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על אלו בזה שזה מרמז ג� על רוחניות שזה כולל וקאי 
הנסיונות שיש בכל דור ודור ה� נסיונות כלליי� וה� נסיונות 

שלא אחד בלבד עמד שזהו שממשי� ואומר .  פרטיי�
ר אחד וג� אי� "דהיינו שאי� לנו רק ע� יצה עלינו לכלותנו

כ "אלא יש לנו ע� כ, ר"לנו רק ע� שליח אחד של היצה
, הר זה באופ� כזה וזה באופ� כז"הרבה שליחי� של היצה

ל את "והוא מענה רח. ר אינו מוותר על א� אחד"היצה
  .ל"א לפי מדריגתו רח"כאו

ז העני� ממילא אפשר ויש "עכבר ממילא  וכשמדברי� 
ר נקרא מל� זק� "להרחיב ולהוסי� בזה דהנה ידוע דהיצה

, וכסיל, זק�, וכסיל והיינו דיש לו שלושה שמות מל�
ת שהוא מל� והעול� מקשי� מילא מל� זק� הרי רואי� זא

ל את כל העול� את כל השלעכטע "שהרי הוא מרמה רח
והנה מה שהוא נקרא זק� , גויי� וממילא לכ� לזה יקרא מל�

ג� צרי� להבי� אבל אולי אפשר לומר קצת דהפשט הוא 
שהוא נראה ג� כאיש מכובד ע� מעמד יפה והוא נאה 
ומקובל אצל כל השלעכטע גויי� מ� הקצה אל הקצה מכל 

והוא לוקח רחמנא ליצל� את כל העול� כל , ל"רחהצדדי� 
א באופ� "השלעכטע גויי� והוא מטמט� ומסובב ראש� כ

ל "אחר והוא איש מכובד אצל כל השלעכטע גויי� רח
שהלא ה� עושי� רצונו וזהו שהוא נקרא זק� דהיינו נשוא 

  .פני�
שזה עדיי� צרי� להבי� למה הוא נקרא כסיל וכי כסיל אלא 

א הוא מבלבל עולמות וכל היו� מטמט� ל והל"הוא רח
את כל השלעכטע גויי� מכל העול� הלזאת יקרא כסיל 

ק ובמאמרי "והנה בתוה. ל ואי� מגיע לו הש� כסיל"רח
ל שאפשר העני� "וממילא י, ל יש פירושי� עד אי� סו�"חז

בזה שדבר זה כבר מובא בכמה מקומות דהנה כסיל בא 
ל "כלענה רח ר הוא ערמומי מר"לרמז דבאמת היצה

והנחש היה ערו� מכל החיה והיינו דהנחש הקדמוני שזהו 
כ למה באמת "וא. ל"ה ערמומי מר כלענה רח"ר ה"היצה

י העורמה הוא "ואפשר שנקרא כ� כי להיפ� דע. נקרא כסיל
מצליח להערי� על כול� ומכניס את כול� לתו� כיסו 

 ר נקרא כסיל כי אפילו לאד� שהוא כסיל"ולכ� יצה. ל"רח
ע "ז עושה א"ע אליו ועבו"ר מתחבר אליו ומוריד א"היצה

כאילו ג� הוא בעצמו כסיל ומשוה עצמו אל הכסיל כדי 
ר "ל ואז בשעה זו ג� היצה"להתחבר עמו ולהחטיאו ר

ע כאילו הוא כסיל כדי שיוכל להתחבר אל "מלביש א
והאד� הכסיל יתחבר אליו כי יראה , האד� הכסיל

ר קרוי כסיל כי הוא "זה היצה ש"ר כסיל כמוהו וע"שהיצה
ע לדרגת ומציאות כסיל כאילו הוא בעצמו כסיל "מוריד א

וממילא שלפי , כסילי�' כדי להחטיא בני אד� שה� בחי
כ מה שהוא נקרא מל� "מהל� זה כבר אפשר לפרש כמו

להחטיאו  יע ג� למי שהוא מל� כד"וזק� שהוא מתחבר א
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  ב"ארה - ח"סט פסח תש"יווצמ
 

הנה בהגדה של פסח אנו אומרי� 
ולנו שלא  והיא שעמדה לאבותינו"

אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו אלא 
שבכל דור ודור עומדי� עלינו לכלותנו 

  ".ה מצילנו מיד�"והקב
ק יש תמיד פירושי� עד "בתוהוכידוע 

ל שאכ� באמת "אי� סו� ולכ� י
בפשטות מרומז כא� על גשמיות 
אלא שיש להוסי� עוד רמז וכוונה 

משתלט על כל השלעכטע גויי� א� 
זה מל� או זק� או כסיל על כול� ובכל 

ואמנ� הוא מחבר עצמו , מיני אופני�
ל "ז נקטו חז"להחטיא כל אחד ועכ

דווקא מל� זק� וכסיל כי בה� יש 
חידוש מיוחד בכל אחד מה� כי על 

א דמכיו� שהוא "מל� יכול להיות הו

 'ב' המש� בעמ

  שבת הגדול
ניס� שחל אז ' דבי, � שנקרא שבת הגדולטעל "י

בשבת נצטוו במצוה הראשונה של החודש הזה 
משכו וקחו לכ� ', בעשור לחודש הזה וגו' לכ� וגו

' ג שמתחייב במצוות נהי"וכשאד� נהיה ב� י, צא�
וכ� ע� ישראל נהיו גדולי� בשבת זו , גדול

  . ולכ� נקרא שבת הגדול, שנתחייבו במצוה
  

  זו�אותו בחפואכלת� 
ללמוד מזה שבמצוה הראשונה שנצטוו בה יש 

נצטוו על זריזות לומר ל� מעלת מידת הזריזות 
. שזוהי סיבה יסודית ועיקר גדול בעבודת הבורא

  )ז"פניני שבת הגדול תשס(
  

  של פסחהגדה 
  

  .שתי פעמי�) מטבילי�(הזה הלילה 
לרמז בשתי הטיבולי� שה� כנגד נגו� ורפוא יש 
 נגו!ל במי מלח היא נגד הבמצרי� והטיבו' שהי

והטיבול בחרוסת , למצרי� שנידונו במי� עזי�
לישראל שנהפ� לה� המר  רפואהיא נגד ה

  .למתוק
  

ה את אבותינו ממצרי� הרי "לא הוציא הקבואילו 
  .'אנו ובנינו ובני בנינו משועבדי� וכו

גואל אותנו או ' אמאי פשיטא ל� שלא הי' ולכאו
כ אפשר "תינו כמואת בנינו וכמו שגאל את אבו

י "ל עפ"וי. גואל אותנו ללא גאולת אבותינו' שהי
ה גאל את "שהקב' הק י"כתבי הארשאיתא מ

ולולא אשר ' ו לשער נ"אבותינו כרגע טר� נפלו ח
, ו תקומה לשונאי ישראל"ח' גאלנו באותו רגע הי

הרי אנו ולכ� אמר שלולא שגאל את אבותינו 
  .ובנינו ובני בנינו היינו משועבדי�

  
  .אני הוא ולא אחר' האני 

י שליח ומלא� "אחרי שכבר אמר לא ע' ולכאו
הרי כבר מונה מלא� , ושר� מהו אני ולא אחר

ש שבגאולת "שליח ושר� ואפשר דלרמז בא מ
מצרי� לא היתה שו� איתערותא דלתתא כי א� 

ש ואת עירו� "איתערותא דלעילא כידוע וכמ
א היתה היינו של אני ולא אחרכ אמר "וע', וערי

שו� עילה וסיבה מאיזה צד לגאולת� כי א� רק 
ה בכבודו ובעצמו וברצונו חשב "שהקב' אני ה

שו� דבר ' את הק+ וגאל� ברוב רחמיו ולא הי
היינו , אחר איתערותא דלתתא בגאולת מצרי�

ללא שו� גור� אחר רק הרצו� העליו� היא אשר 
  .גר� לגאולת� והביא וסיבב הגאולה

  
היתה של ארבע מכות ' כה וכומני� שכל מא "רא

ישלח ב� חרו� אפו עברה וזע� וצרה ' שנא
א לא חשב חרו� אפו "ולר, משלחת מלאכי רעי�

ע היתה כל מכה של חמש מכות "ולר, למכה
  .דדרש ג� חרו� אפו למכה

 'ד' המש� בעמ

כ להכניעו דהרי המל� "ר כ"מל� ממילא אי� יכולת היצה
עומד בראש הממלכה וקשה להכניעו ולסובב את ראשו 
ולמשכו באפו ולומר לו ל� לכא� ולכא� או עשה כ� ועשה כ� 

ר יכול לעשות בה� כרצונו בכל "והוה אמינא שאי� היצה
המלכי� של השלעכטע גויי� ואי� יכול למשכו ככלב לכא� 

ו מל� הוא מכניס ל להשמיענו שאפיל"ולכ� באו חז. ולכא�
ממל� וג� את המל� ימשו� ' בכיסו והוא אינו מתפעל אפי

ר באפו וככלב תחת בית שחיו ולוקחו עמו לכל מקו� "היצה
ב של כל המלכי� של כל השלעכטע "אשר יל� והוא בעה

ס 'ס פאר אלע שלעכטע גויי� או� אלעס גוט'שלעכט, גויי�
  .וזה הכוונה מל�, פאר אלע גוטע ייד�

 �כ יאמר "א שכיו� שזק� הוא א"כ זק� כי עליו הו"רו גאמולכ
בא ונניח לנפשו והלא כה חלש הוא וג� כוחותיו   –ר "יצה

בל עמו ועל משענתו יתהל� ובקושי רב ישר� רגליו וכי היא� 
כ בא לומר "יפעל אצלו שיעשה דבר מה הרי אי� לו כח ע

ר יש מה "ר אינו עוזבו על א� שהוא זק� ליצה"היצה! לא
  .ות ג� ע� זק�לעש
 �ה שוטה שמיחסר ליה "וה –ל נמי כסיל "אמרו חזולכ

להתכבד דהיינו כמו דאמרי אינשי חסר לו ' חתיכה הראוי
שכל ואנשי� בושי� לעמוד לצדו מחמת שהרי הוא רוקד 

כ הוא "א. א בוש יבוש להיות בסביבתו"וקופ+ ומשתטה וכ
ל ר לא ירצה להתחבר אליו ולכ� לא יחטיאו כל"שג� היצה

ר אינו בוש "לזה אמרו ג� כסיל לומר שלא כ� הוא אלא היצה
ג� שקר� ועניו בעת אשר ' לכופ� קומתו אל הכסיל והוא נהי

ר "ובתו� כל מעשי השטות נדח� לו היצה, יתחבר אל הכסיל
ב ג� על הכסיל "בעה' והוא נהי! ומתיישב ומכריז אני כא�

ששו�  הכסיל' ר אינו עוזב א� אחד דהנה אפי"ל והיצה"רח
א "כ הו"אד� אינו מדבר עימו וא� אי� מתווכחי� עימו וא

ל דא� על הכסיל "ר אינו מתווכח עימו לזה קמ"שא� היצה
ב וג� אותו יסובב מ� הא� לכל מקו� ואינו "ר בעה"היצה' נהי

מניח לשו� אד� בעול� והוא שולט על כל השלעכטע גויי� 
  .ל ג� על מל� ג� על זק� וג� על כסיל"רח
ל יתאי� מאוד לפי מה "להוסי� שלפי פירוש זה הנ ישוזה 
שוחט ' ל בגמ"א לפרש אמז"זיע' ט הק"ממר� הבעש' שאי

, י שוחט בעלמא"משו� מאי מחייב משו� צובע ופירש
ר "לפרש ששוחט בעלמא הוא יצה' הק ט"מר� הבעשואמר 

שהוא מלא� המוות והוא חייב על זה משו� שהוא צובע 
וה שזה יותר מלהסית לעבירה שמראה עבירה כאילו היא מצ

ז יש "וממילא לפי, ל"בפועל ועל זה הוא מחוייב ויתבטל לע
שלכל אחד מה� , ל מל� זק� וכסיל"להוסי� על פירוש הנ

כשהוא בא להחטיאו הוא צובע את עצמו תחילה בצבע 
ע כאילו ג� הוא "שלה� שכשהוא בא אל מל� הוא צובע א

אילו ג� הוא זק� ע כ"מל� וכשהוא בא אל זק� הוא צובע א

ע ג� למי שהוא "ומתחבר א
ז הוא "ועיד זק� כדי להחטיאו
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' ואכ� באמת בעני� העקשנות אי .ה מצילנו מיד�"והקב
, "והעקש� יצליח: "שאמר א"מהגאו� מוילנא זיעמאמר 

אלא שרק צרי� לדעת מתי יש להשתמש ע� כלי 
ות עקשני� כי ברוחניות צריכי� להי, העקשנות

ל באופ� אחר "ומצליחי� אבל בגשמיות העקשנות צ
דהיינו שבגשמיות יש להיות עקש� כדי להיות ותר� ע� 

ולהיות עקש� כדי לשבר את כולו , מידות טובות
ולכ� כל העקשנות , ולהיות נוח לשמי� ולבריות, ע"להבוכ

וא� עושה כ� בדר� הנכונה , יש להכניס רק לרוחניות
 �ל בעקשנות של "את הגשמיות כנשמכניס הכל וא

ל אזי קע� מע� אסא� אסא� שטייג� הוא "רוחניות כנ
במילא נהיה ותר� ובעל מידות טובות גדול וסבל� גדול 

  .מפאת עקשנותו ברוחניות
אחד העצות לזה לזכות להיות עקש� גדול בעבודת והנה 
ר "ה מצילנו מיד� של יצה"ז זוכי� שהקב"ת שעיד"השי

י "קי אמת עדיי התדבקות לצ"על הוא "ושליחיו ר
וכידוע . ת בסכנה גדולה"שרואי� גודל עבודת� את השי

שסיפר על עצמו ואמר  � מברסלב"מוהרק "מהה
י "ת צרי� להיות  עקש� גדול וזה זוכי� ע"שבעבודת השי

ת "חיבור לצדיקי� והתבוננות בגודל עבודת� את השי
כ "מחובר לטהור טהור וכמש' ל ובחי"בעקשנות רבה כנ

סי� בו ופירשו נפש עבדיו ולא יאשמו כל החו' ודה הפ
שה� זוכי� ' שחוסי� בצל עבדיו יתצדיקי� היינו אלו 

ולכ� , ל"ר ושליחיו כנ"ה מצילנו מיד� של יצה"שהקב
י "עוהיא שעמדה לאבותינו ולנו  בפסח דייקא אומרי� זה

. ולצדיקי אמת' ע לאבותינו הק"שאנו מדבקי� א
 א"ש מלעלוב זיע"נו מוהרדצמר� רבימספרי� שהסבא 

יהושע העשיל ' צ ר"אמר בעת שאיבת מי� שלנו להרה
מי� '-ש, מחשובי זקני החסידי�' ל שהי"זצ הלטובסקי

והוא מתחיל , וכל הפסח הוא אמונה, זה אמונה' שלנו
שהוא פעולה לפני אפיית המצות כי הוא עני� , במי� שלנו

יו ובני ל שאמר אחד התנאי� לתלמיד"בחז' אמונה וכדאי
עירו שכדי לאפות מצות צריכי� צריכי� להביא מי� 

חשבו שהוא וכ מה הוא אומר לה� "שלנו וה� לא הבינו כ
אומר על עצמו מי� שלנו היינו מי� שלו שרק ה� כשרי� 

ולכ� ה� באמונת� התמימה באו אליו , לאפיית מצות
כ לבקשו שית� לה� מי� שלו והלכו באמונת "לאחמ

כשרי�  מיואלו למה דווקא מיחכמי� פשוטה ולא ש
ושלה� לא אלא קיבלו דבריו באמונה פשוטה והביאו 
ביד� כדי� מבית� הפרטי והלכו עמה� אליו שימלא 

שדבר זה מורה על אמונת� התמימה , לה� מהמי� שלו
שהבינו שצרי� להביא משלו דייקא עד שהסביר לה� 

אייגענע שלנו היינו להביא מי� שלנו  שהכוונה במי�
ומזה רואי� אנו , כ"לנו בלילה שלפנ- אסער אלא מי� שוו

ישראל ' אי� שה� חיו באמונה מלאה וקיבלו הטעות בחי
שאמרו אנו אי� לנו אלא כדברי ב� עמר� מה שהצדיקי 
אמת והאמוראי� והתנאי� אומרי� זה קדוש בעיניה� כי 
כ� רב� אמר ואי� יותר קושיות למה מהבית או כדומה 

