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א איד איז מקדים די תשובה בעפאר די שאלה
ַאְרָעא  בְּ ַאְבָהָתָנא  ֲאָכלּו  ִדי  ַעְנָיא  ַלְחָמא  "ָהא 

ְדִמְצָרִים"
פרעגן:  זון  דער  וועט  וויילע  קורצע  א  נאך 
שבכל  הלילות,  מכל  הזה  הלילה  נשתנה  "מה 
הזה  הלילה  ומצה,  חמץ  אוכלים  אנו  הלילות 
פון  שוין  מיר  זאגן  פארוואס  מצה?",  כולו 
דערציילט  האבן  מיר  ווען  ענטפער  די  פריער 
'לחם-עוני'  איז  דאס  ווייל  מצה  עסן  מיר  אז 
אין  געגעסן  האבן  עלטערן  אונזערע  וואס 

מצרים?
חיים  יוסף  רבי  האדמו"ר  ענטפערט 

מאסקאוויטש פון שאץ-וויליאמסבורג:
איד  א  סדר.  ריכטיגע  די  איז  אזוי  טאקע  יא, 
זיין  מקיים  אויף  קושיא  קיין  נישט  פרעגט 
מצוות בעפאר ער ווייסט נישט דער ענטפער 
די  ביי  טרעפן  מיר  וואס  צו  ענליך  דעם.  אויף 
נוסח התפילה "אין כאלוקינו", אין אנהייב זאגן 
און  כאלוקינו!",  "אין  זיכערקייט  א  מיט  מיר 

נאר דערנאך פרעגט מען: "מי כאלוקינו?".
אויך דער נאכט, בעפאר מיר הייבן אן מיט די 
פריער  פון  מיר  דארפן  נשתנה?',  'מה  קושיות 
זאגן: "הא לחמא עניא", און מיט דעם אויסרופן 
אן  מצוות  די  אונז  אויף  מקבל  זענען  מיר  אז 
דער  אין  מצות  עסן  מיר  און  קווענקלענישן, 
זכר   – באפוילן  זענען  מיר  ווי  אזוי  נאכט 
הכרה  די  שטארקן  נאכן  נאר  מצרים.  ליציאת 
פארברייטערן  מיר  קענען  הארץ,  אונזער  אין 

אין דעם ענין.
הגש"פ 'התקדש החג' עמ' פב

די שכינה רוהט ביי 'כל דצריך'
ְדִיְשָׂרֵאל,  ַאְרָעא  בְּ ָאה  ַהבָּ ָנה  ְלָשׁ ָהָכא,  א  תָּ "הַָשׁ

ֵני חֹוִרין" ָאה בְּ ָנה ַהבָּ א ַעְבֵדי, ְלָשׁ תָּ הַָשׁ
חז"ל זאגן (שבת יב ב): "כל השואל צרכיו בלשון 
[כדי  לו  נזקקין  השרת  מלאכי  אין   – ארמי 
אריינפירן זיין תפילה צו השי"ת], שאין מלאכי 
הייבט  ארמי". פארוואס  בלשון  השרת מכירין 

מען די הגדה מיט די ארמי'שע שפראך?
מבעלזא  דוב  יששכר  רבי  האדמו"ר  האט 

ערקלערט: 

ווייל די חכמים זאגן (שם) אז אין א פלאץ וואס 
מראשותיו  "למעלה  צ.ב.ש.  רוהט,  שכינה  די 
אויך  דאווענען  מענטש  דער  קען  חולה",  של 
אויף ארמי'ש, ווייל ווען די שכינה רוהט דארט 
השרת  מלאכי  צו  צוקומען  נישט  מען  דארף 
דעריבער  תפילה.  זיין  אריינטראגן  זאלן  וואס 
אויך יעצט, נאך וואס מיר האבן איינגעלאדנט 
אויסרופנדיג:  טיש,  אונזער  צו  ארימעלייט  די 
"כל דצריך ייתי ויפסח", קענען מיר דאווענען 
אויף ארמי'ש, ווייל די שכינה רוהט ביי אונזער 
הויז, אזוי ווי די חכמים זאגן (ויק"ר לד ט): "העני 
הזה עומד על פתחך, והקדוש ברוך הוא עומד 
על ימינו, דכתיב (תהלים קט לא): "כי יעמוד לימין 

אביון".
הגש"פ 'שדה צופים' עמ' מג

'קרוב ה' לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע'
ַתח לֹו" אֹול ַאתְּ פְּ ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשׁ "ְוֶשׁ

