
חג הפסח

בס"ד

צוויי און דרייסיג ברכות ביים סדר-נאכט 
"ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶזה"

הרה"צ רבי שמואל הומינער שרייבט אזוי:
דעם  אין  זאגן  צו  זוכה  מיר  זענען  ברכות  וויפיל  זעה  און  "קום 
ביי  ברכות  זיבן  שמע,  קריאת  פון  ברכות  פיר  נאכט:  היייליגן 
קידוש,  ביי  ברכות  דריי  הלל,  פון  ברכות  צוויי  עשרה,  שמונה 
בורא פרי האדמה אויפן כרפס, אשר גאלנו, דריי מאל הגפן – 
על  קידוש,  פון  כוס  די  אויסער  כוסות  דריי  אנדערע  די  אויף 
פיר  מרור,  אכילת  על  מצה,  אכילת  על  המוציא,  ידים,  נטילת 
ברכות פון ברכת המזון, מלך מהולל בתשבחות, די ברכה מעין 
שלוש, ברכת המפיל, סה"כ זענען דא צוויי און דרייסיג ברכות. 
אומשנעלסטן  ווי  אויפבויען  וועט  אויבישטער  דער  ווען  און 
דעם בית המקדש וועלן מיר זאגן נאך צוויי ברכות: 'על אכילת 
הזבח' - אויף די חגיגה פון י"ד, און 'על אכילת הפסח' – אויפן 

'מצוות בליל הסדר' אות עגקרבן פסח".

קומט  ברכות  די  פון  עטליכע  אז  ארויסברענגען,  דא  מ'דארף 
אויס זיי זאגן נאר איינמאל א יאר, דעריבער איז זיכער אז עס איז 
פאסיג מ'זאל זיי זאגן ווי עס דארף צו זיי ווען איינער ענטפערט 

אויף זיי אמן (ראה זוהר עקב רעא א).

מצה אן קיין 'שבע ברכות'
"ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא"

עסט  וואס  דער  חז"ל  צו  גלייכן  עי"ש)  א  י  (פסחים  ירושלמי  אין 
און  חופה,  קיין  אן  חתונה  האט  וואס  דער  צו  פסח  ערב  מצה 

נישט אומזינסט האבן עס חז"ל צוזאמעגעשטעלט:
אזוי ווי ביי א חתונה זאגט מען שבע ברכות ביי די סעודה, אזוי 
אויך ביים עסן מצה דארף מען זאגן זיבן ברכות בעפארן עסן: 
א. 'בורא פרי הגפן' אויפן ערשטן כוס, ב. די ברכה פון קידוש, 
ג. די ברכה פון 'שהחיינו', ד. 'בורא פרי האדמה' אויפן כרפס, ה. 
'בורא פרי הגפן' אויפן צווייטן כוס, ו. די ברכה 'המוציא', ז. די 

'שבלי הלקט' סי' רחברכה 'על אכילת מצה'.

א ברכה אויף די מצוה פון 'הגדה'
"ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים"

סדר-נאכט  ביים  מצרים  יציאת  סיפור  קשיא:  די  פרעגן  אסאך 
אויף  נישט  מיר  זאגן  פארוואס  אזוי  אויב  עשה,  מצוות  א  איז 
יציאת  סיפור  על  וצונו  במצוותיו  קדשנו  "אשר  ברכה:  א  דעם 

מצרים"?
עטליכע תירוצים זענען פארהאן אויף די קשיא:

עס זענען דא וואס ענטפערן אז איינס פון די ברכות וואס מיר 
זאגן ביינאכט גייט אויך ארויף אויף די מצוה פון סיפור יציאת 

מצרים, און דריי וועגן איז דא אין דעם:
א. דער אבודרהם (סדר ההגדה) שרייבט אז די ברכה פון קידוש 
וואס מיר דערמאנען דארטן 'זכר ליציאת מצרים, איז אויך אויף 

די מצות יציאת מצרים.
ב. דער 'שבלי הלקט' (סי' ריח) שרייבט אז די ברכה 'אשר גאלנו' 
וואס מיר זאגן נאך די הגדה איז אויך א ברכת המצוות אויף די 

מצוה פון סיפור יציאת מצרים.
'אמרי אמת' ברענגט מען אז ביי די ברכה  ג. אין נאמען פונעם 
אויף הלל איז מען יוצא די חיוב פון צו זאגן א ברכה אויף סיפור 
יציאת מצרים, ווייל אין דעם איז דא א עקסטערע קאפיטל 
פון  נס  די  איבער  זיך  באציהט  וואס  ישראל']  ['בצאת 

יציאת מצרים (הגש"פ 'ליקוטי יהודה' עמ' לא).
אבער אנדערע שרייבן אז מ'האט טאקע נישט מתקן געווען א 

ברכה אויף די מצוה, אלץ די פאלגענדע טעמים:
מ'האט  אז  ערקלערט  קצו)  סי'  ראש'  'בשמים  (שו"ת  רא"ש  דער  א. 
נישט מתקן געווען קיין 'ברכת המצוות' אויף א מצוה וואס איז 
אליינ'ס א ברכה, אזוי ווי אויף 'ברכת המזון' זאגן מיר נישט קיין 
ברכה, ווייל דאס איז אליין א ברכה, און וויבאלד אז די הגדה איז 
ווי א לאנגע ברכה וואס ענדיגט זיך מיט די ברכה 'אשר גאלנו', 

דעריבער זאגט מען נישט אויף דעם קיין ברכה.

