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  ק"ו לפ"משנת תשנ

  'ולמע� תספר באזני בנ� וב� בנ� את אשר התעללתי במצרי� ואת אותתי אשר שמתי ב� וידעת� כי אני ה
¾þ ¾þ−õ"ëôþî −"ñî³−íî šîì¾ñ −³šì¾ ö ,ñî³−íî šîì¾ êñî ó−òôêòî ó−¼þ ó−êñì î−í ³î×ôí íòíî. ö−ò¼ êîí ñëê

öòîë³ôñ êñõò , ³îêô −³¾ îô× íï −×ñîðèí óñïôî ó−þ®ô ñ¾ þ¾ ì× îþ−×− óí−êîþ ñ× íò¾ ó−þ¾¼î , óîñì óî−ô −þí¾
³þš −ôîþô −õè ñ¼ î³×ñôôî í¼þõ ³ê í−ëèí ó−ôîþô −íëèô −× ñ−ñ¼ë íêþò ¹½î− öîþ³õî í¼þõ , ë¼þ í−í ³î®þêí ñ×ë

³ óðë¼¾ñî óíñ þ¾ê ñ×î óòîôô þîë®ñî ³î®þêí ñ× ñ×ñ×ñ îñ×−¾ −ð× ó−ò¾ ¼ë¾ë ¼ëî¾ ó−þ®ôñîî−³ì . êñõîôî ñîðè ðìê ¾−ê
ó−šîñê ê−ëòñ öôêò óñî¼ë í−í ,îô¾ îò−ëê ëš¼− , ê−ëòí î×þë¾ ð¼ ó¾î×þî óþ¾¼ ñ× ó¼ ó−þ®ôñ îñèñè³ò î¼þï ñ×î î³−ëî

î−ñèþñ ½îñ−ò íñ¼î ,í¾¼− íô îñ þôê− −ôî ¬−¬î þôîì −½ôîþ îñ î−òë î¾¼ò ¹î½ëñî , ¼õ¾î îñïô ³ìñ®í ì× íêîþ ñ× êñí
þ µ¾ô îñ¾ þ¾" ×ó−ò¾ ,ó−þ®ô ñ¾ íþï íðîë¼ë ö−ôêíñ îëëñ í³õ− êñ þ¾ê êîí −ôî.  

ó−þ®ôô ñêþ¾− ³ê® ³¼ öîþìêí îôî− êîëë µê ,íñõ¾ ³î×ñô îþê¾òî ó−ëî ó−þ®ôë í×ô ñ×ë î×îí ó−−þ®ôíî , −×
þëðë î³ô óí−òšô ëîþ ,ó−ë î¼ë³ò ë×þî ½î½ óí−þîëèî ,íò−ðôí ñ×ë í−ìô þ−ê¾í êñ ðþëíî íëþêíî ,î óòîôô ñ×î óþ¾¼

ñêþ¾− îñ¬ò ,ó−þ®ô ³ê îñ®ò−î ,ó−í ³ï−ëë ñêþ¾− îñ¬òî ó−ë ¼−ë¬í ë¼þ −ô−ë î½−ò×í¾ ³îþ®îê ñ×î , ö−ë− íï ³ê öìîëí
 ¼þõôñ îþî¾êñ ,ó³¼þñ î−ñ¼ëñ þîô¾ þ¾î¼ ïêô óè −× , êîíí þ¾î¼í îñ¬−î ñêþ¾− îêîë−¾ −ð× êñê ëî¬í ñ×ñ í×ï êñî

îðëê− óíî ,ïì îþôê¾ µþð ñ¼" ñ)ñ ³ë¾ ,ë ( šîì¾ô ½¼× ëî¬)ï ³ñíš ,è( ,ëší ½¼î×¾ ½¼× ëî¬" šîì¾ô ó−š−ð®í ñ¼ í
íïí óñî¼ë ó−¼¾þí ó¼ šì¾ô¾ ,ó³ëî¬ −ô−ë ó−þ®ôë −³šì¾î −³ññ¼³í þ¾ê îò−−íî , −ô−ë óë −³ô¾ þ¾ê −³î³îê ³êî

ó³îò¼þîõ ,í −òê −× ó³¼ð−î ,’îñ ¼þî š−ð® îñ ëî¬î ¼¾þë í³õ³− êñî ¾−ê íê¬− ñêî , ó−¼¾þ ³−þìê −× í³þ×ò) ó−ñ−í³
ïñ ,ìñ( , óîñ¾ ¾−êñ ³−þìêî)ïñ ó¾.(  

)þõî½ ó³ì(  
  

מאטיל סלאנימער ' ק ר"ל מבאר הרה"הנ" חת� סופר"על דר� ה
להשמד� עדי ' איש בער לא ידע וכסיל לא יבי� וגו" ע את הכתוב "זי
שהאיש השוטה טועה בעיניו שחושב שמה שרואי� בעיני בשר , "עד

בפרוח "ולכ� כשרואה , נו רואה את הנולדוזהו המסקנא ואי, זהו הכל

אמנ� האמת , עומד ומשתומ� עד שחושב שזהו זה, "'רשעי� וגו
הזה לא השכיל להבי� " בער"א� ה, ו"שרשע טוב לו ולצדיק רע לו ח

  ".להשמד� עדי עד"א לתכלית של "שכל זאת אינו כ

  

  
  'תי אשר שמתי ב� וידעת� כי אני הולמע� תספר באזני בנ� וב� בנ� את אשר התתעללתי במצרי� ואת אות

ší −þîôô −³¼ô¾ −× ’®ï êì½−¾þõô"ñ , ¼ðîò −×)íîï"îñ êë š ,ê (ñêþ¾−ñ íêîõþî ó−þ®ôñ ¼èò í−í ³î×ôí ñ×ë¾ , þôêî
−ð−þîô −ñîìô ñêþ¾− ñ× îêõþ³ò óð ³×ôë"ö ,−îêþ× ³½î óíñ í−í êñ þ¾ê ó−¾òî , −ñîìô ñêþ¾− îêõþ³ò ó−¼ðþõ® í×ôëî

ó−¼ñî³í.  
þ¾õêî ö× óè þôîñ ,î−ðë¼ ëñî îëñ ³ê ð−ë×í þ¾ê íïë ,¾õòí −ñîìô ñêþ¾− îêõþ³ò ,¾í ³òîôê šïì³òî" ëñëî óëëñë −

³îþîðí ñ× ¹î½ ð¼ óí−òë.  
î× µòë −òïêë þõ½³ ö¼ôñî îíïî ’í −òê −× ó³¼ð−î ,’ µþð ñ¼ êîíî)ì−š ó−ñ−í³ ,ê (íñ îðîí ’îð½ì óñî¼ñ −× ëî¬ −× , −×
¼ ð½ì í¾î¼¾ óðî þ¾ë µñôî³¼¾ñ êîí ð½ìí î³ò−ðô −òë ó ,¾í ö× êñ" îë í¾¼ò¾ öôïíî ³¼í ¼−èô¾× íò¾î íò¾ ñ×ë −

ñêþ¾−ñ ðóìí î³îê þþî¼³ò ð½ìí ,ñêþ¾− ³ñîêè ð½ì þþî¼³ò ì½õë ,óñî× ö×î íþî³í ³ñëš ð½ì ³î¼îë¾ë , í¼¾ ñ×ëî
¾í ³òîôê ñêþ¾−ô ðìê ñ× ëñë ¾þ¾òî ¼ëšò ó−þ®ô ³ê−®−ô ó−½−òí ó−þ×îï îòê¾×"− ,−×  ¼¬ò óñî¼ −−ìî ³î−ì®ò ê−í íþî³

îò×î³ë.  
)ëš¼− ³−ë ,íèí"®ï þðò½×ñêô ëš¼− −ëþ ®"ñ(

  
ע שבכל המכות "בוני� זי' מהרבי ר" בית יעקב"במה שהביא ה

ולמשל במכת , היה נגע למצרי� ובאותו עת היתה ג� רפואה לישראל
היהודי� שסבלו ממחלה של מורידי� שהוא מחלה של ד� , ד�

  .ד ביאור בעני� מכת חוש�"ד להוסי� עפי"ראה לעננ, נתרפאו אז
בפרשת� שדקדק למה  1'ח הק"ונקדי� לדברינו את דברי האוה

מצאנו בכא� שמשה הרי� את ידו דייקא מה שלא מצאנו כ� בכל 
  .שאר המכות שהרי� את מטהו ולא ידו ומה שנא בכא�

ל שחוש� של מצרי� היתה מאותו "פ דברי חז"וביאר בקדשו ע
ולכ� אי�  2,ולא מהחוש� של גיהנו�, "ישת חוש� סתרו"תיב חוש� דכ