בעל  רבי'ן,  ראדאמסקער  פונעם  צימער  אין 
איד  א  אריינגעקומען  איז  שלמה',  'תפארת 
וואס האט זיך אויסגערעדט די הארץ אז אלע 
לעצטנ'ס  און  געהאנדלט  ער  האט  יארן  זיינע 
פארשידענע  אין  אנגעטראפן  זיך  ער  האט 
רבי  דער  ווען  ביזנעס.  זיין  אין  שוועריקייטן 
ער  נעמט  "פארוואס  געפרעגט:  אים  האט 
סוחר  דער  האט  בארג?",  אויף  סחורה  נישט 
געענטפערט:  און  בליק  זיין  אראפגעלאזט 
און  לאגע,  שווערע  מיין  פון  ווייסן  "אלע 
סחורה  געבן  צו  מיך  גרייט  נישט  איז  קיינער 

אויף בארג".
סוחר  פונעם  צושטאנד  שווערע  די  הערנדיג 
האט זיך געהערט פון רבי'ן א טיפן קרעכץ, און 
שטייט  דיר  "אויף  געזאגט:  ער  האט  נאכדעם 
דער   – לשאול'  יודע  'ושאינו  הגדה:  אין  דאך 
און  בארגן  צו  וועמען  פון  נישט  האט  וואס 
לייען, 'את פתח לו' – הקדוש ברוך הוא בכבודו 

ובעצמו וועט אים עפענען זיין גוטע אוצר...
וואס דער רבי האט געזאגט איז טאקע געווען. 
זיינע  האבן  ווייטער  און  טאג  יענעם  פון 
געשעפטן אנגעהויבן בליען, און ער איז זייער 

שנעל צוריק צו זיין פריערדיגן צושטאנד.
'נפלאות התפארת שלמה' אות קנא

פערל ווערטער איבער אמן און תפילה אין די פרשה מאוצרות אמונים
א א

מא
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רמזי אמן און 'ׁשיר השירים'
א ברייט באקאנטער מנהג צווישן חסידים ואנשי מעשה צו 
'סדר'  די  ענדיגן  נאכן  נאכט  סדר  ביים  השירים'  'שיר  זאגן 
וואונדערליכע  ברענגען  דא  וועלן  מיר  ועוד).  תז  פסחים  (של"ה 
גרויסע  די  איבער  השירים  שיר  פון  פסוקים  די  אין  רמזים 

מעלה פון ענטפערן אמן:
די ברכות השחר דערנענטערן דעם מענטש צו ה'

"ָמְׁשֵכִני ַאֲחֶרי ָּנרּוָצה ֱהִביַאִני ַהֶּמֶל ֲחָדָריו" (שה"ש א ד)
רמז  א  'אמן'.  תיבות:  ראשי  איז   - ָּנרּוָצה"   ַאֲחֶרי "ָמְׁשֵכִני 
נתקרב  זאל  ער  מענטש  דעם  שלעפט  אמן  ענטפערן  אז 
דינען   – חדריו"  המלך  "הביאני  צו:  אויך  און  ה',  צו  ווערן 
קאמערן.  הארץ  די  פון  טיפענישן  די  פון  אייבערשטן  דעם 
און דאס זאגן די חכמים (ברכות נג ב): "גדול העונה אמן יותר 
מן המברך", ווייל דער וואס ענטפערט אמן קומט אן צו א 

העכערע מדריגה מער פון מדריגה פונעם מברך.
'דברי תורה' [פונעם 'מנחת אלעזר' פון מונקאטש] מהד' ט אות יח

אותיות  צווייטע  די  וואס  דאס  צולייגן,  אפשר  מ'קען  און 
איז  'שחר',  זענען  ָּנרּוָצה"   ַאֲחֶרי "ָמְׁשֵכִני  ווערטער  די  אין 
מרמז אויף די ספעציעלע מעלה פון ענטפערן אמן נאך די 
מנהג  די  געווען  איז  עס  ווי  אזוי  טאג  אנהייב  השחר  ברכות 

ראה 'עיני העדה' שיר השירים א דהקדמונים.

בשובך לציון ברחמים. אמן.
ֲאָמָנה  ֵמרֹאׁש  ָּתׁשּוִרי  ָּתבֹוִאי  ִמְּלָבנֹון  ִאִּתי  ַּכָּלה  ִמְּלָבנֹון  "ִאִּתי 
ֵמרֹאׁש ְׂשִניר ְוֶחְרמֹון ִמְּמעֹנֹות ֲאָריֹות ֵמַהְרֵרי ְנֵמִרים" (שה"ש ד ח)
די אויספיר פון דער פסוק באציט זיך אויף די גאולה, און די 
ווערטער "ֲאָריֹות ֵמַהְרֵרי ְנֵמִרים" – זענען ראשי תיבות 'אמן', 
פון דא לערנען מיר אז די שכינה וועט צוריק קומען רועהן 
ענטפערן  פון  זכות  אין  בימינו,  במהרה  ישראל  כלל  צווישן 

'נחל אשכול' (לחיד"א) שה"ש ד חאמן אין די שוהלן.

