
ַסח ל ּפֶ ָדה ׁשֶ ַהּגָ

בס"ד

ְיהּוִדי ַמְקִּדים ְּתׁשּוָבה ִלְׁשֵאָלה
"ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִדי ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְּבַאְרָעא ְדִמְצָרִים"

ִהֵּנה ְּבעֹוד ֶרַגע ָקט ַיֲעמֹד ַהֵּבן ְוַיְקֶׁשה: "ָמה – ִנְׁשַּתָּנה 
ָאנּו  ַהֵּלילֹות  ֶׁשְּבָכל  ַהֵּלילֹות,  ִמָּכל  ַהֶּזה  ַהַּלְיָלה 
אֹוְכִלים ָחֵמץ ּוַמָּצה, ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלֹו ַמָּצה?" ַמּדּוַע 
ְּכָבר ַעָּתה ָאנּו ַמְקִּדיִמים ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ְלָכ ְּבָאְמֵרנּו 
ַה'ֶּלֶחם-עִֹני'  ֶׁשֶּזהּו  ִמְּפֵני  ַהַּמָּצה  ֶאת  אֹוְכִלים  ָאנּו  ִּכי 

ֶׁשָאְכלּו ֲאבֹוֵתינּו ְּבִמְצַרִים?
אץ- ִמׁשָּ מֹוְסקֹוִביץ  ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר  ֵּבֵאר 

ִויִליַאְמְסּבּוְרג: 
ָאֵכן, ָּכ ְּבִדּיּוק הּוא ַהֵּסֶדר ַהָּנכֹון. ְיהּוִדי ֵאינֹו ַמְקֶׁשה 
הּוא  ְּבֶטֶרם  ּוִמְצוֹות  ּתֹוָרה  עֹל  ַקָּבַלת  ְּבִעְנַין  ֻקְׁשָיה 
ַאף  ֶׁשָּמִצינּו  ָמה  ְּכֵעין   .ְלָכ ַהְּתׁשּוָבה  ֶאת  יֹוֵדַע 
ִּכי  קֹוְבִעים  ָאנּו  ֶׁשְּתִחָּלה  ֵּכאֵקינּו",  "ֵאין  ִּבְתִפַּלת 
"ֵאין ֵּכאֵקינּו!" ְוַרק ְלַאַחר ֶׁשְּיִדיָעה זֹו ָקְנָתה ְׁשִביָתה 

ִּבְלָבֵבנּו ָאנּו ׁשֹוֲאִלים: "ִמי ֵּכאֵקינּו?"
'ָמה  ְּבֻקְׁשיֹות  ָאנּו  ּפֹוְתִחים  ֶטֶרם  ַהֶּזה,  ַּבַּלְיָלה  ַאף 
"ָהא  ּוְלַהְכִריז:  ְלַהְקִּדים  ָעֵלינּו  ׂשּוָמה  ִנְׁשַּתָּנה?', 
ַעל  ְמַקְּבִלים  ָאנּו  ִּכי  ְלהֹוִדיַע   ּוְבָכ ַעְנָיא",  ַלְחָמא 
ְוָאנּו  ִּפְקּפּוק,  ָּכל  ְלא  ַהּתֹוָרה  ִמְצוֹות  ֶאת  ַעְצֵמנּו 
אֹוְכִלים ַמּצֹות ַּבַּלְיָלה ְּכִפי ֶׁשִהְצַטֵּוינּו – ֵזֶכר ִליִציַאת 
ִמְצַרִים. ַרק ְלַאַחר ֶׁשִּבַּסְסנּו ַהָּכָרה זֹו ְּבִלֵּבנּו, ְיכֹוִלים 

ָאנּו ָלֶגֶׁשת ְוָלדּון ְּבַהְרָחָבה ַעל ִעְנָין ֶזה.
 הגש"פ 'ִהְתַקֵּדׁש ַהַחג' עמ' פב

ִכיָנה ׁשֹוָרה ְּב'ָכל ִּדְצִריך' ַהּׁשְ
ָּתא  ָנה ַהָּבָאה ְּבַאְרָעא ְדִיְשָׂרֵאל, ָהַשׁ "ָהַׁשָּתא ָהָכא, ְלָשׁ

ָנה ַהָּבָאה ְּבֵני חֹוִרין" ַעְבֵדי, ְלָשׁ
ְצָרָכיו  ַהּׁשֹוֵאל  "ָּכל  ִּכי:  ב)  יב  (ַׁשָּבת  ָאְמרּו  ֲחָכֵמינּו 
ֵרת ִנְזָקִקין לֹו [ְלַהְכִניס  ְּבָלׁשֹון ֲאַרִּמי – ֵאין ַמְלֲאֵכי ַהּׁשָ
ֵרת ַמִּכיִרין ְּבָלׁשֹון  ְּתִפָּלתֹו ִלְפֵני ה'], ֶׁשֵאין ַמְלֲאֵכי ַהּׁשָ
ְּבֵסֶדר  ָהִראׁשֹוָנה  ַהַּבָּקָׁשה  ֵּכן  ִאם  ַמּדּוַע  ֲאַרִּמי". 

ַהַהָּגָדה ֶנֱאֶמֶרת ְּבָלׁשֹון ֲאָרִמית? 
שָכר ּדֹב ִמֶּבעְלז:  ֵּבֵאר ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ִיּשָׂ

ִכיָנה ׁשֹוָרה, ְּכגֹון  ָאְמרּו ֲחָכִמים (ָׁשם) ֶׁשְּבָמקֹום ֶׁשַהּׁשְ
"ְלַמְעָלה ְמַרֲאׁשֹוָתיו ֶׁשל חֹוֶלה", ָיכֹול ָאָדם ְלִהְתַּפֵּלל 
ׁשֹוָרה  ִכיָנה  ַהּׁשְ ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ְלִפי  ֲאָרִמית,  ְּבָלׁשֹון  ַאף 
ֵרת ֶׁשַּיְכִניסּו ֶאת  ַּבָּמקֹום ֵאין הּוא ָזקּוק ְלַמְלֲאֵכי ַהּׁשָ
ְּתִפָּלתֹו. ְלִפיָכ ַאף ַעָּתה, ְלַאַחר ֶׁשִהְזַמּנּו ֶאת ָהֲעִנִּיים 
ְלִהְתָאֵרַח ַעל ֻׁשְלָחֵננּו ְּבַהְכִריֵזנּו: "ָּכל ִּדְצִריך ֵייֵתי 

ֶׁשֵּכן  ֲאָרִמית,  ְּבָלׁשֹון  ְלִהְתַּפֵּלל  ָאנּו  ְיכֹוִלים  ְוִיְפַסח", 
ִכיָנה ְּבֵביֵתנּו. ְּכַמֲאַמר ֲחָכִמים (ויק"ר  ֵמַעָּתה ׁשֹוָרה ַהּׁשְ
 ָּברּו ְוַהָּקדֹוׁש   ,ִּפְתֲח ַעל  עֹוֵמד  ַהֶּזה  "ֶהָעִני  ט):  לד 
הּוא עֹוֵמד ַעל ְיִמינֹו ִּדְכִתיב (ְּתִהִּלים קט לא): 'ִּכי ַיֲעמֹד 

הגש"פ 'ְׂשֵדה צִֹפים' עמ' מגִליִמין ֶאְביֹון'". 

