
ַסח ַחג  ַהּפֶ

בס"ד

ְׁשלֹוִׁשים ּוְׁשַּתִים ְּבָרכֹות ְּבַלְיָלה ֶאָחד!
"ֶׁשֶהֱחָינוּ ְוִקְּיָמנוּ ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶזּה"

ָּכַתב ָהַרב ַהַּצִּדיק ַרִּבי ְׁשמּוֵאל הֹוִמיֶנר:
"ּבֹא ָאִחי ּוְרֵאה ַּכָּמה ְּבָרכֹות ָאנּו זֹוִכים ְלָבֵר ַּבַּלְיָלה ַהָּקדֹוׁש ְוַהָּטהֹור 
ְׁשמֹוֶנה  ִּדְתִפַּלת  ְּבָרכֹות  ֶׁשַבע  ְׁשַמע,  ִּדְקִריַאת  ְּבָרכֹות  ַאְרַּבע  ַהֶּזה: 
ְּפִרי  'ּבֹוֵרא  ְּדִקּדּושׁ,  ְּבָרכֹות  ָׁשלֹוׁש  ְּדַהֵּלל,  ְּבָרכֹות  ְׁשֵּתי  ֶעְׂשֵרה, 
ָׁשלֹוׁש  ַעל   – 'ַהָּגֶפן'  ְּפָעִמים  ָׁשלֹוׁש  ְּגָאָלנּו',  'ֲאֶׁשר  ְּדַכְרַּפס,  ָהֲאָדָמה' 
ַהּכֹוסֹות ַהּנֹוָספֹות ַעל ּכֹוס ַהִּקּדּוׁש, 'ַעל ְנִטיַלת ָיַדִים', 'ַהּמֹוִציא', 'ַעל 
 ֲאִכיַלת ַמָּצה', 'ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור', ַאְרַּבע ְּבָרכֹות ְּדִבְרַּכת ַהָּמזֹון, 'ֶמֶל
ְמֻהָּלל ַּבִּתְׁשָּבחֹות', ְּבָרָכה ֵמֵעין ָׁשלֹוׁש, ִּבְרַּכת 'ַהַּמִּפיל', ַס ַהּכֹל ל"ב 

ְּבָרכֹות. 
ּוְכֶׁשִּיֵּתן ָלנּו ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ִּבְמֵהָרה ֶאת ֵּבית ִמְקָּדֵׁשנּו ְנָבֵר עֹוד ְׁשֵּתי 
ֲאִכיַלת  ְו'ַעל  ָעָׂשר,  ַאְרָּבָעה  ֲחִגיַגת  ַעל   – ַהֶּזַבח'  ֲאִכיַלת  'ַעל  ְּבָרכֹות: 

'ִמְצוֹות ְּבֵליל ַהֵּסֶדר' אֹות עגַהֶּפַסח' – ַעל ֲאִכיַלת ָקְרַּבן ֶּפַסח".

ְוִנָּתן  ְּביֹוֵתר  ְנִדירֹות  ֵהן  ֵאּלּו  ִמְּבָרכֹות  ַּכָּמה  ִּכי  ְלהֹוִסיף,  ַהָּמקֹום  ָּכאן 
ְלָבְרָכן ַרק ַּפַעם ַאַחת ְּבָׁשָנה. ַעל ֵּכן ְּבַוַּדאי ָראּוי ְוָנכֹון ְלָבְרָכן ִּבְׁשֵלמּות 

ְּבָאְזֵני ִמי ֶׁשַּיֲעֶנה ַאֲחֵריֶהן ָאֵמן (ְרֵאה זַֹהר ֵעֶקב רעא א).

ַמָּצה ְּבא 'ֶׁשַבע ְּבָרכֹות'
"ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא"

ִּבירּוַׁשְלִמי (ְּפָסִחים י א עי"ש) ִהְׁשוּו ֲחָז"ל ֶאת ָהאֹוֵכל ַמָּצה ְּבֶעֶרב ֶּפַסח 
ְלִמי ֶׁשּנֹוֵׂשא ִאָּׁשה ְּבא ֻחָּפה, ְוִנְרֶאה ִּכי ֶקֶׁשר ָהדּוק ַקָּים ֵּבין ַהְּׁשַנִים:

ְּכֵׁשם ֶׁשְּבִנּׂשּוֵאי ִאָּׁשה ֵיׁש ְלָבֵר ֶאת ֶׁשַבע ַהְּבָרכֹות ַהֶּנֱאָמרֹות ִּבְסעּוַדת 
ֲאִכיַלת  קֶֹדם  ְּבָרכֹות  ֶׁשַבע   ְלָבֵר ֵיׁש  ַמָּצה  ַּבֲאִכיַלת  ַּגם   ָּכ ַהִּנּׂשּוִאין, 
ַהַּמָּצה: א. 'ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן' ַעל ּכֹוס ִראׁשֹוָנה ב. ִּבְרַּכת ִקּדּוׁש ַהּיֹום ג. 
'ֶׁשֶהֱחָינוּ' ד. 'ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה' ַעל ַהַּכְרַּפס ה. 'ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן' ַעל 

'ִׁשּבֹוֵלי ַהֶּלֶקט' סי' רחּכֹוס ְׁשִנָּיה ו. 'ַהּמֹוִציא' ז. 'ַעל ֲאִכיַלת ַמָּצה'.

ְּבָרָכה ַעל ִמְצַות ַה'ַהָּגָדה'
"ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצָרִים"

ַרִּבים ָׁשֲאלּו: ֲהלֹוא ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ְּבֵליל ַהֵּסֶדר הּוא ִמְצַות ֲעֵׂשה, 
ִקְּדָׁשנּו  "ֲאֶׁשר  ַהִּמְצוֹות:  ְּכָכל  ָעָליו  ְמָבְרִכים  ָאנּו  ֵאין  ַמּדּוַע  ֵּכן  ְוִאם 

ְּבִמְצוֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים"?
ַּכָּמה ִיּׁשּוִבים ִנְּתנּו ְלֻקְׁשָיה זֹו:

ֵיׁש ֶׁשָּכְתבּו ִּכי ַאַחת ֵמַהְּבָרכֹות ֶׁשָאנּו ְמָבְרִכים ְּבַלְיָלה ֶזה ִמְתַיֶחֶסת ַּגם 
ְלִמְצַות ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים, ְוָׁשלֹוׁש ִׁשיטֹות ָמִצינּו ָּבִעְנָין:

א. ָהַאּבּוִדְרַהם (ֵסֶדר ַהַהָּגָדה) ָּכַתב ֶׁשִּבְרַּכת ַהִּקּדּוׁש ֶׁשָּבּה ָאנּו ַמְזִּכיִרים 
'ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים', מֹוִעיָלה ַּגם ְלִמְצַות ְיִציַאת ִמְצַרִים.

ב. ַה'ִּׁשּבֹוֵלי ַהֶּלֶקט' (סי' ריח) ָּכַתב ֶׁשִּבְרַּכת 'ֲאֶׁשר ְּגָאָלנּו' ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים 
ִסּפּור  ִמְצַות  ַעל  ַהִּמְצוֹות  ְּכִבְרַּכת  ַּגם  ְמַׁשֶּמֶׁשת  ַהַהָּגָדה  ֵסֶדר  ְּבסֹוף 

ְיִציַאת ִמְצַרִים.
ג. ְּבֵׁשם ָה'ִאְמֵרי ֱאֶמת' ֵהִביאּו ֶׁשְּבִבְרַּכת ַהַהֵּלל יֹוְצִאים ָאנּו ְיֵדי חֹוַבת 
ִּבְרַּכת ַהִּמְצוֹות ַעל ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים, ֶׁשֲהֵרי ֶּפֶרק ְמֻיָחד ּבֹו, 'ְּבֵצאת 

ִיְׂשָרֵאל', ַהִּמְתַיֵחס ְלֵנס ְיִציַאת ִמְצַרִים (הגש"פ 'ִלּקּוֵטי ְיהּוָדה' עמ' לא).
אּוָלם ֲאֵחִרים ָּכְתבּו ֶׁשָאֵכן א ִנְתְקָנה ְּבָרָכה ַעל ִמְצָוה זֹו, ֵמַהְּטָעִמים 

ִּדְלַהָּלן:
'ִּבְרַּכת  ִּתְּקנּו  ֶׁשֹּלא  ֵּפֵרׁש  קצו)  סי'  רֹאׁש'  'ְּבָׂשִמים  (ׁשּו"ת  ָהרֹא"ׁש  א. 
ַהִּמְצוֹות' ַעל ִמְצָוה ֶׁשִהיא ּגּוָפּה ְּבָרָכה. ּוְכִפי ֶׁשַעל ִמְצַות 'ִּבְרַּכת ַהָּמזֹון' 
ַהַהָּגָדה  ֲאִמיַרת  ַעל   ָּכ ְּבָרָכה,  ַעְצָמּה  ֶׁשִהיא  ֵּכיָון  ְמָבְרִכים  ֵאיֶנּנּו 
ְּגָאָלנּו',  'ֲאֶׁשר  ְּבִבְרַּכת  ַהִּמְסַּתֶּיֶמת  ֲאֻרָּכה  ְּבָרָכה  ְּכֵעין  ֻּכָּלּה  ֶׁשִהיא 

ֵאין ְמָבְרִכים.

