קונטרס

בשערי ישכר
הגדה של פסח

נלקטו ונערכו מתוך כתבי
האי גברא רבה חסידא ופרישא

הגה"ח רבי ישכר דוב ענגלענדער זצ"ל
ראש הכולל דחסידי בעלזא לונדון יצ"ו

נערך בס"ד
ע"י מכון עוז והדר ירושלים ת"ו

תשע"ח
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סדר הקערה

שדווקא בעה"ב יש לו לנהוג כן ולא כל
המסובים וכן הוא בדרכי משה )סי' תפו ס"ק
א( בשם מהרי"ב ,מי שעושה הסדר לא
ימזוג בעצמו וכו' ,וי"ל הטעם בדרך רמז
שהוא דרך ענוה לרמז לבעה"ב שאפילו
שהוא ראש המסובין ,מ"מ לא יבוא לידי
גאות וידע שצריך להתקדש ע"י אדם אחר,
וכן בנטילת ידים נהגו שאחר יסייע עמו
ברחיצה שהיא ענין של טהרה ,שהענוה
היא עיקר הקדושה ,משא"כ שאר המסובין
שלא שכיח בהם גאות יכולים לעשות
בעצמם.

הנה המנהג בבעלזא שבמקום מרור
שבקערה מניחים ראש של חריין ,ואילו על
גבי מקום חזרת מניחין חריין מפורר .וי"ל
בדרך צחות ,דהנה איתא באגרא דפרקא
)אות קכד( בעת שיזדמן לאדם איזה עיגום
וצער יזכור ויאמר הפסוק )תהלים כה יח(
'ראה עניי ועמלי ושא לכל חטאותי' ,בכדי
שישים אל לבו שהוא בהשגחת הבורא על
עוונותיו ]להזכירו כדי לפשפש במעשיו[,
כי כמה וכמה עוונות יש לו לאדם שאינם
מתכפרין ע"י תשובה ויוה"כ ,רק תשובה
ויוה"כ תולין ויסורין ממרקין ,והשי"ת שולח
לו יסורין קלין כדי לכפר עונותיו ,וז"ש רז"ל
)ערכין טז (:היכי דמי יסורין אפילו הושיט
ידו לכיס וכו' ,תנא אפילו הושיט ידו לכיס
ליטול שלש ועלו בידו שתים וכו' ,והוא
דווקא כשמשים אל לבו שכל תנועותיו
בחפץ הבורא ,ע"כ .והיינו שהאדם צריך
שראשו יהיה במקום ]די קאפ אויפן פלאץ[
בזמן שיש לו מרור ,שידע ויבחין שהכל
בחשבון מאת הבורא יתברך ,ונרמז בזה
שמניחים את ראש המרור על המרור ,אך
בחזרת שאוכלים עם המצה אין צורך
להניח הראש ,והטעם לכך הוא שהמצה
היא נהמא דמהימנותא ,ואמונה היא
למעלה מטעם ודעת ,ואינה תלויה
ב'ראש' ,כלומר ,בידיעתו ובחכמתו של
האדם ,ולכן בחזרת אין צריך להניח את
ראש המרור.


הנוסח בקידוש של יו"ט' ,ורוממנו מכל
לשון' ,ויש לומר שהוא על דרך מה
דאמרינן בנשמת' ,ואילו פינו מלא שירה
כים ,ולשוננו רנה כהמון גליו וכו' אין
אנחנו מספיקים להודות לך' וכו' ,והיינו
דהקב"ה רומם אותנו כ"כ עד שהוא יותר
'מכל לשון' ,ר"ל ,שאף אם נרבה להודות
ולספר לא נוכל לבטא בשפתינו ובלשונינו
את גודל הרוממות שרומם אותנו ועשה
עמנו כ"כ הרבה נסים ונפלאות.
ויש לומר דמהאי טעמא מחלקים את
אמירת ההלל ,חלק במגיד ,וחלק בהלל,
כדי להורות שאין אנו מספיקין להודות לך,
וכל מה שנהלל עדיין לא השלמנו את כל
ההלל ,וכל אשר נאמר אין זה אלא רק חצי
הלל.





קדש

ורחץ

איתא ברמ"א )או"ח סי' תעג סעי' א( שבעל
הבית לא ימזוג בעצמו רק אחר ימזוג לו
דרך חירות ,ובפשטות לשון הרמ"א

יש להבין מדוע רק בסימן זה יש את ו'
החיבור ,ונראה לבאר ע"פ מה דאיתא
א
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מרע ואח"כ עשה טובא ,כי אם לא רחץ
עדיין מעוונותיו יש ח"ו אחיזה להחיצונים
בעשה טוב שלו וכו' ,ואמנם בליל פסח
הוא 'ליל שמורים לה'' )שמות יב מב( ואין
חשש שיהיה ח"ו להחיצונים אחיזה בעשה
טוב שלו ,וזה 'קדש ורחץ' ,שבלילה זו
תתחיל ל'קדש' עצמך קודם ,שהוא עשה
טוב ,ואח"כ 'ורחץ' שירחץ עצמו מחלאת
עוונותיו ,ע"כ ]ראה עוד בענין זה בספר
בשערי ישכר עה"ת )בראשית מח יד([.

בקדושת לוי ותו"ד' ,קדש' מורה על
אברהם שעל ידו נתקדש שמו הגדול
שנתנסה בעשר נסיונות' ,ורחץ' מורה על
יצחק שנעקד על גבי המזבח ,ובעבודת
הקרבנות נאמר )שמות ל יט( 'ורחצו אהרן
ובניו' וגו'' ,כרפס' רומז על יעקב שכרפס
הוא בגימטריא ש' ,וש' הוא כנגד הג' אבות
ויעקב היה השלימות של הג' אבות' ,ויחץ'
רומז לדוד ,ע"כ.
נמצא ש'ורחץ' הוא כנגד יצחק שהוא
מידת הגבורה ,ויש לומר שזהו הטעם לכך
שאנו מוסיפים את ו' החיבור כדי לחבר
את מידת הגבורה ל'קדש' שהוא כנגד
אברהם שמידתו היא חסד ,וזה כדי לכלול
את הדין בחסדים ולהמתיק את הדינים.

ועפ"ז יש ליישב דלכן אומרים 'ורחץ' עם
ו' החיבור כדי לחבר את ה'רחץ' ל'קדש',
ור"ל ,הרשות שיש בליל הסדר לפתוח
בעשה טוב קודם הסור מרע ,הוא רק
בתנאי שיקבל על עצמו שמיד אחר העשה
טוב יתחיל מיד לסור מן הרע ,וזה כדי
שלא יהיה כטובל ושרץ בידו.

ומהאי טעמא אין מברכים על 'ורחץ',
והוא על דרך מה דאיתא בזוה"ק )זו"ח פו(.
שאין מברכים על מים אחרונים משום
שהם כנגד הדין וכו' ,וע"כ לא רוצים
להמשיך ברכה לשם ,וכמו כן לא מברכים
על 'ורחץ' שהוא כנגד מידת הגבורה.

ויש לומר עוד ,דלעולם יש לרחוץ קודם
קדש ,והרחיצה שלאחר הקדש ,היא על פי
הידוע שיש בחינה של תשובה על
התשובה הראשונה ,והיא נקראת בספה"ק
תשובת ר' סעדיה גאון ע"פ מעשה שהיה
)ראה בסידורו של שבת ח"ב ג ג( ,ור"ל ,ככל
שהאדם משיג ומכיר יותר בגדולתו יתברך
צריך לעשות תשובה על השגתו הראשונה
שמיעט בגדלותו יתברך .ויש לומר שענין
זה נרמז ב'קדש ורחץ' ,כלומר ככל שהאדם
מתקדש ומתעלה ,כך צריך להוסיף
ב'ורחץ' ,היינו ,לעשות שוב תשובה
ולהיטהר מחטאיו ביתר שאת ,וע"כ
אומרים 'ורחץ' בתוספת ו' ,והוא על דרך
הפסוק 'ויתן לך האלקים' שפירש רש"י ,יתן

והנה 'ורחץ' בארמית הוא לשון בטחון,
וכדאמרינן בבריך שמיה )זוה"ק ח"ב רו,(.
ביה אנא רחיץ ,והביאור הוא דאיתא בגמ'
)שבת פט ,(:לעתיד לבוא יאמר הקב"ה
לאברהם ויעקב ע"ה ,בניכם חטאו ,וישיבו,
ימחו על קדושת שמך ,ואילו יצחק יעמוד
בעדנו ויאמר ,פלגא עלי ופלגא עליך וכו',
ולכן 'ורחץ' הוא כנגד יצחק כי בזכות יצחק
אבינו ע"ה אנו בוטחים שנגאל.


עוד יש לומר ,בהקדם מה דאיתא בצמח
צדיק )פסח( וז"ל ,הנה ידוע )שער הליקוטים
תהלים נ( כי האדם צריך להיות קודם סור

ò"éæ ã"éøäî ïøî ÷"ëî àúéà äæ ïéòë ,ä"à à
,äøäè ë"çàå äùåã÷á øãñä çñôã àæìòáî
.íéëàìîä åîë
ב

çñô ìù äãâä
ויחזור ויתןב ור"ל ,שאחר ה'קדש' צריך
להוסיף ולעשות תשובה הרמוז ב'רחץ'.

