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בס"ד

ורחץ – בעפאר מ'זאגט די הגדה
"נוֹטֵל יָדָיו לְצוֹרֶךְ טִבּוּל רִאשׁוֹן וְלֹא יְבָרֵךְ עַל הַנְטִילָה" (שו"ע תעג ו)

נאכט  סדר  ביים  דווקא  פארוואס  שאלה:  די  באקאנט  איז  עס 
זענען מיר מקפיד צו וואשן די הענט בעפאר מיר עסן די כרפס, 
כאטש וואס א גאנץ יאר פירן מיר זיך נישט צו וואשן די הענט 
בעפאר מיר עסן א 'דבר שטיבולו במשקה' ווען עס איז ווייניגער 

פון א כזית (ראה שו"ע או"ח קנח ד, ומ"ב שם ס"ק כ)?

האט האדמו"ר רבי ישכר דב פון בעלזא ערקלערט בדרך דרוש:

ווייל די 'הגדה' וואס מיר זאגן ביי די ליל הסדר איז א בחי' פון 
'תפילה' וואס מ'דארף זיך וואשן די הענט צו דעם, צוליב דעם 
האט מען מתקן געווען מ'זאל זיך וואשן די הענט צו כרפס, און 
בעפאר  ידים  נטילת  פון  חוב  די  זיין  יוצא  מיר  וועלן  דעם  מיט 

מ'דאוונט.
'אדמור"י בעלזא' ח"ג עמ' רפ

לשנה הבאה בארץ ישראל
"ָהַׁשָּתא ָהָכא, ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל"

טייטש מרן ה'חתם סופר':

בורא  פארן  ותשבחות  שירות  אינגאנצן  איז  וואס  נאכט  די  אין 
מעט',  'מקדש  א  ווי  הויז  אידישע  יעדע  ווערט  עולמים,  כל 
שיר  א  געזאנג,  פון  קול  א  זיך  הערט  ווענט  זיינע  צווישן  וואס 
ושבח פארן חי העולמים ביים זאגן די סדר ההגדה, און אפילו 
די קורצע סעודה וואס מ'עסט צווישן די ערשטע העלפט הלל 

און די צווייטע העלפט.

מיט דעם קען מען טייטשן וואס מיר זאגן ביי די הגדה: "השתא 
זכרונם  חכמים  די  ווייל  דישראל",  בארעא  הבאה  לשנה  הכא 
ובתי  כנסיות  בתי  "עתידין  א):  כט  (מגילה  דאך  זאגן  לברכה 
מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל", ריכטיג טאקע אז מיר 
בקרוב  זיין  וועט  גאולה  די  ווען  אבער  גלות,  אין  יעצט  זענען 
וועלן מיר זוכה זיין צו זאגן די הגדה אין דעם הויז וואס וועט 

'דרשות חתם סופר' ח"ב עמ' רלואריבער גיין קיין ארץ ישראל.

דער עיקר פון די סיפור – איז די הודאה
"ַוֲאִפילּו ֻּכָלנּו ֲחָכִמים, ֻּכָלנּו ְנבֹוִנים... ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסֵּפר ִּביִציַאת 

ִמְצַרִים"

'כולנו  אויב  איז  וואס  שווער:  אליינ'ס  זיך  פון  איז  שאלה  די 
מיר  וועלן  דעם  צוליב  אז  טראכטן  איינער  דען  וועט  חכמים', 

פטור ווערן פון א מצוה דאורייתא?

ערקלערט דער גאון רבי אברהם ערלאנגער פון די ראשי ישיבה 
פון 'קול תורה':

פון  מצוה  די  פון  תכלית  דער  אז  מיינען  געקענט  וואלטן  מיר 
זענען  וואס  ניסים  די  שילדערן  צו  איז  מצרים  יציאת  סיפור 
געשעהן מיט אונז, און ממילא איז עס נאר געזאגט געווארן פאר 
קוועטש  דעם  וועגן  פרטים,  אלע  אין  באקאנט  זענען  וואס  די 
דער בעל הגדה און זאגט אז אפילו מיר זענען חכמים און נבונים 
וואס זענען גוט באקאנט אין די אלע ניסים זענען מיר מחוייב צו 
דערציילן, ווייל דער עיקר תכלית פון די מצוה איז צו לויבן און 
דאנקען, אזוי ווי עס איז דער לשון פון דער רמב"ם (סה"מ עשה 

קנז): "שצונו לספר ביציאת מצרים בליל חמשה עשר בניסן... 
לו  ובהודות  השם...  לנו  שעשה  מה  בהגדלת  הדברים  ויאריך 