ב. דער גאון רבי צבי יחזקאל מיכלזאהן (שו"ת 'תירוש ויצהר' צא יד) 
אז  שרייבט  קמ)  סי'  (ח"א  זרוע'  'אור  דער  וואס  לויט  ערקלערט 
מ'זאגט קיין 'ברכת המצוות' אויף א ברכה וואס מ'איז שטענדיג 
ברכה  קיין  נישט  אויך  מען  זאגט  דעריבער  דעם.  מיט  מחוייב 
אויף די מצוה פון לויבן אויף די ניסים פון יציאת מצרים, ווייל 
דאס איז דאך א שטענדיגער חיוב, אזוי ווי עס שטייט (דברים טז 
ג): "ְלַמַען ִּתְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחֶּיי", און 
וויבאלד די מצוה פון דערציילן די ניסים ביים סדר-נאכט איז א 
חלק פון די שטענדיגע מצוה פון דערמאנען די ניסים, דעריבער 

מאכט מען נישט דערויף א ברכה.
ג. רבי ישמעאל הכהן דער רב פון מודינא וואס איז אין איטאליע 
(ראה  כלל  באקאנטן  דעם  אראפ  ברענגט  ב)  אות  קדש  פסח'  ('זבח 
א  אויף  ברכה  קיין  נישט  מ'מאכט  אז  יח)  סימן  ח"א  הרשב"א  שו"ת 
מצוה וואס איז נישט אינגאנצן אנגעהאנגען אין דער וואס טוהט 
די  און  וועלן,  נישט  וועט  חבר  דער  אז  זיין  קען  עס  ווייל  עס, 
מצוה וועט בטל ווערן, צוליב דעם איז אויך נישט שייך צו מאכן 
א ברכה אויף די מצוה, ווייל די עיקר פון די מצוה איז אויף א 
וועג פון א ענטפער אויף די פראגע פון א צוויטן (שו"ע או"ח תעג 
ִּכי  יד): "ְוָהָיה  יג  (שמות  פסוק  די  פון  לשון  די  איז  עס  ווי  אזוי  ז) 
ִיְׁשָאְל ִבְנ", אויב אזוי איז די מצוה אנגעהאנגען אין א צווייטן 

און מ'זאגט נישט קיין ברכה אויף דעם.

ווער האט פארפאסט די הגדה
עס איז אינטערסאנט וואס דער רבי ר' בונים פון פאשיסחא האט 
געזאגט: פון די נוסח פון די הגדה, און ספעציעל פון די לשון 
האט  הנביא  אליהו  אז  באווייז  א  איז  הוא',  ברוך  המקום  'ברוך 
פארפאסט דעם נוסח פון די הגדה של פסח, ווייל אסאך מאל 
טרעפן מיר אין 'תנא דבי אליהו' דעם לשון "ברוך המקום ברוך 

הגש"פ 'צמח מנחם' בהקדמההוא" אלץ א טיטול פאר השי"ת.

מחבר  יעדער  אז  (בהקדמה)  שרייבט  רוקח  דער  וואס  לויט  און 
דעם  פון  אנהויב  אין  נאמען  זיין  דערמאנען  דארף  ספר  א  פון 
ספר, קען מען זאגן אז אליהו האט מרמז געווען זיין נאמען אין 
לחמא  הגדה: "הא  די  אן  מען  הייבט  דעם  מיט  וואס  ווארט  די 

הגש"פ 'ברכת אברהם' עניא" - 'הא' איז ר"ת הנביא אליהו.

דער אויבישטער עפענט פאר דעם 'שאינו יודע לשאול'
"ְוֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹל - ַאְּת ְּפַתח לֹו"

צדיק  דער  פלעגט  בנים,  ארבעה  די  פון  סדר  די  זאגן  בשעת'ן 
ר'  רבי  דער  צדיק  דער  וואס  איבערזאגן  בעלזער  יהושע'לע  רבי 
צבי הירש פון רימאנוב זי"ע האט געזאגט: "בעסער פון אלע איז 
דער 'שאינו יודע לשאול'!", און האט ערקלערט: ווען א איד דארף 
צוקומען צו א ישועה, איז ער געוואוינט צו דאווענען און בעהטן 
אז  אויס  אים  זעהט  עס  וואס  זאכן  די  אויף  באשעפער  פונעם 
דער  ווען  איז  תפילה  בעסטע  די  באמת  אבער  אים.  פעהלט  עס 
מענטש זאגט אינגאנצן נישט ארויס וואס עס פעלהט אים, נאר 
עס  וואס  ערפילן  אים  זאל  ער  אז  אויבערשטן  פונעם  בעהט  ער 
פעהלט אים, און ער גלייבט מיט א תמימות אז דער אויבישטער 

ווייסט זיכער וואס עס פעהלט אים.
לשאול"  יודע  הגדה: "ושאינו  בעל  דער  דא  מרמז  איז  דעם  אויף 
זיך  פארלאזט  ער  נאר  בעהטן,  צו  וואס  נישט  ווייסט  עס  ווער   –
אויפן אויבערשטן אז ער וועט אים ערפילן וואס עס פעהלט אים, 

"את פתח לו" – וועט דער אויבישטער אליין עפענען פאר אים 
די שערי רחמים און וועט אים ערפילן וואס עס פעהלט אים.

