
ַסח ַחג ַהּפֶ

בס"ד

ֶלֶחם ֶׁשעֹוִנים ָעָליו ִמן ַהָּׁשַמִים
”ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִּדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְּבַאְרָעא ְּדִמְצָרִים...“

 ָאַמר ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ִמֶּבעלז:
ֵעת זֹוִהי  ְלָפֵנינּו,  מּוָנחֹות  ַהַּמּצֹות  ַּכֲאֶׁשר  ַהֵּסֶדר,   ְּבֵליל 
ָּכ ַעל  ּוְבָרצֹון.  ְּבַרֲחִמים  ְּתִפּלֹוֵתינוּ  ְלַקָּבַלת  ְמֻסֶּגֶלת   ָרצֹון 
 ַאף ָרְמָזה ַהְּגָמָרא (ְּפָסִחים קטו ב) ְּכֶׁשִּכְּנָתה ֶאת ַהַּמָּצה ’ֶלֶחם
 עִֹני‘ – ’ֶׁשעֹוִנים ָעָליו ְּדָבִרים ַהְרֵּבה‘, ְוַהְינּו ֶׁשִּבְׁשַעת ִמְצַות
ֶׁשְּמַבְּקִׁשים ַרּבֹות  ַּבָּקׁשֹות  ַעל  ִמָּׁשַמִים  ’עֹוִנים‘   ֲאִכיָלתֹו 

ִיְׂשָרֵאל ִמִּלְפֵני ה‘.
ַהֶּנֱאֶמֶרת ַעְנָיא‘  ַלְחָמא  ’ָהא  ַּבָּקַׁשת  ֶאת  ָהַרִּבי  ֵּבֵאר   ְּבָכ 
 ִּבְתִחַּלת ֵסֶדר ַהַהָּגָדה: ”ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִּדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא
 ְּבַאְרָעא ְּדִמְצָרִים“ – זֹו ַהַּמָּצה ֶׁשִּבְזכּוָתּה עֹוֶנה ה‘ ִלְתִפָּלֵתנּו
 ְּכִפי ֶׁשָעָנה ַלֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים. ּוְבֵכן, ֶזהּו ַהְּזַמן ְלַבֵּקׁש: ”ָּכל
 ִּדְכִפין ֵייֵתי ְוֵיכֹול“ – ֶׁשַהְּצִריִכים ַּפְרָנָסה ְיַקְּבלּו ְמזֹונֹוֵתיֶהם
ִליׁשּוָעה ַהְּזקּוִקים  ַאף   – ְוִיְפַסח“  ֵייֵתי  ִּדְצִריך  ”ָּכל   ְּבֶרַוח, 
 ְּכָלִלית ְיַרֲחמּו ֲעֵליֶהם ִמן ַהָּׁשַמִים [ְּכִפי ֶׁשִּתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס
’ָחַמל‘“]. אּוָלם ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר ְלַבֵּקׁש  (ְׁשמֹות יב כז): ”‘ָּפַסח‘ – 

ְּבַלְיָלה ֶזה ִּכי ִנְזֶּכה: ”ְלָׁשָנה ַהָּבָאה ְּבַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל“.
הגש“פ ’קֹול ְיהּוָדה‘

ִמי ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְפּתַֹח – ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּפֹוֵתַח לֹו
”ְוֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאוֹ ל – ַאְּת ְּפַתח לֹו"

ַהִּמְדָרׁש ִּדְבֵרי  ֶאת  ֵּפֵרׁש  ֵמרֹוְפִׁשיץ  ַנְפָּתִלי  ַרִּבי   ָהְרַה“ק 
 (שהש“ר ה ב): ”ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלִיְׂשָרֵאל: ’ָּבַני, ִּפְתחּו
 ִלי ֶּפַתח ֶאָחד ֶׁשל ְּתׁשּוָבה ְּכֻחָּדּה ֶׁשל ַמַחט ַוֲאִני ּפֹוֵתַח ָלֶכם
 ְּפָתִחים ֶׁשִּיְהיּו ֲעָגלֹות ּוְקרֹוִנּיֹות ִנְכָנסֹות ּבֹו‘“, ִּכי אֹותֹו ’ֶּפַתח
 ֶׁשל ְּתׁשּוָבה ְּכֻחּדֹו ֶׁשל ַמַחט‘ ַהְינּו ִּבְרכֹות: ”ֲהִׁשיֵבנּו ָאִבינּו“
ְלַרֵחם ֶׁשַּיְגִּדילּו  לֹו  ֻמְבָטח  ָּבֶהן  ַהְּמַכֵּון  ֲאֶׁשר  ָלנּו“,   ּו“ְסַלח 

ָעָליו ִמן ַהָּׁשַמִים ְוִיְזֶּכה ְלַתֵּקן ֶאת ֲאֶׁשר ִעֵּות.
 ַעל ִּפי ְּדָבָריו הֹוִסיף ְוָדַרׁש ַּתְלִמידֹו ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ּדֹב ִּגיֶלְרֶנֶטר
 ַרָּבּה ֶׁשל ָיִׁשיְנֶצה ִּכי ַעל ָּכ ָרַמז ַּבַעל ַהַהָּגָדה: ”ְוֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע
 ִלְׁשאֹול“ – ַאף ִמי ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ְלִהְתַּפֵּלל ּוְלַבֵּקׁש ָּכָראּוי ַעל
 ַהְּתׁשּוָבה, ”ַאְּת ְּפַתח לֹו“ – ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבַעְצמֹו ּפֹוֵתַח

ַּבֲעבּורֹו ֶאת אֹותֹו ’ֶּפַתח... ְּכֻחּדֹו ֶׁשל ַמַחט‘.
’ְרִביד ַהָּזָהב‘ ִלּקּוִטים

ֵאיָמַתי ְמִגָּנה ַהַהְבָטָחה ַעל ִיְׂשָרֵאל
 ”ָידַֹע ֵּתַדע ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲע ְּבֶאֶרץ א ָלֶהם... ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה

ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו“
’ָידַֹע ֵּתַדע...‘ ִל‘ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה‘,  ֶאת ַטַעם ְסִמיכּות ַהָּכתּוב: 

ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַרִּבי ִׁשְמעֹון סֹוֵפר ִמְּקָראָקא ְּבָמָׁשל ִנְפָלא:
ְוִהְתַיֵּׁשב ִמְּמקֹומֹו  ֶׁשָעַקר  ַהְּמִדינֹות  ַאַחת  ְּבתֹוַׁשב  ה   ַמֲעֹשֶ
ָעצּום ְסכּום  ַעל  ִּבְתִביָעה   ִהְסַּתֵּב ָׁשם  ַאֶחֶרת,   ִּבְמִדיָנה 
ְמִדיָנתֹו, ְלַׁשְגִריר  ִלְפנֹות  ִמֵהר  לֹו,  ַּבַּצר  ְּבִמְׁשָּפטֹו.   ְוֻחַּיב 
 ְוַהָּלה ָּפַעל ִּבְקָׁשָריו ַעד ֶׁשִהְצִליַח ְלַבֵּטל ֶאת ָעְנׁשֹו. ִּבְרבֹות
ֶׁשָּבּה ַּבְּמִדיָנה  ֶאְזָרחּות  ְלַקֵּבל  ָהִאיׁש  ִּביֵדי  ָעָלה   ַהָּיִמים 
 ִהְתַיֵּׁשב, ּוְזַמן ָמה ְלַאַחר ִמֵּכן ׁשּוב ִנְתַּבע ַלִּמְׁשָּפט ְוֻחַּיב

 ִּבְקָנס ָּכֵבד. ַּגם ַהַּפַעם ָּפָנה ְלַׁשְגִריר ְמִדיַנת מֹוַלְדּתֹו, ֶאָּלא
”ֲהא ְּבאֹוְמרֹו:  ְּבָידֹו,  ְלַסֵּיַע  ַהַּׁשְגִריר  ָאָבה  א   ֶׁשַהַּפַעם 
 ְּבַעְצְמ ִנַּתְקתָּ ְקָׁשֶרי ִעם ֶאֶרץ מֹוַלְדְתּ, ּוָמה ְל ִלְפנֹות

ֵאַלי?!“.