ב. ַהָּגאֹון ַרִּבי ְצִבי ְיֶחְזֵקאל ִמיְכלָזאְהן (ׁשּו"ת 'ִּתירֹוׁש ְוִיְצָהר' צא יד) ֵּפֵרׁש 
'ִּבְרַּכת  ְמָבְרִכים  ֶׁשֵאין  קמ)  סי'  (ח"א  ָזרּוַע'  ָה'אֹור  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  זֹאת 
ַעל  ְמָבְרִכים  ֵאין   ְוָקבּוַע. ְלִפיָכ ְּתִמיִדי  ֶׁשִחּיּוָבּה  ְּבָרָכה  ַעל  ַהִּמְצוֹות' 
ִנֵּסי  ֶאת  יֹום  ְּבָכל  ִלְזּכֹר  ָאָדם  ַחָּיב  ֶׁשֲהֵרי  ִמְצַרִים,  ִנֵּסי  ַעל  ַההֹוָדָאה 
 ֵצאְת יֹום  ֶאת  ִּתְזּכֹר  "ְלַמַען  ג):  טז  (ְּדָבִרים  ַּכָּכתּוב  ִמְצַרִים,  ְיִציַאת 
ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחֶּיי". ֶוֱהיֹות ֶׁשִּמְצַות ַהִּסּפּור ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ִהָּנּה 
ֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפָרד ִמִּמְצַות ַהְּזִכיָרה ַהְּתִמיִדית, ַעל ֵּכן ֵאין ְלָבֵר ָעֶליָה.

ג. ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ַהּכֵֹהן ַרָּבה ֶׁשל מֹוִדיָנא ֶׁשְּבִאיַטְלָיה ('ֶזַבח ֶּפַסח' ַקֵּדׁש 
ח"א  ָהַרְׁשבָּ"א  ׁשּו"ת  (ְרֵאה  ַהָּידּוַע  ַהְּכָלל  ֶאת  ֶזה  ְּבִעְנָין  ֵהִביא  ב)  אֹות 
ָהעֹוֶׂשה,  ִּביֵדי  ֻּכָּלּה  ְּתלּוָיה  ֶׁשֵאיָנּה  ִמְצָוה  ַעל  ְמָבְרִכים  ֶׁשֵאין  יח)  סי' 
זֹו,  ִמְצָוה  ָלֵכן  ַהִּמְצָוה.  ְוִתְתַּבֵּטל  ֲחֵברֹו  ִיְתַרֶּצה  ֶׁשֹּלא  ֶׁשֶאְפָׁשר  ִמְּפֵני 
ֶׁשִעַּקר ִקּיּוָמּה הּוא ְּבֶדֶר ְּתׁשּוָבה ִלְׁשֵאָלה ֶׁשל ַאֵחר (שו"ע או"ח תעג 
ז), ִּכְלׁשֹון ַהָּפסּוק (ְׁשמֹות יג יד): "ְוָהָיה ִּכי ִיְׁשָאְל ִבְנ", ּוְתלּוָיה ִהיא 

ְּבַדַעת ֲאֵחִרים – ֵאין ְלָבֵר ָעֶליָה.

הֹוָדָאה ַּגם ַעל ֵּבן ֶׁשֵאינֹו ָחָכם
"ָּברּו ַהָּמקֹום, ָּברּו הּוא. ָּברּו ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל, ָּברּו הּוא. 

ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ָּבִנים ִּדְּבָרה ּתֹוָרה..."
ָּדַרׁש  ַהָּבִנים.  ֵמַאְרַּבַעת  ּוֵבן  ֵּבן  ָּכל  ְּכֶנֶגד   'ָּברּו' ֶנֱאָמר  ְּפָעִמים  ַאְרַּבע 
ִמָּכ ַהָּגאֹון ַהִחידָ"א: ְּכֵׁשם ֶׁשַהּזֹוֶכה ְלֵבן ָחָכם ְמָבֵר ּומֹוֶדה ַלה' ַעל 
ִׂשְמָחתֹו, ַּכָּכתּוב (ִמְׁשֵלי י א): "ֵּבן ָחָכם ְיַׂשַּמח ָאב", ָּכ ַּגם ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו 
 ָצִרי ִלְׁשאֹל  יֹוֵדַע  ֶׁשֵאינֹו  אֹו  ָּתם  ָרָׁשע,  ָהֲאֵחִרים;  ַהּסּוִגים  ֵמַאַחד  ֵּבן 
 ְלהֹודֹות ֲעֵליֶהם, ֶׁשֲהֵרי ְּכָבר ָאְמרּו ֲחָז"ל (ְּבָרכֹות לג ב): "ַחָּיב ָאָדם ְלָבֵר

הגש"פ 'ִׂשְמַחת ָהֶרֶגל'ַעל ָהָרָעה ְּכֵׁשם ֶׁשְּמָבֵר ַעל ַהּטֹוָבה".

ֶזהּותֹו ֶׁשל ְמַחֵּבר ַהַהָּגָדה
ֻעְבָּדה ְמַעְנֶיֶנת ָאַמר ָהַרִּבי ר' ּבּוִנים ִמְּפִׁשיְסָחא: ֻנַּסח ַהַהָּגָדה, ּוִבְפָרט 
'ָּברּו ַהָּמקֹום ָּברּו הּוא', מֹוִכיִחים ִּכי ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ִחֵּבר ֶאת  ְלׁשֹון 
ֵסֶדר ַהַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח, ִּכי ְּפָעִמים ַרּבֹות ָמִצינּו ַאף ַּב'ַּתָנּא ְּדֵבי ֵאִלָּיהּו' 

ֶׁשֶּנֶאְמָרה ְלׁשֹון: "ָּברּו ַהָּמקֹום ָּברּו הּוא".
הגש"פ 'ֶצַמח ְמַנֵחם' ַּבַהְקָּדָמה

ְׁשמֹו  ְלַהְזִּכיר  ְמַחֵּבר  ָּכל   ֶׁשָּצִרי (ַּבַהְקָּדָמה)  ָהרֹוֵקַח  ִּדְבֵרי  ִּפי  ְוַעל 
ִּבְתִחַּלת ִסְפרֹו, ִנָּתן לֹוַמר ֶׁשַאף ֵאִלָּיהּו ָרַמז ְׁשמֹו ַּבִּמָּלה ַהּפֹוַתַחת ֶאת 

ֵסֶדר ַהַהָּגָדה: "ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא" – 'ָהא' ָראֵׁשי ֵּתבֹות: ַהָּנִביא ֵאִלָּיהּו.
הגש"פ 'ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם' 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּפֹוֵתַח ְל'ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹל'
"ְוֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹל – ַאְּת ְּפַתח לֹו"

ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ָהָיה  ָרִגיל  ַהָּבִנים,  ַאְרַּבַעת  ֵסֶדר  ֲאִמיַרת  ִּבְׁשַעת 
ְיהֹוֻׁשַע ִמֶּבעְלְזא ַלֲחזֹר ַעל ִּדְבֵרי ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ֵמִריִמינֹוב 
 ִזי"ַע: "טֹוב ִמֻּכָּלם הּוא ַהֵּבן 'ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹל'!", ּוֵבֵאר: ַּכֲאֶׁשר ִנְצָר
ְיהּוִדי ִליׁשּוָעה, ָרִגיל הּוא ַלֲעמֹד ִּבְתִפָּלה ּוְלַבֵּקׁש ֵמַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ַעל 
ָמה ֶׁשְּלִפי ַּדְעּתֹו ָחֵסר לֹו. אּוָלם ֶּבֱאֶמת ַהְּתִפָּלה ַהַּנֲעֵלית ְּביֹוֵתר ִהיא 
ִלְפֵני  ִמְתַּפֵּלל  ֶאָּלא  לֹו,  ֶהָחֵסר  ֶאת  ְּכָלל  ְמָפֵרׁש  ָהָאָדם  ְּכֶׁשֵאין  ַּדְוָקא 
ְּתִמיָמה  ֱאמּוָנה   ִמּתֹו ֶחְסרֹונֹו,  ָּכל  ֶאת  ֶׁשְּיַמֵּלא  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 

ֶׁשְּבַוַּדאי יֹוֵדַע ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְּבַעְצמֹו ָמה ֶׁשָחֵסר לֹו.
ֶׁשֵאינֹו  ִמי   – ִלְׁשאֹל"  יֹוֵדַע  "ְוֶׁשֵאינֹו  ַהַהָּגָדה:  ַּבַעל  ָּכאן  ָרַמז   ָּכ ְוַעל 
ֶחְסרֹונֹו,  ֶאת  לֹו  ֶׁשְּיַמֵּלא  ְּבבֹוְראֹו  ִּבְטחֹונֹו  ָׂשם  ַרק  ְלַבֵּקׁש,  ָמה  'יֹוֵדַע' 
ַרֲחִמים  ַׁשֲעֵרי  לֹו  ִיְפַּתח  ְּבַעְצמֹו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   – לֹו"  ְּפַתח  "ַאְּת 

הגש"פ 'ִלְוַית ֵחן'ִויַמֵּלא ֶאת ֶחְסרֹונֹו.

