ים הנוראים הבעֹל"ט

ֹלֱקראת הימ

“

...וכשמו כן הוא

"מסיֹלות"

שה מסיֹלה סֹלוֹלה
כי נע ת הימים הנוראים
ֹלכֹל עבוִד
ֹלאחר חג הסוכות,
עִד ִדורה אשר יעשה
במשנה ס
האִדם וחי בהם...
אותם

גינזבורג זֹלֹלה"ה
תבי המשגיח רבי אֹליעזר
כ
 3שנים ֹלהסתֹלֱקותו
ֹלעת מֹלאת
נֱקוִדות הפצה מיוחִדות ֹלימים אֹלה בטֹל' 0548501014

“

ניתן ֹלהשיג את הספר ,וכן את שאר ספרי המשגיח זֹלֹלה"ה
’מסיֹלות חכמה ומוסר’’ ,מכתבי הִדרכה' והגִדה שֹל פסח'
בחנױות הספרים המובחרות

ובץ מכתבי המשגיח
ֱק

שנכתבו ֹלבני

הישיבות והאברכים

“

סוֹלֹל ִדרך

ֹל

הבין וֹלהשכיֹל,

בִדרך הֹלימוִד
בתורת המוסר,
ו מונה והבטחון,
בחובת הא
בוִדת התפיֹלה,
ע
ב
ו ות בן הישיבה.
ובארח

“

ניתן ֹלהשיג בחנױות הספרים המובחרות

נֱקוִדות הפצה מיוחִדות בריכוזים החרִדײם ֹלתֱקופה זו בטֹל' 0548501014

הגִדה שֹל פסח
והוא ֱקובץ אמרים וֹלימוִדי אמונה
מסוִדרים עֹל סִדר ההגִדה
ונוסף עֹליו ביאורים מִדברי הֱקִדמונים
בִדרך רבותינו בעֹלי המוסר זיע"א

מצוות החג
בו יבוארו אופני ההכנה הראויה
ֹלֱקיום מצוות חוִדש הגאוֹלה

יציאת מצרים
הרחבת ִדברים בסיפור יציאת מצרים,
העבִדות ,המכות ,והגאוֹלה,
וִדרכי העבוִדה הנֹלמִדים מענינים אֹלו
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כד .הנחלת התורה

כ .דרך תלמידי חכמים
לשאלת אברך על דרך העליה אחר
סיום שנות הבחרות כשהוא ברשות
עצמו