יתברך על מה שגמלנו מחסדיו".
'ברכת אברהם' - פסחים, ביאורי הגדה של פסח 

דער בעל הנס וואס פארמערט צו דערציילן הרי זה משובח
"ְוָכל ַהַמְרֶּבה ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח"

אזוי  מיר  זענען  פארוואס  זיך:  וואונדערט  אמת'  'שפת  דער 
שטארק משבח דער וואס איז מאריך צו דערציילן די נסים פון 
יציאת מצרים, מיר געפינען דאך אין מסכת ברכות (לג ב) אז רבי 

חנינא האט אנגעשריגן דעם שליח ציבור וואס האט צוגעלייגט 
התפילה,  נוסח  געווענליכן  דעם  אויף  לויב  פון  ווערטער  נאך 
ווייל די אריכות ברענגט נישט ארויס קיין לויב, נאר פארקערט.
מאריך  איז  וואס  דער  אז  טאקע  ריכטיג  אזוי:  ער  ערקלערט 
בשבחו של מקום מער פון וואס די אנשי כנסת הגדולה האבן 
דער  פון  כבוד  דעם  אין  פוגם  דעם  דורך  איז  געווען  מתקן 
לויבט  וואס  הנס  בעל  דער  איז  אנדערשט  אבער  אויבישטער, 
נס,  דער  פאסירט  האט  עס  וואס  צייט  די  אין  נס  זיין  אויף 
ער  קען  דעם  אויף  לויבן  צו  צולייגן  וועט  ער  מער  ווי  אדרבה, 

ענדערשט יוצא זיין דעם חוב פון לויבן.
צוליב די סיבה זאגן מיר פון פריער: "ואילו לא הוציא הקדוש 
ברוך הוא אותנו... הרי אנו... משועבדים היינו לפרעה במצרים"; 
וויבאלד מיר אליין ווערן גערעכנט ווי די בעלי הנס, וועגן דעם 

'שפת אמת' פסח תרמ"ז"כל המרבה לספר... הרי זה משובח".

די טויערן ווערן געעפענט פאר דער 
וואס פארשטייט נישט צו בעהטן

"ְוֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹל - ַאְּת ְּפַתח לֹו"
פארוואס זאגט מען 'ַאְּת' וואס איז א לשון נקבה?

ערקלערט דער דברי חיים פון צאנז:
א וואונדערליכער רמז האט דער בעל הגדה דא באהאלטן: ווער 
בעהטן  נישט  קען  ער  אז  איינערקענען  טוהט  און  ווייסט  עס 
און דאווענען - "א"ת פתח לו" - ווערן פאר אים געעפענט אלע 

הגש"פ 'יינה של תורה'טויערן פון הצלחה, פון א' ביז ת'.

ועכשיו קרבנו המקום לתפילתו
"ִמְּתִחָּלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו, ְוַעְכָׁשיו ֵקְרָבנּו ַהָּמקֹום 

ַלֲעבָֹדתֹו"
קרבנו  'ועכשיו  שטיין:  געדארפט  ענדערשט  וואלט  לכאורה 
המקום לעבדו', פארוואס כאפט אן דער בעל הגדה דער לשון: 

'לעבודתו'?
ווילן  נוסח  דעם  מיט  סופר':  'חתן  דער  ערקלערט  דרוש  בדרך 
מיר לויבן אויף דעם וואס ער האט אונז אריינגענומען 'בעבודתו' 
אין זיין עבודה, ד.מ. אין זיין עבודת התפילה (וואס ווערט אנגערופן 
ברכות  מסכת  אין  געברענגט  ווערט  עס  ווי  אזוי  שבלב'),  'עבודה 
מלפני  רצון  "יהי  טאג:  יעדן  דאוונט  אויבישטער  דער  אז  א)  (ז 
עם  ואתנהג  מדותי,  על  רחמי  ויגולו  כעסי,  את  רחמי  שיכבשו 

בניי במדת רחמים, ואכנס להם לפנים משורת הדין". 
הגש"פ 'חתן סופר' בפתיחה

אויף די צעהנדליגער טויזנטער ניסים
 וואס ער טוהט יעדן טאג

"ַּכָמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָּמקֹום ָעֵלינּו"
דער בעל הגדה האט מדייק געווען און אנגעכאפט דאס לשון: 
'למקום עלינו' און נישט 'מהמקום עלינו', מיר זאלן געדענקען 
אז די פופצן נסים וואס ווערן אויסגערעכנט אין דעם פיוט איז 
נאר כטיפה מן הים, און אויסער זיי דארפן מיר נאך לויבן אויף 
מיר  וואס  ניסים  טויזנטער  צעהנדליגער  און  טויזנטער  נאך 

ווייסן נישט, אבער 'למקום' ד.מ. פארן אויבישטער זענען זיי 
הגש"פ 'צוף אמרים'יא באקאנט.

