
ַסח ַחג ַהּפֶ

בס"ד

ּוְרַחץ – קֶֹדם ֲאִמיַרת ַהַהָּגָדה
"נֹוֵטל ָיָדיו ְלצֶֹר ִטּבּול ִראׁשֹון ְוא ְיָבֵר ַעל ַהְּנִטיָלה" (שו"ע תעג ו)
ְידּוָעה ִהיא ַהְּׁשֵאָלה: ַמּדּוַע ַמְקִּפיִדים ָאנּו ַּדְוָקא ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ִלּטֹל 
ָיַדִים קֶֹדם ֲאִכיַלת ַהַּכְרַּפס, ַאף ֶׁשִּבְׁשַאר ְימֹות ַהָּׁשָנה ֵאיֶנּנּו נֹוֲהִגים 
ִלּטֹל ָיַדִים קֶֹדם ֲאִכיַלת 'ָּדָבר ֶׁשִּטּבּולֹו ְּבַמְׁשֶקה' ְּכֶׁשִּׁשעּורֹו ָּפחֹות 

ִמַּכַּזִית (ְרֵאה שו"ע או"ח קנח ד, ומ"ב ָׁשם ס"ק כ)?
ְּבֶדֶר ְּדרּוׁש ֵּבֵאר ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ִיָּׂששָכר ּדֹב ִמֶּבעלז:

'ְּתִפָּלה'  ִּבְבִחיַנת  ִהּנֹו  ַהֵּסֶדר  ְּבֵליל  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו  ַה'ַהָּגָדה'  ֵסֶדר 
ָיַדִים  ְנִטיַלת  ָלנּו  ִּתְּקנּו   ְלִפיָכ ְלָפֶניָה,  ָיַדִים  ְנִטיַלת  ַהְּמַחֶּיֶבת 

ַלַּכְרַּפס, ֶׁשֵּנֵצא ְּבֶאְמָצעּוָתּה ְיֵדי חֹוַבת ְנִטיַלת ַהָּיַדִים ִלְתִפָּלה.
'ַאְדמֹוֵר"י ֶּבעְלְזא' ח"ג עמ' רפ

ַלָּׁשָנה ַהָּבָאה ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
"ָהַׁשָּתא ָהָכא, ַלָּׁשָנה ַהָּבָאה ְּבַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל"

ָּדַרׁש ָמָרן ַה'ֲחַתם סֹוֵפר':
ְּבַלְיָלה ֶזה ֶׁשֻּכּלֹו ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות ְלבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים, הֹוֵפ ָּכל 
ַּבִית ְיהּוִדי ְל'ֵבית ְּכֶנֶסת' ִּבְזֵעיר ַאְנִּפין, ַּכֲאֶׁשר ֵּבין ְּכָתָליו ְמַהְדֲהִדים 
ַהַהָּגָדה,  ֵסֶדר  ַּבֲאִמיַרת  ָהעֹוָלִמים  ְלַחי  ָוֶׁשַבח  ִׁשיר  רֹן,  קֹולֹות 
ֶׁשל  ָהִראׁשֹון  ֶחְציֹו  ֵּבין  ֶנֱאֶכֶלת  ֶׁשּבֹו  ַהְּקָצָרה  ַהְּסעּוָדה  ַוֲאִפילּו 

ַהַהֵּלל ְלֶחְציֹו ֶׁשְּלַאֲחָריו.
ְלאֹור זֹאת ֵיׁש ְלָפֵרׁש ֶאת ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ְּבֵסֶדר ַהַהָּגָדה: "ָהַׁשָּתא 
ָהָכא ַלָּׁשָנה ַהָּבָאה ְּבַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל", ֶׁשֲהֵרי ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם 
ִלְבָרָכה (ְמִגָּלה כט א): "ֲעִתיִדין ָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות ֶׁשְּבָבֶבל 
ֶׁשִּיָּקְבעּו ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל", ְוָלזֹאת ְמַיֲחִלים ָאנּו ִּכי ָאְמָנם ַעָּתה ָאנּו 
ְּבָגלּות, ַא ְּכֶׁשָּתבֹא ַהְּגֻאָּלה ְּבָקרֹוב ִנְזֶּכה לֹוַמר ֶאת ַהַהָּגָדה ְּבַבִית 

'ְּדָרׁשֹות ֲחַתם סֹוֵפר' ח"ב עמ' רלוֶזה ֶׁשִּיָּקַבע ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

ִעַּקר ִמְצַות ַהִּסּפּור – ָּבהֹוָדָאה
ִּביִציַאת  ְלַסֵּפר  ָעֵלינּו  ִמְצָוה  ְנבֹ ִנים...  ֻּכָלנּו  ֲחָכִמים,  ֻכָּלנּו  "ַוֲאִפילּו 

ִמְצַרִים"
ְוִכי  ֲחָכִמים',  'ֻכָּלנּו  ֶׁשִּנְהֶיה   ְּבָכ ּוָמה  ְּכֵמֵאֶליָה:  עֹוָלה  ַהְּׁשֵאָלה 

ַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת ֶׁשֻעְבָּדה זֹאת ִּתְפטֹר אֹוָתנּו ִמִּמְצָוה ְּדאֹוָרְיָתא?
ֵּפֵרׁש ַהָּגאֹון ַרִּבי ַאְבָרָהם ֶאְרֶלְנֶּגר ֵמָראֵׁשי ְיִׁשיַבת 'קֹול ּתֹוָרה':

הּוא  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ִסּפּור  ִמְצַות  ַּתְכִלית  ִּכי  ַלֲחׁשֹב  ָהִיינּו  ְיכֹוִלים 
ֵּתאּור ַהִּנִּסים ֶׁשֵאְרעּו ִעָּמנּו, ּוִמֵּמיָלא ִהיא נֹוַגַעת ַרק ְלִמי ֶׁשֵאינֹו 
ֲאִפּלּו  ִּכי  ַהַהָּגָדה  ַּבַעל  ִהְדִּגיׁש  ֵּכן  ַעל  ִּבְפָרֵטיֶהם.  ּוָבִקי  ַמִּכיר 
ְלַלְּמֵדנּו  ָּבּה,  ַחָּיִבים  ַהִּנִּסים  ְּבִסּפּוֵרי  ַהְּבִקיִאים  ּוְנבֹוִנים  ֲחָכִמים 
ָהַרְמָּב"ם  ִּכְלׁשֹון  ְוַההֹוָדָאה,  ַהִהּלּול  הּוא  ַהִּמְצָוה  ַּתְכִלית  ֶׁשִעַּקר 
ֲחִמָּׁשה  ְּבֵליל  ִמְצַרִים  ִּביִציַאת  ְלַסֵּפר  "ֶׁשִּצָּונּו  קנז):  ֲעֵׂשה  (סה"מ 
ַהֵּׁשם...  ָלנּו  ֶׁשָעָׂשה  ָמה  ְּבַהְגָּדַלת  ַהְּדָבִרים   ְוַיֲאִרי ְּבִניָסן...  ָעָׂשר 

ּוְבהֹודֹות לֹו ִיְתָּבַר ַעל ָמה ֶׁשְּגָמָלנּו ֵמֲחָסָדיו".
'ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם' – ְּפָסִחים, ֵּבאּוֵרי ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח 

ַּבַעל ַהֵּנס ַהַּמְרֶּבה ְלַסֵּפר ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח
"ְוָכל ַהַמְּרֶּבה ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח"