  ..ב�אלא עושי� כציווי ר
 �זה המעשה ' ל הק"זה הסיבה שסיפרו לנו חזולכ

מ לנו שהיה כזה "מה זה נפק' כאולש' מהטעות אפי
סיפרו לנו זה ' ל הק"מעשה שהיה לה� כזו טעות אלא חז

י "כדי שנראה האמונת חכמי� הפשוטה שלה� ונבי� שע

 
ע כאילו ג� הוא "וכשהוא בא אל כסיל הוא צובע א

ל "ז הוא מתחבר אליה� ומצליח רח"כסיל ועיד
  .ל"להחטיא� וכנ

יקרא מל� דאימתי שתהיה לו תועלת מכ�  ולזה
לו תועלת מכ� ' מל� ומתי שתהי' שהוא מל� אזי יהי

לו ' כזק� ואפילו לכסיל ידמה א� תהי' שהוא זק� יהי
וכ� יסבב בכל העניני� וישי� עצמו , כ�תועלת מ

ר בכל החזיתות וע� "אפילו לכסיל וכ� נלח� היצה
  .כל הצבעי�

 שבכל דור ודור עומדי� עלינו לכלותינוהכוונה וזה 
ר הרבי� עומדי� עלינו "ר ושליחי היצה"שהיצה

ל ולענות נפש להוריד את כל "לכלותינו רח
מרי� השלעכטע גויי� מדר� הישר בנסיונות קשי� ו

זה בכה וה בכה בכל דור ודור ה� בהנסיונות הכללי� 
ר ושליחיו "י שהיצה"וה� בהנסיונות הפרטיי� ע

מעני� ואינ� נותני� מנוחה ה� בגשמיות וה� 
  .ברוחניות

בא ואמר בעל ההגדה שא� האד� רוצה לעבוד  ז"וע
ת ואינו נות� לעצמו שו� רפיו� אזי מתקיי� "את השי
ה "ל א� אי� הקב"וכמאחזה מצילנו מיד� "בו והקב

אומר לנו פתחו לי ' ל שה"וכאמז, עוזרו אינו יכול לו
פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכ� כפתחו של 

ועל זה מחזק אותנו בעל ההגדה ואומר , אול�
ב "ר אינו בעה"באמת היצה, "ה מצילנו מיד�"והקב"

על כל העול� וא� רוצה האד� לעבוד את הש� 
ב על א� אחד לא בכלל "בעה ר אינו"יתבר� אזי היצה

ולא בפרט וא� ישוב האד� בתשובה ויעבוד את 
ש במידות טובות "ת בהתמדה בתורה ויר"השי
ה מצילנו "ח אזי זוכי� לסייעתא דשמיא והקב"ובגמ

ר וממילא זה חיזוק "מיד� ומכל השליחי� של היצה
ה לא יטוש את עמו ובכל "גדול ושמחה גדולה שהקב
ה מצילנו "י� ברוחניות הקבצרות� בי� בגשמיות וב

מיד� ולא יעזבנו ולא יטשנו בי� בגשמיות ובפרט 
ברוחניות שא� האד� עושה תשובה ולוקח את עצמו 
ביתר שאת ובמשנה תוק� ורוצה להתעלות בעבודת 
הש� מכא� ולהבא אזי הוא זוכה לסייעתא דשמיא 

ע מצילנו "וכל הבא ליטהר מסייעי� אותו והרבש
  .מיד�
צרי� לדעת שכדי להצליח ברוחניות יש  דבר זהוהנה 

ליל� בעקשנות רבה ודווקא בעקשנות צריכי� ליל� 
ש ומדות טובות ולהתחזק שמכא� "בדר� התורה יר

ואז א� , והלאה לא אפול עוד חלילה ואעשה שטייג�
ש "ק יר"אנו נעמוד איתני� או� די הייליגע זוסע תוה

וכל הבא , וחסידות כי אז נקבל סייעתא דשמיא
טהר מסייעי� אותו ותחילה פתחו לי פתח כחודו לי

ה מצילנו מיד� פו� די "של מחט ואז הקב
וממילא אנו , רוחניותדיגע צרות ומגשמיות דיגע צרות

ר יש עליו שליט "כי היצה, צריכי� שיהיה לנו חיזוק
ע והוא בעצמו שפל ונבזה שקשור "שהוא הבוכ

ע מצוה "ע ומה שהבוכ"בשלשלאות של ברזל לרבש
ה "ולכ� הקב, ו הוא יכול לעשות ולא יתר מכ�עלי

' מצילנו מיד� ולכ� ממילא א� נתחזק כדבעי אז ה
ר בעבותות ויצילנו מידו שלא יוכל "יקשור את היצה

כ הוא "משא, ע הוא מושל בכל"לענותנו כי הרבש
ע "ר שפל ונבזה ויכול לעשות רק מה שהרבש"היצה

. שלוטנות� לו רשות וא� לאו אי� לו יכולת כלו� ל
' ל בחי"ק ובעקשנות כנ"ולכ� העיקר לאחוז בתוה

וז בה במילא אחזתיו ולא ארפנו וממילא א� נאח

מזה נבי� , ל מספרי� זה שאירע כ� במי� שלנו"שחז
ל "וא עני� האמונה וכנל ה"שמי� שלנו וכל הפסח כנ

אנו אי� לנו אלא דברי ' א ובחי"זיע מ"מר� מוהרמ מדברי
א שג� ב� יאמינו לעול� "ה זיע"ב� עמר� משה רבינו ע
ל וג� לרבות נביאי� "ת ודרז"כמו שהבטיחו השי

י היא בכל דוד ודור "שאחרי� שאמונת חכמי� של בנ
ה ואמונתו "משה רבע' ודורשיו וחכמי� שלו שבחי

ה "ת למשה רבע"� א� בה� שלכ� הראה השימתפשטי
רבינו מרומז על כל הצדיקי אמת  דור ודורשיו ולכ� משה

ל "וכל הצדיקי אמת וכמובא בחז' הק ט"מר� הבעשכ
משה שפיר קאמרת שכל צדיקי הדור נקראי� בש� 

שזה ' ובמשה עבדו' ויאמינו בה'ולכ� פסח הוא , משה
ולו ס אצל יציאת מצרי� שפסח הוא כ"כתוב בקרי

, חסד יסובבנו' והבוטח בה, אמונה וג� ב� יאמינו לעול�
וממילא א� זוכי� לאמונה וביטחו� ג� זוכי� ממילא לכל 

ש ובאמת "ק ויר"התוה, הברכות וכל הישועות
כי , כ באמונה"ש וכל המצוות הכל תלוי ג"ק ויר"שהתוה

ש ג� "כמה שהאמונה יותר איתנה התורה ומידות ויר
ע שיודעי� "ש ופחד מהבוכ"רכי אז יש י, איתני�
ע רואה הכל בחשיכה כאורה את כל מה שסובב "שהבוכ

וא� יש אמונה ממילא , ע� האד� ויודע הכל ורואה הכל
כ עבדי "ע כמש"עבד לבוכ' מביני� כמה צרי� להיות בחי

ה� ולא עבדי� לעבדי� ולא להשתעבד לעול� הזה כי 
� א מישראל הוא כב"וממילא אנו וכ, א"בני� את� לה

ירח� , מל� שיש לו להתנהג במיוחד ולא כאחד הע�
א "ולכ� יש לכ, י"המרח� ישמור המרח� עלי ועכ

להתנהג כמו שב� מל� צרי� להתנהג מתו� שמחה וטוב 
וכל זה מכוח האמונה שיודעי� כמה גדול , לבב מרוב כל

ע ואי� לנו מל� עוזר וסומ� אלא אתה והוא שליט "הבוכ
עומת כל הבריאה והוא והאד� הוא כלו� ל, על הכל
גדולת וכדי לשבר את האוז� לזה נתבונ� על , כתולעת

וכל הגלגלי� גבוה גבוה שמלא� אחד , החמה והכוכבי�
הקט� ביותר והפשוט יכול להחריב את כל העול� כולו 

במילא , ס אוי� אלע שלעכטע גויי�"שלעכט, ברגע אחד
ד אי� בשר וד� קט� שהוא כלו� עפר ואפר יכול להתמר

מלא בטענות ע ולהרי� ראשו אליו ולהיות "נגד הבוכ
   .אליו ולעבור את רצונו

לעצמנו שא� רק נביט בפני מלא� חבלה קט� אחד נחשוב 
ו הקט� �השפל "וזה הב, מ� העול� מרוב פחד ותמיכולי� ל

די , אי� יש ל� העזה, כי זה חסר לו וזה חסר לו, הוא רוצה הכל
ל� לח� לאכול ובגד ללבוש ע שיש "תודה לבוכ, ל� שאתה חי

ע מביא ל� הכל ודואג לכל "שאינ� יש� ברחוב והרבש
וממילא נמצא , מכי� את כל הטוב' ולע� ישראל ה, מחסור�

שכמה שיש יותר לאד� אמונה אז כ� מקבל הוא יותר בושה 
וזהו כלל גדול שכמה שמכיר בגדלות , ויודע שהוא כלו� וכאי�

ע "והרבש, וכ� להיפ� הבורא כ� מכיר יותר בשפלות עצמו
כביכול המל� השליט בכל שכל המלאכי� הנוראי� והגדולי� 

פאר איה� ועומדי� בפחד  ]זוחלי� ורועדי�[� 'ביותר ציטער
ת כביכול מכניע עצמו לפני כל נברא "ז השי"ועכ' לפני ה

מישראל והשרה שכינתו בתחתוני� וכל שעשועיו ה� הבני 
שנזכה להיות כביכול ב� כ קירבנו אליו "כ' וה, אד� מישראל
� , מל� ועבד שלו שהוא כבוד וריוח " שלא עשני גוי"וזה העני

ת "ובכל כלל ישראל השי, בכללות ופרטות' גדול שנת� לנו ה
, ס"לישראל הוא עא'  ואהבת חינ� של ה, משתעשע ב�

כ "וכשמשיח יבוא זה יהיה בהתגלות ולא נבי� אז אי� היינו כ
י כשנראה את האמת והטוב כ, ה"אטומי� בהתרחקנו מהקב

, לא נבי� אי� לרגע אחד העזנו להסיח דעת מתורתו הק ונראה '
ואז , מה שלא עשני גוי' אז שהשמחה הגדולה שנת� לנו ה

' וראו כל בשר יחדיו כי פי הציו� ' ונראהו עי� בעי� בשוב ה
  .ר"אכי. דיבר

 

        שיחת קודששיחת קודששיחת קודששיחת קודש
************        

  ע"מוצאי שביעי של פסח תש
  ב"ארה

  " ויהי ביו� כלות משה"
וזמ� הקמת , והיה לשו� שמחה, לשו� צערויהי 

ואפשר לומר , שמחה המשכ� הרי הוא זמ�
ה "שבשבעת ימי המילואי� היה משה רבינו ע

ג וביו� השמיני התחיל אהר� הכה� לשרת "הכה
ה היה ממשי� לשרת "בקודש וא� משה רבינו ע

  . לא היה נחרב בית המקדש והיו זוכי� לתיקו� השל� כבר בימי� הה�
ה לאר+ ישראל "ג� כ� אחד מ� הסיבות שלא נכנס משה רבינו עוזה 
א� היה נכנס לא היה נחרב בית המקדש וחורב� בית המקדש נגר�  כי

ל ששיכ� חמתו על עצי� "ואמרו חז, ל"מעוונות בני ישראל רח
ואבני� ובזה הוריד הרבה מ� הגלות ונתאפשר המש� קיו� כלל 

 'ג' המש� בעמ



 

 

 

 ג

 ג

ו הרבה צרות "ולולא זה היה ח, ישראל בהמש� הגלות
א וג� כ� בזמ� ההו, רבות ורעות על כל שונאי ישראל

לא הגיע עדיי� הזמ� של תיקו� השל� שהתעלו כל 
י "ה היה נכנס לא"וא� משה רבע, לשרש�' ניצוצות הק

כבר נהייתה הגאולה ועדיי� לא הגיע הזמ� לתיקו� 
ולכ� כתיב ויהי לשו� צער כי לא היה אז , השל�

ה את הכהונה "הגאולה בשלימות ולכ� העביר הקב
בני ישראל ה לתקנת נפשות "הגדולה לאהר� הכה� ע

  .ובמש� הזמ� תיהיה הגאולה השלימה במהרה בימינו
המרח� עלינו ועל כל ישראל כי הנה עכשיו ישמור 

ומובא , לעבר חג השבועות' הולכי� מימי הפסח הק
בש� צדיקי� כי מצות עשה של ספירת העומר הוא 

ממילא ה� בבחינת חול , המקשר בי� רגלי� אלו
מ "ני חוהט הראשו� לפ"שפסח הוא יו, המועד

מ ופסח הרי הוא "ט אחרו� אחר חוה"ושבועות הוא יו
אור גדול שאי� לנו השגה בו כלל שהוציא בו את בני 

, )ל"ר(ט שערי טומאה "מ- ישראל מחשכות גדולה מ
שערי קדושה לאור גדול ' וברגע אחד הביאנו א ל נ

ואור הגדול זה נתעורר משנה לשנה  וכשבני , ביותר
אמונה אפשר לזכות יותר ישראל מתחזקי� יותר ב

ומלמעלה מושפע כל שנה האור , להשפעה במרומי�
א� כשזוכי� ליותר אפשר , הגדול הזה כמו שנשפע אז

  .לקבל עוד השפעה
- פה"אמרו צדיקי� שהוא נוטריקו� " פסח"תיבת ועל 
שבמצרי� היה הדיבור מעומק הגלות כמו " סח

ולא שמעו בני ישראל אל משה מקוצר רוח : "שכתוב
ויאנחו בני : "והגלות היה כמו שכתוב, "בודה קשהוע

שמרוב עוצ� הגלות אפילו , "ישראל מ� העבודה
ולא שמעו , דיבורי� פשוטי� לא היו מסוגלי� לדבר
- (צו דערהר� ' אל משה שמרוב הגלות לא הצליחו אפי

ומרוב הצרות הדיבורי� , אל דברי משה) לשמוע
זכו ויצא והתפילות לא היו בשלימות וביציאת מצרי� 

וזכו , הדיבור לחירות יחד ע� כל נפשות בני ישראל
לדיבורי תורה ודיבורי� של תפילה בהשתפכות הנפש 

כ שיבחו והודו לבורא "וג, להתפלל ולהתחנ� בשלימות
כל עולמי� על כל הניסי� שעשה עמנו וזכו לדיבור 

  . בשלימות
שדיברו " סח-פה" -כ פסח "יש הפשט כמשובפסח 

ועוד אפשר לומר בתיבת . רה ותפילהדיבורי� של תו
ל שאפשר לזכות בו "ר, שפסח חמל ודילג, פסח

לחמלה גדולה ומיוחדת כדי שנוכל לדלג על כל 
היכ� , ו במצב קשה"אלו שנמצאי� ח' ואפי, המצבי�

כ אפשר לדלג ולצאת "ג, שנמצא והיכ� שהגיע
כי בפסח נשפע אור גדול ומיוחד , מאפילה לאור גדול

  .ל"כנ
, כ"בגילוי כ' של פסח נתגלה השכינה הקי ובשביע

  .ואי� לנו השגה בו כלל, א להביעו ולפרשו במילי�"שא
מצרי� ובי� נתברכו בני ישראל ברכוש גדול וביציאת 

הרכוש  - בגשמיות, ובביזת הי� בגשמיות וברוחניות
שהעלו כל  –וברוחניות , הגדול בכלי כס� וכלי זהב

  .לי� מאודותיקנו תיקוני� גדו' הניצוצות הק
 �בזמני� מיוחדי� אלו דייקא אפשר לזכות באור ולכ

נשפע על כל ' ואילו זכינו הי, גדול כל אחד לפי בחינתו
ראתה שפחה "ל "כמו שכתבו חז, אחד גילוי השכינה

שכל אחד , "על הי� מה שלא ראה יחזקאל ב� בוזי
יושפע עליו לפי בחינתו מהאור הגדול של פסח 

  , ושביעי של פסח
 �ע "עכשיו אחר הפסח מבקשי� אנו מהבוכולכ

שימשי� ויתלווה אלינו אור הפסח ברוחניות 
  .אוי� תמיד, ובגשמיות
למע� תזכור את יו� צאת� : "מצרי� כתיבביציאת 

וצרי� ביאור מהו העני� " מאר+ מצרי� כל ימי חיי�
אלא שיציאת מצרי� הוא מרמז , לזכור כל יו� ויו�

כי , ת שאי� עוד מלבדולאמונה כי ש� היו יכולי� לראו
כ כשאחד חשב "וג, במציאות להלח� בה� כלל' לא הי

  

 

