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פסח ביינאכט ווערן אנגענומען די תפילות
”הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים...“

האט געזאגט הרה“ק רבי יהושע‘לע בעלזער: 
ביים סדר-נאכט, ווען די מצות ליגן פאר אונז, איז א עת 
לרחמים  ווערן  נתקבל  זאלן  תפילות  אונזערע  אז  רצון 
מרמז  ב)  קטו  (פסחים  גמרא  די  האט  דעם  אויף  ולרצון. 
געווען ווען די גמרא האט ערקלערט פארוואס רופט אן 
די תורה די מצות מיטן נאמען ’לחם עוני‘ – ווייל ’עונים 
די  מ‘עסט  וואס  צייט  די  אין  ד.מ.  הרבה‘,  דברים  עליו 
די  וואס  זאכן  די  אויף  הימל  פון  מען  ענטפערט  מצות 

אידן בעהטן פון השי“ת.
מיט דעם ערקלערט דער בעלזער רב דעם נוסח פון ’הא 
לחמא  הגדה: ”הא  די  אנהויב  מ‘זאגט  וואס  עניא‘  לחמא 
די  איז  דאס   – דמצרים“  בארעא  אבהתנא  אכלו  די  עניא 
אונזערע  השי“ת  ענטפערט  זכות  איר  אין  וואס  מצה 
אונזערע  פאר  געענטפערט  האט  ער  ווי  אזוי  תפילות 
צו  צייט  די  יעצט  איז  דעם,  וועגן  מצרים.  אין  עלטערן 
בעהטן: ”כל דכפין ייתי וייכול“ – די וואס דארפן געהאלפן 
ווערן מיט פרנסה זאלן באקומען זייער שפייז ברווח, ”כל 
דצריך ייתי ויפסח“ – אויך די וואס דארפן א כלליות‘דיגע 
האבן [אזוי  רחמנות  זיי  אויף  הימל  פון  מען  זאל  ישועה 
ווי אונקלוס טייטש (שמות יב כג): ”‘פסח‘ – ’חמל‘“]. אבער 
זוכה  זאלן  מיר  נאכט  דעם  בעהטן  צו  איז  בעסטע  דאס 

זיין: ”לשנה הבאה בארעא דישראל“.
הגש“פ ’קול יהודה‘

ווער עס קען נישט אליין עפענען – 
עפנט אים דער אויבישטער

”ושאינו יודע לשאול - את פתח לו“
דעם  געטייטש  האט  ראפשיץ  פון  נפתלי  רבי  הרה“ק 
מדרש (שהש“ר ה ב): ”אמר הקדוש ברוך הוא לישראל: בני, 
ואני  מחט  של  כחודה  תשובה  של  אחד  פתח  לי  פתחו 
פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרוניות נכנסות בו“, אז 
די כוונה פון ’פתח של תשובה כחודה של מחט‘ איז די 
וואס  דער  וואס  לנו“,  און ”סלח  אבינו“  ברכות: ”השיבנו 
הימל  פון  אז  פארזיכערט  איז  זאגן  עס  ביים  אינזין  האט 
וועט מען אויף אים רחמנות האבן און ער וועט זוכה זיין 

צו תשובה.
דב  ישראל  רבי  תלמיד  זיין  צוגעלייגט  האט  דעם  אויף 
האט  דעם  אויף  אז  יאשינצא  פון  רב  דער  גילערנטער 
לשאול“  יודע  ”ושאינו  הגדה:  בעל  דער  געווען  מרמז 
ווי  בעהטן  און  דאווענען  נישט  קען  וואס  וואס  דער   –
דער   – לו“  פתח  ”את  תשובה,  אויף  זיין  צו  דארף  עס 
אויבישטער אליין עפענט פאר אים דעם ’פתח... כחודה 

של מחט‘.
’רביד הזהב‘ ליקוטים

ווען באשיצט די הבטחה
”ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם... והיא שעמדה 

לאבותינו ולנו“
’והיא  צו  תדע...‘  ’ידע  פון:  שייכות  די  פון  טעם  דעם 
שעמדה‘, האט ערקלערט דער גאון רבי שמעון סופר פון 

קראקא מיט א וואונדערליכן משל:
אוועק  זיך  האט  לאנד  געוויסע  א  פון  איינוואוינער  א 
א  אין  באזעצט  זיך  האט  און  פלאץ  זיין  פון  געצויגן 
פארפלאנטערט  זיך  ער  האט  דארט  לאנד,  אנדערע 
געפאדערט  אים  מ‘האט  וואס  סומע  גרויסע  א  מיט 
דעם  צו  געוואנדן  שנעל  זיך  האט  ער  געריכט-הויז.  אין 
אמבאסאדאר פון זיין לאנד, און מיט זיינע פארבינדונגען 
האט ער מבטל געווען זיין שטראף. נאך א שטיקל צייט 
האט יענער באקומען א בירגערשאפט אין די לאנד וואו 

