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עצמו להנאת יתכוון  לא
וגו מועד באהל יהיה לא אדם כל'וכל ובעד בעדו וכפר

ישראל וגו.קהל אדם וכל לזו זו ענין מה להבין לוכפר'צריך

וגו ע',בעדו הכוונה מש"ונראה וז"פ במדרש אבוה"א,ל"כ ר

אדם היה לא גדול בשעה,וכהן פפא רב דאמר כההיא אלא

הי עליו שורה הקדוש רוח כלפידיםשהיה בוערות פניו ה

ב(ד"הה וגו)'ז'מלאכי דעת ישמרו כהן שפתי ל"עכ'כי

לבקש.המדרש המלאך דרך דאין ידוע דהנה נראה זה ולפי

דרכו כל רק גשמיות תאות לבקש דרכו כל רק גשמיות תאות

רוחני ודברי עליונים מושכלות על האדם,לבקש טבע אך

הוא שעה חיי וצריך מחומר קרוץ דבריםשהוא על מבקש

הזה עולם והבלי בקדשי,גשמיים משתדל היה אם הכהן אך

ולא לעצמו כפרה משיג היה לא הזה עולם בעניני קדשים

ישראל א,לכלל גשמיים דברים על מבקש היה הוא"דאם כ

באוהל יהיה לא אדם שכל בעינן והרי אדם כדמות מתנהג

א אדם צרכי על מבקש שהוא וכיון במד"מועד הוא אדםכ ריגת

מועד באוהל להיות לו לצורך,ואסור בבקשתו כוון לא אם אך

לא הוא אז למלאך גם השייכים ורוחניות למושכלות רק אדם

לא אדם וכל הכתוב כמאמר מתנהג ואז אדם במדת מתנהג

כל ועל עצמו על כפרה להשיג ויוכל מועד באוהל יהיה

הכ.ישראל שאמר מועד'וזה באהל יהיה לא אדם שאףוכל

רק לאדם השייך מעסק ידבר ולא אדם יהיה לא בעצמו הכהן

למלאכים גם השייך כל,מעסק ובעד ביתו ובעד בעדו וכפר ואז

ע ישראל ודו"קהל הראויה הכפרה ישיג זה וא"י  .ש"ק
שפר  אמרי

חייב כן גם  אונס
ואביהו נדב שנשרפו בשעה מלאכיבמדרש אמרו

הים"רבש,השרת את קרעת למה דאיתא.הותמו,ע ונראה

את"בש עשה שאהרן לפי ואביהו נדב נשרפו מה מפני ס

הש,העגל שחוט"והקשה חור שראה לפי הוי אונס הא ס

אפי ומשני חייב'לפניו נמי בשעה,אונס במדרש ואיתא

רבש השרת מלאכי אמרו ביבשה הים בתוך ישראל ע"שבאו

ע עובדי ע"הללו עובדי והללו הקב"ז להם אמר אלו"ז ה

עע באונס"ובדין ואלו ברצון א,ז שנשפרו"והשתא בשעה ש

ואביהו וצ,נדב מה מפני את"וקשה עשה שאהרן מפני ל

וצ הוי אונס הא וקשה וא"העגל חייב נמי דאונס הקשו"ל כ

הללו לדוכתיה קושיא דהדרא הים את קרעת למה שפיר

ע ע"עובדי עובדי והללו היו,ז"ז אנוסים דישראל לתרץ ואין

א וקדהא חייב נמי באונס  .ל"פילו
יהונתן  דברי

שבכרת עריות  חומר
וכו העושות הנפשות משמרתי'ונכרתו את ושמרתם

הוא.'וכו בפסח חמץ איסור שדין בהקדם לומר אפשר

זו,במשהו לחומרא טעמי תרי הראשונים הוא,ונתנו ראשון

במשהו להחמיר יש ולכן בכרת חמץ שנית,דאיסור וזאת

בדיל לא לעשותדחמץ צריך ולכן שתא כולי מיניה אינשי י

לאיסורו גדול משהו.גדר בתרי אף לאסור האחרונים ,וכתבו

כך ואחר ונאסר אחר בתבשיל מחמץ משהו נתערב שאם

הכל אסור אחר בתבשיל תערובת מאותו משהו והני.נתערב

בעריות שייכי מישך טעמי תרי כרת,בי דעונשן כי,חדא ועוד

ביו מתגבר יצרוהיצר הגדול וכל המתפרצים ורבו עליהם תר

באיסור,גדול ליגע יבא ובנקל מתגבר שיצרו מצד כי באופן

דחמץ מיניה אינשי בדילי בלא ליה היה אביזריהו או ,עריות

בחמץ דמחמירנן דרך על מאד גדולה חומרא להחמיר ויש

משהו בתרי ואפילו ונכרתו.במשהו הביאור אל נבא ובזה

העושות שמירה',וכוהנפשות צריך כן אם בכרת דקאי וכיון

חמץ כאיסור מאד ולהחמיר את,גדולה ושמרתם הכי ומשום

וכו עשות לבלתי רז'משמרתי ה"מו(ל"ואמרו עשו.)'ק

למשמרתי וסייג,משמרת גדר שהוא בכפליים שמירה שצריך

כרת שהוא אשר,כיון התועבות מחקות עשות לבלתי ועוד

וכו טעם'נעשו הרערמז והיצר מיניהו אינשי בדילי דלא שני

מאד יתירה קדושה וצריך  .מתגבר
דוד  קדושים,ראש

בקדושה'יהי  תמיד
הקודש אל עת בכל יבא ואל אחיך אהרן אל .דבר

הרב מאחי זצ"הרה[שמעתי זושא רבי שאל,הפירוש]ל"ק

הקדושה אל לעתים בקדושה,יבא יתגבר שלפעמים דהיינו

יחלש עתרק,ולפעמים בלי בקדושה תמיד  .שיהיה
שושנה שמי"ד,ליקוטי יראי לכם וזרחה  ה

באהבה יסורים  לקבל
פליאה במדרש הרחיד(איתא ז"הביאו וכעי"א ז"ל

במד זו"איתא פרשה בני,ל"וז)ר שני מיתת איוב שראה כיון

וגו לבי יחרד לזאת אף אמר ל('אהרן  .ב"וצ.כ"ע,)ז"איוב

המדרש"ואפ ביאור בניכיון,ל שני מיתת איוב שראה

מדה"ואעפ,אהרן על תגר אהרן קרא לא כ"כ יסוריו"ד קבל א

והחריש לבי,באהבה יחרד לזאת אף ואמר לזאת,פתח כי

תגר וקורא מבעט התחיל יסורין שהגיעוהו שכיון יפחד לבו

הדין מדת בגדר,אחרי זה אין כי ולומר עצמו לתרץ יוכל ולא

ולסבו להתאפק האנושי באהבהגבול יסורים אהרן,ל שהרי

ולהחריש יסורין עול לסבול האדם ביכולת כי והוא,יוכיח

ז"ע אמרם ל(ל"ד ע"יומא ר)ב"ה עניים מחייב בן"הלל א

וכו עשירים מחייב  'חרסום
יואל  דברי

לעולם קדמה  תשובה
ה בקרבתם'וידבר אהרן בני שני מות אחרי משה אל

ה ה,וימותו'לפני משה'ויאמר ואלאל אחיך אהרן אל דבר