כא .ידיעת כל התורה
עוד להנ"ל כיצד יצליח לדעת את כל
התורה כולה

כב .דע מה שתשיב בתורה
על צורת הדבור והויכוח בדברי
תורה

כג .בדקדוק חברים
איך יתעלה האדם בדיבור עם אחרים
בדברי תורה

הדרכה לאברך שנתמנה ללמד תורה
לאחרים

כה .זמן לתורה וזמן ליראה
על חובת הרב לחזק עצמו ביראת
שמים

כו .מצדיקי הרבים
על מעלת המזכה את הרבים וחובתו
לעמול גם בעבודה עצמית

כז .יש סדר למשנה
לאברך החפץ ללמוד קבלה ,הדרכה
מפורטת על סדר הלימוד בתורה
וביראה

אמונה ובטחון
כח .אין עוד מלבדו
לברר שאין בכח הבחירה שבאדם
לשנות מגזירת הבורא

כט .הכל בגזירת עליון
לבאר שהנהגת הבורא היא גם בכל
מעשה בני אדם לטוב ולהיפך

ל .אמונת ההשגחה
לאחד שהיה מוטרד במחשבה על
העבר שהפסיד לעצמו במעשיו

לא .מחשבות האמונה
תשובה להשואל איך יזכה לחיות
בהרגש האמונה

לב .אמונת הטוב
חיזוק האמונה והשמחה נגד הרגש
הצער והדחק בהעדר פרנסה

לג .הצור תמים פעלו
לאחד הנמצא בעת צרה ר"ל ומבקש
לבטל הקושיות המטרידות

לד .צדיק באמונתו יחיה
לאחד החושש ממצבו ואינו רואה
מקום להצלחתו בעתיד

לה .לעמוד בנסיון
על מעלת האמונה והעבודה בשעת
קושי וצער

לו .בטחון מתוך אמונה
בדבר היקף חובת הבטחון ושנדרש
בה עמל רב וממושך בהרגש הלב

לז .תורת הבטחון
לבאר לתורת הבטחון והדרך
להתעלות בה במחשבה עם ציורים
מחיי המעשה

לח .התעוררות לחיזוק הבטחון
לחזק הבטחון מפני טרדות ודאגות
העתיד

לט .בטחון מועט
במענה לאחד שהרגיש העדר שייכות
במדת הבטחון

מ .מצות ההשתדלות
תשובה להשואל אם יש חובה בקיום
ההשתדלות כחובת קיום כל המצוות

מא .ההשתדלות – חובה מועטת וקנס
עוד בענין הנ"ל ,וביתר הרחבה לבאר
סיבת חובת ההשתדלות וצורת
קיומה
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מג .פרטים בעיקרי האמונה
עוד להשואל בגדרי האמונה הבטחון
וההשתדלות

תפילה והתקרבות לבורא
מח .קיום האהבה בתורה ומצוות

מד .ולעבדו בכל לבבכם
צורתה
התפילה
מעלות
על
וחשיבותה ושחובת כל בן עליה
להתעלות בה

מה .טעם וצורה בתפילה
על הצורך למצוא טעם וענין בעבודת
התפילה

מו .כאשר ידבר איש אל רעהו
לבאר המבט הנכון על העבודה
בשעת התפילה לאחד שהיה מאריך
בתפילתו באופן מוגזם

מז .מפסיקין לתפילה
תשובה להשואל הרי תורה עדיפא
מתפילה והיאך נעמול בעבודת
התפילה

להשואל שהרי אהבת הבורא מחייבת
מחשבה תמידית על הבורא ואמאי
אין ההתעסקות בתורה ומצוות
מניעה למצות האהבה

מט .דרכי אהבת ד'
שנית להנ"ל ,ולבאר לעיקרי מצות
האהבה ושקיומה הוא רק מתוך
לימוד התורה וקיום המצוות

נ .אין בור ירא חטא
שלישית להנ"ל ,ולבאר שיתעלה בכל
מעלה רק בדרך העבודה המסורה
בלימוד התורה והמוסר

נא .עבדו את ד' בשמחה
לעורר על מעלות השמחה והיקף
הזכיה בכל מחשבה טובה

תורת המוסר
נב .מסילת ישרים ראשון לספרי
המוסר
לבאר מעלת הלימוד בספרי המוסר
הידועים וביחוד ספר מסילת ישרים

נג .היקף לימוד המוסר
לאחד שנתייאש מלימוד ספר מסילת
ישרים אחר שראה שאינו מתקרב
לשלמות המעלות

נד .מוסר החכמים
בדבר הצורך לשמוע ולקבל מאחרים
לחכמת המוסר

נה .בקשת המוסר
לבאר למבקשי ההתעלות כמה
נושאים ומחשבות שיעמידו לפניהם
בבואם לשמוע

נו .שמע בני מוסר אביך
לשאלת אברך כיצד יתעלה בעבודה
מעת שהוא ברשות עצמו

נז .עיקרים בתורת המוסר
להראות היקף התביעה בדרך המוסר

נח .החזק במוסר
בדבר הצורך והדרך לעורר כל בן
ישיבה להתעלות בעבודת היראה
והאמונה

נט .דרך אמונה בחרתי
התמודדות עם קושיות
רוחניים אצל בחור בן ישיבה

וקשיים

ס .תביעת המוסר
תשובה לשאלה מדוע לא ידברו
משפיעי המוסר בדברי חכמה
המושכים לב העם

עדר
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צ .חבר לסיוע ולא להכרח
בס"ד ,כ"ו כסליו תשע"ג
יקירי,
בודאי ובודאי ,עליך להמשיך בעקשנות לנתק הקשר עם הבחור הנ"ל.