ַאף ָּכאן רֹוֵמז ַּבַעל ַהַהָּגָדה ְלָכל ְיהּוִדי ַּבֲאֶׁשר הּוא: ִּבְהיֹוְת 
 ֵּבין ַהּגֹוִיים, ַאל ִּתָּטַמע ֵּביֵניֶהם ָחִליָלה, ֶאָּלא ”ָידַֹע ֵּתַדע ִּכי
 ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲע“ – ָהֵׁשב ִליִדיָעְת ָּכל ָהֵעת ִּכי ֵאיְנ ’ּתֹוָׁשב‘
ַלה‘ ִלְפנֹות  ַהְּזכּות   ְל ִּתְהֶיה  ֶזה  ְּבֹאֶפן  ַרק   .ָּגלּוְת  ְּבֶאֶרץ 
 ִּבְתִפָּלה ְּבֵעת ָצָרה, ּוְתֻקַּים ְּב ַהַהְבָטָחה: ”ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה

ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו... ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם“.
’ֲעֶטֶרת ָּפ“ז‘ [לרמ“א זּוְסָמן-סֹוֵפר] ח“א עמ‘ רלב

ָּברּו ֶׁשָעָׂשה ָלנּו ָּכל ָצְרֵּכנּו
 ”ִאּלּו ִׁשַּקע ָצֵרינוּ ְּבתֹוכֹו ְוא ִסֵּפק ָצְרֵכנּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים

ָׁשָנה – ַּדֵּינּו"

ֵּכיַצד ָהִיינּו ִמְתַקְּיִמים ַּבִּמְדָּבר ִאְלָמֵלא ִסֵּפק ה‘ ֶאת ְצָרֵכינּו?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ָמְרְּדַכי ִּגיְמְּפל ָיֶפה ַרָּבּה ֶׁשל ָראִזיַנאי:

ַלֲאבֹוֵתינּו ְמַסֵּפק  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ַהְינּו   – ָצְרֵכנּו“  ִסֵּפק   ”ְוא 
ִמְנָעִלים, ְּכִפי ֶׁשָאֵכן ִסֵּפק ָלֶהם, ַּכָּכתּוב (ְּדָבִרים כט ד): ”ָואֹוֵל 
ֵמַעל ָבְלָתה  א   ְוַנַעְל ַּבִּמְדָּבר...  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים   ֶאְתֶכם 
ְלַגֵּבי ֶנֶאְמָרה  ’ְצָרֵכינּו‘  ֶׁשְּלׁשֹון  ָמִצינּו  ְּכָבר  ֶׁשֲהֵרי   ,“ַרְגֶל 
ְלִביַׁשת ֶׁשַעל  ב)  ס  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  ֶׁשָאְמרּו  ְּכמֹו   ִמְנָעִלים, 

ַהַּנֲעַלִים ְמָבְרִכים ’ֶׁשָעָׂשה ִלּי ָּכל ָצְרִּכי‘.
’ַהָּגַדת ָמְרְּדַכי‘

ֲאִמיַרת ’ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה‘ ִּבְדָמעֹות
”ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו“

 ְּבִמִּלים ַמְרִטיטֹות ְמָתֵאר ָהַאֶּדֶר“ת ֵּכיַצד ָרִגיל ָהָיה ְלַחּוֹות
ֶאת ֵליל ַהֵּסֶדר:

ְוָכל ּוְלָבִבי  ַנְפִׁשי  ִהְלִהיָבה  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ִסּפּור   ”ַהָּגַדת 
 ְקָרַבי, ַעד ִּכי ְּבָכל ַמֲאַמֵּצי ּכֹחֹוַתי ִהַּגְדִתּיהָ. ּוְבאֹוְמִרי ’ְוִהיא
ְלַאֵחינּו ֶׁשָהיּו  ְוַהַהְרַּפְתָקאֹות  ַהְּתָלאֹות  ִנְזַּכְרִּתי   ֶׁשָעְמָדה‘, 
 ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמָאז ּוֵמעֹוָלם, ֲאֶׁשר א ֵיָאֵמן ְוא ְיתַֹאר ַהֵּנס
 ַהִּנְפָלא ֶׁשעֹוד ִנְתַקְּימוּ, ְו‘ָגדֹול ָהרֹוֶעה ֶׁשַמִּּציָלן‘ (אסת“ר י יא),
 א ָיכְֹלִּתי ְלִהְתַאֵּפק ְּבׁשּום אֶֹפן ִמְּבִכּיֹות, ְוֵעיַני ִנְּגרּו ֵמַעְצָמן

ְּבִלי ֲהפּוגֹות, ַעד ֶׁשּבְֹׁשִּתי ִמְּבֵני ֵּביִתי...“
’ֶנֶפׁש ָּדִוד‘ אֹות יח

ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ִנְגֵעי ַעְצמֹו
 ”ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא

ִמִּמְצַרִים“

 ִלְכאֹוָרה, ַּדי ָהָיה ִלְכּתֹב ”ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא
ִמִּמְצַרִים“, ּוָמה ֵּפֶׁשר ַהּתֹוֶסֶפת: ”ֶאת ַעְצמֹו“?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש הֹורֹוִויץ ַרָּבּה ֶׁשל ְפַרְנְקפּוְרט:

ִמִּמְצַרִים‘, ָיָצא  ְּכִאּלּו  ַעְצמֹו  ֶאת  ’ִלְראֹות  ִמְצַות  ְלַקֵּים   ְּכֵדי 
 ֵאין ַּדי ֶׁשֶּיְחֶוה ָהָאָדם ֶאת ְּתחּוַׁשת ַהִּׁשְחרּור ֶׁשָחוּו ִיְׂשָרֵאל
 ִּביִציָאָתם, ֶאָּלא ָעָליו ַאף ְלַהֲעלֹות ַעְצמֹו ַלַּמְדֵרָגה ָהרּוָחִנית
 ֶׁשָּזכּו ִּביִציָאָתם; ֶׁשָהיּו ְׁשקּוִעים ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ְּבעֹוָלם ָטהֹור

ֶׁשֵאין ּבֹו ֶאָּלא ְּתׁשּוָבה ּוְתִפָּלה.

 ַעל ָּכ ָרַמז ַּבַעל ַהַהָּגָדה: ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּׁשִנינּו (ְנָגִעים ב ה): ”ָּכל
 ַהְּנָגִעים ָאָדם רֹוֶאה חּוץ ִמִּנְגֵעי ַעְצמֹו“, ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ”ַחָּיב
ָלׁשּוב ִיְזֶּכה   ָּכ ּוִבְזכּות  ַעְצמֹו“,  [ִנְגֵעי]  ֶאת  ִלְראֹות   ָאָדם 

ִּבְתׁשּוָבה ּוְלִהְתָקֵרב ְלבֹוְראֹו ”ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצַרִים“.
’ַלְחֵמי ּתֹוָדה‘ סח ב

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ם

“
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ַלְיָלה ֶׁשל ’ָאֵמן‘
”ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ְּבִמְצָרִים“

 ’ֲעָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְּבִמְצָרִים‘ – סֹוֵפי ַהֵּתבֹות ִהָּנם
ְלִחָּנם א  ’ָאֵמן‘;  ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה  צ“א   ְּבִגיַמְטִרָּיה 
 ִנְרְמָזה ֵּתָבה זֹו ִּבְתִחַּלת ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים, ֶאָּלא
– ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ִסּפּור  ַּתְכִלית  ֶאת  ְלַלְּמֵדנּו   ְּכֵדי 