הקודש אל עת בכל דיבור.יבא ענין מהו המפרשים דקדקו

דברים הודעת שום ולא ציווי שום בו נזכר שלא  .הראשון

אהרן"ואפ בני שני אף אשר בזה משמיענו שהכתוב ל

השי אל כך כל ונתקרבו גמורים צדיקים זה,ת"שהיו כל עם

בחטא פז,נכשלו כתם ראשו בחינת הדעתש,והוא נקיי אף

בבגדיהם כתם יהיה כפז כן,המבהיקים אם תאמר ושמא

הקב ברא מה צדיק"מפני שאין כיון בעולמו האדם את ה

יחטא ולא טוב יעשה אשר הכתוב,בארץ ממשיך זה על

מחילה יום שהוא הכיפורים יום בפרשת זה אחר תיכף

ה אל לשבים וכפרה לבב'סליחה שנברא,בכל טעמא והיינו

תשובההאדם אתקינת עלמא בראתי לא דעד  .משום
משה  ברך
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היה  זקוק  פעם ע  "ל  מראפשיץ  זי'ק  רבי  אשר"הרה

ע  שיסע "ק  מראפשיץ  זי"הציע  לו  חותנו  הרה,  למעות

כששב  לביתו  שאל  לו  חותנו  על ,  בעיירות  לקבץ  מעות

ק "שאלו  הרה,  וסיפר  לו,  נסיעתו  ומי  שנתן  לו  מעות

שאל  אותו  כמה ,  אמר  לו  הן,  מראפשיץ  אם  היה  ברימנוב

אמר  לו ,  ]סכום  כסף[כ  "ן  רבודאי  נתן  לך  איין  צעה,  נתן  לך

אמר  לו ,  כ"שאל  אותו  אפשר  עשרים  ר,  שנתן  יותר  מזה

ואמר  לו  שכן  הוא ,  כ"כן  נמשך  הלאה  עד  מאה  ר,  עוד  יותר

 .כ"נתן לו מאה ר
מעתה  אין  שום  חידוש  אצלי ,  ק  מראפשיץ"אמר  הרה

כיון ,  מה  ששמעתי  אומרים  עליו  שהוא  מתפלל  בכוונה

ורני  שפעם  לאחר  ראש כי  זכ,  שיש  לו  כח  הצדקה  כל  כך

וחשבתי ,  כ"השנה  נשאר  בידי  ריווח  מן  היום  טוב  עשרים  ר

כי ,  כ"ולהטבח  עשרה  ר,  כ"ליתן  לסוחר  הקמח  עשרה  ר

בתוך  כך  באה  אלי  אשה  בבכיה  עצומה ,  הייתי  חייב  להם

נתתי  לה ,  שהיא  עומדת  להשיא  את  בתה  ובידה  אין  כלום

יה אך  אמרה  שאם  יה,  כ  והיתה  לה  שמחה  גדולה"עשרה  ר

כ  תהיה  יכולה  לעשות  את  החתונה  בכי "לה  עוד  עשרה  ר

אחר  מעשה  זה ,  כ  הנותרים"נתתי  לה  גם  העשרה  ר,  טוב

לכן  אין  תמיה  אצלי  על ,  התפללתי  בכוונה  עצומה  מאוד

. שהוא  מתפלל  בכוונה  כל  כך  כיון  שיש  לו  כח  הצדקה  כזה

 ).'נ,עמוד מט' חלק ב] זמיגראד[חמדה גנוזה (

 אלימלך מליזענסק' רבי רק ה"על ציונו של הרה
ע  יחד  עם "רבי  אשר  מראפשיץ  זיק  "פעם  נסע  הרה

זרע "ק  רבי  נפתלי  צבי  מראפשיץ  בעל  ה"חותנו  הרה

לציון  המציונת  של  רבינו  הקדוש  הרבי ,  לליזענסק"  קודש

ק  רבי "כשהגיעו  לשם  יצא  הרה,  אלימלך  מליזענסק'  ר

וכשחזר  כבר  ראה  את ,  ל  לכמה  מינוט  להכנות'אשר

תנו  הקדוש  כשהיא  מסובבת  והוא  כבר  מוכן מרכבת  חו

ק  רבי  אשר  את  חותנו  הקדוש "שאל  הרה,  לחזור  לביתו

, אומר  לך  את  האמת,  ענה  לו  חותנו  הקדוש,  מה  זה

כשבאתי  לציון  הקדוש  ראיתי  שיש  ציבור  גדול  וצריך 

ולפי  שלא ,  אלימלך  החוצה'  לכן  קראתי  להרבי  ר,  להדחק

עשיתי ,  בור  גדולרציתי  לעכב  אותו  הרבה  זמן  כי  היה  צי

גם  אני  רוצה ,  אם  כן,  ק  רבי  אשר"אמר  לו  הרה,  זאת  מהר

, הצדק  אתך,  נתהרהר  חותנו  הקדוש  ואמר,  לזכות  לזה

, ה  אם  נזכה  ונחיה  לשנה  הבאה  גם  אתה  תראה  ותזכה"אי

" זרע  קודש"ק  בעל  ה"ואולם  לשנה  הבאה  כבר  עלה  הרה

 ).אור ישע השלם(והדבר פלא , לגנזי מרומים

 ה של ראפשיץמכתירו לרב
הרבי ,  מינה  את  חתנוק  רבי  נפתלי  מראפשיץ  "הרה

והיו  כמה  אנשים  שלא ,  בראפשיץ"  רב  הצעיר"ל  ל'אשר'  ר

וגם  היה ,  כי  שררה  אז  עניות  במדינת  פולין,  היה  זה  לרוחם

בהגיע  יום ,  בהם  ממדת  הקמצנות  ולא  רצו  לשלם  לו  שכרו

' הפורים  שלח  בעל  הבית  אחד  משלוח  מנות  לרבינו  הרבי  ר

אבל  את ,  רבינו  קיבל  את  המאכלים,  ל  עם  סכום  כסף'אשר

כי  לא  רצה  לקבל  משום  ששמע ,  המעות  שלח  לו  בחזרה

וחשש ,  שהוא  מהמתלוננים  שאין  להם  מעות  לפרנסו

 .שהלה לא נתן בלב שלם
קרא ,  ק  רבי  נפתלי"כשהגיע  הדבר  לאזני  חותנו  הרה

ווי  אזוי  וועט  זיך  דער  יוד ,  אשר  לעבן",  ואמר  לו

אזוי  וועט  ער  זיך  קענען ,  ערן  אויף  יענער  וועלטפארענטפ

גילדן  אז '  ן  א'פארענטפערן  אז  ער  האט  געגעבן  פאר  אשר

און  ער  האט  געטרינקען  עטליכע ,  ער  זאל  קענענן  לערנען

, אשר  חביבי"  [טעפליך  קאווע  פארן  דאווענען  צוליב  הכנה

אם  היית  מקבל ,  במה  יצטדק  האיש  הזה  בעלמא  דקשוט

זהוב "  אשר"היה  בידו  להצטדק  שנתן  לממנו  את  המעות  י

ושתה  כמה  כוסות  קפה ,  אחד  שישב  באהלה  של  תורה

ואם  לא  תקח  הכסף  לא  יוכל  לתרץ  את ,  להכנה  לתפלה

 ).'ח-ז"עמוד קע' ג אורות פשעווארסק חלק ב"י] (עצמו
ר "ז  מהאדמו"מכתב  ע)  פשעווארסק(ובכתבי  קודש  