פערל ווערטער איבער תפילה און הודאה אויף דער סדר פון די הגדה  מאמאוצרות אמונים
דה

תע

פע ם

צווישן די חסידים ואנשי מעשה איז פארשפרייט געווארן 
נאכן  נאכט  סדר  ביים  השירים'  'שיר  זאגן  צו  מנהג  דער 
מיר  וועלן  דא  ועוד).  תז  פסחים  (של"ה  'סדר'  פונעם  ענדע 
שיר  פון  פסוקים  די  אין  רמזים  וואונדערליכע  ברענגען 

השירים איבער די גרויסע מעלה פון ענטפערן אמן:

ברכות השחר מיט א חברותא
"ָמְׁשֵכִני ַאֲחֶרי ָּנרּוָצה ֱהִביַאִני ַהֶּמֶל ֲחָדָריו" (שה"ש א ד)

"ָמְׁשֵכִני ַאֲחֶרי ָּנרּוָצה" - איז ראשי תיבות 'אמן', דיך צו 
לערנען אז דורך מקפיד זיין צו ענטפערן אמן איז דער 
 מענטש זוכה אז עס זאל מקויים ווערן: "ֱהִביַאִני ַהֶּמֶל
ֲחָדָריו", אזוי ווי די גמרא זאגט (שבת קיט ב): "כל העונה 

אמן בכל כחו - פותחין לו שערי גן עדן".
'דברי תורה' (מונקאטש) מהד' ט' אות יח, וראה 'מאה קשיטה' 
[לרמ"ע מפאנו] סי' פו

די  אין  אותיות  צווייטע  די  צולייגן:  אפשר  מ'קען  און 
ווערטער "ָמְׁשֵכִני ַאֲחֶרי ָּנרּוָצה" איז 'שחר', דאס איז א 
רמז איבער די גרויסע מעלה פון ענטפערן אמן נאך די 
ברכות השחר אזוי ווי עס איז געווען די מנהג הקדמונים.
ראה 'עיני העדה' שיר השירים א ד

בשובך לציון ברחמים
ְנֵמִרים"  ֵמַהְרֵרי  ֲאָריֹות  ִמְּמעֹנֹות  ֲאָמָנה...  ֵמרֹאׁש  "ָּתׁשּוִרי 

(שה"ש ד ח)

פון  'אמן',  תיבות  ראשי  זענען   – ְנֵמִרים"  ֵמַהְרֵרי  "ֲאָריֹות 
די  אין  אמן  ענטפערן  פון  שכר  די  אין  אז  מיר  זעהן  דא 
די  צווישן  רוהען  קומען  צוריק  שכינה  די  וועט  שוהלן, 
"אין  פ"ו):  (בשלח  מכילתא  אין  שטייט  עס  ווי  אזוי  אידן, 
ָּתׁשּוִרי  אמנה, שנאמר...  הגלויות מתכנסות אלא בשכר 

ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה".
'נחל אשכול' (לחיד"א) שיר השירים ד ח

נאך איז מרומז אין דער פסוק אז דער מענטש דארף זיין 
זיין  מקיים  קומט  ער  ווען  כארי'  'גיבור  א  און  כנמר'  'עז 
די מצוה פון ענטפערן אמן, און זיך נישט שעמען פון די 

וואס לאכן חלילה אפ פון זיין עבודת ה'.
הרב יעקב דב מארמארשטיין – פארזיצער פון 'בני אמונים'

מיר  און  טיש,  יו"ט'דיגן  דעם  ארום  זיצן  מיר  ווען  נאכט,  סדר  הייליגן  דעם  אין 
זענען עוסק אריבער געבן די פלאם פון אמונה אין די קומענדיגע דורות, לאמיר 
געדענקען און חזר'ן די הייליגע ווערטער פון רבנו בחיי אין זיין פירוש אויף די 

'שירת הים' (שמות יד א):
כולה,  התורה  כל  פון  יסוד  דער  איז  אמונה  די  "ווייל 
ביים  געווען  מתקן  לברכה  זכרונם  חכמים  די  האבן 
וואס  אמן,  ענטפערן  צו  ברכות  די  ביי  און  דאווענען 