ָּתַמּה ַּבַעל ַה'ְּׂשַפת ֱאֶמת': ַמּדּוַע ָאנּו ְמַׁשְּבִחים ָּכל ָּכ ֶאת ַהַּמְרֶּבה 
ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים, ֲהלֹוא ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (לג ב) הּוָבא ֶׁשַרִּבי 
ִמּלֹות  ַהְּתִפָּלה  ֻנַּסח  ַעל  ֶׁשהֹוִסיף  ַהִּצּבּור  ִּבְׁשִליַח  ָּגַער  ֲחִניָנא 
ֶׁשַבח  ְמַבֵּטאת  ֵאיָנּה  זֹו  ֲאִריכּות  ֶׁשֵּכן   ,ִיְתָּבַר ַלּבֹוֵרא  ֶׁשַבח 

.ֶאָּלא ְלֵהֶפ
ּוֵבֵאר: ָאֵכן, ַהַּמֲאִרי ְּבִׁשְבחֹו ֶׁשל ָמקֹום יֹוֵתר ִמְּכִפי ֶׁשִּתְּקנּו ַאְנֵׁשי 
ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה ּפֹוֵגם ִּבְכבֹודֹו ֶׁשל ָמקֹום, ַא ׁשֹוֶנה הּוא ַּבַעל ַהֵּנס 
ַהּמֹוֶדה ַעל ִנּסֹו ַּבָּמקֹום ּוַבְּזַמן ֶׁשּבֹו ֵאַרע לֹו ַהֵּנס, ֶׁשַאְּדַרָּבה, ְּכָכל 

ֶׁשּיֹוִסיף ְלהֹודֹות ָּכ ִיְגְּברּו ִסּכּוָייו ָלֵצאת ְיֵדי חֹוַבת ַההֹוָדָאה.
ַהָּקדֹוׁש  הֹוִציא  א  "ְוִאּלּו  ּוַמְצִהיִרים:  ַמְקִּדיִמים  ָאנּו  זֹו  ִמִּסָּבה 
ְלַפְרעֹה  ָהִיינּו  ְמֻׁשְעָּבִדים  ָאנּו...  ֲהֵרי  ֲאבֵֹתינּו...  ֶאת  הּוא   ָּברּו
"ָּכל   ְלִפיָכ ַהֵּנס,  ַּבֲעֵלי  ֶנֱחָׁשִבים  ַעְצֵמנּו  ֶׁשָאנּו  ֵּכיָון  ְבִמְצַרִים"; 

'ְׂשַפת ֱאֶמת' ֶּפַסח תרמ"זַהַּמְרֶּבה ְלַסֵּפר... ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח".

ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ִנְפָּתִחים ְלִמי ֶׁשֵאינֹו ִמְתַחֵּכם ִלְׁשאֹל
"ְוֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹל – ַאְּת ְּפַתח לֹו"

ַמּדּוַע ֶנֱאָמר 'ַאְּת' ִּבְלׁשֹון ְנֵקָבה?

ֵּבֵאר ַרִּבי ַחִּיים ִמַּצאְנז:

ֶרֶמז ִנְפָלא ֶהֱעִניק ָלנּו ַּבַעל ַהַהָּגָדה ְּבנֹוְקטֹו ְלׁשֹון 'ַאְּת': ִמי ֶׁשּיֹוֵדַע 
ּוְלִהְתַּפֵּלל  ִלְׁשאֹל  יֹוֵדַע  הּוא  ֶׁשֵאין  ּוָבֻעְבָּדה  ְּבִׁשְפלּותֹו  ּוַמִּכיר 
ַהַהְצָלָחה,  ַׁשֲעֵרי  ָּכל  ְלָפָניו  ִנְפָּתִחים  לֹו" –  ְּפַתח  ַּכִּנְדָרׁש – "ַא"ְּת 

ֵמא' ְוַעד ת'.
הגש"פ 'ֵייָנּה ֶׁשל ּתֹוָרה'

ְוַעְכָׁשו ֵקְרָבנּו ַהָּמקֹום ִלְתִפָּלתֹו
ַהָּמקֹום  ֵקְרָבנּו  ְוַעְכָׁשו  ֲאבֹוֵתינּו,  ָהיּו  ָזרָה  ֲעבֹוָדה  עְֹבֵדי  "ִמְּתִחָּלה 

ַלֲעבָֹדתֹו"

ִלְכאֹוָרה ַמְתִאים ָהָיה יֹוֵתר לֹוַמר: 'ְוַעְכָׁשו ֵקְרָבנּו ַהָּמקֹום ְלעוֹ ְבדֹו', 
ַמּדּוַע ָנַקט ַּבַעל ַהַהָּגָדה ְלׁשֹון: 'ַלֲעבֹוָדתֹו'?

ַעל  ֶזה  ְּבֻנָּסח  ְלהֹודֹות  ַּכָּוָנֵתנּו  סֹוֵפר':  ַה'ֲחַתן  ֵּבֵאר  ְּדרּוׁש   ְּבֶדֶר
ֶׁשָּכַלְלנּו ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר 'ַּבֲעבֹוָדתֹו', ַהְינּו ִּבְתִפָּלתֹו (ַהִּנְקֵראת 'ֲעבֹוָדה 
ֶׁשַּבֵּלב'), ַּכּמּוָבא ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (ז א) ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִמְתַּפֵּלל 
ְּבָכל יֹום: "ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפַני ֶׁשִּיְכְּבׁשּו ַרֲחַמי ֶאת ַּכֲעִסי, ְוָיגֹּלּו ַרֲחַמי 
ִלְפִנים  ָלֶהם  ְוֶאָּכֵנס  ַרֲחִמים,  ְּבִמַּדת  ָּבַני  ִעם  ְוֶאְתַנֵהג  ִמּדֹוַתי,  ַעל 

הגש"פ 'ֲחַתן סֹוֵפר' ַּבְּפִתיָחהִמּׁשּוַרת ַהִּדין". 

ַעל ִרְבבֹות ִנֶּסי ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמנּו
"ַּכָמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָּמקֹום ָעֵלינּו"

ָעֵלינּו',  'ֵמַהָּמקֹום  ְוא  ָעֵלינּו'  'ַלָּמקֹום  ְוָנַקט:  ַהַהָּגָדה  ַּבַעל  ִּדֵּיק 
ְלַהְזִּכיֵרנּו ִּכי ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ַהִּנִּסים ַהְּמפָֹרִטים ְּבִפּיּוט ֶזה ֵאיָנם ֶאָּלא 
ְּכִטָּפה ִמן ַהָּים, ּוִמְּלַבָּדם ָעֵלינּו ְלהֹודֹות ַעל עֹוד ֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים 
ְוִרֵּבי ִרְבבֹות ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ֶׁשֵאיָנם ְידּוִעים ָלנּו, ַא 'ַלָּמקֹום' ֵהם 

הגש"פ 'צּוף ֲאָמִרים'ְּגלּוִיים ִוידּוִעים.

ִהֵּלל ָהָיה ְמָבֵר ַעל ָהָרָעה ְּכטֹוָבה
ַמָּצה   ּכֹוֵר ָהָיה  ַקָּים:  ָהָיה  ַהִּמְקָּדׁש  ְׁשֵּבית  ִּבְזַמן  ִהֵּלל  ָעָׂשה  "ֵּכן 

ּוָמרֹור ְואֹוֵכל ַיַחד"

ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֵּבֵאר  ֶזה  ִמְנָהג  ִחֵּדׁש  ַהָּזֵקן  ִהֵּלל  ֶׁשַּדְוָקא  ַהִּסָּבה  ֶאת 
ְׁשמֹה ְקלּוֶגר ַעל ִּפי ַהּמּוָבא ַּבְּגָמָרא (ְּבָרכֹות ס א) ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע 
ַּפַעם ִהֵּלל קֹול ְצָוָחה ְּבִעיר ְמגּוָריו, ָאַמר ִמָּיד: "ֻמְבָטח ֲאִני ֶׁשֵאין 
ֶזה ְּבתֹו ֵּביִתי!" ְוזֹאת ִמּׁשּום ֶׁשִּלֵּמד ֶאת ְּבֵני ֵּביתֹו לֹוַמר ַעל ָּכל 

ָצָרה: "ַּגם זֹו ְלטֹוָבה".