 ר  מספינקא"אל  האדמו,  ל"רבי  יעקב  מפשעווארסק  זצ

ומוסיף  שם ,  ל"הובא  בתוך  הדברים  הסיפור  הנ,  ל"זצ

נא  לרשום ",  ר  רבי  יעקב  דבר  נפלא  וזה  לשונו"האדמו

, הכנה  רבה  לתפלה,  כי  בעולם  האמת,  בזכרון  הסיפור  הזה

 ".הוא יותר מכמה וכמה מצוות

 הספדו על חותנו הקדוש
היה  אומר  שיש )  ק  רבי  נפתלי  מראפשיץ"הרה(רבינו  

ואמר  שגם ,  ל  כריסו  צרות  ישראללו  כרס  גדול  שכותב  ע

ק "והרה,  אחר  פטירתו  יכתוב  על  כריסו  צרות  ישראל

דער  שווער "ל  כשהספיד  את  רבינו  אמר  'אשר'  הרבי  ר

ן  בויך  צרות 'האט  געזאגט  אז  ער  שרייבט  זיך  אויף  אויפ

ן  בויך 'זאל  זיך  די  שווער  שוין  אויפשרייבען  אויפ,  ישראל

  איז  נפטר דער  גרעסטע  צרות  ישראל  אז  די  שווער

חמי  אמר  שהוא  כותב  על  בטנו  את  צרות [,  "געווארען

שיכתבו  עכשיו  מיד  את  הצרה  הגדולה  ביותר  של ,  ישראל

ר "כתבי  האדמו).  (עם  ישראל  בזה  שהוא  נפטר  מן  העולם

 ).ה"מערכת ראפשיץ אות ס, ל"רבי יהודה מסטושין זצ
שהיה  דבר  תמוה  מאוד ,  ומוסיף  שם  דבר  נורא