דאס איז פון די ווארט 'אמונה'".
אין דער יו"ט פון אמונה זענען מיר אלע 'בני אמונים'
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דער  נאמען פון דער גאון פון בריסק, מרן רבי משה 
אין  וואס  זצ"ל,  דיסקין  מהרי"ל)  (דער  לייב  יהושע 
קיין  געקומען  ארויף  ער  איז  יארן  עלטערע  זיינע 
ארץ הקודש און זיך באזעצט אין די הייליגע שטאט 
צווישן  געווארן  אנגענומען  שטארק  איז  ירושלים, 
איז  ער  ווען  פון  אידן.  ירושלים'דיגע  חשובע  די 
אנגעקומען וואוינען צווישן זיי האבן זיי געווארט צו 

הערן זיין מיינונג אויף יעדע זאך.
אים  האבן  מענטשן  איינפאכע  די  וואס  פון  מער 
ירושלים  פון  לייט  גרויסע  די  אים  האבן  געשעצט 
געווען  נישט  איז  זיי  פון  און  שעצן,  צו  געוואוסט 
ירושלים'ער  די  טאקע  האבן  יארן  יענע  אין  ווייניג; 
אויפהער,  א  אן  הונגער  פון  געוואוסט  איינוואוינער 
געבליהט  האט  און  געוואקסן  איז  תורה  די  אבער 
זענען  שטיינער  אלטע  די  צווישן  גרעניץ.  קיין  אן 
זיי  פון  טייל  א  געשטאלטן,  חשובע  גאר  געגאנגען 
דורות,  עטליכע  ירושלים  אין  געוואוינט  שוין  האבן 
בריסק,  פון  גאון  דער  ווי  אזוי  זיי,  פון  טייל  און 
וואס  איירופא  גלות  פון  גדולים  פון  געווען  זענען 
אין  יארן  לעצטע  זייערע  אויסלעבן  געוואלט  האבן 

ירושלים און באערדיגט ווערן אין איר ערד.
און ווען רבי יהושע לייב איז ארויף קיין ארץ ישראל 
האבן זיך אלע מכניע געווען צו אים, די טיר פון זיין 
הויז וואס איז געווען נעבן די בית המקדש וואס איז 
צו  פון  אויפגעהערט  נישט  זיך  האט  חרוב,  ליידער 
זיך  האבן  הויז  זיין  אין  ווען  ריגל,  איר  אויף  דרייען 
צוזאמען גענומען די גדולי ירושלים ארום זיין טיש, 
ווערטער  זיינע  געשלינגען  דארשט  מיט  האבן  און 
ווען זיי געבן אויך אכטונג אים נישט צו שטערן פון 

זיין לערנען נאר אויף גאר וויכטיגע זאכן.
יונגערמאן  דער  געווען  איז  'יושבים'  די  פון  איינער 
דער  פון  איידעם  דער  בהר"ן,  דוד  רבי  צדיק  דער 
דער  שלעזינגער  יוסף  עקיבא  רבי  גאון  באקאנטער 
די  פון  געווען  אויך  איז  דוד  רבי  העברי'.  'לב  בעל 
גאון  דער  וואס  משה'  'תורת  ישיבה  די  פון  גרינדער 

פון בריסק איז געשטאנען אין איר שפיץ.
און  מתמיד  דער  געהאט  האט  לעבנסוואונטש  איין 
דער מוכשר'דיגער זלמנ'קע דער יונגל פון ניין יאר, 
דער בכור פון די קינדער פון רבי דוד בהר"ן, און ער 
האט עס נישט אויפגעהערט צו זאגן פאר זיין טאטע 
דעם  פון  ברכה  א  צו  זיין  זוכה  וויל  ער  מאמע;  און 
בריסקער רב אז ער זאל זוכה זיין צו וואקסן א גדול 

אין תורה און אין יראת שמים.
רבי  אפגעהאלן  האט  וואס  פרעגן,  וועלן  ענק  אויב 
זיין  פון  געבעהט  ריינע  די  נאכגעבן  צו  פון  דוד'ן 
פריער  שוין  האבן  מיר  ווי  אזוי  אבער  קינד,  טייער 
זיך  האבן  מהרי"ל  פונעם  תלמידים  די  דערמאנט; 
נישט דערוואגט אים צו שטערן פון זיין שטענדיגע 
פלאג אין תורה אויך אויף וויכטיגע זאכן, און זיכער 
נישט אויף אזעלעכע קלייניקייטן, און אזוי האט רבי 
די  נאכאמאל  און  נאכאמאל  אפשטופן  געמוזט  דוד 

געבעהט פון זיין זוהן.
וואס  מוטער  זיין  צו  געוואנדן  זיך  האט  יונגל  דער 
טאטע,  זיין  פון  בעהטן  צו  פראבירט  אויך  האט  זי 
אבער רבי דוד האט זיך נאך אלץ צוריקגעצויגן פון 
עס טוהן ערקלערנדיג: אויך די גדולי עולם ציטערן 
פון צו שטערן דעם רבי'ן איבער אזעלעכע זאכן וואס 
זענען נישט פארבינדן צו תורה, און זיכער נישט קיין 

