
 טניסן תשע"                                                                                                                   בס"ד

 ליל הסדר -פסח  שבת

 

המשפחות המארחות  .פסח של ההגדהונקרא את  "ליל הסדר"כולנו סביב שולחן בע"ה  נתכנסביום שישי 

של המנות ובעצם  כולנו נשאל מה הסדר .מהתפריטוידאגו לא לשכוח מנות  יל באפיסת כוחותיגיעו כרג

 ..."אוכל" או לסיום ההגדהגיע לנב"הגדה"  כמה דפיםבעוד אלו שיספרו ויבדקו יהיו  .מתי כבר אוכלים

 ותועל זה רעם ישראל שמ .בדרגה רמת מעלה חינוכית תייחודיחוויה  םליל הסדר וקריאת ההגדה ה

 .ת והקפדה על "והגדת לבנך "והמסור תשמירההקפדה על לאורך אלפי השנים בזכות ומורשתו המיוחדת 

 

על שום השחרור והיציאה מעבדות  זמן חירותנובתפילה הוא מכונה  , חג המצותבתורה חג הפסח מכונה 

ם לאורך יש לזכור שיהודי .בארץ ישראלעצמאי לממשל יהודי  מערכת בחירותכעת סיימנו . לחירות 

ל מדינה יהודית חופשית שדמיונית "  ואלפי שנים בכל רחבי העולם חלמו על אפשרות "בלתי נתפסת 

. למרות אוירת הבחירות והאמירות הקשות אנו צריכים להודות על הזכות ץ ישראלמעול גוים באר

ֱחָינּו ְוִקְיָמנּו  -אמר שנוצריך לזכור זאת כ העצומה שהתגשמה בזמננו הֶׁ                                                                                 .   ְוִהִגיָענּו ַלְזַמן ַהזֶׁה שֶׁ

 דגישמלהכנת מצות (  –קמח לפסח  -) מארמית  קמחא דפסחא""  -שלנו אחד המנהגים היפים והעתיקים 

 פיםסואללא כל קשר והבדל בין העדות השונות ובין ימין ושמאל  .ההדדיתהערבות את אחדות בעם ואת ה

 ותמיד הי הנזקקים .כהמצויה בהל הדאגה לאחיינו היהודים. הנזקקיםומצרכים לטובת פים כסותורמים 

בראש סדר העדיפויות לחכמינו עד כדי כך שהרמ"א זצ"ל פירש כבר בהלכה הראשונה בהלכות חג הפסח 

רבי ישראל מאיר הכהן מראדין מסביר את חשיבות  .צורך הפסחאת הצורך לקנות חטים ולחלקן לעניים ל

יתרה לעניים בחג הפסח משום שבחג זה כולנו יושבים בשמחה ובנחת דאגה כה"קמחא דפסחא " 

צמאים  יהיו רעבים , להכווחוגגים במשפחתיות ואין זה ראוי שאחינו העניים וחסרי ...(  המארחים פחות )

 ועצובים )מתוך "מאורות " לימוד יומי ותן חלקנו (

הרבה לפני הסוציאליסטים (  )מובהקת חברתית דאגה של  יותנלאור המדי, סדרת חינוך םההגדה הופסח 

 "ל ...ו"כל דכפין ייתי ויכ ולאכול להשתתף לבוא הזמנת כל אחד בליל הסדר מתחיל לא מפתיע ש

קודמות  יםשנבושנה לפני )זאת למרות שבדיוק והתשובות  קושיות  4 -הבאמצעות הילדים ושיתוף לימוד 

  ...(והתשובות  בדיוק את אותן ענוו בדיוק את אותן השאלות  שאלו הם

 

הטיף כל חייו לקירוב יהודים ליהדות )מתוך אהבה וכבוד ולא זצ"ל  מלובביץמנחם מנדל אדמו"ר ה

ללא בדיקה ב"ציציותיו" כל יהודי דאג להרבי  .מקומות הנידחים ביותרבכל קצוות העולם וב מתוך כפיה (

 מצוות  לקיים אתהסבים ושולחן לצד ההורים ה לצידנו לידלהושיבו אלינו , ולקרבו  וקבלוביקש ל

הרבי לימד שיש גם "בן חמישי" שאינו מוזכר ב"הגדה"  .מהפסח תליהנוולגרום לו  "ואהבת לרעך כמוך"

וזמן יש להזמין אותו אינו מובמידה והוא  ביהדות ,ואין לו כל מושג  שאינו יודע על החגאותו יהודי 

הציעו לרבי להמליץ לעשות מנהג בכל בתי ישראל להציב שסיפור קיים  .למשפחה לבקש ממנו להצטרףו

הריק ביהודי שאין לו  אהכיסהרבי אמר שרעיון טוב יותר הוא למלא את  .כיסא ריק לזכר נרצחי השואה

לפי . קריאת ההגדה מידי שנה לאורך אואת היהדות שהושמדו את היהודיםיותר  דרך לחגוג ובכך ננציח

   .נו מידםולם והודיה לה' על שהציללכלותנו ונעלמו מהעו שרצו על כל אלום עצ חוןיצנלמעשה היא  שנים

 

מדמה את היצר הרע שמושל בנו עד כדי כך שישנם ו בי מסביר את חשיבות היציאה מעבדות לחרותהר

, יצאנו  כי מרגע שבני ישראל יצאו ממצרים זצ"ל הרבי מציין בשם המהר"ל מפראג .עבדים ליצר שלהם

ורצוי ה'  רק אתעבוד ויוכל ללעולם לאדם  יהודי איננו יכול עוד להיות עבדהכך שמהעבדות ,  נצחיבאופן 

בחסידות יש המדמים את האיסור החמור על הימצאות החמץ בבחינת "בל יראה  מתוך שמחה וטוב לבב .

כשם שאנו משמידים את החמץ עלינו להשמיד את היצר הרע ו. או למידת הגאווהליצר הרע ובל ימצא " 

  .ואת הגאווה

חיים קובע שיש לשמוח ולשמח  שולחן ערוך אורחה– ושמחת בחגך  -מנהג נוסף שחשוב לדבוק בו הוא 

למצוא דבר אחד משמח ולהעצים אותו עד  צריךאדם שאין לו כביכול סיבה לשמוח  .את כל בני הבית

 ומהנה . כשר  חג שמחל כל עם ישרא ובע"ה שיעבור על שיבוא לכדי השמחה השלמה

 

 

 .ג שמח וח שבת שלום

 שלר איתן

 
 אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל. נשמת  לעילוי