ִׁשיר ֶׁשל הֹוָדָאה ְּבא ַּבָּקָׁשה
"ְונֹוֶדה ְל ִׁשיר ָחָדׁש ַעל ְּגֻאָּלֵתנּו ְוַעל ְּפדּות ַנְפֵׁשנּו"

ְידּוָעה ִהיא ַהְּׁשֵאָלה: ַמּדּוַע ְזקּוִקים ָאנּו ְלִׁשיר ָחָדׁש, ְוִכי ֵאיֶזה ִחָּסרֹון 
ֵיׁש ַּבִּׁשיר ַהָּיָׁשן?

ֵּפֵרׁש ַהָּגאֹון ַרִּבי יֹוֵסף ָׁשאּול ָנַתְנזֹון ָזָצ"ל:
ְיסֹוד ָידּוַע הּוא ְּבִהְלכֹות ְּתִפָּלה (ְרֵאה 'טּור ָהָארֹ ַעל ַהּתֹוָרה' ְּבֵראִׁשית כט 
ל) ֶׁשָּתִמיד ֵיׁש ְלַהְסִמי ַּבָּקָׁשה ְלהֹוָדָאה. ְיסֹוד ֶזה ִנָּכר ַאף ִּבְבָרָכה זֹו, 
ֶׁשְּלַאַחר ַההֹוָדָאה ַעל ֶהָעָבר – "ֲאֶׁשר ְּגָאָלנּו", ִמָּיד ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ַעל 
ַיִּציב',  'ִּדְבֵרי  ׁשּו"ת  (ְרֵאה  ְלמֹוֲעִדים"  ֱאֵקינוּ...  ה'  ַיִּגיֵענוּ  "ֵּכן...  ֶהָעִתיד: 

ִלּקּוִטים סי' כה).
ֻעְבָּדה זֹאת ְּתֵקָפה ִלְתקּוַפת ַהָּגלּות, ַא ֶלָעִתיד ָלבֹוא, ַּכֲאֶׁשר ִיְתַּגְּׁשמּו 
ְנבּואֹות ַאֲחִרית ַהָּיִמים ְוׁשּוב א ָּתבֹא ָצָרה ִּבְגבּוֵלנּו, ֲאַזי ְנַׁשֵּבַח ְונֹוֶדה 
ִיָּקֵרא  ְּתִפָּלה  ֵּבית  ֵביִתי  ז): "ִּכי  נו  (ְיַׁשְעָיה  ַּכֶּנֱאָמר  ְּבַבָּקָׁשה,   צֶֹר ְלא 
ְלָכל ָהַעִּמים", ַהְינּו ֶׁשַרק 'ָהַעִּמים' ִיְצָטְרכּו ְל'ֵבית ְּתִפָּלה' – ְלִהְתַּפֵּלל 
ּוְלִהְתַחֵּנן ּבֹו, ַא ַּבֲעבּוֵרנּו ִיְהֶיה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְּכ'ֵבית ֶׁשַבח' ִּבְלַבד. ָלֵכן 
ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ְּבִסּיּום ַהְּבָרָכה: "ְונֹוֶדה ְלּ ִׁשיר ָחָדׁש ַעל ְּגֻאָּלֵתנּו" – ִּכי 

ַעד ִלְגֻאָּלֵתנוּ ִיְהֶיה ַהִּׁשיר ֶׁשל ֶׁשַבח ְוֶׁשל הֹוָדָאה, ּוֵמֵעת ַהְּגֻאָּלה ִיְהֶיה 
הגש"פ 'ִּדְבֵרי ָׁשאּול' ּבֹו ֶׁשַבח ִּבְלַבד.

ָדה ה ְוָאֵמן ַעל ֵסֶדר ַהַהּגָ ִפּלָ ִניֵני ּתְ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
אחד!

ני ּפְ ם

ְּבִהְתָקֵרב ְיֵמי ַחג ַהֶּפַסח - ַחג ָהֱאמּוָנה, ִהֵּנה ָלֶכם ֵעָצה ִנְפָלָאה ֵמַרֵּבנּו ַּבְחֵיי (ְׁשמֹות יד א) 
ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה ּתּוְכלּו ְלַהְׁשִריׁש ֱאמּוָנה ְּבֵלב ַיְלֵדיֶכם:

"ּוִמְּפֵני ֶׁשָהֱאמּוָנה ְיסֹוד ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה, 
ִּתְּקנּו ָלנּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַּבְּתִפָּלה ּוַבְּבָרכֹות  ַלֲענֹות ָאֵמן,

 ֶׁשהּוא ִנְגָזר ִמְּלׁשֹון ֱאמּוָנה".
ּוְכָבר ָּפַסק ָהַרָמּ"א (או"ח קכד ז):

"ִויַלֵּמד ֶאת ָּבָניו ַהְּקַטִּנים ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן, 
ִּכי ִמָּיד ֶׁשַהִּתינֹוק עֹוֶנה ָאֵמן, ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא".

ֵמן!

ְדּתָ ְלִבְנָך, ָא ְוִהּגַ

ֵמן!

ְדּתָ ְלִבְנָך, ָא ְוִהּגַ

ְּבַחג ַהֶּפַסח - ֻּכָּלנּו ִמְתַחְּזִקים ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ּוַבֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא!
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"ּוִמְּפֵני ֶׁשָהֱאמּוָנה ְיסֹוד ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה,

ֶֶֶֶ ְְ ְְְְ ָָָָ ֱֱֱֱ ְְְ ְְְְְ ְְְְְְ ָָָָ ָָָָָָ ְְְ ֶֶֶֶֶ ְְְְ ֶֶֶֶֶֶ ְ ְ ָ ְ ְ ְ ָ

ִּתְּקנּו ָלנּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַּבְּתִפָּלה ּוַבְּבָרכֹות  ַלֲענֹות ָאֵמן,
ָ ֻ ָ ָ ְ ָ ֱ ָ ֶ ְָ ֻ ָ ָ ְ ָ ֱ ָ ֶ ְ

. אמּונה מּלׁשֹון נגזר אמּונה" ׁשהּוא מּלׁשֹון נגזר ׁשהּוא
ָ ְ ָ ְ ָ ָ ְ ָ ְְ ָ ָ ְ ָ ְ
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"ִויַלֵּמד ֶאת ָּבָניו ַהְּקַטִּנים ֶׁשַּיֲענּו ָאֵמן, 

ּכי מּיד ׁשהּתינֹוק עֹונה אמן, יׁש לֹו חלק לעֹולם הּבא".
ָ ֲ ֶ ְ ָ ָ ֶָ ֲ ֶ ְ ָ ָ ֶ

ְיִציַאת ִמְצַרִים ְוָאֵמן
ֲעַזְרָיה  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ְוַרִּבי  ְיהֹוֻשַע  ְוַרִּבי  ֱאִליֶעֶזר  ְּבַרִּבי  "ַמֲעֶׂשה 

ְוַרּבִי ֲעִקיָבא ְוַרִּבי ַטְרפֹון"

 – ַהָּללּו  ַהְּתָנִאים  ֶׁשל  ִּבְׁשמֹוֵתיֶהם  ָהִראׁשֹונֹות  ָהאֹוִתּיֹות 
צ"א  ִמְנָיָנן  ַטְרפֹון,  ֲעִקיָבא,  ֶאְלָעָזר,  ְיהֹוֻׁשַע,  ֱאִליֶעֶזר, 

ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ָאֵמן.

ִּכי ְּכֵׁשם ֶׁשַּמְּטַרת ָהִעּסּוק ְּבִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ִהיא ַהְגָּבַרת 
ְלַהְׁשִריׁש  ִנְתְקָנה  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַּגם   ָּכ ָהָאָדם,  ְּבֵלב  ָהֱאמּוָנה 
ב)  קיט  (ַׁשָּבת  ַרִׁש"י  ֶׁשָּכַתב  ְּכִפי  ָהָאָדם,  ְּבֵלב  ָהֱאמּוָנה 

ֶׁשָהעֹוֶנה ָאֵמן "ֵמִעיד ַעל ּבֹוְראֹו, ֶׁשהּוא ֵא-ל ֶמֶל ֶנֱאָמן".