הנה ,כמדומה שכתב הרמב"ם באחת מאגרותיו בזה הלשון  ,עבדו את
קרוביכם וידידיכם בכל לבבכם ובכל מאודיכם ,אבל לא בכל נפשכם.
היינו ,כי אינו מן הראוי שיהיה האדם משעבד את נפשו לחבירו.
חברים אינם בגבול השעבוד .חברים הם רק לתועלת ,לתוספת ,להרחבת
הדעת והנאה רוחנית בגבול .אבל אסור שיהיה שעבוד לחבר ,אסור
שיהיה דבר שמוכרחים לעשות בגלל החברים.
חייב להיות לאדם הכרה ברורה שהוא בעלים על עצמו ,ועליו לעשות רק
את אשר הוא רואה ומבין שצריך לעשות .חבר זה רק לעזרה וסיוע ,ולא
להפסד והכרח.
חייב כל אחד להכיר ,כי יש לו את הכלים לעמול לבדו ,ולהגיע לכל
השלמות .אמנם יש והאדם נעזר בחברה ,אבל זה רק עזרה ולא הכרח,
וכאשר רואים שהחבר מנסה לכפות את דעתו ,חייבים לברוח ממנו.
ועל כגון זה נאמר ' הוי עז כנמר' ,ואמרו חז"ל ' ,ישראל עזין שבאומות',
וזה הנקרא 'עזות דקדושה' .שהרי ודאי לעשות דבר ללא הסכמה מהורים
ורבנים ,בזה אין נחשב עזות דקדושה ,אלא חוצפה במעטה של עזות ,אבל
כנגד החברים חייבים עזות.
ואין להיבהל ממחשבה שהחבר יפגע בנפשו ויעלב ,כי אמנם כאשר אפשר
לעשות ברוח טובה מה טוב ,אבל כשאין ברירה חייבים לברוח.
– xac ly ellk
חבר זה רק למעליותא ולא לגריעותא ,ושעבוד לחבר אינו אלא גריעותא.
 .30ז"ל הרמב"ם באגרת המוסר לבנו ר"א ז"ל ,עבדו אוהביכם וקרוביכם בגופכם ומאודכם כיד ד'
הטובה עליכם ,רק השמרו לכם מאוד פן תעבדון בנפשכם ,כי הוא חלק אלקי .31 .אבות ה כ
 .32עי' ביצה כה.

צא • גדלות ורוממות היחיד

ערה

ויש גם מקום לעורר לאדם על עצמו ,שלא יכביד על חבריו ושלא ישלוט
על ידידיו ,רק לדבר עם האחרים בנעימות.
'והבוטח בד' חסד יסובבנו'  ,וזוכה לחסד מד' ,וגם לעשות חסד עם האחרים
הראויים לחסד.
הדורש שלומו,
אליעזר גינזבורג