ל  רבינו  שהיה  כמו  הר  ונהיה  כך בצורת  קברו  הקדוש  ש

רבי  יהודה (ורבינו  ,  מעצמו  שהיה  הקרקע  תופח  מעצמו

כמה  פעמים  על  הציון  וראה  את  זה '  אמר  שהי)  מסטוטשין

ואמר  לו ,  ושאל  את  הרב  של  לאנצוט  אם  נותנים  שם  עפר

אלא  זה ,  הרב  כי  חס  ושלום  אף  אחד  לא  הניח  שם  עפר

שזה  היה )  מסטוטשין(ואמר  רבינו  ,  נפוח  מעצמו  יותר

ק  מראפשיץ  שכותב  צרת  ישראל  על "כוונת  רבינו  הרה

 .ל"וד' כריסו וכו
מערכת  רבי  נפתלי )  סטוטשין(ובהחכמה  מאין  

ששמע  מרבו  הקדוש  רבי ,  ד  מביא"מראפשיץ  עמוד  קנ

ק  רבי  נפתלי "כשנפטר  הרה,  ל"ל  וז"יצחק  מסטוטשין  זצ

, ק  רבי  אשר  ישעיה  ואמר"הספידו  חתנו  הרה,  מראפשיץ

היה  אומר  שבטנו  נפוחה  משום  שרשום  בה  כל  צרות חותני  

, עתה  צריכים  לכתוב  בה  גם  צרה  זו  של  פטירתו,  ישראל

 .משום שזוהי גם כן אחת מצרות ישראל

 ת"ממלא מקום חותנו באדמורו
חותנו  הקדוש  נתמנה  הוא  לממלא לאחר  פטירת  

וכל  החברייא  קדישא  תלמידיו  של  חותנו  היו ,  מקומו

 .ברי חיים אמר עליו שהוא אור עולםמרן הד, כפופים תחתיו

 מאכלי שבת
היה  לאכול ל  מראפשיץ  'ק  רבי  אשר"דרכו  של  הרה

ק  לשבות "פעם  אחת  בא  הרה,  בשבת  מאכלים  חמים  מאוד

בשבת  קודש  בעיר  טארנא  ורצה  לערוך  את  השולחן 

באכסניתו  כדי  שלא  יצטרכו  לטלטל  את  המאכלים  ועל  ידי 

ול  מאוד  ולא  היה אבל  היות  שהיה  שם  קהל  גד,  זה  יצטננו

חיפשו  מקום  הקרוב  ביותר ,  שייך  לערוך  שם  את  השולחן

, לאכסניה  כדי  שלא  יצטרכו  לטלטל  את  המאכלים  הרבה

ועטפו  את  המאכלים  מכל  הצדדים  היטב  שלא ,  וכך  עשו

ומה  המאכלים ,  ואחר  שהביאו  את  המאכלים  אמר,  יצטננו

ועטפו  אותם  היטב ,  לא  עיניים  ולא  אוזניים,  שאין  להם

אדם ,  ואף  על  פי  כן  נצטננו  בדרך,  ב  כדי  שלא  יצטננוהיט

כמה  הוא  צריך  ליזהר  שלא ,  שיש  לו  עיניים  ויש  לו  אוזניים

 .והדברים עתיקין, להצטנן מללכת קצת ברחוב
 

 מתקן נשמות ישראל
ל  נסע  בכל "פנחס  מדאראג  ז'  ה  ר"מוהנגיד  החסיד  

ובכל  פעם  שנסע  לראפשיץ  שבת  בשבת ,  שנה  לרופשיץ

פעם ,  ע"ק  בעל  הישמח  משה  זי"יהעל  אצל  הרהשלפניו  בא

אחת  כשהיה  באיהעל  ראה  שם  איש  אחד  ושאל  עליו  מי 

ובא  עד ,  ואמר  לו  שהוא  בא  מארץ  בעהמען,  הוא  זה

על ,  )סל  עם  דברי  זכוכית(עם  הקארב  זכוכית  ,  איהעל

עלה ,  ק  ואת  עבודתו"וכאשר  ראה  את  הרה,  ראשו  למכור

ק  וסיפר  לו "הונכנס  לבית  הר,  על  דעתו  לעשות  תשובה

פנחס '  וכאשר  ר,  וביקש  ממנו  שיתן  לו  תשובה,  ממעמדו

ל  דיבר  עמו  והוא  סיפר  לו  והתנצל  לפניו  שאין  בכוחו "הנ

פנחס '  אמר  לו  ר,  ק"לקיים  את  כל  אשר  צוה  עליו  הרה

ק  מראפשיץ "והרה,  ל  מראפשיץ'אשר'  שיבוא  עמו  להרבי  ר

משה  הבעל '  וכן  היה  שהאיש  ר,  יתן  לו  תשובה  קלה  מזו

 .פנחס' תשובה נסע עם ר
רבי "פנחס  '  ק  מראשפיץ  אמר  ר"כשבאו  לפני  הרה

ק  שאל "הרה,  "איך  האב  אייך  געברענגט  א  דאטש  קארבען

ק  את "והאיש  הזה  הציע  לפני  הרה,  על  האיש  הזה

וכאשר ,  ק  מאיהעל"התשובה  אשר  היה  לו  בכתב  מהרה

שאל  אותו ,  ק  מאיהעל"ק  מה  שכתב  הרה"ראה  הרה

וסיפר  לו ,  ניו  את  החטאים  אשר  עשהשיספר  לו  ויציע  לפ

איך  ווייס  נישט "ק  בזה  הלשון  "ענה  הרה,  והיה  די  לשמוע

אויף  אזעלכע  גרויסע ,  וואס  דער  איהעלער  רב  דענקט  זיך

איני "  [קליינע  תשובה'  חטאים  האט  ער  געגעבן  אזוי  א

יודע  איך  הרב  מאוהעל  יכול  לתת  על  כאלה  חטאים 

משה '  כאשר  שמע  רו,  ]דרך  תשובה  כל  כך  קטנה,  גדולים

 .ל את דבריו פרחה נשמתו ממנו ונתעלף"הנ
, ק  הלא  חטאת  לפני  מלך  מלכי  המלכים"אמר  הרה

ומה  יועיל  לך  כל  התעניתים  והמקוואות  והגלגול  שלג  אשר 

הלא  אפילו  אם  תהרוג  אותך  לא ,  ק  מאיהעל"צוך  הרה

ענה ,  עצתי  שלא  תתענה  כלל  כי  בזה  לא  יכופר  לך,  יועיל  לך

רבינו  אומר  לי  שלא  אתענה ,  בבכיה  רבהל  "משה  הנ'  ר

דאס  הארץ  טוט  מיר  אבער  וויי  אויף  דעם  וואס  איך  האב "

ענה ,  ]אבל  הלב  כואב  לי  על  זה  שחטאתי"  [געזינדיגט

זאלסטו ,  ווען  דיר  וועט  וויי  טין  דאס  הארץ"ק  "הרה

מתי  שיכאב  לך  הלב  תשתה "  [טרינקען  שטארקן  בראנפין

 ].יין שרף חזק
ק  רבי "לפני  כבוד  חותני  הרה,  וסיפר  מעשה  אחת

נפתלי  מראפשיץ  בא  פעם  אחת  איש  אחד  לקבל  תשובה 

והבעל  תשובה  לא  היה ,  וצוה  לו  להתענות  כמה  וכמה  ימים

ק  כמו  שהיו  משרטטים  בבתי "שירטט  לו  הרה,  יכול  לכתוב

  זה 0  שני  ימים  11עתה  יום  אחד  ,  משתאות  על  הקורה

תו  וכתב  את והאיש  הלך  לבי,  וכן  הלאה,  ימים'  הספקה  של  ג

וכאשר  התענה  יום ,  ל  על  קורות  ביתו  והתחיל  להתענות"הנ

  וכאשר  עשה  עבירה  כתב  שוב  את 1אחד  מחק  את  המספר  

 .וכן עשה תמיד כתב ומחק וחוזר חלילה, המספר
, )ק  רבינו  רבי  אשר  ישעיה"הרה(לכן  אמרתי  אני  

רק  לא  לעשות ,  בלבי  שלא  לצוות  להבעל  תשובה  להתענות

ואחר  כך ,  משה  נשאר  שם  איזה  שבועות'  והאיש  ר,  עבירות

וכאשר  בא  לפני ,  שלח  אותו  בחזרה  לרבו  הקדוש  באיהעל

ואמר  לו ,  שאלו  היכן  היה,  ק  מאיהעל  ונתן  לו  שלום"הרה

ק  לפני  אנשי  שלומו "אמר  הרה,  ק  ראפשיץ"שהיה  בק

אזוי  ארויס  צו  נעמען  איין  נשמה  פון  איין  יוד  און  זי  אויס "

ת  נשמתו  של  היהודי  ולרחוץ ככה  לקחת  א[,  "צו  וואשען

' משה  נשאר  באיהעל  וקראו  אותו  ר'  והאיש  ר,  ]אותה

 )מראה אש עמוד לו. (והיה חסיד גדול, ה"משה גלאזער ע

 ובא השמש
ק "קודם  פטירתו  של  זקני  הרהה  "בחורף  שנת  תר

ק  רבי  אהרן "ה  הראה  להרה"רבי  אשר  ישעיה  זצללה

, )ע"ק  המאור  ושמש  זי"בנו  של  הרה(מקראקא  )  ארון(

בלוח  השנה  שנרשם  שם ,  ה"ק  מצאנז  זצללה"ולמרן  הרה

ושאל ,  )הכוונה  היא  על  תענית  בכורים(,  ב"ת,  בערב  פסח

, תשעה  באב,  אותם  מה  זאת  שנרשם  כאן  בערב  פסח

ה  נסתלק  ועלה "ובאמת  באותה  שנה  בערב  פסח  שנת  תר[

 ).ב"אות מ' שארית ברוך עמוד ט]. (לשמים
 

 אמןזכותו יגן עלינו ועל כל ישראל 
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  מעשה  ברוכל  אחד  שהיה  מחזיר )ו"רמז  תקנ(ובילקוט  