הגש"פ 'לוית חן'

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אויף די הגדה מאמאוצרות אמונים
-נאכט 

פע ם

ווען עס דערנענטערן זיך די טעג פון יו"ט פסח – די יו"ט פון אמונה,
 האבן ענק א וואונדערליכע עצה פון רבינו בחיי (שמות יד א) 

וואס דורך דעם קענען ענק איינווארצלען די אמונה אין די הערצער פון ענקערע קינדער:

"וויבאלד אז די אמונה איז די יסוד פון די גאנצע תורה, האבן חז"ל 
מתקן געווען צו ענטפערן אמן ביים דאווענען און אויף די ברכות, 

וואס דאס איז פון די לשון אמונה".
און דער רמ"א פסק'נט שוין (או"ח קכד ז):

"ער זאל אויסלערנען זיינע קליינע קינדער צו ענטפערן אמן, 
ווייל באלד ווען דער קינד ענטפערט אמן, 

האט ער שוין א חלק אין עולם הבא".

מן!

והגדת בנך, א

מן!

והגדת בנך, א

אין יו"ט פסח – שטארקן מיר זיך אלע מיטן זאגן די ברכות השחר מיט א חברותא
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ןןןןןןןן קקקקקקקקק ןןןןןן

"וויבאלד אז די אמונה איז די יסוד פון די גאנצע תורה, האבן חז"ל 
מתקן געווען צו ענטפערן אמן ביים דאווענען און אויף די ברכות, 

. ז פון ד לשון אמונה אמונה".וואס דאס א לשון די פון איז דאס וואס
ן ן ן ןן ן
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"ער זאל אויסלערנען זיינע קליינע קינדער צו ענטפערן אמן, 

ווייל באלד ווען דער קינד ענטפערט אמן, 
ק ק ן

. הבא"האט ער שוין א חלק אין עולם הבא עולם אין חלק א שוין ער האט
ק קן

יציאת מצרים און אמן
"ַמֲעֶׂשה ְּבַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִּבי ְיהֹוֻשַע ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה 

ְוַרּבִי ֲעִקיָבא ְוַרִּבי ַטְרפֹון"
 – תנאים  די  פון  נעמען  די  פון  אותיות  ערשטע  די 
אליעזר, יהושע, אלעזר, עקיבא, טרפון, באטרעפט ווי 

די גימטריה פון אמן.
יציאת  פון  ניסים  די  דערציילן  פון  ציל  די  ווי  אזוי 
אויך  אזוי  אמונה,  די  פארשטארקן  צו  איז  מצרים 
ענטפערן אמן איז כדי איינווארצלען די אמונה אין די 
דער  אז  ב)  קיט  (שבת  שרייבט  רש"י  ווי  אזוי  הערצער, 
וואס ענטפערט אמן "זאגט עדות אויפן באשעפער, אז 

ער איז א א-ל מלך נאמן"
הגש"פ 'עולת מועד'

לערנען און זיך איינגעוואוינען די כוונה פון אמן
"ֵצא ּוְלַמד"

בדרך רמז זאגט דער 'חוזה פון לובלין': די ווארט צ"א 
צוויי  די  זיך  אין  כולל  איז  וואס  'אמן',  בגימטריה  איז 
דא  וואלט  עס  ווי  איז  עס  און  ואדנ-י,  הוי"ה  שמות 
געשטאנען "ולמד צ"א" אז אויף יעדן מענטש ליגט א 
 חוב צו לערנען און זיך איינגעוואוינען אינזין צו האבן 
דעם היייליגן יחוד פון הוי"ה און אדנ-י וואס איז מרומז 

אין די ווארט 'אמן'. 
'אמרי יוסף' דרושים להקפות ג ו 

און עס איז באקאנט אז דער 'חוזה פון לובלין' האט זיך 
געפירט יעדן טאג רופן צו זיך א יונגל וואס זאל אים 
ענטפערן  קענען  זאל  ער  כדי  השחר  ברכות  די  זאגן 

'שמן הטוב' ב כה אמן.