' הרי כשהי, שהוא מצליח לברוח מבית האסורי� ש�
רואה שהוא עדיי� ליד בית ' מסתובב פתאו� הי

וכל הכלי� , ש�' מרוב הכישו� והטומאה שהי, האסורי�
לא היו מועילי� , והאופני� שנלחמי� בזה כיו� בדורנו

מנעו , כי מרוב טומאת� והכישו� שלה�, לעליה� כל
ובימי� הה� משלו , ורק מזיק לאחרי�, שיפול עליה�

וישראל נקראו בכל העול� עבדי� מדוכאי� , בכיפה
וחשבו שישארו ש� , וסובלי� ומעוני� תחת ידיה�

כל הרשעי� האלו התחננו לפני , ולפתע פתאו�, לנצח
� ליל א� ה� ישבו לשולח, בני ישראל שיצאו ממצרי�

ופרעה , ולא התייחסו אליה� כלל, הסדר בהרחבה גדולה
ה "מתחנ� משה רבינו ע, ז"הרשע שעשה עצמו לע

ואיתא , ויצאו כבר ממצרי� מהרה, שיתפלל עליו
שילדי ישראל שחקו ממנו ועשאוהו ללעג , במדרשי�

ואי� לנו עוזר , אז ראו כול� כי אי� עוד מלבדו, ולקלס
והוא , מה שירצה יעשה ה כל"והקב, וסומ� אלא אתה

פ "שאע, וה� הכניעו את טומאת פרעה, הכל יכול
כ לא "אעפ, שביקש והתחנ� שיצאו כבר מאר+ מצרי�

פ שכבר בחצות האור כבר כמו "ואע, יצאו עד הבוקר
א� בחצות לילה כבר , א� עדיי� לא נקרא יו�, היו�

  .וזכו לחירות עול�, התנהגו בחירות
בי� , אמונה גדולה ביציאת מצרי� טמו� כחמ "ומ

שהיו מעוני� באופ�  –בגשמיות , בגשמיות בי� ברוחניות
ולא יכלו , קשה שלא יכלו אפילו להאנח מעבודה קשה

כ ברוחניות "וג, להגיע להבנה ולדיבורי� נכוני� ואמיתיי�
והוא הבחינה הקשה , ז בעל כורח�"הרי העבידו� בע –

  .ל"ט שערי טומאה רח"מ-שנפלו ל
חבקוק והעמיד� על אחת וצדיק  בא' בגמואיתא 

י אמונה אפשר לזכות לכל התורה "כי ע, באמונתו יחיה
, ולזכות לכל הישועות בגשמיות וברוחניות, והמצוות

ולכ� צרי� לזכור כל יו� יציאת מצרי� שהוא עני� 
  .האמונה

א� לבו שבור בעניני ' שאפי, מלמדנו בגשמיותוג� 
ה ממצרי� כ� "בכ כמו שעזרנו והוציאנו הק"ג, הגשמיות

ג� א� , וכמוב� ברוחניות, יעזרנו ויוציאנו מאפילה לאורה
ואינו , נפל לעומק החשכות והוא בבחינת תינוק שנשבה

ז יידע שבמצרי� היו "עכ, יודע מעצמו אי� יתרומ� מזה
ה הוציאנו "והקב, ויותר גרוע ממנו, בבחינה ההכי גרועה

  .מש� לאור גדול
אי� שו� יאוש בעול�  כי"מחזק לנו ומעודד וממילא 

יזכה לאור , וא� רק ירצה ויתחזק ויתעלה מעט, "כלל
וזה חיזוק גדול שלא להתייאש , גדול משמיא לעילא

כי הרי , ט"להתחזק ולשמוח באמת בתורה ומעש, כלל
כי לא  :ה אוהב כל אחד ואחד מישראל כנאמר"הקב

וכביכול ', יחפו+ במות המת כי א� בשובו מדרכו וחי
שממתי� ומצפה שיחזור , ומבקש להמיתו צופה לרשע

רוצה ואוהב , מהבחינה הגרועה ביותר' אפי, בתשובה
ויזכה לאור גדול להתקרבות גדולה ביותר , בתשובתו

בחינת , ישקני מנשיקות פיהו: כדכתיב, ה"מהקב
שפתיי� יישק כביכול כאילו מנשק באהבה תשובת 

  .ותפילת ישראל ולכ� אי� להתיאש כלל
 א"מ זיע"ר מוהרמ"זקני מר� אדמויה דמשמומתאמרא 

לא אמות כי אחיה ואספר מעשה "ק א על הפסו"ועכי
א� פירש באופ� , דבפשטות אספר מלשו� סיפור, "הי

כי , ויהלו�" ספיר"מלשו� , אחר שאספר מלשו� הארה
ע מאירי� את "ת כשמתדבקי� בבוכה"בעזרת השי

ז שהכל יתעלה "ה וכל דברי ועובדות העוה-המעשי ק
י מעשי הצדיקי� שורה השכינה "י הצדיקי� כי ע"ע

ומביאי� , וכל העניני�' הקדושה ומעלי� הניצוצות הק

, כל הבריאה לאור גדול ולתיקו� השל� לכל העול�
א יגלה האור שהזריחו בזמנ� "וכשיגיע משיח בב

  .ולתמיד
שהיו מסובי� בבני ' מעשה וגו: איתא של פסחובהגדה 

' צרי� כל אותו הלילה וכוברק והיו מספרי� ביציאת מ
  .ש של שחרית"רבותינו הגיע זמ� ק אמרו לה�

 �ביאור מי יקיי� את מצוות התורה בשלימות א� וצרי
ומה החידוש בזה שתנאי� קדושי� ' לא התנאי� הק

והג� שיש פשטי� לכא� , אלו קימו המצוה בשלימות
ק "ז אפשר לומר כמו שדיברנו משמיה דכ"ולכא� עכ
הוא לשו�  מספרי�ד, א"מ זיע"רמר מוה"מר� אדמו

וממילא בסיפור יציאת , שהיא הארה, ספיר ויהלו�
מצרי� שלה� האירו את אור וכח האמונה ודביקות 

כי לילה נקרא על , י אמונה לכל הלילה"ת ע"בהשי
וכדכתיב , וג� כ� חוש� מרמז על עול� הבא, ז"העוה

דמיירי על דוד , "א� חוש� ישופני ולילה אור בעדני"
ה אשר סבר מתחילה א� חוש� ישופני "ל� עהמ

ה הזריח "ואחר כ� ראה שהקב, ל"בעול� הבא רח
כ בעול� "ג, והאיר לו כל כ� עד שבלילה אור בעדני

  , הזה
י אור האמונה האירו לכל "אפשר לומר שעוממילא 
ותלמידיה� ראו את אור האמונה בעוצ� , ז"ימי העוה

כי , "תש של שחרי"א� כ� הגיע זמ� ק", אמרו, כ"כ
י תיקוני� "ע, בוקר מרמז על מלכות שמי� שאז זמנו

גדולי� אלו צרי� כבר לזכות לגאולה השלימה ואז יהא 
קבלת עול מלכות שמי� בשלימות אשר היא שמחת 

א� עדי� לא הגיע אז זמ� לתיקו� . השכינה הקדושה
לכ� נתעכב הגאולה השלימה , השל� של כל הנידחי�

  .השל� כדי שכל ישראל יזכו לתיקו�
' השיבנו ה", ש"ישראל מתחנני� אל הבורא יתבני 

ה עונה ואומר "והקב, "אלי� ונשובה חדש ימינו כקד�
קוד� תחזרו , "שובו אלי ואשובה אליכ�"לה� 

י "א� בנ, בתשובה ואחר כ� תבוא הגאולה שלימה
א� , אומרי� דאמנ� כ� דצריכי� את התיקו� השל�

ואנחנו , נו כוח כללואנו אי� ב, בבורא כל עולמי� מיירי
ה בעצמו יוכל להשיבנו "רק הקב, לא נדע מה נעשה
וא� ימתי� עד שנשוב אליו מי יודע , אליו בכל הבחינות

א� כ� יעזרנו שנשוב , ה הוא כל יכול"רק הקב, עד מתי
וכביכול להשפיע , וחדש ימינו כקד�, אליו באמת

  .כהר� עי� את התיקו� השל� עלינו ועל כל ישראל
כלל ישראל צריכי� להתחזק ואי� יאוש בעול� מנ� א

, כלל א� סו� כל סו� אנו לכשעצמנו איננו יכולי� כלו�
ואי� , ות להתחזקה משפיע עלינו כוח"ובוודאי הקב

וכשיהודי מתחזק ומתעלה  ,יאוש בעול� כלל
וכל , הריבונו של עול� מקרבו אליו, ה"ומתקשר להקב

להתקרב ולשוב  ד"ומקבל ס, הבא לטהר מסייעי� אותו
, ה כוח טוב"בתשובה א� כל זה בכוח שנת� לנו הקב

וכתינוק , יכולי�א� להגיע לשלימות התיקו� לבד איננו 
  ,הצרי� לאמו אנו

 �ה עוזרו "ואלמלא הקב, ד על כל צעד ושעל"סוצרי
וממילא אחר כל החשבונות מתברר שאי� , אי� יכול לו

בל ה שיק"ולכ� מבקשי� מהקב, אנו יכולי� כלו�
, והכל יהא בקנה אחד', אלי� וגו' השיבנו ה, תפילתנו

כ "כהר� עי� הכל ביחד ויאמר עלינו ג' וישועת ה
  , התיקו� השל�

מכוח צדיקי האמת דהשקיעו כוחות גדולי� ואמנ� 
לקירוב הגאולה השלימה א� מכיו� שלא אתא שעתא 

   .ל"עדיי� מתעכבת הגאולה עד היו� הזה רח
התיקו� השל� ויבוא ה שיעשה כבר "הקבויעזור 

י "רפואה שלימה רפואת הנפש ורפואת הגו� לכל בנ
   ...בכללות ובפרטות

שלימות שמחות שלימות וגאולה שלימה ישועות 
ק שוי� יעצט אוי� א זיסע אויפ� אוי� "בבני� ביהמ

  .ביגיאי
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' מחלוקת� בהנהגת� ושיטת� דאיתא בגמ' תלויואולי 
 מעשה ברבי אליעזר שירד לפני התיבה ולא:) תענית כה(

לא  ירד רבי עקיבא ונענה ויצאה בת קול ואמרה', נענה וכו
והוא אינו  שזה מעביר על מדותיו אלא מפני שזה גדול מזה

א� הוא ' שלכאוי סלנטר "אור ישראל להגרוכתב ב. מעביר
וביאר , מעביר והוא אינו מעביר הרי שכ� הוא גדול ממנו

מעביר על מידותיו לא נבעה חלילה ' א לא הי"שזה שר
א "אלא שר, סרו� בקניית שלימות מדת אהבת ישראלמח
כ היה קפד� ה� סברו כ� להלכה "ש שג"מתלמידי ב' שהי

חייבי� להתנהג בקפדנות ' שבעניני די� תורה והלכותי
ש על שמאי שדחפו לבור באמת "וללא שו� ויתור וכמ

שמאי אומר הוי מקבל את כל האד�  :ומאיד� איתא, הבני�
לפי שמאי לא שיי� אחד לשני הרי ש ,בסבר פני� יפות

קפדנותו שהיתה בו בעניני תורה לא פתרה את קבלת כל 
מתלמידיו הל� בשיטה זו ' א שהי"י ולכ� ג� ר"אד� בסבפ

ק לא מפני שזה גדול "ויצא ב, ולכ� לא העביר על מידותיו
מזה שאלו ואלו דברי אלוקי� חיי� אלא שזה מעביר על 

והרי בקשתינו צריכי� לגש� ' ולכ� כשהי, מידותיו
ה מתנהג במדה כנגד "ה שיעביר על מידותיו והקב"מהקב

מעביר על מידותיו פעל בעת ההיא ' ע שהי"מדה ולכ� ר
  .ד"כ יעביר על מידותיו עכ"ה ג"שהקב

א לא דרש חרו� אפו למכה שלא "אפשר שלכ� רז "ועפי
שלשיטתו יש , שחרו� א� היא לא טוב, בהכרח

שלל את הקפדנות ע ש"שמשתמשי� בו לטובה אבל לר
מכל וכל הוא דורש את חרו� א� למכה שצרי� להתרחק 
ממנה כמטחוי קשת ובכל עת וזמ� יש להעביר על מידותיו 

  ) ג"פניני הגדה של פסח תשס. (באהבה
  

 �  .ה חשב את הק&"שהקב' שומר הבטחתו וכוברו
 שומרל "אלא י, ה ישמור הבטחתו"אי� ספק שהקבוהנה 

ולכ� , שק לקיי� הבטחתו לישראלהיינו שהמתי� כביכול וח
שא� שעדיי� לא היו ש� ארבע מאות שנה  חשב את הק&

בכל זאת חשב את הק+ שעשה חשבו� להשלי� זמ� הק+ 
י ריבוי "י העבודה בלילות או ע"או ע(י קושי השעבוד "ע

ז השלי� "ועי, כדאיתא) העובדי� כמדומה שכ� מובא
רצה לארבע מאות שנה וכל זה מכיו� שהמתי� לק+ ו

  .לגאל� מהרה
  

שפרעה לא גזר אלא על ' ולמד מה ביקש לב� הארמי וכוצא 
  .הזכרי� ולב� ביקש לעקור הכל

וכי בא למעט ברשעת פרעה בזה שלא גזר אלא על ' ולכאו
ל דדבר שיצא מ� הכלל ללמד על הכלל כולו "וי, הזכרי�

ועוד  שפת אמתוב בני יששכרוהנה כמדומני דאיתא ב. יצא
כלולות בגלות מצרי� וכל הגאולות כלולות דכל הגלויות 

ואיתא כי שעבוד מצרי� התחיל מלידת , בגאולת מצרי�
לאחר לידת יצחק הרי הגלות של ' כ לב� שהי"וא, יצחק

ויצא מ� הכלל לומר , כ נכלל בגלות פרעה"יעקב אצל לב� ג
וללמד על הכלל כולו על כל גלות , שביקש לעקור את הכל

לויות שג� ה� פרעה ושאר מצרי� ושבה נכלל כל הג
הרשעי� ביקשו לעקור את הכל אלא שעושי� בערמה 
ובתחבולות כאילו שאינ� באי� לעקור הכל רק הזכרי� או 

אבל באמת כוונת� אחת , רק לשנות קצת מהדת היהודי
ש הבה נתחכמה לו שבא "וכמ, היא לעקור את הכל

וכ� , בחכמה עליה� שלא יראה כאילו רוצי� לעקרו לגמרי
אלא שבתחילה באי� , ל דור עומדי� עלינו לכלותינובכ

בתחבולה כאילו שעל דברי� פרטיי� באי� עלינו אבל 
  .ת"כוונת� לכלותינו הל

היינו שנלמד ', וכו צא ולמד מה ביקש לב�שאמר וזהו 
ג מידות שהתורה נדרשת שמה שביקש לב� "במדה מי

ה "והקבהיא אשר מבקשי� כל הרשעי� העומדי� עלינו 
  )ה"פניני פסח תשס. (נו מיד�מצילי

  
  של פסחשביעי 

ונתעלו , שביעי של פסח בו נקרע הי� לפני בני ישראלליל 
ישראל במדריגה נשגבה עד שראתה שפחה על הי� מה 

, )'מכילתא שירה ג(שלא ראה יחזקאל וכל שאר הנביאי� 
א� לא מצאנו שנשאר רוש� מההארה הנפלאה הזאת 

  , לדורות
מ שנשפע עליה� "שהיה ביציהארת ליל פסח כ "משא

ההארה הזאת מתעוררת ומאירה במלא , שפע ואור קודש
ובכל , ק"כמבואר הרבה מזה בסה, עוצמתה בכל ליל פסח

דור ודור חייב אד� לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרי� 
הוסי� כאילו ) ו"ז ה"חמ+ ומצה פ( �"רמבוב:) ז"פסחי� קט(

דרשות ( ס"ובחת, י�משעבוד מצר" עתה"יצא " בעצמו"הוא 
כתב דבר נפלא לתר+ את קושיית הראשוני� :) ח"ב רס"ח
ד "ש כלל כ"ת הרא"בשו' ועי, מובא באבודרה� סדר ההגדה(

אמאי אי� מברכי� ברכה על סיפור יציאת מצרי� בליל ) 'ב' סי
שברכת אשר גאלנו בסיו� אמירת  הראשוני�ותירצו , פסח

ס "והקשה החת, מ"ההגדה היא הברכה על מצות סיפור יצי
והלא צרי� לבר� על מצוה עובר לעשייתה וברכת אשר 