'ָקרֹוב ה' ְלִנְׁשְּבֵרי ֵלב ְוֶאת ַּדְּכֵאי רּוַח יֹוִׁשיַע'
ַתח לֹו" אֹול ַאתְּ פְּ ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלְשׁ "ְוֶשׁ

ַה'ִּתְפֶאֶרת  ַּבַעל  ֵמַרדֹוְמְסק,  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ַחְדרֹו  ֶאל 
ְׁשמֹה', ִנְכַנס ְיהּוִדי ֶׁשָעַסק ְּבִמְסָחר ְוִנְקַלע ִלְקָׁשִיים 
ָהַרִּבי:  ְׁשָאלֹו  ּוְבָרָכה.  ֵעָצה  ְלַבֵּקׁש  ְּכֵדי  ְּבִמְסָחרֹו, 
"ַמּדּוַע ֵאיְנ לֹוֵקַח ְסחֹוָרה ְּבַהָּקָפה?" ִהְׁשִּפיל ַהּסֹוֵחר 
ַמָּבטֹו ְוֵהִׁשיב: "ַהּכֹל מּוָדִעים ְלַמָּצִבי ַהַּכְלָּכִלי ְוֵאיָנם 

מּוָכִנים ָלֵתת ִלי ְסחֹוָרה ְלא ַּתְׁשלּום".
ָהַרִּבי  ֶנֱאַנח  ַהּסֹוֵחר  ֶׁשל  ֶהָעגּום  ַמָּצבֹו  ְלֶׁשַמע 
ְּבִהְׁשַּתְּתפּות, ְוַאַחר ָאַמר: "ֲהא ָעֶלי ֶנֱאָמר ַּבַהָּגָדה: 
ִלְׁשאֹל  ִמִּמי  ִלי  ֶׁשֵאין  ִמי   – ִלְׁשאֹל'  יֹוֵדַע  'ְוֶׁשֵאינֹו 
ִּבְכבֹודֹו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש   – לֹו'  ְּפַתח  'ַאְּת  ְוִלְלוֹות, 

ּוְבַעְצמֹו ִיְפַּתח לֹו ֶאת אֹוָצרֹו ַהּטֹוב...
ְּכִדְבֵרי ָהַרִּבי ֵּכן ָהָיה. ֵמאֹותֹו יֹום ָוֵאיָל ֵהֵחּלּו ֲעָסָקיו 
ְלַמֲעָמדֹו  ָחַזר  ְמֵהָרה  ְוַעד  ּוְלִהְׁשַּתֵקם,  ְלִהְתרֹוֵמם 

'ִנְפְלאֹות ַהִּתְפֶאֶרת ְׁשמֹה' אֹות קנאָהִראׁשֹון.

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

ֵקְרָבנּו ַהָּמקֹום ַלֲעבָֹדתֹו"
ֵקְרָבנּו  'ְוַעְכָׁשו  לֹוַמר:  יֹוֵתר  ָהָיה  ַמְתִאים  ִלְכאֹוָרה 
ַּבָּלׁשֹון:  ַהַהָּגָדה  ַּבַעל  ָנַקט  ַמּדּוַע  ְלָעְבדֹו',  ַהָּמקֹום 

'ַלֲעבֹוָדתֹו'?
ָּדַרׁש ַה'ֲחַתן סֹוֵפר':

'ֲעבֹוָדה'. ֶׁשָּכ ָּדְרׁשּו  ַהְּתִפָּלה ְמֻכָּנה ִּבְלׁשֹון ַהּתֹוָרה: 
ֲחָכִמים (ַּתֲעִנית ב א) ֶאת ַהָּפסּוק (ְּדָבִרים יא יג): "ְלַאֲהָבה 
ִהיא  "ֵאיזֹו  ְלַבְבֶכם";  ְּבָכל  ּוְלָעְבדֹו  ֱאֵקיֶכם  ה'  ֶאת 
ֵּכן  ִאם  ְּתִפָּלה".  זֹו  אֹוֵמר  ֱהֵוי   – ַּבֵּלב  ֶׁשִהיא  ֲעבֹוָדה 
ַלֲעבֹוָדתֹו",  ַהָּמקֹום  ֵקְרָבנּו  "ְוַעְכָׁשו  ְּבָאְמֵרנּו:  ֵאפֹוא, 
אֹוָתנּו  ּכֹוֵלל   ִיְתָּבַר ֶׁשַהּבֹוֵרא   ָּכ ַעל  ָאנּו  מֹוִדים 
ז  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  ַּכּמּוָבא  ִּבְתִפָּלתֹו,  ַהְינּו  'ַּבֲעבֹוָדתֹו', 
א) ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִמְתַּפֵּלל ְּבָכל יֹום: "ְיִהי ָרצֹון 
ַעל  ַרֲחַמי  ְוָיגֹּלּו  ַּכֲעִסי,  ֶאת  ַרֲחַמי  ֶׁשִּיְכְּבׁשּו  ִמְּלָפַני 
ִמּדֹוַתי, ְוֶאְתַנֵהג ִעם ָּבַני ְּבִמַּדת ַרֲחִמים, ְוֶאָּכֵנס ָלֶהם 

ִלְפִנים ִמּׁשּוַרת ַהִּדין". 
ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח 'ֲחַתן סֹוֵפר' ַּבְּפִתיָחה

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

רי

ני ּפְ ם

יִרים'  ִ יר ַהּשׁ 'ׁשִ ִרְמֵזי ָאֵמן ּבְ
ֶאת  ִלְקרֹא  ה  ַמֲעֹשֶ ְוַאְנֵׁשי  ֲחִסיִדים  ְּבֶקֶרב  ָנפֹוץ  ִמְנָהג 
יִרים' ְּבֵליל ַהֶּפַסח ְלַאַחר ִסּיּום ַה'ֵּסֶדר'  ְמִגַּלת 'ִׁשיר ַהּׁשִ
ִנְפָלִאים  ְרָמִזים  יּוְבאּו  ְלַהָּלן  ָועֹוד).  תז  ְּפָסִחים  (ְׁשָל"ה 
ָאֵמן: ֲעִנַּית  ַמֲעַלת  ּגֶֹדל  ַעל  יִרים  ַהּׁשִ ִׁשיר  ִמְּפסּוֵקי 

ַחר ְמָקְרבֹות ַלה' ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
"ָמְׁשֵכִני ַאֲחֶרי ָּנרּוָצה ֱהִביַאִני ַהֶּמֶל ֲחָדָריו" (שה"ש א ד)
"ָמְׁשֵכִני ַאֲחֶרי ָּנרּוָצה" – ָראֵׁשי ֵּתבֹות: 'ָאֵמן'. ֶרֶמז 
ְלִהְתָקֵרב  ָהָאָדם  ֶאת  מֹוֶׁשֶכת  ָאֵמן  ֶׁשֲעִנַּית   ְלָכ
 ְוָלרּוץ ַאֲחָריו, ְוַאף ְל: "ֱהִביַאִני ַהֶּמֶל ם ִיְתָּבַר ְלַהּׁשֵ
ם ִיְתָּבַר ִמּתֹו ַחְדֵרי ִלּבֹו  ֲחָדָריו" – ַלֲעבֹד ֶאת ַהּׁשֵ
ב):  נג  (ְּבָרכֹות  ְּבאֹוְמָרם  ֲחָכִמים  ַּכָּוַנת  ְוזֹוִהי  ְּפִניָמה. 
"ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר" – ָהעֹוֶנה ָאֵמן 

 .ִמְתַעֶּלה ְלַמְדֵרָגה יֹוֵתר ְּגדֹוָלה ִמַּמְדֵרַגת ַהְּמָבֵר
'ִּדְבֵרי ּתֹוָרה' [ְל'ִמְנַחת ֶאְלָעָזר' ִמּמּוְנַקאְטׁש] מהד' ט אֹות יח

