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ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  

  חג הפסחלהגיגים 
   ?"ליל הסדר"בשם הראשון של פסח לילה מדוע נקרא ה

גבוהה ולא ניתנת מבחינתנו א כל כ� יזה ההלילה קדושת הש" תפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמה"על הב רבי שלמה מראדומסקרבי שלמה מראדומסקרבי שלמה מראדומסקרבי שלמה מראדומסקר אמב
דרשת התורה נ, וכפי הידוע. גבוהי�" ענייני�"אלא מדובר ב" פשט"כלומר אי אפשר להבי� זאת בדר� ה, להשגה

 אפשר לפרש את ענייני הלילה וא� אי, ס"שה� בראשי תיבות פרד". סוד", "דרש", "רמז ","פשט: "בארבעה דרכי�
שה� ראשי תיבות , "סוד", "דרש", "רמז: "זההלילה ענייני הלפרש את נשארו רק שלושה דרכי� " פשט"הזה לפי ה

  ."ד�רסזה �ליל ההלילה הלכ� נקרא , ר"סד
פי ללמדנו שעל א� כדי , זה נקרא בש� �ליל הסדר�הלילה ה שגגגג מפרא מפרא מפרא מפראהמהר�להמהר�להמהר�להמהר�למבאר על פי  "חידושי הרי��חידושי הרי��חידושי הרי��חידושי הרי��"בעל ה
ניסי� ומופתי� אפשר לראות לפעמי� ,  כפי שקבע הבורא ללא שינוי ש�הטבע� מתנהל בסדר קבוע לנושנראה

 לילה זה שבמהותו הוא מסכ� את הניסי� והמופתי� שנעשו לבני ישראל ,לכ�,  הטבעי�סדר�ראי� על שינוי בשמ
שלא כדר� הנראי� כביכול  ,מתרחשי� בעול�שי� והנפלאות סהניג� שכדי שנדע , בש� �ליל הסדר�נקרא , במצרי�
  . במקרהלא ומתרחשי� בסדר מסוי�   ה�ג� ,הטבע

  

   ? "ו״כוס של אליהמה הטעם לקריאת הכוס החמישית 
,  כוס נוספתצרי� לשתות, ששותי� בלילה הזה, תווסכהא� מלבד ארבע ה, קת בגמראלומחעל פי ה אאאא""""גרגרגרגרההההמתר! 
וכוס . תי� אותהוא שלאבל , כוס חמישיתאת הי� זגמונפסק להלכה שספק הומשו� , י� צור�אשאו , "והבאתי"כנגד 

. )אבעיות'ת ויושו'תר! ק'שבי י'ת" (תיקו"בהלכה אנו אומרי�  ותספקהכל על מפני ש, "�כוס של אליהוה נקרא הז
  .  י�ויכריע את הדלאליהו הנביא שיבוא ובעצ� ממתיני� 

  

  )פ"הגדש(" הלילה הזה שתי פעמים,  אפילו פעם אחתשבכל הלילות אין אנו מטבילין"
שגלות מצרי� החלה על ידי ומתר! ?  בלילה הזה�מה העני� דוקא בשתי טבילות שמטבילי, "ב� איש חיב� איש חיב� איש חיב� איש חי"שואל ה
ולת מצרי� החלה על ידי וג� גא, )לא' בראשית לז( ויטבלו את הכתנת בד��: "מכרו את יוס� נאמרהשבטי� כש, טבילה
תדע כי גר יהיה  �ידוע: לאברה�אמנ� נאמר . )כב' שמות יב( �ולקחת� אגודת אזוב וטבלת� בד��: שנאמר, טבילה
�, וכיצדהשעבוד היכ� יהיה א נקבע במאמר זה ל� א,  של ע� ישראלנקבע עצ� השעבוד ושב, )יג' בראשית טו( זרע�
מצרי� הדר� להינצל ה מולכ� ג� בגאול, וקנאת� ביוס�האחי� ל שנאת כעונש ע, מכירת יוס�עת זה נקבע בדבר 
תהיה ביניה� ולא , בהכנעה וענוהמאוחדי� שכל ע� ישראל יהיו כדי ,  �אגודת אזוב�באמצעות טבילה שלהיתה 