צא .גדלות ורוממות היחיד
בס"ד ,לקראת זמן חורף תשע"א
ידידי,

הנה אמרו חז"ל ' ,לפיכך נברא אדם יחידי ,ללמדך ,שכל המאבד נפש
אחת מישראל ,מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא ,וכל המקיים
נפש אחת מישראל ,מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא'.
בעלי המוסר לומדים מתוך דברי חז"ל אלו ,לחייב את האדם להכיר
בחשיבותו בבריאה ,כי הוא כיחידי בבריאת הבורא ,אין דומה לו בתכונתו,
במידותיו ובכשרונותיו ,ואין כיוצא בו בתפקידו בעולם .כי כל אדם לומד
תורה ומצוות עם הכלים שלו ,וכבוד שמים בבריאה משתנה לפי הכלים
והאפשרויות.
ועל כן ,אל יביט האדם אנה ואנה ,הנה פלוני מצליח כך ,ופלוני כך ,כי
כל אחד הוא עולם בפני עצמו ,וכל אחד חובתו לחשוב רק על זכותו,
שהוא זוכה לקיים חובתו וללמוד תורה ,ואין לו כל אפשרות לאמוד את
הצלחתו האמיתית שהיא כפי הכלים העומדים לרשותו ,ביחס לאחרים.
ויותר מזה ,בעלי המוסר מחייבים את האדם לחשוב שהוא יחיד אצל
הבורא ,והבורא העמיד את כל הבריאה ומשפיע בכל הבריאה השפעה
במיוחד עבורו .השמש זורחת עבורו ,הגשמים יורדים עבורו ,וכו' וכו'.
הנה לשונו של הסבא מסלבודקא – 
 .33תהלים לב י

 .34סנהדרין לז.

 .35אור הצפון ח"ב מאמר יח

אֹלוֹל
ראש השנה
עשרת ימי תשובה
יום הכיפורים
חג הסוכות
והוא ֱקובץ אמרים וֹלימוִדי אמונה
אשר ֱקביעות העסֱק התמיִדי בענינים אֹלו יביא בעזהשי"ת
התעוררות בעבוִדת הימים הנוראים

ִדרכי העבוִדה
רשימות הכנה ֹלעבוִדת הימים הנוראים

מסילות חכמה ומוסר • ימים נוראים

16

`d"xl dpkd ,lel
פרק ו

htyna dxkd

......................................................

מז

להכרה במשפט נדרשת סיבה חזקה  Ûהרחבת הציור בחומר עונשי
שמים תעורר ההכרה  Ûביטול הטעיית היצר מכוח שנים שעברו Û
המשפט מקיף פרטים רבים

פרק ז

miny ihtyn zxez

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .נב

גדר שכר ועונש בדיני שמים  Ûענין דקדוק הדין אף לצדיקים  Ûשורת
הדין שיענש החוטא מיד  Ûהשכר והעונש הם מעשי האדם עצמו  Ûאין
אפשרות לשכר בלא עשייה  Ûואף כאשר תהיה סיבה לאי העשייה ,מכל
מקום כל שלא עשה לא שייך לקבל ,כי  Ûשכר המצוה נצחי ופגם
העבירה אינו נצחי  Ûהחטא יוצר קטיגור שמזונו הענשת החוטא  Ûתכלית
העונש ההכרה בחטא  Ûהעונש הוא מציאות קיימת  Ûגם השכר והעונש
בעולם הזה פרי המצוה והעבירה  Ûהמעשה יוצר גמול כיוצא בו  Ûאין
בכח המעשה ליצור גמול אחר  Ûהיקף דקדוק הדין בהנהגת מידה כנגד
מידה  Ûהנהגת הבריאה מכוח מעשי האדם  Ûתוספת הכרה בחומר
המשפט

פרק ח

`hgd zxkd

........................................................

עב

פיתוי היצר כי לא חטאנו  Ûאי עשיית טוב חטא הוא  Ûאף השוגג לא
ימלט מן הדין  Ûחומר חטאים שבלב  Ûעוון האינו נזהר מחטא אחד Û
איסור שכחת השי"ת וחובת היגיעה ביראת שמים  Ûרחוקים אנחנו
ממרכז החיים

פרק ט

miny zekln ler

...................................................

עט

חובת ההכנה לראש השנה  Ûראש השנה יסוד קבלת המלכות לכל
השנה  Ûחיוב קבלת המלכות עד מסירות נפש  Ûקבלת עול מצוות
השלמת המלכות

פרק י

zeklnd zlaw ceqi dgbydde dpen`d

...........................

