכנים äהי äמעצמם הראõŁן אדם חטא ונתקן זהמתן •להïסקה ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָֻ

ומרור  מצה העין|פסח í'Łח'מראית העליõנה ëàŁרéבה ל'פה' רמז ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
יłראל על סìגõריא אמת•לוולëד מצותłפת לדõרõת ëקçמים יłראל àני ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

łàמחה מðה נעם•לואכילת קדŁõהאמרי מðה àאכילת מרáיŁים צâיקים ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָָָֹ
מהçצר להìצל מסçעת הðëה העם äלהמõן וŁמŁ•לוהìפלאה Łéםמאõר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

ŁŁח äלנ יהא êŁא סõמכין äאנ éן àצקם יחמיץ êŁא äתנõלאב הקב"ה çíŁְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹע
וŁמŁ•לזחמץ äéנתמאõר ללא ôפל לחם äאכלŁ äתנõמאב ללמד äעלינ ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

הרב•לזôאוõת àגäêיסäâר ליłראל הäא üäרà Łõדñה נתêáה מצרים àיציאת ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָ
הäæàל לתכלית äבאä יłfiכר•לחעצäם יłראלàני äהבינ מצרים àיציאת ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

הõôרה אõר לקàל äéויז יצרם éçŁנע éדי היה חי•לטŁה⁄עäàד יõסף עõד ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
הëצוה חביבäת מרב õל ôëק Łהëרõר אסטניס àחסיד הìפŁ•מ מעłה ôàי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

מצרים יציאת סäïר àעת õיתà לאנŁי והיéר התלהבäת להראõת האדם •מ על ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
Łלמה הõàראôפארת àעבõדת ôהיה העתידה áàאêה הfiמחה יłמח•מ עñר ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻ

לעõבדõיłראל מתחילים äואנ ראõŁן ïסח הäא äêאé Łיáלהר üצרי Łנה àכל ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
חדŁה éברçה üרàם•מ יתáתï יðיב Łאכילתנäהגש"פ הâבר æàעם נפלא àאäר ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ל'זכר' רק נחŁבת החכמה•מאéהêל רŁםמאמר äנà מõתיר האפיקõמן ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ה⁄נה לכל אמת•מאהñדŁäה àהתäêáתłפת הáאêה ôהיה לבא לעתיד ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

הרŁעים àמïלת לראõת אמת•מאונזéה עלłפת היא àפסח הfiמחה עñר ְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
õתäמלכ על äלקàל ה⁄ם עבדי להיõת äכינåŁאהרן•מב מעłינàäית Łאין אף ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹ

ההáדה äואמרנ äמרõר מðה äאכלנŁ לłמח ראäי •מבמתñנים ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻ

יõסף|פיוטים  יעקב יתàרõôüלדõת õתäאחד סõד – יõדע מי מב'אחד' ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹ
אמת• יתàרłüפת מהõàרא הéל éי לזéר Łי ההfiגõת éל מחŁבõת•מבאחר ְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ

àנפõŁחרäץ ïרטי äêáי Łי אחד לכל – יõדע 'אני' זéרõן•מגאחד äçïטאבני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
קנאה מרב הרע עין הëלאכים äנà äיטיל êŁא Łלח הäא áדיא äŁ"ת•מגחד ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

Łאל החיד"אחçים והõרה áדיא חד äçïàט åŁלזל על äהäâìŁ àאדם מעłה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
äłע צâיק•מגçŁפה łõêפתי äכינåŁ הìקי הïה את לŁמõר להתאëץ Łי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ה⁄בäעõת לחג äיענáה עד חיל אל מחיל וללכת זה לצõçן•מדàלילה ראõŁן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
éנסת וŁיר יłראל, éנסת על ה' Łיר Łירים, מב' העäłי Łיר – ה⁄ירים' ְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ'Łיר

ה' על אמת•מדיłראל äביכלתłפת לחרäת יõצאת הïנימית הìקâה àפסח ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻ
הõàרא לאהבת מŁל רק הם הåה העõלם Łעניני •מדלהבין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

החג  ימי לוי|קדושת éדיקד⁄ת 'ïסח' החג את מכìים יłראל àני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
יłראל Łàבח לסïר הõðëת' 'חג äהìמכ והõàרא הõàרא Łàבח •מהלסïר ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָ

ïנחס זכõçäתאמרי łäïוח אהבה üõôמ הâין יõם הäא הלכõת•מהפסח לäñטי ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
הëחŁבה את להחמיץ ואסäר מהâעת למעלה עצäמה לאמäנה זõכים àְְְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָפסח

äŁàתõיŁק צâיק•מהם àזכäתïרי מïסח מïŁעת הõëעדים éל קד⁄ת ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֻֻֻ
מהחמץ עõלם•מוה⁄מירה áדõלáאêת ïגם õáרמת הïסח àחג הìעłית עברה ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ

ה⁄נה ימõת מ⁄אר •מזיõתר ְְִֵַַָָ

פסח  של מŁה|שביעי éבחäרàאר Łחäמà הçם על התêáה הקב"ה ְְְְִֵֶַַַָָָָֹ
לëים הëצרים את הõâחף מלחמה Łמזואי•Łבâ ïàסäקיערõת מפלא àאäר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ

ãידà הôף את אהרן אחõת הìביאה מרים סõפר•מחוñôח אמרäחתם מäâע ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ
ההטàעה áàזרת äהי לא הלא Łירה •מחהŁìים ְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹֹ

החסידות  דהילולא|מט •סיפורי ויהלום |נד •יומא נו•ספיר
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ֶַּפסח

לאברהם  ְְֶֶַָָחסד
זיע"א  אז�לאי אברהם ְֲִַַַָָרי

LBãwäוצ ּוה נּדח, מּמּנּו יּדח לבלּתי מחׁשבֹות  חׁשב ה ּוא  ּבר ּו ÇÈְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָ
חמץ  ּבה ׁשּבתת  ּפסח ימי ז' ׁשּיעׂשּו ׁשנה  ּבכל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָליׂשראל
אף  ׁשּביׂשראל רׁשע ה ּיֹותר ּכי ה ּוא , הענין וסֹוד  מּצה . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּובאכילת
ׁשל ה ּנ' ּבהיכל לכנס  אפ ׁשר  אי ּולהריע, לפׁשע ׁשּירּבה ּפי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹעל 
זֹו. אחר ז ֹו רצּופים  ימים  מא ֹות ד ' ויפ ׁשע ׁשּירׁשיע עד  ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֻטמאה 
עֹוׂשה ית ּבר ה ּׁשם  ה ּפסח קֹודם  יֹום  ׁשל ׁשים  ו ׁשנה  ׁשנה  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹּובכל 
נפׁשֹותם לה ֹוציא  ּומתחיל  חסדיו, ּברב ּפנים  מּׂשא  ליׂשראל  ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹלהם 
לילה , ּבכל מּׁשל ׁשים  אחד חלק ׁשעּור  מעט מעט ה ּטמאה  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻמהיכל ֹות 
היכל ּבפתח עֹומדים  יׂשראל  ּפֹוׁשעי ּכל חמץ ּבעּור  ׁשּבליל  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבאפן
ׁשהיּו הּכּמּות  מּׁשעּור מּׁשל ׁשים  אחד  חלק ׁשעּור מהנ' ְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹהחיצֹון
נכנסים אינם  ּפסח ּובליל ה ּפסח, קֹודם  ואחת ׁשל ׁשים  ליל  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹנכנסים 
להיֹות ית ּבר חכמת ֹו וגזרה  חֹורין, ּובני ּפטּורים  וכּלם  ועּקר ְְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָֻּכלל
ּכ ּכל  סּמא "ל  ירּגיׁש ׁשּלא  מעט מעט יֹום ּבׁשל ׁשים  נפׁשֹות  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹחרּות 

יקטרג: ולא  ְְְֵַַַֹצער 

חמץ àְִֵַָדיקת

ה��ר ַַָָקב
זיע"א קאיידנ�ור היר� צבי ְְְִִִֶַַרי

החמץ מבערים �ראל�� ��םְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ
ה"ד!� יבער �ן וה$דקים ְְְִִֵֵֵַַַַָָמהח!רים
אחרא וה$טרא ה�צר את ה&א ְְֲִֵֶֶַַַָָָ)ר&'

Bîkּוסדקים מחֹורים חמץ וגֹורר ׁשחפׂש Àְְִִֵֵֵֵֶָָֹ
ׁשּבידֹו, ׁשעוה ׁשל הּנר אֹור ידי ְְֲֵֵֶֶַַַָָעל
סטרא זהמת ּכל יבער הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְֲִֵֵַַַָָָָֻּכן

הּסטרא עתיד אׁשר להּטמןאחרא, אחרא ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָ
יֹופיע אׁשר הּׁשכינה אֹור מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָּולהחבא
ּבּנרֹות, ירּוׁשלים לחּפׂש הּוא ּברּו ְְִֵֵַַַַָָָהּקדֹוׁש
הּסטרא וכל הרע הּיצר ויתּבער יתּבּטל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָואז
ּבעׂשר הארץ ּכל ויטהר העֹולם, מן ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹאחרא
וה' אמן. ּבימינּו ּבמהרה העליֹונֹות ְְְְִֵֵֵֶַָָָָֻקדּׁשֹות
ּבני מעׂשה ּכל על ּפקּוחֹות עיניו ְְְֲִֵֵֵַַַָָָיתּבר

קדׁשים ּבני קדׁשים סגּלתֹו עדת ְְְְְֲִִִֵֵַָָֹֹֻיׂשראל
ּכל חמץ לבעּור הּוא טרחתם ּכל ְְֲִִֵֶָָָָָאׁשר
הּקדֹוׁש יגרד כן ּוכמֹו ניסן, חדׁש ְְְִֵֵֵֶַָָָֹימי
מּסטרא הּבאים הּנגעים ּכל את הּוא ְְִִִִֶַַָָָָָּברּו
סֹובלים אנּו זה ּומּכח ּומקטרגים ְְְְֲִִִֶַַַָָֹאחרא

הּזה: הּמר ֶַַַָּגלּות

י�ראל ְִֵֵָא!הב
זיע"א מא�טא הע�ל יה��ע אברהם ְְְְִֵֶַַַַָָָֻרי

מ(!תיו �ל יב(ק חמץ )דיקת ְְְִִִֵֵַָָָֹ)עת
רעה מ(ה �ל מהם ִִֵֵֶַָָָָויבער

úBçëBzלחׁשב אדם לכל ׁשּיׁש ּגדֹול, מּוסר Èְְֵֶַַָָָָֹ
חמץ, ּבדיקת ּבעת ּבאמת ְְְֱִִֵֵֶֶַָּבלּבֹו
מּמׁש. ּבפעל חמץ ּבדיקת העת ׁשהּגיע ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹוידע
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הּמּדֹות ּכל לבּדֹוק אז ּבלּבֹו יכּון ְְְְִִִֵֵַַָָָולכן
איזה הינּו חּמּוץ, איזה ּבהם יׁש אם ְִִֵֵֵֶֶֶֶַָׁשּלֹו
החמץ ׂשרפת ּובעת וׁשלֹום. חס רעה ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָמּדה
הרעֹות הּמּדֹות את מּמּנּו לבער ּכן ּגם ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָיכּון

וכל. ִָָֹמּכל

ékהּיצר ּבֹו נכנס אּמֹו מרחם ּבצאתֹו ּתכף Äְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַ
העֹולם הבלי ּכל אליו ּומיּפה ְְֵֵֶַַַָָָָָהרע,
עדין לֹו אין ּכי עצתֹו, אחר והֹול ְֲֲִִֵֵֶַַַַָהּזה,
עד לֹו, הֹוגנת עצה ׁשּיׂשיאּנּו הּטֹוב ְִֵֵֶֶֶֶֶַַָיצר
הּיצר נכנס ואז ׁשנים, עׂשרה הּׁשלׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹּכלֹות
ׁשּכל מּדעּתֹו מבין ואז ּומׂשּכילֹו, ּבֹו ְְְִִִֵֶַַַָָהּטֹוב
והבל ׁשוא הּכל היה הּנה עד ּׁשעׂשה ְְֵֶֶֶַַַָָָָָָֹמה
ּבחֹורין ּובֹודק ׁשלם, ּבלב ּומתחרט ְְְִִֵֵֵֵַָָֹותהּו,
ׁשם להכניס ׁשּדרּכֹו מקֹום ּבכל ְְְְְִִֶַַַָָָָּובּסדקין

ּתאוֹו ׁשּבעּסה, ׂשאֹור הּוא החמרהחמץ, ת ְֲִֵֶֶֶַַָָָֹ
עׂשר לארּבעה אֹור וזהּו ב.)המגּׁשם. .(פסחים ְְְְֶַַָָָָָֻ

ה' 'נר ּדר על נׁשמתֹו. הּוא הּנר, ְְִֵֵֶֶַַָלאֹור
אדם' כז)נׁשמת כ על(משלי רֹומז ההּוא ּוזמן . ְְִֵַַַַָָ

מּכל יצא אז ּכי האדם, ׁשל חלּדֹו ימי ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָּכל
לדּבק ויתחיל והּגׁשמּיּות, וטמאתֹו ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָֻחלאתֹו

והּמצוה הּתֹורה ּבאֹור עצמֹו ויצא)את :(פרשת ְְְְִֶַַַָָ

מגדים ְִַָֹנעם
זיע"א מטרנ�גרד אליעזר ְְִִִֶֶֶַַַרי

&לפ�,&� לת�&בה רמז החמץ ְְְְִִִֵֶֶֶַָָ)דיקת
�תקנן &�נע האם ה.!בים ְְֲֲִִִִַַַַַָ)/ע�ים

äpäאּלא אינֹו החמץ, ּבֹודקים ּׁשאנחנּו מה ÄÅְְֲִֵֵֶֶֶַַָָ
החמץ לבער לתׁשּובה ולרמז ְְְְְִִֵֵֵֶָָָֹלעֹורר
ּכי ׁשלמה, ּבתׁשּובה ולׁשּוב ועֹון ְְְְְְִִֵֵָָָָּדחטא
מהּקלּפה יׂשראל עלּו ׁשאז ּגֹורם, ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָהּזמן
ניסן ּבכל הּזה האֹור יעֹורר ּכן ְְְִִֵֵֶַָָָָֻלקדּׁשה,
הּקדׁש אל דמסאבא מּסטרא לצאת ׁשנה ְְְֳִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּבכל
על ּבתׁשּובה ּדי ּדלא ּכתבנּו ּוכבר ְְְְְִִַַַָָָָֹּפנימה.
על וחקירה חּפּוׂש צרי רק לחּוד, ְְֲִִִֵַַַַָָהחטא
נקּיים הם אם הּׁשנה ּכל ׁשעׂשה ְְִִִִֵֶַַָָָָָהּמצֹות
ּוכאֹומר וכּדֹומה, הּפנּיה מּׁשמץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַָּוברּורים

מ)הּכתּוב ג דרכינּו':(איוב 'נחּפׂשה ְְְֵַַָָָ

ïתיתים עłרה הìחת ְְֲִִִַַָָָָמנהג

ה��ר ַַָָקב
זיע"א קאיידנ�ור היר� צבי ְְְִִִֶַַרי

מ�!ת ע�ר �נגד ,תיתים ע�רה ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָהנחת
קד0!ת וע�ר (ינים ְְִִֶֶֶֶֻע�ר

äìa÷מצּוים ׁשהיּו רּבֹותי, מן ּבידי היא ÇÈÈְְִִִִֶַַַָָ
נגד מקֹומֹות, ּבעׂשרה חמץ ְְֲִֵֶֶַַַָָָלהּניח
על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהביא מּכֹות ֲִֵֶַַַָָָָעׂשרה
ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּדינים עׂשרה ּוכנגד ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָהּמצרים,
ולכרֹו"ת ּולנע"ר לבע"ר עתיד יהיה ְְְְְִִִֵֵֶַָָהּוא
ולנתֹו"ׁש ולנתֹו"ץ ּולעּק"ר להר"ס ְְְְְְֲִִֵֵַַָֹּולהמ"ם
יׂשראל, מצרי ׁשל ּביצתם ּולקעק"ע ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּולכּלֹו"ת
מקּדׁש הּוא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש זה ְְֵֶֶֶַַָָּוכנגד
ּכדאיתא קדּׁשֹות ּבעׂשר יׂשראל ארץ ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָֻאת

ּכלים: ּדמּסכת קּמא ְְִֵֶֶֶֶַַָּבפרק

י�ראל ְֲִֵַָעב!דת
זיע"א מק�ז'ניץ י#ראל ְְִִִִֵַָרי

�אין להרא!ת ה,תיתים הנחת ְְְְֲִִִֵֶַַַָָמנהג
מה�צר נק�ים עצמנ& מחזיקים ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָאנ&

ַָהרע

äàøðמּפני הּזה, הּקדֹוׁש הּמנהג ׁשּנהגּו ÄÀÆְְֲִִֵֶֶַַַָָָ
הרע, הּיצר הּוא חמץ הּבעּור ִִֵֵֶֶַַַַָָׁשעּקר
להּניח הנהיגּו ולזה לעיל, ׁשּכתבּתי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּכמֹו
עֹון עדין ּבֹו יׁש ׁשּבוּדאי להראֹות ְְְֲִֵֵֶַַַַָָחמץ
ּבארץ צּדיק אין 'ּכי הרע, הּיצר הּוא ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוחמץ

יחטא' ולא ּטֹוב יעׂשה כ)אׁשר ז ּכי(קהלת , ְֱֲֲִֶֶֶַָֹ
לא ּבוּדאי הּכל ׁשּתּקן עצמֹו ׁשּמחזיק ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהאדם
ּבמקֹום ׁשּכתבּתי ּכמֹו ה', את לעבד ְְְְֲִִִֶֶַַָָֹהתחיל

הּכתּוב ּפרּוׁש ב)אחר יט ּבּה(במדבר אין 'אׁשר ֲֵֵֵֶַַָָ
ׁשּסֹובר ׁשּמי על', עליה עלה לא אׁשר ֲִֵֶֶֶֶָָָָֹֹמּום
עדין עליו עלה לא ּבוּדאי מּום, ּבֹו ְֲִֵֶַַַָָָָֹׁשאין
ּבחֹובת החכם ּוכמאמר ׁשמים, מלכּות ְְְֲִֶַַַַַָָָֹעל

ּבל אמרּתי ׁשאם הייתיהּלבבֹות לא בבי ְְְִִִִִִֶַַָָָָֹ
הּגאוה ּכי ּביֹותר, חטא הּוא ּבוּדאי ְְְֲִֵֵֵַַַַָחֹוטא
ּפתיתי להּניח נֹוהגים ולזה ּביֹותר. חטא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָהּוא
הּכל: ּתּקן לא ּבוּדאי ּכי ּכּנ"ל להראֹות ְְְִִֵֵַַַַַַָֹֹחמץ,
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חמץ àִֵָעäר

ה"ד!� ְַָָ�ל"ה
זיע"א ה�רוויץ ה$וי י�עיה ְְְִִִֵַַַָרי

החמץ )בע&ר ְִֵֶַַָָָה�&נה

ìeháaהּוא החמץ ּכי יזּכר ּובבעּורֹו החמץ ÀÄְְִִִֵֵֶֶָָֹ
ׁשּבעּסה, ׂשאֹור הּׂשטן הּוא הרע ְִֵֶֶַַַָָָָָהּיצר
ּבחֹורין אחריו ויבּדק ּבמּׁשהּו, אפילּו ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹוׁשאסּור
ועׂשה מרע ּבסּור ּולבּטלֹו לבערֹו ְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָּובּסדקין
הּׁשם אׁשר הּקדֹוׁש החג קֹודם ויטהר ֲִֵֵֵֶֶַַַָָטֹוב,

כו': ּבנּו ּבחר ְִַַָָָיתּבר

ה"ד� ֲֶַַֹעב!דת
זיע"א אז�לאי דוד י�סף ח'ים ִִִֵַַַַָרי

ולחפץ הר&חני החמץ 3ם לבער ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָי�
מ0מים ס�&ע י� ְִִִֵַַָָ)כ'

eáúkהקדוש)ז"ל האר"י מהחמץ(בשם ׁשהּנזהר ÈÀְִֵֵֶֶַַָָ
ׁשּתעלה ּבטּוח ׁשהּוא, ּבכל אפילּו ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָּבפסח
ּולעּין ּדעּתֹו לּתן וצרי טֹובה. ׁשנה ְְְִִֵֵַַָָָָלֹו
לּנפׁש, הּׁשּיכים הּזה הּקדֹוׁש החג ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבעניני
יסּיעּוהּו, ּכּונתֹו טֹוב ּבראֹות הּׁשמים ְְְִִִַַַַָָָּומן

אֹותֹו מסּיעין לּטהר הּבא קד.)ּגמירי ,(שבת ְְְִִִֵֵַַָָ
יב)ּוכתיב פד טֹוב(תהלים ימנע להלכים'לא ְְְִִִַַֹֹ

ולּבֹו עצמֹו ׁשּיכין צרי ולכן ְְְְִִִִֵֶַָָָָּבתמים',
מּידֹו: הּבא ּכל ֲִַַָָָלעׂשֹות

עין ִַַ)ת
זיע"א מאבריטש דב אברהם ְְְִִֵַַַָָֹרי

רצ!ן עת ה&א �0ית )�עה ,סח ְִִֵֶֶֶַָָָערב
ה0נה )כל י!תר ְֵַַָָָָה3ד!ל

íãàLkעליו ּולקּבל מחטאיו לׁשּוב רֹוצה ÀÆÈÈְֲֵֵֶַָָָָָ
ּכל מּקדם צרי ּומצֹות, ּתֹורה ְִִִֶָָָֹֹעל
עׂשה אׁשר הרעים מעׂשיו את לתּקן ְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָּדבר
והן ּתעׂשה לא על ּׁשעבר מה הן ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹמּקדם,
אי זה ּובלּתי עׂשה, מצוֹות ּׁשּבּטל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַמה
העֹון ּכי הּׁשם, ּבעבֹודת לעסק לֹו ְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹאפׁשר

הּׁשם מעבֹודת אֹותֹו ּומבלּבל מקטרג ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַעצמֹו
ּפסח ערב ענין ׁשּזה לֹומר ואפׁשר .ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָיתּבר
ז' הּבעּור זמן מתחיל ׁשאז ׁשּׁשית, ְְְִִִִֶַַַָָָּבׁשעה
ׁשלמה ּבתׁשּובה חֹוזר ּוכׁשאדם הרעֹות. ְְְִִֵֵֶָָָָָָמּדֹות
מעׂשיו ּכל ּבלּבֹו ּומבּטל מבער יתּבר ְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָלפניו
הּבֹורא לפני רצֹון העת הּוא אז ְִִֵֵֵַָָָָָהרעים,
לּטהר והּבא הּׁשנה, מּכל יֹותר הּוא ְִִֵֵַַָָָָָָּברּו

אֹותֹו קד.)מסּיעין :(שבת ְְִַ

,נחס ְְִִֵָאמרי
זיע"א מק�ריץ �נחס ְִִִִַָרי

חמץ מ/0ה& ה5היר&ת מעלת 3ְֲִִֵֶֶַַַַָֹדל
�מ&רה מ6ה ְֲִַַַָָואכילת

úòî,ּבפסח חמץ מּמּׁשהּו נזהרים ׁשּיׂשראל ÅÅְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
להם היתה ׁשמּורה, מּצה ְְְְִֶַָָָָָואֹוכלים

ּגדֹול ּבדבר ּברּוחני)יׁשּועה היּו ּדבריו .(ּומׁשמעּות ְְְְְִַָָָָָָָָָ

הּדֹור: לטֹובת לגּלֹותֹו, יכֹול אני ְְְֲִֵַַַָואין

ה70!ח ִֵַַמי
מאיז י�סף מר,כי זיע"ארי יצה' ְְְִִִֵֵַַָָ

מחמירין �ראל�� הר)!ת ְְֲִִִֵֶַַַָָֻהחמר!ת
ל"ד0ה 8כ�יטים הם ְְְִִֵֶַַַָֻ)פסח

eðaøאמר זצוקללה"ה מּפרׁשיסחא ּבינם ר' ÇÅְְִִִִַָָָ
ׁשּיׂשראל החמרֹות ּכל הּלׁשֹון: ְְְִֵֶֶַַָָָֻּבזה
ּתכׁשיטין הם ּבפסח, ונֹוהגים ְְְְֲִִִִִֵֶַַַמחמירים

ּבחרּוזים' צּואר' לזה רמז (שירלקדּׁשה, ְֲִִֵֶֶֶַַָָָֻ
י) א והּגּוף,השירים האדם אברי ּכל ּכי הינּו ,ְְִֵֵַַָָָָָ

ׁשּום יהיה ׁשּלא ּתכׁשיט ׁשּום מקּבל ְְְִִֵֵֶֶַַֹאינֹו
ּדר על אֹו להּמקֹום, הּלז לּדבר ְֶֶַַַַַָָָָָׁשּיכּות
הּצּואר אבל וכּיֹוצא, לכסּות אֹו ְְְֲִֵַַַַָָמלּבּוׁש
לֹו ׁשאין מּדבר אף ּתכׁשיט לקּבל ְְְִִֵֵֶַַַָָָֻמיחד
ּכגֹון יקר ּדבר ׁשּנֹוטלין ּדהינּו ְְְְִֶַַָָָָָׁשּיכּות,
ׁשאינם אף וזהב טֹובֹות ואבנים ְְֲִִֵֶַַַָָָָָמרּגלּיֹות
ּתֹולין רק לחם, ולא לקר ולא ְְְְְִִַֹֹֹֹלכסּות
ּבפסח, ׁשהחמיר הענין והּוא לתכׁשיט. ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָּבּצּואר
האכילֹות, לקּבל הּכלי הּוא ׁשהּצּואר ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָמחמת
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ׁשאדם החמרֹות ּכל ׁשּי אכילֹות ְְֲִֵֶֶַַָָָָֻּובעסק
מקֹום ּכ ּכל ּבעצם ׁשאין אף ְְִֵֶֶֶַַָָָמחמיר
ּברּור הּוא הּפסח ׁשחג ּגם ּומה ְְֵֶֶַַַַַַלהחּומרֹות,
ּבזה ׁשהחמירּו החמרֹות ּכל לכן ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֻּבאכילֹות,
הם הּזאת מּמצוה רחֹוקים ׁשּנראים ְְְִִִִִֵֶַַָֹאף

לקדּׁשה: ְְִִִַָֻּתכׁשיטים

והàעäר הàדיקה àדיני ְְְְִִִִֵַַָָרמזים

הìר לאõר החמץ את õàדקין לי"ד ב.)אõר (פסחים ְְִֵֵֶֶַָ

8!רה ִֵָל"&טי
זיע"א ל�ריא יצחק ְְִִַָָרי

התחלת י"ד, ל�נת רמז – לי"ד ְְְִֶֶַַַָא!ר
ל"ד0ה האדם �ניסתְְִַַָָָָֻ

íBéaּבזכּות נכנס הּוא י"ד ׁשנת ׁשל א' Àְְְִִֶַַ
אֹור, הּנקרא ּבקטנּות, ׁשּלמד ְְְִֶַַַַָָָהּתֹורה

כג)ּכענין ו ּובזכּות(משלי אֹור', 'ותֹורה ְְְְִִָָ
ׁשּנקרא חּנּו ּדר ּבהם ׁשּנתחּנ ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָהּמצֹות
'ּבֹודקין ׁשניהם ּבזכּות מצוה', 'נר ּכענין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָנר,
אֹותֹו ודֹוחין הרע הּיצר ׁשהּוא החמץ', ְִֵֵֶֶֶֶַַָָאת
טֹוב. ויצר נׁשמה ּבֹו ונכנס אֹותֹו ְְְְְִִִֵֶַַָָּומכניעין

טֹוב. יצר נגד ׁשהּוא מּצה ְְִֵֶֶֶֶַָואֹוכלין
�נים ל�בע רמז מ6ה אכילת ימי ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָז'
ל5הר מאד ��� ע�רים 3יל ְְִִִֵֵֶֶֶַָֹ�עד

הרע מ�צר ִֵֶֶַָָ)הם

Céøöå'ז החמץ ולדחֹות הּמּצה לאכֹול ÀÈÄְְֱִֵֶֶַַָָ
ׁשּנׁשארּו ׁשנים ז' נגד ׁשהם ְֲִִִֵֶֶֶֶָָימים,
ּדין ּבבית נּדֹון ׁשאז ׁשנה ך' ּבן להיֹות ְְִִִֵֶֶָָָלֹו
האדם צרי ׁשנים ז' ּבאּלּו ּכי מעלה, ְְִִִֵֶַָָָָָָׁשל
מרּגל ׁשהּוא יען הרע מּיצר מאד ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻלהּׁשמר
והּוא א', ויֹום ׁשנה י"ג ּבן ׁשהיה עד ְְִֶֶַָָָָעּמֹו
ּבּימים ׁשּצרי מחליֹו ׁשּמתרּפא החֹולה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכמֹו
וקּלים ּדּקים מאכלים לאכֹול ְֱֲִִִִִֶַַַָָהראׁשֹונים

לֹו. יּזיקּו ִֶַֹׁשּלא

ïëìå.הּפסח ימי ּבז' מּצה לאכֹול נצטּוינּו ÀÈÅְְְֱִֵֵֶֶַַַַָ
אלעזר לרּבי ׁשמעֹון רּבי ׁשהׁשיב ְְְְִִִִֵֶֶַַָָּוכמֹו
ּומּצה הרע יצר ׁשחמץ אחר ּכי ׁשּׁשאלֹו ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבנֹו

לאכֹול ׁשּלא נצטּוינּו לא לּמה טֹוב ְֱִֵֵֶֶֶַָָֹֹיצר
הּללּו הּימים ּכי לֹו והׁשיב הּׁשנה, ּכל ְִִִֵֵַַַָָָָָָחמץ
לאכֹול הצרכּו מּמצרים ׁשּיצאּו חֹולים ְְְְְֱִִִִִֶֶַָָֻלהיֹותם
וטֹובים ּבריאים ּבהיֹותם ּכ ואחר ְְְְִִִִַַַָָָמּצה,
וכן חמץ. יאכלּו אם אף להם יּזיק ְְִִֵֵֶַַָָֹֹלא
עד הרע מּיצר מאד להּׁשמר לּבחּור ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹצרי

ׁשנה ך' ּבן שמות)ׁשּיהא :(פרשת ְֵֶֶָָ

אהרן ֲֵַֹ)ית
זיע"א מ.רלין אהרן ְֲִִִַַַֹרי

א!ר, ות!רה מצוה נר – ה>ר' ְְְִֵֵַָָ'לא!ר
לעב!דת נלהב )לב – )ל)!' ְְְְְֲִִֶַַַָ'מב.ל!

ה'

øBàלאֹור החמץ את ּבֹודקין עׂשר ְְְְִֵֶֶַַָָָלארּבע
אֹור, ותֹורה מצוה ּבנר הינּו וכו'. ְְְְִֵֵַַָָהּנר
ידֹו מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד ּבֹודק אחד ֵֶֶַַַַָָָָָּכל
'ּבלּבֹו', ּובּמה, מבּטלֹו', 'והּׁשאר ׂשכלֹו, ְְְְְְְִִֶַַַַָהינּו
חתיכת [=עם הארץ שטיקעלע איין ְְֲִִִִֵֶֶַַמיט
ּבהתלהבּות ׂשרפה', אּלא חמץ ּבעּור 'אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָלב],

הּוא: ּברּו הּבֹורא ְִֵֵַָלדבקּות

י�ראל ְֲִֵַָעב!דת
זיע"א מק�ז'ניץ י#ראל ְְִִִִֵַָרי

Łàעה õאצל õיתà מàני יעמיד רõצה הàית àעל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָאם
àעל üרàŁ àרכה üסמ על אחד éל äרåïוית üברëŁְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

õמõמקà Łאי Łאי לבâק ב)הàית תלב (או"ח ְְִִִִִַַֹ

על קד0ה לה�,יע ה)ית )על ְְְִִַַַַַַַַָֻעל
)ית! ְֵֵַאנ�י

äàøðצרי הּבית ׁשּבעל ׁשּבֹו, הרמז ÄÀÆִִֶֶֶֶַַַַָָ
קדּׁשה ּביתֹו אנׁשי לכל ְְְְְִֵֵַַַָָֻלהׁשּפיע
להׁשּפיע צרי יֹותר צּדיק ׁשהּוא ּומי ְְְֳִִִִֵֶַַַָָָוטהרה.
ׁשהּוא ּומי עירֹו. ּבני ּכל על וטהרה ְְְֳִִֵֶַָָָָֻקדּׁשה
העֹולם ּכל על להׁשּפיע צרי יֹותר ְְִִִֵַַַַָָָָצּדיק
ׁשלמה: ּבתׁשּובה לׁשּוב ׁשּיּוכלּו ּכדי ְְְְִֵֵֶָָָֻּכּלֹו
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ה éל àהםõàדק äהכניס Łמא Łäלח ŁçŁ ëקõמõת ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ג)חמץ תלג (או"ח ֵָ

�,ג&ם ה(ברים לת"ן אחד �ל ְְִֵֶֶַַַָָָָעל
ֶָ)הם

Céøöהּיצר ׁשּדר ּבמקֹום לבּדק אחד ּכל ÈÄְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ּכל ׁשם, לׁשּכן החמץ, הּוא ְִֵֶַָָָָֹהרע,
ּבבריתֹו לפּגם ׁשּדרּכֹו מי ערּכֹו. לפי ְְְְְִִִִִֶֶֶַָֹאחד
לראֹות וׁשלֹום חס ּבעיניו אֹו וׁשלֹום ְְְְִֵַַָָָחס
לבדקם צרי לראֹות, רּׁשאין ׁשאין ְְְְִִִֵֶַָָָָָּבמקֹום
ּגמּורה ּובחרטה ּבתׁשּובה ולׁשּוב ְְְְֲִֵַָָָָָָּולבער
ּׁשעׂשה מה ועל עברה, עֹוד יעׂשה ְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָׁשאל
לֹו ימחל ּובוּדאי ׁשלמה ּבתׁשּובה ְְְְְִִֵַַַָָֹֹיחזר

הּוא: ּברּו ַָָהּקדֹוׁש

àדיקה üצרי אין חמץ õà מכניסין Łאין מקõם (שם)éל ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

האחרים מע�י על לה�3יח ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָאין

Léמעׂשיהם על מׁשּגיחין ׁשאינם אדם ּבני Åְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
אחרים. אדם ּבני ׁשל מעׂשים על ְֲֲִִֵֵֶַַַָָרק
אין כו' מכניסין 'ׁשאין מקֹום מזהיר ְְְִִִֵֵֶֶַַָּולזה
ּכ [לעׂשֹות] ׁשאין ּכלֹומר ּבדיקה', ְְֲִִֵֶַַָָָצרי
ׁשּיתּקן רק אחרים ׁשל מעׂשיהם על ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַׁשּיׁשּגיח

מעׂשיו: על ְְֲִַַַַָויׁשּגיח

הìמäכים וחõרין Łם מáעת אדם יד Łאין הáבõהין ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָחõרין
àדיקה צריכין אינם טפחים 'áמ ד)ïחõת סעיף (שם ְְְִִִִִֵָָָָ

)ר&' ה"ד!� ו�ב מתחרט האדם ְְִִֵַָָָָָָָאם
�אינ! הח.אים על אף מ!חל ִֵֵֶַַַַָה&א

מהם ֵֵֶז!כר

äàøðהאדם יאמר ׁשאל אּוכלהרמז, אי ÄÀÆֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשאין ועוֹונֹות החּטאים ּכל ְֲִִֵֶַַַָָֹלבּדק
הּגבֹוהין 'חֹורין אמר לזה ּכּלם. את זֹוכר ְֲִִִֵֶֶַַָָָֻאני
ׁשאין לֹומר רצה ׁשם', מּגעת אדם יד ֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאין
האדם אּלא ּבדיקה', צרי 'אין אֹותם, ְִִֵֵֶָָָָָָָזֹוכר
עוֹונֹות אֹותן על ּבתׁשּובה ולׁשּוב לבּדק ְְְֲִִִַָָָָֹצרי
מּמילא זֹוכר ׁשאינֹו ואֹותם זֹוכר. ְִֵֵֵֵֶֶָָׁשהּוא
אֹומר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכי ּבטלים, ְְִִִֵֵַָָיהיּו
ּבוּדאי הראׁשֹונים עוֹונֹות זֹוכר היה ְֲִִִֵַַָָָאּלּו
ּכמֹו ּבתׁשּובה וׁשב עליהם מתחרט ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָהיה
זֹוכר: ׁשהּוא אֹותן על וׁשב מתחרט ְְִֵֵֶֶַָָָׁשהּוא

הàדיקה קõדם חדריו לכàד üצרי אדם יא)éל סעיף (שם ְְֲִִֵֵַַָָָָָָָ

חמצ! את ימצא נא!תה הכנה ידי ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָעל
ִָָהר&חני

äàøðלפּנֹות צרי אדם ׁשּכל הרמז, ÄÀÆְִֶֶֶַָָָָָ
הכנה ולעׂשֹות ּבניסן ּבי"ג ְְְְֲֲֲִַַַָָָמחׁשבּתֹו
לא ׁשאם ּבּלילה, לבּדק ׁשּיּוכל ּכדי ְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹּבי"ג
ּבפתע לבּדֹוק ּוכׁשּירצה מּקדם מחׁשבּתֹו ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַֹיפּנה
חמץ ׁשּום ּבעצמֹו יראה לא ּבוּדאי ְְְְְִִֵֶַַַָֹּפתאֹום
מחׁשבּתֹו לפּנֹות צרי רק אני. צּדיק ְְְֲֲִִִַַַַַַָֹויאמר

חמץ: ׁשם ימצא ּובוּדאי ְְִִֵֶַַָָָֹמּקדם

חמץ הäא ïניו äהכסיפŁ ב)מðה תנט וכתב.(שו"ע ְְִִֵֶַַָָָָָ
אברהם àזה(סק"ה)הëגן נזהרים אין העõלם אבל ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָ

חבר! ,ני להל)נת ְְְֲֵֵֶֶַַָרמז

Liלחבריהם חּדּודין ּדברי ׁשאֹומרים אנׁשים Åְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָ
סּומקא ואזל ּברּבים ּפניהם ְְְְִִִֵֶַַַָָָּומלּבינים
זהּו ּפניו', 'ׁשהכסיפּו וזהּו חיורא. ְְְְִִִֶֶֶָָָָָואתא
הּיצר עצת לֹומר רצה ּגמּור, חמץ ְֲֵֵֶַַַַַָָָָּבוּדאי
אֹומרים ּכי נזהרים העֹולם אין ּובזה ְְִִִִֵֶַָָָָָהרע.
ירא להיֹות ׁשרֹוצה מי ּובוּדאי אני, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַמצחק
מּכל ּולבערֹו החמץ מּזה נזהר יהיה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשמים

ָֹוכל:

עין ִַַ)ת
זיע"א מאבריטש דב אברהם ְְְִִֵַַַָָֹרי

�ל עצמ!, האדם חטא – !7� ְְֵֵֶֶַָָָָחמץ
�7א – אחרי&ת עליו �")ל ֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹאחרים

עברה )ע!ברי ְְֲִֵֵָָמחה

õîç.ּבעצמֹו ּופגם ּׁשחטא מה – ׁשּלֹו ÈÅְְֶֶַַַָָָ
אחריּות עליו ׁשּקּבל אחרים ׁשל ְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָוחמץ
ּבידֹו והיה עברה עבר אדם ׁשראה הינּו –ְְְֲֵֵֶַָָָָָָָָֹ

ידֹו על נתּפס הּוא מחה ולא (ראהלמחֹות ְְְִִִַַָָֹ
נד:) הּבֹוראשבת לפני ּתׁשּובה עֹוׂשה ּוכׁשהּוא .ְְְִֵֵֶֶַָ

ּדלּבא, מעמקא ּגדֹולה ּבהכנעה הּוא ְְְְְִֵַָָָָָָֹּברּו
ּבעֹולם, ּתׁשּובה מּדת מעֹורר יתּבר הּׁשם ְְְִִֵֵַַַָָָָָאז
ׁשל ּבמחׁשבּתֹו ׁשלח וחסדיו רחמיו ְְְֲֲֲֵֶַַַַַָָָֹֹּוברב
ּבתׁשּובה לׁשּוב העברה ׁשעבר האיׁש ְֲִִֵֶַָָָָָָאֹותֹו
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ּבחטאֹו יכׁשל ׁשּלא ּכדי יתּבר לפניו ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשלמה
האיׁש: אֹותֹו ִֶָׁשל

ה3!רם אמ&נה חסר – אחרים �ל ֱֲִֵֵֵֶֶַָָֹחמץ
3ב? �ל חמץ אחר, נע�ה ֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�/אחד

ה7ב 3בה&ת –ְֵַַ

Léåעליהם עֹוברים ׁשאין חמץ מיני ׁשני ÀÅְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָ
אחרים ׁשל חמץ יּמצא. ּובל יראה ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּבבל
אל ּבבחינת וׁשלֹום חס ׁשהּוא מי הּוא –ְְִִִֵֶַַָ
חס מאמין ואינֹו אחד מּבחינת ׁשּיצא ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחר,
אחד הּוא יתּבר ׁשהּבֹורא ּבהׁשּגחה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָוׁשלֹום

מ – ּגבּה ׁשל וחמץ ּומיחד. לחמץיחיד רּמז ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻ
ּגבּה: ּבתבת ּכרמּוז הרּוח, ּגּסי ׁשל ְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָֹועברֹות

,"&די@ ִֶֶֶ(ר'
זיע"א מדינ�ב אלימל/ צבי ְֱִִִִִֶֶַרי

רמז האדם מר�&ת החמץ ְֵֵֶֶֶַָָָָָה!צאת
,נימה )ל)! אף ענו להי!ת ְְְִִִֶַָָָָָ�עליו

ïéðòהחמץ (ּדמיֹון וגאֹון לגאּות רמז החמץ ÄÀÇְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָ
ּׁשּנתן מּמה יֹותר עצמֹו את ְְִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּמגּביּה
ׁשּלא הּמצוה ּוּבאת ּומים). קמח העֹוׂשה ְִִֶֶֶַַַָָָָֹּבּה
ּדהּנה הרמז להֹורֹות ּברׁשּותֹו, אפילּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָיּמצא
ּבגאּות, ּבגלּוי מתנהג ׁשאינֹו אדם ל ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָיׁש
ּומטיב רּוח ּכנמּוכי עצמֹו את מראה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָואּדרּבא
(והּוא ארּבֹו, יׂשים ּובקרּבֹו אדם, ּכל ְְְְִִִָָָָָעם
ּכל ּבֹו יׁש ׁשּלדעּתֹו יתירא רּוחא ְְְֵֵֶַָָָָרמּות
מתנהג ּכן על ענוה מּדת ואפילּו ְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַָָהּמעלֹות
לזאת הּנה וׁשפלּות). ּבענּיּות אדם ּבני ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹאצל
ּברׁשּותֹו אפילּו יּמצא ׁשּלא אזהרה ְְֲִִִֵֶַָָָָֹּבאת
הּמצוה ּברמז ּבא וזה מּמּנּו. יהנה ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהגם
הּׁשם הֹודיע אז ּכי מּמצרים, היציאה ְְְִִִִִִִֵַַַַַָָּבזמן
על ּגמּול מׁשיב הּוא אׁשר ּגבּורתיו ְְְֲִִֵֶַַָָֹיתּבר
הרמז זה אבל לבׁש, ּגאּות והּוא ְֲִֵֵֵֶֶֶָָָּגאים
ּובכל מקֹום ּובכל עת ּבכל עלינּו ְְְְִֵֵָָָָָָמצוה
הׁשאיר לבלי הּגאּות מּדֹות אחר לׁשרׁש ְְְְִִִִִֵֵַַַַָזמן

וענף. ְֶָָֹׁשרׁש
ìòּובפרט הּזאת, ּבּמצוה האדם ּבהתּבֹונן ּכן Çְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹ

יׁשּוב ּבפעל, הּמצוה זמן מצא, ְְְְְִֵַַַָָֹֹּבעת
חלף אׁשר לּבֹו ּוזדֹון לבבֹו רּום על ד' ְְֲִֶֶַַָָאל

ּברֹוממּותֹו ויחׁשב היֹותֹו, מּיֹום עליו ְְְְֱֲִַַָָָֹועבר
,יתּבר ד' לנגד עצמֹו את ויׁשּפיל ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָיתּבר
ּבׁשרביטֹו הׁשּתּמׁש אׁשר העבר על ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָויׁשּוב
ויקּבל לבׁש, ּגאּות מל ד' ּכי מל ִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשל

הּמׂש וכו', העתיד על עצמֹו יתּבֹונן:על ּכיל ְְְִִִֵֶַַַַַָ

�כרAי ְִֵָָ)ני
זיע"א מדינ�ב אלימל/ צבי ְֱִִִִִֶֶַרי

ואינ? �ע�א? �פי נ!תרת ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָה/6ה
מת,יח החמץ �ן וא7& עצמה ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָמג)הת
יהבינ& לה�לי' '�מ ה7/&ד – ְְְֲִִִֵַַַַָעצמ!
,ע7!ת על לסמ' ולא ה)!רא ְְְִֵַַַֹֹֻעל

ְִַעצמ�!ת

eðeöצאתנּו ּבעת מּצה לאכֹול יתּבר הּׁשם ÄÈְְֱִֵֵֵֵֶַַַָָ
טעם החמץ, מן והזהירנּו ְְְִִִִִִֵֶַַַָָמּמצרים
מרבבי (אחד ּפׁשּוטֹו ּפי על לפרׁש יׁש ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּדבר
הּׁשם ּדהּנה סֹוף), אין עד טעמים ְְְִִֵֵֵַַָָרבבֹות
לעבדים לֹו להיֹות מּמצרים ּגאלנּו ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָיתּבר
וצרכינּו יהבינּו ּולהׁשלי ּבׁשמֹו ּולבר ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָלׁשרתֹו
נרּבה ולא לעבֹודתֹו רק ּפנים ונהיה ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹעליו
ּפּנֹות ּפי על רק עֹולם קניני ְְְְְִִִִֵַַַָּבהׁשּתּדלּות
הּוא עבֹודה, הּוא זה ּגם ׁשאז ֲֶֶַַָָָהּתֹורה,
אני ּכי 'וידעּתם ׁשמֹו יתּבר ּבאמרֹו ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָהּנרצה
מאין יׁש הויֹות ּכל המהּוה הינּו ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָהוי"ה',
את ׁשּמהּוה ּכרגע, הווייתֹו נפסק ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָואינֹו
ּכן ועל וכּנ"ל, ורגע רגע ּכל ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָהּנבראים
עֹומלים ולּׁשוא ּבֹו, רק ּבטחֹוננּו ְְְְִִִֵַַָָנׂשים
חּיי מּניחים ההׁשּתּדלּות ּברב ְְְְְִִִִִֵַַַַַַֹהּמׁשּתּדלים

הּדבר. הבן ִֵַַַָָָהחּיים,

äpäåלבער זה לזּכר יתּבר הּׁשם צּונּו ÀÄÅְְְִִִֵֵֶַַָָָֹ
ׁשּבין החּלּוק מּצה, ולאכל ְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹהחמץ
ּבפעּלת נׁשארת היא הּמּצה למּצה, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻחמץ
מים האּמן ׁשּלֹוקח ּכמֹו ּכי ׁשעׂשאּה, ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻהאּמן
ּבקטנּותּה, אֹו ּבגדלּותּה נׁשארת ּכן ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָוקמח
יֹותר עצמֹו את מגּביּה חמץ ּכן ּׁשאין ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָמה
עצמֹו. מּפאת ּתנּועֹות ועֹוׂשה האּמן ְְְְְִִֶַַַָָֻֻמּפעּלת
ירּפה ׁשּלא היא הּמּצה ׁשעׂשּית ּתראה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָֹוגם



החסידות  פניני שלנו |אוצר מים

ז 

אם ּכי עסק, ּבלי יּניחנה ולא מּמּנה ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹידיו
ותעׂשה ּתתחּמץ עסק מּבלי האּמן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻיּניחנה

עצמה. ּבפני ְְְִֵָָָֻּפעּלה

ìòעל לנּו מֹורה הּמּצה מצות ענין ּכן Çְְִִֵַַַַַָָָ
יתּבר הּׁשם אׁשר הּלזה, נכּבד ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָענין
ועּדן זמן ּבכל הויֹות ּכל מהּוה ְְְְְֲִִֶַָָָָָָּכביכֹול
הׁשּגחתֹו מּבלעדי ּפעּלֹותיו את מניח ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֻואינֹו
נׂשים ּכן ועל ועּדן, זמן ּבכל ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָוההוייתֹו
לעׂשֹות ּבהׁשּתּדלּות נרּבה ולא ּבֹו ְְְְְְֲִִֵֶַַַֹּבטחֹוננּו
ּכן על החמץ. ּכענין עצמנּו ּבפני ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָֻּפעּלֹות
ולאכל החמץ לבער יתּבר הּׁשם ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹצּונּו
ד' הֹוציאנּו זה ּבעבּור ּכי להיֹות ְֲִִִֶַַַָָהּמּצה,
ונׁשלי ּבֹו רק ּבטחֹוננּו ׁשּנׂשים ְְְְִִִִִִֵֶַַַָמּמצרים
ּומגן חּיינּו צּור הּוא ּכי ונדע יהבינּו ְֲִֵֵֵֵַַַָָָעליו
ּבעבֹודתֹו רק ּבהׁשּתּדלּות נרּבה ולא ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָֹיׁשענּו

ׁשמֹו: ְְִַָיתּבר

äנêŁ ִֶַָמים

העב!דה ו�ר� ְְֲֶָָֹיס!ד
זיע"א מה�ר�דנא זיסקינד אל1סנ,ר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָרי

מים ל�איבת ההליכה )עת ְְְֲִִִִִֵַַַַָָהAמחה
7�ֶָנ&

äëéìääויאמר מאד, עצּומה ּבׂשמחה ּתהיה ÇÂÄÈְְְְְֲִִֶַָָֹֹ
עצּומה ּבׂשמחה ההליכה עת ְְֲֲִִֵַָָָָּכל
ּכדי הּיֹום מים לׁשאב הֹול 'הּנני ְְְְִִִִֵֵַַֹֹמאד,
למּצת לילה לינת ׁשּלנּו מים למחר ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיהיה
עׂשה מצות לקּים חז"ל ּׁשּצונּו ּכפי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָֻמצוה
מצוה מּצת ּבהם וללּוׁש ּכּנ"ל, ּתעׂשה ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹולא
ּבמצות ׁשמֹו יתּבר ּובֹוראי יֹוצרי ְְְְְְִִִִִֶַַָָּׁשּצּונּו

ּפסח'. ּבליל לאכֹול ְֱֲֵֵֶֶַעׂשה

íâåואל ּכּנ"ל. יאמר ההליכה ּבחזרת ÀÇְֲֲִַַַַַַַָָֹ
ּכאּלה ּבענינים ּבדּבּורֹו אדם ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָיתרּׁשל
עֹוׂשה ודּבּור ּדּבּור ּבכל ּכי ְְְִִִֵֶַָוכּיֹוצא,
ׁשמֹו יתּבר ּובֹוראֹו ליֹוצרֹו רּוח ְְְְְִַַַַָנחת

ועֹוׂש ּכמבארויתעּלה עצּומה, עבֹודה ּבזה ה ְְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָֹ
הּקדֹוׁש: ַַַָֹּבּזהר

ה��ר ַַָָקב
זיע"א קאיידנ�ור היר� צבי ְְְִִִֶַַרי

י�אב א7א �ב!ד! על יק,יד ְְְִִֶַַַַָאל
ְְַ)עצמ!

òébäaמים לׁשאב הּמים אל ליל העת ÀÇÄÇְִִִֵֵֵֶַַַָֹ
אף מצוה, ׁשל מים אֹו מּצה ְִִֶֶַַַָָׁשל
יקּפיד לא ּביׂשראל ונגיד ּופרנס רב ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹׁשהּוא
מי לׁשאב ּבעצמֹו ליל מּלמנע ּכבֹודֹו ְְְְְִִִֵֵֵַַַֹֹעל
אחד וכל מצוה, ׁשל מים ׁשּכן ּומּכל ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָמּצה,
ׁשּיזּכהּו מצוה ׁשל ּבׂשמחה יזּדרז ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמּיׂשראל
ׁשל מים לׁשאיבת ּבחּיים הּוא ּברּו ְִִִִֶַַַַַָָהּקדֹוׁש
מים ולׁשאב הּבאה לׁשנה ּומצוה ְְְְִִִַַַָָָָָָֹמּצה
לראֹות ּכׁשּנזּכה היׁשּועה מּמעיני ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָּבׂשׂשֹון
הּנביאה. מרים ׁשל מּבארּה חּיים מים ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָּבעינינּו

לת!' ה8!רה א!ת�!ת קד0ת ְְְִַַַַָָֻהמ�כת
ִַַה/ים

øBçáéåׁשּום ּבהם יהא ׁשּלא נקּיים ּכלים ÀÄÀְְִִִֵֵֶֶָֹ
ויּקח מצוה, מי ּבהם לׁשאב ְְְְִִִִֵֶַָָֹלכלּו
מיחד, ּכלי לילה לכל לילֹות לב' ּכלים ְְְְְְִִֵֵֵַָָָֻׁשני
ראיתי וגם ז"ל, מהרי"ל החסיד ׁשּנהג ְְֲִִִִֶֶַַַָָָּכמֹו
ׁשֹואבים ּכׁשהיּו יׂשראל ּגדלי להרּבה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָֹנֹוהגין
סֹופרים והיּו קטן ּכלי לֹוקחים היּו ְְְְִִִִַָָָָמים
ה' ד' ג' ב' א' הּמים ׁשּיׁשּפ ּפעם ְְִִֶַַַַָֹּבכל
אֹותּיֹות כ"ב ּכל סֹופרים ׁשהיּו עד ְִִֶַָָו'
ׁשל אֹותּיֹות קדּׁשת להמׁשי ּכדי ְְְְִִֵֶֶַַַָֻׁשּבּתֹורה
לתֹו יעׂשה וכן הּמים. ּתֹו אל ְְֲִֵֶֶַַַַָהּתֹורה

הּׁשני. לליל הּׁשּי מצוה מי ׁשני ְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָּכלי
ה,תח על ימ8ין חל&� ה&א ְִִֶַַַַָאם

ה)ית לת!' ְְִִֵַַָויAאם

íàåחלי איזה לֹו ׁשּיׁש אֹו זקן איׁש הּוא ÀÄִִֵֵֵֶֶָֹ
לׁש ּבעצמֹו ליל יכֹול מים,ואינֹו אב ְְְְִִֵֵֵַַָֹ

ּכׁשרֹואה ּביתֹו ּפתח על ויׁשמר ימּתין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַֹאזי
לקראתם ירּוץ מּצֹות מי ׁשל מים ְְִִִֵֶֶַַָָָׁשּנֹוׂשאין
ּגאֹונים הרּבה נהגּו וכן לביתֹו, ויּׂשאם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַָָָויּקחם
ׁשל מים לביתם ׁשּמביאים רֹואים ְְְִִִִֵֶֶֶַָָּכׁשהיּו
הּקדֹוׁשים הּמים לקראת רצים היּו ְְְִִִִִַַַַָָָמצוה
לביתם. והכניסּו ּכתפיהם על נׂשאים ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹוהיּו

ה/ים )נק�&ת ְְִִִִַַַה5היר&ת

eéäåנקי ּבמקֹום הּמים להעמיד נזהרין ÀÈְְְֲִִִִִַַַָָָ
הּמים ויהיּו וסרחֹון. לכלּו ׁשם ְְְְִִִִֵֶַַָָׁשאין



החסידות  פניני פסח |אוצר ערב

ח 

,לכלּו ׁשּום ּבלּתי נקּיה ּבמטּפחת ְְְְְְִִִִִִַַָֻמכּסים
והסטרא הּנח"ׁש מּצד אסּור הּוא הּגּלּוי ְְִִִִַַַַָָָָּכי
למצוה מים לׁשאב הֹול ּוכׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶַַָָֹאחרא,
ידּבר לא ׁשאּובים הּמים עם ּבחזרתֹו ְְְֲִִִֵֵַַַַָָֹוכן
ּכי הּקדׁש ּבלׁשֹון אם ּכי אדם ׁשּום ְִִִִִֶַָָֹעם
וקֹודם יּׂשאּו. ּבּכתף עליו הּקדׁש ְֲִֵֵֶַַַָָָָֹעבֹודת

ּתחּלה: ידיו ירחץ מים ְְְִִִִֶַָָָֹׁשּיׁשאֹוב

יה&דה ְְִֵָאמרי
זיע"א מרעז'אן ��לי אריה ְְִִֵֵֶַַַרי

נהפכ& )פ&רים מאהבה ה�8&בה ְְְֲִֵֶֶַַָָע"י
וד!לים �בים לכן לזכ�!ת ְְֲִִִֵֵָָָֻהעבר!ת

)ת�לי' �ה�לכנ& העבר!ת ְְְְֲִִֵֶֶַַָאת

äpäמּיראה הּׁשב חז"ל מאמר נֹודע ÄÅְֲֲִִַַַַַָָ
נעׂשין ּומאהבה ׁשגגֹות נעׂשין ְְֲֲֲִִֵַַַָָזדֹונֹות
הּקדֹוׁש הּמּגיד חו"ז ּבׁשם וׁשמעּתי ְְְְִִֵַַַַָָֻזכּיֹות,
קֹוראין מה מּפני ׁשאמר, ז"ל ְְְְִִִֵֶַַָָָמזלאטׁשֹוב
אנּו הּׁשנה ּבראׁש ּכי מצוה', 'מי ׁשּלנּו ְְִִִֵֶַַַָָָָָֹהּמים
ׁשגגֹות, העֹונֹות ונעׂשין מּיראה ּתׁשּובה ְְְְֲֲִִִִַָָָָעֹוׂשין
ואֹומרים להּמים ּתׁשלי הֹולכים אנּו ּכן ְְְְְִִִִֵַַַַָעל
אבל חּטאתם', ּכל ים ּבמצּולֹות ותׁשלי'ְְְֲִִַַָָָָֹ

אֹו מעביר ואחראין מטמינן, רק לגמרי, תם ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָ
ּכמֹו מאהבה, ּתׁשּובה עֹוׂשין אנּו ּבפּורים ְְְֲִִֵַָָָָּכ
נעׂשין ואז מאהבה, וקּבלּו קּימּו חז"ל ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָׁשאמרּו
קֹודם ּכ אחר הֹולכין אנּו ּכן על ְְִֵֵַַַָָֻזכּיֹות,
הּמה, זכּיֹות כי מהּמים אֹותן לּקח ְִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּפסח

מצוה מי אֹותם קֹוראים משפטים)ולכן :(פרשת ְְְִִִֵָָָ

י�ראל ְֲִֵַָעב!דת
זיע"א מק�ז'ניץ י#ראל ְְִִִִֵַָרי

ואו א!ת לה�למת רמז – �7נ& ְְִֶֶֶַַַָָָמים
)'/6ה' הוי"ה ֲִֵַַָָָמ0ם

Løc.ׁשּלנּו ּבמים אּלא לׁשין אין רבא ÈÇְִִֵֶֶַָָָָָ
חצבייהּו עלמא ּכּוּלי אייתּו ְְְְֵֵַַָָָָלמחר

מב.)לגּביּה ׁשהעֹולם(פסחים קדׁשֹו ּבדברי רמז . ְְְְִֵֵֶַַָָָָ
הּמּצֹות. ּבעׂשּית ב"ה הוי"ה ׁשם מיחדים ְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָיהיּו

ּב"ׁש, ּבא"ּת יה"ה אֹותּיֹות הּוא ְִֶַַַָׁשּמּצה
למד לזה ּבֹו. אין הוי"ה הּׁשם ׁשל ְֲֵֵֶֶַַַָָָָָוהוא"ו
למׁשֹו ׁשּיּוכלּו קדׁשֹו ּבדברי להעֹולם ְְְְְְִִֵֶָָָָָרבא
ּולכ ׁשלם, הּׁשם ויהיה להּמּצה הוא"ו ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָאת
ּבמים אּלא לׁשין אין הּלׁשֹון, ּבזה ְְִִֵֶֶַַַָָָָּדרׁש
הּכֹולל עם ּבגימטרּיא ׁשּלנ"ּו הּתבה ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּלנ"ּו,
הּוא הּׁשם ׁשל ׁשּפרּוׁש יכ"ש, נג"ד ֵֵֵֶֶַׁשם
צרי ּפסח ּבערב ולזה ׁש'מים. כ'בֹוד ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָנ'גּדי
ּכן ּגם ּדהיינּו מצוה, לׁשם הּמּצֹות ְְְְֲִֵֵַַַַַָלעׂשֹות
למּצה הוא"ו להמׁשי ּכדי הּכּונה זה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָעל

ּכּנ"ל. ׁשלם הּׁשם ויהיה מצוה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָויעׂשה

øçîìeלגּביּה חצבייהּו עלמא ּכּוּלי אייתּו ÀÈÈְְְְֵֵֵַַַָָ
היינּו הריקים, הּכלים לֹומר רצה –ְְִִֵֵֵַַַָ
הוא"ו ּבקדּׁשה להמׁשי יכֹולין היּו ׁשּלא ְְְְִִִֶַַָָָָֹֻאֹותן
להם ּׁשּיׁשּפיע ּכדי – רבא לגּבי אתּו ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָלמּצ"ה.
להמׁשי ּכן ּגם ׁשּיּוכלּו ּכדי קדּׁשתֹו ְְְְְִֵֵֵֶַַָֹֻמרב

ה ויהיה למּצ"ה, אמן:הוא"ו ׁשלם, ּׁשם ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

ïסח ֶֶֶַערב

ה"ד!� ְַָָֹ�ל"ה
זיע"א ה�רוויץ ה$וי י�עיה ְְְִִִֵַַַָרי

)עב!דת �ר&י להי!ת י� ,סח ְְֲִֵֶֶֶַַַָ)ערב
�מחה &להרא!ת ואהבה )יראה ְְְְְְֲִִֵַַַָָָה)!רא

áøòaלנגּדי ה' ׁשּויתי אדם יקּים ּפסח ÀÆÆְְְִִִִֵֶֶַַָָ
הּׁשם ּבעבֹודת ּכּלֹו הּיֹום ּבכל ְֲִֵַַַַָָֻּתמיד
יראת הינּו ּביראה ּובאהבה. ּביראה ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָיתּבר
ּתׁשּביתּו ראׁשֹון ּביֹום א' ׁשּיקּים ְְְְִִֵֵֶַַַחטא,

מּבּתיכם' טו)ּׂשאר יב הּתֹורה(שמות ׁשאסרה , ְְִֵֶֶַָָָָֹ
והחכמים ּולמעלה, מּׁשׁש ּפסח ּבערב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהחמץ
וזריז זהיר ויהיה מּקדם. ׁשעֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָֹאסרּו
ּוזריזּות. ּבמהירּות ּולבּטלֹו החמץ ְְְְְִִִֵֵֶַָָלבער
ויחׁשב ּבמעׂשיו, ויפׁשּפׁש ּבתׁשּובה ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָֹויהרהר
יּמצא ולא יראה ולא הרע הּיצר יבער ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּככה
יֹום לכבֹוד יסּתּפר ּכ ואחר אצלי. ְְְְִִִֵֶַַַָעֹוד
מחצֹות ּכ ואחר ּדוקא. חצֹות קֹודם ְְֲֲֵֵַַַָָטֹוב
קרּבן קדּׁשת ּבׁשביל טֹוב יֹום הּוא ְְְִִֵַַָָָֻואיל
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יל החג. ּבעניני אּלא יעסק ולא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹּפסח,
אׁשר הרגל לכבֹוד עצמֹו ויטּבל ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹלּמרחץ
רּבה ּבאהבה ויעסק העּמים. מּכל ּבנּו ְְֲֲִִַַַַַָָָָָָֹּבחר
ּבעׂשּית ויעסק הּוא, ּברּו הּמקֹום ְְְֲֲִִַַַַַָָֹּובׂשמחת
יתרה. ּובׁשמירה ּובטהרה ּבקדּׁשה ְְְְֳִִִֵַַָָָָָֻהּמּצֹות

øçàå,והמכּבדים הּנקּיים מלּבּוׁשיו ילּבׁש ּכ ÀÇÇְְְְְִִִִַַַַָָָֻ
ּבׂשמחה הרגל ׂשמחת לקּבל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָּכדי
לעׂשֹות לֹו נאה וכן ּומסלסל, מהּדר ְְְְְֲֵֶַָָָָֻֻּובׂשׂשֹון
לאבֹותינּו ׁשעׂשה למי וחנּות טֹובה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָּולהחזיק

והּנפל הּנּסים ּכל והֹוציאנּוולנּו ּבמצרים, אֹות ְְְְְְִִִִִִַַַָָָָ
להראֹות אנּו צריכין ּכן ועל לחרּות, ְְְְְְִִֵֵֵַַַָמעבּדּות
אלהינּו, ּביׁשּועת ולׂשמח ההּוא הענין ְְְְְֱִִִֵֵַַַַָָֹֹּבעצמנּו
ׁשעׂשה הּגדֹול החסד את ולידע ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָלהּכיר
הּברזל, מּכּור להֹוציאנּו עּמנּו אבֹותינּו ְְֱֲִִִֵֵֶַַָָֹאלהי
מטּבעים ׁשהיינּו הּיון מּטיט אֹותנּו ְְִִִִֵֶַַָָָָָֻולקח
ׁשכחנּו וכמעט זרה, עבֹודה עבדי ּבין ְְְְֲִֵֵַַָָָָֹּבֹו
סגּלה לעם אֹותנּו ויחד אבֹותינּו, ְְְְֲִִֵֵַָָֻּברית
ׁשּככה העם אׁשרי ּובמצֹותיו. ּבתֹורתֹו ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָועּטרנּו
אׁשר הּוא ּומי אלהיו, ׁשה' העם אׁשרי ְֱֲִֵֶֶַָָָֹלֹו
הּכל לאדֹון ויׁשּבח ידע ולא זאת את ְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹֹֹיבין
על חפצה ּומּנפׁש מּלב והּׂשגתֹו יכלּתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּכפי
ויעׂשה עּמֹו. ליׂשראל עׂשה אׁשר הּטֹובה ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָּכל
ראּויה, וכּונה ׁשלמה ּבדעת לׁשמּה ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָהּמצוה

מלּמדה: אנׁשים מצות עראי ּדר ְְְֲֲִִֶֶַַָָָֹֻולא

ה��ר ַַָָקב
זיע"א קאיידנ�ור היר� צבי ְְְִִִֶַַרי

ורגז ריב להכניס �7א ל5הר ְְְִִִֵֵֶֶַָֹֹי�
החג ֲֶַָָ)הכנ!ת

úBéäaהּמּצֹות חג ׁשל טרח עניני ּכל ּכי ÄÀְְִִֵֶַַַַָֹ
ולכן ּובׂשמחה, ּבאהבה הּוא ְְְְֲִֵַַָָָָהּקדֹוׁש
ּומּכל רגז, מּלב עצמן לׁשמר יׂשראל ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹֹֹצריכין
ּביניהם. ּומחלקת ּומּצה ריב יהיה ׁשּלא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּכן
ּבפיו יאמר ּביתֹו לצר ּׁשּיקנה מה ְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹוכל
הּזה, הּקדֹוׁש החג לצר זאת קֹונה ְֲִֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשאני
יהיה ׁשּלא להּזהר האדם ׁשּצרי ׁשּכן ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹֹּומּכל
ׁשּום הּקדֹוׁש החג לצר ּׁשּיקנה מה ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹּבמעֹותיו

לאו אם ּכי אּסּורים, מּׁשאר ּפרּוטה אֹו ְְִִִִִֵֶַָָּגזל
חלק להם ׁשּיהיה אחרא להּסטרא ּכח ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹנֹותן
ּבמּׁשהּו: אֹוסר ּדחמץ לן וקיימא ְְְְְֵֵֶַַָָָָָֻּבּקדּׁשה,

חג Łâהתק ְִֵֵַָליל

לוי ְִֵַֻקד0ת
זיע"א מרדיט��ב יצחק לוי ְְְִִִִִֵַַָרי

אינ? ה$דר )ליל אמ8ית ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָהתלהב&ת
לי�!ן לאדם ְִַַַָָמ>חת

íãàLkׁשהּכל ּתמיד הּמחׁשבה ּבזה מדּבק ÀÆÈÈְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּכלל ּתלּוי ואינֹו יתּבר ְְְִִֵֵַָָָמאּתֹו
סּפּורי ּומּתֹו ּפסח ליל ּכׁשּבא אז ְִִֵֵֶֶֶַַַָָּבּטבע,
ּומחׁשבּתֹו ּבקרּבֹו האדם נתלהב מצרים ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָיציאת
ּבנּסים ּולסּפר להאמין ּוצלּולה ּוברּורה ְְְְְֲִִִֵַַַָָָזּכה
התלהבּות ּומחמת מצרים, ּכיציאת ְְְֲֲִִִִִִִֵַַַַנגלים
ליל ׁשל הּלילה אֹותֹו ּכל ליׁשן לֹו מניח ְִִֵֵֵֶַַַָָֹאינֹו
עיף נעׂשה אינֹו ּומחׁשבּתֹו ּפסח, ׁשל ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָראׁשֹון
נֹופלים: אינם ּומֹוחֹותיו הּלילה אֹותֹו ּכל ְְְִֵֵַַַָָָָָויגע

אהרן ֲֵַֹ)ית
זיע"א מ.רלין אהרן ְֲִִִַַַֹרי

מר)ה 8!עלת לקח8 )יכלת! אדם �לְְְִֶֶַָָָָָָֹֻ
ה$דר ִֵֵֶַ/7יל

éîמלילֹות לּקח יכֹול ּבאמת ה' עֹובד ׁשהּוא Äֱִִֵֵֶֶֶַָ
הן והרּבה, הרּבה סדרים ׁשל ְְְְִֵֵֵֶַַַָָהּללּו
אנׁשים ּדוקא לאו ּברּוחנּיּות. והן ְְְְְֲִִִֵַַָָָָּבגׁשמּיּות
הּגּסים האנׁשים אף אּלא ,הער יקרי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּגדֹולים
לּקח ואחד אחד ּכל יכֹול ,הער ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָּפחּותי
יתּבר הּׁשם היטיב למי ּכי ערּכֹו. ְְְְִִִִִֵֵֶַַָלפי
מן לנּו היטיב הלא לנּו, מּׁשהיטיב ֲִִִִֵֵֵֶָָֹיֹותר
לנּו, נתן הּכל מן הּטֹוב החלק הלא ֲִֵֶַַַַַָָֹֹֹהּכל,
ׁשעׁשּועי הּקדֹוׁשה והּתֹורה עּמֹו, י"י חלק ְְֲִֵֵֶַַַַָָּכי
מצֹותיו ּכל עם לנּו מסר יתּבר ְְִִִֵֵַַָָָָָהּׁשם
ּכל ּתלּוי אחד ּבכל הּקדֹוׁשים, ְְְִֶַָָָָָוסֹודֹותיו
לנּו: נמסר הּכל הּקדֹוׁשים והרגלים ְְְְִִִַַַָָָֹטֹוב,
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הח�ים ִַַא!ר
זיע"א עטר ן חיים ִִֶַַַַרי

ה"ד0ה �ח!ת מת)ררים זה ְְְְְִִֶַַָָָֹֻ)לילה
לי�ראל ונ!ספים ְְְְִִִֵֵַָָָמה"ל,ה

eøîàּכ הּתֹורה ּפנימּיּות ליליֹודעי ּכל י ÈÀְְִִִֵֵַָָ
מהּקלּפה הּקדּׁשה ּכחֹות מתּבררים ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻּפסח
הּבחינה והיא יׂשראל, ּבני ּבעם ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָונֹוספים
אֹומרֹו והּוא מצרים. יציאת ׁשל ְְְְְִִִֶַַַָעצמּה

כב) כג יציאה(במדבר לא ּכי מֹוציאם', ְִִִֵָָֹ'אל
מֹוציאם: וׁשנה ׁשנה ּבכל אּלא לבד, ְְְִִֶָָָָָָָָָראׁשֹונה

ה"ד!� ְַָָ�ל"ה
זיע"א ה�רוויץ ה$וי י�עיה ְְְִִִֵַַַָרי

ח7ין �יחת �&ם ל�יח �7א ִִִִֵֶַַָָֹֻי5הר
נ!רא )ליל מה(בק&ת י,רד �7א �דיְְְִֵֵֵֵֵֶַָָֹ

זה ְֶָוקד!�

úMã÷הּנֹוהגים הּדינים וכל הּזֹו הּלילה ÀËÇְְֲִִִַַַַַָָ
אז ּכי ּבמאד, רּבה קדּׁשה ְְִִִַָָָֹֻהיא
וקּדׁשנּו העּמים מּכל יתּבר הּׁשם ּבנּו ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָּבחר
נזהר להיֹותֹו לאדם ראּוי ּכן על ְְְְְִִִֵַָָָָָּבמצֹותיו.
מּׂשיחת ׂשיחה ׁשּום זֹו ּבלילה ידּבר ְְְִִִֵֶַַַָָֹׁשּלא
יהיּו ולא זה, על ּביתֹו ּבני ויזהיר ְְְְְִִִֵֵֶַַֹֻחּלין,
ּכמימרא, רגע יתּבר הּׁשם מּדבקּות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָנפרדים
ּובסּפּורי הּזה הּלילה ּבמצות הּכל יתעּסקּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹרק
ואם ּביתֹו. לבני ּולפרסמם מצרים ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָנּסי
ּבבינה חלק לֹו חלק הּוא ּברּו ְִֵֶַַָָָָהּקדֹוׁש

ּבהם. יעסק הענינים, סֹודֹות ְְֲִִֵֶַַָָָֹויֹודע
וה/ר!ר ה/6!ת מנ0קין הי& על�ה ְְְְֲִִֵַַַַָָָ)ני

חביב&ת ֲִֵֹמרב

áLçéאחת ּפעם לֹו הּבאה הּמצוה האדם, ÇÂÙְִַַַַַַָָָָָָ
אּלּו הּׁשנה ּכל ּכ ואחר ְְֵַַַָָָָָָּבׁשנה,
יכּבדם ּבׁשעתם ּכן על מּמּנּו, עֹוברֹות ְְְְְִִִֵֵֶַַָָמצוֹות
מחׁשבּתֹו יּפרד לא ּבהם וידּבק ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹֹויאהבם
מצוֹות, המחּבבים עלּיה מּבני וראיתי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָמהם.
הּמצוֹות וכל והּמרֹור, הּמּצֹות מנּׁשקין ְְְְְִִַַַַַָָָהיּו
ּוביציאתם, ּבכניסתם הּסּכה וכן מצותן, ְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֻּבעת
לחּבב והּכל ׁשּבּלּולב, מינים ארּבעה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹוכן
רמ"א ּׁשּכתב מּמה זה ללמד ויׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹהּמצוה.