ותיר+ שמצינו , מ"גאלנו היא לאחר קיו� מצוות סיפור יצי
כי אי אפשר לו , שגר מבר� על הטבילה רק לאחר שטבל

ואי� יבר� , כי הוא עדיי� אינו יהודי, לבר� קוד� הטבילה
דש אשר קדשנו במצוותיו וציונו בשעה שעדיי� לא נתק

ס שג� אנו בליל "ז מדמה החת"ולפי, בקדושת ישראל
שחייב אד� לראות את עצמו כאילו הוא יצא , הסדר

בכלל החיוב הוא שחייב אד� לראות את עצמו , ממצרי�
ועכשיו בלילה הזה נתקרב למקו� , ז"כאילו הוא היה מעוע

ובלילה הזה התחיל לעבוד הש� בתחילה , ש"ולעבודתו ית
מ אינו "ולכ� קוד� סיפור יצי, תו לילהבמצוות הנהוגות או

יכול לומר וציונו מפני שעדיי� הוא בבחינת כאילו היה 
ורק לאחר הסיפור יכול לבר� ולומר וציונו ולכ� רק , ז"מעוע

מ והיא ברכת "אז מבר� ברכת המצוות על חיוב סיפור יצי
ד שככל החזיו� הקודש הזה של "ויל. ק"עכדה, אשר גאלנו

לא מצאנו דוגמתו בהארת ליל , ל הדורותהארת ליל פסח בכ
  .שביעי של פסח

ו ניס� במצרי� היתה כדי להבדיל "דהנה ההארה בליל טל "וי
את בני ישראל מטומאת וזוהמת מצרי� ולהכניס� לצד 

שהיו ישראל משוקעי�  ל"האריזוכמובא מ, הקדושה
ה בכבודו ובעצמו היה "בטומאת מצרי� עד כדי כ� שרק הקב

ואילו היה יורד , רי� בכדי לחלצ� מהטומאהצרי� לרדת למצ
היה המלא� נפגע ונפג� מקדושתו , מלא� או שר� לחלצ�

וראוי להעתיק [, מתוק� רוח הטומאה שהיה שורה במצרי�
שטע� אכילת :) פסחי� קטז( א"מהרשש ב"חידוש נפלא מ

מצה אינו לזכר אכילת מצה במצרי� אלא לרמז שהבדילנו 
מצה זו על , ל"וז, ושת ישראלדשנו בקדימטומאת מצרי� וק

שו� מה על שו� שלא הספיק בצקת של אבותינו להחמי& 
ויש  ,י"ה בסדר הגדה ובאשר"כ' גוו שנאמר ויאפו את הבצק

לעיי� בזה לפי טע� זה היה ראוי להיות מצות אכילת מצה 
אחר חצות לילה שאז יצאו ממצרי� ונתקיי� ויאפו את 

כלו במצרי� למה ג� בפסח שא ,'הבצק אשר הוציאו וגו
ל דודאי "וי .ש העתיד"אכלו אז מצה דאי� סברא שאכלוהו ע

אבל מצות ' הוא מטע� ויאפו את הבצק גו' איסור חמ+ כל ז
אכילת מצה בערב הוא מטע� אחר כמפורש סודו בקרב� 

לא תאפה חמ+ ' מנחה שאמר מצות תאכל במקו� קדוש וגו
ה כי כל ש גבי מנח"כי החמ+ רמז אסטרא דשמאלא וכמ' וגו

ש מצות "וז' ש ומי מעכב שאור שבעיסה כו"וכמ' שאור גו
תאכל במקו� קדוש דהיינו מתו� הקדושה וסטרא דימינא 
מסיי� כי קדש קדשי� היא ואי� ראוי להיות בה חמ+ 

   ...מסטרא דשמאלא
כי  ,טע� אכילת מצה בליל פסח כדמיו� המנחה לגבי כה�וזהו 

וליל  ,אל למצרי�אז נתקדשו כל ישראל להבדיל בי� ישר
שמורי� הוא מ� המזיקי� וסטרא דשמאלא להדבק 

והרמז בזה מלת מצה ומלת חמ+ שה� שוי�  ,בקדושה
' דחמ+ תחת ה' צ אלא שיש בה� חילו� ח"באותיות מ

ובכ� ההארה הזאת ] ש"עיי' וכוונקדי� בזה מה  ,דמצה
שהיתה כדי להציל את ישראל מרדת שחת ולבל ידח ממנו 

ובאה באיתערותא , ה שלא כפי מדריגת�היתה האר, נידח
בכדי שבכל , הרוש� הזה נשאר לכל הדורות, דלעילא גרידא

הדורות יוכל כל איש ישראל לנצל את השעה הקדושה הזאת 
, בכדי להיבדל ולהינתק מזוהמת הטומאה אשר נדבק בה

כ ההארה של ליל "משא, ולהיכנס בטהרה בשערי הקדושה
כפי מדריגת� היתה הארה כ היתה שלא "שביעי של פסח שג

וחזיונות , של השפעת קודש של רוממות השגת אלוקי
ז באה לה� שלא "כ, עילאיי� למעלה מהשגת� מדריגת�

ה לעמו ישראל "אלא כעי� מתנת הקב, י עבודה עצמית"ע

  .הזאת לא היתה קיו� ורוש� לדורות ולכ� לההארה, לפי שעה
א "ט זיע"ר הקוה"מר� אדמו ר"אאמו �דמרבפומיה וכמרגלא 

א שהשפחה לאחר כל מה שראתה "זיע ק מוורקא"הרהמאמר 
חזרה למצבה הקוד� ונשארה בשפחותה ובפחיתותה , על הי�

, וכל זה מפני שבאתה לה מבלי עבודה ויגיעה, כמו שהיתה
והשגות ומדריגות שבא לו לאד� בלי עבודה ויגיעה אי� לו 

פ ויגדל "התולדות ע' פר( מאור ושמשק "בסה' ועי. [כ"ע, קיו�
ש לגבי גדלות "מ) פ ואת יהודה שלח"ויגש עה' ובפר, האיש

ונמשכה , מ היתה קיו�"א� להארת יצי] ראשו� וגדלות שני
ההארה ונתעלו ישראל מעלה אחר מעלה בחמישי� ימי 

  .עד שהגיעו למדריגה שפסקה זוהמת� בסיני, הספירה
מר עד שהמקטרג א, )א"כ' ר פר"שמו(ל הא דאיתא במדרש "יז "ועפי

 ש� משמואלק "ובסה, ז ואתה קורע לה� את הי�"עכשיו היו אלו עוע
בילקוט ה "וכ[, הביא שבמדרש אבכיר מסיי�) ב"בשלח תרע' פר(

ה שוטה שבעול� וכי "שהשיבו הקב] ד"בשלח סו� אות רל שמעוני
ואתה ד� , אלא מתו� שיעבוד ומתו� טירו� הדעת, לדעת� עבדוהו

מ לא מצאנו שהמקטרג "והנה בשעת יצי. כ"ע, שוגג כמזיד אונס כרצו�
וכ� , קטרג על זה שמתו בכורי מצרי� ובכורי ישראל ניצלו והסכי� לכ�
ה "כל הבריאה כולה הסכימה למכות והשופטי� שעשה הקב

ח "אוהב' ועי, הכלב לא חר+ לשונו בצאת� ממצרי�' ואפי, למצריי�
, הרחמי�בהסכמת ' וארא כי נחת� גזר די� רעת פרעה אפי' פר' הק

הוא  �א� העניי. כ"ע, במדת הדי�' ונחת� גזר די� טובת ישראל אפי
מ היתה המטרה להפריש ולהבדיל את ישראל "כי ביצי, ש"כמ

ועל דבר כזה אי� לשו� מקטרג פה ולשו� לקטרג על , מטומאת מצרי�
וכשהמל� בא להציל את , כי בהצלת נפשות מרדת שחת אנו דני�, כ�

הלא דמו , ר יעיז לבא לפני המל� להניעו מזהמי הוא אש, בנו מסכנה
ס כשהמדובר היה בחזיונות "כ בקרי"משא, בראשו למקטרג כגו� זה

ה אל "ובאה לה� מחביבות הקב, והשגות עילאיי� שלא לפי מדריגת�
, כא� היה מקו� לקיטרוג שאי� הבני� ראויי� למתנות כגו� אלו, בניו
עבדוהו אלא מתו�  ה שוטה שבעול� וכי לדעת�"ז השיבו הקב"וע

  .'שיעבוד וכו
ולא אמר לו , ה למקטרג בלשו� שוטה שבעול�"שהשיבו הקבומה 

כתבי ל דהנה מבואר ב"י, ]ובש� משמואל עמד על כ�[, רשע שבעול�
' עי[כי בגלות מצרי� נסתלק הדעת והיה הדעת בגלות  ל"האריז
 '�בפר, ה בפסוק אלה פקודי"פקודי ד' פר תולדות יעקב יוס!ק "בסה

על  'הק ט"בעשמר� המובא ב, ל"ז �"רמבה מצוה שמנה ה"מצורע ד
  , ]שמות' התורה פר

 �במצרי� כשהיה הדעת בגלות לא הבחינו ישראל בדעת הזה ולכ
ושרק מתו� , שישראל בשורש� ובעצמות� ה� כולו טוב וז� ונקי

שיעבוד והעינוי שמעני� אות� הגויי� ה� טועי� ותועי� מ� הדר� 
, אבל בפנימיות עומק נפש� לא רוצי� בזה, בול הדעתמתו� טירו� ובל

לכל הידיעה הזאת הגיעו רק עכשיו כשיצאו ישראל ממצרי� ונתדבקו 
אז נוכח לעי� כל שורש , וחזרו אל מקור מחצבת� הקדושה, בקדושה

ואז בהביט� לאחור , וכי יסוד� קדוש ייאמר לה�, נשמת� הטהורה
� הודו שכל מעשיה� בהיות� משוקעי� בטומאת מצרי� יחד כול

והמקטרג שלא בא לכלל הדעת , במצרי� היו היפ� טבע� ומזג� הזכה
:) ע"ב ק"ח( ק"בזוההזה כי המקטרג היה שרו של מצרי� כדאיתא 

והיינו ה� ובאותו קליפה , מ"איתא שהיה הס' א ז"ר בשלח כ"ובשמו[
, ז"לזאת מחוסר דעת מצא מקו� לקטרג על ישראל שהיו עוע, ]נקלפו
רמז לו בזה " שוטה שבעול�"ה "ה באה אליו התשובה מהקבועל ז

, והסתלקות הדעת שהיה במצרי� שהוא עדיי� בשטותו עומד בגלות
  , ולכ� הוא מקטרג

היינו , עבדוהו" לדעת�"מי שבא לכלל דעת יודע ומבי� כי וכי אבל 
ועכשיו חזרו לדעת� האמיתי , שדעת� לא היה עמ� שהיה בגלות

  )  ע"ל פסח תששביעי ש. (שכולו טוב

        דברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורהדברי תורה
        ''''אאאא' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ

        

ולכן , שהיה להם באותו לילה הצטערו מאד שלא זכו לכך
החליטו לחזור שוב ולקיים ליל שימורים גם בליל יום טוב 

ל השכינה בו גם בלילה השני זכו שוב לגילוי מיוחד ש. שני
. ש אלקבץ באגרתו"כפי שמאריך ר, התגלו להם סודות גדולים
ו עלו רבי יוסף "בחודש אלול רצ, כשלוש שנים לאחר מכן

שם , ש אלקבץ ומשפחותיהם אל ארץ ישראל"קארו ור
התיישבו בצפת ובכך הניחו את היסוד לתקופה מפוארת 

  .  בתולדות העיר צפת על חכמיה ומקובליה
  הסתלקותו

בהיותו בן שמונים ושבע  -ה "של -ג ניסן ה"חמישי ים ביו
, יוסף קארו והוא בן שמונים ושבע שנים נונפטר רבי :-שנים

את  .ז"פבגימטריה  פז -"ראשו כתם פז" :וסימן נתנו לדבר
מצבת קבורתו אפשר לראות עד היום בבית הקברות הישן 

י הקדוש "האר של בעיר צפת בקברות הגאונים ליד קברותיהם
השפעת חיבוריו הגדולים קיימת ועומדת עד . 'ק הק"הרמו

היום בקרב העם היהודי וזיכרם לא יסוף מן היהודים ההולכים 
  .בדרך התורה והמצוות עד עולם

  יגן עלינו ועל כל ישראל אמןזכותו 

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא

        ''''וווו' ' ' ' המש� מעמהמש� מעמהמש� מעמהמש� מעמ
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והיינו שהגאולה היתה שנסתלק מה� , יצאו אלא ביו�
  . שיעבוד מצרי� בגשמיות וברוחניות

 קיבל אז החירות כל אחד לפי מצבו ומהותו ודעתוכ "וע
אבל היציאה , והיינו לעומת שלש הגזירות הראשונות. כמוב�

שיצאו כל ישראל כאחד היא כעני� שער שהכל נכנסי� בו 
שזה הנוגע ללב ישראל שאי� לה� אלא לב אחד לאביה� 

מחולק ' לעומת הגזירה הרביעית זה הי' שבשמי� שזה הי
  . אלא ביו�' מעצ� הגאולה ולא הי

נאכל למשפחות ראשו  פסח, השזה עני� פסח ומיל לומרויש 
על כרעיו ועל קרבו שהוא מורה על ההתאספות והאחדות 

שמור ' בחי, מכוח זכות זה זכו לשער שהכל נכנסי� בו, יחדיו
זכו בזכותה , ומילה שהיא לכל אחד ואחד לבדו, שבשבת

' ש� משמואל פ(. זכור' ע בחי"למדרגות בפרטות כל אחד בפ
  )תזריע

  
של אבותינו להחמי& כי גורשו  שלא הספיק בצק�בהגדה 

  'ממצרי� ולא יכלו להתמהמה וכו
ל כי ישראל היו במצרי� משוקעי� "בכתבי האריזאיתא 

חסר רק משהו ליפול לשער ' ט שערי טומאה ולא הי"במ
ו נכנסי� ' � לפיכ� מיהר ה"הנו להוציא� ממצרי� שא� הי

פ מאמר בעל "וז, ו"לא היו יכולי� להיגאל ח' לשער הנ
בצק מרמז על שאור שבעיסה  – שלא הספיק בצק�ההגדה 
כי גורשו עד ' להכנס לשער הנ' פי ,להחמי&, ר"זה היצה
ההכרח להוציא� מהר כדי שלא יכנסו לשער ' שהי, ממצרי�

מ "הרממור "ק אדמו"ק מר� רביה"כ(. ואז יכלו להגאל' הנ
  )ח"נאמר בליל הסדר תשכ –א "זיע
  

פיוט ויהי בחצי (לה הפקד לעיר� כל היו� וכל הלישומרי� 
  )הגדה של פסח, הלילה
האד� העובד את הש� יתבר� בעמל העבודה ולפעמי� הנה 

וקשה לו , לילה וחשכות' בהיות לו חלילה זמ� שהוא בבחי
אזי רק ההשפעה , ת בשאת ובעוז כמקד�"לעבוד את השי

מהזמני� , וההתעוררות שנשאר רישומו מהימי� הבהירי�
הוא אשר מציבו , בסילודי�הטובי� בה� עבד את קונו 

  .ומחזיקו ונוס� בו הכוח לעמוד אית� א� בזמני החשכות
עיר� אפשר לומר  – שומרי� הפקד לעיר�מה שמבקשי�  וזהו

כל ' רצה לומר בעת שהוא לאד� בחי, מלשו� התעוררות כנודע
ומגיע לו אתערותא דלעילא והוא מקבל התעוררות טובה , היו�
שישמרנו שמירה מעליא שיושפע מזה שיפקיד על זה שומר , ורבה

  .ואז יהיה קיו� להתעוררות, ההתעוררות ג� על הזמני� החלשי�
על האור , שצרי� להפקיד על כל היו� – כל היו� וכל הלילה' פיוזהו 

וכל הלילה שיהיה קיו� ג� בימי , שזה האתערותא דלעילא
 זה, הוי אומר, ומהו השומר ]:א"וסיי� רבינו זיע[. ו"החשכות ח

ק מר� "כ(. ועבודת המדות, לימוד התורה הקדושה בהתמדה
  )ז"מ פסח תשנ"נאמר חוה –א "ר זיע"ק אדמו"רביה

משה לכל זקני ישראל ויאמר אלה� משכו וקחו לכ� צא� ויקרא 
  )כא, שמות יב . (למשפחותיכ� ושחטו הפסח

י "ר בערנארד שחזר בתשובה ע"ענינו של הפרופסור דמפורס� 
ר ולצדיק ידוע "כ לאדמו"והיה אח, וד מלעלובמר� רבינו דהרבי 