מרומז  איז  אומזינסט  נישט  פסוק,  דער  אין  צולייגן  מ'קען 
ֵמַהְרֵרי  ֲאָריֹות  "ִמְּמעֹנֹות  ווערטער:  די  אין  אמן  ענטפערן 
ְנֵמִרים", ווייל עס זענען דא אזעלעכע וואס שעמען זיך זאגן 
א ברכה אדער ענטפערן אמן אויפן קול, און פון דער פסוק 
קענען מיר זיך לערנען אז דער מענטש דארף זיין 'עז כנמר' 
צו  אנדערע  זיין  מזכה  און  אמן  ענטפערן  כארי',  'גיבור  און 

ענטפערן אמן.
יו"ר 'בני אמונים' הרב יעקב דב מארמארשטיין

"ברכות השחר מיט א חברותא – א אור-אלטע מנהג ישראל"

ביי די סדר-נאכט, געפאלט אויס די יומא דהילולא פון פוסק הדור מרן בעל 'שבט הלוי' זיע"א 
וואס האט באגלייט די אלע אקטיוויטעטן פון 'בני אמונים' ביז זיינע לעצטע טעג.

פאלגנד איז א שטיקל פון זיין באלערנדע רעדע וואס ער האט געהאלטן ביי א צוזאמקום 
פון 'בני אמונים' וואס איז פארגעקומען י"ג אלול תש"ע:

עס איז א אלטער מנהג ישראל, צו זאגן די אלע ברכות השחר בציבור, אויך די ברכות בעפאר די ברכה 'הנותן לשכוי 
בינה' און ווייטער. ווען אלע פלעגן זאגן די ברכות צוזאמען, איינער האט געזאגט און א חבר האט געענטפערט 
האט  ערשטער  דער  און  ברכות  די  געזאגט  האט  צווייטער  דער  און  געטוישט,  זיך  זיי  האבן  נאכדעם  און  אמן, 
חשובער  אונזער  און  צייטן,  לעצטערע  די  אין  געווארן  פארגעסן  איז  מנהג  דער  ברכות.  זיינע  אויף  געענטפערט 
ידיד רבי יעקב דוב מארמארשטיין הי"ו, האט זוכה געווען זיך אנכאפן אין די עץ החיים פון זיכוי הרבים, מיט זיינע 
פעולות מחזק זיין ענטפערן אמן, און וויל אויפלעבן און גרינדן פון דאסניי דער פריערדיגער מנהג, אין א בחינה 

פון (שבת קד א): "שכחום וחזרו ויסדום".
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גדול מרבן שמו איז געווען דער גאון פון בריסק, רבי 
דערהויבענע  די  צווישן  דיסקין,  לייב  יהושע  משה 
הונדערט  העכער  יארן  יענע  אין  אידן,  ירושלימ'ער 
געווען  איז  האנט  זיין  מיט  ריר  יעדע  צוריק.  יאר 
אין זייערע אויגן ווי א תורה שלימה, און פון זיינע 
ווערטער וואס זענען געזאגט געווארן געמאסטן און 
געציילט האט מען געקענט לערנען גאנצע הויפנ'ס 

פון הלכות.
מער פון אלעס האבן אלע געווארט אויף זיין ברכה. 
איז  לעבן  זיין  פון  מינוט  יעדע  וואס  מהרי"ל  דער 
האט  דאווענען,  און  לערנען  אויף  הייליג  געווען 
ווען  און  עולם,  דעם  אויפגענומען  אסאך  נישט 
א  אים  פון  באקומען  צו  געווען  זוכה  האט  איינער 
'מזל',  האט  יענער  אז  געוואוסט  אלע  האבן  ברכה 
ווייל דער מאמר חז"ל "צדיק גוזר והקב"ה מקיים" 
גאנצן  מיטן  מהרי"ל  ביים  געווארן  מקויים  איז 