ְּכֶרֶמז ְלַהְנָהָגה זֹו ִּתֵּקן הּוא ִלְכרֹ ֶאת ַהַּמָּצה – ֵסֶמל ַהְּגֻאָּלה, ַיַחד 
ְלַלְּמֵדנּו  ְּכֶאָחד,  ְׁשֵניֶהם  ַעל   ּוְלָבֵר ַהָּגלּות,  ֵסֶמל   – ַהָּמרֹור  ִעם 

ֶׁשָּתִמיד ַנְקִּפיד ְלָבֵר ַעל ָהָרָעה ְּכטֹוָבה.
הגש"פ 'ַמֲעֵׂשה ְיֵדי יֹוֵצר'

'ִּבְמֵהָרה' ֶׁשל 'ָיֵמינּו'
"ַאִּדיר הּוא ִיְבֶנה ֵביתֹו ְבָקרֹוב. ִּבְמֵהָרה, ִּבְמֵהָרה, ְבָיֵמינּו ְּבָקרֹוב"

ֵּבֵאר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ֶקעִלין ַּבַעל 'ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל':

ֶׁשְּכַלֵּפי  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ב)  (פח  ִּגִּטין  ְּבַמֶּסֶכת 
ְזַמן  א)  צז  (ַסְנֶהְדִרין  ָׁשִנים  ֶאֶלף  הּוא  ֶׁשּיֹומֹו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
'ְמֵהָרה' ְמַבֵּטא ְׁשמֹוֶנה ֵמאֹות ֲחִמִּׁשים ּוְׁשַּתִים ָׁשִנים. ְלִפיָכ ָאנּו 
'ִּבְמֵהָרה'  א  ְּבָיֵמינּו';  ִּבְמֵהָרה   – 'ִּבְמֵהָרה  ּוְמַבְּקִׁשים:  ּכֹוְפִלים 
'ִּבְמֵהָרה'  ֶאָּלא  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ְליֹומֹו  ַהּתֹוֵאם   ִמְתַמֵּׁש

ַהּתֹוֵאם ְלָיֵמינּו, יֹוָמם ֶׁשל ְּבֵני ְּתמּוָתה.
הגש"פ 'ֲחַתן סֹוֵפר' 

ָדה  ה ְוהֹוָדָאה ַעל ֵסֶדר ַהַהּגָ ִפּלָ ִניֵני ּתְ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ה

תע

ני ּפְ ם

ה ִלְקרֹא ֶאת ְמִגַּלת  ִמְנָהג ָנפֹוץ ְּבֶקֶרב ֲחִסיִדים ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֹשֶ
(ְׁשָל"ה  ַה'ֵּסֶדר'  ִסּיּום  ְלַאַחר  ַהֶּפַסח  ְּבֵליל  ַהִּׁשיִרים'  'ִׁשיר 
ְּפָסִחים תז ְועֹוד). ְלַהָּלן יּוְבאּו ְרָמִזים ִנְפָלִאים ִמְּפסּוֵקי ִׁשיר 

ַהִּׁשיִרים ַעל ּגֶֹדל ַמֲעַלת ֲעִנַּית ָאֵמן:

ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא
"ָמְׁשֵכִני ַאֲחֶרי ָּנרּוָצה ֱהִביַאִני ַהֶּמֶל ֲחָדָריו" (שה"ש א ד)

'ָאֵמן', ְלַלֶּמְד ִּכי  "ָמְׁשֵכִני ַאֲחֶרי ָּנרּוָצה" – ָראֵׁשי ֵּתבֹות 
ּבֹו:  ֶׁשְּיֻקַּים  ָהָאָדם  זֹוֶכה  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ַעל  ַהַהְקָּפָדה  ִּבְׂשַכר 
"ֱהִביַאִני ַהֶּמֶל ֲחָדָריו", ְּכִדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ַׁשָּבת קיט ב): "ָּכל 

ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחֹו – ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן".

'ִּדְבֵרי ּתֹוָרה' (מּוְנַקאטׁש) מהד' ט' אֹות יח, ּוְרֵאה 'ֵמָאה ְקִׂשיָטה' 
[ְלָרָמ"ע ִמָּפאנֹו] סי' פו

ַּבֵּתבֹות  ַהְּׁשִנּיֹות  ָהאֹוִתּיֹות  לֹוַמר:  ֶאְפָׁשר   נֶֹפ ְּבתֹוֶסֶפת 
ְלַמֲעָלָתּה  ֶרֶמז  'ַׁשַחר',  ִהָּנן  ָּנרּוָצה"   ַאֲחֶרי "ָמשְׁכִֵני 
ְּכִמְנַהג  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ַאַחר  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֶׁשל  ַהְּגדֹוָלה 

ַהַּקְדמֹוִנים.
'ֵעיֵני ָהֵעָדה' ִׁשיר ַהִּׁשיִרים א ד

ְּבׁשּוְב ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים
ְנֵמִרים"  ֵמַהְרֵרי  ֲאָריֹות  ִמְּמעֹנֹות  ֲאָמָנה...  ֵמרֹאׁש  "ָּתׁשּוִרי 

(שה"ש ד ח)

ִמָּכאן  'ָאֵמן',  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי   – ְנֵמִרים"  ֵמַהְרֵרי  "ֲאָריֹות 
ֲעִתיָדה  ּוִמְדָרׁשֹות  ְּכֵנִסּיֹות  ְּבָבֵּתי  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ֶׁשִּבְׂשַכר 
ַּבְּמִכיְלָּתא  ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ְוִלְׁשּכֹן  ָלׁשּוב  ַהְּׁשִכיָנה 
ֲאָמָנה,  ִּבְׂשַכר  ֶאָּלא  ִמְתַּכְּנסֹות  ַהָּגֻלּיֹות  "ֵאין  פ"ו):  (ְּבַׁשַּלח 

ֶׁשֶּנֱאָמר... 'ָּתׁשּוִרי ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה'".

'ַנַחל ֶאְׁשּכֹול' (ַלִחיָד"א) ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ד ח

עֹוד ִנְרָמז ְּבָפסּוק ֶזה ִּכי ַעל ָהָאָדם ִלְהיֹות ַעז ַּכָּנֵמר ְוִגּבֹור 
ְלִהְתַּבֵּיׁש  ְוא  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ִמְצַות  ֶאת  ְלַקֵּים  ְּבבֹואֹו  ָּכֲאִרי 

ִמְּפֵני ַהַּמְלִעיִגים ָעָליו ַּבֲעבֹוַדת ה' ָחִליָלה.

ָהַרב ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין – יֹו"ר 'ְּבֵני ֱאמּוִנים'

ְועֹוְסִקים  ֶהָחג  ֻׁשְלַחן  ְסִביב  ָאנּו  ְמִסִּבים  ֵעת  ַהָּקדֹוׁש,  ַהֵּסֶדר  ְּבֵליל 
ֶאת  ּוְנַׁשֵּנן  ִנְזּכֹר  ָהָבה  ַהָּבִאים,  ַלּדֹורֹות  ָהֱאמּוָנה  ַלִּפיד  ְּבַהֲעָבַרת 
א): יד  (ְׁשמֹות  ַהָּים'  ְל'ִׁשיַרת  ְּבֵפרּוׁשֹו  ַּבְחֵיי  ַרֵּבנּו  ֶׁשל  ַהְּקדֹוִׁשים  ְּדָבָריו 

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

ָאֵמן, ֶׁשהּוא ִנְגָזר ִמְּלׁשֹון ֱאמּוָנה".