יונגערמאן אזוי ווי איך בין.
די  פרוי  זיין  פאר  געשילדערט  האט  דוד  רבי 
פונקט  אבער  רב,  בריסקער  דעם  פון  גרויסקייט 
פארקערט, ווי מער ער איז חשוב געווארן אין אירע 
אויגן האט זיך מער געשטארקט איר חשק און ווילן 

אז זייער קינד זאל זוכה זיין צו א ברכה פון אים.
קליינער  דער  פסח.  יו"ט  דער  אנגעקומען  איז  עס 
נישט  אויך  מינוט  איין  אויף  האט  זלמנ'קע 
אויפגעהערט פון צו ארויסזאגן זיין האפענונג; אפשר 
וועט ער סוף סוף זוכה זיין און זיין וואונטש ווערט 
צדיקת  די  מאמע  זיין  אויך  ווערן.  פארווירקליכט 
איז  אט  און  האפענונג,  זיין  צו  שותף  א  געווען  איז 
האט  טראכסטו',  'וואס  געלעגנהייט;  די  אנגעקומען 
איינע  אין  זלמנ'קע  פאר  פארגעשלאגן  מאמע  די 
פון די טעג נאנט צום יו"ט, 'זאלסט אוועק כאפן די 
געבן  צוריק  נישט  עס  און  טאטע  דיין  פון  אפיקומן 
בעפאר דו וועסט באקומען א קלארע צוזאג אז ער 
וועט גיין מיט דיר צו דעם בריסקער רב און ער וועט 

בעהטן פון אים א ברכה פאר דיר?!'.
געזאגט און געטוהן, ווען עס איז אנגעקומען די סדר 
זיין  אונטער  אריינגעכאפט  זלמנ'קע  זיך  האט  נאכט 
טאטע'ס פלאץ, און ווען ער איז געווען באשעפטיגט 
זלמנ'קע  האט  הגדה,  די  דערציילן  פון  מצוה  די  אין 
שנעל אוועק געכאפט די אפיקומן און עס באהאלטן 

אין א באהאלטענע פלאץ.
ווען עס איז געקומען די צייט פון צו עסן די אפיקומן 

און רבי דוד האט געזוכט אונטער די קישן און האט 
ער  האט  נישטא,  איז  אפיקומן  די  אז  באמערקט 
פארשטאנען אז זלמנ'קע האט עס געטוהן און האט 
באלד אנגעהויבן צו האנדלען מיט אים. רבי דוד האט 
פארשידענע  זוהן  זיין  פאר  פארשלאגן  פראבירט 
מיט  האט  קינד  דאס  אבער  געשאנקען,  און  מתנות 
איז  מויל  זיין  אין  און  געוואלט  נישט  פעסטקייט  א 
געווען נאר אין געבעהט: טראג מיר צו דעם הייליגן 

בריסקער רב איך וויל פון אים באקומען א ברכה.

דוד  רבי  ווען  חצות  צו  נאנט  געווען  שוין  איז  עס 
אנדערע  קיין  נישט  האט  ער  אז  פארשטאנען  האט 
צוגעזאגט  אים  און  זלמנ'קע  גערופן  ער  האט  וועג, 
ער  וועט  המועד'  'חול  טאג  ערשטן  דעם  שוין  אז 
טוהן השתדלות נאכצוגעבן זיין וואונטש. ווי נאר זיין 
טאטע האט ארויסגעזאגט די ווערטער פון זיין מויל 
האט זלמנ'קע זיך געאיילט ארויסנעמען די אפיקומן 
פון זיין באהעלטעניש און רבי דוד האט זיך געאיילט 

עס צו עסן.

זלמנ'קע  האט  המועד  חול  טאג  ערשטן  דעם 
דוד  רבי  און  צוזאג,  די  טאטע  זיין  פאר  דערמאנט 
מיט  און  וועג,  אנדערע  קיין  געהאט  נישט  האט 
ציטערדיגע טריט האט ער געמאכט די קורצע וועג 
פון זיין הויז ביז צו די הויז פון דעם רב ווען די קליינע 
האנט פון דעם גליקליכן זלמנ'קע איז אין זיין האנט.