די שטראף פון דער וואס איז מזלזל אין אמן
"ֵאּלּו ֶעֶׂשר ַמּכֹות ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ַהִּמְצִרים 

"ְּבִמְצַרִים... חֶֹׁש
אין זוהר הקדוש (וילך רפה ב) ווערט געברענגט אז דער 
וואס איז מזלזל מיטן ענטפערן אמן וועט לעתיד לבוא 
טונקלקייט,  און  פינסטער  מיט  ווערן  געשטראפט 
נידעריגסטן  דעם  צו  ווערן  דערנידערט  וועט  ער  און 
מיר  קענען  דעם  אויף  רמז  א  גיהינום.  אין  וואוינונג 
האבן פון דעם וואס נאך מכת חושך שטייט (שמות יא ח) 
'צא' איז בגימטריה  "צא אתה וכל העם אשר ברגליך" 
מען  ווערט  אמן  ענטפערן  דורך  אז  זיין  מרמז  אמן, 

געראטעוועט פון פינסטער און טונקלקייט.
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דער גאון רבי שמשון פינקוס זצ"ל איז געווען באקאנט מיט זיין פייער פון אהבת השם וואס האט 
געברענט אין אים אן קיין אויפהער. די פייער וואס האט זיך אנגעזעהן ביי זיינע דרשות וואס האט 
אויפגעפלאמט אידישע הערצער צו תורה און עבודת השם, איז געווארן ווי א בריערדיגע קעסל 
ווען ער איז געווען פארנומען מיט מצוות. יעדע מצוה זאל זיין וואס דאס איז, צי 'בין אדם לחברו' 
צי 'בן אדם למקום', האט געהאט ביי אים א גאנץ אנדערע באדייט ווי ביי א צווייטן; ער פלעגט 

'אריינגיין' אין די מצוה מיט כח און ער האט נישט נאכגעלאזט כדי עס מקיים צו זיין בשלימות.
א גרויסער טייל פון זיין לעבן האט רבי שמשון אוועק געגעבן איבער די טעמע פון תפילה, וואס 
חז"ל (ברכות ו ב ורש"י שם) רופן איר אן ווי 'דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים 
בהם'. אויב אזוי איז נישט קיין ווינדער אז אסאך פון זיינע דרשות וואס ער האט איבערגעגעבן איז 
געווען געווידמעט אויף זיך צו שטארקן אין די עבודה, און אויך א עקסטערע חיבור מיטן נאמען 

'שערים בתפילה' האט ער פארפאסט איבער דעם.
ערב פסח האט זיך דערקענט אויף אים ספעציעל זיין עבודה, ווען די הכנות צום יו"ט האט ער 
געטוהן מיט זיינע צעהן פינגער בדחילו ורחימו, מיט גאר א שטארקע ערנסקייט וואס איז שווער 
צו טרעפן אזא גלייכן, אן צו פארפעלן קיין איין פרט וואס קען דערהויבן די מעלה פון די מצוה 

גאר הויעך.
ווי סימבאליש איז אז זיין טראגישע פטירה האט פאסירט ערב בדיקת חמץ, ווען ער האט זיך 
צוריק געקערט פון א חיזוק-רייזע אין די שוהלן, וואס כדרכו האט ער עס צוזאמגעשטעלט מיט 

מעשי חסד און מיט הכנות אויפן יו"ט וואס קומט.
*

אין לויף פון די יארן האט מען עטליכע מאל פראבירט ארויס באקומען פון אים זיין סוד; וויאזוי 
ער האט זוכה געווען זיך צו דערהייבן אזוי הויעך, פון ווען האט ער אנגעהויבן זיין שטייגן, אבער 
וואס  רצון  עת  געוויסע  א  עפעס  ביז  דערציילן,  געוואלט  נישט  ער  האט  ענוה  גרויסע  זיין  אלץ 
דעמאלטס האט ער באשלאסן מיטטיילן זיינע נאנטע מיט זיין סוד, און אזוי האט ער פארציילט:
הויז  א  אין  געוואוינט  איך  האב  ירושלים  אין  בריסק  ישיבת  אין  תלמיד  א  געווען  בין  איך  ווען 
אהיים  נישט  בין  איך  און  חו"ל  פון  געקומען  בין  איך  ווייל  חברים,  עטליכע  נאך  מיט  צוזאמען 
געפארן אויף פסח, איז אויסגעקומען אז ליל בדיקת חמץ בין איך געבליבן איינער אליין אין די 

דירה, אזוי איז די מצוה פון בדיקת החמץ אין די גאנצע דירה געפאלן אויף מיר.
אויסער וואס די דירה איז געווען א גרויסע, איז עס אויך אלט געווען און שטארק נאכגעלאזט, 
שעה'ן  עטליכע  פון  לויף  אין  נאכט.  די  אינמיטן  ביז  פארצויגן  זיך  האט  חמץ  בדיקת  די  אז  אזוי 
האב איך זיך געפלאגט איבער צוקוקן איין צימער נאכן צווייטן, וואס איז געווען פארבינדן מיט 
א שטארקע אנשטרענגונג פון אוועק שטופן די זאכן וואס האבן געשטערט צו די ארבעט, אזוי 
אז ווען איך האב שוין ענדליך געענדיגט די ארבעט, נאנהט צו חצות, בין איך אראפגעפאלן אויפן 