דרשו חז"ל ,לשון מאמר אמרה יהיו
מזונותי מרורין כזית בידו של הקב"ה ולא
מתוקין כדבש בידי בשר ודם .ולכן לוקחים
לכרפס פחות מ'כזית' דייקא ,לרמז על
ביטול המרירות שנרמז ב'זית' כנ"ל ,וזהו
ע"י הברכה שמברכים ויודעים שהכל
מאתו יתברך.


כרפס
אוכלין ירק ומכוונים לפטור המרור )מ"ב
סי' תעג ס"ק נה( .והנה ידוע שכרפ"ס ר"ת,
כ'לל ר'אשון פ'ה ס'גור ,וכתיב )משלי כא
כג( 'שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו',


יחץ

ור"ל ,שעיקר העצה להינצל מהצער
והיסורים היא ע"י שמירת הפה ,והוא נרמז
בכך שהכרפס פוטר את המרור ,היינו
שע"י שסוגרים את הפה נפטרים מכל
המרירות והצרות.

אפשר לבאר מדוע מצניעים את החלק
הגדול של 'יחץ' ,ואילו את החלק הקטן
משאירים במקומו ומגלין אותו בשעת
אמירת ההגדה ,בהקדם מה דאיתא
בעבודת ישראל )ר"ה( עה"פ )ירמיה ב ב(
'זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך
לכתך אחרי במדבר' וגו' ,בשם האר"י הק'
שנרמז כאן שבעת שהיו בני ישראל
במדבר היה היחוד בבחינת פנים באחור,
ואע"פ שלכאורה היה זמן של נסים
ונפלאות וגילוי אהבתו יתברך לעמו ,ומן
הראוי שיהיה היחוד פנים בפנים .ומבאר
הענין ,שמי שזוכה לראות נסים ונפלאות
וגדלות ה' עין בעין ,אין חידוש כ"כ בכך
שעובד את ה' ,אך מי שעובד את ה' בעת
החורבן וחושך מתוך אמונה תמימה ,הוא
במעלה גדולה שאין למעלה ממנה ,וע"כ
אז היחוד הוא פנים בפנים.


עוד יש לומר דנרמז במה שלוקחין כרפס
פחות מכזית ומכוונים לפטור את הכזית
מרור ,דהנה איתא )בית יוסף סי' תעג סעי'
טו( שכרפס מרמז לשעבוד שהוא נוטריקון
ס' פרך ,היינו שס' רבוא עבדו בפרך.
והענין הוא שלוקחים את הכרפס ומברכים
עליו ,היינו שמגלים שהכל מאתו יתברך
אפילו עומק ירידת הגלות ,ועי"ז פוטרים
את המרור ,כי כשהאדם יודע ומאמין
שהכל מאתו יתברך בהשגחה פרטית ,וכל
אשר עובר עליו כך בדיוק צריך להיות ,אז
אינו מרגיש מרירות בכל העובר עליו ,וזהו
הענין שלוקחין פחות מכזית דווקא ,דאיתא
ברש"י עה"פ )בראשית ח יא( 'ותבוא אליו
היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה',

ולפי דברי קדשו יש לומר ,שהחלק הגדול
של המצה מרמז לזמן של מוחין דגדלות,
שאז הקב"ה מאיר ומזריח לאדם וזוכה
לראות עין בעין גדלות ה' וע"כ מצניעין
אותו להראות שאין בזה רבותא כ"כ,
ועיקר הרבותא לעבוד את ה' כשאין רואה
ומרגיש כלום .וגם יש שנוהגים )עיין במאירי
פסחים קטו ,(:להניח האפיקומן על הכתף

øàéáù à"ãéçäì ìâøä úçîù úãâäá ïééò á
æîøì ,'åâå 'êì ïúéå' ã"ò àåäù 'õçøå' ïåùìä
òâéù íãå÷ õåçøì äðùä ìë êë âäðéå øåæçéù
.ä÷ùîá åìåáéèù øáãá
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ה'יחץ' הוא פעמיים 'דן'ד כדי לרמז על
הרכוש הגדול שיצאו ממצרים בשעת
יציאת מצרים וגם על ביזת הים שהיתה
גדולה יותר ]כדפירש רש"י בשיר השירים

ולהפשילו לאחוריו זכר ל'משארותם
צרורות בשמלותם על שכמם' )שמות יב
לד( ,וי"ל דמרמז להנ"ל שהיחוד הוא
בבחינת פנים באחור ,אך החלק הקטן
המרמז לזמן של מוחין דקטנות נשאר
מגולה בשעת ההגדה לרמז על גילוי
בבחינת פנים בפנים.

)א יא( על הפסוק 'תורי זהב נעשה לך עם
נקודות הכסף'[ ,וע"כ חוצים את המצה

לחלק קטן וחלק גדול ,וחלק גדול מצניעים
לאכול אח"כ לרמוז על ביזת הים שהיתה
אחר ביזת מצרים והיא היתה גדולה ממנה.





הנה מתאמרא בשם צדיקים שצריכים
להתפלל 'אז דער יחץ זאל געלונגען'.
ואפשר לבאר בהקדם מה ששמעתי מכ"ק
אדמו"ר מפשעווארסק שליט"א ,לבאר
מדוע מניחים את החלק הגדול בשביל
'צפון' ,ואילו את החלק הקטן משאירים על
השולחן ,וביאר שיש באדם שני חלקים,
חלק אחד מה שמכירים אותו העולם הוא
גלוי ,וחלק שני מה שהוא צפון ומוסתר
מעין כל והוא בינו לבין קונוג ,ועל כן
נוהגים להצפין את החלק הגדול ,לרמז
לכך שעיקר עבודת האדם היא שחלק
הנסתר יהיה גדול יותר מחלק הנגלה .ולפי
זה אפשר לומר שע"כ מתפללים 'אז דער
יחץ זאל געלונגען' ,היינו שצריכים
להתפלל הרבה שהיחץ יהיה כדבעי,
כלומר ,שהחלק הצפון והנסתר אכן יהיה
גדול יותר מהחלק הנגלה.

עוד יש לבאר מדוע מצניעים את החלק
הגדול לאפיקומן ,בהקדם מה דאיתא
באוהב ישראל )ליקוטים חדשים לך לך( וז"ל,
במדרש )ב"ר מד יט( 'וגם את הגוי אשר
יעבודו דן אנכי' ,ר"א בשם ר' יוסי בן זמרא
בשתי אותיות הללו הבטיח הקב"ה
לאברהם אבינו שהוא גואל אותם וכו'
ומלכות נקרא בשם אדנ"י ,לשון אדנות
ומלוכה ,נמצא ששם אדנ"י הוא בגלות עם
כל איש הישראלי ,והנה האות אל"ף של
שם אדנ"י אינו בגלות כי האות הזה מורה
על אלופו של עולם ויחידו של עולם ,ואות
י' משם אדנ"י ג"כ אינו בגלות כי היא
נקשרת עם היוד עילאה של שם הוי"ה
ב"ה ,רק אותיות ד"ן הם בגלות ,וזהו מ"ש
ר"א בשם ר"י בן זמרא שבשתי אותיות
הללו שהם אותיות ד"ן סוד גלות השכינה
הבטיחן לגאלם וכו' ,ע"כ.



ואפשר לרמז דהנה 'יחץ' הוא בגימטריא
פעמיים 'דן' כנ"ל ,וכשחוצים את המצה יש
לנו ב' חלקים של 'דן' ,וי"ל דחלק אחד

אפשר לרמז ,דהנה 'יחץ' הוא בגימטריא
ב' פעמים 'דן' ,ונרמז בזה מה שאמר
הקב"ה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים
)בראשית טו יד( 'וגם את הגוי אשר יעבודו
דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול' ,וע"כ

(áë â úåîù úåôé íéðô ,äùî úøåú) òåãé ã
,ãåáòùä ìò íåìùúë äúéä íéøöî úæéáù
úà ä"á÷ä ïãù ïéãäî ÷ìç äéä äæù àöîðå
íéáééç åéäù áåçä øåáò åðééä ,íéøöîä
.ìàøùéì

(æë äì úåîù) ú"äò øëùé éøòùá øôñá äàø â
.äæ ô"ò ãåò áùééì ë"ùî
ד
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מרמז על גלות מצרים שהשכינה גלתה
עמהם לשם ואותיות 'דן' היו בגלות כנ"ל,
ומצניעים חלק הגדול שמרמז על הגאולה
העתידה ,שהרי גם עתה השכינה עמנו
בגלותינו כמאמר חז"ל )מגילה כט (.בכל
מקום שגלו שכינה עמהם ,וא"כ גם עתה
אותיות אלו עמנו ובהם אנו עתידים
להגאל ,וחלק זה יותר גדול משום שגאולה
זו תהיה גדולה מגאולת מצרים ,וכדכתיב
)ירמיה טז יד-טו ,וראה ברכות יב' (:הנה ימים
באים נאם ה' ולא יאמרו עוד חי ה' אשר
העלה את בני ישראל מארץ מצרים ,כי אם
חי ה' אשר העלה ואשר הביא' וגו'.