רב'ס  דעם  פון  טיר  די  צו  זענען אנגעקומען  זיי  ווען 
זענען  דארט  אריינגעבליקט,  דוד  רבי  האט  הויז 
מיט  און  שבחבורה  אריות  די  געזיצן  אייביג  ווי  אזוי 
גרויסער  זייער  פון  ווערטער  די  געשלינגען  דארשט 
מלאך  א  ווי  געלויכטן  האט  פנים  זיין  וואס  רבי'ן 
זיך  האט  און  געזעהן  דאס  האט  דוד  רבי  אלוקים. 
נישט  איז  ער  אז  געפיהלט  האט  ער  דערשראקן, 
מסוגל צו מקיים זיין וואס ער האט צוגעזאגט פאר 
אהיים  צוריק  געוואלט  שוין  אים  האט  און  זוהן  זיין 

טראגן.

יעצט האט שוין דער יונגל נישט געקענט איינהאלטן 
זיין ווייטאג, ער האט אויסגעבראכן אין א ביטערליכן 
שטוב  ביזן  געווארן  געהערט  איז  וואס  געוויין 
איז  רב  בריסקער  דעם  פון  רעביצין  די  אינעווייניג. 
ארויסגעקומען און האט רחמנות געהאט אויף דעם 
נאשערייען,  זיסע  געבן  געוואלט  אים  און  קינד, 
נאר  זיך  האט  קינד  דעם  פון  געוויין  דאס  אבער 
צו  געוואנדן  זי  האט  רעביצין  די  ווען  געשטארקט. 
זיין פאטער און זיך אינטערעסירט אויף זיין געוויין, 
א  באקומען  וויל  ער  אז  געענטפערט  דוד  רבי  האט 
וועג  קיין  נישט  זעהט  ער  אבער  צדיק  פונעם  ברכה 

צו קענען אויספירן זיין ווילן.

טרערן  אזויפיל  פארגאסן  יונגל  דער  האט  'אויב 
ער  אז  זיכער  איז  ברכה,  די  אין  זיין  צו  זוכה  כדי 
רעביצין  די  האט   – חשיבות'  איר  גוט  פארשטייט 
געזאגט און האט באלד גענומען דאס קינד און אים 
אוועק געשטעלט נעבן איר גרויסן מאן, דער מהרי"ל 
די  און  מחשבות  זיינע  פון  אויפגעכאפט  זיך  האט 
בענטשן  זאל  ער  אז  געבעהטן  אים  האט  רעביצין 

דאס קינד.

א שמייכל איז ארויף געקומען אויפן געזיכט פונעם 
האנט  זיין  געלייגט  האט  ער  ווען  רב  בריסקער 
ווארעם  אים  און  קינד  דעם  פון  קאפ  דעם  אויף 
געוואונטשן: "יהי רצון אז דו זאלסט אויסוואקסן און 

זיין א ירא שמים".

געענטפערט  יונגל  דער  האט  התרגשות  גרויס  מיט 
'אמן' נאך די ברכה פון דער רב, ווען זיין טאטע און 
ענטפערן  תלמידים  פארזאמלטע  אלע  די  אים  נאך 
התרגשות  פון  טרערן  און  כוונה  מיט  'אמן'  אויך 
שווענקען אפ זייערע אויגן. עס האט זיך דערקענט 
אז די 'אמן' איז געזאגט מיט א אמת'דיגע אמונה אין 

די כח פון די ברכה פון דער רב.

דורך  דעמאלטס,  פון  אריבער  זענען  יארן  אסאך 
זלמנ'קע  קליינער  דער  איז  רב  דער  פון  ברכה  די 
רוחניות'דיגע  הויכע  אומגעווענליכע  צו  געשטיגן 
מדריגות, אזוי ווייט אז אין די גאנצע וועלט איז ער 
געווארן א מוסטער מיט זיין געוואלדיגע פרישות און 

גאונות.

פערציג  און  פיר  געווען  אלט  אינגאנצן  איז  ער  ווען 
זיין  זיין  משלים  צו  געווען  זוכה  שוין  ער  האט  יאר 
אוועק  יונגערהייט  איז  און  וועלט  די  אויף  ארבעט 
אבער  עדן,  גן  אין  פלאץ  זיין  צו  געווארן  גענומען 
געווארן  פארגעסן  נישט  איז  געדענקעניש  הייליגע 
יארן  אסאך  ווען  אידן  ירושלים'דיגער  די  פון 
ציטער  א  מיט  גערעדט  נאך  זיי  האבן  שפעטער 

איבער זיין גרויסקייט.
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א ברכה וואס איז שווער אנגעקומען

הגדול',  'שבת  לברכה:  זכרונם  חכמים  די  דורך  אנגערופן  ווערט  פסח  בעפאר  שבת  די 
צוליב די ניסים וואס השי"ת האט געטוהן מיט די אידן אין דעם שבת (שו"ע סי' תל). עס איז 
איינגעפירט אין די קהילות הקודש אז די וואך הערט מען אויף פון צוזאגן 'ברכי נפשי' און 
'לכפר על כל  'עבדים היינו' ביז  נאכמיטאג זאגט מען א טייל פון די הגדה של פסח, פון 

