בסד

ארבעת הבנים של בעל ההגדה ושל רבי נחמן.

סדר הגדה של פסח
תו ָּרה:
קוםָּּ ,ברוּך הוּאָּּ ,ברוּך ֶׁש ּנ ַָּתן ּת ֹו ָּרה ל ַע ּמ ֹו יִ ש ָּראֵ לָּּ ,ברוּך הוּא .כּ ֶׁנגֶׁד ַאר ָּּב ָּעה בָּ נִ ים דִּ בּ ָּרה ֹ
ָּּברוּך ַה ּ ָּמ ֹ
אול:
ינו ֹיו ֵד ַע ִלש ֹ
אֶׁ חָּ ד חָּ כָּ ם .ואֶׁ ָּחד ָּר ָּשע .ואֶׁ חָּ ד ּ ָּתם .ואֶׁ חָּ ד ֶׁשאֵ ֹ
כות
מור ֹלו כּ ִהל ֹ
דות ו ַהחֻ ִּקים ו ַה ִּמש ּ ָּפ ִטים אֲ ֶׁשר ִצ ָּ ּוה יהֹוָּ ה אֱ לֹהֵ ינ ּו אֶׁ תכֶׁ ם .ו ַאף ַא ּ ָּתה אֱ ֹ
או ֵמרָּ .מה ָּה ֵע ֹ
חָּ כָּ ם ָּמה הוּא ֹ
יקו ָּמן:
ַה ּ ֶׁפ ַסח אֵ ין ַמפ ִט ִירין ַאחַ ר ַה ּ ֶׁפ ַסח אֲ ִפ ֹ
מו ִמן ַהכּ ָּלל ָּּכפַ ר בּ ִע ָּ ּקר .ו ַאף ַא ּ ָּתה
הו ִציא אֶׁ ת ַעצ ֹ
בו ָּדה ַהזֹּאת ָּלכֶׁ םָּ .לכֶׁ ם ולֹא ֹלו .וּלפִ י ֶׁש ֹ
או ֵמרָּ .מה ָּהעֲ ֹ
ָּר ָּשע ָּמה הוּא ֹ
אתי ִמ ִּמצ ָּריִ םִ .לי ולֹא ֹלוִ .אלּ ּו ָּהיָּ ה ָּשם לֹא ָּהיָּ ה נִ ג ָּאל:
מור ֹלוַּ .בעֲ בוּר זֶׁה ָּע ָּשה יהֹוָּ ה ִלי בּ צֵ ִ
ַהקהֵ ה ֶׁאת ִש ּנָּיו וֶׁ אֱ ֹ
יאנ ּו יהֹוָּ ה ִמ ִּמצ ַריִ ם ִמ ֵּבית עֲ בָּ ִדים:
הו ִצ ָּ
חוזֶׁק יָּ ד ֹ
או ֵמרַ .מה זֹּאת .ו ָּא ַמר ּ ָּת אֵ ָּליו בּ ֹ
ּ ָּתם ָּמה הוּא ֹ
אתי ִמ ִּמצ ָּריִ ם:
אול ַא ּת ּפ ַתח ֹלוֶׁ .ש ּנֶׁאֱ ַמר ,ו ִה ּגַד ּ ָּת ל ִבנ ָּך ַּבי ֹּום ַההוּא לֵ אמֹר ַּבעֲ בוּר זֶׁה ָּע ָּשה יהֹוָּ ה ִלי בּ צֵ ִ
ינו ֹיו ֵד ַע ִלש ֹ
ו ֶׁשאֵ ֹ
עוד ֹיוםַ ּ ,תלמוּד ֹלו ַמר ַּבעֲ בוּר ֶׁזהַּ .בעֲ בוּר זֶׁה לֹא
כול ִמבּ ֹ
כול ֵמרֹאש ח ֶֹׁדשַ ּ ,תלמוּד ֹלו ַמר ַּבי ֹּום ַההוּאִ .אי ַּבי ֹּום ַההוּא יָּ ֹ
יָּ ֹ
רור מֻ ּנ ִָּחים לפָּ נֶׁיךָּ:
ָּא ַמר ִּתי אֶׁ ָּ ּלא בּ ָּש ָּעה ֶׁשיֵש ַמ ָּ ּצה ו ָּּמ ֹ
חכם -:מרוב עצים...
(כ) ִ ּכי יִ ש ָּאל ָּך ִבנ ָּך ָּמחָּ ר לֵ אמֹר ָּמה ָּהעֵ דֹת ו ַהחֻ ִּקים ו ַה ִּמש ּ ָּפ ִטים אֲ ֶׁשר ִצ ָּ ּוה יהֹוָּ ה אֱ לֹהֵ ינ ּו ֶׁאתכֶׁ ם :ו ָּא ַמר ּ ָּת ל ִבנ ָּך עֲ בָּ ִדים
