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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
וציא את עצמו מן הכלל כפר ולפי שה, לכם ולא לו, רשע מה הוא אומר מה העבודה הזאת לכם"

  (פ"שהגד) "בעיקר ואף אתה הקהה את שיניו
  ?יקרא רשעראוי שהאדם " הזאת לכם מה העבודה"וכי משום השאלה , לא ברור, לכאורה

כל העולם ניזון ש"( :ברכות יז)ל "זידוע מאמר חש הואשורש הדבר ש "קדושת לוי"בב 'רבי לוי יצחק מברדיצמבאר 
: (ענף גדעון) "מדרש תלפיות"במובא ו "וחנינה בני די לו בקב חרובים מערב שבת לערב שבת ,בשביל חנינא בני

... ושיעבד לו לעשות כל רצונו, העולם ברשותואת שמסר , ה"במכאן יראה מעלת הצדיק לפני הק, אמר המאסף"
כל את  ה"בלכן מסר הק, (:ברכות ו)ל "זוכולם נבראו לצוותו כמאמר ח, והטעם שכיון שהעולם נברא בשביל הצדיק

היו מעטרים את הם  ,זהר בדארצות העמי ואילו היו יודעים , כל מה שיגזוראת דו תחתיו לקיים שיעב, העולם בידו
כעבדים המשמשים את המלך , כי משלו נותנים לו, כל צרכואת והיו מספקים לו , "עטרות זהב לו" ,הצדיק בכל יום

ובשבילו  נמצא שהכל משל הצדיק, (.מגילה טז) ?למי םנכסי? למי םעבדי ,עבד שקנה נכסיםכי , ותסים וארנוניבמ
עמי הארצות במותרים ונפרדים מהצדיק גזילה הוא  םושותי םוכל מה שאוכלי, הכל במתנה ה"בולו נתן הק, נברא
לפי שהם משמשים והם כעבדים , אינו גזל אצלם םבשלמא בשביל לשמש לצדיק בכל צוותיו מה שאוכליש, בידם

' הצדיק הוא עובד את השאם האדם מאמין רואים מכאן ש. "המשמשים את רבם שאוכלים ושותים והוא ברשות רבם
יכול לעבוד  נואז בוודאי אף אם הוא בעצמו אי, אדםהאם היה זה ברור בלבו של  ,אם כן, בשביל כל ישראל הנצרכים

יש אך באמת . הוא ניזון בזכותושכיון , והיה מהנהו מנכסיו, צדיקעל כל פנים הוא מחבר את עצמו ל, כראוי 'את ה
, "לו לבדו היתרון 'אם הוא עובד את ה ?מה בצע לנו בצדקת הצדיק ובעבודתו"רשעים בעולם אשר אומרים בלבבם 

 וכל העולם לא נברא, ה עבור הצדיקתלת בריאת כל העולמות הייתחכיון ש, בעיקר הבריאה יםכופראלו הם ברים בד
, כופר בזהנקרא שהוא צמו מהצדיק מרחיק את עלכן מי ש, צדיקכים לצרנוהכל הם ענפים ולבושים ה, אלא לשמשו

 . ה"הקב הוא כופר בדבר שהוא עיקר אצלשרשעתו  תזה ניכרהובדיבור 
 תומתוך שאלתו ניכר, זהעל ידי דיבורו ניכר הרשע  ,לומרכ? "רשע מה הוא אומר: "ל בהגדה"חזשאמרו מה וזה 

ודה של הצדיקים עבשה, "לכם ולא לו"וזה שאמר המסדר אגדה , "מה העבודה הזאת לכם"ששואל , מחשבתו הרעה
על ידי זה ניכר  "ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל", לכל הברואים השאין עבודתו מועיל, אבל לא לו, לבדבא להם יה

, "ואף אתה הקהה את שיניו"וזה שאמר  .הכל נבראו בשביל הצדיקשאומר ש, שורש הבריאהבו "כפר בעיקר"שהוא 
, נותן מזון לכל הברואיםהוא נים על העולם ויעצמו ולומר בלבו שמעשיו מגצדיק להתפאר בבאמת אסור ל, לומרכ