ה לנּׁשק נֹוהגין יׁש כ"ד, ּבׁשעהּבסימן ּציצית ְְְֲִִִִֵֵַַָָָ
ואׁשרי מצוה, חּבּוב מּׁשּום והּכל ּבם, ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹׁשרֹואה
לבב ּובטּוב ּבׂשמחה ה' את ׁשעֹובד ְְְִִֵֵֶֶָָמי

וחפיצה: וחׁשיקה ְֲֲִֵֵֵַַָָָּובדביקה

החכמה ְֲַַַָָמאמר
זיע"א ל�צאט� ח'ים מ�ה ִִֶַַָֹרי

י�ראל התע7& מצרים ְְְְִִִִִִֵַַַָ)יציאת
מתע!רר �נה &בכל לקד0ה ְְְְִִִֵֵָָָָָֻמחמר�&ת

אז �האיר ִֵֶָָהא!ר

úàéöéaמּכל ונבּדלּו יׂשראל נבררּו מצרים ÄÀÄÇְְְְְְְִִִִִִֵַָָ
ּבמדרגתם מתעּלים להיֹות ְְְְִִִִֵַַַָָָהעּמים
ראּוים ולהיֹות החמרית האנֹוׁשּיּות ְְְְְֱִִִִִֵַַַָָמּמדרגת
אֹותֹו ּׁשעד ּומה הּקדּׁשה, ּבעטרֹות ְְְֲִֵֶַַַַַָָֻלהתעּטר
ּבּגּוף מתּגּבר החמרּיּות חׁש היה ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹהּזמן
הּנה יאיר, ׁשּלא והּקדּׁשה הּתֹורה לאֹור ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹֻוגֹורם
הּגדֹול והּׁשעּבּוד העּנּוי יׂשראל ׁשּסבלּו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָאחר
המקטרג ונׁשאר הּדין מּדת נתּפּייסה ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָׁשּסבלּו,

העליֹון. ּבאֹור ליאֹור ונזּמנּו מענה ְְְְְְֲִִֵֶֶַָּבלי

äpäåּומתעֹורר מתחּדׁש זה ּכל זה, ּבלילה ÀÄÅְְְְִִֵֵֶֶַַָָ
עצמֹו וזה ּבראׁשֹונה, ּׁשּנעׂשה ְְֲִֶֶַַַָָָמה
ואמנם ׁשּתעׂשה, האחרֹונה הּגאּלה אל ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻסּיּוע
מּצה ּפסח והם ּדברים, ּבד' ּתלּוי הּסדר ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָעּקר
ׁשל הּתּקּון מעּקר והּנה ּכֹוסֹות. וד' ְְִִִֵֵֶַַָמרֹור
הּנּצחֹון ׁשל חרּות להראֹות הּוא הּזה ְְְִֵֶֶַַַַַָָהּלילה
נׁשּבר זה ידי ועל הרע, את הּטֹוב ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּנּצח
ּגדֹולה: הכנעה ונכנעת אחרא הּסטרא ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָָֹּכח

י�ראל ְֲִֵַָעב!דת
זיע"א מק�ז'ניץ י#ראל ְְִִִִֵַָרי

&כדי)אמירת 3ד!ל א!ר מת73ה ה7ל ְְֲִִִֵֵֶַַַָ
)מ6ה א!ת! ממ�יכים יעלם 7�ְְִִֵֵֶַַָָֹא

�!ס!ת ְְַַואר)ע

ìéìaּובפרט הּבהיר, האֹור נתּגּלה ּפסח ÀÅְְִִִֶַַַָָָָ
ּכל זה ׁשאין הּלל, ׁשאֹומרים ְְִֵֵֶֶֶַָָָּבׁשעה
ּבגימטרּיא ּגמּור הּלל טֹובים. וימים ְְְִִִִֵַַַָָָָָהּׁשנה
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ּבביתא הּלּולא מערכֹות, מׁשּדד ׁשהיה ְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּד"|י,
איגרא פה:)מרּפסין פסחים ּבדבריהם(ראה רמזּו , ְְְְְְִִִֵֶַָָ

הּקדֹוׁש ּבּזהר ּדאיתא הּמׁשל קיד:)ּכדר (ח"ג ְְִֶֶַַַַָָָָֹ
מּמּנּו ּומרחקֹו ּבנֹו על ׁשּכעס למל ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָמׁשל
מחמת הּמל ּבא לימים עּמֹו, ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָּומטרֹוניתא
החּלֹונֹות מן ּומׁשּגיח ּבנֹו על ְְְִִֶַַַַַַָׁשרחמנּותֹו
עֹוׂשה, ׁשּבנֹו מה לראֹות החרּכים מן ְְֲִִִִֵֶֶַַַּומציץ
רֹואה אם ּפנים ּכל ועל ּובכה. ּגעה ְְִִֵֶַָָָָָָָוׁשרי
ּגדֹולה. ּכ ּכל הּבכּיה אין ּבׂשמחה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָׁשהּבן

äæìåּבהּלּולא וצרי ּבׂשמחה, להיֹות צרי ÀÈÆְְְְְִִִִִָָָָ
ּכל לׁשּבר לֹומר רצה איגרין, ְְְִִִִַָָָֹלרּפֹוס
הּקדֹוׁש עֹוד יצטר ׁשּלא וכֹותלין, ְְְְִִִִֵֶַָָֹאיגרין
ונגלה רק החּלֹונֹות, מן להׁשּגיח הּוא ְְְְִִִַַַַַָָּברּו
יכֹול ההּלל ׁשּלאחר אּלא ּכל. לעיני ה' ְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָּכבֹוד
להמׁשי וצרי מּמּנּו, להסּתּלק הּבהיר ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָהאֹור
ּובמּצה ּבקּדּוׁש ּכ אחר הּקדּׁשה ְְְִַַַַָָָָָֻעליו
ּכֹוסֹות ארּבע ּכנגד ׁשהן ּכֹוסֹות ְְְְֵֶֶֶַַַַּובארּבע
הּתרעלה ּכֹוסֹות ארּבע ּוכנגד (חמלה) ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָׁשל
הרׁשעי להׁשקֹות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְִִֵֶַַָָָָׁשעתיד
ּפסחים ּבלילי מּצה חֹוטפין ּפרּוׁש וזהּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָארץ.

הּפרחים יׁשנּו ׁשּלא קט.)ּבׁשביל רצה(פסחים , ְְְִִִִֶַָָָֹ
להמׁשי צרי ההּלל אחר ׁשּתכף ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָלֹומר
זהּו הּפרחים יׁשנּו ׁשּלא ּכדי הּקדּׁשה, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻעליו
עליו להמׁשי וצרי הּבהיר. האֹור ְְְִִִִַַַָָָָָהּמֹוחין,
חכם: ּבן ּכנגד קּדּוׁש ׁשל ּבכֹוס ְְְִֶֶֶֶַָָָֻהּקדּׁשה

ח�ים מים ְִִֵַַ)אר
זיע"א מצ'רנ�ביץ ח'ים ְִִִִֶַַרי

3ד!ל לא!ר י�ראל זכ& זה ְְְְִֵֶַָָָָ)לילה
נעלם מ�ן &לאחר יגיעתם לפי 7�ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹא
ספירת ידי על �&ב והAיג&ה& ְְְִִִֵֵֶַַמהם

ֶָֹהעמר

ìàøNéּבסֹוד ׁשהיּו ידּוע ּבמצרים, ּכׁשהיּו ÄÀÈÅְְְְִִֶֶַַָָָ
מן נאלמים ׁשהיּו מאלהים, ֱֱִִִֵֵֶֶֶָָֹאלם
עליהם ה' האיר הּגאּלה ּבעת ואכן ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֻֻהּקדּׁשה,
ועצּום, ּגדֹול ּבּׁשחקים ּבהיר אֹור ְְְִִִַָָָָּפתאֹום
מאד ונפלאה ּגדֹולה לבחינה ׁשהּגיעּו ְְְְְִִִִִֶַָָָָֹעד

ּכלל ּביגיעה ׁשּלא ּדגדלּות מֹוחין ְְְְִִִִִֶַַָָֹּבבחינת
אׁשר זהמתן מּטמאת וטהרה ּברחיצה ְְְְֲֲֳִִִֶֶַָָָָָֹֻֻוׁשּלא
מצרים יציאת נס עּקר היה וזה ּבהם, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָנדּבק
הּלילה ּבאֹותֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְִֶַַַָָָָׁשּקּדׁשן
ּכי ּבּטבע, ׁשּלא ּפתאמּיּות נפלאה ְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֻקדּׁשה
להֹוציאם מכרח הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְִַָָָָָָֻהיה
קצת לעׂשֹות להם צּוה ּכן ועל הּזֹו, ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָּברגע
ׁשּיהיה ּבכדי הּפסח, ׁשחיטת ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַמצוֹות,
אבל עליהם, ׁשּיחּול להּקדּׁשה מקֹום ְְְֲֲֵֶֶַָָָָָֻקצת
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהאיר ּגדֹול ּבנס היה ְְִֵֵֶַַָָָָָָֻהּקדּׁשה
אחריו והלכּו ורצּו יׂשראל נׁשמֹות על ְְְְְֲִִֵַַָָָָהּוא
ּבאמּונה וערבה צּיה לארץ הּיֹום ְְֱֲִֶֶֶַַָָָָּבאֹותֹו

וצידה. מזֹון ּבלי ְְִֵַָָָרּבה
ïëàåּכיון הּמתקּים, ּדבר אינֹו זה ּדבר ÀÈÅְִֵֵֵֶַַָָָָָ

ּכן ועל עבֹודתם, מּצד ׁשּלא ְֲִֵֶֶַַָָָֹׁשּבא
הראׁשֹון, יֹום אחר מהם ּתכף זה ְִִֵֵֶֶֶַַַָנלקח
ׁשבע העמר ספירת לסּפר ּכ אחר ְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹוצּום
את ּולטהר לרחץ ּבכדי ּתמימֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָֹׁשּבתֹות
והּזהמא, הּטמאה ּבחינֹות מּכל וגּופם ְְְְְֲִִַַַָָָָָֻֻנפׁשם
ׁשבעה לסּפר ׁשּמחּיבת נּדה אּׁשה ְְְְִִִִִֶֶֶָָָֹֻּכדין

נדּבק אׁשר הּטמאה לרב והּמה ּבהםנקּיים. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֻ
ׁשבע לסּפר הצרכּו טמאה ׁשערי ְְְְְֲִֵֶַַָֹֻֻּבמ"ט
ויטהרּו ׁשּיזּדּככּו ּבכדי יֹום מ"ט ְְְֲִִִֵֶַַַָׁשּבתֹות
מאת הּתֹורה לקּבל ראּוין ׁשּיהיּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָעצמם

הּוא. ּברּו ַָָהּקדֹוׁש
ìòåקּדׁש' ּפסח ׁשל ּבּסדר אֹומרין אנּו ּכן ÀÇְִֵֵֵֶֶֶַַַָ

מּכל זה יֹום נׁשּתּנה ּכי לֹומר ְְִִִֶַַַָָּורחץ',
האדם ירצה ּכאׁשר הּימים ׁשּבכל ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָהּימים,
ּולטהר לרחץ קֹודם צרי הּקדּׁשה ְְְְִִֵֵֵַַַָָֹֻלקּבל
עליו לׁשרֹות הּקדּׁשה ּתּוכל ּכ ואחר ְְְְִַַַַַָָָָֻעצמֹו

הּכתּוב טו)ּכמאמר לד ועׂשה(תהלים מרע 'סּור ְֲֲֵֵַַַַָָ
להרחיצה. קֹודם הּקדּׁשה היה וכאן ְְְְִֵַָָָָָָֻטֹוב'.
היה ּכי הּזה, הּלילה ׁשבחי מסּפרין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָואנּו
ּכ ואחר ּתחּלה הּקדּׁשה ּורחץ', ְְְְִֵַַַַַָָָֻ'קּדׁש
ׁשלם הּלל אֹומרין אין ּכן ועל ְְְִִֵֵֵֵַַָָָהרחיצה,
ּכ ואחר ּפסח, ׁשל הראׁשֹון ּבּיֹום אם ְִִִֶֶַַַַָָּכי
היה לא ּכי הּׁשבּועֹות, חג עד אֹומרים ְִִֵַַַָָָֹאין
ואחר האחד, ּבּיֹום אם ּכי הּגדֹולה ְְְִִִֶַַַַַָָָָהּבחינה
עד וטהרה ויגיעה ּבעבֹודתן הׁשלימּו ְְֲֳִִִִַַָָָָָָּכ



החסידות  פניני חג |אוצר התקדש ליל
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לקּבל הּקדּׁשה ּגדל ׁשהּׂשיגּו הּׁשבּועֹות ְְִִֵֶֶַַַַָָֹֻחג
התחילּו ּפסח ׁשל הּׁשני מּיֹום והּנה ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָהּתֹורה,
מעט ּבמעט עצמן ּולזּכ לטהר ְְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָּבעבֹודתם

הּנׁשמה לבחינת יּׂשיגּו אׁשר יתרו)עד :(פרשת ְְֲִִִֶַַַַָָ

�למה 8ְְִֶֶֹֹפארת
זיע"א מראד�מסק �למה ְְְִִַַֹֹרי

ה&א )ר&' מה"ד!� ויפחד ְְְִִֵַַַָָירע�
וי5הר לע/ת! ה>6בים ְְְְִִִִֵַַַָָָָֻוה/לאכים

$3ה ֲִֵַָָמאכילה

ìëaמתעּנג הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּפסח ליל ÀÈְִֵֵֶַַַָָ
מהּׁשירֹות ׁשּלמעלה הּפמליא ּכל ְְְִִֵֶַַַַָָָָעם
מצרים יציאת וסּפּור והּסדר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָותׁשּבחֹות
ּבחצֹות עדן לגן נכנס ואינֹו הּזה, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָּבּלילה
ׁשל ותׁשּבחֹות ׁשירֹות לׁשמע אם ּכי ְְְְִִִִִֶַַָָֹלילה

הקודש)יׂשראל ּבגמרא(זוהר ׁשאמרּו וזהּו (נזיר. ְְְְִִֵֶֶָָָָ
לׁשםכג.) אכלֹו אחד ּפסחיהן ׁשאכלּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָׁשנים

הּכתּוב זה על ּפסח לׁשם ואחד ּגּסה ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָאכילה
ּבאכילת זה נקטּו ולמה ׁשם. עּין כו', ְְֲִֵֵֶַַַָָָָאֹומר
ּומעׂשר קדׁשים ּבאכילת ולא ּדוקא ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָֹּפסח
ּכי להיֹות האמת, זהּו א ּבהם. וכּיֹוצא ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשני
עליֹון מׁשרתי וכל והּׁשכינה הּמל זה ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבלילה
הּזה לעֹולם ּבאים ּכּלם עדן ׁשּבגן ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻוצּדיקים
לׁשם האֹוכל לכן יׂשראל. עם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָלהׁשּתעׁשע
הּמל לפני מאד נבזה הּוא ּגּסה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹאכילה
ויתנהג לפניו אׁשר ּומלאכיו ד' לפני ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָּבעמדֹו
ולרּגֹוז לירא צרי לכ הריקים, ְְְְִִִִֵֶָָָָָּכאחד
ּגאֹונֹו: ּומהדר ד' ּפחד מּפני הּזה ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָּבּלילה

י�ראל ְִֵֵָא!הב
זיע"א מא�טא הע�ל יה��ע אברהם ְְְְִֵֶַַַַָָָֻרי

הAכל א!ר מת73ה ה$דר ְְִֵֵֵֶֶֶַַַ)ליל
ה)ן )לב ה(ברים ונכנסים ְְְְְֱִִִֵֵַַָָָָוהאמ&נה

)הם ֲִֶַָ&מאמין

ìëהּסּפּור להּבן יאמר אם אף הּׁשנה ימֹות Èְְִִֵַַַַַָָֹ
הּדברים אז יהיּו לא מצרים ְְְְִִִִִַַַָָֹיציאת

ּכי ּבאזניו, יּכנסּו ולא ּבלּבֹו ְְְְְְְִִִִִַָָָֹמתיּׁשבים
מֹוחא ּכל ולאו הּלב, ּבאמּונת ּתלּוי ְֱֵֶֶַַָָָָזה

הּתֹורה לנּו ׁשאמרה וזהּו ּדא. (שמותסביל ְְִֶֶַָָָָָָ
ח) ההּגדהיג ּבעל ודרׁש זה', ְֲֶַַַַַַָָָ'ּבעבּור

ּומרֹור מּצה ׁשּיׁש ּבׁשעה אּלא אמרּתי ְְִֵֶֶַַָָָָָָֹ'לא
ׁשאז ּפסח ּבליל לֹומר רצה ,'לפני ְְִֵֶֶֶַַָָָָָֻמּנחים
לזה רֹומזין אׁשר הּמֹוחין הארת ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָמתּגּלין
אֹור מתּגּלה הּלילה ּובזֹו והּמרֹור, ְְְְִֶַַַַַַָָָהּמּצה

וחֹופ והאמּונה, והאמת הּזההּׂשכל ּבּלילה ף ְְְְֱֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
לבנ ּכׁשּתׁשיב ואז יׂשראל. זרע ּכל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָעל
אז הּלז הּסּפּור ּכל לפניו ותּגיד זּו ְְְִִַַַָָָָָָּתׁשּובה
ויאמין הּבן ּבאזני האב ּדברי יּכנסּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָּבוּדאי
ּבׁשאר ּכן ּׁשאין מה מצרים. ּביציאת ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּבאמת
ּבעֹולם ּגֹובר החׁשכּות ׁשאז הּׁשנה ְְֲֵֶַַָָָָָימֹות
ּדברי לקּבל הּבן יּוכל לא זה ידי ְְְִֵֵֵֵֶַַַַֹעל
ּבנּו ׁשּיקּים רצֹון ויהי ּבהם. ּולהאמין ְְֲִִִִֶֶַַָָָָֻאביו
מצרים מארץ צאת ּכימי ּבימינּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָּבמהרה

אמן: נפלאֹות ְְִֵֶַָָאראּנּו

�כיר ְִִֶָמ�נה
זיע"א טייכטאל �למה י#2כר ְְִִֵַַָָֹֹרי

אברהם ר)י &בנ! )הרמ)"ם ְְְְֲִֵַַַַַָָָמע�ה
ה$דר ְֵֵֶַ)ליל

ézòîL'ׁשלֹום 'יד ּבעל הגה"ק מּמֹורי ÈÇÀÄִִַַָָ
אמרי ּבעל ותלמיד נכד ְְְְִִִֵֶֶַַַָמזאּבנא
אברהם רּבנּו ּובנֹו ׁשהרמּב"ם מדז'יקֹוב, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹנעם
ּכל סדר על החג התקּדׁש ּבליל יׁשבּו ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָז"ל
ולא הּׁשחר עליהם ׁשהבריק עד ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָֹהּלילה
להֹוציא הּלילה ּכל הרמּב"ם לרּבנּו ְְְְְִִִֵַַַַַָָָהסּפיק
אֹותֹו ּכל ׁשהרּגיׁש לבבֹו רגׁשי ּכל ְְְְִִִִֵֶָָָלבנֹו
מצרים, יציאת ּומעניני הּסדר מּקדּׁשת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָֻהּלילה
עד הּלילה מתחילת אׁש ּכלּבת ּבֹוער ְְְְִֵֵַַַַַַַָָָוהיה
אּתה הלא מבין, איני ּבנֹו, ׁשאלֹו ְְֲִִֵֵַָָָֹסֹופּה.
רק הּזה ּבּלילה להּגיד סדרּת הּיד ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָּבספר
מּמ ׁשֹומע אני ועּתה קצרין, מּלין ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָאיזה
ּכל לגֹומרם מסּפיקים אינם אׁשר ְְְְֲִִִֵֶַָָָָּדברים
והבן, ּדע ּבני, ענהּו, זה על הּלילה. ְְְִֵֶַַַַָָָָָאֹותּה
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להּגיד, אדם ּכל ׁשּמחּיב מה סּדרּתי ְְְֲִִִִֶַַַָָָָֻאני
לבבי הרּגׁשי את להּטיל יכֹול איני ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָאבל
מרּגיׁש אחד ּכל אבל ההמֹוני, אדם ְֲֲִִֶַַַָָָָָעל
ודו"ק: ּבקדּׁשה, ּתכּונתֹו ּכדי הּזה ְְְְִֵֶַַַָָָֻּבּלילה

ה8למידים ְִִַַַח!בת
זיע"א מ�יסצנא קלמי� קל�נימ�ס ְְְִִִִֵֶַַַָרי

,סח )ליל לעצמ! לד/!ת האדם ְְְְֵֶַַַַָָָעל
�ה>! ה"ד!�, &בסדר ערבית ְְְִִִִֵֶֶַַַָ)תפ7ת
עדן, )גן מעלה מלאכי )קרב ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָע!מד
מעין וס!עד ה3ד!ל ל�מ! ְְְִֵֵֵֵַַַָמ�)ח

לבא �7עתיד ְְִֶַָָָֹה$ע&דה

éîéאֹותנּו ּבקדּׁשתם ּבאים הּקדֹוׁשים הּפסח ÀÅְְִִִֶַַַָָָָֻ
אֹותנּו ּובאֹורם יקּדיׁשּו, ּומּבחּוץ ְְִִִִַַַָָמּבית
לׁשמֹו ּולהּלל להֹודֹות רק יּקיפּו. אף ְְְְְִִֵַַַַַימּלאּו
ּוׁשלמּות הּבריאה ּכל ּתכלית ׁשּזהּו ְְְִִֵֶֶַַַָָָהּגדֹול,
ּכׁשּמּגיעה ותכף מּטה. ּדרי עם מעלה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּדרי
ּבגדל האיׁש יׂשמח ּבּלילה הערב ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹּתפילת
אל ׁשּזכיתי אני ּמאּׁשר מה ויחׁשב, ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָֹֻזכּותּה,
הן העליֹון, העֹולם אל ועליתי ְְְִִֵֵֶֶַָָָָהּׁשלמּות
ורּוחנּיֹות, ּגּופנּיֹות ּדאגֹות לי ׁשּיׁש ְְֱִִִֵֶֶָָָאמת
את ּגם מּמּני, הׁשלכּתי הּכל את עּתה ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֹאבל
מּמּני, ּפׁשטּתי עצמי את אף העֹולם ְְִִִִֶֶַַַָָָָּכל
הּמחנה ּבתֹו לעמֹוד רק עּתה לי ְְֲֲִֵֶַַַַַָואין
הּקדׁש וחּיֹות אֹופּנים מלאכים ׁשל ְְִִֶֶַַַַַָָֹהּגדֹול
ּולהאיר לגּלֹות הּגדֹול, לׁשמֹו ּולהּלל ְְְְְִִֵֵַַַָָָלבר
וגם ּבארץ ּגם יתּבר סֹופֹו אין אֹור ְְִֵֶֶַַַָָָאת
ׂשמחתֹו ּתרב ּכ וכל וגּופי נׁשמתי ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָּבקרב
ּבקׁשי ׁשרק עד התלהבּותֹו ּתגּדל ּכ ְְְְֲִִִֶַַַַָָֹוכל
עד הארץ מן רקד מּבלי ּגּופֹו את ְְֱִִִֶֶֶַָָֹֹיאצר

ּכמעט. והתּפּקע התּפרק ּומּבלי ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָלרקיע,

øçàåעּתה לֹו יצּיר הּסדר, אל ּכׁשּבא ּכ ÀÇÇְְֵֵֶֶֶַַַָָָ
מעין והּסעּודה עדן, ּבגן ְְְֵֵֵֶֶַַָׁשהּוא
הּכל היא, לבא לעתיד סעּודה ׁשל ְְְִִֶַַָָָָֹֹהּסעּודה
ּומרֹור, מּצה אכילת אחת, לקדּׁשה ְְֲִִִֵַַַַָָָָֻמתערב
ּכֹוסֹות הּד' ׁשל יין ׁשתּית הּגדה, ְֲִִִֶַַַַַָָאמירת
ׁשירֹות וׁשּוב הּלל וׁשּוב המׁשּמר, יין ְְְִִֵֶַַַַָָֻהארת

מלאכי והמפאר, המׁשּבח לד' ְְְְְְֲִֵַַַַָָָֹֻותׁשּבחֹות
לרּנתנּו להקׁשיב צפּופים עֹומדים ְְְְְְִִִִֵַַָָמעלה
לקּבל ּומתעּנג וׂשמח עֹומד מלּכנּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָואבינּו
הּקדֹוׁש. מּזהר ּכּנֹודע ּותהּלתנּו ׁשירתנּו ְִִִֵֵֶַַַָָָָֹאת
הּסדר על הּיׂשראלי האיׁש ׁשאֹומר ּתבה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוכל
וענּגה אהּובה קדּׁשתּה, את ּבעצמֹו ְְְְֲֲִֶַַַָָָָֻֻמרּגיׁש
חבל ׁשּמּמׁש עד ּבּה ּומתקּדׁש ׂשמח ְֲִֵֵֶַַַַָָָָלֹו,
הּוא רֹוצה מּמּנּו, נׁשמטה ׁשּכבר על ְְְִִֶֶֶַָָלֹו
מּמּנה, להּנתק ולא ּפעמים, אלף עד ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹלכפלּה
מתיקת לפני וכֹורע אליה ּכּלֹו הּוא ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָֻּבטל
ׁשל הּתֹורה ספר יריעֹות חתיכֹות ְֲִִִִֵֶֶַַָהּדּבּורים
וכאמּור ּבפניו. אׁשר הּוא ּברּו ְְֲֶַָָָָָָהּקדֹוׁש
הּׁשנה ּכל על זֹו קדּׁשה להׁשאיר ְְְְִִִַַַָָָָֻצריכים

ונל ּתמיד נּסע לאנ"ש)ּובאֹורּה :(מכתב ְְִִֵֵַָָ

לפי ְְִַ(ב�
זיע"א אז�לאי דוד י�סף ח'ים ִִִֵַַַַָרי

אינ>ה זה )לילה ה0מירה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָהבטחת
)ימי �היה מע�ה / עברה עברי ְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹעל

זיע"א וויטאל ח�ים ִִִַַָר)י

ìéì'רּבנּו להרב ׁשאלּו לה''. הּוא ׁשּמּורים Åְֲִִֵַַַָָ
ּכי ז"ל, וויטאל חּיים הרב ִִִֵַַַָָמֹורנּו
ּבּסּלם עֹולה היה מּיׂשראל אדם ּפסח ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻּבליל
ׁשּמּורים. ּבליל זה ארע ואי ונטלע, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָונפל
ּבּלילה ההּוא ּדהאיׁש ז"ל, הרב ְְְִִֵַַַַַָָָוהׁשיב
ונטלע. נפל הכי ּומּׁשּום עברה, עׂשה ְְֲִִִֵַַַָָָָָההּוא

åéøácîeהּוא ׁשּמּורים ּדליל מבאר, ז"ל ÄÀÈÈְְִִֵַָֹ
לפחֹות אֹו ּבמצֹות, ׁשעֹוסקין ְְְְְִִִֶַָּבזמן
חס אם אבל עברה, לדבר יל ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹּכׁשּלא
וזה ׁשמירה. לֹו אין עברה יעבֹור ְְְֲֲִֵֵֶַָָָוׁשלֹום
ׁשּמּורים 'ליל עצמֹו הּכתּוב ּפׁשט ְְְִִֵֶַַַָָאפׁשר
ּובאר רע, ּפגע ואין ׂשטן ואין לה'' ְְֵֵֵֵֶַַַָָהּוא
ּדהּוא היכא ׁשּמּורים', 'ליל אֹומר אני ְֲִִִֵֵֵֵַָָאימתי
מקּדׁשת היא דהּלילה לה'', הּזה ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָֻ'הּלילה
אבל ּבּה, עדת לא עברה וריח ְֲֲִֵֵַַַַָָָָָֹלּׁשמים
ּפגם יֹותר ּכי עֹונֹו, יּׂשיגהּו הכי ְֲִִִֵֵַַָָָּבלאו

ׁשּנבאר ּכמֹו הּזֹו יב)ּבּלילה ל, :(מערכת ְְְֵֶַַַָָ
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הñיטל ְְִִַַלביŁת

,נחס ְְִִֵָאמרי
זיע"א מק�ריץ �נחס ְִִִִַָרי

לב&�ם את &<� 70א למה ְְִֵֶֶֶַָֹזכר

ézòîLּבן מטׁשיטליניק ּדב יעקב מר' ÈÇÀÄְְֲִִִִֵֶַֹֹ
ּבן (מבאלטא) זאב ּבנימין ְְִִֵֶַָָהרב
הּקיטל לֹובׁשין ׁשּלכן [מהייסין], ׁשלמה ְְְִִִֵֶַַָֹֹרּבי
מּמצרים נגאלּו יׂשראל ּכי ּפסח, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָּבליל
ּוכסּותם, לׁשֹונם ׁשמם ׁשּנּו ׁשּלא ְְְְִִִֶָָָֹּבׁשביל
לֹובׁשים הּגֹויים ׁשאין מלּבּוׁש הּוא ְְְְִִִֵֶַַַוהּקיטל
ּבלביׁשתֹו מראים ּכן על ּכמֹוהּו, ְְְִִִֵַַַָָמלּבּוׁש

נגאלּו: זה ְְֲִִֶֶׁשּבזכּות

�מ&אל ְְִֵֵ(ברי
זיע"א מ3יקל��רג �מעלקא ְְְְְְִִִֵֶַרי

מהע!לם )חזרה �ב �א7& האדם ְְֲִֵֵַָָָָָָָָלע!רר
ְֶָהעלי!ן

[eâäð]לפניו לצּיר ּכדי הּקיטל, ללּבׁש ÈÂְְְְְִִֵֵַַָָֹ
וראה הּבא ּבעֹולם ּכבר היה ְְְִַָָָָָָָָּכאּלּו
לעׂשֹות הפסק ּבעצמֹו ּופסק ׁשּלֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָהּתחּיה
לֹו נּתנה רק לֹו, הראּוי ּכפי הענין ּכל ְְְִִִַָָָָָָלֹו
מעׂשיו, לתּקן ּכדי ּכאן עֹוד לׁשּוב ְְְֲֵֵֵַַַָָָָהּבררה
מחֹול להֹוסיף יראה והלאה מּׁשם ְְְְִִִֵֶַַָָָָּובוּדאי
הּקיטל, ללּבׁש צרי זה מּׁשּום הּקדׁש. ְְִִִִֶֶַַַָֹֹעל
עצמֹו. לחג ׁשנית לכאן ּובא ׁשם היה ְְְִִֵַַַָָָָָּכאּלּו
והֹודיה ׁשבח לּתן לב וטֹוב ׂשמח יהיה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּובזה
ּומֹוסיף לׁשלֹום, והֹול מּדינֹו ׁשּפטרֹו ְְְִִִֵֶַָָעל
ּבימינּו: ּבמהרה למדרגה מּמדרגה ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָוהֹול

�כרAי ְִֵָָ)ני
זיע"א מדינ�ב אלימל/ צבי ְֱִִִִִֶֶַרי

ז!כה מצרים יציאת �)ס,&ר ְְְְִִִִֶַַָלה!ר!ת
ר&חני ללב&� ְְִִַָָָה>�מה

òeãéעדן ּבגן הּנׁשמֹות מזֹון הּוא ּדהּתֹורה ÈÇְְְֵֶַַַָָָ
קא:)ּבּפנימּיּות הּמצֹות(תקו"ז ּומעׂשי , ְְֲִִִֵַַַ

הּנׁשמֹות לבּוׁשי סו.)הם ח"א והּלבּוׁשים(זוה"ק , ְְְְִֵֵַַָ
מצרים יציאת סּפּור והּנה ונראים. מּבחּוץ ְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַהם
דעּת וסלקא ּתֹורה, הּוא הּנה ּבּתֹורה ְְְְִֵַַַַָָָָָֹהמבאר
אבל ּבּפנימּיּות מזֹון רק מּזה ׁשּיתהּוה ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָָאמינא
ּכּלנּו 'אפילּו אמר לזה מּבחּוץ, מלּבּוׁשים ְֲִִִֶַַַָָָֹֻלא
עלינּו' 'מצוה מזֹון), (ׁשהּוא הּתֹורה' את ְְִִֵֶֶַָָָָיֹודעים
סּפּור ּכי מצרים', ּביציאת 'לסּפר ְְְִִִִִִֵַַַָָ(ּדייקא)
עֹוד הּתֹורה, ענין ׁשהיא מּלבד מצרים ְְְְִִִִִִֶַַַַַָיציאת
מּבחּוץ. עלינּו מלּבּוׁש ּומתהּוה יחׁשב ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלמצוה

eäæåּביציאת לסּפר הּמרּבה 'וכל ׁשּסּים ÀÆְְְִִִֵֵֶֶַַַַָ
'הּוא' ּתבת מׁשּבח', זה הרי ְְֲִִֵֵֶַַָֻמצרים
אבל נראה, ׁשאינֹו הּנסּתר ּדבר על ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָמֹורה
ׁשאמר וזה הּנראה, ּדבר על מֹורה 'זה' ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּתבת
זה הרי מצרים ּביציאת לסּפר הּמרּבה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ'וכל
הּנראה, ּבּדבר מׁשּבח הּוא הּנה ְְְִִֵֶַַָָָָֻֻמׁשּבח'
מה טעם טּוב מצאנּו ּובזה הבן, ְִֵֶַַַַָָָָמלּבּוׁשים,
לבן ּבגד ׁשאר אֹו הּקיטל ללּבׁש ְְְֲִִִֶֶַַָָֹּׁשּנֹוהגין

מצרים: יציאת ְְְִִִִַַּבסּפּור

מðה ֲִַַָאכילת

ס!פר חתם ֲֵַשו"ת
זיע"א ס�פר מ�ה ִֵֶַֹרי

מ(א!רייתא ה�חידה האכילה ְְְְֲִִִִַַָָָָָמצות

úåöîּבליל מׁשּמרת מּצה אכילת ׁשל עׂשה ÄÀÇְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָֻ
מּכלּפס לנּו נׁשארת יחידה היא ח, ְְִִִִֶֶֶַָָָ

ּפסח לנּו אין הּתֹורה, ׁשּבכל אכילה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָמצות
רק ׁשני, מעׂשר ולא ּתרּומה לא קדׁשים ְְְֲִִֵֵַַָָָֹֹֹולא

לׁשנה מּׁשנה אחת קצו)מצוה השמטות :(ח"ה, ְְִִַַָָָָָ

ה��ר ַַָָקב
זיע"א קאיידנ�ור היר� צבי ְְְִִִֶַַרי

אחרא ה$טרא את מכריעה מ6ה ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָמצות
�מז&זה ְְִִָָ&מגינה

òcּבנּסים יׂשראל עּמֹו את ה' ּבהֹוציא ּכי Çְְְִִִִִֵֶַָ
הּׂשר ּתחּלה והּפיל ונפלאים, ְְְְְִִִִִִַָָָּגדֹולים



החסידות  פניני מצה |אוצר אכילת

טו 

ׁשּלא ּכדי האּמֹות ׂשרי ׁשאר עם מצרים ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֻׁשל
ועדין לקטרג, העֹולם אּמֹות הּׂשרי ְְְֲִֵֵַַַַָָָֻיּוכלּו
עלינּו עֹומדים העֹולם אּמֹות ׂשרי ְִֵֵָָָָָֻיד
עלינּו, ׁשּניהם האּמֹות וחֹורקין ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֻּבקטרּוגיהם
הּפסח, חג הּוא הּקדֹוׁש החג ּבהּגיע ְֲִֶֶַַַַַַָָָאבל
ּומבּקׁשים לקטרג עלינּו ּומתעֹוררים ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָמתנֹוצצים
הּקדֹוׁש אבל קּדיׁשא, עּמא על רעה ְֲִִַַַַָָָָָָֹלגרם
מּצה, אכילת ּבאזהרת לנּו צּוה הּוא ְְֲִִַַַַָָָָָּברּו
אחרא הּסטרא מכרעת ההיא ְְְְֲִִִַַַַַַַָָָוהּמצוה
ּדמיֹון עלינּו, לקטרג יכלּו ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹֻוהּמקטריגים
מּבחּוץ. עליו ּכתּוב ׁשּד"י וׁשם ׁשּבּבית ְְִִֵֶַַַַַָָָָמזּוזה

�7א �די – מח/&ץ יתרה ְְְִִֵֵֵֶָָֹ�מירה
)"ד0ה אחיזה לחיצ!נים 8ְְֲִִִֵַַָָֻהא

ìéàBäåהּמּצֹות ׁשל עּסה צריכה ּכן, הּדבר ÀÄְִִֵֶַַַָָָָ
אחרא סטרא מּפני ּגדֹולה ְְְְֲִִִֵַָָָָׁשמירה
וׁשלֹום, חס ּדבקּות ׁשּום להחיצֹונים יהיה ְְְְִִִֵֶֶַַָֹׁשּלא
על מרּמז 'חמץ' ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְְֱֵֵֶֶַַַַָָָָוכל

'מח ּדכתיב והיכי אחרא, מרּמזסטרא מצת' ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ
ּדהיא אחרא סטרא ׁשל ּביׁשא נּוקבא ְְְֲִִִֶַַָָָָעל
אנּו צריכין ולכן וסּמאל, הרׁשעה ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָּלילי"ת
זה על ונפל חּמּוץ, מּׁשּום הּמּצֹות את ְְִִִֵֶֶַַַֹֹלׁשמר
ּכמֹו הּמּצֹות', את 'ּוׁשמרּתם ׁשמירה, ְְְְְִֶֶַַַָלׁשֹון
הּגזלנים מּפני עצמֹו לׁשמר אדם ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֻׁשהכרח
את ולקחת להֹורגֹו עליו הּבאים ְְְְְִִֶַַַַָָָָָוחמסנים
ּתּקיפא. קלּפה היא ּכי לֹו, אׁשר וכל ְְְֲִִִִֶַַָָָנפׁשֹו

äæהאי ועל ּומחמצת, חמץ סֹוד הּוא Æְְֵֶֶַַַָ
נאמר השנה)קלּפה ראש 'וכל(תפלת ְְֱִֶַָָ

וחלילה וכו'. ּתכלה' ּכעׁשן ּכּלּה ְְְְִִִֶָָָָָָָֻהרׁשעה
אפילּו העליֹונה ּבּקדּׁשה ּדבקּות להם ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֻלהיֹות

הּכתּוב ׁשאמר ּכמֹו נימא, יגּכמלא (דברים ְְִִֶַַָָָֹ
החרם',יח) מן מאּומה ּב ידּבק 'ולא ,ְְְְִִֵֶַַָֹ

ּבמּׁשהּו: הּוא חמץ אּסּור ְְִֵֵֶַָָולכן

�למה 8ְְִֶֶֹֹפארת
זיע"א מרד�מסק �למה ְְְִִַַֹֹרי

קד�ים לאכילת (!מה מ6ה ֲֲִִִַַַַָָָָאכילת
האדם ,נימ�&ת &מק(�ת ְְְִִֶֶֶֶַַָָָ&מטהרת

ìãbּדֹומה ׁשהּוא מּצה אכילת מעלֹות ÙÆֲֲִֶֶַַַָ

הּמצֹות ּכל הּנה ּכי קדׁשים. לאכילת ְְֲִִִִִֵַַַָָָָקצת
א מּבחּוץ, האדם ׁשל ּבגּופֹו נעׂשים ְֲִִֵֶַַַָָָהם
הם קדׁשים ואכילת מּצה אכילת ְֲֲִִִִֵַַַַַָָָמצות
נקראּו לכן ּבפנים, האדם ׁשל ּבגּופֹו ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָנכנסים
הּנפׁש ּברפּואת האדם את ׁשּמקרבת ְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָקרּבנֹות,
לקּדׁש ּגדֹול ּתֹועלת הם ּכי ְְִִִִֵֵֶֶַָּבפנימּיּות.

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבפנים, האדם (תהליםאת ְְִִֶֶָָָָ
א) ּכמֹוקג קדׁשֹו', ׁשם את קרבי ְְְְֵֶַָָָ'וכל

חז"ל צה:)ׁשאמרּו ּבפנים,(זבחים הּסיקֹו ְְֲִִִִֶַָ
לקּדׁש הּפנימים האיברים ּבכל נכנס ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָּכי
מּצה אכילת ענין וגם אֹותם. ְְְֲִִֵַַַַַָָּולטהר
דאסוותא, מכלא הּקדֹוׁש ּבּזהר נקרא ְְְְִֵַַַַָָָָָֹהּוא
ּגם והּוא ּבפנים, הּנפׁש רפּואת הּוא ְְְִִִֶֶַַַּכי
את ׁשּמכין ידי על לאדם ּתֹועלת ְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכן
ּומעׂשים ּבתׁשּובה ּדרּבה ּבהכנה ְְְֲֲִִַַַַָָָָעצמֹו
להכניס ּומּוכן טהֹור הּגּוף ׁשּיהיה ְְְִִִֶֶַַָָטֹובים
וזהּו מּצה. אכילת ידי על ּבתֹוכֹו ְְְְֲִֵֶַַַַָָֻהּקדּׁשה

ט)ׁשּכתּוב ו ּבמקֹום(ויקרא ּתאכל 'מּצֹות ְֵֵֶַָָָ
אהל 'ּבחצר אז הראּויה, ּבהכנה ְֲֲֶַַַָָָָָָֹֹקדׁש'
ּבחצר קדׁשים אכילת ּכמֹו יאכלּוה' ְְֲֲִִֵַַַָָָֹמֹועד

מֹועד: ֵֶֹאהל

לוי ְִֵַֻקד0ת
זיע"א מרדיט��ב יצחק לוי ְְְִִִִִֵַַָרי

ודבר הע!לם ח(&� על מ!רה ְִַַָָָָָָמ6ה
מה רק לפעל האדם את מע!רר ְְִֵֶֶַַָָָֹזה

ית)ר' לפניו ר&ח נחת ְְְִֵֶַַַַָָָ��הא

äpäעל מֹורה הּוא וענינּה 'מּצה' מּלת ÄÅְְִִַַַָָָָ
מחּדׁש, לעֹולם ׁשּיׁש העֹולם, ְִֵֵֶַָָָָחּדּוׁש
מאי"ן. יׁש והמציא הּמחלט מאפס ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻּבראֹו
מחמיצין 'אין מּלׁשֹון הּוא 'חמץ' לׁשֹון ְְְִִִִֵֵַָּכי
הּמצוה' את מחמיצין 'אין אֹו הּדין', ְְִִִִֵֶֶַַַָאת

ט) בא נמצא(מכילתא מׁשהין, אין ׁשּפתרֹונֹו ,ְְְִִִֵֶַָ
מּצה, הּוא וההּפּו יׁשן, ּדבר ענינֹו ְְִִֵֶַַָָָָָָָׁשחמץ
יֹוצרנּו לנּו והֹורה מחּדׁש. ּדבר לֹומר ְְְְֵַָָָָָֻרצֹונֹו
ּובכל העֹולם, את מחּדׁש ׁשּיׁש מּצה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָּבמצות
עֹולמֹו את מחּדׁש הּוא רגע ּובכל ְְֵֶֶַַָָיֹום



החסידות  פניני כוסות |אוצר ארבע

טז 

ׁשהפליא מצרים ּביציאת עׂשה ּכאׁשר ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָּכרצֹונֹו,
הּמּכֹות ּכל ּכי הּטבע, ּכדר ׁשּלא ְֲִֶֶֶֶַַַַַָֹלעׂשֹות
נדע וכאׁשר הּטבע. ּכדר ׁשּלא היּו ְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהעׂשרה

ורגל ידינּו נזּוז לא ּברּורה ידיעה ינּוזה ְְְְִֵֵֶַָָָָֹ
לכבֹוד ּׁשּמּגיע מה אם ּכי ּדבר, ׁשּום ְֲִִִִֶַַַַָָלעׂשֹות
מּמּנּו לירא לנּו ויׁש ויתעּלה, יתּבר ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָׁשמֹו
וׁשּליט רב ּדאיהּו ּבגין הרֹוממּות, ְְְְִִִִֵַַַָיראת

יא:) ח"א עּזה,(זוה"ק אהבה אֹותֹו ּולאהבה ,ְֲֲַַַָָָ
אֹותנּו אֹוהב יתּבר ׁשהּוא רֹואים אנּו ְֲִִֵֶֶַַָָָּכאׁשר

עֹולם: ֲַַָאהבת

אמת �פתְֱֶַ
זיע"א מג�ר ליי יה�דה ְִִֵַָרי

ית)ר' מה)!רא עמ&קה עצה ְֲִֵֵֵַַַָָָָה3ל&ת
למדרג!ת �>ז�ה לאחר �3ם �דיְְְְְְִֵֶֶֶַַַַ

)הכנעה נ0אר 3ְְְִֵַָָָב!ה!ת

íçì'סימן הּוא אם נחלקּו המפרׁשים עני'. ÆÆְְְְִִִִֶַָָֹ
החרּות. על אֹו והעּנּוי, הּגלּות ְִֵַַַַָָעל
על ׁשהּוא יראה ורמּב"ן רׁש"י ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָּומּדברי
ע"ש. ּבעיניו הּוטב לא ז"ל ּומהר"ל ְֲִֵַַַַָָֹהעּנּוי,
הירידה ּכלל על הּוא ּכי נראה ְְְְֱִִִֶֶַַָָָוהאמת
לׁשּבח עלינּו ּבוּדאי ּכי והּגאּלה. ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָֻלמצרים
עצה היה הּגלּות וּדאי ּכן. ּגם הּגלּות ֵֵַַַַַַָָָָָעל
זה היה ּכי .יתּבר להּׁשם להתקרב ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנּוכל
,יתּבר להּׁשם ונכנעים ׁשפלים להיֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָּכדי
מּגיאּות. להּנצל יכֹולין היינּו לא זה ּבלא ְְְִִִִִֵֵֶָָֹֹּכי
הּׁשם נפלאֹות ּפעמים ּכּמה ׁשּמצינּו ְְְְִִִֵֶַַָָָּכמֹו
הּטֹובה לקּבל האדם ׁשּיּוכל זה ּבדר ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיתּבר
ונראה ּגאוה. רגל ידי על יבּטלּנּה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא
להכניע זּו לכּונה הם ׁשּבעֹולם הרעֹות ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּכל
ונכנע. ׁשפל להיֹות עני', 'לחם וזה ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֹהאדם.
למדרגֹות הלכנּו מצרים יציאת אחר ּבאמת ְְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַָּכי
ּכסדר כו', הּתֹורה לקּבל ּביֹותר ְְְְִֵֵֵֶַַָּגבֹוהים
אבל כו'', עלינּו ׁשּלּמקֹום טֹובֹות ֲֲֵֶַַַָָָה'ּמעלֹות
העל קּבלת ׁשהּוא זּו ּבהתחלה ׂשמחים ְְְִֵֶַַַָָָָָֹאנּו
הּמעלֹות לכל הביאנּו ׁשּזה ׁשמים ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָמלכּות

:ּכ ַַָאחר

õéסõת ְַַארàע

החכמהמאמ ר ְֲַַַָָ
זיע"א ל�צאט� ח'ים מ�ה ִִֶַַָֹרי

&פרענ&ת לי�ראל י�&עה �ל �!ס!ת ְְְְִֵֶָָָֻד'
הא/!ת קל,!ת ְְִָֻלד'

ïéðòׁשּמדריגֹות ידּוע ׁשהּנה הּוא, ּכֹוסֹות הּד' ÄÀÇְִֵֵֶֶַַַָ
ׁשלטּו וכּלן ד', הם אחרא ְְְֲִֵַַָָָָֻהּסטרא
מתנּגדֹות היּו וכּלן אדם, ׁשל חטאֹו ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻמאחר
והיּו ּבעֹולם, יּמצא ׁשּלא והּטֹוב הּקדּׁשה ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֻאל
יכֹולים היּו ׁשּלא ּבתֹוכן סגּורים ְְְְִִִֵֶָָָֹיׂשראל
ּברּו הּקדֹוׁש עליהם ׁשהאיר עד ּכלל, ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָלצאת
והֹוציא הּקלּפֹות ד' וׁשּבר הּגדֹול ּבכחֹו ְְְְִִִֵַַָֹהּוא
הּמזּכרים ּגאּולֹות ד' ענין וזה מּתֹוכם, ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֻיׂשראל
יׂשראל על ּבהאיר עׂשה זה ואּולם ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָּבּפרׁשה,

הּוא. ּברּו הּׁשם אֹותּיֹות ִֵַָד'

äpäåלבד התחלה היתה ּבמצרים זה ענין ÀÄÅְְְְְְִִִֶַַַָָָָָ
הּכל סֹוף א מהם, יׂשראל ְְְִֵֵֵֶֶַַָֹלׁשּיצאּו
ויכּבׁשּום עליהם יׂשראל ׁשּיׁשלטּו ׁשּיהיה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָצרי
הּנה אמנם לבא, לעתיד יהיה וזה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹלגמרי,
הּכאה ּבֹו ׁשּמּכה אחד עץ ׁשּקֹוצב ּכמי ְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָזה
וכן לגמרי, אֹותֹו ׁשּקֹוצב עד הּכאה ְְְֵֵֵֶַַַַַָָאחר
ּבכח מתעֹוררים וׁשנה ׁשנה ּבכל אנּו, ְְְְְִִִַָָָָָָֹעֹוׂשים
ּומתחּזקים אז, ׁשּנתקן ּובּתּקּון ׁשהאיר ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָהא'
ּבּסֹוף והּנה ׁשּיּגמר, עד לפנים הּדבר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָלהמׁשי
האּמֹות על ּתתהּפכנה עצמם קלּפֹות הד' ְְְְִִֵַַַַַָָָֹֻהּכל
ּפרענּות ׁשל ּכֹוסֹות ד' והם אֹותן, ְְְְֵֶַָָָֹֻותאבדנה
יׁשּועה ׁשל ּכֹוסֹות ד' יהיּו ּוליׂשראל ְְְְִִֵֶֶֶָָָׁשּלהן,
ׁשּזכרנּו: הּוא ּברּו הּׁשם אֹותּיֹות ד' ְְִֵֶֶַַָָָָּבהארת

ïסח Łל ֶֶַַָָהáדה

העב!דה ו�ר� ְְֲֶָָֹיס!ד
זיע"א מה�ר�דנא זיסקינד אל1סנ,ר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָרי

)ע!למ!ת 8"&נים 3!רם זה לילה ְִִֵֵֶֶַָָָסדר
ְִֶָהעלי!נים

éeàøäîּכל ּכי ּכערּכי לאנֹוׁש להֹודיע ÅÈÈְְְֱִִִֶֶַָ
על הּוא הּזה הּלילה ׁשל ְֵֶֶֶַַַַַָהּסדר



החסידות  פניני פסח |אוצר של הגדה

יז 

ּתּקּון ּפי על ונתקן הּקדֹוׁשה, ּגמרא ְְְְִִִִַַַָָָּפי
ּומי הּקדֹוׁשים, העליֹונים העֹולמֹות ְְְִִִֵֶֶַָָָוסדר
ּבכתבי ּומעּין ׂשכלֹו עיני הּׁשם לֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַּׁשהאיר
ׁשל הּנֹוראים הּתּקּונים מּגדל יראה ְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָֹהאריז"ל,
ּדבר ּכל לפני לֹומר ּיּזהר ּכן על הּסדר, ְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכל

הּסדר ׁשל ויהיודבר ּופסּוק כו' יחּוד לׁשם ְְִִִֵֵֶֶַָָָ
עֹוׂשה הּוא ּדבר ׁשּבכל ׁשּיכּון והעּקר ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹנעם,
ויעׂשה ׁשמֹו יתּבר ּובֹוראֹו ליֹוצרֹו רּוח ְְְְְְֲִֶַַַַַָנחת
ּבעי: לּבא ורחמנא עצּומה, ּבׂשמחה ּדבר ְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָּכל

ה��ר ַַָָקב
זיע"א קאיידנ�ור היר� צבי ְְְִִִֶַַרי

&ב�מחת )מתינ&ת הה3דה ל!מר ְְְִִִֶַַַַָָי�
ֵַה7ב

äàøéלאמרֹו ולא ּבמתּון ההּגדה לֹומר ÄÀÆְְְְַַַָָָָֹ
למּׂשא עליו ּדֹומה יהא ואל ְְְְִִֵֶַַָָָּבמהירּות,
הּתֹורה מן עׂשה מצות ּכי ל ודע וׁשלֹום. ְְְְֲִִִֵַַַַָָחס
ּכל ּתמיד לזּכרֹון מּיׂשראל אחד לכל ְְְְִִִִִֵֶָָָָָָלהיֹות
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשעׂשה הּנּסים חּייו ְִִֵֶַַַָָָָָימי
לסּפר מחּיב זה יֹום ּובהּגיע ולנּו, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָֻלאבֹותינּו
'והּגדּת הּכתּוב ׁשאמר ּכמֹו לבניו ה' ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָחסּדי
עלינּו ּבא זה ועל וגו', ההּוא' ּבּיֹום ְְְִֵֶַַַָָלבנ
ׁשנה ּבכל מצרים יציאת סּפּור ׁשל ְְְְִִִִִֶַַַָָָָהּמצוה
ּבזכּות ּכי ּפסח, ּבליל ודֹור ּדֹור ּובכל ְְְְְִִֵֶַָָָוׁשנה
עלינּו ּתמיד ּכנפיו יפרׂש הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְִִֵֶַָָָָָָֹזה
הּדרכים ּובכל הּמקֹומֹות ּבכל אֹותנּו ְְְְְִִַַַָָָָלהּציל
ׁשההּגדה מי אבל ונפלאֹות. נּסים לנּו ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָויעׂשה
אֹו ּכרחֹו, ּבעל ואֹומר למּׂשא עליו ּדֹומה ְְְְֵַַָָָָָָָעליו
זֹוכה אינֹו אז הּלב, וכּונת ׂשמחה ּובלי ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּבעצלּות

סּכנה ּבמקֹום ּכׁשהּוא נס לֹו צ)ׁשּיעׂשּו :(פרק ְְֲִֵֶֶַַָָ

הíדר äרחץ|סימני Łâק ְִֵֵֵֶַַַָ

העב!דה ו�ר� ְְֲֶָָֹיס!ד
זיע"א מה�ר�דנא זיסקינד אל1סנ,ר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָרי

àðîéñמּלֹות עׂשר חמּׁשה ּבהני היא מיּלתא ÄÈÈְְֲִִִִֵָָָָָ

ּבֹו נרמזּו ּכי כו', ּורחץ קּדׁש הּסדר ְְְִִֵֵֶֶַַַּׁשל
ּבעבֹודה ּכן ועל מאד, ונפלאים ּגדֹולים ְְְְְֲִִִֵַָָָֹסֹודֹות
קֹודם ּדהינּו מלא, ּבפה סימניה ּגם יאמר ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹזֹו
וקֹודם 'קּדׁש' מלא ּבפה יאמר ְְִֵֵֵֶַַַָֹהּקּדּוׁש

'ּורחץ', יאמר הראׁשֹונה ּכלהרחיצה וכן ְְְִִֵַַָָָָָֹ
מלא ּבפה ּכן ּגם יאמר 'נרצה' עד ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּסדר

ְִָ'נרצה':

י�ראל ְֲִֵַָעב!דת
זיע"א מק�ז'ניץ י#ראל ְְִִִִֵַָרי

וטהרת קד0ת – &רחץ' ְְְֳֵַַַַָֻ'ק(�
ֲַַָה/ח�ב!ת

Leøtעצמֹו להזמין ׁשּצרי 'קּדׁש', ׁשל Åְְְִִֵֶֶַַַָ
ׁשל ׁשּפרּוׁש הּוא, ּברּו ְֵֶֶַָָלהּקדֹוׁש
הרי ׁשל הּפרּוׁש ּכמֹו הזמנה, הּוא ְְֲֵֵֵֶַַַָָ'קּדׁש'
ואסּורה לי מזּמנת ׁשּתהא לי, מקּדׁשת ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָֻֻאת

ּכהקּדׁש עלמא ב:)לכּוּלי להיֹות(קידושין רק ְְְְְִֵֵֶַָָ
צרי ּכ ׁשּירצה, עת ּבכל להחתן ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָמּוכנת
ּברּו להּקדֹוׁש מּוכן להיֹות עצמֹו ְְְְִֵַַַָָָלקּדׁש
לרחץ ׁשּצרי 'ּורחץ', ׁשל ּפרּוׁש וזהּו ְְְִִֵֶֶֶַָֹהּוא.
הּוא, ּברּו להּקדֹוׁש עצמֹו את ְְְֵֶַַַָָּולטהר
אֹותּיֹות והּוא ּבּטחֹון, לׁשֹון הּוא ְְְִִִָָּורחיצה
ּבהּקדֹוׁש ּבטחֹונֹו ׁשּתהא לֹומר רצה י"ּה, ְְְִֵֶַַַָָָָָרחץ
רחיצה ּכן ּגם צרי הּזה ּובּלילה הּוא. ְְִִֵֶַַַַָָָָּברּו
ואמצעים, ּפנימּיים ּפנים ּכלים, ּכנגד ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָׁשהם
לטהר ׁשּצרי מחׁשבה, ׁשהם חיצֹונים ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָוכלים
מחׁשבֹות לֹו יהיה ׁשּלא מחׁשבּתֹו ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָֹּולקּדׁש
לעבֹודת טהֹורֹות מחׁשבֹות אם ּכי ְֲֲִִַַַָָזרֹות,

אמן: הּוא ּברּו ֵֵַָָהּבֹורא

מ�ה ֶַַֹ(עת
זיע"א מק�ז'ניץ מ�ה ְִִִֶַֹרי

'&רחץ' עצמ!, האדם קד0ת – ְְְֵַַַַָָָֻ'ק(�'
מ.מאה ה5&לת רחיצת –ְְִִַַָָֻ

äàøð'קּדׁש' והּמּוסר. הרמז ּפי על לפרׁש ÄÀÆְְִֵֵֶֶַַַָָָ
ס מּכל עצמֹו ויטהר ׁשּיקּדׁש יג– ְְִִִֵֵֶַַַָ
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,ּבעצמ ּכזאת עׂשית אפילּו ּובאם ְְְְְֲִִִַָָָָֹּופגם.
ּכי ּבזה, עצמ ׁשּתפקיע ּבּמה ּדי יהא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹלא
ּולטהר לקּדׁש עלי ּכן ּגם מּטל החּיּוב ְְִִֵֵֵֶַַַַָָֻאם
ואין לזאת הּצריכים אדם ּבני ׁשאר ְְְְְִִִֵֵַָָָֹלּבֹות
ּכי חלאתם. מּזהם לרחצם ּתראה ְְְְֳִִִִֶֶָָָָָָָֹּביכלּתם,
ההּוא והּכֹוס קּדּוׁש, ּכֹוס על מֹורה ְִֵֶַַַַ'קּדׁש'
את הראה חכם ואיזהּו חכם, הּבן ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹנגד
לּמקֹום, ּבנים עֹוד ׁשּיּולד ׁשרֹואה הינּו ְִִֵֶֶֶַַַָָָָהּנֹולד,
עבדים להיֹות אֹותם ׁשּטהר ּבזה ְְִִִֵֶֶֶַָָֹּובּמה,
הּפׁשּוטי לב ׁשּירחץ 'ּורחץ', וזהּו ְְְְִֵֵֶֶַַַַָלּמקֹום.
ׁשמֹו, יתּבר לעבֹודתֹו ּכן ּגם לקרבם ְְְְֲִֵַַַַָָָָעם
'יחץ', ההּגדה ּבעל אמר ּלזה מה, ידי ְְֵֶַַַַַַַַַָָָָועל
חלק העם ּפׁשּוטי עם עצמֹו ויחּלק ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּיחצה
ּגם יעבדּו ה' עֹובד אני הן לאמר ְְֲִֵֵֵֵֶַַַֹּכחלק
ּבאמת לעבדֹו ׁשּנּוכל יזּכנּו והּׁשם ּכמֹוני. ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָהם

רצֹון: יהי ּכן אמן ּתמים ְְִִֵֵֵָָָּובלב

יחץ éְַַַַרïס

אברהם ְֵַָָָמגן
זיע"א מטריסק אברהם ְְְִִִַַָָרי

מ(!ת, ה00ה נ"י!ן ס', �,ר'' – �ר,ס''ְִִִִֵַַַָָ
ה7ב �בירת – ְִֵַַַַ'יחץ'

òãBðהאריז"ל המצותּבׁשם חג שער פרע"ח (עיין Çְֲִֵַָ
הּמהפ"ז) הּפסח חג ׁשל הּכּונֹות ֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּכל

יתּבר מלכּותֹו ׁשּתתעּלה הּמלכּות עלּית ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָעל
ּבׂשר ּבמל למׁשל ּוכמֹו הּמעלֹות, רּום ְְְֲֶֶַַַָָָָעד
עצמם מכינים הּמה להעם ּבא ּכׁשהּוא ְְְְִִֵֶַָָָָָָָודם,
ׁשּיׁש מי ּובפרט לקראתֹו, ההכנֹות מיני ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָּבכל
ּומסּדר עצמֹו מכין הּוא עּמֹו, לדּבר ְְְִִֵֵֵַַַלֹו
כן ּכמֹו לפניו. לדּבר האי היטב ְְְִֵֵֵֵֵַַָָָּדּבּוריו
ׁשמים, מלכּות עלּית הּוא ׁשאז הּפסח ְְֲִִֶֶַַַַַַָָּבחג
הּדּבּורים ּולסּדר עצמֹו להכין האדם ְְְִִִִֵַַַָָָָָצרי
מדּבר הּוא מה ׁשּידע יתּבר לפניו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּמדּבר
לפני ההל ּוכמֹו מדּבר. הּוא מי ְְְְְִִִֵֵֵֵַַֹולפני
ּבמלּבּוׁשים הֹול אינֹו ודם, ּבׂשר ְְִֵֵֶֶַַָָָָהּמל

כןמטּנפים ּכמֹו הּמלכּות, ּכבֹוד נגד ׁשהם ְְְְִֵֵֶֶֶַַָֻ
ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל לפני ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּבא

את ּולקּדׁש ּולזּכ ּולטהר לרחץ צרי ְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹהּוא
ּבחג ּכי לבּוׁשים. ּבׁשם ׁשּנקראים ְְְְִִִִִֵֶַַָהּמּדֹות
מּדה ׁשהיא הּמלכּות עלּית הּוא ְֲִִִֶֶַַַַַָהּפסח
ּבקּׁשּוטין אֹותּה לקּׁשט ּוצריכים ְְְְִִִִִִֵַַָהּׁשביעית,

מּדֹות. הּׁשּׁשה ּתּקּון ִִִֶַָׁשל
äæå,'ס 'ּכּפר' ׁשהּוא 'ּכרּפס', ּבאמרֹו מרּמז ÀÆְְְְִֵֶַַָָֻ

מּלׁשֹון והעברה, קּנּוח לׁשֹון הּוא ְְְֲִִִֵַַָָ'ּכּפר'
כ)הּכתּוב לב הינּו(בראשית ּפניו', 'אכּפרה ְְֲַַַָָָָ

מהּׁשּׁשה והּזהמֹות הּטמאֹות ּכל ויעביר ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָֹֻׁשּיקּנח
קדּׁשה וימׁשי אֹותם ויּזכ ויּטהר ְְְְְִִִִֵֵַָָָָֻמּדֹות
ּכן ּגם וזה ׁשּלֹו. הּמּדֹות ּבכל ְְְִֵֶֶֶַַָָָהעליֹונה
היטב ׁשּיׁשּבר ׁשבירה, לׁשֹון ׁשהּוא ְְְִֵֵֵֶֶַַַָ'יחץ'
ּגֹורמים זה ידי ועל מּדֹותיו. ורע לּבֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָֹאת
ּוכמֹו הּדינים. ּכל ונמּתקים נתּבּטלים ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָׁשּיהיה
ׁשהיא הּׁשנּיה מּצה ׁשּׁשֹוברים הּוא ְְִִִֶֶֶַַַַָָׁש'ּיחץ'
ּדינין ּדמינּה ּבינה מּׁשרׁש ׁשהּוא לוי ְְִִִִִִֵֶֶָָֹּבסֹוד
ותּקּון הּלב ׁשבירת ידי ׁשעל לרמז ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹמתערין,
ונתּבּטלים נׁשּברים זה ידי על ּבאמת ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָהּמּדֹות
ונתעֹורר ּבבינה ּבׁשרׁשם ונמּתקים הּדינים ְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָּכל

יׂשראל. ּכל על וחסדים ְֲֲִִִֵַַַָָָרחמים

ִַמáיד

הרגל �מחתְִֶֶַָ
זיע"א אז�לאי דוד י�סף ח'ים ִִִֵַַַַָרי

)ס,&ר להאמין )ית! )ני לב ְְְְֲִִִֵֵֵַַ�מ�י'
מצרים ְְִִִַַיציאת

ïeëéלסּפר ּדאֹורייתא עׂשה מצות לקּים ÀÇÅְְְְְֲִֵֵֵַַַָָ
מצרים יציאת סּפּור הּפסח ְְְִִִִֵֶַַַַּבליל

ותֹודה רּנה יאמרּובקֹול ּברעדה וגילּו ְְְְִִִַָָָָֹ
ואחר הּגדה, ּדברי להמׁשי ויזּכר ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹההּגדה.
ּולהאדיר להגּדיל ּביתֹו לפני ּפיהּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַימּלא
להאמין ויזהירם תמנּו. לא ּכי ה' ְְְְְֲִִִֵֵַַַָֹחסּדי
זכרֹונם רּבֹותינּו ומפרׁשיה הּתֹורה ּדברי ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבכל
מּמעׂשה טפח ויגּלה הּנס. ּבסּפּור ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָלברכה
וויטאל חּיים הרב מֹורנּו רּבנּו ּבימי ִִִֵֵֵַַַָָָנֹורא
ּביציאת מאמינה היתה לא אחת ׁשאּׁשה ְֲִִִִֶַַַַָָָָֹזצ"ל

נׁשּברה רו"ח וע"י ולקתה, (כלומרמצרים, ְְְְְִִִַָָָ
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רוח) בה יׁשרנכנס אמרי ּבפרּוׁש ּדברֹו ויצליח .ְְְְְִִֵֵֶַַָֹ
ורמּוז ּוספרים. סֹופרים מּפי ּכחֹו ּכפי ְְְְִִִִִִַַָָֹהּמּגיד
רמז ׁשם ,ממׁשי לׁשֹון 'מּגיד' ְְְִִֵַַַַָָּבתבת

ה': לכבֹוד הּדברים ּולהארי ְְְְְֲִִִִַַַָלהמׁשי

אברהם ְֵַָָָמגן
זיע"א מטריסק אברהם ְְְִִִַַָָרי

&מתיק&ת ה(ינים המ8קת ל�!ן – ְְִִִִַַַַָָ'מ3יד'
מצרים יציאת ְְְִִִִַַ)ס,&ר

'ãébî'מגדים' ּכמֹו המּתקה, לׁשֹון הּוא ÇÄְְְְִַָָָ
להו"ר)ּתמּתיק' ׁשּמרּמז(הושענות ְְִֵֶַַ

מדּבר ּכׁשהאדם מרּמז וגם הּדינים, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָלהמתקת
הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל לפני ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּדּבּורים
ּבהּדּבּורים, מתיקּות ׁשּירּגיׁש צרי הּוא ְְְִִִִִֶַַָָּברּו
ׁשל והּנּסים נפלאֹות סּפּורי ּכׁשּמדּבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָּובפרט
ּבהם להרּגיׁש ּבוּדאי צרי מצרים ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָיציאת

ּגדֹול: ּומתיקּות ידידּות נעימּות ְְְֲִִִֵָערבּות

éל ויכõל ייתי âכפין éל וכו' עניא לחמא ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָהא
ויפסח ייתי üצריâְְְִִִֵֵַ

הAרד ְְִֵַָ)גדי
זיע"א איחצירא יעקב ֲִִֵַַַַָֹרי

8ר3&ם )ל�!ן נתקנה הה3דה 8ְְְְְִִִַַַַָָָח7ת
8ר3&ם )ל�!ן ה"(יש אמירת ְְֲִִִֵֵַַַַמעין