ְלַהֲעִצים ֶאת ָהֱאמּוָנה ְּבֵלב ַהְּמֻסִּבים.
הגש“פ ’ְּבֵצאת ִיְׂשָרֵאל‘

’ְּגֻאַּלת ִמְצַרִים ִּבְזכּות ’ָאֵמן
”ַוַּיַעְצמּו ִּבְמאֹד ְמאֹד"

ָרַמז ’ָאֵמן‘.  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ַהּכֹוֵלל)  (ִעם  ְמאֹד‘   ’ִּבְמאֹד 
 ָלנּו ַּבַעל ַהַהָּגָדה ִּכי ִּבְזכּות ַהִהְתַעְּצמּות ַּבֲעִנַּית ָאֵמן
ִמִּמְצַרִים, ְלִהָּגֵאל  ִיְׂשָרֵאל  ָזכּו  ֱאמּוָנה,   ֶׁשָּׁשְרָׁשּה 
 ּוְכִפי ֶׁשָאְמרּו ַּבִּמְדָרׁש (ילק“ש הֹוֵׁשַע תקיט): ”א
ָהֲאָמָנה, ִּבְזכּות  ֶאָּלא   – ִמִּמְצַרִים  ֲאבֹוֵתינּו   ִנְגֲאלּו 

ֶׁשֶּנֱאָמר: ’ַוַּיֲאֵמן ָהָעם‘“.
הגש“פ ’ִׁשיָרה ַּכָּים‘

ַקִּדיׁש ֶׁשְּלַאַחר ַה‘ַהָּגָדה‘
 ”ֶאָחד ִמי יֹוֵדַע“

ָלֶזה, ֶזה  יֹוֵדַע‘  ’ִמי  ִמְסְּפֵרי  ָּכל  ֶאת  ְנָצֵרף   ִאם 
 ֵמ‘ֶאָחד‘ ַעד ’ְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר‘, ְנַקֵּבל ֶאת ַהְּסכּום צ“א

 ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ’ָאֵמן‘.
ַהְּגָמָרא ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ַהָּדָבר  ַטַעם  ֶאת  ְלָבֵאר   ֵיׁש 
 (סֹוָטה מט א) ֶׁשָהעֹוָלם ִמְתַקֵּים ִּבְזכּות ”‘ְיֵהא ְׁשֵמּה
 ַרָּבא‘ ְּדַאַּגְדָּתא“ – ֲעִנַּית ’ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא‘ ַאַחר
ַהַּקִּדיׁש ַהֶּנֱאָמר ְלַאַחר ְּדָרָׁשה ְּבִעְנְיֵני ַאָּגָדה. ְלִפיָכ 
יֹוֵדַע‘ ִמי  ’ֶאָחד  ַּבִּפּיּוט  ַה‘ַהָּגָדה‘  ֶאת  ְמַסְּיִמים   ָאנּו 
ַּכֲעִנַּית ָלנּו  ֶׁשֵּיָחֵׁשב  ְּכֵדי  ’ָאֵמן‘,  ֵּתַבת  ּבֹו   ֶׁשִּנְרְמָזה 

ָאֵמן ַאַחר ’ַקִּדיׁש ֶׁשְּלַאַחר ָהַאָּגָדה‘.
’ְרִׁשיָמא ְּדַהְגָּדָתא‘

ָרֵזי ֱאמּוִנים
ת
תָנא
ּלתנּו
ָ

ְ
ְ ִּבְתִפָּלה

ָרֵזי
ְ

ׁשל ’ָאֵמן‘

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ

יָע"‡  ƒי' ז ƒו ט ַ‰ּל≈ ב∆ ≈ ׁ̆ ַעל ' ָמָרן ּבַ ּלּוָל‡ ּ„¿ ƒ‰ ָמ‡ ּ„¿ מּוָנ‰, ָיחּול יו… ¡‡ ּנּוך¿ ל∆ ƒיל ַ‰ח ר, ל≈ ∆„ יל ַ‰ּס≈ ל≈ ּב¿
 .˜ נ≈ ˙ ַ‰ּי… ן ‡∆ מ≈ …‡‰ָ ‡ ָׂ ּ̆ ƒר י ∆ ׁ̆ ‡ֲ ים ּכַ ƒנ ים' ַע„ ָיָמיו ָ‰ַ‡ֲחרו… ƒמּונ י ‡¡ נ≈ ˙ 'ּב¿ ֻעּלו… ˙ ּפ¿ ∆‡ ‰ ּוָ ƒר ל ∆ ׁ̆ ‡ֲ

:˙ רו… „ו… ָ‡‰ ל¿ ּוָ ַ̂ ם ּכ¿ ּנָ ƒ‰ ים' ו¿ ƒמּונ י ‡¡ נ≈ ס 'ּב¿ נ∆ כ∆ ַסר ּב¿ ּמָ ∆ ׁ̆ ים  ƒ ׁ̆ „ו… ¿ּ̃ ָבָריו ַ‰ ¿„ ƒנּו ל ≈ּ̇ ע¿ ן ּ„ַ ≈ּ̇ ƒּנ ∆ ׁ̆ ‰, ָמ‰ ָר‡ּוי  ׁ̆ ז∆ „ו… ָ̃ ָל‰  ַלי¿ ּב¿

ן.  י˙ ַרּבָ ל ּב≈ ∆ ׁ̆  ˙ ˜ו… ינו… ƒ ּ̇ ל  ∆̂ ן ‡≈ ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒֲענ ˜ ַחּז≈ ל ‰ּו‡ ל¿ „ו… ּון ּ‚ָ ּ̃ ƒ ּ̇ "
 :˙ בו… ˙ טו… י ַמֲעלו… ≈ּ̇ ¿ ׁ̆  „ ‰ עו… ז∆ ח ּבָ י ֻמּנָ ן, ֲ‰ר≈ ˙ ָ‡מ≈ ּיַ ƒם ַמֲעַל˙ ֲענ ∆̂ ַב„ ע∆ ּל¿ ƒמ

  .‰ ּלָ ƒפ ¿ ּ̇ ˙ ַעּמּו„ ַ‰ ָכך¿ ‡∆ ים ּב¿ ƒ̃ ַחּז¿ ‡. מ¿
ּזּו˜.  ƒים ח ƒיכ ƒר ¿ּ̂ ים ַ‰ ƒָבר ¿„ּ‰ַ י‡ מ≈ ƒ‰ ∆ ׁ̆ מּוָנ‰  ˙ ַעּמּו„ ָ‰‡¡ ים ‡∆ ƒ̃ ַחּז¿ ב. מ¿

נּו..." ≈̃ ¿„ ƒ̂ יַח  ƒ ׁ̆ ַר‡˙ מ¿ ¿̃ ƒל ‡ ָ‚ּ ר¿ י‡ ּ„ַ ƒ‰ ּ‰, ו¿ ׁ̆ ּבָ ‰ ֲעˆּוָמ‰ י≈ ּיָ ƒכ ָנ‰ זו… ז¿ ָּ̃ ַ̇ רּור ּ„¿ ‰ ּבָ ָ ּ̇ ַע ּומ≈
ר.  „ו… ר ל¿ ּ„ו… ƒמּוָנ‰ מ ים', ‡¡ ƒמּונ י ‡¡ נ≈ 'ּב¿
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ַסְנֵחִריב ֶׁשָּצרּו  ַהָּׁשָעה  ָהְיָתה  ִּבְפָרט  ְירּוָׁשַלִים  ְוִלְבֵני  ִּבְכָלל  ְלִיְׂשָרֵאל  ָקָׁשה   ָׁשָעה 
 ְוֵחילֹוָתיו ַעל ְירּוָׁשַלִים. ַחִיל ַאִּדיר ֶׁשֵּבין ׁשּורֹוָתיו ִנְמנּו ִרְבבֹות ַאְלֵפי ַחָּיִלים, ִהְתַכֵּּנס
ִלירּוָׁשַלִים ִמחּוץ  ָחנּו  ְוַכֲאֶׁשר  ְּבִמְלַחְמּתֹו,  ְלַסְנֵחִריב  ְלַסֵּיַע  ְּכֵדי  ֵּתֵבל  ַקְצוֹות   ִמָּכל 
 ּדֹוִמים ָהיּו ְלַלֲהַקת ֲעָנק ֶׁשל ַאְרֶּבה ַהחֹוֶנה ִלְמנּוָחה ְּבֶטֶרם ַיֲעֶלה ִלְתקֹף ֶאת ְירּוָׁשַלִים

ּוְלַהְׁשִמיד ֶאת יֹוְׁשֶביָה.