הגש"פ 'עֹוַלת מֹוֵעד'

ִלּמּוד ַּכָּוַנת ָאֵמן
"ֵצא ּוְלַמד"

ְּבֶדֶר ֶרֶמז ָאַמר 'ַהחֹוֶזה ִמֻּלְּבִלין': ַהִּמָּלה ֵצא ִהָּנּה ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ִלְדרֹׁש:  ְוִנָּתן  ַוֲאֹדָנ-י.  ֲהָוָי"ה  ְׁשמֹות  ֶאת  ַהּכֹוֶלֶלת  'ָאֵמן', 
"ּוְלַמד ֵצ"א" – ַעל ָּכל ָאָדם מּוֶטֶלת ַהחֹוָבה ִלְלֹמד ּוְלַהְרִּגיל 
ַהָּכלּול  ְוַאְדנּות  ֲהָוָי"ה  ֶׁשל  ַהָּקדֹוׁש  ַהִּיחּוד  ֶאת  ְלַכֵּון  ַעְצמֹו 

ְּבֵתַבת 'ָאֵמן'. 
'ִאְמֵרי יֹוֵסף' ְּדרּוִׁשים ַלַהָּקפֹות ג ו 

'ַהחֹוֶזה ִמֻּלְּבִלין' נֹוֵהג ִמֵּדי יֹום ְּביֹומֹו  ְמֻפְרָסם ְוָידּוַע ֶׁשָהָיה 
ִלְקרֹא ֵאָליו ְלֶיֶלד ֶׁשּיֹאַמר ְלָפָניו ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל 

ַלֲענֹות ַאֲחָריו ָאֵמן.
'ֶׁשֶמן ַהּטֹוב' ב כה 

עֶֹנׁש ַהְּמַזְלֵזל ְּבָאֵמן
ַהִּמְצִרים  ַעל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשֵהִביא  ַמּכֹות  ֶעֶׂשר  "ֵאּלּו 

"ְּבִמְצַרִים... חֶֹׁש

ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית  ֶׁשַהְּמַזְלֵזל  מּוָבא  ב)  רפה   ַוֵּיֶל) ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר 
ַהַּתְחּתֹון  ַלָּמדֹור  ְויּוַרד  ַוֲאֵפָלה,   ְּבחֶֹׁש ָלבֹוא  ֶלָעִתיד  ִיּדֹון 
 ֶׁשְּלַאַחר ַמַּכת חֶֹׁש ֶׁשַּבֵּגיִהּנֹום. ֶרֶמז ַלָּדָבר נּוַכל ִלְלֹמד ִמָּכ
ֶנֱאָמר (ְׁשמֹות יא ח): "ֵצא ַאָּתה ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ְּבַרְגֶלי" 'ֵצא' 
ְּבִגיַמְטִרָּיה ָאֵמן, ִלְרמֹז ֶׁשְּבֶאְמָצעּות ֲעִנַּית ָאֵמן ִיָּנֵצל ָהָאָדם 

ֵמחֶֹׁש ּוֵמֲאֵפָלה.
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ָידּוַע ָהָיה ַהָּגאֹון ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ִּפיְנקּוס ָזָצ"ל ְּבֵאׁש ַאֲהַבת ַהֵּׁשם ֶׁשָּבֲעָרה ְּבִקְרּבֹו ְלא ֵלאּות. 
ֵאׁש זֹו ֲאֶׁשר ִאְפְיָנה ָּכל ָּכ ֶאת ְּדָרׁשֹוָתיו ַהּסֹוֲחפֹות ֶׁשָּבֶהן ִהְלִהיב ִלְבבֹות ִיְׂשָרֵאל ְלתֹוָרה 
ְוַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, ָהְפָכה ְלַלָּבה רֹוַתַחת ְּבָכל ֵעת ֶׁשָהָיה הּוא ּגּופֹו עֹוֵסק ְּבִמְצוֹות. ָּכל ִמְצָוה 
ֶׁשִהיא, 'ֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו' אֹו 'ֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום', ִקְּבָלה ֶאְצלֹו ַמְׁשָמעּות ֻמְפָלָאה; הּוא ָהָיה 

'ִנְכַנס' ֵאֶליָה ְּבָכל ָּתְקפֹו ְוכֹחוֹ ְוא ָהָיה ֵמִניַח ָּכל ַמֲאָמץ ֶׁשָּבעֹוָלם ְּכֵדי ְלַקְּיָמּה ִּבְׁשֵלמּות.
ֵחֶלק ִנְכָּבד ֵמַחָּייו ִהְקִּדיׁש ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ְלנֹוֵׂשא ַהְּתִפָּלה, ֶׁשאֹוָתּה ִהְגִּדירּו ֲחָז"ל (ְּבָרכֹות ו ב 
ְוַרִׁש"י ָׁשם) ִּכ'ְדָבִרים ָהעֹוְמִדים ְּברּומֹו ֶׁשל עֹוָלם ּוְבֵני ָאָדם ְמַזְלְזִלים ָּבֶהם'. א ִיָּפֵלא ֵאפֹוא 
ִּכי ַרּבֹות ֵמַהְּדָרׁשֹות ֶׁשָּמַסר ְּבַחָּייו ֻהְקְּדׁשּו ְלִחּזּוק ֲעבֹוָדה זֹו, ְוַאף ִחּבּור ְמֻיָחד ְּבֵׁשם 'ְׁשָעִרים 

ִּבְתִפָּלה' ִהְקִּדיׁש ְלרֹוְמָמּה ּוְלָפֲאָרּה.
ְּבַעְרֵבי ְּפָסִחים ִנְּכָרה ַמֲעָלתֹו ְּבֹאֶפן ְמֻיָחד: ַהֲהָכנֹות ַלַחג ָהיּו ַנֲעׂשֹות ְּבָיָדיו ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו, 
ִמּתֹו ּכֶֹבד רֹאׁש ֶׁשָּקֶׁשה ִלְמצֹא ֻּדְגָמתוֹ ּוִמְּבִלי ְלַהֲחִמיץ ְולּו ְּפָרט ָקָטן ֶׁשּיּוַכל ְלַהֲעלֹות ֶאת 

ֵאיכּות ַהִּמְצָוה ִלְׁשֵמי רּום.
ְּבׁשּובֹו  ָחֵמץ,  ְּבִדיַקת  ְּבֶעֶרב  ֵאְרָעה  ַהְּטָרִגית  ְּפִטיָרתֹו  ֶׁשַאף  ָהֻעְבָּדה  ָהְיָתה  ִסְמִלית  ַּכָּמה 
ִמַּמַּסע ִחּזּוק ְּבֵהיְכֵלי ַהּתֹוָרה, ֶׁשֻּשַּלב ְּכַדְרּכֹו ְּבַמֲעֵׂשי ֶחֶסד ּוַבֲהָכנֹות ְלַחג ַהֶּפַסח ַהְּמַמְׁשֵמׁש 

ּוָבא.
*

ְּבֶמֶׁש ַהָּׁשִנים ִנּסּו ַרִּבים ִלְדלֹות ִמֶּמּנּו ֶאת סֹודֹו; ֵּכיַצד ָזָכה ְלִהְתרֹוֵמם ִלְפָסגֹות ְּגבֹוהֹות ָּכל 
ָּכ ּוֵמֵהיָכן ִהְתִחיָלה ֲעִלָּיתוֹ, אּוָלם הּוא ְּבַעְנְוָתנּותוֹ א ָאָבה ְלַסֵּפר, ַעד ְלאֹוָתּה ֵעת ָרצֹון 

ֶׁשָּבּה ֶהְחִליט ְלַׁשֵּתף ֶאת ְמקָֹרָביו, ְוכֹה ָהיּו ְּדָבָריו:
"ִּבְהיֹוִתי ַּתְלִמיד ִּביִׁשיַבת ְּבִריְסק ִהְתּגֹוַרְרִּתי ְּבִדיָרה ַהְּמֻׁשֶּתֶפת ִלי ּוְלַכָּמה ֲחֵבִרים נֹוָסִפים. 
ֵּכיָון ֶׁשָהִייִתי ֶּבן חּו"ל ְוא ַׁשְבִּתי ְלֵביִתי ְלַחג ַהֶּפַסח, נֹוַצר ַמָּצב ֶׁשְּבֵליל ְּבִדיַקת ָחֵמץ נֹוַתְרִּתי 