כשנזדמ� לפניו בפע� . חיי� דוד דוקטור מפיעטריקוב' בש� ר
התחיל , הראשונה ובהשפעתו הסכי� בדעתו לחזור מיד בתשובה

על , דוד מיד לדבר עמו בעניני� נשגבי� בעבודת הבורא' רבינו ר
בעניני� ל אי� הוא מדבר אתו "חיי� דוד ז' תמיהתו הגדולה של ר

כ� אמרה , השיב לו רבינו, כאלה שעד אז היה שקוע עמוק בעוונות
ז "מעמשכו ידיכ� ל "וארז, ושחטו הפסח' וכו משכו וקחו לכ�, תורה

פסח ז וכבר אפשר לכ� לקחת קרב� "א� משכת� ידכ� מע –
  .'ולהקריבו לה

  
  של פסחשביעי 

ל היה רבי מאיר אומר כשעמדו ישראל ע :)סוטה לו(' במס איתא
אמר לו רבי יהודה לא כ� ' הי� היו שבטי� מנצחי� זה ע� זה וכו

היה מעשה אלא זה אומר אי� אני יורד תחילה וזה אומר אי� אני 
עליו ' קפ+ נחשו� ב� עמינדב וירד לי� תחילה וכו, יורד תחילה לי�
הושיעני אלוקי� כי באו מי� עד נפש  )תהילי� סט(מפרש בקבלה 

  .'וגו
ה מסר נפשו על קדושת שמו "הרי משה רבינו ע, לדקדק טובאויש 

ומ� הנכו� היה , וא� כ� משה היכ� היה, יתבר� למלאות רצונו תמיד
  .שלעת כזאת יהיה הוא הראשו� שיקפו+ לתו� הי�

ה היה "דאדרבה המסירות נפש של משה רבינו ע, לומר בזהויש 
וכל מגמתו כולו היה רק עבור טובת , באופ� אחר ונעלה ביותר

בסוברו אשר , וכל כולו עסק רק בתפילה על כלל ישראל, הכלל
גדול לאי� ערו� , להיות יחד ע� ישראל היקרי� ולסבול עמ�

וא� , או שינצלו כול� וינצל א� הוא עמה�, היינו, ממסירות נפש
  , ו מוטב יהיה חלקו עמה� בצרת� מאשר להנצל"לאו ח

, בור הכללמנהיג ישראל אמיתי צרי� להפקיר את עצמו לגמרי עכי 
וכמשל האד� שמוסר נפשו . מסירות נפש גבוה מעל גבוה' וזה בחי

אבל א� מוסר נפשו עבור , כ"אי� זה רבותא כ, עבור המל� בעצמו
ק מר� "כ( .והב�, כר גודל אהבתו לאביו המל�אזי ני, ב� המל�

  )א"ר זיע"ק אדמו"רביה
  

  פסח
� עבור כי אס� סכו� כס א"מר� רבינו דוד מלעלוב זיעעל מסופר 

כמה ימי� לפני החג ראה יהודי שהול� , שיהיה לו מצות שמורה
היה לי סוס שממנו התפרנסתי , צעק האיש, רבי, וגועה בבכי

כשראה רבינו את צערו , ופתאו� מת הסוס ונשארתי בלי פרנסה
והושיט לו את כל הכס� שאס� , מיד הרגיעו ואמר לו אל דאגה

י "וה, כס� זה ותקנה ל�ואמר לו הא ל� , למצות שמירה במתנה
, ודרש על כ� רבינו הק, יעזור שפרנסת� תהא מצויה ל� שוב דהרי '

ל דרשו מצוה הבאה ליד� אל "וחז, ושמרת� את המצותכתיב 
חלילה לי מלהחמיצה עבור , ובכ� א� באתי לידי מצוה, תחמיצנה

  .ולא כלו�, אי� בי� חמו+ מצוה לחמו+ מצה, המצה
  

  ) מההגדה(לחמא עניא הא 
  :מ ואמר"הרממופתח מר� ה "ליל הסדר פסח תשמבעריכת 

, ה טר� פרו+ מלחמת העול� השניה"בר –" לחמא עניאהא "
אברה� אלימל� מקרלי� שיצאו מפיו כלפידי� ' ק ר"השמיע הרה

  , יהלכו�
ע איה תקיפות� הראה "רבש: תקי� במלוכה: "כלפי שמיאואמר 

הייתי מולי� את , חיבכו' אילו הי! לנו בעיני בשר את כח תקיפות�
מפאת הגזירה הנוראה , הקול שלא יבואו לשמוע קול שופר

  ".המרחפת על ישראל
�רבי ר "אאמו: ל"מ את המצות בידיו ואמר בזה"נטל מר� הרמ וכא

' כלו, בצירי -  לחמא עניא" ֱהא"היה אומר  א"שמעו� נת� נטע זיע
  .כ הא לכ� זרע"כמאה, קח ל�
ע קח ל� את "רבש! הא לחמא עניא": פר+ רבינו בבכי ואמרלפתע 
ייתי , כל דצרי� ייתי ויפסח? בלי קרב� פסח מי צרי� אות�, המצות
  !?ואיה קרב� הפסח של�, ויפסח

*  
א� , אמש דיברתי דיבורי� קשי�: הגיב רבינו למקורביולמחרת 

, "ויעבור מרדכי"מצינו כבר בפסח אצל מרדכי הצדיק שנאמר בו 
טל מצות אכילת מצה ובי, של פסח' ט א"שגזר להתענות ביו' ואי

  .בפסח
מנת לעורר רחמי� על ישראל ולבטל מעליה� את הגזירה על 

  .ק"עכלה. הקשה
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  )יז, שמות יב (ושמרת� את המצות 
רבי יאשיה אומר אל תהי קורא את המצות י "ברש

כדר� שאי� מחמיצי� את המצות , אלא את המצוות
כ� אי� מחמיצי� את המצוות אלא א� באה ליד� 

  .עשה אותה מיד
, א"ק מר� רבינו דוד מלעלוב זיע"הה בש�שמעתי 

לו ' א קוד� חג הפסח עבר עליו אורח ולא הי"שפ
, והיה לו מצה שמורה לחג הפסח, מה לית� לאכול

, ולקח אותה ובישל ממנו מאכל ונת� לו לאכול
וכתיב , עיקר השמירה היא לשמור מחמ+, ואמר

ל מצוה הבאה ליד� "ודרשו חז ושמרת� את המצות
לכ� הוא כעת זוכה לקיי� את די� ו, אל תחמיצנה

� לו מצה שמירה "והשי, שמירת המצוה ת יזמי
  )ב"ק ח"שש(. אחרת לחג הפסח

  
  )הגדה של פסח(יודע לשאול את פתח לו ושאינו 

על הא  'ט הק"הבעש רבינו מר�בש� מתאמרא 
כל העול� כולו ניזו� בשביל  :)תענית כד(ל "דאחז

, ש"ש לע"מע חנינא בני וחנינא בני דיו בקב חרובי�
והכוונה דכל  ]צנור ההשפעה[, פירושו צינור, דשביל

י הצדיק דהיינו "העול� כולו ניזו� בצינור ע
שההשפעה לעול� באה על ידו והוא בעצמו די לו 

  , ק"עכד, במשהו
הכוונה משו� חסד� ליודע� כלומר אתה לבד וזהו 

צרי� להשפיע לה� כל טוב בלי בקשת� כי ה� 
' הרבי רוכמו , י� ממ� כלו�בעצמ� הרי לא מבקש

חייב אד�  .)ברכות נד(שאמר פירוש המשנה  זושא
ואמר כי , לבר� על הרעה כש� שמבר� על הטובה

הוא אינו יודע מה זאת רעה כי הכל טוב אצלו ולא 
 – ושאינו יודע לשאולוזהו הפירוש , חסר לו כלו�

כגו� הרבי רבי זושא וכדומה שאינ� מבקשי� שו� 
שה� ' כלומר אפי ,ת פתח לוא –דבר לעצמ� 

אתה , עצמ� אינ� מתפללי� עבור צרכיה� ה�
. תפתח לה� אוצרותי� להשפיע לה� כל טוב סלה

נאמר  –א "מ זיע"הרממור "ק אדמו"ק מר� רביה"כ(
  )ו"שבת הגדול תשכ

  
שמורי� ' הלילה הזה לה' וגו' שמורי� הוא להליל 

  )מב, שמות יב (לכל בני ישראל לדורות� 
נראה  שימורי�' הלילה הזה להלכאורה  לדקדקיש 

י כא� שמורי� "יש לומר על פי דאיתא ברש. כמיותר
ת ברו� "והפירוש הוא כי השי, מלשו� מחכה ומצפה

ליל בה , הוא וברו� שמו מחכה וממתי� ללילה זה
ואפילו , יערכו בני ישראל ע� הנבחר את הסדר
דורות , לקראת עריכת ליל הסדר של דורות אלו

ליל ' וזה הפי, הוא מחכה ומצפה לה, תהאחרונו
ש מחכה "ה וב"שהוא יתבר� ב, 'שמורי� הוא לה

לראות האי� יערכו בניו בזו השנה את סדר ליל 
שמורי� לכל בני ישראל וחזר ואמר הכתוב , פסח

ק "כ(. וא� להסדרי� של דורות הנמוכי�, לדורות�
נאמר שביעי של פסח  –א "ר זיע"ק אדמו"מר� רביה

  )ט"תשנ
  

  )ז, שמות ה (תאספו� לתת תב� לע� לא 
לית� טע� על שתי המצוות שנגאלו ישראל יש 

מה  )שמות פג(ר "דהנה במד, ומילהפסח , בזכות�
ויש . מצורע מטמא א� המצריי� מטמאי� אתכ�

, לפרש שכמו מצורע פגמו כפול כ� טומאתו כפולה
וכ� היו המצריי� מטמאי� את ישראל שנסתמו 

עיניה� , אל מצרת השיעבודעיניה� ולב� של ישר
ל "ע כאמר� ז"הוא השכל שיש לכל אחד ואחד בפ

ולב� הוא השער , שאי� דעת� של בני אד� שוות
ישראל אי�  :)סוכה מה(שהכל נכנסי� בו כדאיתא 

ולעומת שתי , לה� אלא לב אחד לאביה� שבשמי�
שלוש הגזירות הראשונות , עני� הגזירות' אלה הי

כל , ב� הוא והמת� אותו א�, המרירות בעבודה קשה
לעומת פג� השכל , הב� הילוד היאורה תשליכוהו

והגזירה הרביעית לא תאסיפו� לתת , א ביחוד"של כ
לעומת פג� הלב שבו מתאחדי� ישראל שאי� , תב�

  .לה� אלא לב אחד לאביה� שבשמי�
כ "שע ל רבינו דוד מלעלוב"ק ז"שהגיד מר� הרהוכמו 

, שפט לשו� הוספה� לא כמ"כתיב לא תאסיפו� באל
  , שבא לרמז שהגזירה היתה שלא יתאספו

והוא , שניטל מה� השבת שלא יתאספווכבמדרש 
, דומה לשלוש המצוות שבמצורע בכתוב הראשו�

שבאמת היה זמ� , והרביעית בדד ישב בכתוב השני
שגזירת כל הב� הילוד היתה בלידת , רב ביניה�
 אז' והרביעית היתה ביציאת� שהי, ה"משה רבע

  : מורה שעניניה� מתחלפי�, משה ב� שמוני� שנה
הכל .) ברכות ט(' שכ� היתה הגאולה כדאיל "וי

מודי� כשנגאלו לא נגאלו אלא בערב וכשיצאו לא 

 

  ד"בס
   הפסח חג לקראת ש"לאנ ק"אג
  א"ט זיע"ר הקוה"מר� אדמוק "מכ

 ה"תשנ

� ה"תשנ'ה ניס

 שלומנו ואנשי ידידנו לכבוד
 א"כאו דלבאי בתוונא החקוקי�

 יבור� ט"בשה

 המקודשי� הימי� עלינו בפרוס
 ונתעלו נגאלו בו אשר ט"הבעל
 המעלות לרו� ר"מעדת ק"אבוה

 הה� בימי�, דלעילא באתערותא
 מחדש מתעורר בו אשר הזה ובזמ�

 י"ע וההתעלות והנפלאות הנסי�
 .דלעילא אתערותא

 שנזכה ולהתבר� לבר� בזה באתי
, למדרגה ממדרגה תמידית ה'לעלי
 נפלאות יראנו ממצרי� צאתנו וכימי
, חיי� מי� המעיי� יבוש ולא, ר"בגו
 חיי� ברכה של חיי� טובה של חיי�
 חיי� ש"ויר תורה אהבת בה� שיש
 ז"בעוה לא וכלימה בושה בה� שאי�
 משאלות שימלא חיי� ב"לעוה ולא

  .ולברכה לטובה א"כאו לבב
 לאכול השתא עוד שנזכה ר"ויה
 בית בחצרות פסח הקרב� ע� המצות

 גאולתנו על ונודה ירושלי� בתוככי' ד
 .א"בב נפשנו ופדות

 ומיחל י"כה ט"דושו ידידכ� ת"בעזהי
 .ר"בגו ט"בשו ולהתבשר לבשר

 לישועה מצפה ש"הרלבת כ"עו

 בידרַמ� מנח� אלעזר אלתר
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  ט"ההלכות פסח קוד� יולימוד 
, התפארת שלמה מרדומסקק "ההמעשה נפלאה אצל היה 

פע� אחת בא אליו רב גדול בתורה קוד� הפסח ונת� לו 
ו בהוראות "והזכיר ש� שיהי רצו� שלא יכשל ח, פיתקא

חמ+ בפסח בשאלות בני עירו ואמר לו סגולה לזה שיראה 
של הלכות פסח מהחל ועד  ע"ללמוד ולסיי� כל השו

וזה יהיה לו סגולה ושמירה בטוחה שלא יבוא לו , כלה
  . שאלה
, מה שייכות זה לזה, ל עומד משתאה מה זאת"הנוהרב 

מבקש  ע"והסביר לו העני� באלו תדעו כי הדי� בשו
ומי שאינו לומד , למדהוומתחנ� עצמו בשמי� ממעל שנ

מבקש הלא הדי� עומד וצווח בשמי� ו, ע"הדי� בשו
, מה עושי� בשמי�, שנלמוד אותו וטוע� ילמדנו רבינו

, כ ומזמיני� משמי� שאלות ושאלות"ז מכריחי� בע"עי
לכ� עצה , כדי שעל ידי זה יתגלגל הדבר שנלמוד את הדי�

ע "ל א� כבודו ילמוד כל השו"היעוצה ועצה טובה קמ
קוד� הפסח אזי שקטה טענת הדי� שילמדנו כי כבר למדו 

� להפסאותו קוד�  לכ� ירוויח , יו�' ח דשואלי� ודורשי
נפלאות התפארת . (שלא יזמינו לו משמי� שו� שאלות

  )שלמה
  

 �  סימני ליל הסדרעני
בעל ק "ההאמר והסימני� עני� סידור קערת ליל הסדר על 

לאד� שנכנס לתא : משלבדר�  נתיבות שלו� מסלוני�
הטייס ורואה לפניו לחצני� וידיות מתוחכמות שאיננו 

א� , לו כי יש צור� בכל אלו ברור ,יודע את פשר� כלל
נעלמת ממנו הידיעה מה תפקיד ומה מטרת כל אחד 

נוסה מבי� ויודע מהי מטרת כל אמנ� הטייס המ. מה�
  . אחת מהידיות

זאת ג� לאד� הפשוט ברור כי כל אות� הלחצני� ע� 
והידיות גורמי� לו למטוס לנסוק כלפי מעלה מעלה 

נתיבות ( .וממריאי� לפסגות רוחניות גבוהות ביותר
  )זמ� חירותינו - אבות

  
 �חמת� אל הגויי� אשר לא ידעו� ועל ממלכות אשר שפו

  )הגדה של פסח(. בשמ� לא קראו
ישראל קדושי� נתנסו במש� ימות עול� מאז היתה הנה 

, יהודה לגוי בגזירות קשות גולה אחר גולה גולה וסורה
�וע� כל זה עמדו בה� בגבורה עילאית , בצירו� אחר צירו

וא מאמונת אומ� וכמאמר הכתוב ולא זזו זיז כל שה
כל זאת באתנו ולא שכחנו� ולא ) יח ואיל�, תהלי� מד(

שפו� א� , שפו� חמת�! ע "א� רבש' שקרנו בברית� וגו
ואו אז תראה , עיר שפיכה קלה מחמת� על הגויי�מעט מז

אשר תיכ� ומיד לא ידעו� ותיכ� יפנו ל� עור� ויבעטו 
והיה כי ירעב ) כא, יה חישע(וכמאמר הכתוב .) ז ג"ועיי� ע(