כל זאת הותרה באך . עושה עמושהוא  'נגד חסדי הכעושה הכל מעט בעיניו הוא שכל המעשים  ,צדיקעיני הבכי 
מה וזה . צדיק להתפאר נגדוהתנא רשות לנתן ו, שיניו של אותו הרשעאת להקהות , הוראת השעה הזאתב ,הרצועה

כל זרע  ים אתולומר בלבך שמעשיך מזכ, אין לך להחזיק בעיניך לגדולבאופן כללי ש ,הצדיק, "אתהואף "אמר נש
ואמור ", להתפאראתה אבל נגד הרשע הזה רשאי , בזכותך וכל העולם לא נברא אלא בשבילך םוהכל ניזוני, ישראל

' וכל מה שטרח ה ,ובגללי בשביליו הישכל הניסים והגאולה של מצרים , "לי בצאתי ממצרים' לו בעבור זה עשה ה
ואילו ", לךבשבילא ו הכל היה בשבילי, בבריאת כל העולמות ובכל הגאולות והניסים והיד החזקה אשר עשה עמנו

 .צלתיבזכותי נרק ו, "היה שם לא היה נגאל
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  (פ"הגדש) "ורביפי הד עלמה אנוס רימצ רדוי"
לאברהם ם על מנת לקיים את הנאמר מצרילהיה אנוס לרדת לא היתה ברירה וב אבינו עקילש און מוילנאהגמבאר 

יעקב ה נהג ב"אלא שהקב, "אנוס"ועל כן נאמר , בשלשלות של ברזללמצרים לרדת צריך היה ברית בין הבתרים וב
. וזאת כוונת הכתוב, מיוזמתו למצריםומצוה אותו לרדת ר שבע באתגלה לו בחלום הלילה בהוא מ, כבודשל בדרך 
   .'י הובגלל ציו, "על פי הדבור"מצד שני הוא ירד למצרים ו  "אנוס"היה ירד מצרים כיון שד אחד יעקב שמצ

 

 (פ"שדהג) "ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו"

יוחנן  ביר( ברכות)הגמרא דברי לפי  "ן סופר"חת"מתרץ ה". לעבדו" נאמרלא מדוע ? "לעבודתו"הלשון כוונת מה 
את זוטרא בר טוביה בשם רב שיכבוש  יבאמר ר? תפלתו יומה ,מתפלל בכל יוםה "הקבגם יוסי ש בישם ראמר ב

". הוי אומר זו תפילה ?עבודה שבלב יהואיז"בגמרא עוד נאמר . בני ברחמיםעם כעסי על ידי הרחמנות ואתנהג 
מתחלה עובדי עבודה "שאפילו ש הגדהדברי המרומז בה שה מוז. "עבודה"ראת קנ "תפילה"ההגמרא לפי כלומר 

 . לתפלתו שירחם עלינוה "קבקרבנו הכעת , כלומר "ו קרבנו המקום לעבודתויועכש"בל א "יו אבותינוזרה ה
 

 ( זכ' ת יבושמ) "אשר פסח על בתי בני ישראל"

 םיו בתיהש וא כפשוטיהכוונה ה יוכ, "י ישראלנאשר פסח על בתי ב"כתוב על ה אלוש ב מסאסובייל הרבי מש
אם . ה לא נמצא"אין מקום שבו הקבכך ש "הארץ כבודוכל מלא "נאמר לוא זה לא יתכן שה ?םיה שהה לא "קבהש

, כביכול, הוא, ייםבין בתי המצר ההגיע לבית יהודי שהיה "קבהר שאשכ וונה היאומתרץ שהכ? כן מה כוונת הכתוב
 . "דיוית יהבגר יהודי זה  ןכא" קוראהיה ו, יה פוסח ורוקדה

 

 (מב' שמות יב) "'שימורים הוא להליל "