 ַּפַחד ְוֵאיָמה ָנְפלּו ַעל יֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִים ְּבאֹוָתם ָיִמים, ְוֵהם א ָחְדלּו ִמִּלְזעֹק ּוְלִהְתַחֵּנן
ֶאל ה‘ ֶׁשּיֹוִׁשיֵעם ֵמַהַּצר ַהּצֹוֵרר אֹוָתם.

 ַּבְּגָמָרא (ַסְנֶהְדִרין צד ב-צה א) ָּדְרׁשּו ֶאת ִסּפּור ַהַּמֲעֶׂשה ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב (ְיַׁשְעָיה י
ם“: לב): ”עֹוד ַהּיֹום ְּבנֹב ַלֲעמֹד ְינֵֹפף ָידֹו ַהר ַּבת ִצּיֹון ִּגְבַעת ְירּוָׁשלִָ

 אֹותֹו יֹום, ֶעֶרב ֶּפַסח ָהָיה. ֶטֶרם ּבֹואֹו ַעל ְירּוָׁשַלִים ִמֵהר ַסְנֵחִריב ָלִעיר נֹוב ֶׁשָהְיָתה
 ְרחֹוָקה ִמירּוָׁשַלִים ֶמְרַחק ֲעָׂשָרה ָיִמים, ָׁשם ִּבֵּקׁש ִלְׁשאֹל ֶאת ַהחֹוִזים ַּבּכֹוָכִבים ַהִאם
ַהִהְזַּדְּמנּות לֹו  ִנְּתָנה  ִּבְלַבד  ַהּיֹום  ִּכי  ֱהִׁשיבּוהּו  ַהחֹוִזים  ְירּוָׁשַלִים.  ֶאת  ִלְכּבֹׁש   ַיְצִליַח 
 ַלֲעׂשֹות זֹאת, ְוִאם ַיְסִּפיק ְלַהִּגיַע ִלירּוָׁשַלִים ְוַלֲעלֹות ָעֶליָה ְּבֶטֶרם ִּתְׁשַקע ַהֶּׁשֶמׁש –

ַהְצָלָחתֹו ֻמְבַטַחת.

 ְּכֶׁשָּׁשַמע זֹאת ַסְנֵחִריב, ָּדַחק ֶאת ַעְצמֹו ְוִהְצִליַח ַלֲעבֹר ֶאת ַהֶּדֶר ָהֲאֻרָּכה ְּביֹום ֶאָחד.
 ְּכֶׁשִהִּגיַע ִמחּוץ ִלירּוָׁשַלִים ּוִבֵּקׁש ִלְצּפֹות ְלתֹוָכּה ְּכֵדי ְלַתְכֵנן ֶאת ִמְלַחְמּתֹו, א ָיכֹול
ָׁשְטחּו  ָּכ ְלֵׁשם  ְירּוָׁשַלִים.  ֶאת  ֶׁשָּסְבָבה  ַהְּגבֹוָהה  ַהחֹוָמה  ֵמֲחַמת  זֹאת  ַלֲעׂשֹות   ָהָיה 
 ַחָּיָליו ְׂשִמיכֹות ַעל ַּגֵּבי ְׂשִמיכֹות ַעד ֶׁשהּוַכן לֹו ָמקֹום ָּגבֹוַּה ֶׁשִּמֶּמּנּו ִהְצִליַח ִלְצּפֹות

ַעל ָּכל ְירּוָׁשַלִים.

 ִמְּלַמְעָלה ָהְיָתה ְירּוָׁשַלִים ִנְדֵמית לֹו ְקַטָּנה ִּבְמֻיָחד, ּוִמֶּׁשּנֹוַכח ְּבָכ ָאַמר ְּבִזְלזּול: ”ֲהזֹו
לֹוֲחִמים ִרְבבֹות  ֵמֶהם  ְוָלַקְחִּתי  ַרּבֹות  ְמִדינֹות  ָּכַבְׁשִּתי  ְלכֹוְבָׁשּה  ְּכֵדי  ֲאֶׁשר   ְירּוָׁשַלִים 

ֶׁשְּיַסְּיעּוִני?! ֲהא ְקַטָּנה ַוֲחָלָׁשה ִהיא ִמָּכל ָעֵרי ָהֻאּמֹות ֲאֶׁשר ָּכַבְׁשִּתי!“

 ָּכ ָהָיה עֹוֵמד ַסְנֵחִריב ִמְּמרֹום מֹוָׁשבֹו, ְמנֹוֵפף ְּבָיָדיו ְּבַגֲאָוה ּוְבִזְלזּול ֶאל מּול ַהר ה‘,
 ְמקֹום ַהּקֶֹדׁש ְוַהִּמְקָּדׁש, ּוְמַצֶּפה ָלֶרַגע ֶׁשִּיְמַחץ ֶאת ְירּוָׁשַלִים ְּבַפְרסֹות סּוָסיו ּוְבַרְגֵלי

ַחָּיָליו.

 ִמֶּׁשָראּו ֵּכן, ָאְמרּו לֹו ָׂשֵרי ְצָבאֹו: ”ָהָבה ַנֲעֶלה ְוִנָּלֵחם ָּבֶהם!“. ֵּכיָון ֶׁשָּגָאה ִלּבֹו, ִהְתַעֵּלם
,ַהֶּדֶר ִמּטַֹרח  ִהְּנֶכם  ֲעֵיִפים  ”ְּבַוַּדאי  ְוַחָּיָליו:  ְלָׂשָריו  ְוָאַמר  ַּבּכֹוָכִבים  ַהחֹוִזים   ֵמֲעַצת 

מּוָטב ֶׁשַּתְלֶוּנּו ַהַּלְיָלה, ּוְלָמָחר ַנֲעֶלה, ִנָּלֵחם ְּביֹוְׁשֵבי ְירּוָׁשַלִים ּוְנַנְּצֵחם ְּבַקּלּות!“

 ָהְלכּו ַהָּללּו ִליׁשֹן ַּבֲעַצת ַסְנֵחִריב, ּוַבַּלְיָלה ָׁשַלח ה‘ ֶאת ַמְלָאכֹו ְוִהָּכה ְּבַמֲחֵנה ַאּׁשּור
ַּתַחת ִנְׂשַרף  ְוגּוָפם  ַקָּיִמים  ְּכֶׁשַּמְלּבּוֵׁשיֶהם  ָאָדם,  ְּבֵני  ֶאֶלף  ַוֲחִמָּׁשה  ְׁשמֹוִנים   ֵמָאה 
 ִּבְגֵדיֶהם (ְרֵאה ַׁשָּבת קיג ב). ַוְּיִהי ַּבּבֶֹקר ְוִהֵּנה ֻּכָּלם ְּפָגִרים ֵמִתים. ַהּנֹוָתִרים ָנסּו ַעל

ַנְפָׁשם ְּבַפַחד ּוְבֵאיָמה, ְוַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָחה.