עוונותינו' (רמ"א שם)

דער מקור פון דער מנהג וואס דער רמ"א ברענגט טרעפן מיר שוין אין די ראשונים, אבער 
אין לויף פון די דורות טרעפן מיר אין די פוסקים א מחלוקה איבער דעם, אסאך האבן זיך 
אנגענומען אויף דעם מנהג, און אנדערע האבן גע'טענה'עט אז עס איז נישט קיין ריכטיגע 

מנהג. מיר וועלן אראפ ברענגען די יסודות פון די שיטות און זייערע טעמים:

די שיטות פון די וואס האלטן צו דעם מנהג
א. דער ראבי"ה, פון די גדולי הראשונים, ברענגט אין זיינע פסקים (ח"ב פסחים סי' תכה) אין 
נאמען פון רב עמרם גאון: "די קינדער פירן זיך צו זאגן די הגדה אין שבת הגדול", און ער 
ערקלערט: "עס זעהט אויס, כדי עס זאל זיין קלאר אין זייער מויל און זיי זאלן פארשטיין 
און קענען פרעגן", ד.מ. אז דורך דעם וואס זיי וועלן איינ'חזר'ן די הגדה און די סיפור יציאת 
מצרים, וועלן די ווערטער זיין קלאר אין זייער מויל און דורך דעם וועלן זיי בעסער קענען 
ריכטיג פרעגן די קושיות ביים סדר נאכט. דער מהרש"ל (שו"ת, סי' פח) לייגט צו אז אלע 

האבן זיך געפירט עס צו זאגן צוליב דעם טעם.

ב. אין 'משנה ברורה' ברענגט ער אין נאמען פון די אחרונים דער טעם פארוואס מ'פירט 
זיך צו זאגן די הגדה אום שבת, ווייל דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן אין מצרים די גאולה 
און די ניסים, ווייל דעמאלטס זענען די אידן באפוילן געווארן מיט די מצוה פון 'ויקחו להם 
איש שה לבית אבות...', און ווייל די לעמעלע איז געווען די געטשקע פון די מצריים האבן 
זיי געוואלט שלעכטס טוהן פאר די אידן, און דער אויבישטער האט געמאכט א נס אז זיי 

האבן נישט געקענט שעדיגן די אידן (ראה ביאור הגר"א ו'לבוש' או"ח תל).

שבת  אין  אז  ווייל  קאריצער:  פנחס  רבי  פון  נאמען  אין  געברענגט  ווערט  טעם  א  נאך  ג. 
הגדול איז בטל געווארן די עבודה-זרה פון די מצריים, ווען די אידן האבן צוגעבינדן צו 
דורך  אזוי געהייסן,  האט  דער אויבישטער  מצרים ווייל  די  פון  די אפגעטער  בעטן  זייער 
דעם ווערט יעדע יאר נתעורר פון דאסניי דער ענין פון ביטול עבודה זרה. וועגן דעם זאגן 
זרה  עבודה  פון  זינד  די  ווייל  עוונותינו',  כל  על  'לכפר  ביז  הגדה  די  פון  דעמאלטס  מיר 
איז שקול כנגד כל התורה, און אויך שבת איז שקול כנגד כל התורה, און דורך די צוויי 

צוזאמען וועט זיין 'לכפר על כל עוונותינו' ('אמרי פנחס' ח"א אות קס).

די וואס זענען מערער אויף דער מנהג
אנדערשט פון די דעות וואס זענען אויבן אראפגעברענגט געווארן, זענען דא עטליכע פון 

די אחרונים וואס האבן מערער געווען אויף דער מנהג צוליב עטליכע טעמים:

'מור וקציעה' (או"ח תל) טענה'עט אקעגן דעם מנהג, אז עס איז  דער יעב"ץ אין זיין ספר 
סתירה צו דאס וואס מיר זאגן אין די הגדה של פסח: "יכול מראש חודש... יכול מבעוד 
לפניך",  מונחים  ומרור  שמצה  בשעה  אלא  אמרתי  לא   - זה'  'בעבור  לומר  תלמוד  יום... 

איז געדרינגען אז מ'טאר נישט זאגן די הגדה נאר ווען ס'איז 'מצה ומרור מונחים לפניך'.