מהחצ!נים ְִִֵֵַָלהגן

äàøðעּלאה לצד ּדמּלין ּדעּתי לענּיּות ÄÀÆְְְֲִִִִִַַַָָ
ההּגדה וכל ורמז, סֹוד ּבדר ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָימּלל
ּדכל עליה, מעיד ּוׁשמּה היא. סֹוד ְְְִִֵֶֶֶָָָָּבדר
הּנסּתר הּסֹוד לׁשֹון על הּוא הּגדה ְְְִַַַַָָָלׁשֹון
על הּקדֹוׁש ּבּזהר ׁשאמר ּכמֹו ְְְֶֶַַַַַַָָָֹוהּנעלם,

יג)ּפסּוק ד ּבריתֹו'.(דברים את לכם 'וּיּגד ְִֵֶֶַַָָ
ׁשּמצינּו ּכמֹו ּתרּגּום, ּבלׁשֹון ּתחלתּה ְְְְְְִִִִֶַָָָותּקנּו
ּבּזהר ואמר ּתרּגּום, ּבלׁשֹון ּדנתקן ְְְְְְִִִַַַַַַָֹּבקּדיׁש

קכט:)הּקדֹוׁש ׁשלׁשלאין(ח"ב מתּבר ּדהּוא ְְְְִַַַַָָ
אחרא הּסטרא ּכח מׁשּבר ּדהּוא ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָֹּדפרזלא,

אֹותם: ְִַַָּומכניע

äpäåּבעת אֹותֹו אֹומרים אנּו הּקּדיׁש ÀÄÅְְִִֵַַָ
לעֹולם העֹולם להעלֹות רֹוצים ְְֲִֶַָָָָׁשאנּו
אֹומרים אנּו ׁשעה ּבאֹותּה מּמּנּו, ְְְְִִֶֶַָָָָָׁשּלמעלה
יתאחזּו ׁשּלא ּכדי הּקלּפֹות, להכניע ְְְְְֲִִִֵֶַַַַֹאֹותֹו
ּבׁשעת נמי וכן ההּוא, העֹולם עם ְְְִִִֵֵַַַָָָהּקלּפֹות
אנּו הּׁשפע ּכׁשּמֹורידים העֹולמֹות ְְִִִֶֶַַַָָָירידת
הם ּגם יּוכלּו ׁשּלא ּכדי אֹותֹו, ְְְִֵֵֶַֹאֹומרים
הּטעם והּוא הּדין והּוא הּׁשפע. ְְְִֵֶַַַַַַַלקּבל
חֹוזרים ההּגדה קריאת ידי ּדעל ְְְְִִֵַַַַָָָָהכא,
ּולפיכ הּתפּלה, ּבעת ׁשּנכנסּו הּמחין ְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹּכל
ּכדי ּתרּגּום ּבלׁשֹון זֹו ּגרסא אֹומרים ְְְְְִִִֵַָָאנּו
ּולבּטלם ּולהכניעם החיצֹונים ּכח ְְְְְִִִֵַַַַַָָֹלׁשּבר

חמץ: ְִֵָּכבּטּול

äàøðåׁשהיא הּזאת ּדהּפסקא ּדעּתי לענּיּות ÀÄÀÆְְְֲִִִִֶַַַַָֹ
ּתבֹות, ּבכ"ח נתקנה ּתרּגּום ְְְְְִִֵַָּבלׁשֹון
מ'אמן ּבקּדיׁש ׁשּיׁש ּתבֹות ּדכ"ח ְְְִֵֵֵֵֶַָָּדּומיא
מּלת ועֹוד לבּסֹוף, עד רּבא' ׁשמיּה ְְְְִֵֵַַַַָיהא

הּכתּו אבהתנאּדי אכלּו 'ּדי' ׁשאמר ּכאן בה ְְֲִִֶַַַָָָָָָָ
הּפסקא הרי מ"ב, לחׁשּבֹון מׁשלמת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָהיא

ּדקּדיׁש: ּדּומיא ְְִַַָֹהּזאת

ס!פר חתם ְֲֵַָ(ר�!ת
זיע"א ס�פר מ�ה ִֵֶַֹרי

)ני )לב זה )לילה מ�רי�ים �א�רְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָ
אל!קי �פע נ�,ע ה' יראת ְְֱִִִִֶַַַַַה)ית

מ/צרים �ביציאת ְְִִִִִַַַָמ/�

àä'אנחנּו מבטחים ּכי ּפרּוׁש עניא'. לחמא Èְְְְֲִִֵַַַָָָֻ
ׁשאנחנּו ּבׁשעה החיל, ּבגלּות ְְְֲֲִִֶֶַָָָָאפילּו
להׁשריׁש לבנינּו מצרים יציאת לסּפר ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָיֹוׁשבים
עלינּו אלֹוּה ׁשפע אזי ה', ּביראת ְְֱֲִִֵֶַַַַָָלּבֹותם
אכלּו ׁשאז ּוכׁשם מּמצרים. ּבצאתנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָּכמֹו

סעּודֹות ס"א א)מהמׁשּיר טז שמות ּכי(רש"י ְְְִַָֻ
קמעה אֹוכל ה' לברּכת וקצבה ּגבּול ְְְְְְִִִֵֵַָָאין
ויכֹול' ייתי ּדכפין 'ּכל עּתה ּכן ,ְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָּומתּבר
הּוא ּכן ואם מאּומה. ולנּו לֹו יחסר ְְְְְִֵֶַָָֹולא
ּבארץ אבֹותינּו ׁשאכלּו מּמׁש הּלחם ְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָאֹותֹו

מּׁשם: ּבצאתם ְְִִִֵַָָמצרים



החסידות  פניני פסח |אוצר של הגדה

כ 

צ�!ן ְִֵַמנחם
זיע"א מרי5נ�ב מנדל מנחם ְְְְִִֵֵֶַַרי

�אב!תנ& עצמנ& �>כ>יע ידי ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַעל
&ברכה ל�פע נז�ה ְְְְְִִִֶֶַַָָ)מצרים

äNòîaהּפסח ּכי לזה, ּפרּוׁש ּכתב ה' ÀÇÂÅְִֵֶֶַַַָ
ּכן ועל למנּוייו, אּלא נאכל ְְֱִֵֵֶֶַַָָאינֹו
יבא ׁשּלא ּבּלילה הּדלת נעלּו הּבית ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבזמן
החרּבן ואחר מּפסחם. לאכֹול הּׁשּוק מן ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָֻאחד
ולזאת הּדלת, לנעל ּכהרּגלֹו הּׁשּמׁש ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹעׂשה
צריכין ׁשאין וכו' ייתי' ּדכפין 'ּכל ְְְִִִִִֵֵֵֶָאֹומרים

חן. חכם פי ּוּדברי לזה, ְְִִֵֵֶַָָָעּתה

ïðàåׁשל ׁשבחֹו לסּפר הּמאמר נפרׁש ּבדידן ÇÂÇְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
הּׁשעּבּוד קׁשי עלינּו הכּביד אׁשר ְְֲִִִִֵֶַָָֹמקֹום
ּולהּכיר ה' צדקֹות ּדעת למען הּגלּות ְְְְִִַַַַַַָֹועל
ּכאׁשר מּלפניו להּכנע וחסדיו, ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָטֹובֹותיו
ּומאפלה לחרּות, קׁשה מעבֹודה ְֲֲִֵֵֵֵָָָָָהֹוציאנּו
נמצא ההכנעה ידי ועל רמה. ּביד ּגדֹול ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָלאֹור
ׁשפע לנּו להׁשּפיע יֹוצרנּו ּבעיני וחסד ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָחן
על ּבפסח ׁשאמרּו וזה ּדי. ּבלי עד ְְְְְִֶֶֶַַַַָָּברכֹות

טז.)הּתבּואה הּתבּואה(ר"ה על הּכּונה ואין , ְְְֵַַַַַָָָָ
להאדם יחסר אׁשר ּכל על ּגם אף ְְְֲֶֶַַַַָָָָָלבד,
נפׁשֹו. ּכאּות הׁשּפעֹות לֹו להמׁשי ְְְְְִַַַַַַָיּוכל

øáëeהכנעה על מֹורה ׁשהּמּצה נתּבאר ÀÈְְִֵֶַַַַָָָָָ
לחמא 'ּכהא אמר זה ועל ְְְְְִֶַַַָָָוׁשפלּות.
עצמנּו ׁשּנכּניע ּבמצרים', ּדאכלּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָעניא
'ּכל ,ּכ ידי ועל הּזֹו, הּמּצה ְְְֵַַַַָָָּכמֹו
אף ּבלבד זּו ולא ויכֹול'. ייתי ְְְְִִִֵֵֵַָֹּדכפין
'ייתי הצטרכּותֹו ּכל 'ּדצרי 'ּכל ְְְִִִֵֵַַָָּגם
אֹוצרֹו את ה' לנּו ׁשּיפּת"ח ְְְִִֶֶַָָָויפס"ח',
ׁשהּוא ,"ּבסמ הּוא ּׁשּיפסח ּומה ְְִֶֶֶַַַָהּטֹוב,
החג נקרא ׁשּכ סח', 'ּפה ְְִִֶֶֶָָָָנֹוטריקֹון
לׂשּוח ּבּפה ׁשּכחנּו לה' ּפסח ֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּזה
ׁשאנחנּו ידי ועל ה'. ּתהּלֹות ְְְְְֲִֵֵֶַַַּולסּפר
חברֹו על מתּגאה אחד אין ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָּבהכנעה,
וחפצֹו רצֹונֹו אחד וכל ּכאחד, ׁשוין ְְְְְְִֶֶֶָָָָָֻוכּלם
עדת קהל ּכל עם ּולהתועד ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָלהתאחד
לׁשנה הכא 'הׁשּתא ׁשאמר וזהּו ְְְֶֶַַָָָָָָָיׁשּורּון.
ׁשּנהיה ׁשּמתּפּללין ּדיׂשראל', ּבארעא ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּבאה

יחד: ַָָֻּכּלנּו

הôŁא âיłראל àארעא הàאה לŁנה הכא ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָָָָהôŁא
חõרין àני הàאה לŁנה ְְְִֵֵַַָָָָעבâי

�למה 8ְְִֶֶֹֹפארת
זיע"א מרד�מסק �למה ְְְִִַַֹֹרי

ית)ר' א!ר! עלינ& מ�,ע �אין ְְִֵֵֶַַָָָָֻ)3ל&ת
לבא &לעתיד עבד )בחינת ְְֲִִִֵֶֶַָָָֹעב!דתנ&

)ן לבחינת ְְִִִֶֶַנז�ה

àzLä'ּדיׂשראל ּבארעא הּבאה לׁשנה הכא ÈÇÈְְְְְִֵַַָָָָָָָָ
ּבני הּבאה לׁשנה עבּדי ְְְֵֵַַַָָָָָָהׁשּתא
ּדהּנה הּזה. הּלׁשֹון ּכפל לפרׁש הּנראה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָחֹורין'.
אנחנּו הרּבים ּבעוֹונֹותינּו הּגלּות ּבזמן ְְֲֲִִֵַַַַַַָָָעּתה
הּוא, ּברּו לּמקֹום עבדים ּבבחינת ְְֲִִִִֶַַָָָָנחׁשבים
יתּבר הּׁשם אהבת אֹור התּגּלּות לנּו אין ְְֲִִִֵֵַַַַַָָּכי
מּתֹו לעבדֹו אליו לבבנּו ׁשּימׁש עּמֹו ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹעל
נעימּות ּבערבּות הראּויה ּותׁשּוקה ְְְֲֲִֵַַָָָָאהבה
ּכל רק ּבֹו, לדבקה יתּבר הּׁשם ְְְְִֵַַַַָָָָעבדּות
עבד ּבבחינת הרב ּפי על נחׁשבים ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹעצמנּו
הּתּנא הזהיר ּכבר זה ועל מרּבֹו, ּפרס ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָהּנֹוטל

מ"ג) פ"א המׁשּמׁשים(אבות ּכעבדים ּתהיּו ְְְֲִִִַַַַָאל
לעתיד אבל ּפרס. לקּבל מנת על הרב ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָאת
'וראּו מלכּותֹו ּכבֹוד מהרה יתּגּלה ּכאׁשר ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹלבא
נעבדּנּו אז ּדּבר', ד' ּפי ּכי יחּדיו ּבׂשר ְְִִִֵֶַַַָָָָָכל
לּמקֹום, ּבנים נקראים נהיה ואז ּבן, ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָּבבחינת
לבן, עבד ּבין ההפרׁש הּקדֹוׁש ּבּזהר ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹוכּמּובא
מאהבת אביו רצֹון לעׂשֹות ממהר הּוא ְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָוהּבן
אֹו ּגמּול ּתׁשלּום ׁשּום ּבעבּור לא הּטבעי ְְְֲִִַַַֹֹחק
נמׁש הּבן להיֹות הּטבע כן ּכי רק ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָמּיראה,
חֹורין: ּבן נקרא ההּוא ּובּמעלה אביו, ְֲִִִֶַַַַַָָָאחר

Łאל הàן ְֵֵַָֹוכאן

אהרן ֲֵַֹ)ית
זיע"א מ.רלין אהרן ְֲִִִַַַֹרי

�חפץ מה לב"� )יכל8! י�ראל )ר �לְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ïàk'הּוא 'ׁשֹואל' ּפרּוׁש – ׁשֹואל' הּבן Èֵֵֵֵַ
הּבר יכֹול ּכאן ּובּקׁשה, ׁשאלה ְֵַַַָָָָָָלׁשֹון

ׁשּבּׁשמ מאביו ּולבּקׁש לׁשאֹול מהיׂשראל ים ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ּבּלילה הּדברים ּכל על חּיּות ּולקּבל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָׁשּצרי

זאת: על ויגע עמל ׁשּלא מה ְֶֶַַַַַָָֹֹהּזה



החסידות  פניני פסח |אוצר של הגדה

כא 

אמרים ֲִִֵָל"&טי
זיע"א מל�לין ה1הן צד�ק ְִִִֵַַָֹרי

�אלה, ידי על מצרים יציאת ְְְְִִִִֵֵַַַָס,&ר
מעטת ה�8(ל&ת ידי �על ְְְְִֵֶֶֶַַֻלה!ר!ת
ל! &מאיר ז!כה מ�ד האדם ִִִֵֶַָָָָמ6ד

ית)ר' ְִֵַַָה)!רא

ïéðò,ּדוקא ׁשאלה ידי על מצרים יציאת ÄÀÇְְְְְִִִֵֵַַַַָָ
ז"ל ׁשאמרּו קטז.)ּכמֹו ואפילּו(פסחים ְְֲִֶַַָ

לׁשאל יֹודע ׁשאינֹו ואפילּו לעצמֹו ׁשאל ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹחכם
יגמר ׁשהּוא ּכדי הינּו ּפתיחה לֹו, ּפתח ְְְְְְִִֵֶַַַָֹאּת
יגיעה ידי על ּדבר ׁשּכל לפי הּוא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָויׁשאל,
ּתאמן אל ּומצאת יגעּת לא ואם ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָֹוהׁשּתּדלּות,

ו:) ׁשהיה(מגילה הּגדֹול ּבאֹור מצרים ויציאת ,ְְִִִִֶַַַָָָ
ּכמֹו יגיעה, ׁשּום ּבלא היה לכאֹורה ְְְְִִָָָָָֹאז

ז"ל ב)ׁשאמרּו כג רבה עבדי(ויקרא הּללּו ְְֵֶַַָָֹ
ּכדר ּפׁשּוט, ּברצֹון רק וכו', זרה ְְֲֶֶַָָָָָעבֹודה

ב)ׁשּנאמר א וגו',(מלאכי יעקב' את 'ואהב ֱֲֶֶֶַַַָֹֹ
לאהבה. טעם ְְֲֵַַַָּדאין

äpäåאֹותֹו מתעֹורר מצרים יציאת ּבסּפּור ÀÄÅְְְְִִִִִֵַַ
ּבתֹורת העֹוסק ּכל ּכטעם מּמׁש, ְְֵַַַַָָָאֹור

הקריב ּכאּלּו קי.)עֹולה מקֹום(מנחות ּבכל וכן , ְְְְִִִֵָָָ
ּכדי ּכמעׂשה, ּכתביהּדּבּור ּכל ּבפרק (שבתליף ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּדוקאקיט:) צרי ּולכ וגו', דּבדבר ְְְְְִִִַַָָָָמקרא
מעצמֹו ּבא ׁשאין להֹורֹות ׁשאלה, ידי ְְְְֵֵֵֵֶַַָָעל
ּומּיד מעט ּבהׁשּתּדלּות ׁשּדי רק זה, אֹור ְְְִִֶֶַַַַָָֻּגם
ּדי לבד ׁשאלה ידי ועל לֹו, מאיר יתּבר ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָה'
לׁשאל יֹודע וׁשאינֹו הׁשּתּדלּות, נקרא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָֹלהיֹות

ודּיֹו ׁשּיׁשאל ּפיו לֹו ּפתח א)אּת :(אות ְְְְִִֶַַַַ

ìôŁìה ְִַַָמה

�כיר ְִִֶָמ�נה
זיע"א טייכטאל �למה י#2כר ְְִִֵַַָָֹֹרי

,תיחת 3!רמת נ�8>ה מה ְְְִִִֶֶַַַַָ�אילת
ֵַה7ב

øôñaקדֹוׁש מּמקּוּבל דאליהּו ּכּורסייא ÀÅÆְְְִִֵַָָָָ
סתהוןמּירּוׁשלים דוד חיים חביב (רבי ְִִַָ

ידיזיע"א) ּדעל מקּבלים, ּבעלי ּבׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָֻהביא
הּלב ּפתיחת ּגֹורמין נׁשּתּנה מה ְְְְִִִִֵַַַַַָׁשאילת

הּמקּבצים ׁשּכל ּבביתי נהגּתי ּכן ועל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻלתֹורה.
ׁשֹואל ואחד אחד ּכל הּסדר ּבליל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאצלי
לפתיחת לֹו ׁשּיהיה ּומתּפּלל נׁשּתּנה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָמה
אני ּגם הּנאספים ּכל ּגמר ואחר ְְֱֲִִֵֶַַַַַַָָהּלב.

נׁשּתּנה: מה אֹומר ְְְִִֵַַַָּבעצמי

אחת �פהַַָָ
זיע"א אז�לאי דוד י�סף ח'ים ִִִֵַַַַָרי

אריכ&ת לטעם רמזים ה"�י!ת ְְְֲִִַַַָֻד'
ַָה3ל&ת

áøä,רמז ּדר ּפרׁש ז"ל אפרים עֹוללֹות ÈÇְְִֵֵֶֶֶֶֶַ
ה ּנׁשּתּנה הּלילֹות','מה מּכל זֹו ּלילה ְְִִֵַַַַַָָָ

ּגלּות ּנׁשּתּנה ּומה ללילה, ּדֹומים ְְְִִֶַַַַָָָָֻׁשהּגלּיֹות
ׁשד' ותרץ קּצֹו. נֹודע ולא ואר הּמר ְְְִֵֵֶֶַַַָֹֹזה

הּגלּות. לאר סּבה הם ְִִֵֶַָָֹמּדֹות

éôìeּכי זה. ּבסגנֹון לֹומר אפׁשר ּדרּכֹו ÀÄְְְְִִֶֶַַָ
וויטאל חּיים הרב מֹורנּו ּכתב ִִִֵֵַַַָָָהּנה
העברֹות ּכל יסֹוד ּכי קדּׁשה ּבׁשערי ְְְֲֲִֵֵַָָָֻז"ל
יסֹוד העכּור: החמר יסֹודֹות מּד' ְְִִֶֶַָָֹּבאים
וההקּפדה. והּכעס הּגאוה נמׁש מּׁשם ְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָָהאׁש,
צמח מגּדלים ׁשהּמים ּכמֹו הּמים, ְְְְִִִֶֶַַַַַַיסֹוד
הּתאוֹות נמׁשכּו הּמים מּיסֹוד ּכן ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָהאדמה
ּפגם נמׁש מּׁשם הרּוח, יסֹוד ְְְִִִַַַָָָּגּופנּיֹות.
'ּכּלֹו ׁשאמר וזה וכּיֹוצא. הרע לׁשֹון ְְִֵֶֶַַַַָָָֻהּדּבּור
הרע לׁשֹון מדּבר אחד וכל ּומריבה, ְְְִֵֶַַַָָָָָָמּצה'
צע"ר וזה למעלה, קטגֹוריא וגֹורם חברֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָעל
מרב לרחם יכֹול ׁשאינֹו רחם ועֹוצר ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹהּׁשמים
הּתאוה נמׁש מּמּנּו הּמים יסֹוד ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָהּקטגֹוריא.
מּמּנּו, חּוץ אחת ּתאוֹות, ׁשני ויׁש ְְֲִֵֵֶַַַָָּכאמּור,
מרֹור'. 'ּכּלֹו ׁשאמר וזהּו הּממֹון, ְְֶֶַַָָָֻוהּוא
ּבגּופֹו הּתענּוגים ּתאוֹות והּוא מּמּנּו, ְְְֲֲִִֶַַַַַָוהאחת
האׁש, יסֹוד וכּיֹוצא. ּבטּבּולים ערּו ְְְְְִִֵֵַָָָֻוׁשלחנֹו
הּזה ו'הּלילה רמז וזה הּגאוה, מּמּנּו ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָנמׁש
יסֹוד הם אּלה ּגאוה. ּדר מסּבין' ְְֲִֵֵֶֶֶַָָֻֻּכּלנּו
הּנבחרים, יסֹודֹות מּג' הּנמׁשכים ְְְֲִִִִִֵַַָָָהעברֹות
ואר מר הּוא ולכן הּזה, ּבּגלּות ְְְִִֵֶַַָָָָֹּוׁשכיחי

מּׁשמים: ה' וירא יׁשקיף ְְִִִֵֶַַַָעד
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כב 

äמðה חמץ אõכלין äאנ הêילõת àŁְְִֵֵֶַַָָָָכל

ס!פר חתם ְֲֵַָ(ר�!ת
זיע"א ס�פר מ�ה ִֵֶַֹרי

עד �נה )כל להתק(� האדם ְְְִֵַַַָָָָָָעל
8ח�ב ה"!דמת �"ד0ת! '� �דיְְֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
ה>!כחית קד0ת! לע/ת מצרים �בחינתְְְְְִִִִִַַַַָֻֻ

ìëaL'.'ּומּצה חמץ אֹוכלין אנּו הּלילֹות ÆÀÈְִֵֵַַָָָ
ׁשאנּו לילה ּבכל אּברּבנאל, ְְְֵֵֵֶַַַַָָָּפרׁש
וג' חמץ לחמי ּבֹו יׁש ּתֹודה קרּבן ְְְְִֵֵֵַַָָָאֹוכלין
קרּבן ּכן ּגם ׁשּפסח הּזה והּלילה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָמינים,
ּתרּוץ נמצא לא והּנה חמץ. ּבֹו ואין ְְְִִֵֵֵֵָָָֹּתֹודה
ּבּמה ליּׁשב ונראה ּבהּגדה. זֹו קׁשיא ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֻעל
לראֹות חּיב ודֹור ּדֹור 'ּבכל אֹומרים ְְְִִֶַָָָָׁשאנּו
ׁשּנאמר מּמצרים יצא הּוא ּכאּלּו עצמֹו ְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָאת
ׁשנה ׁשּבכל והּכּונה מּׁשם', הֹוציא ְְְִִֶַַָָָָָָָואֹותנּו
קדּׁשתֹו ּכאּלּו ׁשּיראה עד ויֹותר יֹותר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֻיתקּדׁש
קדּׁשתֹו נגד מצרים ּבחינת הּוא עכׁשו ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֻׁשעד
זה ואין ּולהּלן, מּכאן ויתקּדׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיתעּלה
קרּבן אּלא ׁשעבר, הּנס על ּתֹודה ְְֵֶֶַַַַָָָָָָקרּבן
ותעּוב מּזרּות ּכניסתֹו על מּלּואים ְְְִִִִִֵַַָָׁשלמי
ׁשנינּו ׁשלמה מׁשנה ּובּמּלּואים הּקדּׁשה, ְְְִִִִֵֶַַָָָָֻאל

מ"ב) פ"ז ׁשּבתֹודה(מנחות ּכמּצֹות ּבּה ְְֶֶַָָָָׁשהיה
הּבן: ׁשאלת ּומיּׁשב חמץ. ְְְֵֵֵַַָָֹֻולא

äתינõאב את הäא üäרà Łõדñה הõציא לא äêְֲִִֵֶַָָֹוא
מŁעàדים äבנינ äבני äבנינä äאנ הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָָֻמëצרים,

àמצרים לפרעה äְְְְִִִַָָֹהיינ

אמת �פתְֱֶַ
זיע"א מג�ר ליי יה�דה ְִִֵַָרי

�אף האדם )לב לק)ע – ה3ל&ת ְְִֵֶַַַַַָָָָֹטעם
מ�ח! זה אין להארה ז!כה �א�רְֲִֵֶֶֶֶַָָֹ

íòèׁשּמּצּדֹו האדם ׁשּידע ּכדי הּגלּות, ּכל ÇÇְִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבכל נֹוהג וככה ּבּגלּות, להיֹות ְְְִֵַָָָָָמּוכן
אבי מאדֹוני ׁשמעּתי וכן מּיׂשראל. ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָאיׁש
יֹודע אדם היה אם ּכי ז"ל ורּבי מֹורי ְְִִִִִֵֵַַַָָָָזקני
מסּתירין היּו לא יתּבר מהּׁשם ׁשהּכל ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּבאמת

ידּמה ׁשּלא ּכדי ההסּתר וכל ּכלל, ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָֹלֹו
וצרי חן. חכם פי ּוּדברי הּוא, ְְִִִִֵֵֶֶָָָׁשּמּמּנּו

ר ּבעת אף לידע קצתאדם לֹו ׁשּיׁש צֹון ְְֵֵֵֶַַָָָָ
ׁשּמּוכן מּמּנּו יׁשּכח לא זאת ּכל עם ְְִִֵֶֶַָָֹֹֻּדבקּות,
הּׁשם ּבעזר רק ועֹון, חטא לכל עצמֹו ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָמּצד
כּו' ּתזּכר 'למען ׁשּכתּוב הּוא וזה .ְְְְִִֶֶַַַָָֹיתּבר

'חּיי ימי ג)ּכל טז ּבׁשעה(דברים אף ׁשהּוא , ְְֵֶֶַַָָָ
חז"ל ּכתבּו וכן חּיים. ּבה' (ברכותׁשּנדּבק ְְְֲִִֵֶַַַַָ

הּטֹובה,יב:) עת ׁשהּוא הּמׁשיח, ימֹות ְְִֵֶַַַַָָלרּבֹות
יזּכר כן ּפי על אף ׁשֹולט, הרע יצר ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹׁשאין
ּבמצרים, היה ּכבר רחמיו לּולי ּכי ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָהיטב
אנּו כּו' הֹוציא לא 'אּלּו ׁשאֹומרים ְְִִִֶָֹּכמֹו
לקּבע יתּבר הּׁשם רצה וזה כּו''. ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻמׁשעּבדים
זה ׁשּכל ׁשּידעּו הּגלּות, ּבׁשעת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּביׂשראל
קּבלת ואחר הּגאּלה ּכל אחר ׁשּידעּו ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָֻּכדי
מּמצרים. הֹוציאם יתּבר ׁשהּׁשם ְְִִִִִֵֶַַַַָָָהּתֹורה
קדם מצרים יציאת אֹומרים יֹום ּבכל ְְְְְִִִִֵֶַַָָֹולכן
רחמיו לּולי ּכי לידע ׁשמע, קריאת ְְֲִִִֵֵַַַַָיחּוד

ּבמצרים וארא)היינּו :(פרשת ְְִִִַָ

יõדעים äנêé נבõנים äנêé חכמים äנêé äְְֲֲִִִִַָָָָֻֻֻואפיל
מצרים àיציאת לסïר äעלינ מצוה הõôרה ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָאת

ו�מ� ֶֶָָמא!ר
זיע"א ע��טיין קלמן קל�נימ�ס ְְְְִִֵֶַַָרי

מ6ה ואכילת מצרים יציאת ְְֲִִִִִַַַַַָס,&ר
הם &מצו!תנ& 8פיל!תנ& �ל� ְְְִִִֵֵֵֶַָמראים

עלי!ן )עזר ְְֵֶֶַרק

,Leøtידּמה לא ונבֹון חכם ׁשהּוא מי Åְְִֶֶַָָָֹ
לקּים לֹו עמדה ׁשחכמתֹו ְְְְְֵֶַַָָָָּבנפׁשֹו

ׁשּיּק רק מצרים,הּמצֹות, מּיציאת ראיה ח ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָ
לא למענֹו, הֹוציאם יתּבר ׁשהּׁשם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשאּלּולי
מעׂשיהם ידי על ׁשּיגרמּו ּבאפׁשרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָהיה
רּבֹוא ׁשּׁשים ׁשהיּו הגם ּדלעילא, ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָאתערּותא
על ואף וצּדיקים, חכמים הרּבה ּבהם ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָוהיּו
אתערּותא ּגֹורם מעׂשיהם היה לא כן ְֲֲִִֵֵֵֶַָָָֹּפי
ּביציאת לסּפר הּמרּבה 'ּכל ולכן ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּדלעילא.
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כג 

ּׁשּמרּבה מה ׁשּכל מׁשּבח', זה הרי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֻמצרים
מצרים, יציאת ּבנס להעמיק יֹותר ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַלסּפר
ּבאפׁשרי היה ולא מׁשּקעים ׁשהיּו ְְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֻואי
למען ּגאלם יתּבר ׁשהּׁשם לא אם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּיּגאלּו,
האדם ׁשאין ויֹותר, יֹותר הּוא מּכיר ְְִֵֵֵֶַָָָׁשמֹו,
יציאת סּפּור ּובכלל מאּומה. לעׂשֹות ְְְֲִִִַַָָָיכֹול
ׁשהּׁשם אי לסּפר ּכן ּגם הּוא ְְִִֵֵֵֵֶַַַַמצרים,
עיסתם, החמיץ ׁשּלא ּבזה עזרם ְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָֹיתּבר
על ּבּׂשמלה ועיסתם ּבּדר ׁשהלכּו ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָהגם
מחּמּוץ לׁשמר ּבאפׁשרי היה ולא ְְְְְִִִִֵֶָָָָֹֹׁשכמם,
ידע ּומּזה החמיץ, לא אלהים ּבעזר ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַֹֹרק
מאּומה עֹוׂשה האדם אין ּכּלם הּמצֹות ְְִֵֶֶַָָָָָָֻׁשּכל

עֹוזרֹו: יתּבר ׁשהּׁשם לא ְְִִֵֶַַָֹאם

מצרים àיציאת לסïר äעלינ ְְְִִִִִֵֵַַַָָמצוה

אל�ה& ִֵֶֶַָא(רת
זיע"א מגדד ח'ים י�סף ְִִִֵַַַָרי

�די – יצי"מ לס,&ר מח(� ְְְִֵַָָֻטעם
העתידה ה3א&לה )ניסי ל)נ& ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ�ננחם
)3ל&ת הא/!ת מהצלחת נתיא� ְְְִֵֵַַַָָָָֹֻולא

íòhäמצרים יציאת ּבנס לסּפר ׁשחּיב ÇÇÇְְְְִִִֵֵֶַַַַָ
מּׁשּום הּוא ׁשנה, ּבכל ּפסח ְְִֵֶַָָָּבליל
הּגלּות ּבאר נחמה יקּבלּו יׂשראל ׁשּבזה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכדי
הּקדֹוׁש יעׂשה לעתיד ּכי הּזה, והּנמהר ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָהּמר
ׁשהם ּבמצרים ׁשעׂשה הּנּסים ּכל הּוא ְְִִִִֵֶֶַַָָָָּברּו
צאת 'ּכימי ׁשּנאמר ּוכמֹו הּטבע, ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַהפ
אם ואף נפלאֹות', אראּנּו מצרים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָמארץ
הּזה ּבעֹולם האּמֹות הצלחת האדם ְְִֶֶַַַָָָָָָָֻיראה
ּבאֹומרֹו הּגאּולה מן יתיאׁש אל ְְְְְְְִִִֵַַָָָותגּבֹורּתם,

לר יעלה בּגֹוים ּבזּוי עם ויתּגּבראי אׁש ְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹ
יציאת ׁשל ּבנּסים יּביט ּדאז האּמֹות, ּכל ְְִִִִֶַַַָָָָֻעל
ּבחמר הּׁשפלּות ּבתכלית יׂשראל ׁשהיּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹמצרים
היּו ּומצרים ּבּׂשדה עבֹודה ּובכל ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָּובלבנים
יׂשראל היּו הכי ואפּלּו הּממלכֹות, ְְֲִִִֵַַַָָָָֹראׁש
ּביד הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּוגאלם ּפּנה ְְְִַָָָָָָֹלראׁש
הּוא ׁשּכן ּכל ּכן ואם נטּויה, ּובזרֹוע ְְְֲִִֵֵֶַָָָָחזקה
ּבנּסי לסּפר יׂשראל נצטּוּו ולכן הּזה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּבּגלּות

ׁשּבזה ּכדי ּבׁשנה ׁשנה מּדי מצרים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָיציאת
ּבּגלּות נחמה להם חוקת)יהיה :(פרשת ְִֶֶֶַָָָָ

זה הרי מצרים àיציאת לסïר הëרàה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָוכל
ְָֻמàŁח

יפ!ת ִָָ,נים
זיע"א ה�רוויץ הלוי �נחס ְְִִִִֵַַָרי

מצרים יציאת )ליל �הת73ה ְְְְִִִִֵֶַַַָָהא!ר
לז�!ת אפ�ר (!ר &בכל ס!ף אין ְְְִֵֶָָה&א

ְִַלהAיג!

àäהיינּו 'עבדים האב ּבתׁשּובת ּדקאמר Èְְֲֳִִִַַָָָָָ
ענינֹו וכו', חכמים ּכּלנּו ואפילּו ְֲֲִִִַָָָֻוכו'
הּזה, ּבּלילה ׁשּנתּגּלה הּגדֹול האֹור ּכי ְְִִֶֶַַַַַָָָָהּוא

הּכתּוב ׁשאמר מב)ּכמֹו יב הּלילה(שמות 'הּוא ְְֶַַַַָָָ
לדֹורֹותם', יׂשראל ּבני לכל ׁשּמרים לה' ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֻהּזה
הזדמנּותֹו לפי האדם יכֹול הּדֹורֹות ְְְְִִֶַַָָָָָׁשּבכל
מן ּגדֹול אֹור לקּבל עצמֹו, את ְְְְִִֵֵֶַַַָוהתקּדׁש
והּוא ּבמצרים, ׁשּנגלה הּלילה ׁשל ְְְְְִִִֶֶַַַָָָהאֹור
ׁשאמרּו וזה ותכלית, סֹוף לֹו ׁשאין ְְְְִֵֶֶֶַָאֹור
עצמֹו את לראֹות אדם חּיב ודֹור ּדֹור ְְְִֶַַָָָָָ'ּבכל
עיני ראּית והינּו מּמצרים', יצא הּוא ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָּכאּלּו
'אפילּו סֹוף לֹו אין זה ׁשאֹור וכיון ְֲִֵֵֵֶֶֶַָהּׂשכל,

ּומ ּגדֹול לאֹור יצּפה וכו' חכמים' דרגהּכּלנּו ְְְֲִֵֶַַָָָָֻ
ׁשאמר וזה וׁשנה. ׁשנה ּבכל יֹותר ְְְְֵֶֶַָָָָָָָּגדֹולה
זה הרי מצרים ּביציאת לסּפר הּמרּבה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ'וכל
ּפעם ּובכל סֹוף, לֹו ׁשאין ּפרּוׁש - ְְֵֵֶַַָָֻמׁשּבח'

סֹוף. לאין עד יֹותר מׁשּבח ְְֵֵַָֻהּוא
ìòּבאֹור מחׁשבּתֹו לקׁשר אדם צרי ּכן Çְְְֲִִֵַַָָָֹ

יפנה ואל זה, ּבלילה הּנאצל ְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָעליֹון
הּׁשם ּבדבקּות אם ּכי ּדבר לׁשּום ְְְֲִִִֵֵַַַָָמחׁשבּתֹו
חכם לּבן ּׁשּמׁשיב מה ענין והּוא .ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָיתּבר
ׂשכל ּדהינּו והחּקים', העדת 'מה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֻׁשּׁשאל
ּכי ויׁשיבהּו הּזה, ּבּלילה הּנאצל ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָהעליֹון
ּבאֹור מחׁשבּתֹו ׁשּיּדבק אּלא סֹוף לֹו ְְֲִֵֵֶֶַַָָאין
'אין ענין והּוא מחׁשבּתֹו, יבּטל ולא ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָֹהעליֹון
חז"ל ׁשאמרּו אפיקֹומן' הּפסח אחר ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָמפטירין

קיט:) אחר(פסחים ּדבר ׁשּום יאכל ֶַַַָָֹֹׁשּלא
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ּו'כהלכֹות' הּפסח, טעם יבּטל ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַֹהּפסח
לׁשּום לּבֹו יפנה ׁשּלא ּבמחׁשבה, הּוא ּכן ְְְְִִֵֶֶַָָֹזֹו
ויׁשּפיע העליֹון ּבאֹור מחׁשבּתֹו וידּביק ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָּדבר

הּׂשגתֹו: יכלת ּכלּפי ְְֵֶַַָָָָֹעליו

י�ראל ְְִִֵַָי�מח
זיע"א מאל1סנדר יצחק ישראל ירחמיאל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָרי

�),ח&תים ה,ח&ת אף ה$דר ְְִֵֵֶֶַַַַָ)ליל
לא!רה מאפלה לצאת ְֲֵֵֵָָָָיכ!ל

øetñaהּכח אֹותֹו נתעֹורר מצרים יציאת ÀÄְְְִִִִֵַַַַֹ
ּוכמֹו מצרים, יציאת ּבעת אז ְְְְִִִֵֶַַָָָׁשהיה
ׁשערי ּבמ"ט מׁשּקעים יׂשראל ׁשהיּו אף ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשאז
ּפי על אף לגאלם, ּכדאי היה ולא ְְְְֳִַַַָָָָָֹֻטמאה
וחסדיו רחמיו ּברב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְֲֲֵַַַָָָָָֹכן
ּוגאלם, עליהם נגלה החזקה ּובידֹו ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָהּנפלאים
ואף רצֹון, העת זה נתעֹורר עּתה ּגם ְְִֵֵֵֶַַַָָָּכן
לתׁשּובה לזּכֹות יּוכל ׁשּבּפחּותים ְְְִִִֶַַַָָהּפחּות

ּגדֹול. לאֹור מאפלה ולצאת ְְְֲֵֵֵֵָָָָׁשלמה
ידי על )י!תר מתע7ים ה6(יקים ְְְִִִִֵֵַַַַַאף

מצרים יציאת ְְִִִִַַס,&ר

íìeàעם לפׁשּוטי רק אינֹו זה לכאֹורה Èְְִִֵֵֶַָָ
לרחמים ּוצריכים וחטאּו ְְְְְֲִִִֶַָָׁשּפגמּו
להם ורק לתׁשּובה, זה ידי על לזּכֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָרּבים
למען מצרים ּביציאת לסּפר יאֹות ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָלבּדם
להחכמים אבל אז, ׁשהיה הרחמים ּכח ְְְֲֲֲִִֶַַַָָָָָָֹיעֹוררּו
הּתֹורה, חכמת ׁשּקנּו ּולהּזקנים ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָהאמּתיים,
ולא ּפגמּו ׁשּלא הּתֹורה, ויֹודעים ְְְְְְִִֶַַָָֹֹולּנבֹונים
צריכים ואינם הּׁשנה, ּבכל ּכ ּכל ְְְְִִֵַָָָָָָָחטאּו
ּבתׁשּובה, ׁשּיקּבלּו הרחמים ּכח ּכ ּכל ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹלעֹורר
ּביציאת לסּפר צריכים אינם ׁשהם אמינא ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָהוא

ְִִַמצרים.

ïëìחּיבים הם ׁשאף הּמּגיד ּבעל אמר ÈÅִִֵֶַַַַַַַָָ
הּמה ּגם ּכי מצרים, ּביציאת ְְִִִִִֵֵַַַַָלסּפר
לעילא יעלּו רצֹון עת התעֹוררּות ידי ְְְְֲִֵֵֵַַָָעל
לסּפר הּמרּבה 'וכל הּוא וזה ּדרּגתם. ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָמן
הּגדֹולים אפילּו הינּו 'וכל' מצרים', ְְְְֲִִִִִִַַַַָּביציאת
'הרי מצרים ּביציאת יסּפרּו אם ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַוהּצּדיקים,

ּברּבי ׁש'ּמעׂשה והראיה ּומעּלה, מׁשּבח' ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֻֻזה
עזריה ּבן אלעזר ורּבי יהֹוׁשע ורּבי ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻאליעזר

וכו': עקיבא' ְֲִִַָורּבי

י�ראל ְְִִֵַָי�מח
זיע"א מאל1סנדר יצחק ישראל ירחמיאל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָרי

ה&א )ר&' ה"ד!� – מ�)ח' זה ְֲֵֶַָָָֻ'הרי
המס,ר )פי מ�)ח ְְְֲִֵַַַָָֻנע�ה

éøä'אאמו"ר כ"ק ּדברי מׁשּבח'. זה ÂÅְְִֵֶָֻ
נתעּלה ּדהמסּפר ידּוע זי"ע ְְְִֵַַַַָָזצללה"ה
לֹומר ונּוכל הּסּפּור. ידי על מׁשּבח ְְְְֲִֵַַַַַָָֻונעׂשה
אּורי ר' הרה"ק יׂשראל קדֹוׁש ּדברי ּפי ְְְִִִִֵֵַָעל
עּמֹו' ּבפה 'המהּלל על זצללה"ה ְְְְְִִֶֶַַַָֻמּסטרעלסק

שאמר) ברוך הּוא(תפילת ּברּו ׁשהּקדֹוׁש הינּו ,ְֶַַָָ
ׁשּנׁשמרים עּמֹו, ּפה ידי על מהּלל ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻנעׂשה
ּומרכילּות הרע ּומּלׁשֹון ּבטלים ְְְִִִִִֵֵַָָָמּדברים
ּדברי ּבפיו מדּבר אם ׁשּכן ּומּכל ּפה, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַֹונּבּול
יציאת סּפּור ידי על ּומּמילא הּקדֹוׁשה. ְְְִִִֵֵַַַָָָּתֹורה
מׁשּבח הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נעׂשה ְְֲִִַַַָָָָֻמצרים
ּברּו הּקדֹוׁש הּוא 'זה', הרי המסּפר. ְְֲֵֵֶֶַַַָָּבפה

ואנוהּו' אלי 'זה ּדר על טוהּוא, (שמות ְְִֵֵֶֶֶַַ
'מׁשּבח':ב) נעׂשה ,ְֲַָָֻ

אלעזר ורàי יהŁõע ורàי אליעזר àרàי ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֻמעłה
מסàין äהיŁ טרפõן ורàי עקיבא ורàי עזריה àְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֻן

àרק àְְִֵַבני

הרגל �מחתְִֶֶַָ
זיע"א אז�לאי דוד י�סף ח'ים ִִִֵַַַַָרי

הי& 7א א7& 8>אים �ל ֲִֵֵֶֶַָָֹאב!תיהם
לס,ר הם הר)& זאת &בכל ְְְְִִֵֵַַָֹ)�ע)&ד

ביצי"מ

Léלא אּלּו ּתּנאים ׁשל ּדאבֹותיהם לֹומר Åֲִֵֵֶֶַַַָֹ
אליעזר ׁשרּבי מּׁשּום ּבמצרים, ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַנׁשּתעּבדּו
ּכהנים טרפֹון ורּבי עזריה ּבן אלעזר ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹורּבי



החסידות  פניני פסח |אוצר של הגדה

כה 

הרי לוי וׁשבט לוי היה יהֹוׁשע ורּבי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהיּו,
מּמׁשּפחת היה עקיבא ורּבי נׁשּתעּבדּו, ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָֹלא
ׁשאבֹותיהם אף ּדעל ּכאן, החּדּוׁש וזהּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָּגרים.
הרּבּו מקֹום מּכל ּבמצרים, נׁשּתעּבדּו ְְְְְִִִִִַַַָָֹלא
'וכל' לזה ורמז מצרים, ּביציאת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָלסּפר
זה הרי מצרים ּביציאת לסּפר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַהּמרּבה
ּכ'הנים ו'גרים ּתבֹות ראׁשי וכ"ל ְְְֲִִֵֵֵָָָֹֻמׁשּבח,
זה ּובכל נׁשּתעּבדּו ׁשּלא אפילּו ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹל'וּים,

מׁשּבח': זה 'הרי לסּפר, ְְְֲֵֵֶֶַַָֻמרּבה

אהרן ֲֵַֹ)ית
זיע"א מ.רלין אהרן ְֲִִִַַַֹרי

עד מצרים )יציאת ס,ר& ְְִִִִִִַַַַַָה8>אים
ותלמידיהם הם מה.בע ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָ��צא&

àîúqîהּללּו הּגדֹולים צּדיקים החמּׁשה ÄÀÈÈְֲִִִִַַַַָָ
יציאת ּבחינת עליהם ְְְֲִִִִֵֶַַהמׁשיכּו
ּביציאת מסּפרים 'היּו וזהּו ּכראּוי, ְְְְִִִִִֶַַַָָָמצרים
'אֹותֹו', ּבחינת וזהּו הּלילה'. אֹותֹו ּכל ְְְְִִִֶַַַַָָמצרים
ׁשהּוא למי אפילּו ּפעמים ּכּמה ְְְֲִִִִֵֶַָָָּכדברינּו
ואמרּו ּתלמידיהם ׁשּבאּו 'עד 'לילה'. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּבבחינת
ונּוכל 'זמן', לׁשֹון מהּו וקׁשה זמן'. ְְְְְִִֶַַַַַָהּגיע
זצוקל"ה אדומו"ר א"א ׁשאמר ּכפי ְִֶַַָלֹומר
ׁשמע ּבקריאת זמן נגע נגיעה, לׁשֹון ְְְְְִִִִִַַַַַָָ'הּגיע'
המׁשיכּו הּללּו ׁשהּצּדיקים ּפרּוׁש ׁשחרית. ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָׁשל
ועל עליהם מצרים יציאת ּבחינת ּכ ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָּכל
ּכן ּגם הּתלמידים ׁשּבאּו עד ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָּתלמידיהם
מהּטבע. הינּו מהּזמן, ׁשּיצאּו ּבחינה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָלאֹותּה

מקרי �ל� ה�דיעה מצרים יציאת ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָע"ר
,רטית )ה�3חה ְְְִַָָָָָהע!לם

eäæåהּמקרים ׁשּכל לידע מצרים, יציאת עּקר ÀÆְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
מהּבֹורא ּפרטית ּבהׁשּגחה הּכל ְְְִֵֵַַַָָָֹהּוא
יציאת ידי על נתּפרסם וזה ׁשמֹו, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָיתּבר
יׂשראל ּבני את אלקים 'וּירא וזהּו ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָֹמצרים.

אלקים' כה)וּידע ב אלקים(שמות ׁשם ּכי , ֱֱִִִֵֵַַֹֹ
אלקים', 'וּידע הּטבע, הנהגת על ְֱִֵֶֶַַַַַַַָֹמֹורה
ּבהׁשּגחה. ׁשהּכל לידע הּדעת ּבזה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹהכניס
ּביציאת לסּפר יׂשראל איׁש ּכל על ְְִִִִִֵֵַַַָָחּיּוב

ׁשל הּבחינה זּו עצמֹו על ּולהמׁשי ְְְְְִִִִֶַַַַַָמצרים
ׁשחרית ׁשל ׁשמע ּוקריאת מצרים. ְְְְֲִִִִִֶַַַַַיציאת
למעלה ׁשהּוא נפׁש מסירּות על מֹורה ְְְִֶֶֶֶַַָהּוא

ואמרּו הּתלמידים ּובאּו הּטבע. להםמן ְְְִִִֶֶַַַַָָָ
ׁשחרית: ׁשל ׁשמע ּבקריאת הּזמן נגע ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָרּבֹותינּו

אמת �פתְֱֶַ
זיע"א מג�ר ליי יה�דה ְִִֵַָרי

�לל היה לא זה /ע�ה �י ְֲִִֵֶֶַָָָָֹי8כן
,סח ְֵֶַ)ליל

Bðéàהיה ּברק ּבבני מעׂשה ּכי לֹומר רחֹוק Åְְֲִִֵֵַַָָָָ
אֹותּה מסּפרין ׁשהיּו אחרת ְְְְִֶֶֶַַַָָָּבלילה
ּדאי הּבקר. אֹור עד מצרים ּביציאת ְְְִִִִִֶַַַַַַָֹהּלילה
עֹוד אפׁשר והיה ּפׁשיטא. קׁשה הכי ְְְִִֶֶָָָָָָָלאו
ּומרֹור, מּצה אכילת קֹודם היה ּכי ֲִִֵַַַָָָָלֹומר
ּבׁשּגם הּסּפּור. ידי על לאכֹול ׁשֹוכחין ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָׁשהיּו
ּבפרט הּמצוה, מן ּפטּור ּבמצוה ְְְְִִִִֵַָָָָעֹוסק
ּדאֹורייתא, הּזה ּבּזמן אי ּפליגי ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָׁשּבמּצה
ּדאֹורייתא עלמא לכּוּלי מצרים יציאת ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָוסּפּור

:(תר"מ)

Łבעים éבן אני הרי עזריה àן אלעזר רàי ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָאמר
êàילõת מצרים יציאת ôŁאמר זכיתי ולא Łְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹנה

י!סף יעקב 8ְֲֵַֹ!לד!ת
זיע"א מ��לנאה י�סף יעקב ְֲִִֵַַָָֹרי

ה(עת ח$ר!ן – מצרים 3ל&ת ְְִִִִַַַַַָָענין

ézòîLהיה מצרים ּגלּות ענין ּכי מּמֹורי, ÈÇÀÄְְִִִִִִַַָָָ
להכריע ׁשּידעּו הּדעת, מהם ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָּׁשחסר
ּתמיד ּבטּובֹו המחּדׁש אחד ּבֹורא ְְִֵֵֵֶֶַַָָּׁשּיׁש
ּבחינת מׁשה, ׁשּבא עד וכּו', ּבראׁשית ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹמעׂשה
ּבעֹולם נתּפרסם ׁשעׂשה הּנּסים וע"י ְְִִִֵֶַַַַַָָָָהּדעת,
בחי' אמנם ּתמיד. המחּדׁש אחד ּבֹורא ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיׁש
ּדעת היה מצרים ּביציאת ׁשּנתּגּלה זה ְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָּדעת
לעתיד ּיתּגּלה ּדדכּורא ּדעת א ְְְְִִִֶֶַַַַָָָּדנּוקבא,

הּמׁשיח, רֹואֹותּבימֹות עיני' ׁשּיהיּו והינּו ְְְִִִֵֶֶַַַָ
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כו 

'כ)מֹורי ל הּתֹורה(ישעיה אֹותּיֹות ּׁשּיראּו , ְִִֶֶַָ
עינים לנגד ּומתּפללים ׁשּלֹומדים ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָוהּתפּלה
ׁשאמרּו וזה וכּו'. מצחצחֹות עֹולמֹות ְְְְְֵֶֶֶָָָֻׁשהם

וכּו' ׁשֹומעת ואזן רֹואה עין (אבותחז"ל ְְֲִֶַַַַָֹ
מ"א) .פ"ב

ח�כ&ת הארת – )7יל!ת' מצרים ְְְֲִִִֵֶַַַָָ'יציאת
ְִַהקל,!ת

eäæåאלעזר רּבי 'אמר הּגדה ּבעל ׁשאמר ÀÆְִֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשנה ׁשבעים ּכבן הריני עזריה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּבן
מצרים יציאת ׁשּתאמר זכיתי ולא ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹוכּו',
חּדּוׁש לפרסם ׁשּיכֹול לֹומר רצה – ְְִֵֵֶַַַָָָּבּלילֹות'
'ּבּלילֹות' מצרים, יציאת ׁשּנקרא ְְְִִִִֵֶַַַָָָהעֹולמֹות
ּכי נראים, עליֹונֹות ועֹולמֹות אֹורֹות ְְְִִִֵֶֶָּׁשאין
ׁשאי זה, ּגֹורם לילֹות הּנקרא הּקלּפֹות ְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹחׁש
ׁשהּוא – מצרים' יציאת 'ׁשּתאמר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָאפׁשר
ּבן ׁשּדרׁשּה 'עד העֹולמֹות. חּדּוׁש ְְִִֶֶַָָָָּפרסּום
לׁשּבר הּדרׁשה סגּלת ּכי – וכּו'' ְְְְִִַַָָָֹֻזֹומא
ּפרסּום להראֹות יכֹול היה ואז ְְְְְִִַַָָָָהּקלּפֹות,
ּכי להראֹות, אפׁשר ׁשאי מה מצרים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָיציאת
וזהּו ּבעין, עין נראה יהיה לעתיד ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָאם
'לימֹות יהיה זה ּתכלית ּכי חכמים ְְְֲִִִִִִֶֶֶַָֹׁשאמרים

ודפח"ח וכּו'' וישלח)הּמׁשיח :(פרשת ְִַַָ

הŁëיח לימõת להביא ýיçח ימי éְְִִִֵֶַַַָָֹל

,נחס ְְִִֵָאמרי
זיע"א מק�ריץ �נחס ְִִִִַָרי

ו יצי"מ ס,&ר מקרביםע"י האמ&נה ְְְֱִִָָָ
ה/�יח ִִַַַָ)יאת

íéøtñîLkּומאמינים מצרים ּביציאת ÀÆÀÇÀÄְֲִִִִִִַַַ
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ֶַָָָָׁשעׂשה
להיֹות עתיד ּבוּדאי ּכן ׁשהּוא וכיון ְְְִִִִֵֵֶַַָָנּסים,
הּוא זה ידי ועל ּגדֹולים, נּסים ּכן ְְְִִִֵֵֶַַּגם
לימֹות 'להביא וזהּו הּמׁשיח. ְְְְִִִִֶַַָָָהתקרבּות

ִַַָהּמׁשיח':

õëלע õôרה ìŁתן üäרà הäא üäרà הëקõם üäרàְֶַַַָָָָָָ
ְִֵָיłראל

צ(יק ְִִַ,רי
זיע"א מל�לין ה1הן צד�ק ְִִִֵַַָֹרי

י!עיל לא מאד הר�ע יר�יע אם ְְִִִַַַָָָֹֹאף
ה&א זה ודבר מה"ד0ה, להתנ8ק ְְְְִֵֵֶַַָָָֻל!

אנ!�י מAכל ְְֱִִֵֶַָלמעלה

Ceøa'מׂשּכיל ׁשהּוא חכם, לבן מרּמז הּמקֹום' Èְְְִֵֶֶַַַָָָ
מלכּותֹו ּבכבֹוד הּכרה לֹו ויׁש ְְְִֵַַַָָָּבּתֹורה
ׁשרֹוצה חכמה, ּבדר וׁשֹואל ׁשמֹו, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָיתּבר
הּתֹורה, מצוֹות מּקדּׁשת וחּיּות טעם ְְְְִִִַַַַַַָֻלהּׂשיג
אחר מפטירין 'אין הּתׁשּובה ּבא זה ְְְִִֵֶַַַַַָָועל
חּיּות ּבֹו ׁשּתכניס הינּו – אפיקֹומן' ְְֲִִֶֶַַַַַָהּפסח
ּו'ברּו מּמּנּו, טעמֹו ּתפּוג ׁשּלא ּתֹורה ְֲִִֵֶֶַַָָָֹהּדברי
אנֹוׁשי ּבׂשכל הּׂשגה לנּו ׁשּיׁש הינּו ְְֱִֵֵֶֶַַַָָָָהּמקֹום'
ׁשמֹו. יתּבר קדּׁשתֹו ּכבֹוד וחּיּות ְְְְְְִַַַַָָֻּבטעם

ìòåאּלּו' הּתׁשּובה ּבא הרׁשע ּבן ׁשאלת ÀÇְְִֵֶַַָָָָָ
אחר אבל נגאל', היה לא ׁשם ְֲִַַָָָָָָָֹהיה
לאּמה אֹותנּו ועׂשה יתּבר ה' אֹותנּו ְְְִֶַַָָָָָָָֻׁשּגאל
נֹולד הּוא ׁשּגם ּכיון מעּתה ְְִִֵֵֵֶַַַָָיׂשראלית,
רׁשעתֹו לֹו יֹועיל לא לׁשמֹונה ונּמֹול ְְְְִִִִִִֵָָָֹמּיׂשראל
ּפי על אף יׂשראל מּכלל עצמֹו ְְְְִִִִֵַַַָָלהֹוציא
על ּגם ּתּקּון לֹו ויהיה ּתֹועבֹות. ְְִִֵֶֶַַָָׁשעׂשה
'הּוא', ּברּו ּתבת מרּמז זה ועל ְְֲֵֵֶַַַַָָמעׂשיו.
אין ּכי אנֹוׁשי, מּׂשכל ׁשּנעלם העתיד ֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָעל
לבא הרׁשע יּוכל אי ּבׂשכלנּו הּׂשגה ְְִֵֵַַָָָָָָֹׁשּום

ית ה' אבל ּתּקּון, למעלהלידי ׁשהּוא ּבר ְְְֲִִִֵֶַַָָָ
נּדח. מּמּנּו יּדח ׁשּלא הבטיחנּו ְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמהּׂשגתנּו

ìòåׁשּנתן ּברּו' ּתבת מרּמז הּתם ענין ÀÇְְִֵֵֶַַַַַָָָ
הּדברי ידי על ּכי יׂשראל', לעּמֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַָָּתֹורה
להיֹות ּדעת ּבהּתם ּגם להכניס ּתּוכל ְְְְִִַַַַַַָָּתֹורה

ׁשמֹו. יתּבר ּבקדּׁשתֹו קצת הּׂשגה ְְְְִִַַָָָָָֻלֹו
ìòåּגם מרּמז לׁשאֹול יֹודע ׁשאינֹו ענין ÀÇְְְִִֵֵֵֶַַַַ

ּכן ּגם ׁשּלזה הּוא', ּברּו' ּתבת ְֵֵֵֶֶַַָּכן
צד איזה להּׂשיג אנֹוׁשי ׂשכל הּׂשגת ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָאין
ּבֹו אין ׁשּלגמרי ּבּור ּבנפׁש יׂשראל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֻקדּׁשת
ּבקדּׁשתֹו, הרּגׁשה ׁשּום לֹו ואין לׁשאֹול ְְְְִִֵַַַָָָֻּדעת
מהּׂשגת למעלה ׁשהּוא יתּבר ה' מּצד ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָורק
ההם ּבּנפׁשֹות ׁשּגם הבטיחנּו אנֹוׁשי ְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָׂשכל
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כז 

ּגם ונּוכל יחׁשבּו יׂשראל מּכלל ּכן ְְְְִִֵֵֵַַַָָָּגם
ּכי לֹו', ּפתח ו'אּת קדּׁשה, להכניס ְְְְְְְְִִַַַַָָֻּבנפׁשם

יׂשראל: קדּׁשת ּכן ּגם ּבֹו ְְִֵֵֵַַָֻיׁש

ואחד חכם אחד תõרה, àâרה בנים ארàעה éְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָנגד
לŁאõל יõדע õאינŁ ואחד ôם ואחד ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָרŁע

י!אל ְִֵֵ(ברי
זיע"א מסטמר י�אל ְִִֵֶַַרי

אחד אדם – ר�ע ו'אחד' חכם ְֶֶֶָָָָָָָָָ'אחד'
הע!לם �ל על &לה�,יע לז�!ת ְְְִַַַַָָָָיכ!ל

להפ' וכן ְְְִֵֵֶָֻ)קד0ת!,

äîמּלת מהּבנים אחד ּבכל הּמּגיד ׁשהזּכיר Çְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ּתם רׁשע חכם למנֹותם ויסּפיק ְְְִִֶַָָָָָָָ'אחד',
ואפׁשר ּבזה. להֹודיענּו מינּה ּנפקא ּומה ְְְְִִֵֶֶַָָָָָוכו',
יכֹול אחד וצּדיק חכם ּדאפילּו לרמז ְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹׁשּבא
ּתּלּה על הּדת להעמיד העֹולם, ּבכל ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָלהׁשּפיע

הּבעלּול ׁשהיה ּוכמֹו הּקדּׁשה, ּגבּול הרחיב ְְְְְִֶַַַַַָָָֻ
הגר"א הּקדֹוׁש והחסיד זי"ע הּקדֹוׁש טֹוב ְְִֵֶַַַָָָָׁשם
ׁשהאירּו ּבדֹורֹותם צּדיקים ּכּמה כן ּוכמֹו ְְִִִֵֵֶַַָָזי"ע,
זה לעּמת וזה קדּׁשתם, ּבאֹור ּתבל ּפני ְְְְְֵֵֵֶֶַָָָֻֻּכל
להרׁשיע יכֹול אחד רׁשע וׁשלֹום חס ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָלהפ

ּכּלֹו. העֹולם ּבעוֹונֹותינּוּבכל ׁשראינּו ּוכמֹו ְְֲִֵֶַָָָָֻ
וה ׁשּפיע  הס"מ , מׁשל ֹוחי א ' רׁשע ׁשּבא  ְְְִִִִֵֶַַָָָָהר ּבים 
ּבעוֹונֹותינּו נגררּו מּיׂשראל ׁשרב ּכ ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹעד

ה ּכֹוזב ֹות ּדעֹותיו אחר 'אחדהרּבים  כן ּוכמֹו ְְִֵֵֶַַַַָָָ
ּברׁשת לּפֹול יכֹול אחד ּתם ׁשאפילּו ְֲִִֶֶֶֶָָָָּתם',
ורּבים נפסדֹות, ּבדעֹות ּולהׁשּתּבׁש הרע ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהיצר
כן ּוכמֹו התּבֹוננּות, מּבלי אחריו ְְְְְֲִִִִֵַָָיּמׁשכּו
זּולתֹו. על להׁשּפיע יכֹול לׁשאל יֹודע ְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹּבׁשאינֹו

ékחסרה אּלה ּבימינּו הרּבים ּבעוֹונֹותינּו Äְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָ
מי וכל וההתּבֹוננּות, הּדעת ְְְְְִִִַַַַַָּבחינת
זּולתֹו, רּבים על להׁשּפיע יכֹול ְְִִֶַַַַָָׁשהּוא,
מּבלי ּבארּבה ּכסּומא ּדעֹותיו אחר ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֻונגררים
ּכנגד ּכן ועל ּתבּונה, ּומּבלי לב על ְְְְִִִֵֵֶֶַַָׂשים
אּלּו מּכל ּולהּזהר להּׁשמר ּתֹורה ּדּברה ְְְִִִִֵֵֵָָָָָָֻּכּלם
הּתֹורה ּכח ידי על ורק הרע, ְְְִֵַַַַַָָֹּבחינֹות
האדם יּוכל אמת ּבצּדיקי והתּדּבקּות ְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָהּקדֹוׁשה

הּמתלּבׁש הּיצר ּומרׁשת העֹולם מּזרם ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלהּנצל
והבן: ׁשֹונֹות, ְְִִֵָּבבחינֹות

והïŁëטים והחñים העדõת מה אõמר הäא מה ְְְִִִֵֵַַָָָָָָֻחכם

אהרן ֲֵַֹ)ית
זיע"א מ.רלין אהרן ְֲִִִַַַֹרי

לדבק&ת אחת )בת ז!כים ה$דר ְְְִִֵֵֵֶַַַַ)ליל
מס78קת '� ואחר ְְֲִֶֶַַַָָעצ&מה

øwòהּתֹורה ּכל ׁשל ותכלית הּכּונה ּתכלית ÄÇְְְִִֶַַַַַָָָָ
,יתּבר אלקּותֹו ּכבֹוד עצם להּׂשיג ְְְֱִִֶֶַַָֹהּוא
ּבגלּות והּנה תדּבק'. 'ּובֹו ּבחינת אל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָּולהּגיע
ּבמ"ט ונׁשּתּקעּו ועריה ערם ׁשהיּו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹמצרים
עֹוד ׁשם ׁשֹוהים היּו ואם טמאה, ְְֲִִֵַָָָֻׁשערי
לעֹולם. מּׁשם יצאּו לא וׁשלֹום חס אחת ְְְִֶַַַַָָָָֹרגע
ּבחסּדֹו הּוא ּברּו האדֹון אליהם ְְְְֲִֵֵֶַָָָוהתעֹורר

אעׂש למעני ּבסֹוד יתּבר ּבלאהּגדֹול ה ְְְְֱֲִִֶֶַַַָָֹ
עליהם והתנֹוצץ ּדלתּתא, אתערּותא ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָׁשּום
ּגאּלתן היה וזה ,יתּבר ׁשכינתֹו ּגּלּוי ְְְְִִִֶַָָָָָָֻאֹור
הּקלּפֹות מּכל ונפרדּו ּוברּוחנּיּות ְְְְְְְִִִִִַַָָּבגׁשמּיּות
ונתּדּבקּו אלקּותֹו. ּכבֹוד עצם והּׂשיגּו ְְְְְְֱִִִֶֶַָֹוראּו
מס ׁשּום ּבלי יתּבר אלקּותֹו אֹור ְְְֱִִֶֶַָָָֹּבעצם
ׁשּום ּבלי אחת ּברגע הּזאת ּבּפעם ְְְִִֶַַַַַַַַֹמבּדיל
העצּומה ההארה לגדל למדרגה מּמדרגה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּלּו

.לכ ּכּנ"ל והכרח אז ׁשהיה ְְְְְִֶַַַַָָָָָָֻוהּנפלאה
)ימי ה>פ� '&�)ז העמל ידי ְְִִֵֵֶֶֶַַָָעל
�&ב ה0ב&ע!ת )חג ז!כים ְִִֶַַָָָה$פירה

העלי!נה ְְֶַָָָֻל"ד0ה

øçàå,הּטבע לדר הּדבר חזר מּׁשם ׁשּנגאלּו ÀÇÇְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָ
אינֹו יתּבר ׁשהּׁשם מחמת ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָוהינּו
ּכביכֹו"ל ורֹוצה לעצמֹו טֹובה להחזיק ְְְְְֲִִֶֶַַָָרֹוצה
ידי על ּכּפם מּיגיע אדם לבני ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָלההנֹות
והסּתיר והעלים חזר ּולכ ּדלתּתא, ְְְְְְֱֲִִִִִֶַַָָָָאתערּותא
ּולמהר ללּבן הּספירה, לסּפר וצּום עצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹאת
סיני הר למעמד ׁשּיזּכּו עד נפׁשם ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָּולזּכ
ּכבראׁשֹונה. ׁשנית ה' ּכבֹוד יראּו ּבפנים ְְְְִִִִִֵָָָָּופנים

זה ,י על החכם �אלת ְִֵֵֶֶַַָָ)א&ר

äæáeּכׁשהּגיע ּבׁשאלתֹו. החכם ּכּונת נבין ÈÆְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
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כח 

ּבליל ׁשהּׂשיג ּבחכמתֹו ּומבין ּפסח ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָלענין
והּגיע להּׂשיג ׁשאפׁשר הּמדרגה ּכל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּפסח
ׁשֹואל תדּבקּון, ּובֹו המבּקׁש לּתכלית ְְְִִֵֵֶַַַָָֻּתכף
והּמׁשּפטים והחּקים העדת ׁשּוב הם ְְְִִִֵֵַַַָָֹֻמה
ּכ אחר הצר לּמה הינּו וגו', צּוה ְְֲִֶַַַַָָָָֻאׁשר
ּכּלּה, הּתֹורה ּכל ולּתן והעלם צמצּום ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֻלהיֹות
מצרים. יציאת ּבעת זאת הּׂשיגּו ׁשּכבר ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹּכיון

ìòåאמר אּתה 'ואף הּפסח'זה ּכהלכֹות לֹו ÀÇְְְֱִֶֶַַַַָֹ
ׁשּפרּוׁשֹו הּפס"ח הליכת ּכדר הינּו –ְְֲִֵֶֶֶַַַָֹ
ּכּסדר ׁשּלא הּמֹוחין עלּית על ׁשּמֹורה ֲִִִֵֶֶֶֶַַַַֹּדּלּוג,
הּפסח' אחר מפטירין אין א' כו'. ְִִֵֶַַַַַַַַָּכּידּוע
צרי רק נפטרין, אין עדין ּבזה הינּו –ְְְֲִִִִֵֶַַַָָ
אתערּותא להפיק הינּו – מ"ן אפיק"ּו ְְְְֲֲִִִִַָָָלהיֹות
ּבאתערּותא היה ּׁשּזכּו מה ּבתחּלה ּכי ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָּדלתּתא,
הּבריאה, ּכּונת ּכן ואינֹו לבד, ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָּדלעילא
להחזיק רֹוצה אינֹו יתּבר ׁשהּׁשם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָמחמת

והבן: ּכּנ"ל, לעצמֹו ְְְִֵַַַָָטיבּותא

מ�ה ֶַַֹ(עת
זיע"א מק�ז'ניץ מ�ה ְִִִֶַֹרי

&רצ!נ! מ/>& ט!בים �ה�ל ס!בר ְִִֵֶֶֶַָָֹהחכם
ל�לל ְְְִֵַַָלהתח)ר

íëçä'ה ּבעבֹודת ׁשּמקּצר ּתמיד סֹובר ÆÈÈְֲִֵֵֶַַַָ
טֹוב מּיׂשראל הּפחּות איׁש ְְִִִֵַָָָוכל
והעבֹודה הּתֹורה על יֹותר ׁשקד ְֲִֵֵֶַַָָָֹמּמּנּו,
עם להׁשּתּתף ּורצֹונֹו מּמּנּו, יֹותר ְְְְִִִִִֵֵֶַּבבהירּות
ּכענין, לֹו מׁשיבין ולכן ואחד. אחד ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָּכל
ּבדברי צדקּת – הּפסח' ּכהלכֹות לֹו ְְְְֱִִֶֶַַַָָָֹ'אמר
ּבׁשלׁשה ׁשּנׁשחט הּפסח, הליכֹות היה כן ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכי
זה, ּכראי זה ראי לא ּומּסתמא ְְְִִִִִֶֶָָֹּכּתֹות,
וגבּה ׁשֹונֹות, ּבבחינֹות ּכּתֹות הּג' ְְְִִִַַַַָֹּובוּדאי
ידי על אמנם עליהם. ּוגבהים ּגבּה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹֹעל
ּכאיׁש הּכל נעׂשּו יחד, והתחּברּות ְְְְְֲִִַַַַַָָֹהאחּדּות
אחר' מפטירין אין ולכן אּתה, ּגם ּכן ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָאחד
ּכדאיתא חר"ן, ּתבֹות סֹופי אפיקֹומן' ְֲִִִֵֵֶַַָָָָהּפסח'
ׁשּׁשּוב לֹומר ורצה וכּנ"ל, האריז"ל ְְְֲִֶַַַַַָָָָּבכּונֹות

הּדינים עּקר ּכי ודין, חרֹון עֹוד יהיה ְְִִִִִִֶַַָֹלא
הּגאּות. ידי על ּבא והּכעס הּכעס ידי ְְְֵֵֵַַַַַַַַַָעל
ּורצֹונ הענוה מּדת ׁשּקנית ּכיון ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָאבל
ּכאן יהא לא ׁשּוב אחד, ּכל עם ְְְִִֵֵֶַָָָֹלהׁשּתּתף
וׁשלֹום וחּיים וחסדים רחמים אם ּכי ְְֲֲִִִִִַַַָָָחרֹון