                                                 
1
 .ה ויט משה את ידו"בד 

ולכ� הרי� את יד , זה מדר� אר" וכבוד להרי� מטהו כלפי מעלה
  .ק"עכדה, 3קדשו

                                                                                   
ש "ועי, א שבאמת היה חוש� זה מגיהנו�"ל די"ובאמת יש בזה פלוגתא בדברי חז 2

 .בהמש�' ח הק"באוה
וכבר מובא במקורות (ע "� מבעלזא זיק השר שלו"א מהרה"וכבר הארכנו במק 3

שלכ� לא כתב , "יקירי "שתרגו� אונקלס , כ וידי משה כבדי�"לבאר מש, )קדומי�
וידי , כיו  שהלוחות היו מוכרחות לישבר, ה את הלוחות על ידיו של משה"הקב

  .ולכ  לקחו אב , משה היה יקרי� מדי שישתברו
' פ מה שאמר א"ויהי ידיו אמונה ע כ"ע מש"זי" אמרי חיי�"רבינו ה' ובדר� זה פי

כ מה "וכששאלוהו אח, ע מוטל במטתו"מהצדיקי� כשראו את הקאזניצער מגיד זי
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, ולכאורה יש להקשות למה הוצרכנו להביא לע� שפל ונבזה
ממקו� קדוש , חוש� ממקו� מאוד נעלה ונישא, הרשעי� המצריי�

                                                                                   
א "ל שידי משה היו "ז י"ועפי, "א שטיק רצו  הבורא"נענה אותו צדיק שראה , ראה

ועדי� היה להרי� את , ה היו מאוד נעלה"פ ידי משה רבינו ע"עכ". שטיק אמונה
 .ק"וכדברי האוהחה, להרי� מטהו כלפי מעלה מאשר' ידיו הק

ואמאי לא הספיק להביא לה� מאותו , "ישת חוש� סתרו"שכתוב בו 
  .חוש� של גהינו�

דכיו� ובכל , ע יתכ� לומר"בוני� זי' ק של הרבי ר"אמנ� לפי דב
ובא� , ג� רפואה לבני ישראל, אמשיכו על ידי זה, מכה על המצריי�

. אזי ג� הרפואה שהיתה נתמש� מזה, והיה בא החוש� ממקו� שפל
ה את המכה דוקא "הקבולכ� הביא , כ"לא היתה רפואה גדולה כ

  .ק"ודו, ממקו� גבוה ונשגב
  

  .למע� תספר באזני בנ� וב� בנ� את אשר התעללתי במצרי� ואת אותותי אשר שמתי ב�
þë í¾¼ô ’þî þï¼−ñê ’þî ¼¾îí− ’þî í−þï¼ öë þï¼ñê ’þî êë−š¼ ’ ³ê−®−ë ó−þõ½ô î−íî šþë −òëë ö−ëî½ô î−í¾ öîõþ¬

íñ−ñí î³îê ñ× ó−þ®ô ,ñ³ îêë¾ ð¼³−þì¾ ñ¾ ¼ô¾ ³ê−þš öôï ¼−èí îò−³îëþ óíñ îþôêî óí−ð−ô.  
−ï ó−¾îðší ó−êò³í¾ ö−ëíñ þ¾õê µ−ê ó−¾šô ó−¾þõôí" ð¼ ³−þì¾ ñ¾ ¼ô¾ ³ê−þš öôï ¼−èí¾ þëðë îò−ìëí êñ ¼

þëðí ³ê óíñ þ−×ïíñ óí−ð−ôñ³ îêë¾ .íï ñ¼ êñõò ±îþ−³ ó¾îëí ³èîþ¼í ñ¼ë ó¾ë ê−ëô ëîïê ³ðîèê ³ðèíë ,þíîïë íòíð 
ší ’ïîô³ ³õîš³ë óî−í ¼®ôêë îô× þîê í−í ó−þ®ô ³ê−®−ë¾ íñ−ñë¾ ê³−ê.  

 î×−¾ôí ö×ñ ó−þ®ôô ê®− êîí îñ−ê× îô®¼ ³ê ³îêþñ óðê ë−−ì þîðî þîð ñ×ëî ó−þ®ô ³ê−®− þîõ−½ë îš½¼¾ öî−× ö×ñî
þ−ê− óî−× íñ−ñ ¾ôô í−íî ó−þ®ô ³ê−®− ³¼ë í−í¾ êîíí þîêí ³ê óô®¼ ñ¼ ,−èþí êñ¾ öëîô ö×ñîóî−í þ−êí¾ î¾.  

íñ−ñí î³îê ñ× ó−þ®ô ³ê−®−ë ó−þõ½ô î−í¾ ¾îþ−õí îíïî ,óîñí−î þ−õ½ µõîò öî¾ñ êîí ó−þõ½ô¾ , ñ× ³ê îþ−êí¾
¼ íñ−ñí î³îê"ó−þ®ô ³ê−®−ô þîõ−½í − ,óî−í þ−êí¾ ö−ìëíñ îñ×− ö×ñî îï íëè¾ò íè−þðôë í−í êñ¾ óí−ð−ôñ³ îêë¾ ð¼ ,

−³îëþñ þëðí ³ê ¼−ðîíñ êîëñ î×−þ®íîóí. 

 

יחיאל מאלכסנדר ' ק ר"מביא בש� אביו הרה "ישמח ישראל"ה
ל לפיכ� אנחנו חייבי� להודות ולהלל "ע פירש על הא דאמרו חז"זי

שאחד מהדברי� שהבעל . איתא, )א"כתובות ד� נ(' דהנה בגמ' וכו
דהיינו שא� האשה , מחויב לאשתו הוא שא� לקתה חייב לרפאותה

ואחד מהפירושי� על , פואת אשתוהיא חולה הרי שהבעל מחויב בר
רפואת אשתו איתא ש� שהכוונה הוא שצרי� להתפלל עליה שיהא 

  .לה רפואה שלימה
ולכאורה קשה וכי כל אחד הוא צדיק שיכול להתפלל ולפעול 

  .כ אי� אפשר לומר חיוב זה על כל בעל"א, י זה לרפואת אשתו"ע
יבוהו ל חי"ע שכיו� שחכמינו ז"ר מאלכסנדר זי"ותיר" האדמו

ל וכיו� שכ� אי� לו "כ הוי כמו שליח� של חז"להתפלל על אשתו א
וטענה זו מועילה ג� כלפי שמיא שפותחי� לו , רשות לאמר מי אני

שערי רחמי� ואי� מפשפשי� במעשיו לראות א� ראוי הוא לכ� 
  .שהרי מצווה ועושה הוא על פי חכמי�

י� והוסי� על זה משל למה הדבר דומה לשני מלכי� ונכבד
המולכי� על מדינות גדולות הרי שכשאחד מה� שולח שליח להמל� 

או , השני נפתחי� לפניו כל השערי� בלי לבדוק א� ראוי הוא לכ�
אלא כיו� שהוא , א� הוא מלובש כראוי לכבוד המלכות וכדומה

שליחו של מל� מקבלי� אותו בכבוד הראוי משו� כבוד משלחו 
  .המל�

ל שחייבוהו להתפלל "חו של חזוהנמשל מוב� שכיו� שהוא שלי
  .ע"פותחי� לו שערי רחמי� לכבוד משלחו התנאי� והמוראי� זי

ת "וכ� הדבר במצוות הלל והודאה על הניסי� והנפלאות שהשי
" והגדת לבנ�"' עשה עמנו שכיו� שהתורה אמרה למע� תספר וכו

כ "א, ל אמרו שחייבי� אנחנו להודות ולהלל לשמו הגדול"והחכמי� ז
שאנחנו קרוצי חומר ואיננו ראוי� להלל את הש� הגדול שאי� אפילו 

חקר לגדולתו ומלאכי� ושרפי� ואופני� צריכי� לפעמי� לחכות 
מ כיו� שאנו "מ, ת"יובל של� עד שזוכי� לומר דברי שבח להשי

מחויבי� הרי שלוחי דרחמנא אנ� ולכ� אפשר להודות ולהלל לכבודו 
שכיו� " חייבי� להודות לפיכ� אנחנו"' וזהו הפי. יתבר� שמו

ביכולתינו להודות לאבינו שבשמי� " להודות"לכ� , שמחויבי� אנחנו
 .ברו� הוא

  