ער האט זיך באזעצט, און ווען אין א צייט שפעטער האט 
מען אים נאכאמאל באשולדיגט אין געריכט-הויז מיט א 
גרויסע סומע, האט ער זיך נאכאמאל געוואנדן צו דעם 
אמבאסאדאר פון זיין געבור‘טס לאנד, אבער דאס מאל 
אליין  ’דו  זאגנדיג:  העלפן,  געוואלט  נישט  אם  ער  האט 
דיין  מיט  באציאונגען  דיינע  אפגעהאקט  דאך  האסט 

געבור‘טס לאנד, איז וואס קומסטו צו מיר?!‘.
איד  יעדן  פאר  געווען  מרמז  הגדה  בעל  דער  האט  דאס 
וואו ער געפינט זיך: ווען דו ביזסט צווישן די גוים, מיש 
דיך נישט אויס חלילה מיט זיי, נאר ”ידוע תדע כי גר יהיה 
קיין  נישט  ביזסט  דו  אז  צייט  אגאנצע  געדענק   – זרעך“ 
’תושב‘ אין די גלות לענדער. נאר אויף דעם וועג וועסטו 
האבן דעם זכות זיך צו ווענדן צו מיר מיט א תפילה ווען 
דו געפינסט זיך אין א צרה, און עס וועט מקויים ביי דיר 
”והקדוש  ולנו...  לאבותינו  שעמדה  ”והיא  הבטחה:  די 

ברוך הוא מצילנו מידם“.
’עטרת פ“ז‘ [לרמ“א זוסמאן-סופר] ח“א עמ‘ רלב

ברוך שעשה לנו כל צרכנו
”אלו שקע צרינו בתוכו ולא ספק צרכנו במדבר ארבעים 

שנה - דיינו“
ווען  מדבר  אין  עקזיסטירן  געקענט  מיר  וואלטן  וויאזוי 
אלע  צוגעשטעלט  נישט  ווען  וואלט  אויבישטער  דער 

אונזערע באדערפענישן?
זאגט רבי מרדכי גימפל יפה דער רב פון ראזינאי:

”ולא ספק צרכנו“ – מיינט אז ער וואלט נישט צוגעשטעלט 
קיין שיך, אבער השי“ת האט יא צוגעשטעלט, אזוי ווי עס 
שטייט (דברים כט ד): ”ָואֹוֵל ֶאְתֶכם ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַּבִּמְדָּבר... 
ְוַנַעְל א ָבְלָתה ֵמַעל ַרְגֶל“, ווייל מיר טרעפן דאך דעם 
גמרא  אין  שטייט  עס  ווי  אזוי  שיך,  אויף  ’צרכינו‘  לשון 
ברכה  די  מען  זאגט  שיך  די  אנטוהן  אויף  אז  ב)  ס  (ברכות 

’שעשה לי כל צרכי‘.
’הגדת מרדכי‘

זאגן ’והיא שעמדה‘ מיט טרערן
”והיא שעמדה לאבותינו ולנו“

זיינע  האדר“ת  דער  שילדערט  ווערטער  ווארימע  מיט 
געפיהלן ביים סדר-נאכט:

”דאס דערציילן די יציאת מצרים, האט אויף געפלאמט 
עס  האב  איך  און  קערפער,  גאנצע  מיין  און  זעהל  מיין 
’והיא  זאגן  ביים  און  כוחות.  מיינע  אלע  מיט  געזאגט 
שוועריקייטן  אלע  די  דערמאנט  זיך  איך  האב  שעמדה‘, 
עס  וואס  דורות,  אלע  אין  אריבער  זענען  אידן  די  וואס 
דעם  שילדערן  נישט  מ‘קען  און  נישט  זיך  גלויבט 
וואונדערליכן נס אז כלל ישראל איז נאך אלץ געבליבן, 
און ’גדול הרועה שמצילן‘ (אסת“ר י יא), איך האב זיך נישט 
געקענט איינהאלטן פון וויינען, און פון מיינע אויגן זענען 
גערינען טרערן אן קיין אויפהער, אזוי ווייט אז איך האב 

מיך געשעמט פון מיין הויז-געזונד...“
’נפש דוד‘ אות יח

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאמאוצרות אמונים
תפילות
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די גאולה איז געווען אין זכות פון ’אמן‘
”ויעצמו במאד מאד“

דער  ’אמן‘.  בגימטריה  איז  כולל)  (מיטן  מאד‘  ’במאד 
בעל הגדה האט דא מרמז געווען אז אין דעם זכות 
פון זיך שטארקן אין דעם ענין פון ענטפערן אמן 
זוכה  אידן  די  האבן  אמונה,  איז  שורש  זיין  וואס 
געווען אויסגעלייזט ווערן פון מצרים, אזוי ווי עס 
נגאלו  ”לא  תקיט):  הושע  (ילק“ש  מדרש  אין  שטייט 
שנאמר:  האמנה,  בזכות  אלא   - ממצרים  אבותינו 