שטארקייט.
נישט  זיך  האט  בהר"ן  דוד  רבי  צדיק  און  גאון  דער 
די  צדיקת,  די  רעביצין  זיין  ווען  געוואונדערט, 
עקיבה  רבי  גאון  באקאנטער  דער  פון  טאכטער 
'לב העברי', האט אנגעהויבן  יוסף שלעזינגער בעל 
מוטשען ער זאל אריינגיין צו זיין רבי'ן דער מהרי"ל, 
וואס  זלמנ'קע,  קינד  בא'חנ'ט  קליינער  זייער  מיט 
אים  זאל  ער  יאר,  ניין  געווארן  אלט  יעצט  איז 
אבער  שמים.  יראת  צו  זיין  זוכה  זאל  ער  וואונטשן 
רבי דוד האט נישט געטראכט נאכגעבן איר געבעט; 
"איך בין נישט מסוגל עס צו טון", האט ער געזאגט, 
"סתם אזוי אריין גיין צום גאון, נאר כדי צו בעטן א 
ברכה פאר א קינד, איז נישט קיין פשוט'ע זאך אזוי 
זיין  פאר  ערקלערט  דוד  רבי  האט  מיינסט",  דו  ווי 
פרוי, "אפילו די גדולי עולם ציטערן אריינגיין צוגיין 
צום רב אין הויז, על אחת כמה וכמה א יונגערמאן 

ווי איך בין...".
אבער די שיינע סברות פון רבי דוד האבן אינגאנצן 
מער  ווי  פארקערט,  פרוי.  זיין  בארואיגט  נישט 
אויך  זי  האט  אזוי  פאר'עקשנ'ט,  זיך  האט  ער 
פארשטארקט אירע געבעטן פאר איר מאן ער זאל 
אריינטראגן דעם קינד צום רב ער זאל באקומען א 
שמים.  יראת  און  תורה  אין  וואקסן  זאל  ער  ברכה 
אבער רבי דוד, צוליב די שרעק פון זיין רבי'ן האט 

נישט געקענט אויספירן איר געבעט.
טראץ  פסח.  יו"ט  דער  דערנענטערט  זיך  האט  עס 
די סאך טירדות וואס רעביצין בהר"ן האט געהאט 
צו  זיך  פון  נאכגעלאזט  נישט  זי  האט  יו"ט,  לכבוד 
בעטן צו איר מאן מיט טרערן ער זאל נאכגעבן איר 
געבעט און אריינגיין מיט זייער קינד צו דעם צימער 
איז  דוד  רבי  אבער  בענטשן.  אים  זאל  ער  רב  פון 
באמת נישט מסוגל געווען דאס צו טון, און ער האט 

איר געמוזט אפזאגן.
אז  געזען  האט  מוטער  איבערגעגעבענע  די  ווען 
זי  האט  אויף,  נישט  טון  געבעטן  און  טרערן  אירע 
צו  געוואנדן  זיך  האט  זי  שפיצל;  א  טון  באשלאסן 
איר קליינעם זלמנ'קע און אים גע'עצה'עט אז פסח 
זיין  פון  אפיקומן  די  אוועקכאפן  ער  זאל  ביינאכט 
פאטער, און נישט צוריק געבן ביז ער וועט צוזאגן 
זאל  ער  גאון  צום  אריינטראגן  אים  וועט  ער  אז 

באקומען א ברכה.
דער  אין  מאמע.  זיין  געפאלגט  האט  זלמנ'קע 
אין  פארזינקען  געווען  איז  טאטע  זיין  וואס  צייט 
די  זיין  מקיים  בשעת'ן  געדאנקען  הייליגע  זיינע 
מצות עשה פון סיפור יציאת מצרים, איז זלמנ'קע 
די  אוועקגעכאפט  און  שטילערהייט  צוגעגאנגען 
עס  ווען  איינגעפירט.  איז  עס  ווי  אזוי  אפיקומן 
רבי  האט  אפיקומן  פון  זמן  דער  אנגעקומען  איז 
אוועקגעכאפט  איז  אפיקומן  די  אז  באמערקט  דוד 
נישט  ער  האט  מינוט  איין  אים.  פון  געווארן 
אויף  בעטן  אים  פון  וועט  זון  זיין  אז  געטראכט 
פרובירט  האט  דוד  רבי  פרייז.  טייערן  אזא  דעם 
הבטחות,  פארשידענע  מיט  זון  זיין  פארדרייען  צו 
אבער דער קינד האט געפאלגט די באפעל פון זיין 

מוטער און זיך פאר'עקשנ'ט.
זמן  סוף  חצות,  צו  נאנט  געווען  שוין  איז  צייט  די 
אנדערע  קיין  האבנדיג  נישט  אפיקומן,  אכילת 
די  צו  בייגן  געמוזט  זיך  דוד  רבי  האט  ברירה 
אים  האט  ער  בעפאר  קינד.  פונעם  פאדערונג 
קען  ער  אז  אנטשולדיגט  זיך  ער  האט  צוגעזאגט 
נישט צוזאגן אז ער וועט אים אריינטראגן צום רב, 
נאר ער האט צוגעזאגט אז ער וועט זיך משתדל זיין 

דאס מערסטע וואס ער קען.
דעם ערשטן טאג חול המועד, נאכן ענדיגן דאווענען 
מוסף איז דער קינד צוגעגאנגען צו זיין פאטער און 