ְּבַחג ָהֱאמּוָנה ֻּכָּלנּו "ְּבֵני ֱאמּוִנים"
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ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון ִמְּבִריְסק, ַרִּבי מֶֹׁשה ְיהֹוֻׁשַע ֵליּב (ַהַּמֲהִרי"ל) ִּדיְסִקין ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה, ֲאֶׁשר ָעָלה ַּבֲערֹב 
ָיָמיו ָלחֹן ֶאת ֲעָפָרּה ֶׁשל ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש ּוְלִהְתַיֵּׁשב ְּבִעיר ַהִּמְקָּדׁש, ָהָיה ָּגדֹול ַעד ְמאֹד ְּבֶקֶרב ְּבֵני ְירּוָׁשַלִים 

ַהְּמֻסָּלִאים ְּבָפז. ִמּיֹום ֲעלֹותֹו ָלדּור ִּבְמִחיָצָתם ָחְרדּו ֵהם ְלמֹוָצא ִּפיו ַוְּיִהי מֹוָראֹו ֲעֵליֶהם ְּכמֹוָרא ָׁשַמִים.

יֹוֵתר ִמֶּׁשֶהֱעִריצּוהּו ְּפׁשּוֵטי ָהָעם ָּגְדָלה ַהֲעָרָצתֹו ְּבֶקֶרב ְּגדֹוֵלי ְירּוָׁשַלִים, ְוֵאּלּו א ָהיּו ְמַעִּטים; ְּבאֹוָתן 
ָׁשִנים ָאְמָנם ָיְדעּו ְירּוָׁשַלִים ּוָבֶניָה ָרָעב ּוַמֲחסֹור ִּבְלִּתי ּפֹוֵסק, ַא ֶקֶרן ַהּתֹוָרה ָעְלָתה ּוָפְרָחה ִלְבִלי ִׁשעּור. 
ִמּדֹוֵרי  ִּבירּוָׁשַלִים  ָּדרּו  ְּכָבר  ֶחְלָקם  ְקדּוִמים,  הֹוד  ְמֵלאֹות  ְּדֻמּיֹות  ִהְתַהְּלכּו  ָהַעִּתיקֹות  ָלֲאָבִנים  ֵּבינֹות 
ּדֹורֹות, ְוֶחְלָקם, ְּכמֹו ַהָּגאֹון ִמְּבִריְסק, ָהיּו ִמְּגדֹוֵלי ּגֹוַלת ֵאירֹוָּפה ֲאֶׁשר ִּבְּקׁשּו ַלֲעׂשֹות ֶאת ַאֲחִרית ְיֵמיֶהם 

ִּבירּוָׁשַלִים ּוְלִהָּטֵמן ֵּבין ִרְגֵבי ַאְדָמָתּה.

 ַוְּיִהי ַּבֲעלֹות ַרִּבי מֶֹׁשה ֶאל ָהָאֶרץ ָעׂשּו ַהּכֹל ַעְצָמם ְלָפָניו ְּכַאְסֻקָּפה ַהִּנְדֶרֶסת. ֶּדֶלת ֵּביתֹו ֶׁשָּׁשַכן ָסמּו
ְּגדֹוֵלי  ָהיּו  ִמְסּתֹוְפִפים  ַהַּבִית   ּוְבתֹו ִציָרּה,  ַעל  ִמָּלנּוַע  ָחְדָלה  א  ֶהָחֵרב,  ָקְדֵׁשנּו  ֵּבית  ִלְמקֹום  ְוִנְרֶאה 
ְירּוָׁשַלִים ְסִביב ֻׁשְלָחנֹו ֶׁשל ָהַרב, ׁשֹוִתים ַּבָּצָמא ֶאת ְּדָבָריו ּוַבד ְּבַבד ִנְזָהִרים ֶׁשֹּלא ְלַהְפִריעֹו ֵמֲעַמל ִעּיּונֹו 

ִּבְלִּתי ִלְצָרִכים ְּדחּוִפים ְּבֶהְחֵלט.

ֶאָחד ֵמאֹוָתם 'יֹוְׁשִבים' ָהָיה ָהַאְבֵר ַהַּצִּדיק ַרִּבי ָּדִוד ַּבֲהָר"ן, ֲחָתנֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון ַהּנֹוָדע ַרִּבי ֲעִקיָבא יֹוֵסף 
ְׁשֶלִזיְנֶגר ַּבַעל 'ֶלב ָהִעְבִרי'. ַרִּבי ָּדִוד ַאף ָהָיה ִמְּמַיְּסֵדי ְיִׁשיַבת 'ּתֹוַרת מֶֹׁשה' ֲאֶׁשר ְּבָראׁשּוָתּה ָעַמד ַהָּגאֹון 

ִמְּבִריְסק.

ִמְׁשָאָלה ַאַחת ִויִחיָדה ָהְיָתה ְלַזְלָמְנֶק'ה ֵּבן ַהֵּתַׁשע, ְּבנֹו ְּבכֹורֹו ַהַּמְתִמיד ְוַהֻּמְכָׁשר ֶׁשל ַרִּבי ָּדִוד ַּבֲהָר"ן, 
ְוהּוא א ָחַדל ִמְּלַהִּביָעּה ִּבְפֵני ָאִביו ְוִאּמֹו; ְמַבֵּקׁש הּוא ִלְזּכֹות ְּבִבְרָכתֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון ִמְּבִריְסק ִּכי ִיְזֶּכה ִלְגּדֹל 

ְּבתֹוָרה ּוְבִיְרַאת ָׁשַמִים.

ֶׁשָּמא ּתֹאְמרּו, ָמה ִעְּכבֹו ְלַרִּבי ָּדִוד ִמְּלַהְגִׁשים ֶאת ִמְׁשַאְלּתֹו ַהְּטהֹוָרה ֶׁשל ְּבנֹו ַיִּקירֹו, ֶאָּלא ֶׁשְּכִפי ֶׁשְּכָבר 
ֻהְזַּכר; ַּתְלִמיֵדי ַהַּמֲהִרי"ל א ֵהִהינּו ְלַהְפִריעֹו ֵמֲעַמל ִעּיּונֹו ַהִּבְלִּתי ּפֹוֵסק ַאף ִלְצָרִכים ְּדחּוִפים, ְּבַוַּדאי א 

ִּבְׁשִביל זּוטֹות ֶׁשָּכֵאּלּו. ְוָכ ֶנֱאַלץ ַרִּבי ָּדִוד ִלְדחֹות ׁשּוב ָוׁשּוב ֶאת ִמְׁשַאְלּתֹו ֶׁשל ְּבנֹו.

ַּבַּצר לֹו ָּפָנה ַהֶּיֶלד ְלִאּמֹו ֲאֶׁשר ִנְּסָתה ַאף ִהיא ְלַבֵּקׁש זֹאת ֵמָאִביו, ַא ַרִּבי ָּדִוד ׁשּוב ִנְרַּתע ִמַּלֲעׂשֹות זֹאת 
ְּבַהְטִעימֹו: ֵהן ַּגם ְּגדֹוֵלי עֹוָלם ְיֵרִאים ִמְּלַהְטִריד ֶאת ַרֵּבנּו ְּבִעְנָיִנים ֶׁשֵאיָנם נֹוְגִעים ְלִלּמּוד, ַעל ֶאָחת ַּכָּמה 

ְוַכָּמה ַאְבֵר ָצִעיר ָּכמֹוִני.