’ַוַּיֲאֵמן ָהָעם‘“.
הגש“פ ’שירה כים‘

קדיש נאכן ’הגדה‘
”אחד מי יודע“ 

פון  נומערן  אלע  רעכנען  צוזאם  וועלן  מיר  אויב 
עס  וועט  עשר‘,  ’שלשה  ביז  ’אחד‘  פון  יודע‘,  ’מי 
צוזאמען אויסקומען צ“א אזוי ווי די גימטריה פון 

’אמן‘.
מ‘קען עס ערקלערן לויט די גמרא (סוטה מט א) אז 
דער וועלט שטייט אין זכות פון ”‘יהא שמיה רבא‘ 
רבא‘  שמיה  יהא  ’אמן  ענטפערן  ד.מ.  דאגדתא“ – 
אויפן קדיש וואס מ‘זאגט נאך א דרשה פון דברי 
אגדה. וועגן דעם ענדיגט מען די ’הגדה‘ מיט דעם 
די  מרומז  איז  דעם  אין  וואס  יודע‘  מי  ’אחד  פיוט 
א  ווי  ווערן  גערעכנט  זאל  עס  כדי  ’אמן‘,  ווארט 

’אמן‘ נאכן ’קדיש אויף די הגדה‘.
’רשימא דהגדתא‘

רזי אמונים 
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רמזים פון אמן ם 
אין די פרשה

‡ין „עם ס„ר-נ‡כט, „י נ‡כט פון חינוך ˆו ‡מונ‰, ‡יז „י י‡רˆייט פון מרן בעל '˘בט ‰לוי' זיע"‡ 
וו‡ס ‰‡ט ב‡‚לייט „י ‡˜טיוויטעטן פון 'בני ‡מונים' ביז זיינע לעˆטע טע‚ ‡ויף „ער וועלט. 

‡ין „י ‰יילי‚ע נ‡כט, ‡יז פ‡סי‚ מיר ז‡לן ‚ע„ענ˜ען זיינע ‰יילי‚ע ווערטער וו‡ס ער ‰‡ט ‡יבער‚ע‚עבן ביי 
‡ ˆוז‡מ˜ום פון 'בני ‡מונים' ‡ון ‡יז ווי ‡ ˆוו‡‰ פ‡ר „י ˜ומענ„י‚ע „ורו˙:

"עס ‡יז ‡ ‚רויסער ˙י˜ון מחז˜ זיין „‡ס ענטפערן ‡מן ביי „י ˙ינו˜ו˙ ˘ל בי˙ רבן. 
‡ויסער „י עˆם מעל‰ פון ענטפערן ‡מן, לי‚ט ‡ין „עם נ‡ך ˆוויי ‚וטע מעלו˙:

 ‡. מיט „עם ‡יז מען מחז˜ „עם עמו„ ‰˙פיל‰. 
ב. מ'‡יז מחז˜ „עם עמו„ ‰‡מונ‰ וו‡ס „‡ס ‡יז פון „י ז‡כן ‰ˆריכים חיזו˜.

 ‡ון עס ‡יז ˜ל‡ר ‡ז „י ˙˜נ‰ ‰‡ט ‡ין זיך ‡ ‚עוו‡ל„י‚ע זכי‰, 
‡ון „‡ס ‡יז ‡ ‰כנ‰ מ˜בל זיין פני מ˘יח ˆ„˜ינו..."

'בני ‡מונים', ‡ריבער פירן „י ‡מונ‰ ˆו „י ˜ומענ„י‚ע „ורו˙.
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די אידן בכלל און די ירושלים‘ער איינוואוינער 
שווערע  א  זייער  מיטגעלעבט  האבן  בפרט 
האבן  מיליטער  זיין  מיט  סנחריב  ווען  צייט, 
פון  מיליטער  א  ירושלים.  באלאגערט 
זיך  האבן  סאלדאטן,  טויזנטער  צעהנדליגער 
וועלט  דער  פון  עקן  אלע  פון  צוזאמגענומען 
די  געווינען  צו  סנחריב  פאר  העלפן  צו  כדי 
א  ווי  אויסגעזעהן  האבן  זיי  און  מלחמה, 
רואיג  רועהן  וואס  היישעריקן  באנדע  ריזיגע 
און  ירושלים  קיין  גיין  ארויף  וועלן  זיי  בעפאר 

אויס‘הרג‘ענען אירע אייוואוינער.

א ציטער און א שרעק איז באפאלן אויף אלע 
און  צייטן,  יענע  אין  ירושלים  איינוואוינער 
און  שרייען  פון  אויפגעהערט  נישט  האבן  זיי 

בעהטן צו השי“ת ער זאל זיי ראטעווען.