אויך דער ווילנער גאון האט זיך געפירט נישט צו זאגן די הגדה אום שבת הגדול צוליב די 
סיבה, אזוי ווי זיין תלמיד ברענגט אין 'מעשה רב' (אות קעז): "שבת הגדול ביי מנחה זאגט 
עס  און  מכילתא  אין  ערקלערט  ווערט  וואס  טעם  דער  צוליב  היינו',  'עבדים  נישט  מען 
'יכול מבעוד יום... תלמוד לומר בעבור זה... בשעה שמצה  ווערט געזאגט אין די הגדה: 

ומרור מונחים לפניך" (ראה עוד בהגהות 'פעולת שכיר' שם).

אין זיין סידור 'עמודי שמים' (פירוש הגש"פ) וואונדערט זיך נאך דער יעב"ץ אויף דער מנהג, 
ווייל די ציל פון זאגן די הגדה איז דאך כדי צו מעורר זיין די זעהל זי זאל באגייסטערט 
ווערן פון די ניסים פון השי"ת, און אויב דער מענטש געוואוינט זיך איין אין די הגדה, וועט 
שוין זיין זעהל נישט באגייסטערט ווערן פסח ביינאכט און די מצוה פון 'והגדת לבנך' וועט 
ער שוין נישט קענען ריכטיג מקיים זיין. און כאטש עס איז זיכער פאסיג אז ערב יום טוב 
זאל מען מעיין זיין אין די פירושים אויף די הגדה, פון דעסוועגן איז נישט פאסיג מ'זאל 

עס זאגן אויפן סדר.

תירוצים לויט די מתירים
פונעם  קשיא  די  און  מנהג,  דער  ווי  אזוי  ישראל  קהילות  רוב  אין  זיך  מען  פירט  למעשה 

יעב"ץ פון דער נוסח פון די הגדה פארענטפערן די אחרונים אויף עטליכע וועגן:

א. פון די לשון פון די מכילתא (וואס מיר זאגן ביי די 'הגדה') איז טאקע אזוי געדרונגען אז דער 
חיוב פון זאגן די הגדה איז נאר ווען ס'איז 'מצה ומרור מונחים לפניך', אבער פון דעסוועגן 

מעג מען עס זאגן אין יעדע צייט (רמ"י כ"ץ 'ויגד משה' סי' יט).

די  לגבי  נאר  מען  רעדט  דארט  אז  באמערקן  וועט  מכילתא  אין  נאך  קוקט  וואס  דער  ב. 
מענטש  דער  מעג  זיך  פאר  אבער  ביינאכט,  פסח  ס'איז  וואס  לבנך'  'והגדת  פון  מצוה 

דערציילן די ניסים פון מצרים ווען ער וויל (שם).

ג. עס זענען דא וואס פארענטפערן אז צוליב דעם שטעלט מען זיך אפ ביי די ווערטער 
"לכפר על כל עוונותינו", בעפאר די שטיקל: "רבן גמליאל אומר: כל שלא אמר שלושה 
דברים הללו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הן: פסח, מצה ומרור", ווייל פון רבן גמליאל 
זעהט אויס אז דאס איז דער עיקר הגדה, און שבת הגדול וואס מ'זאגט נישט די ווערטער 
 - ישראל'  ('אור  הגדה  די  געזאגט  נישט  אינגאנצן  וואלטן  מיר  ווי  עס  איז  גמליאל  רבן  פון 

יאנובסקי סי' תל, 'טעם הפסח' אות ד).

די צווייטע קשיא פונעם יעב"ץ פארענטפערט האדמו"ר בעל 'פני מנחם' פון גער, אז ביי 
דברי תורה איז געזאגט געווארן דער כלל: "אם שָמֹעַ בישן - תשמע בחדש" (ברכות מ א), 
און ד.מ. אז ווי מער מ'חזר'ט עס פארשטייט מען עס בעסער און בעסער, לויט דעם אפילו 
אויב מיר וועלן זאגן די הגדה בעפאר פסח, וועלן מיר נאך אלץ עס זאגן מיט א פרישקייט 

ביים סדר נאכט.

לויט דעם קען מען פארשטיין פארוואס מ'האט מקפיד געווען נישט צו עסן מצה נאנט צו 
פסח (שו"ע או"ח תעא ב), און לגבי די מצוה פון סיפור יציאת מצרים האט מען נישט מקפיד 
וואס  עסן  גשמיות'דיגע  א  פון  אנדערשט  ווייל  פסח,  בעפאר  דערציילן  צו  נישט  געווען 
דער עסט נאך און נאך ווערט זיין עסן ווי א 'אכילה גסה', איז ביי רוחניות'דיגע זאכן – ווי 
שבת  מנחם'  ('פני  פרישקייט  און  טעם  מער  זיי  אין  מען  טרעפט  איבער,  עס  מ'חזר'ט  מער 

הגדול תשנ"ד).

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
זאגן די הגדה אין שבת הגדול

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

ברכה וואס
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