והיה  מכריז  ואומר  מאן ,  בעיירות  הסמוכות  לציפורי

רבי  ינאי  הוה  יתיב ,  אודקין  עליה,  בעי  למזבן  סם  חיים

, ם  חייםשמעיה  דמכריז  מאן  בעי  ס,  ופשט  בטרקליניה

אמר  ליה  לית  אנת ,  אמר  ליה  תא  סק  להכא  זבין  לי

, סליק  לגביה,  אטרח  עליה,  צריך  ליה  ולא  דכוותך

תהלים  לד (הוציא  לו  ספר  תהלים  מכורך  הראה  לו  פסוק  

מה  כתיב  בתריה  נצור ,    מי  האיש  החפץ  חיים)יג

אמר  רבי  ינאי  אף ,  סור  מרע  ועשה  טוב,  לשונך  מרע

  שומר  פיו  ולשונו )  כגמשלי  כא(שלמה  מכריז  ואומר  

 .שומר מצרות נפשו
äàøðå בהקדם  לפרש  מה  שאומרים  בתפלת  

כי  זוכר  כל  הנשכחות  אתה  הוא ,  מוסף  לראש  השנה

ולכאורה  סותר ,  מעולם  ואין  שכחה  לפני  כסא  כבודיך

מיניה  וביה  כיון  שאין  שכחה  לפניו  אם  כן  איך  שייך 

ונודע (.  לומר  שזוכר  כל  הנשכחות  הא  אין  שכחה  לפניו

ע  הובא "שמעלקא  מניקלשבורג  זי'  ק  הרבי  ר"בזה  פירושו  של  הרה

 .)בהקדמת הספר נזיר השם
øàáúéå  ה "הובא  בשל(  על  פי  מה  דאיתא  במדרש

, צלך'    ה)תהלים  קכא  ה(  על  הפסוק  )משפטים'  הקדוש  פ

ומודד  לו  כפי  מדתו ,  ה  מתנהג  עם  האדם  כצל"שהקב

, ל  גם  בענין  התשובה"ועל  דרך  זה  י.  ועבודתו

והיינו  אם ,  ת  מתנהג  עם  האדם  כפי  מדתו"שהשי

ואף  אם  אחד  הכעיס ,  האדם  רגיל  למחול  על  עלבונו

כאשר  ההוא  בא  לבקש  ממנו  מחילה ,  או  הקניט  אותו

, מיד  הוא  מוחל  לו  בלב  שלם  ומעביר  השנאה  מלבו

כי  במדה ,  ה  מתנהג  עמו  במשפט  הזה"אז  גם  הקב

ואם  חטא  והמריא  את  פי ,  שאדם  מודד  מודדין  לו

, ה  במחשבה  דיבור  ומעשה"לכי  המלכים  הקבמלך  מ

, ואחר  כך  עושה  תשובה  ומבקש  מחילה  על  עוונותיו

ה  עושה  עצמו  כאילו  הוא  שוכח "אז  כביכול  גם  הקב

אמנם ,  את  מעשיו  הרעים  וסולח  ומוחל  על  כל  פשעיו

ואדרבה  הוא  עומד  על ,  באיש  אשר  אינו  עושה  כן

ז א,  ואם  פגע  אחד  בכבודו  עברתו  שמרה  נצח,  מדותיו

לזכור  לו  כל ,  ה  מתנהג  עמו  במדה  זו"ו  גם  הקב"ח

וכמו  שהוא  אינו  שוכח  מה  שעשו ,  מעשיו  שעשה

ה לא ישכח מה "כן כביכול הקב, כנגדו  ופגמו בכבודו

ויהא  מוכרח  לסבול  עונש ,  שפגם  הוא  בכבודו  יתברך

 .ו"לפי מעשיו ח
äæáåכי  זוכר  כל ,    יתבאר  נוסח  התפלה

ת  זוכר "השיש'  פי,  ת  אתה  הוא  מעולם"הנשכחו

וזכות  זה ,  ויודע  מה  שהאדם  שוכח  ומוחל  על  כבודו

ה  מעשיו "עומדת  לו  ביום  הדין  שישכח  כביכול  הקב

, ועל  כן  הגם  כי  אין  שכחה  לפני  כסא  כבודך,  הרעים

עם  כל  זה  בזכות  שהאדם  שוכח  מה  שחטא  זולתו 

ה  מתנהג  עמו  במדה  זו "כביכול  גם  הקב,  כנגדו

שחטא  אותו ועושה  עצמו  כאילו  הוא  שוכח  מה  

 .האיש כנגדו ומוחל לו על כל עוונותיו
ìéå"ôנחנו ,    בזה  המסורה  שלשה  פעמים  נחנו

נחנו  נעבור  חלוצים ואידך  ,  )איכה  ג  מב(פשענו  ומרינו  

 כולנו  בני  איש  אחד  נחנוואידך  ,  )במדבר  לב  לב('  לפני  ה

פ  שנחנו  פשענו "והכוונה  בזה  דאע.  )בראשית  מב  יא(

ולבקש '  נעבור  חלוצים  לפני  העם  כל  זה  נחנו  ,  ומרינו

והטעם  כי ,  ת  שימחול  לנו  על  כל  עוונותינו"מהשי

פ  שחטא  אחד  נגד "ואע,  כולנו  בני  איש  אחד  נחנו

ומהיום ,  חבירו  הרי  הוא  מוחל  לו  ושוכח  מה  שהיה

והלאה  מתנהגים  בשלום  ובאחדות  כאיש  אחד  בלב 

ה  מתנהג  עמנו  מדה  כנגד "ועל  דרך  זה  הקב,  אחד

 . עוונותינומדה ומוחל על כל
ìòåפסחים  צא(פ  מה  דאיתא  בגמרא  "  דרך  זה  יל(. 

סנהדרין (ל  "כי  אמרו  חז,  אין  שוחטין  הפסח  על  היחיד

ועל  כן  שחיטת  הפסח ,    גדולה  לגימה  שמקרבת:)קג

הוא  ברבים  למען  רבות  אהבה  אחוה  שלום  ורעות 

ועל  ידי ,  שלא  יהיה  חלילה  פירוד  בין  בני  ישראל

א  נתרבה  שלום אכילת  הקרבן  פסח  בצוותא  חד

 .ואחדות בין בני ישראל
äæáåוהיה  כי  יאמרו ,  בא'  פ  הכתוב  בפ"  יל

ואמרתם  זבח ,  אליכם  בניכם  מה  העבודה  הזאת  לכם

אשר  פסח  על  בתי  בני  ישראל  במצרים '  פסח  הוא  לה

 )ג  אות  יא"לשבה(ה  בעצי  חיים  "ז  זללה"וביאר  א.  'וגו

ל  לכם "ר,  ם"כוונת  שאלת  הבן  מה  העבודה  הזאת  לכ

דלמה  צריך  לאכול  הפסח  ברבים ,  ם  משמערבי

 . אין שוחטין הפסח על היחיד.)פסחים צא(ל "כדקי
êà ביאור  הענין  על  פי  מה  דאיתא  בתנא  דבי  