ּתֹו ְּכֵדי ְּדָבָריו ֶהֱאִרי ַרִּבי ָּדִוד ְלָתֵאר ִּבְפֵני זּוָגתֹו ֶאת ַּגְדלּותֹו ֶׁשל ָהַרב ִמְּבִריְסק, ֶאָּלא ֶׁשַאְּדַרָּבה, ְּכָכל 
ֶׁשָּגְבָהּה ַקְרנֹו ְּבֵעיֶניָה ָּכ ָּגַבר ְרצֹוָנּה ִּכי ִיְזֶּכה ַיְלָּדם ִלְבָרָכה ִמֶּמּנּו.

ָאָתא ּוָבא ַחג ַהֶּפַסח. ַזְלָמְנֶק'ה ַהָּקָטן א ָחַדל ְלֶרַגע ִמְּלַהִּביַע ֶאת ִצִּפָּיתֹו; אּוַלי סֹוף סֹוף ִיְזֶּכה ּוִמְׁשַאְלּתֹו 
ִּתְתַּגֵּׁשם. ַאף ִאּמֹו ַהַּצֶּדֶקת ָהְיָתה ֻׁשָּתָפה ְלִצִּפָיתֹו, ְוִהֵּנה ִהִּגיָעה ַהִהְזַּדְּמנּות; "ָמה ַּדְעְּת", ִהִּציָעה ָהֵאם 
ְּתַקֵּבל  ְּבֶטֶרם  ַלֲהִׁשיבֹו  ְוא  ָהֲאִפיקֹוָמן  ֶאת   ֵמָאִבי ַלַחג, "ַלֲחטֹף  ַהְּסמּוִכים  ֵמַהָּיִמים  ְּבֶאָחד  ְלַזְלָמְנֶק'ה 

ִמֶּמּנּו ַהְבָטָחה ְּברּוָרה ֶׁשֵּיֵל ִעְּמ ֶאל ָהַרב ִמְּבִריְסק ִויַבֵּקׁש ַּבֲעבּוְר ֶאת ִּבְרָכתֹו?!"

אֹוֵמר ְועֹוֶׂשה. ְּבַהִּגיַע ֵליל ַהֵּסֶדר ִהְתַּגֵּנב ַזְלָמְנֶק'ה ִמַּתַחת ְמקֹומֹו ֶׁשל ָאִביו, ּוְכֶׁשָהָיה ָאִביו ָׁשקּוַע ְּבַלַהט 
ַהִּמְצָוה ֶׁשל ִסּפּור ַהַהָּגָדה, ִמֵהר ַזְלָמְנֶק'ה ַלֲחטֹף ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן ּוְלַהְטִמינֹו ִּבְמקֹום ֵסֶתר.

ְּכֶׁשִהִּגיָעה ְׁשַעת ֲאִכיַלת ָהֲאִפיקֹוָמן ְוַרִּבי ָּדִוד ִּפְׁשֵּפׁש ֵמֲאחֹוֵרי ָּכִריתֹו ְוִהְבִחין ִּכי ָהֲאִפיקֹוָמן ֵאיֶנּנּו, ֵהִבין 
ִּכי ָידֹו ֶׁשל ַזְלָמְנֶק'ה ַּבָּדָבר ּוִמָּיד ֵהֵחל ְּבַמָּׂשא ּוַמָּתן. ַרִּבי ָּדִוד ִנָּסה ְלַהִּציַע ִלְבנֹו ְּפָרִסים ׁשֹוִנים ּוְמַפִּתים, 

ַא ַהֶּיֶלד ֵסֵרב ִּבְנִחיׁשּות ּוְבִפיו ָהְיָתה ַרק ַּבָּקָׁשה ַאַחת: ָקֵחִני ָנא ְלִהְתָּבֵר ִמִּפי ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ִמְּבִריְסק.

ַהָּׁשָעה ְּכָבר ָהְיָתה ְקרֹוָבה ַלֲחצֹות ַּכֲאֶׁשר ַרִּבי ָּדִוד ֵהִבין ֶׁשַהְּבֵרָרה ֵאיָנּה ְּבָידֹו. הּוא ָקָרא ׁשּוב ְלַזְלָמְנֶק'ה 
'חֹול ַהּמֹוֵעד' ַיֲעֶׂשה ִהְׁשַּתְּדלּות ְלַמֵּלא ֶאת ִמְׁשַאְלּתֹו. ַא ָיְצאּו  ְוִהְבִטיַח לֹו ִּכי ְּכָבר ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל 
ַהְּדָבִרים ִמִּפי ָאִביו ּוְכָבר ִמֵהר ַזְלָמְנֶק'ה ְלהֹוִציא ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן ִמַּמְחּבֹואֹו, ְוַרִּבי ָּדִוד ִמֵהר ְלאֹוְכלֹו ַּכָּדת 

ְוַכִּדין.

ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל 'חֹול ַהּמֹוֵעד' ִהְזִּכיר ַזְלָמְנֶק'ה ְלָאִביו ֶאת ְּדַבר ַהְבָטָחתֹו, ּוְלַרִּבי ָּדִוד א נֹוְתָרה ְּבֵרָרה. 
ְּבַרְגַלִים ּכֹוְׁשלֹות הּוא ָעָׂשה ֶאת ַהֶּדֶר ַהְּקָצָרה ִמֵּביתֹו ְלֵבית ָהַרב ְּכֶׁשָּידֹו ַהְּקַטָּנה ֶׁשל ַזְלָמְנֶק'ה ַהְּמֻאָּׁשר 

ְנתּוָנה ְּבתֹו ָידֹו.

ֶׁשַּבֲחבּוָרה  ָהֲאָריֹות  ָיְׁשבּו  ְּכָתִמיד  ָׁשם  ַהֶחֶדר.  ְלֶדֶלת  ִמַּבַעד  ָּדִוד  ַרִּבי  ֵהִציץ  ָהַרב  ֵּבית  ְלֶפַתח  ְּכֶׁשִהִּגיעּו 
ְוָׁשתּו ַּבָּצָמא ֶאת ִּדְבֵרי ַרָּבם ַהָּגדֹול ֶׁשָּפָניו ָלֲהבּו ִּכְפֵני ַמְלַא ֱאִקים. ַרִּבי ָּדִוד ָרָאה ֶאת ַהַּמֲחֶזה ַהֻּמְפָלא 

ְוִנְרַּתע ַלֲאחֹוָריו. הּוא ִהְרִּגיׁש ִּכי ֵאינֹו ְמֻסָּגל ְלַקֵּים ֶאת ַהְבָטָחתֹו ִלְבנֹו ּוְכָבר ָּפָנה ַלֲהִׁשיבֹו ְלֵביתֹו.

ָּכאן ְּכָבר א ָיכֹול ָהָיה ַהֶּיֶלד ִלְכא ֶאת ַצֲערֹו, ְוהּוא ָּפַרץ ִּבְבִכי ַמר ֶׁשִהְזִעיק ֵאָליו ִמּתֹו ַהַּבִית ֶאת ָהַרָּבִנית 
ַהִּצְדָקִנית ִמְּבִריְסק. ָהַרָּבִנית ִרֲחָמה ַעל ַהֶּיֶלד ְוִהִּציָעה לֹו ִמיֵני ְמִתיָקה, ַא ִּבְכיֹו ֶׁשל ַהֶּיֶלד ַרק ִהְתַּגֵּבר. 
ְּכֶׁשָּפְנָתה ָהַרָּבִנית ְלָאִביו ְוִהְתַעְנְיָנה ְלֵפֶׁשר ִּבְכיֹו, ֵהִׁשיב ַרִּבי ָּדִוד ִּכי ְמַיֵחל הּוא ִלְבָרָכה ִמִּפי ַהַּצִּדיק ְוֵאין 

ְּבָידֹו ְלַמֵּלא ֶאת ְרצֹונֹו.