בענקל אפגעשוואכט, מיד און אפגעמוטשעט, אבער פול מיט הנאה.
אבער עפעס האט מיר נישט געלאזט מנוחה; איך האב זיך דערמאנט פון די דאך, וואס טראץ עס 
געהערט פאר אלע איינוואוינער פון דעם הויז און אלע זענען מחוייב מיט די בדיקה, האב איך 

געוויסט אז אויב איך וועל עס נישט טוהן – וועט עס א אנדערער נישט טוהן.
ביי מיר אין הארץ איז פארגעקומען א מלחמה: פון איין זייט בין איך געווען אפגעמיטשעט און 
מיד, און איך האב אויך געוואוסט אז איך האב זיך שוין איבער גע'ארבעט איבער גענוג, אבער פון 
די צווייטע זייט – האב איך געוואוסט אז די געדאנקען קומען פון מידעקייט פונעם קערפער, און 

מצד הדין קען איך זיך נישט פטר'ן לכתחילה אן קיין בדיקה.
נישט  וועל  איך  הארץ:  אין  מיר  ביי  באשלאסן  איך  האב  צווייפלען,  פון  מיינוט  עטליכע  נאך 
נאכלאזן! איך האב באשלאסן צו מקיים זיין די מצוה מיט מסירות נפש, און שוין בין איך ארויף 
געקראכן אויפן דאך מיט מיינע איבערגעליבענע כוחות. ווען איך האט געעפענט דעם שוואכן 
האב  איך  וואס  פון  פארשטיינערט  געווארן  איך  בין  לעקטער,  די  אנגעצינדן  האב  איך  און  טיר 
איז  ערד  די  געמאכט,  ריין  נישט  דא  מען  האט  יארן  אסאך  אז  אנגעזעהן  זיך  האט  עס  געזעהן; 

געווען פארדעקט מיט א דיקע שטויב, און אין יעדע ווינקל האבן זיך געוואלגערט זאכן.
"יעדער מענטש דארף אויסקערן די צימערן בעפאר די בדיקה" – האב איך זיך דערמאנט אין די 
הלכה וואס ס'שטייט אין שולחן ערוך, אבער די מידעקייט וואס איך האב געפילט אין אלע מיינע 

איברים, האט מיר כמעט צוגעברענגט אז איך זאל נאכלאזן.
אבער דעמאלטס האב איך זיך דערמאנט אז איך האב ביי מיר אין הארץ באשלאסן צו מקיים זיין 
די מצוה מיט מסירות נפש און ס'זאל זיין וואס ס'זאל נאר נישט זיין! און טאקע אזוי, ווי איך וואלט 
יעצט נישט געקומען פון א שווערע ארבעט פון עטליכע שעות, האב איך זיך אנגעגארטלט מיט 

מיינע לעצטע כוחות, איך האב אנגעפילט עמער'ס וואסער און איך האב אנגעהויבן די ארבעט.
פון  געווארן  צושוידערט  ער  וואלט  אנגעקומען,  דארט  ווען  וואלט  מענטש  פרעמדער  א  ווען 
וואס ער האט געזעהן דארט: א אמעריקאנער ישיבה בחור, וואס ארום חצות ביינאכט פון ערב 
פסח דרייט ער זיך אין בלאטע, און איז באשעפטיגט צו רייניגן א פלאץ וואו מענטש דרייען זיך 

דארט כמעט נישט...
נאר נאנט צום עלות השחר איז מיר געלונגען צו קענען דארט בודק חמץ זיין, ווען מיין גאנצע 
האט  געענדיגט  האב  איך  ווען  און  שוועריקייט,  געווענליכע  נישט  די  פון  ציטער'ט  קערפער 
שוין נישט געהאט קיין טעם צו גיין שלאפן. איך בין באלד געגאנגען דאווענען ביים 'נץ החמה' 
ווי  היום,  מצוות  די  אבער  אפרוהען,  עפעס  קענען  זיך  איך  וועל  דאווענען  נאכן  אז  טראכטנדיג 
שריפת חמץ און נאך, האט צוגעברענגט אז טראץ מיין מידעקייט האב איך געדארפט אויפגעבן 

אויפן שלאף.
פארן דאווענען מעריב פונעם סדר-נאכט האב איך געטראכט צו מיר מיט א צובראכנקייט; ווער 
ווייסט וואספארא סדר ווארט מיר אפ נאך אזא מידעקייט, און ווער רעדט נאך איבער די ד' כוסות 
וואס איך דארף טרינקען... איך בין צוגעגאנגען צום דאווענען מיט צומישטע געפיהלן, אבער אין 
די מינוט וואס איך האב אנגעהויבן דאווענען האב איך פון אלעס פארגעסן; ווי א הייליגע גייסט 
האט מיך באנומען, און אזא זיסע געפיהל וואס איך האב נאך קיינמאל נישט געשפירט האט מיר 

