
 

  בס"ד

  פסחפנינים על חג הכמה 
  שנים שעברושזכינו לשמוע מפ"ק של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ב

  א

נאכט, הוא נשמע בדר"כ בשעות המאוחרות של - ההכרזה "נרצה" שבסוף ליל הסדר מסמלת את סיום הסדר

  הלילה, או בשעות המוקדמות של הבוקר שלמחרת...

דורות על "נרצה": "ווער ס'האט גימאכט אזוי ווי אונז, איז באוויליגט ידוע לכולנו התרגום לאידיש הנאמר מזה 

  פאר'ן אויבערשטן" ובתרגום חופשי: "מי שעשה כסדר הזה שאנחנו עשינו, הרי הוא רצוי לשמים"...

  הרבי חידד לנו נקודת מבט על הרמז שבעל ההגדה שילב כאן.

לא רחם... כן ממש כך, הם מחכים לעצמם יש טבע מושרש אצל בני אדם שהם עומדים וחובטים בעצמם ל

  בסיבוב, עומדים שם עם שוט גדול ומצליפים ללא רחמים ב...עצמם...

היצר האפל שממתין בנפשו של האדם וקופץ החוצה אחרי כל מעשה טוב, ולוחש לו באוזן: "היה יכול להיות 

  "... כהנה וכהנה דוגמאות לרוב.טוב יותר"... "מעצמך אתה צריך לדרוש יותר"... "לא מתאים לך, זה הכל ?

הקול הרע הזה אינו נובע מצדקות יתר, הוא אינו פרץ חיובי של ענווה... אדרבה, הקול הזה הינו קול שלילי, יצר 

שבא לרסק את האמון בעצמך, בא למוטט את הביטחון העצמי, לקעקע ולערער את הדימוי העצמי... כך 
  שבפעם הבאה בכלל לא תתחיל.

אל תשלה את עצמך כי כך דרוש מיהודי לשאוף תמיד ליותר, כי אמנם צריך תמיד לשאוף ליותר, לכוון גבוהה, 
אבל זה קורה רק עם תהיה מרוצה עם מה שעשית עד עכשיו, אם תעריך את פעולותך, אם תאמין בכוחות 

  וביכולות הגלומים בך, רק אז תוכל לשאוף באמת ליותר...

צדוק הכהן מלובלין (צדקת הצדיק אות קנד) כי כשם שאדם חייב להאמין באלקינו ידועים דבריו של רבי 

  שבשמים, כך הוא חייב להאמין בכוחות וביכולות של עצמו...

וכבר מובא ב"שם משמואל" (פרשת יתרו) מה שאמר הרבי רבי בונים מפרשיסחא לרבו היהודי הקדוש לאחר 

שאל אותו "מה קנית בדאנציג", על אתר השיב הרבי רבי בונים שחזר מהיריד הגדול בדאנציג, והיהודי הקדוש 
"שמעתי: אבידת ממון אינו כלום, אבידת קוראזש הוא אבידת כולו", כלומר לאבד ממון הוא דבר שניתן 
להתמודד מולו, אבל לאבד את ה"מורל" לרסק את המצב רוח, את האמון ביכולת העצמית, זהו אבידה גדולה 

  שאין לה תמורה...

"שם משמואל" ממשיך שם בלשונו הק': "שעיקר החסרון באדם, שאינו מכיר מעלת נפשו, שאם היה מאיר וה

לנגד עיניו מי הוא ומה מעלתו, לא היה אפשר לבוא לידי עבירה, אלא שחסר לאדם עוז, שהוא "קוראזש" 
  בלע"ז"...

כל פעולה אם עשית טוב, ולמה  זהו, כל מילה מילה מיותרת, תהליך ריסוק האמון בעצמך, הספק התמידי אחרי
לא עשית יותר, זהו תהליך ריסוק עצמי גרוע מאין כמותו... זה לא יביא לשפלות וענווה, להיפך שורשו מגאווה 

כאילו תמיד אתה צריך להיות מושלם... ובסופו של התהליך תשאר מרוסק, ללא בטחון עצמי וללא דימו עצמי... 
  יד קורח שמה בקומה מתחתינו...הכל יהיה עמוק מתחת לאדמה, אולי ל

חיבוטי הנפש התמידיים האם עשיתי נכון, האם אני לא מדשדש אחורה, האם אני טוב, האם אני בסדר, ספקות 
הנפש הללו לא יבילו אותנו למקום גבוה יותר, הם אינם מסייעים לנפש להתרומם לשגשג ולפרוח, -וכרסומי

ם את ההיפך הגמור, זה יביא קמילה, אי עשיה, וכל שאר מרעין אדרבה העיסוק התמידי בספקות מסוג זה, יגרו

  בישין...