קריעת ים סוף ובשעת מתן תורה קטרגו
על בני ישראל'ה ,אך רצונו של הקב"ה
שלא יקטרגו המלאכים על ישראל ,ולכן
נצטוינו לספר שבחו של מקום ,ואז הקב"ה
קורא לכל פמליא דיליה ואומר להם' ,זילו
ושמעו ספורא דשבחא דילי דקא משתעו
בני וחדאן בפורקני' ,והכוונה בזה כמו
שפירש בהגדת חודש האביב ,חזו וראו
שאין בני שמחים בשמחת עצמם אלא
בישועת השכינה שיצאה עמהם מהגלות,
ואז המלאכים בראותם זאת אין להם עוד
קטרוג על בני ישראל ואדרבה מודים
ומשבחים להשי"ת על עמו הנבחר.
ויש להוסיף שעל מנת שיגיע האדם
למדריגה זו לשמוח בישועת השכינה צריך
הוא לבטל את גאוותו ויישותו ,והנה
החמץ שהוא השאור שבעיסה מרמז
לגאוה כידוע ,ולכן דווקא לאחר שמבערים
את החמץ ,כלומר ,לאחר שהאדם מבטל
את גאוותו אז יכול להודות ולשבח את ה'
ולשמוח בישועתו .ויש להמתיק זאת
בדברי הזוה"ק' ,פקודא בתר דא' וכו' ,והנה
המצוה הקודמת שמבאר שם היא מצות
ביעור חמץ ,וע"כ 'בתר דא' ,כלומר לאחר
שביער האדם את החמץ ,כלומר ,ששבר
את גאוותו אז דייקא יכול לקיים ה'פקודא'
של סיפור יציאת מצרים בדרגה של 'חדאן
בפורקני'.


מגיד
פקודא בתר דא לספר בשבחא דיציאת
מצרים וכו' ,כגונא דא חובא איהו על בר
נש לאשתעי תדיר קמי קודשא בריך הוא
ולפרסומי ניסא בכל אינון ניסין דעבד .ואי
תימא אמאי איהו חובתא והא קודשא
בריך הוא ידע כלא כל מה דהוה ויהוי
לבתר דנא ,אמאי פרסומא דא קמיה על
מה דאיהו עבד ואיהו ידע ,אלא ודאי
אצטריך בר נש לפרסומי ניסא ולאשתעי
קמיה בכל מה דאיהו עבד ,בגין דאינון
מלין סלקין וכל פמליא דלעילא מתכנשין
וחמאן לון ואודאן כלהו לקודשא בריך
הוא ,ואסתלק יקריה עלייהו עילא ותתא.



יש להבין את התירוץ ,הרי אפשר
להקשות את הקושיא 'והא קודשא בריך
הוא ידע כולא' וכו' ,גם על כך שהמלאכים
משבחים להקב"ה ,והדרא קושיא לדוכתא.

הא לחמא עניא די אכלו אבהתנא
בארעא דמצרים ,כל דכפין ייתי ויכול,
כל דצריך ייתי ויפסח .הקשו הראשונים
הרי עדיין אין בית המקדש קיים ,וא"כ איך

ונראה לבאר ,הנה ידוע שיש מלאכים
שמקטרגים ,כמו שמצינו שהמלאכים
קטרגו על בריאת האדם ,וכן בשעת

àæìòáî ò"éæ ã"éøäî ïøî ÷"ëî àúéà ä
.øãñä ìéìá åðá íéàð÷úî íéëàìîäù
ה
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בסור מרע ,אז 'ייתי ויפסח' ,היינו שיכול
עתה להתחיל מיד בעשה טוב הנרמז
בקרבן פסח ,וכמו"כ נרמז בקרבן פסח עניין
הדילוג והקפיצה וכמבואר ברש"י )שמות יב
יא( ואתם עשו כל עבודתיו וכו' דרך דילוג
וקפיצה ,שבפסח אפשר להתחיל מיד
בעשה טוב.

אומרים 'ייתי ויפסח' .ונראה לבאר ע"פ מה
דמתאמרא משמיה דהרה"ק הדברי חיים
מצאנז זי"ע שגם בזמן הגלות אליהו הנביא
מביא לצדיקים לאכול מקרבן פסח ,וע"כ
שפיר אפשר לומר 'ייתי ויפסח' דאכן שייך
בכל זמן .ואפשר דזה הכוונה 'כל דכפין',
היינו מי שרעב ודעתו על אכילת המצה
כדי לשבוע' ,ייתי ויכול' ,כפשוטו ,אך 'כל
דצריך' ,כלומר ,שצריך ומשתוקק
לרוחניות ולקדושה עליונה ,אז 'ייתי
ויפסח' ,היינו שיזכה לאכול מקרבן פסח גם
בזמן הגלות מידיו של אליהו הנביא זכור
לטוב ,ומסיים' ,השתא הכא' ,היינו שאוכל
קרבן פסח בגלות בכל מקום שהוא ,אך
'לשנה הבאה בארעא דישראל' ,יזכה
להקריב קרבן פסח בבית המקדש' ,השתא
עבדי' ,ר"ל ,שגם מי שאינו בדרגה של
צדיק והוא אכתי עבד ליצרו הרע ,מ"מ
'לשנה הבאה בני חורין' ,יזכה להיות בן
חורין מהיצר הרע ולאכול מקרבן פסח.


מוזגין לו כוס שני וכאן הבן שואל .יש
להבין הענין דלאחר שמזגו לו כוס שני
הוא הזמן שהבן שואל ,וכמ"ש 'וכאן'
דמשמע דדייקא כעת הוא הזמן המתאים
לשאול.
ונראה לבאר דהנה קיי"ל )מנחות פז ,(.כשם
שהדיבור יפה לבשמים כך דיבור רע ליין,
ולפי זה לכאורה היה עדיף לשתוק ולא
לשאול שאלות ,כדי שלא לקלקל את היין,
אבל אעפ"כ דווקא כאן הבן שואל ,וזה כדי
להראות שאין אנו מתחכמים לשאול את
השאלות מעצמינו כי אז היה עדיף לשתוק
בשעה שמוזגין את היין ,אלא אנו שואלים
משום שחובה עלינו לספר ביציאת מצרים
בדרך של שאלה ותשובה וכדכתיב )שמות
יג יד( 'והיה כי ישאלך בנך'.


נראה לבאר ע"פ מה דהבאנו לעיל
ב'ורחץ' מהצמח צדיק שאף שהדרך
הראויה היא להיות קודם סור מרע ורק
אח"כ עשה טוב ,מ"מ בפסח אפשר
להקדים את העשה טוב ,עיי"ש .ולפי זה
אפשר לומר ד'מצה' מרמזת לסור מרע
משום שנזהרים שלא תחמיץ ,וחמץ רומז
ליצה"ר כידוע ,והוי כעבודת ה'סור מרע'
שהיא להשמר מכל רע ,ואילו 'פסח' מרמז
לעשה טוב שהוא קרבן ויש בו קדושה,
וזהו הביאור' ,כל דכפין ייתי ויכול' ,כלומר,
מי שאכן יכול להתחיל קודם בעבודת סור
מרע אדרבה יעשה כך ולזה מרמז המצה,
אך 'כל דצריך' ,כלומר ,מי שצריך סעד
לתומכו היינו שקשה לו להתחיל לעסוק

ועוד

יש להוסיף ,דהנה קיי"ל )יומא עו(:

שחמרא וריחני פקחין ,ועוד אמרו חז"ל
)שם( שאם זכה לשתות כראוי במידה
'נעשה ראש' ,ופירש רש"י ,שמפקח לבו
בחכמה ,ולפיכך דווקא 'כאן' לאחר מזיגת
כוס שני ,היינו ריבוי היין ,הוא הזמן
המתאים לשאול.



ו
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הנה המנהג בבעלזא שהבן סופק כף אל
כף קודם ששואל הקושיות ,ואפשר לתת
טעמא לשבח לכך ,והוא על פי המבואר
לעיל בנוסח הקידוש' ,ורוממנו מכל לשון',
דבא לרמז שאי אפשר לכלול את כל
ההודאות בלשון ,ר"ל ,בדיבור ,עיי"ש .ולפי
זה יומתק שסופקים כף אל כף היינו
השמעת קול בלי דיבור ,ומרמזים בכך
שגם אם נרבה לדבר לא נסיים להלל את
הבורא יתברך.

להעמיד הדת על תילה ,לכן הגלות
מתארכת ,משום שאנו יכולים לעמוד
בגלות בזכות השמירה על הגדרים ,ואפשר
לומר שזהו הביאור' ,הלילה הזה כולו
מצה' ,כלומר ,הגלות הזו שנמשכת כ"כ
הרבה זמן הוא משום ש'כולו מצה' ,היינו
שהרבו לנו גדרים וסייגים ללחום עם היצר
הרע בבחינת 'מצה' ,וזה אשר מעמיד
אותנו בגלות.
עוד אפשר לומר שהיא גופא השאלה,
כלומר ,מדוע בגלות זו הנמשלת ללילה
צריך ללחום ולעשות מצה ומריבה על כל
דבר שבקדושה ,ואין שום עבודה שתבוא
בנקל כמו בשאר הגלויות.