אינגאנצן ארום גענומען.
מיט די דערהויבענע געפיהל האב אנגעהויבן די סדר-נאכט, און צום גרויסן וואונדער האב איך 
נישט געשפירט קיין מידעקייט, פארקערט, א גאנצע צייט ביך איך פארנומען געווען אז איך זאלן 
נישט פארפאטשקען אפילו איין מינוט פון די הייליגע נאכט. איך האב געזאגט די הגדה מיט א 
ספעציעלע התרוממות הנפש, און ביי מיר אין הארץ בין איך געווען זיכער אז אזא זיסן טעם אין 

די ווערטער פון די הגדה האב איך קיינמאל פון פריער נישט געשפירט.
האב  כוסות,  ד'  די  טרינקען  און  מרור  און  מצה  עסן  ווי  נאכט,  די  פון  מצוות  איבעריגע  די  אויך 
איך מקיים געווען מיט א אומגעווענליכע דערהויבנקייט, די מידעקייט האט איך אינגאנצן נישט 

געפילט.
א  און  אלוקים  קרבת  אמת'דיגע  א  געשפירט  האב  איך  מענטש!  אנדערער  א  געווארן  בין  איך 
און  ביינאכט.  חצות  נאך  ביז  'סדר',  גאנצן  פונעם  לויף  אין  גענומען  ארום  מיך  האט  אור  גרויסע 
צום גרויסן וואונדער, אויך נאכן ענדיגן דעם סדר האב איך נישט געקענט גיין שלאפן, איך בין 
געבליבן אויף א גאנצע נאכט און איך האב עוסק געווען אין סיפור יציאת מצרים ביז אינדערפריה.
סדר-נאכט  ביים  געשפירט  האב  איך  וואס  דערהויבנקייט  די  אז  געווארן  איבערראשט  בין  איך 
האט מיר ווייטער באגלייט אויך יום טוב בייטאג, און עס איז נישט אוועק פון מיר אויך אין די חול 
המועד טעג, אזוי אז איך האב זיך שטארק געפלייסיגט אין תורה און אין תפילה – מ'קען זאגן אז 

איך בין נישט פארנומען געווען מיט קיין אנדערע זאכן, אויסער ווי קרבת אלוקים.
יענע יאר איז שביעי של פסח געפאלן אין ערב שבת, און ביים דאווענען מנחה פון שביעי של פסח 
זענען נאס געווארן מיינע אויגן פון טרערן, איך האב זייער געציטערט אויב די הייליגע גייסט וועט 
אויסוועפן ווען די יו"ט פסח וועט אוועק גיין. פון דעסוועגן האב איך זיך מחזק געווען אין מיינע 
געדאנקען אז שבת איז דאך זיכער מער הייליג פון יום טוב, און איך האב באשלאסן צו פראבירן 

פארזעצן דעם וועג און איך האב געהאפט אז פון הימל וועט מען מיך העלפן.
און טאקע אזוי, דעם שבת האב איך צום ערשטן מאל געשפירט דעם זיסן טעם פון שבת קודש, 

און צום ערשטן מאל האב איך פארשטאנען די באדייט פון איר הייליגקייט.
פון דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן מיין גאנצע שטייגן...!

"אויב איך האב עפעס היינט" – האט רבי שמשון געענדיגט דערציילן זיין סוד; "איז עס אלעס 
געקומען פון איין מצוה, א מצוה דרבנן, פון בדיקת חמץ, וואס איך האב עס מקיים געווען מיט 

מסירות נפש!
הגש"פ 'תפארת שמשון' בהקדמה

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

מסירות נפש וואס האט דערהויבן צו הויכע שטאפלען
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האט דער ס

די באדייט און דער מקור פון דער פיוט
אינמיטן די סדר פון די הגדה זאגן מיר דעם אלטן פיוט: "כמה מעלות טובות למקום עלינו", וואו מיר רעכנען 

אויס די אלע חסדים וואס דער אויבישטער האט געטוהן, ווען יעדע שבח ענדיגט זיך מיט די ווארט 'דיינו'.
דער מקור פון דער פיוט איז פון אסאך יארן צוריק. ריכטיג טאקע אז עס ווערט נישט דערמאנט אין די סדר 
פון די הגדה וואס עס שטייט אין 'מכילתא' וואס מיר האבן, אבער עס ווערט שוין דערמאנט אין די סדר פון 
די הגדה פון רב סעדיה גאון, און אויך רבי אברהם דער זוהן פונעם רמב"ם זאגט עדות אז זיין טאטע האט עס 

געזאגט ('מעשה רוקח' על הרמב"ם בסדר ההגדה).
זיין פלאץ אין די סדר פון די הגדה ערקלערט דער רשב"ץ (הגש"פ וראה במהר"ל) אז עס איז ווי א פארזעצונג 
פון די פריערדיגע ווערטער פונעם בעל ההגדה: "מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו", ווי דארט האט 
מען דערמאנט די אלע פסוקים וואס דער וואס ברענגט ביכורים פארן כהן דארף צו זאגן, און ער רעכנט אויס 
אלע טובות וואס דער באשעפער האט אים געשאנקען, און ער הויבט אן 'ארמי אובד אבי' ביז יציאת מצרים.