את זה רצה איפוא בעל ההגדה להדגיש אחרי כל ליל הסדר המקודש והמרומם, אל תתן ליצר לבוא לרסק אותך 
  מבפנים, לא.



 

  נרצה!!! מי שעשה כמו שאנחנו עשינו, הוא, בדיוק הוא, רצוי לפני אבינו שבשמים...

נאכט, לא משנה איך היה נראה -העוצמה שבעל ההגדה שתל בסופו של הסדר- לזכור את המסר רב חובה עלינו
ליל הסדר אצלך, הילדים שיתפו פעולה או לא, היה לך "מוחין" ו"אורות" או שלא היו לך... תמיד תמיד נזכור 

  מי שעשה כמו שאנחנו עשינו רצוי הוא לפני בורא עולם... -"נרצה" 

  נרצה!!!

  

   ב

  המרכיבים העיקריים בליל הסדר הם ללא ספק, יין, מצה, ומרור. שלושת

הרבי חשף לנו השבוע זוית ראיה מקורית שניתן ללמוד משלושת מרכיבים אלו, ו...לצאת ממצרים... כן, כל אחד 

  יש לו את המצריים שלו, ועם עבוידה נכונה ועקבית ניתן לצאת משם...

מהיין, יין הוא כולו פנימיות, לכשנסתכל עליו מבחוץ, נראה משקה אין מה שמסל את הכח הפנימי יותר  - יין 

אדום הנראה כמו פטל וכמו מיץ ענבים מתקתק... שום דבר במראה החיצוני לא יסגיר את העוצמה שביין, את 
  הפונציאל הגולם בתוכו לשמח לבב אנוש ול...

ים למראה, ורק לאחר עבודה מאומצת, היין הוא כולו סוד, עוד טרם התגלותו הוא נחבה בתוך הענבים התמימ
  לאחר סבלנות רבת שנים היין משתבח ומקבל את טעמו הנפלא יחד עם אדי האלכוהול הנפלאים עוד יותר...

לא לחינם יש ביין את הכח לגלות סוד, נכנס יין יצא סוד, היין יודע לזהות סודות, לגלות פוטניצל מוחבא 
פנימי ולא רק על מראה חיצוני תמים... גם בגימטריה יין וסוד שוים ומכובה... היין יודע להסתכל את הכח ה

  ).70במספר (שניהם עולים כמנין 

בליל הסדר שבו צריך לחפש תובנות שיעזרו לנו לצאת ממצרים, אין תובנה חזקה יותר מללמוד לקח מהיין, אל 

עכשויות, זהו רק חיצוניות. תשפוט את עצמך לפי מעשיך העכשוויים, אל תחרוץ את דינך לפי אמות המידה ה
הפנימיות, הפטנציאל, הכוחות, הם הרבה הרבה יותר גדולים ממה שאתה חושב, תן לו כמה שנים לצאת 

  מהענבים, לתסוס, להשתבח בחביות עץ אלון, ותראה איך זה יפרח ויגדל לתפארת...

ת הדמיוניים שבנית סביבך אל תסתכל על עצמך כמו שאתה חושב שאחרים מתסכלים עליך... תפרוץ את הגבולו

בעמל של שנים כמו קורי עכביש... צא מהמעגל המזוויע של ההרס העצמי, מחול השדים של ריסוק האמון 
ביכולת העצמית שלך... אתה לא כמו אף אחד אחר, יש בך כוחות פנימיים שהם יחודיים רק לך, רק תתן להם 

, הם יחודיים, הם אינדיבידואליים. אין להם מתחרה. רק לפרוץ החוצה... הכוחות שלך אינם קולקטיביים, להיפך

  אל תחנוק אותם בפנים, תאמין בהם...

כחלק בלתי נפרד מתהליך ריפוי עצמי, חלק מרכזי ביציאה ממצרים, הוא לא לקבור את הכאבים עמוק  -מרור 

על דברים רעים, עדן "אל תדבר -בפנים ולכסות אותם עם השטיח... איך היו אומרים הסבתות שלנו מנוחתם
  עכשיו מדברים רק מה היה טוב...", כמה פשוט, קוברים מתחת לאדמה, "לא מדברים על זה", וזהו...

תסכול ומרמור, חייבים להסתכל - אבל לא, זה לא עובד ככה, כדי לפרק כאבים, כדי לא לצבור משקעים ומצבורי
במקרה הזה לא תעזור... ההתעלמות מהכאבים לכאב בעינים, ולפרק אותו בצורה בריאה ואובייקטיבית, הקבורה 

ומהנסיונות לא תעזור לנו לפרק אותם, אדרבה הם ישכבו עמוק בפנים ויתפחו שם כמו עיסת שמרים ביום 
  שרב...

