
 בס"ד

 

 משאלותהשאלות וה לילה -ליל הסדר

 

  א/קטז דף פסחים מסכת בבלי תלמוד

 מכל הזה הלילה נשתנה מה מלמדו אביו בבן דעת אין ואם אביו שואל הבן וכאן שני כוס לו מזגו שנהמ

 מתחיל מלמדו אביו בן של דעתו ולפי וכו'. מצה כולו הזה הלילה ומצה חמץ אוכלין אנו הלילות שבכל הלילות

 שואלו בנו חכם רבנן תנו גמרא: כולה הפרשה כל שיגמור עד אבי אובד מארמי ודורש בשבח ומסיים בגנות

 בהלכות שיודעין חכמים תלמידי שני ואפילו לעצמו שואל הוא לאו ואם שואלתו אשתו חכם אינו ואם

 :לזה זה שואלין הפסח

 : פסח של הגדה סדר - הפסח לחג ספרד מחזור

ֵאינֹו ְת  ִלְשאֹול יֹוֵדע   ְושֶׁ ח א  ר. לֹו ְפת  נֱֶׁאמ  ְדת  , שֶׁ ּיֹום ְלִבְנָך ְוִהג  הּוא ב  ֲעבּור ֵלאֹמר ה  ה זֶׁה ב  ֹש   ְבֵצאִתי ִלי ה' ע 

ִים  :ִמִמְצר 

 

 קוק הרב /ט"נ פיסקה' א שבת ה"אי עין

 בהשגחה מוכנים הם, עולם של אורו שהם הטובים הלימודים ויתר ההשגחה חקי על המזדמנות הפליאות

 . השטחית מההבנה גבוהה יותר לבינה האדם יתרומם ידם שעל, האלהית החכמה סדרי פ"ע נפלאה

 שאין מה, הטוב והמוסר החיים בארחות האמתית הטובה[ את] לעולם תביא העמוקה שהבינה הדבר מובן

 . זאת להביא יכולה השטחית ההבנה

 הרושם לקבל מוכנים הכל שיהיו כדי, מלא באופן הלב ורגשות החושב כח את הפליאה שתעורר כדי אמנם

 מכין הקדום שהצמאון", עיפה נפש על קרים מים" כדוגמת, הפליאה אחר כשתבא השלמה ההבנה של הטוב

. רבות בנפשות גדול שרט ומשרטת תוקפה בכל הולכת הפליאה' שתהי צריך כ"ע. הטבעית ההתקבלות את

 כשתבא הברורה האמת כח בכל תתקבל, אז רק, אז, הנפש כחות המון את לזעזע תוקף בכל וכשתפעול

 . המסובכה השאלה את לפתור

 י"ע לבא הצריכה הפעולה גדולת של הערך ולפי, גדלן ערך שלפי הגדולות השאלות בכל נוהג הדין וזה

 לפני הנוראה המבוכה של, הידיעה חסרון של הזעזוע כח שיגדל צריך כן, בעולם כשיתגלה האמיתי הפתרון

 . האמת מאור התגלות

 בארחות הנוגעות, והגיוניו דיעותיו, ומוסריותו האנושי המין לכלל הנוגעות הכלליות בשאלות נוהג הדבר וכן

 בו נוטל שהוא מפני הכללי מהסדר יוצא אינו כ"שג, פרטי במקרה כ"ג נהוג הדבר וכן. והרוחניים הגשמיים חייו

 .לו הראוי מקומו את

 

 מהדורא בתרא סימן נב  -מוהר"ן ספר ליקוטי 

ר: ֵמּה לֹומ  א ְבפֻּ ְרְגל  ְך, מ  ר  ֵשם ִיְתב  ל ה  ה ע  שֶׁ ק  ְשיֹות שֶׁ קֻּ  ּוְבִעְני ן ה 

ר   ה לֹו ִיְתב  ה ְוי פֶׁ ְך נ אֶׁ ְך, ְוכ  ר  ֵשם ִיְתב  ל ה  ְשיֹות ע  ִּיְהיּו קֻּ א, שֶׁ ְיק  אּוי ִלְהיֹות ד  ְך ר  א, כ  ב  ְדר  תֹו ְורֹוְממּותֹו. ִכי ְך ְלִפי א  ל  ְגדֻּ

נ ִבין ְונ ֹשִ  ר שֶׁ ְפש  אי ִאי אֶׁ ל ֵכן ְבו ד  ְעֵתנּו, ע  ם ְמֹאד ִמד  הּוא ְמרֹומ  תֹו ְורֹוְממּותֹו, שֶׁ ל  ם ְגדֻּ תֹו ֵמֹעצֶׁ ג  ְנה  ְכֵלנּו ה  יג ְבֹשִ ֹ

ְך קֻּ  ר  יו ִיְתב  ל  ִּיְהיּו ע  ְכֵרח  שֶׁ ל ֵכן ְבהֶׁ ְך. ְוע  ר  ֹא ִיְתב  ם ְוִנֹש  ִּיְהיֶׁה ְמרֹומ  ְך, שֶׁ ר  בֹוֵרא ִיְתב  ה ְלה  ה ְוי פֶׁ ְך נ אֶׁ ְשיֹות, ִכי כ 

י   ְעֵתנּו, ִאם ֵכן ה  תֹו ְכִפי ִחּיּוב ד  ג  ְנה  י ה ה  נ "ל ְוִאם ה  ְשיֹות כ  קֻּ ה ה  שֶׁ ל ְיֵדי זֶׁה ק  ע  ְעֵתנּו, שֶׁ ְעתֹו ִמד  לֹום, ד  ס ְוש  ה, ח 

ְעֵתנ  ּו:ְכד 

 

 

 

 



 מהר"ל /הקדמה שניה  -ספר גבורות השם 

 כמו שיש לעולם הטבע סדר מסודר נוהג על פי טבעו כך יש לנסים סדר גם כן. 