  כ עתה בגלות החל הזה"וכמו, בתו� קושי השיעבוד והגלות היה מוטמ
 טובה גדולה
  

  .'את אשר התעללתי במצרי� ואת אותתי אשר שמתי ב� וידעת� כי אני ה
¾þ ¾þ−õ"−³šì¾ −³ññ¼³í − ,ë×ëší ìñ¾ µ−ê ñêšïì− −šî½õë ëî³×¾ íô −× þìê óîšôë −³ë³× þ" ó−þ®ôë î−ê−ëò í

 î×−ñ¾í î−ò−¼ −®îš¾ ¾−ê þôêñ)× ñêšïì− ,ï( , öþš ó−þíñ î−š½¼ ñ×ô íòî−ñ¼ íìè¾í íòõ −× íêîþí −× íô−³í öô ö−ê óèî
¼ëî¾ −ò¾ë ëî¬ ñ× óí−ñ¼ š−þíñ ó−þ®ôî í¼þõ ,íò−ðô óî¾ñ êñî óðëñ óíñ , µ× þìêî óõ½× ñ× ñ−ïíñ ³îò−ðôí ñ× ë−¼þí

ó−þ®ôñ óëíïî ,ñêþ¾− ±þêë îñ í−í ðôìò −þõ êñê íïë −ð êñî ,³îëêí þìëô ,ëš¼− , ð−þîí î−òë ³êî î³îê óè êñê
ó−þ®ôñ ,óþêîî® ñ¼ ñïþë ñî¼ ñ−¬í¾ êñê íïë −ð êñî ,óî¬ì¾î ö−òëë ó×¼ôî þîê−ñ ó×−ñ¾í µ−ê íêþî , ö−êî ¾þîð ö−êî
¾šëô ,ò¼í íï µþêîè îô× ¼ëî¾í −ô− ³ñì³ô ö− ’íò¾ ó−þ¾¼î ³îêô4 , óñî× íï þìê íï ó−×ñô íô× íïí öôïë î×ñôî

íõ−×ë î×ñôî ó−ìñ®îô ,îêþ êñ íëî¬î í¼þë î³ôî í¼þë îðñîò ñêþ¾−ô ³îþîð íô×î , êîí ó−þ®ô −íñê −× îò−ôêí ö× ñ¼
ì óñî¼í è−íòôí"î.  

í ³îë¾ìô −šô¼ ¼ðîò ¹î½ëñ µê ,’¹−½îíñ íï ñ× í−í −× îê®−¾×ñ ñîðè ¾î×þ ,ëšíî" −ð− ñ¼¾ î−³î³îê ó−þ®ôíë íêþô í
íë ñêþ¾− îò−ôê− íï ’³îò−ðôí ñ×ô î½−ò×í¾ êîíí ¾î×þí ñ× îê−®î−î îðë¼ í¾ôëî , ³î¼¬íñ í−í ë¼þíî ¼ëî¾í ñ× ê®ôòî

í¼þõ ,íë ó³òîôê óîþèñî ¹î½ëñ óþ−¾¼íñ ñêþ¾− ñ−ë¾ë ±ëš− êîí¾î ,’ −³šì¾î −³ññ¼³í þ¾ê êîí íïî]öî¾ñ  ³šì¾ô í¼¾
îñ [óñ−ðèíñî óþ−¾¼íñ ó−þ®ôë ,¹î½ëñ óë −³ô¾ þ¾ê −³î³îê ³êî ,í −òê −× ó³¼ð−î í³¼ôî ’] î¼ð³¾ íòëí öî¾ñ í¼−ð−

í −×þð îò−ë³î’.[  
í ³îë¾ìô −šô¼ îò−ëí êñ¾ ó−èèî¾× ó−þ®ôë îò−³îëê ê®ôò ,’íï ³ê ö−ëíñ îòñ ¾− ³îñèë î−¾×¼ îòìòê µê , îòê ö−ê¾×î
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ס שכהיו� אנו כבר מחוייבי� להבי� את "בעני� שמביא החת
יש להביא ביאורו , לטוב לנו כל הימי�' שעמקו מחשבות ה, הנולד
איזהו חכ� הרואה "ל "ע שהיה רגיל לפרש אז"זי" חת� סופר"של ה

" הרואה את היולד"ל למינקט בלשו� עתיד "דלכאורה הו, "את הנולד
א� ביאור הדברי� הוא שהתנא " כבר" הנולד"ולא , להוולד שעתיד

מלמדינו שעל העתיד אי� לחשוש על דבר שלעתיד לבוא אולי יבוא 
א� לזאת וממנו יקח לקח ליזהר ולשנות , בדר� זה מכשול וכדומה

  .מהלכו שלא יחזור שוב לאות� המכשולות עוד הפע�
שנולד " דהרואה את הנול"ל בנקט� בלשונ� "ולזה נתכוונו חז

  ".חכ�"לזאת ייקרא , אי� להתנהג מעתה, וממנו לומד, כבר

�  
, בעני� אריכת הגלות האחרו� יותר מגלות מצרי� ומכל הגליות

לע 'נטע' ק ר"מובא בספר רמזי אלול שחברו אחד מנכדיו של הרה
לע ע� 'נטע' סיפור נפלא שאירע לר, ]ר שלמה דומיני""הג[שינאווער 

  .בורגשמעלקא מניקלש' הרבי ר
שמעלקא מניקלשבורג היה רגיל הרבה בדיבור בלשו� ' ק ר"הרה

אמר לו , לע'נטע' שמעלקא ע� ר' פע� אחת נפגש הרבי ר. הקודש
וכוונתו היה " מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות", שמעלקע' הרבי ר

לשאול מה נשתנה גלות זה שדומה ללילה ואפילה מגלות מצרי� 
 .וגלות בבל ושאר כל הלילות

דהיינו , "הלילה הזה כולנו מסובי�"לע 'נטע' ענה לו ר
שכשעושי� בצק מקמח סולת הרי שכל העיסה נדבק לחתיכה אחת 

כ סובי� אינו נדבק לחתיכה אחת "משא, אשר הוא נעשה ללח� טוב
וזהו הסיבה שגלות זו נשתנה מכל , א לעשות ממנו עיסה"ולכ� א

כמו סובי� שאינ�  דהיינו שכולנו" סובי�"הגליות משו� שכולנו מ
נדבקי� ביחד ויש מחלוקת בישראל וכיו� שאי� אחדות מתעכבת 

וא� היה אחדות , הגאולה שהרי החורב� היה משו� שנאת חינ�
בכלל ישראל כבר היה ב� דוד בא והיינו זוכי� לאור הבוקר במהרה 

  .בימינו אמ�

�  
ו צדיקי� "ד וא"לע שינאווער היה אחד מהלמ'נטע' ק ר"הרה
שמעלקא ' והיה גר בשינאווע בזמ� שהרבי ר, שבאותו דור הנסתרי�

לע 'נטע' שמעלקא יודע היה שר' כמוב� שהרבי ר, היה ש� רב העיר
  .ו הצדיקי� והיה מפרנסו מפע� לפע�"ד וא"הוא מהלמ

ל שבשינאווע היה רגיל להיות יו� "וכתב בספר רמזי אלול הנ
א לביתו של שמעלק' פע� בא הרבי ר, השוק בכל שבוע ביו� חמישי

, ולא מצאו בביתו, לע ביו� חמישי בשעות שאחר הצהרי�'נטע' ר
המתי� לו בביתו עד שחזר ואז נודע לו שהל� לשוק ביחד ע� שאר 

  .תושבי העיר
הרי כל תושבי העיר , לע'נטע' שמעלקא לר' אמר לו הרבי ר

כ על זכותו של "א, הולכי� לשוק לעשות מסחר וג� אתה הול� עמה�
  .ומדמי העול� ע

לע האמי� לי שאי� לי שו� מסחר שאני עוסק בו 'נטע' ענה לו ר
שבכל יו� , אלא שאני בא לש� בשליחותו של אליהו הנביא, ביריד

חמישי שהוא יו� השוק בא אליהו הנביא אלי ומבקש ממנו שאצטר� 
משו� שבשעת חורב� בית המקדש נשתיירו וולדות , אליו לשוק

וכיו� , כי� להקריב� על גבי המזבחקדשי� ובהמות בכורות שהיו צרי
שחרב בית מקדשנו נתערבו וולדות אלו בשאר בהמות והולידו עוד 

ואסורי� באכילה , בהמות שכול� הקדש ה� וקדושת� לא נפקע מה�
לכ� אני הול� ע� אליהו לשוק וקונה את כל הוולדות , ג� בחו" לאר"

  .קדשי� הנמכרי� ש� ומקריב� על גבי המזבח של מעלה
לששה טלאי� , כ� הוא קונה ג� נקבות המולידי� זכרי� כמו