הרי בליל הסדר שאנו ישובים מסובים כבני מלכים, היה מתאים לדבר רק על רוממותם של ישראל, על התורה 
ם סוף. למי חסר לאכול מרור ולחזור אלפי שנים אחורה... למה לחטט במוגלה ? שקיבלנו בסיני, ועל קריאת י

  למה להזכיר שוב ושוב את מה שהדורות הקודמים היו מעדיפים למחוק, לשכוח. למה ?

  כי אין דרך אחרת לצאת ממצרים!

כשווי, אלא תפרק את הכאב, תאמין שאתה יכול לצאת מזה, אתה יכול לגדול לפרוח ולשגשג. אל תסתכל על הע
  על הפוטניצאל הפנימי... וכך אנו מגיעים למרכיב השלישי, אשר יחדיו יהיו אלו חוט המשולש לצאת ממצרים...



 

  למה אוכלים מצות כבר אלפי שנים ? כי אבותינו מיהרו לצאת ממצרים "ולא הספיק בצקם להחמיץ"... -מצה 

  מה זה מלמד אותנו ? 

 210ת הסבלנות ? וכי זוהי סבלנות ראויה לציון ? עם ישראל ישב במצרים להיכן פרחו כל המילים היפות על מיד

  דקות שהבצק יתפח קצת ? מה הלחץ ? מי דוחק בהם ? 18שנה, אין להם סבלנות להמתין עוד 

למה המהירות שהם יצאו ממצרים הוא דבר כ"כ ראוי לשבח עד שגם כעבור אלפי שנים, עדיין אנו אוכלים מצות 

  ות ומהירות...לזכר אותה דחיפ

וכאן באה התובנה השלישית, והמוחצת, ברגע שאתה כבר מאמין בכוחות שלך כמו היין, לאחר שכבר הצלחת 

ב"ה להסתכל לכאב בעינים ולהתחשל ממנו ולא להכשל ממנו כמו אכילת המרור. אחרי זה, אל תמתין דקה, אל 
ברגע שיש לך כלים לשבור את החומות תבזבז זמן להשאר תקוע במצרים, לא, אפילו לא דקה אחת נוספת. 

שסביבך, בשניה שיש לך את הכוחות לרסק את הגבולות שכובלים את ידיך מלהתקדם ולצמוח, אל תמתין, רוץ 
  רוץ ואל תביט אחורנית. תפרוץ. צא ממצרים...

  יין מצות ומרור!!!

  

  ג

  לא על ידי מלאך ולא על ידי שליח, אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו...

  למה ? 

מה באמת הקב"ה לא יכול היה לשלוח מלאך... מה מייחד את מכת בכורות שהקב"ה לבדו היה צריך לרדת ל
  כביכול ולהכות רק בכורי מצריים ולהשאיר בחיים את בכורי ישראל ?

  השבוע הרבי תירץ לנו שאלה זו בשם הנתיבות שלום מסלונים...

ו במ"ט שערי טומאה, וקרובים כחוט השערה עם ישראל בזמן יציאת מצרים היה בשפל המצב, שקועים הי

  לשער החמישים...

  כפסע היה בינם לבין מצרים.

כשעם ישראל היה בכזה רמה רוחנית ירודה, הקב"ה לא יכול היה לשלוח מלאך או שרף, אף אחד אחר חוץ 

ותם ברחוב הם מאבינו מלכינו בעצמו לא היה מאמין שעוד יצא משהו מהיהודים הללו... אם אנחנו היינו רואים א
  לא היו שוים בעינינו יותר מקמצוץ טבק לא ריחני...

אבל הקב"ה הוא בכבודו ובעצמו האמין, הוא האמין שעל אף שכעת הם נראים איך שהם נראים, על אף שברגע 
זה המצב שלהם לא מרנין בלשון המעטה... אבל יש בהם ניצוץ יהודי, והניצוץ הזה קיים, הכוח העצום של יהודי 

  קרב לבורא עולם בכל מצב, הוא קיים.להת

רק הקב"ה בכבודו ובעצמו האמין שעוד יצא משהו מהעם הזה... לא מלאך ולא שליח... המלאך והשליח לא היו 

  מוכנים להשקיע שום מאמץ על מנת לגאול ממצרים עם כזה...

.. אנו מודים לקב"ה על ידועה האמרה על הנאמר בכל בוקר "מודה אני לפניך מלך חי וקיים... רבה אמונתך".

האמונה הרבה שהוא מאמין בנו... הוא החזיר לנו את הנשמה לעוד יום יפה, על אף שאנו נראים כעת כמו 
  שאנחנו נראים...

  

  

  של כ"ק מרן אדמו"ר מספינקא שליט"אהשבועית נערך משיחתו 
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