חיזוק האמונה תחילת קבלת המלכות  Ûהדרך לקרב אל החוש יסודות
האמונה  Ûמבשרי אחזה אלוק  Ûהאמונה בהשגחה  Ûראיית העין מטעה
את האדם  Ûהכרה במלכות מחייבת הכרה במשפט

פב
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dpyd y`x
פרק יא `htyn ade` 'c ip

................................................

צג

המשפט הנהגה של הטבה  Ûמהות המשפט חידוש ההשפעה לכל
הברואים  Ûתכלית המשפט לזכותנו בשכר הנצחי  Ûריבוי השכר אף על
המעשה הקטן ביותר  Ûההטבה במשפט בריבוי שכר המצוות  Ûהנהגת
הרחמים במשפט  Ûהתקוה לזכות במשפט מכוח היחוד  Ûהנהגות הבורא
רק לרוצים לזכות  Ûההכרה במשפט קובעת הדין לטובה

פרק יב dpen`d zeceqi wefig meid zcear

................................

קג

מלכויות זכרונות ושופרות הם שלושת יסודות האמונה  Ûחובתנו בראש
השנה להשיב אל הלב יסודות האמונה  Ûבקריאת שמע נכללים שלושת
יסודות האמונה  Ûשבת – חיזוק שלושת יסודות האמונה  Ûשלושת
יסודות האמונה בכל ברכה  Ûשלושת יסודות האמונה בברכת אבות

פרק יג dahde gxkd zeklnd

.............................................

קיד

מלכות היא שלטון מוחלט  Ûשלטון המלכות הוא טובת העם  Ûקבלת
מלכות שמים היא סיבת קיום האדם  Ûהתבוננות בקבלת המלכות בעת
אמירת קריאת שמע  Ûמצות 'ואהבת' מכח ההכרה במלכותו  Ûביאור
תפילת 'אדון עולם'  Ûחובת ההתבוננות בעת הזכרת מלכות בתפילות

פרק יד zeklnd meiw zecard

............................................

קכג

קבלת המלכות הוא העבדות  Ûעבדות הוא קיום הציווי  Ûכל תוספת
יותר מהרגילות נקרא עבדות  Ûהעבדות לשלימי הדעת בגדר הכרת
הטוב  Ûחובת הכרת הטוב היא בטבע האדם  Ûהרחבת הציור בחובת
הכרת הטוב לבורא

פרק טו zecar ler zlaw

.................................................

מהו הכלל המקיף את כל המצוות  Ûכלל העבדות – לימוד תורה ואמונה,
קנין אהבה ויראה ומידות טובות ,וקיום מצוות  Ûכלל העבדות – תורה
ומצוות המביאים לדביקות בבורא  Ûזכרון כלל העבדות בברכת אהבה
רבה  Ûהמעלות העליונות – כלל כל חלקי העבודה  Ûזכרון המעלות
העליונות בתפילה  Ûזכרון העבדות בעת קיום המצוות השכיחות Û
ארבע דרגות בהיקף העבדות  Ûכל מהותנו עבדות לבורא  Ûזכרון ארבע
חלקי העבדות בתפילה  Ûשלימות העבדות – שכל מעשיו לשם שמים
 Ûהעבדות השלימה היא בבחינת מסירות נפש תמידית  Ûתמצית עול
העבדות

קלא

הגדה של פסח
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חלק א  -הא לחמא עניא
הקדמה להגדה .מבארים ,שהמצה שנאכל בלילה הזה ,היא מאכל
עניים שאבותינו אכלו במצרים .ומזמינים את העניים לסעודה,
ומברכים אותם שבשנה הבאה נזכה להיות בארץ ישראל בגאולה
השלימה

מצרים
ּביציאת ִ ְ ָ ִ
לסּפר ִ ִ ַ
הּמצוה ְ ַ ֵ
מקּים ַ ִ ְ ָ
הריני ְ ַ ֵ
יכווןִ ֵ ֲ :
מגלים את המצות ומגביהים את הקערה עם המצות ואומרים:

עניא
לחמא ַ ְ ָ
ָהא ַ ְ ָ
דמצרים.
ּבארעא ְ ִ ְ ָ ִ
אבהתנא ְ ַ ְ ָ
אכלּו ַ ְ ָ ָ ָ
ִּדי ֲ ָ
וייכֹול,
ייתי ְ ֵ
ּדכפין ֵ ֵ
ָּכל ִ ְ ִ
ויפסח.
ייתי ְ ִ ְ ַ
ּדצרי ֵ ֵ
ָּכל ִ ְ ִ
דיׂשראל.
הכא,
ּבארעא ְ ִ ְ ָ ֵ
הּבאה ְ ַ ְ ָ
לׁשנה ַ ָ ָ
ְ ָָ
הׁשּתא ָ ָ
ַָָ
חֹורין.
עבדי,
ּבני ִ
הּבאה ְ ֵ
לׁשנה ַ ָ ָ
ְ ָָ
הׁשּתא ַ ְ ֵ
ַָָ
בספר סדר היום מבואר שאמירת פתיחה זו מחזקת את ההכרה במעלה הגדולה של גאולת
מצרים ,ולכך מזמינים את העניים לאכול אתנו ,כדי להכיר שאף על פי שאנחנו עדיין בגלות
בין העמים ,מכל מקום אין זה כמו שהיה בגלות מצרים ,שהרי יש לנו אפשרות להזמין עניים
לאכול אתנו .ומוסיפים להכיר עוד שהניסים הגדולים שהיו ביציאת מצרים ,הועילו לנו שכעת
כבר אין צורך בניסים גדולים כל כך כדי לזכות לגאולה העתידה ,ואף שאנחנו נמצאים עדיין
בגלות ובעבדות ,אין זה רחוק שעד שנה הבאה נזכה להגאל גאולת עולם להיות בני חורין
בארץ ישראל.
ומה שאומרים פתיחה זו בלשון ארמית ,מבאר בסדר היום שהוא כדי שהעניים יבינו שאנחנו
מזמינים אותם לאכול אתנו ,שבזמן שתיקנו אמירת פתיחה זו הלשון הארמית היא היתה
הלשון המדוברת .עוד הוא מוסיף שיש שכתבו שהטעם בזה ,כדי שהשדים והמזיקים לא יבינו
מה שאנחנו אומרים ,כי אם הם יבינו הם יחשבו שגם הם מוזמנים לסעודה ,והם יבואו וישביתו
את שמחתינו חלילה.
ויש להתעורר בזה לחיזוק העבדות לבורא יתברך .שהרי מזכירים שאכילת המצה היא זכר