ובכל יו� הוא , המבוקרי� המוכני� על ידו ליו� שיבנה בית המקדש
כידוע מספר [, מקריב שני� מה� וקונה נקבות שיולידו שני� חדשי�

ואני מצטר� עמו בהליכתו זו ] ע"ע מפאנו זי"עשרה מאמרות להרמ
  .� מוכרי הבהמותומשמש כמתוו� בי� אליהו הנביא לבי

שאי� אני עוסק בשוק ' לע ואמר הרי ל� הראי'נטע' וסיי� ר
ורצתי ממקו� למקו� ובכל , במסחר לעצמי שהרי הייתי ש� כל היו�

זאת חזרתי לביתי כשאי� לי פרוטה לפורטה עד שאפילו לאכילת 
  .הלילה אי� לי מה לאכול

בא כ "לע א'נטע' אמר לר, שמעלקא דברי� אלו' בשמוע הרבי ר
לביתי ואני את� ל� כמה פרוטות אשר בו תוכל לקנות קצת לח� 

  .לאכול לסעוד את נפש�
שמעלקא התחיל לחפש לקצת כס� ' כשהגיעו לביתו של הרבי ר

שהרי ג� לו לא היה מה לאכול א� לא מצא בביתו כלו� שיוכל לתת 
א� לא התייאש והמשי� לחפש בכל סדקי ביתו עד , לע'נטע' לר

קטנה והרגיש באצבעותיו שכמה מטבעות נמצאי�  שמצא חתיכת בד
לע בשמחה רבה מבלי לבדוק כמה 'נטע' מיד לקחו ונתנו לר, בתוכו

  .כס� נמצא בתו� המטפחת
בבואו , הודה לו בחו� והל� לו לדרכו, לע המתנה'נטע' לקח ר

לביתו נת� את המטפחת לנוות ביתו כדי שתקנה בו דבר מאכל 
  .שיוכלו להחיות את נפש�

ה אשתו את המטפחת ונדהמה לראות בתוכו עשרה רובל פתח
הראת את המציאה לבעלה ושניה� השתוממו לראות את , זהב

בידע� שג� ביתו ריק� , שמעלקא' הסכו� הגדול שנת� לה� הרבי ר
לע מסתפק 'נטע' ורגיל הוא בנתינה של פרוטות אחדות בלבד ור, מכל

  .יי�כ מה יו� מיומ"בזה שאי� הוא צרי� ליותר מזה א
לע את כל הכס� כמו שהוא וחזר לביתו של 'נטע' מיד לקח ר

כ "שמעלקא בחשבו לעצמו שוודאי נפל כא� טעות בדבר וא' הרבי ר
  .אי� הוא רוצה להנות מכס� זה

שמעלקא סכו� גדול זה נשתומ� בעצמו מהיכ� ' בראות הרבי ר
הל� לשאול את הרבנית א� ג� היא , היה לו הכס� הזה ומהו מקורו

אחר מחשבות רבות , לאה לראות סכו� זה ולא ידעה מני� הואהתפ
, נודע לה� שכס� זה הוא כס� הנדוניא שלה� שקבלו בעת חתונת�

  .ונאבד לה� כבר מלפני זמ� רב
לע רואה אני שהכס� הזה 'נטע' שמעלקא לר' אמר הרבי ר

שהרי היה אבוד מאתנו עד לרגע זה שהיה נחו" , מיועד בשבילכ�
 .ס� הוא שלכ� ושיהיה לכ� בעי� יפהכ הכ"בשבילכ� א

 

  
  'החודש הזה לכ� ראש חדשי� וגו
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ה את כל ערי� החריבות "ל יבנה הקב"כ במדרש שלע"במש
ועוד , ולא יהא מקו� חרוב בעול� ואפילו סדו� ועמורה יהיו נבנות

שבנינו יהא באב� , ק תבנה ותכונ� ביתר שאת"שלי� עיהזאת שירו
ושמתי כדכד שמשותי� וכל שערי� לאבני אקדח "וכדכתיב , ספיר
ע היו כמה מגדולי "� מגור זי"ק הרי"מובא בזה שבתקופת הגה, "'וגו

משה ' מה� הגאוני� הצדיקי� ר, פולי� שעלו להתיישב באר" הקודש
אמרי "ע ה"מאיר אויערבא� זי' ור" הזית רענ�"ע בעל "לייב מקוטנא זי

, ע ע� אחיו הגדולי� ממשפחת שאדיק"נחו� משאדיק זי' ר, "בינה
ואז נבנו , רבו המתיישבי� בש�, וכיו� שעלו גדולי� הללו ירושלימה

ובתקופה הזאת שלח אחד מכתב מירושלי� ובה , "בתי ווארשא"ה
  .כתב בתו� דבריו שירושלי� הול� ונבנות כמו ווארשא

הא� על זאת "ע נענה ואמר "זי" �"חידושי הרי"זאת הבראות 
ואז , "שירושלי� תהא כווארשא, חיכינו כל השני� הרבות בגלותינו

כל "מה שכתוב שירושלי� תבנה לעתיד ויהא " �"חידושי הרי"ביאר ה
הא� על זאת ציפינו , "שערי� לאבני אקדח וכל גבולי� לאבני חפ"

  .כווארשא, ית באבני� יפותוחיכינו כל הימי� שיהא ירושלי� נבנ

שלשו� " באבני אקדח"� דהכוונה שתבנה "אלא ביאר הרי
שאבני ירושלי� יהיו אבני� כאלו שקודחי� , אקדח מלשו� קודח חור

וזו הוא , ת"א להכניס לתוכ� אהבת ויראת השי"חור בתו� ליבות בנ
  .ועל זאת היתה ציפייתינו כל הימי�, הגדולה והמעלה הנשגבה

�  

ל נתקשו המפרשי� במה דאיתא שהשמש "ש הנעוד במדר
י "ולכאורה כיו� שכבר נתרפא ע, ועוד זאת שמי� חיי� ירפא, ירפא

ה מי� חיי� "לאיזה צור� מוציא הקב, השמש צדקה שמרפא בכנפיה
  .מירושלי� לרפאות
ביארו דיש מחלות שאי� טבע השמש לרפאות�  5ובמפרשי�

  .ז בא המי� חיי�"וע', כשחי� וכדו

�  
ל שכתב שאי� "� ז"על הרמב' להק" בינת ישראל"ה כ"במש

, ל"שלכאורה דבריו נוגדי� לדברי חז, מציאות של כשפי� בעול�
מתר" קושיא זו " דברי תורה"ע בספרו "זי" מנחת אלעזר"ק ה"הרה

פעל , ל"� ז"שבשעה שכתב זאת הרמב 6ע"בש� הרבי מלובלי� זי
למה שבימי  ז סתירה"כ אי"וא, בקדשו וביטל כח הכשפי� מהעול�

  'ל מצאנו שהזהירו על הרבה דברי� שה� קשה לכשפי� וכדו"חז

�  

מגיע עד כדי לדעת ' שמי שאמונתו בה" בינת ישראל"כ ה"במש
אי� , ת"שאי� שליטה וכח בעול� מלבד כח השי, "אי� עוד מלבדו"ש
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חיי� ' ק ר"ידוע ומפורס� מה שכתב בזה הגה, כשפי� שולטי� בו
הוא עני� גדול "שזה הדבר  7"נפש החיי�"ע בספרו "מוואלאזי� זי

שלא יוכלו לשלוט ' להסר ולבטל מעליו כל דיני� וכו, וסגולה נפלאה
ואי� עוד מלבדו ' כשאד� קובע בלבו כו, בו ולא יעשו שו� רוש� כלל

  ".יתבר� שו� כח בעול� וכל העולמות כלל
שבעת מלחמת  8ע"ז מבריסק זי"ק הגרי"וידוע העובדא מהגה

ע בכל עת בסגולה זו בקבעו בלבו באמונה "ה מתחזק אהעול� השני
ובמקו� , ש וככה עבר בשלו� ובמישור"חזקה שאי� עוד מלבדו ית

ואמר שזאת היתה לו מכיו� שברגע זאת לא היה , אחד כמעט ונתפס
  .לו כח להעמיק בזה בכל כוונתו וזה גר� למה שאירע

  

  ע"ישראל שפירא מגראדזיסק זי' ק ר"מקורות חיי הגה
  "בינת ישראל"על הב

ר האחרו� לבית "מגראדזיסק האדמו" בינת ישראל"ק ה"הרה
אלימל� מגראדזיסק ' ק ר"ד בפולי� היה נכדו של הרה"גראדזיסק הי

ע "חיי� מאיר יחיאל ממאגאלניצא זי' ק ר"ע שהיה בנו של הגה"זי
  .ע"וני� ונכד להמגיד הקדוש מקאזני" זי