  .בשנאת אחי� ולשו� הרע
  

  ) פ"שהגד(״ עיקר ברכפ,  הכללןמו מעציא את צהושלפי ו״
נית� למצוא  רמז לכ� . מצוות) 613(תרי�ג שכידוע יש בה , תורהכל הכופר בב כנחשכופר במצוות הפסח אד� ה

מכא� . ג" שה� תרי613ה "ס, 408(ח�ת, 120(סמ��, 85(פ�ה. ח'ס'מילה פיות המרכיבות את האותהבגימטריא של 
  .תורה כולהכל הפר בוככל הכופר בפסח ש

  
  

  268 מס עלון  ד"בס
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 :נשמת אדם העלון מוקדש לעלוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם' נר ה
 ג" תשעדרא' כבע "נלב ל " זלוי שרה ר ביצחק   ניסן' טוע "נלב  ל " זבן חמו עיישא ר ביעקב

 ה"תנצב        ב"אב תשע' ע כא"נלב ל "איריס בת מלכה ז   ב" תשעלולא' בע "נלב  ל "דוד בן חיים ובריינדל ז

 ראלראלראלראלחג פסח כשר ושמח לכל בית ישחג פסח כשר ושמח לכל בית ישחג פסח כשר ושמח לכל בית ישחג פסח כשר ושמח לכל בית יש



 

  )פ"הגדש( ״כל דצריך ייתי ויפסח״
ולחש , ה של ווילנאברשהיה ,  עוזר עוזר עוזר עוזר����י חייי חייי חייי חייבבבבררררד אל ח איהודיש גני ,הפסח גבליל התקדש ח, בשנה אחתשי� מספר

הוא ש ייבמת, אלא שמצד אחד, משפחתוביחד ע�  הפסח  מנת לקיי� את חגלאת הדרוש עאי� בביתו שיו זנאוב
רבי חיי� עוזר בפיקחותו . אחרי�של  �יש נוח להתארח בביתגכי אי� הוא מר, מצד שניו, מלבקש מאחרי� שיתנו לו

 הוא גחצור� הכל מה שהכנת ל", "טרפה", "טריפה": גדול ואז אמר בקול , הלכתיתעשה עצמו כשומע שאלה ההרב
 גאת צרכי החוהבינו שהאיש הכי� את דברי הרב הקהילה  ישנזאת אשמעו "....  מזה כלל לאכול�ר לסוא", "טריפה
 גואספו לו את כל צרכי החאנשי הקהילה נו גהתארמיד ,  באכילהי� ה�טר� ואסורשהכל הרב פסק לרוע מזלו אלא ש

  . אד� בדר� של כבודלכ� סייע רבי חיי� עוזר . יד רחבהב
  

  )פ"הגדש( "ואחד שאינו יודע לשאול, אחד תם, אחד רשע, אחד חכם"
 והרביעי", "ת� והשלישי", " רשעוהשני"לא אמר ו " רשעאחד" " חכ�אחד"את הבני� מונה מסדר ההגדה מדוע 

היינו  ,"והרביעי", "השלישי", "השני",שא� היו מוני� לפי הסדר  רבי שלמה קלוגררבי שלמה קלוגררבי שלמה קלוגררבי שלמה קלוגראומר  ?"אינו יודע לשאול
צרי� שוי� ו ללמדנו שכול� " אחד"אחד"לכ� מונה אות� , דר חשיבות�סמונה אות� לפי חושבי� שמסדר ההגדה 

    .ראויהתשובה לכול� להשיב 
  

  )פ"הגדש(" אף אתה הקהה את שיניו"
ברא לאד� שתי ה "הוא משו� שהקבמור ומוזר כזה חעונש מקבל הטע� שהרשע מסביר ש רופשי!רופשי!רופשי!רופשי!ממממי נפתלי י נפתלי י נפתלי י נפתלי בבבברררר

ציא דבר שאינו שלא יו, על לשונושתפקיד� לעזור לאד� לשמור , השיניי� והשפתיי�, לשו� הלהמגנות עחומות 
�הקהה את שיניו�, לשונו לכ� אי� הוא צרי� חומהאינו שומר את  באופ� מודע הזרשע כיו� שא� . הגו� .  