דער פיוט איז ווי א פארזעצונג צו די פרשה פון 'ביכורים' וואס מ'האט פריער געזאגט, וואס נאך ווען מיר 
האבן אויסגערעכנט די ניסים דער אויבישטער האט געטוהן מיט די אידן ביז ווען זיי זענען ארויס פון מצרים, 
ביזן  מצרים  פון  ארויס  זענען  זיי  ווען  פון  געהאט  האבן  אידן  די  וואס  ניסים  די  אויס  ווייטער  מען  רעכנט 

אריינגיין אין ארץ ישראל און בויען דעם בית המקדש – די פלאץ וואו דארט ברענגט מען ביכורים.
און אין מדרש הגדה פונעם מלבי"ם שרייבט ער אז דער פיוט איז ווי א אריינפיר צום הלל; נאך וואס מיר 
ברען  א  מיט  צוטרעטן  וועלן  מיר  בעפאר  מצרים,  יציאת  פון  ניסים  אלע  די  אויסרעכענען  געענדיגט  האבן 
צו זאגן 'הלל', דארפן מיר פריער זאגן דעם פיוט, וואס אין דעם רופן מיר אויס אז מיר טוהן איינערקענען 
אז אויף יעדע איינציגסטע נס וואס עס האט פאסירט מיט אונז איז פאסיג אויף דעם אליינ'ס צו זאגן דעם 

גאנצן 'הלל'.
כמה מעלות טובות למקום עלינו

זיך  האט  רה)  פסחים  מס'  השל"ה  כתב  וכעי"ז  לפסח,  דרוש  לוי'  ('קדושת  בארדיטשוב  פון  יצחק  לוי  רבי  הרה"ק 
די  ד.מ.  וואס  עלינו',  'מהמקום  שטיין  געדארפט  דאך  וואלט  עס  עלינו':  'למקום  לשון  אויפן  געוואונדערט 
ניסים וואס דער אויבישטער האט אונז געשאנקען? נאר ערקלערט ער, אז דער אויבישטער האט כביכול 
נחת רוח פון די וואס האבן א הנאה פון די אלע ניסים, קומט אויס אז אין די אלע ניסים זענען פארהאן צוויי 

בחינות; איינס 'למקום', און נאך איינס 'עלינו'.
'דיינו?' אדער 'דיינו!'

בפשטות די ווארט 'דיינו' ווערט געזאגט 'בניחותא', און איר באדייט איז – אז אויך אויב וואלט דער אויבישטער 
געטוהן מיט אונז נאר די נס אליין, וואלטן מיר זיך געקענט באגענוגן מיט דעם אליין.

אבער אסאך פון די מפרשים אויף די הגדה וואונדערן זיך, יעדער אויף זיין וועג, וויאזוי קען מען טאקע זאגן 
אויף יעדן נס אז מ'וואלט זיך געקענט באגענוגן אן די אנדערע, צ.ב.ש.: "אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן 
לנו את התורה", יעדער נס וואס ווערט דא אויסגערעכנט אין דעם פיוט איז א טייל פון די אויפבוי פון כלל 

ישראל?
נאר ערקלערט דער מלבי"ם אין 'מדרש הגדה', עס איז קלאר אז מיר קומען נישט דא זאגן אז עס וואלט אונז 
גענוג געווען איינס פון די ניסים, נאר מיר זאגן אז אפילו אויף איין נס אליין איז שוין גענוג מיר זאלן האבן א 

חוב צו לויבן אויף דעם.
און אזוי האט געזאגט הגה"צ רבי אלי' ראטה זצ"ל: נישט אומזינסט האט דער בעל ההגדה מאריך געווען 
'דיינו', וואו דארטן לויבן מיר אויף יעדן טריט פון די גאולה, נאר כדי מיר זאלן זיך לערנען  ביי דעם פיוט 
אלע  אויסרעכנען  דארפן  מיר  נאר  לויב,  כללית'דיגע  א  מיט  באגענוגן  נישט  זיך  מיר  זאלן  קיינמאל  אז 

איינצעלהייטן פון אלע חסדים וואס השי"ת טוהט מיט אונז שטענדיג יעדע מינוט ('איש חסיד היה' עמ' שפד).
אויף א אנדערע וועג ווערט ערקלערט אין די הגדה 'מעשי ה'' פון רבי אליעזר אשכנזי, אז די לשון 'דיינו' איז 
בלשון וואונדער: וואלט דען גענוג געווען מיט דעם נס אליין? – וואלטן מיר געקענט צוקומען צו אזא מאס 
פון שלימות אן דעם? און ערקלערט עס בדרך משל, א קעניג וואס האט געשטעלט איינער פון זיינע נאנטע 
פריינד צו זיין דער הערשער אין א געוויסע לאנד, און ווען ער איז מיט א צייט שפעטער אים געקומען באזוכן 
אויסלערנען.  עס  אים  געאיילט  זיך  ער  האט  הנהגות,  קעניגליכע  קיין  נישט  האט  ער  אז  געזעהן  ער  האט 
אזוי  און  געשאנקען,  אים  ער  האט  קליידער,  קעניגליכע  קיין  נישט  האט  ער  אז  געזעהן  ער  האט  נאכדעם 
ווייטער האט ער אים דערהויבן און גרויס געמאכט ביז ער איז אנגעקומען צו זיין שלימות. דעמאלטס האט 
ער געלויבט דעם קעניג און האט געזאגט: אט יעצט זעה איך אז יעדע זאך וואס איך האב באקומען פונעם 