ת "ל קידוש השיע אשר עלה למוקד ע"ישראל זי' ק ר"הרה
הציעו לו מתחילה דר� לימלט , בימי הזע� במלחמת העול� השניה

  9.אול� הוא הקדוש סירב לשמוע לזה, על נפשו ולהנצל
ומסופר מפי עדי ראיה על הסתלקות הקדוש הזה כשהסיעו 

י למחנה ההשמדה "ו קבוצה של אלפי� מאחינו בנ"הרשעי� ימש
וכמוב� מצב� ורוח� , ק מגראדזיסק היה עמה�"והרה, טראבלינקה

ק להע� באמרו "בעת ההיא פנה הרה, העגו� בה היו שוררי� אז
דהיינו , ל שאמרו ייתי ולא אחמיניה"הנה בחבלי משיח איתא בחז"

שוויתרו על הזכות לראות בביאת הגואל שלא יכלו להביט ולהסתכל 
אול� כל זה הוא כל זמ� שלא הגיע , בגודל צרות ישראל שבעת ההיא

ש חייבי� "א� א� והגיעו לזמ� ההיא וזוכי� לקדש ש, תלעת הזא
ומי יודע כמה ד� יהודי נזכה לגאול , לעשות זאת בשמחה יתירה

' ודבריו הק, "לכ� מוטל לנו לשמוח בעת כזאת, ולהוושע בזכותינו
עשה רוש� עז והקהל של אלפי� מאחינו הקדושי� פרצו בריקוד 

בכל הדר� עדי " משיחאני מאמי� באמונה שלימה בביאת ה"ובשירת 
  .ע"זי, ד"ש הי"הגיע לתאי הגז ויצאו נשמת� עקדה
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ע ועוד לו בחידושיו על "ס זי"ר הזכרו  להחתומבואר הדבר בספ, שסברו אחרת
 .מסכת חולי 

  

  י האמינו בשלימות בכל דברי משה א� כאשר נראה היתה כי רעה הוא"בנ
  'ואשה מאת רעותה וגו' דבר נא באזני הע� וישאלו וגו
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י לשאול מהמצריי� כלי כס� "ה מע� בנ"בעני� בקשת הקב
ע עומד ומתמה למה הוצרכו ע� "ק המגיד מדובנא זי"גהוזהב היה ה

ישראל לבוא אל המצריי� בבקשת טובה שישאלו לה� ורק בתורת 
והרי כל זה הגיע לה� באמת וצדק בשכר העבודה קשה , שאלה
ה מפרעה שיואיל להסכי� "ועוד קשה למה ביקש הקב, שלה�

' י ולהתיר לה� היציאה למש� ג"לשחרר את בנ" טובה"ולעשות 
ואמאי לא פקד עליו בעל כרחו לשלח את ישראל ולתת לה� , ימי�
  .ה ה�"אחרי שהרי עמו של הקב, לצאת

ק "פ מה דאיתא בספה"ומבאר המגיד מדובנא באופ� נפלא ע
דהנה לאמיתו של דברי� עיקר זמ� גאולת� של ישראל , מכחמי האמת

 היו ביכולת�, ואילו לא יצאו עד אז, לא הגיע עד שביעי של פסח

וכ� היו , לצאת ביד רמה ללא כל בקשת טובות מפרעה ומצרי�
ביד , המגיע לה� בצדק וביושר, יכולי� לקחת את� כל הכס� וזהב

שהיו , א� כיו� שכעת לא יכלו להתמהמה, רמה ובלי כל בקשת שאלה
' וא� היו שוהי� עוד אלו הו, ל"ט שערי טומאה רח"משוקעי� במ

ולכ� לא ביקש  -שוקעי� לגמרי ו מ"היו ח, ימי� עד שביעי של פסח
דהיינו דר� שלשת ימי� , ימי�' ה טובה מפרעה אלא על אלו הו"הקב

ושוב אחרי זמ� זה יוכל להוציא� , ימי� בחזרת�' למדבר ועוד ג
פ דינא זמנ� "דכעת ע, בחזקה וא� ללא שו� בקשת רשות כלל

ימי� הללו שטר� ' כ ההשאלת כלי� לא נצרכה אלא לו"וכמו, לצאת
ומגיע כבר בדי� , ז"א� לאחר מכ� שוב אינ� בעלי� יותר ע, ע עת�הגי

  .לבני ישראל
  

  .'ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר אליה� משכו וקחו לכ� צא� למשפחותיכ� ושחטו הפסח וגו
  

" דברי חיי�"ק בעל ה"ידוע מה שמובא בהגדה של פסח מהרה
פיקומ� אשר פע� אחת בליל הסדר בשעת אכילת הא, ע"מצאנז זי
ע "עשרה מאמרות מהרמ' שאיתא בספר הק, "דברי חיי�"אמר ה

דהיינו שכיו� , מפאנו שאי� פוחתי� מששה טלאי� המבוקרי� במקדש
ימי� לפני הקרבתו ' שקרב� התמיד צרי� ביקור שיבדקנו ממו� ד

ממילא היה תמיד במקדש לפחות ששה טלאי� מבוקרי� בלי מו� 
ע מפאנו שמהלכה זו "זה הרמ וכתב על, ימי� הבאי�' מוכני� לג

מוכרח להיות שבשעת חורב� בית מקדשינו בעוונותינו הרבי� היו 
  .והיכ� הלכו הטלאי� הללו, טלאי�' ש� ו

והוא קונה , אלא שאליהו הנביא זכור לטוב לקח� למדבר
ומה� הוא , נקבות ביו� השוק שעל ידיה� הטלאי� פרי� ורבי�

  .ואחד בערבקרבנות אחד בבוקר ' מקריב כל יו� ב
ע "זי" ישמח משה"שהאוהעלער רב בעל ה" דברי חיי�"וסיפר ה

התפלל על זה שיזכה לראות בעיניו הגשמיות את הקרבתו של 
ת השומע תפילת עמו מילא את "והשי, י אליהו הנביא"טלאי� הללו ע

בקשתו והראה לו את אליהו הנביא כשהוא עומד ומקריב הקרבנות 
  .תמידי� כסדר�

�  
פרשת אמור שכותב ש� " ייטב לב"יתא בספר כעי� זה א

מקובלני מזקיני בעל הישמח משה שפע� אחת אחר שסיי� תפילת "
שמונה עשרה נפל בדעתו שרצונו וחשקו לראות את אליהו הנביא 

ע "מהרמ" עשרה מאמרות"כשהוא מקריב התמידי� כדאיתא בספר 
ל מיד התחיל להתפל, וחשב שעתה הוא עת רצו� שיזכה לזה, מפאנו
והראה לו עי� , ת מילא בקשתו שהרי רצו� יראיו יעשה"והשי, על זה

בעי� את אליהו הנביא כשהוא לבוש בבגדי כהונה ועומד ומקריב את 
  ".ודברי� הללו נודע לרבי�", ומסיי� הייטב לב, התמיד

על זה שכמו שאליהו הנביא מקריב את " דברי חיי�"ואמר ה
את הקרב� פסח במועדו התמידי� בכל יו� ויו� כ� הוא מקריב 
שהרי אי אפשר להקריב , ומביא לצדיקי הדור חתיכת בשר מהפסח

ובכ� , את הפסח אלא למנוייו על דעת לאכלו כהלכתו באכילת כזית
  .הצדיקי� ה� המנויי� לקרב� פסח זה ואוכלי� ממנו כזית

והמשי� ואמר וכי תאמר שהרי אי אפשר לאכלו אלא בירושלי� 
אלא , כולי� הצדיקי� שבחו" לאר" לאכלווהאי� י, בי� החומות

, ואוירא דירושלי�, שאליהו הנביא מביא עמו אוירא דאר" ישראל
וממילא הצדיקי� יושבי� בירושלי� ואוכלי� את הקרב� פסח 

  .כהלכתו

ואלו אשר אינ� נמצאי� במדריגה זה שאליהו הנביא יביא לה� 
י� ומאמינ, מ א� ה� מקושרי� להצדיק הדור"מ, מהקרב� פסח

הרי זה נחשב לה� כאילו , שהצדיקי הדור אוכלי� את הקרב� פסח
  .ה� עצמ� אכלו את הפסח במועדו ובמקומו וכהלכתו

וכי תחשבו לומר שכוונתי הוא שאכלו את הפסח באכילה 
בגשמיות " א שטיק קרב� פסח"אלא הכוונה , לא כ� הוא, רוחנית
  .ממש

ק "היה הרהספרו לי שפע� אחת "ואמר " דברי חיי�"והמשי� ה
ס לא הבחי� "זושא מאניפאלי בבית כנסת אחד ושמש הביהכנ' הרבי ר