ְלַבִּדי ַּבִּדיָרה, ָּכ ֶׁשֻהְּטָלה ָעַלי ִמְצַות ְּבִדיַקת ֶהָחֵמץ ַּבִּדיָרה ֻּכָּלּה.
ַהִּדיָרה ַהְּגדֹוָלה ָהְיָתה ְיֵׁשָנה ּוֻמְזַנַחת ְלַמַּדי, ָּכ ֶׁשַּתֲהִלי ַהְּבִדיָקה ִנְמָׁש ֶאל עֶֹמק ַהַּלְיָלה. 
ֶׁשל  ִנָּכר  ְּבַמֲאָמץ   ָּכרּו ֶׁשָהָיה  ִמְבָצע  ֶחֶדר,  ַאַחר  ֶחֶדר  ִלְבּדֹק  ָעַמְלִּתי  ָׁשעֹות  ַּכָּמה   ְּבֶמֶׁש
ִּפּנּוי ֲחָפִצים ֶׁשִהְפִריעּו ַלְּמָלאָכה, ְועֹוד ָּכֵהָּנה ְוָכֵהָּנה ַמְפִריִעים ּוְמַעְּכִבים. סֹוף סֹוף ִסַּיְמִּתי 
ָחדּור   ַא ְוָיֵגַע,  ָעֵיף  ִּבְתִׁשיׁשּות,  ַהִּכֵּסא  ַעל  ָצַנְחִּתי  ַהַּלְיָלה.  ַלֲחצֹות  ָקרֹוב  ַהְּמָלאָכה,  ֶאת 

ִּבְתחּוַׁשת ִסּפּוק.
ֶׁשָהְיָתה  ַאף  ֶׁשַעל  ַהַּגג,  ַּבֲעִלַּית  ִנְזַּכְרִּתי  ְמנּוָחִתי;  ֶאת  ִּפְתאֹום  ִהְטִריד  ָמה  ֶׁשְּדַבר  ֶאָּלא 
אֹוָתּה  ֶאְבּדֹק  א  ִאם  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ִּבְבִדיָקָתּה,  ַחָּיִבים  ָהיּו  ְוַהּכֹל  ַהִּבְנָין,  ַּדָּיֵרי  ִלְכַלל  ְמֻׁשֶּתֶפת 

– ִאיׁש א ַיֲעֶׂשה זֹאת.
ְּבִלִּבי ִהְתחֹוְלָלה ִמְלָחָמה: ִמַּצד ֶאָחד ָהִייִתי ָּתׁשּוׁש ְוָעֵיף, ְוַגם ָיַדְעִּתי ִּכי ִמֵּלאִתי ֶזה ִמְּכָבר 
ֶאת חֹוָבִתי ַהִהְלָכִתית ֵמַעל ּוֵמֵעֶבר ַלִּנְדָרׁש ִמֶּמִּני, אּוָלם ֵמִאיָד, ָיַדְעִּתי ִּכי ַמְחָׁשבֹות ֵאּלּו 

ְמקֹוָרן ַּבֲעֵיפּות ַהחֶֹמר, ּוִמַּצד ַהִּדין ְלַכְּתִחָּלה ָעַלי ִלְבּדֹק ֶאת ֲעִלַּית ַהַּגג.
ְלַקֵּים  ֶהְחַלְטִּתי  ְלִהָּכַנע!  א  ַהַהְחָלָטה:  ְּבִלִּבי  ָּגְמָלה  ִהְתַחְּבטּות,  ֶׁשל  ְספּורֹות  ַּדּקֹות  ַאַחר 
ַהַּגג.  ַלֲעִלַּית  ּכֹחֹוַתי  ִּבְׁשֵאִרית  ִטַּפְסִּתי  ּוִמָּיד  ֶנֶפׁש,  ּוִבְמִסירּות  ֻמְׁשָלם  ְּבֹאֶפן  ַהִּמְצָוה  ֶאת 
ֶׁשִּנְגָלה  ַהַּמֲחֶזה  ִמן  ָהמּום  ָעַמְדִּתי  ָהאֹור,  ֶאת  ְוִהְדַלְקִּתי  ָהְרעּוָעה  ַהֶּדֶלת  ֶאת  ְּכֶׁשָּפַתְחִּתי 
ְמֻכָּסה  ָהְיָתה  ָהִרְצָּפה  ּוְכָלל.  ְּכָלל  ָהֲעִלָּיה  ֻנְּקָתה  א  ַרּבֹות  ֶׁשָּׁשִנים  ָהָיה  ִנָּכר  ֵעיַני;  ְלמּול 

ְּבִׁשְכָבה ָעָבה ֶׁשל ָאָבק ָסִמי, ּוְבָכל ִּפָּנה ּוִפָּנה ִהְתּגֹוְללּו ֲחָפִצים ְּבִעְרּבּוְבָיה ֻמְחֶלֶטת.
 ,'ְלַכֵּבד ֲחָדָריו קֶֹדם ַהְּבִדיָקה' – ִנְזַּכְרִּתי ַּבֲהָלָכה ַהְּמפֶֹרֶׁשת ַּב'ֻּׁשְלָחן ָערּו ְוָכל ָאָדם ָצִרי'

אּוָלם ָהֲעֵיפּות ֶׁשָּפְׁשָטה ְּבָכל ֵאָבַרי, ִּכְמַעט ְוָגְרָמה ִלי ְלִהְתָיֵאׁש.
ֶאָּלא ֶׁשָאז ִנְזַּכְרִּתי ִּכי ָּגַמְרִּתי אֶֹמר ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ִויִהי ָמה! ְוָכ, ְּכִאּלּו 
א ִסַּיְמִּתי ֶזה ַעָּתה ְמָלאָכה ְמָפֶרֶכת ּוַמִּתיָׁשה ַּבת ַּכָּמה ָׁשעֹות, ָאַזְרִּתי ֶאת ְׁשֵאִרית ּכֹחֹוַתי, 

ִמֵּלאִתי ְּדָלֵיי ַמִים ְוִהְתַחְלִּתי ַּבְּמָלאָכה.
ָזר ִּכי ָהָיה ִנְקַלע ַלֲעִלַּית ַהַּגג ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, ָהָיה ִנְתַקף ְּבֶהֶלם ֵמַהַּמְרֶאה ַהּמּוָזר ֶׁשְּלָפָניו: 
ָמקֹום  ֶׁשל  ִנּקּוי  ִּבְמֶלאֶכת  ְועֹוֵסק  ּוְבִטיט  ְּבבֹוץ  ְמבֹוֵסס  ִטּפּוִסי  ָאֶמִריָקִני  ְיִׁשיָבה  ָּבחּור 

ֶׁשִּכְמַעט ְוא ָּדְרָכה ּבֹו ֶרֶגל ָאָדם, ְוָכל זֹאת ְלַאַחר ֲחצֹות ַהַּלִיל ֶׁשל ֶעֶרב ֶּפַסח...
ַרק ָקרֹוב ַלֲעלֹות ַהַּׁשַחר ִהְצַלְחִּתי סֹוף סֹוף ִלְבּדֹק ֶאת ֶהָחֵמץ, ְּכֶׁשָּכל ּגּוִפי רֹוֵעד ֵמַהַּמֲאָמץ 
ֶהָעצּום ּוֵמָהֲעֵיפּות ַהַּמִּתיָׁשה, ּוְכֶׁשִּסַּיְמִּתי ְּכָבר ָעָלה ַהַּׁשַחר. ַּבּבֶֹקר, ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה ִקִּויִתי 
ָלנּוַח ִקְמָעא, ֶאָּלא ֶׁשִּטְרדֹות ִמְצוֹות ַהּיֹום, ִּכְׂשֵרַפת ֶהָחֵמץ ָועֹוד, ָּגְרמּו ִלי ְלַוֵּתר ַעל ְמנּוָחִתי 

ַעל ַאף ַהְּתִׁשיׁשּות ְוָהֲעֵיפּות ַהּנֹוָרָאה.
ָצפּוי  'ֵסֶדר'  ֵאיֶזה  יֹוֵדַע  ִמי  ְּבָעְגָמה;  ְלַעְצִמי  ִהְרַהְרִּתי  ַהֵּסֶדר  ֵליל  ֶׁשל  ַעְרִבית  ְּתִפַּלת  ֶטֶרם 
ִלְׁשּתֹות...  ֶׁשָעַלי  ַהּכֹוסֹות  ַאְרַּבע  ַעל  ְמַדֵּבר  ּוִמי  אֹוִתי,  ַּתְכִריַע  ֶׁשָהֲעֵיפּות  ַאַחר  ִלי  ִלְהיֹות 
ִנַּגְׁשִּתי ִלְתִפָּלה ִּבְרָגׁשֹות ְמעָֹרִבים, אּוָלם ְּבֶרַגע ֶׁשִהְתַחְלִּתי ְלִהְתַּפֵּלל ָׁשַכְחִּתי ֵמַהּכֹל; ְּכִמין 
ֶאת  ִמְּלָאה  ֵמעֹוָלם  ַחְׁשִּתי  א  ֶׁשָּכמֹוָה  ְמֻתָּקה  ּוְתחּוָׁשה  אֹוִתי,  ֶלֱאפֹף  ֵהֵחָּלה  ְקדֹוָׁשה  רּוַח 