אין גמרא (סנהדרין צד ב- צה א) דרש‘נט מען 
י  (ישעיה  הפסוק  לשון  פונעם  געשעהניש  די 
לב): ”עֹוד ַהּיֹום ְּבנֹב ַלֲעמֹד ְינֵֹפף ָידֹו ַהר בית ַּבת 

ם“: ִצּיֹון ִּגְבַעת ְירּוָׁשלִָ

ער  בעפאר  פסח.  ערב  געווען  איז  טאג,  דער 
סנחריב  האט  ירושלים  קיין  אנגעקומען  איז 
זיך געאיילט צו די שטאט נוב וואס איז געווען 
ער  טעג,  צעהן  פון  וועג  א  ירושלים  פון  ווייט 
’שטערן- די  פאר  פרעגן  דארט געוואלט  האט 

אייננעמען  קענען  וועט  ער  אויב  זעהער‘ס‘ 
אים  האבן  ’שטערן-זעהער‘ס‘  די  ירושלים. 
געענטפערט אז נאר היינט וועט ער עס קענען 
אייננעמען, און אויב ער וועט אניאגן אנקומען 
קיין ירושלים בעפאר די זון וועט אונטערגיין – 

איז ער פארזיכערט מיט זיין הצלחה.

ער  האט  געהערט,  דאס  האט  סנחריב  ווען 
עס  און  כוחות  זיינע  אלע  מיט  געאיילט  זיך 
איז אים געלונגען צו מאכן די לאנגע וועג אין 
צו  נאנט  אנגעקומען  איז  ער  ווען  טאג.  איין 
ירושלים און האט געוואלט כאפן א בליק אויף 
די שטאט צו קענען אויספלאנירן די מלחמה, 
אבער צוליב די הויכע מויער וואס האט ארום 
נישט  ער  האט  ירושלים  שטאט  די  גענומען 
האבן  סאלדאטן  זיינע  אריינקוקן.  געקענט 
אויסגעשפרייט דעקע‘ס אויף דעקע‘ס ביז עס 
איז געווארן אזוי הויעך אז פון דארט האט ער 

געקענט קוקן אויף גאנץ ירושלים.

פון די הייעך האט אים אויסגעזעהן די שטאט 
זיך  האט  ער  ווען  און  קליין,  זייער  ירושלים 
איבערגעצייגט אין דעם האט ער געזאגט מיט 
וואס  ירושלים  דאס  דען  ’איז  גרינגשעצונג:  א 
איינגענומען  איך  האב  אייננעמען  איר  כדי 
דארט  פון  מיטגענומען  און  לענדער  אסאך 
טויזנטער  צעהנדליגער  צעהנדליגער 
אזוי  דאך  איז  זי  העלפן?  מיר  זאלן  סאלדאטן 
קליין און שוואך מער פון אלע אנדערע שטעט 

וואס איך האב איינגענומען ביז היינט!‘

הויכע  די  אויף  סנחריב  געשטאנען  איז  אזוי 
געשאקלט  ער  האט  הענט  זיינע  און  פלאץ, 
מיט שטאלץ און מיט גרינגשעצונג אקעגן דעם 
ווען  שוין  ווארט  און  והמקדש,  הקודש  מקום 
פון  פוס  די  מיט  ירושלים  צוטרעטן  וועט  ער 

זיינע פערד און די סאלדאטן.

’לאמיר  געזאגט:  אים  גענערעלער  די  האבן 
ארויף גיין און מלחמה האלטן מיט זיי!‘, אבער 
ער  האט  געהאלטן  גרויס  זיך  האט  ער  ווייל 
זיך נישט וויסנדיג געמאכט פון די עצה פון די 
זיינע  פאר  געזאגט  האט  און  ’שטערן-זעהר‘ס‘ 
הארן און סאלדאטן: ’ענק זענען זיכער מיד און 
איז  עס  וועג,  שווערע  די  פון  אפגעמוטשעט 
בעסער ענק זאלן נעכטיגן די נאכט, און מארגן 
וועלן מיר ארויף גיין און מלחמה האלטן מיט 
גרינגערהייט  און  איינוואוינער  ירושלים‘ער  די 

וועלן מיר זיי געווינען!‘

פון  עצה  די  לויט  שלאפן  געגאנגען  זיי  זענען 
געשיקט  השי“ת  האט  ביינאכט  און  סנחריב, 
לאגער  די  אין  גע‘הרג‘עט  האט  און  מלאך  זיין 
אכציג  און  פינעף  מיט  הונדערט  אשור  פון 
בלייבן  קליידער  זייערע  ווען  מענטשן,  טויזנט 
און זייער קערפער ווערט פארברענט אונטער 
צופריה  און  ב),  קיג  שבת  (ראה  קליידער  די 
טויט.  ליגן  אלע  די  וויאזוי  געזעהן  מען  האט 
מיט  אנטלאפן  זענען  איבערגעבליבענע  די 
אורה  היתה  ליהודים  און  ציטער,  און  פארכט 

ושמחה.