כי הנסים בעולם, במה שיש לעולם קשור וחבור והתאחדות עם העולם הנבדל, ויש לזה סדר מסודר כי אין 

 :הדבוק ההוא רק בסדר מסודר

 

 תרמ"זשפת אמת פרשת החודש 

 וכן אמר אא"ז מו"ר זצלה"ה על שנקרא ליל פסח סדר להראות כי לבנ"י יש סדר מסודר 

והנה המהר"ל כתב בהקדמת ס' גבורות ה' לבטל דברי הפילוסופים כי אין מאמינים שיעשה הקב"ה נס לשנות 

אדרבה  סדר הטבע. והשיב הוא דכמו שיש סדר לטבע כמו כן יש סדר מיוחד לנסים ע"ש. ולדעתי נראה עוד כי

הטבע אינו סדר מיוחד רק לעיני בשר שהם טבעיים. אבל באמת עיקר סדר הוא דרך הנסים והנפלאות שהם 

 מהקב"ה שאינו בדרך הטבע. ומעשה בראשית שברא בו הטבע הוא פסיעה קטנה שיצא מן הסדר. 

'. שכל הבריאה הוא משהו ובמד' בראשית בפסוק אלה תולדות השמים והארץ דורש הן אלה קצות דרכיו כו

 ונקודה קטנה להבין מתוך זה חכמתו של יוצר בראשית. ובאמת במעשה בראשית החכמה נסתרת בלי סדר. 

וזה עצמו החילוק בין עשרה מאמרות לעשרת הדיברות. וע"ז כתיב מגיד דבריו ליעקב כו' שהסדר של 

 הבריאה נמסר לבנ"י בכח התורה. 

בריאה. אבל סדר המיוחד לבנ"י הוא בניסן. כי הטבע היא מוסתרת שלא בסדר ולכן הגם כי תשרי ר"ה לכלל ה

כמ"ש בקהלת מבלי אשר לא ימצא האדם את המעשה כו' האלקים מראש ועד סוף. ובנ"י ע"י התורה יכולין 

 למצוא הפתח לסדר הדרכים כפי מה שרצה הקב"ה בבריאת שמים וארץ. 

 

 מראדזין חנוך גרשון רבי /32 עמוד לפסח ישרים סוד

 ואינו תורה דברי שלומד מי אשר ה"זללה ק"הגה ר"אאמו שאמר כמו היינו. לו פתח את לשאול יודע ושאינו

 הוא תורה דברי של שהשכל מאחר כי תורה בדברי עדיין נגע שלא מובהק סימן זהו קושיא שום בהם לו קשה

 שלא לפי בטח אלא קושיא שום לו קשה ולא כ"כ בעיניו ישר מהיכן כ"וא העולם זה של מהשכל להיפך באמת

 . בהם עדיין נגע

 יודע שאינו מי ולכן. תורה דברי הוא זאת לתרץ כך אחר עצמו את ומייגע תורה בדברי לו שקשה מי אולם

 עמו להשתדל שצריכין היינו לו פתח את לזה תורה בדברי עדיין נגע לא בטח זה כלום לו קשה ואינו לשאול

 שישאלו כדי במכוון פעולות לעשות בגמרא ל"ז אמרו ולזה ולתרץ לשאול יכול כ"ג שיהיה דרך לו ולפתוח

 .שישאלו כדי התינוקות מלפני מצה חוטפים כגון ויקשה הרואים בעיני חידוש שיהיה למען היינו התינוקות

  שמיני פרשת - ישראל ישמח ספר

 יותר ומבין שיודע עוד וכל, האמיתית להידיעה לבוא הוא מ"יצי סיפור מ"מ אכן, לזה זה שואלין ח"ת שני אפילו

 השיג אולי לחבירו אחד כל שואל ולכן, יודע שאינו באמת ויודע, קצהו אפס אף להשיג אפשר שאי יותר יודע

, מצרים ביציאת לספר עלינו מצוה המגיד מאמר הוא וזה, העליונה החכמה ובידיעת בהשגת מה אפס חברו

 ,המתגבר כמעין ונעשה, משובח שנעשה' פי, משובח זה הרי מצרים ביציאת לספר המרבה וכל

 רב צדוק הכהן מלובלין / א אות - אמרים ליקוטי ספר

 ואפילו לעצמו שואל חכם ואפילו.( ז"קט פסחים) ל"ז שאמרו כמו, דוקא שאלה ידי על מצרים יציאת ענין( א

 יגיעה ידי על דבר שכל לפי הוא וישאל יגמור שהוא כדי היינו פתיחה, לו פתח את לשאול יודע שאינו

 היה לכאורה אז שהיה הגדול באור מצרים ויציאת(, ב"ע' ו מגילה) תאמן אל ומצאת יגעת לא ואם והשתדלות

'( ב', א מלאכי) שנאמר כדרך פשוט ברצון רק' וכו זרה עבודה עובדי הללו ל"ז שאמרו כמו יגיעה שום בלא

 העוסק כל כטעם ממש אור אותו מתעורר מצרים יציאת בסיפור והנה, לאהבה טעם דאין' וגו יעקב את ואוהב

 זה אור גם מעצמו בא שאין להורות שאלה ידי על דוקא צריך ולכך.( י"ק מנחות) הקריב כאילו עולה בתורת

 יודע ושאינו השתדלות נקרא להיות די לבד שאלה ידי ועל, לו מאיר יתברך' ה ומיד מועט בהשתדלות שדי רק

  :ודיו שישאל פיו לו פתח את לשאול