  כשיצאו  ישראל  ממצרים  כרתו  ברית )ג"רבה  פכ(אליהו  

ובא  להגיד  בזה  שבחן  של .  לגמול  חסד  זה  עם  זה

ישראל  שכל  אחד  היה  מוכן  לגמול  חסד  אף  אם  זה 

כי  לא ,  היה  לו  עמו  קטטה  או  גרם  לו  איזה  צערהאיש  ש

נטרו  שנאה  בלב  אלא  כל  אחד  שכח  מה  שחטא  חבירו 

וזכות  זה  עמד  להם  לישראל  דאף  שהיו  במדריגה .  נגדו

ומבואר  במדרש  שטען ,  נמוכה  ערום  ועריה  מן  המצות

עם  כל ,  שר  של  מצרים  הללו  והללו  עובדי  עבודה  זרה

ושכחו ,  עם  זהזה  בזכות  שכרתו  ברית  לגמול  חסד  זה  

גם  כביכול ,  אחד  לחבירו  ומחלו  עצמם  זה  את  זה

והנה .  ה  שכח  את  מעשיהם  והוציאם  ממצרים"הקב

, במצות  קרבן  פסח  כתיב  כל  בן  נכר  לא  יאכל  בו

ולזה ,  י  מי  שנתנכרו  מעשיו  לאביו  שבשמים"ופירש

טרם  הקרבת  קרבן  פסח  היה  צורך  לעשות  תשובה  כדי 

ש  משכו  ידיכם "וכמ,  ה  על  מה  שחטאו"שימחול  הקב

ולזה  באותו  עת ,  מעבודה  זרה  וקחו  לכם  צאן  למצות

ועל  ידי  שהתנהגו ,  כרתו  ברית  לגמול  חסד  זה  עם  זה

בני  ישראל  באהבה  ואחוה  ושלום  וריעות  היו  יכולים 

וכל  העוונות  לא  יזכרו  ולא ,  לקיים  מצות  קרבן  פסח

 .יפקדו ולא יעלו על לב עולם
äæáåת   יבואר  שאלת  הבן  מה  העבודה  הזא

ש  בעצי  חיים  ששואל  למה  צריך  לשחוט "וכמ,  ם"לכ

אשר  פסח '  ואמרתם  זבח  פסח  הוא  לה,  הפסח  ברבים

על  בתי  בני  ישראל  במצרים  בנגפו  את  מצרים  ואת 

ה  הציל  את  בני  ישראל  אף  שלא "שהקב,  בתינו  הציל

ורק  מכח  שהיה  ביניהם  שלום  ואחדות ,  היו  ראויים

ה  זו ת  במד"מדד  להם  השי,  ושכח  כל  אחד  לחבירו

וזהו  הטעם  שאין  שוחטין  פסח  על ,  להוציאם  ממצרים

 .למען יאכלו ברבים לקרב את הלבבות, היחיד
äæå ביאור  המדרש  מעשה  ברוכל  אחד  שהיה  

והיה  מכריז  ואומר ,  מחזיר  בעיירות  הסמוכות  לציפורי

שימחול לו , היינו  חיי רוחני,  מאן  בעי  למזבן  סם  חיים

י ינאי שהיה צדיק ועל כן לרב, ה  על  כל עוונותיו"הקב

מעיקרא  ולא  חטא  מעולם  אמר  לית  אנת  צריך  ליה 

ר "אבל  לאלו  שאינם  במדריגה  זו  ובעוה,  ולא  דכוותך

מלוכלכים  בחטאים  עוונות  ופשעים  ומבקשים 

ולזה  אמר  להם  מי ,  ת  שימחול  על  מה  שחטאו"מהשי

האיש  החפץ  חיים  אוהב  ימים  לראות  טוב  נצור 

, ש  שלום  ורדפהוסור  מרע  ועשה  טוב  בק,  לשונך  מרע

שיהיה  איש  שלום  אפילו  נגד  אלו  שחטאו  לפניו  ולא 

ועל  ידי  זה  מדה  כנגד  מדה  גם ,  ישמור  השנאה  בלבו

וכמו  שישכח  האדם  מה  שעשו  לו ,  ה  יתנהג  כן"הקב

כן ,  ויתנהג  עם  חבירו  באהבה  ואחוה  ושלום  ורעות

 .ה מה שחטא האדם נגדו"ישכח כביכול הקב
åðéúëìáåדמבואר   בדרך  זה  יש  לפרש  מה  

  דבזכות  מה  שבני  ישראל  אוכלים :)תצוה  קפג(ק  "בזוה

דהנה .  ש"עי,  מצה  בפסח  ניצולין  בדין  בראש  השנה

ץ "  חמ:)לפסח  דף  רנו(כתב  מרן  החתם  סופר  בדרשותיו  

, )הושע  י  ב(ד  חלק  לבם  עתה  יאשמו  "ע,  ק"גימטריא  חל

כל ,  ל"ה  גימטריא  קה"מצ'  אבל  מצה  כולו  קודש  לה

מקום 'רבנו  ה'ל  ראשי  תיבות  ק"קה,  ישראל  קהל  אחד

רמז  על ,  ולזה  בזכות  אכילת  מצה.  ש"עי,  עבודתו'ל

ענין  אהבה  ואחוה  ושלום  ורעות  השורה  בין  בני 

כי  על  ידי  זה ,  ניצולין  בדין  בראש  השנה,  ישראל

 .ה מוחל עוונותיהם של ישראל"הקב
äðååëìå זו  שואל  בן  הרשע  שואל  מה  העבודה  

ות  והישיבה  ברבים כי  מיצר  לו  על  האחד,  הזאת  לכם

כי  הוא  נוטר ,  שבין  בני  ישראל  המקרבת  את  הלבבות

ולכן  הוא  שואל  מה ,  שנאה  בלב  ואינו  מוחל  לחבירו

, דאין  שוחטין  הפסח  על  היחיד,  ם"העבודה  הזאת  לכ

לי  בצאתי '  ולזה  משיבין  לו  בעבור  זה  עשה  ה

דזכות  זה  עמד  לאבותינו  שכרתו  ברית ,  ממצרים

, ידי  זה  יצאו  ממצריםלגמול  חסד  זה  עם  זה  ועל  

דלא  היה  לו  זכות  זה ,  ואילו  היה  שם  לא  היה  נגאל

וכיון  שמתנהג ,  ה  עוונותיו"שישכח  כביכול  הקב

ה  מתנהג "במדות  מגונות  מדה  כנגד  מדה  היה  הקב

 .עמו על דרך זה ולא היה נגאל
éùäå"úיעזור  שנזכה  לבקש  שלום  ורדפהו   ,

י  זה ועל  יד,  וישכון  בינינו  אהבה  אחוה  שלום  ורעות

ת  יעזרינו "והשי,  ה  עוונות  בני  ישראל"ימחול  הקב

שבימים  הבאים  לקראתינו  לשלום  נזכה  לקיים  כל 

מ  של "וקדושת  המצות  של  סיפור  יצי,  מצות  החג

פסח  מצה  ומרור  ישפיע  לבני  ישראל  שפע  ברכה 

בניסן  נגאלו ובניסן עתידין ,  והצלחה  וכל  מילי  דמיטב

ת  קרן ונזכה  לגאולה  שלימה  בהתרוממו,  להגאל

התורה  וישראל  ובהתגלות  כבוד  שמים  עלינו  במהרה 

 .בימינו אמן
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åæá  åæ  úåòâåð    ,àå"áä  øåðéöä  ë  ,'à  óåâ  åðéàù  'àä  øåðéöä  íò  ,'ò  ÷ø"øåáéç  é  ,øçà  éìëë  áåùç,
éìëì  éìëî  à  åðéàå  ,äëå"áúë  â  ,åùúá  'úç"  ñ)åà"éñ  ç  '÷"ì(  ,úåøåðéöî  éåùòä  øåðúã  ,áåùç  øåðéö  ìë

à  éìë  ,à  øåðéöî  àöåé  åðéàå  'ééò  åøéáçì"ù  ,åéò  'îôá"  â)åà"éñ  ç  'ñú"à  (ëã  'éã"éôàã  ì  'úö÷îá  åôà
ïîåùá  õîç  øåðú  ,ôà"úëò  øåðúä  ìëá  òìáð  àì  àîù  ÷ôñ  ùé  ä"ã  .–àúéàã  ïåùìä  éøäã  ïåéò  êéøö  ìáà  