אזוי האט זיך געענדיגט די רייזע פון סנחריב‘ס 

מפלה  שטארקע  א  מיט  וועלט  די  אייננעמען 
וואס איז געקומען אויף זיי מיטן אויבערשטנ‘ס 

הילף.

* * *

דעם  אונטער  באהאלטן  ליגט  עס  וואס 
אזא  געברענגט  האט  וואס  נס  געוואלדיגן 
אירע  און  ירושלים  פאר  ישועה  גרויסע 
אויער  צו  מויל  פון  אריבער  איז  איינוואוינער, 
רבי  הרה“ק  און  דורות,  אסאך  פון  לויף  אין 
מנחם מענדל פון רימאנוב זיע“א און נאך אים 
תלמידים  זייערע  און  תלמידים  גרויסע  זיינע 
מיט  דערציילן  צו  עס  געפירט  זיך  האבן 
סדר- ביים  יאר  יעדעס  הנפש  התרוממות 
נאכט, ווען זיי זענען אנגעקומען צו דעם פיוט: 

”ואמרתם זבח פסח“:

ווי געזאגט, סנחריב האט באלאגערט ירושלים 
איינוואוינער  ירושלים‘ער  די  פסח.  ערב 
די  וואס  הערן  צו  אנגעיאגט  שוין  האבן  וואס 
’שטערן-זעהער‘ס‘ האבן געזאגט פאר סנחריב, 
וואס  פיינט  דעם  פון  געציטערט  זייער  האבן 
האט  עס  ירושלים.  אין  אריינקומען  וויל 
נפש  מסירות  ספעציעלע  א  אויסגעפעלט 
מ‘זאל אין דעם יאר קענען מקיים זיין די מצוה 
פון קרבן פסח, פון גרויס זארג טאמער זיי וועלן 
נאך אניאגן עס צו עסן ביינאכט. אבער די אידן 
געוואלט  נישט  האבן  מאמינים  בני  מאמינים 
אין  און  מצוה,  הייליגע  די  אויף  זיין  מוותר 
כאטש  מיר  ”זאלן  געטראכט:  זיי  האבן  הארץ 
מצליח זיין מקיים זיין די מצוה פון שחט‘ן דעם 
פסח ווען מיר לעבן נאך, וואס דאס איז א מצוה 
מיר  אויב  אונזער‘ס;  טוהן  וועלן  מיר  זיך.  פאר 
וועלן זוכה זיין און מקיים זיין אויך די מצוה פון 
בראטן – אשרינו, און אויב מיר וועלן אויך זוכה 
זיין צו קענען מקיים זיין די מצוה פון עסן – מה 

טוב חלקנו ומה נעים גורלנו“.

מצוה  די  זיין  מקיים  געענדיגט  האבן  זיי  ווען 
געהערט  נאכנישט  איז  עס  און  שחט‘ן  פון 
געווארן די טומל פון די מיליטער פון סנחריב, 
האבן זיי באלד אנגעהויבן מיט די צוגרייטונגען 
א  און  מצוה  של  שמחה  א  מיט  בראטן,  פון 
די  און  ציטער  די  אבער  אמונה,  ברענעדיגע 
געוואלדיגע פחד וואס האט געהערשט אין די 
גאסן, האט צוגעברענגט אז זיי האבן זיך נישט 
זאל  עס  בראטן  ביים  קאנצענטרירן  געקענט 
ארויסקומען ווי עס דארף צו זיין און עס זאל 
זיין גוט צום עסן. ווען זיי האבן ארויסגענומען 
זיי  האבן  אויווענעס,  די  פון  פסחים  זייערע 
באמערקט אז רוב פון די פלייש איז פארברענט 
געווארן פון די פייער, און עס איז כמעט נישט 
צום  גוט  זענען  וואס  שטיקלעך  קיין  געבליבן 

עסן.

שטארק  זייער  דעמאלטס  זיך  האבן  אידן  די 
מצער געווען אויף דעם וואס צוליב די ציטער 
זיי  קענען  סאלדאטן  זיינע  און  סנחריב  פון 
נישט מקיים זיין די מצוה בשלימות, און האבן 
א  מיט  השי“ת,  צו  הארץ  זייער  אויסגעגאסן 

געוויין און מיט טרערן:

”מיר בעהטן פון דיר השי“ת, יהי רצון מלפניך, 
פארברענט  זענען  פסחים  אונזערע  ווי  אזוי 
געווארן אין פייער, אזוי זאלן אויך פארברענט 
ווערן סנחריב‘ס מיליטער, און מיר זאלן נישט 

אריינפאלן אין זייערע הענט!“.