אמן: עלינּו טּוב ְֵֵָָָוכל

נעם ְִֵַֹאמרי
זיע"א מדז'יק�ב מאיר ְִִִִֵַרי

ע��ת היא ה)!רא עבד&ת ְֲִִִֵַַַַע"ר
�רצ!נ! ה�3מ�ים ְְֲִִִִַַַַה/ע�ים

eL÷äנאמר ואתחּנן ּבפרׁשת הלא ּכּלם, ÄÀְְֱֲֶֶַַַַָָָָֹֻ
וכתּוב החכם, ּבן ׁשאלת ְְֵֵֶַָָָָָׁשּמה

וכו' היינּו' עבדים לבנ ו'ואמרּת (דברים ְְְְֲִִִַָָָָ
הּתׁשּובהכא) ּבזֹו המסּדר רצה לא ּומּדּוע .ְְְֵַַַַַָָָֹ

אחרת ּבתׁשּובה יקרּובחר כלי פסח, זבח (ועיין ְִֶֶַַָָ
נג) פרק ה' גבורות יד, יג .שמות

,äàøðåׁשאלת עּקר ּכי להם, אחד ענין ּכי ÀÄÀÆְְִִִִֵֶֶַַַָָ
על הּוא והחּקים', העדת 'מה ְִֵֶַַַָָָֹֻהחכם
ועּקר ּבּמפרׁשים, ּכּמבאר ּפסח, קרּבן ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹמצות
ּפסח ׁשל הּמצוה מהּות מבין ׁשאינֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשאלתֹו
עֹוׂשין ׁשהּמלכים ּכדר צלי לאכלֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָׁשהחּיּוב
הּמצוה ּדר הּוא זה וכי נפׁשֹו. ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָּולהתעּנג
יֹותר ּולדעּתֹו לבבֹו. ּתענּוגי אחר ְְְֲֵֵֵֵַַַַָליל
עצמֹו ּולסּגף להתעּנֹות לצּוֹות היה ְְְְְִֵֵַַַַָָָָמהראּוי
עּמנּו, ד' ׁשעׂשה והּטֹובֹות הּנּסים ְֲִִִֶַַַָָָּבעבּור
ּבׂשר. אכילת וחׁשקת לּבֹו ּבתאוֹות ליל ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹולא

äæìå,הּתׁשּובה ואתחּנן ּבפרׁשת ׁשּמה נאמר ÀÈÆְְְֱֶֶַַַַַָָָָָָ
וזהּו העבּדּות, עּקר זהּו אּדרּבה ְְְֲִֶֶֶַַַַָָאׁשר
ּגׁשמּיּות, מעׂשה לעׂשֹות ׁשמֹו יתּבר ְְְְֲֲִִֵַַַַָרצֹונֹו
לקּיּום ּומחׁשבּתֹו רצֹונֹו יהיה זה ּכל ְְְְְְִִִֶֶַַָועם
להביא היה מצרים יציאת עּקר ּכי ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָהּמצוה.
לא ּובוּדאי ּודבׁש, חלב זבת ארץ אל ְְֶֶֶַַַָָָָָֹאֹותנּו
רק הּגׁשמי, מּפריֹו לאכֹול ּכביכֹול רצֹונֹו ְְְְֱִִִִֶַַַָָָהיה
והּכּונה הּמֹותרֹות, אחר יל ׁשּלא ְְֵֵֶַַַַַַַָָָָֹאּדרּבה,
הארץ. ּבביאת הּתלּויים מצוֹותיו לקּיּום ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָּתהיה
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כט 

Bæåעבדים לבנ 'ואמרּת הּתׁשּובה היא Àְְְְְֲִִִַַָָָָ
למען מּׁשם הֹוציא ואֹותנּו וכו' ְְִִִַַָָָהיינּו
ולעבד הארץ', את לנּו לתת אתנּו ְֲִֶֶֶַָָָָָָֹֹהביא
וׁשרׁש עּקר זה אין ּבוּדאי האדמה ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹעבֹודת
'ויצּונּו רק הּוא, ּברּו הּבֹורא ׁשל ְֵֵֶַַַַַַָָָהּכּונה
לטֹוב וגו' האּלה החּקים ּכל את לעׂשֹות ְֲִֵֶֶַַָָֻד'

כד)לנּו' ו הּוא(דברים ּברּו ׁשהּבֹורא הינּו, , ְֵֶַַָָ
'לטֹוב ּגם ׁשּיהיּו ּכאּלה חּקים לנּו ְְִִִֵֶֶַָָָֻצּוה
'ּוצדקה זה ּכל ועם הּזה, עֹולם לטֹובת ְְְִֶֶַַָָָָָלנּו'
ד' לפני וכו' לעׂשֹות נׁשמר ּכי לנּו ְְְֲִִִִֵֶַָֹּתהיה
הּנּסיֹון הּוא ׁשּזה הינּו, צּונּו', ּכאׁשר ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹאלקינּו
לאכֹול ּתהיה לא ּכּונתנּו אׁשר ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָֹוהעבּדּות

מצוֹותיו. לקּיּום רק ְְְִִִִַָָמּפריּה,

Bîëeׁשאמרּו ּוכמֹו ּפסח, ּבקרּבן הענין כן Àְְְְְִֵֶֶַַָָָָ
כג.)חז"ל ּפסחיהן(נזיר ׁשּצלּו ׁשנים ְְֲִִֵֶֶַַָ

לׁשם ואחד ּגּסה אכילה לׁשם אכל ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָאחד
הּלב ּבמחׁשבֹות ּתלּוי ּדעּקר הרי ְְְְֲִֵֵַַָָָָָקרּבן,
להיֹות ּפסח מצות ולזה ׁשמֹו. יתּבר ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָלׁשמֹו
ּבאכילת להׁשלים הינּו, הּׂשבע, על ְְְֱֲִִֶַַַַַַַָֹנאכל
נפׁשֹו ּברעבֹון לאכֹול וׁשּלא הּׂשבע, את ְְְֱִֶֶֶֶַַַַָֹֹּפסח
ּבאה ּכן על ּגדֹולה, ּבתאוה יאכל לא ְְְֲֵַַַַַָָָָֹֹלמען
ואסּור הּׂשבע, הׁשלים ּובפסח ּתחּלה, ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹחגיגה
רצֹונֹו אׁשר ראיה מּזה .ּכ אחר ְְֱֲִֶֶֶַַָָָלאכֹול
לׁשם ׁשּלא הּגׁשמּיּות לעׂשֹות ּבזה הּוא ְְֲִֵֶֶַַַָָֹּברּו
מאמר ּבקּצּור המסּדר ּתפס ּכן על ְְֲֲִֵֵַַַַַַַָָּתאותֹו.
אפיקֹומן', הּפסח אחר מפטירין 'אין ְֲֲִִִֵֶַַַַַַָחז"ל
ּבּקרא: ׁשּנאמר עצמה הּתׁשּובה אֹותּה ְְְְֱִֶֶַַַָָָָָוהיא

אפיקõמן הïסח אחר מפטירין ְֲִִִֵֶַַַַַָאין

לוי ְִֵַֻקד0ת
זיע"א מרדיט��ב יצחק לוי ְְְִִִִִֵַַָרי

ואהבה אמ&נה מביאה מ6ה ְְֱֲֲִִַַַָָָָאכילת
�7א �די א' ה0נה �ל למ�' ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹויראה
החמץ אכילת )עקב!ת זאת ְְְֲִִִֵֶַָָֹנ��ח

מצו!ת 0אר ְְְִִָנ8נ&

ïéàּכל מּצה לאכֹול לנּו היה להקׁשֹות, Åְְֱֶַַָָָָָ
ּבקׁשיה ז"ל חכמינּו הרּגיׁשּו ּכבר ְְְְֲִִֵַָָָָָֻהּׁשנה,

ּבהערה לנּו ּדדי ותרצּו הּזהר, ּבספר ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָֹזֹו
קׁשיא, הא קׁשיא אי אבל הּׁשנה. לכל ְְְֲִַַַַַָָָָָָָאחת
הּמצֹות הלא עׂשה, מצֹות לרמ"ח ּלנּו ְְְְֲֲִִִֵַַָָָֹדלּמה

הּקדֹוׁש ּבּזהר פב:)נקראים עיטין,(ח"ב רמ"ח ְְִִִִַַַַָָֹ
ידיהם על לבא עצֹות רמ"ח לֹומר ְְֵֵֶֶַַַָֹרֹוצה
הּוא מלא ּומקרא ואהבתֹו, הּבֹורא ְְְְֲִִֵֵַַַָָָליראת

כג) יד ה'(דברים את ליראה ּתלמד ְְְְִִֶַַַָ'למען
והּמצֹות הּתֹורה ׁשּכל הּימים', ּכל ְְֱִִֶֶַַַָָָָֹאלהי
הרֹוממּות ליראת ידיהם על לבא ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹּבכדי
לנּו ּדי הלא זה, ּכל לנּו ולמה ְְֲֲֶַַָָָָָָֹואהבה,
ּבכל העֹולם חּדּוׁש על הּמֹורה מּצה ְְְִִַַַַָָָָָּבמצות
ּבׂשר ּכל ורּוח חי ּכל נפׁש ּו'בידֹו ְְְֶֶֶַַַָָָָרגע,

י)איׁש' יב, ׁשּנאכל(איוב ּכיון ּבזה, והּתרּוץ . ְְִֵֵֶֶַַָֹ
ׁשּנׁשּכח הּוא קרֹוב חׁשׁש חמץ, ּכ ְֲִֵֶַַַַָָָאחר

ּפסח. ׁשל ההערה ויתּבּטל הּדבר, ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאת
eäæå'והחּקים העדת 'מה חכם הּבן ׁשאלת ÀÆְְִֵֵֵַַַָָָָֹֻ

מּצה, ׁשל זה ּבמצוה לנּו ּדי ְְִֶֶַַָָָכו',
ּולאהבה ליראה למדים אנּו מּמּנה ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹּדהלא
ּצר ּומה והּנֹורא, הּגדֹול הּנכּבד הּׁשם ְְִֵֶֶַַַַַָָָֹאת
לֹו מׁשיבין ולזה ּומׁשּפטים. והחּקים ְְְְְִִִִִֵֶַָָֹֻלעדת
רצה אפיקֹומן', הּפסח אחר מפטירין ְֲִִִֵֶַַַַַָָָ'אין

הּוא ּדוקא הּפסח ּדאחר אֹוכליםלֹומר ּדאין ְְְְִֵֶַַַַַַָ
וחֹוׁשׁשין חמץ נאכל ּכ אחר אבל ְְְֲִֵַַַָָָֹּכלּום,

הּיצר: אחר נגררים יהיּו ְְִִִֵֶֶַַַָָׁשּמא

לכם הåאת העבõדה מה אõמר הäא מה ֲֵֶַָָָָָָָֹרŁע

צ�!ן ְִֵַמנחם
זיע"א מרי5נ�ב מנדל מנחם ְְְְִִֵֵֶַַרי

ה/ת,7לים על ל7!עגים �8ְְְֲִִִַַַַָ&בה
איבריהם �ל &בתנ&עת ְְְְֲִִֵֵֶַַָ)התלהב&ת

òLø'נּצחת ּתׁשּובה מּכאן וכו'. אֹומר' מהּו ÈÈְִִֵַַַָָ
עתק הּדֹוברים הּׁשאנּנים הּלעג ְֲִִַַַַַַַַָָעל
הּנתנים עליֹון, מׁשרתי ּבקדֹוׁשים מּום ְְְְְְִִִִֵֶַַָֹויּטילּו
ּובתנּועת ּכחם מאמצי ּבכל ּוגדּלה יקר ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֻׁשבח
ּתהּלֹות לבב ּובטּוב ּבׂשמחה איבריהם ְְְְְִִֵֵֵֶָָָּכל
לבלּתי היא, היעּוצה ועצה ׂשפתם. ּתרּנּנה ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָה'
ּכי חּדּודים, ּדברים ּכאּולּתֹו לּכסיל ְְְְְִִִִִִִַַָָלהׁשיב



החסידות  פניני פסח |אוצר של הגדה

ל 

להם יבּזּו ּבֹוז ּבנפׁשֹותם האּלה ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹהחּטאים
טֹוב רק לכם, הּזאת העבֹודה מה ְְֲֶַַַָָָֹֹויאמרּו
ּומתעּלסים ׂשמחים ׁשאנחנּו האמת להם ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָלֹומר
עׂשה אׁשר העצּומים וחסדיו ה' ְֲֲֲֲִֶַַַָָָָָּבאהבת
ּומכרּכר מפּזז ּדוד ׁשהיה ּוכמֹו לֹו, ולא ְְְְְִֵֵֶַַָָָָֹלנּו

ּבי' ּבחר אׁשר ה' 'לפני כא)ואמר ו ב :(שמואל ְְֲִִֵֶַַָָ

מ�ה ֶַַֹ(עת
זיע"א מק�ז'ניץ מ�ה ְִִִֶַֹרי

ט!ב י!תר �ה&א סב&ר ֵֶָָָָהר�ע
8קוה ל! אין ולכן ְְִִִֵֵֵַַָָמה6(יקים

Cøcעל אף החכמים, מן להפ הרׁשעים ÆÆְְֲִִִֵֶַַַָָָ
ויׁש ּתֹועבֹות ׁשבע מלא ׁשּלּבֹו ְִִֵֵֵֶֶַָּפי

מּמ מזרח ּכרחק הּצדק ּובין ּבינֹו ערב,הרחק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
מעׂשים ּומכׁשיר עֹובד הּוא ּכי ּבעיניו ְְֲִִִֵֵֵַַָסֹובר
ּפיו ּפֹוער ולכן הּדֹור, צּדיקי מּכל ְִִִֵֵֵֵַַָָיֹותר
הּזאת העבֹודה 'מה לאמר נפׁש ְֲִֵֶֶַָָָָֹֹּבׁשאט
לי ּגם העבּדּות, נּתנה לבד לכם וכי ְְְְִִִֶֶַַַָָָָלכם',
אני וגם מּכם, אנכי נפל לא ּכמֹוכם, ְְֲִִִֵֵֶֶַָֹֹֹלב
ּכי ּבעיניו ודֹומה ּכמֹוכם ה' את ְְְִֵֵֶֶֶָעֹובד

הּוא. ּברּו הּבֹורא את ֱִֵֶֶַָהעׁשיר
úàæìּכי למּפלתֹו, ּתקּומה אין ׁשּוב ÈÙְְִֵַָָָ

נכנע להיֹות רֹוצה ׁשאינֹו ְְִִִֵֵֶֶָָמּכיון
להעלֹותֹו, יּוכלּו אי הּדֹור מחכמי ְְְְֲֵֵֵֵַַַַּולקּבל
ּבעּקר. ּכפר הּכלל מן עצמֹו ׁשהֹוציא ְְְִִִִֶַַַָָָָּולפי
ּכמֹו נגאל', היה לא ׁשם היה 'אּלּו ְְְִִָָָָָָָֹּותׁשּובתֹו,
ימי ּבג' מתּו ּכי מצרים ּביציאת היה ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּבאמת
ּבמֹוׁשבתם: אֹור היה יׂשראל ּבני וכל ְְְְְֲִֵֵֵָָָָָָֹאפלה

לט!בה ְֲָָָח�ב?
זיע"א מאל1סנ,ר העני/ חנ�/ ְְֲֲִִֵֵֶֶַַרי

�/יא� �יון הר�ע את '� �ל ְִֵֵֶֶָָָָָָָ(!חים
לצאת �)יכל8! מאמין ואינ! עצמ! ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָאת

טמאה �ערי ְֲִֵַָֻממ"ט

éðtî.הּזאת הּׁשאלה ּבׁשביל רׁשע ּנקרא מה ÄÀÅְְְִִִֵַַַָָָָֹ
ׁשּמיאׁש מּׁשּום הרׁשע ׁשאלת ְְְִִֵֵֵֶַָָָָּדהּנה

הּזאת. העבֹודה מה ,ּכ לאמר עצמֹו ְֲֶַַַָָָָֹֹאת
ואנּו לכם הּזאת העבֹודה קׁשה ּכּמה ְֲֵֶַַָָָָָָָֹּפרּוׁש
יכֹולים אנּו ואי ׁשחטאנּו ּביֹותר ְְְְִִֵֵֶָָָּגרּועים
עּקר היה זה ּובאמת ד'. לעבֹודת ֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָליל
הּתחּתֹונה ּבּמדרגה ׁשהיינּו מצרים, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָיציאת
הרגע ּבזה נגאלים היינּו לא ׁשאם ְְְִִִִֶֶֶַָָָֹֹמאד
טמאה, ׁשערי ּבנ' וׁשלֹום חס נׁשקעים ְְְְֲִִִֵַַָָָָֻהיינּו
ׁשאנחנּו הּנס עּקר הּוא זה אּדרּבה ּכן ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָאם
הּגאּלה, לזה ּכלל ראּויים היינּו לא ְְְְְְִִֵֶַַָָָֹֻּבעצמנּו
הּגדֹולים רחמיו ּבׁשביל כן ּפי על ְְְֲִִִִֵַַַַָואף
ואם אליו. וקרבנּו מּׁשפלּותנּו אֹותנּו ְְְְִִִִֵֵֵָָָהֹוציא
יציאת ּבעּקר ּכפר הּנה ּכ ׁשאל זה אם ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּכן
ׁשּניו את להקהֹות צרי זה ועל ְְְְִִִִֶֶַַַָָמצרים,

ׁשּכפר: ְִִֶַָּבׁשביל

נגאל היה לא Łם היה äêְִִָָָָָָֹא

אפרים מחנה ְֲִֵֶֶֶַַ(גל
זיע"א מסדילק�ב אפרים ח'ים מ�ה ְְְִִִִִֶֶַַָֹרי

3ם ולכן )6(יקים מאמין אינ! ְֲִִִֵֵַַַַָָָָהר�ע
על נ6!ל אינ! )3יה>ם ע!ברם ְְִִֵֵֵַַָֹ)עת

ָָידם

òLøäמתיקּות נעם ּכלּום מּׂשיג ּׁשאין ÈÈÈְְִִֵֶַַֹ
קׁשה ּכעבֹודה והיא והּמצוה, ְְְֲִִַַָָָָָָהּתֹורה
מּמנּו יכּבדּו ּכבד ּוכמּׂשא ּבּה, העֹוׂשים ְְְְִִִֵֶַָָָָָלכל
ּכרחֹו, ּבעל עֹוׂשה הּוא אׁשר מצוה ְְְֲִֵֶֶֶַָָאיזה
עבֹודה זהּו מהּו ,הּמל לעבדי ׁשּׁשאל ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָֹוהּוא
ׁשּזהּו אֹו ּכה, לעׂשֹות לעבדיו יצּוה ְֲֲֲֶֶֶֶַַַָָֹאׁשר
'לפי וזהּו 'לכם. וזהּו ּכלל, הּמל מצות ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָאין
והבן. ּבעּקר', ּכפר הּכלל מן עצמֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָׁשהֹוציא

óàå'ּבעבּור ּלֹו ואמר ׁשּניו את הקהה אּתה ÀÇְֱֲִֵֶֶַַַָָֹ
היה איּלּו לֹו ולא לי ה' עׂשה ְִִֶָָָָֹזה
רק היה הּגאּולה ּכי – נגאל' היה לא ְְִִַַָָָָָָָֹׁשם
ּבאֹור ׁשּכתּוב ּכמֹו ,יתּבר ּבֹו ְְְֲִִִֶַַַָָלּמאמינים

יב)החּיים יב מצרים'(שמות ּבארץ 'ועברּתי ְְְְִִִִֶֶַַַַָ
ּדר והּוא למקֹום, מּמקֹום העֹובר ְְְִֵֶֶֶֶָָָּכמל
קׁשה ּבּׁשביה הּנתּונים הּמל לבני ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָמׁשל
ּולמלּכם, לאביהם לצאת יֹום ּבכל ְְְְֲִִֵֶַַַָָָּומצּפים
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הּמקֹום אֹותֹו ּדר הּמל עבר אחת ֶֶֶֶֶַַַַַָָָּופעם
את בניו והּכירּו הּמל ּובעבר ׁשּמה, ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבניו
ּובבגדֹו, ּבֹו עצמם ותפסּו ּומלּכם ְְְְְְֲִִֶַַָָָאביהם
להעבירם ׁשּמה ידֹו יֹוׁשיט אׁשר הּוא ְֲֲִִִֶַָָָָּומי
מחמת ועֹוד ּבנפׁשֹו, דיתחייב חדא ְְְֲֲֲִֵֵֶַַָמאביהם,

וז ּכלל, אצלֹו ליּגע ירא הּמל הּואימת ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
והבן. למקֹום, מּמקֹום העֹובר ְְְִֵֵֶֶָָָָּכמל

ìáàּכדאיתא ּבזה, מאמין ׁשאינֹו לרׁשע ÂÈְֲִִִֵֶֶַָָָָָ
מּפֹולנאה הּגאֹון ׁשל הּקדֹוׁשים ְְְְִִִֶַַַָָָּבּספרים
ּתלמיד הּמבּזה מּבאר, ז"ל הּמּגיד הרב ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָּבׁשם

למּכתֹו רפּואה אין קיט:)חכם ּכיון(שבת ְְֵֵַָָָָָ
ּבעבר לב נֹותן ואינֹו ּבֹו מאמין ְֲֲִֵֵֵֵֶַַֹּׁשאינֹו
ׁשּלא ּבׁשביל ּבֹו לידבק ּגיהּנם ּדר ְִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹהּצּדיק
עּמֹו. עֹולה אינֹו לכן ּבחּייו, ּבֹו מאמין ְֲִִֵֵֶַַָָָָהיה
ה' על הּׁשֹואל זה ּברׁשע הענין מּמׁש ְְְִֵֶַַַָָָָָֹוזהּו
ּבֹו, מאמין ואינֹו ּבעּקר וכפר עבדיו ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָועל
ּכי נגאל', היה לא ׁשם היה 'איּלּו ְִִִֵָָָָָָָֹלכן
ּתּפֹול הּקלּפֹות וכל עלּו הּׁשכינה ניצֹוצי ְְְִִִִֵַַָָָָּכל

ּכאבן: ויּדמּו ופחד אימתה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָעליהם

יפ!ת ִָָ,נים
זיע"א ה�רוויץ הלוי �נחס ְְִִִִֵַַָרי

מצות )זכ&ת הי& מצרים יציאת ְְְְִִִִִִֵַַַָניסי
ה(!ר!ת �ל מצרים יציאת ְְִִִִֶַַַס,&ר

ִַָה)אים

Lé'ּתסּפר 'למען לׁשֹון ב)לפרׁש י ,(שמות Åְְְֵֵַַַָָ
היּו ּבמצרים ׁשהיּו והּנפלאֹות ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָׁשהּנּסים
ּבסּפּורם הּדֹורֹות ׁשּקּימּו הּמצוֹות ְְְְִִִִֶַַָּבזכּות
ּפרׁשת ּבתחּלת ׁשּכתבּתי ּוכמֹו מצרים, ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָיציאת

חז"ל ׁשאמרּו מ"ט)ּבראׁשית פ"ב ׁשהּבן(עדיות ְְֲִֵֵֶֶַַָ
והינּו לבניו. הּדֹורֹות ּבמסּפר האב ְְְְְְִֶַַַַָָָָמזּכה
הּקדֹוׁש ׁשעׂשה והּנפלאֹות ׁשהּנּסים ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָּדקאמר
ׁשּלא ּפי על אף ההם, ּבּימים הּוא ִִֵֶַַַָָָֹּברּו
מצות ּבׁשביל אּלא ,לכ ראּוים יׂשראל ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָהיּו
זכּו ּדֹורֹות לדֹורי ּבניהם ׁשּיקימּו ְְְְִֵֵֶֶַַָהּסּפּור
זאת מצוה ּבׂשכר ההיא ּבעת ְְֲִִִֵֵַַָָֹאבֹותינּו
ּדקאמר ּדהינּו וכו', נפלאֹות להם ְְְְֲִֶַַַָָָָלעׂשֹות

זכּות ּבׁשביל לי', ה' עׂשה זה ְְֲִִִֶַָָ'ּבעבּור
ּבעת ה' עׂשה מסּפר, ׁשאני הּסּפּור ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָמצות

ַההּוא.

éëäìeלי' לֹו אֹומר מסּפר, ׁשאינֹו הרׁשע ÀÈÄְִֵֵֵֶַָָָ
היה לא ׁשם היה ׁשאּלּו לֹו ְִֶָָָָָֹֹולא
ּבׁשביל אּלא הּגאּלה היה ׁשּלא ּכיון ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻנגאל',
'ׁשּכל דאמר והינּו הּסּפּור. מצות ְְְְְִִֶַַַַַָָׂשכר
זה הרי מצרים ּביציאת לסּפר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַהּמרּבה
להּקדֹוׁש מׁשּבח ׁשהּוא ׁשהּסּפּור ְְְִֵֶֶַַַַָָֻמׁשּבח',
הּוא ׁשבח נפלאֹותיו, ּומסּפר הּוא ְְְִֵֶַַָָּברּו
הּנּסים היּו זה ׁשּבׁשביל ּכיון לסּפר, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָלהּמרּבה
לּדבר הּגֹורם היה ׁשהּוא וכיון ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָוהּנפלאֹות,

מּזה ּגדֹול ׁשבח ל בא)אין :(פרשת ְִֵֶֶַָ

ח�ים ְִִֵַ(ברי
זיע"א מ6אנז ח'ים ְִִִַַַרי

ידי על לה8קן יכ!ל הר�ע ה)ן 3ְְִֵֵֵַַַָָָָָם
ַָה8!רה

äøBàëì'לד הּתׁשּובה ּכלל לּמה קׁשה ÄÀÈְְֶַַָָָָָ
ּומּמילא לרׁשיעא וׁשבקיּה ְְְִִִֵֵַָָָָּבנים
להיֹות הּבריאה עּקר ּכל ּבאמת א ְְֱִִִֶֶַַַַָָָנפל.
והאֹומר ּכּידּוע, לטֹוב הרע ּולהּפּו ְְְְִִֵַַַָָָָּבחירה
דכׁשם מׁשל ּדר זה הרי טֹובים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָיברכּו
מן עֹולה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ִִֶֶֶַָָׁשקילּוסֹו
נתן ולזה הרׁשעים, מן עֹולה ּכן ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּצּדיקים
ד' ּכנגד הּתֹורה הּוא ּברּו הּמקֹום ְֶֶַַָָָָלנּו
לׁשאֹול, יֹודע וׁשאינֹו ּתם רׁשע חכם ְְִִֵֵֶַָָָָָָּבנים
מּׁשּום הּוא לטֹוב, הרע מהּפכים האי ְְְְִִִֵֵַַַָוהּנה
מציאּות ואין ּבעֹולם ּדבר ּבׁשּום מּמׁש ְְְִֵֵֶַָָָָָּׁשאין
מהּוה והּוא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש המציאֹו ְְְְִִִִֶַַָָּבלּתי
ׁשל מקֹומֹו הּוא ּכי העֹולמֹות, ּכל ְְִֶֶַָָָּומחּיה

ו ּובראעֹולם והאציל מקֹומֹו, עֹולם אין ְְְֱִֵֶָָָָ
מּמּנּו ּתלּוים וכּלם עֹולמֹות ד' ועׂשה ְְְְִִֶַָָָָָֻויצר
הּקדֹוׁשים, ניצֹוצין יׁש מהם אחד ּובכל ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָיתעּלה,
עלמין ּכל ּבתֹו ׁשֹוכן ויתעּלה יתּבר ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָוהּׁשם
יבא מּכּלם ולכן מיּניּה, ּפנּוי אתר ְְֲִִֵֵֵָָָָָֹֻולית
היה ּכן ּגם ולזה ,יתּבר להּׁשם ְְְִִֵֵֶַַַָָָָקילּוס
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וכל הּדבר, זה להּגלֹות מצרים, ְְְְִִִִֶַַַָָָָיציאת
ּבא הכי ּומּׁשּום מהּגלּות, יצאּו ְִִִִֵַַָָָָהּניצֹוצין
הרׁשע אפילּו אחד, ּכל לׁשאלת ְְֲִִֵֶַָָָָָָּתׁשּובה

הּתֹורה: ידי על להּתקן ְְִֵֵַַַָָיּוכל

äתינõאב äהי זרה עבõדה עõבדי ְְֲֲִִֵֵָָָָָמôחêה

ס!פר חתם ְֲֵַָ(ר�!ת
זיע"א ס�פר מ�ה ִֵֶַֹרי

מחד� זרה עב!דה ע!בדי הי& ְֲֲֵֵֵָָָָָָאב!תינ&
ה)!רא עלינ& רחם �ן ,י על ְִִֵֵֵֵַַַָואף

Léעבֹודה עֹובדי 'מּתחּלה ּבאמרֹו לדקּדק Åְְְְְְֲִִֵֵַָָָ
הּקרא לׁשֹון אמר ולא ב)זרה', כד (יהושע ְְְַַָָָָֹ

אבל אבֹותינּו, היּו זרה עבֹודה עֹובדי ְֲֲֲֵֵֵָָָָָָמעֹולם
ׁשּמנהג ּבמי ּגנאי ּכ ּכל אין ּכי ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָהאמת,
אבֹותיו לּמדּו ׁשּלא למי ּבידֹו, ְְְֲֲִִֶָָָֹאבֹותיו
להתחיל התמּכר והּוא רע ּדבר ְְְְִִֵֵַַָָָָמעֹולם
מּקרֹוב וחדׁשים רעֹות המצאֹות ְְְֲִִִַַַָָָָלהמציא
נמרֹוד ּבימי והּנה אבֹותיו. ׁשערּום לא ְְֲֲִִִִֵֵָָֹּבאּו
ּבני לכל ּתחּלה זרה עבֹודה לעבד ְְְְֲֲִִִֵַָָָָָֹהתחילּו

ּכדכתיב ח)עבר, י להיֹות(בראשית החל 'הּוא ְְְִִִֵֵֵֶ
מּמחזיקיו ותרח רׁש"י, ּכפרּוׁש ציד', ְְְִִִִִֵֶַַַַָּגּבֹור

ּכתיב זה ועל ּכּידּוע, היה כדויֹועציו (יהושע ְְְֲִֶַַַָָָָ
ּכיב) מעֹולם', אבֹותיכם יׁשבּו הּנהר ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָ'ּבעבר

מפרסמים ׁשהיּו הּנהר עבר מּבני היה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻׁשרׁשם
הכי ואפילּו ותלמידיו, עבר מּבני ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָּבחסידים,
לב רע וּדאי ׁשהּוא אחרים', אלהים ְֱֲִִֵֵֶַַַַַַֹֹ'וּיעבדּו
עֹובדי 'מּתחּלה' אמר ּכן על ּגדֹול. ְְְִִֵֵַַָָָּוׁשטּות
זרה ּבעבֹודה מּמתחילים ּפרּוׁש זרה', ְֲֲִִִֵַָָָָָָָעבֹודה

אבֹותינּו. היּו נתעה ּבׁשוא ְְְְֲֲִִֵֶַָָלהאמין

àöBiäהחכמה מׁשּללים ׁשהיינּו הּנ"ל, מּכל ÇÅְְִִִֶַַַָָָָָֻ
להתּגאֹות לנּו ואין והּגבּורה, ְְְְְְִֵֶַָָָָֹוהעׁשר
ּכן על ׁשמֹו, יתּבר הּבֹורא חסּדי על ְְְְִֵֵֵַַַַַָָּכלל
טעם ּכי וידּוע חמץ. אֹוכלים אנּו ְְִִֵֵַַַָָָאין
טּוב מּכל מׁשּללים להיֹותינּו היה ְֱִִִֵֶַָָָָָֻהחּפזֹון
רגע ּכמעט להתאחר אפׁשר היה לא ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹהראּוי
חמץ לאכֹול מּבלי צּונּו ולכן וׁשלֹום, ְְְֱִִִֵֵֶַָָָָחס

עני, לחם מּצה אם ּכי הּגאוה על ְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהמרּמז
ּנתּגאה: ּומה יצאנּו ּבחּפזֹון ְְֲִִֵֶַָָָָָׁשהרי

äולנ äתינõלאב Łעמדה ְְְֲִֵֶַָָָוהיא

,ת3ם י6יב ְִִַָהגש"פ
זיע"א מ6אנז יה�דה יק�תיאל ְְְִִִֵַַָרי

�אנ& �/ה לרמז ה�!ס ְְִִִֶֶַַַָֹמג)יהים
לזכ&תנ& ע!מד )3ל&ת �!רים��ְְִִִֵֵַָ

ïâîaהביא כ"ז ס"ק תע"ג סימן אברהם ÀÈÅְִִֵַָָָ
והיא ׁשּכׁשאֹומר הּקדֹוׁש ְְְִֵֵֶֶַַָָמהׁשל"ה
ּבידֹו, הּכֹוס יאחז וכּו' לאבֹותינּו ְְְֲֵֶַַַָָָֹׁשעמדה

ׁשם. ֵַָעּין

øLôàåּׁשּכתּוב מה לפי לּדבר, טעם לֹומר ÀÆÀÈְִֶַַַַַָָָ
רב אמר ע"א, ס"ה ערּובין ְִֵַַַָּבש"ס
יכֹול עזריה ּבן אלעזר רּבי מּׁשּום ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָׁשׁשת
הּדין מן ּכּלֹו העֹולם ּכל את לפטר ְֲִִִִֶַָָָֹֻאני
ענּיה זאת נא ׁשמעי 'לכן ׁשּנאמר ְְֱֲִִִֵֶֶַָָָֹוכּו'

ה ּומּסיק מּיין', ולא יכֹולניּוׁשכרת מאי תם ְְְִִִִִֵַַָָָָֹֻ
ׁשם. עּין ּתפּלה, מּדין נמי ּדקאמר ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹלפטר
יין הּכֹוס את ּכׁשּמגּביהין רֹומזים זה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַועל
ולנּו', לאבֹותינּו ׁשעמדה 'והיא ְְְְְֲִִֵֶַָָָואֹומרים
ּבּצהרים ּכעּור הממּׁשׁש ּכׁשּכֹור ׁשאנּו ְְְְֳִִִֵֵֶַַַַַָָּכלֹומר
ּדר ּבאיזה יֹודע ואינֹו ואנה אנה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּופֹונה
'והיא יֹודעים, אינּנּו להתּפּלל ואפילּו ,ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַיהּל
הּלּמּוד הּוא ׁשּזה ולנּו', לאבֹותינּו ְְֲִֵֶֶֶַַָָָׁשעמדה

והבן: עלינּו, ְְֵֵָָזכּות

מצרימה וçרד אבי אבד ְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹארëי

ס!פר חתם ְֲֵַָ(ר�!ת
זיע"א ס�פר מ�ה ִֵֶַֹרי

עצם על 8!דה קר)ן ה&א ,סח ְְֶֶֶַַָָָָָקר)ן
מחמץ )א אינ! ולכן ל3ל&ת ְְִֵֵֵֵַַָָָָָהירידה

)גד מהמכ)ס נאה מ�ל /ְֵֵֶֶֶַַָָָ

ìëaL.ּומּצה חמץ אֹוכלין אנּו הּלילֹות ÆÀÈְִֵֵַַָָָ
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לג 

ׁשהם ּתֹודה לחמי הינּו אּברּבנאל, ְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָּפרׁש
וליּכא ּתֹודה קרּבן נמי ּופסח ּומּצה, ְְֵֵֵֶַַַָָָָָָחמץ
ולא זֹו היא ּגדֹולה קׁשיא והּנה ְְְְִִֵֵָָָֹֻחמץ.
ּׁשאמרּו מה יל"ד זה. על ּתרּוץ ְְִֵֶֶַַָָנמצא

מ"ד)חז"ל פ"י עבדים(פסחים ּבגנּות מתחיל ְְֲֲִִִַַָ
היּו זרה עבֹודה עֹובדי ּו'מּתחילה ְְֲִִִֵָָָָָָהיינּו,
ׁשּנלאּו אבי' אבד 'ארּמי לבאר ּגם ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָֹאבֹותינּו',

המפרׁשים. ְְִַָָּכל

äpä,קצת הּמלכל ּבגד המכּבס הּכֹובס ÄÅְְְְֵֵֶֶַַַַָָֻ
ואפר ּבמים יֹותר אֹותֹו מלכל ְְְְִֵֵֵֶַַהּוא
מלּבן והּוא אּלה ּכל מסיר ּולבּסֹוף ְְְִִֵֵֶַָָֻּובֹורית,
ׁשל ההסרה על ׂשכרֹו אין והּנה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֻּומיּפה,

זאת ּבּקׁש מי ּכי והּבֹורית, מּידֹוהאפר ְִִִִִֵֵֶַָָֹ
אחרי ׁשּיּסירּנּו ּכדי ּובֹורית אפר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַֹלמּלאות
על אֹותֹו ׁשּלכל על ׂשכרֹו אבל ְְֲִֵֵֶַַָָכן,
עּקר אין ּכ לגמרי. ּוללּבנֹו לכּבסֹו ְְְְְְְִֵֵַַַַָָמנת
ּכי מּמצרים, ההּצלה על והֹודאתינּו ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָׁשבחינּו
היינּו לא הגלנּו לא אּלּו זאת, ּבּקׁש ְִִִִִֵָָֹֹֹמי
זהמת היה ּכי ידּוע א ּגאּלה, ְְֲִִִַַַָָָָֻֻצריכים
ולבן, ּובתּואל נחֹור מּתרח הּנהר עבר ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָארם
למצרים הגלנּו ּכן על ,זּכּו צרי ְְְְִִִִִֵַַָָָָוהיה
ּבדברים להארי לנּו ואין זהמא, מּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָֻלזּכ
אבי', אבד 'ארּמי והינּו ּבּספרים. ְְְְֲִִִִֵַַַַָָֹהידּועים
וירד אבי קדּׁשת אּבד ארּמים זהמת ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָֻֻּפרּוׁש

וגו'. ְְִָָמצרימה

äpäåמּצה לחמים עם ּבא ּתֹודה קרּבן ÀÄÅְְִִַַָָָָָ
ּבלי מּצה ּבאים ּומּלּואים חמץ, ְְִִִִֵַַָָָוגם

מ"ב)חמץ פ"ז קרּבן(מנחות היה אי ועּתה , ְְִֵַַָָָָָ
לחם צרי היה ּגאּלתינּו, על ּתֹודה ְִֵֶֶֶַַָָָָָֻּפסח
מּצרה, ּגאּלה על ּתֹודה אינּנּו א ְִֵֵֶַַָָָָָֻחמץ,
עֹובדי מּתחּלה ּכי ,הּלכלּו ּתחּלת על ְְְְִִִִִֵֶַַַָָאּלא
'עבדים חסּדֹו ּוברב אבֹותינּו היּו זרה ְְֲֲֲִֵַָָָָָֹעבֹודה
לכּבסֹו ּכדי ּבאפר ּכמלכל לפרעה' ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹהיינּו
את ׁשּמּלא מּלּואים, ּכקרּבן והיינּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָּוללּבנֹו,
חמץ: ללחם מקֹום ּכאן ואין לעבֹודתֹו, ְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָידינּו

מאד àמאד äעצמçו äàרçְְְְִִַַַַֹֹו

מ)עלזא ְְֲִֶַַמהר"ש
זיע"א מעלזא �ל�ם ְְִִֶַָרי

ק�ה )�ע)&ד י�ראל �הי& ְְְִִֵֶֶַָָָאף
הע!בר על ל)!רא לה!ד!ת ְְְִֵֵַַַָהתע6מ&

ֲֵֶעליהם

Léּובכל' ׁשמע ּבקריאת ּדכתיב לפרׁש, Åְְְְְִִִִֵַַָָ
'ה)מאד ו חז"ל(דברים ּומפרׁשים , ְְְֲִֶַָֹ

מ"ה) פ"ט מֹודד(ברכות ׁשהּוא ּומּדה מּדה ְִִֵֶָָָּבכל
ׁשּבא וזהּו מאד. מאד לֹו מֹודה הוי ְְְְֵֶֶֶָָֹֹל
יׂשראל ׁשּבני ּפי על ׁשאף לנּו, לֹומר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָהּכתּוב
מצרים, ׁשל וחזק ּגדֹול ׁשעּבּוד ּתחת ְְְִִִֶַַַָָָָהיּו
לה' להֹודֹות ונתעּצמּו נתחּזקּו זאת ְְְְְְְִִַַַָֹּבכל
הּפרּוׁש וזה להם, ּׁשּנעׂשה מה ּכל ְֲֵֶֶֶַַַַָָָעל
ּבמּדה מאד ׁשּנתעּצמּו מאד', ּבמאד ְְְְְְְִִִֶַַַַָֹֹֹ'וּיעצמּו

:'מאד 'ּובכל ְְֶֶָֹׁשל

וôבאי וôגâלי וôרàי üיôנת הfiדה éצמח ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹרבבה
ערם ôוא צëח üערłä äנכנ Łדים עדיים àְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹעדי

ְְֶָועריה

�!�>ים ִִֵַל"&טי
זיע"א מא�סטר���לי �מ��ן ְְְִִִֵַרי

מר/זים ה,ס&ק �ל ה8ב!ת ְְִֵֵֶַַָָָֻ)רא�י
מ/צרים יציאה �$ג&7תם מצו!ת ְְְְִִִִִֶַָָָל"א

àúéàדר"ג ּבפליאה ּדהינּו לּמּודים, ּבילקּוט ÄÈְְְְְִִִִַַָ
אּלא נגאלים יׂשראל אין ז"ל, ְְִִִֵֵֶַָָָָקרא
ּבּכּורים, הּׁשם, יחּוד ּדהינּו מצֹות, ל"א ְְְְִִִִִֵַַּבזכּות
ּדין, עמר, ּברכה, ּתׁשּובה, להקב"ה, ְְֲִֶַָָָָֹאהבה
אב ּכּבּוד חּלה, מגּלה, צדקה, מׁשנה, ְְְִִִִַָָָָָָיּבּום,
ׂשכר ערּוב, מעׂשר, איפה, עׂשירית ְֲֲִִֵֵֵֵַַָָואם,
מצות ׁשעטנז, ּכלאים, ידים, נטילת ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָׂשכיר,
יראה, ּדמעֹות, וּדּוי, ועבדּתם, ואהבּת, ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָראּיה,
,נס יין נּדה, ּדם המיחד, הּׁשם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻידיעת
ל"א והם ׁשמֹוע, אם והיה העני, ְְְִִִֵֶַַָָָָנתינת
יׂשראל ּבני להֹוצאֹות ּדוקא המסּגלים ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָֻמצֹות
היּו לא מצֹות ל"א ואּלּו לחרּות, ְְְְִֵֵֵַָֹמעבּדּות
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ׁשמֹו למען ונגאלּו ּבמצרים יׂשראל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָּבבני
עכ"ל. ַָהּגדֹול,

ézòãìeיׂשראל על הּנאמר הּפסּוק הּסֹוד זה ÀÇÀÄְֱִֵֶֶַַַַַָָ
ּבעד"י וּתבא"י מּמצרים ְְֲִִִִִֶַַַָָֹׁשּיצאּו
וא"ּת צּמ"ח "ּוׂשער נכנ"ּו ׁשדי"ם ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹעדיי"ם
הּפסּוק ׁשל נֹוטריקֹון ּדע וערי"ה. ְְְִֵֶֶַַָָֹער"ם
א'הבה ּב'רכה ּת'ׁשּובה ו'ּדּוי – וּתבא"י ְְֲִִֶַַַָָָָָֹהּזה
י'ּבּום. ּד'ין ע'מר ּב'ּכּורים – ּבעד"י ְֲִִִִִִֶַָֹי'ראה.
הּׁשם י'דיעת ּד'ם איפה ע'ׂשירית – ְֲֲִִִִֵֵַַָָָעדיי"ם
ּד'מעֹות ׂשכיר ׂש'כר – ׁשדי"ם מ'ׁשנה. ְְִִִִַָָָָָָי'חּוד
נ'תינת ּכ'ּבּוד נ'טילה – נכנ"ּו מ'גּלה. ְְְִִִִִַַָָָֹי'ין
ׁש'עטנז ו'עבדּת – "ּוׂשער ו'אהבּת. ְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָעני
צ'דקה – צּמ"ח ּכ'לאים. ר'אּיה ְְְִִִִֵֵַַָָָע'רּוב
עד מרּמז הּפסּוק ּכל הרי ח'ּלה. ְֲֲֵֵַַַַָָָָֻמ'עׂשר
ל"א אּלּו נרמזין ּבכלל ועד וא"ּת ׁשל ְְְְְִִִֵֶַַָָָוי"ו

מהם. ערּוּמים היּו ויׂשראל ְְְֲִִִֵֵֶָָמצוֹות,

äæåרז"ל ּׁשאמרּו מה יב)סֹוד שמות (תנחומא ÀÆְֶַָ
רצה מצוֹות, 'ּבלא' וערי"ה ער"ם ְְְְְְִֵֶַָָָֹֹוא"ּת
ופלא: ּפלא והענין הּנ"ל, מצֹות בל"א ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָלֹומר

העבדה מן האלהים אל Łועתם ְֱֲִִֶַַַַָָָָָֹֹוôעל

לח�ים ְִַַא!רח
זיע"א מזל�ט��ב ח'ים אברהם ְְְִִִַַַָָרי

�ועת – האלהים' 'אל �ועתם ְְֱִֶַַַַַַָָָֹו8על
ה0כינה צער על היתה ְְְִִֵַַַַָָָָי�ראל

òeãé'צר לֹו צרתם ט)'ּבכל סג ,(ישעיה ÈÇְָָָָָ
ּכל יהיה ּתפּלתֹו ּבעת האדם ְְְְִִִֵֶָָָָָָוצרי
הּוא ּברּו הּבֹורא ּכבֹוד למען רק ְְֵַַַַַָָָּכּונתֹו
ּכונתֹו ּבׁשּכל ואז צערנּו, ידי על ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּמצער
וּדאי אז עצמֹו, לצד ולא זה למען ְְְְֶַַַַַַַָֹרק
'וּתעל וזהּו הּתפּלה. יקּבל הּוא ּברּו ְְְִֵֶַַַַַַָָָהּקדֹוׁש

היינ – האלהים' אל ידיׁשועתם על ּו ְְְֱִֵֶַַַָָָֹ
ליׂשראל, והצרּו ּבמצרים ּבהם ׁשעבדּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהעבֹודה
וׁשועתם, ּתפּלתם עּקר היה זה ידי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָעל
ועל הּׁשכינה, צער יׁש העבֹודה ידי ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָׁשעל

ׁשועתן עלתה זה שמות)ידי :(פרשת ְְְֵֶַָָָָ

מ�ה ְִֶַֹי�מח
זיע"א מא�הל מ�ה ִֵֶֶַֹרי

מרב להת,7ל יכ!ל האדם אין אם ְְִִֵֵֵַַָָָָֹאף
ל0מים ע!לה �ועת! ודחק לב �אבְְְִֵֵַַַַָָָֹ

äpäּכל ּתפּלת ׁשֹומע יתּבר דהּׁשם ידּוע ÄÅְְְִִֵֵַַַַַָָָ
ּכמֹו ּתפּלה, זֹו עבֹודה והּנה ְְְֲִִֵֶָָּפה,

רז"ל ב.)ׁשּדרׁשּו 'ּולעבדֹו(תענית הּפסּוק על ְְְֶַַַַָָָ
לבבכם' יג)ּבכל יא ּבעת(דברים ּתפּלה והּנה . ְְְְְְִִֵֵֶַָָ

ּדאֹוריתא ׁשּתפּלה עׂשה מצות היא ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָצרה
עֹובד צרה ּבעת הּמתּפּלל לכ עלמא, ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָֻלכּלי
ּכן ּׁשאין מה ׁשּיענּוהּו, וראּוי יתּבר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָהּׁשם
ׁשֹואג רק ,יתּבר להּׁשם מתּפּלל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָּכׁשאינֹו
להּׁשם קֹורא ואינֹו לּבֹו מּכאב ְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַּומתאּנח
הּׁשם ׁשּיענהּו ראּוי אינֹו וּדאי ּכלל, ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָיתּבר
עינֹו נסּתם עבֹודה מרב אם רק ,ְְֲִִִֵֵַַַָָֹיתּבר
להבין לב לֹו ׁשאין עד וׂשכלֹו ודעּתֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָולּבֹו
ּפטריּה רחמנא אנס ,יתּבר להּׁשם ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלקרא
והינּו .יתּבר להּׁשם צֹועק ּכאּלּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָונחׁשב
אל נאמר ולא 'וּיזעקּו', וכן סתם, ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָֹ'וּיאנחּו'
את ׁשּמעביר והּדחק הּלחץ מּגדל ּכי ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹה',
ׂשמּו לא קֹונֹו, ּדעת ועל ּדעּתֹו על ְְַַַַַָָָָֹהאדם
ּכצֹועק סתם רק ה', אל לצעק לּבם ְְְִִֵֶֶַָָֹאל
ׁשועתם 'וּתעל כן ּפי על אף לב, ְְִִֵֵֵַַַַַַָָמּכאב

מ האלקים מןאל לֹומר רצה העבֹודה', ן ֱֲִִִֶַָָָָָֹ
והבן ּתפּלה, זֹו עבֹודה שמות)ּבחינת :(פרשת ְְְֲִִֵַָָָ

àאח"ב Ł"עד ü"צâְְֲַַַַ

ט!ב י!ם 8ְ!ספ!ת
זיע"א הלר ליפמן ט�ב י�ם ְִִֶֶַַרי

'דצ' – יה&דה ר)י סימני לקרא ְְִִִִֵֵַָָָֹי�
)אחב' ְַַַָעד�

äðLaלפ"ק ּבקראק"א ּפה הּגדֹול ּבׁשּבת זּו ÀÈÈְְִַַָָָָֹ
הקׁשיתי הּכנסת ּבבית ׁשּדרׁשּתי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָּבּדרּוׁש
ולכן מׁשמעּות, ׁשּום אּלּו ּבתבֹות ְְְֵֵֵֵֶַָָׁשאין
ּבאחב', עדׁש דצ' לקרֹותן לי ְְְִִִִֶַַַָָָנראה
ׂשמחת אֹומר, הקב"ה ּכאּלּו ְְְְִִֵַָָָּומׁשמעּותן
ואל"ף ׁשעי"ן חרב, ּבאבחת ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָּכׁשאדּוׁש



החסידות  פניני פסח |אוצר של הגדה

לה 

אחת, ּבתבה אֹותּיֹות ׁשּתי וכן ְְְְְִִִֵֵֵַַַָמתחּלפין.
ו'עדׁש' ּכׂשב. – ּכבׂש ׂשלמה, – ׂשמלה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָּכמֹו
ּתדּוׁש 'ּבאף י"א ג' ּבחבּקּוק ּפסּוק ׁשם ְֲֵַַַַָָעל
כ"א ּביחזקאל ּפסּוק ׁשם על ּו'באחב' ְְִִֵֵֶַַַָּגֹוים'.
אינּה ׁשהתי"ו רׁש"י ּופרׂש חרב', 'אבחת ְִִֵֵֶֶַַַַָָָכ'

לסמיכה אּלא ּבאה ולא מ"ד)יסֹוד פ"ה :(אבות ְְְִִֶָָָָֹ

ח!תם ִֵָ,8&חי
זיע"א איחצירא יעקב ֲִִֵַַַַָֹרי

האב!ת לזכ&ת רמז )אח"ב עד"� ְְְֲִֶֶַַַַָָ(צ"'

C"öc,תק"א ּגימטרּיא ּבאח"ב עד"ׁש ÀÇְְֲִִַַַַָ
תק"ב, חּייהם ימי היּו ְְֵֵֶַָָָוהאבֹות
לאבֹותינּו ׁשעמדה היא האבֹות ּדזכּות ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹלרמז
ּבּזהר ׁשאמר ּוכמֹו מּמצרים, ׁשּיצאּו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹולנּו

לז:)הּקדֹוׁש ּבכחֹות(ח"ב קׁשרים עׂשּו ּדמצרים ְְְְִִִַַָָָֹ
מּמצרים, יׂשראל יצאּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻהּטמאה
ּכמֹו ׁשלׁשה, על היּו ׁשּלהם הּקׁשרים ְְְְִֶֶַַָָָָָֹוכל

ז)ׁשּנאמר יד ּובזכּות(להלן ּכּלֹו', על 'וׁשלׁשם ְְֱִִִֶֶַַָֻ
הּללּו, קׁשרים ׁשלׁשה הּתרּו העֹולם ְְְֲִַָָָָָֹֻאבֹות
ׁשאמר וזהּו אחד, קׁשר הּתיר אחד ְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָּכל

כד) ב את(שם ּבריתֹו את אלהים ְְֱִִִֶֶַֹֹ'וּיזּכר
רמז וזה יעקב'. ואת יצחק את ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹאברהם
עם ּדהּסימנים הּללּו, ּבּסימנים יהּודה ְְִִִִִִִַַַָָָָרּבי
האבֹות. זכּות לרמז תק"ב, ּגימטרּיא ְְְִִִֵַַָָָֹהּכֹולל
לרמז לׁשלׁשה, הּללּו סימנים חּלק ְְְִִִִִִֵַָָָָֹֹּולפיכ

האבֹות: ְָָָֹׁשלׁשה

הAרד ְְִֵַָ)גדי
זיע"א איחצירא יעקב ֲִִֵַַַַָֹרי

ואזהרה רמז )אח"ב עד"� ְְְְֲֶֶַַַַַָָ(צ"'
ה�,לת ולגרם לחטא �7א ְְְְֲִִֶַַַַָֹֹֹל)ר�!ת

ְַָה"ד&�ה

àáּבני להזהיר הּׁשלֹום עליו יהּודה רּבי Èְְְְִִֵַַַָָָָ
ּדהחֹוטא מּׁשּום מּלחטא, ׁשּיּזהרּו ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹיׂשראל
להרים אחרא סטרא ׁשהיא לּפֹוׁשעים יד ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָנֹותן
יׂשראל ּבני ויׂשימּו ּתּׁשפל, והּקדּׁשה ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָֹֻראׁש,

ּובזה הראׁשֹון, אדם חטא ּגרם ּכּמה ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָעיניהם
מּלחטא. נזהרים ְְֲִִִִַָֹיהיּו

äæå,נדרׁשים ּדכ ּבאח"ב, עד"ׁש "ּבדצ רמז ÀÆְְְְֲִִִֶֶַַַַָָ
ּפרּוׁשֹו, והכי ח"ב. א"ב ש"ך צ"ד ְֵֵָד"ע
מ'ּצד ּנמׁש מה עיני ּבין וׂשים ל ְְְִִִֵֵֶַַַָ'ּדע'
ידי ועל אֹותם מגּביר ׁשהחֹוטא ּדינים ְְְִִִֵֵֶַַַָש"ך'
חטא האֹות ל וזה הּקלּפֹות, מתּגּברים ְְְְְְִִִֵֶֶַַָזה
אדם חטא ּדהינּו חב', 'אב זהּו הראׁשֹון ְְְִֵֶַָָָָָָָאדם

הע אב ׁשהּוא ּגרםהראׁשֹון ּכּמה ּדע ֹולם, ִֶַַַַָָָָָ
חטא. לידי לבֹוא ׁשּלא נזהר ּתהיה ּובזה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹחטאֹו

éàּבאח"ב ש"ך, צ"ד ד"ע הכי קרינן נמי Äְֵֵֵַַַָָָ
הן, קלּפֹות ּדי"א ּדידּוע ּבי"א. ְְְְְִִִֵַַָָּגימטרּיא
ּׁשאדם ּבמה ּתלּוי ׁשּלהם והּׁשליטה ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹוהּתגּברת
צ"ד ד"ע וזהּו ּדינים. ש"ך ּומגּביר ְְִִִֵֶַחֹוטא
'צד מגּביר ּכׁשאּתה ל 'ּדע' ּדהינּו ְְְְְִֶַַַַַָש"ך,
'ּבי"א' ּוגבּורה ּכח עׂשית הרי ּדינים, ְְֲִִִֵַָָָֹש"ך'

ּבאח"ב: ּגימטרּיא ׁשהם ְְְִִִֵֶַַַָקלּפֹות

את äלנ נתן ולא סיני הר לפני äקרבנ äêְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹא
äנçâ ֵַַָהõôרה

ע!לם 3ְַָֻא7ת
זיע"א אז�לאי דוד י�סף ח'ים ִִִֵַַַַָרי

,סקה סיני להר י�ראל ְְְְְִִִֵַָָָָָ)התקרב&ת
הרא�!ן אדם חטא ונתקן ְְְֲִִֵַָָָָָֻזהמתן
ה8!רה להAיג מ&כנים הי& ְְִִֵַַַָָָָ&מעצמם

änkׁשבטי"ם עלּו ׁשּׁשם מׁשּתּפכֹות דּיֹות ÇÈְְְְִִֶַָָָ
אׁשר ּבסב"ר ּתחּכמני, ּבּׁשב"ט ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַֹֹמׁשכי
אלהים קרבת מֹועלת אי סֹוברי"ם, ְְֱִִִֵֵֶֶַֹהם
ּבענּיּותנּו עּתה והן הּתֹורה. ּבמקֹום ההר ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָנגד
הּנה ּכי אפׁשר. ּבדר מּלתא ּבּה ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָנימא

חז"ל קמו.)אמרּו הר(שבת קריבת ידי ּדעל ְְְְֲֵֵַַַַָ
אדם חטא ונתקן זהמתינּו ּפסקה ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָֻסיני
הראׁשֹון אדם ּדכׁשּנברא וידּוע ְְְִִִִֶַָָָָָָהראׁשֹון.
יֹודע ׁשהיה ּובינה חכמה רּוח עליו ְְִִֵֶַַַָָָָָָָנׁשּפע
על אמרּו ּכבר ּגם הּׁשרת. מּמלאכי ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָיֹותר

ע"ה אבינּו א)אברהם סא ׁשּתי(ב"ר ׁשהיּו ְְִֵֶַָָָָ
רּבנין. ׁשני ּכמֹו נֹובעֹות ְְְְִִֵַָָּכליֹותיו
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לו 

äæå'סיני הר לפני קרבנּו 'אּלּו ׁשאמרּו ÀÆְְְִִִֵֵֶַָָָ
אדם חטא ונתקן זהמתינּו ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֻׁשּפסקה
ׁשפע נׁשּפעים להיֹות מּוכנים היינּו ְְִִִִִִֶַָָָָהראׁשֹון
עליו אבינּו אברהם ּדגמת מעין וקדֹוׁש ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֻעליֹון
וכל חכמה, נֹובעֹות ּכליֹות ׁשּתי ׁשהיּו ְְְְְֵֶַָָָָָָהּׁשלֹום
ׁשּנפלּו הּקדּׁשה ניצֹוצי לברר והּמצֹות ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֻהּתֹורה
ניצֹוצין. ּומרפ"ח הראׁשֹון, אדם ְְִִִֵֵָָָּבחטא
אדם חטא נתקן ּכבר הּזהמא ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֻּוכׁשּפסקה
ּכי ּבגלל מבררין היינּו והרפ"ח ְְְְִִִִִַָָָָהראׁשֹון,
רּבנּו מׁשה ּבאמצעּות ּובפרט חֹוצץ ּדבר ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָֹאין
הּתֹורה ּבנתינת צר היה ולא הּׁשלֹום, ְְִִֶַַַָָָָָָֹֹעליו
יֹודעים והיינּו נׁשּפעים היינּו מעצמינּו ְְְְִִִִִִֵֵַָָָּכי
היטב: ודק ניצֹוצֹות, רפ"ח ּומבררין ְְְִִֵֵַָָֹהּתֹורה

ŁלŁה אמר êŁא éל אõמר היה áמליאל ְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹרàן
äêוא ,õבתõח ידי יצא לא ïàסח äêא ְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹדברים

äמרõר מðה ïֶַַָָסח

העין ְִִַַָמראית
זיע"א אז�לאי דוד י�סף ח'ים ִִִֵַַַַָרי

�'$ח' העלי!נה �)/ר�בה ל'פה' ְְְֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָרמז
י�ראל על ס>ג!ריא ְְְִִֵֵֵַַָָול/ד

øLôàז"ל אפרים רּבנּו ׁשּכתב ּבּמה לרמז ÆÀÈְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
– 'ּפסח' ּכי הּתֹורה, על ְִֵֶַַַָּבפרּוׁשֹו
הּקדֹוׁש לפני 'סח' ׁשּבּמרּכבה 'ּפה' סח', ְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָ'ּפה
ּכי יׂשראל, ּגאּלת עת הּגיע הּוא ְְִִִִֵֵַַָָֻּברּו
על סּנגֹוריא מלּמדין ׁשּבּמרּכבה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָאֹותּיֹות
ׁשּיאמר צרי זה ּולרמז עכ"ל. ְְִִֵֶֶֶֶַָָֹיׂשראל,
טֹוב הליצּו ּבּמרּכבה אׁשר ּכׁשם ְְְֲִִֵֵֶֶַָָּבפיו,
רמז מּצה', סח 'ּפה רמז וזה ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָוסּנגֹוריא.
ׁשהּוא ה'ּמרֹור' על סּנגֹוריא ולּמד ְְְִֵֵֶַַַַָָָֻלּגאּלה,
ועֹוד לגֹואלם. וצרי חּייהם ׁשּמררּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָהּגלּות
הויה אהיה ׁשּימׁשכּו העתידה לּגאּלה ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַָָָָָֻֻרמז

לּׁשכינ סח, ּגימטרּיא ּפ"האהיה, וזהּו ה, ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָ
ימׁשכּו הּכֹולל עם אלהים ּגימטרּיא ְְְֱִִִִֵֶַַָֹֻׁשהּוא
מּצה ׁשהיא לּׁשכינה אהיה הויה ְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָאהיה
לצּיֹון ּובא מות ּגימטרּיא מרֹור ְְְְִִִִֵֶַַָָָָויתּבּטל

ּבימינּו: ּבמהרה ְְִֵֵֵָָּגֹואל

מה äŁם על אõכלים äאנŁ äז ְִֶַַָָָמðה

אמת �פתְֱֶַ
זיע"א מג�ר ליי יה�דה ְִִֵַָרי

מצות לד!ר!ת /ק�מים י�ראל ְְְְְְִִִֵֵַַָ)ני
�מחה( מ6ה ְְֲִִַַָָאכילת

÷eñtaׁשכמם על כּו' צררֹות 'מׁשארתם ÇÈְְְֲִִַָָֹֻ
הּמצוֹות מחּבבין ׁשהיּו .(מכילתא)כּו'', ְְְִִֶַַָ

ּבּה ׁשּנצטוּו ראׁשֹונה מצוה היה ּכי ְְְִִִִִֶַָָָָָלהיֹות
הכנה היה וזה ּבׂשמחה, וקּבלּוה ְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָיׂשראל
ּבעׂשּית ׂשמחה להרּגיׁש ׁשּיּוכלּו הּדֹורֹות ְְְְְֲִִִֶַַַַָָלכל
ּגדֹול, ּדבר הּוא מצוה ׁשל וׂשמחה ְְְְִִִֶַָָָָָָהּמצוה.
וידעּו זֹו. ׂשמחה ּבכח האדם ּכל ְְְְְִִֶַַָָָָָָֹׁשּנתקן
ּכדי היה הּגאּלה ּכל ּכי היטב יׂשראל ְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻּבני
הּׂשמחה עּקר והיה ה', עבדי ּבכלל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּיּכנסּו
ּבכלל להּכנס ׁשּזכּו ידי על ּבהּגאּלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּלהם
צבאֹות ּכל 'יצאּו ׁשּנאמר ּכמֹו ה', ְְְְֱִֵֶֶַַָָעבדי
ּבׂשמחה, מצֹותיו על לקּבל ׁשכמם והּטּו ְְְְְְִִִִֵַָָָֹה'',
לדֹורֹות יׂשראל ּבני מקּימים ּכן ּגם ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָולכן
ּכמאמר ּבׂשמחה, ּפסח ּבליל מּצה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָמצות

ז"ל קל.)חכמינּו ּבׂשמחה(שבת ׁשּקּבלּו מצוֹות ְְְְֲִִִֵֶַָָ
ּבׂשמחה עֹוׂשים בא)עדין :(פרשת ְְֲִִִַָ

נעם ְִֵַֹאמרי
זיע"א מדז'יק�ב מאיר ְִִִִֵַרי

מ6 )אכילת מר3י�ים קד&�הצ(יקים ה ְְֲִִִִִַַַַַָָ
מס�עת ה/6ה העם &להמ!ן ְְְִַַַַַַָָָָָָה>פלאה

מה�צר ְִֵֵֵֶַָלה>צל

äàøðיֹומא ּבמּסכת ז"ל אמרם לפי לפרׁש ÄÀÆְְְֲִֵֶֶַַָָָָ
'לחם'(עה.) הּמן אצל (שמותּכתיב ְִֵֶֶֶַָ

ד) 'עּגֹות'טז ּוכתיב ח), יא ּומתרץ(במדבר , ְְִֵָֻ
הרי עּגֹות. לבינֹונים לחם, לּצּדיקים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻהּגמרא,
מעּגֹות. ּגדֹולה יֹותר מדרגה הּוא ְְְֵֵֵֶֶַָָֻּדלחם
ּגם נקראת מּצה מצות אׁשר מצינּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָוהּנה

עני' 'לחם ּבׁשם ג)ּכן טז ונקראת(דברים , ְְְִִֵֵֵֶֶֹ
מּצֹות' 'עּגֹות ּבׁשם לט)ּגם יב .(שמות ְֵַַֻ

àeäåמֹוחין מרּגיׁשין הּגדֹולים ּדהּצּדיקים Àְְְִִִִִִַַַַ
אכילת ּבׁשעת נפלאה ּוקדּׁשה ְְְְֲִִִִַַָָָֻּגדֹולים
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לז 

אבל 'לחם'. ּבׁשם נקראת ּכן על ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָמּצה,
זה ּכל ועם ּכלל, מרּגיׁשין ׁשאינם ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהּבינֹונים
ּבזה, הּבֹורא מצות מקּימין ּפנים ּכל ְְְִִִֵֶַַַַָָָעל
ׁשאינֹו ּבזה ּפנים ּכל על מּצה ּכן ּגם ְְִֵֵֶֶַַַָָָוהּוא
לא ּכי מּצֹות 'עּגֹות ׁשּכתיב וזהּו ְְִִֵֶֶַָֹֻחמץ,
'עּגֹות', ׁשּנקראת הּבינֹונים אצל הינּו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָֻחמץ',
ּכל על זה ּכל עם ּגדֹולה, הארה אינּה ְְִֵֶֶַָָָָָָוזֹו

חמץ. אינֹו ִֵֵָָּפנים

äpäåלעזר צריכין אינם ּגמּורים הּצּדיקים ÀÄÅְְְִִִִִֵֵֶַַָ
לּבם ּכי הּיצר, נגד ּכביכֹול ְֱִִִִֵֶֶֶַָָֹאלקי
הּבינֹונים אבל מהם. הּיצר ונעקר ּבקרּבם ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָחלל
לחטא, קרֹובים והּמה מחצה על מחצה ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהם
לעזר להם עֹומד הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ְֵֵֶֶֶַַָָָרק
מּצֹות 'עּגֹות ּבבחינת והּמה להחמיץ, ְְְְִִִֵֶַַַָֹֻׁשּלא
אלקי עזר הּוא ׁשּזה הינּו, חמץ', לא ְֱִִֵֵֶֶֶַָֹֹּכי
וידּוע ּגמּור. חמץ ּפנים ּכל על יהיה ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

ז"ל סא:)אמרם ּבינֹונים',(ברכות אנּו 'ּכגֹון ְֲִֵַָָָ
ּבינֹוני, עצמֹו להחזיק צרי אדם ּכל ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָאׁשר
זּו 'מּצה וזהּו אני. צּדיק יאמר מי ְֲִִִִֶַַַָֹּכי
ׁשּלא ּבינֹוני ּבבחינת רק הּוא אֹוכלין', ְְִִִִֵֶֶַַָֹׁשאנּו
הּקדֹוׁש עליו ׁשּנגלה ידי על להחמיץ ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהסּפיק
יחמיץ ׁשּלא לֹו למׁשען ויהי הּוא ְְְְִִִֶַַָָֹּברּו
מהּפסּוק ראיה ׁשּפיר מביא ּכן על ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָלגמרי,
ׁשּזה וכּנ"ל, חמץ', לא ּכי מּצֹות ְִֵֶֶַַַָֹֻ'עּגֹות

מּצֹות': 'עּגֹות ּבחינת נקראת ְְִִֵַַֻהּוא

להחמיץ äתינõאב Łל àצקם 'äכ הסïיק êŁְְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹא
Łõדñה הëלכים מלכי üמל עליהם ìŁגלה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעד

הäא üäרàָ

ו�מ� ֶֶָָמא!ר
זיע"א ע��טיין קלמן קל�נימ�ס ְְְְִִֵֶַַָרי

�7א לאב!תנ& הקב"ה �$�ע ��םְֲִֵֵֵֶֶַַֹ
�7א ס!מכין אנ& �ן )צקם ְְְִִֵֵֶַָָֹיחמיץ

חמץ ח�� לנ& ְֲֵֵַָָיהא

ävî'– מה' ׁשּום על אֹוכלים ׁשאנּו זּו ÇÈְִֶַָָ
מּצה לאכֹול אפׁשר אי ְֱֵֵֶֶַָָּפרּוׁש,

הּוא ּגדֹול ּדבר הלא וּדאי, מׁשּמרת ְְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשּתהיה
ּוכלל ּכלל חׁשׁש ׁשּום ּבֹו יהיה ׁשּלא ְְְְֲִֶֶַָָֹֹמאד
לקּים אפׁשר ואי חמץ, מּמּׁשהּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָאפילּו

ּכתּקּונּה. זּו ְְִִָָמצוה

øîàåׁשל ּבצקם הסּפיק ׁשּלא ׁשּום 'על ÀÈÇְְִִֵֶֶַָֹ
סֹומכין ׁשאנּו לֹומר רצה – ְֲִֵֶַָָָאבֹותינּו'
ׁשּום מּצה ּבמצות יהיה ׁשּלא ּבעזרנּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹׁשה'

ית הּׁשם ׁשעזר ּכמֹו אבֹותינּוחׁשׁש, את ּבר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָ
ּבאפׁשרי היה לא ׁשאז הגם מּמצרים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבצאתם
ּכהלכתֹו מחּמּוץ לׁשֹומרּה ּוכלל ּכלל ְְְְְְִִֵֶָָָָָלהם
לקּים לנּו יעזר ׁשהּוא ּבה' נבטח אנּו ּכן -ְְֲִֵֵֶַַַַָָֹ

ּכהלכתּה: מּצה ְְְִִַַָָָמצות

ו�מ� ֶֶָָמא!ר
זיע"א ע��טיין קלמן קל�נימ�ס ְְְְִִֵֶַַָרי

לחם �אכל& מאב!תנ& ללמד ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָֹעלינ&
8או!ת �&נת ללא 8ְֲֵַַַָָֹפל

eðéeèöðּתפל ׁשהּוא עני, לחם ּבפסח לאכל ÄÀÇÅְֱִֵֶֶֶֶֶַָֹֹ
לּכּונה ּתּקּון, ׁשּום ּובלי מלח ְְִִִֶַַַָָּבלי
אחר אדם יּמׁש ׁשּלא להֹורֹות ְִֵֶַַַָָָֹֹהּזאת,
נקראת ולכן הּמדּמֹות. אדם ּבני ְְְְֲִֵֵֵַַָָָֻּתענּוגֹות