øäîá  ,úçá  àúéà  àì"ñ  ,äæá  íù  áúë  àìà"ì  ,àøáñî  ïðà  éæçéðã  ,à  äôéè  äìôð  íà  àä  'äøéã÷ä  ìò,
éäé  åìéôà  'ãàî  ìåãâ  ,î"à  îåéããö  ìëì  äøéã÷ä  ìëá  èùôúî  òìáäù  ïéùùåç  åð  ,éäé  éîð  íàå  'ïôåã

ãàî  áò  éã÷ä  ,íéçôè  äîë  åìéôàå  ,íéðôì  äôéèä  úèùôúîù  íéùùåç  åðà  ,ïî  íé÷ã  íéìë  éðù  åìàå
ìæ  íéëåîñ ä"äæá  äæ  íéòâåðå  æ  ,ïôåãì  ïôåãî  úèùôúî  äðéàù  àîéð  ,àîòè  åðééä  êçøë  ìòå  ,íåùî
éá  ÷éñôî øéåàùíøåâä  àåä  íéìëä  ï  ,òåìáä  èùôúú  àìù  ,éäé  åìéôàå  'éìáî  ùîî  äæá  äæ  íé÷ãåäî

åëå  äøòùä  èåç ÷ñôä  'ééò"  ù–àå  "ïéãì  ùé  ë  ,äæá  äæ  íéð÷ä  ïé÷ãäîù  øåáéçä  íà  ,ò"øáà  çéè  é
äæá  äæ    ,ãàî  ìåãâ  éëä  úéîéîç  çë  ãâðë  ãåîòì  ìëåéù  ,ãçà  äù÷îì  íúåà  äåùî  éðéà  ,åîë

çä íò èéèáúçä áúëù ñø"íù ñ. 
øäîâäì  íâ  íðîà"æ  ù"ì  ,éì  àøéøá  àì  'ðäã  àä"ì  ,ò  íééñã"æ  ,ìëá  øåñéà  òìáã  àîéð  éà  óàã

öä  ,î"éé÷  àä  î"åìåëî  èéìôî  åðéàã  ì  ,ìéùáú  êåúì  áçúð  íàå  ,à"ñ  ö  'áåçúä  ÷ìç  ãâð  ÷ø  ,áåùå
íéøùëä  íéøáãä  ïéùåòù  íå÷îì  àì  ,øåðéöä  ÷ìçî  øåñéà  úòéìá  ÷ø  ,íéøáãä  úééùò  íå÷îì  òâåðä

øùëä ,úëò íéøùëä íéøáãá íéùù ùé éàãåá äæ ãâðå"ã. 
ðäî  àöåéäå"ì  ,ðä  íùåáä  úâåøòäì  ïéáã"ì  ,øîäì  ïéáå"ðä  ù"ì  ,ñá  ìåèéáì  àåáì  åðà  íéëéøö  ,'äæå

íäéðù  íéùîúùî  íðéà à  óà  ,õîçä  ìòáä  ,ãçàë  øùë  ìàøùéäå  ,íãå÷î  íéð÷ä  úòéìá  íòèî  ÷ø,
áåàôå  ,ìã"ñá  ìåèéá  î  ,'ì"ðä  øúéä  ù"  ì–çñôä  êåúá  õîçä  úòéìá  úìåæ  äðäå    ,íéð÷ä  åòìá  óà

äðùä    õîç  ,íéð÷ä  åøéùëéù  øîåì  ùé  äæá  ,ò"úåøùôàä  éôë  øúåéá  ïéîç  íéî  áåæì  åçéðéã  é  ,ïîæ  íãå÷
åèìåô  êë  åòìåáë  íòèî  øùëðå  ,éôåâ  çñôá  ìáà  'ì"  äìòâä  î–ùúä  éìòá  éøä  ãåòå  ðä  úåáå"ì,

íéð÷ä  úòéìá  ìò  åðã  ,íéð÷ä  êåúáù  íéîä  ìò  àìå  ,åäãéã  úåãáåòáã  íåùî  ,÷ø  íéð÷á  åñðëð  àì
øåèé÷øäîäå"  ìáääì  òâåðù  äîá  úîàá  ïã  íù  ù)øåèé÷ä  (ééò  úåøåðéöáù"ù  ,ãðá  åîë  ìáà"ã  ,íà  éøä

ïéçúåø  íéîá  ãçéá  íéùîúù  ,ïåùàø  éìëá  åîë  íðéãå  ,ôñá  éúøàáù  åîë  ÷çöé  úçðî  éø)ã  ÷ìç'
éñ  'î"úåëéøàá  ,à"à  éìë  åîë  íéð÷ä  ìë  íò  äøåéä  éåä  ë  ,'øåàä  ìò  ãîåòä  ,íéîäî  úö÷îá  øåñéà  òâðå,

íéîä  ìë    ,ñ  ïéà  íà  'øåñéàä  ãâðë  ,çì  øáãì  øåáéç  ùé  íàì  êééù  ïéà  äæå  ,äúä  äæá  éøééàã"íù  ã,
åçäå"éñá  'ö"÷ñ  à"å  (îàùáå"÷  ,êåúá  ìëäã  ïåéëéìëä    ,ïéîç  åìåëå  ,ñ  àëéà  éàãåáù  àìà  'íéîä  ìëá

íòôä åúåàá åùîúùäù õîçä ãâðë ,ë ìáà"ñá íéìèáä íéøåñéàá æ ,'àùî"çñôá õîçá ë. 
ëî  ïàúàãå"æ  ,ì÷äì  ùé  äùòîìã  ,íéîçä  íéîäá  åìùáé  àì  íé÷ã÷ãîä  ìáà  ,ïùéîùú  êøåöì  íâå

ãçåéî  éìë  íäì  äéäé  ,÷  ïéîçä  íéîä  ìéæäì  åçéðéåéìëä  åúåà  êåúì  íãå  ,çàå"åëåúá  åçéðé  ë
áéë íéìëä"æ  ,éäéù  éãë  'ëò"éðù  éìëá  ô  ,äàðä  íåùî  íàå  ,íéîä  ïúåàî  íäì  ùéù  ,é"éôò  ì"÷çä  áúëù  î

 á÷òéé  'ñú"ñ  æ"ë  ÷"å  (íùã  ïåãðá  ,äìéëàá  óà  ì÷äì  íéããö  ùéã  ,ëò  ì÷äì  ïðéëîñ"äàðäá  ô  ,à"ë
ãðá"éî ã  ,àá  óà  ì÷äì  ùé  ïéãä  ø÷éòîãéúùå  äìéë  'ðë  íéîçä  íéîä  ïúåàî"ì  ,äàðäá  óà  øéîçäì  ïéà,
 ïåéëøçà ïéðòá à ,åé úçîù òðåîå"è ,ðë éîã ãáòéãáã"ì. 