"ִאם ְּדָמעֹות ּכֹה ַרּבֹות ָׁשַפ ַהֶּיֶלד ְּכֵדי ִלְזּכֹות ַּבְּבָרָכה, ְּבַוַּדאי ַמִּכיר הּוא ֵהיֵטב ְּבֶעְרָּכּה", ָּפְסָקה ָהַרָּבִנית 
ּוִמָּיד ָנְטָלה ֶאת ַהֶּיֶלד ְוֶהֱעִמיָדה אֹותֹו ִלְפֵני ַּבֲעָלּה ַהָּדגּול. ַהַּמֲהִרי"ל ִנְנַער ֵמִעּיּונֹו, ְוָהַרָּבִנית ִּבְּקָׁשה ִמֶּמּנּו 

ִּכי ְיָבֵר ֶאת ַהֶּיֶלד.

ַּבת ְׂשחֹוק ַקָּלה ָעְלָתה ַעל ָּפָניו ֶׁשל ָהַרב ִמְּבִריְסק ַּכֲאֶׁשר ֵהִניַח ָידֹו ַעל רֹאׁשֹו ֶׁשל ַהֶּיֶלד ּוֵבְרכֹו ְּבחֹם: "ְיִהי 
ָרצֹון ֶׁשִּתְגַּדל ְוִתְהֶיה ְיהּוִדי ְיֵרא ָׁשַמִים".

ְּבִהְתַרְּגׁשּות ַרָּבה ָעָנה ַהֶּיֶלד 'ָאֵמן' ַאַחר ִּבְרָכתֹו ֶׁשל ָהַרב, ְּכֶׁשָאִביו ְוַאֲחָריו ָּכל ְקַהל ַהַּתְלִמיִדים עֹוִנים ַּגם 
ֵהם 'ָאֵמן' ְּבַכָּוָנה, ּוְדָמעֹות ֶׁשל ִהְתַרְּגׁשּות ׁשֹוְטפֹות ֶאת ֵעיֵניֶהם. ָהָיה ֶזה ַמֲעָמד ָנִדיר ּוְמֻיָחד ַּגם ַּבֲעבּוָרם, 
ְוִנָּכר ָהָיה ִּכי ָה'ָאֵמן' ֶנֶעְנָתה ִמִּפיֶהם ִמּתֹו ֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ְּבכַֹח ִּבְרָכתֹו ֶׁשל ָהַרב ֶׁשֵּמעֹוָלם א ָׁשָבה ֵריָקם.

ָׁשִנים ַרּבֹות ָחְלפּו ֵמָאז. ְּבַהְׁשָרָאתֹו ּוְבִבְרָכתֹו ֶׁשל ָהַרב ָעָלה ַזְלָמְנֶק'ה ַהָּקָטן ְוִנְתַעָּלה ְּבכַֹח ִּבְרָכתֹו ֶׁשל 
ּוִבְגאֹונּותֹו  ִּבְפִריׁשּותֹו  ְלמֹוֵפת  הּוא   ָהַפ ֵּתֵבל  ַרֲחֵבי  ֶׁשְּבָכל  ַעד  ְמצּויֹות,  ִּבְלִּתי  רּוָחִנּיֹות  ִלְפָסגֹות  ָהַרב 

ַהֻּמְפָלָאה.

ִּבְהיֹותֹו ְּכֵבן ַאְרָּבִעים ְוַאְרַּבע ָׁשִנים ְּכָבר ָזָכה ְלַהְׁשִלים ֶאת חֹוָבתֹו ְּבעֹוָלמֹו ְוָעָלה ַּבֲחָטף ְלִגְנֵזי ְמרֹוִמים, 
ְמִׂשיִחים  ָהיּו  ֲעַדִין  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ַרּבֹות  ָׁשִנים  ֲאֶׁשר  ְירּוָׁשַלִים  ְּבֵני  ֶׁשל  ִמִּפיֶהם  ָמׁש  א  ַהָּטהֹור  ִזְכרֹו   ַא

ְּבַגְדלּותֹו ְּבֶחְרַּדת  קֶֹדׁש.
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ַהַּׁשָּבת ֶׁשִּלְפֵני ַחג ַהֶּפַסח ִנְקֵראת ְּבִפי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 'ַׁשָּבת ַהָּגדֹול', ַעל ֵׁשם ַּכָּמה ִנִּסים 
ֶׁשַּנֲעׂשּו ְלִיְׂשָרֵאל ְּבַׁשָּבת זֹו (שו"ע סי' תל). ִמְנָהג ָנפֹוץ ִּבְקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל ְלַהְפִסיק ְּבַׁשָּבת זֹו ֶאת 
ֲאִמיַרת 'ָּבְרִכי ַנְפִׁשי' ְוִלְקרֹא ִּבְמקֹוָמּה ְלֵעת ַהִּמְנָחה ֶאת ֵסֶדר ַהַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח, ֵמ'ֲעָבִדים ָהִיינּו' 

ַעד 'ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעוֹונֹוֵתינּו' (ָרָמ"א ָׁשם).

ַהּדֹורֹות   ְּבַמֲהַל אּוָלם  ָהִראׁשֹוִנים,  ְּבִסְפֵרי  ְּכָבר  ִנְמְצאּו  ָהַרָמּ"א  ֶׁשֵהִביא  ֶזה  ִמְנָהג  ֶׁשל  ָׁשָרָׁשיו 
ֶנְחְלקּו ַהּפֹוְסִקים ְלַגָּביו. ַרִּבים ֵמֶהם ִצְּדדּו ְּבִׁשְבחֹו ַוֲאֵחִרים ָטֲענּו ִּכי ֵאינֹו ִמְנָהג ָראּוי. ְלַהָּלן ָנִביא 

ֶאת ִעְּקֵרי ַהִּׁשיטֹות ּוַטֲעֵמיֶהן:

ִׁשיטֹות ַהְּמַצְּדִדים ַּבִּמְנָהג
א. ָהָראִבי"ַה, ִמְּגדֹוֵלי ָהִראׁשֹוִנים, ֵהִביא ִּבְפָסָקיו (ח"ב ְּפָסִחים סי' תכה) ְּבֵׁשם ַרב ַעְמָרם ָּגאֹון: "ָנֲהגּו 
ַהִּתינֹוקֹות ְלַהְקִּדים ְוִלְקרֹות ָהַאָּגָדה ְּביֹום ַׁשָּבת ַהָּגדֹול", ּוֵבֵאר: "ְוִנְרִאין ַהְּדָבִרים ֶׁשְּכֵדי ְלַהְסִּדיר 
ְּבִפיֶהם ְוָיִבינּו ְּבֶפַסח ְוִיְׁשֲאלּו", ְּכלֹוַמר ֶׁשְּבַהְקָּדָמָתם ְלַׁשֵּנן ֶאת ַהַהָּגָדה ְוֶאת ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים, 
ִיְהיּו ַהְּדָבִרים ְׁשגּוִרים ְּבִפיֶהם ֶׁשל ַהְּיָלִדים ּוִמּתֹו ָּכ ֵיַקל ֲעֵליֶהם ִלְׁשאֹל ַּכֲהָלָכה ֶאת ֻקְׁשיֹות ֵליל 

ַהֵּסֶדר. ַהַּמַהְרָׁש"ל (ׁשּו"ת, סי' פח) הֹוִסיף ְוֵהִביא ֶׁשָּנֲהגּו ַהּכֹל ְלאֹוְמָרּה ִמַּטַעם ֶזה.