אותֹת ּומֹפ ִתים ּגד ִֹלים ו ָּר ִעים בּ ִמצ ַריִ ם בּ פַ רעֹה
ָּהיִ ינ ּו לפַ רעֹה בּ ִמצ ָּריִ ם וַ ּי ִֹציאֵ נ ּו יהֹוָּ ה ִמ ִּמצ ַריִ ם בּ יָּ ד חֲזָּ ָּקה :וַ ִּי ּ ֵתן יהֹוָּ ה ֹ
הו ִציא ִמ ּ ָּשם ל ַמ ַען ָּה ִביא א ָֹּתנ ּו ָּל ֶׁתת ָּלנ ּו אֶׁ ת ָּה ָּא ֶׁרץ אֲ ֶׁשר נִ ש ַּבע ַלאֲ ֹב ֵתינוּ :וַ יצַ ֵ ּונ ּו יהֹוָּ ה
או ָּתנ ּו ֹ
יתו לעֵ ינֵינוּ :ו ֹ
וּבכָּ ל ֵּב ֹ
טוב ָּלנ ּו ָּּכל ַה ָּ ּי ִמים לחַ ּי ֵֹתנ ּו כּ ַהי ֹּום ַהזֶּׁה :וּצ ָּד ָּקה ִּתהיֶׁ ה ָּ ּלנ ּו ִ ּכי
ַלעֲ ש ֹות אֶׁ ת ָּּכל ַהחֻ ִּקים ָּהאֵ ֶׁ ּלה ליִ ר ָּאה אֶׁ ת יהֹוָּ ה אֱ לֹהֵ ינ ּו ל ֹ
נִ שמֹר ַלעֲ ש ֹות אֶׁ ת ָּּכל ַה ִּמצוָּ ה ַהזֹּאת ִלפנֵי יהֹוָּ ה אֱ לֹהֵ ינ ּו ַּכאֲ ֶׁשר ִצ ָּ ּונוּ:
( )237ספר סיפורי מעשיות  -מעשה ט
והתחיל לחשב עם פילוסופיא שלו מה לעשות ,ויישר בעיניו ללמד מלאכת צורף (בזהב) ,שהיא מלאכה גדולה ונאה ,ויש בה
חכמה ,וגם היא מלאכה עשירה .והוא היה בר הבנה ופילוסוף ,ולא הוצרך ללמד המלאכה כמה שנים ,רק ברבע שנה קבל את
האמנות ונעשה אמן גדול מאד ,והיה בקי במלאכה יותר מן האמן שלמדו .אחר כך ישב עצמו :אף על פי שיש בידי מלאכה כזו,
אף על פי כן אין די לי בזה .היום חשוב זאת ,פן בזמן אחר יוחשב דבר אחר .והלך והעמיד עצמו אצל שטיין שניידער ,ומחמת
הבנה שלו ,קבל אמנות הזאת גם כן בזמן מועט ,ברבע שנה .אחר כך ישב עצמו עם הפילוסופיא שלו :גם שיש בידי שתי
האומנות ,מי יודע פן לא יוחשבו שניהם; טוב לי ללמד אומנות ,שהיא חשובה לעולם .וחקר בהבנה ופילוסופיא שלו ללמד
דאקטיריי ,שהוא דבר הצריך וחשוב תמיד .ודרך למוד דאקטיריי שצריכין ללמד מקדם לשון לטיין והכתב וללמד חכמות
פילוסופיא .והוא מחמת הבנתו למד גם זאת בזמן מועט ,ברבע שנה ונעשה דאקטיר גדול ופילוסוף וחכם בכל החכמות:

רשע –

עניין של גאוגרפיה

(כה) ו ָּהיָּ ה ִ ּכי ָּתבֹא ּו ֶׁאל ָּה ָּא ֶׁרץ אֲ ֶׁשר יִ ּ ֵתן יהֹוָּ ה ָּלכֶׁ ם ַּכאֲ ֶׁשר דִּ ֵּבר וּש ַמר ּ ֶׁתם אֶׁ ת ָּהעֲ ב ָֹּדה ַהזֹּאת :ו ָּהיָּ ה ִ ּכי יֹאמר ּו אֲ לֵ יכֶׁ ם
בּ נֵיכֶׁ ם ָּמה ָּהעֲ ב ָֹּדה ַהזֹּאת ָּלכֶׁ ם :וַ אֲ ַמר ּ ֶׁתם זֶׁבַ ח ּ ֶׁפ ַסח הוּא ַליהֹוָּ ה אֲ ֶׁשר ּ ָּפ ַסח ַעל ָּּב ּ ֵתי בנֵי יִ ש ָּראֵ ל בּ ִמצ ַריִ ם בּ נָּג ּפ ֹו אֶׁ ת

ִמצ ַריִ ם ואֶׁ ת ָּּב ּ ֵתינ ּו ִה ִ ּציל וַ ִּי ּקֹד ָּה ָּעם וַ ִּיש ּ ַתחֲו ּו:

1

( )2ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן רפב
דַּ ע כִּ י צָ ִּריְך לָדּון אֶ ת כָל אָ דָ ם לְ כַּף זְכּותַּ ,ו ֲאפִּ ּלּו ִּמי שֶ הּוא ָרשָ ע גָמּור ,צָ ִּריְך לְ חַּ ֵּפׂש וְ לִּ ְמצ ֹא ּבֹו אֵּ יזֶה ְמעַּ ט טֹוב ,שֶ ְּבאֹותֹו הַּ ְמעַּט אֵּ ינֹו
ָרשָ ע ,וְ עַּל יְ דֵּ י זֶה שֶ מֹוצֵּ א ּבֹו ְמעַּט טֹוב ,וְ דָ ן אֹותֹו לְ כַּף זְכּות ,עַּל  -יְ דֵּ י  -זֶה מַּ ֲעלֶה אֹותֹו ּבֶ אֱמֶ ת לְ כַּף זְכּות ,וְ יּוכַּל ַּלה ֲִּשיבֹו ּבִּ ְתשּובָ ה,
(תהִּ ּלִּ ים ל"ז) " :וְ עֹוד ְמעַּט וְ אֵּ ין ָרשָ ע וְ הִּ ְתּבֹונַּנְ תָ עַּל ְמקֹומֹו וְ אֵּ ינֶּנּו" הַּ יְ נּו שֶ הַּ פָסּוק מַּ זְהִּ יר לָדּון אֶ ת הַּ כֹ ל לְ ַּכף זְכּות ,וְ אַּ ף -
וְ זֶה ּבְ חִּ ינַּת ְ
עַּל  -פִּ י שֶ אַּ תָ ה רֹואֶ ה שֶ הּוא ָרשָ ע גָמּור ,אַּ ף  -עַּל  -פִּ י  -כֵּן צָ ִּריְך אַּ תָ ה לְ חַּ פֵּׂש ּולְ בַּ קֵּ ש לִּ ְמצ ֹא ּבֹו ְמעַּט טֹוב שֶ שָ ם אֵּ ינֹו ָרשָ ע וְ זֶהּו
וְ עֹוד ְמעַּט וְ אֵּ ין ָרשָ ע ,שֶ צָ ִּריְך אַּ תָ ה לְ בַּ קֵּ ש ּבֹו עֹוד ְמעַּט טֹוב שֶ יֵּש ּבֹו עֲדַּ יִּ ן ,שֶ שָ ם אֵּ ינֹו ָרשָ ע ,כִּ י אַּ ף  -עַּל  -פִּ י שֶ הּוא ָרשָ ע ,אֵּ יְך
אֶ פְ שָ ר שֶ אֵּ ין ּבֹו ְמעַּט טֹוב עֲדַּ יִּ ן ,כִּ י אֵּ יְך אֶ פְ שָ ר שֶ ּל ֹא עָׂשָ ה אֵּ יזֶה ִּמצְ וָה אֹו דָ בָ ר טֹוב ִּמיָמָ יו ,וְ עַּל  -יְ דֵּ י  -זֶה שֶ אַּ תָ ה מֹוצֵּ א ּבֹו עֹוד ְמעַּט
טֹוב שֶ שָ ם אֵּ ינֹו ָרשָ ע ,וְ אַּ תָ ה דָ ן אֹותֹו לְ כַּף זְכּות ,עַּל  -יְ דֵּ י  -זֶה אַּ תָ ה מַּ ֲעלֶה אֹותֹו ּבֶ אֱמֶ ת ִּמ ַּכף חֹובָ ה לְ כַּף זְכּות ,עַּד שֶ יָשּוב ּבִּ ְתשּובָ ה
עַּל  -יְ דֵּ י  -זֶה ,וְ זֶהּו וְ עֹוד ְמעַּט וְ אֵּ ין ָרשָ ע ,עַּל  -יְ דֵּ י שֶ מֹוצֵּ א ּבְ הָ ָרשָ ע עֹוד ְמעַּט טֹוב ,שֶ שָ ם אֵּ ינֹו ָרשָ ע ,עַּל  -יְ דֵּ י  -זֶה וְ הִּ ְתּבֹונַּנְ תָ עַּל
ְמקֹומֹו וְ אֵּ ינֶּנּו ,הַּ יְ נּו כְ שֶ ִּת ְתּבֹונֵּן וְ ִּת ְסתַּ כֵּל עַּל ְמקֹומֹו ּומַּ ְד ֵּרגָתֹו ,וְ אֵּ ינֶּנּו שָ ם עַּל ְמקֹומֹו הָ ִּראשֹון ,כִּ י עַּל  -יְ דֵּ י שֶ מֹוצְ ִּאין ּבֹו עֹוד ְמעַּט
יאין אֹותֹו ּבֶ אֱמֶ ת ִּמ כַּף חֹובָ ה לְ כַּף זְכּות .וְ זֶהּו וְ הִּ ְתּבֹונַּנְ תָ עַּל ְמקֹומֹו
טֹוב ,אֵּ יזֶה נְ קֻ דָ ה טֹובָ ה ,וְ דָ נִּ ין אֹותֹו לְ כַּף זְכּות ,עַּל  -יְ דֵּ י  -זֶה מֹוצִּ ִּ
וְ אֵּ ינֶּנּו ַּכּנַּ"ל ,וְ הָ בֵּ ן:
תם -אומנות בעור
( )6ספר שמות פרק יג
(יא) ו ָּהיָּ ה ִ ּכי י ִבאֲ ָּך יהֹוָּ ה אֶׁ ל אֶׁ ֶׁרץ ַהכּ נַעֲ נִ י ַּכאֲ ֶׁשר נִ ש ַּבע ל ָּך ו ַלאֲ ב ֶֹׁת ָּ
יך וּנ ָּתנ ָּּה ָּלך(:יב) ו ַהעֲ בַ ר ּ ָּת כָּ ל ּ ֶׁפ ֶׁטר ֶׁרחֶׁ ם ַליהֹוָּ ה
כור