די  אויף  אריבער  איז  ביינאכט  פסח  יענעם 
פון  מצוה  די  תפילה,  און  תשובה  מיט  אידן 
זיי  האבן  מרור  און  מצות  מיט  פסח  דעם  עסן 
גאנץ  און  נפש,  מסירות  מיט  געווען  מקיים 
געווארן  צושפרייט  איז  עס  ווען  אינדערפריה, 
סנחריב‘ס  פון  מפלה  די  איבער  נייעס  די 
האבן  אידן  די  ווי  אזוי  פונקט  מיליטער, 
געבעהטן, מיט א פייער וואס האט פארברענט 
אין  אויסגעבראכן  אלע  האבן  קערפער,  זייער 
א געזאנג פארן באשעפער, און פון דעמאלטס 
ביזן היינטיגן טאג דערמאנען מיר דעם נס אין 

דעם פיוט ”ואמרתם זבח פסח“:

זענען  עס   – ולוד“  פול  משמני  ”שורפו 
סאלדאטן  שטארקע  די  געווארן  פארברענט 
סנחריב,  פון  גענעראלן  די  ’לוד‘  און  ’פול‘  פון 
”ביקד יקוד פסח“ – מיט די פייער וואס האט 

פארברענט דעם קרבן פסח פון די אידן.

’דרך פקודיך‘ מצו“ע ו; ’שמועות מנחם ציון‘ פסח

”שֹוְֹרפּו ִמְׁשַמֵּני ּפּול ְולּוד ִּביַקד ְיקֹוד ֶּפַסח“

און  לאנגע  א  נאך  סדר-נאכט,  פונעם  ענדע  די  אין 
א פולע נאכט מיט מצוות, וועלן מיר אלע זיך זעצן 
זיך  אין  כולל  איז  סדר  דער  ’נרצה‘.  סדר  דעם  זאגן 
אסאך פיוטים, פון די פריערדיגע צייטן, וואס רעדן 
זיי  מ‘זאגט  און  אמונה,  פון  יסודות  ערליי  אלע  פון 
מיט א ספעציעלע ניגון, יעדער איינער אזוי ווי זיינע 

עלטערן האבן זיך געפירט.
צווישן די פיוטים מערקט זיך אן זיך ספעציעל דער 
עס  וואס  פיוט  אלטער  גאר  דער  גדיא‘.  ’חד  פיוט 
פון  תקופה  די  צו  מייחס  עס  זענען  וואס  דא  זענען 
עס  און  אויף אראמיש,  געזאגט  חורבן, ווערט  נאכן 
איז ווי א ’חידה‘ וואס ענהאלט אין זיך סודות וואס 

צו זייער טיפקייט קען מען נישט דערגרייכן.
ווי געזאגט, דער מקור פון דער פיוט חד גדיא איז 
נישט  טאקע  איז  עס  צוריק.  יארן  אסאך  פון  שוין 
קלאר פון וועלעכע צייט האט מען זיך געפירט עס 
צוזאגן ביים סדר-נאכט, עס זענען דא וואס שטעלן 
ארום  פאר  הגדה  די  אין  אריין  איז  עס  אז  פאר  זיך 
פיר הונדערט יאר, לערך אין יאר ש“נ, און עס זענען 
וואס זענען עס מייחס צו די תקופה פון די ערשטע 

חסידי אשכנז (ראה הגש“פ ’מרבה לספר‘).
אויף דעם ענין קענען מיר נאר ברענגען וואס דער 
חיד“א שרייבט אין זיין שארפע תשובה פאר איינעם 
וואס האט מערער געווען אויפן מקור פון דעם פיוט 

(שו“ת ’חיים שאל‘ ח“א סי‘ כח):

”טויזנטער אידן אין די שטעט פון פולין און אשכנז 
קדושי  עולם  גדולי  די  און  ארום,  געגנט  די  אין  און 
עליונים פון די פריערדיגע צייטן, דור דור ודורשיו 
וחכמיו, און אויך ביז היינט לא אלמן ישראל, אסאך 
יחיו  עליהם  ה‘  גאונים  היינטיגע  און  ישיבות  ראשי 
אז  זיכער  איז  עס  פיוט...  דעם  זאגן  אלע  זיי  וואס 
עפעס ליגט אין דעם, און עס איז שוין באקאנט פאר 
פיוטי  די  פון  טייערקייט  געוואלדיגע  די  אלעמען 
אמת‘דיגע  די  אויף  געבויעט  זענען  וואס  אשכנז 
און  געזאגט,  האט  ז“ל  אר“י  דער  ווי  אזוי  חכמה 
מגרמייזא  מהר“א  רבינו  פון  נאמען  אין  מ‘שרייבט 
דער בעל הרוקח זצ“ל אז די פיוטים זענען בקבלה 

איש מפי איש...“.
לספר‘  ’מרבה  הגדה  די  אין  אז  אנצייכנען  מ‘דארף 
פון רבי ידידיה טיאה וייל זי“ע שרייבט ער, אז דער 
ווייל  איז  סדר-נאכט  ביים  גדיא‘  ’חד  זאגן  פון  טעם 
די מקובלים שרייבן (ראה תיקו“ז) אז דעם יצר הרע 
וועט מען לעתיד לבוא שחט‘ן אין דעם טאג פון י“ד 
ניסן, און דער עיקר שמחה אויף דעם וועט זיין ביים 
צו  געווען  מתקן  מען  האט  דעם  וועגן  סדר-נאכט, 

זאגן דעם פיוט ביים סדר-נאכט.