מה נשתנה וכו' ,הלילה הזה כולו
מצה .בתולדות יעקב יוסף )צו ב( ,ביאר



שכל סיבת הגלות הדומה ללילה הוא
משום שכולו 'מצה' ,כלומר ,מחמת שיש
מחלוקות בישראל וכידוע ש'מצה' היא
מלשון מריבה )ראה ישעיה נח ד( ,עיי"ש,
והקשה בני ר' אליקים געציל ני"ו ,איך
אפשר לומר ש'מצה' שהיא נהמא
דמהימנותא ומיכלא דאסוותא )זוה"ק ח"ב
קפג ,(:מרמזת על דבר שאינו טוב.

שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו
פעם אחת ,הלילה הזה שתי פעמים.
לכאורה 'אפילו פעם אחת' ,מיותר .ויש
לבאר ד'פעם' מרמז ליראה ,מלשון
)בראשית מא ח( 'ותפעם רוחו' ,והענין הוא
דאיתא באורח לחיים )נח ד"ה והנה במדת(
שיש ג' מיני יראה ,האחת יראת העונש,
השנית יראת הרוממות ,והשלישית היא
יראה הבאה מחמת אהבה שירא לעבור
על רצונו יתברך מחמת גודל האהבה,
דהיינו שירא שע"י החטא יתנתק הקשר
עם הקב"הו .ולפי זה יש לפרש שמקשה

ואפשר לומר שהמצה אכן מרמזת על
מחלוקת ,אבל הכוונה על מחלוקת
שעושה עם היצה"ר כמו שאמרו חז"ל,
לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצה"ר.
והנה איתא בספה"ק טעם לכך שגלות
בית ראשון היתה רק שבעים שנה לעומת
גלות בית שני שכלו כל הקיצין ועדיין לא
נושענו ,וביארו שלאחר חורבן בית ראשון
עדיין לא עשו חכמי ישראל גדרים וסייגים
לתורה ,ולכן כלל ישראל לא יכלו לעמוד
בתוקף הגלות ,ולכן לאחר שבעים שנה
נגאלו כדי שלא יטמעו בין העמים ,משא"כ
לאחר חורבן בית שני שחכמי ישראל
גודרים בכל דור גדרים וסייגים כדי

øîåì ùé äæ éôìù ,ì"æ øáçîä áøä óéñåä å
úåàøì ìâøì úåìòì åðéåèöð íéìâø 'âá äðäã
æîøì ùéå ,äàøé äàøé ì"æç åùøãå 'ä éðô
ìù ïéðòä äéä çñôáù åðééäå ,äàøéä ìò éà÷ã
ïúî ïîæ àåäù úåòåáùá ë"çà ,ùðåòä úàøé
àøéå' áéúëãëå úåîîåøä úàøéì åðéëæ åðúøåú
äæ íááì äéäå ïúé éî' áéúë ïëå ,'åòåðéå íòä
úåëåñáå ,'íéîéä ìë éúåà äàøéì ìë íäì
éð÷áçú åðéîé áåúëù åîë 'ä úáäà ïîæ àåäù
ז
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עבדים היינו לפרעה במצרים וכו'
ואפילו כולנו חכמים וכו' .יש להבין מה

'שבכל הלילות אין אנו מטבילין' ר"ל,
שצריך מאד להזהר מתענוגי עולם הזה
לפי שאין לנו 'אפילו פעם אחת' ,כלומר,
אפילו יראת העונש אינה כראוי ויש
לחשוש שמא נתפס במצודתו של היצה"ר,
אך 'הלילה הזה שתי פעמים' ,כלומר ,ע"י
עוצם הארת ליל הסדר זוכים ישראל
להתעלות ,ומלבד יראת העונש זוכים
לעוד 'שתי פעמים' ,היינו יראת הרוממות
וגם יראה הבאה מחמת אהבה כנ"ל ,וע"כ
אין חשש להטביל כמה פעמים ,היינו
להתענג ,שבמדריגה כזו אכילתו של
האדם היא כזבחים על גבי המזבח ,וזו
עומק השאלה ,שאינו מובן כיצד ברגעא
חדא עולים מיראת העונש ליראה הבאה
מחמת אהבה.

השייכות בין 'עבדים היינו' שהוא התירוץ
על הקושיא 'מה נשתנה' וכו' ,להמשך
'ואפילו כולנו חכמים' וכו' שהוא פרט בדין
סיפור יציאת מצרים.
ויש לומר ,ע"פ מה דאיתא בשפת אמת
)פסח תרל"ה( ותו"ד הוא ,כי יציאת מצרים
יוצאת מהכח אל הפועל ע"י סיפור
הדברים דייקא ,אשר על כן היו החכמים
מרבים לספר ביציאת מצרים כי כוחם
בפיהם ,וע"י שהיו מוציאים את הדברים
בפה היו מעוררים את אור הגאולה ,עיי"ש.
ולפי זה יש לומר שמה שאומרים 'ואפילו
וכו' מצוה עלינו לספר' וכו' הוא המשך
התשובה 'עבדים היינו וכו' ויוציאנו ה''
וכו' ,ור"ל ,דע"י כח הדיבור יציאת מצרים
יוצאת מהכח אל הפועל.


בבעלזא הנוסח לומר אחר כל קושיא,
האב איך שוין געפרעגט איין קשיא ,צוויי
קשיות וכו' ,ואפשר לתת טעם לדבר ,הנה
עיקר אמונתינו היא להאמין באמונה
תמימה בלי להקשות קושיות ,אלא
שבפסח מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים
בדרך של שאלה ותשובה דייקא )עיין בדרך
פיקודיך ואוהב ישראל( ,ומאחר ואנו שואלים
רק כי כן נצטוינו ,לכן לאחר שקיימנו דברי
חכמים ושאלנו כפי הדין אז אנו שמחים
שכבר עשינו זאת ויצאנו ידי חובת
השאלה ,וע"כ אומרים ,האב איך שוין
געפרעגט איין קשיא ,צוויי קשיות וכו'.


אמר ר' אלעזר בן עזריה הרי אני כבן
שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר
יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן
זומא וכו' .אפשר לבאר שהוא המשך על
האמור לעיל' ,ואפילו כולנו חכמים כולנו
נבונים כולנו זקנים כולנו יודעים את
התורה מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים',
והענין הוא שבא לומר שגם זקן ושבע ימים
שכבר למד ושמע הרבה אודות יציאת
מצרים מצוה עליו לספר ,וע"ז מביא ראיה
שהנה ר' אלעזר בן עזריה אמר שהוא כבן
שבעים שנה וכו' ,ולא זכה וכו' עד שדרשה
בן זומא ,והיינו שיש בתורה סודות שאינם
מתגלים לכל אחד ,וכמו כן יש סודות
שמתגלים לאחר שנים רבות ,ולכן אפילו
כולנו חכמים וכו' כולנו זקנים ,מצוה עלינו
לספר ביציאת מצרים.
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חכם מה הוא אומר ,מה העדות
והחוקים והמשפטים אשר צוה ה'
אלקינו אתכם ,ואף אתה אמור לו
כהלכות הפסח ,אין מפטירין אחר
הפסח אפיקומן .אפשר לבאר שאלת

אמנם יש להקשות על מה שאמר ראב"ע,
הרי אני כבן שבעים ,בשלמא אם היה
ממש בן שבעים שנה היה בזה חידוש,
שמ"מ לא זכה עד שדרשה בן זומא וכו',
אבל כיון שהיה רק בן י"ח אלא שנעשה לו
נס ונראה כבן שבעים כדאיתא בברכות
)כח ,(.א"כ אין בזה חידושז שלא נתקבלו
דבריו ,שהרי לא היה באמת בן שבעים
שנה.

החכם שהוא רוצה להבין טעם כל דבר,
ויש בזה קצת גאות שנראה שאם אינו מבין
הטעם אין רוצה לקיים המצוה ,ויש לומר
דע"ז באה התשובה 'אין מפטירין אחר
הפסח אפיקומן'.

ונראה לבאר על דרך הרמז ,הנה חזינן
שיש זמנים טובים לאדם שהם זמן מסוגל
להתעלות ,ודרכו של היצר היא להפיל את
האדם דווקא בזמנים אלו לעצבות וכדומה
כדי שלא יתעלה ,שכל הגדול מחברו יצרו
גדול הימנו )סוכה נב ,(.וזהו הביאור בדברי
ר' אלעזר בן עזריה ,הרי אני כבן שבעים
שנה ,כלומר ,שאפילו בזמנים טובים
שנעשה לי נס גדול ונהייתי כבן שבעים
שנה כדאיתא בברכות שם ,וכן התמניתי
לנשיא ישראל שהוא זמן גדול להתעלות,
מ"מ לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים
בלילות ,כלומר ,שלא זכה להתעלות
ולהתגבר על העצבות והחשכות,
שהיצה"ר הוא בחינת לילה ,עד שדרשה בן
זומא וכו' ,ור"ל ,שבן זומא בא וחידש
שמזכירים יציאת מצרים גם בלילות ,היינו
שגם כאשר היצה"ר מחשיך ומאפיל אפשר
להתעלות ע"י שזוכרים יציאת מצרים,
ונזכרים ונעשים אלו הזמנים לטובה בלי
להתפעל מעצת היצר ותחבולותיו.