מסילות חכמה ומוסר
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לשעבוד שנשתעבדו אבותינו במצרים ,ושעבוד זה הוא שיצר את השעבוד לבורא יתברך,
שעל ידי שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו משעבוד מצרים נתחייבנו בשעבוד לעבודתו יתברך
)מגילה יד .וברש"י ויקרא כה לח(.
גם יש להתעורר בזה לחיזוק האמונה בגאולה העתידה .כי אכילת מצה זה סיבה לזכות
לגאולה ,וכמו שמובא בספרים שאכילת המצות בגאולת מצרים היתה סיבה לזכות לגאולה.
והטעם לזה מפני שהמצה היא אוכל רוחני ,וכדי לזכות לגאולת הנפש צריך להתנזר מהאכילה
הגשמית .וכשאנחנו מזכירים את אכילת המצות ,יש להתבונן גם בזה ולחזק את הצפיה
לגאולה שתהיה במהרה בימינו.
הא לחמא עניא .קטע זה נאמר כפתיחה להגדה,
ובו אנחנו מזמינים את העניים לבוא לאכול אתנו,
אך בכדי שהעניים לא יחשבו שאנחנו נותנים
להם לאכול לחם כזה ,מפני צרות עין ,מקדימים
לבאר את ענין אכילת המצה ואומרים להם הא
לחמא עניא  -נכון שהלחם הזה הוא לחם של
עניים ,אך מה שאנחנו אוכלים אותו הוא מחמת
די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים  -ולכך
נצטוינו לאכלו כדי לזכור שמהלחם הזה אכלו
אבותינו בזמן שעבוד מצרים .ולאחר שהקדמנו
הקדמה זו אנחנו מזמינים את העניים ,כל דכפין
ייתי ויכול  -כל מי שרעב מוזמן לבוא לאכול
אתנו גם אם אינו מבני ישראל .ולעניי ישראל
אנחנו מוסיפים ,כל דצריך ייתי ויפסח  -מי שאין
לו את צרכיו לקיום מצוות הלילה הרי הוא מוזמן
לבוא לסעוד עמנו בסעודה ולקיים עמנו את
מצוות הפסח.
ויש שביארו שבתחילה קוראים לאלו שרעבים,
ומזמינים אותם לאכול אתנו בסעודת הלילה,
ואחר כך מוסיפים להזמין את אלו שאין להם את
צרכי החג ומזמינים אותם להיות עמנו בכל ימי
הפסח.
ולסיום ,מפייסים את העניים על שהם צריכים
לאכול בבתי אחרים ,ואומרים להם ,השתא הכא
לשנה הבאה בארעא דישראל  -כולנו נמצאים
כאן בגלות לא רק אתם ,אך אנחנו מקוים
ומאמינים ,שבשנה הבאה נזכה להיות בארץ
ישראל בגאולה השלימה ,ואז גם אתם תהיו בני
חורין ולא תצטרכו יותר לסעוד על שולחן
אחרים .השתא עבדי לשנה הבאה בני חורין -
מלבד הגלות בין האומות אנחנו גם בגלות הנפש
בבחינה של עבדות ליצר ,אך בשנה הבאה

כשנזכה לצאת לגאולה מגלות הגוף ,נצא לגאולה
גם מגלות הנפש ונהיה בני חורין מהיצר הרע.
ויש מי שכתב שהסיום השתא הכא לשנה
הבאה בארעא דישראל ,השתא עבדי לשנה
הבאה בני חורין  -הוא תפילה ובקשה ,וזה נאמר
לאחר הזמנת העניים ,כי בקיום מצוה זו של
הכנסת אורחים אנחנו מתקנים את החטא של
שנאת חינם שהביא לחורבן הבית ,ועל כן אנחנו
מבקשים שבזכות מצוה זו של הכנסת אורחים
נזכה בקרוב לגאולה העתידה.
באופן אחר יש מי שביאר שהכוונה בפתיחה זו
לחזק את ההכרה במצוות הלילה .הא לחמא
עניא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים -
המצה שנצטוינו לאכלה בלילה הזה היא לחם של
עניים ,והיא גם מאכל העבדים מפני שהיא
נאפית מהר ומתעכלת לאט ,וזה הלחם שהאכילו
המצרים את אבותינו כשהם היו עבדים במצרים.
ויש שני חלקים במצות אכילת הלילה ,חלק אחד
מצות אכילת המצה ,וחלק שני מצות אכילת
קרבן הפסח ,ומפני שהפסח נאכל בחבורה אנחנו
מזמינים אחרים לאכול אתנו ,כל דכפין ייתי
וייכול  -מי שהרעיב את עצמו בערב הפסח כדי
שתהיה אכילת המצה לתאבון ,יבוא כעת לאכול
שכבר הגיע זמן קיום המצוה .כל דצריך ייתי
ויפסח  -ולאחר אכילת המצה כשנהיה שבעים,
נצטרך לאכול את קרבן הפסח שהוא נאכל על
השובע .ומסיימים ואומרים שאמנם אנחנו
השתא הכא  -ואין לנו קרבן פסח ,אבל אנחנו
מאמינים שלשנה הבאה בארעא דישראל -
ונזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים .ואף
שאנחנו השתא עבדי  -כי עדיין לא הושלם