ָּכ ִהְסַּתֵּים ַמַּסע ַהִּכּבּוׁש ֶׁשל ַסְנֵחִריב ְּבַמָּפָלה מֹוֶחֶצת ֶׁשִּנְּתָכה ֲעֵליֶהם ְּבַחְסֵדי ָׁשַמִים.

* * *
 ִסּפּור ֻמְפָלא ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְּכֵדי ְלַהְסִּביר ֶאת ָהעֹוֵמד ֵמֲאחֹוֵרי אֹותֹו ֵנס ָעצּום ֶׁשֵהִביא ְיׁשּוָעה
 ּכֹה ְּגדֹוָלה ִלירּוָׁשַלִים ּוְליֹוְׁשֶביָה, ָעַבר ֵמִאיׁש ְלִאיׁש ְּבֶמֶׁש ּדֹוֵרי ּדֹורֹות. ְונֹוֲהִגים ָהיּו
 ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְמַנֵחם ֶמְנֶּדל ֵמִריָמנֹוב ִזיָע“א ְוַאֲחָריו ְּגדֹוֵלי ַּתְלִמיָדיו ְוַתְלִמיֵדיֶהם
 ְלַסְּפרֹו ְּבִהְתרֹוְממּות ַהֶּנֶפׁש ְּבָכל ָׁשָנה ְּבֵליל ַהֵּסֶדר, ְּבַהִּגיָעם ְלִפּיּוט ”ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח

ֶּפַסח“:

ִהְסִּפיקּו ֶׁשְּכָבר  ְירּוָׁשַלִים  ּתֹוָׁשֵבי  ְירּוָׁשַלִים.  ַעל  ַסְנֵחִריב  ַצר  ַהֶּפַסח  ְּבֶעֶרב   ָּכָאמּור, 
 ִלְׁשמַֹע ַעל ֲעָצָתם ֶׁשל ַהחֹוִזים ַּבּכֹוָכִבים ְלַסְנֵחִריב, ָחְׁשׁשּו ַעד ְמאֹד ִמְּכִניַסת ָהאֹוְיִבים
 ִלירּוָׁשַלִים. ִנְדְרָׁשה ֵמֶהם ְמִסירּות ֶנֶפׁש ְמֻיֶחֶדת ְלַקֵּים ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה ֶאת ִמְצַות ַהֶּפַסח,
 ִמּתֹו ֲחָׁשׁש ָּכֵבד ֶּפן א ַיְסִּפיקּו ְלאֹוְכלֹו ַּבַּלְיָלה. ֶאָּלא ֶׁשְּכַמֲאִמיִנים ְּבֵני ַמֲאִמיִנים א
 ָאבּו ַהָּללּו ְלַוֵּתר ַעל ִמְצָוה ְקדֹוָׁשה זֹו, ּוְבִלָּבם ָאְמרּו: ”ְלָכל ַהָּפחֹות ַנְצִליַח ְלַקֵּים ֶאת
 ִמְצַות ְׁשִחיַטת ַהֶּפַסח, ֶׁשִהיא ִמְצָוה ִּבְפֵני ַעְצָמּה, ְּבעֹוֶדּנּו ַּבַחִּיים. ַנֲעֶׂשה ָאנּו ֶאת ֶׁשָּלנּו,
 ְוָהָיה ִאם ִנְזֶּכה ּוְנַקֵּים ַאף ֶאת ִמְצַות ְצִלָּיתוֹ – ַאְׁשֵרינּו, ְוִאם ִנְזֶּכה ּוְנַקֵּים ַאף ֶאת ִמְצַות

 ֲאִכיָלתֹו – ָמה טֹוב ֶחְלֵקנּו ּוָמה ָנִעים ּגֹוָרֵלנּו“.

 ִמֶּׁשִּסְּימוּ ְלַקֵּים ֶאת ִמְצַות ַהְּׁשִחיָטה ַוֲעַדִין א ִנְׁשַמע ַרַעׁש ֵחיל ַסְנֵחִריב, ֵהֵחּלּו ִמָּיד
 ַּבֲהָכנֹות ִלְצִלָּיתֹו, ִמּתֹו ֶחְדַות ִמְצָוה ֶוֱאמּוָנה יֹוֶקֶדת, ֶאָּלא ֶׁשֶחְרַדת ַהְּלָבבֹות ְוַהַּפַחד
 ַהּנֹוָרא ֶׁשָּׂשַרר ְּבחּוצֹות, ָּגְרָמה ְלָכ ֶׁשְּמֶלאֶכת ְצִלַּית ַהֶּפַסח א ֶנֶעְׂשָתה ִמּתֹו ָהִרּכּוז
 ְוָהֻאָּמנּות ַהִּנְדֶרֶׁשת ְּכֵדי ְלָהִביא ְלָכ ֶׁשִּיְהֶיה ַהָּבָׂשר ָצלּוי ֵהיֵטב ְוָראּוי ְלַמֲאָכל, ֶאָּלא
ִּגּלּו ַהַּתּנּוִרים,  ִמן  ִּפְסֵחיֶהם  ֶאת  ְלהֹוִציא  ְּכֶׁשָּבאּו   ,ְוָכ ַהֶּנֶפׁש.  ּוִפּזּור  ִחָּפזֹון   ִמּתֹו 
ָהְראּוִיים ֲחָלִקים  ּבֹו  נֹוַתר  א  ְוִכְמַעט  ָהֵאׁש,  ֵמחֹם  ְוִנְׂשַרף   ֶנְחַר ַהָּבָׂשר  ַמְרִּבית   ִּכי 

ַלֲאִכיָלה.

ִנְמַנע ְוֵחילֹוָתיו  ַסְנֵחִריב  ֶׁשֵּמֵאיַמת  ַעל  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִהְצַטֲערּו  ַרב   ַצַער 
 ֵמֶהם ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה ִּבְׁשֵלמּות, ּוִמּתֹו ַצֲעָרם ָׁשְפכּו ְּתִחָּנה ּוְתִפָּלה ִלְפֵני ה‘, ִּבְבִכי

ּוִבְדָמעֹות:

 ”ָאָּנא ה‘, ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני ֶׁשְּכִפי ֶׁשִּנְׂשְרפּו ְוֶנְחְרכּו ְּפָסֵחינּו ָּבֵאׁש, ָּכ ִיָּׂשְרפּו ַחָּיָליו ֶׁשל
ַסְנֵחִריב ְּבֵאׁש ָקְדְׁשָך, ְוַתִּציֵלנּו ְּבַרֲחֶמי ָהַרִּבים ְלַבל ִנּפֹל ִּביֵדיֶהם!“.

ַעל ַהֶּפַסח  ֲאִכיַלת  ִמְצַות  ּוִבְתִפָּלה,  ִּבְתׁשּוָבה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַעל  ָעַבר  ֶּפַסח  ֵליל   אֹותֹו 
 ִמְצַות ּוְמרֹוִרים ֻקְּיָמה ַעל ָיָדם ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש. ּוַבּבֶֹקר ַהְׁשֵּכם, ְּכֶׁשָּנפֹוָצה ַהְּׁשמּוָעה
 ַעל ַמַּפְלָּתם ַהִּנִּסית ֶׁשל ַחָּיֵלי ַסְנֵחִריב, ְּבִדּיּוק ְּכִפי ֶׁשִּבְּקׁשּו ִיְׂשָרֵאל, ַּבְּׂשֵרָפה ֶׁשִּכְלָּתה
 ֶאת ּגּוָפם, ָּפְצחּו ַהּכֹל ְּבִׁשיר ְוַהֵּלל ְלִרּבֹון ָהעֹוָלִמים, ּוֵמָאז ְוַעד ַהּיֹום ַאף ָאנּו ְמַצְּיִנים

ֵנס ֶזה ְּבתֹו ִּפּיּוט ”ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח“:

ַהָּצָבא ָׂשֵרי  ְו‘לּוד‘  ’ּפּול‘  ֶׁשל  ַהֲחָזִקים  ֵחיֵליֶהם  ִנְׂשְרפּו  ְולּוד“ –  ּפּול  ִמְׁשַמֵּני   ”ׂשֹוְרפּו 
 ֶׁשל ַסְנֵחִריב, ”ִּביַקד ְיקֹוד ֶּפַסח“ – ְּבאֹוָתּה ֵאׁש ֶׁשִּכְלָּתה ְוָׂשְרָפה ֶאת ָקְרַּבן ַהֶּפַסח ֶׁשל

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל .
’ֶּדֶר ִּפּקּוֶדי‘ מצו“ע ו; ’ְׁשמּועֹות ְמַנֵחם ִצּיֹון‘ ֶּפַסח

ְוָגדּוׁש  ָֹאר ַלְיָלה  ַאַחר  ַהֵּסֶדר,  ֵליל  ֶׁשל   ְּבסֹופֹו 
ֵסֶדר ’ִנְרָצה‘.  ֵסֶדר  ַלֲאִמיַרת  ַיְחָּדו  ָנֵסב   ְּבִמְצוֹות, 
יֹוִמין, ְוַעִּתיֵקי  ׁשֹוִנים  ִּפּיּוִטים  ְּבתֹוכֹו  ּכֹוֵלל   ֶזה 
ֲאִמיָרָתם ֲאֶׁשר  ָהֱאמּוָנה,  ְיסֹודֹות  ִלְכַלל   ַהּנֹוְגִעים 
 ִּבְנִעיָמה ְמֻיֶחֶדת, ִאיׁש ַּכָּמסֶֹרת ֵּבית ָאִביו, ְמעֹוֶרֶרת

ַּגְעּגּוִעים ּוַמְרִטיָטה ָּכל ֵלב.

ַהִּפּיּוט ִּבְמֻיָחד  ּבֹוֵלט  ֵאּלּו  הֹוד  נֹוָרֵאי  ִּפּיּוִטים   ֵּבין 
אֹותֹו ַהְמַּיֲחִסים  ֶׁשֵּיׁש  ֶזה  ַעִּתיק  ִּפּיּוט  ַּגְדָיא‘.   ’ַחד 
 ַלְּתקּוָפה ֶׁשְּלַאַחר ַהֻחְרָּבן, ֶנֱאָמר ַּבָּׂשָפה ָהֲאָרִמית,
 ְוִהּנֹו ִּכְכַתב ִחיָדה ַהּכֹוֵלל ְּבתֹוכֹו סֹודֹות ּוַמְׁשָמֻעּיֹות

ֶׁשְּלָעְמָקן ֵאין ֵחֶקר.

 ָּכָאמּור, ְמקֹורֹו ֶׁשל ִּפּיּוט ’ַחד ַּגְדָיא‘ ָקדּום ַעד ְמאֹד.
 ִאם ִּכי ֵאין ָמסֶֹרת ְּברּוָרה ֵמֵאיָמַתי ֵהֵחּלּו ְלאֹוְמרֹו
 ְּבֵליל ַהֵּסֶדר. ֵיׁש ַהְּמַׁשֲעִרים ִּכי ִנְכָנס ְלֵסֶדר ’ִנְרָצה‘
 ִלְפֵני ְּכַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה, ִּבְׁשַנת ש“נ ְלֵעֶר, ְוֵיׁש
ָהִראׁשֹוִנים ַאְׁשְּכַנז  ֲחִסיֵדי  ִלְתקּוַפת  זֹאת   ֶׁשִּיֲחסּו 

(ְרֵאה הגש“פ ’ַמְרֶּבה ְלַסֵּפר‘).

ָּכַתב ֲאֶׁשר  ֶאת  ְלָהִביא  ֶאָּלא  ָלנּו  ֵאין  ֶזה   ְּבִעְנָין 
ַעל ֶׁשִעְרֵער  ְלֶאָחד  ַהֲחִריָפה  ִּבְתׁשּוָבתֹו   ַהִחידָ“א 
ְמקֹוִרּיּותֹו ֶׁשל ִּפּיּוט ֶזה (ׁשּו“ת ’ַחִּיים ָׁשַאל‘ ח“א סי‘ כח):

ַוֲאִביָזַרְייהוּ, ְוַאְׁשְּכַנז  ּפֹוִלין  ְּבָעֵרי  ִיְׂשָרֵאל   ”ַאְלֵפי 
 ַוֲאֶׁשר ְלָפִנים ְּבִיְׂשָרֵאל ְּגדֹוֵלי עֹוָלם ְקדֹוֵׁשי ֶעְליֹוִנים
 ְודֹור ּדֹור ְודֹוְרָׁשיו ַוֲחָכָמיו, ְוֵכן עֹוד ַהּיֹום א ַאְלָמן
 ִיְׂשָרֵאל, ַּכָּמה ְוַכָּמה ָראֵׁשי ְיִׁשיבֹות ּוְגאֹוֵני ַהְּזַמן ה‘
ִּכי ֶזה...  ִּפּיּוט  ְואֹוְמִרים  ָאְמרּו  ְוֻכָּלם  ִיְחיּו   ֲעֵליֶהם 
ִּפּיּוֵטי ְּגֻדַּלת  ּתֶֹקף  נֹוַדע  ּוְכָבר  הּוא.  ֵריק  ָּדָבר   א 
ַּכֲאֶׁשר ָהֲאִמִּתית  ַהָחְכָמה  ַעל  ַהְּמֻיָּסִדים   ַאְׁשְּכַנז 
ַרֵּבנּו ְּבֵׁשם  ּוְכָתבֹו  ָז“ל,  ָהֲאִר“י  ַרֵּבנּו  ְּבָקְדׁשֹו   ִּדֵּבר 
ִעְנְיֵני ִּכי  ָזָצ“ל  ָהרֹוֵקַח  ַּבַעל  ִמָּגְרַמייָזא   מהר“א 

ִּפּיּוֵטיֶהם ְוִדְקּדּוֵקיֶהם ַקָּבָלה ִאיׁש ִמִּפי ִאיׁש...“.

ַרִּבי ָּכַתב  ְלַסֵּפר‘,  ’ַמְרֶּבה  ְּבַהָּגַדת  ִּכי  ְלַצֵּין   ֵיׁש 
 ְיִדיְדָיה ִטיָאה ַוִייל ִזי“ַע, ֶׁשַּטַעם ֲאִמיַרת ’ַחד ַּגְדָיא‘
(ְרֵאה ַהְּמֻקָּבִלים  ֶׁשָּכְתבּו  ִמְּפֵני  הּוא  ַהֵּסֶדר   ְּבֵליל 

ִּתְהֶיה ָלבֹא  ֶלָעִתיד  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶׁשְּׁשִחיַטת   תיקו“ז) 
ְּבֵליל ִּתְהֶיה   ָּכ ַעל  ַהִּׂשְמָחה  ְוִעַּקר  ְּבִניָסן,   ְּבי“ד 
ַהֵּסֶדר, ְוַעל ֵּכן ִּתְּקנּו לֹוַמר ִּפּיּוט ֶזה ְּבֵליל ַהֵּסֶדר.

’ְּכַתב ִחיָדה‘ ְלִסּכּום ַהַהָּגָדה
 ֵּפרּוִׁשים ְלֵמאֹות ֶנֶאְמרּו ַעל ִּפּיּוט ֶזה ִמִּפיֶהם ּוִמִּפי
ֶאָחד ְּכֶׁשָּכל  ָהַאָּגָדה,  ְמָפְרֵׁשי  ְּגדֹוֵלי  ֶׁשל   ְּכָתָבם 
 ַמֲאִרי ְּכָידֹו ַהּטֹוָבה ְלָפֵרט ַעל ָּכל ִּפְסָקה ּוִפְסָקה
רֹוֵמז ִמי  ַעל  ֵּפרּוׁשֹו:  ְלִפי  רֹוֶמֶזת  ִהיא  ָמה  ַעל   ּבֹו 
ַהַּמֵּקל, ּוַמהּו  ַהֶּכֶלב  ִמיהּו  ֶהָחתּול,  ִמי  ְוַעל   ַהְּגִדי 
ְוָכ ְלַמְעָלה ַּבּקֶֹדׁש ַעד ’ְוָאָתא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא‘.