דלכאורה צ"ב ,הרי יש גם מצות אכילת
מצה ומרור ,ומאי טעמא דווקא אחר
אכילת הפסח אין מפטירין .אלא יש לומר
ע"פ מה דאיתא בקדושת לוי )בא ד"ה
ואמרתם זבח( ,לבאר הטעם מדוע ישראל
קוראים את שם החג 'פסח' ,הלא בכל
התורה נקרא בשם 'חג המצות' ,ומבאר
שפארו עלי ופארי עליו ,כלומר ,בתורה
שהיא דבר ה' נקרא החג בשם 'חג
המצות' ,משום שמרמז לשבחם של ישראל
שלא התמהמהו ויצאו בחפזון כפי שנצטוו,
ואילו ישראל קוראים את שם החג 'פסח',
לרמז על שבחו של מקום שפסח על בתי
ישראל.
ולפי זה אתי שפיר דבדווקא אמרו 'אין
מפטירין אחר הפסח' ,משום שהוא זכר
לחסדי ה' עם בנ"י ודבר זה יש לזכור
תמיד ,ואילו לאחר המצה או המרור
שמרמז על שבחם של בנ"י ומעשיהם
הטובים אין משגיחין שישאר טעם המצה
בפיו ,והוא משום שאינו ראוי שהאדם
יזכור את מעשיו הטובים ,והוא כלל גדולח,
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עוד אפשר לומר בהקדם מה דאיתא בבת
עין )דרושים לחנוכה( ,כפי הנראה היה
חותמו של כהן גדול אות ח' ,כי זה היה
מעלתו יותר על שאר כהנים שהוא היה
מלובש בשמונה בגדים ]היינו אות ח'[ ,גם
האות ח' מרמז שהכה"ג היה דבוק בשלש
עשרה מידות הרחמים ,כמאמר חז"ל )שבת
קלג (:הדבק במידותיו ,מה הוא רחום כו',
ואות ח' בכתב אשורית הוא נעשה מן שני
אותיות היינו ו' ז' גימטריא י"ג ,והפך שמן
היה חתום בחותמו של כהן גדול )שבת
כא (:שהוא אות ח' כנ"ל ,לכן קבעו ח' ימי
חנוכה ,ע"כ .וזה לעומת זה ,איתא בספה"ק

ומכאן תשובה לחכם ,היינו שרומזים
לחכם שלא יתגאה בחכמתו וייחשוב
שצריך לדעת טעם וסיבה לקיום המצוות,
אלא יקיימן כגזירת מלך ,ומזה יבוא
לשפלות ולא יזכור מעשיו הטובים ,אלא
רק חסדי ה' יהיו תמיד לנגד עיניו.


רשע מה הוא אומר ,מה העבודה
הזאת לכם ,לכם ולא לו ,ולפי שהוציא
את עצמו מן הכלל כפר בעיקר ,ואף
אתה הקהה את שיניו ואמור לו,
בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים,
לי ולא לו ,אילו היה שם לא היה נגאל.

)אור תורה לר' יצחק חבר זצ"ל אות סו ועוד(
בביאור מאמר חז"ל )ב"ק כג (:ארס נחש בין

שיניו עומד ,שהאות ח' מרמזת לחטא,
והיא העומדת בין שיני הנחש ,לרמז
שעיקר תוקפו של הנחש היא באות ח'
]ובבחינת מלאך המות עפיפתו בשמונה,
וכן בסוד שמונה שרצים המטמאים[,
והאותיות ש"ן ממתקות אותו ,וכבר נזכר
בדברינו במ"א )בשערי ישכר עה"ת בראשית
מו כח ,ויקרא יג כד( .ויש להוסיף רמז במה
שארס נחש בין שיניו עומד ,היינו דקליפת
הנחש הוא תאוות האכילה העומדת בין
השיניים בשעת האכילהט.

ידוע הקושיא מה החילוק בין שאלת
החכם 'מה העדות וגו' אשר צוה ה' אלקינו
אתכם' ,לבין שאלת הרשע 'מה העבודה
הזאת לכם' ,דכמו שהרשע אומר 'לכם',
לכם ולא לו ,כך גם החכם אומר 'אתכם',
והיה אפשר לומר שכוונתו 'אתכם' ולא
אותי וכבר האריכו בזה בראשונים.
ובפשטות אפשר לומר שהחכם שואל
מה צריך לעשות כדי לקיים ,אבל הרשע
אומר 'מה העבודה הזאת לכם'' ,הזאת'
היינו שהוא מורה באצבע ,ור"ל ,שרואה
ויודע מה עושים ויכול ללמוד ולעשות,
אלא שאינו רוצה לקיים כלום ,וע"כ
כשאומר 'לכם' כוונתו היא 'לכם' ולא לו,
ולפיכך הקהה את שיניו ,כדי שלא ימשיך
לדבר עוד דברי כפירה.

ולפי זה אפשר לרמז שהרשע שואל 'מה
העבודה הזאת לכם' ,ור"ל ,שקשה עליו
עבודת הכה"ג במקדש הנרמזת באות ח'
שמנגדת אותו ,וכנ"ל שארס הנחש נרמז
באות ח' שעומד בין השיניים ,וע"כ אינו
חפץ בה ,ועוד ,דהוא תמה ואומר ,מה
העבודה הזאת 'לכם' ,היינו שישראל
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מתגברים על ה'לכם' ,היינו שאוכלים לשם
שמים ולא כדי למלא את תאות בטנם ח"ו
]עיין בעבודת ישראל כעין זה[ ,ומאחר
שהוא אינו חפץ למתק את הרע שבנחש
שהיא האות ח' שעומד בין השיניים,
דהיינו להתגבר על תאות האכילה שבין
השיניים' ,אף אתה הקהה את שיניו' ,כיון
שאינו צריך לשיניים כלל.

שיגיע לנקודת האמת שהיא הביטול
להשי"ת.


מתחילה עובדי עבודה זרה היו
אבותינו ,ועכשיו קרבנו המקום
לעבודתו .שנאמר ,ויאמר יהושע אל
כל העם כה אמר ה' אלקי ישראל,
בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם
תרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו
אלהים אחרים ,ואקח את אביכם את
אברהם מעבר הנהר וגו' .ידוע הפירוש


חכם 'מה' הוא אומר וכו' ,רשע 'מה'
הוא אומר וכו' ,תם 'מה' הוא אומר .יש

של החוזה מלובלין זי"ע )זכרון זאת דברים
ד"ה אלה( 'ואקח את אביכם' ,ר"ל ,ואקח

לרמז ,ד'מה' מרמז לשפלות וכדכתיב
)שמות טז ח( 'ונחנו מה' ,והנה ג' פעמים
'מה' הוא בגימטריא 'מצה' ,והיינו שתכלית
קיום מצות אכילת מצה שהיא לחם עוני
היא להביא את האדם לביטול והכנעה
להשי"ת ולקבל על עצמו עול מלכותו ,וג'
פעמים 'מה' הוא ענין חזקה ]וכמו שמצינו
בקצירת העומר )מנחות פ"י מ"ג( שאמרו
'מגל זו מגל זו' וכו' ג' פעמים כדי לחזק
הדבר[.

את רצונכם שיהיה עם הבורא יתברך,
כלומר ,שהרצונות יהפכו לזכויות ,וזה ע"י
התשובה מאהבה הנרמזת באברהם,
'מעבר' היינו מחשבת עבירה' ,הנהר'
מלשון נהורא ,דהיינו שהמשבות יהפכו
לזכויות ע"כ.
ועל פי זה יבואר דברי בעל ההגדה,
'מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו',
'אבותינו' היינו רצוננו ,שהרצונות היו היפך
מרצון ה' ,וזה לבד כבר בחינה של עבודה
זרה ,וכמאמר הבעש"ט הק' זי"ע )עיין
במאור עינים( עה"פ )דברים יא טז( 'וסרתם
ועבדתם אלהים אחרים' ,תיכף כשסרתם
מאת ה' ,מיד 'ועבדתם אלהים אחרים' ,אך
'ועכשיו' ,כלומר ,בזמן זה של חג הפסח
שהוא זמן של תשובה מאהבה' ,קרבנו
המקום לעבודתו' ,היינו שכל המחשבות
הרעות שהיו מעין עבודה זרה עלו
לקדושה ונהפכו למחשבות טובות ,ובזה
התקרבנו להשי"ת דמחשבה טובה הקב"ה
מצרפה למעשה ,ועל זה מביא ראיה מן
הפסוק )יהושע כד ב( 'ואקח את אביכם'
וכנ"ל.