זושא יש� ש� וכשנתעורר ' והרבי ר, בו בצאתו ונעל עליו את הדלת
מיד בא המלא� , "וועט זושא פאסט�"ממשנתו אמר בלשו� שאלה 

ואמר על זה הרבי , מיכאל והביא לו חתיכת דג מהלוית� ויי� המשומר
, זה מלובלי� שהיה זה יי� ממשי וחתיכת דג כפשוטואיציקל החו' ר

שמביאי� להצדיקי הדור " דברי חיי�"וכ� הוא ג� כיו� סיי� ה
  ".חתיכת בשר ממשי מהקרב� פסח

ע מביא את "בהגדה של פסח של בעל הדברי יואל מסאטמאר זי
מצאנז גמר את דבריו " דברי חיי�"ומסיי� שאחר שה, כל הסיפור הזה

שכל הנוכחי� באותו , קומ� בהתלהבות נוראהאכל מיד את האפי
יש אשר הוסיפו על זה , מעמד הרגישו שהוא אוכל את הקרב� פסח

מהקרב� פסח אשר , שג� ראו בעי� האי� ששומ� נוט� לו על הזק�
  .הוא אוכל

ק מפאפא בעל "ה הרה"ה" (אגודת אזוב"ועל פי זה מסביר ה
את מה שאנו , ב"י ט"מהר"ק מסאטמאר בהגדה "והרה") ויגד יעקב"ה

קשה מה שאנו אומרי� שלכאורה , אומרי� בפיוט הא לחמא עניא
והרי נמצאי� אנו בחו" לאר" וכמו שאנו , "כל דצרי� ייתי ויפסח"

וכ� הוא , "השתא הכא לשנה הבא בארעא דישראל"אומרי� בהמש� 
כ "וא, בפשטות שנתק� בחו" לאר" ומשו� כ� אמרוה בלשו� ארמי

  ".דצרי� ייתי ויפסח כל"האי� שיי� לומר 
כל "ועל זה אמר , ל ניחא שבאמת מיירי בזמ� הזה"ולפי הנ

" ייתי ויפסח"שיש לו תשוקה גדולה לאכול את הקרב� פסח " דצרי�
אלא שלאו כל אד� זוכה , שהוא יכול לאכול את הקרב� ג� בזמ� הזה

ועל , שיהא לו התשוקה הגדולה לזה ויזכה כיו� לאכול מהקרב� פסח
ולכ� רק מי שנמצא במדריגה גבוה זה יכול " השתא הכא"זה אמר 

וכל יהודי יזכה לאכול " לשנה הבא בארעא דישראל"לאכלה אבל 
  .מהקרב� פסח

  



 

 ו
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 )ëš¼− ³−ë ,íèí" þðò½×êñô ëš¼− −ëþ ®−ï"¼(  

  
מוזגי� לו ", בהגדה של פסח לפני אמירת מה נשתנה כתוב ש�

ואמר , והוא לשו� המשנה במסכת פסחי�, "כוס שני וכא� הב� שואל
וכ� " צמח מנח�"ע בהגדה "מענדעלע ראדזמינער זי' ק ר"על זה הרה

שהיות שבליל הסדר מתעוררי� כל ' כ בשאר הספרי� הק"הוא ג
וכ� בכל חודש , ו בימי� הה� בזמ� הזההניסי� של גאולת ישראל שהי

ניס� אשר הוא חודש אשר ישועות בו מקיפות דהיינו שאפשר להשיג 
כמו הניסי� של , י הקפה והלוואה"ישועה אפילו כשאי� ראויי� לכ� ע

" הוא"וכמו ש, יציאת מצרי� אשר היה כשעדיי� לא היו ראוי� לכ�
ילה הזה וזהו בכל החודש ובפרט בל', טע� הללו והללו וכו
וזהו מה , הוא עת רצו� גדול לפעול ישועות, שמתעוררי� כל הניסי�

וכדכתיב , ת"דהיינו כל יהודי נקרא ב� להשי" וכא� הב� שואל"שאמרו 
אלקיכ� והוא יכול לפעול ישועות אפילו כא� בגלות ' בני� את� לה

  .שאפילו בחשכת הגלות שערי שמי� פתוחי� בליל זה
וכידוע המחלוקת , ויהודי נקרא ב� ומוסי� על זה שכל יהודי

, מאיר אומר שבי� כ� ובי� כ� נקראי� בני�' שר.) קידושי� לו(' בגמ
וממילא יכול , מאיר' א שפסקינ� הלכה כר"ומביא מתשובת הרשב

  .לשאול בקשתו בבני חיי ומזוני וכל הישועות
�  

שלמה ' ק ר"אשר הוא ספר תולדות מהרה" אוהל שלמה"בספר 
כותב , ל"צבי מאיר זצ' ב� לבנו ר, אשר כתבו נכדו ע"מראדאמסק זי

מראדאמסק " תפארת שלמה"שפע� בא יהודי אחד לזקינו בעל ה
שהיה צרי� לישועה להפקד בזרע של קיימא וכיו� שידע שבימי הפסח 

אבל ידע שמנהגו של , הוא עת רצו� לכ� בא לרבו לימי� אלו
בעת  התפארת שלמה הוא שלא הניח לשו� חסיד שיהיה אצלו

ובערב פסח היה מגרש את כל החסידי� מלפניו כשהוא , עריכת הסדר
  .מצוה לה� לחזור לבית�

ישלחנו לביתו לפני " תפארת שלמה"החסיד הזה שפחד שה
כדי שלא יוכל , ט פסח"כניסת החג לא הל� לרבו בכל היו� של ערב יו

ולפני תחילת הסדר נכנס ועמד מאחורי הדלת כשכל , לשלחו מלפניו
וכיו� שהתפארת שלמה נכנס לערו� , ו דא לדא נקש� בפחד גדולאברי

קרא נא בהגדה מה כתיב בה , וקראו ואמר לו, את הסדר הבחי� בו
מוזגי� לו כוס "קרא החסיד את שכתוב ש� , לפני אמירת מה נשתנה

וכא� הב� " "תפארת שלמה"מיד אמר לו ה, "שני וכא� הב� שואל
וכ� הוה שלשנה הבא הגיע , "זו�דא קענסטו זי� אויסבעט� א , שואל

מביא " עטרת שלמה"ובספר . שנולד לו ב� זכר, האיש ובשורה בפיו
ע "יצחק שמילעוויטש זי' ג ר"ה הרה"בש� הגאו� מקרימעלאוו ה

שאמר� רבה בר ' על הגוזמאות שבגמ" פלא יוע""שכתב ספר בש� 
שהכיר את החסיד בעל המעשה , שהוא אמר על הסיפור הזה, בר חנא

פישעלע והדבר היה תשע עשרה שני� אחר חתונתו ' יה שמו רוה
  .ובאותו ליל הסדר נושע בב� זכר

ובעל הפלא יוע" מביא על זה שלא רק שהתפארת שלמה בעצמו פעל 
, ישועה בדר� זה אלא אפילו על ידי סיפור מעשה זה פעלו ישועות

ומביא שבעיר מואהלאווע היה יהודי אחד אשר הרבה שני� היה 
ישראל יצחק ' והרב בעיר זה באותו זמ� היה הגאו� ר, ע"ני� לחשו� ב

שנתמנה לרב העיר אחר עזבו את מקו� רבנותו הקוד� בעיר 
ולפני פסח , והוא היה מקורב גדול לבעל התפארת שלמה, פלאוונע

קרא הרב ליהודי זה ואמר לו שמקובל בידו מרבו התפארת שלמה 
ולה נפלאה להוושע הוא סג" כא� הב� שואל"שלפני מה נשתנה ב

י "ומסיי� בעל הפלא יוע" שכ� הוה ג� ביהודי זה אשר ע, בשאלת ב�
  .סגולה זה נושע בב� זכר מיד בשנה שלאחריו

  
  .ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורי� יאכלוהו

  

וכ� , דייקו על מה שליל פסח נקראת הלילה הזה' בספרי� הק
, והרי לילה היא לשו� נקבה, ילה הזהכ מה נשתנה הל"אנו אומרי� ג

  .ולכאורה היה לו לומר מה נשתנה הלילה הזו, והזה הוא לשו� זכר
ע שליל פסח ברוב קדושתו הוא "ומפרש הגאו� מווילנא זי

וראיה לזה שהרי לא מצאנו במצות התורה , בבחינת זכר ולא נקבה
שרוב המצוות , שיהא איזה מצוה שצריכי� לקיימו דוקא בלילה