אים דערמאנט אז היינט איז דער טאג וואס ער קען 
אויספירן זיין צוזאג. רבי דוד האט צוגעשטימט, און 
דאס קינד האט נישט געוואוסט וואו זיך אהין צו טון 
קינד  דער  האט  קומענדיג  אהיים  פרייד.  גרויס  פון 
אנגעהויבן טאנצן מיט גרויס שמחה און התרגשות, 

און אין די גאנצע הויז איז געווען פרייליך.
האט  צייט,  פאסיגע  די  אנגעקומען  איז  עס  ווען 
איז  און  זון  זיין  פון  האנט  די  אנגעכאפט  דוד  רבי 
די  פון  זייט  אנדערע  די  פון  ווען  הויז,  פון  ארויס 
טיר איז איבערגעבליבן זיין מאמע, ווען אירע ליפן 
טשעפשען א תפילה 'תהא השעה הזאת שעת רצון 

ורחמים'.
זון  גליקליכן  מיטן  פאטער  דערשראקענער  דער 
זענען צוזאמען געגאנגען אין די שמאלע געסל וואס 
פירט צום רב'ס הויז, און ווען מ'האט שוין געזען די 
פונעם  פנים  די  האט  דערווייטנס  פון  רב  פון  הויז 
זיין  פון  פוס  די  דאקעגן  שיינען,  אנגעהויבן  קינד 

טאטן האבן אנגעהויבן ציטערן.
אנקומענדיג צו די טיר פון די צימער פון רב, האט 
פון  שפאלט  די  דורך  אריינגעקוקט  פאטער  דער 
בריסק,  פון  רב  דעם  אויגן  זיינע  זען  אט  און  טיר, 
אין  איינגעהילט  קליידער,  יו"ט'דיגע  מיט  אנגעטון 
טוט  פנים  זיין  פון  און  געדאנקען  הייליגע  זיינע 
שטראלן א שטראל פון לויטערקייט. ארום זיין טיש 
זענען געזיצן זיינע גרויסע תלמידים, רבי יוסף חיים 
זאנענפעלד, רבי הערש מיכל שפירא, און נאך פון 
די גדולי ירושלים, אלע זיצן מיט גרויס ציטער און 
פארכט, און זייערע אויגן זענען געווען אנגעהאנגען 
אין זייער רבי'ן, וואס איז געווען פארזינקען אין זיינע 

געהויבענע געדאנקען.
ער  איז  געזען,  דאס  האט  דוד  רבי  ווען 
געקענט  נישט  האט  ער  געווארן.  אויפגעציטערט 
צייט.  הייליגע  די  אט  שטערן  און  טיר  די  עפענען 
אים  האט  עס  אבער  פרובירט,  נאכאמאל  האט  ער 
האט  ענדע  אין  ווען  ציטער,  א  אנגעכאפט  ווידער 
ער באשלאסן זיך צוריקקערן און אהיים גיין ליידיג 
אן צו באקומען א ברכה. ער האט גענומען זיין זון 
קינד  דאס  אבער  ארויסגיין,  אנגעהויבן  האט  און 
די  אויסהאלטן  קענען  צו  געווען  מסוגל  נישט  איז 
אנטוישונג און האט אויסגעבראכן אין א ביטערליכן 

געוויין.
איר  פון  ארויס  רעביצין  די  איז  געוויין  די  הערנדיג 
צימער. זי האט פרובירט בארואיגן דעם וויינענדיגן 
קינד מיט פסח'דיגע נאשערייען פון איר קיך, אבער 
די  בארואיגן.  געוואלט  נישט  זיך  האט  קינד  דאס 
רעביצין האט פרובירט ארויסבאקומען פון אים די 
נישט  האט  קינד  דאס  אבער  געוויין,  זיין  פון  סיבה 

געקענט ענטפערן.
אין ענדע האט זי זיך געוואנדן צום פאטער און זיך 
אינטערעסירט אויף די געוויין פונעם קינד, און רבי 
דוד האט געענטפערט אז ער וויל באקומען א ברכה 
געענטפערט,  רעביצין  די  האט  נו",  "נו,  רב;  פונעם 
אויף  טרערן  אזויפיל  פארגאסן  שוין  האט  ער  "אז 
דעם איז ער זיכער ראוי צו באקומען א ברכה". און 

האט אויסגעפירט: "איך וועל אים טראגן צום רב".
הייליגע  די  שוין  זענען  נאכדעם  וויילע  קורצע  א 
קאפ  די  אויף  געווען  דיסקין  מהרי"ל  פון  הענט 
ווארעם  אים  האט  און  קינד  גערירטן  פונעם 
אנגעוואונטשן: "יהי רצון דו זאלסט זיין א ערליכער 
וואס  רבנים  אלע  מיט  צוזאמען  קינד,  דער  איד". 
זענען אנוועזנד געווען אין צימער האבן מיט כוונה 
געענטפערט אמן, און די אויגן פונעם פאטער זענען 