ְּכַלל ֶאת  ְלָהִביא  נּוַכל  א  זֹו  ְקָצָרה   ְּבִמְסֶּגֶרת 
 ַהֵּפרּוִׁשים ֶׁשֶּנֶאְמרּו ַעל ִּפּיּוט ֶזה, ּוִמָּכל ָמקֹום ֵיׁש
 ָלֵתת ֶאת ַהַּדַעת ַלֲאֶׁשר ָּכְתבּו ַרּבֹוֵתינּו (ַהָּגַדת רל“ח

 ֵּפרּוִׁשים ְּבֵׁשם ַּתְׁשֵּב“ץ) ִּכי א ְלִחָּנם ִנְכָּתב הּוא ִּבְלׁשֹון
 ָמָׁשל ְמֻחֶּדֶדת ְוִנְסֶּתֶרת, ֶאָּלא ְּכֵדי ָלֵתת ְלָכל ֶאָחד
ַיִּגיַע  ָּכ  ּוִמּתֹו ּבֹו,  ּוְלִהְתּבֹוֵנן  ְלַהֲעִמיק   ָמקֹום 
 ַלֲהָבָנה ְיֵתָרה ּוְלִהְתַחְּזקּות ְּבִעְנָיִנים ַרִּבים ַהּנֹוְגִעים
”ָּכל ּבֹו:  ִויֻקַּים  ַהֶּפַסח,  ֵליל  ּוְלֵסֶדר   ֶלֱאמּוָנה 

ַהַּמְרֶּבה ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח“.

ִמי ָעָׂשה ֶׁשֹּלא ַּכֹהֶגן?
 ְׁשֵאָלה ֶמְרָּכִזית ֶׁשָּבּה ִהְתַחְּבטּו ַרִּבים ֵמַהְּמָפְרִׁשים,
ִהָּנּה ַהִּפּיּוט,  ְּבַמְׁשָמעּות  ַלֲהָבָנה  ִהִּגיעּו   ְוַדְרָּכּה 

ְׁשֵאַלת ָהַאְׁשָמה:

ַהֶּכֶלב ִּכי  ְנַגֶּלה  ַּגְדָיא‘  ’ַחד  ְּבַמֲעֵׂשה  ִנְתּבֹוֵנן   ִאם 
ֶאת ְוָנַקם  ֶהָחתּול  ֶאת  ֶׁשָּנַׁשך   ְּבָכ ַּכהֶֹגן   ָעָׂשה 
 ִנְקַמת ַהְּגִדי, ְוִאם ָּכ – ַהַּמֵּקל א ָצַדק ְּכֶׁשִהָּכהּו,
ַהַּמִים זֹאת  ְלֻעַּמת  ָהֵאׁש,  אֹותֹו  ָׂשְרָפה   ּוְבֶצֶדק 
ַהּׁשֹור  ַא ָהֵאׁש,  ֶאת  ֶׁשִּכּבּו   ְּבָכ ַּכהֶֹגן  ָּפֲעלּו   א 
 ָעָׂשה ַּכהֶֹגן ֶׁשָּׁשָתה אֹוָתם. ַהּׁשֹוֵחט א ָעָׂשה ַּכהֶֹגן
 ֶׁשָּׁשַחט ֶאת ַהּׁשֹור, ּוְבֶצֶדק ָנַטל ַמְלַא ַהָּמֶות ֶאת

ִנְׁשָמתֹו...

ֶאת ַאְיְּבִׁשיץ  ְיהֹוָנָתן  ַרֵּבנּו  ֵּבֵאר  זֹו  ְׁשֵאָלה  ִּפי   ַעל 
 ַהַּׁשָּיכּות ֵּבין ִּפּיּוט ֶזה ִלְגֻאַּלת ִמְצַרִים, ְוָראּוי ְלַצֵּין
ַמְרִטיט ה  ַמֲעֹשֶ עֹוֵמד  זֹו  ְּתׁשּוָבתֹו  ֵמֲאחֹוֵרי   ִּכי 

ַה‘ֲחַתם ָמָרן  ְלַסֵּפר  נֹוֵהג  ָהָיה  ֶׁשאֹותֹו   ּוְמעֹוֵרר 
 סֹוֵפר‘ ְּבֵליל ַהֵּסֶדר, ְּכִפי ֶׁשָּׁשַמע ֵמַרּבֹו ַהָּגדֹול ַרֵּבנּו

ָנָתן ַאְדֶלר:

ְּגדֹוֵלי ֵּבין  ַהְּגדֹוָלה  ַהַּמְחֶקת  ִּבְתקּוַפת  ֶזה   ָהָיה 
ְוַהַּיֲעֵב“ץ. ַאְיְּבִׁשיץ  ְיהֹוָנָתן  ַרִּבי  ָמָרָנן   עֹוָלם, 
ָהְיָתה, ָׁשַמִים  ְלֵׁשם  ֵאּלּו  ְּגדֹוִלים  ֶׁשל   ַמֲחָלְקָּתם 
ַהִּקיר ֵמֲאזֹוֵבי  ָהיּו  ַמֲחֶקת,  ֶׁשל  ְּכַדְרָּכּה   אּוָלם 
 ֶׁשִהְתָעְרבּו ָּבּה ֶׁשֹּלא ַּכהֶֹגן ְוַאף ִּדְּברּו ְּבבֹוטּות ִאיׁש

ַעל ַרּבֹו ֶׁשל ֵרֵעהּו.

ִּבְלִּתי ְלָמקֹום  ַאְיְּבִׁשיץ  ְיהֹוָנָתן  ַרֵּבנּו  ִהְזַּדֵּמן   ַּפַעם 
 ֻמָּכר. ְוִהֵּנה, ָחַלף הּוא ְלַיד ְקבּוַצת ֲאָנִׁשים ֶׁשּׂשֹוֲחחּו
 ֵּביֵניֶהם ַעל ְּדַבר ַהַּמֲחֶקת, ּתֹו ֶׁשֵהם ְמַבִּזים ֶאת
ֶׁשַּיִּכירּוהּו, ִמְּבִלי  ֲחמּוָרה.  ְּבצּוָרה  ַהְּצָדִדים   ֶאָחד 
”ַרּבֹוַתי, ָלֶהם:  ְוָאַמר  ְיהֹוָנָתן  ַרֵּבנּו  ֲאֵליֶהם   ִנַּגׁש 
ַהַהָּגָדה?“ ְּבֵסֶדר  ֻקְׁשָיה  ָלֶכם  ְלַהְקׁשֹות   ַהאּוַכל 
ִמְׁשּתֹוְמִמים ּוְבעֹוָדם  ְּבִחּיּוב,  ֱהִׁשיבּוהּו   ַהָּללּו 
ַּכֲאֶׁשר ָהֲאמּוָרה.  ַהֻּקְׁשָיה  ֶאת  ִּבְפֵניֶהם   ִהְקָׁשה 

ֶנֱאַלם ִּפיֶהם ֵמָהִׁשיב, ָעָנה ָלֶהם ְּבַעְצמֹו:

ֲהא ַהִּמְצִרים,  ֶנֶעְנׁשּו  ַמּדּוַע  ִלְׁשאֹל  ָמקֹום   ”ֵיׁש 
ְּבִהּדּור...? אָֹתם‘  ְוִעּנּו  ’ַוֲעָבדּום  ִמְצַות  ֶאת   ִקְּימוּ 
ַּגְדָיא‘: ְּד‘ַחד  ִמַּמֲעֵׂשה  ִנְלֶמֶדת   ְלָכ  ַהְּתׁשּוָבה 
ַעל ְלֵהָעֵנׁש  ָהָיה   ָצִרי ֶהָחתּול  ִּכי  ִהיא   ֱאֶמת 
ַעל ְלִהְתַעֵּבר  ֵמַהֶּכֶלב  ִּבֵּקׁש  ִמי   ַא ַהְּגִדי,   ֲאִכיַלת 
 ִריב א לֹו?! ִנְמָצא ִּכי ָעְנׁשֹו ַמִּגיַע לֹו ְּבֶצֶדק, ַעל
ֶׁשְּבִׂשְנָאתֹו ֶלָחתּול ָּבַחר ִלְהיֹות ֶזה ֶׁשַּיֲעִניׁשֹו. ּוְבָכ 
 ְמֻיָּׁשב ַהֵּסֶדר ְּבֶהְמֵׁש ַהִּפּיּוט. ַּכֶּכֶלב ֵּכן ַהִּמְצִרים:
א אָֹתם‘  ְוִעּנּו  ’ַוֲעָבדּום  ִּבְגֵזַרת  ִּכי  ַעל  ֵהם   ֶנֶעְנׁשּו 
ֶאת ְלַבֵּצַע  ַהחֹוָבה  מּוֶטֶלת  ֻאָּמה  ֵאיזֹו  ַעל   ֶנֱאָמר 
 ַהְּגֵזָרה, ְוֵהם ְּבִׂשְנָאָתם ָּבֲחרּו ַלֲעׂשֹות זֹאת ְּבַעְצָמם.

ַעל ֵּכן ִמן ַהִּדין ָהָיה ְלַהֲעִניָׁשם ְּבָכל ּתֶֹקף“.

ְמֻגָּלה ְּבתֹוַכַחת  ְיהֹוָנָתן  ַרֵּבנּו  ִסֵּים  ְּדָבָריו   ֶאת 
ֶׁשל ְּבַגַחְלָּתם  ִנְזָהִרים  ֶׁשֵאיָנם  ֲאָנִׁשים   ְלאֹוָתם 
ָלֶהם, א  ְּבַמֲחֶקת  ּוִמְתָעְרִבים  ֲחָכִמים   ַּתְלִמיֵדי 
ְלֵהָעֵנׁש ְוַאף  ַּבִּדין   ָּכ ַעל  ַלֲעמֹד  ֲעִתיִדים   ֲאֶׁשר 

ְּבֻחְמָרה (’ִמְׁשֵנה ָׂשִכיר‘ מֹוֲעִדים, ֵּבאּור ַחד ַּגְדָיא).

ִּדְקּדּוִקים ְּבֻנַּסח ַהִּפּיּוט

ַעל ַהַּפְיָטן  חֹוֵזר  ִּפְסָקה  ֶׁשְּבָכל  ַהַּטַעם   ֶאת 
(’ּתֹוַרת סֹוֵפר‘  ַה‘ֲחַתם  ֵּבֵאר  ָהִעְנָיִנים   ִהְׁשַּתְלְׁשלּות 

 מֶֹׁשה‘ ֵמִאְמֵרי הגש“פ עמ‘ מ), ִּכי ֶרֶמז ֵיׁש ְּבָכ, ֶׁשָּכל ֻאָּמה
 ְוָלׁשֹון ֶׁשִהְּכָתה ָּבנּו ְסבּוָרה ָהְיָתה ֶׁשֵאין ָלנּו ִּתְקָוה
 ְונֹאַבד ִמן ָהעֹוָלם. אּוָלם ָהֱאֶמת ִהיא ִּכי אֹותֹו ’ַחד
ֶׁשִּבְּקׁשּו ָהֻאּמֹות  ְוַדְוָקא  ָלֶנַצח,  ְועֹוֵמד  ַקָּים   ַּגְדָיא‘ 
 ְלַהְׁשִמיֵדנּו ָספּו ַּתּמּו ִמן ָהעֹוָלם, ּוְכֶׁשָּיבֹוא ַהָּקדֹוׁש
 ָּברּו הּוא ְוִיְׁשַחט ְלַמְלַא ַהָּמֶות, ֲאַזי ַיֲעמֹד אֹותֹו

ַה‘ְּגִדי‘ ְוִיְצֶּפה ָּבֹעֶנׁש ֶׁשְּיֻׁשַּלם ִלְמַעָּניו.

ַחד ַּגְדָיא  ’ַחד  ַהָּלׁשֹון  ֶּכֶפל  ֶאת  ֶׁשֵּפְרׁשּו  ֵיׁש   ְּבָכ 
ְּבֻתָּמתוֹ נֹוַתר  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעם   ְלָכ ְּכֶרֶמז   ַּגְדָיא‘, 
 (ְּכ‘ֶׂשה ָּתִמים‘), ְוא ָזז ֶמֱאמּוָנתֹו ְלאֶֹר ָּכל ְמאָֹרעֹות
 ַהָּגלּות. ְוַהְינּו ’ַחד ַּגְדָיא‘ ֶׁשָהָיה ִּבְזַמן ֶׁשָּקָנה אֹוָתנּו
ַּגְדָיא‘ ’ַחד  אֹותֹו  הּוא  ְלַעם,  הּוא   ָּברּו  ַהָּקדֹוׁש 
 ֶׁשִּיְהֶיה ַקָּים ֶלָעִתיד ָלבֹא (’ִמְׁשֵנה ָׂשִכיר‘ מֹוֲעִדים, ֵּפרּוׁש

ַחד ַּגְדָיא, ְּבֵׁשם ַרִּבי ֲאֶׁשר ַאְנִׁשיל יּוְנְּגַרִייז ִמְּטֶשְׁנֶגר).

ֶאת עֹוד  ֶׁשֵּפְרׁשּו  ֵיׁש  ִעְנָין,  ְּבאֹותֹו  ְלִעְנָין   ּוֵמִעְנָין 
ֶנֱאָמר הּוא  ִּכי  ַּגְדָיא‘  ַחד  ַּגְדָיא  ’ַחד  ַהָּלׁשֹון   ֶּכֶפל 
 ְּבֶדֶר ִחָּבה [ְּכמֹו ’ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם‘ (ְּבֵראִׁשית כב יא)],
 ְּכֶרֶמז ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶהָחִביב ִלְפֵני ה‘ (’עֹוַלת מֹוֵעד‘

ַהְּגָדִיים ִלְׁשֵני  רֹוֵמז  ֶׁשהּוא  ֶׁשֵּפְרׁשּו  ְוֵיׁש   ְלֶפַסח). 
 ֶׁשָהיּו ֶנֱאָכִלים ְּבֵליל ַהֵּסֶדר – ֶׁשל ֶּפַסח ְוֶׁשל ֲחִגיָגה,
ְוֵכיָון ֶׁשַהֲחִגיָגה ִנְקֵנית ִּבְׁשֵּתי ֶּכֶסף (ֲחִגיָגה ו א) ְלָכ 
 ֶנֱאָמר: ’ַחד ַּגְדָיא [ֶׁשל ֶּפַסח], ַחד ַּגְדָיא ְּדַזִּבין ַאָּבא
ְּבֵׁשם ַהֶּפַתח‘   ָמַס’ (הגש“פ  ֲחִגיָגה]  [ֶׁשל  זּוֵזי‘   ִּבְתֵרי 

 ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
”ׂשֹוְרפּו ִמְׁשַמֵּני ּפּול ְולּוד ִּביַקד ְיקֹוד ֶּפַסח“

ע טּתַ בבּבָָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ולּו ּפּול

סִספפּפו ם
ְדָיא‘ ּיּוט ’ַחד ּגַ ּפִ

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