, כ פסח שצריכי� לאכול מצה דוקא בלילה"משא, וות� דוקא ביו�מצ
כ משו� דילפינ� ליה "ומה שצריכי� לאכול בסוכה בלילה הוא ג

אלא על כרח� , בגזירה שוה חמשה עשר חמשה עשר מחג המצות
שלילה זה הוא בבחינת יו� שהוא לשו� זכר וממילא נקראת הלילה 

  .הזה
שכיו� שלילה זו היא " שפת אמת"וכ� מבואר באריכות בספר 

שלילה זו האיר לישראל כיו� ' וכדאיתא בזוהר הק, לילה כיו� יאיר
ומשו� כ� נקראת , בתקופת תמוז כשהחמה זורחת במלוא תוקפו

וכ� הוא בתורה דכתיב והגדת לבנ� ביו� ההוא לאמר , הלילה הזה
ואמרו על זה דהיינו בשעה שמצה ומרור מונחי� לפני� , בעבור זה
כ הלל שתמיד "וכיו� שנקראת יו� אמרינ� בו ג, יו� ההואוכתיב ב

ועל , פעמי�' ובלילה זה אמרינ� אותו ב, אומרי� אותה רק ביו�
  .כרח� שלילה זה יו� הוא

לכ� , ועוד נראה לומר שכיו� שבלילה זה יורד שפע טוב לעול�
כ לשו� נקבה "משא, נקראת הזה שהוא לשו� זכר המרמז על משפיע

  .מרמז על מקבל

�  
ל רב העיר בהערמענשטאט "צבי קינסטלעכער זצ' ג ר"הרה

דער "ל "ישראל וועלצ� זצ' ג ר"כתב מכתב להרה" באר צבי"ס "בעמח
ובו הוא מספר לו האי� שהוא עצמו זכה להתרפאות " סעווענער רב

כמה ימי� לפני חג הפסח "וכ� הוא כותב , י אכילת הכזית מצה"ע

נסעתי לשאול ברופאי� בעיר ו, ע"קיבלתי מחלה קשה על המעיי� ל
, קלויזנבורג וה� אמרו שמוכרחי� לנתחו תיכ� ומיד בלי שו� דיחוי

ולא רציתי לבלות את ימי , א� היות שהיה אז כמה ימי� לפני פסח
החג בבית הרפואה אשר ש� אי אפשר לקיי� את כל מצוות היו� 

לכ� החלטתי בדעתי לדחאו לאחר , והחומרות שנהגו ישראל בחג זה
ת שלא אעבור על איסור בל תאחר "והיה לי בטחו� בהשי, סחהפ

כשאעשה את הניתוח ביו� שאחר החג אפילו שהרופאי� מצריכי� 
  ".לעשותו מיד

כשהרופאי� , חזרתי לביתי לחוג את החג ע� בני משפחתי"
אלא , מזהירי� אותי שאסור לי לאכול שו� מאכל ובוודאי לא לח�

על פי כ� הרשתי לעצמי נגד פקודת וא� , רק חלב ביצי� ומי" תפוזי�
לילות החג אכלתי כזית מצה שרויה בחלב ח� כדי ' הרופאי� בב

וכ� ישבתי וערכתי את הסדר ע� בני , שהמעיי� יוכלו לסבל�
  ".משפחתי
ת אחר עריכת הסדר שבליל שני אזלו כל היסורי� "בעזר השי"

ר ומיד אח, שלא הרגשתי שוב שו� כאב כלל, שלי ונעלמו כלא היו
גמר החג חזרתי להרופא והוא בדק אותי היטב ולא מצא שו� חסרו� 

ובראותו הפלא הגדול הזה שאל אותי , במעיי� שלי לתמהונו הגדול
שהרי , א� עסקתי באיזה רפואות אחרות בימי� אלו, כמה פעמי�

, חו" לדר� הטבע שמעיי� חולי� כאלו יתרפאו לגמרי בלי שו� סימ�
הסדרי� של ' רפואות אלא שאכלתי בבועניתי לו שלא עשיתי שו� 

וכיו� , פסח כזית מצה כדבעי ואיתא בזוהר שהוא מאכלא דאסוותא
  .כ"ע, שהוא מאכל רפואה נתרפאיתי על ידו

מאכלא ' ואפשר להוסי� על זה שהמצה נקראת בזוהר הק
כ� הוא כח ', דמהימנותא בכוחו הגדול של המצות ושל הליל הק

לו אמונה גדולה שלא עשה את הניתוח ל היה "וכיו� שהוא ז, רפואתו
וכותב , ממילא היה לו מכא� רפואה, לפני פסח כנגד דעת הרופאי�



 

 ז

 

והודה לו שידיעותיה� של , ש� שהרופא אמר לו שהיה לו נס גדול
  .ת"הרופאי� ה� כאי� וכאפס נגד רצו� השי

מ "מ, "לח� עוני"ויש לציי� שעל א� שמצה שרויה בחלב אינו 
אפשר לקיי� ג� בלח� " בערב תאכלו מצות"ות ל שמצו"איתא במהר
שלח� עוני הוא מצוה בפני עצמו שאינו מעכב את , שאינו עוני

  .מצוות אכילת מצה
  


  וכ
 הוא ג" במאכלי שבת קודש, ר"וכפי שהיה בעול" קוד" חטא אדה, המצה הוא רוחני כמו המ
  וישא הע� את בצקו טר� יחמ"
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 ¾þðôë ê³−êð îô× î×þ− ñ¼ šîšì ¾ìò í−í¾)ó−ñëîšôí ó¾ë −òî−® íêþ .(¼ îò−ëê šì®− þôê¾ îíïî" êîí¾ ¼¾þí î¾¼ñ í

¬½í ³ò−ìë ¾ìò ³ò−ìë êîí¾"ê ,×ô ñ×îêî"êîë³ óþ¬ë ñ )è× ³−¾êþë ,èñ( , ëš¼− ñ¾ ó−ô¼¬ôíë −³ô¼¬¾ îñ þôê¾ ¾îþ−õ
öô ó¼¬ −òìîþî šî³ô ó¼¬ ,× ³ò−ìë"ñ ,ê¬ìí óðîš í−í¾ îô× ,êîë³ óþ¬ë îíïî ,−õ ,’ ¼þí ³ò−ìë í³ê ³−−í¾ óðîš

óñî¼ë10 ,ðî"ñ.  
 ê¬ìí óðîš îô× ó−òšî³ô öí ³îôñî¼í ñ×¾ ó−³¼ ¾− ö× îô× íòíî ,¾ðîš ³ë¾ë îò−−í ,× ¼îð− −× íëî¾³ ö−¾î¼ ñêþ−¾

ë¾ ³¾îðš þîê ñðîè −òõô öô®¼ ó−¾îëî ê³ë¾ −ñ¼ôë íô−ñ¾"š ,îëëñ −¼èò ¼ðî− ðìêî ðìê ñ× −× ,ìê −ïê" óí−ñ¼ þ−êô ×
ë¾í ³¾îðš þîê"í¾îðšíë ³ññ×ò íèîò ³õ−ñš −ïêî š ,èíî ’íëþ óîí³ð êëšîòñ öò−ìð³ê ³îêô¬í ³îõ−ñš , −òõô ö−ñ¬ë³ôî

ë¾ ³¾îðš þîê ñðîè"š ,ñ¼³ôîè ó−ñî¼ íèîò ³õ−ñšô ó−×¾ôòí óñî¼ë¾ ó−þ³îôí ó−þëðí ñ×î ³îôñî¼í ñ× ö−" ó³î−ô¾èô ×
ö−××ðïôî ,ë¾ñ ó−ò×îôí ó−ñ×êô ¬þõëî"ê¬ìí óðîš í−í¾ îô× öô ³ò−ìë îô× ö−¾¼òî þ³î−ë ö−××ðïô š , ð−³¼ñ í−í−¾ îô×î

−ê"ð−³¼ñô ö−¼ôð ö−¼ô êîí¾ šþ í.  
...ëší þ−êí ó−þ®ô ³ê−ô−ë íòíî" íþêí í³îèþðí þð½× êñ¾ ðîêô íñîðè ,þêíë ê³−êð×"ï −" óðîš ³îñðè í−í¾ ñ
³îò¬šñ ,ññ× ¼þ ³ò−ìë í−í êñî ³îõ−ñší ñ× îñ¬ë³ò íï ³ôìôî , ê¬ìí óðîš îô× î¾¼òî óñî¼ë¾ ó−þëðí ñ× îñ¼³ò êñ−ôôî