פארפלייצט געווארן מיט טרערן.
געווארט  מאמע  די  האט  פענסטער  די  ביי 
זאלן  פאטער  זיין  מיט  זלמנ'קע  אז  אומגעדולדיג 
אהיים קומען, נאכן באקומען די ברכה. ווען זיי צוויי 
זענען שוין געזען געווארן אין די עק געסל, און די 
שטראלן,  טוט  פנים  זייער  וואו  געזען  האט  מאמע 
איז  וואונטש  איר  אז  פארשטאנען  באלד  זי  האט 
ה'  געלויבט  האט  און  געווארן,  פארווירקליכט 
יתברך אויפן אננעמען איר תפילה און ערפילן איר 

וואונטש.
פון  ברכה  די  אז  פארצייכענען  צו  איבעריג  איז  עס 
ווען  געווארן,  מקויים  אינגאנצן  איז  מהרי"ל  דער 
און  יראה  התורה,  מעלות  אי ן  שטייגט  קינד  דאס 
געווארן  באקאנט  ער  איז  יארן  מיט  ביז  פרישות, 
זלמן  רבי  נאמען  מיטן  יונגערמאן  הייליגער  א  אלץ 
אין  חכמים  תלמידי  גרויסע  די  פון  בהר"ן,  בהגר"ד 

ירושלים של מעלה.
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די ערציילונג פון רבי דוד בהר"ן פיוט 'חד גדיא'
דער מקור פון דער פיוט 'חד גדיא'

אין די ענדע פון די סדר-נאכט, נאך א לאנגע און 
פירט  והודאה,  הלל  מיט  נאכט  איבערגעפילטע 
פריערדיגע  און  פארשידענע  זינגען  צו  זיך  מען 
ספעציעלע  א  מיט  זאגן  זייער  וואס  פיוטים, 
זיינע  פון  מנהג  די  לויט  יעדער  התעוררות, 

עלטערן, ערוועקן די געפילן.
ספעציעל  זיך  טוט  פיוטים  געהויבענע  די  צווישן 
אנזען דער פיוט 'חד גדיא'. דער פריערדיגער פיוט 
מקור  זיין  אז  שרייבן  וואס  דא  זענען  עס  וואס 
שטאמט פון א צעטל וואס איז געווען באהאלטן 
שטאט  אין  אשכנז  גדולי  פון  המדרש  בית  אין 
גארמייזא [ווארמייזא] (הגש"פ 'מרבה לספר'), איז ווי 
א חידה וואס ענהאלט אין זיך סודות און געוויסע 
ענינים וואס זייער טיפקייט קען מען נישט שאצן. 
דער רשב"ץ ערקלערט אז דער פיוט איז דירעקט 
לשון  באהאלטענעם  א  מיט  געווארן  געשריבן 
אין  זיין  מתבונן  זיך  זאלן  מיר  ערוועקן  צו  אונז 
דעם,  אין  פארטיפן  זיך  דורכ'ן  און  אינהאלט,  זיין 
וועלן מיר פארמערן צו עוסק אין ענינים פון סיפור 
דער  סג).  דף  פירושים  רל"ח  (הגש"פ  מצרים  יציאת 
ארמי'שע  די  אויף  געווארן  פארפאסט  איז  פיוט 
מיט  הגדה  די  מיר  ענדיגן  דעם  מיט  און  שפראך, 
די  ווייל  אנגעהויבן,  מ'האט  וואס  שפראך  דער 
עניא"  לחמא  "הא  זאגן  מיט  אן  זיך  הייבט  הגדה 
אויך אויף די ארמי'שע שפראך (הגש"פ 'ויגד אברהם' 

עמ' קסג).

גדיא'  'חד  פיוט  דער  פון  מקור  דער  געזאגט,  ווי 
קיין  נישט  האבן  מיר  כאטש  פריערדיגער,  א  איז 
קלארקייט ווער האט עס פארפאסט און פון ווען 
האט מען עס אנגעהויבן זאגן ביים סדר-נאכט. די 
געווארן  געדרוקט  איז  דארט  וואו  הגדה  ערשטע 
דער פיוט "חד גדיא", איז די "הגדה של פסח" וואס 

איז געדרוקט געווארן אין פראג אין יאר ש"נ.
אין דעם ענין קענען מיר נאר אראפברענגען וואס 
דער חיד"א שרייבט אין זיין שארפע תשובה פאר 
איינעם וואס האט מערער געווען אויף דעם מקור 

