בס"ד
בשם ה" נעשה ונצליח.

Tapping into the light of the Seder.
הכרת הטוב & פסח
)1ר"חיים ויטל :שערי קדושה :ח"א:ב ... :המדות הטובות והרעות והן כסא ויסוד ושורש אל הנפש העליונה השכלית אשר בה תלויין
תרי"ג מצוות בתורה...ולפיכך אין המדות מכלל התרי"ג מצוות ואמנם הן הכנות עיקריות אל תרי"ג המצוות בקיומם או ביטולם...
)2לקח טוב ויק" ע"סו :הגר"ש ברעוודא :הכרת הטוב היא איפוא מאפיו מרכזי במצוות סיפור י"מ אשר בה עסקים אנו בליל הסדר.
)3שמות ד:יח :וילך משה וישב אל יתרו חתנו ויאמר לו אלכה נא ואשובה אל אחי אשר במצרים ואראה העודם חיים ויאמר יתרו
למשה לך לשלום.
)4תנחומא ס"י ט"ז :ובשעה שאי"ל הקב"ה למשה ועתה לך ואשלחך אל פרעה א"ל משה רבון העולם איני יכול מפני שקבלני יתרו
ופתח לי את פתח ביתו ואני עמו כבן ומי שהוא פותח פתחו לחברו נפשו הוא חייב לו...
)5שמות ד:י :ויאמר משה אל ה" בי אדני לא איש דברים אנכי ...
רשי... :וכל זה שלא היה רוצה ליטול גדולה על אהרן אחיו שהיה גדול הימנו ונביא היה...
)6חוה"ל שער הבטחון פ"ד:ח"ז :ואם ישלים ע"י אחד מהם יודה הבורא ית" אשר השלים חפצו ויודה למי שנעשה על ידו על לבו
הטוב לו ושהבורא הבית תועלתו ע"י ובידוע שאין הבורא מגלגל טובה אלא ע"י צדיקים...מגלגלין זכות ע"י זכאי.
)7שמ" כ:ב :אנכי ה" אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים.
רמב"ן :אחר שאתם מקבלים עליכם ומודים שאני ה" ואני אלוקיכם מארץ מצרים קבלו כל המצוות.
)8שפתי חיים :מועדים ב :ער :על משה :אם הוא עצמו יהיה פגום בהכרת הטוב שוב לא יוכל להשפיע על ישראל את תוכן יצי"מ
בשלימות יסוד הכרת הטוב שהוא המבסס והמחזק את עבודת ה" וקיום מצוות לדורות...
...וכפי מעלת האדם במידות העוה"ז במטבע של אותן מדות ישולם לו שכרו בעוה"ב.
)9שמ" יג:טז :והיה לאות על ידכם...כי בחזק יד הוציאנו ה" ממצרים...
רמב"ן :א"כ האותות והמופתים הגדולים עדים נאמנים באמונת הבורא ובתורה כולה"...
)10בכורות ה :בשעה י"מ שאין לך כך אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים טעונים מכפפה וזהבה של מצרים...
)11דב" כג:ח... :לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו.
)12ר"אלעזר פ"ז:לג מפני מה עונש הכתוב ביותר לכפוי טובה מפני שהוא כענין כפירה בקב"ה אף הכופר בקב"ה כופר טוב הוא
האדם הזה הוא כופה טובה של חבירו למחר הוא כופה טובתו של קונו...
)13שפתי חיים :מ"מא ג 178:הכופר בטובתו של הקב"ה כופר בעצם בקב"ה שהרי אינו מודה בכל ההטבה שהוא עושה עם בריותו
ומתוך כך הוא ממילא כופר בכך שיש מטיב דחיינו בקב"ה...
)14שפתי חיים:שם :לכן מי שכופר בטובה כדי להשתחרר מהשעיבוד למטיב לא יביר לקב"ה על חסדיו כדי שלא להיות משועבד
להשי"ת.
)15ברכות נח .אורח טוב מה הוא אומר? כך מה שטרח בעל הבית לא טרח אלא בשבילי :אורח רע מה הוא אומר? כל שטרח באל
הבית לא טרח אלא לעצמו....
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בס"ד
בשם ה" נעשה ונצליח.
)16לקח טוב:שם והגמרא באה ללמדנו שצריך האדם לומר "הכל נברא עברי ".ומכאן המסקנא שחיוב תמידי מוטל על האדם
להודות לה" על כל הטובה...
רק על רקע מצבנו השפל במצרים נוכל להמשיך בעוצמה ולבטא את חסדי ה" הגדולים כשהוציאנו משם...
)17קידושין לא :בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו אמר הקב"ה מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם ...ובזמן שאדם מצער את
אביו ואת אמו אמר הקב"ה יפה עשיתי שלא דרתי ביניהם שאלמלא דרתי ביניהם ציערוני...
)18לקח טוב ויק" ע"סו :הגר"ש ברעוודא :הכרת הטוב היא איפוא מאפיו מרכזי במצוות סיפור י"מ אשר בה עסקים אנו בליל הסדר.

My Father, My Mother and Me: Yehudis Samet:

“To my Dear Parents, Had you only given birth to me, And not raised me, Dayeinu- For this alone I would have reason to thank
”you….
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