ועפ"ז נראה לבאר בשאלת התם 'מה
זאת' ,ר"ל ,שאינו מבין ענין זה שתכלית
העבודה בליל הסדר הוא להגיע למדריגת
'מה' ,דהיינו ביטול להשי"ת.
והנה אם נוסיף אות א' ל'תם' נקבל
אותיות 'אמת' ,והענין בזה ,הנה איתא
בזרע קודש )מקץ ד"ה ולכן ,ויקרא בביאור ענין
אל"ף זעירא( שהאל"ף מרמזת על הביטול
לאלופו של עולם ,וע"כ משיבים לבן התם
'בחוזק יד הוציאנו' ,ור"ל ,שיתבונן ויראה
בגדלותו יתברך ויגיע לביטול הגמור ואז
יצרף את האלופו של עולם בכל דבר
ודבר ,ועי"ז יהפך מ'תם' ל'אמת' ,והיינו
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עלינו לכלותינו' ,היינו שהאומות רוצים
לכלותינו ע"י 'שלא אחד בלבד' ,כלומר,
שלא נאמין חלילה באל אחד יחיד ומיוחד,
אך הקב"ה מצילנו מידם ,ונותן לנו כח ועוז
להחזיק באמונתו הטהורה.

ואחרי כן יצאו ברכוש גדול .שמעתי
ממו"ח שליט"א ש'רכוש גדול' קאי על
התורה הק' שזכו לה ישראל לאחר
שהזדככוי.



ולפי זה אפשר לרמז את ההמשך' ,והיא
שעמדה לאבותינו ולנו' ,ר"ל ,הרכוש
הגדול' היא שעמדה לאבותינו ,ר"ל,
בזכותה יצאו אבותינו ממצרים .ואתי שפיר
מה דאיתא בספה"ק לרמוז בתיבת 'והיא',
ו' כנגד ששה סדרי משנה ,ה' כנגד חמשה
חומשי תורה ,י' כנגד עשרת הדברות ,וא'
כנגד אלופו של עולם ,לרמז דהרכוש גדול
שזכו ישראל ביציאת מצרים היינו שקיבלו
התורה שבכתב ובע"פ וגם זכו שידור
אלופו של עולם ביניהם.

צא ולמד מה ביקש לבן הארמי
שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ולבן
ביקש לעקור את הכל .יש מקשים וכי
בא ללמדנו שבחו של פרעה שלבן היה
רשע יותר ממנו ,ואפשר לומר שפרעה
ראה שלבן לא הצליח לעקור את הכל,
וע"כ התחכם יותר שלא יעקור את הכל
ויניח לנקבות וגזירתו תחול ,ויש להוסיף
דערמת פרעה היתה לעקור את הכל ,כי
ידע שע"י שישמיד את הזכרים שהם
מצווים על לימוד התורה הק' בטלה מעלת
ישראל ,שהרי התורה היא הקיום של
ישראל ,שאין ישראל אומה אלא
בתורותיה ,וכן גם הנשים אין מעלתן אלא
בכך שמסייעות לבעליהן ולילדיהן לעסוק
בתורה )עיין ברכות יז ,(.ונמצא דאדרבה
מכאן חזינן גודל רשעותו וערמתו של
פרעה.


והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא
אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו וכו'
והקב"ה מצילנו מידם .נראה לרמז
דהנה כל תוקפם וחוזקם של ישראל היא
האמונה הק' שמחזיקה אותנו באורך
גלותינו ,ויש לומר שע"כ אומות העולם
נותנים עיניהם לעקור את האמונה מלבם
של ישראל ,וזהו 'שלא אחד בלבד עמד

ולפי זה אפשר לרמז בלשון 'צא ולמד',
כלומר ,לאחר שראית מה זממו לבן ופרעה
לעשות לישראל' ,צא ולמד' היינו ללמוד
תורה ,שאין לך מידה טובה הימנה שהיא
חיינו ואורך ימינו.

ãåòáå ,æ-à à úåîù) '÷ä êéùìàá àúéà ïë é
,'ìåãâ ùåëøá åàöé ïë éøçàå' ,ì"æå ,(úåîå÷î
åëæéù ,ùçð úîäåæ úàìç íåúú éë ,àåä
øîàé éåàøä éë ,àåäå .øåîàë äàåáðå äøåúì
øàåú ìà æåîøé 'ìåãâ' åøîåàá êà ,áø ùåëøá
à"ãîë .äøåú ïúîá ìàøùé åãçééúð åáù
)åøîà ïëå ,'åâå 'ìåãâ éåâ éî éë' (æ ã íéøáã
'åúåà ,(á áé úéùàøá) 'ìåãâ éåâì êùòàå
äæ øùåà ìàå .êîî àéöåà 'ìåãâ éåâ' àø÷ðä
÷éúìá ùåëø éë ,íéñëðä éáâì 'ìåãâ ùåëø' àø
.ë"ò ,àåä ìåãâ


ויהי שם לגוי ,מלמד שהיו ישראל
מצוינים שם .יש לומר בדרך רמז 'מלמד'
רומז ללימוד התורה ,וזה הכוונה 'מלמד

יב
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ולפי זה אפשר לבאר ,ש'וירעו אותנו
המצרים' ,היינו שגרמו לנו רעה ,ומבאר
והולך כמו שנאמר' ,הבה נתחכמה לו וגו'
ועלה מן הארץ' ,כלומר ,שהמצרים הם
אלה שהכניסו בלב בני ישראל שיש כזו
מציאות לעלות מן הארץ קודם הקץ ,כדי
שיקרה להם כפי שאכן קרה לבני אפרים
שנענשו ונהרגו כולם.

שהיו ישראל מצוינים שם'' ,מלמד' דייקא,
כלומר ,עיקר הציון והשבח של בני ישראל
הוא ע"י לימוד התורה הק'.
וכעין זה אפשר לרמז בנאמר לעיל' ,מלמד
שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים
אלא לגור שם' ,ור"ל ,שהכח שהיה ליעקב
אבינו להחזיק עצמו בקדושה בתוך מצרים
ערות הארץ ולא לשקוע שם היא בכח
ה'מלמד' ,כלומר ,לימוד התורה הקדושה
שהיא מגנא ומצלא.





ונצעק אל ה' אלקי אבותינו ,כמה
שנאמר ,ויהי בימים הרבים ההם וימת
מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן
העבודה ויזעקו ,ותעל שועתם אל
האלקים מן העבודה ,וישמע ה' את
קולנו ,כמה שנאמר ,וישמע אלקים
את נאקתם .צריך להבין מה מפורש יותר

וירעו אותנו המצרים ,כמה שנאמר,
הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי
תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על
שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ .יש
להעיר דהנה קיי"ל )ב"ר מב ג( אין 'והיה'
אלא לשון שמחה ,וא"כ צריך להבין מדוע
היתה שמחה למצרים בכך שיעלו ישראל
ממצרים ,ונראה לומר דהנה הקב"ה
הבטיח לאברהם אבינו )בראשית טו יד( 'וגם
את הגוי אשר יעבודו דן אנכי ואחרי כן
יצאו ברכוש גדול' ,היינו שהקב"ה יכה את
המצרים ויוציא את ישראל ממצרים,
ונמצא שאם היו ישראל דוחקים את הקץ
ועורכים עמהם מלחמה יקוים בהם ח"ו מה
שאמרו חז"ל בכתובות )קיא (.אמר להם
הקב"ה לישראל אם אתם מקיימין את
השבועה ]שלא לדחוק את הקץ[ מוטב,
ואם לאו אני מתיר את בשרכם כצבאות
וכאיילות השדה ,וכפי שאכן קרה לשבט
אפרים שדחקו את הקץ ונענשו )סנהדרין
צב ,(:ולפיכך א"ש הלשון 'והיה' ,ור"ל,
שהמצרים כשרצו לכלות את שונאיהם של
ישראל שמחו מכך שישראל ידחקו את
הקץ ויענשו.

בפסוק שמביא 'ויהי בימים הרבים וגו',
מהפסוק של 'ונצעק אל ה'' וגו' ,וי"ל דהנה
איתא בספה"ק באר מים חיים )שמות כב ב(
שעיקר צעקת בנ"י אל ה' היתה על צער
השכינה ,וזה מדויק בלשון הפסוק 'ותעל
שועתם אל האלקים' ,ולא כתיב 'ותעל
שועתם לאלקים' ,כדי ללמדנו שהזעקה
של בנ"י היתה על צער השכינה ,והיינו
שזה כאב להם יותר 'מן העבודה' ,אכן
הקב"ה מצטער בצערן של ישראליא וע"כ
כתיב 'וישמע אלקים את נאקתם' .וזה
הכוונה כאן 'ונצעק אל ה'' שאנו צעקנו על
צער השכינה ומביא ראיה מהפסוק 'ותעל
שועתם אל האלקים' ,וממשיך 'וישמע ה'
את קולנו' ,שה' שמע נאקתינו והיצר
בצערינו ,וע"ז מביא הפסוק 'וישמע אלקים
את נאקתם'.
,øòèöî íãàù ïîæá (.åî) ïéøãäðñá ïééò àé
.éòåøæî éðì÷ éùàøî éðì÷ ,úøîåà äðéëù
יג
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כשיש לאדם צורך לדבר יראה לדחות את
הדיבור ,וכמו שאמרו חז"ל )חולין פט (.מה
אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו
כאלם ,ולכן נקטו 'רחצה' לרמז שלאחר
נטילה זו מברכים על נטילת ידיים ,ודוחים
את הדיבור עד לאחר ברכת המוציא ,וכמו
דקיי"ל בשו"ע )או"ח סי' קסו סעי' א( שטוב
שלא לדבר לאחר נטילת ידיים לסעודה עד
ברכת המוציא.