פון דער פיוט (שו"ת 'חיים שאל' ח"א סי' כח):
וואס  מנהג  דעם  פון  אפ  לאכט  וואס  "דער 
טויזנטער אידן אין די שטעט פון פולין און אשכנז 
און אין די געגנט ארום פירן זיך, און אויך די גדולי 
צייטן,  פריערדיגע  די  פון  עליונים  קדושי  עולם 
אלמן  לא  היינט  ביז  אויך  און  וחכמיו,  דור  דור 
ישראל, אסאך ראשי ישיבות און היינטיגע גאונים 
ה' עליהם יחיו זאגן אלע דעם פיוט, און דער רשע 
און  אידן  טיזנטער  צענדליגער  פון  אפ  שפעט 
זיין  ארץ,  און גאוני  ב"ד  אבות  די  מנהיגים  זייערע 
שטראף איז הארב און ער איז חייב נידוי... און צו 
זענען  עס  אז  וויסן  זאלסט  זעל-פריינד,  מיין  דיר 
פארהאן עטליכע פירושים אויף דעם פיוט א טייל 
פון זיי זענען געדרוקט געווארן און א טייל פון זיי 
פון  געהערט  איך  האב  אויך  יד.  בכתב  נאך  זענען 
מגידי אמת אז א גאון מופלא בדורו האט געמאכט 
העכער פון צען פירושים אויף דער פיוט... און עס 
געוואלדיגע  די  אלעמען  פאר  באקאנט  שוין  איז 
זענען  וואס  אשכנז  פיוטי  די  פון  טייערקייט 
דער  ווי  אזוי  האמיתית  חכמה  די  אויף  געבויעט 
געשריבן  שטייט  עס  און  געזאגט,  האט  ז"ל  אר"י 
אין נאמען פון רבינו מהר"א מגרמייזא בעל הרוקח 
זצ"ל אז די פיוטים זענען בקבלה איש מפי איש..."

דער פיוט און זיין פארבינדונג 
צום סדר-נאכט

דער  אויף  געזאגט  זענען  פירושים  הונדערטער 
ההגדה,  מפרשי  גדולי  די  פון  כתבם  ומפי  מפיהם 
די  אויף  שרייבט  שטייגער  זיין  לויט  יעדער  ווען 
יעדע  ביי  ערקלערט  און  סדר-נאכט,  די  צו  קשר 
שטיקל אויף וואס דאס איז מרמז לויט זיין פירוש; 
אויף וועמען איז מרמז דער ציג און אויף וועמען 
דער  איז  ווער  און  הונט  דער  איז  ווער  קאץ,  דער 
שטעקן, און אזוי ווייטער ביז 'ואתא הקדוש ברוך 

הוא'.
די  אראפברענגען  מיר  וועלן  ראם  קורצע  די  אין 
הויפט געדאנק פון דער פיוט און זיין פארבינדונג 

צו די סדר-נאכט, לויט עטליכע פון די מפרשים:
רבי ר' יהונתן אייבשיץ האט געשריבן א עקסטערן 
חיבור אויף דעם פיוט מיטן נאמען 'מאמר יהונתן' 
וואו דארט טייטש ער אז דער פיוט איז א רמז אויף 
די גלות'ן וואס די אידן זענען אריבער; אידן ווערן 

אנגערופן 'גדי', און זייער ערשטע גלות איז געווען 
אנגערופן  ווערט  וואס  פרעה  אונטער  מצרים  אין 
"חתול  א):  יג  (הוריות  זאגן  חז"ל  ווייל   – 'שונרא' 
אינו מכיר את קונו", און אויך פרעה האט געזאגט 
(שמות ה ב): "מי ה' אשר אשמע בקולו". דער פיוט 
איז מרמז ווייטער אויף די פארשידענע גלות'ן און 
צו  ביז  אריבער  גייען  אידן  די  וואס  שוועריקייטן 
הקב"ה  וועט  דעמאלטס  וואס  שלימה  גאולה  די 

שחט'ן דעם מלאך המות.
רבי טעבעלי באנדי פון פראנקפורט ערקלערט אז 
דער פיוט איז ווי א ווערטער-אויסטויש צווישן די 
געהאלטן  האבן  מצרים  די  מצריים;  די  און  אידן 
טענה'ען  אידן  די  און  אפגאט,  זייער  פאר  ציג  די 
דינען  געדארפט  זיי  וואלטן  שיטה  זייער  לויט  אז 
דעם קאץ, ווייל ער קען זיך שטארקן אויף די ציג 
און אים אויפעסן. אין ענדע נעמען עס די מצריים 
אן, אבער דעמאלטס קומען די אידן און טענה'ען, 
ער  וואס  הונט  דעם  דינען  זיי  דארפן  אזוי  אויב 
פארציקט דעם קאץ. און אזוי שילדערט ווייטער 
אז  מסקנא  ריכטיגע  די  ביז  ויכוח  די  פיוט  דער 
נאר  באשעפעניש,  שום  קיין  דינען  נישט  מ'טאר 
הקב"ה אליין (הגש"פ עם פירוש רבי טעבעלי באנדי). 