השפע  ק"כ. (כו ובאלוקיו ופנה למעלהוהתקצב וקלל במל
  )ל"ר מצאנז זצוק"אדמו חיי�

  
  הפסח מסוגל לחינו� הבני�יל ל

 � ונויי� הרבה בליל זה מה נשתנה כתבשעושי� שיעני
והיה כי ישאל� בנ� מחר לאמר מה זאת טע� למה אנו 

נוקות כדי שיראו יעושי� הרבה שינויי� לעשות היכרא לת
יש .) וקטו: בפסחי� ד� קיד' יכדא(נוקות וישאלו יהת

לומר משו� דכתיב בקרא כמה פעמי� והיה כי ישאל� 
לה ותשובה לכ� אנו מקפידי� שיהא דווקא דר� שא

א� הקרא גופא ' ואמרת וכו' ודכתיב והיה כי ישאל� כ
. טעמא בעי למה הקפיד שיהא דר� שאלה ותשובה דווקא

לב הב� ויש לומר כי ידוע שליל הפסח הוא מסוגל לנטוע ב
אמונה הטהורה וקבלה התורה הקדושה ויסוד לזה היא 

יציאת מצרי� והנה דבר שאד� חושק ומתאוה לידע טעמו אז 
העני� והטע� נכנס וקיי� וחרות על לוח לבו יותר משמועת שאר 

לכ� אנו עושי� פעולות שיתמיה הב� וישאל , ספורי מעשיות
ויהא חרות על לוח ל בו לעול� ויהא חושק ותואב לידע התשובה 

  )חת� סופרה ק"להגה תורת משה(. לטוב לו כל הימי�
  

  ורח&קדש 
א� חפ+ אתה להתקדש  קדש ורח&את סימני ליל הסדר ביאור 

העצה לכ� , מ� ולו במעט מהעוונות ומהחטאי�צולרחו+ את ע
רומז פס רומז למטה מוצעת  כרצירו� תיבות כרפס כרפס היא 

צי ל� ואת ח, תחלק את מאכלי� ומיטת� לשניי� יח&לפת לח+ 
בהיכנס העני מגיד , וכיצד עלי� לעשות זאת, החצי השני ת� לעני

אמרי חיי� בש� . (טול ידי� לסעודה רחצה, אמור לו מיד, לבית�
  )ע"רבי מאיר מפרמישלא� זיק "הה
  

  יודע לשאולושאינו 
הוא זה  יודע לשאול, מי שמחזיק את עצמו שאינו כלו�ושאינו 

ת תפתח לו שערי "השיאתה  .שיכול לשאול ולבקש את פתח לו
  )רבי אברה� יעקב מסאדיגוראק "הה(רחמי� 

  
  ולמד מה ביקש לב� הארמי לעשות ליעקב אבינוצא 

ו  יצר הרע, סוגי יצר הרע' יש בהנה  שהוא בבחינת עשו והיינ
  .ית את האד� לחטא רחמנא ליצל�סרוצח המ

אבל  , זה היצר הרע אי� לו מקו� כי א� אצל הפשוטי ע�והנה 
הוא , הכי כשבא אל הצדיק להסיתו לדבר עביר, לא אצל הצדיק

אי� לי חלק ב� , א ל� רשע טמא ממנירוקק לו בכל עיניו לאמר צ
ואי� לי שו� מגע , ואינני רוצה לעשות שו� משא ומת� עמ�

שהוא עוד , ומשא עמ� כלל וזה דכתיב סור מרע ולא  מיאוס
והוא אצל� כמו שהיה בא לנגד� . יותר ממוקצה מחמת איסור

, הא� ירצה שו� איש להיות מתאבק עמו, מטונ� ומלוכל� אד�
אכ� ביני וביני יתלכל� ג� , דהרי אפילו א� יתגבר עליו וינצחו

   ...וכמוב�הוא 
כ� כשבא זה הרשע המנוול והמשוק+ היצר הרע להסית כמו 

  .לא יפנו אליו כלל כמו להמלוכל�, אות� לדבר עבירה
היינו שמראה יש סוג יצר הרע המכונה לב� הארמי וואמנ� 

וזה  .עבירה ועל עבירה שהיא מצוה יאלהאד� על מצוה שה
היצר הרע יכול לבוא אפילו אצל צדיק מטע� שבא ברמאות 

  .להראות לו על עבירה שהיא עוד מצוה
והיינו שבא  ולב� ביקש לעקור את הכלמה שאמר המגיד וזהו 

אלא סור , כתיב אל תעשה רע .אפילו לצדיק ג� כ� חס ושלו�
רבי ק "מהה, צמח מנח�( .ת מיאוסיינו כמוקצה מחמה, מרע 

  )רבי יעקב אריה מראדזימי� ק"הה שלמה מראדזימי� בש� אביו
  

  זו שאנו אוכלי� על שו� מהמצה 
סיפור יציאת מצרי� הוא ג� כ� לספר אי� שהש� יתבר� ובכלל 

הג� שהלכו בדר� ועיסת� , עזר� בזה שלא החמי+ עיסת�
רק בעזר , ולא היה באפשרי לשמור מחימו+, בשמלה על שכמ�

אלוקי� לא החמי+ ומזה ידע שכל המצוות כול� אי� האד� 
מצה זו שאמרו  והזא� לא שהש� יתבר� עוזרו , אומהעושה מ

פירוש אי� אפשר לאכול מצה שתהיה  שאנו אוכלי� על שו� מה
הלא דבר גדול הוא מאד שלא יהיה בו שו� , משומרת ודאי

י� מצוה זו חשש כלל וכלל אפילו ממשהו חמ+ ואי� אפשר לקי
  , כתיקונה

רצונו  להחמי& בצק� של אבותינו יק� שלא הספועל שואמר 
בעזרינו שלא יהיה  ש� יתבר� הואלומר שאנו סומכי� שה

במצות מצוה שו� חשש כמו שעזר הש� יתבר� את אבותינו 
. הג� שאז לא היה באפשרי לה� כלל וכלל, בצאת� ממצרי�

  )מאור ושמש(
  

וא יצא דור ודור חייב אד� לראות את עצמו כאילו הבכל 
  , ממצרי�

בותינו בלבד אהגדה שלא את ההלא כבר אמר בעל וולכאורה 
ומה ירצה בזה לחזור , ה אלא א� אותנו גאל עמה�"גאל הקב

  דבר זה עוד הפע�
אמרו ראתה שפחה על  )סוטה(' גמל ב"ואמר הפירוש שחז 

  , הי� מה שלא ראה יחזקאל בנבואה
ביציאת מצרי� עד יו� שביעי של פסח שאמרו שירה והנה 

ט שערי� "ימי� וישראל שהיו משוקעי� במ' ק וחלפו עברו ר
, כ הטהרו והלבינו עצמ� ורחצו מכתמיה� על ידי תשובה"כ

  , כ"ימי� למדריגה גדולה כ' עד שזכו אחר ו
ג� כ� על כל איש מישראל להשתדל בימי ' חיוביא רמיוזאת 

וזה שירצה שיזכה ג� כ� להשגות גדולות , כ"הפסח לעלות כ
בכל דור ודור חייב אד� לראות את , ל"על הגדה במאמרו הנ

כאילו , להשתדל בעצמו לעלות ממעלה למלה בקודש עצמו
' כגמ, שזכו אז למדרגות גבוהות מאוד, הוא יצא ממצרי�

  ) אל� כתב בש� ערוגת הבוש�. (ל"דסוטה הנ
  

  ז היו אבותינו "עובדי עמתחילה 
ויתאר באמירת ההגדה של פסח את זה שהיו  למה יספרוקשה 

  , ז"בגנותנו מעלדבר  למה, אבותינו עובדי עבודה זרה
לרופא חולי� שני אנשי� שהיו  שבאו  משלפ "עבאר תיו

' ומחלת� שוה ובבוא הרופא על שכרו חל� עבודתו ביקש מא
  .עשרי� אדומי� ' עשרה אדומי� ומהב

ליקח  הרופא החליט אדוניכי השני מדוע יקרה נפשי ושאל 
  .נו שוהשני אשר חלייהי� משל חברי ימאתי כפל

 �שמחלתכ� שוה הרופא ויאמר טעית בחשבונ� ה� אמת ויע
אבל התרופות אינ� שוות כי התרופות של� עולות ביקרות� 

  .ל חבר�וכפלי� שמ
 �ויאמר ג� זאת יפלא בעיני למה לא יספיקו לי התרופות ויע

מי� וראה נא ילה ה� ישיש אני של חברי והשיב הרופא בחכמ
שרשו� בו כי ג� לאמ� זקנת� היתה לה  הרופא שלי קסבפנ

לה כזאת אשר נשרשה ל� ג� כ� אותה המחלה ולעקור מח
מטבע ההולדה קשה מאד וא� כי שני� רבות נפסקה המחלה 

  ...א� ברבות הימי� התעוררה עוד הפע�
לא כ� חביר� שהוא  .לזאת הוצרכת לתרופות רבות ויקרות 

ושל� מטבע ההולדה א� זה לא מכבר באת לו  ,בריא אול�
הספיקו לו מעט תרופות קלות וכ� קשה ג� לנו ועל כ� המחלה 

תרופות גדולות ונוראות  להוציא לנו מדועה שקושית החול
  .להוציא דוקא ביד חזקה ובזרוע נטויה ולא די תרופות קלות

 �ה לנו מלידה ז וזאת המחלה הית"במצרי� שהיינו עובדי עא
  .ממנה הפטרל מאדה ומבט� ומהריו� אשר קש

שהיה ' אחרי שהזכיר מקוד� חזקת היד כו ג"בעהש "וז
  :במצרי� מפרש ואומר

ידי� אותנו עובדי ו אבותינו מעול� המולתדע מפני שהי 
וקרא לתרח בש� ' עבודה זרה שנאמר בעבר הנהר כו

  ' אבותיכ� וזרוק חוטרא כו
תנו מעבודה זרה בדבר קשה  התרופה להפריש או תההיולזה 

זרוע הו החזקה לחזקת היד כנו בני ישראלקל עד שהוצר
ה וחרדתו עליה� וחרד' ה ומכל מכה ומכה נפל פחד היונטה

  .מאהוזמסלקת את הדמי� ד� ה
כ בנפלאות גדולות ותרופות יקרות דוקא הביאנו אל "וע 

 ).זכרו� אברה�. (אל מת� תורה השלמות הנפש
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  :בליל הסדרהאוירה 
להיות מרוממת כמו שהוא בבתי ע� ישראל צריכה 

צדיקי� מפרשי� כשהב� רואה התעלות . ד"בס
לא יכול להתאפק ושואל אבא יקר ' לילה כיו� יאיר'
איזה שינוי יש בלילה הזה , "מה נשתנה הלילה הזה"

האמרי ר "ק אדמו"מפרש כ. שהנני מרגיש כזה אור
והיה  -"היה כי ישאל� בנ� מחר לאמורו"ל "זצ חיי�

לרומ� , מת להנטותו לתחיה' להפו� האד� ג� וא� הוא בבחי, ולרחק את המיתה
לקבל על עצמו בתדירות עול מלכות שמי� מתו� אהבה , נפש ישראל לחי החיי�

חיות והתרוממות אנא ומרמז הכתוב אשר בעת שמרגיש , ורצו� ובחפ+ לב
  ...ת"להיות מלא חיות והתלהבות אלי� השי, הושיעני להישאר תמיד במדריגה זו

, "אתחנ�' אקרא ואל ה' אלי� ה) "ט, תהלי� ל(ה "שאמר דוד המל� עוכמו 
  , ולכאורה הוא כפל הלשו�

תוקד ' חמימות והתלהבות לה -הבלא דא חמימות, ל"הב' גימ ל"ואהכוונה ל "וי
  .כ"ע. אתחנ�על זה , עתבלבי בכל 

, שנזכה לנצל ימי� קדושי� ומרוממי� אלו לעשות נחת רוח לאבינו שבשמי�ר "יה
  .ו"ונזכה לאכול מהפסחי� והזבחי� בעיר הקודש ירושלי� ת

  
  )057-796-2493 –הערות והארות יתקבלו לרצו� למערכת בפקס ב .נ(
  

        פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�
  אחרו�אחרו�' ' המש� מעמהמש� מעמ

  

שמחה גדולה הוא שבנ� ירגיש כזה הארה עד  -לשו� שמחה
ואשרי , אמור נא עוד פע� ההגדה! אבי היקר: שישאל מחר

ו "ולכ� יש להזהר מאוד ח(הבתי� המנחילי� זאת לילדיה� 
  .ק"ממתיחות בכלל בפרט בליל הסדר ודו

החודש ( א"טני& שלי'ר מויז"ק אדמו"כק של "בדאסיי� 
כזיתא פיסחא "ד מרגישי� שמגיעי� למצב "כשבס): ה"תשנ

י והלילא פקע "ופירש:) פסחי� פה" (והלילא פקע איגרא
איגרא לקול המולת ההמו� מההלל דומי� כאילו הגגי� 

ננצל זאת היטב . מתבקעי� שהיו אומרי� ההלל על הפסח
  .ונתפלל לאבינו שבשמי� מעומק הלב

ה יכולי� "רומ� באהבה למקו� בא� ליל הסדר מ: ק"וזל
סגולת סדר קדוש לקרב את החיי� . לקנות אהבה לכל השנה
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  'בית יוס!'� ערו� ומחבר השולח א"זיע ק מר� רבינו יוס! קארו"הגה
  )ה"של( ג ניס�"א ייומא דהילול

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

  )ח"תשנ(נה הלכות שו\מתנה מועטת - י�'ר יצחק יונה טורצ"רבי אליעזר צדוק ב –
  )ה"של(ר אפרי� קארו "ע ב"השו' רבינו יוס� הבית יוס� ב – ג ניס�"י' יו� א

  )ס"ש\ח"שנ(ר חיי� "ב' � הק"רבי משה האלשי
  )ו"תרכ(צמח צדק ' ר שלו� שכנא ב"רבי מנח� מנדל מלובביטש ב

  )ו"תרמ(ר חיי� מסטנוב "רבי יואל משא+ ב
  )ר"ת(ני+ 'חיאל מיכל מסטרוזירבי  –
 - ד לונשיט+"ר חיי� אב"ד קרעשטי� ולעסלא ב"אב] רבי לייב חרי�[בי אריה לייב קרא ר

  )ז"תקנ(אבני צדק על שיר השירי� , ת"איל המילואי� עה
  )ב"תקצ(החוזה מלובלי� ' תל -ד ווארשא"ד קונסקוולא וראב"רבי אברה� אביש אב

  )ה"תר(ר אליעזר ליפמ� "רבי אשר ישעיה מרופשי+ ב
שארית ' ב - ש"� א"הייטב לב ומהר' תל - ר יצחק משה"ד רעטיאג ב"ט אברבי יעקב פאנע

  )ט"תרנ(יעקב 
אורחות המשפטי� ' ב ב"ד ייטב לב ב"+ מריסקווא אב"ר אליהו כ"רבי אברה� שלמה ב

  )ה"תשל(ועוד 
  )ט"תכ(קיקיו� דיונה ' תאומי� ב' ר ישעי"רבי יונה ב  -

  )ג"תקנ(ר משה "הרב דחייטי� מבראד ב -רבי שמואל שמעלקא רוקח
ר צבי הירש "ד גאלינא ב"ד בראד ומלפני� אב"רבי יוס� מאיר קראסניפאלער אב

  )ה"תקע(ש מניקלשבורג "יד המאיר תלמיד ר - ד ביאליקמי�"אייזנשטיי� אב
מ "ר' ש מדאראג ותל"חת� האמ -ר אברה� אליעזר"רבי זאב וואל� ציטרא� רב דאראג ב

  )ז"תרפ(מדעעש 

  )ג"של, א"ב(ה "ולאה אמנו עלוי ב� יעקב אבינו  –
  )ז"תט' ה(ד ווערשנא "בכושרות אב' ר יוס� יאברובר מחל� ב"רבי אפרי� ב

  )ה"תקע(יד המאיר ' ר צבי הירש מברודי ב"ב ד בראד"אב רבי מאיר
  )ס"תש(וש� דר� ' י חברו� ב"ר אברה� ברוידא ר"רבי שמחה מרדכי זיסקינד ב

  )ג"תל(י ילקוט ראובנ' רבי ראוב� הכה� מפראג ב –
  )ד"תרל(דברי ירמיהו  -ד וערבוי ואיהל"ר בנימי� וואל� לעוו אב"רבי ירמיהו ב