ב. ַּב'ִּמְׁשָנה ְּברּוָרה' ֵהִביא ְּבֵׁשם ָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשַהַּטַעם ֶׁשָּנֲהגּו לֹוַמר ֶאת ַהַהָּגָדה ְּבַׁשָּבת הּוא ִמּׁשּום 
ִאיׁש  ָלֶהם  "ְוִיְקחּו  ְּבִמְצַות:  ִיְׂשָרֵאל  ִהְצַטּוּו  ָאז  ֶׁשֲהֵרי  ְוַהִּנִּסים,  ַהְּגֻאָּלה  ְּבִמְצַרִים  ִהְתִחילּו  ֶׁשָּבּה 
ֶׂשה ְלֵבית ָאבֹת..." (ְׁשמֹות יב ג), ְוֵכיָון ֶׁשַהֶּׂשה ָהָיה ֱאֵהיֶהם ֶׁשל ַהִּמְצִרים ִּבְּקׁשּו ַהִּמְצִרים ְלָהַרע 
ּו'ְלבּוׁש'  ַהְגָּר"א  ֵּבאּור  (ְרֵאה  ְלַהִּזיָקם  ִהְצִליחּו  ְוא  ֵנס  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְוָעָׂשה   ,ָּכ ַעל  ְלִיְׂשָרֵאל 

או"ח תל).

ַּבּזַֹהר  ַהְּמבָֹאר  ִּפי  ַעל  ִמְּפָראג  ַהַּמֲהָר"ל  זֹאת  ֵּבֵאר  ַהָּגדֹול)  ַׁשָּבת  (ִעְנַין  ְנִגיִדים'  'ִּדְבֵרי  ְּבַהָּגַדת  ג. 
ַהָּקדֹוׁש (ִיְתרֹו פח א) ֶׁשָּכל ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה ִמְתָּבְרִכים ִמּיֹום ַהַּׁשָּבת. ְלִפיָכ ִהְצַטּוּו ִיְׂשָרֵאל ְּבִמְצַרִים 
ִלּטֹל ְּבַׁשָּבת זֹו (ֶׁשָחָלה ָאז ָּבֲעִׂשיִרי ְּבִניָסן) ֶׂשה ְלֵבית ָאבֹות, ְּכֵדי ְלַהְׁשִּפיַע, ְלעֹוֵרר ּוְלַהְגִּביר ֶאת ּכַֹח 

ַהְּגֻאָּלה ַּבּיֹום ֶׁשּבֹו נֹוֲעדּו ְלִהָּגֵאל.

ִּבְתקּוַפת ַהָּגלּות ֶׁשֵאיֶנּנּו ַמְקִריִבים ָקְרַּבן ֶּפַסח, ִמְתַקֵּים ָּבנּו: "ּוְנַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתינּו" (הֹוֵׁשַע יד 
ג), ְוַעל ֵּכן נֹוֲהִגים ָאנּו ִלְקרֹא ֶאת ַהַהָּגָדה ַּבַּׁשָּבת ַהּקֹוֶדֶמת ְלַחג ַהְּגֻאָּלה, ְּכֵדי ְלַהְׁשִּפיַע ּוְלעֹוֵרר 
ַהְּׁשֵלָמה  ַהְּגֻאָּלה  ֶאת  ְלָקֵרב  ָלנּו  ַּתֲעמֹד  זֹאת  ֶׁשְּזכּות  ִּתְקָוה   ִמּתֹו ֶהָחג,  ְּביֹום  ַהְּגֻאָּלה  ּכַֹח  ֶאת 

ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו.

ד. ַטַעם נֹוָסף הּוָבא ְּבֵׁשם ַרִּבי ִּפיְנָחס ִמּקֹוִריץ: ֵּכיָון ֶׁשְּבַׁשָּבת ַהָּגדֹול ִהְתַּבְּטָלה ָהֲעבֹוָדה ַהָּזָרה 
ֶׁשל ַהִּמְצִרים, ַּכֲאֶׁשר ָקְׁשרּו ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֱאלֹוֵהי ִמְצַרִים ְלִמּטֹוֵתיֶהם ְּבִצּוּוי ה', ַעל ֵּכן ְּבָכל ָׁשָנה 
ְוָׁשָנה ִמְתעֹוֵרר ָּבּה ֵמָחָדׁש ִעְנַין ִּבּטּול ֲעבֹוָדה ָזָרה. ְלִפיָכ ָאנּו אֹוְמִרים ָּבּה ֶאת ֵסֶדר ַהַהָּגָדה ַעד 
'ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעוֹונֹוֵתינּו', ֶׁשֵּכן ֲעוֹון ֲעבֹוָדה ָזָרה ָׁשקּול ְּכֶנֶגד ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה, ְוַאף ַׁשָּבת ְׁשקּוָלה 
ְּכֶנֶגד ָּכל ַהּתֹוָרה, ּוְבֵצרּוף ְׁשֵניֶהם ְמֻסָּגל ַהָּדָבר ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעוֹונֹוֵתינּו ('ִאְמֵרי ִּפיְנָחס' ח"א אֹות קס).

ַהְּמַעְרֲעִרים ַעל ַהִּמְנָהג
ְּבִנּגּוד ַלֵּדעֹות ֶׁשהּוְבאּו ְלֵעיל, ֵיׁש ֵמָהַאֲחרֹוִנים ֶׁשִעְרֲערּו ַעל ִמְנָהג ֶזה ִמַּכָּמה ְטָעִמים:

ֶׁשל  ַהַהָּגָדה  ְלִדְבֵרי  הּוא  סֹוֵתר  ִּכי  ַהִּמְנָהג,  ְּכֶנֶגד  ָטַען  תל)  (או"ח  ּוְקִציָעה'  'מֹור  ְּבִסְפרֹו  ַהַּיֲעֵב"ץ 
ֶאָּלא  ָאַמְרִּתי  א   – ֶזה'  'ַּבֲעבּור  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  יֹום...  ִמְּבעֹוד  ָיכֹול  חֶֹדׁש...  ֵמרֹאׁש  "ָיכֹול  ֶּפַסח: 
ְבָׁשָעה ֶׁשֵּיׁש ַמָּצה ּוָמרֹור ֻמָּנִחים ְלָפֶני", ּוַמְׁשַמע ֶׁשָאסּור לֹוַמר ֶאת ַהַהָּגָדה ֶאָּלא ְּבָׁשָעה ֶׁשֵּיׁש 

.'ַמָּצה ּוָמרֹור ֻמָּנִחים ְלָפֶני'

ַּתְלִמידֹו  ֶׁשֵהִביא  ְּכִפי  זֹו,  ִמִּסָּבה  ַהָּגדֹול  ְּבַׁשָּבת  ַהַהָּגָדה  ֶאת  ִלְקרֹא  ָנַהג  א  ִמִּויְלָנא  ַהָּגאֹון  ַאף 
ְּב'ַמֲעֵׂשה ַרב' (אֹות קעז): "ְּבַׁשָּבת ַהָּגדֹול ַּבִּמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים 'ֲעָבִדים ָהִיינּו', ִהּנֹו ִמַּטַעם ַהְּמבָֹאר 
ַמָּצה  ֶׁשֵּיׁש  ְּבָׁשָעה  ֶזה...  ַּבֲעבּור  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  יֹום...  ִמְּבעֹוד  'ָיכֹול  ַּבַהָּגָדה:  ְוִנְתְקָנה  ַּבְּמִכיְלָּתא 

ּוָמרֹור ֻמָּנִחים ְלָפֶני" (ְרֵאה עֹוד ְּבַהָּגהֹות 'ְּפֻעַּלת ָׂשִכיר' ָׁשם).