ברוך אתה ה' וכו' והגיענו הלילה הזה
לאכול בו מצה ומרור .כן וגו' יגיענו
למועדים ולרגלים אחרים הבאים
לקראתנו לשלום .יש לדקדק מדוע כתיב
'לאכול בו מצה ומרור' ,ולכאורה די היה
לומר 'לאכול מצה ומרור' ,בלי תיבת 'בו',
ונראה לבאר דמרמז ליחוד הגדול שזוכים
בשעה שאוכלים מצה ומרור ,שהקב"ה
כביכול בא ומתייחד עמנו ,וזה
הכוונה'לאכול בו' כמו עמו דהיינו עם
הקב"ה .ובזה יתיישב לנו מה שאמרו חז"ל
)פסחים פ"י ה"א( האוכל מצה בערב פסח
כאילו בועל ארוסתו בבית חמיו ,ואיתא
בפרישה )או"ח סי' תעא סק"ג( בשם מהר"י
ווייל שהטעם הוא דכמו שתיקנו ז' ברכות
לכלה כך תיקנו ז' ברכות לפני אכילת מצה
וכו' ,ותימה גדולה היא ,מה הקשר בין
הדברים שדימו אותם זה לזה ,וע"פ הנ"ל
יש לומר דמרמז על היחוד הגדול הנעשה
בליל פסח בעת אכילת מצה ,כדוגמת יחוד
חתן וכלה וע"כ אתי שפיר הדמיון ביניהם.


מוציא מצה
הנה אמרו חז"ל על המצה' ,לחם עוני',
לחם שעונין עליו דברים הרבה ,ויש לרמז
דהנה איתא במאור ושמש )בא ד"ה דברו
אל( ,בשם הזוה"ק )ח"ב לט (:שביציאת
מצרים האיר הקב"ה על ישראל אור הבינה
שהוא אור של שער החמשים של הקדושה
הנקרא אמא עילאה ,והוא אור של תשובה
וכו' ,עיי"ש ,ועוד איתא שבמצרים היה
הדיבור בגלות וכשיצאו יצא גם הדיבור
ואז החלו להלל ולשבח את השי"ת.

ובזה יובן ההמשך שאנו מבקשים בקשה
מיוחדת שלא מצינו בשאר המועדים ,כן
וכו' יגיענו למועדים ולרגלים אחרים וכו',
ור"ל ,שאנו מבקשים שנזכה ליחוד גבוה זה
גם במועדים וברגלים אחרים הבאים עלינו
לשלום.

והנה 'מצה' היא בגימטריא 'פה נ' ,ונרמז
בזה שבכח אור הנ' שערי בינה יצא הפה
היינו הדיבור מהגלות ,ולכן מצוה להרבות
בסיפור יציאת מצרים ,וכל המרבה הרי זה
משובח.
ועוד יש לרמז' ,מצה' היא בגימטריא 'פי
מה'' ,מה' הוא לשון שאלה ,והיינו שהמצה
באה לרמז לאדם שקודם שפותח את פיו
לדבר צריך להתבונן האם יהיה להשי"ת
נחת רוח מזה הדיבור ,ויש להוסיף דזה
הענין שקרבן פסח נאכל עם המצה ,וכן
אפיקומן צריך לאכול ב' כזיתים אחד זכר
לקרבן פסח ואחד זכר למצה הנאכלת
עמו ,והביאור הוא שפסח עניינו 'פה סח',


רחצה
בדרך צחות יש לומר ,דהנה אמרו חז"ל
)הובא ברש"י בראשית יד י( ,כל תיבה
שצריכה למ"ד בתחילתה הטיל לה ה"א
בסופה ,ואיתא בספה"ק דבא לרמז שאפילו
יד
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שמורה על ריבוי הדבר וכמו שנצטוינו
להרבות בסיפור יציאת מצרים ,ולכן צריך
לאכול מצה עמו ,להורות שאי אפשר
להתחיל עם ה'פה סח' רק אם יקדים לו
מצה הרומזת ל'פי מה' ,שיתבונן אם יש
צורך בדיבור ,ודייקא אחר ההתבוננות
יכול לדבר דברים הרבה ,וכמו שאמרו
חז"ל על המצה שעונים עליו דברים הרבה.

לא נאמר להיפך ,שנאכל שלא בהסיבה
כדין המרור ,ושב ואל תעשה עדיף.
והנה איתא בקהלת יעקב )ערך נהנין( בשם
רבו החוזה מלובלין זי"ע על דברי הגמ'
)שבת קנה ,(:לית עתירא מחזירא ,ופירש,
ממי שחוזר בתשובה ,שעל ידי שעושה
תשובה מאהבה ,זדונות נעשים כזכיות,
ולכן אין עשיר ממנו .ויש לומר שהמרור
מרמז על כך שעושה תשובה מחמת שמר
לו וזו היא תשובה מיראה ,ולכן אינו אוכל
בהסיבה ,והנה המרור שלוקחין בכורך
נקרא חזרת דווקא ,בבחינת חזירא דלית
עתירא מיניה ,וכנ"ל שהעוונות נהפכו
לזכיות ,ועל כן אוכלים את המצה והחזרת
בהסיבה ,לרמז שהכל מתהפך לזכויות.


מרור
הנה ידוע שיש מחלוקת בין האחים
הקדושים הרה"ק הרר"א והרה"ק הר"ר
זושא זי"ע במה צריך להתחיל ,האם
בשפלות עצמו או בהתבוננות בגדלות ה',
ונזכר בדברינו בכמה מקומות ,וכ"ק מרן
מהרי"ד זי"ע מבעלזא אמר בזה דרך
פשרה ,היינו להתחיל בשפלות עצמו
ואח"כ בגדלות הבורא ,ואז שוב להתבונן
בשפלות עצמו ,ועי"ז יוצא ידי כולם.
ובתורות דכ"ק מרן מהר"א זי"ע מבעלזא
מובא דכרפס רומז לענוה .ואפשר לבאר
לפי זה הסדר שמתחילים בכרפס הרומז
לענוה ושפלות עצמו ,ואח"כ אוכלים מצה
הרומזת להתבוננות בגדלות ה' ונסיו
שעשה עמנו ,ואח"כ אוכלים מרור הרומז
על השעבוד והיינו שוב להתבונן בשפלות
עצמו.

וכן יומתק הענין שאומרים זכר למקדש
כהלל ,שלכאורה לא מצינו כזאת,
שכשמקיימים הלכה מזכירים מי אמרה,
והענין הוא שלתשובה מאהבה אפשר
לזכות בכח הצדיקים אשר בארץ המה ,וזו
הכוונה 'זכר למקדש' שזכו אז לתשובה
מאהבה בכח הצדיקים שהיו אז 'כהלל'.


שלחן עורך
הנה בהגדת קדושת לוי מביא בשם בנו
של הקדושת לוי שישנם י"ב סימנים
בהגדה כנגד י"ב שבטים ועם כורך הוא י"ג
הרומז לשבט לוי וכן מצינו שהיו י"ב
שערים במקדש ,והי"ג הוא כנגד שער
הדרום שהיה סתום )כדאיתא ברמב"ם הל'
בית הבחירה פ"ד ה"ו( ,ורמז לכך ח"ד
בגימטריא י"ב כנגד הי"ב שבטים ,וא'
דאחד מרמז לשער הסתום שהוא כנגד
לוי ,ומבואר שם בדבריו דאלו ב' הסימנים
החסרים ]מתוך ט"ו הסימנים שיש בידינו[


כורך
לכאורה אינו מובן מדוע יש לאכול את
הכורך בהסיבה ,הרי אוכלים גם מרור,
ומהיכי תיתי לומר דיאכל בהסיבה כדין
המצה שצריכה להיאכל בהסיבה ,ומדוע
טו
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לומר שבלק רצה שקל"ב ימים ימי רחמים
ורצון יקלל להשליט בהם חלילה מידת
הדין ,ורכ"ב ימים יניחם כמות שהם ,אבל
הקב"ה היפך הקללה לברכה ,והיה מברך
הרכ"ב ימים שיהיה ימי רחמים ורצון וקל"ב
ימים ימי רצון הניח כמו שהם ,וזה 'לקב'
בגמטריא קל"ב לקחתיך ,היינו לקלל את
הקל"ב ימים ,ועתה ברכת 'ברך' את ימי
הרחמים והרצון שהם רכ"ב ימים ,ע"כ.
ולפי זה יש לומר שע"כ תיקן מסדר ההגדה
לסימן זה בשם 'ברך' דייקא ,על מנת
להמשיך ברכה וישועה מליל קדוש ונשגב
זה לכל שאר ימי ה'ברך' שאומרים בהם
תחנון.

הם שלחן עורך ונרצה .ויש לתת טעם לכך
מדוע חסרים דווקא אלו שני הסימנים ,ויש
לומר הטעם בזה דשלחן עורך מרמז
לעתיד לבוא ,זמן אכילת השכר על
המעשים טובים כמ"ש בגמ' )ע"ז ג (:מי
שטרח בערב שבת יאכל בשבת ,וכן 'נרצה'
מרמז לעתיד לבוא שהכל יהיה נרצה
בשלימות לפניו יתברך ,אשר על כן בזמן
הגלות חסרים סימנים אלו.


צפון

הנה

נפסק בשו"ע )או"ח סי' תעז סעי' א(

דאפיקומן צריך שיהיה נאכל על השובע,
דהיינו שכבר אינו תאב כ"כ לאכול ומ"מ
אוכל לשם המצוה ,ויש לומר דע"י שעושה
מעשה זה שהוא למעלה מטעם ודעת,
שאוכל אף שאינו תאב כ"כ לאכול ,בזה
מתגלה האהבה והיראה הצפונים בלב כל
אחד מישראל שהם גם כן למעלה מטעם
ודעת בלי שום שכל ,וזהו 'אפיקומן' ,אפיקו
והוציאו את אשר טמון בלבבכם.


הלל

לגוזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו.
איתא באור החיים הק' )שמות יב ח(,
שעיקר הגאולה היא הפסיחה שהקב"ה
מיהר לגאול את ישראל קודם עת קץ ,וזה
משום שאם היו נשארים עוד רגע אחד
בגלות היו שוקעים בטומאה שלא היו
יכולים לצאת ממנה רח"ל ,ויש לרמז זאת
בפסוק ,הנה 'גזר' הוא בגימטריא ר"י שהוא
מספר השנים שהיו ישראל במצרים ,ו'ים
סוף' ]חסר ו'[ הוא בגימטריא ק"ץ ,שהוא
מספר השנים שדילג עליהם הקב"ה כדי
להחיש את הגאולה ,וזהו 'לגזר' היינו את
הר"י שנים מתוך ה'ים סוף' ,היינו שגזרם
מתוך ה'קץ' שנים שנותרו מהארבע מאות
שנה שנאמרו לאברהם אבינו ,וזה מחסדי
ה' שהרי אם היו נשארים רגע אחד היו ח"ו
אובדים ולא היו נגאלים לעולם ,ונמצא
שגאולת מצרים היתה גאולת עולם ,ועל
כך אנו מסיימים' ,כי לעולם חסדו'.


ברך
אפשר לבאר ברמז הלשון 'ברך' ,דאיתא
בחת"ס )תורת משה במדבר כג יא( בשם
הגאון ר' עקיבא איגר זצ"ל עה"פ 'לקוב
אויבי לקחתיך והנה ברכת ברך' ,וז"ל,
דאיתא בחסד לאברהם כי בשנה פשוטה
יש שנ"ד ימים ,רכ"ב ימים אומרים בהם
תחנון והמה ימי הדין ,וקל"ב ימים אין
אומרים בהם תחנון והם ימי רחמים ורצון
וכו' ,ומברכתו של אותו רשע ניכר מה היה
בלבו לקלל ההיפך מהברכה ,ועפ"ז יש
טז
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פחד ה' מהדר גאונו ניצולים מקיום
הקללות בפועל ]ראה עוד מענין זה בספר
בשערי ישכר עה"ת )דברים כח סא([ ,ועפ"ז
יש לומר דבא לרמז' ,חסל סדור' שע"י
שמסדרים את הצ"ח קללות כנ"ל ,אז
'פסח' ,היינו מדלגים על ביאת הקללות
בפועל ,וזה נעשה ע"י לימוד התורה הרמוז
ב'כהלכתו'.

נרצה
יש להעיר ,הרי סימני הסדר מורים מה
צריך לעשות ,וא"כ לצורך מה נתנו סימן
זה של 'נרצה' שלכאורה אין בו שום
הוראה .ואפשר לומר הענין בזה ,שלאחר
עריכת הסדר צריך כל אחד להאמין שאיך
שעשה את הסדר הוא נרצה לפני ה'יב,
וע"כ הוי חלק מסימני הסדר להורות שאם
אין הוא מאמין כן ,יחסר לו עצם קיום
הסדר.


עוד יש לרמז' ,חסל סדור פסח' בגימטריא
תקט"ז ,והנה ידוע שמשה רבינו התפלל
תקט"ו תפילות שיזכה להכנס לארץ
ישראל ,עד אשר אמר לו הקב"ה )דברים ג
כו( 'רב לך אל תוסף דבר אלי עוד' ,ואיתא
בספה"ק שאם אכן היה מתפלל עוד
תפילה אחת היה נכנס לארץ ,ויש לומר
שע"כ אנו אומרים 'חסל סדור פסח' וכו',
ור"ל ,שאנו מבקשים כ"כ הרבה פעמים
'כאשר זכינו וכו' כך נזכה לעשותו' וכו',
כדי שנזכה לבחינה הזו של התפילה
התקט"ז שהיא התפילה המתקבלת,
ויתקבלו תפילותינו לרצון וכמו שממשיכים
ואומרים' ,זך שוכן מעונה קומם קהל וכו'
פדוים לציון ברינה'.

ורמז לדבר ,הנה ידוע מה דאיתא מכ"ק
מרן מהר"י זי"ע מבעלזא שנרצה הוא
בגימטריא 'משה' ,והכוונה לומר ,שכל מה
שעשינו בלילה הזה הוא הלכה למשה
מסיני ,ע"כ .וע"פ הנ"ל יש לומר עוד,
שהנה 'משה' עם הג' אותיות הוא
בגימטריא 'שמח' ,ור"ל ,שההוראה
מ'נרצה' היא להיות אך 'שמח' וטוב לב,
ולהאמין שבכל אופן שהוא עלתה עריכת
הסדר לרצון לפני השי"ת.
ונרצה הוא גם בגימטריא 'שילה' ,לרמז
שבזכות זה נזכה לביאת שילה במהרה
בימינו אמן.





קומם קהל עדת מי מנה .הנה 'מצה'
הוא בגימטריא 'קהל' ,והענין בזה הוא
שע"י 'מצה' המרמזת להכנעה ושפלות
אפשר להגיע להיות באחדות עם כל 'קהל'
ישראל ,ועי"ז תהא תקומה לעדת מי מנה.

חסל סדור פסח כהלכתו ,ככל משפטו
וחקתו' .חסל' בגימטריא צ"ח כמספר
הקללות שבמשנה תורה )ראה רש"י דברים
כט יב( ,ואיתא בשם רבוה"ק מבעלזא זי"ע

עוד אפשר לרמז דהנה 'עדת' הוא אותיות
'דעת' ,וכידוע מהספה"ק )עטרת ישועה
אחרון של פסח ,ועוד( שע"י אכילת מצה
הנרמזת ב'קהל' כנ"ל נמשך לאדם דעת
גדול.

שע"י לימוד פרשיות התוכחות והמשכת
(ìàøùé äúòå ä"ã á÷ò) éåì úùåã÷á ïééò áé
ùé êøáúé àøåáìù ïéîàäì íãàä êéøöã
.ù"ééò ,åìù úååöîä éùòîî âåðòú
יז
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שנאה נטר אגגי וכתב ספרים בלילה.
יש להעיר דלא מצינו שהמן כתב ספרים
בלילה ,ועיין בהגדת עבודת הצדיקים מה
שכתב בזה ,ונראה לומר בהקדם מה
דאיתא במדרש )תנחומא כי תשא כח(
שכאשר משה רבינו היה בשמים ,ביום
היה הקב"ה מלמדו תורה שבכתב ,ובלילה
תורה שבעל פה ,והנה איתא בקדושת לוי
)דרוש לפורים( ליישב קושיית תוס' )שבת
פח .ד"ה כפה( על מאמר חז"ל דהדר קבלוה
בימי אחשורוש ,שהלא אמרו נעשה
ונשמע ,ותירצו דנעשה ונשמע היה על
תורה שבכתב ,והכפיה היתה על תורה
שבע"פ ,והדר קבלוה בימי אחשורוש היה
על תורה שבע"פ ,עיי"ש .ולאור זאת יש
לפרש שהמן הרשע רצה למנוע מישראל
מלקבל את התורה שבעל פה ,ועל כן כתב
ספרים בלילה ,בלילה דייקא ,וכוונתו היתה
שאף שבלילה הוא זמן של תורה שבע"פ
לא יהיה להם לבני ישראל תורה שבע"פ,
רק הספרים הנכתבים היינו תורה שבכתב.

קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה.
נראה לבאר ,דהנה כאשר אדם מתגבר על
עצמו במלחמת היצר הוא מרגיש אור
גדול ,נמצא שתכלית החושך של מלחמת
היצר הוא האור שיבוא אח"כ ,ולעתיד
לבוא לא יהיה עוד החושך של מלחמת
היצר ,וממילא גם האור לא יהיה כ"כ גדול,
וזהו בבחינת 'לא יום ולא לילה' )וראה
במפרשים על זכריה יד ז( וזהו שאנו מבקשים,
קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה ,היינו
שמבקשים שנזכה לגאולה השלימה
ולביטול היצר הרע מן העולם ,ואף
שנפסיד את הבחינה של יתרון האור מן
החושך שיש לנו בזמן הגלות ,אעפ"כ אנו
מבקשים שיעשה הקב"ה למען שמו
ויתגלה כבוד מלכותו בעולם.



יח