¾ôô .±ôì− óþ¬ îš®ë ó¼í ê¾−î îíïî ,−õ ,’óñî¼ë ±ôì ³ò−ìë í−í¾ óðîš îô× š®ëí í−í¾ ,þ¬ îíïî±ôì− ó ,îðî"š.  
)óîñ¾ ³ëíê ,íèí"þ š ’®ï ëî½êšô ñ−ðò¼ô óìòô"ñ(
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ר לא היו המאכלי� "ש שקוד� חטא אדה"כ האהב"במש
ואדרבא עוד עלו במעלה יתירה עד שהיו רוחניי� , מגושמי� כל כ�

יש  -כ נתגשמו "כ אח"משא, עוד יותר מהמ� שהוא לח� מ� השמי�
ע היה שואל למה "מגור זי" בית ישראל"ק ה"לציי� בזה שהרה

, 11"רועי לא אחסר' ה"מתפללי� על המזו� קוד� האכילה במזמור 
ומה מקו� , דהרי השולח� והמזונות כבר עומדי� מוכני� על השולח�

ת שלא "ותיר" דהכוונה בתפלה זו שבבקשי� מהשי, לתפלה כעת
  .12י המאכלי�"נתגש� ע

  

  בעני
 ההשתוקקות של הצדיקי" למצות מצה
                                                 

פ מה דאיתא בזוהר להתפלל על "ע) 'בשער האותיות אות ק(ק "כ  הוא בשלה 11
ל בי  נטילה "מזמור הנ דנהגו לאמר) ו"קס' ח סי"או(א "מג' ועי, מזונו קוד� האכילה

דיותר טוב ) ג"סק(ב "מ' ועי, להמוציא ולא חשוב הפסק כיו  שמצרכי הסעודה הוא
ובטע� למה אי  אומרי� זאת קוד� הנטילה ביאר [שיאמרנו אחר ברכת המוציא 

 ].פ אי  הידי� נקיות קוד� הנטילה"ע הרב דכמ"בשו
ק "הרה(ל "זמורי "ל "כתב בזה) שער הקדושה" (דברי תורה"בספר [ 12

ק היהודי מפרשיסחא שהזהייר אפילו לאנשי� "אמר בש� הרה) ממאגלניצא
ולהתפלל קוד� האכילה שיהיה לו זכות אבות שלא , פשוטי� שלט יאכלו בתאווה
שמואל ' ח ר"להרה" קדושת האכילה"הובא ב. (כ"ע, יפול בהתאווות ולא יתגש�

 .)]ל מלונדו "שטער  ז

ע היה אפשר לחזות "אצל רבינו זי  מוויזני#" יי"אמרי ח"רבינו ה
וביותר היה אפשר , בכמה מצוות השתוקקות וקשר עזה ביתר שאת
שהתלהבותו וגודל , לראות זאת במוחש בבואו לקיי� מצות מצה

  .תשוקתו עלתה על גדותיו
פע� בעבור ירח האתני� התאונ� אי� שעברו מאתנו ימי� כה 

הרגיע אותו חסיד אחד , מ� שמחתינוימי� הנוראי� וז, נעלי� הללו
לפחות כעת הננו קרובי� "ל "בר דעת שהבי� היטב כוונת רבו וא

  .ובזה נחה דעתו, "יותר לחג הפסח
, 13"יו� צעקתי בלילה נגדי�"וכה היה דרכו לפרש הכתוב 

, הנני צועק ולבי עלי דווי, של שמחת תורה" יו�"שכשעובר והול� ה
א� בזה אני מרגיע , ת"� המיוחד שמחאוי לי מה תהא עתה כי פנה יו

שעומדי� ומתקרבי� אנו לליל הסדר " בלילה נגדי�"את עצמי כי 
  .הקדוש

ע "א לתאר כלל ההשתוקקות והצמאו� נפש של רבינו זי"ואכ� א
ודבר זה היה כבר ניכר על פני קדשו , להכזית מצה בגעגועי� עזי�

כבר , הבעת גישתו להריחיי� לטחינת החיטי� עבור המצות מצו
  .וראו את רתיחות לבו שבוער בקרבו למצוה זו, בחודש שבט או אדר

                                                 
 .ב, תהלי� פח 13
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רואה , וכפי דרכו של עול� שבדבר שאד� משתוקק בו ביותר
ע שבכל דבר ראה את המצה "כ� ראינו ברבינו זי, זאת תמיד נגד עיניו

שתירג� " 'ואלה המשפטי� וגו"ובהגיעו לפשת משפטי� בפסוק 
" סדר"ראה בכא� רמז לה" תסדר קדמיהו� ואילי� דיניא די"אונקלוס 

כי פסח הוא בבחינת חסד הממתיק , "די תסדר"הקדוש בתיבות 
  .הדיני�

ת "� ר"ע שת"ביאר רבינו זי" ויעקב איש ת�"ועל הפסוק 
. ק"עכלה, "א מצה איד"ה היה "שיעקב אבינו ע, צות'אכלו מ'ת

אהבת "פ מה שלמדנו כא� בה"ואפשר לבאר את עומק כוונתו ע
ר עד שהגיע למצב של "ה תיק� חטא אדה"שיעקב אבינו ע" ו�של

וזהו , קוד� החטא שהיה הכל מזוכ� וברור בלי שו� חסרו� כלל
, ש"בחינת מה שהיה קוד� החטא כפי שנתבאר בהאהב, בחינת מצה

  ".מצה איד"והיינו שהיה יעקב 
  

דברי "הק "הרה  הירש משרת הכה
 מרימנוב' ק הרבי ר"הרה
ע שידוע היה כאיש אמת הרחוק מאוד "וע זימשינאו" יחזקאל

ע הול� "הירש זי' היה מעיד שראה את הרבי ר, מגיזמאות ודמיונות
ו  "ויש ללמוד מזה ק, והיה עליו עמודא דנורא" מי� שלנו"לשאיבת 

, כמה אפשר היה לראות עליו בעת אפיית המצות מצוה בערב פסח
ו ב� "וק, הקדוש ו בהגיע עת ליל התקדש חג והתיישב לסדר"ש וק"וכ

ו מי יכול לתאר ולשער מראה כה� גדול בהגיע תור אכילת "בנו של ק
ק "המצה עד שבברכתו על האכילת מצה כמעט שלא נתעל� הרה

משינאווע משמיעת הברכה מפורש יוצא מפי כה� גדול בקדושה 
  .וטהרה

 ,ע שמרוב השתוקקותו למצוה זו"הירש זי' ומובא על הרבי ר
 -ב מצות "בליל פסח בלע בבליעה אחת כ בהגיעו לאכול מצה

שקדושי עליו� הללו השיגו רו� מעלת המצה עד כדי כ� שבטנ� לא 
  .שכל כ� היתה מתוקה לה� מצוה זו, ידעה שבעה מרוב אכילה

  

לע 'יודא' ק ר"ק של הרה"שמעתי מפ  אליעזר מדזיקוב' רק "הרה
חסידי�  ע שקבוצת"ל זי'אליעזר' ק ר"לספר על אבי זקינו הרה 14ע"זי

ולהסתופ� בצילא קדישא אצל רב� ' השתוקקו פע� לחזות בנוע� ה
אול� ידעו שהרבי אינו מניח לאיש מהחסידי� , מדזיקוב בליל פסח

ולכ� החליטו לא להגיע עד , להיות מצוי אצלו בשעות נשגבות הללו
ק שהיה "א� הרה, ערב פסח ממש בסבר� כי אז לא יוכל לשלח�

ט וכבר "ובבוא� אליו בערב יו, יתה דעתואיש תקי� וחרי� לא כ� ה
שילח� לכפר הסמו� וביקש , לא נשאר פנאי לשלח� לשוב לבית�

בהגיע� לש� . מאנשי הכפר שיסדרו להחסידי� מקו� לאכילה ולינה
הא� אנו כבהמות נדמנו , מה"נמנו החסידי� ביניה� ואמרו 

ו� והחליטו לעשות מעשה לחזור בסמ, "שמוליכי� אותנו בעל כרחינו
  .ואכ� כ� עשו, עד שכבר לא ישאר פנאי לצאת מהעיר, ונראה להחג

ק מדזיקוב והכניס� לביתו לשהות ש� "כיו� שכ� קיבל� הרה
ש� ער� , א� לחדר רב�, ט והוכ� לה� מקו� לאכילה"למש� היו

אול� החסידי� היו מספרי� , לא נית� לה� רשות להיכנס, הסדר
א� , לחזות בפני הקודש בערגה שכדאי היה כל זה עבור מה שזכו

" סדר"עת שנפתחה הדלת של רב� באמצע ה, שרק לדקות ספורות
  .כשהוצרכו להגיש איזה מאכל וכדומה
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