ָּכל חּוַׁשי.
ַחְׁשִּתי  א  ַהֶּפֶלא  ּוְלַמְרֵּבה  ַהַּלְיָלה,  ְּבֵסֶדר  ִהְתַחְלִּתי  ּוְמֻיֶחֶדת  ְמרֹוֶמֶמת  ְּתחּוָׁשה  ְּבאֹוָתּה 
ַּבֲעֵיפּות ְּכָלל. ְלֵהֶפ, ָהִייִתי ָּדרּו ֻּכִּלי ֶׁשֹּלא ְלַבְזֵּבז ְולּו ֶרַגע ֶאָחד ֵמַהַּלְיָלה ַהָּקדֹוׁש. ָקָראִתי 
ָמתֹק  ַטַעם  ֶׁשֵּכן  ִמִּׂשְמָחה  ְּגדֹוָתיו  ַעל  ָעָלה  ְוִלִּבי  ְמֻיֶחֶדת,  ֶנֶפׁש  ְּבִהְתרֹוְממּות  ַהַהָּגָדה  ֶאת 

ֶׁשָּכֶזה ִמִּמּלֹות ַהַהָּגָדה א ָטַעְמִּתי ֵמעֹוִדי!
ִקַּיְמִּתי  ַהּכֹוסֹות,  ַאְרַּבע  ּוְׁשִתַּית  ְוַהָּמרֹור  ַהַּמָּצה  ַּכֲאִכיַלת  ַהַּלְיָלה,  ִמְצוֹות  ֶיֶתר  ֶאת  ַאף 
ְּבִהְתרֹוְממּות רּוַח ִּבְלִּתי ְרִגיָלה. ָהֲעֵיפּות א ָנְגָעה ֵאַלי ְּכָלל ְוִעָּקר, ְוִהְרַּגְׁשִּתי ְּבָכל ְיׁשּוִתי 

ֶׁשֲאִני מּוָכן ִלְמסֹר ֶנֶפׁש ַעל ִקּיּוָמן ֶׁשל ַהִּמְצוֹות.
ָהַפְכִּתי ְלָאָדם ַאֵחר! ַחְׁשִּתי ִקְרַבת ֱאִקים ֲאִמִּתית, ְואֹור ָּגדֹול ָאַפף אֹוִתי ְלֶמֶׁש ָּכל ַה'ֵּסֶדר', 
ַעד ַאַחר ֲחצֹות ַהַּלְיָלה. ְלגֶֹדל ְּפִליָאִתי, ַּגם ַאַחר ִסּיּום ַהֵּסֶדר א ָהִייִתי ְמֻסָּגל ָלֶלֶכת ִליׁשֹן. 

נֹוַתְרִּתי ֵער ָּכל ַהַּלְיָלה ְוָעַסְקִּתי ְּבִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ַעד אֹור ַהּבֶֹקר.
ֻהְפַּתְעִּתי ְלַגּלֹות ִּכי ִהְתרֹוְממּות ַהֶּנֶפׁש ֶׁשָּבּה ָהִייִתי ָׁשרּוי ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ִהְמִׁשיָכה ְלַלּוֹות אֹוִתי 
ַהּמֹוֵעד  ְיֵמי  ֶאת  ִנַּצְלִּתי  ַהּמֹוֵעד.  חֹול  ִּביֵמי  ַּגם  ִמֶּמִּני  ָסָרה  ְוא  ֶׁשְּלָמֳחַרת,  ְּביֹום-טֹוב  ַּגם 
ִלְׁשִקיָדה ֲעצּוָמה ַּבּתֹוָרה ּוַבְּתִפָּלה. ִנָּתן לֹוַמר ֶׁשֹּלא ָעַסְקִּתי ִּביֵמי אֹותֹו ַהֶּפַסח ְּבׁשּום ָּדָבר, 

ִמְּלַבד ִקְרַבת ֱאִקים.
ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה ָחל ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת, ּוְבֵעת ְּתִפַּלת ַהִּמְנָחה ֶׁשל יֹום ְׁשִביִעי ֶׁשל 
ֶּפַסח ָעלּו ְּדָמעֹות ְּבֵעיַני. ָחַׁשְׁשִּתי ְמאֹד ֶּפן ִּתְתּפֹוֵגג ִמֶּמִּני רּוַח ַהְּקֻדָּׁשה ִעם ִסּיּום ְיֵמי ַהֶּפַסח 
טֹוב'  ֵמַה'ּיֹום  ְמֻקָּדׁש  ְּבַוַּדאי  ַהַּׁשָּבת  יֹום  ִּכי  ַּבַּמְחָׁשָבה  ִהְתַחַּזְקִּתי  ַהַּׁשָּבת.  ְליֹום  ְוַהַּמֲעָבר 

ֶׁשְּלָפָניו, ֶהְחַלְטִּתי ְלַנּסֹות ְלַהְמִׁשי ַּבֲעִלָּיִתי ָהרּוָחִנית ְוִקִּויִתי ְלֶהְמֵׁש ִסּיּוַע ִמָּמרֹום.
ְוָאֵכן, ְּבאֹוָתּה ַׁשָּבת ַחְׁשִּתי ָלִראׁשֹוָנה ֶאת ַטֲעָמּה ֶהָעֵרב ְוַהָּמתֹק ֶׁשל ַׁשָּבת קֶֹדׁש, ְוָלִראׁשֹוָנה 

ֵהַבְנִּתי ֶאת ַמהּות ְקֻדָּׁשָתּה.
ּוֵמָאז ֵהֵחָּלה ָּכל ֲעִלָּיִתי...!"

"ִאם ֵיׁש ִּבי ַמֶּׁשהּו ַהּיֹום", ִסֵּים ַרִּבי ִׁשְמׁשֹון ְלַׁשֵּתף ֶאת סֹודֹו ַהַּמְפִעים, "ֲהֵרי ֶׁשַהּכֹל ִמּכָֹחּה 
ֶׁשל ִמְצָוה ַאַחת ִמְּדַרָּבָנן, ִמְצַות ְּבִדיַקת ָחֵמץ, ֶשֶּנֶאַחְזִּתי ָּבּה ְוִקַּיְמִּתיהָ ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש"!

הגש"פ 'ִּתְפֶאֶרת ִׁשְמׁשֹון' ַּבַהְקָּדָמה

ַמהּות ַהִּפּיּוט ּוְמקֹורֹו
ֶאת  ָאנּו  מֹוִנים  ֶׁשּבֹו  ָעֵלינּו",  ַלָּמקֹום  טֹובֹות  ַמֲעלֹות  "ַּכָּמה  ַהַּקְדמֹון:  ַהִּפּיּוט  ֶאת  ָאנּו  אֹוְמִרים  ַהַהָּגָדה  ְּבֵסֶדר 

ַמֲעלֹות ה' ְוֶאת ֲחָסָדיו ֶׁשָּגַמל ִעָּמנּו ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית, ְּכֶׁשָּכל ַמֲעָלה ִמְסַּתֶּיֶמת ַּבִּמָּלה 'ַּדֵּינּו'.

ְמקֹורֹו ֶׁשל ִּפּיּוט ֶזה ַקְדמֹון ַעד ְמאֹד. ָאְמָנם א ִנְזָּכר הּוא ְּבֵסֶדר ַהַהָּגָדה ַהּמּוָבא ַּב'ְּמִכיְלָּתא', ַא הּוא ֻמְזָּכר 
ְּבֵסֶדר ַהַהָּגָדה ֶׁשל ַרב ְסַעְדָיה ָּגאֹון, ְוֵהִעיד ַרִּבי ַאְבָרָהם ֶּבן ָהַרְמָּב"ם ֶׁשָאִביו ָהָיה ָרִגיל ְלאֹוְמרֹו ('ַמֲעֵׂשה רֹוֵקַח' ַעל 

ָהַרְמָּב"ם ְּבֵסֶדר ַהַהָּגָדה).

ֶאת ִסַּבת ִמּקּומֹו ֶׁשל ַהִּפּיּוט ְּבֵסֶדר ַהַהָּגָדה ֵּבֵאר ָהַרְׁשבָּ"ץ (הגש"פ ּוְרֵאה ַּבַּמֲהָר"ל) ֶׁשִעְנָינֹו הּוא ֶהְמֵׁש ְלִדְבֵרי ַּבַעל 
ַהַהָּגָדה ַהּקֹוְדִמים: "ִמְּתִחָּלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו", ֶׁשָּבֶהם ִהְזַּכְרנּו ֶאת ָּכל ַהָּפָרָׁשה ֶׁשאֹוֵמר ֵמִביא 
ַהִּבּכּוִרים ִלְפֵני ַהּכֵֹהן, ְּבֵעת ֱהִביאֹו ֶאת ִּפְריֹו ַהָּקָטן ְּכִמְנַחת ּתֹוָדה ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ַעל ֵאין סֹוף ַהּטֹובֹות ֶׁשָּגַמל 
ִעּמֹו. ּוְבֶטֶרם ִיְתַרֶּצה ַהּבֹוֵרא ְּבַרֲחָמיו ְלַקֵּבל ֶאת ִמְנָחתֹו, ַמְקִּדים הּוא ְלָפֵרט ֶאת ָּכל ַהּטֹובֹות ָהֲעצּומֹות ֶׁשָּזָכה 

ָלֶהן ִמיֵדי ַהּבֹוֵרא, ֵהֵחל ֵמ'ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי' ְוַעד ִליִציַאת ִמְצַרִים.