  )ה"תרמ(ל ירנובטשער מרדכי המגיד מ"ב ארירבי יצחק מסקוו
  )ג"תשמ( הבאבא סאלי ר ישראל"ב מאשדוד רבי מאיר אבוחצירא

  )'דא "ה(ס "יד רמה על הש' ר טודרוס הלוי אבולעפייא מטולידו ב"רבי מאיר ב –
  )ד"שע(ע על חוש� משפט ועוד "הסמ' ר אלכסנדר הכה� כ+ ב"רבי יהושע ולק ב –

  )ב"לתק(ר יעקב מקארלי� "רבי אהר� הגדול ב
  )ג"תר(ר ברו� "נא בטשערבי שלמה יהודה לייב מלענ

  )ג"תש(ד "תוצאות חיי� הי' ב  - ר אברה�"ב ד"מנח� זעמבא מפראג הי ש רבי"נעקה
  )ח"תשמ(ר ישראל חיי� "ינקא ברבי יעקב יוס� ווייס מספ

  )ב"תשס(ר שלמה זלמ� "רבי שמואל אלכסנדר אונסדורפער ב
  )ח"תשצ(הגאוני� ' ראש ישיבת פומפדיתא סו� תק, ר שרירא גאו�"ב גאו� רב האי –

  )ו"תשס(ס "מגיד חדשות על הש, ת מגיד תשובה"שו -רבא תוניס'ד ג"רבי חנינא בוגיד סעדו� אב
  )ה"תר(מראה יחזקאל ' פאנעט מקרלסבורג בר יוס� "רבי יחזקאל ב

  )ט"תקנ(' ט הק"ד באר מגדולי תלמידי מר� הבעש"ר ישראל אב"ס ב'רבי דוד לאהק –
  )ד"תרפ(ט "מלבוש לשבת ויו -ר סנדר ליפא מזידיטשויב"רבי יששכר דב בעריש ב

  )ט"תשכ(אל� התורת ' ד שפרא� ב"אב, ר גרשו� פוז�"רבי שמעו� ישראל ב
  )ז"תפ(פרשת דרכי� , משנה למל� -ר שמואל רוזאניש"רבי יהודה ב ]אסרו חג[ -

ק רבינו דוד מלעלוב "ר הזק� מוורקא ותלמיד מר� קוה"האדמו -ר שמעו� מזאלושי�"רבי ישראל יצחק קאליש ב
  )ט"תרס(ר ישראל "רבי גדליה ממאלי� ב     )ח"תר(א "זיע
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  תולדותיומ
בילדותו , ח בטולידו שבספרד"רמ'נולד בשנת הרבינו 

' ר הגאון התבלט בכישרונותיו הברוכים בבית המדרש של
בשנת הגירוש עזב עם  ,יעקב בי רב מגדולי הרבנים בספרד

ו נאלץ "רנ'אבותיו את ספרד והתיישב בפורטוגל ובשנת ה
נשא , המשיך לאדריאנופול. שוב לעזוב ועבר לקושטה

. חיים אלבלג וניהל ישיבה גדולה' לאישה את בתו של ר
בנים 'ראתיים 'מ: ראשי תיבות –" מרן"כונה בשם  30גיל ב
 .סמך'נ

בו הוא " בית יוסף" 'הק החל לחבר את ספרו ד"לבגיל 
אשר  בינור –כ כדעת רוב הדעות מבין השלושה "פסק בדר

 ביור) ם"הרמב(משה בן מימון  בינור, )ש"הרא(בן יחיאל 
ו החליט לעלות לארץ "רצ'בשנת ה). ף"רי(יצחק אלפסי

שלמה  ביאל ולאחר מסע של כשנה יחד עם ידידו רישר
 .ז"רצ'אלקבץ הגיע לצפת בחודש אלול ה

היה . יצחק סבע' שני נשא לאישה את בתו של רבזיווג 
מונה לראש , יעקב בירב' אחד מהארבעה שהסמיך ר

רב סייע לו להשלים את  יעקב בי ביהישיבה בצפת ומורו ר
  ". בית יוסף" 'הק ספרו
יוסף קארו חיו שלושה  בינושבדורו של ר כתב 'הק א"החיד

ומן השמים " בית יוסף"שהיו ראויים לחבר ספר כעין 
יוסף קארו יחברהו היות והצטיין בענווה ' הסכימו שר

שנה מאז החל לכתוב את  20 –ב כ "ש'בשנת ה. יתירה
ספרו הושלמה המלאכה ואז החל לחבר על יסוד ספרו את 

ירב עזב את צפת נבחר יעקב ב' לאחר שר". השולחן ערוך"
ו כרבה הראשי של צפת והמשיך לכהן גם כראש בינר

שם , בפרוץ המגפה בצפת ברח לכפר בירייה. הישיבה
יתגבר "אותו התחיל במילים " השולחן ערוך"הדפיס את 

יוסף בן אפרים "שעולה כמניין  )846גימטרייה " (כארי
 ".קארו
ות השמים נשלח אליו המגיד המלאך שגילה לו סודמן 

ופירושים חלק כנבואה וחלק כביאור שיטות הראשונים 
, ם"הרמב רבינו ואמר לו שזכה לכוון בעניינים שונים לדעת

שמסכימים , ם שמח שהוא ירד לסוף דעתו"שהרמב
  ...במתיבתא דרקיעא על פסקיו ושהפסק אמת ויציב

איזה , יעץ לו בחייו הפרטיים כגון בעניין נישואיוהמגיד 
כוונותיהם של אנשים עמם הוא , דיושמות להעניק ליל

נתן לו עצה לעצירת , מנע ממנו לדבר עם אנשים, נפגש
 א"זיע י"רשב א"התנ גשמים להקיף שבע פעמים את קברי

וגילה לו שהם שמחים כאשר הוא קורא  בנו אלעזר' ור
שיזכה להעמיד תלמידים הרבה יותר  כוריבוכן  ". זוהר"

 חמש מאותשך ממה שהעמידו כל אחד מן החכמים במ
יזהירו כזוהר , שנה מאותו יום ושתלמידיו יפרו וירבו

צאו מהם גדולים מורי יהרקיע וכזוהר השמים לרוב וי
 .הוראות

מגדולי הרבנים ופוסקי ישראל בכל  שהיה יוסף קארו בינור
בכל מקום אליו הגיע  ,הדורות פתח ישיבה גדולה

ו בשמים הכריז. תלמידים רבים באו ללמוד תורה מפיו
, מאן הוא גברא דמלך מלכי המלכים חפץ ביקרו': עליו

הא הוא מחברא רבא , האי הוא תנא סבא דארץ ישראל
  .'דארץ ישראל

  'הקספריו 
יוסף קארו שלשה חכמים ' ן ר"שהיו בדורו של מרמסופר כ

זכה  כידוע אך .שהיו ראויים לחבר ספר כזה, בשם יוסף

, מסופרכמו כן . תנותו הגדולהולכך רבנו בגלל ענו
שאחד מהחכמים הגדולים בטורקיה גזר על 

כי הוא " בית יוסף"תלמידיו שלא ילמדו בספר 
כי התלמידים יסתפקו בספר  ,ממעט את הבקיאות

אותו חכם גדול כשלמד . זה ולא יסתכלו במקורות
עם תלמידיו בספר הטורים נעלם ממנו המקור 

בית "אמר לתלמידו לעין בספר . ההלכות לאחת
בזה ראה . ה מצא שם את המקור מפורשוהנ" יוסף

 ומאז והלאה התיר,אותו רב רמז ואות מן השמיים
 "בית יוסף"לתלמידיו ללמוד בספר  ואף הורה

ל נקרא "ן רבי יוסף קארו זצ"ספרו השני של מר".
ארבעת "פ סדר הספר "והוא ערוך ע" שלחן ערוך"

- הוא מעין קיצור ספרו" שולחן ערוךה" "הטורים
 ."יוסף-בית"

ל "ן רבי יוסף קארו זצ"חיבור גדול נוסף של מר
" משנה תורה"על " כסף משנה"הוא ספרו 

בטיח לו בין השאר שחיבוריו ה" המגיד", ייו בלימודיו ובדרכי ח
 .יתפשטו בכל תפוצות ישראל ושהוא יזכה להיות רבן של כל ישראל

שעלה למוקד בגלל שיבתו ( לכוושלמה מ' ר המקובל פתו שלישר
על כך . ע"ייוסף קארו ז' ן ר"השפיעה הרבה על מר )ל"ליהדות ואכמ

כל בקשותיו וכל  שאם ימלא נומעידים גם דברי המגיד המבטיח לרבי
שזכה לכך  כמו, כעולה תמימה' מצוותיו יזכה גם להשרף על קדושת ה

שמסר נפשו בשמחה ובהתלהבות על קידוש שמו , לכוושלמה מ' ר
 מה גדולים היו בני הדור ההוא שראו זכות לעצמם במיתה על. הגדול
 !יתברך-שמו-קדושת

  המגיד של רבינו שירד מן השמיים למקובלים
המרכז , יווןשבמדינת סלוניקי : ג  המקום"שנת רצ שבועותליל 

. ספרדי הגדול והמפואר אליו הגיעו רבים ממגורשי ספרד-היהודי
בית "וה" שולחן ערוך"מחבר ה, באותה עת חי במקום רבינו יוסף קארו

באותו לילה . קודם שעלה לגור בצפת שבארץ ישראל, על" יוסף
ובל רבי שלמה הלוי ביניהם המק, התקבצו סביבו חבורת מקובלים

ולאחר סדר לימוד מיוחד התגלה , "לכה דודי"אלקבץ מחבר הפיוט 
  .שדיבר מגרונו של רבי יוסף קארו, אליהם מגיד משמים

, המופלא הזה נמצא באגרת שכתב רבי שלמה אלקבץהסיפור 
שני "בספרו ' ה הק"השל –והועתקה בספרו של רבינו ישעיה הורוויץ 

גדולת מעלת "סיפור זה מלמד על ' ה הק"לפי השל". לוחות הברית
ה לבלתי נדום רגע אחת מדביקות "איך שחביב לפני הקב, זאת הלילה

  ".התורה
ש אלקבץ כותב במפורש שיש "ור, יש בה הרבה סוד ומיסתוריןהאגרת 

דעו : "וכך נפתחת האגרת. בה דברים שלא יכל לגלות ורק רמז עליהם
) נטריה רחמנא ופרקיה(ו "נר) ורבינו יוסף קאר(לכם כי הסכמנו החסיד 

ואני עבדו ועבדיכם מהחברים לעמוד על נפשינו ליל שבועות ולנדד 
וזהו ... ל כן עלה בידינו כי לא הפסקנו רגע-שינה מעינינו ותהילה לא

ש אלקבץ את "וכאן מפרט ר..." הסדר שתיקנתי וסידרתי בלילה ההוא
, ים וכתוביםנביא, שכלל קטעים מן התורה, כל סדר הלימוד שלהם

וכל זה באימה . "מגילת רות ומגילת שיר השירים, משנה וגמרא
  ".וביראה בנגון בטעם לא יאומן כי יסופר

ובעת שהתחלנו ללמוד המשנה ולמדנו . כך למדנו על דרך האמתואחר 
ו "שתי מסכתות זיכנו בוראנו ונשמע את הקול המדבר בפי החסיד נר

ם היו שומעים ולא מבינים והיה וכל השכני, קול גדול בחיתוך אותיות
הנעימות רב והקול הולך וחזק ונפלנו על פנינו ולא היה רוח באיש 

, והדיבור ההוא מדבר עמנו, לישא עיניו ופניו לראות מרוב המורא
ידידי אהובי שלום , שמעו ידידי המהדרים מן המהדרים: והתחיל ואמר

לעטרני אשר שמתם על נפשיכם ... אשריכם ואשרי ילדתכם, לכם
ואני , בלילה הזה אשר זה כמה שנים נפלה עטרת ראשי ואין מנחם לי

, ועתה החזרתם עטרה ליושנה, מושלכת בעפר חובקת אשפתות
התחזקו ידידי התאמצו אהובי שמחו ועלצו ודעו כי אתם מבני עליה 
וזכיתם להיות מהיכלא דמלכא וקול תורתכם והבל פיכם עלה לפני 

וכמה רקיעים עד שעלה ומלאכים שתקו ה ובקע כמה אוירים "הקב
ה שומעים את "ושרפים דממו והחיות עמדו וכל צבא מעלה להקב

... המייסרת את האדם באתי לדבר אליכם ´קולכם והנני המשנה הא
ואל תפסיקו הלימוד כי חוט של חסד משוך עליכם ותורתכם ערבה 

רבות את כל הדברים האלה דבר אלינו ושמעה אזנינו ו... ה"לפני הקב
  ".כהנה וכהנה מענייני החכמה כמה וכמה הבטחות גדולות

וכולנו געינו : "אלקבץ ממשיך לתאר כיצד חשו למשמע הדבריםש "ר
בבכיה מרוב השמחה וגם בשמענו צרת השכינה בעוונותינו וקולה 
כחולה המתחננת אלינו ואז נתחזקנו עד אור הבוקר ולא פסק גירסא 

  ...".מפומנא בגילה ורעדה
ואילו , מספר כי בלילה הראשון היו בני החבורה רק שבעה אנשיםש "ר

כאשר שמעו את החזון . שלושה מהם הלכו לישון ולא השתתפו עמהם

שבו הוא מברר ומגלה את מקורותיו . ם"להרמב
יוסף קארו  בינור .ם לפסקיו ולהכרעותיו"של הרמב

אף על פי , עסק גם בקבלה ונחשב גם למקובל
המובאים למעלה אין כמעט , יםשבחיבוריו הגדול

 .ודהס- לתורת-זכר

מגיד "בשם ה' שנק ספר קטן ונפלא  כ חיבר"כמו
בו הוא מספר , שכולו מלא דברי קבלה" מישרים

. שכתב רבי יהודה הנשיא" המשנה"על ספר 
מעין נשמת " מגיד"שנתגלתה לו בדמות 

מגלה לו סתרי  ,נושהייתה נגלית לרבי, "המשנה"
תורה מייסרת ומוכיחה אותו ומדריכה אותו 

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

  ''דד' ' המש� בעמהמש� בעמ

  וו""בצפת תבצפת ת  וציונווציונו' ' וק� רבינו הקוק� רבינו הקדידיתמונת תמונת 
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  057-796-2493: וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת להארות הערות

        פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�פרקי חינו�

        הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� הרב שמואל שטר� 
        מחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכימחנ� ויוע� חינוכי

דבר (רבינו ששימש בימי המילואי� בחלוק לב� 
  )אהר�

והיה "ובלילה זה , בגדי לב� כמו בגדי כהונה* 
כול� יתעלו ירוממו ) ב, ה כדישעי" (כע� ככה�

' צ ר"הגה. (ויגביהו עצמ� יחד ככה� משרת
�  ).יונת� שטיי

לפנינו האבא המחנ� המצווה לבניו , כ�א� 
ה וכה� "ולביתו אחריו ע� כוח של משה רבינו ע

גדול המשרת לפני ולפני� כמה זה מחוייב 
לגלות אחריות אשר לפנינו בליל קדוש ור� 

  .ונישא שלילה כיו� יאיר
  

  הלילהקדושת 
קדושת : "'ה הק"השלמפורס� דברי וכבר 

הלילה הזו וכל הדיני� הנוהגי� בו קדושה רבה 
, ת וקדשנו במצותיו"במאוד כי אז בחר בנו השי

כ ראוי להאד� להיות נזהר שלא ידבר בלילה "ע
זו שו� שיחה משיחת חולי� ויזהיר בני ביתו על 

אות נר מצוה ' ה הק"של. (ש ותרוו נחת"עיי - זה
  ). כט

) �שכל דברי� אלו צריכי� להיות בשמחה כמוב
ולהסביר לה� אי� , לדבר לילדי�, וטוב לבב

ב היא מצוה "ולענות יפה לב, נקרא שיחת חולי�
רבה והיא חינו� גדול כשעוני� בשפה ברורה 

בזמ� ) וכל ערו� יעשה אותו בדעת, ונעימה
נכו� להבהיר במשל את ' ליל הסדר'קדוש כמו 
שת הלילה כיו� יאיר שידעו אשר גודל וקדו

  .לפנינו ודברי� היוצאי� מהלב נכנסי� ללב
כי כ� הוא מקובל בלעלוב שאי� נוהגי� אמנ� 

אחת יש והוא שלא " קפידא"ורק , בקפידות
מ בחג הפסח שאני דאיסורו בכל "מ, להקפיד
ז "וכל המחמיר שלא להקפיד יותר הרי, שהוא