ֶׁשָהאֹוִתּיֹות  ָהֻעְבָּדה  ִּכי  ְולֹוַמר  ְלהֹוִסיף  ֶאְפָׁשר 
ִנּיֹות ַּבֵּתבֹות: "ָמְׁשֵכִני ַאֲחֶרי ָּנרּוָצה" ֵהן 'ַׁשַחר',  ַהּׁשְ
רֹוֶמֶזת ַלַּמֲעָלה ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשֵּיׁש ַלֲעִנַּית ָאֵמן ִּבְתִחַּלת 

ַחר ְּכִמְנַהג ַהַּקְדמֹוִנים. ַהּיֹום ַאַחר ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
יִרים א ד  ְרֵאה 'ֵעיֵני ָהֵעָדה' ִׁשיר ַהּׁשִ

ְּבׁשּוְב ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים. ָאֵמן.
ָּתׁשּוִרי  ָּתבֹוִאי  ִמְּלָבנֹון  ִאִּתי  ַּכָּלה  ִמְּלָבנֹון  "ִאִּתי 
ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה ֵמרֹאׁש ְׂשִניר ְוֶחְרמֹון ִמְּמעֹנֹות ֲאָריֹות 

ֵמַהְרֵרי ְנֵמִרים" (שה"ש ד ח)
"ֲאָריֹות  ַּבֵּתבֹות:  ַלְּגֻאָּלה,  ַהִּמְתַיֵחס  ַהָּפסּוק  ִסּיּום 
ְמַלְּמֵדנּו  'ָאֵמן',  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי   – ְנֵמִרים"  ֵמַהְרֵרי 
ְּבָיֵמינּו,  ִּבְמֵהָרה  ְּבִיְׂשָרֵאל  ִלְׁשּכֹן  ָּתׁשּוב  ִכיָנה  ֶׁשַהּׁשְ

ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן ְּבָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ּוְבָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות.
'ַנַחל ֶאְׁשּכֹול' [ַלִחיָד"א] שה"ש ד ח

ֶאְפָׁשר ְלהֹוִסיף ְוִלְדֹרׁש ַעל ָּפסּוק ֶזה ִּכי א ְלִחָּנם 
ִנְרְמָזה ֲעִנַּית ָאֵמן ַּבֵּתבֹות: "ִמְּמעֹנֹות ֲאָריֹות ֵמַהְרֵרי 
ְנֵמִרים", ֶׁשֵּכן ֵיׁש ְּכִאּלּו ַהִּמְתַּבְּיִׁשים ְלָבֵר ְּבקֹול אֹו 
ֶׁשַעל  ִלְלֹמד  נּוַכל  ֶזה  ּוִמָּפסּוק  ְּבקֹול,  ָאֵמן  ַלֲענֹות 
ָאֵמן  ַלֲענֹות  ַּכָּנֵמר,  ְוַעז  ַּכֲאִרי  ִּגּבֹור  ִלְהיֹות  ָהָאָדם 

ּוְלַזּכֹות ֶאת זּוָלתֹו ַּבֲעִנַּית ָאֵמן. 
יֹו"ר 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ָהַרב ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין

ַסח ל ּפֶ ָדה ׁשֶ 376ַהּגָ תשפ"א

ַחר ְּבַחְברּוָתא – ִמְנַהג ִיְׂשָרֵאל ָקדּום. ִּבְרכֹות ַהּׁשַ

ִוי' ִזיָע"א  ֶבט ַהּלֵ ַעל 'ׁשֵ ל ּפֹוֵסק ַהּדֹור ָמָרן ּבַ ִהּלּוָלא ׁשֶ ֶדר, ָיחּול יֹוָמא ּדְ ֵליל ַהּסֵ ּבְ
א ָהאֵֹמן ֶאת ַהּיֵֹנק.  ר ִיּשָׂ ֲאׁשֶ ֵני ֱאמּוִנים' ַעד ָיָמיו ָהַאֲחרֹוִנים ּכַ ֻעּלֹות 'ּבְ ה ֶאת ּפְ ר ִלּוָ ֲאׁשֶ

ֱאלּול תש"ע:  י"ג ּבֶ ם ּבְ ִהְתַקּיֵ ֵני ֱאמּוִנים' ׁשֶ ִכּנּוס 'ּבְ א ּבְ ׂשָ ּנָ ף ׁשֶ ַאּלֵ אֹו ַהּמְ ּשָׂ ן ֶקַטע ִמּמַ ְלַהּלָ
ת  ְרּכַ ְפֵני ּבִ ּלִ ָרכֹות ׁשֶ ם ֶאת ֵסֶדר ַהּבְ ּבּור, ּגַ ּצִ ַחר ּבַ ַ ְרכֹות ַהּשׁ ל ּבִ ָהיּו אֹוְמִרים ֶאת ּכָ ָרֵאל ָקדּום ָהָיה, ׁשֶ ִמְנַהג ִיׂשְ
א ֲחָדא, ָהֶאָחד ְמָבֵרְך ַוֲחֵברֹו עֹוֶנה ַאֲחָריו  ַצְוּתָ ָרכֹות ּבְ ָהל ְמָבְרִכים ַהּבְ ל ַהּקָ ְכִוי ִביָנה' ָוֵאיָלְך. ְוָהיּו ּכָ 'ַהּנֹוֵתן ַלּשֶׂ
קּופֹות ָהַאֲחרֹונֹות,  ּתְ ח ּבַ ּכַ ּתַ ְרכֹוָתיו. ִמְנָהג ֶזה ִנׁשְ ֵנהּו עֹוֶנה ַעל ּבִ ִפים, ֶזה ְמָבֵרְך ּוִמׁשְ ְך ָהיּו ִמְתַחּלְ ָאֵמן, ְוַאַחר ּכָ
ק  תֹו ְלַחּזֵ ְפֻעּלָ ים, ּבִ ל ִזּכּוי ָהַרּבִ ים ׁשֶ ֵעץ ַהַחּיִ ֵטיין ָהי"ּו, ָזָכה ֶלֱאחֹז ּבְ י ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשׁ ִויִדיֵדנּו ֶהָחׁשּוב ַרּבִ
דּום". ָכחּום ְוָחְזרּו ְוִיּסְ ת קד א): "ׁשְ ּבָ ְבִחיַנת (ׁשַ ד ֵמָחָדׁש ִמְנָהג ָקדּום ֶזה, ּבִ ת ָאֵמן, ּוִבְרצֹונֹו ְלַהֲחיֹות ּוְלַיּסֵ ֲעִנּיַ

     "בֵּית
     הַלֵּוִי
ּ    בָּרְכו
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ָּגדֹול ֵמַרָּבן ָהָיה ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון ִמְּבִריְסק, 
ַרִּבי מֶֹׁשה ְיהֹוֻׁשַע ֵליּב ִּדיְסִקין, ְּבֶקֶרב ְיהּוֵדי 
ְירּוָׁשַלִים ֶׁשל ַמְעָלה, ְּבאֹוָתם ָיִמים ְרחֹוִקים 
ֶׁשל ִלְפֵני ְלַמְעָלה ִמֵּמָאה ָׁשָנה. ָּכל ְּתנּוָעה 
 ֶׁשּלֹו ָהְיָתה ְּבֵעיֵניֶהם ּתֹוָרה ְׁשֵלָמה, ּוִמּתֹו
ִּתֵּלי  ְלהֹוִציא  ָהָיה  ִנָּתן  ַהְּמדּודֹות  ִמּלֹוָתיו 