עני' 'לחם ג)הּמּצה טז ׁשהעני(דברים מּפני , ְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
ויחמד, יתאּוה אׁשר מאכל לבחר ּבידֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹֹאין
הּבלּתי אף ּבידֹו הּבא מן לאכל ְְְֱִִִֶַַַָָָֹֻּומכרח
מּצה אֹוכלין אנחנּו ּגם ּכן לחּכֹו, ְְְֲִִֵֵַַַָָערב
הּמתֹוק לנּו ׁשוה ׁשּיהיה מתּקן, ּבלּתי ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻמעּסה
לעבֹודתֹו נפׁשנּו לקּיּום רק מתֹוק, ְְְֲִֵֵֶַַַָָואינּנּו
אכילת ידי על עצמנּו ּונקּדׁש ׁשמֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָיתּבר
ימי ׁשנה ׁשבעים לנגד ימים ׁשבעת ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָמּצה
הּצר ׁשּמן זה ידי על ׁשּנדע ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹׁשנֹותינּו,
ּומאויו. העֹולם חמּדת ּכל מּנגד ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָלהׁשלי

äæåׁשאנּו זֹו 'מּצה הּזה ּבּמאמר לנּו רמז ÀÆֲֶֶַַַַַָָָָָ
הסּפיק ׁשּלא וכּו' מה ׁשּום על ְְְִִִֶַָֹאֹוכלין
ׁשאנּו ּפרּוׁש להם', עׂשּו לא צידה וגם ְֵֵֶֶַָָָָֹכּו'
זֹו ּבמדרגה ׁשהיּו מאבֹותינּו מּוסר ְְְֲִֵֵֵֶַָָָלֹוקחין
צידה להם להכין ּתאותם אחר נמׁשכּו ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
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לח 

עּוגֹות ּבצאתם אכלּו רק וערבה, ְְְֲֵֵֶֶַַָָָֻמתּקנת
אנח ּכן ּתּקּון, ּבלי ּכמעׂשיהםמּצֹות נעׂשה נּו ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַ

הּתאוֹות הׁשליכּו ׁשאבֹותינּו ׁשּכמֹו ְְֲֲִִֵֶֶַַוכו',
לפעל מגּמתנּו אנחנּו ּגם ּכן ּגיום, ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָֹאחרי
עצמנּו ׁשּנרּגיל הּמּצה אכילת ידי על ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָזה

הּתאוה. ּכח ּולׁשּבר החמרּיּות ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹלזּכ
äæìeהּפסח לאכל יתּבר הּׁשם לנּו צּוה ÀÆְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ׁשאכילת ידּוע ּכי ּכן, ּגם ְֲִִִֵֶַַַָָּבחּפזֹון
לח ימּתקּו לא הערבים מעדּנים אף ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָֹחּפזֹון
להֹורֹות הּׁשלחן, ואריכת הּמתינּות ְְְֲֲִִִַַַַַַָֻּכאכילת
למּלאֹות לאכל ׁשּלא לעיל ּכנזּכר ּכן ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָֹֹּגם
יתּבר לעבֹודתֹו נפׁש חּיי לצר רק ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּתאותֹו
לכם הּזה הּיֹום 'והיה אמר וגמר ְְְֶֶֶַַַָָָָֹׁשמֹו.
לעֹולם זאת ׁשּתזּכרּו ּפרּוׁש – ְְְְִִֵֶָָֹלזּכרֹון'
ׁשהּוא ּבחּפזֹון, הּפסח לאכל נצטּוּו ְְֱִִֶֶֶַַַַַָֹמּדּוע
מּצֹות ימים 'ׁשבעת וגם הּתאוה, ּכח ְְְֲִִֵַַַַַַַָָֹלׁשּבר
הּימים ּכל לבבכם על זאת ׁשּתהיה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּתאכלּו',

בא) :(פרשת

הרב ִַָס(&ר
זיע"א מלאדי זלמן �ניא�ר ְְִִִֵַַַָרי

)ר&' ה"ד!� נת73ה מצרים ְְִִִִִַַַַָָָ)יציאת
לתכלית &בא& עצ&ם )ג7&י לי�ראל ְְְְְִִִֵַָָָה&א
התנAא&ת �ל מהם &פסקה ְְְִִֵֶַַָָָה).&ל

ְֲַָוגאוה

ìòאבֹותינּו ׁשל ּבצקם הסּפיק ׁשּלא ׁשּום Çְְֲִִֵֵֶֶָֹ
ּבלאו הרי להבין צרי כו'. ְְְְֲִִִֵַָָָלהחמיץ
ּומררים מּצֹות על נצטּוּו ּכבר נמי ְְְֲִִִֵַַַָָֹהכי
מל עליהם ׁשּנגלה ּדזה ועֹוד ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶָֹֻיאכלהּו.
וצּוּוי לילה, חצֹות אחר היה הּמלכים ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָמלכי
חצֹות קֹודם הינּו יאכלהּו ּומרֹורים מּצֹות ְְְֲִֵַַַֹֻעל
חצֹות. עד אּלא נאכל אינֹו ׁשהּפסח ְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַָָלילה,
ּכן ּגם הּוא אֹוכלים ׁשאנּו זּו מּצה ְְִֵֵֶַַָָוכן
על הּוא אי ּכן ואם ּדוקא, חצֹות ְְֲִֵֵֵַַָקֹודם
עליהם ׁשּנגלה עד וכו' הסּפיק ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹׁשם

וכו'.
ïéðòäå'מּצת ּתאכלּו 'ּבערב ּגּבי ּדהּנה הּוא ÀÈÄÀÈְְִֵֵֶֶַַָֹֹ

את 'וּיאפּו וגּבי וי"ו, חסר ְְִֵֵֶַַָֹּכתיב

בוי"ו. מלא 'מּצֹות' ּכתיב מּצֹות' עגת ְִֵֵַַַָָֹֻהּבצק
עליהם ׁשּנגלה המׁשכה זה הוי"ו ּכי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָוהינּו
ואם הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי ְְְִִֵֶֶַַַָָָמל
ּׁשּכתּוב מה הא', מּצה, ּבחינֹות ב' היה ְִֵֶַַָָָָָּכן
ּדקֹודם מּצה ׁשהיא מּצת' ּתאכלּו ְְִֵֶֶֶַַָָֹֹ'ּבערב
מה והּב', וי"ו. חסר 'מּצת' והיא ְְֲִֵַַַָֹחצֹות,
והיא מּצֹות' עגת הּבצק את 'וּיאפּו ְִֵֶֶַַַָָֹֹֻּׁשּכתּוב
ּדהינּו בוי"ו, מלא והּוא חצֹות ׁשאחר ְְְֲֵֶַַַַַָָהּמּצה
ׁשּנמׁש ּכמֹו והּנה וכו'. עליהם ׁשּנגלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָאחר
ּגׁשמי, מּלחם הּׂשכלית לּנפׁש סתם ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָחּיּות
לדעת חּיּות ּבפסח מּצה מאכילת נמׁש ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָּכ
ּבחינת הּוא החמץ ּכי והענין אלקית. ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהּנפׁש
ּומגּביּה ועֹולה ׁשּתֹופח והתנּׂשאּות, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָהגּבהה
ּבּה אין זּו מּצה ּכן ּׁשאין מה עצמֹו, ְֵֵֵֶֶַַַָָאת
חמץ ה', ּבעבֹודת כן ּוכמֹו הגּבהה. ְְֲֵֵַַַָָָׁשּום
מה הּקלּפה, וגּסּות התנּׂשאּות ּבחינת ְְְְְִִִַַַַַָהּוא
ּבחינת והכנעה ׁשפלּות ּבחינת מּצה ּכן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָּׁשאין

וכו'. רצֹונ ְְֵַּבּטל
íðîàקֹודם מּצה ּבאכילת ּתחּלה נצטּוּו ÈÀÈְְֲִִִֵַַַַָָ

ּתאכלּו 'ּבערב ׁשּכתּוב ּכמֹו ְְֲֶֶֶָָֹחצֹות
וׁשפלּות והכנעה רצֹון ּבּטּול ׁשהּוא ְְְְִִֶַַָָָֹמּצת'
ההכנה ׁשּזהּו ּתּתאה יראה מּבחינת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָהּנמׁש
הּנמׁש עּלאה ויראה הּגּלּוי לבחינת ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָוהּכלי
ּבחינת והּנה וכו'. חצֹות אחר להם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָּומתּגּלה
'ּוׁשמרּתם ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשּמּור צריכה זּו ְְְְִִֶֶַַָָָמּצה
החיצֹונים מן לׁשמר ּדהינּו הּמּצֹות' ְְְִִִִֶַַַַֹאת
הּגּסּות ׁשהּוא חּמּוץ לבחינת לבא ְִִִֶֶַַַָֹֹׁשּלא
ּתּתאה יראה ּבחינת להיֹותֹו והינּו ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָוהתנּׂשאּות,
ׁשאחר זּו ּדמּצה הּבּטּול ּבחינת אבל ְְֲִִֶַַַַַָָוכו'.
עּלאה ויראה אמּתי ּבּטּול ּבחינת הּוא ְְְֲֲִִִִִִַָָָחצֹות,
מהּדעת ּׁשּלמעלה מה ּגּלּוי מּבחינת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָׁשּנמׁש
ּכן ועל וכו'. ּבנפׁשם אז ׁשהאיר ְְְִֵֵֶַַַָָָֻהּמּׂשג
מחּמּוץ ׁשּמּור צריכה אין זּו מּצה ְְִִִִֵֵַַָָּבחינת

ׁשה מאחרּכלל והּגּסּות, הּיׁשּות ּבחינת ּוא ְְְִֵֵֶַַַַַַָ
ּכלל ויניקה אחיזה ּבחינת לחיצֹונים ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָׁשאין

וכו'. זּו ְִִָמּבחינה
eäæåאבֹותינּו ׁשל ּבצקם הסּפיק ׁשּלא ענין ÀÆְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹ

להחמיץ ּביכלתֹו ּדאין כו', ְְְְְְִִִֵַַֹלהחמיץ
מלכי מל ּדבחינת הּגּלּוי עצם מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּכלל
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אף ולכן וכו', עליהם ׁשּנגלה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָהּמלכים
אף לרעמסס ּבאם עד מּמצרים ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָֹּבהליכתם
ּבצרּוף מקֹום מּכל ,הּדר קפיצת להם ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיה
הּבצק ׁשהא וּדאי לאפֹות, אׁש ׁשהּציתּו ֱִִֵֵֶֶַַַַָָָעד
לא זה ּכל ועם חּמּוץ ׁשעּור מּכדי ְְִִִִֵֵֶָֹיֹותר
הּמֹורא ער ׁשּלפי הנ"ל, מּטעם ְִִֵֵֶֶַַַָָחמץ,
ההתנּׂשאּות העּדר היה ּכן ׁשכינה ּדגּלּוי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָהּגדֹול
ּגדֹול מל לפני מׁשל ּדר על ְְִִֵֶֶֶֶַָָָלׂשאֹור.
וכל ּבמאד. הרּוח ּגס ׁשהּוא מי ּגם ְְְִִִֵֶַַַַָָֹיתּבּטל
ּבגלּות אז יׂשראל ׁשהיּו ּבזמן ּדוקא הּוא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָזה
עדין, ּומצֹות ּתֹורה להם היה ולא ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹמצרים
הּגּלּוי ּבחינת לקּבל ּביכלּתם היה לא ּכן ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹעל
ויראה ּבּטּול ּבחינת ּבהם ולהיֹות ְְְְְִִִִֶֶַָָָהעצּום
ׁשּקּבלּו לאחר אבל וכו'. חצֹות קֹודם ְְֲֲִִֵֶַַָָָעּלאה
ּבכל והרי סיני, ּבהר ּומצֹות ּתֹורה ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָיׂשראל
ממׁשיכים הּפסח קֹודם ּגם ּכּלּה ְִִֵֶַַַַַָָָֻהּׁשנה
על ּומצוֹות ּתֹורה ידי על אלקּות ְְְֱִִֵַַָָֹהּמׁשכּות
חצֹות קֹודם אֹוכלים ׁשאנּו זּו ּבמּצה ּגם ְְֲִֵֵֶַַָָּכן
מּבחינת ׁשכינה ּגּלּוי לקּבל אנּו ְְְְִִִִִֵַַָָיכֹולים
אחר הּמלכים מלכי מל עליהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנגלה

וכו'. ֲחצֹות

eäæåׁשאנּו זּו 'מּצה ּבהּגדה ׁשאמר ÀÆְֶֶַַַָָָָָ
אנּו וכו', מה' ׁשּום על ְִַָָאֹוכלים
ּכן אם ּומצוֹות הּתֹורה לנּו נּתן ְְִִִֵֶַַָָָׁשּכבר
חצֹות ּדקֹודם זּו מּצה אכילת ענין ְְֲֲִִֵַַַָָמהּו
וכו', הסּפיק ׁשּלא ׁשּום על ּומׁשּני ְְְִִֵֶַַַָֹּדוקא,
ּפי על אף ׁשּלנּו מּצה ּדאכילת ֲִִֵֶַַַַַָָּפרּוׁש
ּדוקא, חצֹות קֹודם אֹותּה אֹוכלים ְְֲִֵֶַָָָׁשאנּו
מּבחינת ּכן ּגם ּבּה נמׁש מקֹום ְְִִִִֵַַָָָָמּכל
הּבּטּול ּבחינת ׁשהיא הּב' מּצה ְְִִִֵֶַַַַַַָּומדרגת

להחמיץּומֹור הסּפיק ׁשּלא עד ּגדֹול א ְְְִִִֶַַָָֹ
מל עליהם ׁשּנגלה הּגּלּוי מּבחינת ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָוהּוא
אֹור ּגּלּוי ׁשהּוא ּוגאלם הּמלכים ְְְִִֵֶַַָָָמלכי
מעלה ׁשּלמעלה הּוא ּברּו סֹוף ְְְֵֶַַָָָאין

וכו': ְְְִֵַמהׁשּתלׁשלּות

מה äŁם על אõכלים äאנŁ זה ְִֶֶַָָָמרõר

�כרAי ְִֵָָ)ני
זיע"א מדינ�ב אלימל/ צבי ְֱִִִִִֶֶַרי

י�ראל הבינ& מצרים ְְִִִִִִֵֵַַָ)יציאת
&�ויז יצרם �נע�� �די היה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ�ה0ע)&ד

ה8!רה א!ר ְֵַַָלק)ל

äpäהרֹופא הּנה ּבחליֹו, ּכׁשהּוא החֹולה ÄÅְְְִֵֵֶֶַָָ
הּמרים סּמים לֹו ונֹותן עּמֹו ְְִִִִֵֵַַַָמׁשּתּדל
יכּבד ּכבד ּוכמּׂשא ּבטֹובתֹו, וׁשּלא ּכרחֹו ְְְְְְִֵֶַַַָָָָֹּבעל
למה אז מבין אינֹו ּכי החֹולה על ִִֵֵֶַַַָָָָָהּדבר
אבל ּכזה, הּתרעלה ּכֹוס להׁשקתֹו עליו ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹיתאכזר
ויקּום ּבּוריֹו על ויעמד לאיתנֹו יׁשּוב ְְְְֲֲֵֶַַַָָָֹּכאׁשר
למפרע יבין אז מׁשענּתֹו, על ּבחּוץ ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָויתהּל
ואז וחמלה, ּברחמים הרֹופא הׁשּתּדלּות ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹּגדל

והרחמן. הּנאמן להרֹופא ויֹודה ְְְְֱֲֵֶֶַַַַָָָָיׁשּבח

äæáeּבגזרת הּנה ּבכאן, ּגם הּדבר ּתתּבֹונן ÀÆְְְִִִֵֵֵַַַָָָ
חּיי את מררּו ּבמצרים הּנה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַֹהּיצר
עׂשה מה על להם מּובן היה ולא ְֲֵֶֶַָָָָָָֹאבֹותינּו
ּבּורים על ּכמעט ׁשעמדּו עד ּככה, ְְְִֶַַַָָָָי"י
הּטֹובה למפרע הבינּו מּמצרים צאתם ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָּבעת
ּבּטּול למען ׁשהיא הּמרים מהּסּמים ְְִִִִֵֶַַַַַַָָהּגדֹולה
הּבהמּיּות ּכחּיי הּגס והחּיּות חמרם ְְְְְֲִֵַַַַַַַַַָָָוהכנעת
הּוא הּזה ּולזכר החּיים, חּיי הארת ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָויּׂשיגּו
אׁשר הּגדֹולה הּטֹובה לזכר הּמרֹור, ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָמצות
החּיּות להכניע הּמעׂשים ּכל רּבֹון עּמנּו ְְֲִִִִַַַַַַַָָָּפעל

ול רּוחהּבהמּיי ּכמלאכי מּוכנים אֹותנּו עׂשֹות ְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָ
היתה לא הּזאת הּטֹובה והּנה הּתֹורה. ְְְִֵֵַַַַָָָָֹֹלקּבל
הּמלכים מלכי מל עליהם ׁשּנגלה עד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמּובנת
ּבסּדּור ּכן על ּבמצרים. הּוא ּברּו ְְְִִִֵַַַָָהּקדֹוׁש
מּצה ּפסח הּוא מצרים יציאת ּבסּפּור ְְְִִִִֶֶַַַַַַָהּׁשבח
אי"ה. יֹותר יתּבאר ועֹוד וקּצרּתי, ְְְְִִִֵֵַָָּומרֹור,

äæáeזה 'מרֹור הּתּנא ּׁשאמר מה ּתתּבֹונן ÈÆְִֵֶֶַַַַָָָ
חּיי את וכו' ׁשּמררּו ׁשּום על ְֵֵֶֶַַוכו'
מרירּות הּלׁשֹון ּדלכאֹורה וכו', ְְְֲִִֵַָָאבֹותינּו'
הוה לזה, זכר לעׂשֹות ּלן מה מּובן, ֱֲֵֵֵֶֶַַָָָאינֹו
ּולבנים. חמר לׁשעּבּוד זכר לעׂשֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶַֹליּה
הּוא מרירּות לׁשֹון יצּדק, הּנ"ל ּפי על ְְְֲִִִַַַַָאבל
ּתראה הלא חּיים, הּבעלי לטבע ההפ ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּדבר



החסידות  פניני פסח |אוצר של הגדה

מ 

והּוא אחד, חי לבעל מר הּוא אׁשר ְְֲֲֶֶַַַָָָָמאכל
להיֹות ּכי אחר, חי ּבעל ׁשל הּמאכל ְֲִִִֵֶַַַַַַָָעּקר
הּנה זה חי הּבעל טבע הפ ההּוא ֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּמאכל
ׁשהּוא אחר חי ּובבעל אצלֹו, מר ְְֵֶֶַַַַָהּוא
ּבּתֹורה, הּדבר הּוא וכן לחּכֹו, יערב ְְְְֱִִֵֶַַַָָָּבטבעֹו
הינּו החּיים מרירּות חּייהם', את ְְְְִִֵֶֶַַַַַָ'וימררּו
ּגּסּות ּבהם ׁשהיה החּיים, הפ ּבהם ֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּפעלּו
זה ידי ועל הּגׁשמּיים, חּיים ּבעלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַּכעין
הּבהמּיּות והּנפׁש הּגׁשמּיּות החּיּות ּבהם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָנתּבּטל

רּוח: ּכמלאכי רּוחנּיּות לחּיּות ְְְְֲִֵַַַָָוׁשבּו

חי י!סף ֵַע!ד
זיע"א מגדד ח'ים י�סף ְִִִֵַַַָרי

/8ק �ה/ר!ר אסטניס )חסיד ְְְֲִִִֵֶַַַָָָמע�ה
ה/צוה חביב&ת מרב ְֲִִֵַָֹל!

íéøtñî,הרּבה אסטניס ׁשהיה חסיד ּבאֹותֹו ÀÇÀÄְְְְִִִֵֶַָָָ
ּבליל ׁשאֹוכל הּמרֹור על לֹו ְְֵֵֶַַָָאמרּו
ּבֹו ּׁשּדּברּו מרֹור ּבעירֹו נמצא ׁשּלא ְְְִִִֶֶֶַָָֹּפסח,
מאד, מר אחר עׂשב לאכֹול ּומכרחים ְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָֹֻחכמים
ּדבר לטעם יכֹול ׁשאינֹו אסטניס היה ְְְְִִִֵֶָָָָָֹוהּוא
וידיעה ּכּונה ּבלא ואם מּׁשהּו, אפילּו ְְֲִִִִֶַַַָָָֹמר
ּומּיד, ּתכף ׁשּיקיא מכרח מר ּדבר ּבפיו ְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻּבא

אֹו העׂשבוׁשאלּו לאכֹול יכֹול אּתה אי תֹו, ְֱֲֵֵֶֶַָָָָ
ואמר מקיא. אּתה ואין ּפסח ּבליל הּזה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמר
ׁשהּוא ּבֹוראי מצות מקּים ׁשאני מּפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָלהם,
אינּני ונׁשמתי ורּוחי מּנפׁשי יֹותר עלי ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָחביב
מתֹוק: ׁשהּוא לי נדמה אּלא ּבמרירּות ְְְִִִִֶֶֶַַָָמרּגיׁש

äêאé õעצמ את לראõת אדם חçב ודõר õâר àְְְְִִֶַַָָָָָכל
מëצרים יצא ְִִִָָָהäא

ה>פ� ֵֶֶַָ)8י
זיע"א אז�לאי דוד י�סף ח'ים ִִִֵַַַַָרי

והי�ר התלהב&ת להרא!ת האדם ְְְְֲִֵֶַַַָָָעל
מצרים יציאת ס,&ר )עת )ית! ְְְְְִִִִֵֵֵַַַלאנ�י

àìּכאּלּו ּבלּבֹו ׁשּיקּבע ּובלּבֹו ּבמחׁשבה סּגי Ùְְְְְְִִִִִֶַַַָָ

אּלא ּבלּבֹו, וׂשמח מּמצרים יצא ְְְִִִִֵֶַַָָָָהּוא
וידעּו ׁשּיּכירּו ּבגּוף ּבהתלהבּות להראֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָצרי
וגּופֹו ׂשמחתֹו מּתנּועת ּבביתֹו הּיׁשבים ְְְְְִִִֵַַָָֹּכל
מּפסּוק ליּה ויליף ׁשמים, לׁשם עׂשה ְְִִֵֵֵֶַָָָָָׁשהּוא
זה ּבעבּור לאמר ההּוא ּבּיֹום לבנ ְְְְֲִִֵֶַַַַָֹ'והּגדּת
'עׂשה לבנֹו ׁשּבאמירתֹו ּומכרח לי', ה' ְְֲִִִֶַָָָָָָֻעׂשה
יצא: הּוא ּכאּלּו ּבתנּועה יּכירּנּו הּכר לי' ְְִִִִֶֶַַָָָה'

ונõדה וכו' ýדתõעבà וłłים ýעיר àבנין łְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָמחים
äנŁנפ ïדäת ועל äתנêאá על Łחד Łיר ýְְְְְִֵֵַַַָָָֻל

�למה 8ְְִֶֶֹֹפארת
זיע"א מרד�מסק �למה ְְְִִַַֹֹרי

8היה העתידה )3א7ה הAמחה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָֻע"ר
ה)!רא ֲֵַַַ)עב!דת

íéçîN'ו עיר –ּבבנין 'ּבעבֹודת ׂשׂשים ÀÅÄְְְְֲִִִֶַַָָ
עּקר ויהיה הּנפׁשֹות ּכל יּטהרּו ְְְֲִִִֶֶַַָָָָׁשאז
וגם הּוא. ּברּו יתּבר הּׁשם ּבעבדּות ְְְְְִִֵַַַַַָָָהּׂשמחה
וכו' חדׁש' ׁשיר ל 'ונֹודה ּכּונה, יׁש עֹוד ְְִֵֵֶַָָָָּכן
'נֹודה ּׁשאנּו מה יהיה הּׂשמחה ׁשּכל ּפרּוׁש –ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ועל ּגאּלתנּו על והֹודאה ׁשבח לתת – 'ְְְְֵֶֶַַַָָָָֻל

ּבפסּוק הּכּונה ּכן ּגם וזה נפׁשנּו. (שםּפדּות ְְְְֵֵֶַַַַָָָ
מז) הּגֹויםקו מן וקּבצנּו אלהינּו ד' ְְֱִִִֵֵֵַַֹ'הֹוׁשיענּו

.'ּבתהּלת להׁשּתּבח קדׁש לׁשם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָלהֹודֹות
הּגאּלה, על מצּפים ּׁשאנּו מה ׁשּכל ְְִֵֶֶַַַַָָָֻּפרּוׁש
,'ּבתהּלת 'להׁשּתּבח וזה להֹודֹות ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָהּוא
היׁשּועה: על והֹודאה ׁשבח לֹו לתת ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנזּכה

חדŁה Łירה לפניו ְְֲִַָָָָָֹונאמר

י�ראל ְְִִֵַָי�מח
זיע"א מאל1סנדר יצחק ישראל ירחמיאל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָרי

ה&א �א7& להר3י� צרי' �נה ְְְְִִִַָָָָ)כל
לע!בד! מתחילים ואנ& רא�!ן ְְְְִִִֶַַָ,סח

חד�ה �בר�ה ְְֲִִִַָָָָית)ר'

áúkהּקדֹוׁש שט.)ּבּזהר ּובתּקּונים(ח"ג (דף, ÈÇְִִַַַָֹ
ׂשמאלנ'.) ּבבחינת הּוא הּׁשנה ְְְִִַַָָֹֹּדראׁש
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אף הינּו מקרבת, ימין הּוא ּובפסח ְְְִֶֶֶַַַָָָּדֹוחה,
נתקרב ּבׂשמאל, הּׁשנה ּבראׁש ׁשּנּדחה ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹמי
ּביֹותר, החסדים התּגּברּות ׁשאז ּבימין, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּבפסח

תסעדני' וימינ' לו)ּבבחינת יח לכן(תהלים , ְְְִִִִִִֵֵַָָ
עּתה ּכאּלּו האֹור להרּגיׁש צרי ּפסח ְְְְִִִֶַַַָָָָּבכל
ׁשאֹומרים הּׁשנה ּבראׁש ּכמֹו ראׁשֹון, ּפסח ְְְִִֶֶַַָָֹהּוא

ּכמבּכירה' א')'חלים ליום 'ונאמר(סליחות וזהּו . ְְְְִִֶַַָָֹ
האֹורֹות נקּבל הינּו חדׁשה', ׁשירה ְְְֲִֵַַָָָָָָלפניו
מעֹולם היה לא ּכאּלּו מחדׁש ּפסח ְִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשל
הּזה ׁשּבּלילה חזקה ּובטחֹוננּו ותקותנּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּפסח,

ׁשלמה: לגאּלה נזּכה ְְְְֲִִֵֶַָָֻאנחנּו

àŁית àזמן הêל. עłה éן éהêל. Łâלמק ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָזכר
äמרõר מðה ïסח üרõé היה קçם היה Łâקëְִֵֶַַַַָָָָָָָָה
äמרõרים מõðת על ìŁאמר מה לקçם àיחד ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַַואõכל

äְֹֻיאכלה

,ת3ם י6יב ְִִַָהגש"פ
זיע"א מ6אנז יה�דה יק�תיאל ְְְִִִֵַַָרי

�אכילתנ& ה(בר ).עם נפלא ְְִִֵֵֶַַַַָָָָ)א&ר
ל'זכר' רק נח�בת �ה7לְְְִֵֵֶֶֶֶַ

äL÷מּצה רק ּכֹור היה לא ׁשהּלל ּדכיון ÈÆְִֵֵֵֶַַָָָָֹ
ה"ו-ז,ּומרֹור ומצה מחמץ פ"א רמב"ם (עיין ָ

י"ב) ס"ק תעה יעקב עֹוׂשיםחק אנּו ּגם ֲִֵַָהרי
זכר. רק ׁשּזה אֹומרים ולּמה הּלל, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָּכמעׂשה

,äàøpäåיעקב היׁשּועֹות קּוׁשית ידּוע ּדהּנה ÀÇÄÀÆְְְֲִֵַַַַָֹ
סק"ד) תע"ה מצות(סימן מקימים ְְִִִֵַאי

קיימא והא דהלל אּליּבא ּומרֹור מּצה ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָאכילת
מּׁשּום יצא לא מר ּדבר ּבֹו דּבּכרך ְְִֵֵַַָָָָֹלן
ּבאריכּות. ׁשם עּין אכילה, ּכדר ׁשּלא ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּדהוי

טּובא. ּבזה ְֱִֶֶָָוהאריכּו

úòëåידּוע ּדהּנה ּבפׁשטּות, לי נראה ÀÈÅְְְְִִִֵֶַַָ
טעם טעמּו ּׁשּלא הּצּדיקים ֲֲִִִֶַַַַַַָֹמּמעלת
ּבטעּות ּפעם אכל זי"ע אאמו"ר וכ"ק ְֶַַַָָֹאכל,

ּבׂשר,קער ׁשל מרק ׁשּזה ּבחׁשבֹו נפט ׁשל ה ְְְְְֵֶֶֶֶָָָָָָָ
ׁשּבית ּבזמן מדרגתם היה ׁשּזה לֹומר ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָויׁש
הּמּצה היה לא ּומּמילא קּים, היה ְִִֵַַַַָָָָָָָָֹהּמקּדׁש

ּכריכת מחמת אכילה ּכדר ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹאצלם
טעם ּכלל הרּגיׁשּו ׁשּלא ּכיון ְְִִֵֶַַַָָָֹהּמרֹור,
ּבמצות חֹובתם ידי יצאּו וׁשּפיר ְְְְְְִִִֵַַַָָָהּמרירּות,
ּכן ּׁשאין מה הּמרֹור, עם ּביחד ּגם ְִֵֵֶַַַַַַָָמּצה
טעם מרּגיׁשים הרּבים ׁשּבעוֹונֹותינּו ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָעכׁשו
אם אכילה ּכדר ׁשּלא הוי מאכל, ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבדבר
ּתחּלה אֹוכלים לכן מרֹור, עם מּצה ְְְִִִִֵַָָָָאֹוכלים
ּבכדר מּצה מצות לקּים ּבנפרד ּומרֹור ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמּצה
ּביחד ואֹוכלים ּכֹורכים ּכ ואחר ְְְְְֲִִִַַַַָָאכילה
רק ׁשּזה אֹומרים ולכן ּכהּלל, למקּדׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָזכר
ּדאכילת הּמצוה עּקר מקימים היה ׁשאז ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָזכר,

והבן: הּמרֹור, עם ּבכריכה ְְִִִֵַַָָָָמּצה

ֲִָאפיקõמן

החכמה ְֲַַַָָמאמר
זיע"א ל�צאט� ח'ים מ�ה ִִֶַַָֹרי

ה"ד&�ה ר�ם )נ& מ!תיר ְֲִִֶַָָָָֹהאפיק!מן
ה0נה ְַָָָלכל

úéfkהּמזֹון להמׁשי הּוא ׁשאֹוכלים, הּמּצה ÇÇÄְְְִִֶַַַַָָ
ׁשּזכרנּו, טֹוב הּיצר הּמחזיק ְְֲִֵֶֶַַַַַָָֻהמקּדׁש
צרי הּׁשנה לכל הּתּקּון ׁשּיּׁשאר ּכדי ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָאמנם
לאכֹול וׁשּלא ּכ אחר האפיקֹומן ְֱֱֲִֶֶֶַַָָָֹלאכֹול
סר הּטעם ׁשאין ׁשּכמֹו ּדבר, ׁשּום ְֲֵֶֶַַַַָָָָאחריו

מהּנׁשמה: סר האֹור אין ּכן הּפה ְִֵֵֵֶַַָָָָמן

ýחמת üפŁְְֲָֹ

אמת �פתְֱֶַ
זיע"א מג�ר ליי יה�דה ְִִֵַָרי

)הת73&ת ה3א7ה 8היה לבא ְְְְִִִֶֶַַָָָֹֻלעתיד
הר�עים )מ,לת לרא!ת ְְְְְִִִֶֶֶַָָונז�ה

ïéçúBtּכי לרמז ,חמת ּבׁשפ הּדלת ÀÄְְְֲִִִֶֶַָֹֹ
ּבהתּגּלּות, הּגאּלה יהיה ְְְְִִִֶֶַַָָֻלעתיד

ּכתיב כב)ּדׁשם יב כו'(שמות תצאּו 'לא ְְְִֵָֹ
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העתידה, ּגאּלה היא ּבקר', עד כו' ְֲִִִֶֶַַָָָֹֻמּפתח
מּפלת לראֹות רׁשּות לנּו יהיה ְְְִִֶֶֶֶַָָׁשאז

ּבפרהסיא: ְְְְִֶַָָָהרׁשעים

ֵַהêל

אמת �פתְֱֶַ
זיע"א מג�ר ליי יה�דה ְִִֵַָרי

�5כינ& על היא )פסח הAמחה ְְִִִִֶֶַַַַָָע"ר
מלכ&ת! על &לק)ל ה0ם עבדי ְְְְִֵֵֵַַַַֹלהי!ת

eììä'ּפרעה עבדי ולא ה' י:)עבדי .(ערכין ÇÀְְְְֵֵַַַֹֹ
עבד ׁשּכל עּצבֹון, מביא עבדּות ְִִֵֶֶֶַָָָּכל
לבד העבדּות, מן לצאת ּתחּבלֹות ְְְְִֵֵַַַַָָֻמבּקׁש
ׂשמחה. מביא ׁשמֹו יתּבר הּבֹורא ְְְְִִִֵֵַַַָָעבּדּות
עבדּות ׁשּקּבלּו יׂשראל ּבני ׁשל ׁשבחן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָוזה
עדּות וזה ּבּמדּבר, אחריו ורצּו ּבׂשמחה ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָה'

ׁשּכתּוב ּכמֹו ה', עבדי ּבאמת (ויקראׁשהם ְְֱֵֵֶֶֶֶַָ
נה) יׂשראלכה איׁש ּכל והרי הם'. ְֲֲִִֵֵֵַַָָָ'עבדי

עליו לקּבל ותחּבּולֹות עצֹות מיני ּכל ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָמבּקׁש
ודם ּבׂשר מל עבד הּפּו ׁשמים, ְִִֶֶֶֶַַָָָָָמלכּות
והם העבדּות, מן לברח עצֹות ְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹׁשּמבּקׁש
ּבלבד ׁשהּוא ׁשמֹו יתּבר הּבֹורא על ְְְִִִֵֵֶַַַָָעדים
עּקר ּבפסח לכן הּמלּוכה. נאה ולֹו יאה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָלֹו
להיֹות ׁשּזכינּו ׁשמים מלכּות ּבקּבלת ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָהּׂשמחה
מלכּות לקּבל ויכֹולין חֹורין, ּבני ה', ְְְְִִִֵֵֵַַַעבדי

ּבׂשמחה: ְְִִַָָׁשמים

õתõא לסâר äזכינ éְֲִֵֶַַָאŁר

אהרן ֲֵַֹ)ית
זיע"א מקרלין אהרן ְִִִַַַַֹרי

ל�מח רא&י מת"נים מע�ינ& �אין ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֻאף
הה3דה ואמרנ& &מר!ר מ6ה ְְְֶַַַַַָָָָָָ�אכלנ&

éeàøäîאל ׁשהּגיענּו ּבזה מאד לׂשמח ÅÈÈְְִִִֶֶֶַָָֹֹ
הּטֹובים מּמעׂשינּו ולא הּזה, ְְֲִִֵֶַַַַַָֹהּלילה
ּבעצמנּו אנּו יֹודעים ּכי לׂשמח, יכֹולים ְְְְְִִִִֵַַָָֹאנּו

מעׂשינּו מתּקנים ואינם ּגרּועים הם ְְְֲִִֵֵֵֵַָָֻאי
לׂשמח ׁשּצריכים רק עבּדֹותינּו, הם ְְְְִִִֵֵֵֶַַֹֻואי
זכינּו זה ּכל עם ּכי הּזה לּזמן ׁשּזכינּו ְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָמּזה
ההּגדה, ואמרנּו ּומרֹור מּצה ּבֹו ְְֱֶַַַַָָָָָלאכֹול
נזּכה אׁשר יתּבר הּׁשם לנּו יּתן ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָוכאׁשר
אחרים, ולרגלים למֹועדים ויּגיענּו ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָונחיה

ּביֹותר: מעׂשינּו ְֲִֵֵֵַָנטיבה

יõדע מי ִֵֶַָאחד

י!סף יעקב 8ְֲֵַֹ!לד!ת
זיע"א מ��לנאה י�סף יעקב ְֲִִֵַַָָֹרי

ית)ר' אחד&ת! ס!ד – י!דע מי ְְִִֵֶַַַָָ'אחד'

ãçà'החכם הּוא מי לֹומר רֹוצה יֹודע', מי ÆÈִִֵֶֶַַָָ
ּבעֹולם ּדבר ׁשּום ל ׁשאין זה ְֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיֹודע
מׁשלה, ּבּכל ּומלכּותֹו ,יתּבר מּמּנּו ְְְִִִֶַַַָָָָָֹנפרד
ּדלבּוׁשא קמצא ּכהדין אחד אחּדּות ְְְְְִֵֶַַַָָָָֹוהּכל
ּכי לּכל נמסר זה סֹוד ואין ּוביּה, ְְִִִֵֵֵֶַָֹמיּניּה
ׁשאמר וזהּו מּועטים, ׁשהם עלּיה לבני ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָאם

יֹודע' אני ויקהל)'אחד :(פרשת ֲִֵֶַָ

אמת �פתְֱֶַ
זיע"א מג�ר ליי יה�דה ְִִֵַָרי

י ההAג!ת �ל ה�לאחר �י לז�ר � ְִִֵַַַַַָָֹֹ
ית)ר' ְִֵֵַַָמה)!רא

äîּכי זּו, ּבלילה יֹודע' ה'ּמי ּׁשאֹומרין Çְְְִִִֵֶַַַָ
ּגבהּות. לידי להביא יכֹולין ְְְְִִִִֵַַָהידיעֹות
ּביציאת הידיעֹות התּדּבקּות ידי על ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָוהעצה
כו'', חכמים ּכּלנּו 'ואפילּו ּכמאמר ְְֲֲֲִִִִַַַַָָֻמצרים,
ּבא הּכל ּכי לזּכר יׁש כן ּפי על ְִִִֵֵַַַָֹֹאף
וזהּו מּמצרים. ׁשהֹוציאנּו יתּבר הּׁשם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹּבכח
אם ּכלֹומר כו'', יֹודע 'אני ְְֲִִִֵֶַַׁשאֹומרים
אנּו זה ּכל עם זה, ּכל יֹודעים ְִִֶֶֶָָָָׁשאנּו
יתּבר להּׁשם ּומֹודין מצרים ּביציאת ְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָמסּפרין

מּמּנּו: ִֶֶַֹׁשהּכל
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יõדע אני ֲִֵֶַָאחד

חר&ץ ֲַָָמח�ב!ת
זיע"א מל�לין ה1הן צד�ק ְִִִֵַַָֹרי

73&י י� אחד לכל – י!דע 'אני' ְֲִִֵֵֶֶַָָָאחד
)נפ�! ְְְִַָ,רטי

òeãéהּוא ּדסֹוד מדּבר, קדֹוׁש אחד מּדברי ÈÇְְְִִֵֵֶַָָ
לּזּולת, ּכלל לגּלֹות אפׁשר ּׁשאי ְְְִֶֶַַַַָָמה
ּדייקא, 'אני' וגו'', ידעּתי 'אני ּכטעם ְְְְֲֲִִִַַַָָָוהּוא
ההּׂשגה והּוא לאחר, לגּלֹות אפׁשר ְְְְִֵֶֶַַַַָָָׁשאי
מרת יֹודע ּדלב והּדּלּות הרׁשּות אחר ְְֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּבא
ּכן ּדעל זר, יתערב לא ּובׂשמחתֹו ְְְְְִִֵֵַַָָָֹנפׁשֹו,
ּבֹו', יאכל לא נכר ּבן 'ּכל ּפסח ְְֵֶֶַַַָָָֹֹּבקרּבן

זר' יתערב לא 'ּבׂשמחתֹו י)ּדזהּו יד ,(משלי ְְְְִִֶַָָָֹ
ואפילּו ּכלל, זה להּׂשיג לֹו אפׁשר אי ְְְֲִִִִֶֶַַָָּכי
אחד ּכל הּׂשגת אין עצמם יׂשראל ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבבני
ּכלל לגּלֹות לֹו אפׁשר ואי לחברֹו ְְְְֲִֵֶֶַַָָּדֹומה

נאמר זה ועל ׁשּלֹו, ׁשּבּלב (זוהרהּטעימה ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָ
קג:) אחדח"א ּכל ּבׁשעּורים, ּבּׁשערים' ְְִִִֶַָָָָ'נֹודע

אֹומרים ּכן ועל ּבליּביּה, ּדמׁשער מה ְְְְְִִִֵֵֵַַַלפּום
יֹודע אני אחד יֹודע מי 'אחד ּפסח ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּבליל
אני, אֹומר אחד ּכל ּדייקא, 'אני' ְֲֲִִֵֶָָָָוכו'',
הּׁשֹוכן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל אני מּצד ְֲִִֵֶֶַַַָָוזהּו

ְּבתֹוכֹו:

זäזי àתרי אàא âזàין áדיא ְְְִִֵֵַַַַָָחד

ז�ר!ן ְִֵַָאבני
זיע"א מ$�לין יצחק יעקב ְְֲִִִִַַָֹרי

)נ& יטיל& �7א לח� ה&א זה ִִֶֶַָָָֹ,�&ט
קנאה מרב הרע עין ְְִִִֵַַַַָָָֹה/לאכים

íéëàìnäרּוח הּנחת את למעלה רֹואים ÇÇÀÈÄְְִֶַַַַַָ
והאֹורֹות הּוא, ּברּו ְְַָָָלהּקדֹוׁש
ׁשל הּגדה ואמירת הּסדר מהעריכת ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּגדֹולים
ּומחמת הּזה, ּבעֹולם מּטה קבּוצי יׂשראל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבני
הם לכן ּכזאת לעׂשֹות יכֹולים אינם ְֲִֵֵֵֵֶַָָָֹׁשהם
ׁשּמקּנאים ּגדֹולה ּבקנאה עלינּו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָמּביטים
ׁשּלא לפחד ויׁש הּלילה, ּבזה מאד ְְְְְִֵֶֶַַָָֹֹֹאֹותנּו

הרע עּין יׂשראל על וׁשלֹום חס ְְְִִֵֵַַַַָָָֹיׁשלט
הּלׁשֹון: ּבזה ואמר עלינּו, הּמלאכים ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָמהּבטת
מרֹוב אּונז אֹויף גלאנצן מלאכים דיע ְְְְְִִֵֶַַָוויא
הּפּיּוט זה הּקדמֹונים סדרּו ולכן ּבנּו, ְְְְִִִִֵֶַַַָָָקנאה
נגד הרע לעין לחׁש ׁשהּוא ּגדיא ְְִֶֶֶַַַַַָָָחד

ְִַַָהּמלאכים:

�אל ח�ים ִַַָ�&"ת
זיע"א אז�לאי דוד י�סף ח'ים ִִִֵַַַַָרי

),�&ט �5לזל על �>(&ה& )אדם ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָמע�ה
&�ע ��פה החיד"א וה!רה 3דיא ְְִֶֶַַַָָָָָחד

zìàLעל מתלֹוצץ ׁשהיה אחד מּמּני, ÈÇÀÈְִִִֵֶֶֶַָָָ
ּבערי ׁשאֹומרים ּגדיא חד ְְְִִֵֶַַָָּפּיּוט
וקם ּפיו, ּופער חג התקּדׁש ליל ְְְְִִֵֶַַַַָָָאׁשּכנז
אֹו נּדּוי נּדּויֹו אם ונּדהּו, מהחבּורה ְֲִִִִֵֶַָָָאחד

ׁשּל ּכדיןּדילמא ׁשּלא ונּדהּו חּיב היה א ְְְִִִֶֶַָָָָָֹֹ
ושכמ"ה. נלּכד ְְְִֶַַֻוהמנּדה

.äáeLz,לפניה ּפׁשּוטה מיּלתא האי ּכי ּכל ÀÈְְְִִֶַָָָָָ
הּמתלֹוצץ לץ יהיר זד זה אנֹוׁש ְֱִִִֵֵֵֶַָּכי
ּבערי יׂשראל אלפי רבבֹות ׁשּנהגּו מה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָעל
לפנים ואׁשר ואביזרייהּו ואׁשּכנז ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָּפֹולין
ודֹור עליֹונין קּדיׁשי עֹולם ּגדֹולי ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָּביׂשראל
אלמן לא הּיֹום עֹוד והן וחכמיו, ְְֲֵַַַָָָֹּדֹור
ּוגאֹוני יׁשיבֹות ראׁשי וכּמה ּכּמה ְְְְִִֵֵֵַַָָָָיׂשראל
ואֹומרים אמרּו וכּלם יחיּו, עליהם ה' ְְְְְְֲִִֵֶַַָָֻהּזמן
ּברבבֹות מתלֹוצץ זה רׁשע ונמצא זה, ְְְְְִִִִֵֶֶָָָּפּיּוט
ּוגאֹוני ּדין ּבית אבֹות ּוגדֹוליהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶָיׂשראל

נּדּוי. וחּיב מּכתֹו אנּוׁשה ְֲִֶֶַַָָָארץ,

ïòîìe,הרׁשּום את אּגיד נפׁשי, ידיד ּתדע ÀÇÇְְִִִֵֶַַַָָ
זה, ּבפּיּוט ּפרּוׁשים ּכּמה יׁש ְִִִֵֵֶַָּכי
ׁשמעּתי ועֹוד בכ"י, ּומהם נדּפסּו ְְְְִִֵֵֶֶַָמהם
עׂשה ּבדֹורֹו מפלא ׁשּגאֹון אמת ְְֱִִֵֶֶַָָָָֻמּמּגידי
ּבפרּד"ס זה ּבפּיּוט ּפרּוׁשים מעׂשרה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָלמעלה
ּכי ספק ואין ּומתּוקים, נחמדים ְְְִִִִֵֵֵֶָָּפרּוׁשי"ם
ּגדּלת ּתקף נֹודע ּדכבר הּוא, רק ּדבר ְְִֵֶַַָָָֹֹֻלא
האמּתית, החכמה על הּמיּסדים אׁשּכנז ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֻּפּיּוטי
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זצ"ל, האר"י רּבנּו ּבקדׁשֹו ּדּבר ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָּכאׁשר
ּבעל מגרמיז"א מהר"א רּבנּו מּׁשם ְְְִִֵֵֵַַַַָָוכתבּו
עניני ּכל ּכי לברכה צּדיק זכר ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָהרֹוקח
איׁש מּפי איׁש קּבלה ודקּדּוקיהם ְְִִִִִִֵֵֶֶַָָּפיּוטיהם

וכּו': מרב ְְֵַַורב

צ(יק �פתיְִִֵַ
זיע"א מ�ילץ מנחם �נחס ְְְִִִִֵַַָרי

ה>קי ה,ה את ל�מ!ר להתא/ץ ְְְִִִֵֵֶֶַַַָי�
מחיל וללכת זה )לילה !7 5�ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָכינ&
ה0ב&ע!ת לחג ה3יענ& עד חיל ְִִֵֶַַַַָָאל

Bîëקדּׁשה ׁשּמכניס מצוה למאכל ׁשּזכינּו Àְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֻ
יתעּלּו, הּׁשנה מאכלי ׁשּכל ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּבהּוׁשט,
ׁשּצּוהּו מל לבן מׁשל הּקדֹוׁש ּבזהר ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכדאיתא
ּכלי לנּקֹות ּברא ּתּמי ׁשּיאכל ּגדֹול ְְֵֵֵֶַַָָָֹֻרֹופא
מאכל ּכל לאכֹול יּוכל ּכ אחר ֱֲֲִֶַַַַָָָָָהאכילה,
יציאת סּפּורי ּבמצות זכינּו ּכן יּזק, ְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֻׁשּלא
ּברי וקּודׁשא סח. ּפה הּקנה לזּכ ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָמצרים
עּמנּו ׁשּיׁשּתּתפּו הּׁשרת מלאכי מׁשּלח ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָהּוא
נקי ּבפה ׁשבח לאמר ׁשּנּוכל ׁשּמּורים ְְִִִֵֶֶֶַַַָֹּבליל

ּתרּומה הּקדֹוׁש ּבזהר ּדאיתא ,(קנד.)ּכמלא ְְְְְִַַַָָָָֹ
ּפסּוק יא)על י א' ּבּנביאים'(שמואל ׁשאּול 'הגם ְֲִִַַַָָ

על רק לנבּואה לא ּביּה אתרעי למלּכא ְְְְִִִִֵַַַָָָֹּכי
ׁשמּואל ּתלמידי נביאים ּבין ׁשהיה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָידי
אנּו ּכן נבּואה. רּוח עליו ּגם ׁשרה ְִֵַַַָָָָָָָהּנביא
ׁשֹורה הּׁשרת מלאכי עם ׁשּמׁשּתּתפים ידי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָעל
ּבפה לפניו לׁשיר עליֹונה קדּׁשה רּוח ְְְְִֵֶֶַָָָָָָֻעלינּו

ִָנקי.

õnàúðלבל נקי ּפה ניצֹוץ ּבנּו ׁשּיּׁשאר ÄÀÇÅְִִִֵֶֶַָָָ
אל מחיל לכ הּפה. עֹוד ְְְִֵֵֶֶַַַָללכל
ׁשּנּגיע עד יֹום יֹום לסּפר נתחיל ְְִִִִֶַַַַָֹחיל
לפנים אנּו ׁשאז הּקדֹוׁשה ּתֹורתנּו ְְְִֵֶַַַָָָָָלמּתן

ּבׁשּבת ז"ל ׁשּדרׁשּו הּׁשרת, (פח:)מּמלאכי ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָ
ּפסּוק יג)על סח צבאֹות(תהלים 'מלאכי ְְֲֵַַָָ

ׁשּנזּדעזעּו יׂשראל מחנה אחר ׁשעמדּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹיּדדּון'
אֹותנּו מדּדין הּׁשרת ּומלאכי ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָלאחֹוריהם,

סיני: להר ְִִֵַָָלּקרב

ה⁄ירים Łִִִַיר

לŁלמה אŁר ה⁄ירים Łְֲִִִִֶַֹֹיר

לצ�!ן ְִִרא�!ן
זיע"א עטר ן ח'ים ִִֶַַָָרי

מב' הע�&י �יר – ה0ירים' ִִִִִֶַָ'�יר
י�ראל, �נסת על ה' שיר ְְִִִֵֶֶַָ�ירים,
מ�ל / ה' על י�ראל �נסת ְְְִֵֶֶַָָָושיר

ה/ל' ִֶֶֶַמ)ן

äàøðז"ל אֹומרם ּדר על והּוא לפרש, ÄÀÆְְְֵֶֶַָָָ
השירים) לשיר רש"י הּזה(הקדמת הּׁשיר ,ִֶַַ

ּבראֹותֹו הּׁשלֹום עליו הּמל ׁשלמה ְְְִֶֶַַָָָָֹֹּבנאֹו
למל הענין והמׁשילּו ּבּגלּות, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּיׂשראל
כי לֹומר הּׁשכנים וחׁשבּו הּמלּכה, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָׁשּגירׁש
מּלּבֹו, וריחקּה לדעּתּה עֹוד יׁשּוב ְְְִִִַַָָָֹלא
קֹודם לּמל הּמלּכה ׁשּילדה אחד ּבן ְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָועמד
ׁשעדין מּמּנּו והבין האב, אצל והל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּגרּוׁשין
והבין האם אצל והל הּמלּכה, עם ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלּבֹו
ׁשיר וחּבר עמד ,הּמל עם ׁשלם ְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּלּבּה
ּומּמה הּמלּכה על הּמל ׁשּבלב מּמה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָאחד
מּמה ידע ּכאׁשר ,הּמל על הּמלּכה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּבלב
וזה זה. על וזה זה על זה ְְְִֶֶֶֶֶֶַַָּׁשּבלּבם
העׂשּוי ׁשיר ּפרּוׁש הּׁשירים', 'ׁשיר ְִִִִֵֶַָאֹומרֹו
על ה' האֹומר א' ׁשירים, ב' ִִִִֵֵַַָמהּׁשירים,
יׂשראל ּכנסת האֹומרת והב' יׂשראל, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּכנסת

ּדֹודּה: ַָעל

אמת �פתְֱֶַ
זיע"א מג�ר ליי יה�דה ְִִֵַָרי

לחר&ת י!צאת ה,נימית ה>ק(ה ְְְְִִֵֵֶַַַָֻ)פסח
ה5ה הע!לם �עניני להבין ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹ&ביכלת

ה)!רא לאהבת מ�ל רק ְֲֵֵַַַַָָהם

äîׁשיר ּכי ּבפסח. הּׁשירים ׁשיר ׁשּקֹורין Çְְִִִִִֶֶַַ
עֹולם עניני ּכל ּכי לבאר הּוא ְְְִִִִֵֵַָָָהּׁשירים
להּׁשם הּצריכה האהבה להבין מׁשל רק ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָהּזה

ׁשּמּכ הּׁשירים', 'ׁשיר ּפרּוׁש וזה .ליתּבר ְְִִִִִֵֶֶַַָָ
ּכי א הּזה. ׁשיר יֹוצא ׁשּבעֹולם ִִִִֵֶֶַַַָָהּׁשירים
וקׁשה ּבהּנמׁשל, נדּבק להיֹות צרי ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָהאדם
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מה 

להּׁשם לעבֹוד לידע ּכדי רק הּכל ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַֹׁשּיהיה
הּזה ּבעֹולם ּכׁשּנדּבקין וׁשלֹום וחס ,ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָיתּבר
ּבפסח לזאת הּנמׁשל. ּכלל להבין יכֹולין ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹאין
הּׁשם רצֹון ללמד יכֹול ׁשהאדם חרּותנּו, ְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹזמן
מתּגּלה ּכי ּכן, ּגם הּטבע מן ּגם ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָיתּבר
הּׁשירים ׁשיר ּׁשּי לזאת הּפנימּיּות, ְְְִִִִִַַַָָֹנקּודה

הּזה תרל"א)ּבּזמן :(פסח ְֶַַַ

החג ימי ְְֵֶַָקדä⁄ת

לוי ְִֵַֻקד0ת
זיע"א מרדיט��ב יצחק לוי ְְְִִִִִֵַַָרי

',סח' החג את מכ>ים י�ראל ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ)ני
וה)!רא ה)!רא )�בח לס,ר �דיְְְְֵֵֵֵֶַַַַ
)�בח לס,ר ה/6!ת' 'חג ְְְֵֵֶַַַַַַמכ>ה&

ְִֵָי�ראל

Léהמכּנה טֹוב יֹום את קֹורין ׁשאנּו להבין Åְְִִֶֶֶַָָֻ
הּמּצֹות' 'חג ּבׁשם טו)ּבּתֹורה כג (שמות ְֵַַַַָ

ּבּתֹורה זה רמז והיכן ּפסח, אֹותֹו קֹורין ְִֵֶֶַַַָָָָאנּו
ּבכל והלא ּפסח, ּבׁשם זה טֹוב יֹום ְְְֲִֵֶֶַַָֹֹלקרא
הּמּצֹות. חג ּבׁשם זה טֹוב יֹום נקרא ְְִֵֶַַַַָָהּתֹורה

ּכתיב ג)והּנה ו השירים ודֹודי(שיר לדֹודי 'אני ְְְְֲִִִִִֵ
הּקדֹוׁש ׁשל ׁשבחֹו מסּפרים ׁשאנּו הינּו ְְְְִִִֶֶַַַָָלי',
ׁשבח מסּפר הּוא ּברּו והּקדֹוׁש הּוא, ְְֵֶַַַָָָּברּו
ּתפּלין מּניחין ׁשאנּו הּוא וכן יׂשראל. ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָׁשל
הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשבח ּבהן ְִֶֶֶַַָָָּוכתיב
ׁשּכתּוב ּתפּלין מּניח הּוא ּברּו ְְִִִֶַַַָָָוהּקדֹוׁש

יׂשראל ׁשבח ו.)ּבהן .(ברכות ְִֵֶֶַָָ

äpäå.יׂשראל ׁשבח על נקרא הּמּצֹות' 'חג ÀÄÅְְִִֵֶַַַַַָָ
ּפסּוק על ּברׁש"י לט)ועּין יב (שמות ְְִֵַַַָ

צדה' וגם גו' מּצֹות עגת הּבצק את ְֵֵֶַַַַָָֹֹֻ'וּיאפּו
יׂשראל ׁשל ׁשבחן מּגיד ּברׁש"י ועּין ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָגו',
עּין כו', ל זכרּתי ּבּקּבלה ׁשּמפרׁש ְְִֵֶַַַַָָָָָֹכו',
ׁשם על הּמּצֹות' 'חג נקרא ונמצא ְְְִִֵַַַַָָָׁשם.
מּצֹות. עגֹות הּבצק את ׁשאפּו יׂשראל ְִֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשבח
'חג ּבׁשם זה טֹוב יֹום נקרא ּבּתֹורה ְְְִֵֶֶַַָָָולזה
ׁשבח מסּפר יתּבר הּׁשם ּכביכֹול ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָהּמּצֹות',
ּבׁשם טֹוב הּיֹום קֹורין ואנּו יׂשראל. ְְְִִֵֵֶַָָׁשל

'ואמרּתם ,יתּבר הּׁשם ׁשבח ׁשם על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָּפסח,
כו' ּפסח' אׁשר לה' הּוא ּפסח (שםזבח ֲֶֶֶַַַַָ

כז) ּדרפסוק על ,יתּבר הּׁשם ׁשבח ׁשהּוא ,ְִֵֶֶֶֶַַַַָ
לי' ודֹודי לדֹודי 'אני בא)הּפסּוק :(פרשת ְְֲִִִִַָ

,נחס ְְִִֵָאמרי
זיע"א מק�ריץ �נחס ְִִִִַָרי

אהבה מ8!' ה(ין י!ם ה&א ֲִִֶַַַָפסח
זכ&�!ת �ְְִוח,&

çñôaאז ודנין הּׁשנה ראׁש הּוא ּכן ּגם ÀÆÇְִֵַַָָָָֹ
אהבה, מּצד ׁשהּוא רק העֹולם, ֲִֶֶַַַָָָאת
ּבזכּות ּומהּפכין ׁשּמחּפׂשין זכּות מהיכל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַוהּוא
מּצד הּוא הּׁשנה ּובראׁש אדם, ּכל ְִֶַַָָָָָֹׁשל
ׁשמעּתי, ּפעמים וכּמה וכו'. ּומהיכל ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָהּיראה

לּמלכים הּׁשנה ראׁש ב.)ניסן השנה ,(ראש ְִִַַָָָָֹ
על אחרים ממּנים למעלה ׁשּמעמידין ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֻּדהינּו
יׂשראל רּבי ּבׁשם ואמר ודבר. ּדבר ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָּכל
מֹועיל אינֹו זּו ׁשנה ׁשל ׁשּקמיע ׁשם, ִִֵֵֶֶַַַָָָּבעל

האחרת: ֶֶַַָָָּבּׁשנה

הלכ!ת ֲִֵָל"&טי
זיע"א מרסלב נתן ְְִִֶַַָָרי

למעלה עצ&מה לאמ&נה ז!כים ְְְְֱֲִֶַַָָָ)פסח
ה/ח�בה את להחמיץ ואס&ר ְְְְִֵֶַַַַַַָָָמה(עת

ק�י!ת ְְֻ)�&ם

äNòנפלא ונס ּגדֹול חסד עּמנּו יתּבר ה' ÈÈְְְִִִֵֶֶַָָָָ
עלינּו והאיר הּקץ על ודּלג ְְִִֵֵֵֵַַַָָּופסח
ּבּכּונֹות ּכמבאר ּכּסדר, ׁשּלא נפלאה ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹהארה

ׁש ּפסח ליל ׁשל ההארה ּכלמעצם ּמאירין ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
למחין קדם ּדגדלּות מחין ּובאין ְְְִִִִֶַַָֹֹֹֹהּמחין
היה זה ידי ׁשעל ׁשם ועּין וכּו', ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָּדקטנּות
יתּבר ה' ּכי ׁשם. עּין וכּו', הּגאּלה ְְְִִִֵַַַַָָָֻעּקר
'ועברּתי ּבבחינת ּבמצרים, נתּגּלה ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָּבעצמֹו
אני ,מלא ולא אני ה', אני מצרים ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַָֹּבארץ
התּגּלּות ּבחינת ׁשּזהּו וכּו''. אני ׂשרף, ְְְְֲִִִֶֶַַָָֹולא
נפלאה. ּבהארה אז ׁשּנתּגּלה הּקדּׁשה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻּפני
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úîçîeיראה ּבבל החמץ אז אסּור זה ÅÂÇְֵֵֶֶֶַָָָָ
מּצה, רק לאכל ּוצריכין יּמצא ְֱִִִֵֶַַַָָֹּובל
'ּכי ּבחינת קׁשיֹות, ּבחינת הּוא חמץ ְְְִִִִֵַַָֻּכי
לענין ׁשם ׁשּנאמר וכּו'', לבבי ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָיתחּמץ
.יתּבר ה' על ּבלּבֹו לֹו קׁשה ׁשהיה ְְְִִֶֶַַַָָָָֻהּקׁשיֹות
חמץ ּבבחינת האכילה הּׁשנה ּבכל ּכן ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָועל

ַָּומּצה.
ékּבבחינת הּׁשנה ּבכל ּתמיד אכילתנּו Äְְֲִִִִֵַַָָָָָ

ּכלּולה ׁשהאכילה ּומּצה, חמץ ְֲֲִִֵֶַַָָָָָאכילת
הּדעת ּתּקּון ׁשהם הּנ"ל הּתּקּונים ְִִִִֵֵֶַַַַַַמּׁשני
ׁשאפׁשר הּקׁשיֹות ליּׁשב ּדהינּו ְְְְְְֱֵֶֶַַַָָָֻוהאמּונה,
חּמּוץ ּבחינת חמץ, ּבחינת ׁשּזהּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָליּׁשבן,
ּולתרץ ליּׁשב והּדעת הּמח ׁשּמחמיצין ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָֹֹהּמח
ּתּקּון ּבחינת הּוא ּומּצה לתרץ. ּׁשאפׁשר ְְְִִֵֶֶַַַָָָמה
יֹותר ּגבּה עליֹון מּׁשכל ׁשּנמׁשכת ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהאמּונה
הּקׁשיֹות על להסּתּכל ׁשּלא ּכדי ּכּנ"ל, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַֹֻויֹותר

ּכּנ"ל. ליּׁשבן אפׁשר ְְְִֶֶַַַָָׁשאי
ìòåלּתּקּונים זכינּו לא ׁשעדין ּבפסח, ּכן ÀÇְֲִִִִֵֶֶַַַָֹ

הארה עלינּו ׁשּנמׁש רק ּכּנ"ל, ְִֵֶֶַַַַַָָָָהּנ"ל
ּפני הארת ּבחינת ׁשהּוא מּלמעלה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָנפלאה
האמּונה נתּתּקנת זה ידי ׁשעל ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֻהּקדּׁשה,
אם ּכי לאכל לנּו אפׁשר אי ּכן על ְֱִִִֵֶֶַַַָָֹּכּנ"ל,
ּבחינת מאד וגבּה עליֹון מאכל ׁשהּוא ְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹמּצה,
ה' את להּכיר זֹוכין זה ידי ׁשעל ְְִִֵֶֶֶַַָמן.
נפלא, ּבזריזּות אחריו ולרּדף ְְְְְֲִִִִִַַָָָֹיתּבר
אבל נפלאה. ּבאמּונה נמרץ, ְְְְְֱֲִִִֶָָָָָּבהׁשּתֹוקקּות
ׁשּום ליּׁשב הּמח את להּטֹות אסּור ְְֲִֵֶַַַַַָֹעדין
מחמת ליּׁשבן, ׁשאפׁשר הּקׁשיֹות אפּלּו ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָֻֻקׁשיא

ק עדיןׁשּלא זכינּו ולא הּתֹורה את ּבּלנּו ְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹ
לנּו אסּור ּכן על הּנ"ל. ּתּקּונים ְִִֵֵַַַַָָלתּקן
מה אפּלּו קׁשיא ּבׁשּום מחנּו את ְְְֲֲִִֵֶַַָֹֻלהחמיץ
לבד אמּונה על לסמ רק ליּׁשב. ְְְְֱִֵֶֶַַַַָָֹּׁשאפׁשר
נפלאה ּבהארה מּלמעלה עּתה מקּבלין ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָׁשאנּו
הארת ּבחינת ׁשהּוא מאד וגבּה עליֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹמּׁשכל
האכילה ותּקּון אז. ׁשּמאיר הּקדּׁשה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָֻּפני
אכילת ּבחינת וזהּו מּׁשם. רק עּתה ְְְֲִִִִֶַַַַָָָנמׁש
ּבֹו ׁשּנאמר ּכּנ"ל, מן ּבחינת ׁשהּוא ְֱִֶֶֶַַַַַָָמּצה
אכילה ּבחינת ׁשהּוא הּוא', מה ידעּו לא ְְֲִִִֶַַָָֹ'ּכי
הּדעת, מן למעלה ׁשהּוא מאד, ּגבּה ְְְְִֶַַַַַָָָֹֹקדֹוׁשה

חמץ אבל וכּנ"ל. נפלאה אמּונה ְְְֱֲִִֵַַַָָָָָּבחינת
יּמצא, ּובל יראה ּבבל ּבמּׁשהּו עּתה ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָאסּור
אפּלּו קׁשיא ּבׁשּום לכנס עּתה אסּור ְְְֲִִִַָָָֹֻּכי

וכּנ"ל: ליּׁשב ּׁשאפׁשר ְְְֵֶֶַַַַָמה

צ(יק ְִִַ,רי
זיע"א מל�לין ה1הן צד�ק ְִִִֵַַָֹרי

מ,סח מ�,עת ה/!עדים �ל ְְֲִִֶַַַַַָֻֻקד0ת
מהחמץ ה0מירה ְְִִֵֵֶַָָ)זכ&ת

àøîba(.ד השנה הּׁשנה(ראש ראׁש ׁשּבֹו רגל ÇÀÈÈֶֶֶַָָֹ
הראׁש, ׁשהּוא מֹורה ראׁש ְִֶֶָָָֹֹלרגלים.

אזיל ּגּופא ריׁשא מא.)ּובתר וכל(עירובין ְִֵַָָָָָ
והּוא הּפסח. מחג מסּתעפין הּמֹועדים ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַֻקדּׁשת
מּמּׁשהּו החג ּכל הּיׂשראל ׁשּנזהר ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשאחר
ׂשאֹור הרע, ליצר ׁשּמרּמז ּוׂשאֹור ְְְְֵֵֵֶֶַַָָחמץ

יז.)ׁשּבעּסה הּספירה(ברכות ימי וסֹופרין , ְְְְִִִֵֶַָָָ
ׁשבע ּפעמים ׁשבע ׁשבעתים מזּקק ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻלהיֹות
אחר זה ידי על זֹוכין ּומּדה, מּדה ְְִִִֵֶַַַָָָּבכל
ּכמֹו ׁשּיהיה ּתֹורה למּתן ׁשנה ּבכל ְְְְִֶֶַַָָָָָּכ

אּתם' אלהים אמרּתי 'אני אז (תהליםׁשהיה ְֱֲִִִֶֶַַָָָָֹ
ו) הּתרפב ואז הראׁשֹון, הּפגם נתקן ׁשּכבר ,ְְְְִִֶַַַָָָָֻ

הּוא ׁשהּׂשאֹור והינּו לגבּה. ׂשאֹור ְְְְְְְִֶַַַַָֹלהקריב
יפה ּׁשּמעּוטֹו מה לד.)רק מה(ברכות והּוא , ְִֶֶַַַָ

ׁשּמּובא ּכמֹו לעתיד אף הרע מּיצר ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּׁשּיּׁשאר
קלח.) ח"א הנעלם הרע,(מדרש יצר ְְִֵֵֶַָָּדאלמּלא

זה ׁשּלתכלית ליהוי, לא ּדׁשמעּתא ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹחדוותא
ׁשאמרּו ּכמֹו הרע הּיצר יתּבר ה' ְְְִֵֶֶַַַָָָָָּברא

ל:) ּתֹורה(קידושין לֹו ּבראתי הרע יצר ִִֵֶַָָָָָָּבראתי
חמידּו להיֹות החׁשק ׁשּימׁש ּכנגּדֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַֹּתבלין
ּתֹורה על עליו ׁשּמקּבל מי וכל ְְְְִֵֶַָָָָָָֹדאֹורייתא,
ארץ ּדר ועל מלכּות על מּמּנּו ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַֹֹמעבירין

מ"ה) פ"ג .(אבות

ïëåהּסּכֹות חג לקדּׁשת ּכ אחר זֹוכה ÀÅְִֶַַַַַָֻֻ
לּבֹו ׁשּיהיה ּדמהימנּותא, ּבצּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָלמיתב
ּבּמדּבר ׁשהיה ּכמֹו יׂשראל מחנה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻקדּׁשת
ׁשֹוכן יתּבר ה' ויהיה ּכבֹוד, ענני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָּבהּקף
ּדאיתא עּלאה. לׁשּבת ׁשּזֹוכה מי ּכמֹו ְְְְִִִִֶֶַָָָָּבלּבֹו



החסידות  פניני פסח |אוצר של שביעי

מז 

זהר פה.)ּבתּקּוני מ"ח ּדעביד(תיקון מאן זּכאה ְֲִִֵַַַָָָֹ
ואתּפני לּבא ּבּתי ּבתרי ּבׁשּבת ּדירה ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָלֹון
ידי על ּכן ּגם והּוא וכו'. הרע יצר ְְִֵֵֵֶַַַַָָמּתמן
ּוׂשאֹור. חמץ מּמּׁשהּו ׁשּנזהר הּפסח ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֻקדּׁשת
ׁשהּוא עצרת ׁשמיני לקדּׁשת זֹוכין זה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַֻואחרי

ׁשם ׁשּמּובא ּכמֹו ּדאֹורייתא י"ג)נביעּו ,(תיקון ְְְְִֶָָָָ
ׁשהיה הראׁשֹונֹות ּבלּוחֹות ׁשהיה ּכמֹו ְְְְִֶֶַָָָָָוהינּו
ׁשּבכתב, ּבּתֹורה ּפה ׁשּבעל הּתֹורה ּכל ְְִֶֶֶַַַָָָָָּכלּול
הלכה רּבנּו מׁשה ׁשל ּפה ׁשּבעל הּתֹורה ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכמֹו
וזה ,יתּבר מה' ׁשהּוא מפרׁש מּסיני ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹלמׁשה
ּכאמּור: הּפסח חג מּקדּׁשת נסּתעף ְְִִֵֶַַַַַַָָֹֻהּכל

ע!לם 3ְַָֻא7ת
זיע"א אז�לאי דוד י�סף ח'ים ִִִֵַַַַָרי

3!רמת ה,סח )חג ה>ע�ית ֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָעברה
ה0נה ימ!ת מ0אר י!תר 3ד!ל ְְְִֵַַַָָָ,גם

éúéàøּדוד ּבר מהרח"א הּמפלא להרב ÈÄÄְְִַַַָָָֻ
אׁשּדֹות ספר ׁשּבסֹוף ּבקנטרס ְְְְְֵֵֶֶַֻז"ל
מּׁשם וׁשמעּתי ע"ד, י"ח ּדף ׁשּכתב ְְְִִִֵֶַַַַָָָהּפסּגה
ּבחכמת מאד מפרסם אחד ּגדֹול ְְְְְֶַָָָָָָֹֻחכם
ּבאּסּור ּדוקא ּדלאו אמר ההּוא ְְְִַַַַַָָָָָהּקּבלה,
הּזה, הּקדֹוׁש ּבחג ּפגם האדם עֹוׂשה ְֵֶֶֶַַָָָָָָָחמץ
ּבהם הּנכׁשל עברֹות ׁשאר ּכל על ּגם ְְֲִִֵֶַַַַָָָּכי
יֹותר ּגדֹול ּפגם עֹוׂשה הּזה הּקדֹוׁש ְֵֶֶֶַַַָָָּבחג
לׁשֹונֹו: ּכאן עד לּצלן, רחמנא הּימים ְְְֲִִִַַַַָָָָָמּׁשאר

ïסח Łל Łְִִֶֶַביעי

מ�ה ְֵֶֹ)אר
זיע"א מק�ז'ניץ ריעה אליקים מ�ה ְְְִִִִִֶֶַָָֹרי

)מ&ח� ה�ם על הת73ה ְְִַַַָָָהקב"ה
את ה(!חף מלחמה ואי� �בח&רְְְִִֵֶַָָָ

ל/ים ְִִִַַָה/צרים

äpäיתּבר הּׁשם נגלה ׁשּבּים חז"ל אמרּו ÄÅְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
מלחמה, ואיׁש ּגּבֹור ּכבחּור הּוא ְְְִִִָָָָּברּו

זצ"ל ורּבי מֹורי אבי מאדני ׁשּׁשמעּתי ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹּוכמֹו
זיע"א) מקוז'ניץ ּבֹוצינא(המגיד הּקדֹוׁש הרב ְִֵַַָָָּבׁשם

זצ"ל ּבער ּדב מֹורנּו ממזריט'שקּדיׁשא (המגיד ִֵֶַַַָֹ
ּבתֹוזיע"א) מצרים את ה' 'וינער ּפסּוק ְְְִִֵֶַַַַָעל

על ׁשעֹומד הּבחּור ּכמֹו ּכמׁשל ׁשהּוא ְְֵֶֶַַַָָָָהּים',
עּכּו"ם מּבחּורי אחד עֹומד ואצלֹו הּים ְְְִֵֵֶֶַַַַָָׂשפת
ּכביכֹול כן ּכמֹו הּמים, אל ּדחפֹו ְְְְִִֵֶַַָָוהּוא
הּים על ׁשּנגלה הּוא ּברּו יתּבר ְְִִֵֶַַַַָָָָהּׁשם
הּמצרּיים את ודחף מלחמה ואיׁש ְְְְְִִִִִֶַַָָָָּכבחּור
'וינער וזהּו הּים, ּבתֹו הערלים ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָהרׁשעים
ּבתֹו ּודחפם ׁשּנערם הּים', ּבתֹו מצרים ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָאת

ּכּנ"ל. הערל לּׁשרץ הּדֹוחף ּכבחּור ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּים

הקב" �>תל)� ה�3מ�יםאף )אנ�ים ה ְְֲִִִִֵֶַַַַַָ
ה)!רא י�&עת �היא י�ראל ְְֱִִִֵֵֶֶַַָהאמינ&

ְְַ)עצמ!

ìòåהּכתּוב ּכן ּגם לפרׁש נּוכל זה ּפי ÀÇְִֵֵֶַַַָָ
איׁש 'ה' .הּדר זה על ְִֵֶֶֶֶַַָׁשּלפנינּו
הּוא ּברּו יתּבר ׁשהּׁשם ׁשהגם ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָמלחמה',
ּבמצרים, ליׂשראל להם נלחם ּובעצמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָּבכבֹודֹו
ּבמצרים', להם נלחם ה' 'ּכי ׁשּנאמר ְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָּוכמֹו
ּבאיׁשים נתלּבׁש ּכביכֹול כן ּפי על ְְִִִִִֵֵַַַָָאף
ׁשּיׂשראל למצרים להם נדמה ׁשּיהיה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָיׂשראלים
עליהם. ּומתּגּברים מלחמה עּמהם ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָעֹוׂשים
ּברּו ׁשהויה – מלחמה' איׁש 'ה' ְְֲִִֶֶָָָָָוזהּו
איׁשים ּבגּופֹות איׁש ּבבחינת ּכביכֹול ְְְִִִִִִַָהּוא
האמינּו יׂשראל זה ּכל עם אבל ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָָָהּיׂשראלים,
הּוא ּברּו יתּבר ׁשהּׁשם ׁשלמה ְְֱִֵֵֶֶַַָָָָּבאמּונה
ׁשּזהּו א מלחמֹותיהם, הּלֹוחם הּוא ְְֲִֵֵֶֶֶַַַלבּדֹו
וזהּו כנ"ל. איׁש ּבבחינת ּבהתלּבׁשּות ְְְְְִִִִֶַָֹלבא
ּכּנ"ל, וירצה רצֹו"ן, ּגימטרּיא ׁשמ"ֹו, ְְְְִִִֶַַַָָה'
הּוא לבּדֹו יתּבר ׁשהּׁשם האמינּו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּיׂשראל
יתּבר רצֹונֹו ׁשּזהּו א מלחמֹותיהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָהּלֹוחם

איׁש. ּבבחינת ְְְִִִִּבצמצּום

ע/נ& צרי הכרתת על &תפ7ה ְְִֵֵַַַַַָָָָָ)"�ה
)ת�&בה �בי על זכ&ת ְְְִִֵַָָול/&ד

äëëåנפלאֹות יראנּו צאתנּו ּכימי עּתה ּגם ÀÈÈְְִִֵֵֵֵַַַָָ
ׁשּיתלּבׁש זּו למדרגה עּתה ּגם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָונזּכה
ויּתן ּכביכֹול יתּבר הּבֹורא ּכבֹוד עצם ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָּבנּו
והּמעיקים לנּו הּצרים ּכל להכרית ּכח ְְְְִִִִַַַַָָָָֹּבנּו
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והן רׁשעי הן ּגזרֹות, לגזר העֹומדים ְְְְְִִִֵֵֵֵָָֹלנּו
ׁשאין הרׁשעים יׂשראל ּבני עּמנּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָמּפרּוצי
ּבהם ואין מהּקדּׁשה ניצֹוץ ׁשּום ְְִֵֵֶֶַָָָֻּבהם
לרׁשעּות וכל מּכל ׁשּנתּפּקרּו ּתׁשּובה, ְְְְְֲִִִִֶַָָָֹאפילּו
הּכח יתּבר הּׁשם ּבנּו יּתן ְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹואּפיקֹורסּות,
ואין לפנינּו. חללים ויּפיל וכל מּכל ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָֹלהכריתם

וׁשלֹום חס ׁשּיׁשּכּונתינּו יׂשראל אֹותן על ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשּיׁש אפילּו לׁשּוב, ּובדעּתם הּקדֹוׁש ְְֲִִֵֶַַָָָניצֹוץ
לׁשּום לקּלל לנּו חלילה ּתׁשּובה, רק ְְְִֵֶַַָָָָָּבהם
אּדרּבה א יׂשראל, ׁשהּוא מּיׂשראל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָאדם
הּׁשם ויּתן הּטֹובֹות ּכל עליהם מבּקׁשים ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָאנּו
ויזּכּו ׁשלמה ּבתׁשּובה לׁשּוב ּבלּבם ְְְְְְִִִִֵַָָָָָיתּבר
ּתׁשּובה ׁשּבעלי ּבמקֹום ּכי הּטֹובֹות, ְְְֲִֵֶַַָָָלכל
לעמֹוד: יכֹולים אינם ּגמּורים צּדיקים ְְְֲִִִִִֵַַָעֹומדים

(ב� ְֲַָיער!ת
זיע"א אי�יץ י�נתן ְְִִַַָָרי

מרים ו8"ח ),ס&ק מפלא ְְִִֵַַַָָָֻ)א&ר
)יד? ה8ף את אהרן אח!ת ְְֲֲִֶַַַָָָֹֹה>ביאה

àøîâa(:יד ולא(מגילה אהרן אחֹות איתא ÄÀÈÈְֲֲִַָֹֹ
רב אמר ר"נ אמר מׁשה, ֲֶַַַָָֹאחֹות
ואֹומרת אהרן אחֹות ּכׁשהיא מתנּבאת ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהיתה
יׂשראל, את ׁשּיֹוׁשיע ּבן ׁשּתלד אּמי ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָעתידה
וטפחה אביה עמד לּיאֹור ׁשהׁשליכּוהּו ְְְְְִִִֶַַָָָָָָָּובׁשעה
,נבּואת היכן ּבּתי לּה ואמר ראׁשּה ְְִִֵֵַַָָָָָֹעל
עדין לכאֹורה והּנה הּגמרא, ּדברי ּכאן ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָעד
אהרן' 'אחֹות זה ּבׁשביל וכי ּבאּור ְְֲֲִִִִֵֶַָֹצרי

מׁשה. אחֹות ולא ְֲִֶֹֹהיא
àlàאחֹות היא, הּגמרא ּדכּונת לֹומר יׁש ÆÈְְֲִֵַַַַָָָ

אחֹות ׁשהיתה זמן ּכל הינּו ְְְֲֲֶַַַָָָֹאהרן,
נהיתה ּכאׁשר אבל נביאה, היתה ְְְְֲֲֲִִֶַַָָָָָֹאהרן
נבּואה ּפסקה מׁשה, ׁשּנֹולד מׁשה, ְְֲֶֶֶַָָָֹֹאחֹות
לּה ואמר ראׁשּה על וטפחה וזה ְְְְִֵֶַַָָָָָָֹמאּתּה,
רּוח מּמּנה נסּתּלקה ּכי ,נבּואת היכן ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָּבּתי

מרחֹוק. ׁשעמדה וזהּו ְְֵֶֶֶַָָָֹהּקדׁש,
äpäåהּנׁשים ּדוקא יצאּו למה קׁשה לכאֹורה ÀÄÅְְְִִֶַַָָָָָָָ

יצאּו לא והאנׁשים ּובמחלֹות ְְְְֲִִִָָָֹֹֻּבתּפים
אמ ׁשיר. הםּבכלי הּׁשיר ּכלי ּכי ידּוע נם ְְְִִִִֵֵֵַַָָָ

הּקדׁש, רּוח ׁשּיחּול ּכדי ׂשמחה ְְְִֵֵֶֶַַָָֹלעֹורר
טו)ּכדכתיב ג וּתהי(מ"ב המנּגן ּכנּגן והיה ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ

נׂשּגבה, ּבמעלה אז היּו ויׂשראל ה', יד ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָעליו
ּכלי התעֹוררּות ּבלי הּקדׁש רּוח עליהם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹוחל
ׁשיר ּכלי להכנת הצרכּו הּנׁשים אבל ְְְֲֲִִִֵַַַָָָֻׁשיר,
הא ּתאמר, ואם הּקדׁש, רּוח עליהם ְֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹׁשּיחּול
רּוח עליה וחל נביאה היתה ּכבר ְְְְְִִֶַָָָָָָָָמרים
אמר לזה ׁשיר, לכלי הצרכה ולמה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֻהּקדׁש,
ׁשּלא אהרן', אחֹות 'הּנביאה מרים ְְֲֲִִִֶַַַַָָֹֹוּתּקח
אהרן אחֹות ּבהיֹותּה אּלא נביאה ְְְֲֲִִֶַָָָָָֹהיתה

ּבידּה: הּתף את לקחה ולכן ְְְְִֵֶַָָָָָָֹּבלבד,

ס!פר ֲֵַחתם
זיע"א ס�פר מ�ה ִֵֶַֹרי

לא הלא �ירה ה>�ים אמר& ְֲִִַַַָָָֹֹמ(&ע
ההט)עה )3זרת ְְֵַַַָָָָהי&

ïòzå'ּגאה גאה ּכי לה' ׁשירּו מרים להם ÇÇÇְִִִֶַָָָָָֹ
לכאֹורה וכו''. בּים רמה ורכבֹו ְְְִַָָָָֹסּוס
הלא ׁשירה, הּנׁשים אמרּו למה ּבאּור ְֲִִִֵַָָָָָָֹצרי
מּדה היה סּוף ים קריעת ׁשל הּנס ְִִֵֶַַַָָָָּכל
יׂשראל ּבני את הטּביעּו אׁשר על מּדה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּכנגד
הּזכרים, על אּלא ּגזר לא ּופרעה סּוף, ְְְִֶַַַַַָָָֹֹלים
ּוכמֹו זה, ּבנס לּנׁשים ּלהם מה ּכן ְְְִִֵֵֶֶַַָָואם
רמה ּכתיב ּפרׁש רׁש"י ּדהּנה קׁשה ְְִִִֵֵֵֵֶַָָָּכן
ונׁשּתּברּו, ונפלּו למעלה ׁשהגּבהּו ירה, ְְְְְְְְְְִִֶַַָָָָֻּוכתיב
לּיאֹור זכרים ּבהׁשלכת הלא ּבאּור, ְְְְְֲִִֵַַַָָָֹוצרי
והּקדֹוׁש למּטה, להׁשּפילם ּכדי הגּביהם ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹלא
מּדה. ּכנגד מּדה לאיׁש מׁשּלם הּוא ְְְִִִֵֶֶַָָָּברּו

äàøðå,ּבחברּתא מתרצת חדא ּדקׁשיא ÀÄÀÆְְְְֲֲֶֶֶַָָָֹֻ
ּדי היה הּזכרים הׁשלכת ְְְִִַַַַַַָָָּדמּטעם

א ּבּים', להחׁשיבםּב'ירה הּנקבֹות הגּבהת  ְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָ
להּׂשיאם ּתחּתית לׁשאֹול להֹורידם ּכדי ְְְְְִִִִֵַַָָָהיה

וּתׁשליכני' 'נׂשאתני ּדר על (תהליםלּמצרּיים, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָ
יא) מיּׁשבקב ּובזה בּים'. 'רמה ּכן על ,ְֵֶַַָָָָָֻ

ּדייקא הּנׁשים עם מרים אמרה מה ְְְְִִִִֵַָָָָָָָמּפני
ׁשּזה ּכיון בּים', רמה ורכבֹו 'סּוס זה ְְֵֶֶֶַָָָָָֹּפסּוק
'ירה אמרּו לא ולכן הּנׁשים, מּפני רק ְְְִִֵֵַַָָָָָָָֹהיה

ּכּנ"ל: בּים', 'רמה אּלא ֶַַַַָָָָָבּים'
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ה⁄מים מן õל äיזמינ לא הâינים, את ְִִִִִֵֶַַַַַָֹהõêמד
Łְֵאלõת

הּפסחרב קדם ּבא ּבּתֹורה ּגדֹול ׁשהיה ֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הּקדֹוׁש ׁשלמהלהרב זיע"א,הּתפארת ְְְִֶֶַַַָָֹֹ

ּבּקׁשתֹו את ׁשם והזּכיר "ּפתקא", לֹו ְְְְִִִֶַַָָָָָונתן
ּבהֹוראֹות וׁשלֹום חס יּכׁשל ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַָָָָֹׁשּיברכֹו
עירֹו. ּבני ׁשל ּבׁשאלֹות ּבפסח, חמץ ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָׁשל
ׁשּלא ּבטּוחה ּוׁשמירה סגּלה הרּבי: לֹו ְְְִִֶַַָָָָָֹֻאמר
ויסּים ׁשּילמד היא, ּבפסח ׁשאלה לידי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹיבא
מהחל ּפסח, הלכֹות ׁשל ערּו0' ה"ּׁשלחן ְְִֵֵֶֶַַָָָָֻּכל
זה ּבין ּקׁשר מה הרב: התּפּלא ּכּלה. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָועד
ּכל ּכי ּכבֹודֹו, ידע הּצּדיק: לֹו הסּביר ְְִִִִֵֶַַַָָלזה?
ׁשּילמדּוהּו. ּבּׁשמים מבּקׁש ערּו0" ּב"ׁשלחן ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻּדין
מן אֹותֹו מכריחים הּדין, לֹומד ׁשאינֹו ְִִִִִֵֵֶַַּומי
ׁשּמזמינים ידי על ׁשּילמד ּכרחֹו ּבעל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָהּׁשמים
ׁשּיתּגלּגל ּכדי ׁשֹונֹות, מּׁשאלֹות ׁשאלֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֶַלֹו
היעּוצה עצה ולכן הּדין. את ׁשּילמד ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדבר
הּפסח, קדם ערּו0" ה"ּׁשלחן ּכל ׁשּילמד ְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹֻהיא

ׁשאלֹות. הּׁשמים מן לֹו יזמינּו ְְְִִִֵַַַָֹולא

בישראל) מצות (אכילת

לקנֹותמּקארליןהּקדֹוׁשהרב מסרב היה ְְְִִִֵַַַָָָָָ
ׁשאז אמר, ּכי לפסח, חדׁשים ְֲִִִֵֶֶַַָָָּכלים

רּבי יּוכל מּבארדיטׁשֹובלא יצחק זיע"אלוי ְְְִִִִִֵַַַָֹ
ּגרּוד מּקֹול יׂשראל עבֹודת על זכּות ְְְֲִִֵֵֵַַַָללּמד

ּכליהם... ְֵֵֶּומרּוק

אהרן) (בית

ýäידע לא אŁר הõáים ְֲִֶַַָֹעל

ּבסדרּפעם והאֹורחים הּמׁשּפחה ּבני ּכׁשּיׁשבּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
רּבי הּצּדיק הרב ׁשל ּבביתֹו ּפסח ְִִֵֵֶֶַַַַַָליל

ּביליצער ׁשלּפנחס זצ"ל,סערענטׁשרּבּה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָ
חמת:" "ׁשפ0 לפני הּדלת את ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָֹּכׁשּפתחּו
מכירת ׁשטר ּובידֹו ׁשּבת" ׁשל "הּגֹוי ְְְְִִֶַַַַַָָנכנס
ׁשאני על סליחה לבּקׁש "ּברצֹוני ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָהחמץ.
הערל אמר ּכזאת" מאחרת ּבׁשעה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמפריע

ׁשחתמּתי הּזה הּׁשטר אבל רּבה, ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָּבהכנעה
ּבני ּגם מנּוחה. לי נֹותן לא הּיֹום ְְִֵֵַַָָָֹעליו
הּזה. החזה ּבגלל לחּיי יֹורדים ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַֹמׁשּפחּתי

הּס ׁשל הרׁשימה על ׁשּמכרּועברנּו ֹוחרים; ְְְֲִִֶֶַַַָָָָ
סֹוחרים מסּפר ּומצאנּו חנּויֹותיהם את ְֲֲִִִֵֶֶַָָלי
הּׁשלחן יד על המסּבין ּכל ורּמאים". ְְְְִִִַַַַָָָָָֻֻֻממּלחים
להֹוציא יכלּו ולא הערל לדברי ּבתדהמה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֻהּכּו
הרב, "ּכבֹוד ּבׁשּלֹו המׁשי0 הּגֹוי מּפיהם. ְְְִִִִֶֶֶֶַַָהגה
למאבק לצאת מסּגל ואינּני אני ּפׁשּוט ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֻאיׁש
אֹותי. לסּדר ׁשרֹוצים האּלּו הּסֹוחרים ְֲִִִִֵֵֶַַָעם
מׁשּפטים, לעניני לממחים לתת ּכסף לי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָֻאין
הּמׁשּפט, ּבבית להֹופיע ּכלל חפץ אני ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָואין
הּׁשטר את לבּטל ּבלבד, אחד ּדבר אני ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָרֹוצה

ּבׁשקט"... ולנּום הּיֹום עליו ׁשחתמנּו ְְְֶֶֶֶַַַָָָָהּזה

עׁשּתֹונֹותיו,הרב את אּבד לא חכמתֹו, ּברב ְְְִֵֶֶַָָָָֹֹ
וענה יין ּובכֹוס ּבכּסא הּגֹוי את ְְְִִִֵֵֶַַָָּכּבד
את לבּטל ּברצֹונ: "אם הּלׁשֹון: ּבזה ְְְְִִֵֶֶַַָלֹו
ּכאן ׁשּמדּבר מּכיון אבל זכּות:, זאת ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹֻהּקנין,
למעלה ׁשל ּבחמץ אּלא ׁשּלי ּבחמץ רק ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלא
עלי ּפרטּיים, אנׁשים ּגם וכן סֹוחרים ְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָמּמאה
את להם ולמסר ליׁשיבה ּכּלם את ְְְְִִִִֶֶֶַָָָֹֻלהזמין
לׁשמֹונה הּפחֹות לכל זקּוק אני לכן ְְְְֲִִֵַָָָָָרצֹונ:.
את לקּים אפׁשר אי יֹותר מקּדם ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻימים,
ּכּלם. את יֹותר קצר ּבזמן ּולכּנס ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻהיׁשיבה
ּברׁשּות: נמצא ּׁשּקנית מה ּכל אז, עד ְְְֲִִִֶַַָָָָָאבל
הּׁשטר, על החֹותמים ּכל עם היׁשיבה ְְְְִִִַַַַַַָָָואחר
הּביתה, ללכת הּנ: ׁשּיכֹול ּכ0 הּכל. את ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנבּטל
ּבׁשקט". וליׁשן מׁשּפחּת: ּבני את ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַֹלהרּגיע
מלאה, ּבהבנה הרב ּדברי את קּבל ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָהּגֹוי
נפנּו הּבית ּובני והסּתּלק. סליחה ׁשּוב ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָּבּקׁש
על חמת: ׁשפ0 - ּובׂשמחה ּבהקלה ְְְְְֲֲִִַַַָָָָֹלהּגיד

ידעּו:". לא "אׁשר ְֲִֶַָֹהּגֹוים

אבא) של (עולמו

à'⁄מäרה' ïגם הâעת ְֶַַַַַַָָהíח

ׁשאלהמּקאצקהּקדֹוׁשלהרב ּפעם היה זיע"א ְְְִֵַַַַָָָָָָ
וחּפׂשּו הּפסח, לחג ׁשמּורֹות חּטים ְְְְִִִֶַַַַעל

ו אחרת מּׁשמירה הראּויחּטים ּכפי מצאּו לא ְְְְִִִִִֶֶַָָָָֹ



החסידות  פסח |סיפורי

נ 

חזרה לקחת היה רצֹונם ּכן ועל זיע"א, ְְֲִֵַַַַָָָָָָָלרּבי
קצת ׁשהיה אף על הראׁשֹונֹות, ְִִִֵֶַַַָָָָמהחּטים
הּׁשמּורֹות חּטים ׁשאר על אבל עליהם ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָׁשאלה
לרּבי. ׁשראּוי ּכפי לדעּתם יֹותר חׁשׁש ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָהיה
ׁשאין מּקאצק הרּבי אמר כן ּפי על ְִִִֵֵֶַַַַָָָאף
הּפסח לחג הראׁשֹונֹות ּבחּטים ְְְִִִִֵֶַַַַַָלהׁשּתּמׁש
נקרא זה ואין הּדעת, הּסח ׁשהיה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמחמת
הרי"מ החּדּוׁשי הּקדֹוׁש הרב וׁשּבח ְִִִִֵַַַַָָָׁשּמּור.
סברת ׁשהיא ואמר הּזֹו, הּסברה את ְְְִֶֶַַַַָָָָזיע"א

זצ"ל. ַַַָהר"ן

קודש) שרפי (שיח

הõðëת. את Łäְְֶֶַַַמרôם

רּבימסּפר הּקדֹוׁש הרב מּללֹובּבׁשם ּדוד ְְִִִֵֶַַַָָָָֻ
נקלע הּפסח חג קדם ׁשּפעם ְִֶֶֶַַַַַַֹזיע"א
לאֹורח ּלתת מה לֹו היה ולא אֹורח ְֵֵֵֵַַַָָָָָֹאליו
חג עבּור ׁשמּורֹות מּצֹות לֹו והיּו ְְֱֲֶַַָֹלאכל,
מאכל מהם ּובּׁשל הּמּצֹות את ולקח ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּפסח,

לּבֹו. את ׁשּיסעד לאֹורח ְְִִֵֶֶַַַָָונתן

לׁשמרואמר, היא לפסח הּׁשמירה עּקר ׁשאכן ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
'ּוׁשמרּתם הּכתּוב על אּולם ְְֵֵֶַַַָָָמחמץ,

חז"ל ּדרׁשּו הּמּצֹות' פ"ט)את בא פר' (מכילתא ְֲֶַַַָ
ּכן ועל ּתחמיצּנה'', אל ליד: הּבאה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ''מצוה
"ׁשמירת ּדין את אכן ּכעת מקּים ְְִִֵֵֵֶַַָָהּוא
מּצֹות ּכבר לֹו יזמין יתּבר0 והּׁשם ְְְְְִִִֵַַַַַָָָהּמצוה",

הּפסח. חג עבּור אחרת ְֲֶֶֶַַַַָׁשמּורה

קודש)(שי שרפי ח

מצוה Łל àאכילה ְֲִִֶַַַָָטעם

מלעת הּקדֹוׁש הרב ׁשל זיע"אאּפטאזקנּותֹו ְְְִֵֶַַַָָָ
וגם הרּבה, לאכל ּבניו הּניחּוהּו ְְֱִִֵֶַַָָֹֹלא
לא מּצה, הּכזית את ּכׁשאכלּו הּסדר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבליל
אליהם הרּבי ּפנה ּגדֹולה. חתיכה לידיו ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָנתנּו
הרי אני ׁשאֹוכל הּמאכלים ּכל ּבכאב: ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָואמר
מתי ואּלא אדמה, ׁשל ּכטעם אצלי ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָהם
מּצה הּכזית ּבאכילת רק טעם? אני ְְֲֲִִִִַַַַַַַַַָמרּגיׁש
ועם ּבּסּכה, אני ׁשאֹוכל ּובּכזית הּסדר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻּבליל
לקחת ּתרצּו זה וגם הּׁשנה, ּכל אני חי ְְֲִִֶַַַַַָָָָֹזאת

ִִֶמּמּני?

âאõרייתא הäא éעס äְְֶַַַַָמ⁄ה

מּלּבליןהּקדֹוׁשהרב נֹוהגהחזה היה זיע"א ְִִֵֶַַַָָָָֹֻ
ׁשמּורֹות הּסדר לליל מּצֹות ׁשלׁש ְְְִֵֵֶַַָָֹלהכין
מן למהּדרין האפּיה ועד מהּקצירה ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָּבתכלית
מּדקּדּוקים ּדקּדּוקים ּבזה נֹוהג והיה ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָהמהּדרין,
ּתפילת "החזה" ּכׁשהתּפּלל אחת ׁשנה ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשֹונים.
והתאֹונן לביתֹו עני ּבא ּפסח, ׁשל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָערבית
הּסדר. לליל מּצֹות לֹו ׁשאין הרּבנית, ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָלפני
עני אֹותֹו על הרּבנית ׁשל רחמיה ְְֲִִִֶֶַַַָָָָנכמרּו
נתנה ּבמתּכּון וׁשּלא מּצֹות, ׁשלׁש לֹו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹוהּגיׁשה
"החזה" ׁשהכין הּמּצֹות ׁשלׁשת אֹותן את ְִֵֶֶֶֶַַַָֹֹלֹו
מּתפּלתֹו "החזה" ּכׁשחזר הּסדר. לליל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלעצמֹו
מצאן. ולא מּמקֹומן הּמּצֹות את להֹוציא ְְְְִִִֶַַַָָָֹנּגׁש
ּבטעּות נתנה ּכי ּבׁשגיאתּה הרּבנית ְְְְִִִִִִַָָָָָָָָהרּגיׁשה
לֹו וסּפרה ּבעלּה ׁשל הּסדר ליל מּצֹות ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָאת
ׁשלׁש נטל ּדבר, אמר לא ּכׁשמעֹו הענין. ְְְִַַָָָָָָָָָֹֹּכל
"מּׁשהּו ּבאמרֹו: הּסדר, ער0 ועליהן ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָמּצֹות
הּוא ּכעס מּׁשהּו אבל מּדרּבנן הּוא ְֲִֵֶַַַַָָָָחמץ

ְְַָּדאֹורייתא".

מלובלין) (החוזה

âאסוותא מכלא ְְְֵַַָָָָ'מðה'-

הּקדֹוׁשּפעם הרב היה ּפסח האבניּבערב ְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
רחמנאנזר ּבגרֹונֹו מסּכן חֹולה זיע"א ְְֲִֵֶֶַָָָֻ

לא מּצה הּכזית לאכילת ּבא וכאׁשר ְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָֹלּצלן
להּגיד והתחיל לפיו, מּמּנה להכניס יכֹול ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָהיה
על הּקדֹוׁש הּזהר ּדברי את ּפעמים ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹהרּבה

ּדאסוותא" "מכלא רפּואה)מּצה ׁשּבא(מאכל עד ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָ
מּצה הּכזית את ואכל עצּומה ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָלהתלהבּות
לפיו להכניס ׁשהצליח עד ּגדֹולה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָּבדבקּות
ּבני זאת ּוכׁשראּו זיתים. ּכׁשני אף ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָֹֹולאכל
ּכ0 על וׂשמחּו לֹו, הּוטב ׁשּכבר ּדּמּו ְְְִִֶַַַַָָָהּבית
היה לא אפן ּובׁשּום לאכל ּדגים לֹו ְְֱִִֵֶֶָָָֹֹֹוהביאּו
זאת ּגם ואף רטב לֹו והביאּו לאכלם, ְְְְְִֵֶַַָָָֹֹֻמסּגל
רּבי נכדֹו אליו ּפנה אז לאכל. יכֹול ְֱִֵֶֶַָָָָָָָֹהיה

לבעל נתּפרסם ׁשּלימים מי ּדודּדוד החסּדי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
עינֹו ּכבבת ואהבֹו אצלֹו חביב ׁשהיה ְְֲִֵֶֶַַָָָָָזיע"א,
אחת ּכף ּפנים ּכל על ׁשּיאכל מּמּנּו ִִִֵֶֶַַַַַָָֹּובּקׁש
ׁשאינֹו זיע"א הרּבי סבֹו לֹו והראה רטב, ְְִֵֶֶֶֶַָָָֹׁשל

לבלע. אפן ּבׁשּום ְְִֶַָֹֹיכֹול

החן) (ספר
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מצרים àיציאת ְְִִִִֵַַַלסïר

הּקדֹוׁשמנהגֹו הרב סֹופרׁשל זיע"אהחתם ְֲִֵֶַַַַָָָ
רּביםה  ּתֹורה ּדברי לֹומר ּתמיד יה ְִִִֵַַָָָָ

הּסעּודה ׁשּלפעמים עד ׁשּבת, סעּודת ְְְְִִֶַַַַָָָָּבכל
הּדרׁשֹות עקב מרּבֹות ׁשעֹות נמׁשכת ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֻהיתה
לגמרי הּדברים היּו ׁשֹונים ואּולם ְְְְְִִִֵֵַַַָָָוהּפרּוׁשים.
ּובפרט הּסדר, עריכת ּבׁשעת הּסדר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָּבליל
סֹופר החתם היה לא ההּגדה אמירת ְֲֲִֵֵַַַַַָָָָֹּבעת
ּכל את אחד, ּפרּוׁש לא ואפּלּו ֲִֵֵֶֶַָָֹאֹומר
אז הּמֹועד, חל לימי ׁשֹומר היה ִִֵֵֵֵַַָָָֹהּפרּוׁשים
מקרבים, ועם ּתלמידים עם יֹוׁשב ְְְִִִִִֵַָָָֹהיה
מׁשמיע והיה היׁשיבה, ּבני עם ּגם ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָולפעמים
ארּכֹות ּדרׁשֹות ואף נפלאים, ּפנינים ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָֻּבפניהם

הּפסח. ְְְִֵֶַַּבעניני

הׁשיב:ּפעם והּוא זה, מעׂשהּו לסּבת נׁשאל ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַ
יציאת על לסּפר מצוה יׁש ְְְְִִֵֵֶַַַַָּבפסח
'וכל מצּוים ׁשאנּו אּלא עֹוד ולא ְְְְִִִֶֶַָָָֹֻמצרים,
מׁשּבח', זה הרי מצרים ּביציאת לסּפר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֻהּמרּבה
ּפרּוׁשים לֹומר נכֹון לא הּסדר ּבליל ּכן ְִִֵֵֵֵֶַַָֹמּׁשּום
רק לגמרי להתמּסר צרי0 אּלא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּודרׁשֹות,
יציאת על להם ּולסּפר הּבית ולבני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָלילדים
החתם ׁשל ּדרּכֹו היתה ּכ0 ואמנם ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָמצרים.
ׁשעֹות יֹוׁשב היה הּוא הּסדר, ּבליל ְֵֵֵֵֶַָָָסֹופר
מבאר והיה מצרים, יציאת על לילדיו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָּומסּפר
ּבלׁשֹון מּלה ּכל ּדברים ׁשל ּפׁשּוטם ְְְִִֶֶָָָָָָלהם
מה היטב ויבינּו ׁשּידעּו ּכדי ּוברּורה ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָקּלה
הּגאּלה. ּובׁשעת מצרים ּבארץ לאבֹותינּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֻארע

המועדים) (משנת

äרנäעב äלק äתינõֲֲֵֵָאב

רּביּכׁשהּגיע הּקדֹוׁש זאבהרב אליעזר ְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָ
לחמאמּקרעטׁשניף ל"הא זיע"א ְְְְְִִֶַָָ

ׁשל רּבֹונֹו ואמר: ידיו את הרים ְְִִֵֶֶַַָָָָעניא":
ואם ּפרנסה. לנּו הב לחמא" "הא ְְְִַַַָָָָָָעֹולם!

ליׂשראל" ענּיּותא ׁש"ּיאה "עניא" (חגיגהּתאמר ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
אבהתנא"יא:) אכלּו "ּדי היא: ּתׁשּובתנּו ְְֲֲִִֵֵַָָָָָהרי

ּומעּתה והֹותר, ּדי הענּיּות את אכלּו ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָאבֹותינּו
וייכל". יתי ּדכפין ְְִִֵֵֵָֻ"ּכל

צופים) שדה (הגש"פ

õôרה מ⁄ל יõתר âבריהן äהעמיד ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶָָחכמים

הּקדֹוׁשמסּפר, הרב מּנכדי אחד רּביּכי ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻ
מּווארקא מענדל ּבאמנחם זיע"א ְְְְִֵֶַָָָ

רּבי הּקדֹוׁש הרב אל אחת יּׂשׂשכרּפעם ִִֶַַַַַַַָָָָ
מּבעלזא הרּביּדב ּובּקׁש ּפסח. ּבימי זיע"א ְְִִִִֵֵֶֶַַָֹ

מּזקנֹו, סּפּור אֹו ּתֹורה ּדבר איזה לֹומר ְְִִִֵֵֶֶַַָמּמּנּו
ׁשּׁשמ ּׁשּכתּובואמר מה ׁשּפרׁש מּזקנֹו ּפעם ע ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

"מכּסין ׁשעמדה: והיא אמירת לפני ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּבהּגדה
ּכ0: ּופרׁש הּכֹוס", את ולֹוקחין הּמּצֹות ְְִֵֵֶֶַַַָאת
ה"ּדאֹורייתא", את מכּסים הּמּצֹות" את ְְְְִִֶֶַַַַַַָ"מכּסין
"ולֹוקחין ּדאֹורייתא, עׂשה מצות הם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָׁשּמּצֹות
ּכֹוסֹות ּדד' ה"ּדרּבנן" את ולֹוקחים הּכֹוס" ְְְְִֶֶַַַָָאת
ׁשעמדה והיא "ואֹומרים, ּדרּבנן, מצוה ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָהם
ּבכל לאבֹותינּו ּׁשעמד ּדמה ולנּו" ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָָלאבֹותינּו
ּבּגלּות ּומחזיקים ּׁשּנזהרים מה זה ְֲִִִִֶֶַַַַָָהּדֹורֹות,
סֹוד ׁשּזהּו ותּקנֹותיהם חז"ל ּבגזרֹות ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָהּמר

ִֵקּיּומנּו.

הּפרּוׁשּכׁשּׁשמע את מּבעלזא הּקדֹוׁש הרב ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָ
וצּוה ּדבריו את מאד הפליא ְְְְִִִֶַַָָָֹהּנ"ל

מ הּקדֹוׁש הרב ׁשהיהּבילגּורייאלבנֹו זיע"א ְְִִֵֶַַָָָָ
האם ּוׁשאלֹו הּדברים, את ׁשּירׁשם ּבחּור ְְְִִִֶֶַַָָָָֹאז
הּדברים, לרׁשם לֹו מּתר הּמֹועד ּבחל ְְְִִֵַַַָָֹֹֻּגם
זה ּכי הּמֹועד ּבחל אפילּו ּכן, לֹו ְְֲִִֵֵֶַָָֹוענה
לׁשּמּוׁש עֹוד ל: יבא וזה האבד, ּדבר ְְְִֵֶַָָָָָָֹמּמׁש

ָּגדֹול.

צופים) שדה (הגש"פ

לŁאל יõדע õה⁄אינ ְֲִֵֵֶַַַַֹמעלת

רּביהרב מּבעלזאהּקדֹוׁש אמריהֹוׁשע זיע"א ְְְִִֶַַַַַָָָֻ
רּבי הּקדֹוׁש הרב הירׁשּבׁשם צבי ְְְִִִֵַַַָָ

זהמרימנֹוב ּדברתי, "על ׁשאמר: זיע"א, ְְִִִֵֶֶַַָָ
מּכּלם", טֹוב יֹותר עֹוׂשה לׁשאל יֹודע ְִִֵֵֵֶֶַָֹֻׁשאינֹו
ּדמקּבל ּדבריו, את מּבעלזא הרּבי ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָֻוהסּביר

טֹובמ  ׁשם הּבעל אׁשרּתלמידי זיע"א הּקדֹוׁש ְֲִִֵֵֶַַַַַָ
מּיׂשראל אדם על ּבאה וחלילה חס ְְְִִִִֵַַָָָָָָָּבאם

מחלה ּכגֹון צרה, איזהאיזֹו אֹו עלינּו לא ְֲֵֵֵֶַָָָָֹ
ׁשמנה ּתפּלת ּכׁשּמתּפּלל אזי אחרת, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹצרה
מּצרתֹו להּוׁשע ּבּקׁשתֹו עּקר יעׂשה לא ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹעׂשרה
אינֹו הּוא ּכי הּנדרׁשת לּברכה ּדייקא ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּבהּגיעֹו
העצה אּלא עבּורֹו. הּטֹוב אכן מה ֲֵֵֵֶַַָָָָָיֹודע
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ּבׁשוה" ּברכֹותיו ּבכל "ׁשּיכּון היא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָהיעּוצה
הּיֹודע וּדאי הרי ׁשהּוא יתּבר0 להּׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָויתּפּלל
ּפני ויחּלה להּוׁשע, צרי0 ּובּמה לֹו חסר ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמה

חסרֹונֹו. וימּלא ׁשּיעזרהּו ְְְִֵֵֶֶֶַַַעליֹון

ׁשאיןוזֹו הינּו לׁשאל', יֹודע 'ׁשאינֹו הּכּונה ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
יתּבר0, מה' לבּקׁש ּפרט איזה על ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָיֹודע
מבּקׁש אּלא מסּים ענין על ׁשאל לא ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֻולכן
הּוא הענינים" "ּבכל לֹו יעזר יתּבר0 ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹׁשהּׁשם
ּביֹותר. והראּוי הּטֹוב את הּוא ׁשעֹוׂשה ְְֵֶֶֶֶַָָזה

הרמ"ח) מרן סיפורי יסעדך, (מציון

Łכינה äêáי זה áדõל äְְִִֶָָָבמõרא

מסּפרסּפּור היה הֹוד הלרּנֹורא ׁשמּואל רּבי ְְִִֵֵֶֶַַָָָ
ּגם ׁשהתמּצא צפת, ׁשל רּבה ְְִֵֶֶַַַַַַָזצ"ל
מּנין הּתמהים יׁש אמר: וכה רפּואה, ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָֹּבעניני
ּברם, האדם. ׁשל הּפנימים ּבאברים ידע ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָלי
יפה. הּפנימּיים האברים את ראיתי ּגם ְִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָראיתי
ואּבא סּבא אל ּפעם נלויתי נער ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכׁשהייתי

אל ללּוּבלין הּפסח,החֹוזהּבנסיעתם לחג ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָ
ׁשל ׁשלחנֹו על היינּו מסּבים הּסדר ְְְִִֵֵֶֶַַָָֻֻּבליל

ּפרק את ּקרא הּוא ּבהתלהבּותהחֹוזה, ההּגדה י ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּפחד עלי ׁשהּטילה רּבה ּובדבקּות ְֲִִִֵֶַַַַָָָָעצּומה
עלי ׁשהׂשּתררה האימה נֹוראה, ואימה ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָרב
מּתֹו0 קרא ׁשהחֹוזה ּבׁשעה לׂשיאּה ְְִִִִֶֶַָָָָָָהּגיעה
'ּובמֹורא הּמּלים את הרּבה ּבהתלהבּותֹו ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָההּגדה
להחזיק יכלּתי לא ׁשכינה', ּגּלּוי זה ְְְֲִִִִֶַָָָֹֹּגדֹול
מּתחת אל מֹוׁשבי מּמקֹום ונפלּתי ְְְֲִִִִֶַַַַָָָמעמד
הּגדֹולה לתדהמתי הבחנּתי ׁשם ּבׁשכני ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹֻלּׁשלחן,
החֹוזה ּׁשל ּגּופֹו חלל ּכי הרּבה ְְֲִִֶֶֶַַַָָָוחרּדתי
הּפנימּיים אבריו וכל אׁש ּבׁשלהבת ּכּלֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמּואר
מּזכרֹוני, מׁש לא זה מראה יפה, ְְְִִִִִֶֶֶַָָֹנראים
הּפנימּיים אבריו עיני לנגד עֹומדים הּיֹום ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָועד

ּבפעּלתם. האדם ְִֶָָָָָֻׁשל

והרופא) המנהיג (הרב

ה' מצות לכבõד ְְְִִִִַנכוים

הּזקןהּקדֹוׁשהרב אדמֹו"ר יחיאל רּבי ְְִִֵֵַַַַַָָָ
להקּפידמאלּכסנּדר נֹוהג היה זיע"א ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָ

הּלילה. חצֹות קדם אפיקֹומן ּכּזית ְֱֲֲִִֶֶַַַַָָֹֹלאכל

ׁשּלא ּבכדי עֹור0" ּב"ׁשלחן מאד ממהר ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹֻוהיה
ׁשהיה מרק לּׁשלחן הּגיׁשּו ּפעם הּזמן. ְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֹֻיעבר
ּכף הּמרק מן ּבמהירּות ּגמע והרּבי ְְִִִִֵַַַַַָָָָרֹותח,

הּקדֹוׁש הרב ּבנֹו ּכף. יׂשראלאחרי הּיׂשמח ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָ
לזּכֹות ּכדי הּצּלחת את מּמּנּו לקח ְְִִֵֶֶַַַַַָזיע"א
נכוה מעט א0 טעם ּכאׁשר א0 ְְֲִִִֶַַַַַַַָָּב"ּׁשירים",
הּקדֹוׁש אביו אל ּפנה ּבהתּפעלּות ְְְֲִִִֶַַָָָָּבלׁשֹונֹו.
הּמרק מן אּבא טעם ּכיצד אֹותֹו: ְִֵַַַַַָָָָָוׁשאל
נכוים אם ּיׁש ּומה אביו: הׁשיבֹו ְֱִִִִִֵֵַַָָהרֹותח?

יתּבר0! הּׁשם מצות קּיּום ְְְִִִִֵַַַָלכבֹוד

(כרמנו)

àאפיקõמן łàר ֲִַַָָָָטעם

חּייסּפר רּבי החסיד אייזנּבא0הּגאֹון צבי ם ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
רּבי ּבׁשם אחד היה ּבירּוׁשלים ְִִִֵֶַַַַָָָָזצ"ל:
ּבעל וחסיד למדן זצ"ל, ׁשידלאווצער ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָזלמן
ּבנסעֹו טריסק. מחסידי קֹומה, ּובעל ְְְְֲִִֵֵַַָָָצּורה
והתיּדד קראקא, ּדר0 נסע יׂשראל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלארץ

רּבי הּקדֹוׁש הרב האב"ד עם ׁשמעֹוןׁשם ְִִִַַַָָָ
אהבה,סֹופר ׁשל ּבקׁשר והתקּׁשרּו זיע"א ְְְְֲִֵֶֶֶַַָ

הּסּפּורים ּובין חסידּות, עניני הרּבה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַוׂשֹוחחּו
הּלׁשֹון: ּבזה זלמן לרּבי ׁשמעֹון רּבי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָסּפר
האּבא לנּו ּכׁשחּלק הּסדר, ּבליל ּכי לי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָיאמין

סֹופר)זיע"א הרּגׁשנּו(החתם אפיקֹומן, ּכזיתים ְְְֲֲִִִֵֵַַַָ
הנני ואמר: ּבזקנֹו ותפׂש מּמׁש. ּבׂשר ְְְְִִִַַַַַָָָָָָטעם

היה. ׁשּכ0 ּבזקני ל: ְְִִֵֶָָָָאֹומר

הסופר) (מועדי

ãיחŁמ ויקרב ãרקניäï ְְְְְִִֵֵֵַַָויצמח

רּביעֹוד הּקדֹוׁש הרב ּגּלה נפּתליּבילדּותֹו ְְְִִִַַַַַָָָָ
מצּויה,מרֹוּפׁשיץ ּבלּתי ׁשנינּות זיע"א ְְְְִִִִֵָ

ההּגדה, את המסּבים אמרּו ּכאׁשר זה ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֻהיה
נפּתלי ּפנה הּוא", טהֹור הּוא, ל"חסיד ְְְִִִִַָָָָָוהּגיעּו
הּוא- ּברּו0 הּקדֹוׁש "אם וׁשאל: לאביו ְְִִַַַָָָָָָהּקטן
'ויצמח אֹומר, אינֹו זה מּדּוע הּוא, ְְִֵֵֶַַַַָחסיד
הּגאּלה?!... את ּומביא מׁשיחּה' ויקרב ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֻּפּורקניּה

הנחל) (מבועי



- יומא דהילולא -

ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַאֲהֹרן 'ַהָּגדֹול' ִמָּקאְרִלין

יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא - י"ט ִניָסן

ְזכּותֹו  )ֶּפְרלֹוב(  ַהָּגדֹול  ַאֲהֹרן  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ֶׁשל  ַׁשָּמׁשֹו 
ָּתֵגן ָעֵלינּו ָזְרָחה ָּבִעיר ָיאנֹוָבה ִּבְׁשַנת ה'תצ"ו, ָאז נֹוַלד ְלָאִביו 
ַהָּקדֹוׁש  ְלַהַּמִּגיד  ֻמְבָהק  ַּתְלִמיד  ָהָיה  הּוא  ַזַצ"ל.  ַיֲעֹקב  ַרִּבי 
ִמֶּמעֶזִריְטְׁש' ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו. ִלְפֵני ֶׁשִהִּגיַע ַרִּבי ַאֲהֹרן ַּבַּפַעם 
ְלִהְתַעּנֹות  ָנַהג  ַהָּקדֹוׁש,  ַהַּמִּגיד  ֶאל  ְלֶמעֶזִריְטׁש  ָהִראׁשֹוָנה 
ָּבת ְלַׁשָּבת, ְוַאף ָהָיה ֵנעֹור ֶאֶלף ֵלילֹות ַּבֲעבֹוַדת  ּוְלִהְסַּתֵּגף ִמּׁשַ
ה'. ָאֵבל ִעם ָּכל ֹזאת ָאַמר ִּכי ֹלא ִהִּגיַע ִלְׁשֵלמּות ָהֲעבֹוָדה ַעד 

ֶׁשִהִּגיַע ְלֶמעֶזִריְטׁש.
ְּבֶעֶרב  אֹוֵמר  ַאֲהֹרן  ְּכֶׁשַרִּבי  ָעָליו:  ָאַמר  ִמֶּמעֶזִריְטְׁש  ַהַּמִּגיד 
ַמִים.  יִרים ַּבִּנּגּון ַהְמֻיָחד ֶׁשּלֹו, ַנֲעֶׂשה ַרַעׁש ַּבּׁשָ ַׁשָּבת ִׁשיר ַהּׁשִ
ּפֹוְסִקים  ֵרת  ַהּׁשָ ּוַמְלֲאֵכי  ִמְׁשַּתְתִּקים,  ָהֶעְליֹוִנים  ָהעֹוָלמֹות 
ִמּלֹוַמר ִׁשיָרה, ְוַהֹּכל ִמְתַקְּבִצים ִלְׁשמַֹע ֶאת ַהִּנּגּון ֶׁשּלֹו ֶׁשִּנְלַקח 
ֵמעֹוַלם ַהִּנּגּון. ַרִּבי ַאֲהֹרן ַהָּגדֹול ָהָיה ָידּוַע ְּכַפְיָּטן ְמֻעֶּלה. ַּפַעם, 
ַהַּמִּגיד  ִּכֵּבד אֹותֹו  ְּבֵליל ַׁשָּבת,  ְּבֶמעֶזִריְטׁש  ְּכֶׁשָּיַׁשב ֵאֶצל ַרּבּו 
ִּפיו  ֶאת  ַאֲהֹרן  ַרִּבי  ָּפַתח  ִמָּיד  ְיַנֵּגן.  ַאֲהֹרן  ַרִּבי  ְוָאַמר:  ְלַזֵּמר 
ַהִּנּגּון  ֶאת  ִחֵּבר  ְוָאז  ַׁשָּבת",  ֹנַעם  ֶאְכֹסף  "ָי-ּה  ַּבִּמִּלים  ְּבִׁשיָרה 
ַהָּידּוַע "ָי-ּה ֶאְכֹסף" ַהּמּוָׁשר ַעד ַהּיֹום ְּבֵלילֹות ַׁשַּבת ֹקֶדׁש ְּבָכל 

ְּתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל.
ָהָיה  ּוְבָכל ַׁשָּבת הּוא  ַהַּמִּגיד ַהָּקדֹוׁש,  ְיִמינֹו ֶׁשל  ַיד  ָהָיה  הּוא 
ִּסֵּדר ַעל ֻׁשְלַחן ַרּבֹו ֶאת ַהי"ב ַחּלֹות. ְוָאְמָנם, ִסיָמן ָהָיה  ֶזה ּׁשֶ
ִנְסַּתֵּלק  ֶׁשֵּכן הּוא  ַרָּבם,  ֶׁשל  ְיִמינֹו  ַיד  ַהַּתְלִמיִדים ֶׁשהּוא  ְּבַיד 
ָלֶזה  ְוָרְמזּו  ֵנַצח,  ֶׁשל  ְסִפיָרה ִראׁשֹוָנה  ֶׁשִהיא  ִניָסן,  י"ט  ְּביֹום 
ִּכי ָאז אֹוְמִרים "ָיאר-ְיִמיָנְך", ְּדַהְינּו ֶׁשאֹור ָּפָניו ֶׁשל ַרִּבי ַאֲהֹרן 
ָּקִניָת  "ַמה  ִנְׁשַאל  ַּפַעם  ַזַצ"ל.  ַהַּמִּגיד  ַרָּבם  ֶׁשל  ְיִמינֹו  ַיד  ָהיּו 
ֵאֶצל ַהַּמִּגיד ִמֶּמעֶזִריְטְׁש?" ְוהּוא ֵהִׁשיב: "ְמאּוָמה". ִהְתַּפְּלאּו 
ִהְמִׁשיְך  ְוהּוא  ְמאּוָמה?  ַהָאְמָנם  זֹו.  ְּתׁשּוָבה  ַעל  ַהּׁשֹוֲאִלים 
ְוָאַמר ָלֶהם: "ָקִניִתי, ֶׁשֲאִני ְמאּוָמה, ֶׁשֲאִני ְּכלּום ָּבעֹוָלם ַהֶּזה".
ַרִּבי ַאֲהֹרן ָהָיה ָמסּור ְּבַנְפׁשֹו ְלתֹוַרת ַהֲחִסידּות, ְוהּוא ָהִראׁשֹון 
ַקְרִלין  ֶׁשל  ַהּׁשֹוֶׁשֶלת  ֹראׁש  ִליָטא.  ְּבָעֵרי  אֹוָתּה  ֶׁשֵהִפיץ 
ְלַהֲחִדיר  ַנְפׁשֹו  ָמַסר  ֲאֶׁשר  ְוַהִּיְרָאה,  ַהּתֹוָרה  ַעּמּוד  ּוְסטֹוִלין, 
ְּבֵצל  ַהִּמְסּתֹוְפִפים  ָּכל  ְּבֶלב  ְצרּוָפה  ַוֲחִסידּות  ּתֹוָרה  ַּדְרֵכי 

קֹוָרתֹו.
ֶׁשל  ִּבְמִחָּצתֹו  ַאֲהֹרן  ַרִּבי  ָׁשָהה  תקל"ב,  ֶּפַסח  ֶׁשִּלְפֵני  ַּבָּיִמים 
ַהַּמִּגיד ִמֶּמעֶזִריְטְׁש, ּוְבֶעֶרב ֶהָחג ִנְכַנס ַרִּבי ַאֲהֹרן ֶאל ַרּבֹו ִלֹּטל 
ִמֶּמּנּו ִּבְרַּכת ְּפֵרָדה ְּכֵדי ִלּסַֹע ְלֵביתֹו. ָהֶרִּבי ָנַתן לֹו ֶאת ִּבְרָכתֹו, 
ֲאָבל ִמַּיד ְּבֵצאתֹו, ָקָרא ַהַּמִּגיד ְלַכָּמה ִמַּתְלִמיָדיו ּוִבְּקָׁשם ֶׁשֹּלא 
ַרִּבי  ַאֲחֵרי  ַהַּתְלִמיִדים  ָרְדפּו  ְלֵביתֹו.  ִלּסַֹע  ַאֲהֹרן  ְלַרִּבי  ָיִניחּו 
ַאֲהֹרן ּוִבְּקׁשּוהּו ִלְׁשהֹות ִעָּמֶהם ְוַלְחֹּגג ִעָּמֶהם ֶאת ַחג ַהֶּפַסח.

ַרִּבי ַאֲהֹרן ֹלא ָרָצה ִלְׁשמַֹע ְלִדְבֵריֶהם. ָאז ָאְמרּו לֹו ַהַּתְלִמיִדים 

ַאֲהֹרן  ַרִּבי  ְלֵביתֹו.  ְיִניחּוהּו ָלׁשּוב  ַהַּמִּגיד ִּבֵּקׁש ֵמֶהם ֶׁשֹּלא  ִּכי 
ֶאת  ָׁשַלח  ּוֵמִאיָדְך  ְּפֵרָדה  ִּבְרַּכת  לֹו  ָנַתן  ַרּבֹו  ֶׁשֲהֵרי  ִהְתַּפֵּלא, 
ְוָאז  ְלַרּבֹו,  ׁשּוב  ַאֲהֹרן  ַרִּבי  ִנְכַנס  אֹותֹו.  ְלַעֵּכב  ַהַּתְלִמיִדים 
ַּבַעְדָך.  ְמַעֵּכב  ֵאיִני  ִלּסַֹע,  ְּבַדְעְּתָך  ֵיׁש  "ִאם  ַהַּמִּגיד:  לֹו  ָאַמר 
ַהַּמִּגיד  ָקָרא ׁשּוב  ֵמַהַּמִּגיד,  ַאֲהֹרן  ַרִּבי  ָיָצא  ַאְך  ְלָׁשלֹום".  ַסע 
ִהְפִצירּו  ֵהם  ַאֲהֹרן.  ַרִּבי  ֶאת  ֶׁשְּיַעְּכבּו  ֵמֶהם  ְוָדַרׁש  ְלַתְלִמיָדיו, 
ּבֹו ֶׁשֹּלא ִיַּסע, ְוִהְסִּבירּו לֹו ִּכי ֹלא ָּפׁשּוט הּוא ֶׁשַהַּמִּגיד ְמַבֵּקׁש 
ְלַעֵּכב ֶאת ְנִסיָעתֹו. ַרִּבי ַאֲהֹרן ֹלא ָׁשת ִלּבֹו ֲאֵליֶהם, ֵּכיָון ֶׁשִּקֵּבל 

ִּבְרַּכת ְּפֵרָדה ֵמַהַּמִּגיד, ְוָנַסע.
ְּבחּוץ  ַהּמֹוֵעד  ְּדֹחל  )ג'  תקל"ב  ְּבִניָסן  י"ט  ְּביֹום  ַהֶּפַסח,  ְּבַחג 
ִנְׁשָמתֹו  ֶאת  ֵהִׁשיב  ְוֵתֶכף  ְלִמְׁשָּכב,  ַאֲהֹרן  ַרִּבי  ָנַפל  ָלָאֶרץ( 
ַהְּקדֹוָׁשה ְליֹוְצָרּה, ִּבְהיֹותֹו ַרק ְּבִגיל ל"ו ָׁשִנים. ָהֵאֶבל ָהָיה ָּכֵבד, 
תֹו ַהּנֹוָרָאה. ַּגם ַהַּמִּגיד ִהְתַאֵּבל ָעָליו  ִּכי ָהָיה ָידּוַע ַלֹּכל ִּבְקֻדּׁשָ
ָמרֹות, ְוָאַמר ִּכי הּוא ִנְׂשַרף ֵמֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא. ְלַאַחר ִמֵּכן ָׁשֲאלּו 
ִלְפֵני  ַרֵּבנּו ַהָּקדֹוׁש  ָלנּו  ִהִּגיד  ַרָּבם: ַמּדּוַע ֹלא  ַהַּתְלִמיִדים ֶאת 
ְּבַוַּדאי  ָאז  ִּכי  ֵמָהעֹוָלם.  ִיָּפֵטר  ֶׁשהּוא  ַאֲהֹרן  ַרִּבי  ֶׁשל  ְנִסיָעתֹו 

ָהִיינּו ִמְתַאְּמִצים ְמֹאד ֶׁשֹּלא ִיַּסע?
ֱהִׁשיָבם ַהַּמִּגיד ַהָּקדֹוׁש: ָלָּמה ִּתְתַּפְּלאּו. ַעל ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ֶנֱאַמר 
ָּיְך ֶנֱאָמנּות ְּבֵבית ה', ֲהֵרי ֵאין  'ְּבָכל ֵּביִתי ֶנֱאָמן הּוא'. ְוִכי ַמה ּׁשַ
ָהְיָתה  ַהֶּנֱאָמנּות  ִלְגֹנב? ֶאָּלא,  ַּגְׁשִמי ֶׁשֶאְפָׁשר  ָּדָבר  ָׁשם ׁשּום 
ֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ָרָאה ְּבֵבית ה' ְוֹלא ִּגָּלה ְלׁשּום ָאָדם. ָּכְך  ַעל ַמה ּׁשֶ
ֶׁשְּתַעְּכבּו  ְמֹאד  ָרִציִתי  ֲאָבל  ַהֹּכל.  ָלֶכם  ְלַגּלֹות  ָיֹכְלִּתי  ֹלא  ֲאִני 
אֹותֹו ִמִּלְנסַֹע, ְוָאז ָהָיה חֹוֵגג ִעָּמנּו ֶאת ַהֶּפַסח, ְוָהָיה ִמְתַּבֵּטל 

ִּדינֹו ֵמָעָליו.
ֵהִניַח ַאֲחָריו ֶאת ְּבנֹו ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ָאֵׁשר ִמְּסטֹוִלין ְזכּותֹו 
ַיֲעֹקב ֶׁשָעָלה  ָּתֵגן ָעֵלינּו, )ְוַעל ִּפי ִּגְרָסא נֹוֶסֶפת ֵּבן ְּבֵׁשם ַרִּבי 
ָאה ִּבְרבֹות  ָלָאֶרץ, ְוִנְפַטר ִּבְצַפת(. ִּבּתֹו ַהְּקַטָּנה ַחָּיה ָׂשָרה, ִנּׂשְ
ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ְלָהַרב  ַהָּקדֹוׁש(  ַהַּמִּגיד  ְּפֻקַּדת  ִּפי  )ַעל  ַהָּיִמים 
ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ֶּבן  ָעֵלינּו  ָּתֵגן  ְזכּותֹו  ִמְּטֶׁשְרנֹוִּביל  ָמְרְּדַכי 

ַנחּום ְזכּותֹו ָּתֵגן ָעֵלינּו, ַּבַעל ַה'ְּמאֹור ֵעיַנִים'.

ָּפִנים ֲחָדׁשֹות
ֶאָחד  ִּבְתׁשּוָבה.  ֲאָנִׁשים  ֶׁשַּמֲחִזיר  ְּכִמי  ָידּוַע  ָהָיה  ַאֲהֹרן  ַרִּבי 
ְּכֶאָחד  ָידּוַע  ָהָיה  ֵקְרָבם  ַאֲהֹרן  ֶׁשַרִּבי  ְּתׁשּוָבה  ַּבֲעֵלי  ֵמאֹוָתם 
ֲאָרצֹות".  ַאְרַּבע  "ַוַעד  ֵמָראֵׁשי  ְוַאף  ֶׁשַּבּדֹור,  ָהַרָּבִנים  ִמְּגדֹוֵלי 
ּתֹוָרה  ָׁשם  ֶׁשִּיְקֶנה  ְּכֵדי  ְלֶמעֶזִריְטׁש  ַאֲהֹרן  ַרִּבי  ְׁשָלחֹו  ַּפַעם 
ְוָחְכָמה, ְוָנַתן ְּבָידֹו ְּכַתב ַהְמָלָצה ּבֹו ָּכַתב: "מֹוֵסר ְּכָתב ֶזה הּוא 

ְיהּוִדי ֲאֶׁשר ִמַּכף ַרְגלֹו ְוַעד ָקְדֳקדֹו ֵאין ּבֹו ְמֹתם, ָנא ְלָקְרבֹו".



- יומא דהילולא -

ַהָּלה, ְּבֹרב ַסְקָרנּותֹו ָּפַתח ֶאת ַהִּמְכָּתב, ּוְכֶׁשָרָאה ֶאת ַהָּכתּוב 
ְּכֶׁשִהִּגיַע  ִּבְתׁשּוָבה.  ִהְרֵהר  ְלַהַּמִּגיד  ַהֶּדֶרְך  ְוָכל  ְּבֶבִכי,  ָּפַרץ  ּבֹו 
ַּבִּמְכָּתב  ִהִּביט  ַהִּמְכָּתב,  ֶאת  ַהַּמִּגיד  ָּפַתח  ַהַּמִּגיד  ְלֵבית 
ּוַבְיּהּוִדי ֲחִליפֹות ְוֻכּלֹו ְּתִמיָהה: "ֵאין ַהָּמָׁשל ּדֹוֶמה ַלִּנְמָׁשל..." 
ֶׁשָּלּה,  ֶאת  ָעְׂשָתה  ְלָכאן  ַהֶּדֶרְך  "נּו,  הֹוִסיף:  ֶרַגע  ַּכֲעֹבר  ֲאָבל 
)ְּפֵאר  ְלַהִּכיְרָך".  ֵאין  ֶׁשַּמָּמׁש  ַעד  ַרב  ֹּבץ  ִמְּמָך  הֹוִריָדה  ִהיא 

ִמְּקדֹוִׁשים(

ַהֶּמֶלְך - - -
ַרּבֹו  ְיֵדי  ַעל  ַאֲהֹרן  ַרִּבי  ִנְצַטָּוה  ָנה,  ַהּׁשָ ְּבֹראׁש  ַאַחת,  ַּפַעם 
ַׁשֲחִרית.  ִלְתִפַּלת  ַהֵּתָבה  ִלְפֵני  ַלֲעֹבר  ִמֶּמעֶזִריְטְׁש  ַהַּמִּגיד 
ָהָאֶרץ  ַעל  ָנַפל  "ַהֶּמֶלְך",  לֹוַמר  ְלַהְתִחיל  ְּכֶׁשָרָצה  ְואּוָלם, 
ָאז  ִהְתַעְּלפּותֹו,  ְלִסַּבת  ְׁשָאלּוהּו  ְלֵאיָתנֹו,  ְּכֶׁשָחַזר  ְוִהְתַעֵּלף. 
ָאַמר: "ְּכֶׁשָרִציִתי לֹוַמר "ַהֶּמֶלְך", ִנְזַּכְרִּתי ְּבִדְבֵרי ַהְּגָמָרא )ִּגִּטין 
ְלַגָּבֵאי"  ָאִתית  ָלא  ַאַּמאי  ָהִאיְדָנא  ַעד  ֲאָנא,  ַמְלָּכא  "ִאי  נו( 
ַצַער  ּוֵמֹרב  ֵאַלי...[,  ָּבאָת  ֹלא  ַעָּתה  ַעד  ָלָּמה  ֲאִני  ֶמֶלְך  ]ִאם 

ִהְתַעַּלְפִּתי". )ָׁשם(

ִמי ֶזה 'ָאֹנִכי'?
ֵמֹרב ֲחִביבּותֹו ֶׁשל ַרִּבי ַאֲהֹרן ֵאֶצל ַרּבֹו, ָהָיה ַהַּמִּגיד ִמֶּמעֶזִריְטְׁש 
ָאַמר  ַּפַעם  ָהֲעבֹוָדה.  ַּדְרֵכי  ִמֶּמּנּו  ִלְלֹמד  ֲאָנִׁשים  ֵאָליו  ׁשֹוֵלַח 
ֵּביתֹו  ֶּדֶרְך  ַּתֲעֹבר  ְלֵביְתָך,  "ְּבַדְרְּכָך  ִמַּתְלִמיָדיו:  ְלֶאָחד  ַהַּמִּגיד 
ֶׁשל ַרִּבי ַאֲהֹרן ִמָּקאְרִלין, ְוִתְדרׁש ָׁשם ִּבְׁשלֹומֹו". ָהִאיׁש ָעָׂשה 

ְּכִדְבֵרי ַרּבֹו, ְוָעַבר ֶּדֶרְך ָקאְרִלין.
ָהָיה ֶזה ֵליל ֹחֶרף ָקֶׁשה, ַהֶּדֶלת ָהְיָתה ְסגּוָרה ְוַרִּבי ַאֲהֹרן ָיַׁשב 
ְּבֵביתֹו ְוָעַסק ַּבּתֹוָרה. ַהָּלה ָּדַפק ַעל ַהֶּדֶלת, ְוָאז ִנַּגׁש ַרִּבי ַאֲהֹרן 
ַלֶּדֶלת ְוָׁשַאל: "ִמי ָׁשם?" "ָאֹנִכי" - ָעָנה לֹו קֹול ֻמָּכר ֶׁשל ֲחֵברֹו. 
ַרִּבי ַאֲהֹרן ֵסַרב ִלְפֹּתַח ֶאת ַהֶּדֶלת, ְוַכֲאֶׁשר ִהְמִׁשיכּו ַהְּדִפיקֹות, 
ם  ִנַּגׁש ׁשּוב ַרִּבי ַאֲהֹרן ַלֶּדֶלת ְוָאַמר ִמִּבְפִנים: "ָאֹנִכי, ָאַמר ַהּׁשֵ
ִיְתָּבַרְך. ִמי ֶזה ְמָלאֹו ִלּבֹו ְלַכּנֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּבִכּנּוי ַהָּנֶאה ַלּבֹוֵרא? 
ִמי ֶזה 'ָאֹנִכי' ֶהָחָדׁש?" ָׁשַמע ַהָּלה ֶאת ַהְּדָבִרים, ְוָאַמר ְלַעְצמֹו: 
ִאם ֵּכן, ֶטֶרם ָמְלאּו ְיֵמי ִלּמּוַדי ְּבֶמעֶזִריְטׁש... ְוָׂשם ֶאת ְּפָעָמיו 

ת ַאֲהֹרן( ֲחָזָרה ְוָנַסע ַלַּמִּגיד ִמֶּמעֶזִריְטְׁש. )ְקֻדּׁשַ

ַהִאם ֵיׁש ָּגרּוַע ִמֶּמִּני?
ַצָּוָאה ְמֵלָאה ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ָׁשַמִים ִהְׁשִאיר ַאֲחָריו ָהַרב 
ִמָּקאְרִלין.  ָאֵמן  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ַהָּגדֹול  ַאֲהֹרן  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש 
ֲאִני  "...ֵאין  ַהָּללּו:  ַהִּמִּלים  ָאר  ַהּׁשְ ֵּבין  ָּכתּוב  ִנְמָצא  ְּבַצָּוָאתֹו 
ִמּׁשּום  ַעְצמֹו?  ַעל  ֵּכן  ָּכַתב  ְוָלָּמה  ִמֶּמִּני".  ָּגרּוַע  ֵיׁש  ִאם  יֹוֵדַע 

ַמֲעֶׂשה ֶׁשָהָיה:

ַּפַעם ָׁשַכב ְּבִמָּטתֹו ֶׁשל ַרּבֹו ַהַּמִּגיד ַהָּגדֹול ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָאֵמן 
ִמֶּמעֶזִריְטׁש, ְוָיָׁשן ְׁשֹלָׁשה ָיִמים ְרצּוִפים ִּבְדֵבקּות ִנְפָלָאה. ָרצּו 
ַהָּקדֹוׁש  ַהַּמִּגיד  ֲאָבל  ָנתֹו,  ִמּׁשְ ַלֲהִקיצֹו  ַקִּדיָׁשא  ַהֶחְבַרָּיא  ְּבֵני 

ֹלא ֵהִניָחם, ְּבאֹוְמרֹו: "הּוא ַמִּניַח ַעָּתה ְּתִפִּלין ְּדָמֵרי ָעְלָמא".
ָעָליו  ָאַמר  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּמִּגיד  ֶׁשַרּבֹו  ַהַּגם  ַאֲהֹרן,  ַרִּבי  ְואּוָלם, 
ְּדָבִרים ִנְׂשָּגִבים ֵאּלּו, ֲאָבל הּוא ְּכֶׁשְּלַעְצמֹו יֹוֵדַע ָהָיה ֶאת ָמְך 
ָיִמים  ְׁשלֹוָׁשה  ְּבאֹוָתם  ִּכי  ָהָיה  ְויֹוֵדַע  ְּדַאְרָעא,  ְּכַעְפָרא  ֶעְרּכֹו, 
ם ִיְתָּבַרְך, ִמּׁשּום ֵּכן ָּכַתב ְּבַצָּוָאתֹו ַמה  ָּבֵטל ָהָיה ִמִּמְצוֹות ַהּׁשֵ

ָּכַתב. )ָׁשם( ּׁשֶ

ִּכְרֹאת ְּפֵני ֱאֹלִקים...
ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ְלָהַרב  ָאה  ִנּׂשְ ַאֲהֹרן,  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהְּקַטָּנה  ִּבּתֹו 
ַה'ַּתָּנִאים'  ְמֻסָּפר:  ֶׁשָּלּה  ַה'ְּתָנִאים'  ְמִסַּבת  ְוַעל  ִמְּטֶׁשְרנֹוִּביל. 
ִּכֵּבד  ְוָאז  ִמֶּמעֶזִריְטׁש,  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּמִּגיד  ֶׁשל  ְּבֵביתֹו  ִהְתַקְּימּו 
ִמִּויְטֶּבְסק  ֶמְנֶדל  ְמַנֵחם  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ֶאת  ַהָּקדֹוׁש  ַהַּמִּגיד 
ִלְקֹרא ֶאת ַה"ְּתָנִאים" ִּבְפֵני ַהְמֻסִּבין. ְּכֶׁשִהְזִּכיר ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנֶדל 
ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ֲאִבי ַהַּכָּלה ַרִּבי ַאֲהֹרן, ִהְתַעֵּלף ַּבָּמקֹום. ָׂשם ַהַּמִּגיד 
ֶאת ָידֹו ַעל ְּכֵתפֹו ֶׁשל ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנֶדל ְוָאַמר לֹו: קּום. ְוִכי ֵמעֹוְדָך 

ֹלא ָרִאיָת ֶאת ַרִּבי ַאֲהֹרן ֶׁשָּכל ָּכְך ִנְבַהְלָּת ִמָּפָניו?
ִהְתעֹוֵרר ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנֶדל ְוֵהִׁשיב: "ִנְבַהְלִּתי ִמָּפָניו, ִּכי ְרִאיִתיו 
ִּבְלבּוׁש ָלָבן ּוֵמִאיר, ְוַקָּבָלה ִהיא ְּבָיִדי ִּכי ְלבּוׁש ָּכֶזה לֹוֵבׁש ַרק 
ַחד אֹו ְּתֵרי ְּבָדָרא, ּוְבַחָּייו ֹלא ִׁשַעְרִּתי ֶאת ַּגְדלּותֹו ַעד ְּכֵדי ָּכְך. 

ָלֵכן ִנְבַהְלִּתי ַעד ְּכֵדי ִעָּלפֹון". )ִסּפּוֵרי ֲחִסיִדים(

ֵמִאְמרֹוָתיו:
"ְוֹלא ָׁשְמעּו ֶאל ֹמֶׁשה ִמֹּקֶצר רּוַח ּוֵמֲעֹבָדה ָקָׁשה" )ְׁשמֹות ו, ט(
ֶּכֶסף,  ַהְרֵּבה  ָלֶהם  ֶׁשִּיְהֶיה  ְוטֹוב  ַּפְרָנָסה,  ְצִריִכים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ִיְתָּבַרְך.  ם  ַהּׁשֵ ֵמֲעבֹוַדת  ַיְפִריֵעם  ֶזה  ֶׁשָּדָבר  ֲהֵרי  ֵּכן  ֹלא  ִאם  ִּכי 

ָאְמרּו ִאם ֵאין ֶקַמח ֵאין ּתֹוָרה. ִּבְבִחיַנת ַמה ּׁשֶ
ֹמֶׁשה  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֵני  ֶאל  ֵּכן  ֹמֶׁשה  ַוְיַדֵּבר  ַהָּכתּוב:  ֶׁשאֹוֵמר  ֶזהּו 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל אֹוְמִרים. ּוַמה ֵהם  ַרֵּבנּו ָאַמר ִּכי טֹוב ַהָּדָבר ַמה ּׁשֶ
אֹוְמִרים? 'ְוֹלא ָׁשְמעּו ֶאל ֹמֶׁשה', ֶׁשֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְׁשֹמַע ְּבקֹולֹו 
ֶׁשל ַהַּצִּדיק ּוְלִהְתָקֵרב ַלֲעבֹוַדת ה'. ְוָלָּמה? 'ִמֹּקֶצר רּוַח ּוֵמֲעֹבָדה 
ָקָׁשה'. ִּכי ֵאין ָלֶהם ֵּדי ַּגְׁשִמּיּות, ְוָאז ָהֲעבֹוָדה ָהרּוָחִנית ָקָׁשה 
ֲעֵליֶהם. ְוָלֵכן טֹוב ֶׁשְּיַמֵּלא ה' ַּגם ָּכל ִמְׁשֲאלֹוֵתיֶהם ַהַּגְׁשִמִּיים. 

ת ַאֲהֹרן( )ְקֻדּׁשַ
"ִאם לֹוא ַיִּגיד ְוָנָׂשא ֲעֹונֹו" )ַוִּיְקָרא ה, א(

"ֹלא".  ְוַגם  "לֹו",  ַּגם  ְלָפְרׁשֹו  ְוֶאְפָׁשר  "לֹוא",  ָּכתּוב  ַּבָּפסּוק 

ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַאֲהֹרן 'ַהָּגדֹול' ִמָּקאְרִלין

יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא - י"ט ִניָסן



להעלות נר תמיד - לזכר נשמת

הרה"ק אהרן ב"ר יעקב מקארלין )אהרן הגדול(
הרה"ק שלמה יהודה לייב ב"ר ברוך מלענצ'נא

הרה"ק יעקב יוסף ב"ר ישראל חיים וויס מספינקא

הרה"ק דוד ב"ר ישראל לאה'קס אב"ד באר )מגדולי תלמידי הבעש"ט(
הרה"ק יששכר דב בעריש ב"ר סנדר ליפא מזידיטשויב )ב' מלבוש לשבת ויו"ט(

הרה"ק ישראל יצחק קאליש ב"ר שמעון )האדמו"ר הזקן מוורקא(

הרה"ק ישראל שלום יוסף ב"ר יצחק מבוהוש )ב' פאר ישראל(

הרה"ק יוסף ב"ר צבי הערש הכהן פרידמן מרימנוב
אברהם יהושע השל ב"ר יששכר לייב וינברג האדמו"ר מסלונים )ב' באהלי יששכר(

הרה"ק דן ב"ר יצחק מראדוויל
הרה"ק חיים ב"ר אריה לייבוש הלברשטם מצאנז )ב' דברי חיים(

י"ט ניסן

כ"א ניסן

כ"ב ניסן

כ"ג ניסן

כ"ד ניסן

כ"ה ניסן

ְּכֶׁשָאָדם  ֶתֱחָטא,  ִּכי  ְוֶנֶפׁש  ְּכפּוָלה:  ִהיא  ַהַּמְׁשָמעּות  ֵּכן  ִאם 
ם  חֹוֵטא, "ִאם לֹו ַיִּגיד" ִאם הּוא ִמְתָחֵרט ַעל ֲחָטָאיו ִלְפֵני ַהּׁשֵ
ִיְתָּבַרְך, ֲאַזי "ְוָנָׂשא ֲעֹונֹו", ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא סֹוֵלַח ַעל ֶהָעוֹון, 
ִמְּלׁשֹון נֹוֵׂשא ָעוֹון. ֲאָבל, "ִאם ֹלא ַיִּגיד", ִאם ָהִאיׁש ֵאינֹו רֹוֶצה 
ָאז  ִּכי  ה',  ִלְפֵני  ַּגם  ֲעֵליֶהם  ָׁשב  ְוֵאינֹו  ֲחָטָאיו  ַעל  ְלִהְתָחֵרט 

א ֶאת ֲעוֹונֹו ְוֹלא ְיֻכַּפר לֹו. )ָׁשם( "ְוָנָׂשא ֲעֹונֹו", ָהִאיׁש ִיּׂשָ

"ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְבֹאֹתת ְלֵבית ֲאֹבָתם..." )ַּבִּמְדָּבר ב, ב(
ַחָּיב ָּכל ִאיׁש ִמִּיְׂשָרֵאל ֵליַדע, ִּכי הּוא ָיִחיד ְּבעֹוָלמֹו ִּבְבִחיָנתֹו, 
ְוַעד ַעָּתה ֹלא  ְּבָכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִאיׁש ַאֵחר ָּכמֹוהּו. ּוֵמָאז  ְוֵאין 
ָהָיה ָּבעֹוָלם ִאיׁש ַאֵחר ָּכמֹוהּו ִּבְבִחיָנתֹו. ֶׁשֵּכן ִאם ָהָיה ָּכמֹוהּו, 
ָּדָבר  הּוא  ְּבִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש  ָּכל  ְוָאְמָנם,  ּבֹו.  ֹצֶרְך  ָהָיה  ֹלא  ׁשּוב 
ּתֹוָרתֹו  ְוֶאת  ִמָּדתֹו  ֶאת  ְלַתֵּקן  ָצִריְך  ֶאָחד  ְוָכל  ָּבעֹוָלם,  ָחָדׁש 
אֹוֵמר ַהָּכתּוב 'ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו',  ָּיִכים ְלֹׁשֶרׁש ִנְׁשָמתֹו. ֶזה ּׁשֶ ַהּׁשַ

ִּכי ָּכל ִאיׁש הּוא ִּבְבִחיַנת ֶּדֶגל ְוֵנס ָיִחיד ָּבעֹוָלם. )ָׁשם(

"ֹזאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה..." )ַּבִּמְדָּבר יט, ב(

ָצִריְך ַהָּכתּוב לֹוַמר "ֹזאת ֻחַּקת ַהָּפָרה", ֶׁשֲהֵרי  ָהָיה  ִלְכאֹוָרה 
ְמֻדָּבר ָּכאן ַעל ִּדיֵני ָּפָרה ֲאֻדָּמה? ְלַלְּמֵדנּו, ֶׁשִעְנְיֵני ָטֳהָרה ֵהם 
ֵהם ִעַּקר ַהּתֹוָרה, ִּכי ַהָּטֳהָרה ִהיא ְיסֹוד ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה, ְוֵאיָנּה 
ַּכּיֹוֵצא  ֻּכָּלן.  ַהִּמְצוֹות  ֹּכל  ְיסֹוד  ֶאָּלא  ֵמַהִּמְצוֹות  ִמְצָוה  ְּכָכל 
ִמְצָוה,  ֵאיָנּה  יֹום  ְּבָכל  ִמְקֶוה  ְטִביַלת  לֹוַמר:  ֶאְפָׁשר  ַּבָּדָבר 
ְּבִמְקֶוה,  ְטִביָלה  ְיֵדי  ַעל  ֵאֶליָה  ְלַהִּגיַע  ֶׁשֶאְפָׁשר  ְלַדְרָּגה  ֲאָבל 
ִאי ֶאְפָׁשר ְלַהִּגיַע ֵאֶליָה ַעל ְיֵדי ׁשּום ִמְצָוה ֵמַהִּמְצוֹות. )ָׁשם(

"ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם..." )ְּדָבִרים כט, ט(

ֱאֶמת. ָהֱאֶמת ּבֹוַקַעת ָלּה ֶּדֶרְך ְועֹוָלה ַעד  ַאֶּתם הּוא אֹוִתּיֹות 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְיכֹוִלים  ָהֱאֶמת  ֶׁשל  ִּבְזכּוָתּה  ְוָאֵכן,  ַהָּכבֹוד.  ְלִכֵּסא 
ְוָלֵצאת  ַהּנֹוָרִאים,  ַּבָּיִמים  ָהָאֶרץ  ֹּכל  ׁשֹוֵפט  ִלְפֵני  ְלִהְתַיֵּצב 

ַזָּכִאים ַּבִּדין. )ָׁשם(

ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַאֲהֹרן 'ַהָּגדֹול' ִמָּקאְרִלין

יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא - י"ט ִניָסן

- יומא דהילולא -



ספיר ויהלום
הארה חסידית לפרשת השבוע

  

     

  שנראה מעלת חברינו

זריטש שאלוהו מה עממבעל התניא זיע"א רבנו כאשר הגיע 

צא 'שם לימדו אותי שצריך להיות  השיב בעל התניא: .שםמלקח 

לצאת מעצמו וללמוד מהזולת, לראות חסרונות עצמו  – 'ולמד

  .)128(ספר התולדות אדמו"ר הזקן, עמוד  ומעלתו של הזולת

* * *  

פעם אחת ראה הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע"א 

אופני  חאיש יהודי בעל עגלה מעוטף בטלית ותפילין ומוש

ו רבונהעגלה בשמן זפת. נתלהב הרה"ק מאוד ואמר בקול רם: 

של עולם, ראה עמך ישראל איך חבוקים ודבוקים בך, אפילו 

ומעשה . בשעה שמושח האופנים ומתקן העגלה אינו שוכח ממך

ביום תענית ציבור.  אחד אוכל בשוקשראה  ,הרה"קב עוד שהיה

בפנים שוחקות ואמר לו: בני בוודאי על פת הרה"ק נגש אליו 

ית היא? השיבו לחם לא יפשע גבר, בוודאי שכחת שהיום יום תענ

, בוודאי יש לך לב חלש הרה"קלא. אבל, חזר ואמר : האוכל בשוק

והוסיף  .לאואף כאן השיבו היהודי: וקשה עליך מאוד התענית? 

בעזות מצח, יש לי לב אמיץ וחזק ואף על פי כן איני ואמר 

של עולם,  רבונונתלהב הרה"ק ותלה עיניו לשמים ואמר:  .מתענה

שהרי היהודי  ,ראה עד היכן מגיע אהבת האמת של עמך ישראל

  .הזה אם כי עובר עבירה אף על פי כן אינו רוצה לשקר

* * *  

לא בכדי כינו צדיקי וגאוני הדור את הרה"ק רבי אהרן 

בשם "הבארדיטשובער של דורנו", לימוד זכות על  "אמבעלזא זיע

עבודה תמה. הוא היה הרה"ק כל יהודי באשר הוא, היה אצל 

אם יש לכם רמב"ם מוקשה, א הארבען רמב"ם, מה אתם אומר: "

עושים? הנכם יגעים ועמלים כדי לתרץ דבריו... הוא הדין אם יש 

יהודי מוקשה, א הארבען יוד, צריך לעמול ולהתייגע כדי לתרץ 

אהב  "אהקדוש מהר"י זיעהרב עוד היה רגיל לומר שזקינו אותו!" 

ל בלימוד התורה, שכן לפעמים צריך ללמד זכות את דרך הפלפו

על יהודי, ואי אפשר לעשות זאת כי אם על ידי דרך הפלפול. 

(שבת מדרכו היה לפרש את המשנה הראשונה בפרק כלל גדול 

כלל גדול  '.כלל גדול אמרו בשבת כל השוכח עיקר שבת' :):סז

הורו לנו חז"ל: לעולם צריך ללמד זכות על כל יהודי, ואם רואים 

יהודי מחלל שבת רח"ל צריכים ללמד עליו זכות שמסתמא הוא 

לל גדול אמרו 'כשוכח ולא מזיד. וזהו אשר רימזו לנו בדבריהם 

. וכשרצה להגדיר יהודי שנתרחק מחיי התורה 'כל השוכח -בשבת 

"ו פושע ישראל או רשע. כשסיפרו התבטא שהוא חלש, ולא ח

לפניו פעם שאנשי הקיבוצים אינם מניחים תפילין, נענה על אתר: 

במגן צדיקים המה וחוששים שמא אין להם גוף נקי כפי שמבואר 

: הירא להניחם משום דבעי גוף נקי )סק"א (או"ח סימן לזאברהם 

ושמא לא יזהר בקדושתם כראוי לא הוי בכלל פושעי ישראל. 

פירושו  'ועמך כולם צדיקים' (ישעיה ס כא)ראה בפסוק  ככלל

. בעודו כפשוטו, לכל יהודי אפילו הפחות ביותר היה קורא 'צדיק'

במונקאטש  "אמהרי"ד זיע דושהקהרב אברך צעיר כששהה אביו 

ועבר פעם ברחוב הסמוך להם יהודי וסיגריה בידו, הפטיר אביו 

(בקדושתו של אהרן  של בני רבי 'צדיקים'הקדוש: גם זה הוא מה

  .אהרן, עמוד ריד)

* * *  

 דיא מיסויאדם חסרונות חברו הלבל יראה  מידה זו

החסידות, כפי שהאיר עיננו הרה"ק המאור ושמש זיע"א, בדבריו 

לבל  האדם הבא לעבוד ה', צריך להזהרכי הנה : (פרשת בראשית)

יסתכל בחסרון חברו כלל, ולא יחזיק עצמו לחכם להיות מבין על 

חברו ועל דרכו, כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב. גם, האדם 

המסתכל בחסרון חברו, הוא מחמת גאותו, שמחזיק עצמו לערך 

תֹו  יחזיק לחברו טוב  - ָמה, כי אם היה נכנע ומכיר חסרונו ְוִעיו)

. רק מחמת שהוא בגדלות בעיני ונו כללממנו, ולא יסתכל בחסר

לכן לא ָיְׁשָרה בעיניו דברי ודרכי חברו. וזה היה מעלת  - עצמו 

יעקב אבינו ע"ה שהיה 'איש תם', שלא היה מחזיק עצמו לחכם 

  להבחין בדרכי חברו.

(שער א אות וראה מה שכתב רבינו יונה בספרו שערי תשובה 

ובה, ופרט בו הענין : ודבר שלמה עליו השלום על דבר התשיח)

ַּבֲע0ץ ַצִּדיִקים ַרָּבה ' (משלי כח יב)הזה, ופתח פתח דבריו ואמר 

ַּפׂש ָאָדם רוש: הצדיקים מפארים יפ', ִתְפָאֶרת ּוְבקּום ְרָׁשִעים ְיח4

ורשעים ומכבדים בני אדם על כל מעלה טובה הנמצאת בהם, 

ר , ואף על פי שכבמחפשים מומי בני אדם ושגיאותם להשפילם

  הזניחו המעשים ההם וחזרו בתשובה.

* * *  

ימי הפסח, כפי שכתב הרה"ק הוא ב'בל יראה' בביותר ו

: ולי (פרשת ויגש)מפולנאה זיע"א בספרו 'תולדות יעקב יוסף' 

לא יראה 'נראה לפרש על דרך הלצה, שבארתי מצות לא תעשה 

 ,שלך אי אתה רואה ):(פסחים ה, ודרשו בש"ס (שמות יג ז) 'לך חמץ

אבל אתה רואה של נכרי ושל הקדש. שאינו אזהרה, רק שדיברה 

תורה לפי דברת בני אדם, שאינו רואה חסרון לעצמו רק לאיש 

 ה שאמרו. וזנכרי, או בקדושי עליון מתאמץ למצוא חסרון בהם

מנהג בני אדם כי לא יראה לך חמץ, שלך  ברךלפי שידוע לפניו ית
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ת רואה חמץ של אחרים, אין אתה רואה, אבל חשקך ורצונך להיו

בפרט איש אחר הנקרא נכרי, ושל הקדש, למצוא בהם שמץ ודופי 

  וכו' וק"ל.

ויש להוסיף בזה מדבריו העשירים במקום אחר ולהראות 

בעבודה נשגבה לשרש מידה זו ת הקשר המיוחד ודובאצבע א

('תולדות הפסח, עם דבריו הנפלאים  ם המבורכים ימי חגימילבין 

וגו', שהיה בו שפלות,  'וימת יוסף': שת בראשית)יעקב יוסף' פר

(בראשית ל  ה שנאמרשתלה כל החסרונות של אחרים בעצמו, וז

, כמו שכתבתי בספרי האחר, פרשת 'אסף אלהים את חרפתי' כג)

ומדריגה זו מתה ונשכח מהם. רק בחינת ומדרגת ויחי, יעוין שם, 

, תואר בני י רוחבני ישראל פרו וישרצו וגו', שנתרבו ופרו ורבו גס

 ',ויקם מלך חדש'ישראל, עד שתמלא הארץ אותם. וזה גרם 

שנתחדש גזירת על כי אין אלוהי בקרבי, היפך מדריגות יוסף 

  .' דיקאיוסףאשר לא ידע את ' ה שנאמרהשפלות, וז

כל עניין שיעבוד וגלות מצרים החל עם אמור מעתה, שאילו 

פטירתו של יוסף, דהיינו עם הסתלקות המדרגה שתלו כל 

החסרונות של האחרים בעצמם, הרי שגאולת מצרים תלויה 

, לראות מעלת חברינו ולא חסרונם, ולכן מידה זוועומדת בתיקון 

  שלא לראות חמץ של אחרים.מאד דווקא בפסח יש ליזהר 

* * *  

מצינו ל הרה"ק רבי ישראל מקוזניץ זיע"א גם במשנתו ש

ימי הפסח, ואלו דבריו למדים אודות העבודה על מידה זו דייקא ב

וכל מקום שאין מכניסין בו ': (שבת הגדול)בספרו 'עבודת ישראל' 

. נראה הרמז, דהנה יש בני אדם שאינם 'חמץ אין צריך בדיקה

ולזה  משגיחין על מעשיהם רק על מעשים של בני אדם אחרים.

מקום שאין מכניסין וכו' אין צריך בדיקה, כלומר מזהיר התנא 

כך שישגיח על מעשיהם של אחרים רק שיתקן  [לעשות]שאין 

  .וישגיח על מעשיו

(שו"ע : מצה שהכסיפו פניו הוא חמץ (שם)ועוד הוסיף בזה 

אבל העולם אין  (סק"ה). וכתב המגן אברהם או"ח סימן תנט ס"ב)

שמרמז שיש אנשים שאומרים נזהרים בזה. נראה על דרך הרמז, 

דברי חידודין לחבריהם ומלבינים פניהם ברבים ואזל סומקא 

, רצה לומר ואתא חיורא, וזהו שהכסיפו פניו, זהו בודאי חמץ גמור

עצת היצר הרע. ובזה אין העולם נזהרים כי אומרים מצחק אני, 

יות ירא שמים יהיה נזהר מזה החמץ ולבערו ובודאי מי שרוצה לה

  מכל וכל.

* * *  

אדם ויידע לקנות מידה זו קניין בנפשו, שיכיר  היעוצהועצה 

זולתו, וכפי שפירש לכי לכל איש יהודי יש מעלה מיוחדת שאין 

: או ('עבודת ישראל' ליקוטים לאבות, פ"ד)הרה"ק מקוזניץ זיע"א 

י הארץ ופחותי הערך ורשעי יאמר 'אל תהי בז לכל אדם', אף לעמ

ישראל רחמנא ליצלן. כי אין לך אדם שאין לו שעה, כמו 

לתפילתם שעה, רצה לומר שגם להרשע יש לו שעה מיוחדת 

שיפנה בה אל הבורא יתברך או יתפלל איזה תפילה לפני ה' 

יתברך או אף דיבור אחד בשלימות לכבודו יתברך, כי לא תוהו 

לזה הרשע שיעבוד את ה' יתברך  בראה, באם לא היה שום תקוה

אף רגע אחד כל ימי חייו, בודאי היה חלף והלך לו, וגם לא היה 

אך הבורא יתברך הוא צופה ומביט עד סוף כל הדורות  .נברא

ויודע תעלומות לב, ועומד ומצפה כביכול על הדיבור של תורה או 

תפילה או שום דיבור של קדושה שיעלה לפניו מזה הרשע ויהיה 

  רוחו לפניו כביכול. נחת

זצ"ל המשיל זאת  פנחס מקארעץרבי ה ו"והרב הקדוש מ

לשר שיש לו פלטרין בית מושב שרים, וגם יש לו דירת עראי כמו 

שבונה לעצמו בכפרים או ביערות שהולך שם לפעמים לטייל 

בעלמא ולצייד, ולפעמים יעבור זמן ארוך שלא יבוא השר לתוך 

הפלטרין הזה כי אם אפשר פעם אחת בשנה שיעבור דרך שם, 

ן הקבוע גדולה במעלתה ומהותה נמצא שודאי אין מעלת הפלטרי

נגד מעלת הדירת עראי ומהותה, כי לא ראי זה כראי זה, כי מה 

שפועל זה הגרוע לא יוכל לפעול זה החשוב כי אם כאשר יוליכנו 

, כמו כן הצדיק בודאי מעלתו ועבודתו גדולה עמו וזה אי אפשר

עד אין חקר, מכל מקום איננו יכול לפעול זאת מה שהרשע, 

כי לפעמים כשהבורא יתברך משגיח בעולמות התוהו דהיינו 

והקליפה שכולם מכעיסין לפניו, וכשרואה בזו השעה שהרשע 

מתפלל או איזה דיבור של קדושה לכבודו יתברך שמו, אזי 

כביכול מקבל נחת רוח ממנו, מה שאין כן הצדיק גמור אינו יכול 

 לבוא שמה כי ירא שלא ידבק בידו מאומה מן החרם ומחשבות

  .ואם כן איך יתגאה על הרשערעות והרהורין בישין רחמנא ליצלן, 

* * *  

ודע וראה עוד כי רק על ידי מעלת חברו ומעלת כל אחד 

ואחד מישראל, על ידי זה מצטרפים המעלות כולם יחד, כמה 

מעלות טובות, לעבודה תמה ותמימה, כמאמרו הנפלא של 

רמז  :)שלח רשתפ עבודת ישראל( המגיד מקאז'ניץ זיע"אהרה"ק 

פיזור נאה לרשעים וכינוס נאה ' ).(סנהדרין עאמאמר חז"ל שאמרו 

, והוא על פי מה שכתב האר"י ז"ל בעולמות העגולים 'לצדיקים

ושם היה השבירה עד שניתקן בעולם  ,שאין עגול נוגע בחבירו

 ,היושר עיין שם. ופירוש הענין והמשל, שהשכל של העגולים

כמי שסובב את עצמו ומתעגל ונפרד מקונו ונדמה לו  ,פירוש

 'אני אמלוך'שברצון עצמו ינהיג את עצמו, וזה שמתנשא לומר 

וכן הרשעים כל אחד מתנשא  .וזה היה השבירה רחמנא ליצלן

ולכן הם בעלמא דפרודא ואינם יכולים להתחבר  ,בלבו אני אמלוך

ולהם  ,יחדיו כי לא יכלו לשבת ,כמו שנראה בחוש ,כמו העיגולים
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נאה הפיזור. מה שאין כן הצדיקים, הגם שכל אחד עובד בוראו 

בסגנון אחר, מכל מקום כולם מכוונים לדבר אחד לאביהם 

שבשמים והם מתקבצים ומתאספים אחד לאחד כאיש אחד בלב 

אחד, שכל אחד מקטין את עצמו ומהדר העבודה לה' יתברך 

על חבירו והם בעולם  שנותן בו כח ושכל לעובדו, ולכן לא יתגאה

  . עכ"ל. היושר ומתיחדים זה עם זה

* * *  

עיקר גדול מעיקרי ושרשי העבודה ופתח התשובה הוא, 

להתאחד כאחד ולהתקשר בעבותות אהבת חברים, ולהביט 

בחבירו מעלותיו ועבודת בוראו, ולא יתבונן בעוותתו. ועל ידי זה 

ישוב אל ה' בכל ִנְכָסף ומתאוה להתדמות אליו במעשים הטובים, ו

לבבו. גם, על ידי מדה זו אשר אין אדם ָׂשם על לב קוצר יד חבריו 

במצות ובמעשים הטובים לשנוא אותם עבורם, ולא ידרוש רק 

על ידי זה אין כח להמשטין לקטרג  - טובתם ויתרון עבודתם עליו 

. 'ֲחבּור ֲעַצִּבים ֶאְפָרִים ַהַּנח לֹו' (הושע ד יז)עליהם, כמאמר הכתוב 

ועל ידי כן השם יתברך מתנהג גם כן עם ישראל ברחמיו, ומעביר 

'ְועֵֹבר ַעל ֶּפַׁשע'  (מיכה ז יח)על פשעים ומתעורר על ידי זה מידת 

  .(מאור ושמש פרשת נצבים)

* * *  

ֵּתן ְּבִלֵּבנּו ֶׁשִּנְרֶאה ָּכל ֶאָחד ַמֲעַלת ֲחֵבֵרינּו ְו;א ַאְּדַרָּבה, 

ְוֶׁשְּנַדֵּבר ָּכל ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו ַּבֶּדֶר@ ַהָּיָׁשר ְוָהָרצּוי ְלָפֶני<, ְוַאל ֶחְסרֹוָנם, 

ְנָאה ֵמֶאָחד ַעל ֲחֵברֹו ָחִליָלה ּוְתַחֵּזק ִהְתַקְּׁשרּוֵתנּו . ַיֲעֶלה ׁשּום שִֹ

ֵאֶלי=,  ְּבַאֲהָבה ֵאֶלי=, ַּכֲאֶׁשר ָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶני=. ֶׁשְּיֵהא ַהּכֹל ַנַחת רּוַח 

ֶכל ְלַכֵּון ֶאת ְלָבֵבנּו ֵאֶלי=, ַאָּתה  ְוֶזה ִעַּקר ַּכָּוָנֵתנּו. ְוִאם ֵאין ָלנּו שֵֹ

(תפילת הרה"ק הנועם  ְתַלְּמֵדנּו ֲאֶׁשר ֵנַדע ֶּבֱאֶמת ַּכָּוַנת ְרצֹוְנ= ַהּטֹוב

 . אלימלך זיע"א)

  

  ותבואי בעדי עדיים

החסיד ר' גבריאל איש חסיד היה בוויטבסק ור' גבריאל שמו. 

הרה"ק בעל התניא זיע"א שהתחנך בין החסידים הראשונים של 

דרכי החסידים וישמרם ויקיימם במסירות נפש, את ידע היטב 

אודות רבינו בעל התניא ולא חילל את הקודש להתאונן לפני 

ואפילו לא על אודות היותו חשוך בנים. אך מסבב  מרי,ומצבו הח

הסיבות יתברך סיבב עילה וסיבה בה ועל ידה נושע ר' גבריאל 

  בישועה משולשת, בבני חיי ומזוני. 

של פדיון לפני הרה"ק בעל התניא מצוה גדולה פעם הזדמן 

למצוה זו. מסוים רבינו את ר' גבריאל בסכום , והעריך שבויים

את דבר ההערכה, ראתה שהפעם לזוגתו יאל סיפר ר' גבראשר כ

אין הוא בשמחה כל כך. וביודעה גודל התמסרותו לרבינו, 

 רצונואת והשמחה הגדולה שהוא שש ושמח תמיד לקיים 

, הבינה שדבר מה יצוק בקרבו. ותשאלהו פשר הדבר. אז הקדוש

גילה ר' גבריאל את אזנה, שלרגלי הרדיפות עליו מבני משפחתו 

התרושש ונהרס מצבו ואין לו הסכום שהעריך יד על היותו חס

רבנו שאותו רבנו. ותאמר לו אשתו: הרי כמה פעמים אמרת לי 

אומר תמיד בתורותיו שצריכים להאמין ולבטוח בה' ולהיות 

יעזור השי"ת ונוכל לסלק ולמה זה תצטער, הלא בוודאי בשמחה, 

  .קדושאת ההערכה שהעריך אותנו רבנו ה

כך קראו לאשת ר' גבריאל, הלכה החסידה חנה רבקה, 

המרגליות שהיו לה, ותביא את כסף התכשיטים ואת ומכרה 

הפדיון לבעלה ותאמר לו: הנה כבר יש לנו הסכום שהעריך אותנו 

רבנו. ותמסור לו חבילה צרורה, ותאמר: פה נמצא כל הסכום 

  ותייעצהו לנסוע מיד לליאזנא, למסור את הכסף ליד קדשו. 

רבנו מעריך איזו כאשר לה, שכפי הרגיל, הנה ר' גבריאל ענה 

הערכה על החסידים הוא שולח אחר כך את משולחו לאסוף את 

כספי ההערכה, ובודאי גם עתה יהיה כך, ולכן נחכה עד שיבוא 

אחיו הפסד גדול, ויפחד ר' גרמו לו המשולח. כעבור זמן קצר 

ת צרור דרש לו הכסף ולא יוכל לעמוד בנסיון. ויקח איגבריאל פן י

  הכסף ויקם וילך לליאזנא. 

, הניח את צרור הכסף על הרב בעל התניאבבואו אל 

היות שמצבו אינו מרווח כפי שהיה משנים, כי השולחן. ויאמר, 

הנה מכיוון שבא לידו הסכום שהעריך אותו רבנו, ופן ואולי יקרהו 

אסון ולא יוכל לסלק בעת בוא המשולח כנהוג, לכן הקדים 

  בעצמו.להביאם 

ו ילע, ציווה רבנוכשהניח ר' גבריאל את צרור הכסף לפני 

לפתוח את הצרור ולמנות את הכסף. ויראו והנה המטבעות רבנו 

מבריקות כאילו אך זה עתה יצאו מבית היציקה. ויפלא הדבר 

  בעיני ר' גבריאל, ולא ידע פשר דבר. 

נשען משך זמן על זרועות קדשו, ואחר כך הגביה הרה"ק 

הקדוש ויאמר: בתרומת המשכן היו זהב כסף ונחושת, ולא ראשו 



ספיר ויהלום
הארה חסידית לפרשת השבוע

  

     

הכיור וכנו.  והיה דבר המבריק זולת מראות הצובאות שמהן נעש

הכיור וכנו הוא הבא באחרונה בכל כלי המשכן, ותשמישו הוא 

לי, נא בראש כל עבודות המשכן, כי נעוץ תחילתן בסופן. אמור 

  מאין בא לך כסף זה? 

ו, שזה יותר מעשר שנים שאביו ואחיו ויספר ר' גבריאל לרבנ

אמנם הוא  ,וכל בני משפחתו רודפים אותו עד שהרסו את מצבו

לא שת לבו לזה. וכעת בקבלו את ההערכה וסיפר לאשתו שאין 

לו במה לסלק את ההערכה, הלכה אשתו, חנה רבקה בת ביילא, 

ותמכור חלק מתכשיטיה ואת המרגליות שלא בידיעתו, ותביא לו 

ותאמר, כי פה יש כל סכום ההערכה, ותדרוש ממנו  צרור זה

. הוא אמנם רצה הקדוש ללכת תיכף למסור את הסכום לרבנו

לחכות עד בוא המשולח. אבל בינתיים קרה לו אסון, שהלשינו 

עליו ויודעי דת אומרים שיהיה עליו עונש חמור בקנס גדול, ולכן 

  . הנה אל הקודשפחד שמא ילכו המעות. וימהר ויביאם 

על זרועות קדשו משך זמן מה בדבקות, עוד פעם רבנו נשען 

(ראה  ואחר כך הרים את ראשו הקדוש ויאמר: בת דינא בטל דינא

. יתן ה' לך ולאשתך בנים ובנות ואריכות ימים לראות סנהדרין צא.)

דורי דורות. יתן ויחזור ויתן לך ה' הצלחה בכל אשר תפנה, עושר 

גור את חנותך ותתחיל לסחור ס .ונשיאת חן בעיני כל רואיך

  .באבנים טובות ומרגליות

כל אשר כשמח וטוב לב בא ר' גבריאל לביתו. ויספר לאשתו 

ואת הברכה אשר ברכו. וישאל אותה אודות הרה"ק דיבר 

"אנכי השיבה לו רעייתו: המטבעות שהיו נוצצים ומבריקים. 

שפשפתי אותם בחול עד שהיה להם ברק ויתנוצצו ככוכבים אשר 

בשמים למען שירחם השי"ת שגם מזלנו יתחיל להתנוצץ 

  . "ולזרוח

תחיל לסחור באבנים טובות וה' הר' גבריאל סגר את חנותו ו

הצליח לו בעסקו זה. וימצא חן בעיני האצילים בעלי האחוזות 

, ויהיו בין קוניו התמידיים. ויתפרסם שמו גם בסביבות ויטבסק

בין שרי הממשלה, ומיום ליום התרחב והתגדל מסחרו 

והמלשינות עליו נשכחה מלב איש. ולתקופת השנה ילדה אשתו 

את חיים בנם הבכור. עברו שלש שנים והחסיד ר' גבריאל עשה 

עושר רב, כי בכל אשר הוא פונה הוא מצליח ונושא חן וחסד 

  ל רואיו. ויכנוהו ר' גבריאל נושא חן. בעיני כ

לאחר מכן עזב את  ,כארבעים שנה עסק ר' גבריאל במסחרו

מסחרו ביד בניו וישב על התורה ועל העבודה ויעסוק בצדקה 

ובגמילות חסדים ויהי ביתו פתוח לרווחה ולרגליו התברכה 

('אוצר סיפורי חב"ד, ח"ד והתגדלה עדת החסידים בעיר ויטבסק 

  .)41עמוד 

* * *  

' גבהספדו נורא ההוד של הרה"ק האמרי אמת זיע"א על זו

הרבנית מרת חיה ראדא יהודית ע"ה, אמם של האדמו"רים 

הרה"ק הבית ישראל זיע"א והרה"ק הלב שמחה זיע"א, שנפטרה 

בליל שבת קודש י"ג שבט תרפ"ב, ונטמנה למחרת היום, ביום 

בימי הנעורים. אשת חיל מי ימצא. היית אשת חיל "ראשון, אמר: 

כשהיה דחוק מכרת את התכשיטים ונתת לי לקנות ספרים. זכות 

זו תעמוד לך. אל תפחדי מדינה של גהינום ולכי ישר לגן עדן. 

נהנית מעט מן העולם הזה. הסתפקת במועט. קב חרובין היה 

  מספיק לך".

* * *  

ְרָבָבה ְּכֶצַמח ַהָּׂשֶדה ': (טז ז)את הפסוק בנבואת יחזקאל 

', אשר אנו אומרים ִּתיG ַוִּתְרִּבי ַוִּתְגְּדִלי ַוָּתבִֹאי ַּבֲעִדי ֲעָדִייםְנַת 

דורשים חז"ל על ביזת מצרים וביזת הים. וכמו  בהגדה של פסח,

: ומנין ילקוט שמעוני פרשת בא, רמז רח)ראה (שאמרו במדרש 

שביזת הים גדולה מביזת מצרים. שנאמר 'ותרבי ותגדלי ותבואי 

  , 'עדי' זו ביזת מצרים, 'עדיים' זו ביזת הים.בעדי עדיים'

והנה בביאור 'בעדי עדיים', פירש רד"ק בתכשיטים נאים, 

ובאת לזמן הראוי להתקשט : תומצוד. וכן בבטוב וביפה שבעדים

  .בקשוטים יפים

את ביזת מצרים וביזת  נטלובני ישראל שכאשר יתכן לומר ו

יוכלו להעלותם על שולחן למען כוונה תחילה הם הים הייתה ב

, 'ותבואי בעדי עדיים'ועל זה נאמר גבוה ולבנות בזה משכן לה'. 

 היה להם זכותולשם שמים היה זה הנטילה שתיכף בעת  לפי

מחשבתם הטובה המצטרפת למעשה ביקשו כי ב, בדבר

  להשתמש בממון זה לעניינים רוחניים.

: )(תהלים קה לזועל זה הוא שאמר נעים זמירות ישראל 

שכוונתם של בני ישראל  ',ַוּיֹוִציֵאם ְּבֶכֶסף ְוָזָהב ְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל'

. כשיצאו עם הכסף והזהב הייתה טהורה ונקייה, בלתי לה' לבדו

והשבח הגדול שהיה בהם הוא 'בעדי עדיים', שהיו נוטלים 

התכשיטים והאבנים היקרות לשם שמים, ואח"כ הביאום 

גדילו עשות נשי עם ישראל שהביאו למלאכת המשכן, וה

תכשיטיהם ואפילו המראות שהיו להן שמהן עשו את ה'מראות 

(שמות הצובאות'. ומן הראוי להסמיך לכך את דברי האבן עזרא 

והנה היו בישראל נשים עובדות השם שסרו מתאות זה : לח ח)

יפות. יהעולם, ונתנו מראותיהן נדבה, כי אין להם צורך עוד להת

יום יום אל פתח האהל מועד להתפלל ולשמוע דברי  רק באות

  המצות. וזהו אשר צבאו פתח אהל מועד, כי היו רבות.



- יומא דהילולא -

ָהַאְדמֹו"ר הגה"ק ַרִּבי ֵמִאיר ַאִּביֲחִציָרא זי"ע



- יומא דהילולא -

ַאִּביֲחִציָרא  ֵמִאיר  ַרִּבי  הרה"ק  ֶׁשל  ִיְקָרתֹו  אֹור 
ְּביֹום  עֹוָלם  ְלאֹור  ִהְפִציַע  ֵמִאיר"  ַה"ַּבָּבא  זי"ע, 
ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת תרע"ז, ָאז נֹוַלד ִּבְמחֹוז ַּתאְפִליַלת 
ָהַאְדמֹו"ר  הרה"ק  ְלָאִביו  ְּבכֹור  ְּכֵבן  ֶׁשְּבָמרֹוקֹו, 
זי"ע,  ָסאִלי"  ַה"ַּבָּבא   , ַאִּביֲחִציָרא ִיְׂשָרֵאל  י  ַרִּב

ּוְלִאּמֹו ָהַרָּבִנית ָמַרת ִּפְרָחּה ע"ה.

ִמִּיּסּודֹו  ַיֲעֹקב',  'ַאִּביר  ִּביִׁשיַבת  ָלַמד  ְּבַקְטנּותֹו 
ֶׁשל ֲאִבי ְזֵקנֹו, הגה"ק ַרִּבי ַיֲעֹקב ַאִּביֲחִציָרא זי"ע, 
ְּבִכְׁשרֹונֹוָתיו  ֻּכָּלם  ִהִּכירּו  ַהָּצִעיר  ִּגילֹו  ְוַלְמרֹות 
נֹוַדע  ִנים  ַּבּׁשָ ָצִעיר  ֱהיֹותֹו  ְלֵעת  ְּכָבר  ָהִעּלּוִיים. 
תֹו ְוָטֳהָרתֹו, ַעד ֶׁשֹּלא ָּגְמרּו  ְלִמְׂשָּגב ְּבֹעֶצם ְקֻדּׁשָ
ָעָליו ֶאת ַהַהֵּלל, ְוִהְתַּבְּטאּו אֹודֹוָתיו "ָרִאיִתי ְּבֵני 
ִהְתַּבֵּקׁש  ְּבִגיל ֵׁשׁש ֶעְׂשֵרה  ְוֵהן מּוָעִטין'.  ֲעִלָּיה 
ֵמָאִביו, ָהַאְדמֹו"ר ַה'ַּבָּבא ָסאִלי' זי"ע ְלַהְתִחיל 
ֵמִאיר  ְוַרִּבי  ְלַתְלִמיִדים,  ְיִׁשיָבה  ְּכֹראׁש  ְלַׁשֵּמׁש 
ַּבֲאִמיַרת  ִהְׁשִקיַע  ַרב  ָעָמל  ַלַּבָּקָׁשה.  ֵנאֹות 
ְּכֶׁשהּוא  עּוִרים,  ַהּׁשִ ַּבֲהָכַנת  ּוְביֹוֵתר  עּוִרים  ַהּׁשִ
ִמּתֹוְך  ֲאָבל  ְוִיְרָאה,  ְּבֵאיָמה  עּור  ַלּׁשִ ִמְתּכֹוֵנן 

ֶחְדָווָתא ְדאֹוַרְיָתא.

ה  ְּבַהִּגיעֹו ְלִפְרקֹו, ֶּפֶרק ָהִאיׁש ְמַקֵּדׁש, ָנָׂשא ְלִאּׁשָ
ֶאת ָהַרָּבִנית ָמַרת ִׂשְמָחה ע"ה ֵמָהִעיר 'ַמְלָיה', 
ָּכל  ְּבִהְׁשַּתְּתפּות  ַאְרּפֹוד  ָּבִעיר  ֶנֶעְרָכה  ַהֲחֻתָּנה 

ְגדֹוֵלי ְוִנְכָּבֵדי ָהִעיר.

ְלָיִמים,  ָצִעיר  ַאְבֵרְך  ָׁשִנים,  כ"ה  ְלִגיל  ְּבַהִּגיעֹו 
ִּבֵּקׁש ָאִביו ָהַאְדמֹו"ר ַה'ַּבָּבא ָסאִלי' זי"ע ְלַמּנֹות 
ֶאת ְּבנֹו ְּכַדָּין ְּבֵבית ַהִּדין, ּוְבֶׁשל ָּכְך הֹוָרה ְלַחְבֵרי 
ֵּבית ַהִּדין ִלְבֹחן ֶאת ְּבנֹו. ָהַרָּבִנים ֹלא ָיְדעּו ְּבִאם 

ַאְבֵרְך ֹּכה ָצִעיר ָיכֹול ַלֲעֹמד ְּבכּור ַהִּמְבָחן, ֲאָבל 
ִּכי  ָראּו  ְוֵהם  ִּביִדיעֹוָתיו,  אֹוָתם  ִהְפִליא  הּוא 
ָאִביו  ָחֵפץ  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ֶחְמָּדה.  ְּכִלי  אֹוַצר  הּוא 
ַה'ַּבָּבא ָסאִלי', ִּכי ְּבנֹו ִיְתַמֶּנה ֹלא ַרק ְּכַדָּין ֶאָּלא 
ְּכַרב ַמָּמׁש, ְּבֶׁשל ָּכְך ִּבְתִחָּלה ָאְמָנם ֵצְרפֹו ְלֵבית 
ַהִּדין ְּבתֹור 'ּבֹוֵרר' ְּבִעְנָיִנים ָקִׁשים, ְּכֵדי ְלַהְׁשִּכין 
ִהְכִניסֹו  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְוַרק  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבָבֵּתי  ָׁשלֹום 

ְלֹעל ָהַרָּבנּות ַעְצָמּה.

ָהִעיר  ְקִהַּלת  ְיהּוֵדי  ִּבְּקׁשּו  ה'תש"ה,  ִּבְׁשַנת 
ִמיְדַלת ֶׁשְּבָמרֹוקֹו ְלַמּנֹות ָלֶהם ַרב ּוַמְנִהיג ֲאֶׁשר 
ַהַּמֲעֶׂשה  ְוֶאת  ָּבּה  ֵיְלכּו  ַהֶּדֶרְך  ֶאת  ָלֶהם  יֹוֶרה 
ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון. ְּגדֹוֵלי ַהֲחָכִמים ֶׁשָּבִעיר ִחְּפׂשּו ַאַחר 
ְלַהְנִהיָגם  ַּבֲעַלת ִׁשעּור קֹוָמה ֶׁשּתּוַכל  ִאיִׁשּיּות 
ָמְצאּו  ְלַבּסֹוף  ְוָאְמָנם  ְּבִעיָרם,  ְּכַרב  ְּפֵאר  ּוְלַכֵהן 
ֶאת ֶׁשִאְּוָתה ַנְפָׁשם, ֶאת ַרִּבי ֵמִאיר ַאִּביֲחִציָרא, 
ָהִעיר  ֶׁשל  ְלַרָּבה  ִנְתַמָּנה  ְוהּוא   ֵמִאיר',  ַה'ַּבָּבא 

ַהְּגדֹוָלה ִמיְדַלת ֶׁשְּבָמרֹוקֹו.

ּתֹוָׁשֵבי  ָּכל  ַעל  ֵמִאיר  ַרִּבי  ָהָיה  ְוִנְקָּדׁש  ַנֲעָרץ 
ַהְּיהּוִדים  ַרק  ֹלא  ַּכּגֹוִיים.  ְיהּוִדים  ָהִעיר, 
ֶהֱעִריכּוהּו ְוֶהֱעִריצּוהּו, ֶאָּלא ַאף ַהּגֹוִיים ֶׁשֵאיָנם 
ִמְּבֵני ְּבִרית ִהִּכירּו ּבֹו ִּכיהּוִדי ָחׁשּוב, ִאיׁש מּוָרם 
ִנָּגִׁשים  ָהיּו  ָּבְרחֹוב,  חֹוֵלף  ָהָיה  ְוַכֲאֶׁשר  ֵמַעם, 
ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְּגִליָמתֹו.  ֶאת ׁשּוֵלי  ִקים  ּוְמַנּׁשְ ֵאָליו 
ְּתִמיִמים  ּתֹוְמֵכי  ְיִׁשיַבת  ְּכֹראׁש  ְלַכֵהן  ִנְתַמָּנה 
ֶׁשל ַחַּב"ד ָּבִעיר, ּוִבְׁשַנת ה'תשי"ג ִנְתַמָּנה ֵליֵׁשב 

ַעל ֵּכס ָהַרָּבנּות ָּבִעיר ַאְרּפֹוד.

ְּבָאב,  ִּתְׁשָעה  ְּביֹום  תשכ"ה,  ְׁשַנת  ְּבִׁשְלֵהי 

ָהַאְדמֹו"ר הגה"ק ַרִּבי ֵמִאיר ַאִּביֲחִציָרא זי"ע

"ַּבָּבא ֵמִאיר"
יֹוָמא ְדִהּלּוָלא - י"ז ִניָסן
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ְלַאַחר ְּפִטיָרָתּה,  ָהַרָּבִנית ִׂשְמָחה ע"ה.  ִנְפְטָרה 
ְּבָמרֹוקֹו,  ִּבְמקֹומֹו  ֹנַחם  ֵמִאיר  ַרִּבי  ָמָצא  ֹלא 
ְוַלֲעלֹות  מֹוַלְדּתֹו  ֶאֶרץ  ֶאת  ַלֲעֹזב  ֶהְחִליט  ְוָאז 
ָעָלה  תשכ"ה  ְׁשַנת  ְּבִׁשְלֵהי  ִיְׂשָרֵאל.  ְלֶאֶרץ 
ַהְּדרֹוִמית,  ַאְׁשּדֹוד  ָּבִעיר  ב  ְוִהְתַיּׁשֵ ְלִיְׂשָרֵאל 
ָהְיָתה  ְּפׁשּוָטה  ִעיר  ְלִהָּבנֹות.  ָאז  ֵהֵחָּלה  ֶׁשַרק 
ֵמַאְרצֹות  ְּבעֹוִלים  ְּבִעָּקר  ְמֻאְכֶלֶסת  ַאְׁשּדֹוד, 
ַרִּבי  ָּבַחר  ְּבִקְרָּבם  ַּדְוָקא  ְוִהֵּנה,  ַאְפִריָקה,  ְצפֹון 

ב ְוָלגּור. ֵמִאיר ְלִהְתַיּׁשֵ

ִמְּבֵני  ַּגם  ְוַאף  ַמֲעֶׂשה  ַאְנֵׁשי  ְמֹקָרִבים,  ָהיּו 
ְוַאף  זֹו,  ְּבִחיָרה  ַעל  ֶׁשִהְתַּפְּלאּו  ַהִּמְׁשָּפָחה 
ְמגּוָריו  ְמקֹום  ֶאת  ִיְקַּבע  ִּכי  ֵמִאיר  ֵמַרִּבי  ִּבְּקׁשּו 
ְּבִעיר ַאֶחֶרת, ֲחׁשּוָבה יֹוֵתר, ִּבירּוָׁשַלִים ְוַכּדֹוֶמה, 
ְּבָאְמרֹו:  ַהַּסף  ַעל  ִּדְבֵריֶהם  ָּדָחה ֶאת  ֲאָבל הּוא 
"ְירּוָׁשַלִים ִהיא ִעיר ַהֹּקֶדׁש, ּוְבֵני ְּבַרק ִהיא ִעיר 
ִליִׁשית".  ַהּׁשְ ָהִעיר  ְּתֵהא  ְוַאְׁשּדֹוד  ַהּתֹוָרה", 
ְוָאֵכן, ִנֵּבא ַרִּבי ֵמִאיר ָלִעיר ַאְׁשּדֹוד ֶׁשעֹוד ִיְנְּבעּו 
ה  ִמֶּמָּנה ַמְעָינֹות ְמַפִּכים ֶׁשל ּתֹוָרה, ִיְרָאה, ְקֻדּׁשָ

ַוֲחִסידּות.

ָקדֹוׁש ְוָטהֹור ָהָיה ַרִּבי ֵמִאיר, ּוִבְמֻיָחד ִהְתַּפְרֵסם 
ִּבְׁשִמיַרת ָהֵעיַנִים ַהְמֻפְרֶסֶמת ֶׁשּלֹו. 

ְזֵקנֹו,  אֹודֹות  ְלַדֵּבר  ֶהֱאִריְך  יחֹוָתיו  ִמּׂשִ ְּבֶאָחד 
ַּכָּמה  אֹודֹות  ְוִדֵּבר  זי"ע,  ַיֲעֹקב'  'ֲאִביר  ִסיְדָנא 
ָּפָנה  ִּדּבּור,  ְּכֵדי  ּתֹוְך  ֶׁשָּנַהג.  ה  ַהְּקֻדּׁשָ ִמִּמְנֲהֵגי 
ְּכֵדי  ַעד  נֹוֵהג  ֵאיִני  "ֲאִני  ְוָאַמר:  ִעּמֹו  ַלּיֹוְׁשִבים 
ֻּכָּלם  ֶאת  ְלַיֵּדַע  ָּדַאג  ַהְּגדֹוָלה  ְּבַעְנְוָתנּותֹו  ָּכְך". 

ְּבַמה ֶׁשֵּאיֶנּנּו נֹוֵהג...

ה ֶׁשל ָסִביו ָנַהג  ִעם ֹזאת ַרִּבים ִמִּמְנֲהֵגי ַהְּקֻדּׁשָ
ַעל  ִּבְׁשִכיָבה  ִליׁשֹון  ָעָלה  ֹלא  ֵמעֹוָלם  ָנַהג,  ַּגם 
ִמָּטתֹו, ְׁשַנת ֶקַבע, ֶאָּלא ָּתִמיד ָיַׁשן ְׁשַנת ֲאַרעי, 
ֵמעֹוָלם  ָּכִרּיֹות,  ַּגֵּבי  ַעל  ִּביִׁשיָבה  ִנְמֵנם  ַּכֲאֶׁשר 
ֹלא ָלַבׁש ְּכסּות ַלְיָלה, ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַאל ְּבִהְזַּדְּמנּות 
ִאם ִלְרֹּכׁש לֹו ְּכסּות ַלְיָלה, ָאַמר ֶאְצִלי ֵאין ַלְיָלה, 
ֹלא  ֵׁשָנה  ֲחַדר  ַּגם  יֹום.  ְּבִחיַנת  ַהְּזַמן  ָּכל  ֶאְצִלי 
ָהָיה לֹו, ְוֹלא ָהיּו לֹו ִּכי ִאם ֻׁשְלָחן ּוִמָּטה, ָּבּה ָיַׁשב 
ּוָבּה ָיַׁשן ּוָבּה ָלַמד ּוָבּה ָאַכל. ֹלא ָהיּו לֹו ִּכי ִאם 

ַאְרַּבע ַאּמֹות ֶׁשל ֲהָלָכה.

ָהָיה  הּוא  ַּדְעּתֹו,  ְלסֹוף  ָלֶרֶדת  ְמֹאד  ָקֶׁשה  ָהָיה 
ַמֲעִמיק ְמֹאד ּוַמֲאִריְך ְמֹאד ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרתֹו, ָּתִמיד 
ִּדֵּבר ִעם ֲאָנִׁשים ְּגדֹוִלים ְּבתֹוָרה ְוִיְרָאה, ַאְך ָיַדע 
ַּכֲאֶׁשר  ְוָאָדם,  ָאָדם  ָּכל  ֶׁשל  ַּדְעּתֹו  ְלסֹוף  ָלֶרֶדת 
ַּגם ִעם ֲאָנִׁשים ְּפׁשּוִטים ָמָצא ַמה ְּלַדֵּבר, ְוִדֵּבר 
ַצִּדיִקים  ֶׁשל  ַהּטֹוִבים  ַמֲעֵׂשיֶהם  אֹודֹות  ִעָּמם 
ֶזה.  ִּבְכהּוא  ִמְּזַמּנֹו  ִּבֵּטל  ְוֹלא  ִמַּדְרֵכיֶהם,  ְוִלּמּוד 

ָּתִמיד ָהָיה ִעם ְסָפָריו ְוִלּמּוָדיו.

ְלָחן, ָּתִמיד  ֵמעֹוָלם ֹלא ֵהִניַח ֶאת ַהֵּסֶפר ַעל ַהּׁשֻ
ָיַדע  ָּכְך  ְּבָידֹו,  ְוַתְלמּודֹו  ְּבָידֹו,  ִסְפרֹו  ִעם  ָהָיה 
ְמַגָּמתֹו  ָּכל  ִּכי  ְוַכָּיאּות.  ָּכָראּוי  ְזַמּנֹו  ֶאת  ְלַנֵּצל 
לקב"ה.  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעׂשֹות  ֵאיְך  ָהְיָתה  ְוִתְקָותֹו 
ִּבְבִחיַנת ִׁשִּויִתי ה' ְלֶנְגִּדי ָתִמיד ָּכל ַהּיֹום, ִּבְלִּתי 
ִּבְּטלֹו.  ֶרַגע ֶאָחד ֹלא  ֲאִפּלּו  ַהּיֹום,  ָּכל  ְלַבּדֹו  ַלה' 
ָׁשַבת  ְוֹלא  ּבֹוְראֹו  ֶאת  ָעַבד  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ָּכְך 

ֵמֲעבֹוָדתֹו ַהְּקדֹוָׁשה.

הּוא ֵהֵחל ְלַקֵּבל ָקָהל עֹוד ְּבַחֵּיי ָאִביו, ְוִהְתַּפְרֵסם 
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ְבֹּכַח ִּבְרכֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּפֲעלּו ְיׁשּועֹות ְוִנְפָלאֹות, ַעד 
מֹוְפִתים  אֹודֹות  ִמְּסֹפר  ַהִּסּפּוִרים  ֵהם  ֶׁשַרִּבים 
ִאם  ָוַׁשַעל,  ַצַעד  ָּכל  ַעל  ֶׁשָעָׂשה  ַמָּמׁש  ְּגלּוִיים 
ְּכֶדֶרְך  ְּבִעְנְיֵני זש"ק, ֶׁשֹּלא  ְוִאם  ְּבִעְנְיֵני ְרפּוָאה, 
ַהֶּטַבע, ְּכֶׁשהּוא ְמַׁשֵּדד ַמַעְרכֹות ָׁשַמִים ְלָהִביא 

ְיׁשּוָעה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרֹובֹו.

ִעם  ִיְׂשָרֵאל,  ִמְּגדֹוֵלי  ַרִּבים  ִעם  ָהָיה  ְמֻיָּדד 
ְוָראֵׁשי  ְּגאֹוִנים  ִעם  ְוַצִּדיִקים,  ַאְדמֹו"ִרים 
ְיִׁשיבֹות, ַעד ֶׁשִּלְפָעִמים ִהְבִחינּו ַּבְּקָׁשִרים ֶׁשֵּיׁש 
ֹלא  ֶׁשֵּמעֹוָלם  ַלְמרֹות  ִיְׂשָרֵאל,  ְּגדֹוֵלי  ִעם  לֹו 
ִמְתַּבֵּטא  ָהָיה  ִלְפָעִמים  ָּפִנים.  ֶאל  ָּפִנים  ִנְפְּגׁשּו 
ם..."  ְואֹוֵמר ַעל ַצִּדיק ְּפלֹוִני "ֲאִני ַמִּכיר אֹותֹו ִמּׁשָ

ְוַעל ָּכְך ְמֻסָּפר ְּדַבר ֶּפֶלא.

ֶׁשל  ְסָפָריו  ִּכי  ּוְמֻפְרָסִמים  ַהְּדָבִרים  ְידּוִעים 
ַהְגָר"א,  זצוק"ל,  ִמִּויְלָנא  ֵאִלָּיהּו  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ַּפַעם  ֵמִאיר.  ַרִּבי  ֶׁשל  ְלׁשֹונֹו  ַעל  ָהיּו  ְׁשגּוִרים 
ִּבֵּקר ֶאְצלֹו ֶאָחד ִמֶּצֱאָצָאיו ֶׁשל ַהְגָר"א ִמִּויְלָנא, 
ַהְגָר"א,  ְזֵקנֹו  ֶׁשל  ּתֹוָרתֹו  אֹודֹות  ִעּמֹו  ְוׂשֹוַחח 
ּתֹוָרתֹו  ִמִּדְבֵרי  ְודֹוֶלה  ְלַדֵּבר  ַמְרִחיב  ְּכֶׁשהּוא 
ְּכֵדי  ְלֶפַתע, ּתֹוְך  ּוַמְרָּגִלּיֹות.  ְּפִניִנים  ַהְגָר"א  ֶׁשל 
ְוָאז  ְמֹאד,  ֵמִאיר  ַרִּבי  ֶׁשל  ָּפָניו  ִהְרִצינּו  ְּדָבִרים, 
ִסֵּפר ְלאֹותֹו ֶנֶכד ֶׁשל ַהְגָר"א: "ִלְפֵני ְּתקּוָפה ֹלא 
ִמּתֹוַרת  ְמֻסָּים  ֶקַטע  ַּבֲהָבַנת  יִתי  ִהְתַקּׁשֵ ֲאֻרָּכה 
ַּבֻּסְגָיא  ְוָעַסְקִּתי  ִמְּיִגיָעִתי  ָּפַסְקִּתי  ֹלא  ַהְגָר"א. 
ְלַהִּסיַח  ִמְּבִלי  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ַרּבֹות  ָׁשעֹות  ַהִהיא 
ַהָּגאֹון  ֵאַלי  ְוִנְגָלה  ֶׁשָּזִכיִתי  ַעד  ֵמַהֻּסְגָיא,  ַּדַעת 

ִמִּויְלָנא ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו ּוֵבֵאר ִלי ֶאת ַהֹּכל".

לֹו  ְוִסֵּפר  ּגּור,  ֵמֲחִסיֵדי  ֲאָבֵרְך  ֵאָליו  ִנְכַנס  ַּפַעם 

ִׂשְמָחה  ַהֵּלב  ָמָרן  ַרּבֹו כקש"ת  ֶׁשל  ִּבְׁשמֹו  ָּדָבר 
לֹו:  ְוָאַמר  ֵמִאיר  ַרִּבי  ַנֲעָנה  ּוִמָּיד  ֵּתֶכף  זצוק"ל. 

ֲאַנְחנּו ֵמאֹותֹו ֶחֶדר..." 

ְקָׁשִרים ְמֻיָחִדים ָהיּו לֹו ִעם ָהַרב ְׁשמּוֵאל ַהֵּלִוי 
ַרֵּבנּו  ֵּבית  ֶאת  ִלְפֹקד  ֶׁשִהְרָּבה  זצוק"ל  ָוואְזֶנר 
ְלַהְמִּתיק ִעּמֹו ִׂשיַח: ְוַאף ָקָרא ַאֲחָריו ְּבַהְסִּפידֹו 
ַאְלַּפִים,  ְוִכָּסה  ִמַּמֲעָׂשיו  ֶטַפח  ִּגָּלה  ֵמִאיר  "ַרִּבי 
תֹו  ּוְקֻדּׁשָ ְּפִריׁשּותֹו  ַעל  יֹוְדִעים  ֹלא  ַוֲאַנְחנּו 
ְּכֶׁשָהָיה ִמְסַּתֵּגר ִּבְפֵני ַעְצמֹו ּובֹוֵרַח ִמן ַהָּכבֹוד".

זצוק"ל,  יֹוֵסף  עֹוַבְדָיה  ַרִּבי  ַהָּגדֹול  ַהָּגאֹון  ַּגם 
ֶׁשָּקַׁשר  ַהִּמְסֵּפד  ְּבִדְבֵרי  ְׁשָבִחים  ָעָליו  ִהְפִליא 
ּוְבתֹוְך  ְלִהְסַּתְּלקּותֹו,  ְבָעה  ַהּׁשִ ִּבְמֹלאות  ָעָליו 
כד  )מכות  ֲחַז"ל  ִּדְבֵרי  ֶאת  ָעָליו  ָאַמר  ַהְּדָבִרים 
ֶמֶלְך  ְיהֹוָׁשָפט  ֶזה  ְיַכֵּבד,  ה'  ִיְרֵאי  "ְוֶאת  ע"א( 
ְיהּוָדה, ֶׁשְּכֶׁשָהָיה ַּתְלִמיד ָחָכם ִנְכַנס ֵאָליו, ָהָיה 
ַרִּבי  ַרִּבי  ָמֵרי  ָמֵרי  לֹו,  ְואֹוֵמר  קֹו  ּוְמַנּׁשְ ְמַחְּבקֹו 

ּומֹוִׁשיבֹו ַעל ִּכְסאֹו".

ָהָיה  ֵמִאיר  ֶׁשַרִּבי  ְּכֵׁשם  ַלָּפִנים.  ַהָּפִנים  ְוַכַּמִים 
ֶנֱעָרץ ַעל ְּגדֹוֵלי ַהּדֹור, ָּכְך ִמֶּנֶגד ֶהֱעִריץ ְוהֹוִקיר 
ַהּיֹוֵצא  ּוְכָמָעה  ַהּדֹור.  ּוְגאֹוֵני  ַצִּדיֵקי  ֶאת  הּוא 
ַרִּבי ֵמִאיר ֶאל  ַהְּכָלל. ֵמָאז ֶׁשִהְתַוָּדע  ְלַלֵּמד ַעל 
ַרִּבי ֶּבן ִצּיֹון ַאָּבא ָׁשאּול זצוק"ל,  ַהָּגאֹון ַהָּגדֹול 
ְּבֵלב  ֵאָליו  ר  ִהְתַקּׁשֵ יֹוֵסף',  'ֹּפָרת  ְיִׁשיַבת  ֹראׁש 
ָוֶנֶפׁש, ַעד ֶׁשִּסְּפרּו, ִּכי ַרִּבי ֵמִאיר ִהְפִליא ְּביֹוֵתר 
ָׁשאּול,  ַאָּבא  ִצּיֹון  ֶּבן  ַרִּבי  ֶׁשל  ַעְנְוָתנּותֹו  ֶאת 
ְוַכֲאֶׁשר ָהָיה אֹוֵמר ִּבְתִפַּלת שמו"ע ֶאת ַהֵּתבֹות 
ּוְמַבֵּקׁש  ְמַכֵּון  ָהָיה  ִּתְהֶיה",  ַלֹּכל  ֶּכָעָפר  "ְוַנְפִׁשי 
ֶׁשִּיְזֶּכה ְלַעְנְוָתנּותֹו ֶׁשל ַרִּבי ֶּבן ִצּיֹון ַאָּבא ָׁשאּול.
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ָהַאְדמֹו"ר הגה"ק ַרִּבי ֵמִאיר ַאִּביֲחִציָרא זי"ע

יֹוֵתר.  ֵמִאיר  ַרִּבי  ָסַבל  ָהַאֲחרֹונֹות  ִּבְׁשנֹוָתיו 
ְּבִיּסּוִרים  ִהְתַיֵּסר  ְוהּוא  ְּבגּופֹו  ִקְּנָנה  ַמֲחָלה 
נֹוָרִאִּיים. ְואּוָלם, ַּגם ַּבְּזַמִּנים ַהָּקִׁשים, ַּגם ַּכֲאֶׁשר 
ַהִּיּסּוִרים ִהְתַגְּברּו ְּביֹוֵתר, ָהָיה ַרִּבי ֵמִאיר ְמַׁשֵּכְך 
ַהְּקדֹוָׁשה.  ַּבּתֹוָרה  ִלּמּוד  ְיֵדי  ַעל  ְּכֵאָביו  ֶאת 
ְּכַדְרּכֹו ִהְמִׁשיְך ַּבֲעבֹוַדת ַהֹּקֶדׁש ַעל ַאף ִיּסּוָריו, 
ְוָכל ַמְעָיָניו ָהיּו ְנתּוִנים ַלּתֹוָרה ּוְלֵעֶסק ַהִּמְצוֹות.

ֶׁשִהִּגיעּו  ַעד  ַהַּמֲחָלה,  ּבֹו  ִקְּנָנה  ָיִמים  ְׁשָנַתִים 
תשמ"ג,  ַהֶּפַסח  ַחג  ֹקֶדם  ָהַאֲחרֹוִנים.  ָיָמיו 
ַעל  ֵמִאיר  ַרִּבי  ִּפַּקח  ַהָּקֶׁשה,  ַמָּצבֹו  ַלְמרֹות 
ִלְבֵני  ָאַמר  ֶזה  ִעם  ַיַחד  ֲאָבל  ֶלָחג,  ַהֲהָכנֹות  ָּכל 
ָהאֹוְרִחים  ְלָצְרֵכי  ַרב  ָמזֹון  ְלָהִכין  ַהִּמְׁשָּפָחה 
ֶּבָחג, ְלַהְכִּפיל ְוַאף ְלַׁשֵּלׁש ֶאת ַהַּכּמּות ְּבָאְמרֹו: 
"ַהְרֵּבה אֹוְרִחים ִיְהיּו ָּכאן ְּבֶפַסח, ַהְרֵּבה ְמֹאד..."

ַהָּיִמים  ּוְׁשֵני  ַהֵּסֶדר,  ֵליל  ַהֶּפַסח,  ַחג  ִהִּגיַע  ָּכְך 
י"ז  ֵליל  ּוְבַהִּגיַע  ַהּמֹוֵעד.  ֹחל  ֶׁשל  ָהִראׁשֹוִנים 
ַהָּבִנים  ְקִריִטי.  ַמָּצבֹו  ַנֲעָׂשה  תשמ"ג,  ְּבִניָסן 
עֹוד  ִׂשְפתֹוָתיו  ִרְפְרפּו  ָאז  ֲאָבל  ְלַחְדרֹו,  ִנְכְנסּו 
ו(  כז,  )משלי  ַהָּפסּוק  ֵּתבֹות  ֶאת  ִמִּלים,  ָׁשֹלׁש 
"ֶנֱאָמִנים ִּפְצֵעי אֹוֵהב". ְוָאז ֵהֵחל ִלְקֹרא 'ְׁשַמע 
ִנְׁשָמתֹו  ְוָיְצָאה  ְמֻיָחדֹות,  ְּבַכָּונֹות  ִיְׂשָרֵאל' 

ְּב'ֶאָחד' ֵלאֹור ְּבאֹור ַהַחִּיים.

ְדַרִּבי  ַאְׁשַּכְבֵּתיּה  ִהְתַקְּיָמה  יֹום  ְּבאֹותֹו 
ֶאת  ִלּוּו  ֲאֶׁשר  ְיהּוִדים  ִרְבבֹות  ְּבִהְׁשַּתְּתפּות 
ֲארֹונֹו ִלְמנּוָחתֹו ָהַאֲחרֹוָנה, ומנו"כ ְּבַהר ַהֵּזיִתים 
ַהַחִּיים'  ָה'אֹור  ֶׁשל  הק'  ַלִּצּיּון  ְוִנְרֶאה  ָסמּוְך 
ָׁשלֹום  ַרִּבי  ַהְמֻקָּבל  ְוַהָּגאֹון  זי"ע  ַהָּקדֹוׁש 
ִסֵּפר  ַהְלָוָיתֹו  ְוַעל  זי"ע.  "ׁש(  )ָהַרּׁשַ ַׁשְרַעִּבי 

ְלַאַחר ִמֵּכן ַהְמֻקָּבל ַרִּבי יֹוֵסף וֹוְלטּוְך זצ"ל ְּדַבר 
ַהֵּזיִתים  ְלַהר  ַהִּמָּטה  ֶׁשִהִּגיָעה  ְּבָׁשָעה  ִּכי  ֶּפֶלא, 
ַלִּמָּטה  ַעד  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ַהּיֹוֵרד  ֵאׁש  ַעּמּוד  ָרָאה 

את ִלְמקֹום ַהְּקבּוָרה. ַהִּנּׂשֵ

ְמנֹוָרה ַהְּטהֹוָרה, ַאְסַּפְקַלְרָיא ַהְּמִאיָרה

ַהּׁשּורֹות  ֶנְחְרתּו  ֵמִאיר  ַרִּבי  ֶׁשל  ִקְברֹו  ַעל 
ְּגִוַיית ְזרֹוַע ַהְמֻיָּמן, ִצְנֶצֶנת  ִנְטַמן  ַהָּבאֹות: "ֹּפה 
ִׁשְבָעַתִים,  ָזַרח  אֹורֹו  ַרֲחָמַתִים,  ַרַחם  ַהָּמן, 
ָמה  ְּגדֹוָלה,  ָזָהב  ֲעֶטֶרת  ְּכִליָלא,  ָּפַקע  ִּפְתאֹום 
ֹחִלי  ֲאִעיֵדְך ּוָמה, ָּכאן ָׁשָנה ַרַּבת ַהְּמהּוָמה, ָּכל 
ָרֲעָיא,  ָרִגיז  ְּדַכד  ַּבַחָּכה,  ִלְוָיָתן  ָמַׁשְך  ַמָּכה,  ְוָכל 
ֶעְבָרה ָוַזַעם ּוַמָּכה ְטִרָּיה, ִּכי ָיְרָדה ָהֵאׁש ַהְּגדֹוָלה, 
ַאָּבא  ַיֲעֹקב  ְדׁשּוְפֵרי,  ִמּׁשּוְפֵרי  ּוָמֲחָתא  ָאְכָלה 
ְוַאְׁשָריו,  ִמְּנעּוָריו, ַאְׁשֵרי ֶחְלקֹו  ַקִּדיָׁשא, ָקדֹוׁש 
ָׁשֵייף  ָעֵייל  ָׁשֵייף  ַלְּבִרּיֹות,  ְוֶנְחָמד  ַמִים  ַלּׁשָ נֹוַח 
ְטהֹוָרה,  ְמנֹוָרה  ַמְרָּגִלּיֹות,  ֵמִפיק  ֶּפה  ָנֵפיק, 
ַאְסַּפְקַלְרָיא ְמִאיָרה, ַהָּמאֹור ַהָּגדֹול ַהָּגאֹון ַרִּבי 
ֵמִאיר ַאִּביֲחִציָרא נ"ע זלה"ה. ֵּבן לאו"ץ ְוָחִסיד 
"א ְּבָרָכה הי"ו שבל"ח, שנתבש"מ  ַאְדמֹו"ר ִיּׂשָ
ְּביֹום ה' י"ז ִניָסן תשמ"ג לפ"ג תנצב"ה ותמ"ך. 