ִּפּיּוט ֶזה הּוא ְּכֵעין ֶהְמֵׁש ְל'ָפָרַׁשת ִּבּכּוִרים' ֶׁשָּקְדָמה לֹו, ֶׁשַאַחר ֶׁשֵּפַרְטנּו ָּבּה ֶאת ַהִּנִּסים ֶׁשֵאְרעוּ ְלִיְׂשָרֵאל ַעד 
 ,ִליִציָאָתם ִמִּמְצַרִים, ַמְמִׁשיִכים ָאנּו ְלָפֵרט ּוְלָתֵאר ֶאת ַהִּנִּסים ֶׁשַּנֲעׂשּו ְלִיְׂשָרֵאל ִמָּׁשָעה ֶׁשָּיְצאּו ִמִּמְצַרִים ָוֵאיָל

ַעד ְּכִניָסָתם ָלָאֶרץ ּוִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש – ְמקֹום ֲהָבַאת ַהִּבּכּוִרים.

ְּב'ִמְדַרׁש ַהָּגָדה' ַלַּמְלִּבי"ם ָּכַתב ֶׁשִּפּיּוט ֶזה הּוא ְּכֵעין ְּפִתיָחה ַלֲאִמיַרת ַהַהֵּלל; ְלַאַחר ֶׁשִסַּיְמנּו ְלָפֵרט ֶאת ָּכל ִנֵּסי 
ְיִציַאת ִמְצַרִים, ְּבֶטֶרם ִנַּגׁש ַלֲאִמיַרת 'ַהֵּלל' ְּבִהְתַלֲהבּות, חֹוָבה ָעֵלינּו ְלַהְקִּדים ַּבֲאִמיַרת ִּפּיּוט ֶזה, ֶׁשּבֹו ַמְצִהיִרים 

ָאנּו ַעל ַהָּכָרֵתנּו ְּבָכ ֶׁשָּכל ֵנס ְוֵנס ֶׁשֵאַרע ָלנּו ָהָיה ָראּוי ְל'ַהֵּלל' ִּבְפֵני ַעְצמֹו.

ַּכָּמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָּמקֹום ָעֵלינּו
ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב ('ְקֻדַּׁשת ֵלִוי' ְּדרּוׁש ְלֶפַסח, וכעי"ז ָּכַתב ַהְּׁשָל"ה מס' ְּפָסִחים רה) ָּתַמּה ַעל ֵּפֶׁשר 
ַהָּלׁשֹון 'ַלָּמקֹום ָעֵלינּו': ֲהלֹוא ִמן ַהִּדין ָהָיה לֹוַמר: 'ֵמַהָּמקֹום ָעֵלינּו'? ּוֵבֵאר ַעל ִּפי ַּדְרּכֹו, ִּכי ְּבֶׁשל רֹב ַרֲחָמיו ֶׁשל 
ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ַעל ְּברּוָאיו, ֵיׁש לֹו ַנַחת רּוַח ִמָּכ ֶׁשֶּנֱהִנים ֵהם ִמן ַהּטֹובֹות ָהַרּבֹות ֶׁשהּוא ַמְׁשִּפיַע ֲעֵליֶהם, ְוִנְמָצא 

ֶׁשְּׁשֵּתי ְּבִחינֹות ֵיׁש ְּבטֹובֹות ֵאּלּו; 'ַלָּמקֹום', ְו'ָעֵלינוּ'.

'ַּדֵּינּו?' אֹו 'ַּדֵּינּו!'
 הּוא עֹוֶׂשה ִעָּמנּו ַא ְּבַפְׁשטּות, ִמַּלת 'ַּדֵּינּו' ֶנֱאֶמֶרת ִּכְקִביַעת ֻעְבָּדה, ּוַמְׁשָמעּוָתּה ִהיא ֶׁשֲאִפּלוּ ָהָיה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו

ְוַרק ֵנס ֶזה, ְיכֹוִלים ָהִיינּו ְלִהְסַּתֵּפק ּבֹו ְלַבּדֹו.

ַא ַרִּבים ִמְּמָפְרֵׁשי ַהַהָּגָדה ָּתְמהּו, ִאיׁש ִאיׁש ְּבַדְרּכֹו, ֵּכיַצד ִנָּתן לֹוַמר ַעל ָּכל ֵנס ֶׁשָהִיינּו ְיכֹוִלים ְלִהְסַּתֵּפק ּבֹו 
ִּבְלַבד, ְּכגֹון: "ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני ְוא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה", ֲהֵרי ָּכל ֶאָחד ִמן ַהִּנִּסים ַהִּנְמִנים ְּבִפּיּוט ֶזה 

הּוא ְּפָרט ִמַּתֲהִלי ִּבְנָינֹו ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל, ּוְבֵהָעֵדר ֶאָחד ֵמֶהם ֲחֵסִרים ָהִיינּו ִחָּסרֹון ָּגדֹול?

ֵּבֵאר ַהַּמְלִּבי"ם ְּב'ִמְדַרׁש ַהָּגָדה', ִּכי ַוַּדאי ֶׁשֵאיֶנּנּו ָּבִאים לֹוַמר ֶׁשַּדי ָהָיה ָלנּו ְּבֶאָחד ִמן ַהִּנִּסים, ֶאָּלא ֶׁשַּדי ְּבָכל 
ֶאָחד ִמן ַהִּנִּסים ְּכֵדי ֶׁשִּנְתַחֵּיב ְלהֹודֹות ָעָליו ִּבְפֵני ַעְצמֹו.

הֹוִסיף ְוָאַמר ַעל ָּכ ַהְּגַה"צ ַרִּבי ֵאִלָּיהּו רֹאָטה ָזָצ"ל; ֶׁשֹּלא ְלִחָּנם ֶהֱאִרי ַּבַעל ַהַהָּגָדה ַּבִּפּיּוט 'ַּדֵּינּו', ֶׁשּבֹו ָאנּו 
מֹוִדים ַעל ָּכל ַּתֲהִלי ְוָׁשָלב ִּבְגֻאַּלת ִמְצַרִים, ֶאָּלא ְּכֵדי ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשְּלעֹוָלם א ִנְסַּתֵּפק ְּבהֹוָדָאה ְּכָלִלית, ֶאָּלא 
ָעֵלינּו ְלָפֵרט ָּתִמיד ִלְפָרֵטי ְּפָרִטים ֶאת ָּכל ַהֶחֶסד ֶׁשעֹוֶׂשה ִעָּמנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ֶרַגע ('ִאיׁש 

ָחִסיד ָהָיה' עמ' שפד).

ְּבֹאֶפן ַאֵחר ֵּבֵאר ְּבַהָּגַדת 'ַמֲעֵׂשי ה'' ְלַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַאְׁשְּכַנִּזי, ֶׁשָּלׁשֹון 'ַּדֵּינּו' ִהיא ְּבֶדֶר ְּתִמיָהה: ְוִכי ַּדֵּינּו ְּבֵנס ֶזה? 
ְּכלֹוַמר: ְוִכי ָהִיינּו ְיכֹוִלים ְלַהִּגיַע ִלְׁשֵלמּוֵתנּו ִּבְלָעָדיו? ּוְבֶדֶר ָמָׁשל ִּדָּמה זֹאת ְלֶמֶל ֶׁשִהְמִלי ֶאת ֶאָחד ֵמאֹוֲהָביו 
ְלמֹוֵׁשל ַעל ְמִדיָנה ְּפלֹוִנית. ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים ִהִּגיַע ְלַבְּקרֹו ּוָמָצא ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִּגּנּוֵני ַמְלכּות, ָלֵכן ִמֵהר ְלַלְּמדֹו 
ַמְחסֹורֹו  ָּדַאג לֹו ְלָכל  ָהְלָאה  ְוֶהֱעִניק לֹו אֹוָתם, ְוֵכן  ְמלּוָכה  ִּבְגֵדי  ֶׁשֵאין לֹו  ָרָאה  ִמֵּכן  ַמְלכּות. ְלַאַחר  ַטְכִסיֵסי 
ְוָכ ֶהֱעָלהּו ְוִגֵּדל ֶאת ְׁשמֹו ַעד ֶׁשִּנְׁשַלם ְּבַדְרּגֹוָתיו. ְּכֶׁשִהִּגיַע ְלרּום ַהַּמֲעָלה ּוְלִפְסַּגת ָהרֹוְממּות, ּוְכָבר ֵהִבין ִּגּנּוֵני 
 ֶאת ַמְלּכֹו ְוָאַמר: "ִהֵּנה ַעָּתה רֹוֶאה ֲאִני ֶׁשָּכל ְּפָרט ּוְפָרט ֶׁשֶהֱעִניַקִני ַהֶּמֶל ַמְלכּות ָמה ֵהם, ִׁשֵּבַח אֹוֵהב ַהֶּמֶל

ָנחּוץ ָהָיה ִלי ַעד ְמאֹד, ְוא ָהְיָתה ִלי ֶאְפָׁשרּות ְלִהְתַקֵּדם ִּבְלָעָדיו".