לא ובוודאי שהאמור הוא בוודאי ש, משובח
', להקפיד על בני ביתו וזרעו אשר ברכו ה

מחובתינו להנחיל הכל לילדינו בשמחה 
  .ק"ודו. וסבלנות ובטוב לבב

ד בקצירת האומר כמה מהסגולות "בסנזכיר 
הלילה שבו : הנפלאות הטמוני� בליל הסדר

ה -וי, יצחק אבינו ביר� את יעקב אבינו כידוע
ילה הל. זכות אבות יג� עלינו לעד ולנצח נצחי�

שהשמי� פתוחי� ואבינו שבשמי� משתעשע 
  .בעבודת ע� ישראל

  
 �  :הב� שואלוכא

 *�א אומר שכא� יכול "זיע הבית אהר� מקארלי
כל בר ישראל לשאול ולבקש מאביו שבשמי� 
כל מה שצרי� ולקבל חיות על כל הדברי� 
. בלילה זה ולהשיג מה שלא עמל ויגע על זאת

יציי�  אולי כדאי להניח פתקא קטנה ובו(
  ). ל"משאלותיו וד

הנני מרגיש כחובה לפרס�  :'ונצעק אל ה* 
ק "שכ) ג"תשס(מהקונטרס ליל התקדש החג 

א מעורר כל שנה ושנה "ר מערלוי שליט"אדמו
כי בליל " :ל"א בזה"זיע ק מאפטא"ההש "מ

, "אלוקינו' ונצעק אל ה"הסדר בזמ� שאומרי� 
כל משאלות לבו ברוחניות ' יכולי� לבקש מה

  .שמיות וג
, למסובי� שכל אחד יבקש משאלות לבוואמר 
את ' כ ביר� את המסובי� שישמע ה"ואח

בקשתינו וימלא משאלותינו לטובה ולברכה 
  ) היודע מקור הדברי� ישלח בבקשה למערכת(

*  
נבוא אל , נל� א� בעקבות אלו הצדיקי�אנו 

המל� בהיותו קרוב אלינו כי לא כל העיתי� 
  .אמ� ואמ�שוי� ונפסל כל מילי דמיטב 

    לאהלאהלאהלאהב� יצחק יצחק יצחק יצחק לרפואת 
  'שיחי

 סעידהסעידהסעידהסעידהב�  אהר�אהר�אהר�אהר�והרב 
ש "א לרפו"שליט
ימי� ושני�  ואריכות

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
זיידל אברה� אלעזר זיידל אברה� אלעזר זיידל אברה� אלעזר זיידל אברה� אלעזר ח "הרה

משה משה משה משה ח "בהרה מנח� מנדלמנח� מנדלמנח� מנדלמנח� מנדל
  ל"ז אהר� יוס אהר� יוס אהר� יוס אהר� יוס 

ע יו� שביעי של פסח "נלב
  ב"תשנ

  .ה . ב . צ . נ. ת 
ידידינו היקר  י נכדו"הונצח ע
אלימל� אלימל� אלימל� אלימל� צבי צבי צבי צבי ר "הרוהנעלה 

  ו"הי ליפשי�ליפשי�ליפשי�ליפשי�
 

  אגרת מלב אל לב
הנות� חיזוק לימי� אלו  –שנתקבל במערכת ' שיחי' אי מחנ� "שנכתב עמכתב 

המחנ� \ראוי וכדאי במש� חג הפסח שהאבא" (פרקי חינו�"וראוי לנכו� למסרו ל
  .)'יקריא זאת לילדיו היקרי� שיחי

  חג החירות - הפסחחג 
הגיע העת והחור� . כל אחד ואחד בשמו יבר�, היקרי� החשובי� לי במאודלתלמידי 

וראוי להתבונ� במקצת בי� על ". חג החירות -חג הפסח"ל, ה קצרהיוצאי� למנוח, עבר
  .למע� נדע מה עלינו לעשות בהמש�, העבר וה� על העתיד

 �להתעלות במסילה העולה " שטייגע�"הא� ניצלתי את החור� בלעשות  הנפשחשבו
השיעורי� עברו כהוג� בהקשבה , הא� ניצלתי את הזמ� כל שבוע ושבוע,  ל-לבית א

לא הסתובבתי לחברי� , וללא התעסקות בשעת הלימוד, א פטפוט באמצעמלאה בל
, הבנתי כל שבוע מה שלמדו, סיכמתי את הלימוד, חזרתי על הנלמד, בשעת הלימוד

כיצד התנהגתי בלימודי� , בי� אד� למקו�, כיצד הוא התנהגותי בי� אד� לחבירו
יכי� ביתר שאת וביתר ממש, וכמוב� א� התשובות חיוביות, רגע של התבוננות, צ"אחה
  .ט"הסיפוק של הצלחה תלווה לקי+ הבעל. עוז

לא ניצלתי מספיק , לא חיובית אלא שלילית, א� חלילה והרגשה היא של החמצהאבל 
בשקלא , הייתי יכול יותר וחבל" שטייגע�"הזמ� והייתי מבי� אלו שהפסידו חלקי� ב

כדבעי ועכשיו יש צביטה בעת השיעור לא הקשבתי ולא השתתפתי , וטריא לא ניצלתי
  .חבל חבל על החור� שנתבזבז לריק, בלב
הזמ� של בדיקת חמ+ שרומז ליצר הרע שבודקי� בחורי� ובסדקי� היכ� הוא משתלט זה 
ק "התוה, "אי� ביעור חמ+ אלא שריפה" 'א הק"החידאומר , מתי הוא מפריע לי. עלי

ר אלא "רו� את היצהאי� אפשרות לש. ר"אלא היצה  -נמשלה לאש אי� ביעור חמ+
  .באש של תורה

לעתיד החלטה חזקה שמהיו� והלאה הנני משתנה הנני משהו , העיקר הוא הקבלה 
כל מטרת , "תעבדו� את האלוקי� על ההר הזה"תכלית יציאת מצרי� בעבור . אחר

זה הוא הזמ� הנכו� וא� לא , ק"ה רצה שבני ישראל יקבלו התוה"יציאת מצרי� שהקב
  , עכשיו אימתי

עבודה זרה מתחילה עובדי ", פירשתי לכ� כשלמדנו הגדה של פסח: יקרי�תלמידי� 
וא� ' מלשו� רצו� מל" אבותינו" - "היו אבותינו במצרי� ועכשיו קרבנו המקו� לעבודתו

עובדי "מתחלה בהתחלה ובפרט בשנות הנעורי� שזה התחלה ' לא תאבה הנערה וכו
' כי מרגישי� ליד הגמ, נו זרה לדאבו� הלבהיא ל' העבודת ה, "עבודה זרה היו אבותינו

כי זה פעולת , לא לשיפור המידות, כמו לאיש זר שאי� חשק לא לתורה לא ללימוד' הק
פ ש� "ע(לבזבז בשטויות שנות הנעורי� וחבל " שטייגע�"היצר הרע לא לתת 

  ).משמואל
שלא " ואל ישעו בדבר שקר"שיעבדו קשה " תכבד העבודה"ר אמר "היצה -פרעה 

כל שנה ושנה , ת זמ� להתבונ� והזדמנות"בחג הפסח נות� לנו השי, יוכלו להתבונ�
. 'עכשיו אפשר להתקרב לה, "ועכשיו קרבנו המקו� לעבודתו" הגדה של פסחאומרי� ב

קבלו על עצמכ� , "ורוממתנו מלכנו לעבודת�"נצלו תלמידי� הזמני� האלו של 
ובפרט שמיד הפסח מתחילי� , "תוהבא ליטהר מסייעי� או"להתחזק להתחיל ד� חדש 

כל ימי� קדושי� אלו ה� ' קבלת התורה' -'חג השבועות'לספור ספירת העומר בהכנה ל
שלא נהיה כאותו אחד שהמל� חפ+ ביקרו ופתח לו , רצו� אחד גדול שאפשר להתקרב

 �אוצרותיו ואומר לו קח ליד� ללא מחסומי� ללא גבולות תמלא כלי� בזהב כס
ואותו שוטה במקו� לקחת כשהאוצר פתוח ביזבז זמנו ולקח דברי מאפה ' ויהלומי� וכו
וכשנסגר האוצר זרקו אותו מש� ובא הביתה בידיי� ריקות וצעק ומרט ', ממתקי� וכדו

כ ימי� יקרי� אלו "כמו, שערות ראשו וכל ימיו הצטער שלא ניצל הזדמנות פז זו
נות להשתנות להשתפר ה פותח שעריו ומקבל כל יהודי ויהודי ונות� הזדמ"הקב

  .ואל נהיה כאותו שוטה שפיספס הכל, ולהתייעל
יו� יו� נקו� . ה"נתחיל ד� חדש ע� החלטות איתנות בעז, ר"ה נתגבר על היצה"בעזאנו 

, נתפלל כמו שצרי� כמו שאבינו שבשמי� רוצה שנתפלל אליו, בזריזות לתפילה בזמ�
אי� פטפטת או , בקשב רבניכנס לשיעור בדר� אר+ ונקשיב ', נאכל ונבר� לה

בהפסקות נתנהג בי� אד� לחבירו כמו , אי� הסתובבות רק נלמד כמו שצרי�, התעסקות
  .ש"ר לבורא יתב"תמיד רק נחשוב לעשות נח. ק רוצה שיתנהגו"שהתוה
למותר לציי� שימי� אלו יש הזדמנות לעזור בבית שזקוקי� לעזרתכ� בקיו� : ולסיו�

שהוא כלי מחזיק ' לאחי� ואחיות כי גדול השלו� בעיני הולוותר , מצות כיבוד אב וא�
  ".יבר� את עמו בשלו�' ה"כל הברכות ו

וקי+ , פסח כשר ושמח חג חירות מהיצר הרע והשתעבדות רק לתורה הקדושהחג 
  .µòìôí. ט"אגוט שבת ופרייליכע יו. בריא

 

  'ב -בנושא ההכנה לחג הפסח
  

  'מי� שלנו'הפנימיות בעבודת 
מעשה עשו עני� גדול  אצל חסידי� ואנשיכידוע 

ג� זה הזמ� ... 'מי� שלנו'בהליכה לשאיבת 
שאפשר לומר איזה אימרה שיכולה לקרב 

ק "וכ� מסופר ידוע עבודתו של כ, לבבות
בלהט ובאש ובכל עת  מגור פני מנח�ר ה"אדמו

', מי� שלנו'ל' ובכל זמ� היה מעורר לעבודת ה
היה מקדי� בזריזות כדרכו בקודש והסביר פע� 

כמצות אנשי� 'ות המצוה שלא יהא משמע
מי� הנשאבי� "בלי כוונה וכה אמר ' מלומדה

ובכל זאת כשה� , בזמ� שבו מותר לאכול חמ+
נשמרי� מחימו+ ה� המי� הכשרי� לאפיית 

כ� ג� יהודי צרי� תמיד להשתדל "! מצה
עליו לקדש עצמו במותר , ולהתמודד ככל יכלתו

 - �מלאכי' בשמי� הרי לא חסרי� לה, לו כא�
כ� חיו וכ� . והדברי� כדרבונות נכנסי� ללב

ה ע� תפילה נשתדל להעביר "נשמו ואנו בעז
  ... תפילה זו ג� לדורות הבאי�

  
  באכילת חמ& בערב פסחהעבודה 

כשאוכלי� הפת שחרית לפני גמר זמ� ' אפי
 אמרי חיי�ק ה"אכילת חמ+ אפשר להזכיר שכ

' ל אמר על סעודה זו שמרגיש הוא בחי"זצ
אלו שזכו לראות . כ"המפסקת בעריו הסעודה

סעודה זו אמרו שהרגשות והבכיות היו דומות 
ג� עבודת בדיקת . כ"לסעודה המפסקת בעיו

על כ� חשובה  -ת"ר הוא עבודת עשי"היצה - חמ+
וכ� ג� הזמ� . אז סעודה זו כסעודה המפסקת

שהולכי� לבער חמ+ ואפשרי ומוכרח לנצל 
  .הזמ�

ואמרו : "א"א זיע"ידמדברי גאו� עוזינו החנצטט 
על דר� שאמרו , "אי� ביטול חמ+ אלא שריפה"
א� אי� , בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלי�"

" את� נמסרי� בידו -את� עוסקי� בתורה
לומר שאי� אמצעי אחר להנצל , :)קידושי� ל(

לרוקח מומחה , למה הדבר דומה משל! מידו
, שהמציא מרקחת סמי� מועילה, שאי� כמותו

טל ממנה מעט יותר מכשיעור עלול שהנו
אלא שהודיע שיש למהר וליטול , להסתכ� ולמות

תרופה פלונית ואז יבוטל ארס המרקחת 
התבלי� היחיד המבטל את הארס ה� . הראשונה

הימצא מי שיעלה על לבו להינצל , דברי התורה
וכי ! הלוא סכל גמור הוא? מבלי לעסוק בתורה

י לעמוד על יודע הוא מהות היצר וכוחותיו כד
ובוראו העיד כי התורה בלבד היא , סוד ביטולו
  "!העצה כנגדו

כל ' אפי, שנזכה לבדוק החמ+ ולבער החמ+ר "יה
שהוא לא יישאר בקרבינו ונזכה לאכול 
מהפסחי� ומהזבחי� בזאת השנה בעיר המקדש 

ע 'א פרייליכע או� א כושר. אמ�, ו"ירושלי� ת
  . פסח

  
  :הסדרליל 

על לבישת הקיטעל בליל טעמי� נאמרו הרבה 
הסדר בסייעתא דשמיא נצטט כמה מה� 

  :למדורינו זה
כותב כי בלילה הזה הוכשר  החת� סופר* 

וכא� גילתה לנו ', להורות הבני� ולחנכ� בדר� ה
תורה גודל החיוב המוטל על האב לצוות את בניו 

ולמע� הישמר מחשש ' אחריו לשמור דר� ה
יעשה  כי למענו, שיתעצל בדבר בזכרו� זה

עת ילבישוהו [ולטובתו עת יבוא יומו האחרו� 
  .ויהא נצטר� לבניו] בלב�

כ "ע, בליל זה אנו נכנסי� לשמש בקודש פנימה* 
לובשי� חלוק לב� דוגמת מה שמצינו במשה 

  ''וו  ''המש� בעמהמש� בעמ

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
  האשה החשובה

  ה"ע שמואל דודשמואל דודשמואל דודשמואל דוד' בת רשרה שרה שרה שרה מרת 
  ה"ב ניס� תשס"נפטרה י
  .ה . ב . צ . נ . ת 
י בנה ידידינו מזכה "ע הונצח
� ב"בב' בהפצת הגליו� הק הרבי

   והסביבה
 ו"הי שמואל דוד פרנקפורטשמואל דוד פרנקפורטשמואל דוד פרנקפורטשמואל דוד פרנקפורטר "הר

        לעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמתלעילוי נשמת
 האשה החשובה והצדקנית

אשר כל ימיה שמרה על טוהר 
ויהללוה בשערי� , לשונה

  מעשיה
רחמי� רחמי� רחמי� רחמי� ה בת "ע כרמלהכרמלהכרמלהכרמלהמרת 

שיחיו ומתנה סלימה שבתי ומתנה סלימה שבתי ומתנה סלימה שבתי ומתנה סלימה שבתי 
  לאור� ימי� ושני� טובות

 �נזדככה ביסורי� קשי� ומרי
  ד"ונפטרה ערב פסח תשס

  .ה . ב . צ . נ . ת 

 

מכו� , יפ קופי'לדפוס צ
פקס \צילומי� דיגיטלי טל
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  ב"ב

  פסח כשר ושמח
תודה על המסירות ללא 
  גבולות על כל צעד ושעל

ועל השיתו  פעולה לאור� 
זכות הרבי� תלוי . כל הדר�

�  .בכ
³×þ¼ôí 

" זכרו תורת משה"מערכת 
נציגיו , חלת לכל לומדי הגליו�מא

  ותומכיו די בכל אתר ואתר
ולכל אחינו , ש היקרי�"לכל אנ

בית ישראל בכל מקומות 
�  .מושבותיה

חג כשר חג כשר חג כשר חג כשר , , , , � פסח� פסח� פסח� פסח''''� פרייליכ� פרייליכ� פרייליכ� פרייליכ''''א כשרא כשרא כשרא כשר
        ושמח לכל בית ישראלושמח לכל בית ישראלושמח לכל בית ישראלושמח לכל בית ישראל

על על על על     ננננ""""בלבלבלבל    הההה""""זזזזו� הבא יופיע בעו� הבא יופיע בעו� הבא יופיע בעו� הבא יופיע בעגליגליגליגלי((((

 'על פר נ"בל ה"זו� הבא יופיע בעגלי
� קדושי