  

   )פ"הגדש( "כל ימי חייך להביא לימות המשיח"
על לעשות הכל להשתדל ו ,כל ימי חייולעמול להתאמ! והוא האד� תפקיד ש רבי אברה� מסלוני�רבי אברה� מסלוני�רבי אברה� מסלוני�רבי אברה� מסלוני�לומד ממאמר זה  

   .להביא ולקרב את ימות המשיחמנת 
  

   )פ"הגדש( "לנו ו״והיא שעמדה לאבותינו
הבטחה שהבטיח שהכוונה היא ל" רוקח" מובא ב?לנוומהו הדבר שעמד לאבותינו , "היאו ":אמרה במנווכהמה ל

 , שיגאלוהגאולותאת ושיגלו בניו יות ואת כל הגלה "הקבשהראה לו ,  הבתרי�י�ו בברית בלאברה� אבינה "בהק
  . לנו בגלות שאנו נמצאי� בהעומדת ג� ו, הבטחה זו עמדה לאבותינו בגלות�

  

   ?"שפוך חמתך"פותחין הדלת בעת אמירת מדוע 
 למנוייונאכל  יהההפסח , בזמ� שבית המקדש היה קיי� שו�משא הי, "שפו� חמת�"בעת אמירת  לתהדת יחפת
יכ� תא� . עליוינ� מנויי� אאורחי� ש כנסוכדי שלא י, לפני אכילת הפסחסגור את הדלת לו גהנולכ� , .)זבחי� כג( דלבב

 " חמת�שפו�"באמירת  ,ג� אנחנו, כ�ומשו� . י�אורחקבלת הדלת לאת  �פותחיהיו , הפסח שגמרו לאכוללאחר 
  .הדלתאת  �פותחי ,פסחהזכר לקרב� נאכל כאחר אכילת האפיקומ� שהוא להנאמר 

  

שמך לא קראו כי אכל את ב ועל ממלכות אשר וךשפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידע"
   )פ"הגדש(" יעקב ואת נוהו השמו

� סופו מדבר א, ל הגויי� אשר לא ידעו� ועל ממלכות אשר בשמ� לא קראו�אמדבר בלשו� רבי� � שלפנינו אמרהמ
י י י י בבבבררררמתר! ? �כי אכלו את יעקב�: מדוע לא נאמר ג� כא� בלשו� רבי�, צרי� להבי� .�כי אכל את יעקב�: בלשו� יחיד

לקי� ומפורדי� בדעותיה� ומח וה�, המשלושאיפות רצונות מה� יי� יש לכל אומה גואצל הש מאיר שפירא מלובלי�מאיר שפירא מלובלי�מאיר שפירא מלובלי�מאיר שפירא מלובלי�
וזה כאשר מדובר מופלאה� ואחדות � תמימות דעי�ת יש בניה� �חאא� בדעה . ות ומשותפותאחידות ואי� לה� עמד

שפו� חמת� ": בלשו� רבי�הנושאי� נאמר ולכ� בכל .  האומות מאוחדות כלבנוגע לדבר זה" שראליאת  לאכול"ב
   . אחדע�כל הגויי� ה� זה עניי� ב, ל�כי אכל את יעקב�מגיעי� � כש א"אל הגויי� ועל ממלכות

  

  )'ד זישמות ( "ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו"
יכולה ג� " יחר!"שהנה תיבת , שווי�להיות שעל פיו ולבו אד� לשפסוק זה רומז  ����אאאאשלשלשלשליייירבי מאיר מפרמרבי מאיר מפרמרבי מאיר מפרמרבי מאיר מפרמ אומר

 אפשר שזה רומז �כ� ואחד בלב וא ואחת התכונות החשובות היא לא להיות אחד בפה ,להתפרש כגזירה וחריצת די�
  .� הלשו�כמו הלב כ" כלב לשונו"אלא " ולכל בני ישראל לא יחר!"הפסוק 
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