ִּתִּלים ֶׁשל ֲהָלכֹות.
ֵמַעל ָּכל ֵאּלּו ִצּפּו ַהּכֹל ְלִבְרָכתֹו. ַהַּמֲהִרי"ל 
ְלתֹוָרה  קֶֹדׁש  ָהָיה  ְּבַחָּייו  ֶרַגע  ֶׁשָּכל 
ָקָהל  ְלַקֵּבל  ַמְרֶּבה  ָהָיה  א  ְוַלֲעבֹוָדה, 
ּוְלָבֵר. ְוַכֲאֶׁשר ֵאי ִמי ָזָכה ְלִהְתָּבֵר ִמִּפיו, 
ַמֲאַמר  ֶׁשֵּכן  הּוא,  ַמָּזל  ַּבר  ִּכי  ָיְדעּו  ַהּכֹל 
הּוא   ָּברּו ְוַהָּקדֹוׁש  ּגֹוֵזר  "ַצִּדיק  ַהְּגָמָרא 

ֲהִרי"ל ְּבָכל ָּתְקּפֹו. ְמַקֵּים" ִהְתַקֵּים ּבֹו ַּבמַּ
ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי ָּדִוד ַּבֲהָר"ן א ִהְתַּפֵּלא 
ֶׁשל  ִּבּתֹו  ַהַּצֶּדֶקת,  זּוָגתֹו  ַּכֲאֶׁשר  ֵאפֹוא, 
ְׁשֶלִזיְנֶגר  יֹוֵסף  ֲעִקיָבא  ַרִּבי  ַהּנֹוָדע  ַהָּגאֹון 
ַּבֲעדֹו  ְלַהְפִציר  ֵהֵחָּלה  ָהִעְבִרי',  'ֵלב  ַּבַעל 
ִּכי ִיָּכֵנס ִעם ְּבָנם ַהָּקָטן ְוַהְּמחֹוָנן ַזְלָמְנֶק'ה, 
ַרּבֹו  ֶאל  ָׁשִנים,  ֵּתַׁשע  לֹו  ָמְלאּו  ַעָּתה  ֶׁשֶּזה 
ְלִיְרַאת  ֶׁשִּיְזֶּכה  ֶׁשְּיָבְרֵכהּו  ְּכֵדי  ַהַּמֲהִרי"ל 
ְלֶרַגע  ָחַׁשב  א  ָּדִוד  ֶׁשַרִּבי  ֶאָּלא  ָׁשַמִים. 
ַלֲעׂשֹות  ְמֻסָּגל  "ֵאיִני  ְלַבָּקָׁשָתּה;  ְלֵהָענֹות 
ַהָּגאֹון  ֶאל  "ְלִהָּכֵנס  ָאַמר,  הּוא  זֹאת", 
ְּבָרָכה  ְלַבֵּקׁש  ְּכֵדי  ַרק   ,ָּכ ְסָתם  ִמְּבִריְסק 
ֲעבּור ַהֶּיֶלד, ֵאין ֶזה ָּדָבר ָּפׁשּוט ְּכִפי ֶׁשהּוא 
ְלזּוָגתֹו,  ָּדִוד  ַרִּבי  ִהְסִּביר   ,"ְּבֵעיַנִי ִנְרֶאה 
ִמְּלִהָּכֵנס  ִנְרָּתִעים  עֹוָלם  ְּגדֹוֵלי  ֲאִפּלּו  "ֵהן 
 ֶאל ֵּבית ָהַרב, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ַאְבֵר

ָצִעיר ָּכמֹוִני..."
ֶאָּלא ֶׁשֶהְסֵּבָריו ַהְּמֻלָּמִדים ֶׁשל ַרִּבי ָּדִוד א 
ִהִּניחּו ֶאת ַּדְעָּתּה ֶׁשל ַרְעָיתֹו ְּכָלל. ַאְדַרָּבה, 
ֶאת  ִהְגִּביָרה  ִהיא   ָּכ ֵסרּובֹו,  ֶׁשָּגַדל  ְּכָכל 
ַהְפָצרֹוֶתיָה ִלְפֵני ַּבֲעָלּה ִּכי ַיְכִניס ֶאת ַהֶּיֶלד 
ֶאת ֵּבית ָהַרב ִויַזֵּכהּו ִּבְבָרָכה ֶׁשִּיְגַּדל ַּבּתֹוָרה 
ֶׁשּמֹוָרא  ָּדִוד,  ֶׁשַרִּבי  ֶאָּלא  ָׁשַמִים.  ּוְבִיְרַאת 
ְמֻסָּגל  ָהָיה  א  ְּבֵעיָניו  ָּגדֹול  ָהָיה  ַרּבֹו 

ְלֵהָענֹות ְלַהְפָצרֹוֶתיָה.
ַהְּטָרדֹות  ֵחֶרף  ַהֶּפַסח.  ַחג  ּוָבא  ָאָתא 
ָהַרּבֹות ֶׁשָהיּו ָלַרָּבִנית ַּבֲהָר"ן ַּבֲהָכנֹות ַלַחג, 
ַּבֲעָלּה  ִלְפֵני  ִמְּלִהְתַחֵּנן  ִהיא  ִהְרְּפָתה  א 
ִעם  ְוִיָּכֵנס  ְלַבָּקָׁשָתּה  ֵיָעֵתר  ִּכי  ִּבְדָמעֹות 
 ְּבָנם ֶאל ַחְדרֹו ֶׁשל ָהַרב ְּכֵדי ֶׁשְּיָבְרֵכהּו. ַא
ַרִּבי ָּדִוד א ָהָיה ְמֻסָּגל ַלֲעׂשֹות זֹאת ְּבׁשּום 

ָּפִנים, ְוהּוא ֶנֱאַלץ ְלָהִׁשיב ָּפֶניָה ֵריָקם.
ֶׁשִּדְמעֹוֶתיָה  ַהְּמסּוָרה  ָהֵאם  ָרֲאָתה  ַּכֲאֶׁשר 
ְּפֻעָּלָתם,  ֶאת  ּפֹוֲעִלים  ֵאיָנם  ְוַתֲחנּוֶניָה 
ִהיא  ְמֻתְחֶּכֶמת;  ַּתְחּבּוָלה  ִלְנקֹט  ֶהֱחִליָטה 
ַלֲחטֹף  לֹו  ְוָיֲעָצה  ַהָּקָטן  ְלַזְלָמְנֶק'ה  ָּפְנָתה 
ָאִביו,  ֶׁשל  ָהֲאִפיקֹוָמן  ֶאת  ַהֵּסֶדר  ְּבֵליל 
ְוא ְלַהְחִזירֹו ַעד ֶׁשַּיְבִטיַח לֹו ֶׁשִּיַּקח אֹותֹו 
ֶאת  ְלַקֵּבל  ֶׁשִּיְזֶּכה  ְּכֵדי  ִמְּבִריְסק  ָהַרב  ֶאל 

ִּבְרָכתֹו.
ָעָׂשה ַזְלָמְנֶק'ה ְּכִדְבֵרי ִאּמֹו. ְּבָׁשָעה ֶׁשָאִביו 
ָהָיה ָאחּוז ַׂשְרַעֵּפי קֶֹדׁש ְּבַקְּימֹו ִמְצַות ֲעֵׂשה 
ַזְלָמְנֶק'ה  ִנַּגׁש  ִמְצַרִים,  ְיִציַאת  ִסּפּור  ֶׁשל 
ַּבָּלאט ְוָחַטף ֶאת ָהֲאִפיקֹוָמן ַּכָּנהּוג. ַּכֲאֶׁשר 
ִהִּגיָעה ְׁשַעת ֲאִכיַלת ָהֲאִפיקֹוָמן נֹוַכח ַרִּבי 
ָּדִוד ִלְראֹות ֶׁשָהֲאִפיקֹוָמן ִנְלַקח ִמֶּמּנּו. הּוא 
ְמִחיר  ִמֶּמּנּו  ִיְדרֹׁש  ֶׁשְּבנֹו  ְלֶרַגע  ָחַׁשב  א 
ּכֹה ָיָקר ְּתמּוָרתֹו. ַרִּבי ָּדִוד ִנָּסה ְלַהִּסיַח ֶאת 
ַּדַעת ְּבנֹו ְּבַהְבָטחֹות ׁשֹונֹות ּוְמֻׁשּנֹות, אּוָלם 