ה' ָיִקים ְׁשִכיְנָתא ֵמַעְפָרא אכי"ר".

ּתֹוָרתֹו ָמֵגן ָלנּו - - -

ָהִראׁשֹוִנים,  ַהְּסָפִרים  ְלָמרֹוקֹו  ִהִּגיעּו  ַּכֲאֶׁשר 
ַהָּגאֹון  ֶׁשל  ִמּתֹוָרתֹו  ֶׁשֻהְדְּפסּו  ַחי",  ִאיׁש  ַה"ֶּבן 
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ָהַאְדמֹו"ר הגה"ק ַרִּבי ֵמִאיר ַאִּביֲחִציָרא זי"ע

ְׁשֹלָׁשה  ִהִּגיעּו  זצוק"ל,  ִמַּבְגַּדד  ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי 
ְלָהַאְדמֹו"ר  הּוְבאּו  ֵמֶהם  ְׁשַנִים  ִּבְלַבד.  ֳעָתִקים 

ַה'ַּבָּבא ָסאִלי' ְוִלְבנֹו ַרִּבי ֵמִאיר.

ִּדְבֵרי  ַעל  ְוַהֵּבן  ָהָאב  ָׂשׂשּו  ַהְּסָפִרים,  ְּבַהִּגיַע 
ְוֵלילֹות  ָיִמים  ְוַכָּמה  ַחי,  ִאיׁש  ַהֶּבן  ֶׁשל  ּתֹוָרתֹו 
ַהְּסָפִרים  ְׁשֹלֶׁשת  ֶׁשל  ַמֲעִמיק  ְלִלּמּוד  ִהְקִּדיׁשּו 
- 'ֶּבן ִאיׁש ַחי', 'עֹוד יֹוֵסף ַחי' ּו'ֶבן ִאיׁש ַחִיל', ַעד 

ֲאֶׁשר ָיְדעּו אֹוָתם ַעל ֻּבְרָים.

ְּבאֹוָתּה ֵעת ִנְגָלה ַהָּגאֹון ַה'ֶּבן ִאיׁש ַחי' ַּבֲחלֹום 
לֹוַמר  "ָּבאִתי  לֹו:  ְוָאַמר  ִׁשיְטִרית  ֵאִלָּיהּו  ְלָהַרב 
ְלָך, ִּכי ֹעֶנג ַרב ֵיׁש ִלי ִּבְׁשֵמי ְמעֹוִנים, ָׁשָעה ֶׁשַרִּבי 
ּתֹוָרה".  ְּבִדְבֵרי  הֹוִגים  ֵמִאיר  ַרִּבי  ּוְבנֹו  ִיְׂשָרֵאל 
ַה'ַּבָּבא  ְוַהֵּבן  ָסאִלי',  ַה'ַּבָּבא  ָהָאב  ְמעּו  ּׁשָ ִמּׁשֶ
ְסעּוָדה  ּוִמָּיד  ֵּתֶכף  ָעְרכּו  ַהֲחלֹום,  ֶאת  ֵמִאיר' 
ְּבִהְׁשַּתְּתפּות  ַחי'  ִאיׁש  ַה'ֶּבן  ֶׁשל  ִלְכבֹודֹו  ַרָּבִתי 

ָּכל ַחְכֵמי ָהִעיר.

ְּבָכל ָצָרָתם לֹו ָצר

ִנְזָקק  ְלָכל  ּוְמַחֵּיְך  ָּפִנים  ַמְסִּביר  ָהָיה  ֵמִאיר  ַרִּבי 
ּוְלָכל ַמר ֶנֶפׁש, ֲאָבל ְּבִלּבֹו ְּפִניָמה ָהָיה ִּבְבִחיַנת 
'ְּבָכל ָצָרָתם לֹו ָצר', ּכֹוֵאב ָהָיה ְּביֹוֵתר ֶאת ַצֲערֹו 
ֶׁשל ַהּזּוַלת, ְוָאְמָנם ְלַאַחר ֶׁשָהֲאָנִׁשים ָעְזבּו ֶאת 
ֵמִאיר  ַרִּבי  ֵּכיַצד  רֹוִאים  ַהַּבִית  ְּבֵני  ָהיּו  ַהַּבִית 
ָהָיה  ֹלא  ִלְפָעִמים  ַעד  ְּביֹוֵתר,  ּוִמְצַטֵער  ּכֹוֵאב 
ֶאְפָׁשר  ֵּכיַצד  "ְוִכי  אֹוֵמר  ָהָיה  ְוָאז  ֶלֱאֹכל.  ָיכֹול 

ֶלֱאֹכל ְּבָׁשָעה ֶׁשְּיהּוִדים סֹוְבִלים?"

ָׁשמֹור ְוָזכֹור ְּבִדּבּור ֶאָחד

ַעל  ְּבָפָניו,  ְוִהְתאֹוֵנן  ַאְבֵרְך  ֵאָליו  ִנְכַנס  ַּפַעם 
הּוא  לֹוֵמד.  ֶׁשהּוא  ַהּתֹוָרה  ֶאת  זֹוֵכר  ֶׁשֵאינֹו 
ֶזה  ָּכל  ִעם  ֲאָבל  ִלְזֹּכר,  ְּכֵדי  ַהְרֵּבה  ִמְתַאֵּמץ 
ֵמִאיר  ַרִּבי  לֹו  ַנֲעָנה  ַּתְלמּודֹו.  ֶאת  ׁשֹוֵכַח  הּוא 
ִּבְלׁשֹון ֲחַז"ל )ר"ה כז ע"א( 'ָזכֹור ְוָׁשמֹור ְּבִדּבּור 
ֶׁשֶּיְׁשנֹו  "ָּכל  ע"ב(  כ  )ברכות  ָאְמרּו  ְועֹוד  ֶאָחד, 
מֹור  'ַהּׁשָ לֹו:  ְּבָאְמרֹו  ִּבְזִכיָרה".  ֶיְׁשנֹו  ִּבְׁשִמיָרה 
ִלְזֹּכר  ֶׁשְּמַבֵּקׁש  ִמי  ַאֲהָדֵדי.  ְקׁשּוִרים  ְוַהָּזכֹור 
ּוִפיו  ֵעיָניו  ֶאת  ִלְׁשֹמר  ַחָּיב  לֹוֵמד,  ֶׁשהּוא  ֶאת 

ּוַמֲחַׁשְבּתֹו, ְוָכְך ִיְזֹּכר ֶאת ַהּתֹוָרה ֶׁשּלֹוֵמד'.

כַֹּח ָהֲעָנָוה

ֶׁשהּוָבא  ֶיֶלד  ַעל  ַאִּביֲחִציָרא,  ֵמִאיר  ַרִּבי  ִסֵּפר 
ְוָהָיה  ַהִּדּבּור  ֹּכַח  ִמֶּמּנּו  ֶׁשִּנַּטל  ְלַאַחר  ְּבָפָניו 
ַהָּפסּוק  ֶאת  ִּפיו  ּתֹוְך  ֶאל  "ָקָראִתי  ְלִאֵּלם. 
)ישעיה נז יט( 'ּבֹוֵרא ִניב ְׂשָפָתִים ָׁשלֹום ָׁשלֹום 
ּוְׁשלֹוָׁשה  ּוְרָפאִתיו',  ה'  ָאַמר  ְוַלָּקרֹוב  ָלָרחֹוק 
ָיִמים ְלַאַחר ִמֵּכן ָׁשב ְלַדֵּבר ְּכַאַחד ָהָאָדם". ַוְּיִהי 
ִּכי ָרָאה ֶׁשְּדָבָריו ָעׂשּו ֹרֶׁשם ָּגדֹול ַעל ַהּׁשֹוְמִעים 
ַהִּמְתַּפֲעִלים, ִמֵהר ְּבַעְנָותֹו ְלַטְׁשֵטׁש ֶאת ִרּׁשּומֹו 
ַהַּמִּגיד  "ַּגם  ָעָליו.  ֵמִעיד  ֶׁשהּוא  ַהּמֹוֵפת  ֶׁשל 
ַהָּקדֹוׁש ִמּקֹוְזִניץ זי"ע ִרֵּפא ֶיֶלד ֶׁשִּנַּטל ִמֶּמּנּו ֹּכַח 
ַהִּדּבּור, ְּכֶׁשָּקָרא ְלתֹוְך ִּפיו ֶאת ַהָּפסּוק ַהֶּזה ִעם 
ָּיכֹות ַּבָּפסּוק ַהֶּזה... ָאנּו, ֵאין ָאנּו  ָּכל ַהַּכָּונֹות ַהּׁשַ
ַעל  ַהָּפסּוק  ֶאת  ָקָראנּו  ְמאּוָמה...  ְלַכֵּון  יֹוְדִעים 
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ַּדַעת ַהַּמִּגיד ַהָּקדֹוׁש ּוָברּוְך ה' נֹוַׁשע".

ִּבְרּכֹוָתיו

ָׁשאּול  ַאָּבא  ִצּיֹון  ֶּבן  ַרִּבי  ַהָּגדֹול  ַהָּגאֹון  ֵהִעיד 
ֶׁשל  ִּבְמעֹונֹו  ְוָרִגיל  ָקרֹוב  ִּבְהיֹותֹו  ִּכי  זצוק"ל, 
ַלֲעֹקב  ָלַמד  זיע"א,  ַאִּביֲחִציָרא  ֵמִאיר  ַרִּבי 
ַאֲחָריו  "ָעַקְבִּתי  ִּבְרכֹוָתיו.  ְוֹאֶפן  ְּתִפָּלתֹו  ַאַחר 
ִלְׁשמַֹע ִמֶּמּנּו ֻנָּסח ֶׁשל ְּבָרָכה ְׁשֵלָמה ְוָאז ָיַדְעִּתי 
ֶׁשאֹותֹו ָאָדם ָזָכה ִליׁשּוָעה ְּגמּוָרה... ַאְך ְּכֶׁשָהָיה 
ִמְתַחֵּמק ִמְּלִהְתַּפֵּלל ְּבַעד ִמיֶׁשהּו, אֹו ֶׁשִהְתַּפֵּלל 
ָעָליו ִּכְלַאַחר ָיד - ָיֹדַע ָיַדְענּו, ֶׁשאֹותֹו ָאָדם ֹלא 

ִיְזֶּכה ִליׁשּוָעה".

רּוַח ַהֹּקֶדׁש ְמַפַעְמתֹו - - -

ִמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ִמְּמֹקָרָביו  ֶאָחד  ֵאָליו  ֵהִביא  ַּפַעם 
ָקְייָמא.  ֶׁשל  ְּבֶזַרע  ְלִהָּפֵקד  ָזכּו  ֶׁשֹּלא  ְרחֹוִקים 
ִמְׁשַּפְחִּתית,  ַרק  ְרחֹוִקים  ָהיּו  ֹלא  ֵאּלּו  ֲאָנִׁשים 
ִנְמנּו  ֲאָנִׁשים ֶׁשֹּלא  ֶאָּלא ַּגם ְרחֹוִקים רּוָחִנית... 
ֶׁשל  ְלֵביתֹו  ְּבַדְרָּכם  ּוִמְצוֹות.  ּתֹוָרה  ׁשֹוְמֵרי  ַעל 
ֲאָנִׁשים  אֹוָתם  ֶׁשל  ִלָּבם  ַעל  ָהִאיׁש  ִּדֵּבר  ַרֵּבנּו 
ְּבַהְרָחָבה ַעל ַהֹּצֶרְך ְלִהְתַחֵּזק ִּבְׁשִמיַרת ִמְצוֹות, 
ַהִחּיּוב  אֹודֹות  ְּבִעָּקר  ָלֶהם  ַמְסִּביר  ְּכֶׁשהּוא 
ָטֳהַרת  ָאְרחֹות  ַעל  ּוְלַהְקִּפיד  ַׁשָּבת,  ִלְׁשֹמר 
ְּדָבָריו  ֶאת  ָׁשְמעּו  ַהָּללּו  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ַהַּבִית. 
ֵסְרבּו  ִמֶּנֶגד  ֲאָבל  ְמֹאד,  ִּכְּבדּוהּו  ָהִאיׁש,  ֶׁשל 

ְלַקֵּבל ֶאת ַהְּדָבִרים ֶׁשָאַמר ָלֶהם.

ַּכֲאֶׁשר ִנְכְנסּו ֶאל ַרִּבי ֵמִאיר, ֵהִׂשיחּו ְלָפָניו ֶאת 
ָצָרָתם, ְּכֶׁשֵהם ְמַבְּקִׁשים ִמֶּמּנּו ְּבָרָכה. ֵּתֶכף ּוִמָּיד 
ֲעֵליֶכם  ""ַקְּבלּו  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ֵמִאיר  ַרִּבי  ַנֲעָנה 
ַׁשָּבת  ַהְּנִסיָעה,  ִּבְׁשַעת  ִעָּמֶכם  ִּדֵּבר  ֲאֶׁשר  ֶאת 
ְּבָקרֹוב  ִּכי  ָלֶכם  ַמְבִטיַח  ַוֲאִני  ַהַּבִית,  ְוָטֳהַרת 
רּו ְּבׂשֹוָרה ְמַׂשַּמַחת". ָּכל ֹזאת ִמְּבִלי  ַמָּמׁש ְּתַבּׂשְ
ֶׁשאֹוָתם ֲאָנִׁשים ִהְזִּכירּו ָּדָבר ַוֲחִצי ָּדָבר ֵמֲאֶׁשר 

ָׁשְמעּו ְּבַדְרָּכם ְלַאְׁשּדֹוד...

ְׁשִמיַרת ַהַׁשָּבת

ב  ֶׁשּׁשָ ַאִּביֲחִציָרא  ֵמִאיר  ְּבַרִּבי  ַמֲעֶׂשה,  ׁשּוב 
ּוְבנֹו  ָּבת  ַהּׁשַ יֹום  ֶׁשל  ְּבָבְקרֹו  ַהְּטִביָלה  ִמֵּבית 
ְּבֶאָחד  ִהְבִחין  ֵמָרחֹוק  ֵאָליו.  ִמְתַלֶּוה  ַהָּקָטן 
ֵכִנים, ַאֲהֹרן ְׁשמֹו, ַהִּמְסַּתֵּתר ֵמֲאחֹוֵרי ָהֵעץ  ַהּׁשְ
ִני ֶׁשל ַהְּכִביׁש. ָּפָנה ַרֵּבנּו ִלְבנֹו ֶׁשִעּמֹו  ְּבֶעְברֹו ַהּׁשֵ
ִמְּבִלי  ֶׁשֶאֱעֹבר  ְמַחֶּכה  ֶזה,  "ַאֲהֹרן  לֹו:  ְוָאַמר 
ֶׁשַאְבִחין ּבֹו, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ִלְנֹסַע ְּבִרְכּבֹו. ַּגׁש ֵאָליו 
ֶאל  ַהֶּיֶלד  ִנַּגׁש  ַהּיֹום".  ָּבת  ֶׁשּׁשַ ִּבְׁשִמי  לֹו  ֶוֱאֹמר 
ִּנְכַנס ַרֵּבנּו  ֵכן ּוָמַסר לֹו ְּדָבִרים ִּכְלׁשֹוָנם. ִמּׁשֶ ַהּׁשָ
ָלׁשּוב  ָיכֹול  ֶׁשהּוא  ָהִאיׁש  ָסַבר  ְמגּוָריו,  ְלֵבית 
ֶׁשַּגם  ֶאָּלא  רּוחֹו,  ַעל  ָהעֹוֶלה  ְּכָכל  ְוַלֲעׂשֹות 
ַמֲחָׁשָבה זֹו ֹלא ֶנֶעְלָמה ֵמֵעיֵני רּוחֹו. ַרק ִנְׁשַמע 
ִזֵּנק  ָהֶרֶכב,  ִמן  ִויִציָאתֹו  ָהֶרֶכב  ַהְתָנַעת  קֹול 
ֶאְצָּבעֹו  ֶאת  ֵהִניף  ֵּביתֹו,  ֶׁשל  ַהַּמְדֵרגֹות  ֵמֲחַדר 
ֶׁשל  ְוִרְכּבֹו  ַאֲהֹרן".  "ַוִּיֹּדם  ְוָקָרא:  ֲעִציָרה  ְלאֹות 

ַאֲהֹרן ָנַדם! ---
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ֵמִאיר ֵעיֵני ִיְׂשָרֵאל
ְּפִניִנים ֵמאֹוְצרֹות ּתֹוָרתֹו ֶׁשל כ"ק ָמָרן ַאְדמֹו"ר 

ַרִּבי ֵמִאיר ַאִּביֲחִציָרא זי"ע 

ְּבֵראִׁשית ָּבָרא
)בראשית א, א(

 - ַהְּבָרכֹות  ָּכל  ֶאת  ַהּכֹוְללֹות  ֵיׁש  ְּבָרכֹות  ָׁשֹלׁש 
ּוְׁשֹלֶׁשת  ְרִויֵחי.  ּוְמזֹוֵני  ֲאִריֵכי  ַחֵּיי  ְּבִריֵכי,  ָּבֵני 
ַהְּקדֹוָׁשה  ַהּתֹוָרה  ִּבְתִחַּלת  ְרמּוִזים  ַהְּדָבִרים 
ְּבֵּתיַבת 'ָּבָרא'. 'ַחֵּיי' זֹו ְּבִריאּותֹו ֶׁשל ָאָדם, 'ְּבָרא' 
'ָּבָרא'  ִּכי  ַמְפִליא,  ְּתבּוָאה.  הּוא  ּו'ַבר'  ֵּבן  הּוא 

ְּבִגיַמְטִרָּיא 'ָּבֵני ַחֵּיי ּוְמזֹוֵני' ---

הּוא ְיׁשּוְפָך ֹראׁש ְוַאָּתה ְּתׁשּוֶפּנּו ָעֵקב
)בראשית ג, טו(

ִלְלֹּכד  ְמַנֶּסה  ָהָרע  ַהֵיֶצר  הּוא  ֲהֹלא  ַהָּנָחׁש 
ֶׁשַּבּתֹוָרה,  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבִּמְצָוה  ִמַיד  ָהָאָדם  ֶאת 
ַהִּמְצָוה  ְּבֹכַח  ֶאָּלא  לֹו  ָיכֹול  ֵאינֹו  ָהָאָדם  ַאְך 
)דברים לא  ַוֵּיֶלְך  ְּבָפָרַׁשת  ָהֲאמּוָרה  ָהַאֲחרֹוָנה, 
ִּכי  ַהֹּזאת',  יָרה  ַהּׁשִ ֶאת  ָלֶכם  ִּכְתבּו  'ְוַעָּתה  יט( 
ה  ִּבְקֻדּׁשָ ֵמר  ְלִהּׁשָ ָהָאָדם  ָיכֹול  ַהּתֹוָרה  ְּבֹכַח  ַרק 

ְּבאֹוָתּה ִמְצָוה.

ְוהּוא ֹעֵמד ֲעֵליֶהם ַּתַחת ָהֵעץ ַוֹּיאֵכלּו
)בראשית יח, ח(

ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ְלֵביתֹו  ַהַמְלָאִכים  ָיְרדּו  ַּכֲאֶׁשר 

ִהְסַּתְּכנּו  ֶלֱאֹכל,  ִלְפֵניֶהם  ְוִהִּגיׁש  ע"ה  ָאִבינּו 
ּוְׁשִתָּיה  ֲאִכיָלה  ָלֶהם  ֵאין  ֶׁשֲהֵרי  ַהַּמְלָאִכים, 
ֵּכיָון  ֲאִכיָלה.  ְיֵדי  ַעל  ה'  ֶאת  ַלֲעבֹוד  ַדְרָּכם  ְוֵאין 
ם,  ֶׁשָרָאה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶׁשֲעלּוִלים ֵהם ְלִהְתַּגּׁשֵ
ְוָהיּו  ַהַּכָּונֹות,  ֶאת  ְלַכֵּון  ְּכֵדי  ֲעֵליֶהם  ָעַמד  ָלֵכן 
ַהָּמזֹון  ֶאת  ַמֲעֶלה  ְוהּוא  אֹוְכִלים  ַהַמְלָאִכים 

ְלָׁשְרׁשֹו.

ִּדְבֵרי ֲחַז"ל )שמו"ר כח  ְלָבֵאר ֶאת  ְּבָכְך ֶאְפָׁשר 
א( "ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה - ֶׁשָעָלה ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ַלָּמרֹום 
ֵרת ִלְפגַֹע ְּבֹמֶׁשה. ָעָׂשה ּבֹו  - ִּבְּקׁשּו ַמְלֲאֵכי ַהּׁשָ
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְקַלְסֵטִרין ֶׁשל ָּפָניו ֶׁשל ֹמֶׁשה 
ּדֹוֶמה ְלַאְבָרָהם. ָאַמר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 
ֶׁשְּיַרְדֶּתם  ֶזהּו  ֹלא  ֵהיֶמּנּו?!  ִמְתַּבְּיִׁשין  ַאֶּתם  ִאי 

ֶאְצלֹו ַוֲאַכְלֶּתם ְּבתֹוְך ֵּביתֹו?!". 

ְוֵיׁש ְלָהִבין, ִמְּפֵני ַמה ִנְּבֲהלּו ַהַּמְלָאִכים ִמַּטֲעָנה 
ִלְטֹען,  ָיְכלּו  ֲהֵרי  ְּלָהִׁשיב.  ַמה  ָמְצאּו  ְוֹלא  זֹו 
ִלְרָוָחה  ָּפתּוַח  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ֵּביתֹו  ֶׁשָהָיה 
ְּביֹומֹו,  יֹום  ִמֵּדי  ֻׁשְלָחנֹו  ַעל  ְסמּוִכים  ְואֹוְרִחים 
ְוֵאין ְּבָּכְך ֶׁשָאְכלּו ֶאְצלֹו ְמאּוָמה. ֶאָּלא, ֶׁשִהְזִּכיר 
ִּבְׁשַעת  ִנְראּו  ֵּכיַצד  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָלֶהם 
ֶאת  ְלַהֲעלֹות  ְמֻסָּגִלים  ָהיּו  ֶׁשֹּלא  ָהֲאִכיָלה, 
מּו ַעל ְיֵדי  ַמֲאָכָלם ּוְלַתְּקנֹו ְוִכְמַעט ֶׁשֹּלא ִהְתַּגּׁשְ
ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֲעֵליֶהם  ָעַמד  ִאּלּוֵלא  ַהַּמֲאָכל, 

ְלַתֵּקן ֶאת ַמֲאָכָלם - ּוְלָכְך ֹלא ָמְצאּו ַמֲעֶנה. 



- יומא דהילולא -

ָהַאְדמֹו"ר הגה"ק ַרִּבי ֵמִאיר ַאִּביֲחִציָרא זי"ע

ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה 
)שמות כה, ב(

ִּבְדָבָריו  ִלְרֹמז  ְוֵיׁש  ִלְׁשִמי".   - "ִלי  ַרִׁש"י  פֵֵּרׁש 
ֶׁשִהְתַּכֵּון ְלֵׁשם ֲהָוָי"ה ַהָּקדֹוׁש. 

ְיֵדי  ֶׁשַעל  זי"ע  ַיֲעֹקב'  ַה'ֲאִביר  ִמִּדְבֵרי  ָידּוַע  ִּכי 
ִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ְונֹוָסף  ַמַּתן ְצָדָקה ִמְתַּגֶּדֶלת ַהּׁשְ
ָּבּה אֹור, ְוַהִּדיִנים ְמֻמָּתִקים ְוֶנְהָּפִכים ְלַרֲחִמים, 
ִּדין -  'ֶצֶדק' - ְלׁשֹון  ִכיָנה ֶׁשָהְיָתה ְקרּוָיה  ְוַהּׁשְ

ִנְׁשֶלֶמת ִל'ְצָדָקה'. 

ּוְבַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ִנְרַמז ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
רֹוֶמֶזת  ֶלָעִני  ַהִּנֶּתֶנת  ַהְּפרּוָטה  זֹו:  ְּבֶדֶרְך  הּוא 
רֹוֶמֶזת  ַּבַּמְטֵּבַע  ָהאֹוֶחֶזת  ַהּנֹוֵתן  ָיד  י',  ָלאֹות 
ַהְמַקֵּבל  ֶהָעִני  ֶׁשל  ַהְּפׁשּוָטה  ְזרֹוַע  ה',  ָלאֹות 
רֹוֶמֶזת ָלאֹות ו', ְוַכף ָידֹו ַהְמַקֶּבֶלת ֶאת ַהַּמְטֵּבַע 
ַהָּנִביא )ישעיה  רֹוֶמֶזת ָלאֹות ה'. הּוא ֶׁשָאַמר 
לב יז( 'ְוָהָיה ַמֲעֵׂשה ַהְּצָדָקה ָׁשלֹום'. ֶׁשַעל ְיֵדי 
ְוהּוא  ְוַרֲחִמים.  ָׁשלֹום  ַנֲעָׂשה  ַהְצָדָקה  ַמֲעֶׂשה 
ֶׁשִּתְהֶיה  ְּתרּוָמה",  ִלי  "ְוִיְקחּו  ַהָּכתּוב  ֶׁשָאַמר 
ה'  ֵׁשם  ֶאת  ֶׁשְּתַמֵּלא  ָּכֶזה  ְּבאֹוֶפן  ַהְּתרּוָמה 

ְּכִסְדרֹו.

ְּכֵסֶדר  ְצָדָקה  ְוָלֵתת  ְלִהָזֵהר  ָראּוי  ֶׁשָּכְך,  ְוֵּכיָון 
ֶלָעִני  ְצָדָקה  ְוָלֵתת  ְלַהְקִּדים  ְוֵיׁש  ֲהָוָי"ה,  ֵׁשם 
ְּבֶטֶרם ִיְפֹׁשט ֶאת ָידֹו, ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ִּתְהֶיה ַהּיּו"ד 

ָּבִראׁשֹוָנה ְוַהֵה"א ָּבַאֲחרֹוָנה. 

ֵסֶדר  ֶאת  ְלַהֵּפְך  ָהָרָׁשע,  ָהָמן  ִּבֵּקׁש  ֲאֶׁשר  ְוֶזה 

ָמְרְּדַכי  ֶׁשל  ִּנְצחֹונֹו  ֶׁשִיְהֶיה  ַהָּקדֹוׁש,  ם  ַהּׁשֵ
ִלי"  ֹׁשֶוה  ֵאיֶנּנּו  ֶזה  "ְוָכל  ִּבְבִחיַנת  ַרק  ַהְּיהּוִדי 
ֶׁשֹּלא  ֲהָוָי"ה  ֵׁשם  ַעל  רֹוְמִזים  ֵּתבֹות  )סֹוֵפי 
"ָיבֹוא  ה  ָאְמרָָ ַהַּמְלָּכה  ֶאְסֵּתר  ְוִאּלּו  ְּכִסְדרֹו(, 
ֲהָוָי"ה  ֵׁשם  ֵּתבֹות  )ָראֵׁשי  ַהּיֹום"  ְוָהָמן  ַהֶּמֶלְך 
"ִּכי  ָרָאה  ָהָרָׁשע  ֶׁשָהָמן  ְלָכְך  ְוֵהִביָאה  ְּכִסְדרֹו( 
ֲהָוָי"ה  ֵׁשם  ֵּתבֹות  )סֹוֵפי  ָהָרָעה"  ֵאָליו  ָכְלָתה 
ְּכִסְדרֹו(, ְוָלֵכן ִהְתָּבֵרְך יֹום ַהּפּוִרים ְּבָכְך ֶׁשֲאִפּלּו 
ם ֵאינֹו ְּכִסְדרֹו הּוא ֻּכּלֹו ַרֲחִמים. ְלִפיָכְך,  ִאם ַהּׁשֵ
ָאְמרּו ֲחז"ל )ירושלמי מגילה פ"א ה"ד( "ֵאין 
ֶׁשהּוא  ִמי  ָּכל  ֶאָּלא  ּפּוִרים,  ְּבִמְצַות  ְמַדְקְּדִקין 
ִאם  ֶׁשֲאִפּלּו  לֹו",  נֹוְתִנין  ִלֹּטל  ָידֹו  ֶאת  ּפֹוֵׁשט 
ֵאיָנּה  ַהִּנֶּתֶנת  ְוַהְּפרּוָטה  ְּכָבר  ְּפׁשּוָטה  ַהָּיד 

ְּכֵסֶדר ֵׁשם ֲהָוָי"ה ֵאין ְמַדְקְּדִקים ְּבָכְך.

ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ִּתיָראּו ְוֶאת ַׁשְּבֹתַתי ִּתְׁשֹמרּו
)ויקרא יט, ג(

הּוא  ְּבִריְך  קּוְדָׁשא  ָּבָאָדם,  ֻׁשָּתִפים  ְׁשלֹוָׁשה 
וָקדֹוׁש,  רּוָחִני  הקב"ה  ֶׁשל  ֶחְלקֹו  ְוִאּמֹו.  ְוָאִביו 
ֶׁשִהְזִהיָרה  ְוהּוא  ַּגְׁשִמי.  ַההֹוִרים הּוא  ֵחֶלק  ַאְך 
ֵמאֹותֹו  ַדְוָקא  ְלִהְתָיֵרא  ָהָאָדם  ַעל  ִּכי  ַהּתֹוָרה, 
ֶחְלקֹו  ֲאָבל  ְוִאּמֹו,  ָאִביו  ּבֹו  ֶׁשֵהִניחּו  ֵחֶלק 
ַׁשָּבת,  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ִליִׁשי  ַהּׁשְ ָתּף  ַהּׁשֻ ֶׁשל 
ּבֹו  ֵיׁש  ּגּופֹו  הּוא  ִּכי  ִמֶמנּו,  ָיֵרא  ְלִהתְְ צֹוֶרְך  ֵאין 

ְׁשִמיָרה.
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הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך
)ויקרא יט, יז(

ְלהֹורֹות  ּתֹוִכיַח',  'הֹוֵכַח  ַהּתֹוָרה  ֶׁשָּכְפָלה  ַטַעם 
ּוְלַתֵּקן  ַעְצמֹו  ֶאת  ְלהֹוִכיַח  ָעָליו  ֶׁשֹּקֶדם  ָלָאָדם 
ְלִהְתַיֵּצב  יּוַכל  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְוַרק  ַמֲעָׂשיו,  ֶאת 

ַער ּוְלָהִעיר ַלֲאֵחִרים. ְּכמֹוִכיַח ַּבּׁשַ

ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקֹטֶרת
)במדבר ז, יד(

ְּבֶדֶרְך ְּדָרׁש ְוֶרֶמז ֵיׁש ִלְרמֹוז, "ַּכף" ָראֵׁשי ֵּתבֹות 
ְלָעִני  ְּפרּוָטה  ַהּנֹוֵתן  ַעל  ְלַרֵּמז  ִּפ'ּיּוס,  ֶּכ'ֶסף 
בתרא  )בבא  ֲחַז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ִּבְדָבִרים,  ּוְמַפְּיסֹו 
ט:( ֶׁש"ִּמְתָּבֵרְך ְּבי"א ְּבָרכֹות", ְוֵכן ָרמּוז ְּבֵתבֹות 

"ַאַחת ֲעָׂשָרה".

ְּבַהֲעֹלְתָך ֶאת ַהֵּנֹרת ֶאל מּול ְּפֵני ַהְּמנֹוָרה ָיִאירּו 
ִׁשְבַעת ַהֵּנרֹות

)במדבר ח, ב(

ַרִׁש"י ֵּפֵרש "ַעל ֵׁשם ֶׁשַהַּלַהב עֹוֶלה, ָאַמר ְלׁשֹון 
הַׁשְלֶהֶבת  ֶׁשְּתֵהא  ַעד  ְלַהְדִליק  ָּצִריְך  ִּכי  ֲעִלָּיה, 

עֹוָלה ֵמֵאֶליָה".

ִּכי  ַהִחּנּוְך,  ְלִעְנָין  ְוֶרֶמז  מּוָסר  ִמָּכאן  ִלְלמֹוד  ֵיׁש 
ַהֵּנר רֹוֵמז ַלְּנָׁשָמה, ְּכַמֲאַמר ַהָּכתּוב )משלי כ כז( 
'ֵנר ה' ִנְׁשַמת ָאָדם', ְוַכֲאֶׁשר ְמַחְּנִכים ֶאת ַהֶּיֶלד 
אֹותֹו  לַהְלִהיב  ְּבָכְך  ַּדי  ֵאין  ַּבֵּנר,  ֵאׁש  ּוַמֲעִלים 

ְלָׁשָעה, ֶאָּלא ֵּיׁש ַלֲעֹמד ָעָליו ְוַלֲעֹמל ְּבִחּנּוכֹו ַעד 
ְלֶהֶבת עֹוָלה ֵמֵאֶליָה. ֶׁשְּתֵהא ַהּׁשַ

ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך
)דברים ח, י(

ָהֲאִכיָלה ִאי ֶאְפָׁשר ְלַכנֹוָתה ׂשֹוַבע, ֶׁשֲהֵרי ַּבֲחֹלף 
ָרֵעב,  ָהָאָדם  ׁשּוב  ָהֲאִכיָלה  ַאַחר  ָׁשעֹות  ַּכָמה 
ּוַמה הֹוִעיָלה ָהֲאִכיָלה ַהּקֹוֶדֶמת ִאם ִנְזָקק ֶלֱאֹכל 
ה  ֶׁשִּבְקֻדּׁשָ ָּדָבר  ֶׁשִהיא  ַהְּבָרָכה,  ְלֻעָּמָתּה,  ׁשּוב. 
ְוִהיא ִמְצַות ֲעֵׂשה ִמְּדאֹוַרְיָתא, מֹוִתיָרה ָּבָאָדם 

חֹוָתם ִנְצִחי ֶׁשֵאינֹו ִנְמֶחה.

"ּוֵבַרְכָּת",  ַאַחר  ִנְמֶׁשֶכת  "ְוָׂשָבְעָּת"  ֵּתַבת  ָלֵכן 
ְּדַהְיינּו: "ְוָאַכְלָּת", ּוְלַאַחר ִמֵּכן "ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת" 

- ֶׁשִּתְהֶיה ָׂשֵבַע ֵמַהְּבָרָכה.

ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ֶּבן ֵמָאה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָאֹנִכי ַהּיֹום 
ֹלא אּוַכל עֹוד ָלֵצאת ְוָלבֹוא

)דברים לא, ב(

ֵיׁש ְלַדְקֵּדק, ֶׁשֲהֵרי ַּבְּפסּוִקים ָהַאֲחרֹוִנים ֶנֱאַמר 
ָׁשָנה  ְוֶעְׂשִרים  ֵמָאה  ֶּבן  "ּוֹמֶׁשה  ז(  לד  )דברים 
ּוַמּדּוַע  ֵלֹחה",  ָנס  ְוֹלא  ֵעינֹו  ָכֲהָתה  ֹלא  ְּבֹמתֹו 
ָאַמר ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשֹּכחֹוָתיו ֲעָזבּוהּו ְוֵאינֹו ָיכֹול עֹוד 

ָלֵצאת ְוָלבֹוא.

אלא ַוַּדאי ֹלא ֶנְחַלׁש ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ע"ה, ְוַעד יֹומֹו 
ּוַמה  ֵלֹחה",  ָנס  ְוֹלא  ֵעינֹו  ָכֲהָתה  "ֹלא  ָהַאֲחרֹון 
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ִּכי  ִּגָּלה  ְוָלבֹוא",  ָלֵצאת  ָאַמר "ֹלא אּוַכל עֹוד  ּׁשֶ
ֶׁשְּבַׁשֲעֵרי  הנ'  ְלַׁשַער  ַעד  ְּבַמְדְרגֹוָתיו  ִהְתַעָּלה 
ְּבֹכחֹו ְלהֹוִריד  ָהָיה עֹוד  ִּביָנה, ּוִמְּמקֹומֹו ֶזה ֹלא 
ָעָליו  ָהָיה  ְוָלֵכן  ִיְׂשָרֵאל,  ִלְבֵני  ַעְצמֹו  ּוְלַצְמֵצם 
ִלְקֹרא ִליהֹוֻׁשַע ִּבן נּון ּוְלַצּוֹותֹו ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. 

ָהֱאֹלִקים  ִאיׁש  ֹמֶׁשה  ֵּבַרְך  ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה  ְוֹזאת 
ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִלְפֵני מֹותֹו

)דברים לג, א(

ֶהֱאִציל  ִיְׂשָרֵאל,  ִמְּבֵני  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ִנְפַרד  ַּכֲאֶׁשר 
ָלֶהם ִּבְרָכתֹו, ֶׁשִּיְזּכּו ֻּכָּלם ְלַמְדֵרָגה זֹו ֶׁשל 'ִאיׁש 
ָׁשַאל  ֲאֶׁשר  והּוא  ִּבְרָּכתֹו,  ָהְיָתה  זּו  ָהֱאֹלִקים', 
ָּכל  ִיֵּתן  "ּוִמי  כט(  יא  )במדבר  ְּבַמֲאָמרֹו  ּוִבֵּקׁש 

ַעם ה' ְנִביִאים".

ַאְך טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרְּדפּוִני ָּכל ְיֵמי ַחָּיי ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית 
ה' ְלֹאֶרְך ָיִמים

)תהלים כג, ו(

ִּבֵּקׁש  ּוַמּדּוַע  ְלַמֵעט,  ָּבָאה  'ַאְך'  ֵּתַבת  ִּכי  ָידּוַע  
ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ע"ה ִמעּוט טֹוָבה ָוֶחֶסד.

ִמֹּכל  ִּבּטּול  ַמְׁשָמעּותֹו  ֵאין  ֶׁשִמעּוט  ֶאָּלא 
ְנכֹוָנה  ְּבִמָּדה  ֶׁשְּיֵהא  ָהִרּבּוי,  ִמעּוט  ֶאָּלא  ָוֹכל, 
ַהֶּמֶלְך  ָּדִוד  ִּבֵּקׁש  ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה  ְוֹזאת  ּוְראּוָיה. 
ְּבִרּבּוי  ֹלא  ְּבִמָּדה,  ְוֶחֶסד  טֹוב  לֹו  ֶׁשְּיֵהא  ע"ה, 
ְּכֵמת  ָחׁשּוב  ָעִני  ִּכי  ַהָּגמּור,  ְּבִמעּוט  ְוֹלא  ֻמְפָלג 

ַוֲעִׁשירּות ַאף ִהיא ַסָּכָנה ְּגדֹוָלה.

ֶׁשֵּכן  עֹוָלם,  ֲהִליכֹות  ֶזה  ְּבָפסּוק  ִלְרֹמז  ֵיׁש  עֹוד 
ִּבְתִחָּלה ִּבֵּקׁש ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ע"ה ַעל ְרִדיַפת ַהּטֹוב 
ְוַהֶחֶסד "ָּכל ְיֵמי ַחָּיי' ִּבְלַבד, ְוֹלא ִהְזִּכיר ֲאִריכּות 
ָיִמים, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ִּבֵּקׁש "ְלֹאֶרְך ָיִמים". ְלַלְּמֵדנּו, 
ִּכי ָּכל טֹוָבה ָוֶחֶסד ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֵאין ְלַבֵּקׁש ָעֶליָה 
ְיֵמי  ָּכל  ָּבּה  ְלִהְתָּבֵרְך  ּוַמְסִּפיק  ָיִמים,  ֲאִריכּות 
ָראּוי  ָּכְך  ַעל  ה',  ְּבֵבית  ָלֶׁשֶבת  ַהּזֹוֶכה  ַאְך  ַחָּייו. 

ְלַבֵּקׁש "ְלֹאֶרְך ָיִמים". 

ָאַמר ַרִּבי ַיַּנאי, ְּתִפִּלין ְצִריִכין ּגּוף ָנִקי ֶּכֱאִליָׁשע 
ָיִפיַח  ֶׁשֹּלא  ָאַמר,  ַאַּבֵּיי  ִהיא?  ַמאי  ְּכָנַפִים,  ַּבַעל 
ָּבֶהן. ָרָבא ָאַמר, ֶׁשֹּלא ִייַׁשן ָּבֶהן. ְוַאַּמאי ְקִרי ֵליּה 
רֹוִמי  ַמְלכּות  ָּגְזָרה  ַאַחת  ֶׁשַּפַעם  ְּכָנַפִים',  'ַּבַעל 
ְּתִפִּלין  ַהַּמִּניַח  ֶׁשָּכל  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ְּגֵזָרה  ָהְרָׁשָעה 
ְויֹוֵצא  ַמִּניָחם  ֱאִליָׁשע  ְוָהָיה  ֹמחֹו,  ֶאת  ְיַנְּקרּו 
ַלּׁשּוק. ָרָאהּו ַקְסּדֹור ֶאָחד, ָרץ ִמָּפָניו ְוָרץ ַאֲחָריו, 
ְּבָידֹו.  ַוֲאָחָזן  ֵמֹראׁשֹו  ְנָטָלן  ֶאְצלֹו  ֶׁשִהִּגיַע  ְוֵכיָון 
ָאַמר לֹו, ַמה ֶּזה ְּבָיְדָך? ָאַמר לֹו, ַּכְנֵפי יֹוָנה! ָּפַׁשט 
אֹותֹו  קֹוִרין  ְלִפיָכְך  יֹוָנה,  ַּכְנֵפי  ְוִנְמְצאּו  ָידֹו  ֶאת 

'ֱאִליָׁשע ַּבַעל ְּכָנַפִים'
)שבת מט.(

ְּכָנַפִים  ַּבַעל  ֱאִליָׁשע  ֵהִסיר  ַמּדּוַע  ְוִלְכאֹוָרה, 
ִלְמֹסר  ִּבֵּקׁש  ִאם  ֲהֹלא  ֵמֹראׁשֹו,  ַהְּתִפִּלין  ֶאת 
ֻמָּנחֹות  ְּכֶׁשֵהן  ְלהֹוִתיָרן  ָעָליו  ָהָיה  ַנְפׁשֹו,  ֶאת 
ְועֹוד  ִיְתָּבֵרְך.  ת ְׁשמֹו  ְקֻדּׁשַ ּוְלֵהָהֵרג ַעל  ְּבֹראׁשֹו 
ַּבַעל  ֱאִליָׁשע  ֵּבין  ָּיכּות  ַהּׁשַ ַמה  ְלַהְקׁשֹות,  ֵיׁש 
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ִּבְׁשַעת  ָנִקי  ִמיָרה ַעל ּגּוף  ְוַהּׁשְ ַלְזִּהירּות  ְּכָנַפִים 
ַהָּנַחת ַהְּתִפִּלין.

ָקֶׁשה  ְוָחֵרד  ְמַפֵחד  ֶׁשָאָדם  ְּבָׁשָעה  ִּכי  ְוִנְרֶאה, 
ִהְסִּכים  ֶוֱאִליָׁשע  ֲהָפָחה.  ִמְּפֵני  ַעְצמֹו  ִלְׁשֹמר 
ְוַהַטַעם  ִיְתָּבֵרְך,  ְׁשמֹו  ת  ְקֻדּׁשַ ַעל  ַנְפׁשֹו  ִלְמֹסר 
ֵמֲחַמת  ַרק  ָהָיה  ֵמֹראׁשֹו  ְּתִפָּליו  ֶאת  ֶׁשֵהִסיר 
ַמְׁשִאיר  ָהָיה  ִאם  ְוִהֵּנה,  ָּבֶהן.  ֶׁשָּיִפיַח  ֶׁשָחַׁשׁש 
ת ַהְּתִפִּלין  ָעָליו ֵאת ַהְּתִפִּלין ִיָּתֵכן ֶׁשָהְיָתה ְקֻדּׁשַ
ֶׁשִּיְראּו  ְּבַנְפׁשֹו  ִהְסַּתֵּכן  ּוַבֲהָסָרָתן  ָעָליו,  ְמִגָּנה 
ַנְפׁשֹו  ֶאת  ָמַסר  ֵכן  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ְּבָיָדיו,  ֶׁשְּתִפִּלין 
ַלְחלֹוץ ֵאת ַהְּתִפִּלין ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ְלִהְסַּתֵּכן ַּבֲהָפָחה 

ְּבעֹוד ַהְּתִפִּלין ָעָליו.

ַרִּבי יֹוָחָנן ְקִרי ְלָמאֵניּה 'ְמַכְּבדּוַתי'
)שבת קיג.(

ְּכבֹודֹו  ֶאת  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ָּתָלה  ֵּכיַצד  ִלְכאֹוָרה, 
ַמהּות  ָּבֶהם  ְוֵאין  ִחיצֹוִני  ְלבּוׁש  ֶׁשֵהם  ִּבְבָגָדיו, 
ִּדְּבָרה  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ֶׁשל  ַעְנְוָתנּותֹו  ֶאָּלא  ָּלֶהם.  ִמּׁשֶ
ִמּתֹוְך ְּגרֹונֹו. ִּכי ָרָאה ֶׁשַהְּבִרּיֹות חֹוְלִקים לֹו ָּכבֹוד 
ּוְלַבּסֹוף  ֶׁשְמַכְּבִדים אֹותֹו.  ִיָּתֵכן  ֵּכיַצד  ְוִהְתַּפֵּלא 
ָּכבֹוד,  ַמְלּבּוֵׁשי  הּוא  ֶׁשעֹוֶטה  ִּבְגַלל  ִּכי  ִהִּסיק, 

'ֲחלּוָקא ְּדַרָּבָנן', ָלֵכן טֹוִעים ּבֹו ּוְמַכְּבִדים אֹותֹו.

ֵמַרָּבָנן  צּוְרָבא  ַהאי  ְנִקיִטיַנן  יֹוֵסף,  ַרב  ָאַמר 
ִאיָתא  ִאם  ְּדִמיֲעֵני?  ָחֵזיַנן  ָקא  ְוָהא  ִמיֲעֵני.  ֹלא 

ְּדִמיֲעֵני - ַאְהּדֹוֵרי ַאִּפְתָחא ָלא ִמיְהָּדר
)שבת קנא:(

צּוְרָבא  רֹוִאים  ִאם  ַגם  ִּכי  ַהַּכָּוַנה  ְּבַפְׁשטּות, 

ֵמַרָּבָנן ּיֹוֵרד ִמְּנָכָסיו ְוִנְגֶזֶרת ָעָליו ֲעִנּיּות, ַאְך ֵאינֹו 

ְלַהֲעִמיס  ִיָּתֵכן  ַאְך  ַהְּפָתִחים.  ַעל  ְלַחֵּזר  ִנְזָקק 

ֵמַרָּבָנן  ֶׁשִּמּצּוְרָבא  יֹוֵתר,  ֲעֻמָּקה  ַּכָּוָנה  ַּבְּדָבִרים 

ָיֶדָך"  ֶאת  "ּפֹוֵתַח  ַּבֲאִמיַרת  ֵהיֵטב  ֶׁשְּיַכֵּון  ִנְדָרׁש 

צּוְרָבא  רֹוִאים  ִאם  ְוָלֵכן,  'ַאְׁשֵרי'.  ֶׁשַּבֲאִמיַרת 

ֵמַרָּבָנן ֶׁשַּנֲעָׂשה ָעִני, ֵיׁש ִלְלֹמד ִמָּכְך ֶׁש"ַאְהּדֹוֵרי 

ִכיֵון  ֹלא  ֶׁשַּכִּנְרֶאה   - ִמיְהָּדר"  ֹלא  ַאִּפְתָחא 

ְּבֲאִמיַרת "פֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך".

ָאַמר ַרִּבי ַחִּנין ַּבר ָּפָּפא, ָּכל ֶׁשֵאין ַיִין ִנְׁשָּפְך ְּבתֹוְך 
ֵּביתֹו ַּכַּמִים ֵאינֹו ִּבְכָלל ְּבָרָכה

)עירובין סה.(

ְלִפי  ְּבָרָכה,  ִסיָמן  הּוא  ַהִּנְׁשָּפְך  ֶׁשַּיִין  ַטַעם 
ֶׁשַהָּכתּוב אֹוֵמר )משלי לאו( "ְּתנּו ֵׁשָכר ְלאֹוֵבד 
ְוַיִין ְלָמֵרי ָנֶפׁש", ְוִאם ֵּכן ַהַּיִין ַהִּנְׁשָּפְך הּוא ִּבּטּול 

ְמִרירּות ַהֶּנֶפׁש ְוֵאין ְלָך ְּבָרָכה ְּגדֹוָלה ִמּזֹו.

ַהּכֹוס  ַעל  ַהְמָבֵרְך  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ַהִמְנָהג  יּוַבן  ּוָבֶזה 
ְּכֵדי  'ְלַחִּיים',  'ָסְבִרי ָמָרָנן' עֹוִנים ְלֻעָּמתֹו  אֹוֵמר 
ְמַסֶּמֶלת  ַהַּיִין  ִתַּית  ֶׁשּׁשְ ַהְּבִרּיֹות  ַיְחְׁשבּו  ֶׁשֹּלא 
'ָסְבִרי  ְלִפיָכְך, קֹוְרִאים  ֶנֶפׁש.  ְּכַמר  ֶאת ַהּׁשֹוֶתה 
ָמָרָנן', ֶׁשִּיְׁשְמעּו ֻּכָּלם ֶאת ַהְּסָבָרה, ֶׁשַהַּיִין ַהֶּזה 

ֵאינֹו ְלָמֵרי ֶנֶפׁש ֶאָּלא ַּדְוָקא 'ְלַחִּיים' ---
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ָּבא ִלָּטֵמא ּפֹוְתִחין לֹו, ָּבא ִלָּטֵהר ְמַסְּיִעין אֹותֹו
)יומא לח:(

ְנֻקָּדה  הּוא  ּו'ַמָּצה'  'ָחֵמץ'  ֵּתבֹות  ֵּבין  ַהֶהְבֵּדל 
ְוַהַּמָּצה  ַלֵה"א,  ַהֵחי"ת  ֵּבין  ַהַּמְבִּדיָלה  ְקַטָּנה 
ְוַרק  ָהַרע,  ַלֵּיֶצר  ְוֶהָחֵמץ  ַהּטֹוב  ַלֵּיֶצר  רֹוֶמֶזת 
ַהְּיָצִרים.  ְׁשֵני  ֵּבין  ַהַמְבִּדיָלה  ִהיא  ְקַטָּנה  ְנֻקָּדה 
 - ח"ו  ַעְצמֹו  ְלַטֵּמא  ֶׁשַהָּבא  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו 
ַמִים ּפֹוְתִחים לֹו ֶאת ַהֵחי"ת ְוהֹוְפִכים אֹוָתה  ִמּׁשָ

ְלֵה"א, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ָלׁשּוב ְוַלֲהֹפְך אֹוָתּה ְלַמָּצה.

ַּתְלִמיד  ֵאינֹו  ְּכָברֹו  ֶׁשֵאין ּתֹוכֹו  ָחָכם  ַּתְלִמיד  ָּכל 
ָחָכם

)יומא עב:(

ֵיׁש ִלְרֹמז, ִּכי ְּבֵּתַבת 'ּתֹוכֹו' ֵיׁש ְּבֶאְמָצָעּה אֹוִתּיֹות 
כ"ו ֶׁשֵהם ֵׁשם ֲהָוָי"ה, ּוְבֵתַבת 'ְּכָברֹו' ֵיׁש אֹוִתּיֹות 
ֶׁשַעל  ֲחַז"ל,  ֶׁשָאְמרּו  הּוא  ִמַּבחּוץ.  ֲהָוָי"ה  ֵׁשם 
ם  ַּתְלִמיד ָחָכם ִלְהיֹות ִּבְבִחיַנת 'ּתֹוכֹו ְּכָברֹו', ֶׁשּׁשֵ

ֲהָוָי"ה ִיְׁשֹּכן ִּבְפִניִמּיּותֹו ְוָיִאיר ְּבִחיצֹוִנּיּותֹו.

"ְּדָאָגה ְבֶלב ִאיׁש ַיְׁשֶחָּנה" - ַרִּבי ִאִּמי ְוַרִּבי ַאִּסי. 
ְיִׂשיֶחָּנה  ָאַמר  ְוַחד  ִמַּדְעּתֹו,  ַיְׂשֶחָּנה  ָאַמר  ַחד 

ַלֲאֵחִרים
)יומא עה.(

"ְיִׂשיֶחָּנה ַלֲאֵחִרים" ַהַּכָּוָנה ְלַרִּבי ֵמִאיר ַהְמכּוֶנה 
ֵמִאיר  ַרִּבי  ְלִצְדַקת  ְצָדָקה  ֶׁשִּיֵּתן  ַהְיינּו  ֲאֵחִרים, 
ְוֶזהּו  ַהְּדָאָגה.  ִמֶמנּו  ּתּוַסר  ּוְבָכְך  ַהֵּנס,  ַּבַעל 
ַדַעת  ִּכי  ֲעֵנִני",  ֵמִאיר  ְּדַרִּבי  "ֱאָלָקא  ֶׁשאֹוְמִרים 

ַגם  ְוָלֵכן  ְלִמיעּוָטא,  ֶׁשָחֵייׁש  ְידּוָעה  ֵמִאיר  ַרִּבי 
ְּבָמקֹום ֶׁשַעל ִּפי ֹרב ֵאין ִסּכּוי ִליׁשּוָעה ח"ו, ְּכגֹון 
ֵכן  ִּפי  ְלִמיָתה", ַאף ַעל  ְּבַמָּצב ֶׁשל "ֹרב ּגֹוְסִסין 
ְלַדַעת ַרִּבי ֵמִאיר ְיכֹוִלים ִלְמֹצא ְיׁשּוָעה ִּכי הּוא 

סֹוֵמְך ַעל ַהִמיעּוט.

ְוָאַמר ִחְזִקָּיה ָאַמר ַרִּבי ִיְרְמָיה ִמּׁשּום ַרִּבי ִׁשְמעֹון 
ֶּבן יֹוָחאי, ָרִאיִתי ְּבֵני ֲעִלָּיה ְוֵהן מּוָעִטין

)סוכה מה:(

ַמְפִסיק  ֶׁשֵאינֹו  ָּתִמים  ַצִּדיק  הּוא  ֲעִלָּיה'  'ֶּבן 
יֹוַדַעת  ֵאיָנּה  ֲעבֹוָדתֹו  ּוְלִהְתַעּלֹות.  ַלֲעלֹות 
אֹוֵחז  הּוא  ַמָּמׁש  ָיָמיו  ְוָכל  ִויִרידֹות,  ְנִפילֹות 

ַּבֲעִלָּיה ַמְתֶמֶדת. ֶזהּו 'ֶּבן ֲעִלָּיה', ּוֵהן מּוָעִטין.

ָאָדם  ֶׁשֵאין  ַהַּמֲאָמר,  ְּבַכָּוַנת  ְלַהֲעִמיס  ֵיׁש  עֹוד 
ָיכֹול ִלְהיֹות 'ֶּבן ֲעִלָּיה' ֶאָּלא ִאם ֵּכן הוא ְמַמֵעט 
ַעְצמֹו. ֹזאת ְועֹוד: ְּכָכל ֶׁשָאָדם ִמְתַעֶּלה יֹוֵתר, ָּכְך 

ָעָליו ְלַמֵעט ַעְצמֹו יֹוֵתר ְויֹוֵתר.

ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְּבִדְבֵרי  ָלַדַעת  ֵיׁש  ֹזאת  ְוַאף 
ֶׁשל  ֵחֶלק  ַּגם  לֹו  ֵיׁש  ֲעִלָּיה  ֶּבן  ָּכל  ִּכי  יֹוָחאי, 
'מּוָעִטין', ְוֹלא ִּתָּתֵכן ֲעִלָּיה ְרצּוָפה ִמְּבִלי ֶׁשִּיְהיּו 

ַּגם ְיֵמי ְיִריָדה ּוִמעּוט.

ָחְכָמתֹו  ְלָחְכָמתֹו  קֹוֶדֶמת  ֶחְטאֹו  ֶׁשִּיְרַאת  ָּכל 
ִמְתַקֶּיֶמת

)אבות ג, ט(

ְיֵרא  ּבּור  "ֵאין  מ"ה(  פ"ב  )אבות  ָאְמרּו  ַוֲהֹלא 
קֹוֶדֶמת  ֵחְטא  ִיְרַאת  ִּתְהֶיה  ְוֵכיַצד  ֵחְטא", 
ּבּור  ְּכֶׁשהּוא  יָגּה  ְלַהּׂשִ ֶאְפָׁשר  ִאי  ִאם  ַלָחְכָמה 
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ְוַעם ָהָאֶרץ. ֶאָּלא ָּצִריְך ָהָאָדם ִּבְתִחָּלה ֶׁשִּתְהֶיה 
ַּתָּתָאה',  'ִיְרָאה  ְנמּוָכה,  ְּבַדְרָּגה  ִיְרָאה,  ְקָצת  לֹו 
ה',  ִלְדַבר  ַמע  ְלִהּׁשָ ֵיׁש  ִּכי  ַוֲהָבָנה  ֹעל  ַקָּבַלת 
יג ִיְרַאת  ּוַמְדֵרָגה זֹו ִּתְקַּדם ַלָחְכָמה, ְוַאַחר ָּכְך ַיּׂשִ

ֵחְטא ְּבַדְרָּגה ֶעְליֹוָנה. 

ֶׁשֵּיׁש  ֶחְטאֹו'  'ִיְרַאת  ֵּבין  ַהִחּלּוק  ֶׁשֶּזהּו  ְוֶאְפָׁשר 
ֵאינֹו  ֶׁשַהּבּור  ֵחְטא'  ְל'ִיְרַאת  ַלָחְכָמה  ְלַהְקִּדים 
'ִיְרָאתֹו',  ִלְרֹּכׁש  ָעָליו  ִּבְתִחָּלה  ִּכי  ָלּה.  זֹוֶכה 
אֹוָתּה,  ְלָהִבין  ּוְמֻסָּגל  ָלּה  ָראּוי  ֶׁשהּוא  ְּבַדְרָּגה 
'ִיְרַאת  יג  ַיּׂשִ ַהָחְכָמה  ְּבֶאְמָצעּות  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר 

ֵחְטא' ֲאִמִּתית.

ִמְצָוה ּגֹוֶרֶרת ִמְצָוה 
)אבות ד, ב(

"ַחְמָרא  ְלׁשֹון  קז:(  )פסחים  ָמִצינּו  ִּבְגָמָרא 
ִּבְתִחַּלת  ֶׁשַהַּיִין  ֶׁשֵּפרּוׁשֹו,  ָּגֵריר",  ִמיְגָרר 
ַעל  ָלֹאֶכל.  ַהֵּתָאבֹון  ֶאת  ּוֵמִביא  ּגֹוֵרר  ַהְּסעּוָדה 
ּגֹוֶרֶרת  "ִמְצָוה  ְּבַמֲאָמָרם  ֲחַז"ל  ִּכְּונּו  ַהֶּדֶרְך,  זֹו 
ִמְצָוה", ֶׁשִּמְצָוה ַאַחת ַהַּנֲעֵׂשית ָּכָראּוי, ַמְכִניָסּה 

ֵּתָאבֹון ְּבֵלב ָהָאָדם ְלַקֵּים עֹוד ִמְצוֹות.

ֵּפרּוׁש נֹוָסף: 'ִמְצָוה' ְלׁשֹון ַצְוָּתא, ֶׁשַעל ַהִּמְצוֹות 
ִּבְדֵבקּות  עֹוָלם,  ְלבֹוֵרא  ַצְוָּתא  ִמּתֹוְך  ְלֵהָעׂשֹות 
ֶאת  ּגֹוֶרֶרת  ִהיא  ָאז  ְוַרק  ָקְייָמא,  ֶׁשל  ּוְבֶקֶׁשר 
ִמְצוֹות  ַהְמַקֵּים  ֵּכן  ֵאין  ּׁשֶ ַמה  ַהָּבָאה.  ַהִּמְצָוה 
ִמּתֹוְך ִיְרָאה, ָּכל ִמְצָוה ִּבְפֵני ַעְצָמּה ִהיא ְוֵאיָנּה 

מֹוֶׁשֶכת ְּבִעְקבֹוֶתיָה ִמְצוֹות נֹוָספֹות.

ַחָּיב ָאָדם ְלָבֵרְך ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום
)מנחות מג:(

ַהְּבָרכֹות  ִמִּמְנַין  ְמַחְּסִרים  ָאנּו  ֹקֶדׁש  ְּבַׁשַּבת 
ְוֹלא  ְּבָרכֹות,  ֶׁשַבע  ָהֲעִמיָדה  )ִּבְתִפַּלת  ַּבְּתִפָּלה 
ְוָאנּו ַמְׁשִליִמים אֹוָתן ְּבִמְגָּדִנים  ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה(, 
ּוְבֵפרֹות, ְּכַמֲאָמָרם "ְּבַׁשְּבָתא ּוְביֹוֵמי ָטִבי ָטְרחּו 

ּוְמַמֵּלי ְלהּו ְּבִאיְסַּפְרָמֵקי ּוַמְגֵדי".

ְוִהֵּנה ָמִצינּו ִּבְגָמָרא )חולין פז.( "ַמֲעֶׂשה ְּבֶאָחד 
ַּגְמִליֵאל  ַרָּבן  ְוִחְּיבֹו  ְוִכָּסה,  ֲחֵברֹו  ְוָקַדם  ַחט  ֶׁשּׁשָ
ַהְּגָמָרא,  ּוַמִּסיָקה  ְזהּוִבים",  ֲעָׂשָרה  לֹו  ִלֵּתן 
ִּכ'ְׂשַכר  ָעָליו  הּוְׁשתּו  ֵאּלּו  ְזהּוִבים  ֶׁשֲעָׂשָרה 
ְּבָרָכה' ְוֹלא ִּכ'ְׂשַכר ִמְצָוה' - ּוִמָּכאן ֶׁשָׁשְּוָיּה ֶׁשל 
ִלְכֶׁשֵּנָחֵׁשב  ְזהּוִבים.  ַּבֲעָׂשָרה  ֶנֱאָמד  ְּבָרָכה  ָּכל 
ְּבָכל  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ְלָבֵרְך  ַהַּמְׁשִלים  ִנְמָצא, ֶׁשָּכל 
ֹקֶדׁש  ּוְבַׁשַּבת  ְזהּוִבים.  ֶאֶלף  ֵעֶרְך  ְּבָידֹו  ֵיׁש  יֹום, 
ַהִּמְנָין,  ְלַהְׁשָלַמת  ְּבָרכֹות  ֶעְׂשִרים  ֶׁשֲחֵסרֹות 

ִנְמָצא ֶׁשֵעֶרְך ַהֵּפרֹות הּוא ָמאַתִים זּוז.

הּוא ֶׁשָאַמר ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלְך ע"ה )שיר השירים 
ַהַּמְׁשִליִמים  ֵאלּו   – ְׁשֹלֹמה"  ְלָך  "ָהֶאֶלף  יב(  ח 
ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום - "ּוָמאַתִים ְלֹנְטִרים ֶאת 

ִּפְריֹו", ַעל ְיֵדי ֵּפרֹות ּוְמָגִדים.

ְּגדֹוִלים ַצִּדיִקים ְּבִמיָתָתן יֹוֵתר ִמְּבַחֵּייֶהן
)חולין ז:(

ַעְצָמם  ְלָהִמית  ַמְרִּבים  ֶׁשֵהם  ְּכָכל  ַהַּצִּדיִקים, 
ַהָּדָבר   - ִמְּבַחֵּייֶהן"  "יֹוֵתר  ָּכְך  ַהּתֹוָרה,  ְּבִלּמּוד 

נֹוֵתן ָּבֶהם ִחּיּות...



- יומא דהילולא -

ָהַאְדמֹו"ר הגה"ק ַרִּבי ֵמִאיר ַאִּביֲחִציָרא זי"ע

ה' ֶמֶלְך ה' ָמַלְך ה' ִיְמֹלְך  ְלעֹוָלם ָוֶעד

ִלְכאֹוָרה ַהֵּסֶדר ַהָּנכֹון ָהָיה ְלַהְקִּדים ִּבְלׁשֹון ָעָבר 
ּוְלַאַחר ִמֵּכן ִּבְלׁשֹון הֹוֶוה, ְוָהיּו ְצִריִכים לֹוַמר "ה' 

ָמַלְך" ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן "ה' ֶמֶלְך".

ָאְמרּו ֲחָכִמים )נדרים י.(  ְוֵיׁש ְלָבֵאר ַעל ִּפי ַמה ּׁשֶ
ֶׁשַהַּמְקִּדיׁש ָקְרָּבן ֹיאַמר "ָקְרָּבן ַלה'" ְוֹלא "ַלה' 
ָקְרָּבן", ֶׁשָּמא ָימּות ְלַאַחר ֲאִמיַרת ֵׁשם ה' ְוִנְמָצא 
ָּכאן חֹוְׁשִׁשים  ַאף  ְלַבָּטָלה.  ָׁשַמִים  ֵׁשם  מֹוִציא 
ֶׁשָּמא ָימּות ָאָדם ְלַאַחר ֶׁשַּיְכִריז ַעל ְמלּוַכת ה' 
ֶּבָעָבר ְוֹלא ַיְסִּפיק ְלַהְמִליכֹו ַּבהֹוֶוה, ְוִנְמָצא ּכֹוֵפר 
ָהָיה  הּוא  ֶׁשֱאֹלֵקינּו  ְּבָכְך  ַמֲאִמין  ֶׁשֵאינֹו  ָּבִעָּקר 
ִּבְלׁשֹון הֹוֶוה  ְּתִחיָלה  ָלֵכן אֹוְמִרים  ְוִיְהֶיה,  הֹוֶוה 

ְלַהְמִליכֹו ַעָּתה, ְוַאַחר ָּכְך ַמְזִּכיִרים ֵאת ֶהָעָבר.

ה ּוְבָטֳהָרה ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ִּבְקֻדּׁשָ

ה  'ִּבְקֻדּׁשָ ַמְזִּכיִרים  ַמּדּוַע  ַהֻּקְׁשָיא,  ְידּוָעה 
ְּבִבְרַּכת  ְּבִבְרַּכת ֵמֵעין ָׁשלֹוׁש ְוֹלא  ּוְבָטֳהָרה' ַרק 
ַהָּמזֹון, ַאְך ְלִפי ֶׁשִחּיּות ָהָאָדם ִמן ַהֶּלֶחם, ַעל ֵּכן 
ֵאין  ּׁשֶ ָידֹו, ַמה  ם ָהָאָדם ַעל  ֶׁשִּיְתַּגּׁשֵ ֵאין ֲחָׁשׁש 
ָהָאָדם,  ַלֲהָנַאת  ֶׁשִעָּקָרם  ְוַהֵּפרֹות  ַהְּמזֹונֹות  ֵּכן 
ָלֵכן  ָהָאָדם  ָּבֶהם  ִיְתַגֵׁשם  ֲחָכִמים ֶׁשָמא  ָחְׁשׁשּו 

ה ּוְבָטֳהָרה'. ִתְּקנּו לֹוַמר ְּבִבְרָּכָתם 'ִּבְקֻדּׁשָ

ִעְבדּו ֶאת ה' ְּבִיְרָאה ְוִגילּו ִּבְרָעָדה 
)תהלים ב יא( 

ְׁשֵּתי  ְוֵהם  ִּבְרָעָדה,  ִּגיָלה  ַׁשָּיְך  ֵאיְך  ִלְכאֹוָרה, 
ֲהָפִכים, ּוִבְמקֹום ִּגיָלה ֵאין ְרָעָדה, ּוְמקֹום ְרָעָדה 
ָּבעֹוָלם,  ִיְראֹות  ִמיֵני  ָּכל  ֵיׁש  ֶאָּלא  ִּגיָלה.  ֵאין 
ְּבַכָּמה  ַהָּקדֹוׁש  ַהַחִּיים  אֹור  ָהַרב  ֶׁשֵּמִביא  ְּכמֹו 
ְמקֹומֹות, ִיְרַאת ָׁשַמִים, ִיְרַאת ַהְּבִרּיֹות ְוכּו', ְוַעל 
לֹום, ִּכי ִמי ֶׁשֵּיׁש  ֶזה אֹוֵמר ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ָעָליו ַהּׁשָ
לֹו ֶאת ִעַּקר ַהִּיְרָאה, ֶׁשִהיא ִיְרַאת ָׁשַמִים, ָעָליו 
ָלׂשּוׂש ְוִלְׂשֹמַח ֶׁשַהִּיְרָאה ֶׁשהּוא ָיֵרא, הּוא ִיְרַאת 
ִיְרַאת ה'  ִּכי ִאם  ִיְרָאה ַאֶחֶרת  ָׁשַמִים, ֶׁשֵאין לֹו 
ְּבָכְך  ֶׁשָּיִגיל  ִּבְרָעָדה',  'ְוִגילּו  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו  ֶחְפצֹו, 

ֶׁשּזֹוֶכה ִלְהיֹות ְיֵרא ָׁשַמִים.

ֵהן  ׁשֹוֵמִמין  ֲאִפּלּו  ּוִמְדָרׁשֹות  ְּכֵנִסּיֹות  ָּבֵּתי 
ָתן ִּבְקֻדּׁשָ

לא(,  כו  )ויקרא  ִמְקְּדֵׁשיֶכם  ֶאת  ַוֲהִׁשּמֹוִתי 
ְוָדְרׁשּו ֲחַז"ל )מגילה כח.( ֶׁשָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי 
ִמְדָרׁשֹות ֲאִפּלּו ַּכֲאֶׁשר ֵהם ׁשֹוֵמִמין נֹוָתִרים ֵהן 
ָתן. ְוִלְכאֹוָרה ֵמֵהיָכן ָלְמָדה ֹזאת ַהְּגָמָרא.  ִּבְקֻדּׁשָ
ֶאָּלא ֶׁשְּבָכל ַּפַעם ֶׁשִּנְזַּכר ַּבָּכתּוב ִמְקָּדׁש, ְמַיֵחס 
אֹותֹו ַהָּכתּוב ֶאל ה' ִיְתָּבֵרְך, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר )ויקרא 
ִמְׁשָּכִני  'ֶאת  ְּבתֹוְכֶכם',  ִמְׁשָּכִני  'ְוָנַתִּתי  יא(  כו 
ִמְקָּדׁש'  ִלי  'ְוָעׂשּו  ְּבתֹוָכם' )שם טו לא(,  ֲאֶׁשר 
)שמות כה ח(, ְוַרק ְּבָפסּוק ֶזה ִיֵחס ַהָּכתּוב ֶאת 
'ִמְקְּדֵׁשיֶכם',  ְּבאֹוְמרֹו  ִיְׂשָרֵאל,  ִלְבֵני  ַהִּמְקָּדׁש 
ֶחְלָקם ֶׁשל  ִּכְבָיכֹול ְמׁשֹוֵמם הקב"ה ַרק ֶאת  ִּכי 
ֶׁשל  ַהֵחֶלק  ִּכי  ֶׁשּלֹו,  ַהֵחֶלק  ֶאת  ְוֹלא  ִיְׂשָרֵאל 
תֹו, ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ַוֲהִׁשּמֹוִתי  הקב"ה נֹוָתר ִּבְקֻדּׁשָ

ַרק ֶאת ֶחְלְקֶכם, ְוֹלא ֶאת ֶחְלִקי.
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