א ’רעטעניש‘ נאכן  ענדיגן די הגדה
הונדערטער פירושים פון די גדולי המפרשים זענען 
געשריבן און געזאגט אויף דעם פיוט, יעדער איינער 
לויט זיין וועג ערקלערט יעדע שטיקל און שטיקל 
אויף וואס עס איז מרמז, אויף וואס איז מרמז דער 
הונט  דער  איז  ווער  קאץ,  דער  וואס  אויף  און  ציג 
און וואס מיינט דאס שטעקן, און אזוי ווייטער ביז 

'ואתא הקדוש ברוך הוא'.
קענען  נישט  מיר  וועלן  ראם  קליינע  די  אין 
אראפברענגען די אלע פירושים וואס זענען געזאגט 
דארף  דעסוועגן  פון  און  פיוט,  דעם  אויף  געווארן 
רל"ח  (הגדת  שרייבן  פריערדיגע  די  וואס  וויסן  מען 
עס  איז  אומזינסט  נישט  אז  תשב"ץ)  בשם  פירושים 
און  קורץ  משל,  לשון  א  מיט  געווארן  געשריבן 
באהאלטן, נאר כדי יעדער זאל קענען מער און מער 
אריינטראכטן אין דעם, און דורך דעם צוקומען צו 
א טיפע בליק און א שטארקע דערהער און א חיזוק 
אין אסאך ענינים וואס זענען פארבינדן מיט אמונה 
און מיט די סדר-נאכט, און עס וועט מקויים ווערן 
ביי אים: ”כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה 

משובח“.

ווער האט נישט געטוהן ריכטיג?
די צענטראלע פראגע וואס אסאך פון די מפרשים 
די  צו  צוקומען  זיי  ווילן  דעם  דורך  און  זיך,  פלאגן 
ווער  פראגע  די  איז  פיוט,  פונעם  באדייט  ריכטיגע 

איז שולדיג:
פון  ערציילונג  די  אין  אריינקלערן  וועלן  מיר  אויב 
די ’חד גדיא‘ וועלן מיר זעהן אז דער הונט האט גוט 
געטוהן מיט דעם וואס ער האט געביסן דעם קאץ 
און זיך אנגענומען פאר די ציג, אויב אזוי – איז דער 
שטעקן נישט גערעכט ווען ער האט געשלאגן, און 
ווידער  פארברענען,  געדארפט  אים  האט  פייער  די 

די וואסער האבן נישט ריכטיג געטוהן אז זיי האבן 
גוט  האט  אקס  דער  אבער  פייער,  דעם  פארלאשן 
געטוהן אז ער האט זיי געטרינקען, דער שוחט האט 
נישט גוט געטוהן אז ער האט גע‘שחט‘ן דעם אקס 
אוועק  רעכט  די  מיט  האט  המוות  מלאך  דער  און 

נעמען זיין נשמה...
אייבשיץ  יהונתן  ר‘  רבי  דער  האט  פראגע  די  לויט 
גאולת  צו  פיוט  דער  פון  שייכות  די  ערקלערט 
מצרים, און עס איז פאסיג צו באטאנען אז אונטער 
געשיכטע  מורא‘דיגע  א  פארהאן  איז  ענטפער  די 
עס  געפירט  זיך  האט  סופר  החתם  מרן  וואס 
עס  האט  ער  ווי  אזוי  סדר-נאכט,  ביים  פארציילן 

געהערט פון זיין גרויסן רבי, רבי נתן אדלער:
די  צווישן  מחלוקת  גרויסע  די  פון  תקופה  די  אין 
דער  און  אייבשיץ  יהונתן  ר‘  רבי  דער  עולם,  גדולי 
יעב“ץ. די מחלוקת פון די גדולים איז געווען לשם 
שמים, אבער אזוי ווי ביי א מחלוקת, זענען געווען 
קליינטשיגע מענטשן וואס האבן זיך אריינגעמישט 
חוצפה  מיט  גערעדט  אויך  האבן  זיי  און  דעם  אין 