ַהֶּיֶלד ָׁשַמר ַעל ִמְצַות ִאּמֹו ְוִהְתַעֵּקׁש.
ְזַמן  סֹוף  ַלֲחצֹות,  ְקרֹוָבה  ָהְיָתה  ָעה  ַהּׁשָ
ְּבֵרָרה  ְּבֵלית  ַּכֲאֶׁשר  ָהֲאִפיקֹוָמן,  ֲאִכיַלת 
ָנַתן  ְּבֶטֶרם  ַהֶּיֶלד.  ִלְדִריַׁשת  ָּדִוד  ַרִּבי  ִנְכַנע 
ֶאת ִאּׁשּורֹו ִהְתַנֵּצל ִּכי ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְבִטיַח 
ְלַהְכִניסֹו ֶאל ָהַרב, אּוָלם ִהְבִטיַח ְלִהְׁשַּתֵּדל 

ְּבָכל ִמְרצֹו.
ִסּיּום  ִעם  ַהּמֹוֵעד,  חֹל  ֶׁשל  ִראׁשֹון  ְּביֹום 
ְּתִפַּלת מּוָסף ִנַּגׁש ַהֶּיֶלד ְלָאִביו ְוִהְזִּכיר לֹו 

ִּכי ַהּיֹום הּוא מֹוֵעד ִּפְרעֹון ַהַהְבָטָחה. ַרִּבי 
ָּדִוד ִהְסִּכים, ְוַהֶּיֶלד א ָיַדע ֶאת ַנְפׁשֹו ֵמרֹב 
ִלְרקֹד  ַהֶּיֶלד  ֵהֵחל  ַהַּבְיָתה  ְּבׁשּוָבם  אֶֹׁשר. 
ְּבִׂשְמָחה ּוְבִהְתַרְּגׁשּות, ְוָכל ַהַּבִית ִהְתַמֵּלא 

ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה.
ָּדִוד  ַרִּבי  ָאַחז  ַהַּמְתִאיָמה,  ָעה  ַהּׁשָ ְּבַהִּגיַע 
ְּבָידֹו ֶׁשל ְּבנֹו ְוָיָצא ִמן ַהַּבִית, ַּכֲאֶׁשר ֵמֵעֶבר 
ְמַרֲחׁשֹות  ְׂשָפֶתיָה  ִאּמֹו,  נֹוְתָרה  ַלֶּדֶלת 
ָרצֹון  ְׁשַעת  ַהּזֹאת  ָעה  ַהּׁשָ ֶׁשְּתֵהא  ְּתִפָּלה 
ְמַעֵּכב  ָּכל  ָחִליָלה  ִיְהֶיה  א  ְוִכי  ְוַרֲחִמים, 

ַלְּבָרָכה.
ר  ַהְּמֻאּׁשָ ּוְבנֹו  ַהָּיֵרא  ָהָאב  ַיְחָּדו  ָצֲעדּו 
ִּנְרָאה  ַּבִּסְמָטה ַהּמֹוִביָלה ֶאל ֵּבית ָהַרב, ּוִמּׁשֶ
ְוִאּלּו  ַהֶּיֶלד,  ֶׁשל  ָּפָניו  ָזֲהרּו  ֵמָרחֹוק  ַהַּבִית 

ַרְגָליו ֶׁשל ָאִביו ֵהֵחּלּו ִלְרעֹד.
ֵהִציץ  ָהַרב,  ֶׁשל  ַחְדרֹו  ֶּדֶלת  ֶאל  ְּבַהִּגיָעם 
ָראּו  ְוִהֵּנה  ַהֶּדֶלת,  ֲחִריץ   ֶּדֶר ְּפִניָמה  ָהָאב 
ְּבִבְגֵדי  ָלבּוׁש  ִמְּבִריְסק,  ָהַרב  ֶאת  ֵעיָניו 
ְמִפיקֹות  ּוָפָניו  קֶֹדׁש  ְּבַׂשְרַעֵּפי  ָאחּוז  ַחג, 
ֵהֵסּבּו  ֻׁשְלָחנֹו  ְסִביב  ָטֳהָרה.  ֶׁשל  זַֹהר 
זֹוֶנְנֶפְלד,  ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי  ַּתְלִמיָדיו,  ְּגדֹוֵלי 
ִמְּגדֹוֵלי  ְועֹוד  ַׁשִּפיָרא  ִמיְכל  ֶהעְרׁש  ַרִּבי 
ּוְבִזיַע,  ְּבֶרֶתת  ָיְׁשבּו  ֻּכָּלם  ְירּוָׁשַלִים. 
קּוַע  ַהּׁשָ ְּבַרָּבם  ָהיּו  ְּתלּויֹות  ְוֵעיֵניֶהם 
ְּבַמְחָׁשבֹות ְּגבֹוהֹות ֲאֶׁשר סֹוָדן ִנְׂשָּגב ֵמֶהם.
ַהַּמְבִהיל,  ַהַּמֲחֶזה  ֶאת  ָּדִוד  ַרִּבי  ִּבְראֹות 
ִנְרַּתע ַלֲאחֹוָריו. הּוא א ָיכֹול ָהָיה ִלְפּתַֹח 
זֹו.  ְקדֹוָׁשה  ְּבָׁשָעה  ּוְלַהְפִריַע  ַהֶּדֶלת  ֶאת 
ָּגַמר  ּוְלַבּסֹוף  ִנְרַּתע,  ְוׁשּוב  ׁשּוב,  ִנָּסה  הּוא 
אֶֹמר ָלׁשּוב ַלֲאחֹוָריו ִּכְלֻעַּמת ֶׁשָּבא, ֵריָקם 
ָלֵצאת,  ּוָפָנה  ַיְלּדֹו  ֶאת  ָנַטל  הּוא  ִמְּבָרָכה. 
ַלֲעמֹד  ְמֻסָּגל  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ֶׁשַהֶּיֶלד  ֶאָּלא 

ָּבַאְכָזָבה ָּפַרץ ִּבְבִכי ַּתְמרּוִרים.
ִמְּבִריְסק  ָהַרָּבִנית  ָיְצָאה  ַהֶּבִכי  ְלֶׁשַמע 
ַהֶּיֶלד  ֶאת  ְלַהְרִּגיַע  ִנְּסָתה  ִהיא  ֵמַחְדָרּה. 
ִמִּמְטָּבָחּה,  ִּפְסִחִּיים  ְּבַמְמַּתִּקים  ַהּבֹוֶכה 
ִנְּסָתה  ְלֵהָרַגע.  ָאָבה  א  ֶׁשַהֶּיֶלד  ֶאָּלא 
ָהַרָּבִנית ְלַהִּציל ִמִּפיו ֶאת ִסַּבת ִּבְכיֹו, אּוָלם 

ַהֶּיֶלד א ָהָיה ְמֻסָּגל ַלֲענֹות.
ְלֵפֶׁשר  ְוִהְתַעְנְיָנה  ְלָאִביו  ָּפְנָתה  ְלַבּסֹוף 
הּוא  ִּכי  ֵהִׁשיב  ָּדִוד  ְוַרִּבי  ַהֶּיֶלד,  ָׁשל  ִּבְכיֹו 
רֹוֶצה ְלִהְתָּבֵר ִמִּפי ָהַרב; "נּו, נּו", ֵהִׁשיָבה 
 ָהַרָּבִנית, "ִאם ְּדָמעֹות ּכֹה ַרּבֹות ְּכָבר ָׁשַפ
ֲאִני  ִלְבָרָכה.  הּוא  ָראּוי  ְּבַוַּדאי   ָּכ ַעל 

ְּבַעְצִמי אֹוִליֵכהּו ֶאל ָהַרב".
ַהְּקדֹוׁשֹות  ָיָדיו  ָהיּו  ְּכָבר  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ֶרגע 
רֹאׁשֹו  ַעל  מּוָנחֹות  ִּדיְסִקין  ַהַּמֲהִרי"ל  ֶׁשל 
"ְיִהי  ְּבחֹם:  ֵּבְרכֹו  ְוהּוא  ַהִּנְרָּגׁש  ַהֶּיֶלד  ֶׁשל 
ַהֶּיֶלד  ְוֶנֱאָמן".  ָיֵרא  ְיהּוִדי  ֶׁשִּתְהֶיה  ָרצֹון 
ַהּנֹוְכִחים  ָהַרָּבִנים  ָּכל  ִעם  ַיַחד  ַהִּנְרָּגׁש, 
ָאִביו  ֶׁשל  ְוֵעיָניו  ָאֵמן,  ְּבַכָּוָנה  ָענּו  ַּבֶחֶדר 

הּוְצפּו ִּבְדָמעֹות.
ְּבקֶֹצר  ָהֵאם  ִהְמִּתיָנה  ְּכָבר  ַהַּבִית  ְּבַחּלֹון 
רּוַח ְלׁשּוָבם ֶׁשל ַזְלָמְנֶק'ה ְוָאִביו, ְמֻצָּיִדים 
ַנִים  ַהּׁשְ ִנְראּו  סֹוף  סֹוף  ַהִּנְכֶסֶפת.  ַּבְּבָרָכה 
ָהֵאם  ּנֹוְכָחה  ּוִמׁשֶּ ַהִּסְמָטה,  ִמְּקֵצה 
ִּכי  ִמָּיד  ֵהִביָנה  ַהּקֹוְרנֹות,  ִּבְפֵניֶהם  ִלְראֹות 
ּתֹוָדה  ָנְתָנה  ְוִהיא  ָמה.  ִהְתַּגּׁשְ ִמְׁשַאְלָּתּה 
ְוַהֵּלל ַלה' ִיְתָּבַר ַעל ֶׁשִּקֵּבל ְּתִפָּלָתּה ּוִמֵּלא 

ֶאת ִמְׁשַאְלָּתּה.
ַהַּמֲהִרי"ל  ֶׁשל  ִּבְרָכתֹו  ִּכי  ְלַצֵּין  ְלמֹוָתר   ַא
ָעָלה  ַהֶּיֶלד  ַּכֲאֶׁשר  ִּבְמלֹוָאּה,  ָמה  ִהְתַּגּׁשְ
ַהִּיְרָאה  ַהּתֹוָרה,  ְּבַמֲעלֹות  ְוִהְתַעָּלה 
 ָּכַאְבֵר נֹוַדע  ֶׁשְּלָיִמים  ַעד  ְוַהְּפִריׁשּות, 
ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ַזְלָמן ַּבהְגָר"ד ַּבֲהָר"ן, ִמְּגדֹוֵלי 
ִּבירּוָׁשַלִים  ַהְּפרּוִׁשים  ַהֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי 

ֶׁשל ַמְעָלה.
ְלָחָנם ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ְירּוָׁשַלִים' עמ' 351 הגש"פ 'ִמּׁשֻ

ְמקֹורֹו ֶׁשל ִּפּיּוט 'ַחד ַּגְדָיא'
ְּבסֹופֹו ֶׁשל ֵליל ַהֵּסֶדר, ַאַחר ַלְיָלה ָארֹ ְוָגדּוׁש 
ְלׁשֹוֵרר  ִיְׂשָרֵאל  נֹוֲהִגים  ּוְבהֹוָדָאה,  ְּבַהֵּלל 
ֶׁשֲאִמיָרָתם  יֹוִמין,  ְוַעִּתיֵקי  ׁשֹוִנים  ִּפּיּוִטים 
ָאִביו,  ֵּבית  ַּכָּמֹסֶרת  ִאיׁש  ְמֻיֶחֶדת,  ִּבְנִעיָמה 

ְמעֹוֶרֶרת ַּגְעּגּוִעים ּוַמְרִטיָטה ָּכל ֵלב.
ִּבְמֻיָחד  ּבֹוֵלט  ֵאּלּו  הֹוד  נֹוָרֵאי  ִּפּיּוִטים  ֵּבין 
ַהִּפּיּוט 'ַחד ַּגְדָיא'. ִּפּיּוט ַעִּתיק ֶזה, ֵיׁש ֶׁשָּכְתבּו 
ֶׁשְּמקֹורֹו ַּבֶּפֶתק ֶׁשָהָיה ָּגנּוז ְּבֵבית ִמְדָרָׁשם ֶׁשל 
ְּגדֹוֵלי ַאְׁשְּכַנז ָּבִעיר ָּגְרַמְיָזא [וֹוְרַמְיָזא] (הגש"פ 
'ַמְרֶּבה ְלַסֵּפר'). ַהִּפּיּוט הּוא ִּכְכַתב ִחיָדה ַהּכֹוֵלל 
ְּבתֹוכֹו סֹודֹות ּוַמְׁשָמֻעּיֹות ֶׁשְּלָעְמָקם ֵאין ֵחֶקר. 
ִּבְמֻכָּון  ִנְכַּתב  ֶזה  ֶׁשִּפּיּוט  ַמְסִּביר  ָהַרְׁשָּב"ץ 
ְלִהְתּבֹוֵנן  אֹוָתנּו  ְלעֹוֵרר  ְּכֵדי  ִנְסֶּתֶרת  ְּבָלׁשֹון 
ַלֲעסֹק  ַנְרֶּבה  ּבֹו,  ֶׁשִּנְתַעֵּמק   ּוִמּתֹו ְּבָתְכנֹו, 
רל"ח  (הגש"פ  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ִסּפּור  ְּבִעְנְיֵני 
ָפה ָהֲאָרִמית,  ֵּפרּוִׁשים ַּדף סג). ִּפּיּוט ֶזה ֻחַּבר ַּבּשָׂ
ֶׁשָּבּה  ָפה  ַּבּשָׂ ַהַהָּגָדה  ֶאת  ָאנּו  ְמַסְּיִמים   ּוְבָכ
ִהיא  ַהַהָּגָדה  ְּפִתיַחת  ַאף  ֶׁשֲהֵרי  ִנְפְּתָחה,  ִהיא 
ָפה  ַּבֲאִמיַרת "ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא" ֶׁשַאף ִהיא ַּבּשָׂ

ָהֲאָרִמית (הגש"פ 'ַוַּיֵּגד ַאְבָרָהם' עמ' קסג). 
ָּכָאמּור, ְמקֹורֹו ֶׁשל ִּפּיּוט 'ַחד ַּגְדָיא' הּוא ָקדּום, 
ּוֵמֵאיָמַתי  ִחְּברֹו  ִמי  ְּברּוָרה  ָמֹסֶרת  ֵאין  ִּכי  ִאם 
ֵהֵחּלּו ְלאֹוְמרֹו ְּבֵליל ַהֵּסֶדר. ַהַהָּגָדה ָהִראׁשֹוָנה 
ֶׁשָּבּה ִנְדַּפס ִּפּיּוט "ַחד ַּגְדָיא" ִהיא "ַהָּגָדה ֶׁשל 

ֶּפַסח" ְּדפּוס ְּפָראג ְׁשַנת ש"נ. 
ְּבִעְנָין ֶזה ֵאין ָלנּו ֶאָּלא ְלָהִביא ֶאת ֲאֶׁשר ָּכַתב 
ֶׁשִעְרֵער  ְלֶאָחד  ַהֲחִריָפה  ִּבְתׁשּוָבתֹו  ַהִחיָד"א 
'ַחִּיים ָׁשַאל' ח"א  ַעל ְמקֹורֹו ֶׁשל ִּפּיּוט ֶזה (ׁשּו"ת 