äéò  íéìùåøé  éøé÷é  ìò  äëøá  íäéìò  àåáú  íðî"ú  ÷"ìë  ìò  çñô  áøòî  íéððåñî  íéî  íéðéëîù  å
éúùìå ìåùéáì çñôä éîé'.( 
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 ק"סעודה ביום שבאחר ה

íéçñôä ïîå íéçáæä ïî íù ìëàðåíéçñôä ïîå íéçáæä ïî íù ìëàðå
א"ר שליט"ק מרן אדמו"מתוך דברות קודש של כ

 ק"ה לפ"ג ערב פסח שחל בשבת שנת תשס"בס
בברכת  אשר  גאלנו  וגאל  את  אבותינו  ממצרים  והגיענו  הלילה  הזה

אלהינו  ואלהי  אבותינו  יגיענו  למועדים  ולרגלים'    מצה  ומרור  כן  הלאכול  בו
אחרים  הבאים  לקראתינו  לשלום  שמחים  בבנין  עיריך  וששים  בעבודתיך
.ונאכל  שם  מן  הזבחים  ומן  הפסחים  אשר  יגיע  דמם  על  קיר  מזבחך  לרצון

ו  שאם  חל  פסח  במוצאי  שבת"  הביא  בשם  מהרי)ט"ג  סק"ח  סימן  תע"או(ז  "ובטו
.לומר  באותה  לילה  מן  הפסחים  ומן  הזבחים  דאין  חגיגה  קריבה  בשבתצריך 

  הביא  בשם  ספר  כנסת  יחזקאל  דאין)ט"ג  סמ"תע'  סי(ע  שלו  "אבל  התניא  בשו
'שהרי  אנו  מבקשים  שיגיענו  ה,  מדקדקין  בכך  ואומרים  הכל  נוסח  אחד

למועדים  הבאים  ששים  בעבודתו  ושם  נאכל  לשנה  הבאה  כשלא  יהיה  פסח
וכן  הוא  מנהג.  ש"עי,  כ  מן  הפסחים"ת  מן  הזבחים  תחלה  ואחבמוצאי  שב

 .אבותינו כמבואר בייטב פנים בדיני ערב פסח שחל בשבת
  לדידי  נראה  לומר  הכוונה  יגיענו  למועדים  ולרגלים  אחרים  דיכולאמנם

היהד  )ה"ט  ס"ר  פי"שמו(ונקדים  מה  דאיתא  במדרש  ,  להיות  עוד  גם  בשנה  זו
  קרא,ה"  מה  עשה  הקב,  ולא  היה  להם  זכותל  את  ישראלוה  מבקש  לגא"הקב

,  והרבה  מהן  לא  היו  מקבלים  עליהם  למול,למשה  ואמר  לו  לך  ומהול  אותם
'ה  לד"  וכיון  שעשה  משה  את  הפסח  גזר  הקב,ה  שיעשו  הפסח"אמר  הקב

  הלכו  ונדבקו  באותודןען  מן  הרוחות  שבג,  דןען  רוחות  העולם  ונושבות  בג
,יום'  פון  ובואי  תימן  והיה  ריחו  הולך  מהלך  מ  עורי  צ)  טז  דש"הש(הפסח  שנאמר  

נתכנסו  כל  ישראל  אצל  משה  אמרו  לו  בבקשה  ממך  האכילנו  מפסחך  מפני
ה  אם  אין  אתם  נימולין  אין  אתם"  היה  אומר  הקב,שהיו  עייפים  מן  הריח

מיד  נתנו  עצמן  ומלו  ונתערב  דם  הפסח'  אוכלין  שנאמר  זאת  חקת  הפסח  וגו
  ונושקו  ומברכו  שנאמרחדואחד  אל  וטל  כה  עובר  ונ"בדם  המילה  והקב

חיי  ,  חייואומר  לך  בדמיך  ואעבור  עליך  ואראך  מתבוססת  בדמיך  )  ויחזקאל  טז(
  הלא  אין  מלין)א"נ'  סי(ת  יד  אליהו  "והעיר  על  זה  בשו.  בדם  פסח  חיי  בדם  מילה

  דנהיר  האי  ליליא  דיציאת  מצרים.)בא  דף  לח'  פ(ק  "אמנם  מבואר  בזוה,  בלילה
ושפיר  מלו  עצמם,  והוי  ליה  כמו  יום  לכל  דינים  שבתורה,  וזכתקופת  תמ
 .ד"עכ, בלילה ההוא

  אשר  לזה  אומרים  הפטרת  וערבה  בשבת)ויקרא'  פ(  כתב  במנחם  ציון  והנה
  אין  אליהו  בא  לא:)עירובין  מג(ל  "כי  אמרו  חז,  הגדול  דוקא  כשחל  בו  ערב  פסח

ם  כן  הלא  הגאולהוא,  בערבי  שבתות  ולא  בערבי  ימים  טובים  כי  העם  טרודים
ואליהו  יבא  יום,  .)ראש  השנה  יא(כי  בניסן  עתידין  ליגאל  ,  דפסח'  תהיה  ביום  א

  הנה  אנכי  שולח  לכם  את  אליהו  הנביא  לפני)מלאכי  ג  כג(כמו  שכתוב  ,  מקודם
אלא  ודאי  שיהא  אז.  ואם  כן  איך  יבא  בערב  פסח  הלא  העם  טרודין',  בא  יום  ה

ה  אומרים  הפטרת  וערבה  כי  שמה  נאמרולז.  שבת  ערב  פסח  ואין  העם  טרודין
 .ק"עכדה, האי קרא הנה אנכי שולח

אלהינו  יגיענו'  ל  דמטעם  זה  גם  במוצאי  שבת  אנו  אומרים  כן  ה"  יובכן
ונאכל  שם  מן'  למועדים  ולרגלים  אחרים  הבאים  לקראתינו  לשלום  וכו

כי  גם  בהאי  שתא  עוד  אנו,  ואין  הכוונה  לשנה  הבאה,  הזבחים  ומן  הפסחים
כי  לעת  כזאת  שחל  ערב  פסח  ביום  השבת  הרי,  ם  שנזכה  להגאולהמחכי

ועוד  היום  גדול  שיבא  אליהו,  הזמן  מסוגל  ומוכשר  יותר  לגאולה  העתידה
ומאמינים  אנחנו  באמונה  שלימה  שנוכל  עוד,  ויבשרינו  בבשורת  הגאולה

כי  תאיר  כאור  יום  חשכת,  לזכות  בלילה  הבא  שיאיר  כליל  יציאת  מצרים
ד  להקריב  קרבן"נזכה  כולנו  בלילה  הזה  שיהיה  דינו  גם  כיום  יואם  כן  ,  לילה

ובכן  שפיר  אנו  אומרים  בסדר  הזה  ונאכל  שם  מן  הזבחים,  חגיגה  וקרבן  פסח
כי  עוד  יש  לנו  הזדמנות  בלילה  הזה  שלא  יהיה  עוד  שבת,  ומן  הפסחים

ת  עלינו  ועל  כל  ישראל  ויתקיים"  ירחם  השי.להקריב  הזבח  והפסח  גם  יחד
ב  הנה  אנכי  שולח  לכם  את  אליהו  הנביא  ונזכה  עוד  בשנה  זו  לאכוליעוד  הכתו

 .בירושלים מן הזבחים ומן הפסחים בביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