אויף די גדולי ישראל.
איינמאל איז דער רבי ר‘ יהונתן אייבשיץ אנגעקומען 
אויף א אומבאקאנטן פלאץ, און איז אריבער נעבן א 
די  איבער  געשמועסט  האבן  וואס  מענטשן  גרופע 
קריגעריי, ווען זיי פארשעמען איינעם פון די צדדים 
איז  יהונתן  ר‘  רבי  דער  אופן.  געפערליכן  א  אויף 
איז,  ער  ווער  וויסן  זאלן  זיי  אן  זיי,  צו  צוגעגאנגען 
פרעגן  ענק  קען  איך  רבותי,  געזאגט:  זיי  האט  און 
יא,  געענטפערט  האבן  זיי  הגדה?  די  אויף  קשיא  א 
און האט זיי געפרעגט די פריערדיגע פראגע, און זיי 
האבן נישט געהאט וואס צו ענטפערן, האט ער זיי 

געענטפערט:
פרעגן  געקענט  מען  וואלט  מצרים  די  אויף  אויך 
האבן  זיי  געווארן,  געשטראפט  זיי  זענען  פארוואס 
השי“ת ”ועבדום  פון  די באפעל  דאך מקיים געווען 
לערנט  דעם  אויף  ענטפער  די  נאר  אותם“...?  ועינו 
מען זיך פון די מעשה פון ’חד גדיא‘: ריכטיג טאקע 
אז דער קאץ וואלט געדארפט באקומען א שטראף 
אויפן פארציקן דעם ציג, אבער ווער האט געבעהטן 
פונעם הונט ער זאל זיך אריינמישן אין א פרעמדע 
שטראף,  זיין  יא  אים  קומט  דעם  לויט  קריגעריי?! 
אויף דעם וואס צוליב זיין אייגענע פיינטשאפט צום 
קאץ האט ער זיך צוגעכאפט אים צו שטראפן, און 
לויט דעם איז פארענטפערט דעם גאנצן סדר ביזן 
וועגן  אויך  זענען  מצרים  די  פיוט.  דעם  פון  ענדע 
דעם געשטראפט געווארן; ביי די גזירה פון ”ועבדום 
ועינו אותם“ איז נישט דערמאנט געווארן וועלעכע 
פאלק זאל עס אויספירן, נאר די מצרים צוליב זייער 
אויסצופירן,  עס  באשלאסן  זיי  האבן  פיינטשאפט 

וועגן דעם קומט זיך פאר זיי א שטראף.
זיינע ווערטער האט דער רבי ר‘ יהונתן אויסגעפירט 
ציטערן  וואס  מענטשן  די  פאר  רייד  שטראף  מיט 
נישט צו רעדן אויף תלמידי חכמים און זיי מישן זיך 
אריין אין א קריג וואס געהערט נישט צו זיי, אז זיי 
וועלן אויף דעם שטארק געשטראפט ווערן (’משנה 

שכיר‘ מועדים, ביאור חד גדיא).

דקדוקים אין דעם נוסח פונעם פיוט
צוריק  גייט  שטיקל  יעדע  ביי  פארוואס  טעם  דער 
דער  ערקלערט  געשעהנישן,  אלע  אויף  פייטן  דער 
חתם סופר (’תורת משה‘ מאמרי הגש“פ עמ‘ מ) אז דאס 
איז מרמז אז יעדע פאלק וואס האט אונז גע‘רודפ‘ט 
אינגאנצן  שוין  זענען  מיר  אז  געטראכט  האט 
דער  אז  איז  אמת  דאס  אבער  געגאנגען,  פארלוירן 
’חד גדיא‘ שטייט אויף אייביג, און די פעלקער וואס 
האבן אונז געוואלט פארטיליגן זיי זענען שוין מער 
אויבישטער  דער  ווען  און  וועלט,  דער  אויף  נישט 
וועט  המוות,  מלאך  דעם  שחט‘ן  און  קומען  וועט 

דער ’גדי‘ זעהן זיין שטראף.
מיט דעם איז דא וואס טייטשן דעם דאפלטן לשון 
’חד גדיא חד גדיא‘, אלץ א רמז אויף דעם וואס די 
אידישע פאלק איז געבליבן גאנץ [ווי א ’שה תמים‘], 
אמונה  זיין  פון  געריקט  אוועק  נישט  זיך  האט  און 
גלות,  לאנגן  דעם  אין  געשעהנישן  אלע  די  כאטש 
צייט  די  אין  געווען  איז  וואס  גדיא‘  ’חד  ד.מ.  און 
וואס השי“ת האט אונז אפגעקויפט פאר א פאלק, 
איז דער זעלבער ’חד גדיא‘ וואס וועט בלייבן אויף 
לעתיד לבוא (’משנה שכיר‘ מועדים, פירוש חד גדיא, אין 

נאמען פון רבי אשר אנשיל יונגרייז פון טשענגער).

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בבלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
דער פיוט ’חד גדיא‘

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

מׁשמֵּני ּפּול
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