ָּכ ַּגם ָאנּו, ְלַאַחר ֶׁשָּזִכינּו ְּכָבר ְלַהִּגיַע ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּוְלֵבית ַהְּבִחיָרה, ְיכֹוִלים ִלְראֹות ּוְלָהִבין ֵּכיַצד ָּכל ְּפָרט 
ֵמָאז ְיִציָאֵתנּו ִמִּמְצַרִים ְוַעד ַהִּגיֵענּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּוְלִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִהּנֹו ִנְדָּב ָחׁשּוב ְוֶהְכֵרִחי, ָלֵכן ַּכֲאֶׁשר 
ְמַׁשְּבִחים ָאנּו ֶאת ַמְלֵּכנּו ּומֹוִקיִרים ֶאת ַחְסּדֹו, ְּתֵמִהים ַעל ָּכל ַמֲעָלה ּוַמֲעָלה: ָהֵכיַצד ָיכְֹלנוּ ְלַהִּגיַע ִלְׁשֵלמּוֵתנּו 

ִּבְלָעֶדיָה?! 

ְּכֶנֶגד ָמה ֻּתְּקנּו ט"ו ְׁשָבִחים ֵאּלּו?
ֵיׁש ֶׁשָּכְתבּו (ר"י ַּבר ָיָקר, רֹוֵקַח, ַאּבּוִדְרַהם ְועֹוד) ִּכי ֲחִמָּׁשה ֶעֶׂשר ַהְּׁשָבִחים ֶׁשֲעֵליֶהם ָאנּו מֹוִדים ְּב'ַדֵּינוּ' ֻּתְּקנּו ְּכֶנֶגד 
ט"ו ִׁשיֵרי ַהַּמֲעלֹות ֶׁשִּתֵּקן ָּדִוד ַהֶּמֶל ִּבְתִהִּלים ('ַהַּמֲעלֹות' – ע"ש ט"ו ַהַּמֲעלֹות ֶׁשָהיּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש). ְוהֹוִסיף ַהַּמֲהָר"ל 
ִּכי ַהַּטַעם ֶׁשָּמנּו ַרק ט"ו ַמֲעלֹות, הּוא ֵּכיָון ֶׁשַאַחר ט"ו ַמֲעלֹות ִנָּתן ַרק ָלֶרֶדת, ְּכִפי ֶׁשרֹוִאים ָאנּו ֶׁשַהְּלָבָנה עֹוָלה 

ְּבָכל חֶֹדׁש ט"ו ָיִמים, ְויֹוֶרֶדת ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ַהָּיִמים ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן.

ַהְגָּר"א ָּכַתב ֶׁשֵהם ְּכֶנֶגד ט"ו ַהּדֹורֹות ֶׁשָהיּו ֵמַאְבָרָהם ָאִבינּו – ֲאִבי ֻאָּמֵתנּו, ְוַעד ִלְׁשמֹה ַהֶּמֶל ֶׁשָּבָנה ֶאת ֵּבית 
ַהִּמְקָּדׁש, ְוֵאּלּו ֵהם: ַאְבָרָהם, ִיְצָחק, ַיֲעקֹב, ְיהּוָדה, ֶּפֶרץ, ֶחְצרֹון, ָרם, ַעִּמיָנָדב, ַנְחׁשֹון, ַׂשְלמֹון, ּבַֹעז, עֹוֵבד, ִיַׁשי, 

ָּדִוד ּוְׁשמֹה.

ּוְבהגש"פ 'ַוַּיֶּגד ְׁשמּוֵאל' ְלֶאָחד ִמְּגאֹוֵני ְסָפַרד ָהִראׁשֹוִנים ָּכַתב ֶׁשְּכֶנֶגד ט"ו ַמֲעלֹות ֵאּלּו ִּתְּקנּו ט"ו ְּפָעִמים ֶאת 
ָהאֹות ָוו ִּבְתִפַּלת 'ֱאֶמת ְוַיִּציב', ֶׁשַּיַחד ִעם ָהאֹות א' ֶׁשל 'ֱאֶמת' ֵהן ְּבִגיַמְטִרָּיה צ"א ְּכִגיַמְטִרַּית ָאֵמן ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתּה 

ֱאֶמת. ִּכי ַּבֲאִמיַרת 'ֱאֶמת ְוַיִּציב' ָאנּו ְמַאְּמִתים ֶאת ָּפָרַׁשת ְיִציַאת ִמְצַרִים ֶׁשִהְזַּכְרנּו ִּב'ְקִריַאת ְׁשַמע'.

ַהֶחֶסד ֶׁשַּבֲהִריַגת ַהְּבכֹורֹות ְּתִחָּלה
ַרִּבים ִּדְקְּדקּו ַּבָּלׁשֹון: "ִאּלּו ָעָׂשה ֵבאֵהיֶהם ְוא ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם ַּדֵּינּו", ֲהֵרי ָּכתּוב ְמפָֹרׁש הּוא: "ְוִהֵּכיִתי ָּכל 
ְּבכֹור..." (ְׁשמֹות יב יב) ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ֶנֱאָמר: "ּוְבָכל ֱאֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים" (ָׁשם), ִנְמָצא ֵאפֹוא ֶׁשֲהִריַגת 

ַהְּבכֹוִרים ָקְדָמה ַלֲעִׂשַּית ַהְּׁשָפִטים ֵּבאֵהיֶהם.

ֵּבֵאר ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַה'ַּׂשר ָׁשלֹום' ִמֶּבעְלְזא: ְּבַמֶּסֶכת ֲעבֹוָדה ָזָרה (נב ב) ְמבָֹאר ִּכי ְּכֵחֶלק ִמִּמְצַות ִּבּטּול ָהֲעבֹוָדה 
ַהָּזָרה ֵיׁש ְלַבֵּטל ַאף ֶאת ְמַׁשְּמֶׁשיָה, ַא ִאם ִהְקִּדים ּוִבֵּטל ֶאת ָהֲעבֹוָדה ַהָּזָרה, ִמֵּמיָלא ִהְתַּבְּטלּו ְמַׁשְּמֶׁשיָה. ְוִהֵּנה, 
ְּב'כְֹלּבוֹ' (סי' נח) ְמבָֹאר ֶׁשַהְּבכֹוִרים ָהיּו ַהְּכָמִרים ְּבָבֵּתי ָהֲעבֹוָדה ַהָּזָרה ֶׁשְּבִמְצַרִים ְוַעל ֵּכן ָהָיה ִמן ַהִּדין ְלַבְּטָלם, 
ַא ִאּלּו ָהָיה ַמְקִּדים ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִלְפגַֹע ֵּבאֵהי ִמְצַרִים ַּכֵּסֶדר ַהָּכתּוב, ׁשּוב א ָהָיה לֹו צֶֹר ַלֲעׂשֹות ִּדין 

ַּבְּבכֹוִרים ֶׁשָהיּו ְמַׁשְּמֵׁשיֶהם.

ַהָּקדֹוׁש  ִהְקִּדים  ֶׁשִאּלּו   – ַּדֵּינּו"  ְּבכֹוֵריֶהם  ֶאת  ָהַרג  ְוא  ֵבאֵהיֶהם  ָעָׂשה  "ִאּלּו  ֶזה:  ְּבִפּיּוט  מֹוִדים  ָאנּו   ָּכ ַעל 
 ְלִהָּפַרע ֵמַהְּבכֹוִרים. ִאם ֵּכן ֶחֶסד ָעָׂשה ה' ְּבָכ א ָהָיה צֶֹר ֵהי ִמְצַרִים, ַּדֵּינּו ִּכי ִמֵּמיָלאהּוא ִלְפגַֹע ֵּבא ָּברּו
ֶׁשִהְקִּדים ְוָהַרג ֶאת ַהְּבכֹוִרים ִלְפֵני ֶׁשָּפַגע ֵּבאֵהי ִמְצַרִים, ָּכ ָזִכינּו ֶׁשִּנָּפַרע ִמְּׁשֵניֶהם ַּגם ַיַחד (הגש"פ 'אֹוְצרֹוֵתיֶהם 

ֶׁשל ַצִּדיִקים').

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ה  ַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ה ֱאמּוִניםּתַ ַמֲעׂשֵ
ְמִסירּות ֶנֶפׁש ֶׁשהֹוִביָלה ִלְפָסגֹות

ע ַמעּתַ ט סִספפּפום  ַמּבָ ם
ׁשהֹוב ׁש קֹום ָעֵלינּו' ה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלּמָ ּמָ 'ּכַ

"ן) ֶרת ָהַרְמּבָ מֹו. (ִאּגֶ ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ


