
בס"ד תשע"ח
 ָנא ֹלא ִלְקרֹוא 

ְשַעת  בִּ
ַהְתִפיָלה

ַחג ַהֶּפַסח | 70
ַהֶּפַסח"  ְלּצֹוֵרְך  ָלֲעִנִּיים  ְלַחְלָקן  ִחִּטים  ִלְקנֹות  "ּוִמְנַהג 

)שו"ע ִסיַמן תכ"ט(
ֵאָלה: ַמדּוַע ִּתְקנּו ֲחָכִמים ֲהָלָכה זֹו ֶׁשל ֲחֻלַּקת "ִקְמָחא  ִנְׁשֶאֶלת ַהּׁשְ

ְּדִּפְסָחא" ַּדְוָקא ִלְפֵני ֶּפַסח, ְוֹלא ִלְפֵני מֹוֲעִדים ֲאֵחִרים?

ַהְּתׁשּוָבה ְלָכְך ִהיא, ֶׁשַּמְּטַרת ֲחֻלַּקת ַהִחִּטים ְּבֶעֶרב ֶּפַסח, ֵאיָנּה ַרק 
ְלּצֹוֶרְך ָהֲעִנִּיים, ֶאָּלא ַּגם ְלטֹוַבת ַהּנֹוְתִנים, ְוֵכיַצד?

הּו ָחֵמץ ְּבֶפַסח, ֻמְבָטח לֹו ֶׁשֹּלא  מּוָבא ְּבִכְתֵבי ָהֲאִר"י ֶׁשַהָזִהיר ְּבַמּׁשֶ
ַהחֹוֶלֶפת  ָנה  ַהּׁשָ ְּבַמֲהַלְך  ָהַרב,  ְלַצֲעֵרנּו  אּוָלם,  ַהָׁשָנה.  ָּכל  ֶיֱחָטא 
ָחֵמץ  הּו  ְּבַמּׁשֶ ַמְסִּפיק  ִנְזַהְרנּו  ֹלא  ֶׁשַּכִּנְרֶאה  ְרָאָיה  ְוֶזה  ָחָטאנּו, 

ַּבֶּפַסח ֶׁשָחַלף.

ַמהּו ַהִּתּקּון ַלֲעֵברֹות? ְצָדָקה, ֶׁשֶּנֱאַמר "ַוֲחָטָאְך ִּבְצָדָקה ְּפֹרק", ָלֵכן 
ָעֵלינּו ְלַהְרּבֹות ִּבְצָדָקה ַּדְוָקא ְּבֶעֶרב ֶּפַסח.

ְוֶרֶמז ְלָכְך ֵיׁש ְּבָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ַהְּמֻׁשָּתִפים:

הּו ֶּפַסח ָחֵמץ ְּבַמּׁשֶ

ֲחָטָאְך ִּבְצָדָקה ְּפֹרק

 )ַמֲעַדֵּני ֶמֶלְך - ֵנַצח ֶׁשַּבַּמְלכּות(
ְמִכיַרת ָחֵמץ - ִסּפּור

ִסֵּפר ַהָּגאֹון ַרִּבי ֲאֶׁשר ַאְנִׁשיל ִמיֶלר: "ָיַׁשְבנּו ְּבֵליל ַהֵּסֶדר, ְמֻסִּבים ַעל 
ֻׁשְלָחנֹו ֶׁשל ַחִמי, ֶׁשָהָיה ַרב ִּבְקִהַּלת ֶסעְרְנְׁשט. ְּבעֹוד ָאנּו ְמַזְּמִרים 
ַעד  ַּבֶדֶלת.  רֹוֲעמֹות  ְּדִפיקֹות  ִנְׁשְמעּו  ַהּגֹוִים",  ֶאל  ֲחָמְתָך  "ְׁשפֹוְך 
ְמֵהָרה ִנְפְּתָחה ַהֶּדֶלת, ּוַבֶּפַתח ִנָּצב ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ִעּמֹו ֶנֶעְרָכה ְמִכיַרת 
ְוָׁשַאל:  ָיפֹות,  ָּפִנים  ְּבֵסֶבר  ִקְּבלֹו  ָהַרב  ַחִּמי  ָׁשָנה.  ְּבאֹוָתּה  ֶהָחֵמץ 

"ָמה ְּבִפיָך?"

ֶׁשִּקַּבְלִּתי  ַהְּיהּוִדים  ְרִׁשיַמת  ַעל  "ָעַבְרִּתי  ַהּגֹוי:  ָעָנה  ְלֶחְרָדֵתנּו, 
ִּבְׁשַעת ַהְּמִכיָרה, ְוִגִּליִתי ָּבּה ַּכָּמה ְיהּוִדים ִמַּמָּכַרי, ֲאֶׁשר ֵהם סֹוֲחִרים 
ְממּוָלִחים ְוַאף ַרָּמִאים. ֲאִני ָאָדם ָּפׁשּוט, ְוֵאין ְּבֶאְפָׁשרּוִתי ִלְׂשּכֹור 
עֹוֵרְך ִדין ִאם ִּתְתעֹוֵרְרָנה ְמִריבֹות. ָלֵכן, ָּבאִתי ְלַבֵּטל ֶאת ַהְּמִכיָרה!" 
ָּכל ַהְמסּוִּבים ִנְבֲהלּו ִמן ַהַּמְכֵׁשָלה ֲאֶׁשר ֲעלּוָלה ְלִהִיָוֵצר, ַרק ָהַרב 
ָּכְך  ְלצֹוֵרְך  "אּוָלם  ָעָנה,  ְיִדיִדי",  ְּבָעָיה,  "ֵאין  ְוָרגּוַע.  ָׁשֵּליו  נֹוָתר 
ָעַלי ְלַכֵּנס ֶאת ָּכל ֵמאֹות ָהֲאָנִׁשים ַהֻׁשָּתִפים ָּבִעְסָקה ַוֲחתּוִמים ַעל 
ִיַּקח ְׁשּמֹוָנה  ַהָּדָבר  ַּבֶהְקֵּדם, אּוָלם  ֹזאת  ַלֲעׂשֹות  ֶאְׁשַּתֵּדל  ָטר.  ַהּׁשְ

ָיִמים. ׁשּוב ֵהָנה ְּבעֹוד ְׁשמֹוָנה ָיִמים ְוָאנּו ְנַבֵּטל ֶאת ָהִעְסָקה!"

ֻּכָּלנּו ִחַּיְכנּו ְלִמְׁשָמע ַהְּפָׁשָרה ַהְמחּוֶּכֶמת, ְוַאף ַהּגֹוי ָיָצא ִמן ַהַּבִית 
ְמֻרֶּצה. ָאז ָּפַתח ַחִמי ׁשּוב ְּבקֹול ָנִעים: "ְׁשפֹוְך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִיים 
)עֹוָלמֹו ֶׁשל ַאָּבא( ֲאֶׁשר ֹלא ְיָדעּוָך"..."   

"ֵאּלּו ֶעֶׂשר ַמּכֹות ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַעל ַהִּמְצִרים 
ְּבִמְצַרִים"

עֹוְללּו  ּׁשֶ ְּכֶנֶגד ִמָּדה ַעל ַמה  ְלִמְצַרִים ִמָּדה  ִהִּגיעּו  ֲעֶׂשֶרת ַהַּמּכֹות 
ְלַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוֵכיַצד?

ְוֵכן  ַמִים,  ְּכׁשֹוֲאֵבי  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ֶהֱעִבידּו  ַהִּמְצִרים   - ָּדם  ַמַּכת 
ָמְנעּו ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלִהְתַרֵחץ, ָלֵכן ָהְפכּו ָּכל ַהַּמִים ְלָדם.

ַמַּכת ְצַפְרֵּדע - ַהִּמְצִרים ִהְפִחידּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִּבְצָעקֹות ּוִבְגָערֹות, 
ְוֹלא ָנְתנּו ָלֶהם ִליֹׁשן ַּבּיֹום ּוַבַּלְיָלה, ָלֵכן ִהִּגיעּו ֲאֵליֶהם ְצַפְרְּדִעים 

ֶׁשִהְפִחידּו אֹוָתם ְּבקֹוָלן, ּוָמְנעּו ֵמֶהם ִליֹׁשן ַּבּיֹום ּוַבַּלְיָלה.

ָוִקים  ַהּׁשְ ַמַּכת ִּכִּנים - ַהִּמְצִרים ִהְכִריחּו ֶאת ַהְּיהּוִדים ְלַנּקֹות ֶאת 
ִהִּגיעּו  ָלֵכן  ּוַבְּבָגִדים,  ַּבּגּוף  ְלִכִּנים  ּגֹוֵרם  ֶזה  ְוִלְכלּוְך  ְוָהְרחֹובֹות, 

ְלִמְצַרִים ִּכִּנים.

ָלצּוד  ְּכֵדי  ְלִהְסַּתֵּכן  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַעל  ָּכפּו  ַהִּמְצִרים   - ָעֹרב  ַמַּכת 
ְלַמֲעָנם ַחּיֹות ֶטֶרף, ָלֵכן ִהִּגיעּו ְלִמְצַרִים ַחּיֹות ְמֻסָּכנֹות.

ַמַּכת ֶּדֶבר - ַהִּמְצִרים ֶהֱעִבידּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּכרֹוֵעי ַהְּבֵהמֹות, ָלֵכן 
ֵמתּו ַּבֲהמֹוֵתיֶהם ַּבֶּדֶבר.

ּגּוָפם  ֶׁשִהְתַמֵּלא  ַעד  ַהְּיהּוִדים  ֶאת  ִהּכּו  ַהִּמְצִרים   - ְׁשִחין  ַמַּכת 
ִּבְפָצִעים ּוִבְׁשִחין, ָלֵכן ָלקּו ֵהם ִּבְׁשִחין ְּבָכל ּגּוָפם.

ַמַּכת ָּבָרד - ַהִּמְצִרים ָסְקלּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבֲאָבִנים, ָלֵכן ִנְסְקלּו 
ַּגם ֵהם ַעל ְיֵדי ַהָּבָרד.

ְלַמֲעָנם  ַלֲעֹבד  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ִהְכִריחּו  ַהִּמְצִרים   - ַאְרֶּבה  ַמַּכת 
ֶדה, ִלְזֹרַע ְוִלְנֹטַע, ָלֵכן ָאַכל ָהַאְרֶּבה ֶאת ָּכל ְּתבּוַאת ְׂשדֹוֵתיֶהם. ַּבּשָׂ

ֵמֹרב  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ֵעיֵניֶהם  ֶאת  ֶהְחִׁשיכּו  ַהִּמְצִרים   - ֹחֶׁשך  ַמַּכת 
ַהָּצרֹות, ָלֵכן ִהִּגיָעה ָלֶהם ַמַּכת ֹחֶׁשְך.

ַמַּכת ְּבכֹורֹות - ַהִּמְצִרים ָהְרגּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהְמֻכִּנים "ְּבִני ְבֹכִרי 
ִיְׂשָרֵאל", ָלֵכן ֵמתּו ְּבכֹורֹוֵתיֶהם.     )ּתֹוְלדֹות ָאָדם ְּבֵׁשם ַהִּמְדָרׁש(

"ְוָכל ַהַּמְרֶּבה ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמֻׁשָּבח" 
ְׁשַאר  ָהעֹוֶׂשה  ְוִכי  ָּתמּוַּה,  ִמְצַרִים  ִּביִציַאת  ַהְּמַסֵּפר  ֶׁשל  ֶזה  ֶׁשַבח 
ֲחָכִמים  ָראּו  ּוַמּדּוַע  ְמֻׁשָּבח?  ֵאינֹו  ּוְׁשֵלימּות  ִהּדּור  ְּבֶיֶתר  ִמְצוֹות 

ְלַצֵּין ְלֶׁשַבח ַּדְוָקא ֶאת ַהְּמַהֵּדר ּוַמְרֶּבה ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצַרִים?

ְׁשִליַח  אֹותֹו  ַעל  )כה.(  ְמִגָּלה  ְּבַמֶּסֶכת  ַהְּמֻסָּפר  ִּפי  ַעל  ֹזאת  ָנִבין 
"ַהֵּקל  ִּבְתִפָּלתֹו  ְוהֹוִסיף  ֲחִניָנא  ַרִּבי  ִּבְפֵני  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשָּיַרד  ִצּבּור 
ֲחִניָנא  ַרִּבי  לֹו  ֶהַאִּמיץ.....".ָאַמר  ֶהָחָזק  ְוַהּנֹוָרא,  ַהִּגּבֹור  ַהָּגדֹול 
"ִסַּיְמָּת ְלִׁשְבֵחי ְּדָמָרְך", ְּכלֹוַמר: "ַהִאם ִסַּיְמָּת לֹוַמר ֶאת ָּכל ְׁשָבָחיו 
ְלַהֲעִמיד  ָהְיָתה  ֲחִניָנא  ַרִּבי  ֶׁשל  ַּכָּוָנתֹו  הּוא?"  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל 
ֶׁשֹלא  ָבִחים  ַהּׁשְ ַעל  ֶׁשהֹוִסיף  ְּבָּמה  ָטעּותֹו  ַעל  ַהִּצּבּור  ְׁשִליַח  ֶאת 
ּוִמֵּמיָלא  ד',  ֶׁשל  ִלְׁשָבָחיו  סֹוף  ֵאין  ֶׁשֲהֵרי  ַּבְּתִפָּלה,  לֹוַמר  ִנְתְקנּו 

ָראּוי ֶׁשִּנְׁשֹּתק ְוֹלא נֹוִסיף ְּכלּום ּוְבָכְך ַנִּכיר ֶׁשֵאין סֹוף ִלְגֻדָּלתֹו.

ְׁשִמי  ְּבַדְעֵּתנּו  ַמֲעִלים  ֶׁשָהִיינּו  ִיָּתֵכן  ִמְצַרִים,  ְיִציַאת  ְּבִסּפּור  ַּגם 
ַמְקִטין ֶאת ְּגדּוַלת ַהּבֹוֵרא,  ּוְבִנְפְלאֹוָתיו  ְּבִניֵסי ד'  ְלַסֵּפר  ֶׁשַּמְרֶּבה 

ְוֲעִדיף ְלִהָּמַנע ִמְלהֹוִסיף ְּבִסיּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים.

ֶזה  ֲהֵרי  ַהַּמְרֶּבה...  "ְוָכל  ּוַמְדִּגיׁש:  ַהַהָּגָדה  ַּבַעל  ׁשֹוֵלל  ֶזה  ְוֶאת 
ְמֻׁשָּבח" - ְּבִסּפּור ִניֵסי ד' ְוִנְפְלאֹוָתיו ֵאין ְלַהְמִעיט, ֶאָּלא ַאְדַרָּבא, 

ֿ)ְּדַבר ַאֲהֹרן( ַהַּמְרֶּבה הּוא ַהְּמֻׁשָּבח.   

ת ֵליל ַהֵּסֶדר ְקֻדּׁשַ
ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ָראּוי ֶׁשֹּלא ְלַדֵּבר ִּדּבּוֵרי ֻחִּלין ְּכָלל, ּוַמּדּוַע?

ַעד  ִהיא  ְּגדֹוָלה  ּבֹו,  ַהְּכרּוִכים  ַהִּדיִנים  ְוָכל  ֶזה  ַלְיָלה  ֶׁשל  תֹו  ְקֻדּׁשָ
ְמֹאד. ְּבַלְיָלה ֶזה ָּבַחר ד' ָּבנּו ִמָּכל ָהַעִּמים ְוִקֵּדׁש אֹוָתנּו ְּבִמְצוֹוָתיו.

ְּבַלְיָלה ֹּכה ָקדֹוׁש ְוָגדֹול, ָראּוי ֶׁשֹּלא ְלִהָּפֵרד ְלֶרַגע ֵמַהְּדֵבקּות ַּבד' 
ִיְתָּבַרְך, ְוָראּוי ֶׁשָּכל ֶאָחד ִיָּזֵהר ֶׁשֹּלא ְלַדֵּבר ִּדּבּוֵרי ֻחִּלין, ְוַיְזִהיר ַּגם 
ֶאת ַאְנֵׁשי ֵּביתֹו ְלִהְתַעֵּסק ַאְך ְוַרק ְּבִמְצוֹות ַהֶּפַסח ּוְבִסּפּור ְיִציַאת 

ִמְצַרִים.

)ְׁשָל"ה( )ּתֹוֶסֶפת ִּבְנָיִמין(



ִהלּוָלא ְדַצִדיַקָיא יֹום ֵׁשִני יז' ִניָסן )תשמ"ג(
ַרִּבי ֵמִאיר ַאּבּוֲחֵציָרא

ַצִּדיק ְוָקדֹוׁש ָהָיה ַרִּבי ֵמִאיר ַאּבּוֲחֵציָרה. ְּכָבר ֶּבֱהיֹותֹו ֵּבן 7 ָׁשִנים, 
ָהָיה ָאִביו ַהַּצִּדיק  ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַאּבּוֲחֵציָרה - ַה"ַּבַּבא ַסאִלי", ְמִעירֹו 
ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה, ְּכֵדי לֹוַמר ִּתּקּון ֲחצֹות. ְלַאַחר ִמֵּכן ָהָיה יֹוֵׁשב ַהֶּיֶלד 

ַהָּקָטן ְולֹוֵמד ּתֹוָרה ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַהַּלְיָלה, ַעד ֲאֶׁשר ָיִאיר ַהֹּבֶקר . 

ָעָליו  ָׁשְמרּו  ֶׁשּנֹוָלד,  ֵמֶרַגע  ֻמְפָלָאה.  ָהְיָתה  ֶׁשּלֹו  ָהֵעיַנִים  ְׁשִמיַרת 
הֹוָריו ִמָּכל ִמְׁשָמר ֶׁשֹּלא ֶיֱחזּו ֵעיָניו ַהְּטהֹורֹות ַּבַעל ַחִּיים ָטֵמא. ְוַגם 
ְּכֶׁשָּגַדל, ְּכֶׁשָהָיה יֹוֵצא ַרִּבי ֵמִאיר ִלְרחֹוָבה ֶׁשל ִעיר, ָהָיה עֵֹצם ָּתִדיר 
תֹו  ֶאת ֵעיָניו ְלַבל ִיְרֶאה ַמְרֶאה ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ָטהֹור. ְוָכְך, ְּבֹכַח ְקֻדּׁשָ

ּוְפִריׁשּותֹו, חֹוֵלל ַּבַּבא ֵמִאיר ַרּבֹות ְוִנְפָלאֹות. 

ְּבֵעת ֶׁשִּכיֵהן ְּכַרב ְּבַמרֹוקֹו, ָהָיה יֹוֵצא  ֵמֵעת ְלֵעת ִלְמקֹומֹות ׁשֹוִנים 
ְּבַרֲחֵבי ַהַּמְמָלָכה, ֵהיָכן ֶׁשִהְתגֹוְררּו ְיהּוִדים, ְוָהָיה ְמַחְּזָקם ְּבִּלּמּוד 

ַהּתֹוָרה ּוְמעֹוְדָדם ְּבִּקּיּום ַהִּמְצוֹות. 

ְּבַאַחת ָהֲעָירֹות ָּבֶהם ִּבֵּקר, ִּתינּו ְּבָפָניו ְיהּוֵדי ַהָּמקֹום ֶאת ְמצּוָקָתם: 
ֶאת  ְּמֹאד  ּוֵמֵּצר  הּוא,  ֻמְׁשָּבע  ְיהּוִדים  ׂשֹוֵנא  ַהְּמקֹוִמי  ַהּמֹוֵׁשל 
ַצֲעֵדיֶהם. ִהֵּנה ָּכֵעת, ֹחֶדׁש ֱאלּול, ֹחֶדׁש ָהַרֲחִמים ְוַהְּסִליחֹות, ֵאיֶנּנּו 
ֶזה,  ְּבֹחֶדׁש  ַּכָנהּוג  "ְסִליחֹות"  ְלִהְתַּפֵּלל  ַהְּיהּוִדית  ַלְּקִהָּלה  ַמְרֶׁשה 
ֶאת  ַמְפִריעֹות  ַלִיל,  ְּבִאיׁשֹון  ַהֶּנֱאָמרֹות  ַה"ְּסִליחֹות"  ִּכי  ְּבּתֹוֲאָנה 
ְמנּוָחָתם ֶׁשל ַהּתֹוָׁשִבים ַהמּוְסְלִמים ַהִּמְתגֹוְרִרים ִּבְּסִמיכּות ְלֵבית 

ַהְּכֶנֶסת.

 ַרִּבי ֵמִאיר ֶנְחָרד ֲעֻמּקֹות ְלֵׁשַמע ַהָּדָבר.  ּבֹו ַּבָּמקֹום ִהְכִריז ַהַצִּדיק 
ִּכי ַהַּלְיָלה ִיְתַקֵּים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַהֶּמְרָּכִזי ֶׁשל ָהֲעָיָרה ִמְנָין "ְסִליחֹות" 
ְּבֹרב ַעם ַהְדַרת ֶמֶלְך, ּתֹוְך ֶׁשהּוא מֹוִדיַע ִלְבֵני ַהְּקִהָּלה ִּכי ַאל ָלֶהם 
ַלֲחֹׁשׁש. ֵהם ֹלא ִייָנְזקּו ְמַהֶּפָחה ָהָרָׁשע, ְוֹלא ִּתֹּפל ִמַׂשֲעֹרת ֹראָׁשם 

ַאְרָצה. 

ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה, ִהְתַּכְּנסּו ָּכל ְּבֵני ַהְּקִהָּלה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ַלֲאִמיַרת 
מּוָעה  ַהְּסִליחֹות ְּבִהְתַרְּגׁשּות ּוְבַכָּוָנה ַרָּבה. ְוָאֵכן, ִחיׁש ַקל ִהִּגיָעה ַהּׁשְ
ְלֵביתֹו ֶׁשל ַהֶּפָחה ִּכי ִהְמרּו ַהְיהּוִדים ֶאת ִמְצַות ִּפיו. ָּכַעס ַהּמֹוֵׁשל 
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ַּכַעס ָּגדֹול ַוֲחָמתֹו ָּבֲעָרה 
ַעל  ִמַּיד  ִצָּוה  הּוא  ּבֹו. 
ְלֵבית  ֶׁשֵּיְצאּו  ַחַּיָליו 
ְוַיַעְצרּו ְּבֹכַח ֶאת  ַהְּכֶנֶסת 
ַהּכֹוֵעס  ַהֶּפָחה  ַהְּתִפָּלה. 
ּוִבָּזה  ְוִזְלֵזל  ִהְמִׁשיְך 
ֶאת  ְׁשֵפִלים  ְּבִּדּבּוִרים 
ְנִתיָניו ַהְּיהּוִדים ְוֶאת ַרִּבי 

ֵמִאיר. 

ַאֲחזֹו  ַהָּטֵמא,  ִמִּפיו  יֹוְצאֹות  ִמּלֹוָתיו  ְּבעֹוד  ֶּפֶלא.  ֶזה  ִהֵּנה  ַאְך 
ְלֶפַּתע ִׁשּתּוק ְּבָכל ֵאָבָריו, ִּפיו ִהְתַעֵּקם ְוָכל ּגּופֹו ִהְתַאֵּבן. עֹוְזָריו 
ַהֲהמּוִמים ֶׁשל ַהֶּפָחה ֵהִבינּו ַעל ָנֵקל ְּבֶׁשל ִמי ֵאַרע ַהָּדָבר. ֵהם ִמֲהרּו 
ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת , ִהְמִּתינּו ָׁשָעה ֲאֻרָּכה ַעד ֶׁשֵּסֶדר ַהְּסִליחֹות ִהְסַּתֵּים 

ִּבְמלֹואֹו , ְוִנְּגׁשּו ְלַּבַּבא ֵמִאיר, ָנְפלּו ְלָפָניו ּוִבְּקׁשּו ֶאת ְסִליָחתֹו.

 ַנֲעָנה ָלֶהם ַהַצִּדיק : "ִאְמרּו ַלּמֹוֵׁשל ֶׁשִאם ִיְתַחֵּיב ֹלא ְלַהִציק יֹוֵתר 
ַלְּיהּוִדים, ֶאָּלא ְיַאְפֵׁשר ָלֶהם ְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה , ַיְבִריא 

ִמַּיד ִמַּמֲחָלתֹו". 

ָהעֹוְזִרים ִמֲהרּו ַלּמֹוֵׁשל ִלְּמסֹור לֹו ֶאת ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַהּמֹוֵׁשל 
ִסֵּמן ָלֶהם ְּבֵעיָניו ְלאֹות ַהְסָּכָמה ִּכי הּוא ְמַקֵּבל ֶאת ַהְּתַנאי, ּוִמָּיד 
ְּבאֹותֹו ֶרַגע ָׁשב ְלֵאיָתנֹו ְוִהְבִריא ַלֲחלּוִטין. ַוְיִהי ַהָּדָבר ְלֶפֶלא ָּגדֹול 

ּוְלִקּדּוׁש ה'. 

ָּבִעיר  ְוִהְתגֹוֵרר  תשכ"ה  ִּבְׁשַנת  ִיְׂשָרֵאל  ְלֶאֶרץ  ָעָלה  ֵמִאיר  ַרִּבי 
ַאְׁשדֹוד ַעד סֹוף ָיָמיו. 

ָּבָניו ַהְּקדֹוִׁשים ְוַהַּצִּדיִקים ֶׁשל ַרִּבי ֵמִאיר, ַמְמִׁשיִכים ֶאת ַּדְרּכֹו ֶׁשל 
ִליהּוִדים  ְיׁשּועֹות,  ּוְמחֹוְלֵלי  ֶּדֶרְך רּוַחִנִּיים  ּוְמַהִּוים מֹוֵרי  ֲאִביֶהם, 

ַרִּבים ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּוָבעֹוָלם ֻּכּלֹו.

"ַחָּיב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ְּכִאּלּו הּוא ָיָצא ִמִּמְצַרִים"
ָהַרב  ִהְקָׁשה  ַהֵּסֶדר?"  ְּבֵליל  ְלִקּיּום  ְּביֹוֵתר  ַהָּקֶׁשה  ַהָּדָבר  "ַמהּו 

ִמְּבִריְסק ִּבְפֵני ַּתְלִמיָדיו.

ְלַאַחר ִהְרהּור ָקָצר, ָענּו ַהַּתְלִמיִדים ֶּפה ֶאָחד: "ַהָּקֶׁשה ְּביֹוֵתר הּוא 
ֶלֱאכֹל ֶאת ַהָּמרֹור - ַהְחֵרין ֶהָחִריף!"

ְלִקּיּום  ְּביֹוֵתר  ַהָּקָׁשה  "ַהִּמְצָוה  ָהַרב,  ִהְתַנֵּגד  ָּכְך",  ָסבּור  "ֵאיֶנִּני 
ָיָצא  ְּכִאּלּו הּוא  ַעְצמֹו  ֶאת  ִלְראֹות  ָאָדם  "ַחָּיב  ִהיא:  ַהֵּסֶדר,  ְּבֵליל 

ִמִּמְצַרִים" )ְּפָסִחים קטז:(.

)ָהַרב ִמְּבִריְסק(

"ְוִהֵּכיִתי ָּכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ְּבֵהָמה"
ִמֵהם ַהְּבכֹורֹות ֶׁשִהָּכה אֹוָתם ד' ְּבִמְצַרִים ְוָהַרג אֹוָתם ְּבַלְיָלה ֶזה?

"ָּכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם" -

ְּבִגיַמְטִרָּיא: "ְּבכֹור ְלָאִביו, ְּבכֹור ְלִאּמֹו, ְּגֹדל ַהַּבִית" - ָּכל ֵאּלּו ֻהּכּו 
ְּבַמַּכת ְּבכֹורֹות.

ַּבֲחִצי  "ַוְיִהי  כט(:  יב,  )ְׁשמֹות  ַּבָּפסּוק  ַּגם  מֹוְצִאים  ָאנּו  ֶזה  ַרְעיֹון 
ַהַּלְיָלה ְוי-הו-ה ִהָּכה ָּכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים", ְּבִּגיַמְטִרָּיא:

"ְּבכֹור ָלָאב, ְּבכֹור ָלֵאם ְּגֹדל ַהַּבִית".

)ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח - ֵּבית ַאֲהֹרן(

"ִסּפּוַרי ַצִּדיִקים ַעל ִמּדֹות ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים"
6 ְּכָרִכים
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ַחֵּיי- ַוִיְׁשַלח( ַבׁש... )ַרֵּבנּו בְּ יִקים( טֹוב ֵמֲאִכיַלת ַהדְּ ְכבֹוָדם )ֶׁשל ַהַּצדִּ ְוִרּבּוי ַהֲחִקיָרה בִּ

יג ְיִׁשירֹות ַּבִּמְסָּפר הנ"ל יג ַּבֲחֻנּיֹות ַהְּסָפִרים. ִנַּתן ְלַהּשִׂ ְלַהּשִׂ

ָהַרב וֹוְזֶנר ִעם ַרֵּבנּו ְּבִׂשיַח סֹוד