סי' כח):

ַאְלֵפי  ִרְבבֹות  ֶׁשָּנֲהגּו  ָמה  ַעל  "ַהִּמְתלֹוֵצץ 
ְלָפִנים  ַוֲאֶׁשר  ְוַאְׁשְּכַנז,  ּפֹוִלין  ְּבָעֵרי  ִיְׂשָרֵאל 
 – ֶעְליֹוִנים  ְקדֹוֵׁשי  עֹוָלם  ְּגדֹוֵלי  ְּבִיְׂשָרֵאל 
ַאְלָמן  א  ַהּיֹום  עֹוד  ְוֵהן  ַוֲחָכָמיו,  ּדֹור  ּדֹור 
ּוְגאֹוֵני  ְיִׁשיבֹות  ָראֵׁשי  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ִיְׂשָרֵאל 
ְואֹוְמִרים  ָאְמרּו  ְוֻכָּלם  ִיְחיּו  ֲעֵליֶהם  ה'  ַהְּזַמן 
ְּבִרְבבֹות  ִמְתלֹוֵצץ  ֶזה  ָרָׁשע  ְוִנְמָצא  ֶזה  ִּפּיּוט 
ָאֶרץ,  ּוְגאֹוֵני  ב"ד  ֲאבֹות  ּוְגדֹוֵליֶהם  ִיְׂשָרֵאל 
ְיִדיד  ֵּתַדע  ּוְלַמַען  ִנּדּוי...  ְוַחָּיב  ַמָּכתֹו  ֲאנּוָׁשה 
ַנְפִׁשי ַאִּגיד ֶאת ָהָרׁשּום ִּכי ֵיׁש ַּכָּמה ֵּפרּוִׁשים 
ְּבִפּיּוט ֶזה ֵמֶהם ִנְדְּפסּו ּוֵמֶהם ִּבְכַתב ָיד. ְועֹוד 
ְּבדֹורֹו  ֻמְפָלא  ֶׁשָּגאֹון  ֱאֶמת  ִמַּמִּגיֵדי  ָׁשַמְעִּתי 
ְּבִפּיּוט  ֵּפרּוִׁשים  ֵמֲעָׂשָרה  ְלַמְעָלה  ָעָׂשה 
ַאְׁשְּכַנז  ִּפּיּוֵטי  ְּגֻדַּלת  ּתֶֹקף  נֹוַדע  ּוְכָבר  ֶזה... 
ִּדֵּבר  ַּכֲאֶׁשר  ָהֲאִמִּתית  ַהָחְכָמה  ַעל  ַהְּמֻיָּסִדים 
ם ַרֵּבנּו  ְּבָקְדׁשֹו ַרֵּבנּו ָהֲאִר"י ָזָצ"ל. ְוָכְתבּו ִמּׁשָ
ָּכל  ִּכי  ָזָצ"ל  ָהרֹוֵקַח  ַּבַעל  ִמָּגְרַמְיָזא  ַמֲהָר"א 
ִמִּפי  ִאיׁש  ַקָּבָלה  ְוִדְקּדּוֵקיֶהם  ִּפּיּוֵטיֶהם  ִעְנְיֵני 

ִאיׁש..."

ַמהּות ַהִּפּיּוט ְוֶהְקֵׁשרֹו ְלֵליל ַהֵּסֶדר
ִמִּפיֶהם  ֶזה  ִּפּיּוט  ַעל  ֶנֶאְמרּו  ְלֵמאֹות  ֵּפרּוִׁשים 
ּוִמִּפי ְּכָתָבם ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ְמָפְרֵׁשי ַהַהָּגָדה, ְּכֶׁשָּכל 
ֶהְקֵׁשרֹו  ֶאת  ְלָבֵאר  ַהּטֹוָבה  ְּכָידֹו   ַמֲאִרי ֶאָחד 
ְלֵליל ַהֵּסֶדר, ּוְמָפֵרט ְּבָכל ִּפְסָקה ּוִפְסָקה ַעל 
ָמה ִהיא רֹוֶמֶזת ְלִפי ֵּפרּוׁשֹו; ַעל ִמי רֹוֵמז ַהְּגִדי 
ְוַעל ִמי ֶהָחתּול, ִמיהּו ַהֶּכֶלב ּוַמהּו ַהַּמֵּקל, ְוֵכן 
ְלַמְעָלה ַּבּקֶֹדׁש ַעד 'ְוָאָתא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא'.
ַמְׁשָמעּותֹו  ֶאת  ָנִביא  זֹו  ְקָצָרה  ְּבִמְסֶּגֶרת 
ְלֵליל  ֶהְקֵׁשרֹו  ְוֶאת  ַהִּפּיּוט  ֶׁשל  ַהֶּמְרָּכִזית 

ַהֵּסֶדר, ְלַדַעת ַּכָּמה ִמן ַהְּמָפְרִׁשים: 
ַעל  ְמֻיָחד  ִחּבּור  ָּכַתב  ַאְיְּבִׁשיץ  ְיהֹוָנָתן  ַרִּבי 
ִּפּיּוט ֶזה ְּבֵׁשם 'ַמֲאַמר ְיהֹוָנָתן' ֶׁשּבֹו הּוא ְמָפֵרׁש 
ִיְׂשָרֵאל;  ֶׁשָעְברּו  ַלָּגֻלּיֹות  רֹוֵמז  ֶזה  ֶׁשִּפּיּוט 
ִיְׂשָרֵאל ְמֻכִּנים 'ְּגִדי', ְוָגלּוָתם ָהִראׁשֹוָנה ָהְיָתה 
ְּבִמְצַרִים ֵאֶצל ַּפְרעֹה ַהְּמֻכֶּנה 'ׁשּוְנָרא' – ֶׁשֲהֵרי 
ָאְמרּו ֲחָכִמים (הֹוָריֹות יג א): "ָחתּול ֵאינֹו ַמִּכיר 
"ִמי  ב):  ה  (ְׁשמֹות  ָאַמר  ַּפְרעֹה  ְוַאף  קֹונֹו",  ֶאת 

רֹוֵמז  ַהִּפּיּוט   ֶהְמֵׁש ְּבקֹלֹו".  ֶאְׁשַמע  ֲאֶׁשר  ה' 
ַעד  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ָהעֹוְברֹות  ְוַלְּתָלאֹות  ַלָּגֻלּיֹות 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִיְׁשַחט  ֶׁשָאז  ֵלָמה  ַהּׁשְ ַלְּגֻאָּלה 

הּוא ֶאת ַמְלַא ַהָּמֶות. 
ֵּפֵרׁש  ִמְפַרְנְקפּוְרט  ָּבאַנִדי  ֶטעָּבֶל'ה  ַרִּבי 
ַהִּמְתַנֵהל  ּוַמָּתן  א  ַמּשָׂ ְּכֵעין  הּוא  ֶזה  ֶׁשֵּפרּוׁש 
ֶאת  ֶהְחִׁשיבּו  ַהִּמְצִרים  ַלִּמְצִרים;  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבין 
ְּכֶנְגָּדם  טֹוֲעִנים  ְוִיְׂשָרֵאל  ֵלאֵהיֶהם,  ַהְּגִדי 
ֶׁשְּלִׁשיָטָתם ָהָיה ֲעֵליֶהם ַלֲעבֹד ֶלָחתּול, ֶׁשֲהֵרי 
ַהִּמְצִרים  ְלַבּסֹוף  ְואֹוְכלֹו.  ַהְּגִדי  ַעל  ּגֹוֵבר  הּוא 
ַמְסִּכיִמים ְלָכ, ַא ָאז ָׁשִבים ִיְׂשָרֵאל ְוטֹוֲעִנים 
ֶׁשִאם ֵּכן, ָהָיה ֲעֵליֶהם ַלֲעבֹד ֶאת ַהֶּכֶלב ָהאֹוֵכל 
ֶאת  ּוְמָתֵאר  ַהִּפּיּוט   ַמְמִׁשי  ְוָכ ֶהָחתּול.  ֶאת 
ֶׁשֵאין  ַהִּמְתַּבֶּקֶׁשת  ַלַּמְסָקָנה  ַעד  ַהִוּכּוַח  ֵסֶדר 
 ַלֲעבֹד ְלׁשּום ִנְבָרא, ִּכי ִאם ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא ְלַבּדֹו (הגש"פ ִעם ֵּפרּוׁש ַרִּבי ֶטעָּבֶל'ה ָּבאַנִדי). 