אל תכלית הגיע ל םיכולישבו , בני ישראל לשפסח הוא זמן הגאולה השלימה אומר ש בומנחם מנדל מרימנרבי 
, "ולית אתר פנוי מניה", "ממלא כל עלמין"ו" כל עלמין סובב"הוא שאיך , הבורא הידיעה השלימה באמיתת מציאות

. כל מחשבותיואת ה יודע "אמין באמונה שלימה שהקבמ הואמחמת ש, יתבייש לחשוב מחשבות זרותהאדם ואז 
( כט 'שמות יב)כמו שכתוב , ה השלימהנסו ישראל במצרים אל האמונכניש רגע אחד באותו הלילה שבו מוסיף שו
כל אם ישמור האדם את עצמו מתחילת הלילה מ, גם בזמנינוו, חי גם לדורותצנהוא הזה הדבר ו. "ויהי בחצי הלילה"

יוכל לבא אל האמונה הוא , אותו הרגעב, במחשבות קדושות וטהורותרק יעמיק את שכלו ו, פניה ומחשבה זרה
לים עוונותינו המבדיאלא ש, והדבר הזה הוא נצחי בכל שנה ושנה, אז בצאת ישראל ממצריםה ו אליהגיעהשלימה ש

  .לעלות ולראות את כל זהמונעים מאיתנו , בינינו לבין אבינו שבשמים
 

 כולי אייתו למחר ,בפפוניא מתנה רב דרשה .שלנו במים אלא תלוש לא אשה יהודה רב אמר"

 ( .בפסחים מ)" אמרי דביתו במיא אנא להו אמר 'מיא לן הב' ליה ואמרו לגביה ואתו חצבייהו עלמא

למחרת בבקר באו . "שלנו"פסח רק במים לות שיש ללוש את המצני פפוניא בלדרש רב מתנה  .גמראמסופר בהלפי 
אמר להם רב מתנה כוונתי . ובקשו ממנו מים לאפיית המצותשל רב מתנה עם הסירים שלהם לביתו  כל בני העיר

  .ולא במובן של שייכות, היינו שישנו בלילה' מים שלנו'היתה ל
ראיתי מבארים ? ללעוג לבני פפוניא מובא על מנתוכי הסיפור ? מדוע מובא סיפור זה בגמראונשאלת השאלה 

להראות רא באה הגמ ,אדרבה, אלא, פפוניא העירזה כדי לבזות חלילה את בני המעשה את הגמרא אינה מביאה ש
הוא דו " שלנו"י וטשמבחינה לשונית הביידעו בני פפוניא . בני פפוניאהיתה ל תמימהאמיתית ואמונת חכמים 

למים השייכים  תהרב מתנה הי אולי כוונתשאבל הם אמרו , מלשון שייכות" לנו"ו, שינה/מלשון לינה" לנו", משמעי
אלא ? שלנוהמים מדוע המים שלך כשרים יותר מ? מה מיוחד במים שלך"ה טענאליו בהם לא באו  ף על פי כןוא, לו

 .זכירה אותם לשבחמהגמרא כלומר , "שלנו"באו ובקשו ממנו מים 
 

  "קמחא דפסחא"
בעיר סמילוביץ נודע לו " החפץ חיים"כאשר התגורר , בזמן מלחמת עולם הראשונהש "מרוה לצמא"מובא ב

" החפץ חיים"הזעיק , המיועדת לעניים לקנית מצרכים לפסח, "קמחא דפסחא"של שעשירי העיר לא נענו למגבית 
, רואים אתם שכבר זקנתי ועוד מעט יקראו לי לעולם האמת: "עלה על הבימה ואמר, בים לבית המדרשאת כל התוש

ומעולם , הרי זה שקר, אם אומר שהנכם נותנים? מה אשיב להם, יחקרו אותי על אנשי סמילוביץ אם נותנים הם צדקה
ומכל , לסיים" החפץ חיים"פיק סהלא ". ואיני מוכן לכך, אם אומר שאינכם נותנים אדבר לשון הרע, לא שיקרתי

  . ל עניי העירש הצדדים נזרקו מאות רובלים שהספיקו לכל צרכיהם

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ
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