וכָּ ל ּ ֶׁפ ֶׁטר ֶׁשגֶׁר בּ הֵ ָּמה אֲ ֶׁשר יִ היֶׁה ל ָּך ַהזּכָּ ִרים ַליהֹוָּ ה(:יג) וכָּ ל ּ ֶׁפ ֶׁטר ֲחמֹר ִּתפדֶּׁ ה ב ֶׁשה ו ִאם לֹא ִתפדֶּׁ ה וַ עֲ ַרפ ּת ֹו וכֹל בּ ֹ
ָּא ָּדם בּ בָּ נ ָּ
יאנ ּו יהֹוָּ ה ִמ ִּמצ ַריִ ם
הו ִצ ָּ
ֶׁיך ִּתפדֶּׁ ה(:יד) ו ָּהיָּ ה ִ ּכי יִ ש ָּאל ָּך ִבנ ָּך ָּמ ָּחר לֵ אמֹר ַמה זֹּאת ו ָּא ַמר ּ ָּת אֵ ָּליו בּ חֹזֶׁ ק יָּ ד ֹ
כור בּ הֵ ָּמה
כור בּ אֶׁ ֶׁרץ ִמצ ַריִ ם ִמבּ כֹר ָּא ָּדם ו ַעד בּ ֹ
ִמ ֵּבית עֲ בָּ ִדים(:טו) וַ י ִהי ִ ּכי ִהק ָּשה פַ רעֹה ל ַשלּ חֵ נ ּו וַ ַ ּיהֲ רֹג יהֹוָּ ה ָּּכל בּ ֹ
ָּ
טו ָּטפֹת ֵּבין עֵ ינֶׁיך ִ ּכי
אות ַעל יָּ דכָּ ה וּל ֹ
כור ָּּבנַי אֶׁ פדֶּׁ ה(:טז) ו ָּהיָּ ה ל ֹ
ַעל ֵּכן אֲ נִי זֹבֵ חַ ַליהֹוָּ ה ָּּכל ּ ֶׁפ ֶׁטר ֶׁרחֶׁ ם ַהזּכָּ ִרים וכָּ ל בּ ֹ
יאנ ּו יהֹוָּ ה ִמ ִּמצ ָּריִ ם:
הו ִצ ָּ
בּ חֹזֶׁ ק יָּ ד ֹ
( )26ספר סיפורי מעשיות  -מעשה ט
התם הנ"ל למד מלאכת רצענות ,ומחמת שהיה תם ,למד הרבה עד שקבל ,ולא היה בקי בהאמנות בשלמות .ונשא אשה ,והיה
מתפרנס מן המלאכה ,ומחמת שהיה תם ,ולא היה בקי בהמלאכה כל כך על כן היה פרנסתו בדחק גדול ובצמצום ,ולא היה לו
פנאי אפלו לאכל כי היה צריך תמיד לעסק במלאכה מחמת שלא היה יכול האומנות בשלמות,
כשהיה גומר המנעל ומן הסתם היה לו שלש קצוות ,כי לא היה יכול האמנות בשלמות ,כנ"ל היה לוקח המנעל בידו והיה משבח
אותו מאד ,והיה מתענג מאד ממנו והיה אומר:אשתי כמה יפה ונפלא המנעל הזה! כמה מתוק המנעל הזה! כמה מנעל של דבש
וצוקיר המנעל הזה! והיתה שואלת אותו :אם כן מפני מה שארי רצענים נוטלים שלשה זהובים בעד זוג מנעלים ,ואתה לוקח רק
חצי טאלער (הינו זהוב וחצי)? השיב לה:מה לי בזה? זה מעשה שלו ,וזה מעשה שלי! ,ועוד :למה לנו לדבר מאחרים? הלא
נתחיל לחשב כמה וכמה אני מרויח במנעל זה מיד ליד :העור הוא בכך ,הזפת והחוטים וכו' בכך ,ושארי דברים כיוצא בזה בכך,
לאפקיס בכך; ועתה אני מרויח מיד ליד עשרה גדולים ,ומה אכפת לי רוח כזה מיד ליד?! והיה רק מלא שמחה וחדוה תמיד:
ואצל העולם היה ללעג ,והשיגו תאותם בו ,שמצאו ממי להתלוצץ כרצונם ,כי היה נדמה למשוגע.

שאינו יודע

לשאול -.רק בלי ליצנות

והיו באים בני אדם ,והתחילו בכונה לדבר עמו בשביל להתלוצץ .והיה אותו התם אומר :רק בלי ליצנות! ותכף שהשיבו לו בלי
ליצנות ,קבל דבריהם והתחיל לדבר עמם ,כי יותר לא היה רוצה להעמיק לחשב חכמות ,שגם זה בעצמו ליצנות ,כי היה איש
תם,,,,,,,
השיב לו :אני אספר לך בעל פה מה שכתוב בו שהמלך רוצה שתבוא אליו .שאל תכף :רק בלי ליצנות! השיב לו :בודאי אמת,
בלי ליצנות .ונתמלא שמחה תכף ורץ ואמר לאשתו :אשתי ,המלך שלח בשבילי!
ותכף בעברו שם ,עכבו אותו ואמרו לו ,שהוא נעשה גאבירניר .ושאל ואמר :רק בלי ליצנות! השיבו לו :בודאי בלי שום
ליצנות .ונעשה התם תכף גאבירניר בתוקף ועוז
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