ֶׁשֲהֵרי  ִמְּסָבָרא,  ַהִּמְנָהג  ִקּיּום  ַעל  ְוָתָהה  ַהַּיֲעֵב"ץ  הֹוִסיף  הגש"פ)  (ֵּפרּוׁש  ָׁשַמִים'  'ַעּמּוֵדי  ְּבִסּדּורֹו 
ָהָאָדם  ִמְתַרֵּגל  ְוִאם  ה',  ִמִּנֵּסי  ְלִהְתַּפֵעל  ַהֶּנֶפׁש  ֶאת  ְלעֹוֵרר  ְּכֵדי  נֹוֲעָדה  ַהַהָּגָדה  ֲאִמיַרת  ַּתְכִלית 
א   'ְלִבְנ 'ְוִהַּגְדָּת  ּוִמְצַות  ַהֵּסֶדר  ְּבֵליל   ִמָּכ ַנְפׁשֹו  ִּתְתַּפֵעל  א  ׁשּוב  מֹוֵעד,  ִמְּבעֹוד  ַּבֲאִמיָרָתּה 
ִּתְתַקֵּים ַעל ָידֹו ִּכְדָבֵעי. ְוַאף ִּכי ְּבַוַּדאי ָראּוי ְלַעֵּין ְּבֵפרּוֵׁשי ַהַהָּגָדה ִמְּבעֹוד יֹום, ִמָּכל ָמקֹום ֵאין 

ִמן ָהָראּוי ְלקֹוְרָאּה ְּכִסְדָרּה.

ִיּׁשּוִבים ְלַדַעת ַהַּמִּתיִרים
ְלַמֲעֶׂשה ָנֲהגּו ְּבַמְרִּבית ְקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְנָהג, ְוֶאת ְּתִמיַהת ַהַּיֲעֵב"ץ ִיְּׁשבּו ָהַאֲחרֹוִנים 

ְּבַכָּמה ֳאָפִנים:

א. ִמְּלׁשֹון ַהְּמִכיְלָּתא (ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ַּב'ַהָּגָדה') ָאֵכן ַמְׁשַמע ֶׁשִחּיּוב ֲאִמיַרת ַהַהָּגָדה ִהּנֹו ַרק ְּכֶׁש'ַּמָּצה 
ּוָמרֹור ֻמָּנִחים ְלָפֶני', ַא ִמָּכל ָמקֹום ֻמָּתר ְלאֹוְמָרּה ְּבָכל ְזַמן (רמ"י ַּכ"ץ 'ַוַּיֵּגד מֶֹׁשה' סי' יט).

ב. ַהְּמַעֵּין ְּבִדְבֵרי ַהְּמִכיְלָּתא ַיְבִחין ִּכי ִהָּנם נֹוְגִעים ְלִמְצַות 'ְוִהַּגְדָּת ְלִבְנ' ֶׁשֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ֶאָּלא ְּבֵליל 
ַהֵּסֶדר, ַא ְלַעְצמֹו ֻמָּתר ָלָאָדם ְלַסֵּפר ֶאת ִנִּסי ִמְצַרִים ְּכָכל ֶׁשִּיְרֶצה (ָׁשם).

ג. ֵיׁש ֶׁשִּיְּׁשבּו ִּכי ִמַּטַעם ֶזה ַמְפִסיִקים ָאנּו ְּבֵסֶדר ַהַהָּגָדה ַהֶּנֱאָמר ְּבַׁשָּבת ַהָּגדֹול ַּבִּמִּלים: "ְלַכֵּפר 
ַעל ָּכל ֲעוֹונֹוֵתינּו", קֶֹדם ֲאִמיַרת: "ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר: ָּכל ֶׁשֹּלא ָאַמר ְׁשָׁשה ְּדָבִרים ֵאּלּו ַּבֶּפַסח 
א ֵיֵצא ְיֵדי חֹוָבתֹו, ְוֵאּלּו ֵהן: ֶּפַסח, ַמָּצה ּוָמרֹור", ִּכי ִמִּדְבֵרי ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ַמְׁשַמע ֶׁשֲאִמיָרה זֹו 
ִהיא ִעַּקר ַהַהָּגָדה, ּוְבַׁשָּבת ַהָּגדֹול ֶׁשֵאיֶנּנּו אֹוְמִרים אֹוָתּה ֲהֵרי ֶזה ְּכִאּלּו א ָאַמְרנּו ֶאת ַהַהָּגָדה 

ְּכָלל ('אֹור ִיְׂשָרֵאל' – ָיאנֹוְבְסִקי ִסיָמן תל, 'ַטַעם ַהֶּפַסח' אֹות ד).

ֶאת ְּתִמיָהתֹו ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשל ַהַּיֲעֵב"ץ ִיֵּׁשב ָהַאְדמֹו"ר ַּבַעל 'ְּפֵני ְמַנֵחם' ִמּגּור, ִּכי ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה ֶנֱאָמר 
ַהְּכָלל: "ִאם ָשמַֹע ַּבָּיָׁשן – ִּתְׁשַמע ֶּבָחָדׁש" (ְּבָרכֹות מ א), ְוַהְינּו ֶׁשְּכָכל ֶׁשחֹוְזִרים ַעל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה 
ְמִביִנים אֹוָתם יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ְלִפיָכ ַאף ִאם נֹאַמר ֶאת ַהַהָּגָדה קֶֹדם ַהֶּפַסח, ֲעַדִין ִנְמָצא ָּבּה ַטַעם 

ְּבֵליל ַהֵּסֶדר.

ְלאֹור ַהְּטָעִמים ַהִּנְזָּכִרים ְלַמְעָלה נּוַכל ְלָהִבין ַמּדּוַע ִהְקִּפידּו ִּבְקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֹּלא ֶלֱאכֹל ַמָּצה 
ַּבְּזַמן ַהָּסמּו ְלֶפַסח (ׁשּו"ַע או"ח תעא ב), ְוִאּלּו ְלַגֵּבי ִמְצַות ִסּפּור ִמְצַרִים א ִהְקִּפידּו ֶׁשֹּלא ְלַסֵּפר 
ַּכ'ֲאִכיָלה  ֲאִכיָלתֹו  ַנֲעֵׂשית  ְוׁשֹוֶנה  ֶׁשָהאֹוֵכל  ַּגְׁשִמית  ַלֲאִכיָלה  ֶׁשְּבִנּגּוד  ֵּכיָון  ַהֶּפַסח,  קֶֹדם  אֹותֹו 
ַּגָּסה', ִּבְדָבִרים רּוָחִנִּיים – ְּכָכל ֶׁשחֹוְזִרים ֲעֵליֶהם מֹוְצִאים ָּבֶהם יֹוֵתר ַטַעם ('ְּפֵני ְמַנֵחם' ַׁשָּבת ַהָּגדֹול 

תשנ"ד).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
טֹוָבה ְּבָרָכה ַאַחת ְּבַצַער

ע טּתַ בבּבָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ּברָכ בה

ססִספּפוּורר ם
דֹול ת ַהּגָ ּבָ ׁשַ ָדה ּבְ ֲאִמיַרת ַהַהּגָ

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