קעניג איז מיר זייער וויכטיג געווען, אז איך וואלט נישט געקענט אן דעם.
אזוי אויך אונז, נאך וואס מיר האבן שוין זוכה געווען אנצוקומען קיין ארץ ישראל און אויפבויען דעם בית 
המקדש, וואונדערן מיר זיך און מיר זאגן איבער יעדע מעלה וואס מיר האבן באקומען פון השי"ת: וואלטן 

מיר דען געקענט אן דעם?! 
אקעגן וואס זענען די פופצן דיינו'ס?

מיר  לויבן  זיי  אויף  וואס  שבחים  פופצן  די  אז  ועוד)  אבודרהם  רוקח,  יקר,  בר  (ר"י  שרייבן  וואס  דא  זענען  עס 
תהלים  אין  פארפאסט  האט  המלך  דוד  וואס  המעלות'  'שיר  פופצן  די  אקעגן  מתקן  מען  האט  'דיינו'  ביי 
['המעלות' - ע"ש די ט"ו המעלות וואס זענען געווען אין בית המקדש]. און דער מהר"ל לייגט צו אז מ'האט 
אויסגערעכנט נאר פופצן מעלות, וויל נאך פופצן מעלות קען מען נאר אראפ גיין, אזוי ווי מיר זעהן אז די 

לבנה ווערט גרעסער יעדן חודש אין די ערשטע פופצן טעג, און נאכדעם ווערטער עס קלענער.
דער גר"א שרייבט אז דאס איז אקעגן די פופצן דורות וואס איז פון אברהם אבינו – דער פאטער פון כלל 
ישראל, ביז שלמה המלך וואס האט געבויעט דעם בית המקדש [און זיי זענען ווי פאלגענד: אברהם, יצחק, 

יעקב, יהודה, פרץ, חצרון, רם, עמינדב, נחשון, שלמון, בועז, עובד, ישי, דוד, שלמה].
און אין הגש"פ 'ויגד שמואל' פון איינער פון פריערדיגע גאוני ספרד שרייבט: אקעגן די פופצן מעלות האט 
מען מתקן געווען די פופצן וואוי"ן ביי 'אמת ויציב', וואס צוזאמען מיט די אות א' פון 'אמת' באטרעפט עס 91 
וויפיל עס איז די צאל פון 'אמן' וואס איר באדייט איז אמת, ווייל מיט דעם טוהן מיר באשטעטיגן די פרשה 

פון יציאת מצרים וואס מיר האבן דעמאנט ביי 'קריאת שמע'.
א עבודה זרה וואס מ'האט עס מבטל געווען

אסאך פרעגן אויף דעם לשון "אילו עשה באלהיהם ולא הרג את בכוריהם דיינו", עס שטייט דאך קלאר אין 
תורה "והכתי כל בכור..." און נאר נאכדעם "ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים", קומט אויס אז קודם האט 

השי"ת גע'הרג'עט די בכורים און נאכדעם האט ער געשטראפט די אפגעטער.
ענטפערט הרה"ק דער שר שלום פון בעלזא: אין מסכת עבודה זרה (נב ב) שטייט אז אין די מצוה פון צו 
ברעכן די עבודה זרה'ס ליגט אויך צו מבטל זיין איר משמשים- באדינער, אבער אויב האט ער פריער מבטל 
די  אז  שטייט  נח)  (סי'  כלבו  אין  און  משמשים.  אירע  געווארן  בטל  ממילא  שוין  איז  זרה,  עבודה  די  געווען 
בכורים זענען געווען די גלחים אין די עבודה זרה'ס אין מצרים, דעריבער וואלט מען מן הדין זיי געדארפט 
מבטל זיין, אבער אויב וואלט דער אויבישטער פריער מבטל געווען די עבודה זרה'ס פון די מצריים לויט 
די סדר וואס עס שטייט אין פסוק, וואלט מען שוין נישט געדארפט שטראפן די בכורים וואס זענען אירע 

באדינער.
דעריבער לויבן מיר: "אילו עשה באלהיהם ולא הרג את בכוריהם דיינו" – ווייל אויב וואלט דער אויבישטער 
'דיינו', ווייל מ'וואלט שוין נישט געדארפט שטראפן די בכורים, אבער  פריער צעשמעטערט די אפגעטער 
דער אויבישטער האט געטוהן א חסד מיט דעם וואס ער האט פריער גע'הרג'עט די בכורים, און דורך האבן 

מיר זוכה געווען אז ער האט אלע ביידע געשטראפט (הגש"פ 'אוצרותיהם של צדיקים').

א בליק אויפן פיוט 'כמה מעלות טובות'   א בלתעתענה אמונים  ם 
'כמה מעלות טובות למקום עלינו'

מע   