איז  פיוט  דער  אז  ערקלערט  סופר'  'חתם  דער 
פארפאסט אקעגן דעם קרבן פסח און קרבן חגיגה 
פסח  קרבן  דער  כדי  צוזאמען  מקריב  מ'איז  וואס 
זאל מען עסן על השובע (פסחים סט ב), וועגן דעם 
איז געדאפלט דער לשון: "חד גדיא חד גדיא". אין 
די פארזעצונג איז דער פייטן מרמז אויף די דינים 
פון די קרבן; 'חוטרא' און 'נורא' זענען א משל אויף 
און  מזבח,  אויפן  פייער  די  און  המערכה  עצי  די 
אויף דעם וועג ציט זיך דער גאנצער פיוט, ביז זיין 
אויספיר אז מיר ווארטן שוין אויף דער צייט וואס 
קטרוג  זיין  וואס  שטן  דעם  שחט'ן  וועט  הקב"ה 
דער  וועט  דעמאלטס  און  גאולה,  די  מעכב  איז 
וועלן  מיר  און  ווערן  אויפגעבויעט  המקדש  בית 
בימינו  במהרה  הפסחים  ומן  הזבחים  מן  שחט'ן 

אמן (הגש"פ 'חתם סופר').

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

איז שולדיג:
ערציילונג  די  אין  אריינקלערן  וועלן  מיר  אויב 
'חד גדיא' וועלן מיר זעהן אז דער הונט האט גוט 
געטון מיט דעם וואס ער האט געביסן דעם קאץ 
דער   – אזוי  אויב  ציג,  די  פאר  אנגענומען  זיך  און 
שטעקן איז נישט גערעכט ווען ער האט געשלאגן, 
און די פייער האט אים געדארפט פארברענען. די 
וואסער האבן נישט ריכטיג געטוהן ווען זיי האבן 
פארלאשן דעם פייער, אבער דער אקס האט גוט 
געטון אז ער האט זיי אויסגעטרינקען, דער שוחט 
האט נישט גוט געטון אז ער האט גע'שחט'ן דעם 
רעכט  מיט  האט  המוות  מלאך  דער  און  אקס 
אוועק נעמען זיין נשמה, אויב אזוי פארוואס האט 

הקב"ה אים גע'שחט'ן? 
כדי צו ענטפערן אויף דעם דארפן מיר פרעגן נאך 
א פראגע: פארוואס זענען די מצריים געשטראפט 
באפעל  די  געווען  מקיים  דאך  האבן  זיי  געווארן, 
פון השי"ת (בראשית טו יג) "ועבדום ועינו אותם"...?

נאר די ענטפער אויף דעם איז פארבינדן מיט די 
וואס  די  געשטראפט  ווערן  פארוואס  ענטפער 
גדיא':  'חד  מעשה  די  ביי  גענומען  טייל  א  האבן 
געדארפט  קאץ  דער  וואלט  אויב  אויך  ווייל 
ציג,  די  אויפעסן  אויפן  שטראף  א  באקומען 
זאל  ער  הונט  פונעם  געבעטן  האט  ווער  אבער 
איז  עס  קריג?!  פרעמדע  א  אין  אריינמישן  זיך 
צום  פיינטשאפט  אייגענע  זיין  צוליב  אז  קלאר 
שטראפן,  צו  אים  צוגעכאפט  זיך  ער  האט  קאץ 
און לויט דעם איז פארענטפערט דעם גאנצן סדר 
ביזן ענדע פון דעם פיוט. מיט דעם וועט מען אויך 
פארשטיין פארוואס די מצרים זענען געשטראפט 
איז  אותם"  ועינו  "ועבדום  גזירה  די  ביי  געווארן: 
נישט באשטימט געווארן וועלעכע פאלק זאל עס 
אויספירן, נאר די מצרים צוליב זייער פיינטשאפט 
דעם  וועגן  אויסצופירן,  עס  באשלאסן  זיי  האבן 
קומט זיך זיי א שטראף ('אורח חיים' [ל'בן איש חי'] 

על הגש"פ).

געדאנקען לויט די סדר
תעתענה אמונים  פון דאווענען

פיוט

געעעדדא
א וועכנטליכע ערציילונג ם  פפפוןן

אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

ס

די ערציילונג
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