ְּכֶנֶגד  ְמֻכָּון  ֶזה  ִּפּיּוט  ִּכי  ֵּפֵרׁש  סֹוֵפר'  ַה'ֲחַתם 
ָקְרַּבן ֶּפַסח ְוָקְרַּבן ֲחִגיַגת י"ד ַהָּקֵרב ִעּמֹו ְּכֵדי 
 ְלָכ ב),  סט  (ְּפָסִחים  ַהּׂשַֹבע  ַעל  ֶנֱאָכל  ֶׁשִּיְהֶיה 
רֹוֵמז ֶּכֶפל ַהָּלׁשֹון ַּבִּפּיּוט: "ַחד ַּגְדָיא ַחד ַּגְדָיא". 
'חּוְטָרא'  ַהָּקְרַּבן;  ְלִדיֵני  ַהַּפְיָטן  רֹוֵמז   ַּבֶהְמֵׁש
ְו'נּוָרא' ֵהם ָמָׁשל ַלֲעֵצי ַהַּמֲעָרָכה ְוֵאׁש ַהִּמְזֵּבַח, 
ְוַעל ֶזה ַהֶּדֶר ַמְמִׁשי ַהִּפּיּוט ֻּכּלֹו, ַעד ְלִסּיּומֹו 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִיְׁשַחט  ָלבֹא  ֶלָעִתיד  ִּכי  ְּבִיחּול 
ָטן ֶׁשִּקְטרּוגֹו ְמַעֵּכב ֶאת ַהְּגֻאָּלה,  הּוא ֶאת ַהּשָׂ
ְוָאז ִנְזֶּכה ֶׁשִּיָּבֶנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְוִנְזַּבח ָׁשם ִמן 
ָאֵמן  ְּבָיֵמינּו,  ִּבְמֵהָרה  ַהְּפָסִחים  ּוִמן  ַהְּזָבִחים 

(הגש"פ 'ֲחַתם סֹוֵפר'). 

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

ַהִּפּיּוט, ִהיא ְׁשֵאַלת ָהַאְׁשָמה:
ִאם ִנְתּבֹוֵנן ְּבַמֲעֵׂשה 'ַחד ַּגְדָיא' ְנַגֶּלה ִּכי ַהֶּכֶלב 
ְוָנַקם  ֶהָחתּול  ֶאת  ֶׁשָּנַׁשך   ְּבָכ ַּכהֶֹגן  ָעָׂשה 
ָצַדק  א  ַהַּמֵּקל   –  ָּכ ְוִאם  ַהְּגִדי,  ִנְקַמת  ֶאת 
ַהַּמִים  ָהֵאׁש.  אֹותֹו  ָׂשְרָפה  ּוְבֶצֶדק  ְּכֶׁשִהָּכהּו, 
 ַא ָהֵאׁש,  ֶאת  ֶׁשִּכּבּו   ְּבָכ ַּכהֶֹגן  ָּפֲעלּו  א 
ָתה אֹוָתם. ַהּׁשֹוֵחט א  ַהּׁשֹור ָעָׂשה ַּכהֶֹגן ֶׁשּׁשָ
ָנַטל  ּוְבֶצֶדק  ַהּׁשֹור,  ֶאת  ַחט  ֶׁשּׁשָ ַּכהֶֹגן  ָעָׂשה 
ַמְלַא ַהָּמֶות ֶאת ִנְׁשָמתֹו, ּוַמּדּוַע ִאם ֵּכן ָׁשַחט 

אֹותֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא? 
ְלַהְקִּדים  ָעֵלינּו   ְלָכ ְּתׁשּוָבה  ְלָהִׁשיב  ְּכֵדי 
ְוִלְׁשאֹל ְׁשֵאָלה נֹוֶסֶפת: ַמּדּוַע ֶנֶעְנׁשּו ַהִּמְצִרים 
 ְּבָכ ַוֲהא  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשִהְׁשַּתְעְּבדּו   ָּכ ַעל 
יג):  טו  (ְּבֵראִׁשית   ִיְתָּבַר ְּגֵזָרתֹו  ֶאת  ִקְּימּו  ֵהם 

"ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם"? 
ְוֵיׁש לֹוַמר ִּכי ַהְּתׁשּוָבה ְלָכ ְּכרּוָכה ַּבְּתׁשּוָבה 
ָּתִפים ַלַּמֲעֶׂשה ְּד'ַחד ַּגְדָיא':  ְלִסַּבת ֲעִניַׁשת ַהּׁשֻ
ֶׁשַאף ִּכי ְּבֶצֶדק ָצִרי ָהָיה ֶהָחתּול ְלֵהָעֵנׁש ַעל 
ְלִהְתַעֵּבר  ֵמַהֶּכֶלב  ִּבֵּקׁש  ִמי   ַא ַהְּגִדי,  ֲאִכיַלת 
ָּבַחר  א  ְּבַוַּדאי  ּוְלאֹוְכלֹו?!  א-לֹו  ִריב  ַעל 
 ָּכ ְוַעל  ֶלָחתּול,  ְנָאתֹו  ִמּשִׂ ֶאָּלא  זֹאת  ַלֲעׂשֹות 
ב ֶאת  ִקֵּבל ֶאת ָעְנׁשֹו ְּבֶצֶדק. ְּכֵעין ֶזה ֵיׁש ְלַיּׁשֵ
ַאף  ֻּתְסַּבר   ּוְבָכ סֹופֹו.  ַעד  ַהִּפּיּוט  ֵסֶדר  ָּכל 
"ַוֲעָבדּום  ִּבְגֵזַרת  ַהִּמְצִרים:  ֶׁשֶּנֶעְנׁשּו  ַהִּסָּבה 
ֶאת  ְּתַבֵּצַע  ֻאָּמה  ֵאיזֹו  ִנְקַּבע  א  אָֹתם"  ְוִעּנּו 
זֹאת  ָעׂשּו  ְלַבְּצָעּה  ֶׁשָּבֲחרּו  ְוַהִּמְצִרים  ַהְּגֵזָרה, 
ְנָאָתם ְלִיְׂשָרֵאל, ְוִנְמָצא ֶׁשִּמן ַהִּדין ֶנֶעְנׁשּו  ִמּשִׂ

ַעל ָּכ ('אַֹרח ַחִּיים' [ַל'ֶּבן ִאיׁש ַחי'] ַעל הגש"פ). 

ְּכגֶֹדל ַהִצִּפָּיה – ּגֶֹדל ַהְּבָרָכה

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

– הצּפָּיה ל

ססִסּפּו
עעעלַ
ִ 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

ה ִפָלּ ֵסֶדר ַהְתּ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ּבְ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
י ּּּפִ

נִניננִני ּפְ ם 


